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• 
inde lngiliz ve Japon 
kuvvetleri çarpıştılar 

Almanyan1.n 
tahşidat1. 

Ôört saat süren müsademede iki. 
~tQ~af tank, mitralİJöz kullandılar 
•e~~t vahim telft.ldd ediliyor, :b.gtltere, Pra.nsa. 
~erika htlkiimetleri daimi temas halinde 

Leh hududuna doğru askeri 
sevkiyat devam ediyor 

Slovakya ve Moravya de
miryollannda bütün löko -
motiflerin istim üzerinde 

tutulmalan emredildi 

• 
Londl'a, 16 (Huiust) - Alınna memba. 

larının mükerrer tekziblerine rağmen, 
Şirnall Slovakyada Polonya hududuna yn. 
kın mıntakalarda askeri tah§idai yapıl. 
dığı tahakkuk etmektedir. 

cNew.York Timoo:. gazetesinin itimada 
şayan kaynaklardan alındığı kaydile ver. 
diği bir habere göre, :Polonya hududunda 
taıhşid ~ilen Almaın askerleriniıi sayısı 
mühim bir yekuna lbaliğ olmuştur. 

Lokomotifler iıtim üzerinde 

J:>r,l..o~a 13 7'1yençhıde fnıtiya.zh mıntaka.lardan görü nüıter 
~ biJd· lHususf) - ASSOdated Japon tankla t-....:u · ti' _1. --·,-·--

Ayrıca, Slovakya ve Moravya demir. 
yollarında .qliyen !bütün lokomotiflerin, 
önümüzdeki .günler için daima istim üze. 
rinde hazır bulunmaları ve bu eyaletier. 
den geçen §imendif er hatlarının da dai. 
ma se.ıibest tutulması zımnında alakadar. 
lara emir vefilmiştir. 

QıJ'ııM.. ırıy0 • rı, .u~ z ım ya4U mın ~~~._.....~_....~~~....-ııı~~~ 
llıırı65LIQl 'I'icn~İnd . . . . takası etrafında vtlcude getirilen bari-

Himmler Pragda 
Diğer taraftan Alman gizli polis teşki. 

!Atı şefi Himmler lbu;gün Praga .ge!J'9iştir. 

ve Şarhi Avrupa hadiselerinin 

asıt~ ıası rivarınae, İngılız ııntiyazlı kadlara hücum etmiflerdir. İmtiyazh 
hak1~~~ <ı.rasında ~' ~liz ve J~pon mıntakadaki İngiliz askerleri de Japon 

hır ınuh ç, dort saat suren lara karşı mitralyöz ateşi açmışlardır. 
"' arebe cereyan etmiştir. (Devamı ıı inci ••yfo«la) 

(J ehıi.ke-va:r m1. 
ıakşarJı 

Ya netfcelerl ne olabilir? 

~ b''"s z.an: Emekli General H. Emir Erkilet 
ll'ını n ~ndür gazet . . .. 

dtı,,. anzigc şu e ıstıh.tat"at sutun. veya tah§idat thazırliklan yapılmakta ol. 
e attı .AJ.nı30 h .~eya bu bahane ile aled.. duğuna, Alınan • İtalyan sıkı işbirliğinin 
\'eı ·ilt lC§kilat:ı uadeuın kıt'aları ve Nazi yeni bir tezahürü olmak kaydile Ama. 

·er ı alt· d b' taıı h Yığılrnnkt .n a ırçok kuv. vudluğa Alınan tank ve uça.klan geldiği. 
lldudu ae: .ve Slovıakyadan Lehis. ne, bir İtalyan filosunun t--an,•a Porte.. 

~ .. sınde Alın . .ı.o:ıı,p J ' 

~ an tahşıdatı (Devamı 11 inci sayfada) 

~ "'----' !eni tefrikamız 1 1 

~"~TOCE SULTAN 
dışah .. .. 

M u?unc_ü Selimin Fransız ressamı 
elhng ile sevişen hemsiresi 

Billi Şef 
Kral Zogu ile 

görü,tüler 
Dün Milli Şef İnönü ile görüş. 

mek üzere Yalovaya giden sabık 

Arnavudluk kralı Zum> ve kraliçe 
Jeraldin saat 11 de iskeleye muva. 
salat etmişlerdir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

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

Hatay 
Valiliği 

Emniyet umum müdürü 
Hatay Valiliğine tayin 

ediliyor 

Ankara, 15 (Hususi) - Hatayın ana. 
vatana iMıakı formaliteleri tamamlandık.. 
tan sonra hükUmet Hatay vil8.yetl kanuıı 
projesini Büyük Millet Medisina takdim 
ed-ecektir. Proje en kısa bir zamandrı 

kanuniyet kesbedec~ ve tatıbikine geçr 
cektir. 

Hatay Valiliğine Emniyet İşleri Umum 
Müdüril Şükrü ve Emniyet İşleri Umum 
Müdü~ne de Seyhan Valisi Ali Rıı:a 
Çevtğin tayinleri mukarrerdir. 

Hatay vilayeti kanun projesini, Dahi
liye VekAletl diğer bütün VekAletlerle te. 

1 masa geçerek, hazırlarnağa memur edil. 
miştir. 

Eski deniz ticareti müdürü 
hakkında adliyece 
tahkikat yapılıyor 

(Devamı 11 nci myfada) Hitler, 7.igfrid ,hattını gezeı-:ken 

1 Ya.lova.da.n R.öporta.jla.r 1 
• • 

ismet lnönü ve Yalova 
Milli Şef gezmiyor, tetkik ediyor; Milli Şef 

dinlenmiyor, çahşıyor 1 
Yalova 14 (Sureti mahırusada gönderdi. Kaplı<:alara vardığımız zaman, tabiat ve 

ğirniz muharririmiı: yazıyru-): Ülev vapu.. tekniğin elele vermesinden doğan C'ŞSiz: 
ru, bizi öğle sıcağında Yalovaya bıraktı. {Devamı 11 inci sayfada) 

VEND ÜSTANIBUL 

Atatürk köprüsünün dört 
mütehardk dutbası dün yeri .. 
ne konmuş ve ilk tecrübeler 
muvaffakiyetle neticelenmi~

tir. Dı.ibalar iki ronıorkör ta. 
Eski Deniz Ticareti Müdürü Müfid NC'c. rafından tahrik edilmekte ve 

det halcltmda, vazifei memuıiyetine mü. kolaylıkla yerine konmakta. 
t<'allik bir meseleden dolayı, İstanbul ad. dır. Tecııü:belere birkaç gıin 
!iyesi tarafından tahlkikata geçilmiştir. 1 devam edilecek, muvafık bu .. 

Yaptığımız ta!hkikata nazaran birinci lunursa du'balarm boyanma. 
sorgu hakimliğine intikal etmiş bulunan sına geçilecektir. Atatürk köprüsünün tamamlanmış maT!Zarası ve 
bu hAdisenin maihiyet ve tafsilfttı şudur:i Diğer taraftan Eminönünde Eminönürıdcki muvakkat saat kulesi 

Müfid N~cdet fehriTPizdeki bir ~irket!en ı bir müddettenberi devam eden beton saat dikten sonra saat kulesinin yeri değist iri. 
kendi bran~ı ıle ıl~kalı ihti!nflı bir mese. kulesi inşaatı bitmiş, saat yerine konmı.:ş. lecektir. Belediye, kuleyi bilahare dr~io:. .._ 

(D~vtuıı.ı l 1 inci sayfada) j tur. Eminönü meydanına son şekli veril- rereği için esaslı ir.§aat yapı 1m mı~'ır . 

• 



1 Saytı. 

Hergün ......... _ 
Mühim bir dava 

l.-.ı--. Yazan: Muhittin Blrıen • 
B arem kanununun umumi heye. 

ti ha~ında kendi fikirlerini izah 

ederıken Refik İnce, bu memleketin çok 
mühim bir meselesi üzerine parmağını 

koytlu. Vakıa, bu bahis üzerinde layıkı 
vQ9hile durmadıysa da gene bahsi kur • 
alamış oldu. 

Mesele şudur: Henüz üç yüz milyonu 
bulamıyan bir bütçede, yüz milyona ya.. 
kın bir parayı memur ayhklarına veri -
yanız. Bu rıikamın içinde bir 
kısım maa§lar dahil değildir; yol 
masrnflan vesaireyi bunlara ilfive 
edince görülür ki bütçenin yarısın.. 

dan fazlası yalnı% aylıktan ibarettir. Eğer 
buna milli mildaiaanın teknik masraf • 
larını, ibu memleketin muhtaç olduğu ve 
ötedenlberi yapageldiği bir takım basit 
hizmetlere aid aarfiyatı da ilave edecek o. 
lursak görürüz ki Türkiyeyi canlandıra. 
cak olan yeni işler için bütçeden ayırdı
ğımız para pek az bir şeyden ibaret kalır. 
Ya sanayi teşdtjbüsleri? Ya köy kalkın • 
maısı? V c şu ve bu... Bunlann paralan 
nereden gelecek? Bu suallerin cevabları. 
nı buhnak ihtiyacıdır ki bir zamandan 
Tüm hükt1rnetlerini fevkalade bütçe 

usullerine göndermiŞtir. Bu usul, 90k teh. 
likeli bir usuldür. Fakat, galiba CelAl 
Bayar hükfunetinin ilk teşek.külU zama • 
11ındanberi bu usule teşebbüs edilmiş ve 

b\lı-da tedricen llıerlemiştir. Bugün bu u. 
sul devam edip gidi~r; "9ünkü başlan • 
mı.ştır; çünkü zaruridir. 

Refik İnce bahsin bu taraflanna gel • 
medf. Kendi kendisine bu sualleri sorma~ 
c!ı. Yalnız, bütçenin aylığa tahsis edilen 
brnu ile ürUfa etti. ~as itibarile, bahis 
derhı ve derd büyük olduğu için, ben de 
yalnız memur kadrosunun bütçe üzerine 
yQklediği y:Qk bılısi hakkında mühim 
zannettiğim blıtcırç söz söyliyece~. 

* 

SON POSTA 

Restrnll Makale: :;;; Çocuk tecessüsü .. i5i 

Sözün kısd 
-····-

Karakoncoloz 

-------- .. .,.... - ,. 
B oğaziçinde, Kuruçeşaıed' ;ı 

mak ıbedbahtlığında ~, 
dostwn. oradaki kömür dep0larl .-1'. 
den, balbadan, dededen kallllA ~~., 
paihasına satJG? ta ibaşka yere t~,; 
man, boş bulunup ta bu hare~ 
kini sorduğum zaman: ~ 

- Kara'koncolozdan kaçtık! 
vermişti. '1'f 

On küsur yıl lbu kara kon.ÇOlCJIGt 
huriyet maMtemelerinin kar~ , 
men, inadına, o canım sabills-

Anadan doğma kör bir kôylü ıgencine hastanede ameliyd 

yapıldı, biçare seneleıdenberi adlarını tpttiği eşyanın hiç bi

rini tanımıyordu. gözleri açılm<:a: 

ettik. ~ 
Küçük bir çocuk ta, gözündeki siyah perdeden henüz kur. Şimdi, Allah razı olsun, kal? *. 

tulmu§ ıbir hastadan hiç farklı değildir. o da hayatı. yeni o cennet köşesinin yüzünü yenı~ i' 
görmeye baı1amıştır. Tanımadığı, bilmediği birçok eşyayı tacaklarm~. Lakin nereye kalkl usa'! f 
tedrioen öğrenecektir, merakını ve tecessüsünü hem haklı, olmadığı için, mel'unun korkUSU ~ 
!hem de mazur görmelisiniz. Çocuğun suali k~ısırtda ne ka- kın, her taraf ta, herkesi tir .~ır ti CıiJ! - Bana bir fnek g&teriniz, dedi ve. birçok sualler sormaya 

başladı. Sualleri çok ~ şeylerdi, fakat onu dinliyenler 18• 

bırsızlanmadılar, merakını birer !birer tatmin etmeye koyul.. 

G-n gu .. n Üsküdardan, dun de 
dar •basit, iptidat, ihnttA mantıhrl olursa olsun sabırsızlan. -r )duJtO 
mayınız. Hele hiç birini cevabsız bırakmayınız. Bilmedikle- bostanından lbirer okuyucu ıne 

• rini% olursa öğrenip mutlaka söyleyiniz. dun... ıaraf'. I 
-==c:;:==-ıı::::====-===========================~========= - Aman! Geliyormuş .. Biıiill 
dular .. 

lngillzllk hak1tku ( ..... · . --~ Jngiliz kiJglülerlnin 
Nezedtl~n genç Jıız HergUn hır fıkra 1 Garib dansı 

= 
Onu da susturan olurdu i 
Meşhur biT avukattan bahsediyor. 

tardı: 

- Çok kuV!1efü çeneli vardlr; de. 
diler, kar§ıS'lnda kim olıa hemen aus. 
turur. 

Orta 11Cl§lı bir ıa.t •lJzı karı§tı: 
ı - Henüz evlenmemif olduOunu ben 
i de i§ittim! dedi. 

'--~--------------
Beynelmilel 
Modellerden 
Biri evleniyor 1 

: 

çecEllrnıiş .. Gerçek mi? ,,p. 
Diye soruyorlar Ve, yaz da. ~ ~ 

Bizlere, evimize, barkım1ıa, ~1!:# 
za, çocuğumuza. sıhhatimize y.-- j'll 
czğmı anlat .. Allahı seversen!. dJ1' 
sine yalvarıyorlar ki, yürekler •es:,~ 

fstan'bul limanı daha faal ik~llt ~ 
rin göbeğinde ~kömür aı'diYe&I ~ 
modası yoktu. Bu kara yığınla!'• ~ 
Harb esnasında Alman1ann ıcad 
dikleri bid'atlerdendir. ~ 
Kolayımıza geldi; yerli yeriDde ....... ıa 

tık. Düşünmedik. düşündü isek te P"-
madık ki, Boğaziçinin ve fstanıb~ ... 
zelliği, milyonlarca ton kömUre 
lemiyecek ibir servet. bir nimettir· 2' 

Hele, başkalarından geri pi~ 
gayretile, Şirketihayriyenin, ~~ ~ 
önündeki, Boğazın biricik, pp§irill ~ 
ğını lrorkunç ve iğrenç bir töınfl:_... 
haline koymasını hiç affedemiYOJ"-- ~ 

Ada, Ermeni zenginlerinden ~ 't> 
, köşkçeğizi, bir demet yeşil ağaçları • ıl. 

la gözümün önündedir. O dArisef91' ~ 
cehennem antresi .gibi .kömürle ~)1--=, 
bulıyan her kimse, nq.511 azab dU 

~ şaşarım. '~ 
Ne ise! Etraf. karalroncoror.dall 

lursa, o da bel'ki temizlenir. .,,..lif# 

Biz, gelelim, Üsküdarlı ve ~ Jlıl! 
.tanlı okuyucularımın endişelerin~ 

\ onların hesabına, hem de keneli b . ~ 

Esasen yeni barem !kanununun hazır .. 
lamnasını icab eden se'beôlerden biri de 
budur. Yüıksek maaşlı m9Illuriyetle.rde 
mahdud lfraotlara gidilmesi, bir klsım :fı

kirlcri harekete getirmiş, bunun bütçeye 
lüzumundan fazla ağır yükler yükliye _ 
ce~ endişesine düşülmüş ve bu Iayihaya 
bu seıbeble ehemmiyet verilmiştir. Layiha 
kanun olup tat.1>Jk edildiği zaman, bu ga. 
yeyi temin edecek mi? Ben bu suale müs. 
bet cevab vermekte mütereddidim. Oto • 
maUk terfi usulünün ne netice vereceğini 
bire ancat tecrilbe gösterir. Şimdilik, ben İngilterenfn tanınmış ailelerinden 
bu usulün bir taraftan memur kadrosun. birinin kızı olan w taç giyme merasi -

d~ kalite yii&ıselm~~ne mani olacağım ve minde Kraliçenin tuvaletinin kuyru -
dığer taraftan da butçede memur yükü • ğunu tutanlardan biri bulunan 22 .,~-
nün seneden seneye artacağını zannedi 'J""" 

!bilhassa tahkikat yaptım. Endi~le~ 
. İngiLterede Norfolk k.1)ylülerinin yap. yen varid değildir; teb~r ederiJll. ;fi: 
, tıklan ve cMoni! dans. mnini verdiklc- Liltfi Kırdar !stanlbu1un temiz ve f f,111'_ 
ri !bir rakuı vardır ki, her yıl tekrar edilir 1ü olmasını hepimizden fazl.a eını~ 'fi 
ve !bir takım merasime t!bi tutulur. Re. miş bir vatan çocuğudur. O, t ~ 
simde gördüğünüz gibi dansedecek olan- beyaza aşılkdır. Kara, değil kömilrı Jı1 
lar beyaz elbise giyer ve bacaklarına ziJ. hir olsa, güzel 1stanbulun beledi~ 
ler asarlar. dudları içerisinde ona yer veriJ~l ,.~ yorum. Tecrübe, benim bu zannımın yan: larında Leydi Eli:ıabeth, Avusturyalı 

l~ olduğunu gösterirse çok memnun ka- bir flirin oğlu olan bh' zatle evlendiği , l3eynelmpel şöhretli modellerden Da. 
lınm. -- için bütün İngilizlik hukuku kendisin- D"c'.k Anı _..,_d 1 k von ı ens, eu- a fJV enme üze. JIA • P'k,1 d' "lk 

Şimdi, asıl Ozerinde durmak istecliğim den nez'edilmiştir. Şimdi kocasile bir - . ıvıerı l 101 un 1 
bahse geçeceğim: likte Cenubi Fransada balayı seyaha - redır kocası ölü 

Bugünkü blltçelerlmizi, eğer Osmanlı tini geçirmektedir. Kocatı, İngiliz te - c- Bir kadının yeri yuvasındadır.. iş Meşhur y11dtz Merl Pikfordun ilk 
bütçelerile nnıkayese edecek olursak, baasına kabulü için hilkfunete bir isti- hayatında erkeklerle boy öl9fişmek hiç kocası 51 yaşında olduğu halde, Hhli _ 
cümhuriyet devrine çok teşekkür borcu • da vermiştir. Kabul edildiği takdirde .te doğru bir şey değil. Kadınlığa yakış. vudda, evinde ll€zfi dimağiden ölmüş -
m~ olduğu~u ~rü~. Eskide~, ktıh dev. genç kız da eski haklarına sahih ola _ maz!. diyen genç manken, evi ile uğraş. ttir. Cenazesi üç gün evde ik.a~d:ıktan 
1etin milletı hıç duşilnmemesınden, kah . .. , . sonra, dostlarından birinin kendisini 
ta, meşrutiyet devrinde, düşiinmeğe vakit caktır. Avustury~ı gen~, kızı 14 ya - rr:ayı en büyuk zevk telakıcı edeceğini ziyareti üzerine mesele meydana çık -
bulamamasından ya hiç bütçe yok, yahud 9llldanberi tanıın.a!kta idi. soylcme'ktedir. mıştır. 

tir. Ve şimdiye kadar -wz tebdiliıle. lı" 
ğimfz Boğaziçine, gene eskisi gr.1j 
tebdiline gideceğiz! 

····-···--!!:..~!:.~~ 
Telef onda duydu/U 

da bütçede o, milsmir tahsisat pek az bir 
feYden ibaretti. Bugün, bütçenin ehemmi. 
1Yetli lbir kısmı olsun milli ihtiyaçlara tah. 
sis edı1mlş bulunuyor. Zaman la fevkalade 
bütçeler meydana ıgel~ bunlar da ge. 
ne mı1U gayeler içlnıdir: Ya milli müda· _ 
faayı kuvvetlendirmek, yahud memleke. 
ti lktwıdt cihazlarla tedıiz eylemek gibi 
işlere tahsi! ediliyor. Fakat, bu kadarı kA. 
fi mi? Hayır, mutlaka, bütçemizin kadro. 
ya tahsis edilen imnnı, n19bet itibarile gcrJ 
gitmeğe ve •iş• e tahsis edilen kısmı da 
Eeriye doğ'ru yollanmıya mecburdur. Her 
eene, bu bütçeyi tanzim eden hükO.met ve 
onu tetkik eylfyen Meclis, kendi kendi • 
lerine dahna şu auali sormalıdırlar: cKad. 
:ronmı maaş kısmının bütçe ye-ktlnuna 
~tinde bu sene ne kadar gerilik temin 
ettik ve müsmir masraflar nlsbeti ne ka
t!ar arttı?• ancak böyle bir usul ve §UU

nımuru lbu tanda bir yoklama nedir ki 
tedricen biltçemm bfr halk idaresi dev .. 
r1ne dalıa lAyık bir hale getirebiliriz. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

aşık olub evlen•" 
müddeiumumi ~ 

West Tudies'de Wiooward ~ 
müddeiumwnisi, telefonda sesıııi ~ 

) tiği bir kıza vurulmuş, müşte~ '1 
larınm delaletile onunld ~~ -
ilk görüşte de evlenmek is~6 ~ 
cü görüşte nişan yüzüğünü ~ /t 
çenlerde mükellef bir düğün ~-& 11!' 
süren hır bal ayı seyahati ya~ 
ni eşi ne birlikte LondradaD 

* Fakat, bilir misiniz, bu i.ş ne kadar güç. 
dür? Beliti lblJ:irsiniz, fakat ben gene 
biraz~ edeyim: 1 

_(Devamı 1 l inci sayfada) 

On, on beş sene kadar evveldi, bir gün bilumum tıbbi müs
tahzarat sahibleri Sjıbiye Ve'kAletinden bir tebliğ aldılar. Bu 
tebliğde de: 

- Bundan sonra m<ıstahzaratınızı gazetelerde UAn etmiye. 
ceksiniz, 4eklinde b!r emir okudular. 

Niçin? Neden? soranlara: 
- Hakikate mu'Nlık Olmı'Yan şekilde nftn yapılnbiJir de 

ondan, deniliyordu. 
Buna verilecek cevab yok değildi, fakat olsun veya olma. 

sın emir uzun müddet tatbik edildi ve nihayet yanlişlığı gö. 
rülmö§J anlaşılınıf olacak ki bir anılık kaldıl'ıldı. 

Mesele kalmamıttır, demeyiniz, on, on beş sene farkla ay. 
n! emrtn rbugQnlerde tekrar verildiğini &§itiyoruz. Tıbbi müs. 
ta'hzaratuı gazetelerde ilAn edilmesi telmır yasaktır. 

iİ§itilmiyen. bilinmı)"en, tanınmıyan bir miisUrlızar nasıl sa. 
tılır? Satılmayınca fen adamı daha iyisini bulmak için nasıl 
çalıpr? Cevabı güç bulunacak suallerdir. 

Fakat daha iyisi de var: 
Tıbbt müsta.hzaratın ilfuı edilmesini yasak etmek için bu. 

lunan sebeb, bundan on beş yıl evvel g&tcrilmfş olanın ay. 
ıtidir. Gene: 

- Müstahzarat uhi'bleri arasında hakikate mu.vahit olnıı .. 

yan Uanlar yapa'biJecek kimse çıkabilir, deniliyor. O halde 
sorabllirlz: 

- Mümkündilr, fakat böyle yapam tecziye etm~k te mWn.. 
kündilr. Şu 'kadaır kişi arasında bir tanesinin fena bir hare. 
kete teşebbüs etmesi ihtimalini düşünerek bütün diğerlerini 
san'atlarını yaymaktan men'e kalıkışma'k vehme kapılarak ce. 
za vermek demek değil midir? 

Sualin cevabını bulmaya intizaren 15 yıl evvelki dOfiln. 
ceye nazaran terakki mahiyetinde gördüğümllz bir n<*.tayı 
da haber verelim: · 

- Tıbbi milsts!hzarattan hertıangi biri için d.An yapmak 
müsaadesi ulınabilirse o il!na resim koymak ta menedilmı,tir. 

Anlaşılan cgözü çclane. bahsinde ilk kaidenin tersine ha. 
reket edilerek yarım asır evvelki cTakvimi Vakayi. usulüne 
dönülecektir. 

İstisnasız o~arak bütün dünya gazetelerini açıp bakınız., en 
ziyad: hangi ~şid ilanların konulmakta olduldannı g6rünüz, 
bu milşahedeyı müteakıô bizden nert memlekefüm:ie tatbik 
edilegelen bir usulün bizde mahmrlu göriilmui bahsi üze. 
rinde düşünebilirsiniz. Kendi hesabımıza biz bugünkil vazi. 
yetin bir yanlış anlamdan doğduğuna inanıyonu, ey oku.. 
~ucu 5en de: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

başına dönmüştür. -------
Dünyanın en bügaJ 

yolcu gemiıi ~ 
Dünyanın en büyük yolcu ~ 

duğu söylenen Kraliçe Eliza~ _.. .,,. 
atlantiğinin inşası bitmek ü~ 
seyyar §ehirde, müteaddid t/I: 
sinemalar, bir kilise, bir tlyatıO 

~~-~::.~.:::.·---·······------~ 
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Q.umen Nazırı Atinada 1 Encümen barem 

_________ ...., 
inönD ile ingiliz 
Krah arasında 

teati edilen telgraflar 
Ankara. 15 (A.A.) - Majeste altıııcı e Pazarlık f aaliyeti 

hararetle karşılandı .projesinde 
: tadilat yaptı 

Yazan: Selim Ragıp EmC\ Geot'gesin doğum yıldönümü münascbe
tile aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Majeste altıncı Geo-rges A lman _ İtalyan mihverine bir la. 
İngiltere büyük elçiliği vasıtasile hika teşkil eden Japonyanın, 

Wıashington ~ unan matbuab Balkan Antanbnın ehemmiyetini 
arışı temiyolundaki faaliyetinin tebarüz ettiriyorlar 

Ar trıe t:~a 1~ (Hususi) - Türkiye hükCı. uğrundaki faaliyetini tebarüz ettinnkete. 
!torna nıle temaslarda bulunm~ olan dir. 
liin cı?ıa Hariciye Nazırı ~fenko. bu
\'e b· e; eden sonra A'tinaya vasıl olmuş Rumen gazetelerinin mütaleaları 

Ankara 15 (Hususi) - Bütçe encü
meni sivil memurlara aid barem pro -
jesinde bazı tadille: yapmak lüzwnu -
na kail olınuş ve bu tadilleri tabettire
rek bugiin azalara tevzi ettirmiştir. 

Encümenin tadil ettiği proje madde
leri arasında kanunun tatbikatını teshil 
edecek esasiar v~rdır. 

Majestelerinin doğum yıldönüml~ri bu üç devletle ber«ber vücude getirdiği 
münasebetile, samimi ıtcbrikledmle bir. müsellesin bir ucunu Uzak.şarkta bir em
likte şahsi saadetler ve Brltanya impara. niyet süpabı gibi kullandığını söylemek 
torluğunun refahı !hakkındaki en hararet- yanl~ lbir benzet:ş değildir. Avrupada ta
li temennilerimi kendilerine arzetmekle taliter devletlerle demokrasiler arasın -
pek bahtiyar bul:unuyorum. daki münasebatın gerginleşmesile bera -

İsmet İnönü ber bu süpalbın da sık~tırılması suretile 
etka~zat Başvekil Metaksas ile hüklım.et Bükreş. 15 (AA.) - Rador ajansı bil. 
llıışıı/ tarafından merasimle kal"§ılan- diriyor: Romanya gazeteleri, Romanya 
Başta T·· . Hariciye Nazırı B. Gafenlronun Ankara 

tu halde ~~~~.ye se.firi Ruşen Eşref oldu. ve Atinayı ziyaretlerine geniş sütunlar 
tırın . .' u un kordiplomatik te dost ııa. tcthsisine devam etmekte ve bu ziyaretın 
~arıstıkbalinde hazır bulunmuştur k .ı. B büyük ehemmiyetini teöarüz ettirme tc. 

tına bı·n · Gaienko m,.,.n...ul asker m~:ı:..'l- eli ır ç ı ~· r. 
kt>aı tara; enk koyacak ve saat 12,30 da Univcrsul gazetesi de. cBalkan tesanü-
llleğj ından kabul edilerek öğle ye. dfü başlığı altında n~ret.ıt.iği bir başma-

'Ilu~~ alıkonulacaktır. kalesinde, Balıkan AnU}ntı konseyinin son 
tin ha:.lllatıbuat dost ve müttefik mille. içtimaındanberl geçen dört ayın tarihçesi
lıiı. d~~ nazırına hararetli choş geldi. ni yapıyor ve diyor ki: 

------· 

Sari hayvan 
hastahklarile 

mücadele 

1smet inönii vaziyet üzerinde yapılmak istenen tazyik 

T 
.. 1oiy R .. -mh gözden ikaçmıyor. Filvaki Avrupada bu. 
ur e eısıcu uru -

A k 
gün zahiren genişçe nefes aldırıcı hır su.. 

n ara . . . . 

Dog
y ı d- - .. - b t·ı k' kunet mevcud gıbıdır. Fak.at Italya tu -
um yı ı onumu munasc e ı e va ·ı ı b' 

t
""- "1-1 ·ı k · ..ı "teh . b 1 rafından işgal olunan Arnavudluğa ır -
\;.·un·r>. erı e pe zıyaue mu assıs u un. . .. . d duğum t ·1 ·oo. d 

1 
ks 

1 
kaç gündenıberi ikı yuz bın ka ar mo -

!arına 'çt:m~nnıke;~ 
1 
~ .0 a~ c . e ans. törlü bir Alman kuvvetinin çıkarılmakta 

ı n eşe ur enAlmı ar Gerım. olması, İtalyanın bazı noktalarımı sev . -
hncı eorgcs . k , 1 'b' Al 

Ankara ı- (AA) _ Th t•. d . lt kedılcn Alman ıt a arı gı ı manya -
, ;:ı • • e ı::. enız.a ı İ . . t db. · 1 

gemıs. · k " .... ı·ı ğ d k' t 1 nın talyaya karşı bır emnıyet e ırı a -
ı azası munaseue ı e ap ı a ı e - v • • d'l 

g
raflar teat' ea·ı. :<!f· • makta oldugu şc..'ltJınde ızah e ı mE'zse, 

ı ıım""".ır. • hAd• 1 . ·· Ma · ı lt G endişeaver bir takım a ıse erın mu -
llun esk· t~, Yunan - Rumen dostluğu. Bu dört ay, Umumi Hıarbdenberi geçen 
"-ntant~ tarıhlere dayandığını ve Balkan devreler içinde, siyasi tahavvüller ile a. 
kanlarda ı~e ehe.m~iye'ti ile An tan tın Ba!. razi değişmeleri bakımından en zengini. 

İngiİi~=:
00

R~;n ;örUşmele~i 
Ankara 15 {Hususi) - Vazifei me -

mureleri haricinde sari hayvan hasta• -
Iıkları mücadelesine memur edilecek 
memurini fenniye vesaireye verilecek 
yevmiyeıer hakkındaki layiha Meclis 
ruznamesine alındı. 

1es e a ıncı eo-rges . . : . k · b 
I
. ·1t b" yilk lçil·ıı:.· .

