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Memur 
kalitesi 
böyle 

~Okselmez! 

iirk - lngiliz ve Tiirk - Fransız 
miizakerelerinde son safha 

;:~~:dek:::~~ii!:f~~ ınolliz ue Fransız Hariciue ·-·· .. --.. ı;~;;; ... -inönü 
:e;~~ı:eu h::7~:i::tin nazırlarının neuanall 

f""~~-~-ga vurmak demektir , · 
1 ~~~r ni~~·;;~:~:·;;:;.~;i .. h~~;;·;;:-~ Bone, kat'i anlaşmanın pek yakında 

l YehŞen istidadlann i lerlemesi- E h kk k J "" • • •• l d • 
ile ~ös~ek. <>1arak kullanırSak çok i ta a u eaecegını soy e ı 

........... ?~! .. ~•r hata işlemiş oluruz. ! 
Yazan·: .... M ..... : ... : ....... : ............... : lngiliz Hariciye Nazırı: " İlk müzakere safhasının 

CYazısın .' . . uhıttm Bırgen mes'ud ·neticesinden sonra istişarelere devam 
1 ıkıncı sayfada •Hergün• d"l k d" B l d k d ff 

~~~unda bulacaksınız.) e ! me te ı~. un an~ .. a .. ı~a za?1an a mu~a a· El k-t :k-- kıyetle neticelenecegını umıd edıyorum ,. dıyor 
e. rı , tramvay 
ıdarelerinin 

Belediyeye devrı 
Bir rn b' ... .. e us. halk bundan 
·••llst ,~·d e, 1 olmalıdır dedi 
An kar - ' 

IUn ~- ... a 9 - Büyük Millet Meclisi bu. 
~ ... setr 

l'aptığ1 t •n Günaltayın başkanlığında 
':ahkfını 0:1antıda, katil suçundan idama 
d•ki ha'-k azı eşhasa aid hükümlerin taS-
~' 1\ ınd k· ._ ir. a ı mazbataları tasdik et -

"'::--_(Devamı 2 nci sayfacll.) 

DoktOr- ----- . 
Y 1 A nan lngütere haridıi• ........ Lord Hali/aks .,. Fnırua lıariolJr• ııazın ,,.,.., Suoııll 
a ıvaya gitti Ruqanı!I Londrcı eıçut ile konıqu.rla.rkn 

.l'alova 9 (H Paris radyosu dün akşam saat sekizini verirken Anka~a ~reçli şu ma-
"1ı~ muhabiri .ususi surE;tte gönderdiği _ buçuk n~riyatında dünya havadisleri- (Devamı 3 üncu sayfada) 

Yalova 9 (Sureti mahsusada gönderdiğimiz muhabirimizden) - Milll 
Şef İsmet İnönü öğleden evvel istirahat etmişler ve ikametgA.hlarmdan 
ayrılmamışlardır. Öğleden sonra y alovalılardan mürekkeb on bir kişilik 
heyeti kabul ederek bir müddet görüşmüş olan Milli Şef, akşamüzeri ik:ı
sa bir gezinti yapmışlardır. 

lngiliz Krah dün 
Vaşingtonda 1530 
kişinin elini sıktı 

Parlamentoda yapılan kabul resminde her türlü 
protokol kaidelerinden sarfı nazar edildi, bir meb'us 

Krala: "NASILSIN" diye hitab etti 

Kral ve Ruzvelt 
beynelmilel vaziyeti 
gözden geçirdiler 
Hükümdarlar bugün 
Nevyorka gidiyorlar 

1 

tuhad rnızden) u A "" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~ ı- abu - zun zaman v. -----·~-----

8111d lunan ve M'lli M'· Ce . b h d dlarımıza Londra 9 (Hususi) -Vaşingtondan bil.. a bir .ın •. 1 ucadele esna- n u u u 
etırıiş ola Uddet Dahiliye Vekaletini i!a diriliyor: 

~ktor A~n~oktor Adnan Yalovadadır. daı•r kanun laA yı•hası Kral ve kraliçe bugün çok meşgul bir 

Fransız Cümhurreisi de 
A merikaya gidecek 

buı edilrnesin:ı~ ~illi Şef tarafından ka. gün geçirmişlerdir. Sabah saat 9 da Be _ I 
,,-~~al verilmektedir. • • • • • ... • •• _ yaz sarayda. kahvaltı yapıldıktan sonra, ( 
~ p - Harıcıye Vekılı yenı kanun layıhasının Cu~a gunu saat ıo da ıngniz sefarethanesine gidil _ 

ara, ceza'"Sı yapılacak toplantıya bırakılmasını Meclisten istedi ~iş ve ~ura~~ 250 si eski mubarib olmak ctl . uzere, hın kışıden mürekkeb İngiliz kolo. 

b acağınıza, .. Ankara 9 .<Hususi) - Meclisin bugün. , bez istasyonunun bir 
0

kil?metre şimah nisi hükümdarlara takdim edilmiştir. 
e111 h kü ruznamesınde mevcu d ve Meydanek- (Devamı 11 mcı sayfada) Kral ve kraliçe, beraberlerinde Ruzvelt 

" epsedin,,, R H . . N b ve bayanı olduğu halde. saat ıı de par. 
uij -- umen arıcıye azırı ll llmento binasına gelerek, 430 meb'us ile 

P~r~ hıahkeınede 160 kuruş 100 ayan azasını kabul etmişlerdir. 
..... ,.... C d Kral, paria.mento azasının birer birer 
bir y:~ası?a ~ahk~?'ola_n akşam An karaya gi iyor elini sıkmıştır. Bütün bu merasim esna - Kral ve Jcraliçenin Ottavada atınmıı 
U'azısını 

6 
udı boyJe soyledı <Devamı 11 inci sayfada) son resimleri 

l{;h~:~~~m•in~k~~r;;~~~;;~d•••l•~·;~~~~~~~~d·~ pr~:~~~~~d:n ~ı::::::~ak 
Tatbikatı Çok Mnvaff akiyetli Oldu 

lier 
~af Çağınd k h . fak h a a raman, her zaman mu. Bıze bu tırsatı, Topçu Atış okuJunun 
~\lirct~n er ı.aınan kuvvetli ve bugün her 939 bir~i devre atış kursunun sona er • 
1'. .~it to lnutıak.a daha kudretli olan l]le~llnasebetile yapılan tatbikııt ver. 
'"lllllndu~usunun Metristeki atışlarında di,. .. / ' 

· I/" (Devamı 1J inci sayfada) "' .,, Tatbikattan intıbalar 

Dün valinin riyasetinde toplanan heyet şehrin 
· !mar olan ve programını tetkik etti 

Stadın alacağı ıekil (Yazısı l 1 inci sayfada) 
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~llıııiran ŞON POSTA 
1 

Çekler Almanlara karşı 1 ingiliz - Rus 
haşkaldırmağa başladılar görüşmeleri 

İngiliz murahhası yarın 
Moskovaya gidiyor Pra.gda iki Alman askerinin 

silahlarını Cekler aldılar 
' A lrnanlar şiddetli tedbirler aldılar, bazı şehirlerde 

tnektebler kapatıldı, açık pencerelere ateş edilecek 
[O'" 

\ad· un Bohenıya ve Moravya'da bazı 
~~er cereyan ettiğini ve A,!man 
ların atının şiddeOi tedbirler aldık
\'erd~ ~ ~ildirnıiştik. Bu hususta ajansın 

p ıgı ~fsilat aşağıdadır:] 
rag 9 'AA) Kl d h.d. · ·· Zef · · - a no a ısesı u-
ıne Alm Olan 

3 
an makamları katili bulacak 

\%la O.ooo kronluk mükafat vadet -
~erdir. 

J:i~:; b~şv.ekili General Alois Elias tah 
l<.ıa<1 a ıştırak etmek üzere bu sabah 

ı:. no'ya hareket etm~tir. 
~VVelki k daha a ş~ Prag'da bir hadise 

ttıanıa~reyan etmiştir. Çeklerle Al -
Olan p · Çekler tarafınd!an kazanılmış 
<:elen ~at -Berlin futbol maçının neti: 
~ etrne~ kı~~a bir lokantada' münaka
ler1n · . te ıdıler. Çekler memnuniyet 

ı ıı.har d • 
birdenb· e erken bir Alman askeri 

ro ıre tabancasm1 çekmiştir. 
'rekıe~ a k 

dır B ·' s ·erin tabancasını almışlar-
tir '!'~~arada askerin yüzü berelenm~
ğ~r hı· anc:asını kınından çıkaran di -

r aske · 
tnışıı... Po . rın .de derhal silahı alın -
Vt: ·:o· lıs, bırkaç Çeki tevkif etmiş 

• Kantayı kapatmıştır. 

B Şiddetli tedbirler 
erlin 9 

istıhb-. (A.A.) - Prag'dan Alman utat b" Bohe urosuna bildiriliyor: 
haınısı ~vba · - ve Moravyadaki Alınan 

7 ·8 lı~ ediyor: n. liaz· . 
Uflde Al ıran gecesi Klodno lisesi ö -

rat·u k ltıan zabıtasına mensub bir 
13 atıedihni tir. 

bütün kapılar ve pencereler kapalı bu 
lunacaktır. 

Gecenin bu saatlerinde açı4c kalan 
pencerelere Alm~n zabıtası ateş ede -
cektir. 

Kladno'nun belediye reisile belediye 
meclisi a1.ası azledilmişlerdir. Bunla -

~ 

rın yerine bir komisyon teşkil edile -
cektir. Vazifelerini yapamadıkları için 
Çek devletinin polisleri silahları alın -
dıktan sonra vazifelerinden çıkarıla -
caklnfrdır. 

9 Hazirandan evvel cinayetin failleri 
tevkif edilemı;diği takdirde başka ted
birler de alınacaktır. 

Dehşet içinde 

Kladno 9 (A.A.) - Havas rnuhabi
ıi bildiriyor: 

Alman makmnları, Kladno'da bir 
Alınan jandarmasının öldürülmesi ne -
tic.-esinde himaye idaresi şefi von Neu
rath'm çıkardığı emirnameye bugün öğ 
leüzeri bir zeyl neşretmiştir. 

Bu zeyle göre, katili teslim etmek 
için halka verilen mühlet 24 saat, yani 
yarın sa-at 20 ye !çadar uzatılmıştır. Al
man jandarmasını öldüreni ihbar ede
cek olan şahsa verilecek mükafat. 30 
bin marktan 100 bin marka çıkarılmış 
tır. Katilleri bilen, tanıyan, fa~·rnt bun
ları ihbar veya teslim etmek istemi -
yen her şahıs, idam olunacaktır. 

Kladno halkı, tamamile dehşet için
dedir. 

u vaziyet ka eJnre k d rşısında hami '-'eni bir Prag 9 (A.A.) - Umumi vali von 
t> a ""r ' J ~lodno " muteber olmak üzere Neurath, dün Kletdno'da ısdar ettiği hii 
llllitır: ınıntakası için şu tedbirleri al- kümleri şiddetlendirmiştir: 
• Açık 1 Saat 20 den beşe kadar yalnız işe 

tuı1aıar n vapılacak her türlü iç _ gittiğini veya işten döndüğünü isbat e-
B" .. 1

" ··Udur. debilecekler sokağa ÇJkacaklardır. 
utun sin 

~seseıer k ernalar, tiyatrolar ve mü _ Derhal tediye edilmek üzere şehre 
apanacaktır. 500 bin kronluk bir ceza tarho1unmuş 

liı l\fektebler kapatıldı tur. Bütün belediye az<1sile Pazar mey 
)' OCaiarın b .. .. danında si1Ahlarından tecrid qiunan 
GJ>tığı için b.~~uk bir kısmı tahrikat Çek polisleri hapsedilmişlerdir. Şehir

talttır. Saat 2~t~n mektebler kapana - de birçok binalarda taharriyat yapıl -
__ ıle sabahın 5 i arasında mış ve 300 kişi tevkif olunmuştur. 

Türk • İngiliz ve Turk - Fransız 
muzakerelerinde son safha 

lrtın <Bastarafı ı inci sayfada) 
atı \Terın· . 

c\rekiU ıştır: 
~ Frans:rt Heyeti dünkü toplantısın
lıf~ri tetki:rafı~d~n yapılan son tek -
biğer t etınışt1r. 

1'.fus1~li aranarı Fransız büyük elçisi 
liatava~~~fare~ başkatibi ve Fransatrıın 
Sabah s nıurnessili albay Kole bu 

' ~·e \·ek;~t 1 .. 1 buçukta Türkiye Harici
l bu1 ~d·ıŞ~krü Saraçoğlu tnraifından 
da lfat 1 rnışlerdir. Mülakat esnasın
ç-·ı~ aya m··t 1 U"'llUşt'" .~ ea lik meseleler görü -
"e hı.·· u~. Muzakerelere son derece iyi 
" ••ı ıJSaıd b. 
"Ot, ır şekilde devam edili -
. SoN 
2llaluınaiO~TA: Bizim de aldığımız 
karada d muzakere]er ve ternrııslara An 
dır. evam edildiği merkezinde -

4 llalifaks·m beyanatı 
ndra 9 H 

~ara)' d .< ~susi) - Lordlar Ka -
tı hak~ a, lngılterenin harici siy<ke
~~n Lo ında mühim bir nutuk söyli -
ln"iliz rd Halifaks, sözlerini Türk -
<le111iı;;t· anl.a~masmn intikal ettirerek, 

. ır ki· 
«l'urk· .. 

Bone, ayan meclisinin hariciye encü -
meninin bugünkJ. toplantısında, bey -
nelmilel siyasi vaziyet hakkında izcihat 
vermiştir. 

Bone, bu meyanda Türkiye ile Fran 
sa arasında cereyan etmekte olan mü 
zakerelere de temas etmiştir. 

Hariciye nazırı bu müzakerelerin iki 
nevi olduğunu söylemiştir: 

Biri Türkiye He Suriye arasındaki a
razi meselelerinin kat'i olarak halline, 
diğeri de Türk - Fransız karşılıklı yar
dun deklarasvonuna aiddir. . . 

Bone, birbirinden ayrı olarak yapılan 
bu müzakerelerin inta<ç edilmek üzere 
olduğunu ilave etmiştir. 

Bir lngil!z askeri heyeti geliyor 
Berlin 9 (Radyo) - Önümüzdeki haf 

ta içinde muhtelit bir İngiliz askeri he
yeti, İstanbula müteveccihen Londra -
dan hareket edecektir. 

Ev kooperatifleri 
hakkında bir teklif 

ilk So.fJı ıye ıle yapılan müzakerelerin 
% Ver ~sı 12 mayısta mes'ud bir neti- Ankara 9 (Hususi) - Ev koopera -
le dev:;tir .. Yeni istişarelere faaliyet- tiflerine mali müesseselerin cüzi faiz
~111an edılınektedir. Pek kısa bir le kredi açmalarını temin için meclise 
faıti '(:tJzarfın~n bu istişarlerin muvaf - bir kanun teklifi yapılacağı haber ve
~ıYettn ~ ne~ıcelendiğini bildirecek va rilmektedir. Mesken dav ·~mm hallini 
lt'ran olacagını ürnid ediyorum.,. teshil edecek mahiyette görülen bu 
llar~ız lfnriciyc Nazırının bcyanntı teklifte faiz haddi yüzde altı olarak tes

ı:ı 9 (Hususi) - Hariciye Nazırı bit edilmi§tir. · 

Londra 9 (AA.) - William Strang, E
ric Phlipps ve Lord Halifaks arasında ya. 
pılan bir görüşmeden sonra .İlaric1ye iş.. 
!erile alakadar nazırlar komitesi öğle ü -
zeri Avam kamarasında toplanmıştır. 

Komite. İngiliz _ Sovyet müzakerele -
rinin bir an evvel neticelenmesi için 
William Strang tarafından İngilterenin 
Moskova elçisi Seeds'e götürülecek olan 
talimatı hazırlamıştır. 

William Strangın Moskovaya yarın ve. 
ya Pazartesi günü hareket etmesi ihti ~ 
mali vardır. 

Paris 9 (A.A.) - Boutelleau Londra -
dan Figaro gazetesine bildiriyor: 

Halifaks ile Maiski arasında dün yapı. 
lan mülakat hakkında elde edebildiğimiz 
en emin malumata göre aşağıdaki tasri -
hatı verebilecek vaziyette bulunuyoruz: 

ı - Sovyet hükumeti Strangın seyaha. 
ti haberin i memnuniyetle karşılamakta -
dır. 

2 - Akşam Sovyet mnhfelleri. yakında 
bir anlaşmanın akdi hakkında nikbin gö. 
rünüyorlardı. Bununla beraber, Sovyet -
ler Birliği hükumetinin, anlaşmaya zeyl 
olarak yazılacak bir rpadde ile cSovyetler 
Birliği Baltık devletleri yüzünden bir 
harbe sürüklendiği takdirde Fransa ile 
ingillerenin kendisine yardım edecekle -
rininı. tasrihinde ısrar etmesi muhtemel • 
dir. --··--- -----

Belçika kendisini 
mudaf aa edecek 

BrüksC'l 9 (A.A.) - Başvekil Picrlot. 
dün meb'usan meclisinde mühim bir nu. 
tu kirad etmiştir. Nutkunda Belçikanın 

istikl~l ~yasetmi tarif eden başvcki1, 
ancak hayati menfaatlerini doğrudan doğ 

ruya tehdid edecek olan bir tecavüz vu. 
kuu halinde Belçikanın silaha sarılacağı. 
nı beyan etmiş ve askeri ittifakırı formü
lünden vazgeçen Belçikanın Avrupa ve 
Afrikadııki bütün hududlaruıı müdafaa 
hususundaki kararını ilan eylemiştir. 

Başvekil, Belçikanın beynelmilel sta -
tüsü hakkında bugünkü vaziyete göre Al
manya, İngiltere ve Fransa tarafır.dan 

Belçikaya verilen garantilerin hiç bir mü 
tekabiliyetc müstenid olmadığını tasrih 
eylemiştir. ' · / 

Toprak of isi 
ilga edilmiyor ~ 

Ankara 9 (Hususi) - Toprakofisi mü. 
dür muavinliğine idare meclisi reisi tayin 
ve idarenin ilgasından sarfı nazar edildi. 
İdarenin Eylfılde tatbik edilecek olan ye .. 
ni kadrosu hazırlandı, yeni kadroda tefti~ 
heyeti teşkilatı kaldırılmış, müfettişlere 

mürakıb ismi verilmiştir. .. 

Bir högliiye yıldırım 
i sabet etti 
Balıkesir 9 (Hususi) - Teçecikte şid 

çletli yağmurlarla birlikte düşen yıldı
rımlardan biri Ahmed isminde bir kö
lüye isabet etmiş, köylü derhal ölmüş-

tür. .......................... -----··-........ -··········--

Hatice sultan 
Osmanlı saraylarını en
trikaya boğan sultanların 
maceralarından zengin 

bir örnek 

Pek yakmda "Son Posta,, da 

Turkkuşu filosu 
t yarın yurd içinde 
· seyahate çıkıyor 
Ankara 9 (Hususi) - On bir tayyare. 

den mürekkeb bir Tillrkkuşu filosu bu 
Pazar memleket dahilinde turneye çıka.. 
caktır. On gün kadar sürecek olan bu 
seyahat garbi. cenubi ve merkezi Ana -
doluda olacaktır. Filo doğrucsı. Ankara -
dan Eskişehire, oradan da İstanbul yolile 
Edirneye uçacak, Anadoluya geçerek An 
karaya dönecektir. 

Bir Alman tayyaresi 
duştu, 12 ev yandı, 

3 kişi de öldU 
Ber1in 9 (A.A.) - Bir Alman askeri 

tayyaresi Frankfurt civarında kain Ge
rnhausen'de bir evin üstüne düşmüş -
tür. Tayyare ateş alınış ve müretteba
tı telef olmuştur. Ateş, 12 eve sirayet 
etmiştir. Bu evlerde oturanlardan üçü 
ölmüş, 6 sı ağır, 100 ü ruifif surette ya -
ralarumştı. 

----- --
Halifaksın Almanya 
hakkında bir nutku 

Sayfa 3 

E 
e A merikan partileri, . . 

genı s~çım ıç:n, 

kuvvetlerini deniyorlar 
Yazan: lelim RallP BaMt 

A merika cümhurreisi Rooselvet'in 
müddetini bitirmesine bir sene 

kadar bir zaman var. Fakat zamanın bu 
uziınluğuna rağmen seçim formaliteleri .. • 
nin karışıklığı. Amerikada daha şimdiden 
seçim faaliyetinin başlamasına sebeb olu. 
yar. Bu vadide ilk taarruzi harekete kı. 
yam eden, yeni dünyanın iki bilyük par. 
tisinden biri olan cümhuriyetçilerdir. Bu 
fırka, Roosevelt'in partisi olan demokra1 
partiye hasımdır. Harekete ilk evvel ge • 
çişinin sebebi de budur. 

Amerikan cümhuriyetçileri, Mayısın 

son haftasını (milli borç haftası) ilan et. 
mekle taarruza geçmişlerdir. Bunun scbc. 
bi, Amerikanın milli borcunun elycvm 
kırk milyar dolara baliğ olmasıdır. Şim • 
diye kadar bu memleketin 'milli borcu hiç 
bir zaman bu kadar yüksek bir rakamı 

bulmamış olduğu içindir ki cümhuriyet • 
çiler bu vaziyetten istifadeye teşebbüs et.. 
mişler ve Amerikan mükellefine vaziyeti 

Londra 9 - Lordlar kamarasında bir izah etmiye kalkışmışlardır. Cümhuriyet.. 
nutuk söyliyen Lord Halifaks, ezcümle çilerin kanaatince, bu vaziyetin mes'ulü 

reisicümhur Roosevelt'in ferdi teşebbüsü 
demiştir ki: 

.. . . . . mütemadi surette baltalıyan hareketleri. 
- Mustakıl Avrupa mılletlerır. ın tek son alw yıl içinde tatbik olunan milli ik. 

taraflı bir hareket neticesinde mahvol - tısadi kalkının planının doğurduğu ava. 
dukları günler artık geçmiştir. Bu suretle 1 k b vesa'r.cd·r a 
hareket etmek üzere yapılacak her türlü 

1 1 1 
• 

teşebbüsün geniş ve azimli bir mukave _ Reisicümhur Roosevelt cümhuriyetçi . 
]erin bu hareketine derlıal bu-yu··k bı·r nu 

m~t karşısında kalacağına şüphe yoktur.> 
Hatib, demiştir ki: tukla ccvab vermiş ve iş başına geldiğı 

gündenberi tatbik ettiği tedbirlerin isa • 
c- İngiliz milleti, daima Almanya ile 

mütekabil bir itimad dairesinde anlaşma. 
ğa çalışmıştır. Şimdi de böyle bir anlaş
mayı şiddetle arzu ediyor, İngiliz mille. 
ti. Büyük Harbin sonunda ve harbder. 
sonra birçok hatalar yapıldığını kabul et.. 

meğe hazırdır .• 

Gamelen dün 
Parise döndü 
Londra 9 (Hususi) - İngiliz erk5.nıhar 

biycsile temaslarda bulunmak üzere Lon~ 

draya gelmiş olan Fransız erkanıharbiye 
reisi General Gamelin. bugün Parise dön. 
müştür. Bu meyanda sevkülceyş, müşte. 
rek kumanda ve techizat meseleleri bil
hassa kararlaştırılmıştır. 

Sovyet Hariciye Komiser 
Muavinlikleri 

betini izah etmiştir. Roosevelt'e göre hü. 
kiımetin yaptığı masraflar sermayenin 
bankalarda uyumasından ileri gelen biı 

teşvik hareketidir vesaire vesaire. Maa . 
mafih Roosevcltin karan kat'idir. On bi· 
milyon Amerikan işsizini yardımla tembe. 
alıştıracak yerde bunlara iş vererek ça . 
lıştırıp bir parça masrafa katlanmayı ter. 
cih edecektir. 

Bütün bu emarelerin delalet ettikler~ 
mana şudur: 

Cümhuriyetçiler. yeni seçimde reisi 
cümhura karşı şiddetli bir mücadele aca1 

caklardır. Reisicümhurun maksadı da~ 
pek Amerikan tabiatine uymamakla bera, 
her, gelecek seçimde namzedliğini idamq 
etmektir. Maama!ih bu hususta henüz hi9 
bir sarih şey söylemiş değildir. Amerika., 
da 1940 senesinde yapılacak olan cüm. 
hurreisi seçimi, işte böyle sükunetli biı 

mücadele ile ve partilerin bir sene evve. 
linden kuvvetlerini denemelerile başla • 
mış bulunuy-or. 

5elim, cJ2.a.9ı.µ. E11ı,eç Moskova 9 (A.A.) - Sovyetler birli
ği Dekanozof ve Lozovski'yi Sovyet' 
ler Birliği hariciye komiser r.ıuavinlik 
!erine tcryin etmiştir. · Fethi Tahsin mmtaka reis 

vekliliginden ayrıldı 
Türkiye ikbsad cemiyeti İstanbul mıntakası futbol hakem he.: 
Ankara 9 (Hususi) - Şehrimizde 

0

yeti reisliğine seçilen mıntaka Spor Direk.. 
cTürkiye iktısad cemiyeti- namı altın- tör vekili Fethi Tahsin. işlerinin çokluğu 
da bir ~miyet kurulmasına t~ebbüs dolayısile heyet riyaset vekilliğinden is. 
edilmiştir. tifa etmiştir. 
······························································································································ 

Sabahtan Sabaha 

F enerh ahçeliler 
Yarın Fenerbahçenin yeşil stadında Türkiyeye ilk defa gelen bir İngiliz 

futbol takımını seyredeceğiz. Otuz bir yıllık tarihi olan Fencrbahçe klübü 
Türk sporuna yaptığı hizmetlere ilave olarak bir İngiliz takımını memlekete 
getirmiş bulunuyor. Son zamanlarda spor sahalannda akseden sille. tokat 
şakırlılan ne ya1an söyliyeyim en sa mimi spor heveslilerini bile stad kapıla. 
rına haşyetle ve hatta istikrah ile bakacak kadar ürkütmüştü. Gayesi biı 

beden terbiyesi ve karakter tecrübesi olan sporu cami avlusu dövüşüne çe • 
virmekten doğan bu tiksintiyi haklı .~örmek lazımdır. Teknik tarafı, adale 
kudretini zeka mihverine bağlamaktan ibaret oıan sporun sadece bir galibi.. 
yet mücadelesi olmayıp ferdi haysiyeti tebarüz ettirecek bir karakter imtihn. 
nı olduğunu kavramak için bu ana hatları kavramış üstün medeniyetlerle 
temas etmek lazımdı. Türkiyeye arasıra gelen orta Avrupa takımlarında 
gördüğümüz teknikle hemahenk olap spor ruhu ve spor havası bugünün 
yetişmiş sporcularımız üzerinde iyi izler bıraktığını inkar etmemeliyiz. 

Futbolün yalnız teknik üstadları değil. umumiyetle sporun manevi hakim. 
leri olan İngilizlerin yarın Türkiyenin en populcr takımı olan Fenerbahçe 
ile yapacakları maç asıl bu noktadan enteresandır. Fenerbahçelileri hem o . 
tuz bir yıl gibi şerefli bir spor tarihine sahih oldukları için tebrik etmek 
hem de memleketimize bir İngiliz ta~ımı getirip gençliğe futbolün en temiı 
örneğini gösterdikleri için teşekkür etmek vazifemizdir. 

