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[Bu gün 

yazı ifJeri teJr" ••o m 8AlJ 11 - TEMMUZ 1939 
11atı 1 Kuruf 

• 
:in anyaya Tekrar harb 

uçurumnnnn 
kenarındayız! d ·· son sOzii.ntl sOyledi 
Hitler, Danzig itinde 

tuttuğu yolu de~ tirmez 
ve müzakere teklifini kabul 
etmezse harb muhakkakbr 

:• harbin yeıline mea'ali Hitlerle 

" oanzıu ıeseıesı ı cın ıa 
ıuzaBere, uahud harbi ,, 

lnacın nailleti olacalıtır. Foluıt Hit· 

1er, ba büyülr me•'uliyeti luıbal etle- Çemberlaynın beyanatı 
;.: naidir? Acaba AlmGll milleti 
~b edemiyor mu iri bir harbJe • 

:::~er devletleri için nilaaı _,., lngiliz Baıvekili "Danzigin içeriden alınmak istenmesı 
,. cınnz gibidir. llayır hayır bitin .,.. b• • l"'kk• d•I • kti• Leh• t L--

···------········ .. 
Basın Birliği 

kongresi toplandı 
D•hiliye Vekili nutkunda : " Doğru ve hüsnüniyete 
makrun tenkidlerinizde ancak fayda ve kuvvet bulu
ruz. Hareketlerimizle 8İzİ daima bu yolda teşvikten 

hali kalmamap çalıııyoruz ,, dedi 

ünaidler henüz mahvolmadıl mevzu ır ıı te a ı e ı mıyece r. ıı ana ac:u 9: 
r-··············· Y Az A N .......... - ..... , taahhüdlerimizi yapmıya azmetmiş bulunuyoruz,, dedı . 

! H. E;;~ E;kij81 1 ltalyan gazeteleri yllksekten atmıya devam ediyorlar. Danzig 
t .... :.~~ .. ~!:9-ımuı a.skert muhurtrı i Almanyayı verilse dahi sulh olmıyacakmışl 
r embe;i~;;;i~ .. ;~·~~ .. ··~~~~~~:-o-

lı ~ kuyanla!" Avrupanın bugün 
arb ve sulh arasında bocaladığını anlar. 

Harb veya 
sulh Hitlerin 
sözüne bagh 

lar. Yü7. milyon. 
larc'l insanın ha. 
yat ve mematı. 

koca bir medeni~ 
yetın devam veya 

idamın Al sonıl artık tek bir 
liitlerin bi ın~n dev:e~ ve hüktımet :reisi 
lllaktadı r soz ve hır kararına ba~lı dur. r. 

Çunkü, İngilte . , 
n.i z manda Fi- r~nın me5 ul adamı, ay. 
olar k d:Jn .. 1ansanın salahiyetini haiz 

soy ediği nt:tukta Danzig me . 
k l • "" n'>k• a bıle 1 '~) ... .ıı;..ı~tıLü\:akJ1 tek ha 

B oırakmamıştır. 
una go~ . 

biız t ,..,. . ıster Al.manya, veya ister 
uanııg k a· . b statusund • en ısı, ser est beldenin 

oa.k olurı e herhan~i hır değişiklik yapa. 
tik 'ine ~~s:ı bu harek~t Lerustanın ia. 
tere •le l<' ır teca\TÜ.! addolunarak İngil. 
edecek. lt r;nsanın müdahalesı.lJ tahrik 
nUıavet k a.ya da tabi~til:? İfe karJ.fa<'ak. fagilt.ı !Hıpekili ıuıar btı w kotwfurken 
~atı A.sya~~ul:n ~art\ ~ütür. Avrupa~a, Lorndra 10 (Hususi) _ Avam Kama-, _ Son :O.n:dı Wtaeleri, bu fehrln 
~e ve belk· ş mah Afrııkaya, dıı denız. bugünkü toplantısmcla, Bqve- möstKt>el statüsü meselesinin el altm-

eek Ve bu . ı de A~erikay:ı s.irayet ede. ~~be Iayn, Danzig hakkında ço.k dan bir tarat11ı bir hareketle halli ar -
teşile Yan suretle c!uny~ yeniden harb 1. b t't ~ beyanatta bulunmut _ .zuınmun JD8YCUd bulımduju endi,esi-

Birinci Bann Birli~ kongreıi1ıdm it\tı balar (Tayyare ile gelen f'esimlerden) 

Ankara, 10 - Basın Birliii kongresi Sayın Başvekilim ve aziz arkadaşlarım. 
f1'Uıl'Dll Dahl.Yye Veklleti salonunda top. Birinci Basın Biı1iji kongresini açmak. 
lanmlf w Dahiliye VekJU Palk Ödrü a. la mhtiyanıtı. Bütün memleket matbua. 
pfıdald nutku ile kongreyi açm.ıftlr: (Devamı 11 ind sayfada) 

mosBoua ıuzaBereıeri 
Fransa ve /ngiltere, Sovget 
tekliflerine ne cevab verdiler? 

···--·············-·······--··---·-··-·· 1 •• ·······- --·---··· ······--·······- ·--- -
Bay liitı ıp ~avruıacakt!I'. Niçin? Çünkü ve ni zaruı1 dlarak tevlld eylemfttlr. Hl -

er böyıe istiy..>r. tur. . bu.._ _ _.__, ~~ ı ..... :u;w ~-~ Yeni tekliflerd.en bir madde: "Fransa ve lnailtere, Metni. evvıeiloe f'ransa ve Polonya diset1er uu.-.u., • .,& t .. ., ..... e:rmu1~ WlA 6 

Fakat hu bö 1 "': 7 hükUmetlerine bi'ldirilmiş olan bu be- dirde mesele Danziglilerin hak ve hür Holanda ile lsviçre için Sovyet garantisini istemek-
Danıi in Y e mı olm:llı~ır. ttkQmetler tarafından b- riyetlerine taa:JlıQk eden tamamen mev • l d• 8 l S 

g Alrnanl:ğını tasdık eden fL yanat, ayni h tuvib edilmiştir. zn bir İl olarak tellkki ecllemiyecek, ten vazgeçmış er ır. una mukabi ovyetler de 
Mozak kat şimdiki ana ya. yı~ =beyanatında demiltir derhal Polonyanm mftlf mevcudiyet ve i Türkiye ve Lehistandan garanti istememelidirler" 1 

ere sasını mantıksız • r • (Dnalm ı 1 inci sayfada) l.HHH O- OOHHOHeoooHOH---·-· ---·--- ··-••OHOOOOHOOOOOOO•OOOO o ooo oooooooooo o ooHO HHOOHHOH: 

kapısı ~ha~ız b~m~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Par~ll(~~n-E~~~dnM~ Bu~~~e~n~mdatn~!ız~~a~ 
kapan d yan Çemberlayn, Adıı·ye Vekili. don adliyede k4c:wada. Paur olmasına ra~:nen , İngiliz sız müme..c;.,illeri, hük:'.ımet!erinden almı.t ma 1 .ı::ebirle olmamak ve Fransız m\1.m(!ssillenle Molotof ara. oldukları yeni tat;m.ıtı Molotofa bildir-

k@~ Yoliı şartile, yani müza. sında cereyan eden göTilşmeler, çok mü. mişlerdir. 
~ni Ve eb Danzıg işinin hallolunabil!. tetkı·kıer yaptı him sayılmaktadır. (Devamı 3 üncü sa.yfad4) ~~~il~ unQın d~üdn~ mak~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

cn!apmak kab;l olduğunu aöy. Mıu .. nakaşa a 'evlenı·yor -... .......... _ varna 11 inci sayfada ) Lt 
İki ···an·a···,··,······Ç···O···C···U··-k-.. -·-·· Vekil adliye sarayı, icra kanunu. boşanma kanunu Genç kız ve kadınlar, 

ve diğer adli işler hakkında beyanatta bulundu 
lliin i bakir erkeklere karşı 
an cra dairesinde hakiki şiddetle hücuma geçtiler asına t ı· 
t~lc es ım olunvrken 

rar ortadan kaybedildi 

~•_..Fethi OkyaT adliye binasında. 

İki ·· ri Şt.?"ıriı;ni:.de bulunan dan İstanbula geçer~k. sut 11 de adliye 
Nermıtı 

Yazası 11 i nci sa~· · 
e Veltjli Feth• Ok~«ün öglrden dairesini ziyaret etmiıtir. 

evv:ı jkam~t etmeJ<:e olduğu .Rüyilkad:ı. (Devamı 11 inci sayfada) .. 

Diyorlar ki 
e Bekar erkeklere güvenmek mi, 

a.~:aı Hayatlarını öğ'renmek mümkün 
olsa görecekısiniz ki her birı en a~aih 

' .:> 
beş altı kızı aldatmıştır. 

e Genç lkı~lar1mızın hepsinin ga -
yesi temiz bir yuv ... kurmrıktır. Ne ya
zık ki o yuvayı kurmak için ahlftki me
ziyetlerine gÜ\~nebilecei< bir tek er
kek bfie yok! 

e İzdivaçların kötü neticelere var
masından erkekler mes·uldürlE-r. 

e Bugünün erkeği genç kızlardan 
daha kusurlu, yuvasına daha az mer _ 
but, daha hoppadır. 

Beklr erkeklerin de iddia ve ithamları devam ediyor 
[Bugün hepsini 8 inci sayfada bulacaksum] 



~- Sayfa 

Hergüo 
-····-

Sürproduksio11 kanunu 

Yazan: Muhittin Blrpn ..J 

IB üyük Millet Meclisi kapanmaz. 

dan evvel, bir kanunu hüküm. 

ijen kaldırdı. Geçen günkü makalemizde 
de, söz arasında kaldırılmasından bahseL 
miş olduğumuz bu kanun, sanayi hayatı
ımzda bü vük bir manası. olan ve mühim 
bir rol o~amış bulunan bir müE>ssese idi. 

Onu . kanun koleksiyonlarımız arasına , . 
ıevketmiş olan fikir,. memlekette yenı 
kurulmakta bulunan bir sanayi faaliyeti. 
nin muavyen bir plana göre t:ınzim ve 
ida;e@ g;yesini gütmüştü. İlk fabrik~lar 
kurulurken tasarlanmış olan plana ~ore, 
kuvvetli bir güroriikı himayesine istinad 
edecek olan bu fabrikalar o kadar çok 
kazanacaklardı ki eğer hususi bir kanun 
ne istihsal işi herhangi bir kayıd ve ku. 
yud altına alınınıyacak olursa memle. 
kette herkes ya labrikalar kurmaya, ya. 
hud da me,·cud fabrikalarını genişletme. 
le teşebb:is edeceklerdi. Bu hareket, her 
hangi bir nizama tabi olmadığı takdirde 
bunun nihayet. istihsal işinde evvela bir 
anarşi, sonra da büyük bir sürproduksi. 
on, yani i.stibllkten fazla. istihsal netice. 
il ckj'uracağı düşilnülmüştü. 

İşte, bu müllhazalarla bu kanun çıka. 
nldı. Kanuna göre yeni bir fabrika kur. 
mak veyahud mevcud fa.brikalarınıı yeni 
Dlveler yapmak isti~nler mutlaka İktı. 
ıad VekAletiııden milsaade almak mecbu. 
rfyetlnde idiler. Bu suretle. devlet sınat 
lstihaal işini istihsal ile istihlak arasında 
daim! bir ahenk vücude getirecek bir ııi.. 
r.am içinde icıare edip gidecekti. 

1 • * l'a:kat, bfitüsı bu gibi işlerde olduğu 

SON POSTA,_ 

Restmıt Baka.le : =Alim ve cahil bir noktada birleşir= 

Tanıdıklar1nımı arasında birisi çok iyi düşünmesini 
bilen, diğeri de muhakeme kudretinden aciz iki kişiyi 
tefrik ediniz, g<l:reoeksiniz ki yekdiğerine bir ucdan öte 
uca kadar zıd olan bu iki kişi bir tek noktada birleşirler. 
O nokta verilen kararda lSfaI'dır. Biri bildiği, anladığı 
için, öteki de bilmediği ve anlarnadı.ğı için ısrar eder. 

mı ediyorsunuz? Fikrinizi kablll ettirmekte zorluk mu 

'Bir mecliste tanımadığınız birkaç kişi ile mün~kaşa 

· gördünüz? Aksi d:üşüııcede ısrar ederek: hüviyeti hak
kında hükmünüzü verebilirsbıi%: Ya hakikaten bil~. 
yahud da gerçekten c:ıahildir. Bu iki ~ıftan hangisile 
muttasıf olduğunu tayin etmek de kolaydtt: Müdafaa et
tiğiniz noktai nu.aım doğru, yahud yanbı ol~ ba
kınız, neticeyi kalaylıkla anbırsmız. 

Bu da garlb 
Bir ıaplıa 

r ---·····-----····---... ------, 
Hergun .bir fıkra 1 

Nereye gitse kovulacaktır~ 
Hoccmm biri cen-e çıkm11, köy köy i 

doltqıyor, fakat gitti#i her köyden i 
kovul'+varmut· Günün birinde kabu? 5 
edilece~tıden t.lmidsiz bir halde kii. : 
çak bW köye gitmi§. Bu nrad4 da 
Jcaylüler bir tilki tutma&flar •• ne yapa. 
caklanm dtlfümlyorlannıf. Hocayı 
g6ril:nce: 

- Hoca, demifler, btı dlki bizim 
ktlmulerimiu muıuUa.t oZ"*§tu. Ta. 
-vuJclanmıza bof}azlad&. Şimdi bun4 
büyük bir ceza~~ 

Hoca dü§iinmif: 

98 yaıında 
Bir dan•iiz 

gibi. evdeki pazar çarşıya uymadı. llk 
bakıfta, yeni dolan bir sanayi faaliyeli. 
ili, piyasası dar bir ~ekette. ilk ham. 
lede silrprodubion hastalığı yapmamak 
Bibi gayet masum bir gayeyi istihdaf e. 
den bu kanun, sonradan görüldü ki mı. 
hassa bir pahalılık sebebi olmuştur. Bir 
taraftan gümrii'k himayeleri yükseldi; di. 
fer taraff.iln ithallt maliyetleri yükseldh 
ayni zamanda memlellret sanayii arasında lirim! Ben bt& itte size pmlım edeb •• 
rekbet imklnları olmadı. Bunun neticesi 

Yanın asır Fransız sahnelerinde 

olarak ta sanayi mamulatı, bilhassa men. 1 Demi§, aTJcanndaki cübbeyi çıkar. : kendisinden bahsettirmiş olan Madam 
BUoat kısmı, mütemadiyen pahalandı. mtf, tilkiye giydinnif, ICl1ı1'enni§. 1 Nual'la 93 yaşında buhmmasma rağ -

Bu reji!lle gme, e11erinde bir fabrik3. - ~e yaptm hoca! 1 men, gene eski va1slan JD"lkeımnel su-
lan olan hu.rusl teşebbüslerin hesabsız Dmifler •• cevab "ernUf: rettıe .--1r ~ gürse -

ah d h - Ona R...le bir ce%4 tertib -'t:- ,~- ve para kazanmakta olduklan vey u e. v11 •• .... ~ - l _ .... ,.p -5yle 
1absızca israflar içinde yüzdükleri mu.. ki, bclylelitıi * yapamamanız. B1' İ si.ie . guze ıı--- · 
hakkaktı. Ayn; zamanda bu rejim. gerek cübbe arkasında fken nereye gitse ko. il mektedir. 

"ulaca.ktır. -----------
kurulmuş eski hususi fabrikalar. ~erek 
yeniden kurulma ve tevsi müsaadeleri a. k . \.. .J Patates propagandası için 
lınmış teı::ebbfts1er için ~k faydalı bir Soba borusu, enginar ~pı, şe .er~~ · l ·ı- '/c /ı 
imtiyaz r~jlıni demek oluyordu: İyi he. ~~ daha h8:tırlı~~dıgumz türl~ ngı ız kadın askerlerinin danseden ız ar 
sablar ve şartlar içinde kurulan her yeni türlu ppka .~ş~dl~nnı başlarına geçı- kıya/eti İngilterede patates zer'iyatı müdi -
fabrika vey. ahud e.s'ki fabrikalar. hayli ren moda düşkunü ~yanlarımız, aca-

ba ı... ta • ıı - ka d t- _ riyetinin tensibile 6 genç ve güzel kı~ 
mühim paralar kazandılar veyahud hay. 'UU yumur ıo ugu şap . ~o? e - ıııgillzlerin ka. 
li geniş israflar yapabildiler. Bütün bu linden hoşlanacaklar mı, dersınız. dınlara mahsus ülkenin deniz kısımlarında bir turneye 
ljlerin cezasını da bi:ı!m çektik: Müs. melerini mucib olaca&1tır. Ayni zamanda kara ordusu Jçin çıkarak, danslar yapıp şarkılar ıöyli -
teh1i'kler! bazı sahalarda ""~~:ı.. himayelerinin in- yerek patates istihlakini artırmak için 

ısu.ı-....... yeni bir üniforma 
Acaba. ara yerde suiistimaller de oldu dirilmesi de bütün resmt ve hususi teşeb. propaganda da bulunacaklardır. 

mu? Bunun için hiçbir şey söylemek doğ. büslerin kendilerini sıkı bir ko~troldan hazırlanmıştır. Kı 
ru olamaz. Fakat. ister olsun, ister olma. geçirerek daha rasyonel vi! daha idareli sa kollu gömlek, 
ıın, hakikat şudur ki bu kanun, takib et. işleme~ temine çalışmalarını mucib ola. 
mele istediği maksadla tam uygun olan caktır. 

bir eser de~ildi: Meydanda henüz pro. Demek oluyor JD, hü.kfunet, iktısadt 

avcı biçimi panta. 

lon, tozluğu andı.. 