1 
beşşırı o1arak telakkı olunma ıca e -

ngı ere u e ıı:;ı vasıtası e . 
W·-...ı..· der. Bu hare.kelın Avrupada uyandırması 

'ü.'iıııngton .. h b' · · · k t k 
B

. k k h .. b b . 
1
. ta!bıı olan eyecanına ır yenısını a ma 

ırço a raman su ay ve ahrıye ı- . . · 
nin hauatı 

1 1 
k .

1 
k 

1
. t suretile demokrasılerı şaşırtıp mukabıl 

;: na ma o an aza ı e ra ıyC' • • 

bahrı·yes· · k ld ğ b'. .. k . tedbir almaktan alakoymak maksadılcdır 
ının maruz a ı ı uvu zıya. .. . . 

dan pek .. t 
11

• 
1 

'k T'" ~- •
11 

• ki Uzakşark supabından keskın stım ko. 
mu ee ım o ara , ur..; mı P.tı. . . 

nı·n 1ng·
1
1·z m·ıı t' . b .. 11. t . kulan ıntışara başlamıştır. 

n·· F;n Mosko vada · Molotofun nezdinde lııgiliz, 
bu ansız sefirleri 11e Strang'ın iş f irakile ik i 

çul( saatten fazla süren bir toplantı yapıldı 
' Londra, 15 • 
bildiriliYor: (Hususı) - Moskovadan \ Molotof ta akşam, Stalinin riyaseti al-

Layiha esaslaı·ına göre bulaşık ha'Y -
van hastalıklarının salgın bir halde hü 
küm sürdüğii zamanda memuriyet mm 
takası haricınde bast<l'lığı ortadan kal -
dırmağa memur edilecek veterinerlere 
harcırah ve yevmiyeden başka ayda 60 
ve reislere SO Ura maktu ücret veri -
lecektir. Ask~r ve jandarmalar da• yev

ı ı e ının u mue ım ma emı. 
ne samimi bir surette iştira.k ettiğini mJ
jestelerine arzeder, teheyyüç ve tnziyet. 
!erimin kabulünü rica eylerim. 

ismet inönü 
Ekselans lsinet 1nönü 

Türkiye Reisiciimhtt1'U 
Ankara 

Japonlar. şimdiye kadar el sürmiye ce
saret edt>medikleri ecnebi imtivaz mın -
takalarını abluka ediyorlar. İngiliz ve 
Fransızlara karşı ağır muameleler yaı>
maktnn çekiQmiyorlar. Rattfı, bir Japon 
gazetesi, bu hadiselerin vukuundan isti. 
fade ederek' Japon kılıcının Çin meselesi 
hallolununcıya kadar bir dahn girmemek 
ürere kınından çıkmış olduğunu yazacak 
kadar ileri gidiyor Bütün bu tahrlkatın 
heyeti umumiyesini birden bir şaşırtmaca 
hareketi sayma'k mümkün değ"ildir. 

.!u Sabah. İngiliz f ıa.. • • tında toplanmış olan polit büronun (si. 
--vylu ist· se arewıanesınde uzun i 

miye 25 kur~ alaraklardır. Thetis felaketi se.bebile donan:rumın 

maruz kaldığı ziyadan dolayı gerk ekse
lanslarının ve gerekse Türk milletinin ta. 
ziyetlerini bildiren nazikane telgrafınız. 

dan dolayı pek ziyade minnettarım. 

~e F'ra l§arelerde bulunmuş olan İngiliz _yas büro) içtimaında, bugün yapmış ol-
~lecıe:1z Selirlen1e Sir Vilyam Strang, duğu müzaıkere~r balklk..ında izahat ver

lınQan ı:,nra hep birlır1cte Molotof tara. miştir. 
ıtoı uı edilmişlerdir. . 

la ka otof nezdinde iki lbuçllk saatten faz_ Berlın: _ıs (A.A.) - 'Moskovadaki Al-
~av~ olıan üç ecn~i mümessil. mü. ma~ sefm Kont Von Sdıulenburg. hükıl
cePhe karşı kurulacak olan müşterek metıne rapor vermek ü-z.ıere burayQ gel
bırıı C!;e trıilteallik İngilterenin yeni ceva. miş'tir. SaLMıiyettar mehafil, bu ziyaret.in 
1tı:... raflı b' -~Ierdlr. ır surette Molotofn izah et. istisnai mahiyeti olmadığını beyaı:ı ct-

mcJctedirler. 

Berlin • Prag sür'at katan yoldan 
çıktı, 13 ölü var 

BerUn 15 
taıı, Sücıet - Berfin - Prag silrat ka
Rrunt is ınenııeketinde kAin Mi ttel _ 
b\ıştır. ı~~nunu geçerlten yoldan çık 
~~ de 20 ve bazılan ağır olmak ü

yardlı vardır. Üç vagon dev 

Esb. kişehir civarında 
ır tren kazası iki 
. kişi öldo ' 

tskrşc.-h· 
lia~rpaır. l5 (Hususi) - Ankara _ 
l2,ao da J: - Turas treni bugün saat 
~ bir ara.l~a~:nar istasyon makası başın. 
ur. a 1 e çarpl§mlş, iki kişi ölmüş.. 

liusUsi b' 
den C" ır. 'katarla kaza mahalline gi. 
1ıı.lıkikau:~r~yet Müddeiumumisi derhal 
de hatan. gırışmiştir. Tahkikat neticesin-
tn ·<&n nıak· · ~tlarıllda ol ınist ve demiryolları mc-

Ölenler 22 madığı anlaşılmıştır. 

rilmiştir. Lokomotif makas tesisatına 

çarparak tamamile tahrib etmiştir. 
Kazanın 5ebebi henüz anlaşılmamış

tır. A:lakadar makamlar tahkikata baş 
lamışlardır. 

Fransız - İngiliz 
kuvvetlerinin 

Başkumandanhğı 
Londra 15 (A.A.) - Dün Ava+ın Ka

marasında, hükfımetin harb vukuu ha
linde Fransız ve İngiliz kuvvetlerine 
bir Fransız generalinin başkumandan 
tayin edilmesine muvafakat edip etme-

miş olduğunu soran amele fırkatı meb
uslarından Henderson'a cevab veren 
Çemberlayn: 

cAskeıi harekatın muhtelif mıntaka
larda kumanda islerinin tanzimi bizza-. ' 
rure iki dost devletin mümessilleri ara-

----------
Karağacta bir 
kısım araziyi 

su bastı 
Bir kadın öldü, zarar 

24 bin lira 

Çanakka!lc 15 (HuS'Usi) - Son yağ
murlar Trakyanın bazı mmtakalarında 
zararlar tevlid ettiği buraya gelen ha
berlerden anl~ılma•ktadır. 
Edi~en bildirildiğine göre Kara

ağaçta son yağmurlardan 5000 dekar 
ekili ara7.iden 2900 dekarlık kısmı su 
altında kalnıı~tır. Zarar 24 bin lira tah 
min cdilm(>ktedir. Bundan maada sular 
altında kalarak göçen çifttik binası 
enkazı arasında kalan bir kadın da bo
ğulup ölmüştür. Boğulmak tehlikesine 
maruz kalan 4 kişi kayıklarla kurtarıl 
mı.ştır. Bu arada 120 an kovanı anlan 
ve g6meçlerile ziyaa uğramıştır. 

ltalyan filosu 
/spanqa ve Portekiz 
Sularına gttli!ıor 

Altmcı Goorg-es 
Milli ~cfin Ar.fhrma Kurum una 

tel~afı 
Ankara. 15 - Ulusal Ekonom ive Art. 

tırma Kurumunun beşinci kongresi müna 
sdbctile kongre ad•na Başkan General 
Ku11m Özalp tarafından gönderilen tazim 
telgrafına Cümhurreisi aşağıdaki cevabı 

göndermişlerdir: 

Kongreye candan muvıaffakiyetler dile. 
rim. Yüksek başkanlığunızda cemiyetin 
on senedenberi ifa ettiği yüksek hizmet. 
leri takdir ile yadeylerlm. 

~İnönü 
~~- ...................................... ....._..... ..... Inaıwer·~·-· 

.,, 

60 milyon lirahk 
kredi açıyor 

Londra 15 - Albay Adam Kic'n idnre
si a1tındaki mali ve ildısadi Polonya he
yeti, dün öğleden sonra buraya gelmiş 
ve Lord Halifaks ve Cadogan ile ilk bir 
görüşme yapm~tır. 

Roma. 15 (A.A.) - Birinci İtalyan de- Polonya) a verilecek olan. kredinin 
niz filosu cüzüıt.amlannın bu ayın son 10 50 - 60 mılyon İngiliz lirası olacağı tah
günü ile Temmuzun ilk 10 günü içinde min edilrııcktedir. Bu kredi münhası -
İspanya ve Porte'kiz suları ile Tancada ~ ran İngilız piyasalarında· yaptlacak o -
bir cevelan yapacakarı ha:ber verilmek. lan mubcıyaata tahsis edilecektir. 

Amavudluğa çıkarıldığı bildirilen Al
man askerlerinin bu ihracı bir nüma~·iş 
ise Uzakşarktaki Japon faaliyetinin art -
ması, böyle ıbir manaya alınamaz. Şayed 
o hadiseler Mihver devletlerinin Avru -
padaki işlerini teshile matuf yardımcı ha
reketlerse, !bu taraftaki vukuatın ciddiye.. 
tine inanmamız lazım gelir. Her iki tak
dirde de Berlin • Roma - Tokyo müselle
sinin tam bir faaliyet halinde bulundu~ 
muhakkaktır. Ve bazı İtalys.n gazeteleri
nin dedikleri gibi chesab görme> zamanı 
y.aklaşmış ise. ve vakti merhunun takar
rübünü bize en iyi şekilde itham edebile
cek olan emareler yukarıya snydıkları • 
mız hadaseler olaıbilirler. 

Bucian ötürüdür ki demokrat milletler 
arasında tam bir cephe vahdeti vücude 
getirmek iç;n geçirilen her gün, tehlikeli 
bir kayfba işaret ediyor, kapısına tehlike 
geldiği halde buna ehemmiyet vermiye.. 
cek kadar gaflet gösteren eski Bizansta 
bile pazarlık zihniyeti bu kadar milterak.. 
ki bir şekilde müşahede edilmiş değildir. , 

s ,d;.,,,, &ag.,,.,_ em.q.ç 
• 
lngiliz Kralı 

Amerikadan ayrıldı 
tedir. - - --

Deniz kuvveter.inin normal faaliyetleri lktısad Vekaleti tarafından 

Londra, 15 (Hususi) - Kral ve kraliçe 
akşam saat altıda (Amerika saati), İngtl
tcreye müteveccihen Kanadadan ayrıl. 
mışlardır. çerçevesi içine giren ve gayesi antrem:m Avrup· aya altı talebe 

olan bu cevelana lbir~k tahtclhahirler iş-
tirak edecektir. gönderiliyor lle 10 Yaşla Yaşlarında arabacı Şükrü 

~lYacak b'rınhda Bürhandır. ŞükrJ tanın. 
~ii..n.. ır alde pa ... uanın is rça parça olmuştur. 

- e kafatası parçalanmıştır 

'' Barış -- :___ 
kongresi · 

sında müzakere mevzuu olmuştur. Bu 
mesele hakkında etraflı malumat ver -
mek menfaati umumiyeye muvafık de
ğildir- demiştir. 

S 
d Ankara 1 5 ( A.A.) - Memleket sa-

ovy et ra yosunun nayiimizin muhtaç bulunduğu bilgili 

Türkiye için konseri teknik elemanlaıı yetiştirmek üzere İk 

Öğle yemeğini Halifaks şehrinde yemi§ 
olan hükümdarlar, halkın candan ve coŞ
ıkun tezahüratı arasında hareket etmiş. 
!erdir. 

Kral, hareketinden evvel Kanada hal. 
kma hitaben güzel bir nutuk söylemiştir. 

:8erlin 15 ' ' . 
toplana~ 5A.A.) - Ha~as: Berlinde 

Türkkuşu filosu 
Tedavüle çıkarılan yeni 

harfli banknot 
l'onaı .ı:ru,,~a~unıata ıgöre Nurenberg nas. 
k.0 ~"J""lıst ko · b ıtl... ngresia . . . n;gresı u yıl, cBanş 
4:1YllıJe k lSIJlinı alacak ve 2 Eylıllden 9 

Moskovn 
15 

(A:A.l _ Yabancı memleket- tısad Vekaleti taraf:ndan Avrupaya tah 
ıerle kül tur nıüna.-;ebetleri idamcsi wnum sile gönderilecek taqebenin 2-5-19 39 da 
Sovyet - Voks - Cemlyet!le s. s. c. B. radyo Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir yük
komitesi, TürKiye için bir radyo konseri ter- sek san'at okullarında yapılan seçme 
tib etmiştir. Du konser l6 Haziran Cwna gü- ınüsabak'l imtih~mım sınt' ile Abdullah 
nü, Türkiye saatile 19,30 da, 1744 metrede Arkunt, Nihad Organt, İhsan Ergu .. n, 
Moskova. 1210 Metredeldev, 1060 metrede 

t · Tbltlsl 349,2 metrede Slrnteropol ve 30999 Mehmed Güçkan, Kamil Yiğiter ve Ce-
zmır. 15 (A.A.) - Bu sabah 3,30 da B metrede Odesa istasyonları ta.rafından neş- Ialeddin Arkun kazanmışlardır. Bu altı 

İzmir de Ankara, 15 (A.A.) - Tü~iye Cümhu. 
riyet Merkez Bankasının 15 İlkteşrin 1937 
tar~inden itibaren tedavüle çıknımıya 
başladığı yeni harfli banknotlardan 
15.6.1939 tarihine kndar. iki buçuk Jira. 
hklardan 7.310.000. beş liralıklardan 
41.177.885, on Urahklardan 27.835.480. elli 
lirahklardan 32.564.900, yüz liralıklardan 
33.053.900 liralık olmaııt üzere yüz kırk 
bir milyon dokuz yüz kırk rki bin yüz 
altmış beş lira tedavüle çıkarılmış ve mu
kabilinde eski harfli banknotlardan ayni 
miktar tedavülden kaldırılını~tır. 

adar toplanacaktır. 

ilk tedrisat 
ı A ınuallimleri 

nkara 15 
ruaııiınl . . lHususi) - İlk tedrisat 
llunaıarı erın.n. ~umi müva~neye a
bunu tenı:sas ıtıbarile kararlaşmış ve 
t'aştırıJın ı? edecek maddi imkfuılar a -

agu başlanmıştır. . ' -

ursadan ha~et eden Türkkuşu filosu redlleoek:tlr. Konserin p!'ogramındn Türk genç İstanbulda Feshnne fabrikasında 
saat 11 de İ~ıre muvasalat etmiş. hava. ve Azerbaycan kompozitörlerinin aşağıdaki 4 <?.y staJ· <1Ördi1kten sonra Avrupaya 
da tayyare fılolarımız ve alanda Vali E. eserleri vardır: .. .. 

0 

•• • 
tem Aykut mr. ... -hk k k Nevıı KCı.zım Akses - Piyano ıçın mlnya _ yunlu mensucat tahsı1ine gondenlecek-

, u..w:ı em mev i umanda. · nı, Emniyet Direktörü Hava K turler. Hasan Ferid Alıınr - Şu ~te.. lerdır. 
ba1:kan ve o<A. ' urumu Uyucuk dans, biraz dur yfirUltoe oyun hnva-

v azası, ıruı:uuuat mümessilleri ttı- 81, • 

rafından karşılanmıştır. Magomayev - Şah İsmail operasından Şah 
Filo şehir üzerinde bir cevelan yapffilŞ İsmail aryası, Sacibekov - Köroğlu opera

ve Türık'kuşu, tayyarecilik ve hava kuv. sından iki arya, zeynalı - Piyano içlıı ınin-
vetleriınize aid dövizler bul kflX- dl yatürler. a+w ... .,lard - unan . sı ar Bu eserleri piyanoda Edelman, çalacak ve 
"·~ ır. şarkıları solist Tarhov OOgan.ni edecektir. 

/ngiliz askeri 
Heyeti Anharada 
Ankara 15 (Husust) - Bugün şehri· 

mize bir İngiliz askeri heyeti gelmiş ve 
istasyonda merasinile kar.ş'1,a~u·. 



' Sayfa 

Nafıa Vekili bugün 
Y alovaya gidiyor 

Dün şehrimizdeki tetkiklerini ikmal eden G nr. AH Fuad 
yeni sene nafıa işleri hakkında bayanatta bulundu 

Birkaç gündenberi §ehrimiz.de bulunan mıyacak ve ilk iş olarak temin oluna. 
Nafıa Vclcili General Ali Fuad Cebesoy, caktır. 

teftişlerine dün de devam etmiş, vilayet Bugün, İstanbulun üç senelik yol pla. 
Nafıa Müdüriyetine gelerek bir müddet lnı üzerinde tetkikat yapmaktayım. İstan. 
meşgul olmuştur. bul vilayetı daıhilinde yollara daha ziya. 
Nafıa Vekili bu yıl nafıada yapılacak de faaliyet verme imkanlarını aradık Ye 

olan yeniliklere dair muharririmizin sor. kısmen muvaffak olacağımızı zannediyo. 
duğu bir suale şu ceıva!bı vermiştir: ruz. İstanbulun imar planı üzerinde bu. 

c- Bu yıl Yüksek Mühendis mektebin. radaki Nafıa Müdüriyetinde ve Ankara. 
de, teknik okulun da istifade edeceği bü. da birçok planlar hazırlanmaktadır. Bun. 
yük bir matbaa tesis edilecektir ve ayrıca lar, şüphe6iz. İstanbul şehrinin yeniden 
lıir de Iaboratuar inşa olunacaktır. Mühen tesisine medar olacaktır. 
di<ilerimizi daha ziyade pratik yetiştirmek' Birkaç gündenıberi yapmakta olduğum 
için bu tesisata ehemmiyet veriyoruz. tetkikler bu akşam ibitiyor. Yarın Ya1ol. 

Ayrıca, teknik okulda da yüz bin lira vaya giderek Reisicümhur hazretlerine 
sarfile bir pansiyon binası inşa edilecektir. arzı tazimatta bulunacağım. Pazar günü 

Her iki mektebden Avtupaya gönderi. Yalovadan İstan'bula dönerek Ankaraya 
lecek stajyerlerin harcırahları devlet ta. gideceğim.,. 

rafından verilecektir ve bu okullarda Nafıa Vekiline İstan'bul Nafıa Müdürü 
noksan muallim ve muavin1ikler bırakıl. Bedri de .refakat etmektedir. 

Gaz ve benzin yüklü bir 1 Şişli telefon santrali 
motörde yangın çıktı yakında faaliyete geçecek 

Evvelki gece Çıibukluda gaz deposu ö. İstanbul Telefon İşletmesi Umum M5-
1nüıf°de demirli :bulunan ve 5950 teneke dürü Niyazi, beraberinde fen müşavirle. 
gaz ve benzin yüklü 99 tonluk Denizkap. ri olduğu halde dün şehircilik miltehas
lanı adında'ki motörde infilak neticesjnde sısı Prostu ziyaret etmiş, Unkapam ile 
yangın çıkmıştır. Azapkapı arasında döşenecek kabloların 

Vak'ayı haber alan İstinye deniz itfai. teSbit edilen yerlerini görüşmüştür. Kablo 
ye ıgrupu derhal vak'a mahalline yetişe. lar Eyhilün 26 sına kadar döşenmiş ola. 
rek söndürme ameliyesine başlamış ise cak ve bu tarihten sonra Şişli santrali fa. 
de müştail mevad tamamen tutuşmuş ol. aliyete .geçecektir. İstanlbulun telefon mü. 
duğundan söndürülmesi mümkün olma. kaleme ihtiyacı ancak Eyllı.lden sonra ta. 
mış ve ancak motör batırılmak sureti!e mamen giderilecektir. 
yangının önü alına'bilmiştir, kaza esna- Mil ıl 
11nda motörıün kaptanı ile makinist ha. te, errtk .. 
fif çe yaralanmışlardır. 

Denize dökülen binlerce gaz ve benzin 
tenekesi etraftan yetişen ameleler tara. 
fından kurtarılmış, ancak bu gaz ve ben. 
zin tenekeleri gümrüksüz olduğundan 

mutıaf aza teşkilatı memurları tarafından 
müsadere edilmiştir. 

Yaralıların müdavatı yapılmış, iştialin 

sebebi etrafında tahkı"kata bll§lanmıştır. 

Vali hugiln Yalovadan geliyor 

Vali ve Belediye Reisi Llıtfi Kırdar 
bugün Yalovadan dönecektir. 

Kömür depolan Bakırköyüne 
kaldırılacak 

Kıunıçe.şmeden kalclınlacak kömür 
depolarının Bakırköyüne nakledilmesi 
kararlaşm1ştır. Prost, depoların yerl~ 
rini planda gösterecektir. Şehir lf lerl : VekaJet, limmun Haydarpaşadan baş 
ka tarafta ınşa edilmesi için 1etkikler 

Süt veren hayvanlarla ahırların ıslahı yaptırmaktadır. 
karar1aştınldı Üskü~ plajmm tanzimine başlandı 

Süt veren hayvanlarla ahırların is - Üsküdarda belediye tarafından para
'ih edileceğini ya1mıştık. Dün vilAyet sız bir plaj vücude getirileceğini yaz
~ belediye sıhhiye müdürleri bay - mıştık. Bu sahadaki havuz temizlen -
tar müdürünün iştiraklerile bir toplan- miş, ~He başka taraftan kwn nakli 
tı yapm~lar ve bu hususta ba'l.l karar- zarureti hasıl olmuştur. Mütehassıslar 
iar verilmiştir. bu mıntakanm gayet güzel plaj haline 

Motörlü nakil vasıtalanmn yıllık 

muayenelerine başlandı 

Motörlü nakil vasıtalarınm y1llık mu 
ayenelerine başlanmıştır. Bu ayın 2 S 

ine kadar moto.sıklet~erin muayenesi, 
ayın 26 sından Temmuzun onuna' ka -
dar hususi otomobillerin muayeneleri, 
Teımnuzun 11 inden 24 üne kadar kam 
yon ve kamyonetlerin muayeneleri, bu 
tarihten ayın 29 una kadar otobüslerin 
ve 30 Temmuzdan 2 Eylule kadar da 
talcsilerin muayell€Si devam edecek -
tir. 

Belediye fen heyeti muamelitmın 
tetkikine baflandı 

Belediye rnuamelAtını gözden geçi -
ren mülkiye müfettişleri, bugünden i
tibaren fen heyeti muamelatını tetkike 
başlıyacaktır. ........................................................ -.... 
Nişan merasimi 

Merlı~ topçu dairesi reisi Ali Refik 
Paşa ile merhum şekercibaşı Hacı Bekir 

.zade Muhiddin Efendi torunu ve Nazım 
Oskay kızı Mualla ile emekli albay Mus. 
Ufa Eşref Lüleburgaz oğlu ve M. M. Ve
kAleti Hava miisteşan alıbay Zeki Doğanın 
byınbiraderi İş Ban'kası memurlarından 

Behzad lıüleburgazın nişan merasimi dün 

ıece A*aradil Karpiç salonlarında ak. 
J9a ve dost'ian huzUrtıe yapılıru§tır. 

Tarafeyne saa:detler temennJ ederiz. 

kona bileceğin de müttefiktirler. 

Poll•f~ ı 

Fazla kinin yutan bir kadın hastaneye 
kaldırıldı 

Beşiktaşta oturan Emin kızı Mevlu -
de, fazla kinin yuttuğundan zchirlen -
me alaimi göstermiş, imdadı sıhhi oto -
mobili ile hastaneye kaldırılmı.ştır. 

Metresini yarahyan adam yakalandı 
Yenisehirde Uygur sokağında oturan 

Sabahaddin, bir müddettenberi bera -
ber yaşadığı Fasa.na ile bir kıskançlık 
yüzünden kavgaya tutuşm~, biraz son
ra da kadını bıçakla kasığından yara -
lamıştır. Suçlu yakalanmıştır. 

Takib <'dilen bir adam kaçarken 
l"V sahibini vurdu 

Dün gece Akbıyıkta bir hadise ol -
mu.ş, zabıta tarafından aranılan bir 
şahıs yakalanacagını anlayınca gizlen
diği evin bahçe duvarından atlıyarak 
kaçmıya başlamıştır. 

Bu gürültüye uyanan Kereste soka
ğında oturan Mustafa oğlu Mehrned 
evinin bnhçesine bh· adamın atladığını 
görmüş. hırsız zannederek yakalamak 
istemiştir. Bu sır.ida firari Mehrned 
elindeki bıçakla :Mahmede hücum et -
miş ve a1tı muhtelif yerinden yaralıya
rak kaçmıştır. 

Yaralı Mehmed Cerrahpaşa hasta -
nesine kaldırılmış, suçlu dal kendisini 
takib eden memurlar tarafından yaka
laJllllljtı.r. 

SON POS'l'~ 

Adliye Vekili dun 
Ankaradan gelerek 

Yaf ovaya gitti 
lstihsalata memleketimizin dış ticareti müva~f 
nesinde devamlı şekilde aktif kalmakta aııı• 

olacak şekilde ehemmiyet veriliyor 
Adliye Vekili Fethi Okyarın Ankara. •. 

dan şeh.:imize gelerek, Milli Şefe m~l~~ Cihan iktısadiyatının ana unsuru o-ı da feyizli neticele!' elde edecegı. 
o~~ak uzere Y~lo~aya hareket ettığır.ı lan ham maddeler meselesi gün geçtik- madd~!erde de kuru.lrn~k~a ola;..,-
dun llıiber vermıştır. çe alemşümul ehemmiyetini artırmak - s~nayııne yetecek bır ıstıhsal 

FetJhi Okyar, evvelce mukarrer olduğu ı ta, bilhassa büyük S<!n~yi memleketleri tesi elde ettikten başka, ihracat 
gibi Saint Andreus Üniversitesinin kendi. · d d 1 k "k a· atında 

kendilerine lüzumlu olan iptidai mad- rın e e mem e et ı tısa ıy sine tevcih ettiği fa'hri doktorluk münase. ticel_. 
deleri sulh zamanında olduguv gı"bi muh- him rol oynıyacak feyizli ne betile yapılacak merasimde hazır bulun-
temel bir harb esnasında da kolay, u - sıl olacaği. muhakkaktır. ma'k üzere, bugün Londraya hareket ede. rb 

cektir. cuz ve her istenildiği zaman temin ede- Çimento gümrük resmi a 
İstasyonda müddeiumumi Hikmet bilmek için büyük mesa~ sarfetmekte -

Onat, kadastro ve tapu erkanı tarafın- <lirler. 

dan karşılanan Fethi Okyar, Kadastro Bilhassa son .sene zarfında başlıyan 
ve tapu işleri hakkında istasyonda' bu- g~niş silahlanma programının tatbikı
lunan eski kadastro baş müşaviri Halid 

na geçilmiş olması harb sanayiinde kulZiyadan bazı izahat almış ve: 
_ Halk kadastronun geç yapılma • lanılan iptida'i maddelerin istihlB.kab 

sından dolayı muztarib olmaktadır. Bu nı geniş mikyasta artırmış ve topraklan 
işin daha sür'atle ikmaline çalı.ş:malıyız. dahilinde muhtemel bir harb esnasin -

Havadan tayyare ile ha'rita alınması da harb sanayiinin faaliyetini devam 
işi çok ilerlemiş olduğundan bundan is- ettirerek harb sanayii rnevaddı iptidai
tifade etmek yolu aranılmalıdır, de - yesi bulunmıyan memleketleri bir kaç 
miştir. senelik stoklar yapmağa sevketmekte 

Müteakiben müddeiumumi Hikmet bulunmuştur. Toprak gıda ve sanayi ip
Onatla gör~meleri sırasında da Adliye tidai maddeleri, hayvani gıda ve sanayi 
saralvı meselesine temas eden Vekil: 
_~İstanbul gibi büyük bir şhrin Ad- iptidai maddeleri müstahsili olmak vas-

liye sarayından uzun müddet mahrum fını taşıyan memleketimiz, alelumum 
kalması mahrumiyetlerin en büyüğü - sanayide kullanılan ve harb sanayiinde 
dür. Şimdi yeni Adliye sarayı inşaat de bellibaşlı rolleri bulunan madenlere 
sahasını sür'atle temizlemek ve inşaat de malik bulunmaktadır. 
devresine geçmek iktiza' ediyor. Bun- Cümhuriyet hükfuneti yurd iktısadi
dan vvel yapılan projeyi yeni arsaya y<ltında mühim rolü olan ve memleke-
göre tadil ettirelim. timizi dıs ticaretinde tamamile ve de -

Eski Adliye sarayı arsasının da el'an vamlı şekilde aktif kalmakta amil ola
ınolozlarla dolu olması İstanbulluları 
rnuazzeb eden bir ha4ldir. Bu arsanın te- cak olan madenlerimizin işletilmesi işi 
mizlenmesi işine biz de müzahir olalım, ne layık olduğu ehemmiyeti vermiş bu 

lunmaktadır. Bu rasyonel çalışmıhıın demişlerdir. 

Fethi Okyar otomobille istirahat 
etmek üzere Modaya gitmiş ve Kadıkö
yünden 9,50 vapurile Cürnhurreisirnize 
taziım1erini arzetmek üzere Yalovaya 
geçmiştir. 

Adliye Vekilimizin Londra dönüşii İs. 
tanbul adliyesini ziyaret'Ie, tetkik1erde 
bulunacağı anlaşılmaktadır. 

Mısır Harıciye Nazırı 
yarın şehrimize geliyor 
Mısır Hariciye Nazırını İskenderiye. 

den limanımıza getirecek vapur dün İs. 
kenderiye limanından hareket etmiştir. 

Hariciye Nazın Abdülfettah Yahya Paşa 
yann saat 17 de limanımıza gelmiş ola. 
cak, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
İstan'bul Komutanı General Halis Bıyık.. 
tay, Mısır konsolosluk erkanı ve kolonisi 
tarafından karşılanacak ve bir müfreze 
tarafından sel8mlanacaktır. Askeri ban. 
do tarafından rıhtımda Türk ve Mısır 

milli marşları çalınacaktır. Geceyi Pera. 
palasta geçirecek olan Hariciye Nazırı, 
Pazar sa'ba:hı Yalov.aya gidecek ve Milli 
Şef tarafından kabul olunacaktır. _______ , 

Muhabere ve Münakale 
Vekili yakıdda şehrimize 

gelecek 
Haber aldığımıza göre l Temmuzdan 

itibaren faaliyete geçecek olan Denizyol. 
ları ile Liman Umum Müdürlüklerinin 
vaziyetlerini tetkik etmek üzere Muha. 
berat ve Münakalat Vekili Ali Çetinkaya 
birkaç güne kadar şehrimize gelecektir. 

An'karadan avdet eden Limanlar Umum 
Müdürü Raufi Manyas ile Denizyolları 

Umum Müdürü Turahim Kemal dün De~ 
nizbankta komisYQn halinde bir toplantı 
yaparak devir ve teslim işleıile, yeni şek. 
le dair tetkiklerde ·bulunmuşlardır. 