'5J,w4a.n Cah.id 



ltstanbul sıhhiye müdürü Ali Rıza cSon tiklere nazaran 1talyada bir sene içinde 
Posta> mn şehrin sıhhi vaziyeti yaklunda on yedi bin tifo vak'ası kaydedildiği haL 
80I'duğu suale şu cevabı verdi: de, Türkiyede bir sene içinde tifoya ya -

•- İstanbul sıhhat bakımından kon - kalananlarm sayısı yedi yüzdür. 
trolü en çok müşkiilita martu kalınan Hastalıklarla mücadele işinde ~Jrkiye 
bir şehirdir. Dört tarafı karadan ve dcni:z... b!!şta gelen devletler arasındadır. 
den yoldur. Gelen ve gideni görmek. has.. Şehrin tekmil kanalizasyon boruları 
ta mıdır. değil midir? diye kontrol etmek yapılsa ve su işi tanzim edilse, pek az has
bnkansızdır. talık vak'alanna rastlanacaktır. İstanbul 
Sıhhiye Vekaleti §ehrin sıhhati işlerile halkı herhangi bir hastalık tehlikesine 

yakından meşgul olmuş ve eski senelere maruz değildir. 
naz~an hastalık adedini azami şekilde- Sıtma ile yapılan mücadeleye geJince, 
ualtmağa muvaffak olmuştur. sıtma mücadele cemiyeti ihbar üzerine 

GeQen seneler açmış olduğumuz tifo ile şehrin muhteltf yerlerinde yeniden tara. 
mücadele işi iyi netice vermiş olduğun - ma yapmış ve Beykozda yüz haneden baş 
dan bu sene şehrimizde tifo tehlikesi yok- ka yerde yeni bir müca<lele açılmasına lü
tur. Kazalardan bize gelen istatistiklere zum görmemiştir. 
nazaran aon on beş gün içinde vilayet hu.. Hastanelerde wremlilere tahsis edilen 
cludlan dahilinde yalnız iki tifo vak'asma yatak adedi yakında normale çıkmış ola. 
n.stlanmıştır. Bu rakam norm İllin f ev • caktır. 
ldndedlr. 

Veklletin memleket dahilinde tifoya 
karşı aç!tu§ olduğu mücadele de iyi netice 
ft.rm.İf bulunmaktadır. Beyne1milel istatis 

Mlltef errllı: 

Mahaullb arzlye memurlukları 
ıaavedlldl 

Bakırköy akıl hastanesi memleketin ih. 
tiyacını tamamen karşılıyacak hale kon
maktadır. Yeniden iki yüz yatak ilAve o. 
lunmuştur.> 

Şehir iş /eri : 

Beyızıd camisinin etraft tanzim 
edilecek 

BON POSTA 

Bu işler devam ederken Mısırçarşısı i~in 
Vakıflar İdaresi de hak iddiasına kalkış. 
nııştır. Vakıflar başmüdürünün ifadeı::ine 

nazaran Vakıflar İdaresi vaktile burada 
tamirat yapmış ve çarşının sakatını, bir 
kısım duvarlarını satın almıştır. Vakıf. 

lar İdaresinin çarşıdaki hissesi yüz bin li~ 
rayı tecavüz etmektedir. 

Vali ve belediye reisi Lı'.ltfi KırdAr Mı. 
sırçarşısında vücude getirilecek peraken. 
de haJin modC!rn bir hAl olmasını arzula. 
makta ve çarşının bu şekle sokulabilme. 
si için yedi yüz bin lira sarfını istilzam et
mektedir. 

Yeni hllde müteaddid buzhaneler ya. 
pılacak, balık ve etlerin bozulmaması te. 
min olunacaktır. ------

Misafir denizciler 

Mahsulatı arziyeden yüzde iki nis -
ı,etinde alınmakta olan tayyare hissesi 
Haziran başından itibaren kaldınlımş -
tır. Bundan sonr~ köylünün satacağı 

Şehrimizin mi.safiri olan Aris Yunan 
mekteb gemisi talebeleri dün sabah mü
zelerimizi gezmiş ve öğle yeıneğini ge • 
mide yemişlerdir. Öğleden sonra husust 
vapurla Boğaziçinde bir gezinti yapılmış, 

Beyaz1dda İnkıl8b müze5inin etrafın müteakiben Heybelideki Deniz lisesine clö 
daiki dükk9.nı1ar kamllen kaldııı.lacak, .nülmüştür. Heybelide gemi amiral ve ta. 
Laleliye inen tramvay caddesinin kö- lebeleri şerefine bir gardenparti veril -
şesine bir gazino yapılacak, Beyazıd mişUr. 
camisinin etrafı tanziin edilecektir. 

Şdhzadıebaşındaki Kcmservatuann 
yalnız bir mekteb olarak inşası karar
laşrnıştır. 

mahsullerden bu hisse alınmıyacaktır. 
Hava Kurumu şubelerine bağlı mah -
sulAtı arziye mernurluklaırı da bu ka
rar iııerine lağvedilmiştir. Bir Razi -
randan evvel tüccar tahlfından satın 
alııunış ve depolara korunu.ş stok mal- KIGıdhan• au depoau bugOn 

merasimi• açılacak 
Ctan vaktile yüzde '2 tayyare hissesi he-
ab edilerek müstahsil hesabına geçi _ Beyoğlu kırymakamlığı ve köylü ta -
rildiği için, bu mahsullerin hissesi H&- rafından yapılan KAğıdhane su depo~ 
'ft Kurumu tEtrafmdan almaC8'ktır. Stok bugün merasimle açılacaktır. Beyoğlu 
mahsul ve bunlann yiizde 2 hisseleri kaymakamı bu münasebetle K!ğıdha
laakkında tüccarlar Hava Kurumu şu _ ne köyünde davetlilere bir öğle yemeği 
belerlne 1 S Hazirana kadar birer be - verecektir. 
:ranname vereceklerdir. Kabataf meydanı genltletllecek 

Arazı werallerl yeni tahrire gBre Kabatdş vapur iskelesindeki mey -
tahakkuk ettlrllecek danın genişletilmesine, burada bulu -

Mal sandıklarından .husus! idarelere nan mezarlığın başka tarafa kaldınl -
verilen arazi tahrir masraflarının mah masma ve kömürcü dükkinlannın is -
mb şekli 'hakkındaki talimatn~. Ma- timlak edilerek yıkılmasına karar ve -
llye Vekaleti tarahn4 \n allkadarhra rilmi.ştir. __________ ______ ___, 

tebliğ ohmmuştuı. 

Ckçen sene ıırazi tahriri bitirilmiş o
tan İstanbulun bütün kazalarında yeni 
yıl arali vergisi, yeni tahrir be!'inden 
tarh ve tahakkuk ettirilecektir. 

Deniz işleri: 
AtatOrk kB prüsOnDn mDteharrlk 
kısmının tacr&belerine batlanacak 

Atatürk köprüsünün 76 metre uzun-
Hakem heyeti m•••i•inl bitirdi luğundaki mütehmik kısmı halen bu-

Vlllyette çalışan hakem heyeti me- lunduğu Unkapanı cihetinden bugün -
aisini bitirmiş Ye hazır~ olduğu lerde Azabkapı tarafına naklolunarak 
rsponı Vekalete gönde~tir. Heyetin köprünün sabit kısmına eklenecektir. 

reisi Politis, dün Besarabya vapurile Tesbit işi bitükten sonra köprünün 
:Atinaya hareket etmiştir. müteharrik kısrnınm ın)lkine1eTinin 
Vakıf eular h11kk ı nd• izahat ehndı tecrübesine başlanaocaktır. Mıntaka li -
Vakıflar İdaresi İstanbul Sular Mü-

dürü 1 d ktô 
.M1- B 

1 
d" man reisliği dün gemicilere bir tamim 

ve su ar o ru uuıu e e ıye .. .. . .. 
İlrtlsad İşleri Müdtırlüğilne çağın~. göndererek kop~~ekı tecrubeler esnwa-
lrendnenndlen Vakıf ~an et.rafJ:nda.- . sında ve köprl1nun kapalı bulundugu 
izahat alınmıştır. sıralarda bir deniz kazasına mahal bı -

rakınamıık için deniz vasıtalarının bu 

sahadan geçerken dikkatli bulunma -Bir hamal kavgayı ayırırken yaraland 

lannı tavsiye etmiştir. 

Pollıte: 

Tütınn gümrüğünde oturan arabacı• 
~ 16 y&.Jlllclaki oğlu İbrahim, 
bebut Mehmed ile Ali tarnincfeki bir 
adamın kavglr ettfklerfni gönm2ş, ara
r gtmıek ~tir. Kavga Jm:ı.fınca 
İbrahim, çakısını çıkararak havaya sal
lamıf, çakı, ara bubnak içbı gelen 
tıammal Me~n sol batnı.ne saplan-

Bir kamyon tramvayla çarpıttı 

Hayreddinin idaresindeki 3948 plA

ka numaralı kamyon ile vatman Hali.
din idaresindeki 112 sayılı tramvay 

·---,------- Şişhane yokuşunda çarpışmış, her iki 
mı.F· 

TEŞEKKOR araba da hasara uğr~tır. 

9"ı8ftl ana.mıs Zeyneb Bagananın ce. Kibrit fabrikasında kibritler parladı 

nezee!nde bizzat bulunan. tahrtren tazi - Sanyerde oturan ve kibrit fabrika-
Jlllt eda akraba w .avdlklerimize ayrı d h Hüee.riT. dQn fabrikada 
IQll'I tqeli:l1re ~ mAlll oldu .. sın a ça şan .J ~ , 

la;udnı pHtımdzb1 tavusutmuı dileıis. kibritleri kasaya }'erleşt.ırlrken kfur.tt.. 
IMM1111 Aıt,e ~ Mahir Baıa.. ler ateş alımf, ~~ muhtelif 

DA. ..üdaBelı BapDa, Galib Baaaııa. yerlednden yanm!fbr • . 

Bugün saat 18.30 da Moda deniz klü -
bünde İstanbul belediyesi tarafından yüz 
kişilik bir ziyafet ve müteakiben Yat 
Klüpte bir yemek verilecektir. 

Mahrukah Etibankça, 
ihzar edilecek 

mıntakalar tesbit edildi 
Mahrukat kanununun birinci madde • 

sile yakılması mecburiyet altına konu • 
lan mahrukat ve bunları yakmağa mah -
BUS vasıtaların Etibankça kafi miktarda 
temin ve ihzar edileceği yerleri gösteren 
liste dün bilQmum dairelere teliğ edil • 
miştir. 

İktısad VekAletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasvib olunan kara!'a 
göre, mahrukat ve yakma vasıtalan Et~ 

bıınk tarafından temin ve ihzar edilecek 
olan mıntakalar JUnlardır: Eskişehir, İz.. 
mir, Buca, Bumuva. Bayındır, Mene -
men, Ödemiş, Tıre, Torbalı, Manisa, Ak.. 
hisar Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Salihli, 
Turgudlu, Kocaeli, Adapazarı, Darıca, 

Gebze Sapanca, Bilecik, Osmaneli, Bozö
yük, İnönü, Afyon, Çay, Dinar, Sandıklı, 

Kütahya, Uşak, Tavşanlı, Konya. Akşe. 

hir, Azgıhan, Ilgın, Çumra, Karaman, E • 

reğli, Kayseri, Sivas, Isparta, Bordur, 
Çankırı, Niğde, Balıkesir, Bandırma, İne. 
bolu, Sinop, Samsun, Çarşamba, Ordu, 

Fatsa, Ünye, Gireson, Trabzon SUrmene, 
Rize, Hopa. ElAzığ, Diyarbakır, Malat -
ya. Edirne, Kırklareli, Ankara, İstanbul. 

SENENiN EN MUAZZAM ESERi 

NEV·YORK 
SERGiSi 

Bnkrefle 3 alin otel ve yemek 
Roterdamda 1 gtın otel ve yemek 
NEWYORKT A 14 ınn ikamet 
Pariate 3 gtln otel ve yemek 
Atlantiğln en gllzel vapurlannda 
yemekli ve yataklı kamaralar; 

btıtiin maaraflar dahil 

890 LiRA 
Aynca ı Ceb parası temin edilmlıtir. 
Kayıdlar 15 Huiranda kapanıyor. 

N A T T A 
Galatuaray, Telefon ı -44914 

Devlet demiryolları ve limanları İfletmesi Umum idaresi il~nıarı -Devlet Demiryolları Befinci lıletme Müdürlüğünden : 
1 - Fevzipa§a - Diyarbakır hattı üzerinde Akçadağ • Malatya istasyo~ : 

rasında kilometre 233 + 500 - 234 + 8 00 de 10,000 M. 3 ve Şefkat - Yolça ıııJ.. 
rasmda kilometre 337 - 339 da 10,000 M. 3 olmak üzere cem'an 20.000 ınetre rııı• 
klb balastın, şartname ve mukavele pr<> jesine tevfikan kırdırma, hat kena uJ.. 
figüre ettirmek suretile ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye :ıc.on 
muştur. 

2 - Ebilime 29/6/939 tarihine müsa dif Perşembe günü saat 11 de,...?dalatt' 
lfletme binasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye konulan l~in mubam men bedeli c30,000> liradıı 

4 - Muvakkat teminatı c2250> liradır. 

8 - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve kanunun 4 il: 
CÜ maddesi mucibince işe girmeye manli kanuni bulunmadığına dair beyaJlll e
me, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunun, mukavele ve şartnatn ıs. 
lerle birlikte tayin edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon re 
liğine verilmesi lazımdır. 

6 - Bu işe aid şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara ve Hayd~ 
işletme veznelerinde, Diyarbakır, Elazığ, Narlı, Eloğlu istasyonlarında isteJdÜ"' 
re cl50> kuruş bedel mukabilinde verilir. c4134> ---Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsaid şartlar altJJl-
da yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden itibaren Anka!'~ 
Haydarpaşa - Ankara arasında işliyen 1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres katarla 
3 ve 4 No. lı sürat katarlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda .uıevcud ytl 
adedi nisbetinde lbilet satılması mukarrerdir. . ti 

Bu katarlarla seyahat etmek istiyen yolcular beher birinci sınıf yer ıçln 
kuruş ve beher ikinci smıf yer için 20 kr. tediye etmek şartile: ı 

A) Ankara • Haydarpaşa arasında ve mütekabilen heı gün seyrüsefer eden 
ve 2 No. lu Anadolu sürat katarı. 1\1 

B) Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden 3 N°· 
sürat katan. 4 

C) Pazar, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Haydarpaşadan hareket edeJl 
No. lu sürat katan. . Si-

İçin Ankara ve Haydarpaşa mebde garları ile Polatlı, Eskişehir, KarakÖY• dit• 
1.ecik, Arifiye ve İzmit mütavassıt istasyonlardan yer kuponu temin edecekler 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanları 
1 - Ankara Gan: 

·~nt
A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 No. Iı 

dolu katarı için katarın hareket edeceği günün saat 8 inden itibren. 
2 - Haydarpaşa Garı: tiJl. 
A - 4 No. lru sürat katan ne 2 No. lu Anadolu sürat katarı için hareket ı;aa 

den 24 saat evvel. 
S - Polatlı istasyonu: 

Bu katarların Ankara ve Eskışehlrden • hareı:tetıertnaen sonra. 
4 - Eskişehir Garı: 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonra 
5 - Karaköy istasyonu: 
Eskişehir ve Bilecikten hareketlerinden sonra 
6 - Bilecik istasyonu: 

Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonr.:a• 
7 - Arifiye istasyonu: 
Bilecik ve İzmitten hareketlerinden sonra: 
8 - İzmit istas)tcmu: 
Haydarpaşa ve Arifiyeaen hareketlerinden sonra~ 
Yer koponları satacaklar. ' e1 
Mütavıassıt istasyorllar kendi emirlerinde kalacak serbest yer nisbetinde y 

kuponu satılaıbil~ektir. u. 
·· ıer •Y~lcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondoktor 

rafından toplanıncaya kadar muhafaza etmeleri !Azımdır. leri' 
1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarların daki bütün birinci ve ikinci sınıf yer r 

k ta • 
evvvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almarmş olan yolcular bu a 
larla seyahat edemezler. nııll 

ı1 da bulu 3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almayan yolcular bu kata ar ~ 

!erbest arabaya binebilirler. Yer kuponu almaksızın No. Ju yerleri işgal eden 

cular işgal ettikleri yerleri terıketmiye mecburdurlar. dl 
A k H d 1 l"st'ıhbarat bilrolaflll Bu mevzu hakkında n ara ve ay arpaşa gar arının 

daha mufassal mıılô.mat alınabilir. ııı' 

Umumt istirahatini ve herkesçe matlô.b intizamın temini için sayın balkı:nl"' 
istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalarını ve tahsis ediliP kUP ıı°' 
n verilen yerlerden başka yerlere oturmamalarını ve herhangi bir hoşnudSU ~ 
\TUkuunda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan ştkAyet 
~}erine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. 

Umumf~ 

· Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
diker erkek ve kadın terzi aranıyor ~ 

ı - Tophanede 2 No. lu dikimevi için saraç el işi ve makine kalfası ve ,yrs 
makine ile elbise diker erkek ve kadın terzi alınac:.ktır. 

2 - Yaş ve askerlik nazan dikkate alınmıyacaktır. dlatll' 
3 - Ücret haftalık verilmek üzere ta~iblerin hüsnühal ve tifo aşı kll1 

birlı'kte hemen dikimevi müdürlüğüne müracaatları. c4009> 

as" 
EGE TIYATft 1' EPTllQRUL SADi TEK 

Şehzadebqı TURAN 
tiyatrosunda 
Bu geoe 

TUZAK 
8 perde 

Okuyucu Ay .. 1 

Nurettin OenO vut 
arkadaş!~~ r.1ZI 

YAZ TEM~t~., 0-: 
Pa:ı:artHi Bakırk01 fol,rh~ 
küdar Çarpınba, ~ 
Pertembe, }(adık3J p,,,ı• 

Şehremlai - Cumarteai, Beylerbeyi 
Yeuiphlr 

,.. Bu hafta TAK Si Dl Sinemasında 

Aşkın Göz Yaşları 
Tllrlıçe SIJzlQ - Arabca Şarlıılı, 

Şarkın bülbülü A B D 0 L V E H AB ın 
ıesini dinleyiniz. 

Yaz flatlan: 15 • 20 • 25 Kr. Loca 100 kurut 
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r Erzurum Halkevinde Tems·ııer 

şaiyeciliOi • 
gemı 

• Tokat Halkevinin 
verimli çahşmaları 

Tokat (Htisusi) - Halkevi faaliyeti 
bu yıl tamamile küitürel ve canlı bir 
mahiyet almıştır. 

Partimizin halkın tenviri için azami 
derecede önem verdiği konf eranlar se
rileri evin salonundJ devam etmekte 
olduğu gibi şehir içinde üç muhtelif 
yere konulan hoparlörlerle de sabahları 
zirat, sıhht ve sosyal mevzularda fay
dalı konf eransl<IT verilmekte, halk ve 
bilhassa şehre gelen köylülerimiz bun
dan çok faydalanmaktadırlar. 

Her hafta Perşembe günleri köylüle
re konferanslarla beraber pa~:asız film
ler de gösterilmektedir. Geçen hafta 
evin idare heyeti ile üyelerinden mü
teşekkil 2 7 kişilik bir grup köy gezisi
ne çıkmış ve şehre 20 kilometre mesa -
fede bulunan Gürcü köyüne gidilmiştir. 
Köyde sıhhat müdürü Ahmed Vefik 

Erzurum (Hususi) - Erzurum Hal kevi gösterit kolu rnuvartak temsiller
le halkın büyük alfıka ve sempatisini oolbetmektedir. Bilhass~ genglerin 
cDevrim yolcuları> piyesini temsilde gösterdikleri yüksek kudret büyük al
kışlar toplamıştır. Resim, muvaffak ol an gençleri bir arada göstermektedir. 

Giray ile iskan müdürü doktor Ferruh Samsun 
Niyazi Ayoğlu tarafından 40 hastaya 
bakılmış, sıtmalılara kinin verildiği 
gibi diğer hastaların reçeteleri de ev 

mekteblerinde I Adana Ticaret ve Sanayi Odası 
Spor yeni idare heyeti 

llatt~n (li • Barlının umu mt görünüşd tarafından yaptırıla'I'ak kendilerine .. 
~ aartın ususı) - Milli Şefimiz İnö- Gemi tezgahlan son aylarda daha gönderilmiştir. Bu arada kültür direk
~iYett ~~~ef ve~eri zaman e - dolgun vaziyettedir; yrı.~ılmakta olan törü Fazıl Gönen, ziraat müdür vekili 
dı:!l\ birisi~ ~.aka gosterdikleri iqler - birçok motör ve mavnalar vardır. Son Hakkı Beşli, orta okul yardirektörü İs
~'atı oJın e Barbnın gemi yapıcılığı kararlarla Barlının gemi yapıcılığı es- mail Boysan, orta okul öğretmeni Halis 
~ Uğu söyı:~ur. Çok esk! bir mazisi ki parlak inkişafını k~n~aktır. Asar}.cay<t tarafı~da? ~öy1ü.~ere .öğütler 

g(!ni~ bi . ? bu ınahallı sanat evvel . • ve soylevler verılmıştır. Koy, cıvardan 
~(!ı~rcte r.1n.kışaf gördükten oonra son . Mardin ınhısarlar veznedarı gelen kövıuıerıe kalabalık bir haı a1 -
~~ Yüzg~ttık~ da~aldığı, adeta sön- para kaçı rdl mıştı. Te~tib edilen güreşler heyecanla 
~~ başlıcauttugu dıkkati celbetmişti. M a· (H i) Şeb . • inhi' seyredilmiş ve galiblere ev tarafından 
'\ll. ,..... seheb de .. k''l"t ar ın usus - rımız - hed' 1 d w 1 k" kl ,,~ "'Unku h d orman muş u a ı 

1 
d H . 

0
.. 

1 
. , ıye er agıtı mıştır, oy çocu arına 

"<lld a dı zat d sar ar vezne arı ayn nce , zımme - . . . .. k k' bu an sa ın a orman enka - . . . . şehırden getırılcn şeker, çore ve ı-
1!" r.gası 0f~rnakatsı icab eden ve gemi ka- Mtıned~ 7odo lırfi~ kada:tm~ ~:+fo paAradl~eçırer.ek tabl<1r dağıtılmıştır. BÜ arada köyün 
ln'ı a.~ an başk . ~ ar ın en rar e '"'l.ır. ıye ışe h f .1 . k" 1 ... 1 d b gaçlar a ışe yar<. nıyan . . v b er tara ı gezı mış ve oy u ı e can an 
1 l'rıuaın 

1 
ın da kerestelik ağaçlar gi- el ko_yrnuş ve Hayrıyı araştırmaga aş bir kavnaşrna ve samimi hasbihaller 

tEl(i e eye tab' lamıştır. · · 
arikinı .. ı tutulması bunların - yapılmıştır. 

.İktısad ;u~külleştiriyordu. Tekirdagda talebe kampları ---
bır karar . eka.Ieti, B<..ttın için hususi T ki d w rH i) General Ka Bir çobana yıldırım 
da k ıttiha d . e r ng usus - - Ç l 
. Ullıuu1 ~ e erek gemi ınşasın- zım Dirik'in yüksek delaletile Tekir - R rp l 

:lrne-sin~ i:~ a~aç~arın. o~un gibi ke- dağ vilfıyetind(' ilk ok~l tale?.el:rine Malkara (Hususi) - İbrice köyün_-
~~tur. Bu k \enlmesını uygun bul- mahsus Çorlunun Velımeşe koyunde, den 14 yaşlarında Emin adında bır 
lab faYdaJr b' ar~.r, icabında devlet için deniz kenarında bulunan Barb~ros ve çocuk kırdJ koyunlarını otlatmakta i - Samsun (Hususi) - Samsun mek -
llıııil~elt 0~~ ~çiik tersane ha'.ini a - Ereğli köylerinde olmak üzere üç kamp ken 1 S gündenberi devam eden yağ ,. teblerinde idman dersleri çok güzel ne
fıas ınkişafına h~rtın g.eini tezgahl~n- tesis ec:ıuecektir. Fakir, bünyece za~ıf murlar şid~et~enmiş ve ~Ü.şen ~.ir .. yıl -, ticeler vermektedir. Son idman bay _ 

01 sa İstanbul l' zmet edecektir. Bıl - ve nahıf olan çocuklar muayene netı - dırım çocuga ısabet etmıştır. Kuçuk ço ramı şenlikler· b 'f b' 'k 
~ Olan bütün unan Şirketi de, ihtiya- cesinde açılan kamplara gönderilecek- ban derhal ölmüştür. ı . d' S ı . unun ~arı ' ır vesı a-
artında mavna ve sala~uryalan tir. Muradhd<ı'Jl (21) çocuk aynldı. - --------- sı 1 1

• amsun lıse ve tıc~~et orta mek-
Yaptırmağa karar vermiştir. Kamp bir buçuk ay devam ede<:ektir. Manisada ispirto içen bir İŞÇİ 'tebinde voleybol gibi sporlara da e -

Konya lisesinin veda mUsameresi 

~o ~ 
l~ı n~a Ulu . 
\lok •e:ı <iers sust) - Konya lisesi ta - fından haftalardanbeııı hazırlanmakta 

kan kusarak ö'dU hemmiyet verılmektedir. Resmimiz 
Samsun lisesi gençlerinden bir grupu, 

Manisa (Hususi) - Balıkpazarında voleybol oynarken göstermektedir. 
n ı band İsmail Düzdltken'in dükka - - ------- ____ _ 
nında yatan ve gece gündüz ispirto i - Sivasta yağmurlar 
çen ahçı kalfası Hüseyin, ağzından ve s· (H ") . . 
burnundan kan boşanmak suretile öl - ıvas .. ususı - Sıvas ve çevresı -
.mililtür. Yapılan tahkikatta ağzının is- ne son gunlerde bol yağmurlar yağ -
pirto koktuğu ve d~ima ispirto içmek - maktadır. Köylü bundan çok memnun-
te olduğu tesbit edilmiştir. dur. 

Adanada sebze ve meyva 
boltugu 

Adana, (Hususi) - Adanada yeni seb
ze ve rrıeyvalar bollandı. Sebzeler~n fa
sulya, domates, enginar satışa çıkmıştır. 
Meyvalardan kiraz, yeniclünya bu yıl 
pek mebzuldür. Yenidünyanın kilosu beş, 
kirazın on kuruştan satılmaktadır. 

Adanada trahomla mücadele 

(!üÇük"";~~·i;k;ı··h;·b;;j;·~i)" 
Son nltı gtln içinde Samsun yeril mallar 

sergisini ziyaret eden yurdda.şların sayısı 15 
ile 20.000 nrasındndır. Kütahya çlnl fabrikası 
da sergiye iştirak edeceğini blldlrmlştlr. 

Bananın bayramı 

Atatürkün Havzaya gelditJ, günün 20 ıncl 
yıldönünıil parlat tezahüratla kutlanmıştır. 
Samsun Valisi B. Fuad Tuksal törende bulun 
mak üzere Havzaya gltml.şlerdlr. Belediye 
Reisi Doktor Necmeddln Dlv1tc1otıu tendi -
aıne refakat etmektedir. 

Biganm yeni kaymakamı 
Kaza ko.yma~amlığına tayin edilen Fethi 

Tanseven gelını~ ve yeni vazifesine başla -
ml§tır. 

Adana (Hususi) - · Adana Ticaret vt. 
Sanayi Odası yeni idare heyeti seçimi 
yapılmıştır. Yapılan intihabda azalık-
1ara, İbrdhim Burduroğlu, Abidin Ra

mazanoğlu, Osman Altıkulaç, Hasan 
Atıl, İzzet Koçak, Salih Eroğlu, Ziv~! 
Kurttepeli, Nedim Kozacıoğlu; Hakkı 

Salih; Arif C€mal Akıncı, Gani Girici 
ve Raşid Ener seçilmişlerdir. 

1 
Divanı riyaset intihabında da Reis -

liğe İzzet Koçak, ik1nci reisliğe Hasan 
Atıl ayrılmıştır. 