Ruz'Oeltin anası Londraga 
gidiyor 

Amerikan Ciimhurreisi Ruzveltin 84 

Teilblttti 11 

kısası 
-·--

1 J 
Botaziçi vapurunda 

~------- &. Tala 
~ 3y Kudusi Özcan, karısı Me. 

...aJ ziyyet, kaynanası İfakat, bal.. 

cbzı Dürdane. ahretlik Şazimet. •• Her 
kimin vaıııa Allah bağışlasın • Dll!·topu 
gibi üç tane de eviad: Sekizindeki "::oş -
kun, ortancası Ayten, kız, dört y:ışın::la .• 
Üç numara~n adı; Cengiz. O kucakta, 
emzikli. 

Cumartesiden sövüş, zeytinyağ:ı l~ol • 
ma, irmik !ıelva31 hazırlanmış. İsk:Jeden 
de salatalık, sırık domatesi, türbe 2-iği 
kese kağıdlanna dolduruldu. Erikll'r, ıs. 
kar.ça halindeki Karamusal sepetine sığ. 
madığından ahretliğin koltuğuna ycr~CŞ

tirildi. 
Boğaza çıkacak vapurlar, yarışa ha • 

zırlanmış kır kısraklar gibi •• 
c:Bay mamur. vlMım: Bu bafur St.hiL 

ceye gider mi? Ebe Zehranımın gelini do~ 
ğurdu idi de kısmetse göz aydma giderP. 
ğiın. Kocası balıkhanede k~tibdir•• 

c'Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerb0 yi, 
Çen·gelköy, Vaniköy, Kandilli. Hisar, 
Kanlıca, Beykoz, doğru Jav9'klar! •• Ru. 
meli uğramaz! .. ,> 

c:Pardon müsü!. Cırcıra gitmez?.-. • 
K~k çapta bir cDolmabahçe:. izdıha. 

mı örneği •• yerler, farla çiğnenmiş çiklet 
halinde. 

Vapurun lçi cKurtuluşı tramvayına 

rahmet okutuyor. Alt, orta. yan, ön, ar. 
ka kamaralar, güverte, kenar, peyke!er 
lebaleb •• Raflar da öyle. İrili ufaklı sepet, 
çanta, paket, zenl>il~ bavul. heybe, m~h .. 
teviyatı ma1Qm1 Hep nevale çeşidle:i.. 

Bağau giderken boğaz ihm-1 edi1~cek de. 
ğil ya! •• 

cBiletler'. •.. » 

cAyol kız Sana• verdi itiim, ne vap • 
tın?.> 

cHanımcığım, Coşkun Bey! Onlan 
denize attı!> 

cUhavle! •• :t 
cGördün mü başımıza gelenleri'·> 
cSağlık olsun canım! Ye~ini alırız., 
cNeyin yenisini alıyoruz~> 

• cBilitin..::. 
cBilat milat de~il, dişlerimi evde u 

nutmuşmn!:ı. 

cHaniya eğlencelik? •• 
cKız Şazimet çocuğun mamasıfh sana 

verdi idim, nereye koyd,un? .> 
c:Ay şimdi bayılacağım' Kuzum efer!dt 

ev'lidıın şuracığa ilişivereyim.> 
cAh kale!. Bu vapori Terapyada git "" 

mezek?.> 
c:Madam: Aktarmay::1 binersin.> 
cAilah için azizim, Hab: Bürhan d:ı bu 

şarkıyı gü.zei okumuş.> 
c:Bayım hangi Hafız Bürhanı?- Çalı • 

nan (bir ıtıgat bulamadım) Raıkmun •• Mft 
nir söylemiş.ı. 

cBen de Aşkın göz yaşları sanmıştım!• 

c:Haniya çikolatacı ieldi:., 
c:Anne!. 
c? ... > 

cAnne be! •• > 

c? ... > 
cGözün körolsun inŞal!,ııh .• No var ge. 

ne?.> 

du'ksion yokken sürproduksionn karşı işler sahasında esaslı kararlara doğru ran çorap ve ıap. 

tedbir almak ve bu tedbiri de bu kadar tedricen yüTiimektedir. Şimdiki halde a. kadan mürekkeh 
şiddetli tutmak, lüzumundan çok fazla lınmış olan tedbirler, bndan böyle alına. 
ileriye gidl?n bir devletçilik demektl. Bu. cak olan bir takım mıhim tedbirler bakı. 
nun için, bire zarardan başka bir şey ver. mından yalnız ilk bir adımı teşkil ediyor. 

olan bu ünifo:ma 

pek prat.iktir. Bu. 

miş olduğunu zannetmiyoruz. Diğerleri de, ya kararnamelerle veyahud nu giyenler daha 

yaşında olan annesi, Fransanın 43450 

tonluk Slede France transatlantiği ile 
İngütereye müteveccihen ha~ket et -
DÜ.iÜr· Oradan da Parise geçerek kız
kardeşini ziyaret edecektir. 

cSimid ısterim!, 
cÇükület isterim!:. 
cKurabiye ~terim'• 
cGazoz isterim'> 
cÇaydan. kahveden? •• 
cKahve isterim!!.> 

* yeni kanun projeleri ile bunian ıakıb 
Bugün bu kanun kalkmış bulunuyor. edecektir. 

Fakat, sade bu kanunun kalkması piya. 
sada derhal bir ucuzluk yapacak olmadı. 
jı gı'bi bu kanunını istihsal işini tanzim 
bakımından aynı ya bileceği fay dalı bir 

'rolden de mahnmı kalacağız. Bıı faydalı 

ziyade atlı spor ..., 

yapanlara benze. 

mektedirler. 

Madam Ruzvelt, bundan 74 sene ev

vd $k Okyanus sayahatini yaparak, 
be.basını görmek üzere Çine gitmişti. 

cElinin körünü istersin! Caaat!.11 
cEeeeeee! •• • 
cHanım sustur çocuğu ı .:a 

c:Senin ne üstüne vazife?. Yabani!., 
cAtzııı.ı topla!> 

rol, sanayi teşebbüslerinin ya m5nhas1. 
ran devlet elinde toplanmasını, yahurl da 
gayri milli ellere geçmemesini temin va. 
zifesidir. Bu kanun, a1elitlak ortadan kal. 
dırılınca bu vazife ifa edilemiyecektir. 

Bunun için, kanunun kaldırılması hi. 
disesini, himaye gül1ll'Üklerinin de düşü. 
rilhnesi işi takı"b etmek icab eder. Bunun 
yapılması da mukaırrer olduğunu geçen 
gQn söylemiştik. Şu halde, sanayi hare. 
kethnizde iki tuaflı bir ifrat ifade eden 
iki tedbirden biri şimdiden ortadan kalk. 
mış olduğu gı'bi diğıeri de hafifletilmek 
ft.ze:re ibulunuyoır. Sürproduksion kanu. 
ıuıun kalkması. deııhal bu sahada yeni 
tefeWislerin meydana gelmesi demek 
deltldir. Fakat, mevcud sanayiin kendi 
bnd:illine yeniden bir çeki ve düzen ver. 

1 STER 1 NAN, IST ER INANMAI 
Birleşik Amerika hü:kfunetile yapt1ğımız ticaret mu -

kavelesinden çok fayda bekleniyordu. Tamamen aksi ne
tice ~rdiği görüldü. 

Ticari mabfe1lerde söylenene bakarsan1z: 
- Bugün iki memleketin alışveriş münasebeti tedrici 

bir alçalma ile 11fıra doğru ilerlemektedir. 
- Niçin? diye soruyorsunuz. 
- İki sebebi vardır, diyorlar. 
Klering yolile irendi malını bize pahahya satan Al

manya bizim malım1zı da fazlaya almaktan çekinmiyor. 
Köylü de malını tabit Alrnanyaya satmayı tercih edin -
ce Amerikaya yollanacak mal bulunmuyor. Birinci se -
beb budur. 

Sonra Amerika ffe yeni mukavele yapılırkel" içine 
serbest dövizle alışveriş yapılacağı kaydı haricinde bir 

de takas işi konulmuş. Altın diyannda altınla alışveriş 
yapan Amerikalı bu takas i.ıine akıl erdiremeyince o 
kaydı bir kenara bırakmı,ı ... 

İşte ikinci sebeb de budur. 
Amerika ile a·hşveriş yapamayışmıızm bir ıasım !Je -

beblerini bu şekilde öğrendikt.en sonra 10ruyorsunuz: 
- Pek iyi şimdi Ameribya Tlirk malt gitmiyor mu? 
Şu cevabı veriyorlar: 
- Gidiyor. Fakat 'buradan lderhlg hesabfle Almanya -

ya, yahud Holandaya satılıyor. Oradan da peşin para 
ve serbest dövizle Amerikaya ,ol!anıyor. Yani Türkiye
nin kasasına girecek ohm serbest para onların bsasma 
akıyor. 

İşlerin bu yolda cereyan etmekte olduğuna: 

rs TER 1 NAN, iSTER INANMAI 

cİster toplarım ister toplamam. Bugtı. 
ne bugün beybası kum sar!. Alzmı yffta. 
rım vallabi!.> 

cAf edersin!. Kumsal dedin? Yaniya k1 
pilij tutuor?> 

cHayır! Plaj milij değil: EmniJ:ettt'.t 
cAh! Çok memnun kalmıpm Acab be.. 

nim roza küpeyi rehinde, atılmaktan 
kurtarır?.> 

cMadam ne küpesi?.:a 
cEmniyettedir demedin'. Emniyet S:ff. 

dığında değildir?.> 

cİlihi madamcığım!. Pulis!. Puüs kurr.. 
san! •• 

cNe bileyim?. Türkçeyi ej:ıi Jronuşuor 
sun anlaşılmuor!.:. 

cKavak! •• > 
cGördün mü?. Biz Sütlüceye çıkacak

tık!.> 



lt Temmua 

Elçilerimiz arasında 
yapılacak değişiklikler 

Paris Tahran Ati na, Peşte, Berlin, Tokyo, Moskova 
elçiliklerimiz 'arasında becayişler yapılıyor,iki el.çi~iz 

merkeze çağırıhyor, birisi de tekaüde sevkedıldı 

Ankara, 10 (Hususi) - Elçilerimiz a
rasında yapılacak olan tebedduıler dola 
Yısile yeni t.ıyınler hakkında hukiimeli. 
trııiz a'..Iakal. hük\ımctlerd· .. n istimzaclar. 
da bulunmuc:tur. Kararlaşan t:bc>dd'i'!o. 
re gcire .?ans büyük elçimız Suad D.wa. 
zın Tahran büyük elçıliğine, 'I ah,.nn bü. 
Yiık elçimiz Enisin Atıı:.ı büyuk elçilif{i. 
ne, Ati na eı~iıni~ Ruşe ı Eşrefın ı•,•ıt~ el. 
Çiligınc. Be•grad elçimiz Haydarın Mos. 
kova buyuk elçiliğine. Toky•1 b:iy:.:k e~çi. 
ll'liz H:.ısıcv Gcsredenin Berlin büyük el. 
Çiligıı e, Peşte elçimiz Behicın Paris hü. 
Yii k elçili~in('. Hariciye Mtisteşa "t :\gtih 
Aks !in Stokhoim elçıli~in •, sabık 'l'i:-aıı 

elçimiz Hulflsi Fuadın f spanyad:ı.ki elçi. 
liğimize tayinlerı kararlaşmıştır. 

Berlin büyük elçimiz Hamdi, Mosko,·a 
büyük elçimiı: Zekai merkeze celbcdil. 
mcktedirler. BağQad elçimiz Tahi!" Lut!i 
tekaüde sevkedilmiştir. 

Merkezden hariciyı~ umum! katib mu. 
avini Nebil Batı ve Teşrifat Umum Mü. 
dürü Şevket Fu:ıtl clçi1 iğe tayin ejilm<'k. 
tedirler. Varsova büyük elçimiz Fer:d:n 
Tokyo büyük elçiliğ;mıze tayin mevzuu. 

bahstir. 
Elçilikler müstrsa: ve katihle:-i :ır;ısın. 

da da ay sonu:ıa doğru esaslı tebeddü \~er 
yapılacaktır. 

Rize kazalarındaki seylab 
ve heyelanın zararları 

IJircok köprüler yıkıldı, 20 bin liralık 
nıeyva ve 1ıebze mı:hvoldu 

füze, 10 (,\.:\.1 - Son günlerdeki şıd. I yoktur. Yedi köyün sebze ve meyvala. 

detli yağmurlardan sonr.\ Pazar kazası rında 20 bin liralık hasar vardır. Köprü 
ve Ardeseıı nahıyesi içinden geçen l~ize • ve yol zararı da elli bin liraya yakındır. 

Rop:ı şosesinin 53 ve 30 metre uz:.mlu. Yıkılan yerlerin mükellef amele ile te. 
ğundaki iki parças:nı seller götilrmi.iş ve mizlenmesine ve muvakkat geçid temini. 
~akuz muhtelif köprü ile başkaca üç dl•. 
gümeni, bir ambar \'<.> bi" ev yıkı::nış ve ne çalışılmakta olup yol ve köpriıleri:ı 
fose üzerinde muhtelif uzunlukt:ı on be~ tam olarak ancak iki ayda yapılabileceği 
heyelan vukua gelmiştir. Nüfus\a zayia~ tahmin edilmektedir. 

200 İngiliz tayyaresi 
Fransız topraklarında 

manevra yapacak 
Londra, 10 (Hususi) - İngiltere ile 

Fransa hava nezaretleri arasında yapı. 
lan bir anlaşma mucibince, uzun mesafe 

kateden İngiliz ağır bombardıman t ayya. 
releri, Fransız toprakları üzerinde uçuş 
tecrübeleri yapacaklardır. 

Yarından ittbaren başlaması muhtf'. 
mel olan bo t...crübelerc, tam teçhizatlı 
200 bombardıman tayyaresi iştirak ede. 

cektir. İngiltere'dcn cenubugo.rbi Fransa

Ya k3dar filo ho,ılinde uçacak olan bu tay. 
Yareler, muayyen noktalarda yere incbi. 
leceklerdir. 

Fransız ta) ya eciierinın de, İngiltere 
toprakları üzerind: uçuş tecrübeleri yap. 
ll'laları derpiş edilmektedir. 

Ayrıca 52 tayyareden mürckkeb ı.c.ı 
avcı ve üç bombardıman filosu, P:ıriste 
Yapılacak olan l J Temmu·1. geçidine ijti. 

rak etmek üzere Fransaya hareket <>tmiş 
ve aqam Le Bourget tayyare meydanı. 
na varmış)araır. 

APkarada bir 
kunduracıyı öldüren 

katil Yozgadta tutuldu 
Ankara, 10 (Hususi) - Üç gün evvel 

!itfaiye meydanında kunduracı Halimi 

dükkarunm bodrumunda kafasına vura. 

ra.k ve muhtelif yerlerinden bıçaklıyarak 

öldü.ren boyacı Mehmed Yozgadın Bo.. 

ğazlıyan kazasının Bektaşlı köy'ün::ie 

Ankaradnn giden bir komiser muavini ve 

bEŞ sivil memur tarafından yakalanarak 

bu akşam şehrimize getirilmiştir. l~.ıtil 

suçunu itiraf etmekte, ve tahkikatın giz. 

li kalan bazı cihetlerini aydınlatal'.'ak nıa. 

Ifunat vermektedir. 

Halimin kanlı elbisele!i Hatib çayının 

çifttiğe yakın bir noktasında bulunmuş. 
tur. Boyacı Mehmed suçu işledikten sor.. 

ra Ahmed hoca isminde bir hemşerisinin 
evinde saklandığı ve köye de birlikte git. 

tikleri için Ahmed hoca da yakalanm!Ş 
ve boyacı Mehmedle birlikte Ankaraya 

getirilmi~tir. 