----·--.. -·--
Askerlik işleri: 

Şubeye davet 
Beşiktaş A.~kerl!k Şubesinden: Beşik~ 

askerlik ~ubesin·le kayıdh topçu yedek sü -
bay Tevf"k o~lu Celftleddlnin acele §Ubeye 
müracaatı ilan olunur. 

Topl11ntılar: 

Yoksulları koruma cemiyeti toplandı 
Partinin hlm<'.yeslndekl vilayet yoksulları 

koruma cemiyetinin cemiyetler kanununa uy 
gun bir hale k.onul.Dıası icin .dün h!r toplantı 
yapılmıştır. 

neticesi olarak memleketimizden bir se 
ne içinde 1300 ton antirnuan, 4064 ton 
burasit, 2488 ton bakır, 1 360 ton mag
nezit, 6743 ton çinkolu kurşun, 208405 
ton ıkronı, 2 186 ton manganez, 6285 ton 

çinko, 355850 ton maden kömürü ihraç 
edilmiş 20360 t<m demir isti'hsal edil-
miştir. 

İstihsa'lat ve ihracat arasında belli

başlı hususiyet arzeden madenlerimiz 
uzun seneler atalette kalan bakır ile 
Türkiye maden istihsalatında yeni o

larak yer alan demir ve bütün dünya -
da gittikçe kıymet ve ehemmiyeti ar -

tan ve biiWn dünya istihsal.9.tmın yüzde 
50 den faz}asın1 karşılıyacak vaziyette 

olan Krom istihsal ve ihraccttımızdır. -
dır. 

Bilhassa bı1 son maddenin memleke
timize senede, 5 milyon miktarında dö
viz getirmesi ve içinıde bulunduğumuz 

yıl içinde müşterilerimiz meyanında 

bulunan Amerikanın harb sanayii için 
elzem ohm kromlanm1zdan büyük bir 

stok vücude getirmek için rnubayaat -
ta bulunacağının anlaşılması ile ehemi
miyeti aşikardır. 

başlıca maddele -

bu madenin istihsalinin her sene bir re
kor tesis eylemekte olmasını intaç et -
mektedir. 

Bu kıymetli maddenin başlıca• rnüs -
tahsilleri istihsal miktarlan sırasile ce
nubi Rodezya, Türkiye, Cenubi Afri -
ka, Hindistan, Küba; Yugoslavya, Yu
nanistan, FHipin ve Yeni Kaledonya -
dır. SovyE.>t Rusya ve J a~<>nyada da kül 
1i •etli ır..iktarda krom varciır. Müsteh
lik memleketlerin başında (562800) 

Amerika mem1eketirniztfon 319400, 
Almanya 66000. İsveç 48800, Norveç 
6315, Ingiltere 1000 ton kro~ ithal et-
mektedir. Birkaç sene zarfında Tür -
kiyenin bakır ve demir istihsalatında 

Dahilde ıbir çimento sanayii tee 
bu sanayiin memleketin ihtiyacını 
lıyaca'k istihsalat yapmakta oırnası 

yısile evvelce hariçten çimento ~ 
nı kolaylaştırmak maksadile yap ~ 

lan gümrük müsaadatının deva~~ 
zum kalmamıştı. Dahildeki sane.Yd ınl 
mak maksadile şimdiden sonra :nıe 
timize çimento ithali İktısad Vekil~ 
müsaadesine tabi tutulduğu gibi ~ 
çimentonun beher tonundan alı~ 
olan 50 kuruş gümrük resıni 200 

çıkanlm~tır. _.../ 

~··············· .... ·· .. -············· ..... 
ISTANBUL HALI< 

TiYATROSU 
Kenım ooıer .e 

ttrkadaşları 1~ Ba aqam Oalı:iidar ~ 
bahçeainde Tarihi k 

iNCiLi 
3 Perde 7 lı:ltillk Jıfi ... 

varyeteai telepati tecriibeleri 

~ 
Möbleli acaıı apariıman: :aıaç, 

nezaretli ve her türlü konforu~ ~ 
leli bir apartıman yaz me ~ 
ehven şartlarla kiralıktır. oase ·-
E. Talu adına hergün saat tiçtell 
ren müracaat. Telefon: 20203. 

28 Temmuz 1939 

T'itBK &011 
Botun Amerika bu btıyOk '°"' 

kutlamata bamlanıyor 

K .&. T '1' A. 
NEWYORI( 



Muş nakil vasıtalarını 
intizama sokmak 

lazımdır 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

..• m ıa tavuklara ~öyle 
güzel bir .. 

... um yapmak lstiyo-
nım. fakat evin neresine yıı. 
payım? .• ( 

Hasan Bey - Şehircilik mü.. 
telhas ısı Proota sor.. nbım 

plılnda nasıl göstermij baka.. 
lım! .. 

Sayfa 1 

C Yurddan resimli haberler =:J 
Y ozgad memleket hastanesi genişletildi 

Yozgad (Hususi) - Vilayetimizin karar vt:rmış ve 1 - Haziran - 939 ta~ 
çok hassasiyetle göz önünde tuttuğu rihinden itibaren hastane 65 yatak ü • 
hayır müesseselerinden biri de Memle- zerinden çalışmaya başlamıştır. 
ket hastanesidir. Bu hal bütün vilayet halkınca mem .. 

Hastroıemiz bütün fenni techizatlı nuniyetle karşılanmıştır. Bundan baş -
modern bir müessesedir. Bu yıl Umumi k h tan · bah · · · ı...o .. bin lira 
Meclis 50 yataklı olan bu hastaneyi 65 a as enın çesı ıçın ~ 
yatağa çıkarılmasına ve bilaistisna i18ç tahsisat konmuştur. Pek yakında bu 
ve iaşe ücreti alınmamasına ve bütün bahçenin tanzimine başlanacaktır. ~ 
hasta vatandaşlara açık bıralalmasına sim hastaneyi göstermektedir. 

Babaeski yakında elektriğe kavuşacak 

Gemlikte bir sergi 



.. ,.. 
1 __!ii disel er Karşıaında 1 

Teftişten sonra 
' 

E pey zamandır görünmiyen me

raklı, dün matbaaya çıkagel -

di. 

medilerse, iktısad müdürii bu kar.alar-

- Hoş geldin! 
])edim. O, hoş bulduk demeden elini 

cebine götürdü. Cebin<len çıkardığı, 
gl!Zeteden ikesilmiş bir pa11Ç8Yl bana u 
zattı: 

- Oku şunu! 
- Okudwn biliyorum. 
- Ne biliyorsun, biliyorsan bana da 

anla . 
- Sen de okumuşsun ya~. Sen de bi

!lirsin. 
- Bilseydim, sana kadar gelmez -

dim. Sen oku ... 
- Peki okuyay1m. 

da da çürük çorap satıldığını bilmi -
yor mudur? 

- Belki bilir, belki bilmez. 
- Gt-ne bilir, gene bilmez. 
- Ben de fazlasmı bilınem. 
- Öyleyse şu havadisi sotıuna ka~ar 

oku .. 
Bıraktığım yerden devam ettim: 
cİktısad müdürlüğü bunların üzerin

de çürük olduklarını gösteren damga -
iar vdksa tutulacak zabıt varakasilc . , 
birlikte sahiblerinin mahkemeye veril
mesini tebliğ ebniştir.> 

Piyasada acaba üzerinde cbu çorap 
çürüktür> damgası olan bir tek çorap 
var mıdır? 

- Herhalde olacak. c Beyoğlu kaymakamı yaptığı teftiş-
ler esnasındg birçok yerlerde çürük - Seninle beraber kalksak, sokaığa 
kadın çoraplarına tesadüf ettiğini be - çıksak. 
Dediye iktısad müdürliL~ bildirmiş.» - Şimdi işim var .. Ne kalkabilirim, 

D ne de sokağa çıkanın. - ur. 
D d - Soka aa çıktıg~ ımızı farzedelim. - ur wn. .., 

- Beyoğlu kaymakamı birçok yer - Dükkan dükkan dolaşsak. Sizde çürük 
:terde çürük çorap bulunduğunu teftiş- çorap bulunur mu? desek .. Evet bu -
te mi öğrenmiş? lunur, cevabını verip rafla'rdan kutu 

- Öyle olcak. kutu üz~rleri cbu çorap çürüktür> dam 
- Biraz geç kalmış. galı çoraplar indirecek bir tek Ç<>rapçı 
- Nevc? bulabilir miyiz? 
- Se~elerdenberi sizin yaza yaza ka- - Bilmem. 

!eminiz kurudu. Bizim söyliye sğyliye - Piyasada bulunan bütün çorap -
dilimizde ıiiy bitti .. : ları toplasalar, bu çor:11plar içinde bir 

- Canım 0 teftiş ederken resmen çift olsu:ı sağlrun .corap bulunabilir 
bunlara şahid olmuş. mi? ... 

_. - Resmen görmi.iş o baŞka.. Sonra - Bilmeı:n·· . .. .. •. .. 
da belediye iktısad müdürlüğüne bil- - Beledıye ıkt.Jsad muduru, uze -
dirmiş ha! rinde cbu çorap ~ı:tür> .~~~gası bu 

- Ev€t! lunan bir çorap gormuş mudur? 
- Eğer Beyogru .kaymakamı teftiş - Bilmem! 

etmemiş olsaydı .. Belediye iktısaU mü- - Çürük yumurtayı, bu yumurta çü 
dürü .Piyasada çürük çorap bulundu - rüktür; mah!Cıt yağı, bu ya•1 mahlut -
ğunu bilmiyecek miydi? tur; eşek pastırmasını, bu pastırma eşek 

- O kadannı bilmem. pastırmasıdır, diyerek müşterisine sa-
- Eminönü kaymakamı, Fatih kay - tan bir tek esnaf var mıdır? 

makamı, Kadıköy kaymakamı, Balkır - - Belki yoktur. 
köy kaymakam?. - Olabileceğini tahmin eder misin? 

- Kafi, Beyoğlundan maada bütün - Bilmem! 
İstanbul kazalarım - say~ağını anla - Meraklı kız:mıstı: 

ye iktısad müdürlüğüne; kazalo.ırı da -
hilinde çürük çorap satıldığını bildir -

dun. - Sorduklarunın yarısından ço -
- Saydım farzet. ğuna, bilmem, cevabını veriyorsun. 
- Farzettim! Ben de boşuna buraya kadar gelmişim! 
- Bu kazalar kaymakamları beledi- Dedi ve kapıdan çıkıp gitti. 

C Bunları biliyor mu idiniz_? _] 
Gazetelerin icadından evvel Askmm i cadı 
16 ncı asırda ga. P a n t a 1 o n -

retcler henüz icad lanmızı tutan as-
olunmamış idi. Bu kılanın ne vakit ve 
sırada Franşada lkimin tarafından 

mühim havadisle - icad edildiğini bi -
ri halka bildirmek li)~r musunuz? .. 
;çin kfığıdlan yağ. Pantalon askı. 

!arlar ve şeffaf bir sını Brete.U~ adın. 
hale koyarlardı. Bu kağıdlarm üzerine da bir doktor icad 
havadisler yazılır, yuvarlak olarak bü - eylemiş. İcad on 
külür, için€ fener konur ve geceleri u -\altıncı asırda yapılnıı~tır. Ondan dolayı 
mumt ll1€ydanlarda halka teşhir edilirdi. askıya fransızca bretelle dcnmekıtedi:-. 
-······························································-·-- -··-··-·--··__..----··---

Bir aokak terbiyesi 
Eski~hirde oturan bay cR. G.> ga

zeteye geçirilmemesi kaydile bana 
eergiizeştini yazmış, bitirdikten son
ra: 

- Acaba bu kız benim neyimi be
ğeıuniyor? diye soruyor. 

Güzellik, karakter ve huy nisbidir. 
Şahsa göre değişir. Birisinin beğen -
diğini diğeri bcğenmiyebilir. Bun -
dan dolayı onu muahazaya hakkımız 
yoktur. 

Okuyucumda genç k1zın hoşuna 
gitmiyen nedir? Tayin etme'k güç -
tür. Fakat bana anlattığı hikayeye 
bakarak birkaç tahmin yapma'k müm 
kündür. 

Bir erkeğin tanunadığı bir genç 
kızı gözü çekecek hareketlerle ta -
kib etmesi çirkindir. Takib ile iktüa 
etmiycrek kon~ya kalkışmasi çir 
kinlik hududunu aştığını gösterir, 
Genç kızın şikayetine ra&men hare -
ketinde ısrar etmesi ise açıkça ter • 

biyesizliktir. 
Okuyucunı bana darılmasın, fa -

kat: 

- Acaba bu kız benim neyimi be
ğenmiyor? diye sorduğu zaman ken
disine: 

- AhlSkını, diyeceğim. 

Okuyucumun anlamak istediği bir 
nokta daha var: 

- Şimdi ne yapmal1yırn? diyor. 
Cevab basit: 

- Kendini unutturmalı, bu vak'a
dan da ders alarak tanımadığın, teş
vik görmediğin bir kızın arkasına 
takılmaktan vazgeçmelisin-

* Bay (K. A. A. D.) ye: 

- Bahsettiğiniz hastalık gençlerde 
olursa (irsi) bir takım sebeblerden 
ileri gelmiş farzedilir, tedavisi yok -
tur, tedrici bir erime ile ölümde ni
hayet bulur .. Bu kızdan vazgeçiniz. 

TEYZE 

SON Jl'OSTA 

~ 
Pratik güzellik 

bilgileri 
Rengin sarılığını gidermek: Karaci -

gcrm ıyı işlememesinden ileri gelen 
sarı renk bol domates suyu içerseniz 
geçer. 

Beyazlaşmak: GüzelııA mUtenassıs -
ları limonu cildi beyazlatmakta kulla
nıyorlar. Sık sık limon suyu ile uğuş -
turulan deri zamanla kadifoleşiyor ve 
açılıyor. l"azla ekşiliğe dayanamıyan 
nazik cildler için limon suyuna biraz 
çiğ süt karıştırılınalıdır. 

Bundan b:tşka tırnak altlannı, dip -
!erini ve bUtün e1i limon kadar temiz
liyen ve yumuşatan hiçbir.şey yoktur. 

* Salataliğın en mükemmel bir mak -
yaj sistemi olduğunu bilınem biliyor 
musunuz? Ondan. yüzünüz makyajsız
ken de istifacle edebilirsiniz. Dilim di
lim kesip temiz yüze sürmek cilde son 
derece iyi bir tesir yapar. 

Her ka ..!ın b;ll1'elidir 
Mevsim bütün bütün değişti. Kışlık

lara tlrtık lüzum kalmadı. Onlan gele
cek yıla kadar en iyi şekilde sakhya -
bilmek için neler yapmak lazım bilir 
misiniz? 

* * Önce mutlaka temizlenmeli. Yı -
kanauilenler vıkanır. Yılkanamcyanlar 
benzinler, mn~nyakla temizliğe veri -
lcrek, herhalde bir yolunu bulun temiz 
lenir. Bir elbise ne kadar az giyilirse 
giyilsin, görünüşte ne kadar temiz ve 
veni olursa olsun muhakkak bir koku
;u vardır. Bu koku güveleri çeker. 

.. * * Sandıklarınızda, do1b1arımzda gi
yeceklerinizi daima ayni yere sıkı sıkı 
yerleştiriniz. Ar<ilarmda toz ve güve
nin girmesine müsaid l:x:ışlukları bırak

mayınız. 

* * Her taraflarını (trebantin ) e 
batırılmış gazete kağıdlarile sarınız.Bu 
kağıdlardan ara yerlerine de koyunuz. 
Güve korkusu kalmaz. Ya~ı emniyetle 
geçirebilirsiniz. 

* Eski gazeteleri atmayınız: Halının ve 
ya kıymetli bir örtünün üstüne su ve 
saire dökülünce her.şeyden önce bir ga
zete ile silinmelidir ki su içe işleme -
sin. 
Yağmurda giyilen fötr şapkalann i

çerisini, eve gelir gelmez gazete kağı<l -
larile doldurursanız ıslaklık ç<.~uk ge
çr. Fötrün tekli bozulmaktan kurtu -
lur. 

* 
Evleroen, apartlmanlardan yemek ko

kusunu çıkarma~, onlara nef:s bir koku 
vermek için basit bir usul vardır: 
Ağzı hava almıyacak şekilde sıkı sıkı 

kapanan lbir kavanoz alınır. İçine (gül, 
leylfıik gibi) kokulu çiçeklerin yaprakla
rından bir sıra dizilir. Mevsimine göre 
hangi çiçek varsa ondan ... Bu yaprakların 

üzerine bir kat tuz serpilir. S!nra gene bir 
sıra yaprak dizilir ve kavanoz doluncaya 
kadar ibuna devam edilir. Doldu mu içine 
üç, dört kaşık al'kol dökülür. Ağzı sımsı. 

kı kapatılıp bir kenara bırakılır. 

Evin kokusunu değiştirmek icab e~tikçe 
bu kapak ıbirkaç dakika açık tutulur. Or. 
talığa derhal miSk gibi bir koku yayılır. 

Bu il3.ç uzun zaman bozulmaz. Tekrar 
tekrar kullanılabilir. 

Dün bir rüşvet hidise 
muhakemesi yapıldı 

~ir şahid mütebayin ifadesi üzerine iddia • alda 
tevkif talebi karşısında ifadesini gerı 

Dün asliye 2 nci ceza mahkemesinde 
mahiyeti hayli karışık bir ~vet ha -
<lisesinin duruşmasına bakılmıştır. 
Vak'anın suçlusu bulunan Pangaltı 

polis merkezi memurlarından Ethemin 
Pazar tatiline muhalif hareket eden 
Hasan isminde bir tütüncüden hakkın

da tutulmuş z::fuıt varakasını yoketmek 
üzere, 1 O lira rüşvet aldığı iddia edil -
mektedir. 
Hasan~n vaziyetten Emniyet 3 üncü 

şube Müdürlüğünü haberdar etmesi ü
zerine, 1 O \\ded gümüş liralığa işaret 
konarak bir cünnümeşhud tertib edil -
miş ve Ethem suçüstü tutulmuştur. 

Maznun ise, mahkemede verdiği i -
!adelerde: 

- Bu parayı komiser muavini Adile 
vermek üzere, Hasandan almıştım. Rüş 
vet olduğunu bilnilyordum. Benim, bu 
suçla hiçbir alakam yoktur. 

Demiştir. 

Dün, mahkeme bu noktaları tenvir 
maksadile, muhbir Hasan şahid olarak 
dinlenmiştir. Şehadetinde Ethemin ko
miser mu~ini Adil namına kepdisin -
den 1 O lira istediğini söyliyen muhbir: 

- Fakat, Adil bana böyle bir teklif
te bulunmamıştı. 

Demiştir. 

Hasan, 3 üncü şubede tutıulan zabıt 
varakasında ise, Acfü namına' rüşvet 
istiyenin Fikri isminde bir polis me -
muru olduğunu ileri sürerek, cürmü· 
meshud tertibini istiyordu. Bu .zabıt 

varakasında, Ethemin adı mevzuubahis 
dahi edilmiyordu. 

Bu m iibayenet şahide soruldukta, Ha 
san mahkemedeki ifadesinde ısrar et -

yaralama !ad.isesi eıra:::. 
mumilikçe tahkikata 
tedir. ~ 

Suçlu Ayşe, 4 üncü -
ğine verilerek, hak]oDda 
açılmıştır. 

Karısım öldüren 
muhakemesine de 

Bir müddet evvel Fatilı 
si yolunda kıskançltk 
Şükriyeyi öldüren suc~.,_. 
kemesine, ağircezada auı-. 
dilerek, son safhaya va 

Halil, :kendisinden 
bulunan karısını, edliyeye 
şıkı ile 1:-eraber görmüş ve 
facia vukua gelmiştir. 

Dünkü celsede mütal 
müddeiumumi .tlbeyd, vak 
tahrikler nazara alınarak, 
kanununun 449 uncu :ın8 
tecziyesini istemiştir. ...+rt'. 

Dava, müdafaaya kalın~-:.; - ----- ·-
Zeytinyaglarmız No~. 

konserve san•J11 

kullanılacak 
Edremid .rnıntak861 yağl 

1 asidli zeytinyağlarının NorftC 
servesi sanayünde kull 
olduğu anlaşılmıştır. Norve9 
larında yapılan taıhlillıer 

hususta rapor alınmJŞtır. 
Bu netice zeytinyağla~ 

ihracını mümkün kılacak 

ipekli kadın çorap 
miştir. işaretleri 
Bumır. üzerine. müddeiumumi Neca- 1 İpek ve sun't ipekten yap ti Kütükçüoğln hilafı hakikat şehadet - 99 

vk f . . kadın çoraplarına vurula!l 
ten takibat için, suçlunun te i mı ıs- evsaf ve mahiyetini göst~~~.O 
temiştir. ınaoı-- . 

Bu vaziyet karşısmda şahid ısrardan dan müşterilerin anla ~ 
yüzdep birçok hoşnudsuzl vazgeçerek ifade~ini geri almıştır. 

M Eth d hb. . h"l tiği anlaşılmıştır. _ 
amun em e, mu ınn a en Piyasada ipekli kadın ço~· 

Pan~altı merkezinde bulunan Adil ve dd 
beııg ve Viskos iptidai ma 

arkadaşlarının tesir} altmda böyle söy- pılmaJdadır. Damgalarda Y 
lediğini iddia etmiştir. 
Cürmümeşhudda hazır bulunan 3 de yazılıdır. ~ 

üncü şube 'komiserJcTin°dcn Seylfi de, Bundan sonra malın kalın. ot• 
- olduğu gösterilmekte, daha "'1i 

muhbirin ilk müracaatında Adilin, po- K 5 işaretlerile çorapların ka 
lis Fikri vasıta'silc kendisinden 1 O lira 

•. • •~.J·Y· . .. ı-.J•Y• . b .. ret edilımektedir. S S 
ruşvet lSL\..-uıgmı soy \..'-'ıgını, unun u- A _ 1 :•JL· 1 s ı S 2, 

. d y n.:sı muıuım o an , '"~ 
zerine icab eden tertıbatın alın ıgını .d. k" b 1 d i>irinCisİ ıırs 

k .. 1 .:ı--· t· ki n ır ı, un ar an .• _,.rt. bildirere , ezcum e, u=ıı:ış ır : 1 s 2 ı az sakatw- -çorap arı. er _;.d 
- Parayı Has..'lndan aldıktan scm:a, ise, tamamen sakat olan çots~.! 

yolda Ethemi tuttuk. Fakat, o ben klm kt d. Bu ·şaretleri ~~ . ~- ,_~ ded. B.. me e ır. ı 
seden para fılını auılö"Uım> ı. oy-. satanlar haklkında nizarnn 
lece kendisini merkeze götürerek, üs - h .. kümleri tatbik edilm~· 
tünü aradığımızda 100 aded işaretli gü u • • u·tf. 
müş lira elde edildi. Maznun sokak - MUhım mıktarda 
ta hadb~eyi inkar yoluna sapmasaydı, yapak sataldl-
vaziyeti derhal bir zaibıt1a tesbit edip, .. . . nideD 
ikinci cünnürneşhutu da yaparak, paL Dun Almanya ıçm ye 

Ad ·1 l 1 y 1 k tifük satılmlftır. rayı t e a ıp a mıyacagını an lyaca - ed Be aıatJ 
tık. Aya§, Ger e ve yp 07..108 

Muhakeme, gelmiyen şahidlerin cel- .dan yaadpılan bu satlflar 1 

b. . . t ı·k _.:ı·1 . t• rasınd ır. _ ... 
ı 1cın a ı ~ı m1ş ır. R Al ıa.. .. ap• . . k d b" usya ve manyaya -Adhyeda hır a m ve ır maıar 53 kuruştan Polatlı 

erke vgİ yaralayan kadın hakkmd& dan 50 bin kilo, Trakya mail 
. hk"k ld kuruŞtan 15 bin kilo, ve Ç ılk ta 1 at açı 1 }arından da 59 kuruştan 5 biJI 

Evvelki gün adliyede cereyan eden mübayaa etmişlerdir. ······-·· ................. ········-... ·········-·------... ··········-··--· 
1 Bacaksızın maskaralı klan: 
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•ı b 1 C:~DEBÖVAT::J Sf an U fiq. 500 Anlaşllan şiirle anlayanlar 
su··ren 1 gını için yazılanın farkları 

YAZAN: HALİD F A HRI OZANS OY 

30o den f azla cami, 36 tekke, 260 
hamam kül olmuş, Laleli camisine 
ııpınan 400 insan cagırcajjır ganmışf ı 

( Son Posta., mn tarihi bahisler muharriri el yazması kaynaklardan tetkik edip yazıyor l 

- Anlamıyorum canım .. bu nasıl şiir? böyleleri, modaya bile tabi olmağı sıkıl\ 
- Anlamıyorum. tılı bir külfet sayanlardı. Nasıl ki, bizd 
- Anlamıyorum. de Abdülhıak Hamitli veya Ahmed Hfışi 
Bu üç itirazın üçü de haklıdır ve üçü de mi bu ikinci neviden anlamıyanlar çoktur 

ha'ksızdır, yerine göre... Üçüncü zümre anlamıyanlara gelince. 
Bu izahım ilk bakLşta biraz garib gö • ah işte bunlar en hazinleridir Çunkü, ze 

rünür. Fakat müsaade buyurun da izah ka, kültür ve zevkleri n~ dünü, ne bu -
edeyim: günü hiç bir zaman anlamıyucaktır. Öyle 

Bir şiir, mademki bir heyecanın ifade. iken, her memlekette şairlerin eserleri 
sidir, o heyecan, derin veya basit bir fik- karşısında en çok ağız kala.balığı edenler 
rin, hatta fikirlerin de nakili olabilir. O de gene bunların arasında aranmalıdır. 
zaman, hissin derinliği ile fikrin enginliği HaThuki, sadece gölge etmeseler. san'atın 
derec~ derece yükselir. Her yükseliş, adi 1 da san'atkarların da onlardan fazla iste -
vuzuhdan renkti 'bir müphemiyete doğru dikleri yoktur. Fakat •bunu bile anlamak. 
bir kanatlanıştır. Bu kanadı da ancak şai. az çok bir şiirin güzelliğini anlamak ka .. 

rin musikisi canlandırır ve harekete ge - dar güçtür. 

Çırağan yangını 

tirir. Netice olarak şunu kaydetmek isterim: 
Şimdi ilk canlnmıyorum• diyenlere ge. Yazımın sernamesindeki esas. öyle sanı. 

lelim. B~nlar, ~ala'balığı tc.msil ederler. yorum ki, şiir hakkında en doğru bir ka
Her san at eserı karşısında ılk aradıkları 1 naate bizi götürebilir. Derhal anlaşılan 
v~. b~~le~ikleri, sadece kolay anlaşılı~t~r. şiir, kolay şiirdir, fakat yüksek kıymet.i 
Çun u. ~ımağları yor~:~aktan çekinır. aranamaz. Anlıyanlar için yazılan şiir -
~nra ~tıyadla~ı~ın esırıdırler. Alıştıkları lcrıse, edebiyat tarihinde yüz sene, iki y-Jz 
bir san at şeklını kolay kolay feda ede - sene sonra da kalacak şairlerin eserleri • 
mezler. Feda edebilmek için de her şey - dir. Devirlerinin yüzlerce ~an'atkan göl. 
den evvel. ıkendilerini daha yeniye yaklaş. gelenip unutulduktan sonra bile yaşarlar 
tırıan ıbir ene!ji ve bir zevk sahibi olma. ve çok hazin bir itiraf amma bir hakikatin 
ları Hizımdır. Bu sahada yalnız klasik ve. ifadesidir, asıl büyük şairler de ancak ö. 
y~ romantik kültür tbile ka~ gelemez. Ye. lümlerinden yarım asır, bir asır geçtik _ 
n~ asrın heyecanlarını ~enı Abır tonda t~s- ten sonra anlaşılırlar. Demek oluyor ki, 
bıt etmeğe çalışan san atkarları hakkıle çok eskiden yalnız bir zümrenir. anlıya • 
nnlıyaıbilmek ~çin ~u manevi ziyafete çn. bildiği şiirin kıymeti, ancak aradan bu ka
ğırılaıı::rm ~ımaglannda ve r~hların~a dar zaman ıgeçtı1den sonra umuma bir şey 
pek onJınal bır gıda~ı massedebılecek hır ler anlatabiliyor. zaten bunun için değil 
kaıbiliyet, bir hazırljk bulunmak zaruri. midir ki, roman, hikaye ve tiyatro gibi bir 
dir ve ibu zar~et o~uyu~ula_: ara~ınd~ a- çdk ede'bi nevilerin ihi1afına, şiiri sevenler 
ranılan hus~ıyetlcrın biç şuphesız kı en ve hele iyi şiirden anlıyanlar her devirde 
b~ında gelir. okuyucu kütlelerinin nihaye~ onda biri 

Modern bir Fransız şairi : cBen anlaşıl. nisbetini asamıyor. 
mak için değil, anlıyanlar için yazıyo - ~ 
rum!, diyor. İşte şiiri.n h~iki .~alihsizliği. budur ve 

İşte :bir cümle ki, edebiyatı cemiyet ba. ne yazık ki. bugun dunya edebıyatında en 
kımından ,görenlerin pek şiddetii tarizle. :.azl~ bu buhran ~~ze çarpmaktadır. Şiir 
rile karşıl~abilir. olmuyor, sadece şıırden zev~ alanların a~ 

Onlar da haklıdırlar, :fakat bu iddiala- dedi gittikçe daha çc:ık azalıyor. Buna dün.. 

~,..,.,. 

( Kamazanda bir Cuma 

l3iie11 b f stanbulun fotografı mevcud en. esk i yangınlarından biri. 

llll bır ll liteşi beyhude aJıüzcir itmez, 

flcı.?etb, buna kanca, tulumba kdr 

Efendi 'konağı, zengin eşyasile birkaç saat 
içinde yok oldu. Yangın buradan cEskio -
dalar> denilen Yeniçeri kışlasına sirayet 
etti. Ve .baştan b~a mahvetti. 

.. d he şeyden z'yade mu kü edebi nesiller çare bulamamıştı, bu. 
rını şıır enen ve r ı - .. . . 
siki kıymetile ölçülen edebi nev'e pek ıs- gu.n ıse hıç çare bulamıyarak. Zavallı 

l t 'k e O a kend
. saha şaırler yalnız yazıyorlar. Okuyan oku • 

rar a yapış ırmama v n ı < - •• • •• 
sında daha geniş bir mana vermek şarti. yor, uç çeşıd (anlamıyorum) ıt.irazları On y . itmez! .. 