iki kardeş bir adamı taşla 
yaraladılar 

Konya (Hususi) - Çağlıyan kaza -
sının İznebol köyünden Hasan ve kar .. 
deşi Hüseyin Vural, ayni köyden Ab ~ 
dullah Soys~lla bir kadın meselesin -
den kavgaya tutuşmuşlardır. İki kardeş 
bir olarak taşla Abdullahı başından a -
ğır surette yaralamışlar ve j ~ farnu\ 
tarafından yakalanmışlardır. 

Trakya hududlarında 
Şap hasta hgı 

Edirne (Hususi) - B'ulgarist·~ ın 
hudud köylerinde çıkan şap hastalığı -; 
nın men'i sirayeti için Edirne ve Kırk~ 
lareli \'iiayetlerince icab eden tertibat 
alınmakta ve hudud civarındaki rna ~ 
halle1ere kordon vazedilmektedir. 

Bigada peyn:rc:lik ilerliyor 
Biga, (Hususi) - Bu yıl şehrimizin 

muhtelif köylerinde b~ş mandıra açıl· 

rnıştır. Bunlar tamamile fennidir ve te
mizlik bakımından söz götürmiyecek bir 
şekildedir. Sütçüler arasmcıa bugünler
de bir rekabet uyanmış. sütün kilosu beş 
buçuk kuruşa kadar indirilmiştir. Bu re
kabet sebebile taze, yağlı koyun peyni
rinin perakende olarak kilosu yirmi beş 
kuruşa satılmağa başlamıştır. 

Biga peynirleri İstanbul piyasasma 
sevkolunrnaktadır. Geçen yıl şehrimziden 
on bin tenekeden fazla peynir gönc!eril
tniş, bu yüzden Bigaya hayli para girm:ş
tir. Mandıracıların söylediklerine göre, 
bu seneki ihracat on beş bin tenekeyi aşa. 
caktır. 

ş~ ?lizeı b' Y.~lı sonu münasebeti~ olan cGazan• isimli piyes çok mü -
1.a.t ~ın bütü ır ~~samere verm~lerdir. kernmel ve muvaffak bir şekilde oy -
ltn'ir:ve veınen· g.uzıde şahsiyetlerinin ve n.,~tır. Bu piyeste rol alan bü
t'i.,erea r~~~n bazı~ bulunduğu bu tün talebeler hakiki birer san'atkar gi
&ü 0tktstra e '"'•ebe]~rın teşkil ettikle - bi çalışm1şlar, sürekli şekilde alkışlr.•.1-
~l bir ~ Inuhtelif gal'b eserlerini mışlardır. 
~ 1~ tılkı ~zda çalmışlar, sürekli bir Resimler, orkestra takımile temsi1..I 
tından ~ anrnışlardır. de rol alan talebelerden birkaçını gös-

Adana, (Husust) - Adananın Kozan 
kazasının Koyunevi köyü halkı üzerinde 
yapılan muayenede köy halkının yüzde 
kırkı trahomlu olarak görülmüştür. 

Burada süratle tedbir alınması için te
ıebbüslere geçilmiştir. Bu köy halkı de
vamlı bir tedavi altına alınacaktır. 

c Trakyada sıfad istasyonları ) 
aşka lise talebeleri tara - termektedir. 

Pazar Ole. He san Bey Diyor ki: 

'li 
'la tn,,~an Bey, Amerika. 

'4.llllr. l 
l'ir er arasında ... 

\ \ I I \\ / 
............ ~ -- ---

. . . Yazdıkları eserlerin 
bir kelimesi için bir dolar -

~~ 
~ 

... Hatta daha fazla a -
tanlar varmış. Bi~dekiler 

de böyle midir? 

~Q ............ ~ 

Hasan Bey - On keli .. 
melik eserler yazml§ olsa.. 
lardı. bimnkiler de Ame .. 
rikalılann aldıklan kadar 
para alm13 sayılırlardı._ 

....,.. .. 

Edirne (Hususi) - Ziraat Vekaleti Veteriner Umum Müdürlüğü plBnına 
uygun olarak y~~ptırılan sıfad istasyon !arı bu sene birlik ve vilayetlerin yar
dım yolile bitirilmektedir. Gönderdi ğirıı resim Velimcşe sıfad istasyonu -
dur. 
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ANLARIM 

ı_ Hldiaeler ~ 
hkadaşun: binip Çtkarken etrafındakilere sürtün -
- Ben bir insana bakınca nerede o- mekten elbisesinde bav kalmamış da .. 

turduğunu anlarım! - Kadıköyde, dedin, ya Adada otu -

Dedi. Güldüm= nıyorsa. 

- Sen de yüksekten atıyorsun? - Adada otursaydı, böyle dimdik 
- Bir insan göster, nerede oturdu - hızlı hızlı yürüyemezdi. Sabah akşam 

ğunu sor, cevab vereyim. duran insanın hızlı hızlı yürümesıne 
- Peklll, tecrübe ederiz. birer buçuk saatten üç saat ayakta 
Karşı taraftan bir kadın geliyordu. değil, aydkta durmasına mecali yok -

Yürürken bir sağa zıplıyor, bir sola zıp tur. 
hyor, duru'J'Or, sonra birdenbire öne - Ya bu nerede oturuyor? 
atlıyordu: - Bu kadar basit şeyi anlamadın mı? 

G&terip sordum: - Basit mi? 
- Nerede oturduğunu bilir misin? - Basit ya!. Yanındakilerle fransız-
- Bilinmez mi? Cağaloğlunda oturu ea konuştuğunu duymak onun Beyoğ -

yor. lunda oturduğunu anlamak için klfi! 
- Nasıl anladın.. Arkadaşımla birlikte Karaköy köp -
- Yürüyüşünden.. Kaç zamandır o rüsüne kadar gelmiştik. Köprüde gaL 

clv9rda açılan çukurlardan atlaya atla- yet yavaş yürüyen ortayaşlı adamı i -
ya bu şekilde yürümeğe alışın~. şaret ettim: 

Doltru bilmişti. Fakat başkalarını da - Bu nerede oturuyor? 
bilebilecek miydi? - Haliçte! 
Yanımızdan geçen bir erkeği göster- - Nereden anladın? 

d!m: - Yavaş yürihnes\nden, vapura ye-
Baktı: tişmek için böyle yavaş yürüyordur. 

- Bu nere& oturuyor. - Vttpura yetişmek için yavaş yürü-
- Cihangirde! nür mü? 
- NerC'ien anladın. - Haliç vapurları moayyen vaktin-
- Pabucundan şapkasına• kadar her den on, on beş dakika, battl hazan ya -

tarafı toz içinde de!.. rım saat geç kalktıkları için Haliç va -
Sol brAfa dllndüm: purllanmı yetişmek istiyenler, gayet 
- Ya bu 116edc oturuyor? yavaş yürürler. 
Ar~daşım sol taraftan geçen erke- Arkadaşımdan ÖZÜT dilemek mecbo-

ğe baktı. riyetini hissettim: 
- Kadıköyde! - Demin sana, yüksekten atıyorsun, 
- Ya bunu nereden m-ıladın? demiştim. Bunun için özür dilerim. 
Sabah, a~am kalabalık vapurlara İsmet Bulilsl 

C Bunları 
Sakal vergisi 

A vrupada eski
den sakal vergiye 
tabi idi ve sakal Ü· 

serine ilk vergiyi 
vazeden de Fransa 
kralı birinci :rran· 
çoiıi"m nazırların

dan Duprat olmuş· 
tur. Fakat bu Ter· 
il yalnız rilhbanı 

allkadar etmişti 

Ye ancak iki aene 
ca'bayet edil.ıniftir. 

Deli Petro da 1703 senesinde zengin 
çiftlik sahihlerinin sakallarından yüz rub

le, köy.Iülerinkinden bir kapek vergi 

idiniz ? =ı 
Hind fakirlerinin hünerleri 

"'4ffindistanda bu
l unan ve fakir de
nilen bir takım •· 
damlar vardır. 

Bunlar muhtelif 
mümaresler saye. 
sinde vücudlerinia 
mukavemet derecelerlni 11rttırmağa mu-

vaffak olmuflardır. Bilhassa mepkbt 
ve acılara karp adeta hiuizdirler. Geçen-

lerde. bu fakirlerden biri ayaklarmı. bir
biri üzerine vazederek bir kama üzerine 
çömelmiJtir. Kama JH'a§ yavaı ayakla

nnı deler iken bu adam diğer ·taraftan 

nutuk vermekte imJf. Bu hal kırk tekiz 
saat .sürmü§. Bunu müteakıb kamayı a-

. . yaklanndan çıkamııt ve eskisi gibi ytı. 
!Wayada aakal vergısıne 1762 senesine ·· ~ başl 1 

tarheylemiştir. 

. . . rume&e aI111f. 
kadar devam edilmıştir. 1762 senesinde -=====--====-------
Katerina il tarafından ilga edilmiştir. saltanatında üç hafta sakl vergiye tlbi 

İngilterede kraliçe Eüsabeth'in zamanı tutulmuştur. -···········-··················· .. ············•·· ...... ---. ....... __ , ______ ·---
L SLER 

Gene gaf farlıı •• 
İstanbula yakın büyükçe bir şeh

rbnlzde oturan bir genç kız soru .. 
ror: 

..,_ Bir genç kız yaşlı bir erkekle 
evlenirse mes'ud olur mu?> 

Mektubuna illve ettiği birkaç do 
tm:lan anlıyorum ki bu genç kızın 
18'1 16, talibinki ise 35 tir. 

* Bir tren seyahati esnasında bana 
bir Avrupa yolculuğuna çıkmış o • 
lan bir aileyi g&termişlerdi· Genç 
bdm, ince, zarif, güzel, ta~ilAtı ve
nmbı kullandılı tabirle bir içim su 

idi. Erkek l8e ona nazaran hem yaş
lı, hem oldukça çirkin, hem de bir 
bu geçirmift.l, sakat kalmı.ştı· Fa -
bt zengin mi zengindi, nitekim Av
rupa eeyahaıttne çocuklarından ~ 
b biri bizmetıçi. biri mürebbiye, bi
ri de dadı olmak üzere üç kişi götü .. 
rilJorlardı· 

Yemek salonu boşalınca biraz da· 
ba serbest konuştuk, aileyi tanıyan 
clostum: 

- Genç kadın falkir bir ailenin kı· 
aydı. Eğer bu talebi reddetseydi bir 
ken9Tda sönüp gidecekti, diyordu. 

Bjr başka dostum ise: 

- Acaba mes'ud mudur? Şüphe -
lini izhar ediyordu, daha fakir, fakat 
genç birisiyle evlensey<il daha mes
ud olmaz mıydı? diye düşünüyordu. 
Münakaşa neticesiz kaldı. Bir a

damın his ve gönül iş1erinde muay
yen şartlar altında hangi istı1tbal ile 
karşılaşacağım kat'iyetle tayin et .. 
mek mümkün değildir, hükmü gö • 
rünen vaziyete gm vermekle Ikti~ 
la etmeliyiz. 

Müt•leama sunulan meselede ta -
rafların yalnız yaşlannı biliyorum 
ve aradaki farkı ~k buluyorum. Bu 
büyük bir mahzurdur. Çok büyük 
bir mahzurdur. Fakat zaruretler 
karşısında bu mahzur küçülebiJir 
silinebilir. Öyle zaruretler var mı: 
dır, yok mu dur. Oruını da bilmek 
llzım. 

* Okuywww .S...t S.. ec 

- Öyle perişan, ~ pşkuıtm ki, 
meramımı ifade edebiHr miyim bil
mem? diyor ve soru,or: 

- Ban• ne tavsi,. edersiniz? 
Cevabım basittir: 

- Biraz sükfuı bulduktan sonra 
Teni bir 1er2üzeşte başlamanızı.. ' 

t'EYZE 

Modanın en yeni 
garnitürlerile 

süslenmiş iki bluz 

fJ ~ 

Tedbirsizlikle yangma sebeb oıan 
bir ihtiyar para cezası verecek 

Suçlu kitab okumağa daldığından yangın çıkbjııl! ~ 
mediğini söyledi ve para cezasının hapse tahvilioİ ıs 

80 da N 
. . ahk a·· Rif _: ... .. 'in~ yaşın esımaçı m eme sa - uren atın muhakeme~ llb" 

lonundan ~çeri girer girmez, daha• ha- da dün devam olunmuştur· ıP 
kim kendisine hüviyetini sormağa va- Suçlu, evvelki celselerde ~yt -
kit bulamadan yüksek sesle söze başla- adamla birlikte gördüğü.Dil, c~tlf ~ 
dı: te bunun saik olduğunu ileri 1 

- Okiırum, okurum, okurum. Merak tü. 1 ,ır 
bu işte. Durmadan, dinlenmeden oku - Bu noktalan ve Rifat ile kar;: ~ 
rum. Fakat, sonunda işte böyle olur. suıdaki geçimsizliği aydınla~ ,. ' 
Ben kitaba dc11.mışken mangaldan bir sadile dün mahkemece dfn}e!llıen,. tP 
kıvılcım odanın içerisine sıçrar ve... h d fı da esasJ.J 

Solda: Dantel ve p1i modasının iki ye i Ali Rıza, hadise etra n Hakim, suçluya susmasııu ihtar ede b·ı d. w • • •• ı ırtir _..ı 
niliği de bu bluzda .. Pillerle kolları, ro- rek- şey ı me ıgını soy eın":i ~ .. ııidill Cfl" 

bası, ~öğüs ve arkası süslenmiş. Ara · . Mahkeme, gelmiyen ·bir ır--
clımtelJe plilerin etrafı çevrilmiş. Ku- - Dur bakalım dedı. Bunlan sonra için talik edilrn~tir. ..t 

:ı..~ • • t t kr 
1 

b·ı· sırası geldiği zamaıı anlatırsın. Önce, T . l"k I . t ••d yl[lllf maş '.ıu~p JOrJe v~ ma ep o a 1 ır. hüviyetini tesbit edelim- emı~ 1 • ame esme Oııua ... 
Sağda: Nervur ve brode ... tşte mo _ Amavudköy civannda•oturan 80 ya- kedılerı kaçıran lıasd pi 

danın son iki yeniliği daha ... İkisini de ş~n~a Nesimaçi, tedbirsizlik ve dikkat- cezası ödeyecek 
bu bluzda bulacaksınız. Kollarla gö _ ~ızhkle yangın zuhuruna sebeb olmak- . Jb cifi' ğüs,. baştan başa nervftrlü ve işlemeli. tan suçlu bulunuyordu. OOasına aldı- Dün. Sultanahmed birinCl ~~a'la$1 ' 
Ydkası onlarla tezad teşkil edecek ka _ ğı mangaldan sıçrıyan bir kıvılcım, o- mahkemesinde gaorib bir kedi 
dar düz, ne nervürü, ne de brodesi var. dadaki eşyayı .. tutuşturmuş, ke~_disi an· ııın duruşması yapılmıştır. . . be~ 

cak alevler dort yanı sarmak uzerey - Cemal ve Ali isimlerinde ıltı 1"~ 
Etek ceket modeli kcn işin farkına varabilmişti. Yetişen ye amelesi 3mirlerindcn aldıld•n ~ .. i~~aive tarafında~ . ateş sö~dürülmü~, emir üzerine, 20 tane kedi topla~a ş). -

boylece Nesimaçının oturdugu ev bır zere vazifeye çıkmışlardır· Faka 19' 
yangı~ tehlikesinden k~r.tu~muştu. şama kaıd.ar topladıkları ancak ıf/J 
B~1ktaş sulh cez.n hakı~ı suç1unu~ bulduğundan, 20 yi taınaınl~akanıtı' 

adı_m, baba adını, ıkaınetgahını tesbıt Çarşı:kapıda kasah ömerin diiJtk tJ6f" 
ettlkten sonra sordu: daki k d" . 1 w kalk·""""ıs]ar, e ıyı a maga J.i'""-> ıat -

lece kasabla mücadeleye ib8Şla~ış _..dl 
•• ...ı .. e bır y-

dır. Omer, belediye amele::ıu• ~ ' 
ı - Bu yaşa kadar hiç evlenmeam ruk indirmiş, bu kavga sıra.sınday~ 
(demek? petin içerisindeki 19 kedi de :rne 

1 
- Evlendim. Çocuklarım da var, var boş bularak firar elm~lerdir· ..., 

amma. bıma haym yok. Evlidirler. tan~ 
Sonra, onlar da benim gibi parasız. Mahkeme, amelelere tokat ~2 S JJP' 

- Kaç çocuğun var, sen onu söy _ sab Ömeri duruşma sonunda . ' 
~... para cezasına mahkum etmiştır~·fdİ 

- tki tane... iki yankesici m~ hkOm e ~ .... ıı. 
Suçlu biraz durduktan 90Jlra, i1Ave iki ,.~: etti: Hıfzı ve Reşald isminde uı'_ 

' ş· l" T.. 1 d GiJ1lnt ~ 
H iki

. ..J- kız Dö"rt ed ış ı - une tramvayın a 0 - ayır, uc var. er. tile S 
Onlar da evli. Bu dört ~cuktaırı, tam de birinin yankesecilik sure 
25 tane de torunum var. sını aş:rarık, kaçarken yaka 

Nesimaci, bu son sözü gururla söy - dır. adli~ 
lemişti. 2S torunu olan bir adam aza _ ıı:er i~i suçlu ~a, der~•cii ':;,il 
meti ile uzun sakalını sıvazlıyordu. teslım edılerek, aslıye 4 un 

Hak.~m, kendisine hAdi~yl anlatma _ muhakeme edilmişlerdir. tJ4 • 
~mı soyledi. Suçl~ da kıtab okurken, Neticede, suçları sabit oıaril-.:~ 

Kareli ceket, düz kmnaştan plili e - bahse fazla da.!~ıgını, yangının bu sı- zının 1 sene, Reşadm 6 aY ı:ııu 
tek. Şömizie bluz. İşte bir genç kız, rada zuhQr ettıgıni anlattı. hapislerine karar verilmiştir· 
genç kadın elbisesi. Duruşma bitmişti. Mahkeme, suç)u • ---- .,. 

Nesimtn yaşı 80 olması dolayW.le tah- Dolmebahçe - Bebek J0'11
" 

Her kadın bilmelidir fifen 160 kuruş. ~ra cezasile tecziyesi- prcJesi Ankar•J• gB~Dr~I~~ 

- Çocuklann var mı? .. 
-Yok ... 

Evde kalabalık etmesin diye attığı
nız birçck ehemmiyetsiz şeyler vardır 
ki saklar da, şekil1lerini değiştirirseniz 
faydalı b~r hale girerler: 

Mesela: Eski, mukavv&J kutuları at
mayınız. Açılan yerlerini zamklayınız. 
Üstünü, içini renkli bir kağıdla kapla
yınız. Size güzel bir eldiven, mendil, 
dantel kutusu olur. Zamklamakla, ki
ğıd kaplamak eğlenceden başka bir feY 
değildir. · 

ne karar vemıışti. Belediye imar işleri ınudiiı:!1 G' 
İhtiyar musevi. karan duyunca ren - Keseroğlu, harita şubesi ıniıdnr'1tl "fJ: 

gi sapsan oldu. dizle.ri titriyerek: lib, fstanbulun yeni imat' fa811Ye":~ 
- Aman bay hlkim, beni para ce - kında izahat vermek üzere çstr : 

zası~a mahkOnı etme. Hapse razıyım günü Ankaraya gideceklerdir· ~ 
dOOı. --·idi ~'\ 

Mahkemt\ karann böyle olduğunu, ~8!1a Vekiletinin aı-~'";ıc 1o! 
bunun değişmiyeceğini kendisine tebliğ mudurler Dolmabahçe - Be ğe&'! 
etti. nun projesini de beraberıeriJlde 

Nesimaçi, salondan çıkartılırken bA- receklerdir. ,,,, 
ll hakime yalvanyordu: SGleymanlyedekl c 8k0111 ... ,.. 

- Etme, bay hlldm. Bana latediğin verı:en mDhlet ~ttl_ .. ~' 
kadar haplı ver. fakat fU 160 kuruşu Süleymaniyedeld dö~l.l ı • 

Yağl1, esanslı, battA ıuzmnı btt mad alma 1 Be de , .... n~1Pr s1n ar. n para ne gezer. civar halkının sıhhatini iw-

deye bulaşık ilaç şilelerini atma - Ka •idi k t"I" ~ yınız. Bunlan temizledikten sonra rlSlftl u ren 8 1 lft çin kaldınlacağını ve mal ·~ 
* 

.. 1 muhakemes·ıne devam ed"ıld·ı 3 aylık tnühlet verildiğini ..... ,~ 
ust erini cilalı boya ile (şeffaf veya -~•"- ,.... 

d 
k) bo k b. b be Bu müddet bitmiş olduğu~._... 

onu yarsanız şı ırer i lo, bi- Kadıköy iskelesinde, Jcskançbk yü - hiblerine dükkinlan terkeıırıelP· 
n ıı::tfr. rer koşu kabı oluı:Jar. zünden kansı Behiceyi tabanca ile öl - di ·ım· .......... -. ... ·--·-·····- ....... ._ .. ..__................... ':.' -

Bacaksızın maskaralıkları: 

....... ~~ ..... 119!!!!! .. 11-............... il .. -.--·---I!!!~ ••• •••• ... 

1 
) 



• 
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İngiliz denizaltısı nasıl kazaya uğradı ' .- istan~u~ zabıtasın~n tarihinden ---, 
_ • '--- gızlı kalmış hır yaprak -----1 

Faciadan sağ kurtulan Perhad .&ğan1.n 
.. d••kl . . I f havan topu gor u erını an a ıyor Polis mildilrü demek olan bostancıbaşı, 

imamın karısını kaçıran Yeniçeriyi nasıl 
~Denizin dibine 6Bp anmıştık, güverte 45 derece meyil yapmıştı. 
•karanlıkta Şapmanın ae•I gilkıeldi. Bir arkadaşına sealenigordu: "llu 
: •. fanı baloya gideceksen yilzilnU yıkamalısın •.• Rara icinde kalmış!,,] 
''ia~ıda 

tlıt1 ge ~ geçen hafta batan İnglllz dent-
'lnde kın inden Davis teneffüs cihazı aaye
)'egırıı urtuımuş olan 4 klşlden birlnln h.l:kA-

!!u h~:~Yacaksınız. 
darı le Yede sık aılt ckurtulma odast• n -
lıa.,ıtıe.,ıPavıs cihazından bahsedilecektir. 

•lturt terek anlatalım: 
lan nıın~ odası.. 1ç1ne ancak iki Jd4l a
llın lkl ita 1 bir kam.aradır. Bu kamara -
lır, d!~erı Pdısı Vardır, Biri geminin içine açı-
Genıı lfına. 

blaran nın lçlne açılan kapıdan tkl kişi b
!~~Glt b:rerıer. Kapı11 tapatırlar. Sonra 
~. au :rnusıu~u açarlar, kamaraya su 
Gt(l liıyı~aınen dolunca kamaranın tçln
~n gem dışındaki UZJfke müsavidir. O 
:::Ylıkta lnln dlftna açılan kapı itillnce 

ar na\'laaı:lltr, Kamaraya BU doluncıya 
~n butnı clhaoeı sayesinde teneffüse lm-

r. Artı1t ~~ otlan ada.:rnlar dışarıya fırlıı.r -
t>a~ıs cin r uınıuşla.rdır. 

~~:ı_fecek it ~na geıınce: İçi blrka9 dakika 
"O!IJt adar hav d 1 tııı · Buna b o. o dı.rulmuş bir mas-

r. llaşa g ~zan ilçtıncll cilter Lsm1 de ve-
1'3 • eç rUınet auretlle kullanılır.11 

U ızaJı t 
~azıs1n1 a ı hatırda tutarak G. Shavın 

G. Shav kurtulduk tan sonra. hastanede okuyunuz· 
t - lliç bir · · ı 
•tnan Yaş ınsanın, ağlebi ihtimal hiç bir arkadaşlara yardım ~ttJm. Onar, onar, ay. hatırımıza Davis cilıazı ile birkaç kişiyi 

:iYeler ge~~~nuş olduğu kadar feci sa • n ayn kompartımanlarda bulunuyorduk. çıkararak gemiyi hafifletmek geldi. 

1 
&dar da h mı. Bu saniyeler feci olduğu Fa.kat fiilen bir kompartimandan diğerine Şapman: 

l~rin en ko~~e<:an vericiydiler. Zira ölüm. telefon ederek yekdiğerimizle teması mu. - Cihazı kullanalım, fakat deniz üs -
un Ve ktırt uncunun yanıbaşından geç. ha.!aia ediyorduk. Nitekbn kaptan Oram tünde bizi toplıyacak vasıta var mı? di. 

:., ~erlll<!diğ~ldurn. Fakat talihin ayni şan. bu vasıtayla: yordu. 
~1tn? arkadaşları unutabiiecek - Baş bölmeye su doldu. Bereket ver. Glonu'a: 

~ "4r-Jtarnd sin içindekiler kurtuldular, dedi. - Ne yapalım, su içinde radyo kulla. 
.,,en. •saniya 

1
kalan zamandan bahseder • Teftiş 1 nılamaz. işaret cihazı da bozuldu cümle-

t>ltn ıı e er. d' Ç" k'" d si ile şikayet ediyordu. tak saatlik ıyorum. un u yaşa 1- Hatırımda kaldığına göre benim kom • 
:Yaşadım zamanı, saniyelerini saya. partimanın şurasında burasında ampüller lf k gönUflUfer 

\n~u.nunıa .b parlıyordu. Geminin her tarafından gelen Kulağımıza .geldi ki kumandan Oram 
~11 ... tıs deniza~~abe~ Perşembe sabahı haberleri topladım: Anlaşı1an geminin ile mülazim Vaods ilk olarak dışarı çık • 
""!1trı 11 ısı ıle B· k h d d k b tanı. e Laird t A c ır en ea > a a urgası sadmeye mukavemet etmlşti, mak tehlikesini göze almı§lardır. Oram 

töı 11? tnuhteşe ez~:mıarını terkettiğimiz derhal benimkine bitişik kompartimanın bir defa kurtulunca mümkün olursa kur. 
l gıbi sak' a· rn. ır haıva vardı, deniz kapısını açtım. Fakat geminin baciistü di. tulduğunu dalgıç vasıtasile bize haber ZUn ın ı, bıze Zh• ~-nn Ve Şerefi• b' l:'>"'rur Veren Thetis kilmesi neticesi şimdi O kompartiman be. verecektir. 
ıe!~ı-du. Zate~ ır tecrübeye hazır görü. nimltinin altına gelmişti. Nöbet odasıydı. İkisi de (kurtulma kamarası) na girer<'k 

ıl'\ibeler ol Yapılacak tecrübeler, son Hadiseden sonra rık hayret dakikasını ge. gözden kayboldular. r . acaktı 
lissi'tıı 1~de tarihi b·. _ çiren efrad kendilerini toplamışlar, yara Heyecanunızı tahmin edersiniz. Hava 
~l'i .. \'ardı arnın ır ~n yaşıyacakmışız berelerini sarıyorlardı: her saniye biraz daha ağırlaşıyordu. Bu. 
lh .. 0 nilnde a, arnıralliğin mümessil _ - Kırık. dökük yok ya? diye sordum. nunla beraber torpitoların üzerimizde bu. 
"-§urı Parlak b. • · B" f ~ t cesi bar· . ır ımtıhan geçirmek ır ne er: lunup bulunmadığı hakkında Oramdan 
" ıı- ıcınde h" b" H 1 d b 1 k tap 

1 
"' rnane\1t 

1 
ıç ır endişemiz yok. - er şey yo un a. ceva mı verdi, fa. ge ece işareti beklemek mecburiyetin • 

lın~ dı. Perşern: ar hta~ bir hakimiyetle kat başkalanna balqnalı. deydik. Bekledik. Bu müddet zarfında pa. 