( Parti Genel Sekreteri şehrimizde J 

dü ehr. · gelmiş ve 
Paru Genel Sekrete-ri Fikrl Tuzer ıne zun olarak n § ım.ıze 

fi&ydaı-pap ista.syonundn Vali ve fstanhul Parıti erkinı t~rafından ~rjılan. 
ll'Uvtır- Resim P'Jkrl Tuzeri Haydarpa§a garından çıkarken göstermektedlı. 

SON POSTA 

italya Hariciye 
. Nazırı ispanyada 
Kont Ciano, F rankoya 

Mussolininin bir 
mektubunu götürdü 
Lc>ndra, 10 (Hususi) - 1 tal ya 

haricıye nazırı Kont Cianoyu ha. 
mil bulunan harb gemisi, refııka. 

tindeki filo ile birliktl' bugün Ba!"
selon limanına vasıl olmuş ve sa. 
hilden atılan toplarla selamlanmış.. 
tır. 

İspan)~a dahiliye "" hariciye na
zırlari Kont Cianoyu karşılamış. 

lardır. İhtiram kıt'ası tefti§ celil. 
dikten sonra, misafi~ ikametine tah. 
sis edilen şatoya gitmiştir. 

Mevsukan oğrenildiğine göre 
Kont Ciano General Frankoya hi. 
tnben Mussolininin şahsi bir me. 
sajını hamil bulunmaktadır. 

Alman • fspanyol müzakereleri 
Bcrlin, lıJ (A.A.) - İsp:my:ı ile 

Almanyı arasında iktısadi rnüza. 
kereleri hazırlamak üzere birkaç 
hafta İspanyada kalmış olan Woh1-
tat Bcrli:ıe dönmüştür. Bu müza. 
kerelerin müsaid bir şekilde cPre
yan ettiği haber verilmektedır. 

Moskova muzakereleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

cJourıt gazete.sine göre bu yeni tali. 
mat, şu üç noktayı ihtiva etmektedır: 

ı - Fransa ve lngiltere, Holanda ve 
İsviçre hakkında Sovyet garantisini iste. 
mekten vazgeçmektedirler. Buna muka. 
bil Sovyetler de, Türkiye ve Lehbtandan 
garanti istememeği kabul etmeHdirler. 

2 - Baltık devıt:t•erinın dahili rejim. 
!erinde vukubulacak olan herhangi bir 
değişiklik, Sovyetler tarafından tehlikeli 
sayıldığı tal:dirde, So\•yetler ask~ri ha. 
rekete geçmeden evvel Londra Vf: Paritl 
ile isti§arede bulu!lmaiıdırla!'.'. Manhaza, 
Baltık devletlerine karşı hariçten bir ta. 

arruz yapıldığı takdirde, otomatik garan. 
ti derhal tatbik edilecektir. 

3 - Molotof Sovyet taleblerinde Israr 
ett1ği takdirde, garanti meselesinin mü. 
zakercsi muva'kkaten tehır edilerek, se. 
firler Londra ~ Paris • Moskova arasında 
üç taraflı basit bir mütekabil yardım n~
laşmasınm ak'"dini teklif' edeceklerdir. 

İngiliz Başvekilinin beyanatı 
Londra, tO - Bugün Avam Kamara. 

sında, Moskova müzakereleri hakkındaki 
bir suale eevab veren Çemberlayn de. 
miştir ki: 

cİngiliz ve '1i'rano;ız hük ~·mc•'c ri Mnskc. 
vadaki mümessillerir.e umumf talimat 
vermişlerdir. Bu mümessille • Molot'lfla 
yeniden iki mülakat yapmışlardır. 

Sovyet hükfımeli halen tetkik <'di!mekte 
olan birkaç yeni tekiitt2 bulunmuş!ur. 

Çemberlayn, Dtıltııt devletlerinın t:-ıp. 

rak bütünlüğüne ve istiklallerine riayc:t 
meselesindeki bg:liz noktai nszar: hak. 
kındaki sual" şu cevabı vermiştir: 

cFinlandiya i!e Baltık devletleri ıs~ik. 

lal ve bitaraflıklarını muhafaza nrzusun. 
da olduklarından İngiliz hüküm,.tini ha. 
berdar etmişlerdir. İngıliz hükumetini:ı 
de arzusu bu oıduğundan, ~imdiki müza. 
kerelerde bu mülahazaları ehemmiyetle 
nazarı itibara alacağız.> 

Başvekil, Hali!aksın Moskovaya gôrı. 

derilip gönderilmiyeceği hakkında muhll. 
f azakar meb'us Adams tarafından soru. 
lan suale chayır:t cevabını vermiştir. 

Mareşal Fevzi Çakmağın 
teşekkürleri 

Ankara, 10 (A.A.) - Genel Kurmay 
Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, H:ıto.yın 
ana yurda kavuşması münasebetile her 
tarafan almakta olduğu tclgra fhra tc>f. 
tişte bulunduğu için ayn ayrı cev3b ver. 
rneğe imkan bulamadığından ordu ve 
kendisi hakkında gösterilen sevgilere te. 
şekkürlerinın ibliiğına Anadolu ajansıl'ı 
memur etmişlerdir. 

ispanyada Cumhuriyetçi lider 
30 seneye mahkOm oldu 

Madrid, lO (A.A.l - Eski cümhuriyet 
lideri Best'eiro 30 sene hao3e mnhkUm e. 
dilmistir: 

1 10 gemiden murekkeb 1 C' / 
İtalyan filosu Şarki A~~E 

Akdenize · gidiyor 1.. E 
Laspezia, 10 (A.A.) - Otuz kadar ge. 

miden mürekkeb ikinci İtalyan filosu. 

Şarki Akdenizde bir gezinti yapmak üze. 

re buradan hareket etmiştir. 

Bir batında dört çocuk 
doğuran " Hanım ,, 

' 

Mnraş, (Hususi) - Jo:lbistanın Cerde. 
keş köyünden Bayan cHanımo bir bahr •• 
da dört çocuk doğurmuş, çocuklardan bi. 
ri doğduktan yarın1 saat sonra ölmüştür. 
Diğerleri yaşamaktadır. 

Birbiri arka.sına gelen çocukları gö. 
rünce anne: 

- Bunlar ne böyle? diye kederlen.. 
mişse de sonraları alışmış ve yavrularını 
sevmeğe başlamıştır. 

Resimde cHarum> ın yanında bulunan 
ve çocuklardan birini kucağında tut:m 
babadır. Baba da dört çocuğun birden 
doğ~una az çok şaşmış, fakat karısı gi. 
bi teessür gbstermemi~tir. 

Eski Arnavudluk Krah 
Paris yolunda 

................. , .... 
• Bulgar Başvekilinin 

Berlin ziyareti 
Yazan· Selim Ragı!> Emeç 

IC:5} ulgar ibaşvekı1i Kbseivano[ur 

(gJ Berline yapmı~ ve wada gör 

müş olduğu hararetli kabul, hiçbir göz 
den kaçmamıştır. Filvaki Mihver devlet. 
lerinin Ccnubuşarki A vrupası ismile anı. 
lan Balkruılara karşı bir hayli zamandan 
beri icra etmekte oldukları taarruz, bu 
seyahati elbette ki gözden kaçırmazdı. 

Şurası şayanı dikkattir kı, Alman mat. 
buatının bu ziyarete atfedegelmekte Q!. 
duğu ehemmiyete mukabil Bulgar gaze. 
teleri, bu temasın tabiiliği üzerinde ısrar. 
la durmaktadırlar. Zira Bulgar başveki. 
linin bu seyahati, pek çok evvelden ta. 
kar.rür etmişti ve iki seneyi mütecaviz bır 
zaman evvel Fon Nöyratın Sofyaya yap
mış olduğu ziyaretin her nasılsa mukabe 
le edilememiş bir karşılığı idi. Fakat es. 
babı mucibesi ne olursa olsun, bugünkü 
siyasi ahval ve şartlar içinde yapılan 

böyle bir seyahatin ehemmiyetini inkar 
etmek mümkün değildir. Çünkü Avrupa 
haritasının bu kıöşesinde, bugün için, son 
derece şayanı dikkat diplomatik bir re. 
kabet cereyan etmekte ve binnetice Bal
kan Birliğinin mevcudiyeti mevzuubnhs 
olmaktadır. Maamafih şimdiye kadar Sof_ 
yanın taraflardan biri lehine terazinin 
kefesini meylettirdiği iddia edilemez. 
Hatta, bu hususta gösterilen hassasiyet o 
kadar fazladır ki başvekilin Berline yap. 
tığı seyahat, meclis reisi Muşanorun Pa. 
ris ve Londrada yapacağı temaslarla tC'
vazün ettiri!rnck suretile vaziyetın ihlal 
edilmemesine dikkat olunmaktadır. Fa. 
kat Mihver devletlerinin bu tarzı hare. 
ketten usandıklarını sanmak hatadır. 
Yugoslavyanın dikkatle muhafaza ctmeğe 
muvaffak olduğu bitaraflık karşısında bu 
devletlerin Bulgaristanı kendi davaları. 

na kolayca kazandırabilecekleri zehabını 
doğuran avamil yok değildir. Bu avam:. 
lin başında, Bulgar1arın, diğer Balkan 

Varşova, ıo (Hususil _ Eski Arnavu-:1. devletlerinin, kendi emellerin" karşı ta.. 
luk !kralı Zog•.ı ile kraliç.? .Teraldın, ot: kmdıklan tavır ve hareketten memnun 
akşam Gdinya limanından Şerburga ha. kalmamış bulundtJk1an gösterilebilir. 
reket etmj~ erdir. Fakat Bulgaristamn yalnız bu noktadıon 

Kral ve krali~e Şerburgda.'l doğru Pa. Mihver siyasetine kazanılabil ceğini san. 
rise giderek, Versayda yerleşeceklerdir. mak !hatadır. Çünkü gerek kral Borisin, 

gerek Bulg&r hük~tinin bu yolda her 
hangi bir karar almnnu.ş bulunmaları 
müddeanın samimiliğine bir delildir. Av. 
ni zamanda Bulgaristanın Balkan Birli. 

AÇIK MUHABERE: 

Tüccar değil, bazirgAn 
Okuyucularmuzaan Ankarad3 türNır ğine iltihak etmemesinin sebebi bambaş. 

ve müteahhhid Sedad Ş. Kartala: kadır. Bu devlet, bu iltihakile, geçmişe 
Hakkınız var. Biz de, Türk tüccarını aid kararların tarafından kabul edilcliğ[ 

evvela şprefli kalmak, sonra memleketi. hakkında re-smi bir vesika vermemek için 
ne müfid olarak para kazanmak pren~ipi kenarda durmuştur. Şu halde, bı:. mesele. 
ile hareket eaf'n namuslu bir vatandaş nin, Bulgaristam, kendi hayati menfaat. 
olarak tanıyoruz. lcrin1 baltalıyacak bir siyaset takibiJ"e 

Mcvzuubahs yazıdaki ti'ıbi: yanlış k•.tL meylettireceği zannoJunaınaz ve gene bu 

!anılmıştır. Doğrusu (bazirgfınl dır. (Devamı 14 üncü sayfada) ............................................................................................................................... 
Sabahtan Sabaha 

Yeni idam sistemi 
Çeşid çeşid idam şekillerı vardır. Eski ffindistanda ölüme mahkQ 1 akşamdan mmanda bir ağaca bağlar bırakırlarmış, gece kaplan, engere'!:: arı 

lan gibi en yırtıcı mahl(ıklar bu ağnca gerili mahkfunu p rçalar. sil • "~ 
·· 1 · er supu. rur erm.ış. 

Eski Mısırda idam mah'kfımlarını Nil kenarında timsahlara ata 1 
k. H. d. t d hk·... .. ~ k r armış, geme es ı ın ıs an a ma umu yuzu oyun yerde çarmıha gerer ·· . 

d f ·1 k l . . l . , uzerın -en ı ervan arı geçınr ennış. 

Eski İrandaki idam şekilleri çok çeşidli idi. Mabklımun etrafına ta d 
" k ·b· · b t h f.f l 1 d ·· ş uvar orme gı ı nıs e en a ı o an nr an, vucudünde küçük yaralar a .. 

v çıp ıçıne 
yaglı pamuk tıkamıık ve sonra bunları tutuşturmak suretile mahk"" 

• umu sev. 
yar bır donanma halıne kıvrana kıvrana kebab etmegve kadar ağı ı 

1 
• . r o an an 

tarıhçe mazbuttur. 

Modern idam şekilleri malumdur. Fra'lsııda giyotinle kafas: uçurul Al 
d b 1 

.
1 

ur, • 
manya a a ta ı e başı bedeninden aynlır. Amerikada elektrikli sand ı . 

t 1 .. d.. k ı· ·1· a ye~ e o uru up vucu une uvvet ı cereyan vcrı ır. Eski Osmanlı dcvir!erinde ağl 

kemendle boğmak resn:i idam ~sulü idi. Bütün bunlar mücrime layık o~u~ 
l~n cezayı kanun v: ~ızamn gore vermekten başka bir şey değildir. Adalet 
cıhazından geçen hukum meşrudur. Fakat şu yirminci asır insanlığ 

k .. .. il d. k. 1 k ının top 
ye un curm ne ır ı yı lardanberi opacak müthiş bir harb efsan ·ı . 

. l . ı·· ··1 t" "l . dil esı e sı nır en orpu ene orp:.ı ene ışkence c iyor. • 

Eski devirlerin bir idam şekli :ie şu idi. Mahkum bir hücre k 
b.ağlanır ve çıplak vücudünün yalnız bir no'ktasına damla dami'e a~atılıp 
İlk nazarda hiç te tehlikes. görünmiyon bu idam şekli öyle 

1
. a bs.u .akıtılır. 

d. k. ahk • ·· ud" ·· za ıın ır ışkence ır ·ı ın um vuc unun ayni nık. tasma düşen bu damlalardan . . : 
nirlcne bir anda aklını O) natıyor ve kendini taş duva sınırlene sı.. 
lıyormuş. ra çarpa çarpa parça • 

Bugünkü insanlığın beynine her gün binbir nec:· t . 
t ık . . . ~·r vası asılP. yapıla h b e ınlerı o ıdam mahkumlarını çıldırtan su damı 1 n ar 
likelidjr? a arından daha mı az teh. 



4 Sayfa 

Beyazıddaki inkılib 
dün açıldı • 

muzesı 
.. 

Merasime riyaset eden vali şehirde Atatür' 
inkılablannı göstermek üzere bir başka müze 

daha açılacağını söyledi 

Dünkii küşad rcsmı nde bıılımanlar 

Senelerden beri hazırlanmakta olan Be. ı konulamamış olduğ'u için §imdiye kadar 
yazıddaki İnkılab müzesi nihayet dün, halkın istifadesine arzol~~am.amıştı.> . 
noksanları ikmal edilerek açılmıştır. Mü.. Vali bundan sonra muzenın ehemmı.. 
zenin resmi küşadını Vali ve Belediye ~tinden, Üniversite mahallesinde bulun. 
Reisi Dr. Lutfi Kırdar yapmış, bu müna. ması itibari!~, gençliğin bilhassa kütüpha
sebetle küçük bir de nutuk söylemiştir. neden edeceği istifadeden bahsetmiş, .se. 
Müzenin açıl~ töreninde eski Vali ve Be. lefi Muhi:tin Üstündağın b~ .e~erin k~ru. 
lediye Reisi Muhiddin Üstündağ da bu luşundaki gayret ve mesaısını takdirle 
güzel eserin müteşebbisi sıfatile hazır bu. anmış.. mev~~d killtü~ müess~~~leri ara.. 
Junmuştur. Törene Vilayet ve Belediye sına brr yenısıni daha ilave. ettıgınden do. 
erkanından bazıları ilim alemimize merı. layı sevinç duyduğunu söylemiştir. 
sub güzide zevat t; iştirak etmişlerdir. Dr. Lutfi Kırdar, sözlerini bitirirken 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kır. «Atatürk inkılablarını gösterir ikinci bir 
dar, müzeyi şu nutukla açmıştır: beledi müze açılacağını tebşir ederim:, 

Arkadaşlar· demiştir. 
' Nutku müteakıb müzenin tertib ve Belediye kanununda beş yüz binden 

fazla varjdatı bulunan şehir ve kasabala. 
rın birer kütüphane ile birer müze aça. 
cak'lan yazılıdır. 

Bu mecburi vazifeyi gözönünde tutan 
İstanbul Belediyesi 1929 danberi bu işle. 
ri başarmağa çalışmış ve Halil Etem, 
Köprülü Fuad, Dr. Süheyl Ünver, Os. 
man Ergin gıbi değerli zevatın yardımile 
bir müze ve kütüphane kurmağa başlan. 
mıştır. On senedenberi Belediye bütçesi. 
nin adi ve fevkalade kısımlarına konan 
tahsisatla İnkılab ve Belediye mevzuları. 
nı yakından alaka<lar eden bir hayli ki. 
tab, gazete, mecmua, resim alınmış, fa_ 
kat bunlar tasnif edilememiş, etiketleri 

Meclis Reisi bugün 
Şehrimize geliyor 
Meclis Reisi Abdijlhalik Renda, tatili 

geçirmek üzere bugün şehrimize gele. 
cektir. 