'!'~ edınci asır Tür 
. i Gilına • k :müverrihlerinden 
~ kaYdettiğ71 ~üellifi Mehmed Halife. 
tıbulun d" hıcri 1070 yangınında İs _ 

Ortte Ü " 
l'atihte . çu yanmıştı. 

fe!\d. kı urnumi kü .. 
k ' rnenııu tubhanede Emiri E-
.:."ltt bir Ya ı:nun kitablan arasında gördü. 
~gınına d~a risalede, h icri 1196 Cibali 
"'eti aır b' da lialife . ır makale buldum. Meh-

n sonra ~ın naklett iği 1070 yangının _ 
~futıerini~ stanıbulu kasıp kavuran ateş 
~hakkak k~~ dehşetlilerinden biri de. 

gününe isabf t eden 
yangında, İstanbul ca
milerinde ilk ve son 
defa olarak Cuma na
mazı kılınmadı. Şeyh
islam lstanbullulara o-
ruçlarını boz~aları 

için fetva verdi 

Fatih camisine gelen ateş ise, burada iki. 

ye ayrıldı. Biri Sarıke.z tarafını. diğeri 
c Yeniodalar• denilen Yeniçeri kışlasını 
yaktı. Yeniçeriler bütün gayretlerine rağ. 
men kışlalarını kurtaramadılar. 

Bütün İstanbul hayret ve dehşet için -
deydi. Ateş rüzgarı Aksaraydan, Şehza .. 
deden, Koskadan ve K azasker hamamın
dan eınneğe b~lamıştı. 

Yangın Aksarayda da ikiye ayrıldı: 

le.. Yoksa, şiirin, bilhassa yüksek şiirin karş.ı~ı~d~ tek tük (anlıyorum) s~lerini 
kıymetini orta şiirden ayırmak güç olur- de kaf ı bır saadet sayıyorlar. Eh, bu ka _ 
du. darı da bir tesellidir. , 

Hasılı fikrim anlaşılıyor s::ınırım. Yeni Halid Fahri Ozan$?Y 
bir şiir sesi kıarşısında ilk c anıamıyorum> ·······················-··································-
feryadını koparanlar, işi cemiyet bakı - Hollanda K raliçesinin 
mından halletmeğe kalktıkları için kendi damadının çektigi film 
hcsablarma haklıdırlar. Çünkü isterler ki 
her san'at eseri bir içtimai (ayda yarat - Holanda Kraliçesinin kızı Fren.ses 
sın. İyi amma, !halk san'atı ile, hatta bir 1 Cülyana ile evlenen Alınan prensi 

llaına u 1196 yangını olmuştur. 
8a zanın 13 .. .. 
Ctbt 3 alaturk uncu Perşembe gecesi 
~ a i iskele .ada (aşağı yukarı 10.11) de 

gırınen Sınde Kale içind0 Çıngıraklı 

lerken, diğer taraftan Unkapanına, ora -
dan Küçükpazara doğru yayılarak Haliç 
sahillerini :mahvediyordu. 

Biri Hasekiye, diğeri Tozkoparana git. 
ti. Diğer taraftan bir kol da Kocamusta -
fapaşaya koşuyordu. Ateş Kocamustafa -
paşada da ikiye ayrıldı. 

derece daha yükselerek, alışılmış, hesabı ı Bernhard, kızı Beatriks'in baş rolü oy
kitabı yapılmış, az çok klasikleşmiş bir nadığı renkli bir film çekilmiştir. Bu 
san'ıatla en modern san'at tecellisi nasıl! film Amsterdam'ın bir çok sinemaln -
bir kefede tartılabilir? Yüksek san'at e - rında gösterilecek, elde edilecek olan 
serleri ne zaman, her cihetçe umumun hasılat, ordunun eğlencelerine sarfe -
mnlı olabilmiştir? MÜ'zeleri dolaşanlar dilecektir. 

'd<lllı Yanında -
~· ın iki od mavnacı Ali adında bir 

111<ie Yan ah evinden bir kaza neti _ 
S rt . gın çıktı. 

'ltoruı. bir şinıaı .. • 
d "'Cdi B' ruzgarı esiyordu. At~i 
erk · ıze bu m"th' ttı n soğuk! u ış yangını nakle. 

.,. U.l>arritin d k~~lılığını muhafaza eden 
•ıaJt. l'dığ 'b' ttı 1 bir dilbe 1 ?1• ı , ~angın cateş ya _ 
la. ~·lc-tti. Üsk. r .. g•bı, Aşıkpaşa tarafına 
tıa ayl'ıldı K. Upluye geldi. Oradan iki ko. 
h. İil'rled: t,,oll:ırdan biri Müftühamamı.. 
YltlJtı l, n.adıçP~ • • l Ylliktı Fla • --wmesını, Otlukçu yoku. 
e başlad ' tih camisine doğru ilerleme 
l.) ı . 
~ ·~eri Jtilı llaydar · 

t etti lI lk a uzadı. Ifraziye tarafını 
a~ kaçıra:ildi ~~n ümid v~ sığınak ola _ 
't'~ ~llna k gı eşyasını lfraziye camisi 
~ r, caııı·açırnııştı. Birçok canlarla be. 
c eyt k Yo~ ve bu eşya mahvoldu. Ateş 
l~.i, haln uşuna saldırdı, ev, dükkfın, 
d~ıı l lti Su;~ sildi süpürdü. Yokuş üs _ 
g, · t'ıııu da b' nsarayına dayandı. Bir an _ 
Çetı~ ki Çın·;.r kav parçası gibi yuttu, sa. 

1"rii 1 ıhanıamı bir anda harabrye 

};'cı•·ı.. 
~ıı •·ı caın· . 
dı Ct F'atih ~ne doğru ilerliye:1 kola ge. 

Yangının başla~ıcından tam 33 saat 
geçmişti ki afet tam sekiz kol üzerinde ts 
tanbulu yanmakta devam ediyordu. Bil -
ha$a Küçükpazarda, bir cehennem man
zarası ıalmıştL 

Bir kol Hekimoğlunu, bir kol da Siliv. 
rikapısı tarafını maıbvetti. Birinci kol Sün. 
bülefendi dengahında, ikinci kol Yediku.. 
lede deniz kenarında du rdu. 

Küçükpazan bir külhan haline getiren Kazasker hamamı ve Aksaray tarafına 
yangın Süleymaniye altında Ağakapısı- gelince, ateş Laleliye doğru sardl. 
na dayandı. Artık bütün İstanbul ayak - Binlerce İstanbullu, canlarının yonga. 
lamnıştı. Gök yüzü kıpkızıldı. Muazzam sı olan mallarından kurtarabildiklerini 
şehrin üstü, kadın, erkek, çoluk çocuk Laleli camisi avlusuna kaçırmışlardı. La. 
lki milyona yakın insanın heyecan ve kor. leli camisinin altı mahzendir. Bu mab-zen. 
ku ile yükselen feryadile kaplanmıştı. de 600 çaki odun vardL Laleli camisinin 

Padişa'h Ağaknpısına gitmişti. etrafı ateşten lale oldu. Caminin avlusun. 

Ağakapısı, 'Yani Yeniçeri ağasının otur- daki eşyayı yalıyan alevler biraz sonra 
duğu yer, İstanbulun en muhteşem sa - da caminin mahzenindeki odunları tutuŞ
raylarından b iri idi. Birçok köşklerden, turdu. Laleliye sığınan 4-00 kişi cayır ca
dairelerden mürekkehdi. Yangın, Ağaka. yır yanaralk telef oldular. 
pısını evveHi Tekeli köşkünün altından Laleliden sonra alev Koskayı sard1. Ra. 
sardı ve çabucak, Yeniçeri ağalarının ika- gıb Paşa kütübhanesi kurtuldu, fakat, pa. 

metguhını bir meşale haline getirdi. O za. şanın türbesi yandı. Yangın bu tarafta 
man. lstanbul tarafında yangın kule- Ları.gaya kadar her rastladığı yeri kül et-
si dl' burada idi. Adı yangın köşkü idi. O 
da kül oldu. ti. Langada, sıra kahveleri yaktıktan son-

ra denize ulaşan bu kol, söndü. 

içinde ekseriyetin muhakkak en mükem. 
mel eserlere değil, en kolay anlaşılan ve 
göze derhal çarpan tablolara baktıkları. 
onların fotoğraflannı çektikleri, salonla. 
nnın duvarlıanna o neviden orta eserlerin 
kopyalarını astıkları in'kar edilebilir mi? 

Bir zamanlar meşhur İngitiz şairi Ed 
gar Poe, saf şiir prensibini ilk defa ortaya 
atmıştı. Fakat devrinde anlaşılamadı ve 
adeta lanetlenerek öldü. Aradan epeyce 
zaman geçtikten sonra, Fransada Mallar
me ortaya çıktı ve Poe'nin nazariyesini e. 
le alarak bu nazariyeyi mücerred surette 
en yüksek tecellisine çıkardı. Şiirden vu. 
zuhu, hatta hemen hemen manayı tama. 
mile attı, onun yerine yalnız musikiyi 

Myrna Log 
Lo11draga gidiyor 

'l' 1 b . edreseleri baştan başa yan. 
eı uJ• tl Cırlad um. per~an ve çıplak so. 

\' 11~ \'e ~ Ateş Fatih medreselE'tinden 

Silivrikapı koluna gelince: Ekmekçi 
fırını yanında K-araçelebi bostanında sön. 

dü. Buradan Yedikuleye inen kol denizde 
söndü. 

ha y· b' uçuk Karamana atladı Ka _ 
ı..~ tı • , c;y ır aat içinde yok etti, Saraç. 
~"it ır cayır ' kt ~·· arı ~ a ı. Kavaf ve saraç 

Diğer kol Sim'keşhancde durmuştu. Bir 
başka kol da KaptanpaŞa hamamında sön. 
müştü ... 

... ııp dtırd 1nt"ş karşısında, sadece dövü 
~n,ı; u ar o d . -r d' ra an bır kol Atpazarma 

O gün Cuma idi. İlk defa olarak İstan. 
bulıda Cuma namazı kılınmadı. Ramazan. 
dı, şey'hislam İstanbul hatkının yangın a. 
f eti ve faciasile oruç b:mnası için fetva 
verdi. Yangının Zeyrek tarafındaki ko • 
luna gelince, Sultan sarayını yaktıktan 
sonra yokuşun altına indi. Vefayı, Kova. 
cılan, Mollooüsrevi yaktı, Şehıadeye gel. 
di. 

Bir kol Sülcymaniye tımarhanesi arka • 
sını mahvetti. Kirazlımescidi yaktı. Boz. 
doğan kemeri etrafını kül elti. O civarın 
meş'hur konakları arasında Ahmed Nazif 

1196 Cibali yangını tam 64 saat sürmüş. 
tü. 300 den fazla cami ve mescid, 36 tek. 
ke, 260 hamam yanmıştL Ev ve dükkan 
sayısızdı. 

ikame etti. Artık ibütün duyguları, keli. 
melerin araların<la uyandırdıkları en in. 
ce musikilerden kavramak lüzım geliyor 
du. Bu ise, romantik ve parnasyen şiirle 

rin vuzuhuna alışık olan ekseriyete pek 
tabiidir ki çetin bir "1lmece kadar karan. 
lık ve can stkıcı geliyurdu. Aradan gene 
bir zaman ıgeçti. Nihayet Büyük Harbden 
sonra, ynvaş yavaş yeni şiirin vermek is. 
tediği tesirleri az çok kavramağa rnilsaid 
bir okuyucu zümresi yetişti ve işte o züm.. 
re Poe'nin ve Mallannenin az çok mira • 
sına konan, 'Onların tezini devam ettiren 
Paul Vnlery'yi biraı; anlar gibi görfindü. 
Diğerlerine fazla görülen şöhret te bu 
defa Valcry'nin başında parlak bir hale 
gibi parladı. Bütün dünyada meşhur bir 
şahsiyet olıclu. 

Beyaz perdenin en cici yıldızlarından 
Myrno Loy korosile birlikte Londra:,;a 
gelmektedir. Bir müddet orada istirah:ıt 
edecek olan yıldız, Hollywooda dönüşün
de William Powell ile yeni bir film çevi.. 

(' rtn:ıla ilerledi. 
hi.r rbaliden b 

l raftan . aşhyan bu miithiş yangın 
Aşıkpaşa tarafına doğru iler. n. Ekrem 

Maamafih, bu defa da, canlıımıyorum> 

sesini çıkaranlar görülmedi değil. Ancak recektir. 
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C: Dikkatli misiniz. tecrübe ediniz! ~ ( SİNEMA J 
AdtJlplıe Menjou 

Senede 800.000 lira kazanan san'atkar günde yalnız 
80 kuruşluk yemek yiyor 

:· ~ 
~1tau ç~ 8eViın1i kedi yavrularına bir da-ı O dan 2 ye kadar: Fena bir hafıza,3 nu-
4eıne:udd:ue dikkatle bakınız. S:mrn mara: Gayri kafi bir hafıza, 4 numara: 
fıda ~ \'e resme bakmadan aşa. Zayıf ihafıza, 5 numara: İyi bir hafıza: 6 
~·~~azılı olan suallere cevah veriniz. numara: Mükemmel bir lıa!ıza. 
'-nd~niz her suale 1 numara veriniz. Ka. Sualler de şunlardır: 
~ g:~ numaralan cemediniz. Numara ı - Kaç kedi var? 
......._ e erı §Unlardır: 2 _ Kaç kedi yiyeceğini ikmal etm1ş. 

tir? 
3 - Kaç tane tekir kedi var? 
4 - Kaç tane beyaz kedi varı 
5 - Kedilerin kaçında fiyongo var? 
6 - Kaç kedi ayağını tabakıara sok.. 

muştur ve taıbaklann i)inde kaç kedi aya
ğı var? 

Hayvanları himaye için 
. hazırlanan lôyiha 

Himayei hayvanat cemiyeti azalar 11 ôaşka 
memleketlerde hayvanlar için darülacezeler bile 

Var. Elbet bizim de bir kanunumuz olacaktır,, diyorlar 
ili l~a~ların halini, istiıkl>alini, emniyeti- c- Bilha$a koşum ha'.Y'Vanlarile, yük 
tallın Inin eden kanunlar, nizamnameler, taşıyan hayvanlar hakıkında alınan ted. 
dilir ;!n~ıer yapılır. baremler icad e. birler mülkemmel, dedi. Zabıtaı belediye 
!bırak,1-~ar,e hayvanlar bundan mahrum nizamnamesinde bazı kayıdlar vardır, bu 
li ~ ını... hu.susta .. fakat tatbik .edilemiyor. Tek atlı 

Bayan A. W. Manning beni bir odaya 
aldı. Burası acaib tasmalar, ge.mler, ağız 
muhafazalan ve tanımadığım birçok hay. 
van aletlerile dolu idi. Bunları bana birer 
birer gösteren katibi umumi bııyan, hep. 
sinin ·hayvanlara eziye't veren şeyler ol.. 
duğunu, belediye vasıtasile toplattırdık. 
larını anlattı. Filhakika bazı hayvan sa. 

11,,.:r llleıtıW?k:ette olduğu g?bi, bizde de bir yük arcıbasına ancaık 500 kilo yük 
&nün an~rın medenl bir millet telakkisi yüklen.ebilir. Çift hayvana 750 kilo .. hal. 
~ :eki Va?fye1ı1eri teıt>tt ediliyor. Bir buki arabşcılar böyle yapmıyorlar. Bun. 
balı,r USlJsatta insanlardan herhalde çok 1ardan çak ağır miktar yülk yükliyerek 
de d';8: olan hayvanlann, birçok haller. çala k~çı yürütmeğ~ çalışıyo:ıar: B.~r.u 
~ lll8an denilen mahH'lkun elinden nazan ıtibara alan Zıraat Vekaletı boyle 
• ~ edıltleri kalmı~r. mukarrerat ittihazına moobur olmuştur, 

hibleri gemleri, ağ'ı.zlL'kları, kendileri 
yapmışlar. İçlerinde o derece kötü olan. 
lan var ki, hayvana engizisyon mezalimi 
tai'bik edilmiş denebilir. 

Adolphe M~n;ou filmlerinden birinde 

~unu naıan itibara alan Ziraat Veka .. Kimse, cat beni~ sana ne? .. > diyemez. 
ltaı.ı haY\raniann himayesi hakkında bir Hayvanlar milli servetten maduddur. Ya. 
r>ro;: l>ı-ojesi lıaz.ırlamış. Bu enteresan nn fevkalade bir vaziyet vukuun.da o 
t~ ha'Y'\ranlara reva görülen eza ve ce .. hayvan işe yanyacaktır. Sonra buna in. 

arı önr i h · ı d lıakk 'Y~, hayvanlara acımıyanlar san ıs er c karı.~ır. 
~ ında ınetnıeket ve belediye inzıbat Hayvan dövüştürmek gayri insani bir 
deı ~tlerint hare'kete getirecek müeyyi. harekettir. Zevlkleri için o zavallıları dö. 
~~ lıtiva etmektedir vüştürmek bir cinayettir. Mağliib olan 

dernuk~el. dörtbafı ·mamur ve mo. fena halde hırpalanıyor. Bir gaga, bir tos 

0 ,_~1: 'ı>ro~.. daribesi cümlei asaıbiyede türlü türlü has. 
bile ;:ıar ki, hayv&Nıann tekaüdlüğünü taliklar tevlid edebilir. 
~' d~atıs etm:q .. bilıassa horoz, Memaliki ecn~biyede bunların kaffesi 
barııe ~ ~ÖV(iş~rinin önüne geçmesi iti. memnudur. MelekAtı akliyesi yerinde, 
~nda ~A IT\3ant... Bu güzel proje hnk. havası hamsesi faaliyette bulunan bir 
dalı ol kadarlann fikirlerini almak fay. 11ayvana eziyet verici hareketler mene .. 
de rner~:,~tı. Faydalı değilse bile herhal. dilmiştir. 

cuu.ı alMt-..:ı ,__ ~ Sonra en mühim mesele yu-k işi .. yaralı, lllınneYi ·• ""'ar~ar &imler diye, dü. 
!eden n, tci>it biçare hayvanların pro.. "topal, zafiyeti umumiyeye müptela olan 
brına.ıt ~ınnun olup olmadıklarını araş. hayvanları kullanmamalı .. 

"' ... 
1'3ele.. - Peki hayvanların tekaüdlüğü ne su. 

~u ba.hist 
ltıınayei ll e al!kadarlar deyince akla retle olacak? .. "i liaY\' •'J'Vanat Cemiyeti gelir. Hima. - İnanır mısınız, ecnebi memleket. 
'l'aksin..ı anat Cemtyetfnden başka bir de lerde hayvan darülfıcezeleri vardır. Bir 
tıtı kü~ hayvan sever bir baytarın aq. kısım mer'alar bu tip hayvanlara tahsis 
?kisi de h bir hayvan hastanesi vardır. edilmiştir. Hayvanlar da tahdidi sinne ta. 
lar. Bil}ı ayVanların himayesi için çalışır~ bidir. Zayıf, hasta. yaşlı hayvanlar bu 
bu Prot...ll38a Ftnnayei Hayvanat Cemiyett rner'alara salıverirler, ölünceye kadar o. 
!'unda J~rıtn istihdaf eıtıt~ gayeler uğu~ rada yaşarlar. 
tbı na çalışmış, Belediyenin ve hükume. - O halde hayvanlar orada insanlar. 
lrleseıe~ dikkatine blı\nk hAdiseler ve dan daha bahtlı .. 

er l'Uetıniştir. - Orasını bilmem .. fakat hayvan E.ev. 
'1'~ * gisi medeniyet ölçüsüdür. ·Hayvanları 

!le.sinin di t*i husu.si hayvan muayeneha. mümkün olduğu kadar sevmeli, himaye 
bana b· rektörü baytar Bay Sarango etmeli, alti.kadar olmalı .. 
l-ll'Ş:ı 1: kısım fnsanlann hayvanlara - Size çok müracaat olur mu? .. 
llıu gôSterrdi'kleri ~lıktan uzun - Pek çok değil.. ref atıın bu işte mli. 

n §ikAyet etti: him rolü vardır Baytarl hususat keyif ve 
•- liaY\"a 

~orı nı !rhhatli ~~ zaman se. lüks işidir. Şatısf teşeh'büs He geçinen 
~e~~ist Ne uman pilnnhhattir, ondan baytarlar berhalde memnun değildirler. 
""allı ha "YOk •• üzerine titrerler. Fakat Hayvanını baytara göstermeği pek az 
inen b· Y'Vancağız bir hastalandı mı. he.. kimse a'kıl ıediyor.> 
~ilk· 1 ır kenara atılıyor Burada öyle * . a arla -.. .. _, L: ._ • 
cine h -.u9.ı.ıaşırun ou. •ımal edıle e .. 
had b~Y'Vancatızın hastalığı artmış. bPr. 
'~çi ır hale gelrntı,, o zaman getirirler. 
tını. ~ vaktJıe getirmediniz?• diye sora. 
411t O u Oe'Vaıbı verirler: c-Bellti geçer san. 
tııakat ~u mu düşüneceğiz? Hayvan bu!> 
d~ild" ayvan aever milşten1erim de yok 
ter ır. Hayvanda bir gayri tabiilik se .. 
ha~ sezmez hemen ge'lfrirler. İçlerinde, 
~~ın hastalığına karşı aldığı ~ena 
dar t ıı.n, afleırinden birini kaybetmiş ika. 

z· eessnre dilşenler az değildir.> 
ıraat Ve'L..A1eı· . 

tı kısı ıut ının yaptığı projenin ba 
lihna ~larını Bay Sarangoyn okudum. 
hunı Yeı Hayvanat CemJyeti Veterineri 

arı ÇQk yerinde buldu: 

Himayei Hayvanat Cemiyetine kabul 
saatinden ayrı bir zamanda gittim. Bu 
hayırperver cemiyeti kuran ve ya,atan 
ihtiyar !katibi umumi Amerikalı Bayan 
A. W. Manningin yanm türkçesine, be. 
nim dörtte bir fransız.cam eklenince za. 
rarsız anlaştık. Ömrünü hayvanlara 
vakfetmiş bulunan ihtiyar Amerikalı, ev. 
vela bana müesseseyi dolaştırdı. Hep bir 
ağızdan dört beş sesli koro halinde hay. 
kıran meı'bzul miktarda köpek nazarı dik.. 
kati celbediyor. Hepsini bana ziyaret et. 
tiren rehberim, ayn ayrı kepeı'klerle ya. 
renlik ediyor. anlan bir evlAd sefttatile 
göğsüne lbastınyor. Afıırda ağır başlı bir 
m~le. iki hu.yı:;u.z at ta ~flr ••• 

Adolphe Menjou'yu tanımyıan yok.. 
tur. Binaenaleyh onu takdime hacet 
görmüyoruz. Holivudun en güzel gi -
yinen san'atkan sıfatını kazaıunıştır. 

Her sabah gayet şık bir elbise giyer, 

Bunlardan bir sandığını Ankaraya gön. 
dermişler.. Cemiyet hayvanlar hakkında 
kanun yapılmasına mühim Amil olmuş .. 

B. d' ıs· t .... ld - f tt· 1 . başına açık renkte bir fötr şapka geçi-- ız, ıyor. anıuu a mu e ış en. . • . . . 
· t ·ı h yv 1 ··mkü'n ld 1 rır, koltuguna .semsıyesını alır ve mu -

mız vası ·aSt e a an arı mu o u. -. . 
ğu kadar Jrorumağa çalışıyoruz.. fakat ı hakkak Oakland Drive caddesinden ge-

çer ... 
bunu bütün Türkiyede mümkün kılmak Ad 

1 
h M . , -

Ianm. İşte 'bu kanunla gayemize erişmj~ b' t~ ~ .. e enJ~u-nubn koltugundan 
bulunuyoruz, memlekette hayvan sevgi~ ır ur u a~ı~a ıgı ~ sa~ı kamıştan 
si uyandırma'k lazım. Bilhassa çocuklara yapılı şemsıyesı çok guzeldir. 

Dünyanın en çeşidli, en güzel şemsi· 
yelerine malik bulun~ Afrikalı zenci 
Krallarından Habu - 'Ki - Koko'nun 
şemsiyeleri onunki kadar herhalde gü
zel değildir. 

bu sev.giyi aşılamalı. Oklarla, türlü vası. 
talarla hayvanlara eziyet yapmalarının 

önüne geçmeli. Hayvan zavallı bir mah. 
lıi~tur. Ağzı var dili yok. şikayet ede. 
meı.> 

Cemiyetten çlktım, matbaaya doğru 

geliyorum. Yolda öyle vak'alara ve man. 
zaralara tesadü1 ettim ki, gayri ihtiyari: 

- Hayvanlar bizden daha bahtiyar de. 
dim. biç olmazsa bir Himayei Hayvanat 

Adolphe ~enjou'nun bundan başka 
üç vasfı mümeyyizi vardır. 

Onu bunlarsız muhakeme eylemek 
gayri caizdir ... 

Birincisi: Yanından hiç ayırmadığı 
-açık renkte fötr şapkası. 

Cemiyeti var. Nusret Safa Coıkım İkincisi: Hergün değiştirdiği nefis 
... _..... ..................... -............................ kravatları. 

Buğday rekoltesi hakkında 
mUsaid haberler geliyor 

Anadolunun mubte1if mmtakalarından 
bu seneki ıbuğdzy rekoltesi hakktnda mü. 
said ha'berler gelmektedir. Bazı mıntaka
larda hissolunan yağmur ihtiyacı son gün. 
lerde yağan yağmurlarla kısmen bertaraf 

edilırniştir. 

Ekim geçen seneye nazaran yüzde 25 
nisbetinde !atla ve ekilen tohumlar da bir 
sene evveline nazaran daha ziyade ıslah 
edilmiş olduğundan, rekoltenin geçen !!,· 
neden nokısan olmıyacağı muhakkak gö .. 

' rülüyor. 
Trakya mıntak~ındaki mahsul ise bü. 

yük bir üstünlil'k arzetmekte ve bu mın. 
takanın piyasaya !azla mal erzedec::eği u
mulmaktadır. 

Avrupanın muhtelif mıntakalannda 
buıt!ay vaziyeti geçen senelerin ayni ay. 
lan vaziyetine nazaran düşüktür. 

1talyada yağmurlar fazla olduğu için 
haeadın gedkmesi ve mabsulün kökleri. 
nin çürilmesi endiŞEEl vardır. 

Rusyada vaziyetin tyi olduğu ve yalnız 
V'<>lga mıntakuında son yağan yağmur .. 
lann da daha evvelki kuraklıktan müte.. 
vellid zaran telA:fi edecek mahiyette ol. 
madığı anlaşılmaktadır. 

Fransada okin va~ geçen seneden 
dÜfÜk görlilmektedtr, ' · 

Üçüncüsü: Nevi şahsına münhasır 
bıyıklan ... 

Bu san'atkarı başka bir alfama ben -
zetmelc imkansızdır ... Evinde daima ilö 
Çinli uşağı bulunur. Onlardan ayrıl • 
maz ..• • 

Sırasına göre mağmum, dalgın, şa .. 
kacı bir adam olan Adolphe Menjoo 
sinemayı çok hoş bir san'at olarak te .. 
lakki eder ... 

Fakat edebt ve felsefi münakaşalar .. 
da bulunmağı film çevirmekten daha 
fazla sever. 

San'atkarlar içinde onun kadar ki • 
tab okuyan yoktur ... 

Bir romanı yahud felsefeye dair bir 
eseri okurnağa başlayınca onu muhak • 
kak birkaç saat içinde ikmal eder ... 

-c Çabuk okurum ve okuduğumu 
hazmederim,> der ... 

Ara sıra nevrasteni buhranları geçi· 
rir ... 

Çok hoş bir adamdır. 
Hergün, çok sevdiği köpeği yanında 

olduğu halde ıkahvelerden birine gi -
der, <>turur. Kendi sade su içer, köpe -
ğine ya limonata, ya portakal şürubu 
içirlr. Daima çok şık giyinen Menjou 
için bir ~erikan gazetesi şu cümleyi 
yazmıştı: 

- cAdolphe Menjou beratı Reisi -
cumhur Ruzvelt'in huZW'Ulla ~ağa 
hazır bulumnaktadırb 

Bu bir hakikattir. 
Daima son derece şıktır. 
Daima ceketinin iliğinde taptaze oır 

karanfil vardır. 

Dalına 'kunduraları ayna kadar par • 
laktır... Daima elleri son derece ba .. 
lrunlıdır. En 6ık kadının elleri onunki 
kadar olamaz .. 

Adolphe Menjou bir sportmen değil .. 
dir. 

Hiç ata binmesini bilmez. 
Çevikliğini ne suretle muhafaza ey • 

}emekte okluğunu merak ederseniz si· 
ze onu dahi söyliyeyim: Her sabah bit 
saat kadar jimnastik yapar ve a~cısı i· 
le güreşir. 

Ellisinde bulunan bu san'atkarın bir 
büyük derdi vardır. O da genç görün • 
mek, daima ve daima genç görünmek ..• 

Kendisi ve anası, babası hakkında 
malfımat vermez ... Bundan hiç de hoş· 
lanmaz ... Esrarengiz bir hayata bürün.. 
mekten zevkc!lır ... 

Bu büyük san·atkarın kumar tarzın· 
daki oyunlara büyük bir meyH vardır. 
Her daim oynar ve çok defa da kay~ 
der ... 

Kaybedince de yüzünü bir 'tebessüm 
kaplar ... 

Sidemadan k:ızandığı para senede 
600.000 Türk lirası kadar bir şeydir. 
Yiy~eği için çok idarelidir. Seksen 
kuruşu geçmez hiç bir suretle ... 

Yiyecekleri de çok basittir: Salata, 
sebze, yemiş. O kadar ... 

İçki kullanmaz. Fakat fazlasile su 1· 
çer ... 

Adolphe :Menjou sr..tıne vazıları tara• 
fından çok sevilen bir san'atkardır. Çok 
mutidir. Çok kudretli bir san'at'kar o .. 
lan bu adam film çevirirken rejisörd 
uslu bir çocuk kadar itaat eder ... 

En yakmlarına söylediğine göre ban 
riyeli olmadığına nedamet eder hala ..• 

Çok zengin bir ağızlık kolleksiyonu. 
na malik bulunmaktadır. Bu ağızlıklar: 
Altından, kehribardan, gümiişten, pla .. 
tinden, fild~inden; timsah dişinden .. 
dir. Bir kolleksiyonu daha vardır ... O 
da kravırt kollcksiyonudur ... Dolabın .. 
da tam 3.600 kravab vardır ... Bunun .. 
la çok iftihar eder ... Günde iki; üç kra., 
vat değiştirdiği çok defa vakidir ... 

Husust hayatını kimseye açmadığınt 
dan doleyı ona: cBir numaralı esraren~ 
giz adam> sıfatı verilmiştir ... 
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(Bastarafı 8 inci sayfada) 

kaleye f evkalB.de yaklaştılar. Kaleye 
top atmağa da lüzum görmediler. Mai -
yetindeki beyler Hnsan Paşaya: 

- Bu ne çe~id askerdir, arada renk 
ve cidal yoktur! 

Dediler. 
Pa<;a: 
- ·Ziyafete gelmişlerdir, bari sıcak 

karpuz ikram edelim! 
Diyerek büyük küçük yüze yakın to

pa bir ağızdmı ateş verdirtti. Ferdinand 
dört generalile beraber otururken, üçü 
t.e1ef oldu. İmparator bile hayatını mu
cize kabilinden kurtardı. Avusturyalı
lar binlerce ölü verdi ter. Bundan son -
ra şiddetli bir muhasara başlaijı. Her
gün kaleye binden fazla top atılıyor -
du. 