{

0 
a· balrna e ~nii ikinci başlangı • İp getirdiler. Mülazim Şapman ile mü.. niğe tutulduğumuz sanılmamalıdır. Ara

ltc lltroı karn ernrı gelmişti. O zaman hendis Glenu iplere tutunarak bir teftişe mızda 15.tife ile meşguldük. Bir tarıtftan 
.-. Plan ı:ı_ arasında bulunuyordum indiler. Geri döndükleri zaman herkesi da soğuk başlamı..+ı, gene birçok saater 
'llii ·~ıu~ · :i• 
)aı> kumanda un . (port..vuva) ile ver. sağ ve salim bulduklannı söylediler. Bir <Devamı 10 mıcu sayfada) 
dqı l'rı1d1 , Filha~-:akikada üzerimde tesir konferans halinde toplandıkllk heyecan -··-····~·-····· --·-·-

l'tııyordu 1 a 'I'hetis denize ilk defa saniyelerini milteakib funid geri gelmişti. Amerikalı yerliler 
~.~ununıa ~- İçimizde Davis cı1ıazını kullanmayı dü _ Jnglliz Kralı 

1r sa . ut!taber r ks" şün~ kimse yoktu. Bütün düşüncemiz 
•ııcalt nıyenin onda b~\ ıonum ad ordu. gemiyi su üstüne çıkararak mümkün ol. Huzurunda 
ta\ıi tteçınişti ki •: ~çı kadar zaman duğu kadar süratle tecrübelere devam et.. 
'hı Ye ile d gelllinın çok aşkın bir 
"'ileti alınakt mekteydi. Ve iki neş'eli genç olan Şap . 
\.a?..i s kendin· t a olduğunu sezdim. man ile Glenu latife etmiye bile başla • 
dar Yete Yakı 

1 
oplıyacdk yerde amudi mışlardı. HatiA biri öbürüne: 

ltıU \ı~un geıi!ış~e saniye bana a!iır ka. - Bu akşam baloya gidecek misin? di. 
ç~;ı~eney· ı. ıddetli bir sadme ile ye soruyor, öteki: 

~ ara'k d~ t~aybettim. İleri bölmeye - Neden gitmiyeyim; diye mukabele 
Q;; geçti~se ş tını. Doğrulmak için elime ediyordu. 

.. ı,.e11 ona y 
dı, .. e 45 der apı~ını. Bu, feiaketti. - O halde kravatını düzeltmeli ve yü. 
da11~\>ı!i oirn ecelik bır zaviye şeklini al- zünQ de yıkamalısın, zira sadme suratı. 

ba§ına ~~;n her şey geminin kıçın • nı biraz kanştırmış. 
Ba ru Y\lvarlanmıya başladı. Kumandan Bolus gemiyi hafifletmek 

d l\ııllı Ştaraf SU içinde içhı pompalan işletip mar.otu denize bo. 
~: andan Bol ltmak . 

Us kumanda nıevkiin • şa enırıni veriyordu. Gemide panik 
~ ~Öltneleri k eseri yoktu. Herkes vazifesi başındaydı. 
~ ~'trıle birl'k apatınız, diye haykırdı. Aramızda derin bir silkfuı hüküm sürü • 
ı,.., ltıınin eı;.,_ ı t<ı on zabit birden fırladı. yordu. Yalnız tulumbalann ahengine u. 
·•Ilı. b· ödliğ'nd yarak yerimizde sallanıyorduk. Deniz il. 
~ak '~bir carn 

1 
en dolayı geçebilmek . d 

ı. •tıelerin ;; b~zlık yaptım. Bilha~ zenn e torpidoların i~ttikl~ri ilk gürill .. 

bulmuş ve nasıl cezalandırmıştı? 
[ "Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri el yazması 

kaynaklardan tetkik ederek yazıyor ) 
Bir gün İstanbul zabıtası tarihi yazılır 

ise, bostancıbaşı Ferhad ağanın ismi üze. 
ri_nde ehemmiyetle durulacaktır sanının. 
Osmanlı hükümdarlarının daimi ika. 

metg8.hı• olan Topkapı sarayı ile, Boğazi. 
çinde, Haliç sahillerinde, İstanbul clva. 
nnda ve memleketin Edirne ve Bursa ~
bi İstan'bula yakın beldelerindeki padi. 

şahlara mahsus bfitün bahçe, kasır, sahil. 
sarayı ve sarayların muhafazasına me
mur olan ve cBostancı ocağı. denilen as

keri teşkilltın en büyük zabiti olan bos.. 
tancıbaşı, ayni zamanda payitahtın sahil
lerinin muhafaza ve emniyetinden de 
mes'ul idi. 

Padişahın bindiği kayıtın küreklerini 
bostancı neferleri çekerdi. Bostancıb:ışı 
da, kayığın arkasında dilmen tutardı. İs. 
tanbul şehri sahillerindeki bütün evlerin, 
sahilsarayların, bağ ve bahçelerinin. hat. 
tl, boş arsaların, dijkkan, mağaza ve 

mahzenlerin kimlere aid olduğunu bil
mek mecburiyetinde olan bostancıbaşılar, 
bu malumatı, bir bakışta gösterecek cet. 

vel şeklinde defterler tanzim ederlerdi. 
Bunlara cBostancıbaşı defteri> denilirdi. 

Bostancıbaşılar bu defterleri, kayığa bi. 
nerek deniz gezintisine çıktıkları zaman, 
padişahın önüne koyarlardı. 

had ağanın ayaklarına kapanarak fikAye1 
etmişti. Ferhad a~a da bostancı neferleri. 
ni takım takım İstanbulun dört bir tara. 
fına salarak, yanında güzel bir delikanlı 
ile gezen şu ~ekilde bir yeniçeri zorbası. 
nın nerede bulunursa bulunsun derhal 
yakalanmasını emretmişti. Ve çok geç. 
memiş, serseri Aşık ile imamın erkek kıya 
!etindeki genç kansı Üsküdarda ele ge~ 
mişlerdi. 

Ferhad ağa her ikisini de Tophaneye 
götürdü. Tophane meydanında halk or. 
tasında bir divan kurdu. Evvel! serseri. 
nin yanındaki delikanlıyı alenen lsticvab 
etti. Genç, her şeyi itiraf etti. Kendisinin 
kadın olduğunu, filin imamın karısı ol. 
duğunu, bu yeniçeriyi sevdiğini ve onun 
tarafından da kaçırıldığını birbir s15yledl, 

Bunun üzerine, Ferhad ağa meydana 
bir havan topu getirtti. Zorbayı çırıl çıp. 
lak soydu ve yağlı paçavralara sararak 
topun ağzına oturttu. Sonra da topa ateı 
verdi. 

Halk, bu korkunç ve şimdiye kadar 
görmediği idam cezası karşısında dehşet 
içinde kaldı. 

Selanikü Mustafa efendi: cFerhad ağa 
zamanında bostancı oğlanlan fevkalSdt 
edebli ve mazbut idiler. diyor. Biz buna: 
cfsterler ise edebli ve mazbut olmasın. 
lar. Havan topu ne gilne dunıyor!.ı. di. 

İstanbulun üç tarafının deniz ile çev. yebiliriz. Reşad Ekrem 
rilmiş olması, zabıta tarafından takib edi. • ........................................................... _,. 

len, katil, hırsız, uğursuz veya uygunsuz Bir müku/at için 30 bin 
herhangi bir suçlunun, iehrin etrafında Kilometre yol 
sur bulunmasına rağmen, bilhassa gece. 
ıeyin kayık ile kaçıp izini kaybettirmesi. Kateden adam 
ne yardım ediyordu. Binaen, deniz zabı. ı .1 d ı 
tası vazifesini gören bostancılar ile bos.. . ngı tere. e ~o~ningparkta ngiliz Mor. 

t b 
ns otomobıllerı ile en uzak mesafeden 

ancı aşının ~eh · d imt tt k k · ~ n a sure e pe sı ı gelenler arasında yapılan müsabakada 
muhafaza etmeleri lazımdL Bunaan baş. meşhur v·ke ı kt 'k k 1 . ı · rs e e n umpanyasını~ 

ka, Yenıkapı ve Ku.mkapı tarafian, Bah. Şanghay sitesinde çalışan Jolley ismindtı 
çekapıdan Cibaliye kadar olan sahiı par. bir zat 1935 modeli bir Morris otomobili 
çası, Galata cihetinde ise, Meyit iskelesin. ile takriben 30 bin kilometre katedere~ 
den başlıyan kalafat yerleri, Galata, Top. İngiltereye varmış ve birincilik mükfıf.ı, 
hane, Fındıklı sahilleri İstanbulun ele a~ tını kazanmıştır. 

vuca sığmıyan külhanbeylerinin, ipten, Otomobil meraklısı, Hindi Çiniden, Si
1 

kazıktan kurtulmuş baldın çıplak ve ser. yam, Burma, Hindistan, !randan dolaşa.. 
serilerinin, katil h ı b'lh rak, Balkanları, Almanya ve Belçikayı a.. 
. ırsız ann 1 assa gc. şarak memleketine gelmiştir 

zıp dolaştıkları, barmdıklan yerlerdi. İs- · 

tan bulun birer haşerat yatağı ve fısk ve Holivu ,,,1da 
fücur kaynağı olan batakhane kahveho. "' 
neleri, meyhaneleri. kayıkhane ve bekar 

odalan hep bur.ad.arda idi . Bunların da 
kon trol ve inzibatından bostancıb~ ile 
neferleri mes'uldü. 

Hicri 1004 yılında, bostancıbaşı olan 
Ferhad ağa, muazzam f.stanbul şehrinin 

inzıbat ve asayişini bir hayll bozuk bul. 

muş idi. Fakat, İstanbulun en namlı ser • 
serilerinin, işi gücfi fesad ve ıenaat olan 

belli başlı zoribalarının kafalarını aman. 

sız bir şiddetle e~ her çe§id uygun

suzlukların ve tecavüzlerin ~nüne geçme. 
ğe muvaffak olınuftu. 

O devrin değerli müverrihl SelAntkli 
Mustafa, kendisinden bahaederken erki 

cihanda yüzü ak olsun, diyor. İstanbul 
haramzadeleri, Ferhad ağanın, yüzünü 

görmek şöyle dursun, adını işitince, bir 
fare deliği bin altına. kaçıp fiıi.enecek yer 
ararlardı. 

1004 yılında, Ferhad ağanın işe ,henfi.z 
başladığı sıralarda idi, lstanbulda bir l. 

Vzun tırnak 
Modası çıktı 

<\tı ,.zeri d tü §(lphesiz bu olacaktır. Efrad süratle a • 
..... l'rıandan·. n en aştık. ktı 'lk mamın gayet gen.n ve nnzeı olan k .. p .. mı , cı ve ı erzak stokunu taksim etmiye I 6.. ....M> 

t, ~&ltineıer· karar verdik. Bu, bisküi. peynir ve ta .. kandırıp kaçırmıılardı. Kaçıran da, ye. 
''1\· 

1 
durdurunuz, emrini ver. vuktu. Metr dlStel bir lcoınpartimandan niçeri ocağından kovulmuı azılı serseri. 

· 'tıeler d diğerine geçemediği lçtn taksim ameli _ lerden biri idi. Evi barla olmıyan bu ye. 
'l'a~?.liıt Vara u~~u. Şimdi gemide öyle bir yesf kolay olmadı. fple tırmanarak ken _ niçeri, imanım genç kar:ımıı, daima ya • 
ı._ - tesıeti":ı· . 1 zabitlerin ve neferlerin dimiı: gidip ahyorduk. Kendi hesabımıza d b 1 d ~l:!d '4.1 ışıry d nm a u un urabtlmek için, ona bir kat H 1. dd k odası 1 >otd l'n l'rla.lı 1 or uk. Tek kelime söy. hissemize bir bud dllfttl Amma doğrusu o ıvu a uzun uma m 6a gın 
~ ilk. l{ . ?lınane yekdiğerimize bakı yemekten bqlı::a dü§'ilncemb vardı ve sa. erkek esvabı alm.ıf, saçlannı kestirmiş. ,bir hal almıştır. Takma tırnaklar takıl .. 
~~ hay:r:iz de Thetisin ikibetini ~ atler geçti. İngiltere kral ve kraliçesi Amerikaya bir delikanlı kıyafetine sokarak, pervasız 

1

dığı gibi, aylarca ve türlü türlü itinalarla 
lııııulltrı bir h~~~ı a~akadar eden feci ve AXır hava y~mnkta oldukl:an seyahat esnasında, ve korkusuz, her ~ttiji yen ardınca gez.. tırnak uzatan artistlere, genç kızlara rast-
' ıınlaın ısenm vukua gelmiş oldu. B yerlilerle de görllpnO§lerdlr. Resimde dirmeğe başlamlfb.. Kadın ve Aşıkı olan lanmaktadır. Bu uzun tırnaklan iyi bir 

Partinı.a ı§tık. -~çinde bulunduğumuı Yavaş yavllf hava ağırl8'1yordu. 'Oze .. kabile reislerinden btrinf, kr~ huzuru. serseriyi tanıyanlardan bhi imama haber surette muhafaza etmek için de ayrıca 
nın bolınesini kapatmak için rinilie bir uyuıukluk ç&ilyordu, o zaman na giderken görüyorsunuz. .... vermiş, imam da iidip bostancıbaşı Fer- ders veren müesseseler türemiştir. 

• 
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Bekir Sübaşı 
Hırs ve tama uğruna Bağdadı yabancı bir devlete 
teslim eden ve kanlı bir harbe sebebitet veren serseri ... 

SON POSTA 

Gazeteden elbiseler 
bizde d.e moda olarsa-· 

YAZAN · İSMET HULÜSI 
Yeni bir moda çıkmış .. ipekli kumaşlar t 

ürerine gazete basıyorlar, kadınlar bun
laroan elbise yaptırıyorlarmış. Yeni çı. 

kan moda henüz bire gelmedi amma ma
demki modadır, bize de gelecektir ve gü. 
nün birinde sokağa çı-kar çıkmaz, ayak
lanmış gazetelerle karşılaşacağız. Her 
modayı ilk görüşte nasıl yadırgayorsak, 
belki bunu da yadırgayacağız .. fakat ya. 
vaş yavaş alışacağız, beğeneceğiz, ve hep 
birlik olarak: 

- Çok güzel bir moda! 
Diyeceğiz .. bunu diyeceğiz amma, gaze

te elbise giyen kadınlar da modanın de
vam ettiği müddetçe epey sıkıntıya gire. 
cekler. 

* 

. İfld• 
kesin ıÇ 

Diye and verip kadına her 
elbisesini söktürecek! 

* 



Ot mobil Merakı 
.. Bay Ahmed, ta küçüklüğündenberi, 

§öyle güzel bir otarnobili olsun isterdi. 
llaşka hiçbir şeyde gözü yoktu. Her ço. 
~k ~ oyuncakçı mağazalarının camekanı 
on .. 
t<:~nden ayrılamaz, nasıl evi. hatta mek... 

1 unutursa, Bay Ahmed de tıpkı o ço. 
CUklar gibi. otomobil acentalarının vit
rinler· - -
• 1 onunde kendinden geçer, daireyi, 
ış saatini fılAn unuturdu. İşinin başına 
geç gittiği için tabii müdürden bir güzel 
azar i~t· .. kl 

"r ır, su üm püklüm masasının ba. :na otururdu. Bir müddet çalıştıktan 
;:ra İşi .gevşetirdi. Çünkü mel'un şeytan 
ti/d~edln aklına gene otomobili ge-

ır ı Go--ı .. ~ 
ı>ırıı · 'unun önune hemen son model 

Pırıl bir otomobil gelir. Kendisi bu. 
tıtın •. 
~rk 1Çınd~ geniş asfalt yollarda kayıp gi-

en, kaleın de elinden kayar yere dü. 
§erd· 
ge}i~ O zaın.aıı Bay Ahmeclln aklı başına 
lllenu ' aınına, işleri daha yarıya bile gel. 

virrniye başladı. Nafile otomobilin ya ön 
tarafı, ya arka tarafı havaya kalkıyordu. 
Kan ter içinde ıkalmıştı. Nihayet aklına 
güzel ıbir çare geldi: Ata biner gibi otomo. 
bilin burnuna bindi. Radiatörün üstünden 

" sarkıp Jtolu çevirroiye başladı. Çok şükür 
bu sefer kol dönmüş, otomobil yerinden 

Gezip eğleneceğiz, 
Talil günleri geldi. 
Hep beraber, hepimiz .• 
Talil günleri geldi. 

Mektebde çaltflıh bak .• 
Şimdi hava çok sıcak, 
Hakkımızdır oynamalı: 
Tatil günleri geldi. 

Dağlar güzel, hır güzel; 
Eğlenmek bu bir emel .• 
Gel arkadaı aen dP. gel, · 
Tatil günleri geldi. 

Koıalım b"zim her yer, 
Coıalım hep beraber, 
Çocuk tatili •ever; 
Talil günleri geldi. 

*** 

Sayfa 9 

C Yıldız Balık Avında 
Çok sevinmitfti amma, bütün 

ümidleri bo'a gitti 

Yıldız, annesi, babası, küçük kardeşi 

göl kenarına balık tutmaya gidiyorlar .. 
dı. 

Gölün kenarına vardıkları zaman: 

- Burada bol bol balık tutanz! 

Dediler. 
~ bulunurdu. 

lii~~.t zannetmeyin ki Bay Ahmed ille 
dlt. E ll' ~mobile sahib olmayı istiyor. 
lleyı ~ külustürüne bile razı idi amma, 

.............................................................. '( 

.~ın ki hiç parası yaıktu. 
Cunıer böyle g ~ d" .. d" eçen1.en UfUn u, taşın. 

' 
oynamaıruş, motör de işlemişti. Fakat 

Bay Ahmed de mahalle çocuklarına rezil 

olmuştu. Şimdiye kadar böyle otomobili.. 

nin burnuna çıkıp oturan bir adam gör. 

medikleri için bu vaziyet onları çok eğ. 

--.....--.--6, lendiriyordu. Artık Bay Ahmed ne zaman 

<11. b· 
.Qır ..,,. 

i\ln e . ~re bulmaya karar verdı. Her. 
gid Vttıden işine, işinden eve tramvayla 

~l' ~1~-
lil" '1l'di. Bir kere bu yolu yaya yü. 

... ecekt· 
kaııtad '· Sonra öğle yemeğini gidip lc-
heti a Ycnıiyeoekttl Evden biraz öte. 

getirtp dai d 
)'eni elbi d re e yiyi\rereoekti. O sene 
iktısad ed~ e Ya.ptınnayıp adamakıllı 

ıp Para biriktirecekti. 
l3u karan 

adeta V'erdiltten sonra Bay Ahmed 
Yemez · taraj d 

1 
ıçıne.z oldu. Hergün garaj 

dii-
0 ~Yor, kesesme uygun elden 

~"ıe bir t »ih 0 Olllobil anyordu. 
ll.e eh,,;~1 . garajlartiau birinde böyle işi. 
Pek 1 ufacık bir otomobil buldu. Bu 

Ufacıt b" 
bu Sahibi ır feYdi amma gene otomo. 
eteklei &ayılırdı J'L Artık sevincinden 
edip zil Çalıyordq. Biraz daha gayret 
" ,_ Para biriktıı-" di K ~:_, . b" 
--e~etıe bi · enwıilne meşın Jr 
lteYfi r kasket aldı. Bay Ahmedin 

kuııa' tanıarndı. Garajdan otomobili nasıl 
nacağın d 

ttlar 
13 

ı a öğretip kapısına bırak.. 
ı:_ • ay Ahmed m.ıı.em 1·~ı· · k k 
~i giYdi: ---y-& ce~ mı, ns e-

,;Otomobili ile gezmeğe gidecek olsa, ço. 

cuklar hemen etrafına toplanıp kahkaha. 
larla gülmeye başlıyorlar. 

*** -..... -.................................. --·········-·-· 
Sivas okulları segileri 

hazırlanıyor 

[ Yeni bilmecemiz ] 
Bir saat ve 
bir kumbara 

veriyoruz 

Resimde gördüğünüz çocuk. ayının bu

lunduğu yere gitmek istiyor. Yol biraz 

karıjık, fakat gidilebilir. Siz de biraz ona 

yardı mediniz. Resmi gazeteden kesip gL 

deceği yolu kurşun kalemi ile çiziniz. Bil

meceyi hallettikten sonra bize gönderir

seniz. Bir kişiye bir masa saati, bir kişiye 

bir İf Bankası kumbarası. yüz kişiye de 

ayrı ayrı güz.el hediyeler vereceğiz. Bil. 

meceye cevab verme müddeti on be~ gün. 
dür. Bilmece cevabını bize gönderdiğiniz 

r;ırrnn üzerine bilmece kelimesini ve bil. 
- Oto '- Sıvastan bildiriliyor: mecenin gazetede çıktıgı" tarihi yazmayı 

dea· lllouilimle §Öyle bir dolaşayım, 
ı. Şehrimizdeki ilk okullar imtihanla - unutmamalısınız. 

Ot<>lllobı"l . rına son vererek yaz tatiline l"'"'la°hlış- m1 • p l'rıek . . e.skı ~l olduğundan, işlet. ~ Bilmecede kazananlann isi erı azar. 

Yemek sepetini bir kenara koydular. 

Yıldızın oltası birdenbire ağırlaşmış.. 
tı. Sevinçle bağırdı: 

Koşun, buraya koşun, oltama afır 

bir balık tıkıldı. 

Ve oltalarını suya daldırdılar 

Yıldız oltasını sudan çıkarmaya uğ1 
raşırken babasile kardeşi de kepçeleri 

hazırlamJ.§lar, balık çıkınca ~epçeye 

alacaklardı: 

~ •Çın Önünde b" k il ıı. !ardır. Her geçen yılda talebesi artan tesi günleri çıkan sayılarımızda ilAn edi-
'tndı. B n ır 0 a çevirmek hı- k 11 ıbT 1 ı.. Yıldız bag"ırdı: Olt tul 1 - d 1 ~Ul/v u kol da pek kolay dönmji.yordu. o u anınızı ı ıren er 'fJU sene geçen lir. İstanbulda ·bulunanlar mükAfatlarını aya tu muş o anı gor ü er. Bu 

l. ~t alınaıc · . k senekine nisbetle daha fazladır. Bütün Pazartesi ve her Perşembe g:.inleri öğle- - İtte işte suyun yürJne çıkıyor.. balık değfi, biraz evvel farkına varma. 
~arı d ıçm olu tutup şöyle yu. 
havay:ğru bir asılınca otomobilin burnu okullarda hararetli bir h~de sergi ha- den sonra idarehanemizden alabilirler. dlktkat edin, oltayı koparmasın! dan g<Sle düşürdükleri yiyecek sepet. 

kalktı. zırlıkları ba§laml§tır. Açılacak sergi - Taşrada bulunanların mükafatları posta . leri idi. . 
llay AL lerin çok gu·· zel olacagı" şun· diden mu - ·ı ·· .2- ·ı· ın· · i "kin · UkAf t "'· ·uuned ~"ırdı. Bu f ğı d ğ ı e gon~n ır. vınnc ve ı cı m t1 a ı T d _, __ 1 foto -~lannı ..w...+ .. ,,_ .. .ıı..1 'Lı-- bn.2!---udirı- B kt ~, __ 

•ı.ı asıı ~ se er aşa o - h kkak dd dilmektedir afra a uuuı ar grcu ... --- au:s •u:u a uu.cs uuu.LU9.ıı .ı=. u me uu.wı~ 
ltaıktı uıca otomobilin arkası havaya a 8 e • kaZ'8nIJ11Ş olanların hediyelerini almak göm:lerebllirler. ayn bir zart içinde postaya verilmeli ve 
de s· ·.Bunu gö~n Bay Ahmed fena hal. Resimde ilk okul talebelerinden bir için ıruft:baanvı;a gelirlerle.en iyi çikmış Bil:mece mükMatlan hakkında bir dl- sarfın il2lerlne cİd.are> kelimesi yazıl:ına.. 
·······~~~: Bütün kuvvetile kolu çe. grup görünmektedir. bir de fotograflarını getirmeleri lAzımdır. leli. bir fikAyeti olanlar bunu l;jr met- hdır. · ············-··-·························· ...........................................•.................................... ·················-················· ... ········-···-······-.. ·····---------···-··· ... _. ........ ·---······-· ... -····-----........................ , 

Mcınüada illı olud ı~erind n bir gnıp ,' 
' 

EMincan m•lıteblileri lıada yemelı. )'iyorlar Tay1ar bayramında Malkara mekteblileri 
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lngiliz denizaltısı nasıl 
kazaya uğradı? 

Bir Haftahk 

PROGRAM O 
---------- RADYO 

CUMARTESİ 10-6-39 Ankara Radyosu 19.15: Türk müziği (Fasıl heyeti.) 20: Mem -
13.30 Progra'Il. 13.35 Türk mftstlt 1 - •••••. leket saat O.yan, ajans n meteorololl haber-

Bü ha 
._.!1 in ,. 

KemenQe taksimi. 2 - Neyzen r nm - - DALGA UZUNLUliU l lerl. 20.15: Neş'eli pl!lı:lar - R. 20.20: Türk (Başta.rafı '1 ncl sayfada) 1 niğe tutulmuşlardı. ne de olsa 5ıvu 
Slnak şarkı - Hayli demdir. 3 - Ahmed Ra- müzttı. 1 - ......... - Bilzzam ~vı. 2 - geçtı. §imdi düşününce bu saatleri rahat- sanlardı. 
slınln - Suzinak şarkı - Gel seninle. 4 - Le- 1839 m. 183 Kes. 120 Kw. Sadi - Beglh şukı: Ruhumda ölen. 3 - Zeki . . 
minin - Suzinak ş:ırkl _ Aşkınla yanmakta- T.AQ .. 19,74 m. t5195 ıtcs. 20 Kw. Arif_ Beglh şarkı: Mızrabı bırak. ' - Ney- sız geçırmış olduğumu hatırlıyorum. Bu- Sıram geldi ' 
dır canil tenim. 5 - ...••• Suzinak şarkı - bir T.A P. 31,79 m. He5 Kes. 20 Kw. ~n Rıza efendi - suzlnlk şarkı: Çaldırıp nunla beraber dalgıçların dışarıdan ka - _ . . : li gönüllfl 
lllglihmla kapıldım. 6 - ...... Suzinak Baz _ çalgıyı. 5 - Must:lfa Nafiz - Suzlnlk şarkı: burgaya vurarak verdikeri işareti isittiğim Bunu muteakıb ıki bahrıye . dilet· 
semaisi. 14.00 Memleket, saat, Ayan, ajans SAU - 13/6/39 Sonbahar goncesi. 6 - ......... - Kemençe tak zamana kadar olup bitenlerden h;fızam. olarak ile:i atıld~~a_:· ~~araya a~ gen• 
ve meteoroloji h::ı.berlerı. 14.10 - 15.30 Mil - l2.30: Program. 12.35: Türk milziğl. 1 _ .•. - slmi. 7 - ......... - Halk tllrkllsll: Emln~ bop da iz yapmış olan yoktur. Mülazim Bolus ~aka~ delıkten goruldu kı dış k P ıtılclJ. 