İki çoban tabanca i1e 
birbirlerini yaraladılar 
Evvelki akşa.m. Kn.~ıdhanede iki ço. 

tanziminde hakikaten değerH yardımları 
görünen eski müdür Selim Nüzhet da. 
vetlilere müzeyi gezdirmiş, teşhir edilen 
eserler hakkında izahat vermiş, davetli-
1er büfede izaz edilmişlerdir. 

Müzede geçenlerde etraflıca bahset. 
miş olduğumuz gibi, mükeyyifat eşyası, 
eski yazı, küfiden başlıyarak bütün yazı 
çeşidleri, hattat takınnları, çini eşya, öl. 
çü, cild, sünnet takımları. büyü, cifir, 
havas eşyası, nazaı-lık, muska, hak, eliş. 
leri işlemeler, dişçilik, hacamat. berber. 
lik, kahve takımları, oyun, ziynet eşyası, 
madeni eşya, temaşa, karagöz, hokkabaz, 
orta oyunu takımları, t'ekkelere aid eşya 
teşhir edilml-'ktedir. 

Maarif Vekili 
Ankarnya gitti 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel dün 

akşam Ank~raya dönmüştür. Vekil lstas. 
yonda maarif e:rtk!nı ve dostları tarafın. 
dan uğurlanmıştır. 

iki Haliç vapuru Cibalide 
çarpıştılar 

ban arasında kanlı bir kavJ:!a olmuş, t.er Dün sabah Haliçte bir deniz kazası ol. 
ikisi de birbirlerini tabanca ile yarala. mu§, i·ki HaHç vapuru müsademe e~mi§. 
mışlardır. tir. 

Kağıdhane köyünde çobanlık yapan Kaptan :Mustafa Haliç idaresindeki 9 
Osman ve Mürteza adlarında iki arkadaş. numaralı Haliç vapuru Kağıdhane • E. 
evvelki akşam, geç vakit hayvanlarını yüb • Köprü sef.erini yaparken Ciball ls.. 
toplamakta~ar iken, h('r nasılsa hayvan. kelesine yanaşmış, bu sırada köprü cihe
lar birbirine karışmı~tır. Bu vaziyet kar. tinden geln:ekte olan kaptan Azjz idare.. 
JISında her iki çoban hiddetlenerek bir. sindeki 7 numaralı vapur isk<•le baş o. 
ibirlen1e kavgaya başlamışlardır. Bir muzluğundan şiddetle 9 numaralı vapu. 
müddet sonra her ikisınin de gözleri kız- ra çarpmıştır. Müsadem'! neticesinde her 

· Dll§ ve fa:bancalannı çekerek birbirleri. iki vapur hasara uğramış ve yolcular te. 
nin üzerine ateş etmeğe başlamışlardır. !aş ve heyecana düşerek bağırmağa ba~
Aradan çok geçmeden her iki çoban da lamışlardır. Yolcuların bu heyecanı ge. 
yaralanmışlar ve kanlar içerısınde yerle. mi mürettebatı tarafından teskin edilmiş 
re yuvarlanmışlardır. Osman ve MJrteza ve vapur ağır yolla köprüye gelerek yol. 
vak'a mahalline yetişen jandarmalar ta. cularını çıkarmıştır. Zabıta ve liman ida. 
rafından hs.staneye kaldırılmışlardır. .resi kaza hakkında talıkikata başlamıştır. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 
AlemdaOında yeni bfr karakol 

Denlzbanktan açıkta kalan binaeı yapıldı 
memurlar Y•rleftiriliyor Alem dağında yapılan karakolun in 

Denizba.nk"11 lağvı üz.erine açıkta. şaası şası bitmiş, merasimle açılmıŞ' -
kalan memurlardan bir kısmı peyder- tır. 
pey Limanlar ve Denizyolları Umum =============== 
Müdilt.li.i:klerindeki münhallere yerleş· kadro harici memurlara beher hizmet 
~r. Münha.ller kapandıktan yl'hna mukabil birer aylık tazminat ve 
IOnra b.t'l rakamı belli olacak olan rilecektir. 

SON POSTA 

Milli Şef Hatayı 
ziyaret edecek 

Ankara (Hususi) - Reisicüm
hur İsmet İnoni.i dün eski Hatay 
devlet reisi ve Antaly3 meb'usu 
Tayfur Sökmeni kabul buyur -
muşlardır. 

Tayfur Sökmen Milli Şefe Ha -
tay devlet reisliğı 1:-ayrağile .:iev
lıet reisliği binasınm anahtarını 

teslim etmiş ve Hataylıların ta -
zim ve şükranlarını arzetmiştir. 
Bu emanetleri memnuniyetle ka
bul eden Cümhurrei::;~miz, T:ıy -
fur Sökmeni milli vazifesini ifa
da ve hüsnüsuretle ikmalde gös
terdiği liyakatten dolayı tebrik 
etmiştir. 

Tayfur Sökmen Hataylıların 

Cümhurreisimizi aralarında gör
mek hususundaki derin arzula -
nru arzebniş ve Milli Şef İlkteş
rin zarfında Hatayı ziyaret ede
ceklerini ve Hataylılara selam 
~ muhabbetlerinin iblağmı bil -
dirmişlerdir. 

ingilterede yapılacak 
vapurlar için yeni 

münakasa açılacak 

Temmuz 11 

lmJIK•llC•liltmR 
Almanlar piyasalarımızdan mühim 
miktarda iptidai madde ve gıda 

maddeleri alıyorlar 
Bu seneki mübayaahn seyri bu memlekete yaptığımız 
ihracatın geçen yıllardan daha fazla olacağını gösteriyor 

Me~eketi.mizin dış ticaretinde ge- ra iken 70,4 milyon lirayı bularak yük .. 
rek ithalat ve gerekse ihracat miktarı sıek bir seviyeye vasıi olmuştur. 
itiibarue senelerden:beri devamlı su - Temınuz~n birinci haftası zarfında 
rette birinci dereceyi işgal eden Al - Almanlar yalnız İstanbul piyasasından 
manya ile olan ticaret anlaşması 15 mevsimin yegane istihsal edilmiş mad .. 
Ağustosta nihayetlenmektedir. desi olan tift1k ve yapaklardan 19 7 bin 

Memleketimizle Almanya eski A - kiloyu mütecaviz ve 200 bin liralık U:ü 
turya ve Südet Alman arazisine şa- bayaat yapmışlard:r. Bu arada 595 bın 

:~ olan mer'i aniaşmanın temdidi ve- ~lo ~sır, 1 ~.4 bin kilo ~epek v~ 5 7 
ya tadil ve feshi için Mayıs içinde bir bın kılo da. yun çorab eskısıle de:ı, bal 
g .. ·· şmıe yapılınas icab etmekte idi. mumu, keçı kılı, balık konseryesı, bar-

0;1u yapılmadığı ~akdirde ticaret mu- sak, nebati kök ve acıbadem içi satm 
ahedesinin otomatikman bir sene daha almışlardır. 
kendiliğinden mer'iyett~ kalması icab Bundan başka istihsaline başlanan 
etmektedir. Piyasada ısrarla anlaşma- arpa ve yul~fla da ihraç liman1arın~a 
nın bir sene daha devam edeceği söy _ yakından alakadar olmakta ve genış 
lenmektedir. Almanyadan gelen bir angajmanlara girişmektedirler. 

firmanın mümessm dün şehrlmtzde th- Ticaret odasmm teftişleri 
ı-acatçı firmalarla temasa geçerek .her neticelendi 
türlü hububat, kuru sebze ve iptıdai 
maddeler mübayaatı için görüşmelere İstanbu,l Ticaret ve Sanayi Odası 
başlamıştır. meclisi yarın toplanarak idare heyeti 

kararlarını gözden geçirecektir. 
Almanı'ıar bu sıene memleketimiz - B' .. dd tt b · Od d ı k . . "b t k ır mu e en erı a a yapıma -

den genış mikyasta mu ayaa yapma - ta olan mutad teftişler neticelenmiş ve 
Ticaret fılomuzun artırılması, gemi in. ta ve n:ıevcud malla~ı .satın a~a~ muamelat yolunda görülmüştür. 

şaatı vesair ihtiyaçla'!'.' için !ngıliz kredi. dırlar. Ih~:at .mevsımı olmama a Ticaret Vekaleti müfettişleri şehri • 
1 000 ! .1. raber, dahıli pıyasa1arda yapılan sa - . d ki div .. t tad f sinden Denizbanka verilf"lı 2 o. ngı ız 

1
. . 

1 
b mız e ger muessesa ın mu te • 

lirasına tekabül eden 12,600.000 liranın tışlarl ve a ıvtr~ angaJmhan ~r. ubmem •
1 

tişlerine devam edecekJerdir. 
leket e alan ıcaret acmının u Yl D • . . · 

Denizbank yerine kurulan Dmizyolları daha geniş bir seviyeye vasıl olacağı - Brl SanaytCllBrl toplandılar 
Umum Müdürlüğü tarafından istimali rn ve lO senedenberi görülen daimt Deri sanayicileri dün Yedikulede. 
kararla.ştıl'!l.mış ve bu husustaki kanun tıezayüdün bu sene de görüleceği anla- (sepicHer) birliğinde topolanrnı~lardır. 
l!yihası Mecılisin yaz tatilindl'n evvel şıbnaktadır. Toplantıda İktısad Vekaletince isteni
kanuniyet kesbetmiştir. Esasen 'bu memlekete 1 O sene evvel, len fiat seviyeleri tesbit edilmiş, yerJt 

Iİn.giliz kredisinden ayrılan bu para 20,5 milyon liradan ibaret olan ihra - mallar sergisiıve deri saınayiciierinif) 
.1 D . bank tar fında.n evvelce İngil. cat her ytl büyük farklarla 62,2 mil - toplu bir halde iştirakleri·kararlaştırıl-
1 e enız a .. . 

11 
yon lirayı ve ithalat da 39, 1 milyon ]i- mışhr. 

terede Suvan Huanter muessesesıne 
vapwr yaptın'Imasına karar verilmiş ve Tramvay altında ka]an 
bu hususta ilk pro3eıer de hazırlanmıştı. 4 yaşında bir çocuğun 

Denizbankın lağvı üzerine kati mua. 
melesi yapüamıyan bu vapur siparişi işi 

etrafında Denizyollan Umum MLidürlüğü 
~gul olmağa başlamıştır. İngilterede 

yaptırılacak vapurlar için yakında yeni 

bir münakasa açılacak ve mukaveleler 

imzalandıktan sonra bu gemilerin derhal 
inşaatına b&şlanacaktır. Muntelif tip o. 

2 bacağı kesildi 
Dün akşam üzeri saat dört buçukta 

Maçka tramvay durağında feci bir kaza 
ol.mu§, dört yaşında bir ço~uk tramvay 
tekerlekleri altında kalarak iki bacağı 

kesilmiştir. 

Dün Kadıköy Halkevinin 
temel atma merasimi 

yapıldı 
Kadıköyünde iki yüz otuz bin liraya 

çıkacak Haikevi binasının dün temel at. 
ma merasimi yapılmıştır. Merasimde Va. 

li, meb'uslardan bazıları, mühendis ve 
mimarlarla Parti, Halkevi erkanı bulun. 
muşlardır. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar bu 
larak yaptırılacak olan yeni gemiler kısa 
fasılalarla memleketimize getirilecektir. 

Vatman Mehmedin idaresindeki Maç. 
ka • Eminönü tramvay araba~ı. Maçka 
istasyommd1 manevra yapmakta iken, 
o civarda oturan 4 yaşında Saim adında münasebetle bir nutuk söyliyerek Türki.. 

Bir kadın doçentimiz 
fen doktoru oldu 

bir çocuk tramvaya atlamak istemiş ve ye Cümhuriyetinin kurLlluşundanberi 
müvazenesilü kaybed.rek tekerleklerin başlamış ı:ılan büyült kalkınma ve imar 
altına yuvarlanmıştır. 

Kazayı manevra yapmakta olan vat. 
man görememiş ve manevraya devam 
etmesi neticesinde çocuğun iki bacağı 

hareket ve hamlelerini anlatmış, sözunü: 
cPartimizin Değişmez Genel Başk::ını Mil. 
li Şefimiz İsmet İnönli'nü minnet ve şük.. 

ranla anar, ıhu binanın Kadıköyüne kut .. 
kesilmiştir. 

lu olmasını temenni ederim. cümlelerHe 
Salın, tramvayın altından güçlükle çı. 

bitirmiştir. 

J'en doktoru Fa1nre Battalgil 

karılarak çok ağır bir vaziyette Şişli Et~ 

fa1 hastanesine kaldırılmış, suçlu vatman 
yalkalaınmı.ştır. 

Çocuğun sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 

Poll•te: 
GDlhane hastaneslndkl hıraızhk 

bldiaesl 
Birkaç gün evvel bir hırsızlık vak'a

sı yazmış ~ opera tör M. Kemalin eş -
ya'lanru çalan bir hemşirenin adliyeye 
verll.d!iğ.lni ıbfildirmiştik. Suç hastane
nin kadın hademelerinden Halime a -
dında bir kadın tarafından işlenmiş ve 
hOca.lar.a aid yemek salonundan bazı 
eşya ve bu meyanda operatör M. Ke -
ma1e aid gümüş ,, • çatal bıçak da kay-

Gçen sene doçentlik Jmtihanını mu. bolmuştur. 
vaffakiyetle geçirmiş olan İstanbul O'ni.. Bu kadın hademenin evinde yapı -
versitesi l4

1

en Fakültesi hayvanat doçenti lan araştırma sonunda kaybolan eşya • 
Fahire Batta.l.ğil, bu defa senelerdenberi lar bulunarak mahkemeye verilmiş -
hazırlamakta olduğu 5 orijinal tetkike a. tir. Hadise ile başhemşire veya diğer 
id tezini ikmal etmiş, tez profesörler mec. bir hemşireniq, alakası yoktur. 
lisince kabul edilmiştir. Bayan Fahire Bir hususi otomobil bir motosiklete 
B tt 1 ·ı · d'ğ' · t'h ti çerptı, 3 kişi yısrelandı a a gı ayrıca geçtr ı ı un ı. an ne ce. B" h A t b'l ık· k 

ır ususı o omo ı evve 1 a şam 
sinde fen doktoru ünvanını almıştır. Dün Erenkqyünden Göztepeye doğru ~ • 
toplanan profesörler meclisi Fahire Bat. derken, karşı istikametten gelen bir 
talgilin kazanın!.§ olduğu efen doktoru. motosikletle çarpışmıştır. Kaza neti -
ünvanını k.endjsine resmen tebliçt etmiş.. cesinde motosikletin üzerinde bulunan 
tir. Genç doçent Fahire Battalgile mesai. üç ikişi yaralanmış ve berayi tedavi 
sinde muvaffakiyet dileriz. hastaneye kaldırılmışlardır. 

Valinin uutkunu müteakıb temele ilk 

taş ve içinde bugünün tarihi yazılı kağı. 
. dı hamil şişe atılmıştır. 

A•kerlilı işleri: 

Toton bey'lye ikramiyesi alanlar 
çaörılıyor 

Üsküdar askerlik şubesinde kayıdJı ve tü
tün bey'iye ikramiyesi almakta olan mal!U 
süba.y ve era.t ile şehid yetınılerıne ikramiye 
tevzi cüzdam verllece~inden bu sakatların 

maaş resmt senedi ve .raporu ve nüfus cüz -
danı ve bir aded fotoğrafla birlikte derhal 
şubeye müracaa.tıe cüzdanlarını 1knı.mlye 

tevzllnden evvel almaları H\zımdır. Cüzdan 
aımıyanlaxın fkranıiye alamıyacakları 111\n 
olunur. 

Dört sarhof bir genç kıza tecavDze 
kalkıfmıflar 

Evvelki gün Floryaya gezmek üzere 
giden bir ailenin, yan~armdan bir mtld 
det ayrılarak o civarda dolaşan genç 
bir kıza, dört sarhoş tecavi.ize kalkış ~ 
mış1ardır. Gürültü üzerine genç kızın 
babası hadise yerine koşuşmuş ve mü
tecavizlerden ancak Ahmed adında bi· 
rini yakalamağa muvaffak olmuştur. 
Jandarma, diğer mütecavizler hak • 
kında tahkikata başlamıştır. 



.... 