Hasan Paşa Ösek kalesinde bulunan 
Türk başkumandanmd<t'n acele yardım 
istedi. Serdar cevabında, gayret edip 
dayanmaların1. şimdilik gelemiyereği
ni vazdı. Hasan Paşa bu mektubu yok 
etti. Serdarın rr~zından kendisi bir mek 
tub yazdı; serdar bu uydurma mektu
bunda cgayret edin, büyük bir kuvvet 
le imdada geliyorum!• 

Diyordu. Hasan Paşa bu suretle ka -
kd<>ki bir avuç insana büyük bir gay
ret verdi. Bir gün iki Avusturyah ne -
fer ydkalattı: 

- Sizin orduda Macar yok mu? Hiç 
görünmezler! 

Diye sordu; esirler: 
- Var amma, sizinle birlik olurlar 

diy~imparator kaleden uzak tutuyor. 
Dedi. 
- Kaç bin Macar var? 
- 30,000 ! 
Hasan Pa~ bir adamına 
- Al bunları, kafalanru k~ 
Diye c>mir verdi. Ondan sonra Paşa 

tarafından öğretilen Ömer A~ adında 
biri esirleri b~ yüz kad<fto Macar at 
uşağının arasından geçirdi ve glıya giz
lice: 

- Ben de sizdenim. Kıüçükten esir 
etmisler, paşa kulu olm~m. Bu ka
lede tam yüz yıllık 7.ahire, bu kadar 
mal, erzak var. Ve otuz bin Türk var. 
Her gece de sizden bin f edayi Mcıcar 
kaleye yardıma geliyor. Sizi bırakıyo -
rum. İyiliğimi unubnayın, bir gün siz 
de beni kurtarırsınız! 

Dedi. 
Ve esirlerin eline birer ekıriek verip 

kaleden salıverdi. Onlar da doğruca 
imparatora vanp gördüklerini ve işit

tiklerini anlatbl*· Ferdinand'ı bir dü
f{1nce aldı. Kaleden bir esir tutturmak 
istedi, muvaffak olamadı. Şiddetli hü -
curnlar kahramanca karşılandı., defe -
füldi. 

Nihayet bir gece Hasan Paşanın iç
oğlınlarından Handan ile Kenan is -
minde iki Macar çocuğu, kalenin küçük 
kapılarının bir tanesini açarak kaçmaL 
ğa muvaffak oldular. Kalede asker, ce
pane ve zahirenin pek az olduğunu im
paratora haber verdiler. Kaledeki as -
kerl bir telaş aldı. Amma Hasan Paşa 
omuz silkti: 

- On!ann hakkmdan gelirim, amma 
bana hemen iki esir yakalayın! 

Dedi. G~iler, kaleden çıkıp iki A -
v:usturyalıyı esir alınağa muvaffak ol
Ciular. Paşa esirlere sordu: 

- Kaleden sizin tarafa iki casus oğ
lan göndermiştim, geldiler mi? 

-Evet! 
Diyerek çocukların söylediklerini 

tekrar ~ttiler. 
Paşa emretti: 
- Kesin kafalarını! 
Ömer Ağa atıldı: · 
- Ben kesivereyim bu kafirlerin ba

şı.ııı! 
Ve birinci defa olduğu gibi bu esirle

ri de kaleden dı.şan kaçırdı. Onlar da 
gördüklerini imparatora söylediler. 
Ferdinand derhal Handan ve Kenan 
çocukların casustur diye başlarını kes
dirtti. Mızrak ucuna saolıyarak kale
nin karşısına diktirdi. Hasan Paşa da 
rahat bir nefes aldı. 

Hasan Paşa bundan sonra bir takım 
mektublar yazıp Avusturya ordusun~ 
attırdı. Runlarda cimdad istemez. kuv
vetim kafidir!•, cAvusturyalıları oya -
byon.ım, süratle imdada f!elin, düsmanı 
iki qtes arasında malhvedelim•. cMa -
car heyleri benimle beraber, imparato
ra ihanet edio düşmanı içinden oarça-
lıyacaklar• diyordu. Avusturyalılar ne 
yapacaklarını iyice şasırmışlardı. Mev 
sim kış ağzı idi, birdenbire so~uklar bas. 
tırdı.Bir ~e Hasan Pş. kaleden kah -
ramancn bir huruç hare'keti vanarak 
düşman ordusunu bozdu. 5,000 kişi ile 
50 bin kisilik orduyu müthiş bir boz -
guna uğrarttı. İmnarator. yataerından 
fırlavıo :varı çınlak at boynuna düı;üp 
kaçtı. Çadırı. tahtı, esvablan, vernr-k ta 
kımları gazilerin eline rrpçti. Hasan 
Paşa kılıcını cekcrek tr1 1 tın ortasına 
bir kılı<' caldıkfan sonra (!eçio Ho;tüne 
oturdu. Ve etrafına toplanan zabit ve 
askerlerine metanet ve kahraman 1ık ve 
Türk askerliği hakkında uzun bir nutuk 
verdi. Onlara nasihatlerde bulundu. 
Sonra, kendisine bir çöo bile almıv;ırak 
bütün 11aza malını gazilerine ulac;tırdı. 
Bu ani baskında Avustun·alıl::ır. ancak 
can1armı zor kurtarmışlardı. Kor~ or -
dunun bütün ağırlığı. bütün ZPhiresi. 
imeden iolii!e Hasan Paşanın eline geç 
misti. 10.000 esir almı.ştı. R. E. 
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TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TAR•H• 1863 

Sı110lt>rl •t f ürkİVt' Cümhurivetı tle mtinnkil muk.Jvp/en.ımesi 
2292 Numt1r•lı 10/6/1933 rdrı"hli k.ınunl.ı t.ı.-.dik edilmi5tir 

( 24/6/ 1911 tarihli 143.5 Numdralı Rt>sml Oauıe J 

Sermayesi: 

lhtıyat akçesi : 

t0.000.000 inclllz Lirası 

1.250.000 ktgiliz Lirası 

TQrlciyenin ba$hca Şehirlerinde 

PARIS. MARSllVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR. KJBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAVI EROÜN~a 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. LÜBNAN 
ve HATAV'da 

Filyalleri ve bOtün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mNduat hesapları kOsadı 
Ticari krediler ~ ı.oesaıkfi krediler küşadı. 

Türkiye ve Ecnt>bi memleketler üzerıne keşıde senedat 
Borsa emırlen 

Esham vt> tahvrtaı. allın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedaı ıahsılatı ve saire. 

ıslconıosu. 

;tı[ Erı vükselc emniyet ~artlarını haiz kiralık 
IJ!l Kasalar Servisi vardır. • 

~~ Piyasanın en müsait şartlariJe (kumbaralı veya m. kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 

a~~w .. ~~m~~ 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÔU -

1639 m. 183 Kc.s. 120 Kw. 
T.A.O,. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31,79 m. 9465 Kc.s. 20 Kw. 

Ziraat : Kurakllğa maruz topraklardı 
küçük sulamalarm ehemmiyefl 

(Ilaştarafı 8 inci sayfada 
dilmezse, Türkiye hilki'ımeti kurak za -
manlarda. kuraklığa maruz bölgelerdeki 
köylerin hayatını ve istihsal kuvvetlerini 

~· yastaki sulamalardır. Karşısında 111 • 

cmıA _ 16/ 613S vikaye etmek mecburiyketinde kalarak. 

duğumuz meselenin ehemmiyet~ 
yüklüğü hakkında 'bir fikir ve J. 1-, 
için, şunu zikretmeliyim ki, ınerk '1" 
nadoluda ta-kriben 600,000 Jcöyl~ ... 
yaşam~tadır. Bu ailelerin sulu d ti' 
min etmek için, bugünkü mevCU J1, 
sahanın 360,000 hektara çıka~ .. • 
zımdır. Bu hesaba nazaran yevıu-~ 
tiyacı 150 milyon M. 3 olacak de ;t-1 
Bu miktar Konya iska tesisatınıll 11 W' 
kudretinin yedi mislidir. Ma~-'
muazzam su 218,000 M2. na yayıl "8,fiJ' 
İhtiyacı temin edilecek nahiye n k 

12.30: Program. 12.35: Türk müzlği - Pl. mühim miktarda erzak ve yem se\~ket -
13: Memleket saat Avan. aJaruı ve meteoro - mSk ıztırarında kalacaktır.• 
lojl haberleri. 13.15 - a: Milzlk (Karışık .. 
program _ Pl.l l9: Program. l9.0S: Mllzlk cKurakhk 1874 ve 1887 de olduğu f:!ıbı 
{Uvert11r - PU 19.15: Türk müz1ğl (İnce saz 'büyük bir sahaya raci olursa, bütün mem 
heyeti.) 20 Memleket saat Ayarı, ajaruı ve leketin iktısadivatı acınacak bir hale düş. 
meteoroloji haberleri. 20.15: Ne,ş'ell plAtlar- müş olacaktır Hü'kumet küçük , sulama • 
R. 20.20: Tür~ müziği. 1 - Şevkl bey - Uş - lara büvük masraflar yapsa da. bu küçük 
şak şarkı: Gulzara nazar kıl. 2 - Tanburi ~ . . 
Faize _ Uş.,ak şarla: Niçin nllende.sln. 3 _ mikyasta-kı sulamalar memleket ıktısa • 
Şemsedc'ln Ziya - Uşşak şarkı: Şu salkım sö- diyatı bakımından haiz oldukları ehem -

adedi ise 8 bini mütecavizdir.• ıJ' ğüdün altı dalma. ~ - ......... - Uşşak tflrkü: miyeti günün birinde iSbat edeceklerdir. 
cTürkiyenin milli rktısadiyatı ve ~ 

refa.hı bakımından köylerdeki idi~ 
lamaların haiz olduğu eıhemmiYete c111ıl' 
ve esasen buulann taha!kkuku için~ 
ktimetten fazla bir yardım taleb o11 lııl 
me5i hasebile gereken mesaileri~ geoll', 
temel üzerine istinad ettirilmesa IA 

Sövleyln gtineşe. 5 - ......... - Şehnaz pe.,re- Anadolunun kura'k bölgelerinde köylüler 
vı. 6 - Nazım - Şehnaz ağır semai: Didem .. 
yüzüne nAzır. 7 _ Dell1U zade _ Şehnaz ş.ar- ıçın açılacak olan su membalan, sulu sa. 
kı: Etm<'dln blr lfthza ihya. a - ......... - San halardn mühim bir mahsul tezayüdü im. 
tur taksimi. 9 - Şem.<;eddln Ziya - Şehnaz kanını bahşedeceğinden. köylü elde ede. 
şarkı: Hem aldandım hem aldattım. 10 - ceği süpleman ma'hsulden. mutedil bir 
Rahmi - Şrhnnz ş:ırkı : _Ey dilberi lşvebaz. faizle tesisat masrafını tedricı>n ödi ebi. 
21: Konuşma. 21.15· Muzik (Radyo Ork~ - . . .. ~ Y 
ırası _ Şef: Hnsan Ferid Alnar.l 1 _ M. lır. Su halde netıcroe hukumetin bütün 

dır.• ıfJ/11 GUnka - Ruslan ve I,udmllla uvertürü. 2 - yaptıkları, enerjik bir yardıma inhisar e. 
Claude Debucısy - L'apres - Midi D'un Faune. decek demelktir.• Ancak mübim noktalarını· nald~ ..... 

Profesör F. Christiansen•in bu .rapar-..J 
kurak ıbölgelerde su membala~...MI 
temin edilebileceği de aynca ~~, 
olup. heyeti umumiyesi; Qr;erind• ~ 
mıya değer bir mevzu teşkil e~....d 

3 - A. Borodln - Asy:ı çöllerinde. 4 - N. 
Rhnsky - Korsakow. Cappılcclo Espagnol. 
22.15: Konusmn. 22.30: Müzik (Şen şarkılar, 

kabare ve.saire - PU 23: Son aJaruı haber -
!eri. Ziraat. esham, t.ahvllat. kamb\vo - nu
kut borsası <fiat.> 23.20: Müzik (Cazband -
Pi.) 23.55 - 24: Yarınki program. 
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Bcrlln li0.80:5 ı1..so2r; 
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orya l Jıu l.w 

MJldrld t ı .085 14.035 

Varoova :..8.8725 28.s :.n 
Budapeşte 24.SliS 24..8425 

Bil kreş l .t.'16 t.. Oi 

Uel"flld 2.81AO ~.o..ti 

Y'okohama t4 .... :ı 8 ı.!i2 

tokholm 80.63 80.58 

J~kova l3.S9.!3 2J.s:>~J 
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Soıı Posta 
Yevml. Siyasi, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

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

ABONE FıATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
------1---1 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

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

Pul ilavesi lizımdır. , •............................................ , 
I Posta kut'ILSU : 741 İstanbul : 
I Telgraf : Son Posta j 
• Telef on : 20203 : 

'--·············································-' 

cEn son olarak bir kere daha tekrar e. 
devim ki, .kurak bölgelerde Anadolu köy_ 
lüsünün !hayat imkWılarını iyileştirm;k 
ve tahtı emniyete almak için yegAne çare, 
köylercfo yapılması gereken kuçük mik • T.,....;..-

Devlet demirvolları ve limanları işletmesi Umum idaresi iltnıırt 
~uhammen be~.eı~. 24,954 lira olan atelyelere aid mühtelif avadanlıkla~ ~ 

1939 Çarşamba ıgunu saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare ~ 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1871.55) liralık muvakkat teminat ile klfJ~ 
tayin ettiği vesikaları ve 'tek!\flerini ayni gün saat 14 de kadar Komdyoll 
ğine vermeleri lazımtlır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hayda~ 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden et ığıtılaca ktır. ( 4270) " 

----Yolcu katarlarında izdihamı önlemek ve yolculuğun daha müsaid şarııar ,ı-. 
da yapılmasını temin etmek maksadile 15/6/939 tarihinden itibaren An~~ 
Haydarpaşa • Ankara arasınrla işliyen 1 ve 2 No. lu Anadolu ekspres katat1Pr:1 

3 ve 4 No. lı sürat katarlarındaki birinci ve ikinci sınıf arabalarda meveutl ~ 
adedi nisbetinde bilet satılması mukarrerdir. • ; 

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

A) Ankara • Hııydarpaşa arasında ve mütekabilen heı gün seyrüsefer edl'-
vc 2 No. lu Anadolu sürat katarı. Ji 

B) Pazar, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri Ankaradan hareket eden S tfo. 
sürat katarı. t 

C) Pazar, Salı, Perşembe ve Cıımartesi günleri Haydarpaşadan hareket ede' 
No. lu sürat katarı. !Ilı 

İçin Ankara ve Haydarpaşa m~de garları ile PolaUı, Eskişehir. Kar~li!'...& 
lecik. Arifiye ve İzmit mütava.ssıt istasyonlardan yer kuponu temin edece~~· 

Yer kuponlarının satış mahalleri ve zamanları 
1 - Ankara Garı: 

A - 3 No. lu katar için katarın hareket saatinden 24 saat evvel ve 1 No. 1ı ~ 
dolu katal'ı için katarın· hareket edeceği günün saat 8 inden itibren. 

2 - Haydarpaşa Garı: 

A - 4 No. lu sürat katarı ile 2 No. lu Anadolu sürat katan icin hareket,... 
den 24 s:ıat evvel. 

3 - Polatlı istasyonu: 

Bu katarların Ankara ve Eskişehirden hareketlerinden sonra. ' 
4 - Eskişehir Garı: 

Polatlı ve Karaköyden hareketlerinden sonr' 
5 - Karaköy istasyonu: 
Eskişehir ve Bilecikten hnreketlerindensonra. 
6 - Bilecik istasyonu: 

Eskişehir ve Arifiyeden hareketlerinden sonra:· 
7 - Arifiye is~asyonu: 
BileC'ik ve İzrnitten hareketlerinden sonra: 
8 - İzmit istasyonu: ' 
Havdaipaşa ve Arifiveden hareketlerinden sonra. 
Yer koponları satacaklar. ~ 

Mütavassıt rstasyorllar kendi emirlerinde kalacak serbest yer ntsbetlnde 
!cuponu satılabilecektir. 
Yolcuların aldıkları yer kuponlarını gidecekleri mahallere ve kondoktörler ti' 

rafından toplanıncaya kadar muhafaza etmeleri lazımdır. 

1 ve 2 No. lu Anadolu sürat katarların da ki bütün birinci ve ikinci sınıf yerle~ 
evvvelden kapatılması zaruridir. Yer kuponu almamış olan yolcular bu kattı 
larla seyahat edemezler. ıfl. 

3 ve 4 No. lu katarlarda yer kuponu almayan yolcular bu katarlarda butuıı 
.serbest arabaya binebilirler. Yer kuponu almaksızın No. lu yerleri işgal edetı 1"' 
cular işgal ettikleri yerleri terketmiye mecburdurlar. 

Bu mevzu hakkında Anknra ve Haydarpaşa garlarının 
daha mufassal malumat alınabilir. ~ 

Umumi istirahatini ve herkesçe matlub intizamın temini için sayın haltı1111 ı• 
istasyon ve katar memurlarının tavsiyelerine uymalarını ve tahsis edilip Jtuport ' 
n verilen yerlerden başka yerlere oturm amalam.ı ve herhangi bir hoşnudS\lzl~ 
vukuunda dileklerini istasyon ve katar memurları yanında bulunan şik!yet d 
ncrlerine yazmalarını ehemmiyetle rica ederim. 

Umumi müdüt 

~ 

D. D./123 numaralı tarife 15.6.1939 tarihinden itibaren Turan istasyonunda; 
pılacaJk nakliyata, idareye veya eşhasa aid sarnıçlı vagonlarla nakledilecek 
yiata da teşmil edilmiştir. 

Fazla tafsil-At için istasyonlara müracaat edilmesi. (2350) (4288) 



il Buiru - . _ 

• 
Çin de lngiliz ve Japon 
kuvvetleri çarpıştılar 

<Bastarafı 1 inci sayfada) ençin'deki hattı hareketleri, Çin'deki 
'Muharebe çok şiddetli ve kanlı ol - beynelmilel imtiyrfzlı mıntakaların kat 

ınuştur. fesine vaz'ıyed etmekten ibaret olan u-
Diğer hir habere göre mumi planın safhalarından biri<lir. 

Tiençin 15 (A.A. j _ Japon abluka - Jnponynya bir ihtar 
lnnın iklnci günü bir hadise ile başla - Paris ı 5 'A.A.) -- Le Temps gazete-
lnıştır: si, başrna'kaİesini Uzak§ark meselesine 

Bu sabah, imtiyazlı mıntaka budu - tahsis etmiştir. 
<hında tahnkatçılar, 2,000 Çinliyi, Ja- Bu gazete, Japonyaya İngiltere ve 
P?n barikadlnnna taarruz etmeğe teş - Fransayı tahrik etmemesini ihtar et -
\Tik _eylemişlerdir. Mitralyözlerle mü - rnektedir. Zira, bu iki millet, dünyanın 
=~.fıh bir. İngiliz askeri müfrez~si ile bu kısınmda hak ve menfaat1erinin 
ühım mıktar<la polis kuvvetlerı vak'a muttarid surette ihlıl edilmesine a'rtık 

lnahalline gelerek halkı dağıtmıştır. müsamaha etmemeğe karar verebilir-
Lo Abluka devam ediyor }er. 

İn . ~dra t 5 (Hususi) - Tiençin'deki • r 
l gtlız v~ Fransız imtiyazlı mmtaka - Milli Şef Kral Zogu 1 e 
trını.n ablukası bugün de devam etmiş 
s~ B~ mıntakalnra giren ve çıkanl~r görDŞIUler 
1 hır ~urette kontrol edilmektedir-
~:: 'Bilhassa İngiliz tebcalanna pek çok (Rastarafı 1 inci sayfada) . . 

U.Şküiat verılmektedir. Sa'bık kral Zugo ile kraliçe Jeraldını 
daA;ynı .~mtakalarda yiyecıek fıkdanı Yalovada yaver Şükrü istikbal etmi§ ve 

~~gostemıiştir. Reisicümhur namına beyanı hoşamedide 
d' 'llençin'deki İngiliz konsolosu, bu ha bulunmuştur. 
.ıselerden dolayı Jdpon makamlarına Kral Zugo iskelede kendisini selamlıyan 
Şıddem bir protesto tevdi et.miştir. halka m~a'belede bulunmuş ve y~nında 

Va7Jyet vahim kraliçe olduğu halde kaplıcalara gıderC'k 
t Avam Kamarasının bugünkü toplan- Otel Termale inmiştir. 
ısı.naa, Tiençin'de ~reyan eden hadi- Kel'dileri için (hanrlanan dairede öğle 
Sele~ hakkmdn beyanatta bulunan b~ yemeklerini yi~n kral ile kraliçe sn~t 
~~tl Çemberlayn, valziyetin vahim ol- 16.30 da Milli Şef tarafından kabul cdıl
~~nu bildirmiş, fakat hükfunetin ne mişler ve ikindi çayına alıko~ulmuşlardır. 
~bı tedbirler almak niyetinde oldu - · A~sam üstü Yalovadaıumufarakat eden 
be na dair hiç bir ~ey söyliyemiyeceğini kral Zugo ile kraliçe Jeraldin saat 19,H.O 

Yan etmiştir. <la Hevıbelive gelmişler ve Adada kısa ~ır 
Ç~rnberlayn'in sözleri müddet gezindikten sonra İst:mbula don-

ti;.eınberlayn, Tokyo'daki İngiliz sefi- m\.islerdir. 
lbüs~ Japon hükumeti nezdinde teşeb _ Kral Zugo ile kralke Jerald\n bugün-
tan ~rde bulunmuş olduğunu anlattık- lerde Fransaya gideceklerdir. 