Eik (kanşık hafi! müzik - Pi). Hlcazkt\r peşrevi. 2 _ zekAı dedenin _ Hl _ la da gel. 8 - ......... - Halle türkllstl. Deve- • . . • . . ışlemıyordu Kamara tekrar b<>Şa 

18 30 ~am 18 "5 Mu-zı ... (Ne•"ell pl"k ler katar '-atar 9 ._ _ °D'A, .. tur" k"-11· dalgıçlara aynı mors ışaretlerı h..nımızın . . . · .. __ . . . • yarı baY" 
• ... •""" • ·"' .. .. u - caz.k.Ar ağır semaisi: OO]Şende hezar. 3 - Ra .. • ......... LUMa. ..., • • ~r- ıçınden bır olü çıkardık. ıkıncısı 

lar). 18.45 Müzik <küçük orkestra - Şet: Ne- kımın _ HlcazkAr şartm: Bekledim tA fecre Esmerim kıyma bana. ıo - ......... - Halk hayatta ve saoırsız olduğumuz cevabını d ğı ı söylüyor" 
clp Aşkın). l - Ralph Benatzky - Bebekler kadar. 4 - Çorlulunun - Hicazkt\r şarkısı: türküsü: Bir kaçı blrle.,erek. 21: Konuşma. verdirtti. Ben: gındı, dış kapının açılma ı n 
perisi filminden neş'ellytm şarkı&L 2 - Sa - Ben san"' g"'nfil v .. -11 • - Sazla (Ziraat saati.> 21.15: Müzik (N~ll plıiklar.) - Oram ne diyor'. dı'ye sordum. du. -- d'le...,eS 
lnt - Saens - Gece rüyası. 3 - Leopold - İs- " u _.... · " - ... .. .... d h k fC e 1 1

'' halk türküsü· cı 0 da{tlan delmeli. 6 _ ...... - 21.30: Müzikli konuşma (Cevad Memduh ta- Gemi e ava gitti çetene us .. b-"'· 
Panya meıodllerı <potpuri> 4 Martın Uhl '-1 A.m' ü > < llk - Torpitolar yetişmiş, geride kalan - oır ..... · - Sazla halk türkllsü: BUlbill taşta ne gezer. rafından - Opera ve tek ur <son. P - hale gelmişti, bu defa tecrübeye ri1t 
Herkese (potpurll. 19.15 Türk müziği (fasıl ıs: Memleket saat Ayan. ajans ve meteoro _ ıarla misaller.) 22: Müzik <Küçük Orkestra- lar da ayni vasıtayla çıkabilirler, diyor- riyeli ile bir sivilin yollanması takar 
heyeti - CelA.l Tok.ses ve Talımn Karakuş). 1 Jt b be 1 1 13 15 Mftzit K k Şef: Necib Aşkın.> 1 - Leopold - Kafkas me lar. Derin bir ferahlık duyduk. tt• 
20 00 Memlelı:et. Saat ayarı. ata .. • _ mete- o a r er. . : < arışı prog - e 1 _,..a 

' • .., .,,, 1 3 14 - (K d lodllerinden <potpuri.) 2 - Ganglberger - 1 · ra bioP 
oroloJI haberleri. 20 ıo Neş'ell plA.klar. - R . ram - P 1 1 ·45 - : n.onuşma a ın sa - Efsaneler ormanında. 3 - Leopold - Nll neh- ki kişi bo ""guldu MülAzim Arnold seçildi, son ıuJ.. 
20.15 Türk müzl,,.i Cse,.ıım•· beste semai ve ati - Ev hayatına dalr.l 19: Prol!r .. am. 19 05: h d' di k be . 'tt' T d-fen )cUl' ı; Y "':i fi k n iıı.i rl kenarlarında. 4 - HaM Schnelder - Tlrol ay ı yere nı ı ı. esa U 
•az eserla-'). Nuri Halll Poyraz ve K"-'"' saz M ırllt fMelodller - Pl.l lB.1~ : Tu_r muz 6 cKurtulma kamarası l0Çı'ndeki su bo da" " 
D =• wu.. - dağlarının halk şarkı Vt danslarından - pot- • • ma kamarasının kapısının yanın ~ 
&.ayeti 20.50 Konu'""a (d•• politika h!dtse - (Kanşık program.> 19·40: Turk muzi~I CA - lt lm k t'I · b' k 11 1 · tıtrlt uıı:: • .,... ..,, .... ed bl t "11 rtnd ,. ki l 20 purl. 5 - Wllll Lautenschlager Prlmavera - şa ı a sure ı e yenı ır u anı mıya dun. Bu tecru-beye iyi oldu da girıŞ . 
leri). 21.05 Temsil <Zor nlkAh - Mollerden ŞJA. e ya saz ş.,, r e en urne er. : ~- İ M 1 k t t A 1 eteoroloJl Arjantin Berenadı. 6 - Micheli - uspanyol se hazırlandı. ki sivil bahriyelilerin yar - . 'd k' h t frse daha zı " 
tercüme). 22.00 Haftalık posta kutusu (ec - eme e san yar~, a ans ve m renac!ı. 7 - J. Strauss - Bu na-eler seni zıra gemı e ı avayı ene u 

hab~leri 20 l!'i· Ne.ş eli pl!l.klar R 20 20· ~ dımı ile Davis cihazını kuşandılar, ku .. d d k 
nebi dillerde). 22.30 Müzik Cdans müziği - . . - . . . sarsı:ı ey dünya - vnls. 8 - Chopln - Not - ya e ayanamıyaca tım. • e ,o 
Pl.l 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, esham Türk müzi~I OOftslk program.l Ank~ra Rad- tüm. 23: Son ajans haberleri, Ziraat, esham. mandanın verdiği son talimatı dinledi .. Amold su musluklarını açtı, içerıY ri" 
tahvllAt, kambiyo - 11ukud borsası Cfint>. yo.!U Kllme Heyeti. İda~ eden: Mesud C"~ - tahvllAt, kambiyo _ nukut borsası Cflat.) ler. Esasen nasıl kullanılacağını biliyor. dolmıya başladı. Bu müthiş bir hil ve 
23.20 Müzik (cazban-Pn. 23.56 - 24 YarınkJ mil. l - ......... - Bavatlaraban pe$revl. 2 - tU-

Sadullah a~anın _ Bayatiaraban birinci bes- 23.20: Müzik <Cazband - Pl.> 23.55 - U: Ya - lardı. Kumandan Gleun son manevrayı yordu, bana öyle geldi ki. bir işkence 
te: Nevclvanım. s - Sadullah a~anın - Ba- rınkl program. emretti. zağına tutulmuşum. İçeriye suyun iSte; 
yattaraban tk1ncl be.'!te: Blllbfilü dll ey gülQ * fçinde bulunduğumuz kompartiman len süratle dolmasını tanzim etmek Jl'l 

program. 

* rlnl. 4 - Sadullah abnm - Bayatiaraban CIDIA - 1616139 ya a ,. 
P.ı\7.AR _ 1116/31 atır semaı: Rakseyleyecek. 5 _ ......... _Ney 12.30: Program. 12.35 : Türk mtlz1~1 _ Pl hıncahınç doluydu, kımıldanamıyacak kün değildir. maamafif Arnold SU 1 

30 ...... _... r__.~ nrtA t '-'-1 8 s ıı h k Ey 13 M Iek t t A an tana Te meteoro haldeydik. Geminin kıç tarafında da bir zamt sürati verdi. O anda kafamı d.
0 

:.. 12. : Program. 12.35: .. ~ mı.mır;• ,~, - a.......... - m . e m - Mu ayyer şar ı: : cm e saa v • a, • n ..... 
sik: progıam.) Küme se.41 ve aaı heyeti. İda- goneel nazik terin. 7 - varda Kosta Ah - loJI haberleri. 13.15 - 14: Mftzlk <Karışık (kurtulma kamarası) vardı amma su' <ioL duran düşüncelerin mahiyetini tahtnı 31-
re eden: Mes'ud Cemll. 13: Memleket saat A- med - Muhayyer sünbQle şarkı: Ey nlhaU iş- program - Pl.l 19: Program. 19.05: Müzik duğundan kullanılacak halde de~ildiler. debilirsiniz. Daha evvel başkalarının 

0 yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15: ve. 3 - Lemlnln - Bavattııraban şarkı: Bıt -1 <Uvertür - PU 19.15: Türlı: m\iz1ğl <İnce saz müc: olduklarını bilmek ferahlık vere 
Müzik (Küçfik Orkestra _ Şef: Necib Aşkın.) kasız hüqnfin gQvt'nme Anına. 9 - Rahmi 1 heyeti.) 20. Memleket saat Ayarı, ajans ve Oram ile Vaods'u takib eden siviller bir bir,. dü~ince olamaz. 
ı - Lou1' Ancel - Karmenslta - İspanyol beyin - B~yaUaraban 4arkı: Bana seyranı 1 meteoroloji haberlerı. 20.15: Neş'eU pHUtlar- defa kurtulma kamarasına girince soğuk. :r- ls mas • 
entermezzosu. 2 - Wllly Rleha.rt - İlkbahar- cemaJlnc!lr ıo - • ..... - s:ız semaisi. 21: R. 20.20: Türk mllzlğl 1 - Şevki bey - Uş - kanlılıldarını kaybet'Uler. İçeırisi tama- Su boynuma çılctığı zaman Dav 'l<çt 
da bir çift Aşık (uvertür.) 3 - Pennatı Mal- Konurnıa 2115: Müzik <Radyo orkestrası - ııak şarkı: Oülzara nazar kıl . 2 - Tanburl men dolup ta iç tazyik dış tazyika mü _ kesini yüzüme çek1im. Su yü~ldı tı• 
vezzl - Endülüs çiçekleri (İspanyol dansı.) Şet: Praeto .. tus.) 1 - Fr. Schubert - 7 inci Faize - UMak şarkı: Niçin nA.lendesln. 3 - yükseldi, nihayet go"zler~me geldi. Ar 

• 1 k kı ş lkun ... savi hale gelmeden dış kapıyı açmıya te- • ... 
,f - Frederlk Hlppmann - Ormanda bir cil- senfoni r>o. majör. al Andante - Allegro. , Semsed~ln Zlytı. - Uşşa şar : u sa au- bir şey göremiyordum. İçimde rnecnun-
oe duruyor _ Halk şarkısı üzerine nrlyM - ma non tronoo. b\ Andante Con moto c\ ğiidün altı dalmıı . ıt - ......... - Uşşak türkü: şebbüs ettiler, kuvvetleri yetişmedi. Kur- sı .. 
yonlar. 5 - Wllly Rlebartz - Kllçttk ba~ sü- Scher"Zo - Trio. c\ AllPl?l'O Vivace. 22.15: Mü-ı Söyleyin güneşe. 5 - ......... - Şehnaz pe.,re- tulma odasının geminin içine bakan kart- ne düşünceler vardı, acaba dış kapı be-
iti. 6 - Helnrich Mann!red - KarmeMlta zlkll toııusma <Halil Bedll Yönetgen tara - vl. 6 - Nazım - Şehnaz a~ır semaı: Didem postal büyüklüğünde kalın cam penee .. kışmamış mı idi? diyordum. Bununl~ 
(Serenad.) 7 - Hans Malnzer - Viyana pol- tından - Schubert. H.l 22 30 · Müzik CNesell yüzüne nA~ır. 7 - Delilli zade - Şehnaz şar- resi vardır, kumandan Gleun oradan ba- raber iç tazyıkın dış tazyikle ınilsavıle§&' 
tası. 8 - Oretcha\now - Nlnnl. 9 - Walter mfizllt - Pi \ 23: Son ajans haberleri, Ziraat, kı: Etm<'dln bir m1za ihya. 8 - ......... - San k ceği z~mana kadar soğukkanlılığı rnuh~ 
Noack - Köy hlkfıvelerl. 14.15 - 14.30: Mimk esham. tahvlll\t. kamblvo - nulcut bor~sı tur taksimi. 9 - Şemseddin Ziya - Şehnaz ıyordu. faza etmek lazımdı Nihayet aI'kadaşı .... 
(Dans milz1ğl _ Pi.) 18.SO: Program. 18.35 : <!lat.> 23 2r.· Müzik ccazband - Pi.) u .55-24: şarkı: Hem aldandım hem aldattım. 10 - İki adamın su musluklarını açtıkln _ · tar• 
Müzlk (Şen Oda müziği - İbrahim özgür ve Yarınki program. Rahmi - Şehnaz url:ı: Ey dilberi tşvebaz. rını, suyun tedricen boyunlarına kadar kolumu tutarak benJ dalgınlıktan kur 
Ateşböceklerl.> 19: Çocuk saati. 19.25: Tilrk ..,&.. 21: Konuşma. 21.15' Müzik (Radyo Orkes - yükseldiğini gördü. Fakat sonra? Acaba dı. Kendi ellerini dış kapıya doğrtı ~z~; 
müziği (Fasıl heyeti.) 20: Memleket saat A- ÇARŞA1\fB~ _ 1416139 trası - Şef: H:ı.san Ferid Alnar.ı 1 - M. tarak bana dayanmak işaretini verdı .. 
fan, ajans ve meteoroloji haberleri. 20.10: 12.30: Prı"'ram. 12.35: Türk müzUH - Pi. Ollnka - Ruslan ve ı.udmllia uvertürü. 2 - ;ek~;zma ~}emiyor muydu? Kuman .. demek istediğini anladun ve başımla ·~ 
Neş'eU plliklnr - R. 20.15: Türk mUzlği CMüş- 13: Meml(loket saat i\yan ajans ve me~ro - Claude Debussy - L'apre3 - Midi D'un Faune. an eun i i sivilin kollarile dış kapıyı ret verdim. O zaman arkadaşım kapın!o 
terek ve solo tugannl.) l - ......... - Mahur loJI hnberler1. 13 i~ _ İ4.ı: Müzik <Kn: ~ık 3 - A. B"rodln - Asya çöllerinde. 4 - N. zorladıklarını görüyordu, fakat kapı a • sürgüsünü çekti ve ikimiz birden bütU 
p~revl. 2 - Eyyubl Mehmed beyin - Ma - prot":ram - Pl.l 19: Program. 19 05: Mii1.lk Rlmsky - Ko:-sakow. Cappılcclo E.spagnol. çılmıyordu. Kamarada kalınabilecek ni. Li1 uOl • 
hur bestesi: Ey ızözf Ahu. 3 - LAtif ağanın- CSoll _ Pi 1 19.ı 5 : Türk mllzl~i <Fasıl hey _ 122 t5: Konuşma. 22 30: Mlizlk (Şen şarkılar, .. . . . kuvvetimizle kapıya dayandık. Z a!l 
mahur şnrkı.oıı: Telif edebllsem relel!'f. 4 -ı eti.> 20: Memleket s:ıat Avan, ajans ve me _ kabare vesaire - Pl.> 23: Son ajans haber - zami muddet bıtmıştı, su tulumbalarla suzmuş, zira kapı süratle açıldı, bund 
Keman taksimi. 5 - Refik Fersanın _ Ma -

1 
teoroloJI haberleri. 20.15: Neş'eli plfı.klar _ R. lerl, Ziraat. esham. tahv1Hit. kamblvo - nu- boşaltıldı, iç kapı açılarak içindekileri sonra dışarı fırladım ve öyle sandım Jd 

hur sarkısı: Bir ncş'e yarat hasta gönül. 20.20· Turk müziği IMüşterek ve solo ta - kut borsası mat.) 23 20 : Müzik <Cazband - çektik, gördük k.i. ten .. effüs. cihazını kopa.! bir asansörün içindeyim ve çok sürrnedeO 
8 - Rahmi beyin - Mahur şarkısı: O güllln gannl.>, 1 - ••••..... - m•"•z ""'"revl. 2 - S"'- Pi.) 23.55 - :?-l: Yarınki program. np atrnıc:l im l rd l l ,,., .,...,. ... ,. ar ve o uş e ı, an aşı an pa.. kendimi deniz üstünde budum. ~ 
g~ti@z~lk~~.7-~hml~n-Ma-d~~~anın-H~u~~k~maW:NWe- * ===~====~=~==~~~~~~~~~~=~~~=~~=-= 
hur ~ark1S1: Servü nazı seyret çıkmış oyuna. ylm aahnı çemen. 3 _ Şevki beyin _ ıncaz CU!\l.\RTESİ _ 17/6/39 
8 - Dedenln - Mahur şarkıst: Gönül adlı şarkı: Bilmiyorum bana noldu. 4 - Lemi -
bülbiilü g H lk tfi küsü. 13.30: Progra:n. 13.35: Türk müzlğl. 1 - ... -

ı m var. - ......... - a r _ · nln - Hicaz şarkı: Sorulmasın bana yelslm. Şetarabım peşre.,!. 2 _ Dede ef. Şetaraban 
Alıv_erl!1 bağlamamı. 10 - ......... - Halk tur- 5 - ......... _ Telı: sazla halk türküsü: Ay şarkı: Gözümden gönlümden gitmiyor. 3 _ 
kllsu : Ikl karpuz bir koltuğa sı~ar mı?. 21: do""du batmadı mı. 8 - ........ - Tek sazla - d Şer Ih "' Sadettin Kaynak - Şetarab::ı.n şarkı: Gece -
Müzik CRlyasetıcumhur Ban osu - : - halk türküsfi: Yıldız tQrkUsü. 7 - ......... - mlz kapkara. t _ Artakl _ KürdUlhlcnzkar 
san Künçer.) 1 - B. Leopo1d - Marş. 2 - E. Keman taksimi. 8 - ......... - Uşşak şarkı: 
R Al k ,_ klSl 3 F Sclunltt şarkı: Neş'e Ue geçen ömrümü. 5 - ......... -

eeves - as n nşo. ııar · - · - YAd ile geçti zamanım. 9 - Blmen eŞn -
Dlvertlmanto. 4 ·- E. Oulrnud - İran dan.sı. U""at "arkı: Bahar erdi. 10 - Refik Fersan- Muhayyer türkü. Batan gfın kana benziyor. 

n 'Y 6 - Bedriye Ho~gilr - Muhayyer türkü: Oü-
5 - F. L\szt - Tasc;o (Lamento e Trtonfo} Uşşak ~arkı. Kız bürün de şalına. 21: Ko - neş doğdu dıı.mlıırn. 14: Memleket saat ft.ya-
Senr ... nnı:: p:ı.rça: 21.25: Anadolu ajansı (Spor nuşmn. 21.15: Müzik (Operetler - Pl) 21.45: rı, ajans ve me~orolojl haberleri. 14-10-15.30: 
servlsl.l 22: Müzik (nŞn Resitali Bayan Olgn Haftalık posta kutusu. 22: Müzik <Küçük or- Müzik <Karışık prorrnm - PU 18.30: Prog -
Somogvl tarafından.) ı - Chopln - Melodi. ke.stra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Hans Löh;- ram. 18.35 : Müzik <Melodiler _ pi.) 18.45: Mü 
2 - ...... - 18 inci asır çoban şarkısı. 3 - Memleketren memlekete (muhtelif memle - ü t ~r· N lb A kı > 
Strauss - Mavi Tuna 4 - Masca~ı - e:Ga - · zlk (Küç lı: Orkt!S ra - -r- · ec ş n. · ketlerin melodileri üzerine rapsodi.) 2 - A- 1 _ Humphrles _ Plerronun vedaı <Hazın 

İ.stanbulda Yalı köşkü sokağında Eminönünde Topkapı tramvaylarının durdıY 
ğu yerde kain Bankamız emlakinden Ayniye Hanında ayn ayn kiraya verilnıeJv 
te olan depolardan 6 numaranın kira müddeti 14 Haziranda ı ve 2 numaraiılarıll 
da 30 Haziranda tamam olacaktır. Bunların hepsini ve yabud herhangi birini ki· 
ralamak istiyenlerin 12 Haziran 1939 Pazartesi günü saat 14 de her birisi için 5oO 
lira ilk teminat akçesi ile Bankamızın Yapı ve Binalar Servisine müracaatları. 
1 (4109) vallerla Rustıcnr.a .. operasından santuzzanın lols Pachernegg - Viyana cazlbesl 3 - B. serennd.) 2 - A'lladcl - İnvano (Serenad.) 

aryası. 5 - Ros!':lnl - •Sevllya berberh ope- Kut&ch - İspanyol kaprisi 4 waıter Borc · 1 d 4 R 1 h 
rasındnn Ro.s1ne'1n aryası. 6 - ......... - Ma-1 bert - Bir gecenin hikt\y~l ;- Hennann - 3 - Moszkowst:i - tspa~t° d ~nsı. ıt.ın ~tı -
car halk şnrkılnrı. 22 25: Müzik CCazband - Dosta! - Marş G Zlehre~ Vlyanalı kü - Benatzky - Grlzlngıe kr aK a 1 gCSe e ydm) o L • 

. · - - - (Vals.} 5 - Paul L ne e - apr rena . 1 - p o s Pi\ 22.45 - 23. Son ajans haıberleri ve ya - çütı: kız. 23: Son ajans haberleri zırnat es - . " u ğ ıl h ti> 20· M -
nnkl rogram • • 19 15. Türk m zl l (Fas eve . . em r 

P · ham, Lahvllfıt. kambiyo - nukut borsası (fi - leket saat l'lyan, ajans ve meteoroloji haber-' * at.> 23 20: Müzik (Cazband - Pi.) 23.55 - 24: !eri. 20.10: Ne.ı:'ell plaklar - R. 20.15: Türk 
l'AZ\RTF.St - 1216/ 39 Yarınki program. müzi~I <Sazla pesr<'v ve s::ı.z semallerl.l 20.30: G A z Q z UN u t •h d• • 

.... Türk müziği. 1 - S:ılAhaddin Pınar - Hicaz ercJ e JOJZ• 
12 30: Program. 12·35 : Türk müziği - Pi. PımŞEl\IBF. _ 1516 39 şarkı: Hasta kalbimde açılmış. 2 - Suphl Zl-

13: Memleket saat Avarı, ajans ve meteoro - oı ' - ~- H t • k S hh • k ...... 
lojl haberler]. 1315 _ 14: Mil:r.lk <Karışık prog 12 .. 0: Program. 12.35: Turk müziği. 1 - va - Hicaz divan: Dün geee yesile. 3 - uıhak arare J eser• J atı or~ • 
ram _ PU lO: Program. 19.05 : Müzik (Bir u- Hicaz peşrevi. 2 - LAtlf ağa - Hicaz şarkı: varan - Hüseyni şarkı: Baygın suların. 4 -
vertür _ Pl ı 

1915
: Türk müziği <Fasıl hey- Niçin şeb tft ~eher. 3 - Mustafa Nafiz - Hl- Sadettin Kaynnk _ Hfıseynl türkü: Göresın Ml:)yv .ı usarı ve şekdrle mamuldür. 

eti.) 20: Memleket saat fıyan ajans ve me _ caz şarkı: Göğsünde açılmış. 4 - Ahmed Ra mi geldi. 5 - .. .' ...... - Hüseyni tnrkü: Meşe- Ş İ Ş ELER E EL D Ey M E D EN 
: • shn - Hic:ız şarkı: Can hasta gonlll. 5 - Ar- ıı meşeli 20 50· Kımu~a <Dış politika ha -

tcorololl hnber~erl. 20.15: Neşeli plaklar - R. takf - KürdlllhlcazkA.r §arkı : Artık ne siyah diselerl.l 21.05 : Temsil. 22 : Haftalık posta Asri ve sıhhi şekilde doldurulur 
20 20· Tü,.k muzı~ı <Kadın k\ime okuyucu - gözler1nin. 6 - ....... - Kürdlllhlcazkar şar- kutusu <Ecnebi dillerde.> 22.30; Müzik <Dans • 
ları.l 1 - ........ - KürdlllhlcazkAr peşrevi kl: Güller açmış bfilbfil olmuş. 13: Memle - müz1ğ1 - Pl) 23· Son ajans haberleri, Ziraat, 
2 - Arif beyin - Ki\rdlllhlcazkfır şarkısı: ket saat O.yarı, ajans ve meteoroloji haber - esham ts.hvlll'lt, kambiyo - nukut borsası (f1-
Kanlar döküyor. 3 - Arif beyin - Kürdlllhl- lerl. 13 15 - 14: Müz!k <Karışık program - Pi} at.> 23.20: Müzik CCazband _ Pl.) 23.55 - 24': ------
cazkı\r şarkısı: Sen<!e acep uşşaka eziyet mi 19: Proıtram. 19.05: Müzik (Kabare - Pi.) Yarınki program. VA Z ı• 'rl EYE DAVET 
çoğaldı. 4 - Arif beyin - Kürdlllhlcazkfır ~ 
şark1S1: Gurup etti güne.ş. 5 - ......... - Ke- J t b l V k 'I B ··d ·· 1 ••"" ·· d 
mençe tnkslml. 6 - Divan - Ok gibi hublar ~ Vatandaş Paranı Avrupa Mallarına Verme ! s -:ın u a ı, rr ~şmu ur ugun en }11 
beni yavdan yab:ına attılar. 7 - Rıfat be - Memleketimizde TOrk İfçilerinln elihı yapılan Yıllardanberi tevliyet vazifesine alaka göstermiycn ve adresi idaremizce b~ıe 
yln - Kürdlllhlcnzkftr 4tlrkı: Bu şeb recayl dil olmıyan (Dayı Zade Mustafa Ef.) Vakfı mütevellisi Ayşe Kamer'in ida~ııel 
oldu. 8 - Rnhml beyin - Kürdnlhicazkdr, K .A. R T .A. L müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve hayır şartlarını ifa etmesi için 1111 

.. 
11 

şarkı: Mahmuru sı>vldm ruhum pür ahsen Avrupac akilerinden vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine ilan tarihinden itibaren on beŞ ~8 9 - .. .. ..... - Kü,.dlllhlcazkfır saz semaisi. d " 
21. K'lnuıım:ı. <Doktorun saati.> 21.15: Mü -ı daha ucuz, da· daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde hakkın 11 

zik <Buyuk bir vlrtüozun pl!klan.> 21.45: ha sağlam ve daha nuni muamele yapılacağı ıhtar ve tebliğ olunur. (4103) ___.-" 
Mu~ld~nuşmMı rMlll> m~kllere ~lr 14 pkb~ Sanda~a ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

konu•ma - Halil Betli\ Yönetgen.} 22: Müzik ~edan bir kere Maarı· f Vekı·ııı·gv J.. nden •. . ... 
(Kürfık Orkestra - Şet: Necib Aşkın.> 1 - gö ünüz. .ı .. 
Gust:ı.v Llndner - B:ıgatelle (Fanrez1.> 2 - ı J ıÇl ~iparltlerlnizl Mahmutpaeta - KürkçD iç han No. 12 ya vermeniz Maarif Vekilligwince 2259 sayılı kanun hükümlerine göre yazdırılmadık ar .1 ı:.ılJ Beethoven - Mcnııet (Sol majör.} 3 - J. v ıı 
Brahms _ Macar dan.oılan No. 5-6. <li _ Tsc _ hususi tabiler tarafından bastınlmakta olan okul ders kitabları için tenz•5ğıd 
hıılkowsky - Güftec;lz şarkı. 5 - J . Strauss - e·ıR D ,· p L o MAL 1 E c z A c 1 ARANIYOR. gümrük tarifesine tabi tutularak memlekete ithal edilmek üzere filigratnlı ltidetl 
Rltter Pasman fKomik operasının balesi. müsaadesi verilmesi ve bu kitabların satış fiatlannın da bu esru;a göre yerı 
6 - Rlo Gebhardt - Noktürno <Ninni.> ı - ı 
Clemens Schmnl..stlch - Kupldon ve 5 kıstın- 5 h K 1 C • f M k • d te9biti karar aşmıştır. pıil• 
lık ask hikaye'!!. a) Yaklaıpna. b) Aşk Tals1. ey an iZi ay emıye 1 er ezın en: Bu kitablan basanların 20/Haziran/939 tarihine kadar Maarif Vekilliğine ııLY 
c) Başb::ı.şa. dl Gt'zintı. e> Kavgacılık ve ba- HergQn öğleden sonra çalışmak suretlle dispanserimiz eczbnesfnde bir racaat ederek hangi sınıfların kimler tarafından yazılan hangi kitabları~~ ~: ilı: 
t'lillla. 23: Son ııjnns haberleri, Ziraat, es - diplomalı ezcacı çalıştırılacak ve buna göre noret verilecektir. isteklilerin vi kağıd üzerine ne miktarda bastıracaklarını ve bunun için ne kadar kagı ıcrirıJ 
ıham. tah\'llat, 'kambiyo - nukut' borsası m - şartları oarenmek nzere on beş gün zarfında merkezimize moracaat et- tiyaçları bulunduğunu ve bu kağıdı ne vasıta ile hangi tarihte getirtecelt 
at.l 23·20: Miiz!k (Cazband - Pl) 23.55-24: ._. __________ • meleri ilan olunur. bir beyanname ile bildirmeleri rica olunur. c216h c4012> 
Yarınkl program. " 



- Haziran 

Kahraman Türk topçusunun dünkü 
atış tatbikatı çok muvaffakiyetli oldu 

Tatbikatı tdkib • 1 • • 

1 

M>N POSTA: 

Rumen Hariciye Nazırl 
bu akşam Ankarayı 

gidiyor 
(BQ.§ta.mfı 1 inci sayfada) 

ru limanımıza gelec~tir. Gafenkonun 
krrşılanma:n ve şehrimizde kalacağı müd 
det için bir program hazırlanmıitır. . 