20.000 nnfusın 4.000 çadırlı 
bir aşiret: Aydınlı aşireti 

Kışı lslahiye, yazı Göksün ve Kayseri yaylalarında ge
çiren bu aşiret halkı simdi göçecek toprak bulamıyor 

SON POSTA 

Kandıralılar telefonlarmm 
umumi hatta bağlanmasmı 

istiyorlar 
Kandıra. ( Hususi > - Ankara -

İstanbul şehir arası telefon hattı Kan
dını. kaza.sı da.hlllnde 15 kilometre ce
nubu ga.rbt istikametinden geçmek
tedir. Binaenaleyh ticareti oldukça 
mütera.!kki bulunan kasabamızın fe -
birle ola.n bağlılığı, oehir arası telefon 
muhaıberesinln ademi mevcudiyeti 
yüzünden geri kalıyor. Halbuki Anka
rıa-İstenbul telefon hattında. Ütük de
nilen mevk.le kadar kazanın köy te
lefon şebekesi bulunduğundan, bu 
mevkiden geçmekte olan Ankara -
İsta.nbul telefonu Ütük'te Kandıra 
hattına bağlanırsa. masrafsızca. bü -
yü'k bir lht1yaç karşıla.nmış olacaktır. 
Posta telgraf idare.si bu teşebbüsü çok 
lüzumlu görüyor. 
Kandıradan İzmit vUA.yeti müst& -

ına., ~ka hiç bir şeh1r veya kasaba 
il~ görüşmek imkam yoktur. Bu se -
bebten dolayı MünakalAt VekAletl
nın aIA.kAlı dikkatlerini çeker telefo
nun k:aza.mız ı:lahillnde geçen bu u -
mumt hatta lJa.~lanarak şehirle mu
habere teminine ça.11.fılmaSını bekle -
riz .• 

Bursada yaman 
Aydınlı aşireıınaen bir gru~ie e;~ :;.:;; valisi ue mülkiye müfetti§i bir dolandırıcı yakalandı 

~araş (Hususi) - Zaman zaman Ma. 100,000 parça mevaşisi var. Havasına, F.ı: Bursa (Hususi) - Şehrimizde ev -
tıışta dinç vücudlü, saf bakışlı, temiz bir yuna alıştıkları başlıca melce . K~yserı veilki wfuı, ehern.miyetlice bir dolan -
takını köylülere rastlanır. Bunlar Ay • dağlarıdır. Buralara ~enzer yenı bır yer d:ıpcılık hM.isesi olmuştur. Tüccar 
duılı aşireti mensubları .• Soybesoy Türk .• göstermede~ K.aysenden ~ldukla~~ Şükrünün yanında k.atiblik eden Hü ~ 
~ı Islahiye münhatlarında, yazı Gök. vakit bu dort bin çadırlı Türk cemaatı, seyin Gültekin sahte koza tezkeresı 
~11 v~ Kayseri yaylalarında geçiriyor • ne korkunç bir hakikatle karşılafa~ak, e. tanzim ile Ziraat Bankasının Koza ha-
ar. Dort bin kara çadırları var. O kadar vet, bu dört bin çadırlı ve 20,000 nüfuslu nında bulunan şubesini 580 küsur 1i -

5
akin bir cemaat ki yıllar, belki devirler Türk cemaati göçecek toprak bulamıra- ra dolandırmaktan zan altına alınarak 

geç.iyor, en 'küçük bir hadiseleri duyul - cak. adliyeye teslim ve tevkif edilmiştir. 
:uyor. İki vilayetin zabıta defterlerinde Basradan fstanbula, doğu Beyazıttan Koza müstahsilleri, kozasını hangi 

r tek vak'aları kayıdlı değil. Ömürleri, Gümüşhan.eye, Vandan gene İstan~~la tüccar veya fabrikatora satarsa, ondan 
~tikleri ve oturduıkları yer.lere refah kad:ar gördüğüm, oturduğum, gezdığım alacağı tetkere ile Koza hanında ban
~~· saça; develeri, koyunları, ve keçi. hlç bir yerde Aydınlı aşireti :kad~r~ mu • ka şubesine müracaat ederek yüz ku
b ~1 

.. ara~~nda .. g:çiyor, kadınlı, erkekli, hitine zerre kadar zarar verm:ksızın fay. ruşta 1 o veya yirmi para ile kırdırır ve 
1 u:un gun, butun mevsim, bütün yıl iş. dalar yağdıran, bu kadar mut.ı, bu kadar parasını çekerek borsa vesair muame-
el"iJe meşguller. · b t 

B çalış'kan, sevimli ve merd ~~ c~a~. e, ıatı beklemeden işine gider. 
ir zaman bunların iska' nla d"' .. ,. ı astı .ı.- Ö len pu 

lhıi;~ rı uşumı - bir aşirete r amauuu. mur • Hüseyın· hakkındaki iddia da işte 
-~·· c:Hüku t b k f Muhakkak k1 gene .. • me uyruğu'. dur demiş, rÜ!7.S'Üz, yüzleri ~ sa ·· · . .. böyle bir tezkere üzerinedir. Beş, altı 
F k sukunetle teslimiyet gbstermişler. bunların ağızlan, kötü bir .. k:li~ so~le. köylünün soy adları da yazılarak. tüc
l~ at nedense, nasılsa. düşünülen yapı- meyi bilmiyor, kulakları kotü hır kelıme car Medine Tavi'nin mührü taklid e -
Yok arnış. Hayatlarından şikayetleri de işitmemşi. dilerek bankadan para alınmıştır. Ban 

· Buna alışmışlar, bununla gözlerini Bu tertemn unsura. cemjyet vazifesi ka Medine Tavi'den bu parayı almak 
~nıış_ ve kapamışlar. Çadır onların mali. deruhde etmiş resmi vatandaşlar içinde üezre tezkeresini göndermiş, fakat tile 
~esı. Fakat cÖlümüz dağ baslarında elinde en ufak salahiyet bulunanlann bile carın defterinde böyle bir kayıd bu -
ol tlara yar.ıyor. dedikleri zama~lar da canla, başla yardım etmeleri mutlaka lA. lunmadığı görülmüştür. Ayni zaman
sa uyor. Hele Kayserinin yer verrnem<:>ğe zım. Onlar bize gelemiyorlar. biz onlara da borsa defterlerinde kayda tesadüf 
ti ~aşmak istediği bu sıralarda gönülle _ gitmiye mecbu.ruız. Ancak böyle yapınca ed~Jememiş, tezkere tetkik edilince 
d llJ bir de hayat ve maişet kaygusu dol. <bu cevher pa.rçalanmızı tanıyabilec~ğiz. sahte olduğu meydana çıkmıştır. Ha -

:U.1ınuş. Tanıyınca da bu teklifin ne kadar yennde ber<l:ar edilen zabıta işe el koymuş. şüp 
bört ~ bin çadırın 20,000 n:ifusu ve olduğunu .a:nlıyacağız. he üzerine Hüseyin Gültekini aramış, 

fakat Bursada bulamamıştır. Ayni za
manda tezkerede isimleri geçen köy -

'I'okad (Hlususi) _ Hatayın ana vatana kavuşması dolayısiie b.ir tören Yb~-
l>tlın k ri "lld k"' iımera, za ı-l§tır. Resimde vali, korkomutan, as e ' mu er an ve . 

}ere sorulmuş, hepsinden böy1e bir a -
dam olınadığı bildirilmiştir. İki sivil 
memur Mudanyaya giderek Hüseyini 
yakalamışlardır. Üz.eri aran~ para: 
nın bir miktarı bulunınu~tur. Musevı 
tüccar; kendisini affedeceğini, dava et
miyeceğini, paraların mütebakisin~ı: de 
verilmesini .!'1Öy1eyince Hüseyin ıtıraf 
etmiş, evine gömdüğü paraları da ge
tirip teslim etmiştir. Bu paradan yal -
mz 20 lira eksiktir. 

Bursa valisinin tetkik ğezileri 
Bursa (Hususi) - Vali Refik Kural

tan M.Kıemaılpa~a, Karacabey kaza -
Yarında ve Karacabey harasında tet -
kik ve teftiş yapmak üzere şehrimiz 
den ayrıhmştır. Üç gündenberi seya
hattedir. Valimiz dün geç vakit şeb -
rimize avdet ederek doğru Uludağa 

çıkmıştır. ~ memurlarla halkı Atatürk anıtı önünde göstermektedir. 

Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

ltar- Sizin gazetede çıkan be. 
l:t lık anketini okuyorum 

asan Bey. 

•.. Bekar erkekle!' düşün.. 
dükılerini söylediler· 

... Genç kızlar da hakeza •• 
acaba evliler de düşündükle. 
rini s.öyliyeoekler mi?. 

Hasaın Bey - Evli erıtek.. 
!eri soruyorsan onlar düşüne. 
cekler, fakat diişündiiklerinı 

söy liyemiyeceklerdir sanırım. 

Sayfa 1 

Denizlinin Simalinde iki Tiirk 
köyn: Gömce ve Zeyve 

Bu köylerin kadınları çok temiz ve zekidir. Köy 
kızları da çok güzeldirler, güzellikleri ün almışhr 

Denizli (HU!Su.si) - Denizlinin, şima • 
linde, Çal kazasına bağlı, Gömce ve 
Zeyve adlı eski iki Türk köyü vardır. Ça
lın takriben 35 kilometre şimalinde zir • 
veleri aşınmış, yalçın mermer kayalarile 
örtülmüş, dağ gömüleri arasında deniz , 
den 850.1000 metre yüksekliğinde ayni 
havalide kurulmuş olan bu iki köy, ev • 
1eri, adet, an'aneleri itibarile T:.irk kö
yünden orij;nal bir tip arzetmektedir. 

Köy evleri, umumiyetle tek kat ve ker. 
piçtendir. Ev üızerleri garen tabir edil~n 
bir nevi killi çorak toprakla örtülüdür. 
Bu toprak d'öşendikten sonra mahalli 
dilde yorku denilen merdaneler geçiri • 

!erek sıkıştırılır. Pencereler büyük ev -
!erde 50 X 80 eb'adında kafesli, mfütatil, 
camsız, daha küçük evlerde 50 santim 
kutrunda müdevverdir. Bazı ve pek müs 
tesna zengin evlerinde cam vardır. Bu 
küçük koy evlerinin dahili taksimatı o.. 
dalar, çardak, sofayı ihtiva etmektndır. 

Hela, ahıır dışarıda yapılmıştır. Çardak. 

ta ve odalarda ocak vardır. Evlerin içi 
gayetle temiz, beyaz bir toprakla sıvan • 
mış-tır. Ocakta daima dolu bırakılan le _ 

• ve o suretle yığılır. Pirelerin kaçırılması 
için hasır altlarına papatya serilir, koku.. 
sunu sevmedikleri bu çiçekle bayılan p.i.. 
reler süpürülerek toplanır. 

Köy kadınları, nezih, temiz ve çok ser. 
besttirler. Düğünlere çok ehenuniyet ve. 
rilir ve oldukça tantanalı olur. Burada 
her ıbaba kızını mutlaka muayyen bir be. 
del mukabilinde kocaya verir. Köy kız • 
ları gayet güzeldir. Hatta kızların g:JzeL 
liği, köy muhitinden taşmış, Uşak, Kü • 
tahya, İzmir i.çlerine kadar ün almıştır ... 

Köyün, başlıca geçim vasıtası, bağcı. 
lıktır, köylüler yaz ve kış ürzüm.le tagad. 
di ederler. Yufkaya dizerek sardıkları 

üzümün yazın yaşını, kışın kurusunu yer 

ler. Mahdud miktarda ağnam ve rnevaşi 
yetiştirilir. Dağların kekikli oluşu koyun 
etlerine nefis bir hususiyet verir. Ziraat 
nıahduddur, kısmen pamuk ekilir. Mah. 
sul tamamen mahallen istihlak edilir. 
Köylfiler yufkayı buğdayla arpa karışık 
undan yap,ar. Toprak hubu_bat zeriyatına 
ınüsaid olmadığından buğday, arpa ih • 
tiyacı kısmen civar kazalardan temin e • 
di1ir. Maalesef 'bu zengin tabiat dekoru 
içinde toprağın feyizsi7.liği köylüleri fa • 
kir bırakmıştır. 

. 200 ev, 900 küsur nüfusu olan burada 
bir rnekteb ve bi.r cami vardır. Köylüleı 

de, ev içler.inin temizliği hususunda ka • 
kuyu suyu içerler. 

ğende bu beyaz topraktan bulundurulur. 
Duvarlarda hıumıle gelecek en küçük le. 
keyi kadınlar hemen kapatırlar. Bu köy-

dınların titizliği hastalık haline gelmiş. 

tir. Odalara yazın hasır, kışın kilim döşe. 
nir. Sedir, minder, sandalye, koltuk em.. 
sali mobilya yoktur. Misafir geldiği za • 
man temiz yataklar açılır. Bu köyde, çok 

itina ile temizlenen yatakların yüzleri alt 
ve üst iki parçadan yapılır. Oturulacak 

ve yatılacak kısım adi bez, yere gelecek 
kısım, kutnu denilen ipektendir. Yatak 
devşirildiğinde ipek kısım dışarıda kalır 

Bağcılık, ıbiricik geçim vasıtaları iken 
son yıllarda floksradan tahribe u.ğramı~ 
tır ve yeni Amerikan çubukları dikmek 
suretile ihyalanna çalışılmaktadır. Bu • 
rada bağ vakıfları vardır. Zengin köylü. 
ler yol üzerine gelen bağlarından hayrat 
bırakırlar. Hayrat bağı köylüler elbirliği 
yaparak i§lerler ve böyle bağlara kırını. 
zı bez asılır, gelen, geçen bol bol yer ve 
en sonu da köy imamına terkedH.ir. 

Kastamonu Halkevinde çiçek ve şapka sergisi 

Xastamonu, (Hususi) - Halkevinin Burad<&ki eserlerin kaffesi cidden birer 
çok önemli faaliyetlerinin semeresini her san'at eseridir. 
gün daha olgun bir şek.ild'i!' görmekteyiz. Kursu öğretmen Zekiye ve san'atklr 
Kuırultalıdanberi Kastamomı ve çevresl- Meliha idare etmiştir. Buradaki kanape, 
ne çok _i~ ve yerinde işlerle ~zmet eden masa ve konsollarda birer şaheser olup 
Ha.Jkevmuz bu yıl memleketın genç kız Kastamonu marangozları Avrupa san'at.. 
ve kadınlarına çok çeşid.li kurslar açmış karlarından daha üstün ola.rak yapmı 
ve bunların faydalarını birer sergi ile laırdır. Duvarları da süsleyen emsal !" 
göstermiştir. Dört buçuk ay gibi kısa hir tablolarile birkaç yıldır resim kursu: 
zamanda başarılan çiçek ve şapka kw-. idaıre eden genç san'atkar Pakize Orhun 
su da muvaffakiyetle sona ermiş ve eser. olmuştuır. KtıırSU. kuran ve çalışanların 
ler brr sergi halinde teşhir edilmeğe baş.. hepsini de tebrik ederiz. Resim kursa İf.
lanmıştır. Bu eserleri salona her girenin tirak edenlerle eserlerden bir k.ısmııu. 
takdirle karşılamaması kabil de~ildir. 'göstermektedir. 

c Adana Türkkuşunun çahşmaları ) 
Adana (Husu -

st) - Adana, hava· 
cııığımıza bu yıl ia 
46 genç verdi. Bun 
!ardan 19 u gedik
li hazırlama yuva -
sına, 25 i İnönü 
Türkkuşu kampı -
na, 14 ü de Ankara 
motörlü uçuş kam
pına gitmiştir. 

Teşrinisanide şeh 

rimiıdeki Türkku -
şu mektebi açda -
için inşa edilen bi -

il 1 
•• il 

nanın tesisat ve tefrişatı ikmal edilmiş tir. Gönderdiğim re · 
1 ..... , ...... , b' kli . .. sım, 
n.~1.4 ınasının son şe nı gostermektedir. Adana Türk· 



Vı' Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında · I 
ASFAL IJON CIL.CMC 
I
• stanbul sayfiye1erinden birinde as- birer esmer güzeli halinde orada görüı 

falt bir yol üzerindeyiz.. ierdi. 
Arkadaşım: Geceleri, yol kenarındaki lambala -
- Daha yaşardı amma, bakımsızlık- rın onun üzerine akseden ışığına ba -

tan güti. karken çok kere, ~ğm nereden gel 
Dedi. diğinden şüpheye düşerdim. Acaba 

hakikaten ıambalann ışığı mı ona ak -
Ayağım bir çukurda tökezledi. /\ya- sederdi? Yoksa onun altında yanan bir 

ğımı çukurdan çıkarırken birkaç sene ışık vardı da 0 yer yüzüne çıkıyor ve 
evvelini düşünüyordum.: lambanın fan usunda mı toplanıyor -

Asfalt henüz yeni yapılmıştı. İnsan du? ... 
ona baktığı zaman ziftle kumun bir - * 
!birine karı.ştınlıp pis kazanlarda kay - Günün birinde aksi bir atın nalı o -
natıldıktan sonra çakıllar üzerine dö - nun yüzünde bir rahne açmıştı. Gördü 
külınüş olduğuna inanacağı gelmiyor • ler, geçtiler. Bir başka atın nalı da 
du. bir rahne açmıştı. Onu da gördüler, 

Sanki o, sonu gelmiyen bir ipek ka - geçtiler .. 
dife .. Yahud da yer altından yer yüzü- Artık at na_nan, a:aba, kamyon te -
ne çı~ bir siyah kehribar damarıy _ lı'>rlelderl mute:madıyen rahrueler • 

d
, D h d w h d h d cıvorlardı. Hiç kimse açılan rahnelerin 
... a a ogrusu em oy u, em e k 1m ıı.. d.. .. a· v 

··ı ,_: Ç" kü. k elif k d . k apatı ası ıuzumunu usunme ı. e 
o e!U· un a e a ar ) umuşa , f 1 gü tik gü 11• - ın· ·ıa 

k h 
'b kada lakt as a t n geç çıe ze ıg ı, cı usı -

ve e n ar r par ı. ,_ b tti 
nı .ırny e . 