SOnra, demiştir ki: 
ta~a~l~r, 4 Çinlinin irntiya"'zlı mın
ka Ya ıltıeasını, bu hfıdise ile hiç ala
~~~ ~lınıyan kendi diğer taleblerini i -
l?l ı sürn-ıek için bir fırsat sayıyorlarsa, hf ltere yaln:z başına bu taleblere mu 
tal ab alamaz. Ciinkil, imtiyazlı mınta -
~r Yalnız bize aid değildir. 

bir ZUJı zamandanbeıi devam edegelen 
<!a'b Sf~setin başiıbaşına değişmesini i
de ~ttır~ J aponyanm bu talebi, Çin -
ti dnıen!<talleri bulunan diğer devletle-

Eski deniz ticareti mUdüjU 
hakkmda adliyece tahkikat 

yapılıyor 
(Ba§tarafı 1 inci ~ayjada~ 

leyi hal için, hakem o1aralk 200 lira para 
almış, bilfilınre bu mesele onaya a:ıla
rak, İktısad müfettişlerince tetkik mev
zuu olmuştur. Bu te&ikatta bilhass~ alı
nan ibu hakemlik ücretinin memuriyeti 
bakımından doğru olup olamıyacağı nok
tası araştınlrnıştır. 

&ON POSTA'-.._ 

Hergon : Mohim 
bir dava 

(Bastuah 2 nci sayfada) 
iBu derdin devasını bulmak, bütün bir 

cemiyet sistemini yeni tir kalıba dökmek 
kadar mühim bir davadır. Çünkü, bugün
kü devlet, henüz bir cmemur - münevver> 
devletidir. Bu memur - münevverin gözü 
devlettedir; devlet mamuru olmak ister. 
Diğe.~ taraftan terbiye sistemimiz de bu 
ruh üzerine kurulmuştur: Bütün mek -
tEblerimiz, "memur namzedi yetiştirir. 

Hattn, mühendis, hatta doktor gibi ekol. 
Iarında altın ibilezik, taşıyan zümre bile, 
gözünü devlete dikmiştir. Niçin".' Çünkü, 
bu unsurun babası memurdu-:, muhiti 
memurdur, mektebi memurdur. Gene 
bundan dolayıdır ki bu mem!ekettc yüz 
senelik bir tı'b, seks~n seneJik bir hukuk 
me.ktebleri olduğu halde küfübhanemiz, 
herhangi bir ihni kıymeti haiz eser bakı -
mından bomboş denecek bir tenhalık için. 
dedir. Kaç hukuık mezunu ve hatta şöh
ret sahibi hukuk adamı hatır1arsımz ki, 
şu memlekete, sırf kendi kafasından ç1k
mış orijinal bir eser yazmış olsun? De -
mek oluyor ki bizim irfan sic:temimizin en 
yüksek teşkilfıh bile memlt>kcte ilim a. 
damı değil, .memur - adam, yetiştirir. 

Bugün. gözünfrıü etrafa çe,·irip bakı -
mz: Orta mekt~ler doludur; liseler ta
şıyor; ali mektebier de öyle. Bütün bu ir
fan müesseseseleri her sene her sene şe
hadetnamelileri artıyor. Bütün bunlar, 
iş isk>rler; hemen hemen hep.sinin gayesi 
devlet kapısında memuriyet sahibi ol -
ma!ktır. 

Tehlike var mı 
(BcqtaraJı ı inci 8ayJada) Almanya har!be başlamaık işini Lclıis 

ikiz 6'U1anna ziyarete gideceğine, Hitleıin na yaptırmak istiyordu. Bu suretle 
Cebelüttankın ispanyaya iadesi için p:-o- tere ve Fransanın Lehistana yardımlaI'lllı 
paganda yapıhııasına dair emir verdiği önlemek arzu ediyordu. Ancak son ~ 
hakkında ıbir takım iyi olmıyan haberler manlarda Lehistanın temkinli vaziyeti "' 
işgal etmektedir. üstelik Uzakdoğuda İn- İngiliz - Sovyet Rusya - Fransa mUzake. 
giliz ataşemiliterinin ve bir İngiliz g:ızete relerinin bir türlü neticelenmemesi Al 
muharririnin casusluk itlhamile tevkif o- manya)'l Lehistana karşı seri bir hareı 
lunduklan ve sonra ataşcroiliterin ser- kete teşvik edebilir. 
best bırakıldığı, fakat Tiençin şehrinde. Almanyanın Arnavudluğa asker çıkar. 
ki yabancı devletler imtiyaz mıntakasmın ması, eğer vaki ise ve çıkardığı askeri 
Japonlar tarafından aıbhrka edildiğine kuvvetler ehemmiyetli ise bu hadise hi 
dair haıberler gehnektedir. bir zaman barışa yardım edecek bir hare.: 

Görülüyor ki vaziyet Avrupada old:ığu ket ıtelakki olunamaz ve neticesi ancd 
.kadar Doğu Asyada dahi karışık ve va- çok Vlahim olarak tavsif olunabilir. 
him sayılaıbilir. Mühim olan ilk şey yu_ Bir İtalyan filosunun İspanya ve Porte..: 
.karıda saydJğımız siyasi ve aSkeri hare- kiz sularına seyahati ve Cebelüttarık haıc.f 
ket ve ihadiseler -arasında lbir irtibat olup kında yapılacak olan propaganda mes 
olmadığını bilmektir. Ondan sonra bunla.. lesi nazarı dikkatleri doğu Avrup'd.Uol...ıın 
rın içinden hakiki ve cali olanları ayırd ıbatJ Avrupaya muvakkaten çevirme)( 
etmek lazım gelir. için cali hareketler telakki olunabilir. 

Almanya ile Lehistan arasında Danzig Uzakdoğu Tiençin hadisesine geline 
~oridoru meselesinden çıkan gerginlik bunun Almanya tarafından teşvik olun. 
bütün vehametini muhafaza etmektedir. ması ve bu suretle İngiltere üzerine IJi:C 

Slovakyaya ta Ma:gdeburgdaki Alman tazyik yapılması meınuldür. Çünkü ma..t' 
kolorou kumandanlığı ile gene buradaki ltirndur ki son senelerde İngiltere d.Cll.lllUll\ln_, 

bir dağ ve bir motörlü fırka kumandan.. Avrupada ve Uza'kdoğuda ayni zamanda 
lıklarının gelmi.ş olmaları ve bunlann bir harbe girişm~ten çekiniyordu. Fa~ 
Leh hududlannda bir istikşaf yapmaları öteden'beri uysal olan İngiltere tank, ge..wı• 
ve Slovakya, Moravya ve Bohemya de- mi ve uçak yaptıkça celadetini artırmak.. 
miryollarının askeri münakalata tah~ tad B . . ç· de halen b"r rıkınaz.. 

l l k "fJ . . . .. . d ır. unun ıçın ın ı >" o unması, o omotı erın ıstım uzenn e -
durmalarının emrolunması şüphe yok ki d~ b~lu~an J:pon!anın, teş\ıik ~luns• 
Danzig koridoru ve Alman _ Leh gergin- ·bıle. Ingıltere ıle bır ihaıib çıkarmaga va. 
Hği ile alakadardır. Yani Almanya Lehis. ra<:ak kadar ıhir hareıketi mantıki sayıla. 
tana karşı ya hakiki veya bir göstel'iŞ maz. 
şeklinde bir yeni hareket hazırlıyor. Al- Hülasa Avrupa diplomasi oyunlarında 
manyanm harbe karar vermesi Sovyet yeni bir unsur olarak meydana çikan İs 
Rusyanın tereddüd ettiği bu zamanlarda panyanın vaziyeti henüz sarih değildir. 
rnüstebad değildir. Fakat her şeye !"ağ- Fakat ne olursa olsun Danzig koridon. 
men ve büyük bir harlbe sebebiyet ver- ve bundan çıkan Alman - Leh gerginllli 
menin Abnanya için çok tehlikeli olabi- bir haıib tehlike.si için daimi bir kaynaktır. 
leceğine binaen biz buna inanmak istemi- Şimdilik çııkarahileceğimiz hükümleı 
yoruz. Çünkü Almanya bilir ki, Lehistana bunlar olup istical etmeksizin vaziyetin 
vukubulacak herhangi bir taarruz !ngil- daha ziyade inkişafına intizar etmek da. 
tere ile Fransanın herlhalde 3skeri müda- ha ihtiyatlıdır. 
halelerini intaç edece'ktir. E. H. Erkılct 

Yalovadan röportajlar 
---~~----------

Bunun içindir ki ~dricen devlet kad -
rosu genişler ve gene bunun içindir ki bü. 
tün kanunlara, ya klasik tabirile .:şekle 

uvdurularak>, yahoo da, uydurulamadığı 
z;man, tadil edilerek kadro genişler. ya
yılır, bUyür. mesela, yann bir köy kal -
kınma işine teşe1'büs edelim. Görürilz ki, 
ilk işimiz köve. bilfarz, ki!J'lvevi gübre 
vermek, ya'hud lföyün herhanei bir ikt, -
sadi hareketini kolaylaştıracak basit bir 
nizam koymak değil. derhal kadrolar te
sis etmek olur. Falan ve filan isi yapm~ 
te~i18tı, falan ve filan enstitüsü mü
cadele heyetleri. tetkik heyetki vesaire .. 
Hep.<,i de büvük kelimelerle .ı;iislii büyük 
kndrolar, daireler, maroken koltuklar ve 
bir sürü masraf, fakat, köy gene kimyevi 
ITTiibrC'siz. f!~ne bin.'bir haşerenin her~n (Ba.şıarafı 1 inci srulfada) 
didiklediği hasta ağaçlar veva trrr]a mı:ıh- ~ir güzel.ük ile karşılaştık. Nereye 
sı•llcri ve gene Jtara sapan, gök öküz, her baksanız yeşil, yeşil, yeşil... Ve 
şey yerli yerinde! bu ye§ülik ortasında işte motorize 

yahatlerine kadar, İnönünde hep bu ba 
kışı ve bu tebessümü görmedik ve bulrruıt 
dık mı? 

~ alakadar eder.> 
hakk ndra hükftmeti, Tiençin vaziyeti 
t~ mda Paris ve Vaşington ile daimi 
Rtin as halinde bulunduktan maadu, bu 
lstı:c::ı döminyon mümessillerile de 

ede bulunnıu.ştur. 
'I'ok .laponlann istedikleri 

İktısad müfettişleri hadiseyi etraflıca 
tetkik ve tahkik ettikten ~ra, adliyeye 
intikaline lüzum görunüşlerdir. Böylece, 
meseleye müddeiumumilik vaz'ıyed et.. 
rniştir. 

medeniyetin senıbolü olan asfalt-
Çünlkü. bütün lbu kadroları biz doğu - tan yol. .. İşte, iki vadi arasına aydınlık 

ruruz. Hepsine aid edelbivatı yaratmak 
• bir yorgunluk ile uzanan: orta çağın şaiçin dilimizin ve kalemimizin kolları ka-

tosile rönesansın katedralindeki loşluk fidir. Biz de bunu yapmıva me<>buruz: 
ve sivrilik ile alay eden otel Termal .. Ve Arkamızdan bizi tazyı"k eden bir ŞC'hadct-
onun arkasında harikultıde bir tezaclla, nameli gençlik kütlesi geliyor: onun i~n-

İdeal demokrasi, Şef ve millet arasm. 
daki kopmaz bağ, on sekiz milyon Türkq 
tek şuur ve tek kalb yapan bağ bu değil 
de nedir? 

Milli Şef, otel Termalin tarasın da ... Ba, 
kınız, vatandaşlarına ne diyor: 

c- Oturun, arkadaşlar! Benim için ra.. 
hatsız olmayın!:t 

Pon ı:ıo 15 (~.A.) - Tiençin'<len Ja
'l'i . grar llJ&'nsına gelen bir telsizde 

ençı.n'd . . . İ 
sına k C'Kı ı:ı'ti.yazlı ngiliz mmtaka-
~. llrşı Yenı bıı takım tedbirler alı -

'B gı habt!r veri]~ktedir. 

Bilahare, hadise etrafında ilk tahkikat 
açılmasına karar verilerek, evrak bir:nci 
sor.gu hakimliğine sevkedHrni~tir. 

Suç şeklinde 'tecelli ettiği takdirde vıı
zifei memuriyeti suiistimal mahiyeti arze. 
den hadise, şimdilik sor.gu hakimliğince 

tahkik olunmaktadır. TaWn"katın neticesi 
yakında tavazzuh edecektir. ---
Alman yanın tahşidatı 

toat~ te]!:~zde Tiençin'deki Jaıp<m maka 
Y~ın ın şundiki tedbirlerin matlfıb ga
l"nesj h el~ edilmesine kifayet etme -
buıu~l~de Yeni bir enerjik harekette 
Yan ed"lnıaga kar~!' vermiş oldukları be-
eıtÇi 1 ektedır. Ayni haberlerde Ti- rBas~arn.fı 1 inci sayfadııl 

seyyahı ve hasta)'l şaşırtıve:ren banyolar .. drlkilerin kimisi oğlumuz, kimic;i kardı>c:i. 
Ve işte, Milli Şef İnönünün oturduğu miz, kimisi oğlumuzun arkadaşı. kimisi köşk! 

de arkadasımı:r.ın oi'!'}udlır! Bu rnarifetc;iz. 
fakat müstehlik kütleyi dıo'\'urmak lazım- Burası, sade, sakin ve mütevazı bir bi
dır. Dovmadığı zaman memlekete tehli - nadır: Mümbit toprakta, kökleri su kay-

naklarına uzanan sırtta, azametli bir hake verebilir! 
yatiyet ile alatildiklerine büyüyen ağaç-

1şte, bundan dolayıdır ki iş çok güçdür. lann serin, geniş gölgelcrile örtülen bir 
O kadar güçdür ki. ancak seneler arasın- ~ 

b villa ... 
da tahalkkuk edebilen büvük ir zihniyet İçimde hududısuz bir sevgi ve saygı ile, 
ve büyük bir maarif inC'{ıJaıbı ile mukayyed büyük Türk mi1let'inin Milli Şefinin o • 
bulunur. Kafalarnnnda bu inkıUıb tahak. turduğu köŞke bakıyorum. İçimde sonsuz 
ku'k etmroikce biz bu derdi nP bir, ne de 

Milli Şef konuşuyor: Muhtelif mevzulaı 
üzerinde duruyor. Söylüyor ve dinliyor, 
Gazeteleri istiyor. İşte, bir meclis ki eJ:t 
beliğ manasi1e şu! Millet Reisi, milletin~ 
içinde, istirahat günlerinde bile mill'etid 
işlerini düşünüyor! 

bir sabırsızlık ve iştiyak ile bekliyorum. 
tedir. on kanun ile ha1lederiıeyiz. Memleketin Saat 11,30: Milli Şef, şimdi gelecek, banyo 

:r.-
1
.n :meselesini halledecek vegfıne ca- Yarın da Henlayn'ın gelmesi beklenmek-

~l n :ınc\TZ.. _ ~ 

gtı~n· ·1~ muzakereler olmayıp 1n-
duğu .1n Çıne 'kar~ı t..~ib etmekte ol
den 81~~stin tama.mile yeniden göz -
taaır~eçırı~si olduğu ilave olunmak-

Bratislav.ada. son iki giin içinde 50 }tişi yüksc;1ic:ini ali ta'hsn şelhadetnamt>lilerin alacak. Bir evlad, senelerce hasret kal _ 
tevıkif edilmiştir. Bunlar, Almanya aley - çoğalmasında aramak hastahPmdan ka - dığ1 öz babasını, ani bir tesadüfle karşı
hinde broşürler dağıtmakla itham edil - faianmızı ~urtaramadıkça bi? .. bu mem. smda görünce nasıl sevinirse, ben de İn-

Onu hepimiz dinliyor, onu hepimiz Ş ~ 
tiyoruz, onu bütün gözümüz ve gönlümü~ 
ile görüyoruz. Sanki biz, Bütün Yalova~ 
bulunanlar, akşam serinliğinde bahçeye 
çıkan babalarile konuşan çocuklar gibi -ı 

yiz: mütevazı bir baba ve saygılı çoc~ 
lar ... 

' A 
:resı:i haıx:rde mevzii hal suretleri dev 
tlya n ırnezıye karışmış w bütün im -
esas~h ~nebi m•ntakalan meselesini 
~ ı SUre~te ham zam~ınm ~lmiş 
dir. ğu netice ola,.ak '.kaydedilmekte -

'r Tehdidler 
ga~ky? 15. ( A.A.) - Hochi Chln Boun 
ttıe .~· Tı<>nç.in ab1ukası münasebe -
~ lıç, iarundan çı1mııştır:1 demek -

ı:e .Ş~nları ilave etmektedir: 
~lın ~lız memurları, Çinli canileri tes
esas~ s~ler de bütün Çin meselesi için 
Pon. ~ır hal sureti bulunmadıkça, Ja._ 
~~ ırının kınma sokulmasına im -

Yoktur. 
Çin· . 

?l ın unnrına ve kalkınmasını temi-
~1~Ani olan bütün engillerin ortadan 

rılınas1 lazımdır. 
.,.., Pat'ise göre 
l"l! • 

""'- rıs 15 (A.A.) - Bütün gazeteler 
·~ct ' hır. Q n lneselesile me.şgul olınaktadır-
9ok \T aıetelertn eksrisi, bu meselenin 
tılQ ahfm ve beynelmilel vaziyet ile 
ili :rette alAkadar bir mesele oldu -

utaıeasındndır.lar. Japonların Ti -

mişlerdir. leketi, geniş, mütesanid, gittikçe artan önünü ayni hisler ile ve bu hisleri çer -
Garb burfudunda ma"'evralar ve yavılan, ayni zamanda yalım müsteh- çeveliyen eşsiz bir saygı ile bek1iyorum ..• 

Londra, 15 (Hususi) - Berlin gazete- lik 'bir csuperstru<.'fture, sahibi olmn·a Ve göğsüm, sonsuz bir gurur ile şişiyor: 
leri, pek yakında Almanyanın garb budu. do17ru ~ötürürüz ki bövle bir ictimai biin- Onu beklerken, onu görmek isterken, sa. 
dunda (Fransa hududu) aslterl büyük yenin, ehramı re's üzerine oturtmak dı> • nıyonım· ki bağrımda on sekiz milyon Tür 
manevralar yapslacağıını bildirmektedir- mek oldu(!unu bilmek mecbnriyetindeviz. kün hasreti ve sevgisi var! 
Ier. Ne zaman liselerin faz.la ccl!almakta olu. Köşkten Termale inen kavisli yolda bir 

Ayni gazetelere .göre, hayli urun s-:ire- şunu bir tehlike halinde görül" ve ne za_ kaç insan belirdi. En önele, çevik adımla. 
cek olan bu manevraların gayesi, as'ke:r- man, C'O"'tl'klanmızı ali şehadetname al - Tile yürüyen 1smet İnönüdür. Milli Şefin 
leri yeni inşa edilmiş olan Zig!rid istih. mıV'8 dC'~il. li :tabsil yapmıya ve c§li bir sırtında açık -renk bir kostüm var. 
k • 1 1 mariff't sahibi olmıya. scvketmek lazım 
·nm anna a ıştırrnaktır. Asfalta indikleri zaman, genç bir vatan-

ç k S k d J!eldiı?in; anlarsi:ıfk o zaman derdimizin 
e o - lova ya a daş ile, cümhuriyet devrinin yetiştirdiği 

Lo dc-vasını bulmıya doğru yürümeğC' b3§1a-
ndra. 15 (A.A.) - cTimes. gawtesi, içi ve dışı temiz bir köy çocuğu ile selam. 

Prag muhabirinden aldığı aşağıdaki ha- nz. laştılar. Bu derin manalı levhaya dikkat 
beri neşrediyor: ULulıiHin c.23ir.fll!n ettim: Genç ~tandaş, nasıl sev~i ve say-

Çekoslovakyada Almanların yeni bir gınm canlı bir timsali ise; İnönü de şef _ 
faaliyeti hakkında müteaddid emirname- kat ve rnuhabbeHn mütevazı bir sembolü 
ler vardır. Pragda bulunan bütün Joko- 2800 ltalyan tayyareci idi. Milli Şef, bu karşılaşmalardan o ka-
motifler lSlhlmış ve iki gün müddetle is- İspanyadan döndü dar mütehassis oluyorlardı ki, bakışla _ 
tim üzerinde durmak emnnı almıştır. nnda, gözlerinin tfı içine kadar akseden 
Bruno Olmutz ve İglau arasındaki yollar, Ccnava, 15 (A.A.) - İspanyadan av. bir tebessüm var. Bu bakışları, bu baklş-
sivil nakliyata yarın ve Cumartesi g-Jnü det eden 2800 İtalyan tayyareci.si ile Ge.. Iann tebessümünü ben çok iyi tanıyo • 
için lrnpanmr.ştır. Prag otellerine birçok neral Kindelanın idaresinde.ki İspanyol nım: Ayni gözler, vatan kurtarıcısının 
süıbay ve yükse'k polis memuru gelmiştir. hava heyeti, Diulio vapurile gelmişler ve gözleri, harbeden askerine böyle bakmış
Pragda oturan Alınan sü'baylnnna, eğer Kont Ciano ve kesif ıbiı: halk kütlesi tara- tı! Ayni gözler. vatan IJrurucuırunun göz -
Bohemyaya nilelerlle birlikte gelmişlerse, fmdan karşılanmışlardır. leri, tarlasında çalışan vatandaşına böy_ 
ailelerin Almanyaya geri gönderilmesi Kral, tayyarecileri tefti§ etmek üzere le bakrr.ıştı. Kurtuluş savaşının ta ilk gün 
emri ven1miştir. l öğleden sonra buraya gelmiştir. lerinden son Kastamonu ve İstanbul se -

Bu sade tablonun azametli manaSt°& 
içimde. içimizde iyi, doğru ve gözlü bulu..; 
yorum, buluyıoruz! 

Milli Şef. .geziyor: Üveı;pınar köyüne
1 

giden yolda, sık ormanların içinde, ya .. 
hud Üçkardeşlere doğru yürürken, bu 
vatanın ~ı. toprağı, akan suyu, ağaçla ... 
nnın gövdelerini çevreliyen sarmaşıklan,• 
her şey, her şey ile alftkadat': Milli Şet 
gezmiyor, tetkik ediyor; Milli Şef dinlen. 
miyor, çalışıyor! 

Ve sanki. Yalova ufuklarından güne• 
bir türlü kaybolmak istemiyor! Onu, o •

1 nun aydın yüzünü doya doya, kana kana~ 
görelim diye ..• 

Sabih Alaçam 

Filistin de 
Suikasdler 
Kudüs, 15 (AA.) -· Suikasdler, devam 

ediyor. Telaviv'<fo yapılan iki suikasd ne-. 
tioesinu-. Oir Araıb ölmüş ve iki Arab ya.. 

ralanml§tır. 

Ra~b kamyonunun geçtiği yolda bir ll. 
ğım patlanuş olduğundan Tiberia Yahu.. 
di mahallesine 200 liralık kollektif bir pa. 
ra cezası tarhedtlrniştir. 
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iHTiYAR ÇAPKIN İ 
!Hangi senenin hangi ayındaydı, hatır -

ıenııyorum. O kadar eski, o kadar unu -
;ul.muş bir hatıraydı ki .. Bütün hatırala. 
:un. bir ziyanın 3 dakikasını zaptetmiş 
:ıir fotoğraf albümünün sayfaları gibi gö. 
tümün önünde açılsaydı, ben onların a -
:uından, o bir teki ayırıp ta: 

- işte bu ... İşte bunu hiç unutmadım. 
Diyemezdim ... Fakat unutmamışım, u. 

:ıutamıyacakmışım ... Bunu ben de henüz 
yeni öğrendim. 

On ıbeş gün evveldi. Günlerden Pazar -
!ı. Epey zamandır görmediğim Kadıköy. 
'.(i bir arkadaşıma gidiyordum. Vapura 
)indim ... 
Şimdi sırası gelmişken şunu da söyli • 

,eyim. Ben elli beş yaşımdayım. Bu yaşta 
)']mama rağmen ben vapurda, trende dai. 
ma genç, güzel .kadınların karşılarında, o. 
mrmaktan zevk duyanm. Tevekkeli bana 
htiyar çapkın dememişler. 
İşte o gün de vapura biner binmez iti. 

vadım üzere sağa solıa bakındım. Bir 
ıer.ç kız gördüm. Ve onun tam karşısına 
feçip oturdum. Bir genç kız. bir y:ışlı er. 
~k bakışlanndan muazzab olmaz ka -
ıaaatinde olduğum iç;n ben her hangi genç 
bza hiç çekinmeden uzun uzun bakabili. 
:im O gün de onun karşısına. oturunca 

· O da bafktı. Ne oldu, neden bil. 
:niyorum; ıben onu tanımıştım. Hem oka. 
:Iar iyi \anıyordum ki .. Gözler o gözler, 
kaşlar o ka.şlar, saç o saç, boy o boy. Hat.. 
tl bak~. gülüş bep hep o idi. Ben onu o. 
~ sene evvel de böyle göt"müştürn. O • 
hız sene evvel de ayni güzel, ayni zarif 

Jenç kızdı. Konuşmamıştım. Fakat sene -
(erce Nrbirimizi görmüş. birbirimize en 
tatlı bakışlarla bakmı§tık. 

Kaç kere onun geçtiği yollarda bir sa. 
niye onu görmek zevki için saatlerce bek. 
lemiştim. Kaç gece ona gönderemediğim 
ateşli aşk mektublannı yazmak için sa. 
bahlara kadar uyumamıştım. Hele. onu 
bir daha görmemek üzere kaybe-ttiğim za. 
inan çektiğim ıztlrobı lben biliyordum. Bir 
lfin, iki gün, beş gün, aylarea onu tek. 
rar gelir, tekrar görürüm ümidile yaşa • 
tmştım. Ve sonra hani aziz bir ölüyü me. 
.aara bırakıp onun yeri boş kalan evine 
ltindüğü zaman, elksildiği nası~ öldüğü an. 
iakinden daha başka türlU hissedilirse, 
ben de aylar sonra artık 1:>ir daha onu gö. 
temiyeceğime inandığını zaman onun kal. 
bimde bıraktığı boşluğu daha acı olarak 
hissetmiştim. Ve günlerce ümirlsizlik için. 
Be buna'lmı§, yalnız ıkaldığım geceleri onu 
f!i inerek ağlamıştım. Fakat şimdi şu ka. 
llar uzun sene sonra gene nyni gençlikle, 
~ güzellikle onu görüyordum. Ona ba. 

Yazan : Nimet Mustafa At11W .. uım 
kıyordıum. O o idi. Fakat ben em beş se-j - Anneni;,in adı SüheyH\.ydi demek .. 
nelik hayatın alnımda çiııdiği çizgiler, yü. Hayır onu da tanımıyorum. İhtiyarlık bu 
zümde ibıraktığı buruşukluklarle. ihtiyar .kızını; insanları birbirine o kadar benze. 
bir adamdım. Seneler eyvel yalnız gördü. tiriz ki. .. 
ğüm, konuşamadığım onunla şimdi ko - Güldüm: 
nuşabilecektim. Şimdi senelerdenberi ne. 
rede olduğunu. kocasile mes'ud yaşayıp 
yaşamadığını sorabilecektim. 

- Hanımefendi. 

Bana baılttı. Ayni başıilttı. 
- Sizin isminiz? Lafın gerisini geı..rc:me. 

- İıhtiyarlık, dedim, yani bunaklık .. 
Hafifçe güldü. Nazik bir tavırla: 

- Estağfurul1lab efendim. 
Dedi. Ve başka bir şey konuşmadık. Se. 

neler evvel uzaktan uzağa sevdiğim geng 
dim. Süheyla mı, diyecektim. İyi biliyor. kızın Jcızıydı bu .. Yani benim kızım ola. 
dum. Onun adı Sühey'J. idi. bilirdi. 

- Adını Fabna .. Beni tanıyorsunuz gibi 
bakıyorsunuz 'beyef endJ. 

- Evet mım, sizi birine benzettim de .. 
- İhtimal annemi tanıyordunuz; çünkü 

ben ona pek !benzermişim.. 
- Annenizin adı neydıi? 
- Sülheyla .. 
- Anneme benzermişim, den-.. ıuı. 

nenize benzediğinizi si2 kendiniz bilmi • 
yor musunuz? 

- Hayır ... Ben çdk küçükken annem 
ölmüş. 

O günden sonra birkaç defa onu gör -
düm. Birbirimizi selamladık. Ben onu gör 
düğüm zaman kızını gören bir baba ne 
his duyarsa, o hissi duyuyordum. Onurı 
yaşındaki herhangi genç kızı görsem .. 

- Sen de benim kızım sayılırsın, çünkü 
benim de senin kadar kızım var, demek 
'istiyordum.. Ben onun kızım, benim be. 
nimsediğim genç kızı gördüğürndenberl 

gözlerini genç kızlardan, güzel kadınlar. 
dnn ayıramıyan ihtiyar çapkından büsbü. 
tün •başka bir insan olmuştum. 

Laboratuvar yaptırılacak. 
Türk Hava kurumu Genel merkez Baş kanhğından 

ı - Etimesgufta Türkkuşu alanında yaptınlacak hava müsteşarlığı tecrübe 
ve muayene komisyonuna aid lfıboratuvar binası inşaatı kapalı zarf usulile ek. 
siltmeye çıkarıhnıştır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli (81.450) lira (70) kuruştur. 
3 - İsteklilerin bu işe aid şartname keşif ve saircye aid evrakı Türk Hava Ku. 

rumu Genel merkezinden (4) lira (20J kuruş mukabilinde alabilirler. 
4 - Eksiltme 26/6/939 Pazartesi günü saat 16 da Türk Hava Kurumu Genel 

merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebihnek için isteklilerin teklif mektublarile birlikte aşağıda 

yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine tevdi et. 
miş olmaları lazımdır. 

6 - Muvakkat teminat miktarı (5.322) lira (53) kuruştur. 
7 - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki §artları haiz ol<luk. 

tan baŞka en az (60.000) liralık mümasil blr bina inşaatını muvaffakiyetlP. ba. 
~ıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. (4221) 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara • K. Hamam. Gerede yolunun 95+000-103+800 üncü kilometrele. 

ri arasında yapılacak şose ve sınai imalat işi 3/7 /939 Pazartesi günü saat on beşte 
'rilfryet daimI encümeninde ihalesi yapılmaık üzere kaDalı zar! usulile eksiltme. 
ye konulmuştur. 
Keşif bedeli c54,683> lira c88> kuruştur. 

Muvaklkat teminatı c3984> lira cl9. kuruş'tur. 

İsteklilerin teklif mektuhlarını, Ticaret Odası vesikasile teminat mektub veya 
ma.kfbuzu ile ihale tarihinden en az g gün evvel vilayet makamına müracaatla bu 
işe eici alacaklan ehliyet vesikalarile birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar 
enciimen reisliğine vermeleri. 

Bu işe aid keşif ve şartnameyi 137 kuruş lbedel mukabilinde nafia müdürlüğün. 
den alılbilecckleri. c2326> c4258> 

Yazan: GOztN DALMEN 

diği güzel gözlerini görmek ve çalışır
ken rahııtca onu seyretmek için uydur
duğu bir bahaneden başka neydi? 

Ayrı~dı1ar. Nerime <ruşüncell adım- masu11 duyarak heyeca!ılandığı a~ıZ 
farla ve yürüyerek odasınaı çıkb, man- mıydı? 

Bunca sene, sırf işleri için yaşamış, 
hayatında sade geçici kadınlar yaşat
mış olan bu genç ad®ı, şimdi bütün 
rnevcudiyetile bu altın saçlı kıza bağ
landığını hissediyo:ı;, bu his ona bari -
kultıde bir zevk veriyordu. 

Masası üzerinde duran güzel bir me
nekşe buketi odaya hafif bir koku neş
rediyordu. Nerime bu çiçeği görür gör
mez, dün «Bülbül Yovası•na giderken 
bir sokak sa'tıcısından aldığL aleHlde 
kır menekşelerini hatırlardı ve bir sa
niye onları nerede düşürmüş olabile -
ceğini düşündü. Ancak, şimdi karşı -
sında duran buket iri mene~lerden 
yapılmış taze bir demetti. 

to ile şapkasını çıkardıktan sonra ~ Fakat, Nerimenin için için arzu etti
,aati geldiğini hatırlıyarak doğruca ya- ği şey olmadı. Saat on bire doğru sert 
l!lıanesine gitti. bir çıngırak sesi onu müdürün odasına 
Masası bctşına oturur oturma2 ilk dü- davet etti. 

fÜ.ndüğü şey : Feridun kağıdlar arasına eğilen başı-
- Beni bu sabah çağırmasa! nı kdldırdı ve sigarasını tabağa bıraka-
Oldu. Feridunun kendisini herhangi rak yerinden kalktı, elini uzatarak ona 

bır iş için ~ağırmasım ve onunla karşı yakla.şb. 
karşıya kalmağı istemiyor, bundan bi- - Bonjur Neri ... Şu faturaları 'tarih 
raz d" korkuyordu. ve numara sırasile dizip her cinsi ayn 

Bir akşam evve'l de, yemek vakti o bir dosyaya koyar mısın? Gel, sa~a na
içeriye girdiği zaman, göz göze gelince sıl yapacağını izah edeyim. 
birdenbire kıpkırrn!Z'ı ikesi;ımışti. Ye- Çok müteheyyiç ve çekingen olan 
inek esnasında da, Feridun katibile ba- genç kıza tabii halini vermek istediği 
~ı işler hakkında konuşur ve ona bazı be111 oluyordu. Esasen bir gün evvel 
tarmat verirken o, birkaç saalt evvel ara1annda geçen şeylere hiç bir imad~ 
azı odasında geçen şey1eri hatırla - bile bu1unmadı ve Netime bir tarafta, 

t . kOçük bir masa yanına çektiği sandal-
Bu ma -rur başlı, mütehakkim ba - ye üzerine oturub fotura~arla meşgul 

d m bu, annesile birlikte bütün olurken, o da Bugünün hergünden hiç 
nd ki ere korku ile kanşık bir bir farkı yokmuş gibi, postadan çıkan 

t k. eden ciddt ve sert a- mektublan açıp okuınıya baştadı. 
· z c -v \ 1 fakir \ e kimsesiz bir Ancak, bu vaziyet, mahcub kızı kuş-

ında diz çölrop kuf1andı:rmamak içln&i. ffirldkatte ise 
n, di nen n zarlarl'ı:tl ondan af ar<fda bir başını kaldırıyor, karşısın -

Ni n, ona a kını söylliyen adam daki. cltın saçlı sevgilisini büyfttt bir 
? K" tıbi ile konuşurken bir taş zevkle seyretmekten geri ka4.m.ıyordu. 