Misafirimiz nhtımda vali ve beledıye 
reisi Lutfi Kırdar ve e~i, İstanbul komu -
tanı merkez komutanı, Rumen konsolos 
ve kolonisi, bir müfreze ve askeri bando 
tarabndan karşılanacak ve bu esnada 
kendisine ve eşine iki buket verilecektir. 
Gafenko Pe>apalasa yerleştikten sonra 
valiyi makamında ziyaret edecek ve bu 
ziyaret vali tarafından iade olunacaktır. 

Romanya hariciye nazırı ve eşi bu ak. 
şamki eksprese eklenen hususi vagonla 
Ankaraya gidecektir. 

Gafenko Salı günü yanında Hariciye 
Vekilimiz Şükrü Saracoğlu olduğu halde 

'Ankaradan ayrılacak Çarşamba sabahı 

1 
ekspres Pendiğe geldiği esnada treni 
terkedecek ve Akay vapurlarından biri 
ile Yalovaya gidecektir. Romanya hn -
riciye nazın Yalovada Reisicümhur tara. 
fından kabul edilecek ve öğle yemeğini 
Reisicümhurun mi.çafiri olarak yiyecek -
tir. Öğleden sonra Yalovadan fstanbula 
dönecek olan Gafenko Daçya vapurile 
Pireye hareket edecektir. 

c~re ık'Jnun beya.,ah 

Sayfa 11 
r • 

lngiliz Krall dün Vaşingtonda 
1530 kişinin -elini sıktı 

(Baştarafı 1 i:ıci sayfo.dt.~ pancar, patates salatası, peynirler, doa 
sında, her türlü protokol kaidelerinden durma, pasta, kahve ve Amerika şarab 
tamamen sarfı nazar edilmişti. Renk. renk ları. 

şehir elbiselerile kralın huzuruna çıkan Ruzveltin nutku 
parlamento azası, Amerikalılara hıts bir Ziyafet esnasında Ruzvelt bir nutul 
samimiyetle kralla konuşuyor ve hasbi - söyliyerek İngiliz imparatorluğunu 
hal ediyorlardL rikaya birleştiren bağlan hatırlatmı§ ~ 

Tcksaslı bir meb'us krala: cKuzen iki memleketin medeniyete ve milletler1a 
Corç nasılsın!• diyerek hitab etmiştir. selamet ve refahına . olan hizmetle 

Vaşi gtonun kabrinde kaydeylemiştir. 
Hi(kümda~lar öğleden sonra tekrar Ruzvelt: cİki memleket arasındaki 

Ruzvelt ile birli~te, Amerikanın ilk cüm •. layışın devam ederek gittikçe inkişaf et.. 
hurreisi Vaşingtonun kabrini ziyaret et _ rı:esini ve. ~ostluğumuzun itilasını dile 4-

miş ve bir çelenk .komuşlardır. Aynca hu • . nm. d.emıştır. 
susi defter de imzalanmış ve bilahare lngiliz Kralının cevabı 
meçhul asker abidesine gidilerek, buraya Bu nutka cevab veren İngiltere kralJe 
da bir çelenk konmuştur. gördüğü hararetli kabulden çok müte • 

Mubte P '1 ziyafet hassis ve müteheyyiç olduğunu kaydet • 
ş tikten sonra demişt~ ki: Gece, kral ve kraliçe tarafından İngi. 

cEndişe ve ıztırab anları yaşadık. fa ,. liz sefarethanesinde muhteşem bir ziyafet 
kat bunlar bize bu ziyaret vesilesini ~ verilmiştir. Ruzvelt ve re!ikasile hüku -
.kadar arzu ettiğimizi anlattı. 

met erkanı bu ziyafette hazır bulunmuş. Kral. iki koınşu olan Amerika ile Ka.. 
lardır. 

nada arasındaki dostluk bağlarından 941 
Beynelmilel meseleler görüınldü İngiltere ile imparatorluğun Amerikaya 

Kral ve Ruzvelt. bir saatten fazla baş. karşı olan samimi hüsnü niyetinden d1ai 
baş kalarak, beynelmilel vaziyeti gözden hurreisini temin eylemiştir. 

geçirmişlerdir. Kral, Amerikanın terakki ve refahı lle 
Bükreş 9 (A.A.) - Ankara ve Atinaya Nevyorka hareket iki memleket dostluğu hakkındaki ka~ 

' hareket etmeden biraz evvel nvan ve atini teyid ederek sözlerini bitirmi~tir ... 
meb'usan meclislerinde beyanatta bulu - Bayan Ruzvell te aynca, Amerikalı ka. Vaşington 9 (A.A.) - İngiltere büy(lk 
nan hariciye nazın Gafenko, demiş1ir ki: ı d.ın gazetecileri_ kraliçeye takdim etmiş • 

0

elçiliğindeki resepsjyon pek samimi ol • 
cMilletimizin hududlannı ve istik - tır. ,muştur. Bilhassa kraliçe bahçeyi tekrarı 

lalini icab ederse silahla dahi müd.,f.,ıwn Hükümdarlar yann Nevyorka hareket tekrar dolaşarak bütün kadın davetlilerin 
karar verdik. Memleketimize karı:;ı ,·ımı. edeceklerdir. .h~.'lrını sormuş, kral da bilhassa J. P. 
Iacak ilk teşebbüste çarpısacağ•z. KcPdi. l\evy'lrk se-ddn-'e Mo~gan ile uzun bir görüşme yapmıştır. 
miıi müdafaa etmek mecburivetind" k<ıl- F Cii b · · d 

Nevyork 9 (A.A.) - İngiliz kral ve kra. ransu; m urreıaı e .ııt{ımız zaman bize her hususta yardım •A "k 'd k 
1 ı · 1 Fr ·b· ·k· !içesinin Nevyork sergisini ziyareti esna - merı aya gı ece edeceklerine ngiltere i .e ~nsa gı ı. ı ~ 

. . . • büyük devlet söz vermıslerdır. Ramımı sında ünifo~al.ı 13·2~0 poplisoııs· memuru Sandes Kronik! gazetesinin verdill 
Sab ~B~tarafı ı inci sayjadtı) t zerinde dol~ ~ızgın il~n safa. koşuıordu. sempatiler ve şerefli hatıralarla b'l~lı bu. kord.on teşkıl edecciktır. hususi malumata göre Fransa cümhurreisi A .. 

..,.., ahleyın 9 da Topkapı haricine di .. Telefonlar ışliyor, emır erlen oradan ° - ı d ~. b ·k· memJPketin bir drıst. I tedbırler almıştır. merikaya gidecektir. Gazete bu husuata -...ıen '· 'dd li b' un u"'umuz u ı ı 
tab otobüsler, davetlileri Metrise, baş raya koşuyor, komutanlar şı ~t ır luk e;eri olan bu sözlerinden dolayı ken. Diğer taraftan kral ve kraliçenin geçt-. şunları yazmaktadır. Bunun bir nezaka 
ıış ~aya götürdüler Birinci devre kara a. harb sar'ası içinde durmadan emırler ve. dilerine çok minnefjarız.• ceği yol üzerindeki bazı noktalarda dur. ziyareti olduğunu söyleniyorsa da, ha .. 
lrl{lf ur~nun bu tatbikatında başta topçu 1 riyorlar, hasıl olan vaziyeti n;~nakaşa e. mağa mezun 60 bin davetli mevcuddur. kikatte Mösyö Lebrönün Fransanın A .. 
~. ett~ Tümgeneral Vehbi olmak üze -ı diyorlar, sonra bunun umumı ızahı okul Balk:>n A"t":rıtı Dedektifler, bomba bulunabilecek bütün merikaya karşı olan harb borçlarını in • 
t\l'b ~h!'Unizdeki büyük rütbeli ve genç komutanı tarafından yapılıyordu. . Nazır. Potemkinin Bükrcşi ziyareti es. yerlerde, İrlanda müfridleri şefinin e • dirmek hususunda Amerika maliye na • 

't''llar hazır bulunuyorlardı. Saat on üçe doğru tatbikat herkesın nasında da anlaşıldığı veçhile Romany:ı vinde ve kralın geçeceği bütün nokta - zın Morgantav ile konuşacağı anlaşıl ~ 
evır lltb."'kat sahasında icab eden tertibat yüzünü güldüren muvaffakiyetli bir ne- ile Sovyetler Birliği arasındaki münaEe- larda araştırmalar yapmışlardır. maktadır.» 
SeYieJ~en alınmış, her şey hazırlanmıştı. tice ile sona ermiş bulunuyordu. Müte .. betlerin iyi olduğunu söylemiş ve Bal - Yeme·: listesi ......................................................... _ 
tuı l'cı~ lÇln arazi tnöün şeklinde yon _ h~ıs ve değerli sübaylar tarafından tat .. kan milletlerinin suhcılyane menfaatle - Akba kitabevi ~ 
r·,ı.::,ak rahatça oturulabilir bir hale geti. bikatın kısac.a tenkidi yapıldı .. B. unna. n rinin müdafaasına hizmet edecek olan Vaşington 9 (A.A.) - Cümhur sarayın. ,. • 

.. 
11

"' t 1 k d ld İ da verilen dün akşamki ziyafette 80 da - ı J-ler dilden kitab, gazete ve SON tn. .,. a ış arın inkişafını hedefini ve bü. sonra okul bınasına hare et e ı ı. stı .. Balkan Antantıdan sitayi~kar bir lisanla POSTA' Ank h ··d· U d 
~n s fah ' -r vetli hazır bulunmuştur. Yemek listesi ta. n~n . a!a ayn ır. n er-kon hna atını gösteren büyük haritalar rahati müteakib öğle yemeği yenildi. Mi.. bahsetmiştir. Am 'k .d. M ht rf .

1 
b. 1 ,·un n ~kınelerınt'1 de acentasıdır. 

- u uştu. sa1ı"rler gözleri, gönülleri ve midelPri do. mamen en en 1 ı: u e 1 yeşı se 
1 .r ı Gafenko, netic~ olarak Almanya ile ğl 

lu u tatbikat, emrinde moto-rıu·· kıtaat bu ıu olarak, göğüsleri iftiharla kabararak zcler, bezelye, garnitürlü piliç, tereya ı 
~n~ b-l 1 'd- d- akt~il~ i~~füa~qm~~n ~~mL====~=~===~~===================~ ?tl VVetli ve asri techizatlı bir tü. gene haµrlanan oto us er e gen on u. yetinden bahsetmiş ve bu anlaşmaların 

Y:~ topçusunun faaliyetini gösterecekti. ler. Dün kahraman Türk topçusu her za .. iki memleketin sulhçılyane maksadlannı 
biik nıı havanın gayri müsaid oluşu tat.. manki gibi idi. Bir kelime ile; muvaffaktı. tebarüz ettirdig~ini kaydettikten sonr:ı atın ta 
bilrn YYare hücumuna aid kısmını Nııs-ret Safa Co§J.."Un Fransa ve İngiltere ile aktedilen iktıs:ıdi ecburiye f . . . 
beb Old arazıye Ş€klınde ıcraya se. ıınlac.:malann da istikbalde daha geniş 
Yan ta u. 'l'nyYare dafi toplan kalknını - D 'm ~b 1h çe ste d~nın mikyasta inkişaf edebileceğini ilave eyle. 
rıe ka y~.areler yerine, !stanbulun ilzeri. miştir. 
1tara ~~ndürsonbahan zorla sürükliyen pr ·ıı·es·ı yCtn.ıden ---------
~ u uııarı bombaladılar. u t. Cen!•b hudu"l~r·rnıza l:e:ro."1:1;tepe~i kateden hat gerisinde mü ı k 

"etin· techııatıı sağlam bir düşman kuv Y' pı aca dair kanun layihası 
tı~~ ıne~cud olduğu kabul ediliyordu. Dün sabah belediye fen heyeti müdür. 
burad tnudafi kuvvetler simdi düşmanı 

an tard lüğü binasında vali ve belediye reisi Lut. 
'l'oPç a uğraşacaklardı. fi Kırdarın reisliğinde ve şehircilik mü -

iHaı;;taTaf 1 1 inri ~avfada) 
garbisinde bulunan 312 numaralı hudud 
taşından Payasta denize kadar inen sa • 
hada hududa müıte~lik olara'k elyevm 
mer;i bilcümle idari, mali, iktısadt ah • 
kam ve muamelatın kaldırılmasını göze. 
ten kanun layihasının müzakeresine ge. 
çilirken söz alan Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlu, bu kanun layihasının müza • 

Sırrı S: .Atış okulu kumandanı albay tehassısı Prost, imar işleri müdürü Hüs • 
lııahiyer~k yaım saat kadar attşlann nü Keseroğlu, harita şubesi müdüdü Ga • 
"~d· 1 akkında etraflı, mücmel izahat 
"'-~ ı. On b' be libin iştiraki ile mühim bir toplantı ya -
"İlrk top ıre ş kala toplar 'kahraman pılm~tır. Toplantıda beş senelik imar ha. 
l&dıJ ÇUsunun elinde konuşmağa ba§-
t ar. Ron ğ reketinin programı etrafında görüşlılmüş, 

ira b· . uşma a başladılar, diyorum.. Pro.st ve müdürlerin verdikleri izahat 
bi~""" 121

rn toplarımızın gu·· rlevişlerinde 
••ı Sesi . 

lııa~8 b rnız vardır. Topun kullanıl .. 
'-rı•atk~şladığı tan'hten itibaren onu en 
\te bu aııe kullanan Türk topçusudur. 
bind n~n şaheser örneklerini 1stikl81 har 
,,.... e gordük ve .. t d0 k T b' · ,. .,..ı~e b· . gos er ı . op 17.ım e.ı. 

~ır.' •Zirn azmimizi, kudretimizi hay. 

ı.. l:>unyan 
vu sır 1 ın keşmekeş içinde bulunrluğu 
ll'lcak ~.a~da· batıya çevrilmiş namlular 
~ 121 konuşur. 

Uhtclif 
•teş ea· çapta on beş batarya birden 
ha har~Yordu. Bir saniye içinde koca sa .. 
)erıeşı· .ıneydanına döndü. Çok uzaklara 
dil""' ırıbniş hedeflerin üstüne, yakınına 

Y"?\ gü]l 
lıt;ıar:ı eler, simsiyah toz toprak yı • 
t6'- h nı havalara kaldırıyor, dört taraf 

il; ıNrij] ... '!\'\ tusıle dolup taşıyordu. Buna in. 
dati t eden Yiizde yüz i.çabetli tayyare 
liiıu ~Plarının hasıl ettiği uğultulu gü -
\tttırı anzaranın azametini bir kat daha 
·~/0~du. Yer yerinden oynuyordu 
hassas u. top sesleri, istikbale aid en 
bi ge)j endışeleri bile uyutan bir ninni gi.. 

dinlenmiştir. 0

keresinin gelecek Cuma günü yapılacak 
Belediye mütedavil sermayeli bir te • toplantıya tehir olunmasını istemiş ve bu 

şekkül vücude getirerek Unkapanı ile E- taleb tasvib olunmuştur. 
.minönü arasındaki binaları istimlak P. • 

decek ve bilahare yıkacak, yerlerine rno. d'kt ket· k b- ··k ld ğu 
ı en sonrn ma ın ço uyu o u 

dern binalar yaptıracaktır. İstimlak işle. anlaşılmıştır. Halbuki belediye Dolma -
rinc Eminonünden itibaren başlanması bahçede daha ufak bir stad yapmak iste -
kararlaşmıştır. 1 mekte, müstakbef büyük stadı htanbul 

Taksim bahçesi ile belediyeye aid diğer cihetinde yapmak tasavvurunda bulun • 
bahçelerin güzel bir şekilde tanzimi için maktadır. Diğer taraftan, maketi tatbik 
bahçeler müdürü çağırılarak lazım gelen etmek için Gazhaneyi kaldırmak 7.arureti 
direktif verilmiştir. ; baş gösterecektir ki, bu da şimdilik im • 

Prost, istimlak işleri ve açılacak mey • kansızdır. 
danlar, vücude getirilecek bilfımum mo. Vali v~ belediye reisi LQtfi Kırdar stad 
dem binalar hakkında izahat vermiş ve projesinin yeniden ~azırlanmas•nı .,, 15 
toplantıda beş senelik imar işlerinin tat. bin seyirci alabilecek hale sokuhnasını. 
bik pliinının ana hatları çizilmiştir. ı denize nazır kısmın at nalı şeklini alma _ 

Bundan sonra beraberce Parti vilayet sını tasvib etmiştir. Proje ve ma.ket ye -
binasına gidilmiş ve burada İtalyan mi - niden hazırlanacak, Gazhane ile stadı!l a. 

V. · v· lin. h 1 d ğ 0 rasmda yüksek bir duvar bulunacaktır. marı ıyetti ıyo ın azır a ı ı olma. ............................................................. . 
bahçe stadının maketi tetkı°k olunmuş _ 
tur. Makete göre stad yirmi beş bin se • 
yirci alacak ve Gazhaneye kadar imtidad 
edecektir. 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okmtnı Bekim) 

IXvanyolunda 104 numarada ~~r,On ~"'"'et~:;.a~ bana.. Biraz sonra düşman 
ını tardeden iki batarya, şose il. Viyetti Viyolinin verdiği izahat dinlen. hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 \ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI 1863 

5t•tülni ııe T urk111e Cıimhuripetı tfp mıinakil mukavelenllmtsi 
2292 Numdrah 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmi5tir 

( 2416/ 1913 tarihli 1435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

TGrtcivenin ba$hca Şehirlerinde 

PARIS, MARSJL VA ve NfS'de 
LON ORA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVJ ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA. RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAV'da 

filyaller6 ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi 6anlca Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve oıevdual hesapları kü$adı. 
Ticart krediler w \lt'Saılclı krediler küşadı. 
Türkiye ve Emt!bi memlelcetler üzerine keşıde senedat 
Bona emirlerL 
Esham w ıahvılat. altın ve emıaa üzerıne avans. 
Sene~! ıahsılatı ve saire. 

Eıı yükseıc emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

ıskonıosu. 

Piyasanın en müsait ıartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf he.apları açtlır· 
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Çeviren: H. 
Bulvar. Bir kanmpe üzerinde iki adam 

oturuyor ve hararetli hararetli konuşu

yorlardı. Bunlardan biri uzun boylu, ge· 
nı, omuzludur. Saçları kıvırcık ve uzun
dur. İkincisi, kısa boylu, dazlak kafalı u
faktefek bir adamdır. 

Hatta biraz da tuhaf kaçtı. Damdan dü
şer gibi telefon. Halbuki ben mezbaha 
demek istedim. Bizim mezbaha çok kötü. 

Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız!. 
Hiç şüphe yok ki.. 
' Uzun saçlı - Fakat biz de onlardan 

geri kalmıyoruz. Dev adımlarla yürüyo-

Uzun saçlı - Bugün hava çok güzel 
Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız. 

Hakikaten güzel bir hava. 
Uzun saçlı - Galiba yağmur yağmıya

cak gibi görünüyor. 
Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız! 

Galiba yağmıyacak. 
Uzun saçlı - Mamafih ufukta şüpheli 

bulutlar dolaşıyor. Akş3ma doğru yağ

mur yağacağını umuyorum. 
Dazlak kafalı (dikkatle gökyüzüne ba· 

tarak) - Tamamen haklısınız. Evet do
laııyor. 

Uzun saçlı - Bakın, bakın akasyanın 

üzerine bir kanarya kondu. 
!Daildk kafalı (heyecanla) - Tama

men haklısınız!.. Kanarya. 
Uzun saçlı - Hay Allah bel8.sını ver

lin! Yanıldım yahu!.. Bunun neresi ka
narya? .. Bu düpedüz bir serçe. 

Dazlak kafalı (daha büyük qir heye
canla} - Tamamen haklısınız! Serçe. 

Uzun saçlı - Akasyada hani hiç akas
yaya bezı1eıniyor. Sarar:ım!h bir şeyler 

olmuş. Bulvarlanmı~ da çok bakımsız. 
Müsaadenizle belediyenin bu bulvarlara 
hiç göz kulak olmadığını söylemeliyim. 

Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız!.. 
Hiç göz kulak olmuyor. 

Uzun saçlı - Biliyor musunuz? Benim 
size hürmetim var. Ayni derece kanaat
Ierinize de saygım var. Gördüğüme na
zaran siz kafalı bir adamsınız! Fakat be
ni mazur görünüz, bu işte sizinle tama
men mutabık değilim. Belediyemizin mu
vaffak olduğu birçok sahalar var. Bunu 
da inkar edemeyiz. Hem de pek çok mu
vaffak olduğu sahalar var. 

Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız! .. 
Hem de pek çok muvaffak olduğu saha- ı 
lar var. 

Uzun saçlı - Demk siz de temin edi
yorsunuz, fakat dôstum belediyemizin 
muvafiakiyeUerini bu kadar büyütmek 
te doğru değndir. Muvaffakiyetleri ya. 
nında bir yığın da noksanları nr. 

Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız, 
çok kötü. 

Uzun saçlı - Ben de sizinle mutapıkım. 
Hakikaten geçen sene m~zbaha işleri pek 
kötü gidiyordu. Halbuki şimdi işler yo
luna girdi. 

ruz. 
Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız! 

Dev adımlarla yürüyoruz. 
Uzun saçlı - Fakat Avrupaya yetiş-

mek imkanı yok. · 
Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız!.. Dazlak kafalı - Evet tamamen haklı-

Hakikaten yoluna girdi. sınız. Yetişmek imkanı yok. 
Uzun saçlı - Fakat dostum şöyle mü- Uzun saçlı - Memleketin inkişafına 

teklımil mezbahaları ancak Şikagoda gö- imanı olmıyanlar böyle söylerlerdi: Hal
rebilirsiniz! Ah oradaki mezbahaları bir buki biz filiyatta Avrupaya yetişebilece
görseniz; ne ideal şeylerdir. Biz bu salın- ğimizi gösterdik. 

da henüz Amerikadan çok uzağız. Dazlak kafalı (korkmuş bir halde) _ 
Dazlak kafalı - Evet, tamamen haklı-

sınız!. Çok uzağız. 
Uzun saçlı - Fakat ayni zamanda .. 
Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız!. 
Uzun saçlı - Ne? Haklı olan ne? Hak· 

lı olan kim? 
Dazlak kafalı (ürkek) - Şey .. umumi

yetle. yani Amerikayı düşünerek söyle
dim. 

Uzun saçlı - İşte böyle .. fakat sözümü 
kesmeyin! Fikirlerimi bitireyim. 

Dazlak kafalı (af diliyen bir tonla) -
Tamamen haklısınız. Sözünüzü kesme
meliyim. 

Uzun saçlı - Mesela Amcıik!lyı, hatta 
Avrupayı alınız. Teknik ilerleyiş bakı

mından hiç şüphe yok ki .. 

MOtE:hassıs kimyııgerler tararından 

senelerderıberj tetkik ve tetebbO 
edilen ve bntnn dUnya.da tosir ve 

faydası mühim olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
POskOrtnıeye lllzum yok. 
Yakmak lnzumu hissetmez 
Hiç bir zahmeti yok. 

Evet haklısınız! Yetişebileceğimizi gös-
terdik. 

Uzun saçlı - Hay Allah be!Asını ver
sin! Gene dişim tuttu. 

Dazlak kafalı - Tamamen hakiısınız, 
gene tuttu. 

Uzun saçlı - DoğrUıGunu isterseniz ağ
rıyan dişim değil. ruhumdur, ruhum. 

Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız .. 
evet. ruhunuz! 

Uzun saçlı - Şuracıkta, yanımda böy
le aşağılık bir insan bulunduğu içind;r 
ki ruhum ağrıyor, ıztırab çekiyor. 

Dazlak kafalı (otomatik olarak) - Ta
mamen haklı... (Hatırhyarak) müsaade
nizle ben gideceğim. (Acele gider.) 

KGrkler ı , elbiseleri, çamaşırları 
l· a:ı. tr& ve s ıireyi tahrlp eden 
G Ü V E - E R 1 kökünden yok edet. 

Yeıııek sıılonuna, yatak odasına, 
b ı nyo orlasına, mutruğa, aptesane
ler~ kr yac ,k olursanız, 

SİNEK - SiVRiSiNEK 
ve botun hRşarnll uzaklaştırdığı gibi 
fena koku~arı da izale eder. 

Dazlak kafalı - Evet, tamamen hak- 1 

lısınız!. Bir yığın da noksanları var. 

Yalnız odanızın veya. elbise dola
bınmn herhangi bir köşesine asıl· 

nıası kAfidir. 
Sart hastalıklar mikroplarını ta

şıyan haşarattan korunmak ıçın 

EViNiZE, APARTI:\1ANJNIZIN' içine 
bir veya birkaç A S E P T A tab
leti asmt1k k&fıdir. 

Uzun saçlı - Mesela telefonu alalım ... 
Dazlak kafalı - Tamamen haklısınız! 

Telefon. 
Uzun saçlı - Ne telefonu? Telefonun 

burada ne münasebeti var, affınızı rica 
&derim. dilim kaydı da -öyle söyledim. 

.SOn Posta• nın edebi roınam: 42 

Nerime Nejada baktı: 
- İşte Feridun bey vadi mucibince 

evi görmiye gelmiş. 
Nejad dudaklarını sıkarak koyula • 

şan, karanlıklaşan bakışlarını pencere
ye kaldırdı ve Feridun beyin sert, ata-
metli ve biraz öfkeli gözlerile karşılaş
tı. KDyu kirpikler arasından çıkan bu 
badid bakışlar Nejadm üzerinde fena 
bir tesir yapmıştı. Genç adam, bu zen
gin ve asil akrdbasmın gıyabında ona 
atar tutardı; fakat onun karşısında ol
duğu zaman bilaihtiyar gözlerini önüne 
eğer, bir mektebJi çocuk gibi milte -
reddid ve çekingen bir vaziyet alırdı. 

Nerimeye gelince, ağabeyisinin biraz 
abuslı1c:an yüzünü görünce içinde bir 
endişe uyanmıştı.: 

- Bana biraz dargın gibi... Neden 
acaba? Nejadla bahçede dolaşmam ga
yet tabii bir şey değil mi? 

Feridun beyin ziyaretinden fevkalA· 
de mütehassis olan Nuriye hanınl ge .. 
lenlere doğru ilerledi: 

Feridun tabii bir tavırla Nejada elini 
uzattı ve ayni zamanda Nerimenin ibi· 
raz evvelki sözlerin tesiril~ hAlA heye
catılı ve karışık olan yüzüne g6ı udle 
baktı. Sonrş Nuıiye hanıma Mnerek 
ajır bir sesle: 

Sizin başka bir meşg,.leniz olma· 
dan A S E P TA tabl~ti vazifesini 
kendi görür. 

Eczanelerde ve bOynk Bll!<kttliye nınğazalımnda s • tılır. 
Şark fspençiyttri LAboratuvarı. lstnnbul 

- En az kırık olem fincanları seçtim 
amma Feridun beye kim çay verecekse 
bu fincanla versin; çünkü çatlaksız bir 
bu kalmış ... 

Meliha istihfafla güldü: 
- Bilak:s, ona bütün sefaletimizi 

göstermek daha münasib olur. 
Yazan: GÖZİN DALMEN - Mernk etıne haıla; evi gezerken o 

- Arzu ederseniz evi dolaşalım e - her şeyi görmüştür. Artık ondan bir 
fendim. dedi. gizlimiz kalmadı. Ne yapalım! 