Otomobiller onun üzerinde fazla taz .................... .............................. 
yik ya~ak iç~n. uçar. gib_i. ilerledi. Ayağımın altındaki yer yer çalolfa-
Yaya yunıyenler ıkide bır egılmek ve ·· " "km.. f lt h 

• • A _ rı gonınen, yer yer ço uş as a e-
ellenle onu okşayıp cılalı parlaklıgımn nüz ölmemişti amma; can çekişiyordu. 
zevkini bir kere de his suretilc hisset - Ona bakmazlarsa bir seneden fazla 
me!k isterlerdi. Birlikte yürüyen bir yaşıyacağa benzemiyordu. 
genç kız gnıpu hep birden başlarını e- fi J ı 
ğip ona baktıkları zaman kendilerini • J tf1nel. d+-ulMi. 

C Bunlan bi iyor mu idiniz? =1 

SON POSTA Temmuz ıı 

------- -----

Sorgu hakimliği Ankarada bulunan bazı zevatın 

maliimatlarına müracaat edilmek üzere Ankaraya 
istinabe evrakı gönderdi 

Sati~ yo-lsuzluğu tahkikatına de - tağı bulunan avukat Ekremin de, müd 
vam edilmektedir. deium~likçe malfımatına müra~aat 

Görülen lüzum üzerine $atiye Şir - edilmiştir. Atıf Ödü tin ortağl oı.mak 
!keti müdürü Lazyanın dün 4 üncü dolayısile tahkikatın, Ekrem İlhami • 
sorgu hAkimi Sami tarafından yeni - ye de teşmil edilmesi ve bunun bir ha• 
den ~hadetine müracaat edilerek, ha- zırlık sorgusu olına ı ihtimaline bina
dise ile alakalı bazı hususlar hakkın - en, sorduğumuz suale müddeiumumi 

da, kendisinden izahat almıştır. Hikmet Onat: 
Sorgu hAkimliğince Ankarada bu - - Böyle bir şey kat'iyen ~c,·zuu • 

lun:an bazı kimselerin de şehadetine bahs deg-·ld' d ·şı· < ı ır. emı ır. 

tümm görülerek, hazırlanan .ist~~be Satiye tahkikatı, bu hafta içerisin • 
wrakalan Ankara sorgu hllimlıgıne de kat'i surette neticelenecektir. 

gönderilmiştir. 

Bu şahidler meyanında bazı mühim 

ve tamıumş zevatın da bulunduğu an-

Pirinççi köyünde kız kaçıran· 
fardan biri daha yakalandı 

laştlınaktadır. Bir müddet evvel Evübe tabi, Pi .. 

İstina~ yolile alınacak üadelerin, rinççi köyüne kız kaçırmak iç'n giden 
bugün Ankaradan İstanbul adliyesi - yıedi Kıpti, Mustafa isminde bir köy • 
ne gönderilmesi beklenmektedir. Bu lüyü öldürmüşlerdir. Suçlulardan be
ta'kıdirde tahkikat neticeye varmış 0 _ şi yakalanmış, ikisi ise firar etmişti. 

42 senede konferansım 
bitiremiyen profesör 

F ransadaki ave11arm sayısı 
nekadardır? 

lacaktır. Ve sorgu hAkimi evrakı mü _ Firarilerden Niyazi, İzmirde yaka " 
talea için. müddeiumumiliğe gönde _ !anarak, İstanbula sevkedilmiş ve diiıi 

Ka li 
:recektir 4 üncü sorgu hakiminin kararile tev " 

re tafta, yerinde kullanılınca, ne .. · _ .. 
4' şık görünüyor. Kollan kabarık sıkı bir _Dün, mevkuflardan Atıf Ödulun or- kif edilmiştir. 

Viyanalı bir profesör, Viyana üni 
versitesinde ,.2 sene müddetle her gün 
Fsaıiıa.l'nin :fllk fashnıa dair oknefaırns 

verdiği halde bir türlü nihayetine ge
lememiş, ölürken de bu yüzden: 

- Ne yazık konferansunL bitirmek 
nasib olmadıl demiştir. 

Fransada son ıı======---=:s====-=-========================================,. 
günlerde neşredi _ ceke~ kloşu otuz, otuz beş yıl önceki fzmitteki muazzam bataklık 

kurutulacak 
len resmt bir ista. kadın modasını hatırlatacak şekilde ar-
tistiğ~ nazaran kada fiyongala:&nış bir etek.·. İşte ka-
Hl~39 sen('pjnin reli taftanın kullanılacağı en güzel 

Mart ayında tes - yer ... Yerli kumaşlarımızın arasında bun-
bit edilmiş olan 
a\·cılann s:ıyısı: -- lann pek ucuz ve pek güzellerini bula· 

caksıruz. Modelin t1pkısın! yapabilmek 
1,f}J7,340 a baliğ 

1 t 
bir iştir. Çök defa uygun kumsıc:ın bu-

o muş ur. ~ 
lunamaması yüzünden en güzel mo -

Kırklarelinin küçük 
gazete müvezzileri 

İmıit, (Hususi) - tzmit körfezi tzrnll 
şehrinde nihayet bulmaktadır. K )rfoziıl 

nihayetlendiği saha ise, geniş ve JT'uazza!ll 
bir bataklıktır. 

1938 senesıne kıyase:ı 46,000 bir fazlh- dellenn' ... :ı..ıı-.1..ıı ka b tt• - . .. .. ~=arını y e ıgı goru -
lık vardır. .. lür. Burada o mahzur akla bile gelme- .. 

1 Bu, bataklığın kurutulması, birk'9 
yüz bm liraya ihtiyoç gösterm 'dedir• 
Halkın ve şeh.İ-in sağlı~ı üzerindP mües
sir olan Ye hastahk ynpan körfez b3talr-
1ığmm kurutulmasına evvelce teşebb\İtl 
edi~ ve yüz binle-:-c2 lira da sarf edil
miş bulunmasına rağmen maalec;eİ b1l 

müm'kün olamamıştır. 

.. 
Yedi defa doğan kelebek 

Bu kelebek, 
renkli kanadlari!e 
dünyaya çıkma • 
dnn evvel yedi de. 
fa doğmuştur. Bu 
doğuş hayvanın 

yumurtacık halinden renkli kanadlı kele.. 

bek oluncıya kadar geçirdiği istihaleler • 
dir. • 

meli. Yapacağınız elbiseyi aynen kar
şımzda görüyorsunuz demektir. 

* Zarif bir şapka 
ı Bu defa, Milli Şefımiz, İzmiti c;('reflen

j direrek geçerlerken, faal beledive reisi
miz, İsmet tnönüne, şehrin bu hayad 

Kır.kla.reli (Hususf) - Asfalt yolun derdini arz ve izah ederek kurutulmd 
Burgaza kadar uzanışı şehrimizde ga- h ,:M: h t . t ususu.nu ~ur am e mış ı. 
zetelerin ~ erken satılmasına yar -

--.. ····--································---············---···----·------
dım etmektedir. Otobüsler saat 15 te M~~uniyutle ve sevinçı1e öğr ndiğj. 
Kırklar~e gelmektedir. Bayi Ah - mc gore, Nafıa Vekaleti hemen faa1iyet9 
medin küçük ve çalışkan müvezzileri geçerek bu işle meşgul olmuş ve 12 ıa' 

Halli güç bir mesele •• 
Hakik! adını yazmaktan çekinmi

yen bir genç kızdan şöyle bir mek .. 
tub aldım: 

- cMütevazi, daha doğrusu fa -
kir bir ailenin kızıyım. Yaşım 17 
dir. 
Hayatımı kazanmak ve 6 çocuklu 

aileme ulak bir yardımda buluna -
ibi'lınck için bir yazıhanede çalışmak 
tayım. . 

Vaziyeti vaziyetimin tamamen :ııd 
dı olan, yani çok zen~in genç er -
kekle tanıştım. Bana dedi ki: 

cSeni seviyorum. Yalnız dikkat 
et, bu sevgi belki devam etmez. Şa
yed günün birinde ailem bana mü
nasib birini bulur da onunla evlen -
mek1iğimi isterse kabul ederim, hat .. 
ta bulacağı kızı beğenmezsem da . 
bi .. 

Buna mukabil ailem bana bir kız 
bulınazsa ve ben de evlenme zama
nının geldiğine hükmedersem o za
man seni alırım. Aksi halde ölüncü
ye kadar sana kardeş nazarile baka-
nm .. » 

Ve sık sık konuşmaya başladık. 
Tafsilat vermeye lüzum yok. Şura
sını biliniz ki, günün birinde kendi., 
mi onun metresi olmuş buldum. 

Şimdi gene eskisi gibi çalışmak -
tayun ve gene buluşmaktayız. Yal
nız bahsi ne o açabiliyor, ne de ben. 

Vaktim hep düşünmekle geçiyor: 
1 - Evlenme teklif etmek. 
2. - Menfi cevab alırsam ailesine 

müracaat etmek. 
3 - Bu da olmazsa hem onu, hem 

de kendimi öldürmek .. 
Vakla beni istiyen bir genç var. 

Fakat g~ bir kadın kendisini genç 
bir kız olarak satamaz. Bekar kal -
maklığım da mümkün değil. 

Beni biran evvel bir yuvaya sahih 
olmuş . görmek isti yen ailemin taz -
yjki karşısındavım. Ne yapayım?-. 

Bu okuyucum için yapılacak Hk 
şey: Karşısındak; erkekten fikir sor
mak olmalıdır. Onun fikrini öğren -
meden hiçbir ~y düşünülemez. 

* Bay Hikmete: 
Maksadınız eğlenmek olmadıkça 

bu teşebbüsten bir fayda çıkabilece
ğine kani değilim. 

* Bay .M. Can• a: 
9-6 tarihini taşı.yan mektubunuz 

c22-6 tarihli mektuba zeyildir> kay
dini ihtiva ediyor. Fakat ben bu if'k 
mektu'btmuzu a~dığlmı hatır1ıyamı
yorum. Lutfen tekrar ediniz. 

TEYZE 

ltbirbirlerinden üstün bir ~üratle her tan müreld<eb bi.r fen heyetini şehrinıiıi 
tarafa dalıp çıkarak 1 saat zarfmda el- göndermeğe karar vermiştir. 
lerindek:i gaz.etelerl satmaktadırlar. Heyet, yakında buraya gelerek tetld-

Takri'ben 1 O kişilik bir gruptan ibaret kai yapacak ve plamnı hazırlıy-:.c.nktır. 

olan bu yavrular bu yüzden birkaç İzmit bataklığı kurutulduktan sonrs
kun.ış !kazanarak ev bakmaktadırlar. şehrin hayatiyatı temin edilmiş ve eti 
Resim, dört çabşkan müvezli göster -
mektedir. mühim, en büyük derci! hallolunmuş °" 
===:=:ıı:-================= laca'ktır. 
bir çiçek ve !kırmw bir kuto ile süs -
tü.. Bütün bunlar ayn ayrı göz çeken 
birer fantezidir. Şapka küçücük bir tok 
olmasa da iri, geniş kenarlı karışık bir 

Bataklık kurutulduktan mmra, bu ,... 
lYcılar, şehrin en kıymetli mevkileri ar• 
sında yer alacaktu·. 

şey olmasaydı bu kadar süs mübalağalı Çünkü İzmitte, düz sahada olan toP' 
Ufacık, fakat göz.il derhal çeken hoş görünebilirdi. Fakat bu halik kırmızı ra'klaruı çdk ehemmiyeti vardır. MalQııı 

•bir.model. Bu ~lımı biraz da renginden rengi de, tüfü de, tüyleri de ona pek ya okluğu üzere, şehir dik ve sert tepelet 
gelıyor. Vualetı kı~tzı, kendi kı~ : r~ Kısaca oya gibi zarif, sevimli üzerinde kurulmuştur. Şimdi, herkes .., 
mızı grogrenden, tuyden yapılmış ın bır şapka... şağı düz sahalarda ev yaptırmakt:ıd1r. ...... -........... ._........................ ............ -·------ -···-...... __. ......... . . ...... ___ ... ___ 

Bacaksızın maskaralıkları: Müteharrik döşeme 
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yade kızlan alakadar eder. Makasın 

ucu küt olduktan sonra varsın yara -
mazlar istedikıleri kadar uğraşsınlar . ... 

Oyunda disiplin: 
Bırkaç çocuk bir arada yaşar ve oy. 

narken oyunlarını disiplin altına al -
rnak icab eder. Tecrübeler"! nazaran, 
bunun en müesser kaideleri şunlardır: 

a. Her çocuk kendi aletile çalışır, 

kendi oyuncağile oynar. Kımse yalnız 
çalışana, yalnız oymyana dokunamaz. 
Dokunursa ceza görür 

b. Ç-Ocukılar, yaptıklarında bırbirle
rinı taklid etmemelidirler. Öğrenmek 
istedik erini büyüklerden öarenmeli -
dirler. Abla veya ağabey küçüğe bir 
şey ö.P,Tetecekc;e bunu annenin veya bir 
bil\ u ·ün yanında yapmıya mecburdur. 

Çunkü: ÇocuMarın hemen bütün ~<"
çim ·ızlik <' ka v({a ları bırbirın n işıne 

bu ın sokrralar1ndan ileri ge1'r. 
- Evde hizmetçi de bulun a 'l<> - c -

cuk 7 ya!';ından itib ren kendi kend "lİ 
tem1zlerneye alışmalıdır. 

Önce elini yüzünü yıkamı ·a, sonra 
banvo vapmıva alışır. Daha ~onra açık 
vc-rde elbiselerini fırcalarnay ı, ayak -
kab annı silmeyi oP.renir. Bununla 
kendisinde giyinme, temiz ~orunme 
zevkile beraber ilk mes'uliyet duygusu 
da uyanır. 

* 
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( ''Bekarlar, niçin evlenmiyorsanaz? ,, J 
&ene hızları itham Bekôr erkekleri ilham 

u Türk kızlarında ıekiz büyük kusur görüyorum ve 
onun için evlenmiyorum ,, 

Bakar erkeklerin mektubları 

e Salim ÔzdemiT (Adana): 
cTürk kadını çok iyi bir ana, fakat 

mümkün olduğu kadar kötü bir kay -
nanadır. İki defa evlendim. İkisinden 
de ayrıl:mama kaynanalarım amil oldu
hır. Şimdi anasız bir kız bulursam ev
lenmek niyetindeyim. Dikkat buyuru
ilursa bütün geçimsizliklerde kayna -
nanın mühim bir rolü var. İster kız a
nası, ister oğlan anası olsun. Kadınla 
erkeğin arasını açmakta, açılan ara • 
yı, büsbütün halledilmez bir hale sok
maktadlrlar. Kan ile koca arasına kim 
ae girmemeli. Sonu benimki gibi olur. 
Bu iki izdivaçtan sonra yıllarca kay -
nana kabusu içinde evlenmekten kork Bugünk1i. bek4r erk~ğe göre gerıç kız 

tum. Şimdi eV'lenmenin lüzumuna ruz faızlaca müdekkikim. Her aile ile 
!Jlddetle !kani olduğum için, tekrar ev- konuştuğumda onları kendi görüşüm
lemneğe karar veriyorum. Lakin ana- le tetkik ederim. Edindiğim intıbalar 
aı olmıyacak. Anası olan kız ağırlığın- bende şu neticeleri hasıl etti. 
ca altın getirse istemem. Ağzım yan- 1 8 

.. d D . . k d 1 ,_ k - ua ervışın a ın arı er.l\.e -
dı_~ için ~un~ bilhassa ~azıyorum. ler aleyhine kazan kaldınnağa davet 
Dün~~- hıçbır tarafın~ bızde oldu- eden yazısından, bekar erkeklerin ver
ğu gıbı bır kaynana _derdı yoktur. ~u di w. cevablara sinirlendiği anlaş1lıyor. 
da yaıbana attlacak bır adi derd değil, gı w 

y.+; ........ t b' meseledir.> Halbuki erkeklerin ne kadar soguk -
\- " ..... .._ ır kanlı haı1eket ettiklerini hep gördük. 

e G. O. F. Oner (Çorlu): işte kadınların hepsi böyledir. Evle -

cBugilnıe kadar gazetenizde çıkan nince erkeğin her hareketi kadını sinir 
bekarlar anketini devamh olarak ta - lendirir. Bundan dolayı her aile yu -
kib ettiın. Bütün bekar erkeklerin ken vasında kavga ek.sik olmaz. Bu geçim
di fikrime uygun bir şekilde yazdık - sizlik neticesi de ya ihanet başgöste -
'lan yazılara hiçbir diyeceğim yoktur. rir, ya ayrılmak ı~zım gelir. Erkek yor 
·Haklan var. Bu zamana kadar ben gun argın evine geldi mi, karısından 
bunlara birşey ila~ etmeğe lüzum gör beklediği güleryüz, tatlı dildir. Kızla
müyordum. Fakat şimdi kadınların işe nmız şimdi bunu yapmağı tenezzül 
kan.şıp bekar erkeklere atıp tutma - addediyQrlar. 
ya başlamaları üzerine ben de kısa .J - .. . . 