ert oldu.P,u hissi veren bu ağız, Zaten bu mtura işi, sadeoe onu yanına 

'-- eyvel onun eli üzerinde sıcak ı. çağırmak, mm akşamdan beri gt)rme -

Demek Feridun çiçekleri seviyordu? 
Şimdiye kadar bunu belli edecek hiç 
bir harektte bulunmamıştı. Demek o
nun hdkikt huylarını henüz öğrenmiş 
değildi; daha birçok sürprizler karşı -
sında kalmak ihtimali mevcuddu. 

Zaten, Nerime gibi hassas ve akıllı 
bir kızı korkutan da büti.in bu meç -
huller değil mi? İşini bitirince, genç 
kız, içeri gireli beri ilk defa olarak göz
lerini karşısındaki masada oturan Fe
riduna kaldırıp sordu: 

- Bana ihtiyacınız var mı Feridun? 
- Hayır, teşekkür ederim Nerime; 

esasen artık yemek vakti geldi. 
Yerinden kalktı. Nerime de onu tak

lid etti. ~nç adam masanın üzerindeki 
çiçelk demetini aliıp ona uzattı. 

- Senin mEnekşe sevdiğini bildiğim 
için bu sabah İzınlrden dönerken bunu 
senin için aldım Neri. 

Haziran 

Gayrimenkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Bay Edibin 10737 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (700) liraya karyı birin
ci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan ta
kıô üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine afJte 
satılması ica:b eden Süleymaniyede Şemsettinmolla Gürani maıhallesinin eski Yo. 
ğurtçu oğlu yeni Molla Şemsettin camii sokağında eski 1 yeni 1, 5, 7/r, en yeni 1 
No. lı bahçeli kargir bir evin tamamı bir buçu!k ay müddetle açık arttırmaya kOO
muştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek istiyen (175) 
lira pey akçesi verecektir. 'M.illl bankalanmıııdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf idi--
resi ve taviz bedeli ve tell!liye rüsumu borçluya aiddir. Arl-
tırma şartnamesi · 30/6/939 tarih.inden itibaren tetkik etmek .._ 
tiyenlere Sandık Hukuk İşleri ıervisinde açık bulundurulacaktır. Tapu ıldl 
kaydı ve sair lüzumlu izahat ta ıartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır" 
maya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
gayrimenkul hakkında her , §eyi öğrenmiş ad ve itibar olu-
nur. Birinci arttırma 31/7/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Cl
ğaloğlunda kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla " 
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan aıın
ması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç
miş olması şarttır. Aksi takdiı:dc son art tıranın taahhüdü baki kalmak ıartil• 
15/8/939 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatta son art
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak bak.ki 
sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilin taıi' 
hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir 
meleri lazımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicllle
rile sabit olmıyanlar satış bedelinin pay !aşmasından hariç kalır) ar. Daha :fazl• 
malfımat almak istiyenlerin 938/1417 dosya numarasile Sandığımız Hukuk tJlerl 
scn•isine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* Emniyet Sandığı; Sand1ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek lstiyenle
re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin nısfını tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(4305) 

Edirne icra Memurluğundan: 
938/1009 

Edirnede İstanibul caddesinde mukim iken halen adresi meçhül bulunan 1sınall 
oğlu Ali Kiışif Filibeye. 

Edirnede HaHon Toledo vekili avukat Nesim Na\nona dairemizin 938/1009 nu.. 
maralı dosyasile masrafsız boreunuz bulu nan cl468> liradan dolayı gene daire .. 
mizin 938/1012 numaralı dooyasile Ziraat Banıkasına olan borcunuza mupbil 
ipoteık olup satılığa çıkarılmış olan c32> parça gayri menkul emvalinlzin lpOtek 
fazlasına şamil olmak üzere işbu borçtan dolayı hacze iştir~ edildiğinden bd 
husustaki diyeceğinizin ilan tarihinden itibaren bir ıhafta içinde tahriri veya P-. 
fahi olarak dairemize 'bildirmeniz lüzumu icra ve iflas kanununun cl03• ~ 
maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunur. c4rfl• 

Genç k1z hafifce kızararak viyolet - deti dişarı vurmaması lazım geUrdi' 
leri aldı. Teşekkür ederken sesi titri - Çünkü o, oğlunun herhangi bir gflllll 
yordu; fakat ikisi de bir tek kelime ko- kız hakkında: dedikodu yapıJmasım _... 
nuşmadan beraberce odadan çıktılar, lid edecek bir harekette bulunmıY•cr 
yazıhane ile ev arasındaki Koridoru ge- ğını, bilhassa kendi evinde yaşıy~__,!; 
çerek konağa geldiler ve ancak birinci kir bir akrabaya söz getimıi~ 
katın sofasından birbirinden ayrıldılar. herkesten iyi biliyordu. Binaenal~ 
Feridun kendi dairesine doğru yürüdü; Feridunun Nerimeye kar.şı aşikAr o~ 
Nerime de çiçekleri vazoya koymak için mu<1melesinden onun bu kıda anc
odasına çıktı. Fakrıt glıya sözleşmişler ciddi bir maksadla meşgul old~ 
gibi birkaç dakika sonra tekrar ayni anlaması ve ona göre hareket 
sofada buluşarak geniş. merdivenleri icab ederdi. 
birlikte indiler ve Sühey'IA hanımla Fakat Nerime gibi konakta bir sığıO" 
Nesrinin bulundukları yemek odasına tı olarak büyümüş bir kızın bir gün gr 
giriiiler. lip bu yerlere, bu mallara hAkim oııt' 

İkisinin bir aırada görünmeleri Sü • ğını ve İzmirin en şayanı hürmet Jı8 .. 
heyıa hanımı fevkalade kızdırmıştı. Bir nımefendilerindeıı biri olacağını, batt' 
akşam evvel oğlu içeriye girdiği zaman dilerse, ilk .ateşli günlerden istifade r 
Nerimenin k1pkınmzı oluşu onun uya- derk, genç kocasının annesine kal'f1 r 
nık ve vesveseli gözlerinden kaçmamış- lan muamelesinin değişmesine ~ 
tı. Bundan başka. kendi hususi oda hiz- yet verebileceğini düşünmek, seneter .. 
metçisi de -bu kadın Feridunla Nerl- denberi konakta bir müstebid büJdlıO" 
menin hareketlerini tecessüs için tu- dar gibi hareket ederken kendi yeriıJll 
tulmu:ş bir casustan ba•şka bir şey de- şu parmak kadar kız tarafından gazbr 
ğildi· ona Feridun beyin bir gün evvel dileceğirıi tasavvur etmek, bu nıilıe-.
Nerime ile beraber sokaktan geldik • zım ve mütehakkim kadını çileden tF 
lerini ve birlikte yazı odasına girdik- karmıya kfıfi geliyordu. 
!erini söyledikten sonra sözüni1 şöyle Süheyla hanım için dünyada şayrll'! 
bitirmisti: cDişarı çıktığı zaman Nerl- ehemmiyet olan iki şey vardı: :S~ 
me hanım çok dalgın ve müteessirdi. herkesten üstün biidiği ve Al1ah gı..
Bundan maada", odaya girerken göğ - taptı~ı o~lu: 'kincisi de Hacı Osman~ 
sünde ilişik olan menekşe demetinin delerin ötcdenberi içinde yaşa<!1k1~ 
de düşmüş oldu-, mu farkettlm.• ve her nec;lin daha zenginleştirdı~ ... 

İşte bu haber. Süheyla hanunı son konak ... Çocukken Feridun onu her 
derece teıaş ve end;şeye düşürdüğü için kesten cok sPvmiş ve her istediğini Y8~ 
onların beraber odaya girdiklerini gö- mıştı. Bi:'yüdükçe o da annesi gibi ınatıı' 
rünce büyük blr öfke ile Nerlmeye rur olduf.undan Süheyla hamın on et 
baktı. irade v~ kudreti karşısmda boyun 

Halbuki onun gibi kurnaz bir kadının mckten büyük bir zevk duymuştu· 
bu öfkesine hdkim ol.rnası, içindeki hid- ( Arkaa tHJt) 



8 pozu da 
bGyle gOzel 

1-ter me~şjmde. her havada, 

her saatta, her yerde 

c'KODAK VERIKROM" 28° filmine 
QAIMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

SON POSTA 

,. Bir doktorun gUnlUk l 
notlarından 

Yaz ishalleri: 2 
Sıcaklar birden bastı. Dünkü yazımızda 

da söylediğlmlz vechlle bu mevsim mide 
ve barsak mevsimidir. Esasen yazın in -
sanların mideleri ve karaciğerin hazım 
:ronks!yonıannda umumi blr durgunluk 
hasıl olur. MeselA kışın yediğimiz hamur 
işlerini ağır yemekleri yazın yemek ak -
lınmıdan blle geçmez. Mümkün mertebe 

Sayfa 13 
~~-================== 

Son Pcsh'nıı tefri''Ci!ISI' 138 sd' 

1aro:n =,!aı~\t~!1,~1~}~!:J:!j 
s::. -

iskenderiyeden ayrıllş 
Bindiğim gemi Mısır sahillerini takib ederek ilerledi 

ve başını Yafa istikametine çevirdi 
Tercüme eden: HUsl ti 1 Cahid Yalçın 

hafif yemekler sebzeler ve meyvnlarla Bu kadar na.w'l.ani bir isyan mubalif l .manınm mevcudiyeti zamamna tekabül 
mevsimi geçirmeği tercih ederiz. Bunun 6 .. ' d "" " "ili ıb 
sebebi vardır : Çünkü sıcaklarda ha~ ıpartiye memluklerini toplam,ağa vakit bı. etmesi !Azını geleceği UŞUI11..1 rse.. ~ 
tanllyetl kış kadar kuvvetli değlldl.r. işte rakmıyordu. Bu vaziyet karşısında yegfı. limanın ancak tedrici dolm~. aıneli~~:ıe~ 
bu sebeble yazın mldemlzl kollamıyarak ne tedbir K~ire hisarını zaptetmekten neticesinde tıkanmış ve plaJını bug:.ınku 
zararlı ve dır şeyler yenUecek olursa ibaret oldu. Hisar kumandanları daima noktaya kadar geri çekmiş olacağı anla .. 
derhal karnclğerde ve barsaklarda bo - hakim .bulunan partinin keyfine tabidir. şılır. Çünkü St. LolÜS kalesi deniz sevi .. 
zukluk ve hastalık başlar. Büyüklerde 
böyle olduğu gibl çocuklarda bu daha zl- lcr. Her gün kendilerine meydan okunan yesinin o zamandaııberi mahsus surette 
yade vardır. o kadar güzel blr gıda olan ve dışarıda'ki 'kuvvet<l.er tarafından hisar- değişmediğini isbat ediyor. 
süt bile yaz mevsiminde ve çok sıcak ay- da Slıkıştırılan Murad ile tbrahinı mevkuf fskenderiyede gemiye bindim. Fregata 
larda Ç'JCukl:ırı fıdeta, zehlrliyecek kadar bulundurdukları paşanın fermanlann.. Mısır saıhilılerini takib ederek ilerledi. Dim' 
fena blr madde hallni alablllr. Çocuklar- ) 
da yeşil lshal hastalığı; gerçl blrkaç giln- dan beyhude yere imdad umuyorlardı (1 . yata kadar bu sahilleri yanaşnaz hale so .. 
de iyllcşeblllrse de bazı ahvalde bu lsha- Fakat ihtimal ki paşada onları bu.. kan dipteki !kayalıklardan uzaklaştı ve . 
lin ve bu tesemmümün önü alınamıya - lunduk:ları müşkül mevkiden kurtarmak başını Yafa istikametine çevirdi. Yafa li. 
cak dereceyi bulnr. Bütün lhtlmamlara arzusunda deği1di. · k · b 
rağmen çocukta ya en sonunda blr me - rnanında ancak .birkaç küçü gemı arı -
nenjlt lhttıMı veyahud (antreps) deni - Murad için en fena şey sağ kolu maka.. na'bilir. Biz sahilden iki fersah mesafede 
ıen büyfik bir zaaf ye dU.,künlük ile olüm mında ibuhınan ve biraz evvel bahsi geçen açığa demirledik. Suriye sahilindeki bu 
vakl olur. İsmail ağanın hisara gelip efendisine il - ilk istasyondan Ramese gidecektim. Filis .. 

8 pozdan daima a 

Cevab ıstlyen okuyucularımın posta ti'.ha'k edecek yerde kendisinde bulunan tinin bu şehrine at ile gittim. Arzı Mu • 

1 pulu yollamaıannı rtca ederim. Ab1 tak- ıse'kiz yüz bin csequin> ile birlikte mu "' kaddes cProcureur> u benimle görüşmele 
dlrde !&tekleri mutabeleais kala.bWr. halif parti tarafına geçmesi idi. Bu üzere Kudüsten oraya geldi. Maiyetinde 

\,,, I hiyanet biraz sonra Murad ne İbrahl.. dağlı dört Arab şaki vardı. Parasnın nü • 
···················-·-·-···---················-- mi maiyetlerinde küç'..ik bir kuvvet ile fuz ve kudreti o kadar ziyade idi ki gön .. 

Güzel, net ve detayh resim 

[>AHA iDARELIDIR 

kapYalannaz için, 

Dairna aüze1, canla, detayh resim veren ve 

larnarııa sararmayan v E LOK S kaAıdına - .. -
ısrar ediniz. 

.Bütün . K O O A K satıcllard~n arayrnrz 

fU adrese müracaat ediniz : 

kODAK .. rketl - Beroilu, latanbul 

HePll de DOzel 

veya 

"-------------~~~~~~~~~--
113g ! dlr ne icra Memurlui!undan: 
~::-...~~! caddesinde multim iken halen adre,; m~ul bulunan İs. 
~ede işit ~lJbeye. 

~l'alı ~ y~ Y~an vekili avukat Nesim Navona dairemizin 939/383 JtU.. 

01
811012 'll::: masraf'Sız blorcunuL olan (450) liradan dolayı gene dairemizjn 

tı 'll> satılığa aralı dasyasile Ziraat Bankasına olan iborcunuza mukabil ipotek 
~ ~ 0ııntan~ olan (32) parça gayri menQ{ul emvalinizjn ipotek fazlası.. 
d .e~niıJ ilA tizere ~u borçtan dolayı hacze iştirak edildiğinden ·ou husustaki 
t aıt~ bild·n ta~"hınden itibaren bir hafta içinde tahriri veya şifahi olarak 
~ikan ilAtı ınnenrz lüzumu icra ve iflas kanununun (103) üncü maddesine 
~en tebliğ olunur. (4278) 

'ıstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezi 
ı ...... eksiltme Komisyonundan 

"rllt lderkeıi · 
elraiJ.tnı .Illi7;e aid Kav•k istimbotunun tekne, kazan ve makint? aksamı 

2 ...... lt . e ale tanıir ettirilecektir. 

a ...... "Su.~ bedeli 2619 liradır. 
.a ile aid tartnameler şunlardlli 
' - F nt ~ en f&rtname ve liste, 

i ...... - İdari tartname. 

. ~ ~~ bu p.rtna.ıneleri 14 ku:- uş mukabilinde merkezlmlz Ievamnın-
ltı\~ ~~Haziran ~939 Salı gU?ü saat 15 de Galatada Karamustafapap 

8 ...... il merkez bınasında ek.ssltme komisyonunda yapılacaktır. 
, ...... ll trvakkat teminat parası 196 lira 43 kuruştur. 
~ ~ ebiılir Uneye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen ve ik ı la 

alık bu "b' : .. 1 • t kl Sı a ar en 
ga ı "Y"en yap ı arına dair vesika göstermeleri §arttır. 

~ (3971) 

liarb k ıı'U o ulu komutanlığından 
fllıa ~~ hari~en Harb okul · ~ 'st kl" b ıı,.._ ·~ttt . una gırme6e ı e ı ulunan1ar için v;rm' d .. rt 
~ iinniş olanı l Ü • 't . .. ". ı o ya. . llarb ar a nıversı e ve dığer yuksek okullardan tahslld 
~. hı....ı - olcuıuna girm k . t• l b . e 
C>kı,ı...-:~~den e ıs ıyen ta e elenn bulundukları sınıf imtihan netice. 
-~ ~askerlik §Ubelerindeki talimata göre evsafı haiz olanların Harb 

an ilin olunur. , (4127) 

Yukarı Mısıra kaçmağa mecbur etti. derdiğim sai varır varmaz, uzun müddet .. 
tenberi nifak içinde bulunan bu şefler a .. 
rasında bir mütareke temin etti. Bunun Nöbetçi \eczaneler 

Bu gece nöbetçi olan eczaneler f1Ul • 

Orada, Minies'yi ele geçirdiler. Müfti 
İsmail ile Kiaohef Süleymana bey pAyesi 
verildi. Muradın evi, on beş gün evvel ye. da yegAne sebebi beni rahat rahat gör • 

meğe gelebilmek çaresini bulmakt1. tardır: diği dayaklara karşı bir taviz ve tazminat 
tsta.nbul cibetittdt.kiler: olmak üzere Klac:hef Süleymana bahşo - Bu müsalahayı tertib etmiş olan Ku • 

düs valisi kendi nezdine gitmek için bun
dan istifade etmemi istiyordu. Fakat o 

Şehzadebaşında: (İ. Hallll, Emlnönün- lundu. Ayni zamanda Örtalıkta sulh ve 
de: CNecall Ahmed). Aksarayda: <Ziya sükun 'teessüs ettiğini ilan eylediler. Bu 
Nuri) , Alemdarda: (Esad), Beyazıdda: 

dl ) B ihtilfılin ancak ibir aleti vazifesini gördü. (Asador), Fatihte: <Hüsaıned n • a - beni kaıbllle ne kadar hazırlanıyorsa, ben 
kırköyünde: (HilAl), Eyübde: (Eyiibsul - ğünü anlıyamıyacak derecede gurur ve de onun ar2JUSWlu yerine getirmemeğe 0 
tan). azamet ile ıgözler.i dumanlanmış olan Y~: kadar meylediyordum. 

Beyoflu cihetfndf'kller: f Be arkadaşla t h kk-m etmeA 
) su y nna a a u , .. fu ...JL. • t" _,_ 

İstlkH\l caddesinde: (Galata.~ay • Procureur un nu z ve t:uemmıye ı P~ 
ciimhurlyet caddesinde: <Kürkçlyan) • emellerini düıŞilncesizce iz:hara başlamıŞ- muhl<em surette teessüs etmiş görünü •

1 

Firüza~nda: <Ertu~run, Şişlide: (Asım), tı. Fakat iki İsmail onu böyle yanlış bir yordu. Ben ona fazla bir şey ilnvc ede • . 
Taksimde: ıKeman. Beşlktaşda: <Nail zehaba kapıldığından dolayı cezaya uğ - m.iyeooktirn. Kudüs Directoire'm bana he .. . 
Halid). ratmakta gecikmediler; kendi evinde öl - diye ettiği cmübare!k emanetlerı> bende 

1 

Bofazlc;I, Kadıköy ve AdalardakHtt: dürdüler. Taraftarları da ayni akibete 
Kadıköyünde: <Kadıköy), Üsküdarda: artık başka bir arzu bırakmıyoriardı. 

<ömer Kenan), Sarıyerde: (Osman), A· uğradılar. Beklir Bey, Süleyman, bu ma. Deniz ne Kudüs dağı arasındaki mesafe 
dalardn: <Halk>. karodan mahrum bırakıldı. Fakat bu va. takriben alıtı fersah genişliğinde, gayet 

\,. J kayi sulhün sürekli olacağını göstermi • nefis bir saha teşkil etmektedir. Hind in.. 

--··························-········ ...................... .. 
GUZEL 
Büyük Anneler 
Genç ve taze görünmek 

için bu basit usulü tec
rübe ediniz 

Yirmi aenedenberi kullanılmakta 
olan methur (Yağsız) beyaz renkte
ki Tokalon pudrasının mahrem f or· 
mnınne taaldm ve taafiye edilmlt ınt 
kreması ve Zeyttnyıtı, ıair kıymetli 
cevherlerle karışbnlmaktadır. Bu 
krem cildinizi serian besler ve genç
leıtlrir. Ve tenin buruıukluklannı ve 
18tr gayri san maddelerini giderir, 
cildi taze ve nermln kılar ve nefis bir 
koku bırakır. Fazla kılların faaliye
tine nihayet verir. Bugünkü insanlat 
bir kaç sene evvelkilerlne nazaran 
daha gQzelleşmlt bir haldedirler. 
MOtehassıslar bu şayanı hayret te· 
beddlllOn sebe blnt umumiyetle Toka· 
lon kremin istimaline atfediyorlar. 
Aylık sarfiyatı hemen bir milyon 
vazoyu bulmaktadır. Siz de hemen 
bugünden kullanmağa başlayınız. Ve 
her sabah daha genç görününüz. 
Memnunlyetibabş semereler garantlll· 
dir. Aksi halde paranız iade olunur. 

yordu. Firariler mahvedilince iki müste. cirinden çitler vücu.de getirilmiştir. Bun .. 
bid arasındaki birlltt.ten eser kalmı.yacağı lar aşılmaz bir seci t~kil ederler ve mal 
tahmin olunuyor. sahihlerini tecavüzden masun tutarlar. Bu 

Müver.ıihlere ve coğrafya Alimlerine bir tarafların ticareti pamuktur; sanayii ip .. 
mü.şdıedeyi arzetmeden Mısır bahsini ter. likçi1iktir. An:ı Mtıkaddesi:ı bu havalisl, 
ketmiyeceğim. Bunları 9ÖylemeT.Sem St. bilıhassa Haçlıların yadigarları ile dikka. 
Lo~'nin Dimyatta karaya çıkması hak. te şayandır. Her taraf lbu yadigat'larla do .. 
:kında Sire de J.oinville'in biı.e verdiği taL ludur. 
ıilAtı anlamağa im'khı yoktur. Kralın hu.. 
ruç hareketine şahid olmuş olan bu zatın 
sözlerine göre, kralın K}brıstan hareket 

eden ve iptida dağıtılan donanması Dim.. 
yat~ toplandı. Orada, Louis bir köprü ile 
§ehre meııbut olan bir adanın kumsalına 
çıktı. Bir malfunatrtan anlaşıldığına göre, 
Nil o zaman sahile aınud surette denize 
dökülürken, küçük ~ir kolu da vardı ve 

bu kol şarka doğru uzanara'k r4myat kar. 
§ısında küçük bir ada vücude getiriyor -
du. İşte nehir sonra bu kıüçük kolu ken. 
disine yatak edinmiştir. Eski ağızın dol -

ması adayı Deltaya birleştirerek artık 

Coğrafya Alimlerine ancak uzun bir dll 
arzediyor. Bu uzun topralk parçası elyevm 
&ehri setretmektedir. 

Müverrihler de diifüneceklerdlr lti e -
ğer araziddki bu değişiklik ha9lılann mu. 
vasalatından" ~vvel vukua gelmiş olsay • 
dı o kadar müşkül vaıiyete düşmezlerdi. 

Delta kendilerine bol bol yiyecek ile be. 
ra1:>er Memlfilderin .süıvarilerine karıı, 
girilmesi iitiklnsız bir sığınak ta temin e. 
.derdi. Memlu~eri mağlftb etmek için ga. 

yet müsaid bir vaziyette bulunurlardı . 
Halbuki, bilakis Louis karıı sahilde or • 
dusunu yiyecedcten mahrum kalmak teh. 
likesinde bıraktı. Sudana bütün kuvvet • 

!erini kendisine karşı birleftirmek imkl • 
nını verdi. Sire Charquyee de Joinıville'in 
kanallarından biri olan Tanisten Nilin 
bir kolu gibi bahseder ve Deltanın bun • 

lan ayıran noktasını bi1.mez gibi §lrünür. 
Fizikçilere de şunu söy'liyeyim ki ev • 

velce karaya ihraç için ~ yarar bir ada 

olan ıkara parçasının üzerinde kAin St. 
, Louis .kalesi tıfıla deniz sularının yaladığı 
'bir binadır. Bunun inşa devresi kralın 

Mısır seferi için gemiye bindiği Frejos li. 

(1) Sıra vezirllğine taym edilmiş ilç tu~lu 
paşaların padişah namına ısdar etWüert e· 
mlrnamelere ferman adı verlllr. 

(Arkası var) 

Eıkiıehirde Son Posta 

SES - IŞIK 
Müessesesinde satılır. 

Kiloluk iade gazete ktlğıdı 
lstlyenlerin de gene 

SES - IŞIK 
Mağazasına müracaatları 

ıaıımdır. 

Halkevl altında N. 8 

Saç B•kımı 
en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

uaçdır. 
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Yazan: Hasan Adnan Giz 

Aktay kudurmuş gibi kılıcını Baybarsa 
uzatarak: "81 ak d!zgini!,, diye bağırdı 

projesi tetkik edildi 
Beden Terbiyesi Genel Drektörü General Ceıııil 1;tl 

şehirde inşa edilecek diğer stadlar etrafında 
şehircilik mütehassısı Prostla görüşmeler yaprı 

- Güle güle Aktay yolunuz açık ol- dan yerine koymuş hem bunu bir ka-1 Mısırda kalmanızın büyük bir değeri 
sun. dm sözü ile yapmıştı. Yarın Baybars vardır. Unulmayınız ki Düşman Diın -
Arkasına bakmadan kapıdan çıktı. korktu denecekti. Bir erkek için ne ncı yattadır. Ve bu tehlike karşısında ben! 

Merdivende gene Aybeye rastladı. Ken- bir hakaretti bu söz! O mağrur kadın ve yurdumu ancak siz ve ark~'1aşları
msine dik dik bakıyordu. Aşc1ğıda as- herhaide onu şimdi tekrar tahkir ede - nız koruyacak! 
kt.rler atını hazırlamıştı. Bir sıçrayış- cekti. Sıkıntı içinde yumruklarını sık- - İşte and içiyorum sultanım! Bay -
ta ata atladı. Mahmuzları tayın karnı- tı. Fakat Şeceretüddürün sesi pek yu- bars her zaman ve her yerde size sadık 
na batırdt. muşak pek münis yükselmişti: kr/lacakt•r. 

- Haydi yıldırım! - Baybars! Umarım ki saraya beni Mısır İncisi gülümsedi. Artık istedi -
Ok gibi fırlıyan a't birdenbire olduğu görmiye geldin bir dileğin mi var yok- ği olmuş Aybey ve Aktaydan sonra 1 

yerde durdu; demirden bir el atın diz- sa? Bana dileklerini bildirmiye gelen Kölemen ordusunun en sözü geçer bir 
ginini kavramıştı. sadık adamlarımın nasrl karşılanması baş-buğunu elde etmişti. Birden bir şey 
Kulağının dibinde hiddetli bir ses 1a,.ım geldiğini bir türlıü nöbetçilere halırbnnş gibi ince kaşlarını kaldırdı. 

gürledi: · öğretemedim. Korkarım seni de kız - - Baybar~ size çok mühim ve gizli 
- Dur arkadaş- d'ırdılar? Ald1rmcı Baybafrs! Onlar ha- tutulması lazım gelen bir vazife ver -
- Baybars! sit insanlardır ki bir kılıcın yalnız bir sem. siz de bu sırrı tutmak için and iç-
- '&",,Pt benim! Nereye gidlyorsun? düşmana çekilebi!eceğini düşünemez - seniz herhangi bir kuvvet kalrşısında 
Şimdi kızmak sırası Aktaya gelmiş- ler. Bahusus o kılıç Melik Salibin ver- andınızı bozar mısınız? 

ti: diği bir kılıç olursa. - Hiç bir zaman sultanım! Hiç bir Dünkü. tetkiklerden 
- Sana ne arkada'Ş! İstediğim yere Baybars ter içinde katmıştı. Kılıcına kuvvet beni verdiğim sözden döndür - Dün öğleden sonra Beden Terbiyesi U-ı ..-ııııııııııııııı.ııııııııııı.ııııııııııı.~~~....-~~.....--

gidiyorum; bırak beni! baktı . Onu Melik Salih vermişti. memistir: dönersem kahpeyim! mum Müdürü General Cemil Taner, şe: B k ,.. kOçUk 
Gen• mahmuzları bütün şiddetile - Söyle Baıybars! Biz bir yurttan - Güzel! İşte Aktay da sizin gibi bircilik müteh~ısı Pro5t. fmar t,ıen 0 80f . 

hftyvanın karnına batırdı. Cam acıyan çıktık. Dileğin her ne ise yerine getir- sözüne sadık bir yiğittir. o da bana Müdür Muavini Salim, mimar Viyeti Kemaı·ı kay~ ettık~•' 
tay ~cı hir kişneme kopararak yerinden rnek benim için hususi bir zevk ola - verdiği sözü tutmak m_ecburiyetinde Viyoli, Yüksek Beden Terbiyesi istişare \l ,,.. 
sıçradı. Fakat Baybars bir dev gibi diz- caktır. kaldı. heyetinin iştiraki ile Partide bir toplantı Boksör Küçük Kemalin ölnııı8 dd!' 
gine nsılmıştı. Bu son sözle Mısır İncisinin genç a- Baybars kızardı. Fena! halde yaka - yapılmıştır. berini vermek zarureti tnrllı.sın6Jıaı~ 

- Nereye gittiğini anlamadan seni damda yaratmak istediği tesir basil ol- lanmıştı. Toplantıda İtalyan mimarının yeniden du~ınn teessürü burada if,aba 

bırakmak istemiyorum. And kardeşi ol- muştu. Baybars birden yerinden oyna- - Kusurumu bağışlayınız sultanım hazırladığı Dolmabahçe stadmın projesi göremiyorum. tarı~ 
auğumuzu unuttun mu? dı. Kınından çektiği kılıcını genç kadı- bir çocukluk ettim. tetkik edilmi..+ir. O esnada toplantıda bu- ikı aydanberl Frana1Z b~uçnı ~ 

j• ölümle pençeleşen zavalll daJl o.-
kktay kıpkırmızı olmuştu~ mn ayaklarının önüne attı ve dokuz ke- - Hayır bu bir kusur değildir Bay- lunan gaıhane mümessili. projede stad mal tekrar aramıza urıp.nıa 
- Bıt'ak beni -diye h~kırdı- and re yere diz vurdu. hars! Belki ben de sizin yerinizde ol - ı gaııhaneyi tecavüz ettiği için itirazda bu- ha.yata gözlerini ka~ı:. '*-~ 

içtim söyliyemem. - Dileğim başımı ve canımı yolunuz- sam kı1.arrlım. Fakat kızmadan önce lunmll§. ancak bu yerin sekiz yüz bin li- Boks gibi, tahammülu en J<iW .... 
- Bırakmıyaca~1m söyHyece'ksin! da feda etmektir sultanun. bir an düşünmek gerekti. Ne ise mesele raya terkedilebileceğini bildirmiştir. Ge. sporu kendisine Jntlhab ecfe~l ~ 
Aktav bir an düşündü. Birden kıh- Genç yiğit artık her şeyi unutmuştu. çabuk ka'pandı. Arkadaşınızla gene dost neral, stad projesinin yenmen hazırlan- Kemal, dört tarafı lple çe%r~tff , 

içinde senelerce şerefli za , 
cını çekerek havada salladı: Çöktüğü yerde söziine devam etti: kalınız masını tasvib etmiştir. edecek kadar milhlın ve sıkı ~ 

- ~kil önümden Baybars!. KM-deş - Diğer kö1elerinizi nasıl hizmeti - - Başüstüne sultanım? Bu esnada General Prostla şehirde ya- tar vurmuş, yerli ve ecnebi, ya~ 
kanı nk1tm8'. nizde kullarunakla şereflendiriyorsa - Güzel kadın önünde durduğu sedef pılacak diğer sta<llar etrafında görüş. nın en parlak boksÖrıerue ,ere 

- Çekilmiyeceğim söyliyeceksin! nız beni de bu şereften mahrum etme- masanın gözünden çıkardığı çok süslü müş, Çırağan sarayının imar plAnınıda ne maçların hepsinden şan .,e 1' 
Saray avluS'..ı nöbetçiler ve kölelerle yinlz. ve zarif bir hançeri Baybarsa uzattı: hale Oronacağmı sormuştur. Prost, imar çı:~:~~~düd diyebUirlJJl ~~ !ııoıı 

oolınuştu. Kimse bu iki müthiş kavga- - Dileğinizden memnun oldum - Alınız Baybars! Bunu andınızın planında sarayı yıkılmış olarak göster. boks Küçük Kemalle parl~ e ~ 
cıyı ayırmı:ys cesaret edemiyordu. Ak- Bdybars! İş:im düştükçe sizi yardfu1a bir hatırttsı olarak saklayınız! diğinden bu saıhanın yüzme havuzu hali. ringi terketmeslle de söndu ., 

tay bu kalabalığa haykırdı: çağırmakta tereddüd etmem. Bu~ün (Arkası uar) ne konulması için Beden Terbiyesi Umum karıştı. rıııJ /Jf 