Onlar Nejadla birlikte dişan çıkınca 
Nerime Fahriye ile Zerrinin yanına 

gitti. İki kız, şaycd Feridun bey kabul 
eder de biraz oturur ümidile, telaşla 

çay ha7Jrlıyorlardı. Meliha hanım or
tadan kaybolmuştu. Nerime hemen ar· 
kadaşlarına yardım etmiye koyuldu. 

- Halanız nereye gitti? 
Zerrin omuz silkti: 
- Bilir miyim ben? Halam kendisine 

biraz muhta: olduğumuzu bildiği za
man ortadan !kaybolmakta pek mahir
dir. Hamdolsun biz işimizi onsuz da 
görüyoruz. 

Bu sözlerden sonra giyinip süslenmiş 
olan halasına baktı. 

- Fakat sizin kendi hesabınıza Feri
dun beyin karşısına bir fakir gibi çık· 
ınak istemediğinizi görüyorum: 

Meliha omuz silkerek cevab verme
di. Esaı:ıen o sırada Nuriye hanım iki 
gençle beraber odaya girmişti. 

Feridnnun nazarlan, mahirane bir 
pozla durmuş ohm genç kadına bir sa
niye takıldıktan sonra Nerimeye bak-
tı. Genç kız arkasından ceketini, başın
dan şapkasını çıkarmış, çay masası et
rafında sevimli ve tabii hareıketlerile 
gidip gelmiyordu. Saçlannın altın ve yli 
zünün mat rengi hele siyah gözlerinin 
parlaklığı ve cazibesi nazarları ken -
disine çekmek için akşamın kızıl renk
lerine ihtiyacı yoktu. 

Biraz sonra elinde pisküvi tabağiı.. 
yemek odasına döndüğü zaman Nerime 
Meliha hanımın orada olduğunu gör
dü, genç kadın arkasını pencereye da
yamış duruyordu. Akşamın son ışıkla
n saçlarını kızı'llacı+.. ......... , .. tı. Bu dekor 

~·~ .. ·~ Nuriye hanım mütees~r bir sesle: 
altında. biraz şişmanca vücudü pek gü- _ Feridun bey bir fincan çay iç.meği 
zel görünüyordu. Biraz evvel arkasın- reddediyor ... Halbuki biz pek memnun 
da alelAde bir uvab varken fi:mdi çok olurduk. dedi. 
zarif bir siyah elbise giyınJf w boynu- Meliha hanımın tatlı sesi llAve etti: 
na renldi taşlardan btr 11cJbre tak -
m1fb. Feridun beyhı şerefine •ıendij! - Hakikaten pek mes'ud olurduk 
beebell1 tdt. Arlre.daşınm aıtawndım ef(tndim. 
odaya giren Fahl(ye J&Vaf 8llle iti IOz.. Giizel dul bir ild adım ilerlemişti. 
lerl söyledi: ı ' Tekrar dalgın btr bakış onUll üzerinde 

Ha:ıiraD ··-

KANZUK 
SiNiR . -1LAC1 

BROMOFLORİN 
Sinir. Çarpıntı, Tıkanıklık, Baygınlık, Uykusuz· 
luk evham gibi üzücü helleri giderir, en emirı 
-Ye kat'ı tesirli bir ilaçtır. '.iinir cumles.-ıı teskin 
~ e tarızım eder. Bromoflor in her eczant:de vardır 

INGILIZ KANZUK ECZANESİ Beyoğlu. lstanbul 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yetiJtirınek üzere Ankarada M. M. VekUeti tarafııl" 

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu:. açılnuştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur oW 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburt hizmetlerini Ordu hastanelerinde ~· 
caklar, ondan sonra arzu ederlerae memleketteki bütün sıhhi teşekk.aller pııdl· 
lerine açık olacaktır. • 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bet lir• hart' 
lık verilecek ve iaşe ve ilbasl.an tamamen okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan baŞıaıııa) 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi ia'8o P 
dirme ve barındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/EylUl/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul fRrtları ıunlardır: 
A - Türkiye cürnhuriyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe JDi}slid 

bulunmak cbunu herhangi bir hutane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ~
raka bağlamak laz.ımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası lif et ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacaktll'.> 
-rdil • E - En az orta okul tahsilini bitirmi§ olmak veya bu derecede tahsil go 

ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 
F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip boşananlarl• tDC&ll 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak k.el8 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği. yahut evıenıne• 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut aLtı senelik rrıe<t' 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebler dıflnd• 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masrafiannı tarnaıneD 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterde• 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. ){. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakile 1L. 

V. Shh. İş Dairesine. diğer vil.Ayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakilet 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M . Shh. İş. D. ne yollanacak· 
tır. Müracaatların 25/ Ağustos/939 da ıonu alınını~ olacaktır. 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni maıcarnltJ 
tarafından kendilerine bildirilecektl'r. 

. ·yol 
11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekıen 

parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakıatl 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016> c3559:. 

,,,,,,,, 

dolaştı ve merasimli bir s~ cevab ver- la nasıl mücadele edilebilirdi! Bu~ 
di: cihetçe mükemmel olan adamı, ~-;-

-Çok naziksiniz hanım.efendi. Eğer manen, gerekse maddeten bütün ıı:;, 
cidden sizi rahatsız etmiyorsam birkaç yetleri üstünde toplayan ve bilh ~ 
dakika oturur, bir çayınızı içer ve bu bulunmaz drecede zengin olan bU ııf 
vesile ile de Nerimeden bana bir şarkı mm aşkını küçük kızdan nasıl ~· bi" 
söylemesini rica ederdim. Buna muvaffak olabilmenin h•!.~ 

Meliha hanırr. genç kıza düşman bir le güzel dulu tiret.meğe klti geı.ıyv·~ 
nazar f trlatarak dudıiklarını sıktı. Ne- J."'-
rimeye gelince, sevimli ve mahcub bir Ancak, o güne kadar Feridunuıı 11 -
sesle at!abeyisine cevab verdi: rimeye karşı olMı hisleri bakkJ!ld8 6' 

- Sizi sukutu hayale uğratmaktan facık bir tereddüdü varsa bugOlı 0 .,.ı 
korkuyorum ağabey! ortadan silinmiştL Şarkı söY~tıı6f 

- Görürüz. Her zamanki gibi bu - güzel kızı dinleyen adamın, kS ,pr 
gün de fikrimi sema açıkça söyliyece - haris bir aşk taşıyan birisi oıduA'U ~ 
ğim. şikardı. Meliha h~nım kalbinde ,o , 
Feri~~nu~. yü~ii~deki hoşn~dmzluk bir kin ve gayızla bunu düıpiln~ 1"' .. 

tamamı,e sılınrnıştı. Fahriye ıle Neri- nun için ne büyük rnuvaffald~t! ~ 
me . p~y~noya doğru ilerlerke~ o da ev nun gibi şimdiye kadar hiç bir k' 14' 
sahıbının yanma oturdu. Nunye hanım vüz vermemiş ve peşinde koşan efl ~ 
misafirine 1doğru eğilerek yavaş bir ~el kadınlara ademi tenezzülle ~ ~ 
sesle onun.a konuşmıyal başlaml.flı. 1 b d ld etmek! Ah, ŞU .tJ 

N . . k .. 1 b. ---' o an u a amı e e taJIP" 
- erımennı pe guze · ır ~ var. "k N .· · e bulunmafl bit 

E b . 1. k h ·~· çu eı ırr.enın n sasen u sevım ı 1zın · er fJffYe ıe~ı - 1 
varmı.cı .. • t/J' 

dadı var. Son notalar genç kızın aA'zlnd• o ' 
- Evet, farkındayım. k ıkarak nerken Feridun yerinden a 
Meliha masanın yanına~ P'eridunun na yaklaştı. . .ti 

tam karşısına, çok zarif ve nazarı dik - _ Ne aptalmışım ben! AylardtrıDT, 
kati celbedecek bir tavırla oturmuştu. bu gu·· zel sesi dinleyebilmek el~c~ 
Fakat bütün zahmetleri boftu.; çılllıkü tıJl1'1 
Feridun ona bakmıyordu. Bi1tUn dik - ken kenrlirni bundan mahrum e. i1'' 
ka'ti, Fahriyenin yanında ayakta durup Fakat yarından tezi yok sana bıt ~ııtf 
onun piyanoda çaldığı alafranga bir no getirteceğim N erime ve ondstı ~ 
şarkıyJ söylemekte olan Ne~ git- da sık sık sesini dinleyeceğitn~ıe" 
mişti. Meliha hanım, gittikçe gftr1eşen için hoşuma giden bir sesi dinl 
ve tatlılaşan bu sesi dinlerken Feridu- büyük bir zevk tasavvur edileıneı-p 
nun haricen soğuk gibi görllnen ~h • Nerime yüzüne bakan bu ~~ -iP"' 
resinde peyda olan tees.criirll belltıdz bir lerin karşısında kızararak önUO
dikkatle takib ediyordu. Ah fU Nerlme- yordu. 
nin ne büyük bir cazibesi vardll Onun-

~ 
O} 

g 



..!. O Haziran SON POSTA-, 

Yasan: ZIYA ŞAKIR 

Başrahibenin akıbeti 
bi :ı Artık, vazifen ıbitmiştir. Senin gi-1 ropolidHerle ruhani bir mahkeme teş
l'\nn erd bir adama kıymak istemiyo - kil etti. Bu mahkeme, Aspasya anayı 

bi. Serbestsin. Kaleden çık git. isticvabdan geçirdi. (Dini ayn bir erke-

yonkarahisar) ı, Bizans kilisesinin en 
mühim merkezlerinden birini teşkil e
diyordu. Burada ikı:ıınet eden başpisko
pos, geniş bir mıntaka üzerinde hü -
küm sürüyordu. 

}\ Y~, tnırıldandı. ği manastıra kabul etmek .. bu erkeğin 
~(!li:an.dan, _ cevab vermedi. Bir ~ günlerce mana~tır~~ ~am~tine müsaa
çelt.ild· bıJc soylemedi. Bir adım, gen de eylemek) curmu ıle azız Anamızın 
dirıd ı. Başuu önüne eyerelt büyük bir aleyhine bir krtrar verdi. Bu karar mu
Nta arlıkla, ağır ağır haç çıkatrdı. Haç cibince Aspasya ana baş rahibelikten 

ra.n e" b" ' · dak" ~ lt u, ırdenbire belindeki hançe- ıskat olunarak, Karahısar ı manas-
lieay~ı. tırda jkamete mdhkfım edildi. 

Başpiskoposlar, şehrin büyük kilise -
sinin yanında, adeta küçük bir sarayı 
andır;m, mükellef bir dairede ikamet 
ederlerdi. Fakat yaz mevsimlerinde, 
haftanın birkaç gününü de, kale hari -
cindeki manastırın yanında bulunan 
bağ köşkünde geçirirlerdi. 

nuz Yilks h b b ·· 1 •Itında e~en gilll€Şin kızıl ışıklan Battal Gazi, kapıcı ra i .~n u. soz e-
baııı k' hançerın demiri parladı. Bed- rini dinlerken, o kadar muteessır ol -
1~ y ale kuınandmıı, boğuk bir feryad muştu ki, fena halde başı dönüyordu. 

ere Yuvarlandı. Demek ki, Aspasya ananın felaketine, * bizzat kendisi sebeb olmuştu. 

Bir gün ortalık karm-dıktan sonra, bu 

bağ köşkünün kapısı çalındı. İçeride 
bttn 

ER BAŞ RAHİBENİN BAŞINA 
GELENLER 

~attaı G • 
liltteıı azı, (Mesih ka~i)ni zabtet-
~et'lr>M·SOnra, bir iki gün askerlerini 
~11~ ""'i•lrtnekle ~..,.J· Muk b"l b" h .. _-'<!flQ - o~:r•ı.uı. a ı Ir U-
1~ itt~grarn~ak için, kuvvetli tedbir
da g·· 1 az ettı. ·. Fakat bütün bu ara-• oz e · 

O rı Yollarda "d· ' bi ı ı. 
~.bun r §ey _bekliyordu. Öyle bir şey 
itini Yor ud nefsıne kar.şı itiraftan bile çe-

1" u. 
akat 

tn~ıerdi rn~htereın karilerimiz hisset-
~, Pek r ta ki: ~~ttal Gazinin beklediği 
lta:h-, k bit ıdı. O da Mesih kalesine "'.il arşı , 
Olan (°KJ Ya de?1€Cek derecede yaıJcın 
Rehnesi ;~ Bakireler manastırı) ndan 
. liiç şü ~1~ gelen bir ha herdi. 

<l~l~r b~ esız. ki; ınanastıTın genç ve 
tih kales·ş rahıbesi Aspasya ana, Me
Ve Batta.:nde ~reyan eden hadiseleri 
tıa~r alın Gazinin oraya yerleştiğini 
l'.<:ınra d ıştı. Bunu 'ha·ber aldıktan 
tiği bu\ 

0 
hltadar sevdiği ve hürmet et

gôndeı:ıne a. ra.rnan dbstuna• bir adam 
bir Yer 'Si, onun bu derecede yakın 
lltıniyete ~.erlcşmcsin~n dolayı mem -
J\rada~0S::nnesi icab etmez mi idi?. 

~a anadan ~.nle~ geçtiği halde Aspas
attaı Gali ıç ~~r .. haber gelmemesi, 

~ela: Ye buyuk bir halyret verdi.. 

~ - ~lenin Tü" k 
~ kanlı nı ~' r lerin eline geçmesi 

dınd:ı..n ucade]e esnasında birçok 
bı "'jıarının ··1ın 
listiyanı k 0 esi, Aspasya ananın 

taJt. 1 
gayretine dokunmuş ola-

bi li' Ye, Vazi r 
akat son Ye ı ho~ gönnek istedi. 

~htp olın d :a, bunda başka bir sebeb 
la:l'İŞti.a ıgını nıerak ederek tahkika-

b u tahkikat .. 
::attaı r- • oyle bir netice verdi ki, 
\1 "1BZ1 ~fk 
er~. 0 esinden ack?ta çıldırmak 

('il- ıne geld· ("l.~ _ 

•ı..araııisar ı. yunkü, Aspa~ya ana, 
%dan )daki (baş peskapus) tara
~ti. oraya aldınlın:ış.. ve, hapsedil -

llt~attaı Ga . 
h· adı. ti zı, derhal Devzade Aşkara 
lt Sii~~a~tıra gitti. Manastır, derin 
İhtı\, ıçınde idi. 

eô .,ar k 
• l'Uı- g() apıcı ralııib, Battal Gaziyi 

\ıllıçle: ~z, şaşırd1. Büyük bir se -

~::. 4\h.. hay t 
...... ''l&l't!. S. . a ıını kurtaran koca kah-
~C!lt .,... . ıZi, dünya gözile bir daha gö-

h .... ı idirn' 
vı~o ba .. 
l3 l~ı ğırınıya başladı. 

~Ilı .: ?azi, manastıra girmedi. Ka
etti. }l~Uııde, ihtiyar rahil:n is'ticva~ 
~ah \re ~f adam, amıyarak ştiylece 

....... b· tdı: 
~iı-... ınıer insanı b" b" 1 . ~"1ıeıt i . ' an ır ır erme sev-
~ lıaıcı~çı~ A~lahın birer vasıtası oldu
·~' ha21 ' Üyilk bir esefle söylüyorum 
~lele bire ll'ıenfaaıt.perestler tarafından, 
b~0ı-. tR/ taassub aleti alarak kullanı
\olllıa ~r~ 8evgiJi Aspasya anamız da, 
dı~SU, ötn oldu ... Karahisar baış pes
'l~1tıa111 i e:1enberi Aspasya anamızın 
tjı:1datınd di. ~u adam, manastırımızın 
ı..:t1o-3iıu an lbır kısmının kendisne ve
)l1~ i isti Yordu. Muhterem baş r&.fui
l~dil'ttı~' . .manastırın hakkını, kimseye 
~ç def ısteıniyordu... Baş peskopus, 
~·~) ettn· rı sevgili b~ rahibeınizi (afa
~ ~enı;: kalkıştı. F at buna cesa
~ leqi dı .. İntikam almak için, fırsat 
~ a. a\1d. /~~hayet, sizin buradan son 

tle {!et rnızd~n sonra, birkaç yüz as
di. Maıyetinde getirdiği (met-

* Battal Gazi, büyük bir teess?r için -
de, Mesih kalesine avdet etti. !kamet -
gahına kapanarak ikj gün iki gece ye -
medi, içmedi, yatağa' rrmedi. Vaktini 
büyük bir düşünce ile geçirdi... Ve ni
hayet. kararını Yerdi. 

Melik pehlivanı çağırdı. Ona şu ta -
liınatı verdi: 

- Melik!. Ben, bir vicdan vazifesi -
nin ifası için, birkaç gün buradan kay
bolacağım. Benim yokluğumu, kimse -
ye belli etmiyeceksin ... Eğer ben bu iş
ten sağ selamet dönersem, ne ala ... Şa
yet dönmiyecek olursam, bu kalenin 
tekrar düşman eline geçmemesi için 
bütün kuvvetini sarfedeceksin. 

Dedi. Devzade Askara da çok iyi ba
kılmasını sıkı sıkı ten bih etti. 

* O tarihte (Akroenos) denilen (Af -

bulunan kapıcı: 

- Bu saatte, bu kapı açılmaz ... Kim 
olursan ol, sabahı bekliyeceksin. 

Diye, bağırdı. 
Kapıyı çal~n. amirane ve mütehak -

ki~anc bir sesle mukabele etti: 
- Bre, köpek! .. Kime hitab ettiğini 

biliyor musun ... Şu andan itibaren, se
ni tam doksan dokuz gün oruç tutmaıya. 

tam altı ay, yumuşak yatakta• yatma -

maya .. bir sene ele, ağzına bir damla 
şarap koymamağa mahkum ediyorum: 
Haşmetlu patrik hazretleinin suret~ 
mahsusada İstanbuldan gönderdiklerı 

elçiyi, sabaha kadar bekletm~nin ceza
sını çek de, aklın başına. gelsın. · · Ça -
buk, Başpiskopos hazretlerine maltı -
mat ver de kapıyı aç ... 

(Arkası var) 

İstanbul Defterdarlığından; 
26/6/939 Pazartesi günü saat 15 de İs tan but Defterdarlığı Milli Eml~k. ~ü: 

dürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında (47235,98) kır.k yedı bın. 1~1 

yüz otuz beş lira doksan sekiz kuruş keşif bedelli Beyaı.ıd~a Camc.ıalı mahallesının 
eski Vezneciler yeni Kimyager Dervişpaşa soknğındn cskı 13 y.en~ 11/13 sayılı ar
sa üzerine yeniden yapılacak maliye tahsil ve tahakk'llk şubesı bınası kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştu:. . 

Mukavele; eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnamel~ı pro. 
;e keşif hülasasile buna rnüteferri diğer evrak 237 kuruş muka~ili?de ve~ılır. 

Muvakkat teminat 3543 üç bin beş yüz kırk üç liradır. İsteklılenn teklıf .mek.. 
tublarını ve en az (30000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerınden 

almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden eksiltme ta_rihinden se
kiz gün evvel alınmış, ehliyet ve 939 senesfoe aid Ticaret Odası vesıkalarını ~a: 
vi kapalı zadlarını 26/6/939 Pazartesi günü saat 14 de kadar Def.terdarlık. M~~!~ 
Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyon .başkanlığına vermelerı ve aynı gu 
saat on beşte zarflar açılırken hazır bul unmaalrı. (3887) 

Beşikten mezara kadar sağlam 
ve beyaz kalan dişler/ 
Diş macunu kullananlar 
bir çok tecrübelerden 
sonra neden daima 

R DVOLİN 
de karar kılıyorlar ? 

Çünkü ADYOLiN: 
Dişlerde ( Küfeki • T artre ) 

husulüne imkan bırakmaz. 
Mevcut olanlan da eritir. 

Dişleri mine tabakasını 

çizip hırpalamadan temizler 

ve parlatır. 

e Ağızdaki mikroplan % 100 

kat'iyetle üldürür. 
e o:, etlerini buler, dif eti 
haıtalıklarına mani olur. 

Ağız kokusunu keser. 

Siz de sabah, öğle ve kşam, her yemekten 
sonra Günde 3 defa 

Kullanınız 

Sayfa 13 

Mizah: Gazetelerden e bise er 
bizde de modo olursa •• 

.... (Bastarafı 8 inci sayfada) 
- Bana mı gülüyorsun terbiyesiz! 
Derse, gillen erkek gülmesinin sebebi. 

ni kolayca tevil edebilecek: 
- Ne münasebet bayan, size güler mi. 

yim hiç.. robunuzdaki mizah yazılarını 
okuyordum. Kendimi tutamadım, gülme. 
ye başladım. \ 

* 

kadın için bugün güzel kadın, cinsi cazi
besi olan kadın diyorlar.. fakat gazete 
elbiselerin moda olduğu zamanda beş on, 
hatta daha fazla erkek en enteresan ha
vadis bulunan gazeteden elbise giymiş 

kadının etrafında toplanmış olacaklar. 
Bugün. sokakta bir kadının peşine ta

lolmış yürüyen bir erkek 'için, tesadüfen 
yolu düşmüş te kadının peşi sıra yürüyor 

Karşısına çıkan erkekten: 
- Seni seviyorum! 

• olsa bile: 

Kelimelerini duyan kadın biraeıfbire 
sevinmemelidir. Belki erkek elbisesinin 
göğsüne gelen taraftaki eseni seviyorum> 
romanının serlevhasını yüksek sesle oku. 
muştur. 

Omuz başında duran erkeğin: 
- Sarışın değil mi hain olur! 
Dediğini duyan sarışın kadın da ... .rll. 

mamalıdır. Erkek onun sarışın olduğunu 
farketmiş, kendi hakkındaki fikrini söy_ 
leıniş değildir. Kadının omuz başındaki 
yazıda bir Amerikan doktorunun kadın. 
lar hakkındaki fikirlerinden bir satır o
kumuştur. 

* Etrafına beş on erkeği birden toplamış 

- Çapkın, kadının peşine düşmüş! 

Diye düşünüyorlar. Fakat gazete elbise 
modası zamanında, erkek hakikaten ka. 
dının peşine düşmüş bir çapkın olsa bile: 

- Ne yapsın adamcağız. okuduğunu 
yanda mı bıraksın.. tabii peşi sıra gide. 
cek! \ 

Diye düşünecekler. Bugün elindeki ga. 
zeteden başka bir yere baksa, karısından: 

- Gene gözün etrafta kadın arıyor hn, 
şimdi ensene bir vurursam ömrün olduk. 
ça boynunu doğrultamazsın' 

Sözünü işiten kılıbık erkek o zaman 
biraz ferahlıyacak.. gazete elbiseleri oku
mak bahanesile kadınlara baştan ay:ığa 
kadar bakmak fırsatını bulacak. 

lsmet HulUsi 

" Son Posta ,, nın tarih müsabakası 
(RaŞtarafı 8 inci sayfada) 

cağına söz aldıktan sonra teslim oldu. 
Lakin Bekir Sübaşı sözünü tutmadı. 
Mehmetli, iki oğlu ile beraber bir ge -
minin üstüne bağladı. Gemiye neft dök 
türerek ateşledi ve Dicle ırmağına bı -
raktı. Mehmed Ağa ve iki oğlu feci bir 
şekilde öldüler. Bekir Sübaşı İçkaleyj 
zaptetti. Sahte bir mensur ile Bağdad 
eyaletinin kendisine verildiğini ilan 
etti. Bekir Paşa ünvanmı aldı. İstan -
bula da «bundan sonra Bağdada• paşa 
lazım değildir> diye haber yolladı. Bu, 
devlete isye:ın etmek demekti. Üzerine 
Hafız Ahmed serdarlığında bir ordu 
gönderildi. Bekir Sübaşı da İran Şahı 
Abbasa hdber yollıyarak, kendisine 
yardım edilirse Bağdadı Şaha teslim e
deceğini bildirdi. Şah Abbas Bağdada 
hemen bir kıt'a yolladı. Kendisi de bü
yük bir ordu il~ hareket etti. Serdar 
Hafız Ahmed Pa.şa, vaziyetin iki dev -
let arasında bir harbe doğru gittiğini 
görcrPk Bağdad eyaletini Bekir Sü -
başıya verdi. Bekir Sübaşı da, imdada 
gelen İran kıt'asın: kaleden çıkaıra -
rak, Şaha, devlete itaat ve sadakatin -
den bahsederek geri dönmesini bildir
di. Şah Abbas bu dönekliğe fevkalade 
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Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan ecza.neler fU.D -

la:rdır: 

İstanbul cihf'tindekller: 
Şehzadeb::ı.şınd:ı: (Hamdi), Eınlnönün

de: (Hikmet), Aksara,yda: (Sarım>, A -
lemda.rdn: (Sırn &ım.), Beyazıdda: (Bel
kıs), Fatihte: <Hüsameddin), Bakırkö -
yünde: (HllAl), Eyübde: CEyübsultan>. 

BeyoJ;lu dhetindekller: 
İstlklAI caddesinde: CDellasuda), Bos -

tanbaşında: (İt1mad), Tn.ksimde: <U -
monclyan) Pangııltıda: (Nargllec1yan), 
Kara.köyde~ <Hüseyin Hüsnü), ~lktaş
ta: (Süleyman Receb). 

Boğaziçi, Kadıköy vo Ada!ardakiler: 
Ko.dıköyfiooe: <Büyük, Yeldeğlrmenl), 

Üsktidarda: Cöıner Kenan), Sarıyerdc: 
(Osman>, Adalaroıı.: (Şinasi Rıza>. 

gazab etti. Bağda'd önüne geldi. Şe'hri 
muhasara etti. Bu suretle de iki dev -
let arasında 1 7 sene sürecek olan bir 
harb başladı. Dördüncü Muradın sal -
tanatını baştmıbaşa bu İran harbi doT-
durdu. Şah Abbas Sübaşınm oğlu Meli 
nıedi para ile elde etti. Mehmed, bir 
gece kale kapılarını açarak kaleyi Şa
ha tesHm etti. Bekir Sübaşı yrıkalandı. 

Evvela bir demir kafes içine konulara1' 
yedi gün yedi gece işkence edildi. Son 
ra bir meydanda ateş yaktılar. Bekir 
Sübaşıyı çırıl çıplak soyup yağ-

ları erıyıp akmcıyar kadar kı -
zarttılar. Babası en müthiş a-
C"Jlarla inlerken, Mehmed, kar 
şısında kahkahalarla şarı1b içti. Niha
yet &3kir Sübaşıyı bir kayığa bağla -
dılar. "'Üzerine nefd döküp ateş verdi • 
ler ve Dicleye salıverdiler. Mehmede 

gelin~. Şah Abbas: «Devletine ve ba~ 
basına hayırı olmıyanın bana ne hayııı 
olur?!> diye onu da idam ettirdi. Bir 
serseri ile oğlunun sebeb olduğu harbe 
gelince, 1639 da Dördüncü Muradıt 
Bağdadı geri almasile bitti. 

R.E 

Son Posta 
Yevmi, Slya.st, Havadis ve Halk gazetesı 

YerebaLa.n, Çatalçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 G 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. ----

TÜRKİYE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

ı 
Ay 
Kr. 

160 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me.'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lAzımdır. 

( 
.... j;~;;~·k~;~·~·74rı~ı~·~ı;~r ··) 

Telgraf : Son Posta 1 
Telefon : 20203 I 

\ .......................... , .................... . 

····-·············I!"········································--
ZAYİ - 8-6-939 günü içinde tııtblk mü -: 

hürüm He imzam bulunan kesemi zayi et -' 
tim. Yenisini yaptıracağımdan ~kllerln1n 

hükmü kalmadığım bildiririm. 