\arak fikrimi yazmaya karat'-verdim. 2 - Müstesnalar 
1 
ol~b.ılır. ~er~ -

Erkeklerin meyhanelerde gece yanla- yetle bayanlar yemeıc pışırmesını bı • 
rma kadar içtikten sonra sarhoş olarak lirlerse dikiş, nakış bilmezler. Veya 

aksi .. Kız san'at mekteblerinden me -eve dönd'ü'klıeri söyleniyor. Hakikatte 
işin aslı ne acaba? .. Onun gece yarıla _ zun o1an bayanlar yalnız bir şapka, bir 
rma kadar meyhane köşelerinde içme- dikiş, 1bir yemek üzerine tahsil ediyor
sine sebeb kimdir? Kadınlar değil mi?. lar. Bugünkü aile yuvasında kadın her 
Evdeki kadın, kadm olsun da erkeğe işten anlamalıdır. Bunlar meziyet de
hAkim olarak onu bu fena yoldan çek- ğil, esasen kadında bulunması !Azım 
sin! Eve giderek asık bir çehre görmek gelen şeylerdir. 
tense meyhane köşesinde kendisini ze- 3 - Epey zamandan beri devam. eden 
hirlemeği tercih eden erkeği erkek ya- bu anket, neden İzmirli bayandan baş
pacak yuvanm diştsidir. BekAr erkekle kasını harekete getirmedi. Şundan an -
ri evlenmekte tereddüde sevkeden bir 1 1 or ki erkeklerin söyledikleri çok 
cih d k d 1 h 1 ..ı a· t" 1" aşı ıy , 

et ıe, a ın arın, e e ~ .. m ı, ur u d ğrudur. Doğru söze ne denir, sükUt 
sebeblerle çok asabt mizacda ve ıinirli i:rardan gelir. 
olmalarıdır.> . . ü 

e A. N. O. (Ankara): 
cBen bir bekar erkeğim. Askerliği -

mi yapmadığımdan evlenemedim. Yal-

Edebi tefrikamız: 11 

4 - Bızım bayanlarımız fazlaca s -
se düşkündür. Amma kendisine yakış
sın, yakışmasın! Her gördüklerini yap

(Devamı 10 uncu sayfada) 

''Bugünün erkeği, genç kızlardan çok daha kusurlu. 
yuvasına daha az merbut, daha hoppadır ,, 

Genç ldızlanmız ve kadınlanmo bekar 1 
erkeklere karşı kendilerini müdafaa etmek 
için yaptıtım daveti büyük bir ali.ka ne ka
bul ederek beni pek sevindirdiler. Onların 

yazılarmı ve haklı müdafaaJarile ıh.aklı ve 
isabetli mllk&bll bücumla.rıll(l sütunumda 
neşretmeğe başlıyorum. Mektob'lan aJdıtmı 
~ibi ıuraslle bu sütunda bulacaksınız. 

Suad Derviş 

e Kadıköy Bahariye No. 11 N. S. 
Bekarlar niçin evlenmiyorsunuz? sua. 

line verilen cevablan ben de bütün genç 
kızlar gibi isyanla okuyorum. KendirrJ.. 
zi müdafaa imkfuunı bize veren anketini
zi sevinçle karşıladım. 

Erkeklere güvenmek mi? 

Asla! ... 

Genç 1kızlardan şlkıiyet eden erkekle... 
ri.mizin bayat1arını öğrenmek mümkün 
olsa göreceksiniz ki her biri en aşağı beş 
altı kızı aldatmıştır ve bununla da iftihar 
duymaktadıır. Çünkıü onlarda Don Juan. 
lık merakı var. Kaç kız ile arkadaşlık 

ederlerse o nisbette yıü.kseldiklerini zan
nederler. Çünkü bu vaziyetin kendilerini 
ne kadar !küçülttüğünü görmiyecek ka. 
dar gözleri kararnuştır. Bir genç erkek 
herhangi bir yerde koouştuğu bir kıza ilk 
fırsatta evlenmekten bahseder ve bu 
dostluk böylece ilerleyip giderken genç 
kız kendisine bir nişanlı gözile bakmağa 
başladığı .sırada aynıi erkek başka yerde 
bir diğerine ayni şekı1de yaklaşmaktan 

çekimniyecek kadar ahla'k luideleriru gö. 
zetmez. Geliniz böyle erkekler~ itirnad e. 
diniz. 

Eğer yaklaştıkları kızlara macera için 
riyaık:arlık değil, yuva kurmak için ıami.. 
mt bir ibağlılık gösterseler, Türk kızının 
söy'ledikleri, daha doğru tahayyül etmek 
istedikleri gibi bir sokıaık kadını de~il, 

sadık ve samimt, çalışkan ve dost birer ev 
kadını olduklarını anby.acaklardır. 

Fa-kat içlerinde bunu tercih edenler 
hemen ydk gibidir. 

Erkeklerl.mİ2l:İn böyle macera peşinda 
dolaşmakta devam ettikleri müddetce . -
bizden bağlılık görmeyip daima ltimadsız. 
lık görecekleri nıuhaıkkak ve tabiidir. 

Genç kızlarımız yü'kseık seviveli, yük. 

sek seciyeli, yüksek meziyetlidirler ve 
hepsinin gayesi temiz bir yuvanın sadık 
bir kadını olmaktır. Ne yazık ki o temiz 
yuvayı kurmaık için · ahlAkt meziyetlerine 
güvenilebilecek lbir erkek bile yok. 

e M. Bay•al (adresini yazma
mııtır ): 

Bekar erkeklerin ithaımlarını dik'katle 

Genç kız ve kadınların mektubları 

Bu.günkü genç kız ve 1~adma gl>re 
Bekar erkek 

olduğuna d.air bir hüküm çıkarmak ne 
manasız bir düşüncedi.r. 

Şunu çok iyi biliniz ki memleketimiz.lô 
sinesinde tertemiz kızlaır vardır ve onlaf 
Türk .ntilletinin en ıkıymetli hazinesidir• 

Genç kızlarımız niçin okuyorlar? Evef 
niçin okuyoruz. Yarına iyi bir anne iıJ 

• 
bir zevce olmak için değil mi? 

İzdivaçların kötü neticelere varmasılfıf 
dan erkekler mes'uldür. Sorarım size bit 

kadın niçin tatlı ekmeğini acı yapsıırt 

yavrusunu bağnna basıp evini terk~ 
rek hayatta bir lolana ekmek için didi.Jlı 

sin. 

Tabiat kadınları yaratırken, onlarıll 
içine bir yuva aşkı da katmıştır. Hiçbb 
kadın yoktur ıki sonunda bir yuva kut• 
mak, mes'ud dlmak ve etmek gayesınf 
gütmesin. O gaye kadın kalbinde yerlt.ı 

şen en tatlı bir emeldir ve ne yazık ki d 
tatlı emeli en acı inkisara uğratan gend 
erkeklerdir. 

Ti.iırk kızlarına binbir kusur bularaı1 
onların gururlarını rencide edeceğinizi 

açıkça: cEvlenmek, yuvamıza sadık k:tlt 

mak işimize ge1miyor!> derneğe cesar~ 
etseniz daha doğru olmaz mı? 

e Bayan Saniye (Kadınları Eıif'I 
geme Kurumu memuru): 

- Ankette Türk :kadınlannı itham &ı 
ta1tib ettim ve Türk kadınının böyle saç. çin söylenilen sözler haksızdır. Türk k• 
ma ithamlara maruz !kalışını görerek pek dınları içinde modaya fazla düşkün, far.. 
eseflendim. Bir Türk kızı olmak münase. la hoppa, müsrif, ve hafif olanlar bulu .. 
betile ka'lbirndekıi !kadınlık his ve gururu nıabilir. Bu her memlekette vardır. Fakat 
coştu. Ben de erkeklerin fikirlerine karşı bir iki tanesi böyle diye bu hataları umtJı 
kendim.izi müdafaa ebneği bir vazife bll. ma teşmil etmek nasıl olur. 

dlın. Türk kadınlarında ev kadınlığı, yu'V'~ 
Ey Türk be'Hrlan, bilmem niçin bu 

moda denilen şıeyi o kadar hakir gl:irür-
9iinüz. Kadınların fiatı ucuz olan cicili, 

ibicili elbiseleri gözünüzü niçin bu kadar 
ikorkutur?Si2. çok yanlış düşünüyorsunuz. 

Türk kadını, giyinmesini, harcamasını ve 
saklamasını da bilir. Türk kadını en fe.. 

dakAx ve en ideal bir ev kadınıdır. Ge. 
çenlerde bir a.r'kadqıırnın yazdı~ı gibi, 

madem 'ki modanın bu kadar aleyhinde. 
sin.iz. Niçin siz de onu takib ediyorsunuz. 
Çünkü bugün modaya herkes uymak 
meobu.riyetintledir. Faıkıat aşın gitmemek 
şartile!. .. 

Ya bağlılığı, iyi analık e.sastır ve ekseri. 
yetin bu meziyetleri vardır. 

Erkeklere güvenmeğe glince, herhal~ 
bugünkü günde onlar biz'lerden daha klk 
surlu, yuvaya daha az merbut, daha hot'
padırlar. Genç bir kadının peşinden yit• 
mi, yirmi beş senelik karısını terkedereJıl 

giden erkekler, yirmi, yirmi beş sene~ 
kocasını terkeden genç erkekler ardındatl 

giden kadınlardan sayı itibarile daha çol 
değil midir? 

Türk kızları bugün mükemmel suret. 
te aile kadını olmak üzere yetiştiriHyor• 

Muhitinizde belki bir veyahud iki ka. lar. Bekar erkeklerin iddialan evlenme. 
dın modaya ifrat derecede düşkündür mek için birer bahaneden başka bir şe1! 
diye bundan 'bütün Türk kızlannın böyle değildir. 

- Manevt varlıklara kıymet ver - - Haydi çiftliğe gidelim Cevad bey. İkisi de ağlıyordu. 
mez misiniz? Siz lrom.ı-1\rlacak bir dost olacaksuuz. Anladım ki bu genç kadın, biraz ev· 

- Hayatta her şey maddeden ibaret- Bundan sonra ahbablığımız devnm et- vel bir kamçı gibi yüzümde şakırda • 
tir. Ruhun eşyadan '-•e fizıyolrıjik hare- tikçe da·ha temiz anlaşacağımızı zanne- yan büyük iddiasına rağmen içinde iş .. 
ketlerden aldığı zevk rle adaiP.mn ayni derim. iıenmemiş, keşfedilmemiş bir gönill 
şeylerden duyduğu lezzet ı;!ibidir. Ge- Hiç ceva.b vermedim. Hareket ettik, dünyası taşıyan hassas bir d~idir. 

--2Juekan Cahid lir ve geçer. Ve artık çiftliğe kadar konuşmadık. Biri insan.lann ve cemiyetlerin mad-
İhtiyarım elimde olmıyarak ayağım Yolu öğrendiğim için şoseden, eski di'liğinden bıçıp tabiatin vefalı, d·ai~ 

Vildan hanım kocasından evvel atıl-ı - Hakkınız var. Faıcat kırlar, engin- gaz pedalından kalkmtş; Otomob~l .!a- Değirmen hizasına gelince sağa sap _ ~asum sinesinde .dinlenen, biri de t..-
dı: ler rüzgAr o kacıat güzel ki! vaşladı ve du_rdu. ~et'~ !(ai•nm yuzune tun. Ve biraz sonra büyük kıestane a- bıatın saf renklerınden ve sakin haya'"' 

- Tabii, tabii çiltlikte çok kalınmaz - Şehirden bıkmış gibi görünüyor- baktım. Bunıarı snylıyen bu kurşuııJ ğaQltannın koyu yeşil ' gölgelerine gir- tından nefret ederek cemiyetin en hr. 
)j zaten .. yemekten sollra biraz din1e- sunuz? mavi gözlü, altın başh, minyon kadın dik. re1rot1i saflarında yaş-ıyan iki mahJilt 

ntr. Döneriz. - Asla .. şehirsiz ya1ayamam zan - mıydı? Geldiğimizi anlatmak için birkaç ke- birbirine karrşan göz ya.~larile bir ali 
Ben de ilAve ettim: nederim. Fakat dağ, ve kır görmek de - Niçin durduk? 'kl~kso ld K" kl . ğul için anlaşın~ göründüler. 

S. d b' ,J' l · ı unuz d B'lm , re ~ n ça un. ope erın u -- ız e ıraz um enm11 o urs · benim için sinema seyretmek ka ar - ı em· .. .. .. tusu baŞiadı. Kmndan ayrılıp eJ.lerime sarılan O~ 
Süleyman bey itiraz edemedi. Başı- zevklidir. - Ne oldunuz Cevad bey? Yuzunuz man bey çılgın gibiydi: 

nı sallach ve ileride ka!rd üzer!nde b :r tuhaflaştı. Ve yanaşmalardan evvel av kıyafeti Allah . . • 
d • - Sinemada seyrettijliniz sahneyı N ld v ben d b.lmi :file, ağaçlar arasından fırlıyan Osman - sızden razı olsun. Bu afaca 

terler araştıran knntrol mimarına og- belki yaşamak istersin!z. Ya dai'ı ve kır ıe 0 ıugumu w ~ ı yorum · · nı yakalayıp getirdiniz. 
nı yürüdü. => amma. Aıbda·lıJıaştıgımm farkındayım. beyi gördilk. . .. .. .. .. .. .. .. .. 
Şimdi i'ki tarafı çıplak şo;;eden yeni hayatı.. . v Ben bu fiki11leri birkaç ilmi kitabda o- Tam yanında fren yapıp durduğum Dıye yuzumu .goz:ım~ op_tu. 

h t d ö :rid: oruz. Ha ada bir - Katıyen ... Babamla ayrıld1gım1z kudum. B fikirlıer yalnız ilim adam- zaman sevimli insan bu iyi yürekli ba- Genç kadın şımdi çıçeklı PanamasJ 
'-ekas .akneky;_.~o~nı b B. Y b av o··ne yegane mühim nokt:a .. ve onun yıllar- nannın p1:....,. dive ortaya attık.la ba bir aslan ai•bi kızımn üstüne atıldı: e1'inde zarif bir bale artisti gibi zıpla• 
~ ı on.w:.U var. oş ır ov . u ş d • h~ A ıt:LŞt;".1'<; • n c· k k b . . .. 1 t hiç yeşilli'k bıraknıam1ş. Mavi deve eli- ca orada nasıl kapanıp kal .gına öla iddialardır. Cemiyet içinde bu fikir - Baba ld:mn sevişmelerini ztevkle, !1~akş~~ uk y:ıl v~s~rınh golg~ı:ı 
kenlerinden geçilm1yor. şaşarım. lere göre lrendine hayat veren insanlar ılezzetle seyrediyorum. Onlar adeta ~çi d. b ksı ~ ar nı ayre 

Henüz konu~mıya başl•yan genç ka - - ~ede.rtn_ı hahr~la~;1e başbaşa olabiieceğine bir an ihtimal vermedi- be'lli unutmuşkı.r gibi. Vildan daha ya- ıç n e ıra ıyor u. 
ii:ma dedim ki: kalmak ıçın çıft!ığe çekıldı. ğim için de genç kadının o frambuvaz rnn saat evvel bana hayatın (Madde)- Osman bey: 

- Yol pek keyif veriri değil. Bir - Hatıralar, yeni hAdiseler, yeni kadar Ü$tiha bileyici dudakfarından den ibaret olduğunu iddia eden genç - Yaramaz mahluk, diye haykırd'l• 
ağaç bile yok. Sıkılacaksın:z! w.k'alarla unutulrr.Jya mahkfundur. fıııhyan bu kelimelerle sersemledim. kadın bu 11cak ~efkat ve muhabbet sah- Koca. kız oldu hala uslanmadı. 