-Tu~~~wm~~~ru~r-~==~===========~==============~ın~~~Mv~m~~~~ &~ ~hl~~~~*~~~~ 

Bu hafta Yapltacak futbol le bir h::ı.tırlıyacak otursak ıeıı ıJfP 
sunuz be miskinler? bu teklHi tasvib etmiştir. fı edilen her yer~ llk akla ge , 

Bu sefer Baybars kılıç çekti: maçf arl Şehrin muhtelif semtlerinde Beden Küçük Kemaldi. ıtıll .; 
- Üzerime geleni dokuz parça ede- Terıbiyesi Umum Müdürlüğü tarafından Küçük Kemal demnln tal , 

tim. Beden Tenbiyesi İstanıbul Bölgesi Fut.. yaptırılacak stad.ların yerleri Umum Mü- piyonlarındandı. ıafS. oO , 
7 8 n 10 bul A1"anh;ı;...ndan: ,. k Ke li inge çık"ran dost ~ Kimse yerinden kımıldamadı. Ak - ı 2 8 • f> 6 • 5

' gu·· nü 
1 

k dütlük tarafından ·~esbit edilece n ma r "' betti J"~ 
17 /6/1939 Cumartesi yapı aca da büyük bir ıstldad ve o nlS .. ;,p , tay artık kudurmuş gibi idi. Kıhcını Prosta verilecektir. Prost, stad yerlerini •• ,,.rdi JP 0 1 maçlar. f k b vetu bir cevher görmı.<9-\~ ~lf -

arkadaşına doğru uzattı: tetkik edecek, muva ı ulduklanna in. ketimizde bu sporu 1Yi Jca~..41-
- Bırak dizgini, yakanın seni! ~ Şeref stadı: şaat için müsaade verecektir. lan menecerler Kemall ye ıfiıısı".:ı, 
İki kılıç bdvad'a parladıı. bd adam l Anadolulhisarı - Bozkurd, saat 14,30, • ·ı· 1 k iyi masörler, onun peşini t> ~ ~, 

vaziyet aldılar. "Dö~~~lerdi. 4 hakem Refik Osman Top, yan hakemleri ıngı iZ a ımı Kemal hergün biraz dfl.ba~ 
5""-l"'"'~ R fk Al-- z· K ..... , • den bir varlık gösterdikçe o flll'1:, 

Bl"rden açılan bir pencere, emreden l ı ı .nıu;ay ve ıya uyuuuU. Ankaraya gı·ııı· .al1 io6 ~ S··ı ş· ı· T k törler, Kemalin kenuuer :-..... ~ ~, 
bir ses duyuldu: t u eymaniye, rş 1 - op apı, Arnavud. büyük ümidler dolayısUe b~!,dı. 

_ Baybars! Bırak onu. ~ köy, saat 16,10, hakem Şazi Tezcan, yan Şehrimizde Feneıt:ıahçe ile karşılaşıp rlne maçlar terUb ettııer. J{ etiJ'~ 
Bütün gözler sat'ayın üst kat penoe- l hakemleri Neşet Şarman ve Fikret Kay. 2.0 galfü gelen İngiliz Middlesex takımı şısına çık.an İnglllzl, A1Jl ~, 

relerinden birine çevrHdf. Cam.da glS - ral. iki maç yapmak üzere Ankaraya gide- Fransızı, hüJasa her 9(lŞ!d, 
( götüsJ.erlınizl kabaıtan ınu ~.lf' 

zünde kıvılcımlar saçan o gilzel kaijın Doğanspor - Beşııctaş. saat 17,45. oekti. Ankara bölgesile Fenerbahçe ara- yeUerle na.kavut ettL ~ti' 
vardı. t<. 18/6/1939 Pazar günü Y!P•ljçalc maç. sında son dakikada bir ilıtila.f çıktığın: ve Amatör boksörler içinde ıceı>"'"., 

Havada ihtizaz eden bir sesle .t.ekrar SOLDAN SAtA ve YUKARDAN AŞAÖl: lar: İngilizlerin Ankaraya gitmesinin şüpheli yerinin pek büyük olduttunıı ~ ~ 
etti: ı - Har vurup harman savurmak. Taksim stadı: olduğunu dün yazmıştık. Nih~yet Anka. rint dövdüğü raklblerl atzı~ ~AY 

2 _ Teessüf - VOrud eden. F ...&..-"- H'l"l (Ş"ld f ·1 böl~ · F 1-ah · •t• · k b 1 men her zaman duyduk. ' 1111" _ Baybars bırak onu! eneııucuıçe - ~ a ı ina i), saat ra 16esı enerıu çenın şeraı ını a u ldlZ ~ a - Sokak llmbası - Bir nota. ı t hakikaten büyilk bir yı -~I 
Genç adamın dizgini tutan eli gev- 4 _Bravo_ İri vllcudıtı masal kahramanı.. 10, hakem Ahmed /\dem Gögdiln, yan etmiş ve geç vakit telgrafla stanbula blL bir şöhretti. ~ _,e 

d .. - " _ Rizede doğmuş. hakemleri Feridun Kılıç ve Bahaettin dirmiştir. Bunun üzerine tngi~ takımı onun zaferleri ıtarşısındlJ. ~çıev-, 
şedi yanma uştu: " tlJ11 , 

Serbest kale:tn Aktay atım mahmuz- ıs - Kuş vurma - Naziklik Uluöz. bu sa'bah tayyare ile An~araya hareket tallhslzllk hakikt tablllYe 1' oııı' 
7 - At yavrusu - Enaz. Demirspor _ Kadıköyspor, saat 12, ha. etmiştir. İngilizler Ankarada Cumartesi blr Avrupa turnesi ya.paınnfll JJ' 

fadl. Hoşça kal Baybars, ıkusura bakma! B - Tetkik için bakmak. 'kem Sıtkı Eryar, yan hakemleri Neşet günü Demirspor, Pazara da Ankara muh. sı~~malln, spor hayatında ıçt~::ı~~ 
Ve bir anda saray kapısından dişarı 9 - :a_~~:~~a~a~ iMi bir kalın seaU Şarman ve Halid Urıer. teliti ile karşılaşacaklardır. Ankara böl. lan tek amı.~u bu idl. o; bUı/'~ 

10 _ Davet ed.llml.Ş. Galata Gençler _ Beylerbeyi, saat 13,45, gesinin bu fırsatı kaçırmayışı çok isabetH lan arzusundan dolayı ç~atı' ~ 
fırladı. Oeçen l>nlmar.anın balleclilmiş fekli. hakem Sami Açık6ney, yan hakemleri olmuştur. Hakikt İngiliz futbolunun kü- 'ır.ıksu bile bırakma kararını ~ .. .; 
Şimdi Bg:ybars bu kalabalığın orta - SOLDAN SAÖA: Şev'lci Çanga ve Fikret Kayra!. çük bir modeli olan amatör İngiliz takı. yaşında iken vermişti. ~ ~, 

sında dimdik kalmıştı. HAIA elinde kı- ı - Kara - Ol - Ya. !stan1:>u1spor, Beyoğluspor _ Beykoz. mının, İstarlbulda oldutı? gibi, Ankarada türlü te.şkil!Uanam:ıunesı ıc11 lSle:!, ' 
d kard w k 1 rd B da 2 izaz eden L. yok ki bu öz sporun bugün r".:~ 

nın an çı ıgı ı ıcı va ı. u sıra - - KıurtulUf, saat 15,45, hakem Nuri 'Bosııt, da spor sevenlere çdk zevkli dakikalar nü do~urmuştur. MemıeıcetlJl tJ1ti "';at 
ı\ybey kapının önünde gözilktü. Nö - 1 - FiAlkir - BAell._ ~ 1 yan hakemleri Rıfkı Aksay ve Sel~-· yaşatacaklarına şüphe yoktur. tırdı~ı nadide sporcuıarctan ..AtJ ., 

betçiler ona olanı, biteni aırlatmışlardı. ! = Y.~ ~ _' ;;;..~· Akal. ıuru Galatasaray • Beşiktaş ihtif Afh Küç;k Kemalin hiç betıen~~ 
Şimdi belki daha fena bir hA<iüe ola- e _ Etrafında. Doğanspor _ Galatasaray, saat 17,30, sırada aramızdan ayrıJıntŞ - d 
caktı. Fakat yukarıdan ge1en bir nö - 'f - To.1111 - Ana. hakem Adnan Alkın, yan hakemleri Şazi maÇI 0Jn3RIJ0r nun büyiik ismini Ical~ oı6~ 
betçi Baybarsın önünde durdu: a - Ll - Ya - R. - e. Tezcan ve Abmed Adem GögdOn. Milli küme maçlarının ilk karşılaşma- kuvvetll bir ~ekllde aş on* "_~' 

o sat Eda Er Küçük Kemal &dü; .. ~ _ Melike hazretleri sizi görmek is- - - - • sında bir anlaşamamnlık yüzünden oy. de.i.l1l'" 
10 Ne TlcarL lk" f lb 1 1 d ld ismi spor tarihimizde El' 

tiyor. -·=·····.:·-·-··-·-·-····-·-·-- 1 U 0 CU Ceza ID iri 1 namatnıj olan Galatasaray - Beşiktaş cakhr. öM 
Böyle bir hadiseden sonra hiç de Me- c Koçuk memleket haberleri ) Anadolubisan: Necati ÇeliklSrs bir ay. klüpleri arasındaki llııtiltflı müsabaka, 

Uke He karşılaşmak istemiyen Baybars, - - Beylerbeyi: Lefter Yoı.ıgiyadi's bir ay. Beşiktaş klülbünO.n çok sportmence teklL 
bir an tereddütten sonra köleyı· takib Kandıra - Atya şosesi Yukand dla dl kl" 1 fi üzerine yeniden yapılacaktır. 

-.. 8 a n, soya an, üp eri İ'ki takım arasındaki ma" milli küme 
etti. Kandıra Ue A6 ... aruındaki ~nln ya- yazılı bulunan idmancılara iştirak ettlk- Y 

+~- onun kapısı önüne gelın'"ti. İ _ pılmuına bqlanmlfhr. Bu suretle Kocaeli leri milsabakalardald -·ihar""'k""Je...:nden maçlarının son haftası olan 16 Temmuz. 
.Ll}ı.t: "i ile Üaküdar b~blrlerlne ll>8e y0llle bat - ...... '"' c~ ~' d - -..A..t 

çerden h5.kim bir ses duyuldu: ıanacaklnrdır. dolayı hizalarında yazılı müddetler için a oynan~ ır. 
- Giriniz Baybars: Yukarıdaki resim, 101 lnfaatınd.ilJl blr gö - gC9ici müsa.~aka boykotu cezaları veril. Güreşçilerimiz Filistin& gidiyor 
Başı önünde odaya- girdi. Şeceretüd- riln~ür. miştir. Tebliğ tarihi olan 1~/8/1939 tarl. Filistin gül'E!.f klühü. İstanbul güreı kliL 

Yozpd caddelerine lt&ldırım yapılıyor hl d b k 1 bü ik -'- ü F l !ürün yakında olduğunu seziyor fakat n en iti aren lüp erinin ve hakem.le- ··nn · i ma9 yapmcu. JJere i iatine da-
Yozgad Bel.Mlyem bazı caddelerin P1Lrb • b futlb ı 1 ylltüne bakamıyordu. Kalbinde ona kaldınm ıyapılmam.na hıv verm~ ve parke rın u o cu arı ceza müddeti içinde vet etmf,?Ur. 

brsı bir nefret duygusu uyanmıştı. O imallne baflanmlftlr. Yatında !aalb'ete ııe- müsabakalara i~irak ettirmemeleri lü.ıu.. İstanbul ~takımı .Temmuzda Filis.. 
tiıı.y~tta ilk defa çektiği kılıcı vurma - oııeceöl& mu teblJI olunur. ··• tine gidecektir. " · 

bleri 
Oçok, Alsancak ~ıu ·ıer • 
isimlerini degiştırdı ~ 

İzmir, (Hususi) - üçok "'1,rs tılf ı· 
klüpleri idare heyetleri yaptıİ'"e '-" 
timada eflki adları olan .Alt9Y g#~ 
du namları altında faaliyet ı:ı.tıD ~ 
karar vermişlerdir. Altıno:rdLl ıJ~ 
sı, eskiden olduğu gibi tırıııı.zl ;ı. 
Altayın forması siyah - beYaı 
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MAZON MIYY A ZlU 
Hazımsızhk, şişkinlik, bulanb gaz, •NKIB Z Sarıhk, Safra Mı.DE ekşilik ve 
sancı, mide bozukluğu, barsak ataleti 1 Kara ci ğ er yanmala-
rında ve bütün Mi D E, B A R SAK bozukluklarında kullanınız. H O R O Z markasına dikkat. 

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

at'i bir tesir icra eder. Yalnız toptan satış yeri: Mazon ve Boton· ecza deposu. Yeni Postane arkası No. 31 İstanbul 

--
1 Askeri Fabrikalar Umum Müd:irlüğü ilanları -

5 
'l'alunin edilen bedeli (4750) lira olnn 1 nunca 29/6/939 Perşembe gün:i saat 14 

°?00 kilo ekmek açık eksiltme ile ihal9 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname 
~dilecektir. İhale günü olan 23/6/939 Cu· eh lira c50> kuruş mukabilinde komis • 
:a günü saat 14 de Salıpazarında Aske- yondan verilir. Taliblerin muvakkat te • 
}( F~brikalar yollarnasındaki Satınalma minat olan c2250• lira ve 2490 _numa:alı 
Olnısyonuna müracaatları. Buna aid kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaıkle 

:UVnkkat teminatı olan (356) lira (25) komisyoncu olmadıklarına ve bu işle :ı. 
Uruşu herhangi bir malmüdürlüğüne 1 lakadar tüccardan olduklarına dair Ti • 

Yatırarak l . k.11. •• a gij a acaklan makbuzla bı.rlikte o caret odası vesikasıle mez ur gun ve s • 
Şa rı ve saatte Komisyonda bulunmaları. atte komisyona müracaatları. c4075> 

ttname he .. K . d .. -ı b. li rgun omısyon a goru e ı· * · 
r. •4030> 

423s ı- * sığır 1:a ınuharnınen bedel ile 11000 kilo 
tir. 1 etı ~çık. eksiltme ile ihale eflilecek
Cuın:<'~lıl.~ın ihale günü olan 23/6/939 
kerj F gunu sant 15 de Salıpazarında As
ma R a~rikalar yollamasındaki Satınal. 
rn oınısyonuna müracaatlan. Buna aid 

Uvakkat t · 1'uru emınatı olan c317ıt lira c62.5> 
Yatı~n herhangi bir malmüdürlüğüne 
0 gü arak alacakları makbuzla birlikte 
Şart n ve saatte Komisyondn bulunmaları. 
lir naıne hergün Komisyonda görülebi· 

. •403h 

ıoo ı * 'l'ah . on foleol alınacak 
100 to~; edilen bedeli c30,000 ıtlira olan 
flıUdürlü ~leol Askeri fabrikalar umum 
~ merkez satınalma komisyo • 

45 ton Ferro Slisyum 
2 ton Ferro Wolfram 

0,6 ton Ferro Tiym 
0,6 'ton Ferro Silisyum - Alem~m. 

Tahmin edilen bedeli c24,000> lira olan 
cins ve miktarları yukarıda yazılı 4 ka -

lem Ferro Malzemesi Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlilğü Merkez Satınalına 

Komisyonunca 4/7/1939 Salı günü saat 
14,30 da tpaza:n'ıı!kha ihale edilcce'ktir. 
Şartname parasız olaraık komisyonda.n 

verilir. Talihlerin muvakkat teminat o. 
:an cl800> lira ve 2490 numaralı kanu -

nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ko -
misyoncu olmadıklarına ve bu işle alaka
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret 
Odası vesikasile meikfı.r gün ve saatte 
komisyona müracaatları. c4184:t 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 
Tahrr..in edilen bedeli M. temlnab 

25 ton soda 1062.50 lira 79.69 lira 
\1 l5 > arab sabunu 3112.50 > 233.44 > 

tesiu~nr~~n yazılı iki kalem malzeme 17 Haziran 939 tarihme rastlıyan Cumar-
1 günu saat 11 de açık eksiltme suretilc alınacaktır. 
StekJ•t . beli" -sıın 1 erın ı gun ve saatte ve şartnamesini görmek isti_yenlerin hergün Ka-
P~adaki komisyona müracaatları. c3943, 

Tnhınin d·1 * lıazu. e 1 en bedeli 42R3 lira 52 kuruşolan 44160 aded O iI§ 4 No. zımpara bezi 17 
~inat~n3~39 ~umartesi günü saat 11.30 daaçık eksiltme suretile alınacaktır. İlk te
gürı k .3 lıra 13 kuruş olan zımparaların şartnamesini görmek istiyenlerin her· 
~Yona müracaatları. c3942t 

Selinıiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları 
Selirrıiye tüın 

la Siieı h en birliklerile Haydarpa. eksiltme ile ihalesi 20/6/939 Salı günü 
~a!ki birli:;n.e~i ve Karadeniz Boğazın. saat 14 te yapılacaktır. Fasulyanm mu. 
1t\ıde sat ıç:ın şerait ve evsafı dahi _ 
Vcı'kadın \Tın alınaoa;k olan 110500 kilo ay. hammen bedel1 1150 lira, kabağın mu _ 
~- e çal f hammen bedeli 515 liradır. İsteklilerin 
4'1Z kabağı ı asulyasqe 11,500 kilo sa-
'~lk eksil~:. 9/6/939 tarih;nde yapılan ille teminat paralarile birlikte belli gün 
<%u f t .smde taliblerin vermiş ol _ ve saatte Selimyiedeki tümen satınalına 

ıa galı .... 1 
goru düğüınden tekrar açık komisyonuna gelmeleri. ( 4266) 

Saraç el işi ve makine kalfası ile makine ile 
'-T diker erkek ve kadın terzi aranıyor 

trıakine .
0

1
Phanede 2 No. lu dikimevi içın saraç el icl ve makine kalfası ve ayrıca 

ı e elbi d.k r 2 _ y se 1 er erkek ve kadın terzi alınacaktır. 
3 _ 'fjaş ve askerlik nazart dikkate alınmıyacaktır. 

birlikte h c.ret haftalık verilmek üzere talihlerin hüsnühal ve tifo Rf1 kAğıdlarile 
e:rnen dikimevi müdürlüğüne müracaatlan. c4009• 

lstanbul Vakıflar DirektörlügU il4nları 

~6nıtı 
~ cacıcıe veya sokağı 
lı' enıberlitaş Molla 
6ııarı ' Peyk hane 

lo'atth K 
' ogncıdede Camı arkasınde 

nordun ou Vakıf hanın Birinci katında 
' Carşıd ]) • 4 - nncıı 
n Yorgaunılttrda Alipaşa hanı 

' 
' 

J) 

ldercan • 
Carşıda 
l\ncuk ,.. 

"'UStafnp \S[l . .. 
'llıun > 
\'l Car~ Saman 
ranı evvel 

Usl knbnda 

• 
lt 

H'lrblye 
Knlpnkçılar başında 
Ş •r fıyo 

il 

Dökmecil&-. 

No.su Cinsi 

Muhammen 
aylı~ 

Lird Kr. ------
9·13 

6 

12 
26 

42 
4 

29 
20 
1 

34 
86 
89 

Ev 

Nakşi bendi 
tekkesl 
Oda 

• 
• 
• 
• (yanmış) 

Dllkkan 

• 
• 
• 

19 00 

4 00 
18 00 
17 00 

3 00 
a oo 
2 00 
9 00 
7 00 
2 50 
2 00 
2 50 

"YUkarıda 1 • 
trttırnı yazı ı mahaller 940 senesı Mayıs sonuna kadar kiraya verı'lmek üzere 
Çeltbe ~lan uzatılmıştır. İstekliler 20/Haziran/939 Salı gilnü saat on beşe kadar 

IXıel~r·rlıtaşta İsta~bul Vakıflar Ba~üdürlükünde Vakıf Akarlar kalemine "el. 
a. .(4297). ' .. 

1 Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilanları 
Derince tahmil ve tahliye ameliyesinin bir sene zarfında yapılan tahmin ton miktarile 

tahmin fiatları gösterir cetvelidir. 
Muhtelif 

• Maden kömürü Beher Kok kömürü Beher malzeme Beher 
Ameliyenin nev'i , 

1 - Ambar dahilinde supalana hazır
lamak ve vapur dahilinde vinçle su
palana yapmak veya hab veyahud is
tif yapmak bu ameliyede rıhtım ve
ya silo iskelesine veya vapur güver
tesine vermek ve bırakmak da dahil
dir, ve mütekabilen. 

2 - Supalandan açık vagona tahmil 
ve mütekabilen de vagondan supalann 
ve idare vincile vagondan denize ver
mek veya mütekabilen denizden al· 
mak. 

3 - Vinç iştiraki olmaksızın nhtım 

veya silo iskelesine veya güverteden a
tarak vagona tahmil etmek veya mü
tekabilcn. 

4 - Supalandan alınıp açık araziye 
nakil ve istif etmek ve mütekabilen. 

krom ve emsali 
dökme cevher 

Ton 
Maden kömürü ve 
emsali dökme cev-
her 
Krom 

46407 

26189 

44993 

12325 

tonu 
Ku. 

10 
15 

4,5 

17 

23 

briket tonu eşya~ tonu 
ton Ku. emtia Ku. 

. Ton.; 

23 23 

1992 9 • 

6526 22 11776 14 

23 975 18 

5 - Silo iskelesine yanaşmış vapur gü
vertesinden veya silo iskelesinden nakil 
ve yerleştirmek. 

5 9 16 

6 - Vinç iştiraki olmaksızın vagondan 
tahliye ve açık araziye mağazalara na
kil ve istif ve mütekabilen. 

7 - Vagondan idare vinciıe açık aıa
ziye tahliye istif ve mütekabilen. 

8 - Vinçsiz merakibi bahriyeden kü
felerle veya arkalık ile vP. el ile çıka
rılarak vagona tahmil, açık araziye, 
mağazalara nakil ve istif etmek ve 
mütckabilen. 

9 - Vagondan olukla tahliye. 

10 - Saatle müteahhidden alınacak 

amele. 

11 - Yevmiye ile alınacak amele. 

25140 9 

269. 

20411 5 

268 18 

18 120 

' 
2103 24 8904 23 

'1 6 475 14 

195 24 277 ıa 

7 9 

(25595) lira (9) kuruş muhammen bedeli bulunan Derince limanı tahmil ve tahliye işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. Eksiltme 22/6i939 tarihine raslayan Perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahnindc birinci iş
letme komisyonu tarafından yapılacaktır. Talihlerin (1919) lira (63) kuruş muval\kat teminat ile ayni gün saat 10 ona ka
dar komisyon kalemine !eklif rnektublarını vermeleri lfızımdır. Bu işe aid şartname Haydarpaşa liman başmüfettişliğin-

den ve Ankara ve İzmir İşletme M5dürlüklerinden parasız <?larak alınabilir. (3681) 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T.A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın silindirli 75 ve 
90 santim B. ('l'ip 2 çitçi) kaput 
bezi, 4, 6, 10, 12 numara vater ip
likleri imalatı piyasayn arzedil -
mlştir. Siparişler bir hafla içinde 
gönderilir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: Çeşld - Ankara 

ilan Tarifemiz 
Tek afitun santlml ···················· ..... . 

Birinci aahile 400 kuruı 
ikinci sahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü sahile l 00 » 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen blr müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilan yaptıracak
lar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yanın 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 
ald işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

İllncıl.ı.k KollekUf Şirketi 
Kalıra.mamade Dan 

Ankara caddeaJ 

1 İstanbul E elediyesi İlanları 1 
Senelik mu'.hamrnen~- - ~lk. \ 

!kirası ~ 

Kapalıçarşıdn Cevahir bedesteninde Şerif ağa 
3 NQ. dolap. 

sdkağında --..,, 

Kapalıçarşı.da Cevahir bedesteninde Şerifağa 
114 No. dolap. 
Kapalıçarşıda Cevahir bedesteninde Divrik 
7 No. dükkan. 

sokağında 

sokağında 

Kapalıçaşrıda Cevahir bedesteninde Yeni parçacılar so -

6,00 0,45 

30.00 2.25 

15,00 1,13 

kağında 16 No. dükkan. 24,00 1,80 
Kapalıçarşıda Cevahir bedesteninde Takkeciler sokağın. 
da 22 No. dolap. 12,00 0,90 
Üsküdar Bahçedede mahallesinde Haikirniyeti Milliye so. 

kağında Ahmed.iye medre&esi. 36,00 2, 70 
Üsküdarda Tembel Hacınıehmed mahallesinde Demir • 
ciler sokağında No. 71 dük.'kfın. 90,00 6, 75 
Or'ta!köyde Caviiağa mahallesinde Eski Türık sokağın. 
da No. 2 dfi~kAn. 24,00 1,80 

Ortaköy Ctıvitağa rnanalleeinde Serkis soltağında Saytt. 
ağa moktebf. 48,00 3,60 
Beşiktaş Şenlikdede mahallesinde Dere sokağında Hazi. 
ne vekili Hacı Osmanağa mektebi. 80,00 6,00 
ÇalkmakçıJ.arda Dayahatun mahallesinde Valide hanının 
Nıo. 25 odası. 35,00 2,63 

Yukarıda semti, senelik muhammen kiraları yazılı bulunan maballer teslim ta
rihinden itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık art
tırmaya !konulmuştur. Şartnameleri Encii men kaleminde görülebilir. İstekliler hl
zıılannda yazılı ilk teminat makbuz veya mektubile birlikt<> 19/6/939 Pn.artesi 
günü saat 14,30 da Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (İ.) (3912) 

"tNIW 

16/6/939 Cuma 1- 325 

,17/6/939 Cumarresi \326 - 489 
19/6/989 Pazartesi 490 - 800 

I 20/6/939 Salı '801 - 1018 

Belediye emekli ve öksüzlerlnin Haziran 939 üçer ayltkları yufkarıda gôsternen 
günlert'le ve cüzdan sıra sayılarına göre verileceğinden aylık sa:hlblerinin cüz.._ 
danlariyle Ziraat Banıkasına müracaatları. (4313) 
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Yanılmak insanidir, fakat. u •• 

Dünyanın her tereflnda 
yüıbinlerce insanın ayni 
zamanda yanılma11 .. yam 
kabul bir keyfiyet deOll· 
dir .. Netekim, hergün yUa· 
binlerce insan bUtOn ev• 

safı blrlettlren oıees 
dit macununu muvaf• 
fakiyetl• kullenmek• 
tadır, - · 

Dünyanın en ••ki 

mu••••••••ctlr 

ŞİRKETi HA YRIYEDEN: 
D • • 

Yaz menimini Boğariçinde ıeçirmek için mekteblerin umumi tatiline intizar eden sayın hal
kımıza mahJua 1 T,mmuzdan Eylw gayeaine kadar 3 aylık fevkalatle tenzilatlı kart abonemanla• 
nnın ikinci .eriai 15 Hazirandan itibaren ıatılığa çıkarılacaktır. 

Bu kart abonemanları, Üıküdardan ( ÜıkUdar) dahil Çubukluya, Rumelihiserından (Rumeli
isan dahil) İstinyeye kadar % 40, Paıabahçe, Beykoz ve Yeniköyden Kavaklara kadar % 50 

tenzilAta tlbidir. 

Yüzde 40 t nzilatı havi kartların 3 ayhk bedeli 
Rumelihiaarı ile ÜskOdardan Vanıköyfine kadar birinci mevki (1980) kuru7 yerine (1188) , ikınci 
mevki (1575) kuruş yerine (945) kuruştan ibarettir. 
Çubuklu ile Emirgln Ye lstinyeye kadar birinci mevki (2340) kurUJ yerine (1404) kuruş, ikinci 
mevki (1980) kuruı yerine (1188) kuruştur 

Yüzde 50 tenzhatı havi kartların 3 ayl k bedeli 
Y eniköy ve Paıabahçeden Bağazın her iki mfintehası olan Kayaklara kadar birinci mevki 

, (3150) kuruı yerine (1575) kuruf, ikinci mevki (2700) kuruş yerine (1350) kuruıtur. 
Ver~ ve muhtelif rllsum olarak birinci mevkide kanunen tediyesi icab eden (234), ikinci mev
kide (195) kuruı, iıbu kartlann yukarıda yazılı tenziUtlı fiatları da dahildir, 
Bu kartları hlmil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabilecekleri gibi Pazarları da mıntaka 
farkı aranmak11Z1n Bağaıın her iskelesine gidebileceklerdir. 
Kontrolü teıhil için memurlar tarafından taleb Yukuunda kartlarının ibraz buyrulması muhterem 
yolcularımızdan sureti mnhsuaada nca olunur. 

Araba Vapurların 

Araba vapurlarile karşıdan karııya nakledilecek binek otomobillerincen alınmakta olan ücret, 
yalnız azimet ve y lnız vdet için yüzer, szimet ve avdet yetmi§ beıerden yüz eHi, yirmi yaprak
lı aboneman kartları alındığı takdirde gidiş ve geliş ellişerden yüz kuruştan ibaret iken bu defa 
bunlardan başka olarak iki sahilden müna kaleyi feYkalide kolaylqtırmak için yeniden "1,, , "2,, 
"3,, aylık teıızılAtı havi aboneman kartları ihcas edilmi§tir. 
İşbu kartlar "1,, Temmuzdan itibaren mevkii tatbika konulacağından bugünden itibaren her 

gün Kabata§ iskelesi gişesinden satılacaktır. 
"1,, a)'lık tenzilatlı abonemao karttannın flah yirmi iki buçuk lira olup azimet Ye avdet bi

letlerine nazaran yapılan tenzilAt, yüzde elli niıbetindedir. 
"2,, aylık tenzilatlı aboneman kartlannın fiab otuı beş lira olup keza azimet Ye avdet bilet· 

lerine nazaran yapılan tenzilit, yf zde altmıt nispetindedir. 
"3,, aylık teozilAtlı aboneman kartlarının . fiatı kırk beş lira olnp keza azimet ve avdet bilet

letlerine nazaran tenzilAt yüzde altmış yedi nispetindedir. 
~bu kartlarda numarası yanlı otomobiller ayni günde tarifede yazılı bütün seferlerde mü

kerreren ve bila ücret nakledilir. 

Bayanlara mahsus S i N G E R 18 ayar bilezikle beraber altın uıı.tlerlnin yeni modelleri gelmiştir. 
Flatları 85 Ha 100 liradır. EMSALLERi GiBl ON BEŞ '"ENE GARANTILiDIR Taşra nıUşter !erimize arzu 

ettiklerinde yeni kataloğ gö.1dorılir. Si, GER SAAT MAGAZALARI • İstanbul EminönO, Tel : 21964 
Bayi olmıyan yerlerde SINGER sJatlerrnl satmak için bayi aranıyor. 

Son Posta l\Intbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

İ•timiik dolayısiyle eaki yerin 
tam karşısında yağcılar ıoka

ğını n bapna 

a n gaz z Ozü 
Şekerli, limonlu Ye meyyalı olup H A S A N Me1va özünün evsafın• 
maliktir. Şampanya gibi lezzetli olup mide rahataıılıldanna tifalıdıt 

ve bütün mide ve barsak rahatsızfıklanna karşı 
İŞTİHASIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞKİNLİK - BULANTI - GAZ -S~~ 

MİDEB~ZiANBM EYVA~IKgiD 
kullanınız. 

Mide Jçin her yernkten sonra 1 - 2 tatlı k ışığı yarım bardak su içlrı~~ 
ve mUshil için h er sabah veya geco yatarken aç karnına 1- 2 çorb:ı ö~O 
şığı yarırn bıırduk su içinde köpUrterek içmeli'i ·r. HASA I MEYVA ue 
Avrupa ve bilhassa 1.ıgilız meyva tuzlarından d h yüksek olduğu kııt'·Y:or· 
sabittir. Buna rağmen Av.rupa meyvu özlerind n beş rııislı daha ucuz r. 
HASAN MEY VA ÖZ O yalnız bir türlD olup şekersiz.lir ve çok köpOrO 

Şişe 30 İki misH 50 Dört mis~i 80 kr• 

OLİ POS 
G A Z O Z UNU tercih ediniz. 

Harareti keser-·Sıhhati korur· 
Meyva usttrı ve şek.Hle nrnmulc!Or. 

ŞiŞELERE EL DEYMEDEN 
Asri ve sıhhi şekilde doldurulur. 

Gazinocular, lokantacılar ve bahçe açanlara mUjde ! 
Avrupa mallerı:ıdcın daha saölam, J..vrupa malından daha 

zarif v .: Avrupa mallerından daha ucuz olan 

R T A L 
terem eamrz. 

Mahmutpaşa - KOrkçü İç han No. 12 ye vermeniı: 

BiR DiPLOMALI ECZACI ARANIVOR 
Seyhan Kızılay Cemiyeti Merkezinden: 

HergUn öğleden sonra çalışmak suretile dispanserimiz eczanesinde bir 
diplomalı ezcncı çalı~tmlacak ve bunıı göre Ucret verilecektir. Jsteklilerfrı 
şartları ö~renmek Uzere on beş gllıı zurfıııdıı merkezimize muracnat et· 

"1m-~m11mısm:m1 __ ,. meleri iH\ıı olunur. ·-~-cm---ı••-~ 

TÜRKİYE 

ve Cam abr·ka arı 
ANONiM SOSYETESİNDEN: 

Cll' Pa.şabahçe fabrikamız için 600 ton çavdar sapına ihtiyacunız vardır. 23/6/939 
9

, 

ma gilnü sa.at 17 ye: kadar kapalı zarfla teklif kabul edilecektir. T~llblerln şartnjs, 
meyi almıık üzere hergün Oalııta Perşembepazarı Samur soknğında :ı., hanındaki 
tanbul bürosuna müracaat eylemeleri. 

Türk Anonim Şirketinden : 
IJU' 

HaU tasfiyede bulunan şirketimize ald olup Tan matbaa binasında mevcud ~ı-
lunan bir aded Rotatif me.klneslnln 9 Haziran 939 tarihinde pazarlık suretile ıera ııJ.11 
Iınan satışında tekli! edilen bedel Hl.yık hadde göriılmcdlğindcn mezk1lr maltlnc 
yeniden pazarlığa konmasına tasfiye memurluğunca karar vc.rilmlştlr. eJ , 

Pazarlık 4 Temmuz 1939 Salı günü saat 10 da yapılacaktır. Istckli olanların nı , 
kür gün ve saatte İstanbulda Yenlcaml caddeslndıı kfıin İş hanında 2 numarall 1" 
zıhanede tasfiye memurlu~una müracaat eylemeleri ııan olunur. 
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