İstanbul Belediyesinde llaşim~ 
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14 Snyfa SON POSTA 

Yeni tarihi romanımız: 6 

• 

1 
Yazan: Hasan Adnan Giz 

Melik haykırdı: "Beni Keiıane kabilesi 
yarın son neferine kadar asılacaktır ,, 
O tekrar inliyor: 
- Senin için ve yurdum için yaşa -

mak ic:;tiyorum Şeceretüddür. 

:'11neınle ba~~;n:n arasında. uzun b~r ı Melik Slllih hayretle gözlerini açtı: 
~un~~~ş~. geç:1gını ve annemın çok u- - İbni Yahya mı' Babamın hekimi! 
z~ldu~u sezıyordum .. Nihayet onları Fakat o çoktan ölrnilijtü. 

Söniik gözlerinde son bir ışık yanı -
yor: 

- Dimyat düştü. Dimyat benim ha
ydtımın ilk acı hahrasıtlır. Garib değil 
mi Şeceretüddür? Son acım da Dimyat 
oldu. 

bır_ odaaa konuşur'ken dınledim. Bafuam Enük başını önüne eğdi. 
«~u~anın rehin olarak beni istediğini Melik Salih hafızasını karıştırdı .. 
soy~u~r. ~nnem buna razı olrnuyOT; - İbni Yahya! İşte Şeceretüddür de-
~?nım ya~~m küçük dlduğunu ileri rnin anlattığım \•ak'ada• o da vardı. Ba
~u:erek buyuk kardeşimin verilmesini bam benımlc beraber onu da rehin ola
ıstıyor, fakat babam sö7.ünden dônmü- rak haçlılara vermisti. Fakat o bir daha 

Yor"!'lln düşüncesi o eski hatıraya ta- yordu. M_ünakaşa u:ramıştı. Ah annem geri dönmedi. Biz de öldü sandık. şım· _ 
kılmı~t•.: o .. tamam~e babasının ruhunu taşıyan di otuz yıl geçti. Nasıl gelebilir? · 

- Bugünden tam otuz yıl önce Şece- yuksek bır -kadındı { '4) Babamın ayak- Köleye işaret etti: 
retüddi.lr; hiç unutmam gene böyle bü- lanna kapctınyor benim bu vazifeden _Getir bakalım şunu' 
yük bir savaş vardı. Kirnbilir o zaman affımı diley<>rdu. Ben daha fazla daya- Enük gitti. Biraz sonr~ kapıda üstü 
yurdur.da yaşıya:-ı güzel ve sevimli bir namadım A 'Se - ··ı b · : c nne. n uzu me en gı - bası perişan bir ihtfvar göründü. 
çocuktun! Ben de o zamdn pek büyu .. k derim d" h k d v ·· • ıye ay ır un. e onun goz Sol~n bir yüz! Küçük gözler! Ve 
değildım Şeceretüddür ancak 12 - 13 yaşlan arasında fa!çlılara teslim ol - S?Öi?süne kadaır sarkan kırmızı bir sa _ 
yaşında vardım. Oh şen ve· kaygusuz dum. İşte Dimyat böyleee h~atımın kal' 
bir ha vat. Babam ( 1) daha tahta çıkma ilk acı hatıras! oldu. · mı.ştı. Dedem (2) Melik Adil 75 yaşın- H Bu vüz ve bu kılık bize yabancı de -

asta hükümdarın fersiz gözlerinde ğildir. 
da din~ve yiğit bir hükümdaroı. De - b"rkaç d l bel"rd" M ı· ı am a yaş ı ı. ısır ncisi Bu adam. Şem'un! Dirnvat kalesini 
dem aile saadetini tam rnanasile tatmış onu ,• vutm k · tedl a a ıs : satın ıı.lan ihti.var casus. Ko•arak sul -
bir in"'>r.dı. Onun yirmiden fazla çocu- Fakat ka t k d t 't pı ı ır amı.ıı ı. tanın ayakhmna kapanıyor. 
ğu \·e elli kadar torunu vardı. Fakat Güzel kadın koştu kapıyı açtı: 
garib değil mi? okadar çocuk içinde en Bir ak enük yerlere kadar eğildi: - Ah yüce sultan! Ölmeden dünya 
çok lx>T'i saı"erdi. Çünkü ya·lnız ben o- - Sizi bu şekilde rahatsız ettiğimden gözil{> bir. kere daha gördüğüm için U-
nun b basının adını taşıyordum. Babam dolayı affınızı dilerim Melike hazret1~- lu Tanrıya bin şükür! Yıllarca pederi -
ise büvük kardesimi benden çok sever- ri! Dernindenberi tuhat ve perişan bir nizden gö.rdü~ünı lutuf, yediğim ek -
di. Fakat ben babama hiç ehemmiyet ihtiyar b~~ırnıza musallat oldu. Sultanı mek kemıklerımden ruhuma kadar iş
vermezdim. Bütün sevgimi dedeme ver- görmek dileğindeyim, çok mühim bir lernistir. Fakat sizi bu halde görmek 
miştim. O bir hükümdard1 ve ben onun haber getirdim diye ağlıyor. yalvarı _ istemezdim sultanım. O felAketli gün -
sev{!isi sayesinde her dileğime nail olu- yor, bir türlü savmak mümkün olmadı. de sizden ı:.-yrıldığım zaman henüz bir 
yordum. Sultan hazretlerine adımı söyleviniz 0 çocuktunuz. Ah sizi az mı sırtımda ta -

Uzak bir hatıranın krlranllk yollann- beni tanır ve kabul eder diyor!. Ben de şıdtm sultanım! 
da e:ezinen hasta hükümdar yorulmuş- bir kere belld mühim bir haber getir - Şem'un şimdi hüngür hüngür ağlı -
tu: Derin bir nefes alarak sözüne de - miştir diye size bildirmeği münasib yordu. 
vam et'i: gördüm. Melik Salih hayret ve teessür içinde 

- Gene böyle kanlı bir savaş vardı Şecerctüddür sordu: kalmıştı. 
- Adı ne imis? , · . . . 

Şecrr<'füddür! Gene bu haçlı salgın ile İb . y h ·, M h lta h - Şem un Ibnı Yahya -dedı- ışte ta 
<k!d S . ed - d- d .. -- - - nı a ya. er um su nın e- k d" . . .. . k 1 O l em urıy e ı::ece gun uz oguşu - kimlerindenmiş! ekn,. ısıda~nı ~uz aynı sa a ! tuz yı da 
yordu. Bu sırada diğer bir haçl1 ordusu pe az eği.şmış. Fakat biz seni Ha'Çlı -
d~ ilk defa olarak Dimyatı kuşattı.Baş (4) Salfıhnddln Eyyublnln kızı Münlse ha- ların elinde öldü biliyorduk. 
larında Jan dö Briyen vardı. Jan dö tun. (Arkası var) 

Briven şu eski Kudüs kralı. ( 3) Dedem 
Suriy~ye giderken babamı Mısırda bı
rakmıştı. Babam Dimyata koştu büyük 
bir savaş başladı. Fakat o zaman böyle 
olmadı. Dimyat iki gClıde düşmedi. Ba
lbam tam dört ay dayçindı. İşte bu sıra
da o feci hadise olmasa daha da daya -
nacaktJ. 

Dedem Mısıra gelirken yolda hasta
lanmış ve (Alifin) de ölmüştü. 

Gene geçmiş günlerin heyecanına 

kapılmıştı: 

- O ne büyük felSketti -diye inledi
of ne kadar ağlamış, ne kadar ıztırab 
çekmiştim. Fazla düşünecek vaktimiz 
yoktu. Bu felfıketten istifade eden düş-
man Zincir kulesini almış ve Dimyat 

ı 2 s • r> e 1 s 9 ıo 
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• 
lngiliz futbolcüleri gelir 
gelmez idman yaptılar 

Klübün rozetini isteyen ve yakasında Arsenal'io ali' 
meti bulunan Besime kafile reisinin latifesi: "Profesyo-
11 el bir klübün rozetini taşıyorsunuz, biz ise amatörÜJI' 

Misafir futbolcüler bir anda 

Moda kulti bünde çay 



~Haziran SON POSTA Sayfa · :r 

MEYYA TUZU 
Hazımsızhk, şişkin l ik, bulantt gaz, 1 •NKIBAZ Sarıhk, Safra Mı.DE ekşilik ve 

M AZON 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti Karaciğer yanmala-
rında ve bütün Mi D E, BARSAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 

k
Son derece teksif edilmiş bir tuz olup yerini tutamıyan müinasil müstahzarlardan daha çabuk, daha kolay, daha 

at'i bir tesir icra eder. yalnız toptan atıı yeri : Mazon ve Boton ecza deposu, Yeni Poatane arkU1 No. 31 lstanbul 
--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

L Devlet demiryolları ve limanlan. işle_tm_e_s_i _U_m_u_m _ _ id_a_r_e_s_i_ı_·ı_a_n_la_r_ı __ I 
De.ince tahmil ve tahliye ameliyesinin bir sene zarfında yapılan tahmin ton miktarile 

tahmin fiatlan gösterir cetvelidir. 

Ameliyenin nev'i 

;~kAmbaı dahilinde supalann hhzır· 
ve vapur dahilinde vinçle su· 

l>alan 
a Yapmak veya :1ab veyahud is· 

tif Ya 
Ptnak bu ameliyede rıhtım ve· 

~a silo i kelesine veya vapur gu"ver
teSine 

vermek ve bıt'akmak da dahil· dir, v 

~aden kömürü 
ıtrom ve emsali 
dökme cevher 

Ton 
Maden kömürü ve 
emsali dökme cev-
her 
Krom 

46407 

Beher 
tonu 
Ku. 

10 
15 

~ 

Muhtelif 
Kok kömürü Beher malzc?me Beher 

briket tonu ~a ve tonu 
ton Ku. emtia Ku. 

Ton. 

. 

- 23 - 23 

........._: ınütekabilen. 

2 - s ----------------------------------------------------------------------•. .. Upalandan açık vagona tahmil 
"e rn •~k •e id u~ abilen de vagondan supalana 
hıek are vincile vagondan denize ver· 
l'llak, veya mütekabilen denizden al· 

26189 l992 9 - 9 

.......... :;;:---------------------------~~ --------------------3 - Vinç işıi:raki olmaksızm -rıhtım 
Veya ·ı 
larak sı 0 iskelesine veya güverteden a-
tekab· vagona tahmil etmek veya mü· 

ılen. 
44993 22 11776 14 17 5526 

4 -~$::-"::---------------------------------------tıakil upalandan alınıp açık araziye 
~ istif etmek ve mütekabilcn. 
5 - Silo iskel . " \>erte . esıne yanaşmış vapur gu-
\>e Ye '0

1 
den V<'ya silo iskelesinden nakil 
~ştirnıek. 

- Vinç · r k. tahJiy ış ı ra ı olmaksızın vagondan 
kil ve e. v~ açık araziye mağazdara na- • 

12325 23 

5 

25140 8 

23 975 18 

9 16 

2103 24 8904 23 
~ ve mütekabilerı. 
- v-:::-~--------------------------------------------ıiye t ~gondan idare vinci ıe açık aıa-

7 5 475 14 ~e istif ve rnütekabilen. 

- v·~~------------------------------------------------------------------------------teıerı ınr;siz ınerakibi ba!'.rriyeden kü- • 

269 20 L95 24 277 ıa 

rıla.ra~ Veya arkalık ile ve el ile çıka
ltıağaz 

1
Vagona tahmil, açık araziye, 

llıütek \ara nakil v~ istif etmek ve 
~ailen. 

.....:::..._Vagondan olukla tahliye. 20411 5 - 7 - 9 
ıo-~8~::--~:::...:.::.~--------..::.:::.::_ ____ :_ ____ ::_ ____ __: ______ =-----..:...---
arne.ıe aatle rnüteahhidden alınacak 268 18 

~ 
--- 'Yevmiye ·ı -·- -------------------------------------.._ 1 e alınacak amele. 18 120 - - - -

1to~~~:; lira (9) kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
letnıe ko ur: Eksiltme 22/6i939 tarihine raslayan Perşembe günü saat 11 de Haydarp~c;a gar binası dahnind~ birinci iş. 
dar korn~syonu tarafından yapılacaktır. Talihlerin (1919) lira (63) kuruş muvnkkat teminat ile ayni gün saat 10 ona t a
den "e ~Yon kalemine ~ek1if mektublarını vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa liman başmüfettişliğin-

nkara ve İzmir İşletme M;idürlüklerinden parasız olarak alınabilir. (3681) 

MEMUR ALINACAK 
TüRKiYE DEMiR VE ÇELiK 

t ABRIKALARI MÜESSESESi MODORLOGONDEN : 
Karabük demir ve çelik fabrikalarında istihdam edilmek üzere Türkçeden 

İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye tercüme yapabilecek kudrette imtihan
la memur alınacaktır. 

Seçme imtihan; 12 Haziran 939 Pazartesi günü saat 10 da Ankarada Sü
mer Bank Umumi Müdürlüğünde ve İstanbulda Sümer Bank İstanbul Şube
sinde yapılacaktır. 

İmtihana girebilmek için isteklilerin birer dilekçe ile Sümer Bank Umumt 

Müdürlüğüne veya İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatla alacakları 
matbu iş talimatnamesini kendi el yazılariyle cevablandırmalan ve icab eden 
vesaikin asıl veya musaddak suretlerini de ekliyerek 10.6.939 tarihine kadar 
Umuml Müdürlük veya İstanbul Şu besi :Müdi.irlüğüne tevdi etmeleri lfı· 
zımdır. 

Lise veya muadili mekt~b mezunlariyle askerlik ödevini ikmal edenler, bü
ro işlerine vakıf bulunanlar ve daktilo bil~nler tercih edilecektir. 

Verilecek ücret imtihan neticesinde alınacak neticeye göre tayin edilecektir. 

,. i 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mıkduı Muhammen B % 7,5 Teminat Ekslitnıe 

ao m/m 4 köşe 
perçin çivisi 
Perçin çivisine 
göre bakır pul 
St m/ m Kızıl 

260 Kg. 

60 • 

Llrtı Kuruş Lira Kuruş Şekll Saati 

351, 00 26, 32 Açık Ek. 14. 

114, 00 8, 65 Kapalı Z. 14,SO 

Kontr plak 1000 adat 1270, 00 95, 25 Açık Ek. 15 
Vantilatör 8 .. 320, 00 24. - • ı> 15,30 

I - Şartname ve nümuneleri mucibjnce yukarıda cins ve miktan yazılı c4:ı> 

kalem malzeme hizalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır . 
lI - Muhammen bedeli, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri h~ 

zalarında gOOterilmiştir. 

III - Eksiltme W/VI/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu.: 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler hergün sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gibi nü. 
1 muneler de görülebilir. 
' V - Vantilatör eksiltmesine girecekler fiatsız tekliflerini tetkik için bir hafta 

evvel Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lazrmdır. 
1 

VI - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % '1J5 güvenme 
paralarile mezkfir komisyona gelmeleri. c4112> 

""""""' Cinsi Miktan Muhammen B. y. 7,5 Teminatı Eksiltme 
Lira Kuruş Liıa Kuruş Şekli 8natl

1 

Bel ipi 25.000 Kg. 11250,- 843 75 Kapalı Z. 16 
Toton toza 6.000 adet 1605,- 120 37 Açık Ek. 16,30 

De · L ~- nız evazım Satınalma Komisyonu lıanları 
çuvalı 

1 Askeri Fa rikalar Umum I - Şartnameieri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı ~2, kalem malze-

Müd ürlüg" Ü Jlanları me hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 
'\1arrnara Üssü bahri K. Satınalma Komiıyonundan: H - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekli ve saatleri hi·, 
Cinsi lCilosu 'rahmini tietı Tutan 198 kalem takım çeliği pa7.8l'hğuıın zalannda gösterilmiştir. . 
~ kuruş Lira başka bir criine bırakıl"·=-- hakkında III - Eksiltme 12/VI/939 Pazartesi günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu· 

Sı ıreti 3 oo o 9000 ~- '"5-' besindeki Alım Komisyonunda yapılaraktır. 
1

1 
1 - }{ fl,0 B Tahmin edilen bedeli 122543 lira olan 

tapalı ıa~nıutan_Iık kara erlerinin ihtiyacı olup yukanda miktarı yazılı sığır eti 198 kalem takım çeliğinin pazarlığı görü~ VI - Şartnameler her gün sözü geçen iubeden parasız alınabilir. ! 
2 _ Eks· usu1ı1.e eksiltmeye konulmuştur. len lü~um üzerine 16/6/939 Cuma günü V - Kapalı zart eksiltmesinde mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaikle %

1 

'-~ısındaki ıltnıe~ı 26/Haziran/939 Pazartesi günü saat 15,30 da İzmitte Tersane saat 14 de bırakılmıştır . İhale Asken 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
3 _ ş konıısyon binasında yapılacaktır. Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez kapalı zarflar iıale günü saat 15 şe kadar mezkur Komisyon Başkanlığına mak .. 
4 _ ~t.nanıesi hergün komisyonda görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. buz mukabilinde verilmelidir. Diğer ekgjltmeye girecekler % 7,5 güvenme para- ~ 

~in e.hli ~ıltrneye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif ettiği bu Şartname altı lira on üç kuruş mukabi- larile birlikte müracaatları illn olunur. c3628:. 
hav; teitU°f dtıklanna dair ticaret vesikalnrile (675) liradan ibaret ilk .teminatlarını linde komisyondan verilir. Tıalı'blerin son -.w 
konıtsy0 :rnektublarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar teminatı olan 7377 lira 15 kuruş ve 2490 I - Cibali tütün fabrikası için alınacağı evvelce il~n edilmiş olan (3) aded 

n başkanlığına vermeleri. c4107> sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki yüksek randımanlı sigara makinesi muhammEn bedeli sif 28.000 lirnya çıkarılmıı 
1 - 'l' . ~ vesaikle komisyoncu olmadıklarına dair olup yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

·~ tp ahının edilen kıymeti 16430 lira almak istiyenlerin her gün komisyona Ticaret Odası veskasile mezkur gün ve II - Eksiltme 14/Vll/939 Cuma günü saat 10,30 da Kabataşta Levazım ve Mü· 
"~tııq l<ı:tunuoA:S!Wolf TPPf<l§<>ınur t?puts müracaatları. saatte !komisyona müracaatlan. c4101> bayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla<::aktır. Muvakkat teminat c2100, 
ecıneCc:kti~li. atı. ap lI ltreS nuWJ !saµt?ZecJ 3 - Münakasaya girmek istiyenlerin liradır. I 
l 2 _ Ş 2751.12 liralık ilk teminat ve kanuni bel- Manisa sulh hukuk hakimliğinden: ( tS) m - Şartnameler hergün sözü geçen şube ile Ankara ve İzmir Başmüdilr- 1 
' 1et °'~ artnnnıesini almak istiyenlerin gelerini havi kapalı zarflarını belli giln· İbra.htm Çelebi camisinde otururken filen lüklerinden 140 kuruş mukabilinde alınabilir. .1 

~"n ko · Ahmed kızı Nesibenin terekesinden sabuncu 3 _ · nıısyona müracaatları. de münakasa saatinden en geç bir saat IV - Mübayaa olunacak makineler Molens, Standc:rt, Müller, Skoda fabrika .. , M timan Adalar mevktlndeki gilney Macar Os-
{)la.n ik· ~nakasaya girmek istiyenlerin evveline kadar makbuz mukabilinde ko- man bağ], :ıcu~y doktor Rıza ve Gh1dl1 All, ları mamulatından olacaktır. 1 
bıUnak~ cıns üstübünün kaplı zarfla misyon başkanlığına vermeleri. cPostada batı Enver, doğu yolla ç.evrlll 5 Sl597 M. M. V - Eksiltmeye iştirak edenler fiatsız tekliflerini % 7,5 güvenme parası mak_J 
beıgeı a~ 12/6/1939 tarihine rastlıyan olacak gecikmeler kabul edilmez. bağ ve 4o4o M.M. tarlayı havi mahal satı - buzu veya banka teminat mektubunu havi kapalı zarflarını eksiltme için tayin 
1232 "erını navi kapalı zarfl b ı1· cl955:. c3625> lıktır. Bagın beher M. M. 4 ve tarlanın beher edı·ıen gu"nde ihale saatinden bir saat evveline kadın: mezkur komisyon ba .. ı.."nlı-•l;5 ı· annı e~ 1 M. M. 3 kuruş kıymet takdir edl.lnı_iştır. Mü- ~ 
gu?lde ın•.:alık ilk teminat ve kanuni . .* . . zayedeye iştirak edecek olanlar yüzde yedi ğına makbuz bukabilinde vermeleri lfızımdır. (3697) 1 

~ ~~~a~a~den~~ ~ l-T~~n~d~~~~m)~~~~~~~~~~m~~ev~e--------------------------------
d(! k~::eline kadar makbuz mukabilin- olan (120000) kilo pirinç. 15 Haziran 939 sine teslim edeceklerdir. Harb okulu komutanlığından 
t"osıa,f •svon başkanlığına vermeleri. tarihine raslayan Perşembe günü saat 14 ı - İhale ~4 Hıızlran 939 Cumartesi günü 

"' - "a ola k de kapalı zarfla alınmak üzere eksiltme- saat ıo da ManiSP. sulh hukuk mahkeme.si Bu sene hariçten Harb okuluna girmeğe istekli bulunanlar için yirmi dört ya.. ··ıe~.) ca gecikmeler kabul edil - Ü 
(1956) (3624) ye konulmuştur. kaleminde yapılacaktır Müzayede net1ce8in 9ffia henüz girmiş olanlarla niversi!e ve diğer yüksek okullardan tahsilde 

2 - İlk teminatı 2232 lira 90 kuru ı de muhammen kıymetin yüzde 1etml§ be§l- iken Harb okuluna girmek istiyen talebelerin bulundukları sınıf imtihan netice. 
l ......, * . _ ~ 0 up ni doldurmadığı takdirde on be§ gün ıızatı-

ta 'l'ahrn· şartnamesı hergun komisyondan 149 ku- ıarak 8 Temmuz 939 Cumartesi gtlnQ 10 a sini beklemeden askerlik şubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların Harb 
~ Oları ın edilen kıymeti 36681.60 li- ruş bedel mukabninde alınabilir. bırakılacaktır. okuluna alınacakları ilan olunm·. (4127) 

:~~~~m~~f ~sh~~ 3 - ~~~~~s~ ka~~ 2 - b~~~~n~~~~u--------------------------------
1?\e r nıunakasası 12/6/1939 ta • tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka· nacak tellüllye, ihale pulları, Tapu har~ ve !e \relt:tlıyan Pazartesi günü saat 14 palı teklif mektublarını belli gün ve sa- resimler! vesair masraf müşteriye aıcı ola -

Otı.Ulnu~!: ~inasında müteşekkil komis- atten bir saat evveline kadar Kasımpa· ~ktırk .~dMt üşte.rd 1 ilke bl~kgdayrlmıa enkul hüzehrtnde 
t '6& ıcra <?dil kt· d b 1 k b a Al a e ece a .. a ar rın suı ukuk 

- 183 ece ır. şa a u unan omisyon aşkanlığma mahkemeslle beledlYe tellAlına müracaa.tıe -
kuruş bedel ile §artnamesini J makbuz mukabilinde vermeleri. c3740, rl il!Ul olunur. 

Deniz Fabrikaları Umun Müdürlüğünden 
l".abrikalarımız sıhhiye kadrosuna 165 lira ücretli bir doktorla 98 lira ücretli 

bir eczacı alınacağından isteklilerın snhib oldukları vesikalarla birlikte Gölcükte 
bulunan Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne müracaatları. ,(4011) 
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adın z!ra,et!i~n 
büyük düşmanıdır. 
DANSTA, 

SPORDA, · 
GEZMEDE 

Ter Iİıİ ıevdiklerinizin 
yanından uzaklatbrmıya 

mecbw· eder. 

SUDORONO 
PERTEV 

Koltuk altı terle· 
mesine ma i ol ur. 
Teri kesmez, sade-
ce mecrasını de

giştirir, elbiselerinizi, iç çamaşırlarını
zı çt:rümekten, vücudüııüzü ter koku· 
sun dan korur. 

Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok Aşısı 

Balaetuklup ve ihtilitlarına br)ı pek 
te.irli Ye taze aııdır. Dinnyoh1 Saltu 

Mahmud türbeai No. lU 

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

\lan Tarif em iz 
Tek sütun santlml .......................... 

Birinci . aahile 
/irinci aahile 
Üçüncü ıahile 
Dördüncü ıahilc 
iç aahileler 
Son ıahile 

400 lruruı 
250 )) 
200 )) 
100 )) 
60 )) 
40 >ı 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Postn'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincıhk Kollektlf Şirketi 
KaJıra.manzade Han 

Ankara caddeel 

Telefon 43849 
Telgraf - GENETRIC 

lstanl:ıul 

" Bana inanınız,, 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki birçok kadınla! 
ancak 30 yaşlarında 

eörüneceklerdir-

Oklarla işaret edilefl 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra da bütlln yilı 
ve boynunuza silriinf J. _n, 

• bit C" 
Buruşmuş, solmuş ve gevşeıniŞ ııiJ' 

di, tazeleyip gençleştirmek için ift~ 
basit bir usul: Taakim ve tasfiye ,ıf 
bir miktar süt kreması bir miktar ~t 
zeytinyağı ile karıştırınız. Sonra he J31I 
iki kısım en iyi krema ile karıştırın~ .,, 
halita, cildinizi besleyip tazeleştirC~ir· 
inanılmaz bir güzellik temin edece ıı}ı• , 

Bir aktris gençltk manzarasını ;11 tb~ 
faza ve idame için bu basit usulu :riııi 
etmiş ve 70 yaşında genç kadın ro sııe 
oynamı.ştır. Eczacınız da bu halitsY1 ~
ihzar edebilir, fakat muhteviyatı azıoJIJf• 
tarda olmakla ben1ber pahalıya nıa )re' 
(Yağsız) beyaz rengindeki Toka.ton jJııJr 
minin terkibinde saf zeytinya~ ıleUdirı!ıl 
edilmiş süt kreması mevcuddur. C halti~ 
beslemek için en mükemmel ve eınntı• 
bir cild unsurudur. Her halde :rn . bıl' 
niyetbah.ş semeresi garantilidir. AkS• 
de paranız iade edile~ 

Parisiıı en son model kttdtd 
9apkaları Bey "ğlunda 

BAKB8 
mağaz!l.lımnın yeni 

Kadın şapkalll'I 
dairesinde teşhir edilmektedir. 

Geliniz, intihab ediniz. _ ......... 
~----~ 

DOYÇE ORIE:.N T ~A~K 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlliı 

Türkiye fUbeleriı 

Galata - İstanbul - lzmlı 
Deposu: lst. Tütün Güınrilfil 

* Her türlü •anlıa iti * 

Tahta ve kUID., Dünyanın her 
tarafında tanılmıı 

MARANGOZLARA 
A R toz boyaları 
lllf #. ı BOYALAfıl 

Tahta boyalan 
ARTI BOYALARI auda ve la irtoda .. rir. 
l.pirtoda erıyan ARTI tabta boyaları Neftli 

ve Çin verniklerd.: re.1k Yerir. 

AtaOıdaki utıcıl. rdan ar. yanız: 
Al\KAHA : Yucta ve K'1lef Uyrum 

A. Aglıımnz 
Yuset Bo ıomo 

ADANA : Yakup Brınnıeş 
Yusur Ezi din Çarçl 

BURSA : Ahmet Naci 
Mehmet Aktar 

DIY ARBAKIR : Yusur Seyrek 
KONYA : Fuzıl At ıy 
MARDiN : Yusuf Butm ~ Tepsi 

Ab Uit\zız Yn sel 
Ali Yocasöy 
AhclU!feltııh Yöcasöy 

MERS'N : Şnkrll Sllrnen 
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