Yüzyüre bakmadan konuşuyoruz. Bir hatıraya saplanıp kalmak hayatı Bunu kmık dökük kelimelerle genç nesinin baknd bir kahramann gibi ba- Daha köşke epey yolumuz vardft 
RiizgAnn saçlarından tc!'.>layıp yüzü - anlamamak, hatta tabiatin sırrım an- kadına i'z8h ettiğim zaman uzun lbir basına sanlıru.ştı. Osman beyin omuz- Genç kadın: 
me serptiği güzel btr koku içimi gıcJk- lama.mak demekttr. münakaşa-ye girmiye hazırlanır gibi J.arındım ~ ince kollar yürekten - Ben biraz yürüyeceğim, dedi-

. tıyor. Ceva'hını bir tarla kuşu cıvıltısı - Çok sert konuşuyorsunuz? vaztyet aldı. Sonra bir anda v~ ~ ~ katılmış gt-bl onun a- Haydi siz otomobile atlayın. 
kadar berrak sesinden acyorum. - Hakikatler ıert olur. w bat1fçe gO!fdü: · z1z hepli göpüne yaPlftırmıştır. (Arkası var) 



il Temmuz 

Hattanın uaB'aları 

Singa.pur'd&, İngtlis w rra.ıuız ora ve aen1z erklnl a.rasın<1a.. iki devlete aıd Uza.k
tarktadd kunetıerin tep1t1 mesai §eklini tesblt etmek üzere bir konferans yapılınl§tı. 
Res!nıde. tonfera.ma. lftırM: eden askerl heyetler görülmektedir. 

G&9ezı buır». ~ flddetll bir tuğyan neticesinde, meşhur Altıert .ıcanaımın sed
~ Y1k1nmt 119 ıu etrafa ,ayılmışb.r. su ~ o b.da.r kuvvetli olmuştur ki, resim -
d~ ~ib lib1 tanaı etra!mda.ld bazı b1na.l&r 1lı.maıı:nen bam!> olmuş ve a.ncak 
tzıerı talm•ebp 
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F.SKİ GÜNLER: Sıcak g Unlar de 1 ,_ _ ___;,;;..___..,...___,,, ............... 

Gevezeden 

Sime m411ıalefet tıanl anlaşılır. 

Radyo - Vücud güzelliğini temin 
tçfrı karın Gd.aleleriniı'i daima. hare • 
kft ettirecek idmanlar yapmalısınız. 

·-···-···············-··································-
( Hoş Fıkralar ) 

Ancak 
Mü.şkülpesend insan Parise gitmişti. 

Bir gün bir mecliste ımrdular: 
- Paa:is kadınlarım nasıl buldunuz? 
- Henüı bir ıey söyliyemem .• Parise 

geleli ancak beı bin tanesile tanışmak 
fırsatını bulabildim. 

* 
Başsız kadın 

Asrl bayram yerindeki, asri eğlence 

çadırının kapısın. 

da: çığırtkan ba.. 
ğınyordu: 

Tele/onda: 

Santralıın sesi işitildi: 

- Milletler arası, nereyle konuşmak 

istiyorsunuz? 

- Biraz serinliyeceğimi bilsem. Kutbu 

gimaliyi ver! derdim. 

Çalgılı bahçede: 

Garson geldi: 

- Ne emredersiniz bay? 

Sıcaktan buram buram terliyen cevab 
verdi: 

- Soğuk olsuın da ne olursa. olsun, a • 

damın soğuı~nu bile karşıma getirsen 
memnun ~acağun! 

Bir toplanhda: 

Soğuk soğu'k şakalar yapan birini gös. 
terdiler: 

- Nasıl bı.ı1uyorsunuz? 

- Hava o kadar sıcak ki. farkına bile 
varamadım. 

Plajda: 

Güneş altında 'kavrulan adam fçinJ 
çekti: 

- Şimdi evimde olsaydım, pencereyi 

açar püfür püfür serinlerdim. 

Erıde: 

Evde oturan adam düşündü: 

- Şimdi plajda olsaydım denize girer, 

kumların üstünde yatar. Bu &ehrin m • 

cakhğım hissetmezdim. 

Sokakta: 

- Şu adamı görüyor musun. düızyanın 

en karlı işini yapan bahtiyardır. 

- Ne iş yapar? 

- Kışın kömür satar, yazın bul. 

- Buyurun ba. ~ 
yanlar, buyurun 
baylar, başsız ka. ,.v'llll'7-"' ... Yl-"'-

dın burada.. bu.. Say/iyede: 
yuruaı bayanlar, buyurun baylar, gelme- - Sinekler de insanları ta'klid etme .. 
~ pmell, ibret almalı. Kocasının ken.. 

. b" k alması ,ı;eler ... 
diline, modası geçnuş ır şap a _ İnsanları taklid mi ediyorlar? 
yüzttnden başını kopanp a~tır. Şimdi 

- Evet, yazın insanlarla beraber on. 
bapı2 7~ıyor. * :J.ar da sayfiyeye çıtıyo;rlar. 

Aklıma gelmedi Her yerde: 

Sinemada cebinden konyak şişesini çı. Komşunun tavuğu komşuya kaz, ka.. 
r - .__ görund.:; ~1 ..»..j k.arl·..,.., da, buz karan adam, konyağı başına diktI. Ya .. ...A ~ u.g... 5"" .o.aA 

nında yaşlı bir kadın oturuyordu: dolilbı görünür. 
_ Çok ayıb, d&di, altmış yaşıma gel. Cehennemde: 

dim. Ömrüınde ağzıma bir kadeh içki 
koymadım. - İyi ki dünyada değili'z, fimdi Jehlr • 
Konyağı içen kadına döndü: 1erde sıcaktan dunılına.z. 
- Merak etmeyin bayan, size %<)rla 

içirmek değil ya; bir yudum da siz alın Şerbetçi dükkiinınJa~ 
diye yarını ağızlıı teklif etmek bile ak • Sıcaktan !bizar olmq Imişteri hlr bar.. 

Iıma o:elmedi. dak şerbet içtikten &0nra ıerbetçlye bak. 

* b: 
Kırka yakın - Şerbet kovasının üzerinde bbu en.. 

_ Sen beni yaşlı mı Mınıyorsun, ha~ mı yüzümü seriınlendirmem.e müsaade e. 

yatımda ancak yir. der misin? 
mi dok.uz ilkbahar 
gBrdüm. Vapurda: 

- Karşımızda oturan kadıııa bak. Baç. 

lan ikömür renginde, gözleri koc gibi, du.. 
daklan sanki alev .•• 

- Sen yalan 
söylüyorsun diye~ 

mem, fakat gördü. 
ğün ıonbaharlann 
sayısını da hesabladın mı, onlar herhalde - Şimdi varı geç.. Kıt gelsin o zaman 

dÜfÜllÜl'ÜZ * * kırka yakındırlar. 

Aş~ 
Birine: 
- Aşkı tarif et. 
Demişler, cevab 

vermiş: 

- Nedir bUmem. 
naııl geldi, farkına 

varaınadıın, meğeı 

gitmiş; haberim bile 
olmadı. 

\ * - Aşk nedir? 
- Sonunda ayrıl • 

nakla biten bir nevi 
İf ortaklığl-. 

* - A§k geçielcllr. 
- Evet, kuyruklu 

- HeT gece f11€yhane dönü§ii. annh. 

tar deliğini bulamıyordum. Bu ôleti 

icad ettim.. Şimdi Jıiç gilçliik çek • 
meden anaJıtaTla kapıy1 açıp, eı•e 
airebiliyorum. 

- BeTaber yolculu1= yapacaüız de • 
ğil. mi? 

-...: 
/-

Sırıkla yük.sek atlama §ampiyonu 
kapııı ken.di.mıe açılmıyan cennete 
girme1t yolunu bWmustu. 

1p ~ PGne- gezi,ıtismde .. 

., .. 
j 

yıldız gibi •• Bazan bir • ı L-.ı.----__. Ale:mi mahveder. a,. Hava madafMSıRG meflltıl.b n.efrr çat>Uf wı.a s8ylüyor: _ Çocuk k 
rı .. v-. .... a.n1$t.a.n Krolının llen:lflre- " .._,_,A ba1aJo aoa ıe -l"Ar. rednli b,.._ .au...::..n... .ı.-1..::-AAuı-1-.ı ...,,_,,Mr. oyunca tayycı. 

P'k>re.tısad& İta.13&n Kralının kuzeni Dük clô Spolet"" & .... vf,..ınw e-..- ""f'J'• ""'"ı' .. ,...,, ....,.... u .. -vm.-ıA • .,,, .. o- (.lııgiU:.ı: karlkatÜ1•il> 
si PreDSel .tren ile lr.divıu:ı merasiminden bir jntıbaı. 
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f FOioğraLli,blil18d __ 

Zekbl nisbetinda çalaş111111 
IAzım gelan tllir çocuk 

· •.. . To1eattan Re • 
ceb karakterini .. 
ıon.ıyor: 

· Zekasına gi.i • 
veniyor. Kitabla.. 
nııa fazla düş • 
künülk göstermi. 
yor. istediği gibi 
hareketlerden ka • 
yıdsızlıktan haı 

duyuyor. 

* Başkalarına kolaylıkla uymıyan 
bir genç 

A'l'lkaradan Sey 
feddia Çet':r:.dağ 

fot·:>~'Tro.f:rmı tcdı • 
li!ini ist1JOT: 

Çeki düz.•m ver 
meği, eşya ve el • 
bisesinı iyi kullan.. 
masını bilir. Alay 
edilecek şeyleri 

ka~1rmaz. Arka • 
dqlarının teklif • 
!erine kolaylıkla uysal davranmaz. 

* Yaratıcı olmak istemiyen bir tip 
, Mehmed Ô,ıef 

karakterini sorıı • 
JIOT: 

Hayatının hfı 

diselerle, mace , 
ralarla karşılaş , 
masını istemez 
Saki.n. ve kendi a 
leminde c ğlence" 
lere karışmakta1 

haz duyar. Elbı • 
sesinin, üstünün ve başının temiz ve mun 
tazam olmasına dikkat gösterir. 

* Gururuna kıymet veren bir genç 
R a"' a ı T 1n a. 

daıı lzzedd;n J·a • 
ra1..:terini s•mı:ı"r: 

Başkala. 

nnın minnet v ... 

emri eltında kal • 
mak istemez. Miı. 
nak~şalarını ciaha 
iler'.ye götürebı ., 
lir. Bir !ş üzrrın. 

de birkaç türlü 
dü.şü.ınmez ve sözlerini esirgemez. 

* Am e }İ bir tip 
A 11lcaracla!ı KJ. 

.rım Sa!ilar ka1'ak.. 
tet>ini sonı?:or: 
· İşlerinde ac~ı 
vardır. !vfenfaat . 
lerinden başkala ., 
rmı faydalandır • 
makta cömerd 
davranmaz. Bede • 
nl zorluklara ta • 
hammül gösterir. 

* Kendisile fazla meşgul olan 
bir tip 

.K4yıeriden Meh. 
tned Yapar, ka. 
nıkterina ıonıyor: 

Başkalarile da. 
ha az meşgul ol. 
muma rağmen 

etnfının !kendisi.
le alikadar oldu. 
ğu görülür. Tipi 
dikkatı çeker. Ka. 
fasile çalışanlara 

ve derin düşünenlere mahaus halleri ve 
gururuna m8n:i. olınıyan tevazuu vardır. 

* Girgin bir genç 
l{a:,::~iden Faz 

ıı... fotoifrafmın 
~a1ır•: · >ti uti'11or: 

Kendine güvC'. 
nici harektrtle 
vard::. Mııhıtın . 
de bir hareket yap 
mak ister. Etrafını 
usandırıcı haller. 
re bu!unmaJctan 
ç .?kin ir. kendisine 
r·hem.miyct verilmesin! ister. 

1 
Çetin va macedeleya bağla 
işlerde de muvaffak olabilir 
lıtar.buldaa Kt 

mal Adalı, hangt k 

if "' meslekte mu 
t1affuk olacağın• 

10'1l!JOT: 

Bir işte baı o • 
lara•k çalıştırmak. 

ta ve mücadeleye 
bağlı işlerde mu. 
vaffak olabilir. 

* Kendini gösterici hareketler 
yapmıyan bir tip 

c .. Jhandan .Mu 
harrem Ôza!an 
karakterini ıoru , 
yor: 

Arkadaf. 
larile hoş geçin . 
mek ister. yavq 
ve ağır baJlı ha • 
reketlerinde teva. 
m vardır. Muhiti. 
ni bulduğu zaman 
kapalı kalmaz, konuşkan olur. 

* Hislerini belli eden bir tip 
Bursadan lb • 

rahim karakteri.. 
ni ıoruyor: 

Hislerini sak • 
lamağa lüzum gör 
.meden olduğu gi • 
bı konuşur • Gö , 
ründüğü gibi sert 
ve kırıcı değildır. 

Başkalarına inan. 
makta acele et • 
meme de inandı:kl.Üı hakkında samim! 
davranır. 

* Enerjiye ihtiyacı olan bır genç 
Kozludan Or .. 

?ıan kaT'akteT'mi 
SO'tV.1f01' 

Kend:s:ne ve • 
rilen 11 üzerinde 
muvaffak olma • 
ğa çalışır. Bild:ği 

ve öğrendiği mu • 
ayyen usuller ha. 
&ic;.ne çıkıp ken • 
dlli~inden bfr şey 
illve etmez. Canını sever. 

* Çabuk harekete gelen bir çocuk 
Ankaradan Muh 

Iiı karakterint ıo. 

ruyor: 
• •. K u s u r 1 a r ı. 

nın yüzü.ne vunıl. 

mumdan, fenı 

1 muameleden ça . 
but müteeımir o. 
lur. İyi sözlerle ve 
iyi muamele ile is 
tenilen istıkame • 
te ıevkedilebilfr. İntizam kayıdlarile yo. 
rıılınak :stemez. İzzeti nefis meselesinde 
alıngan olur. 

* Kendini meydana vurmıyan 
bir tip 

Şerif G&nol 
~ ..... 
flM': 

Etrafında olup 
bitenlere kayıds.~ 

gibi davranır. İçin 
den paZ!ll'lıklıdır. 

Hislerini belli et. 
mez. Herkesten 
evvel görmcğe ve 
duymağa çalıpr. 

Son Posta 
F otograf tahlili kuponu 

'~- . ısım • ~ • • • • • 

Adrea • • • • • • • 

DİKKAT 
l'otolıt'af W.hllll için.,. kuponlardan 
ı adedinin pderilıDllA l&Rllr. 
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(Bqtarah 7 nci 1ayfada) 

Çocuk terbiyesi Genç kızları itham 
~=:- m::;. de ona yapacağınız (8aı,tarafı 8 ind ayfada) di bir bayana bir erkek söz atabilsin, 

ya vu · mak isterler. Buna da aebeb görenek - onu ayartsm! •. 
a. Boyunu, nerelere ulaşabileceğin( tir. Çünkü, bütün bayanlarımu.da şu · · · 

dfü~iinür portmantolan kolaylıkla ye- ruh 0 da be . . 7 - Kadın damıa kendi seviyesm -
-ı-· • var: «- yapsın • n nıçın d ~ı.......ı. bir kek1 evlenmek is .. 

tişeceği yere asarsınız. Eşyasını şura- . . en 3 ~... er e 
Akı yapmıyayım?• Emınolunuz ki, en fa- eli • • den .. b" ke. 

ya buraya tim.aktan vaz geçer. s ya 'kir bir aile haddini bilmeden mahal _ ~r. Ken sevıyesın ~gı ır er e. 
asar. Yatağım kendine göre ufacık ve lesindeki en ?Jengin bayanı taklid et • ge, kırk yıl kocasız. kalacagını bilse ? 
hafit yaparsınız. Kendi elile düzeltir. . . .. ne varmaz. Halbuki erkek kendi sevıye 

b. Onu mutfak işlerine de alıştıra - mek istıyor ve yapıybr .~··. B~yle olun sinin dununda da '11sa gene o bayanla 
. . . F ka öne dikl tinden ca zaruret neden kendisını gosterme • 1 . d- - ür. Gururu bir tarafa 

bifirsıniz. a t e sev e sin? Zanıret ise geçimsizliğin başlıca ev enmeyı uşun 
başlamak prtne. . bırakır, ben bu kızla mes'ud olurum, 

. . . • ka k sebeblerindeDdir. Hal.buki Avrupalı d Erk ... d--~ .... ..-1 c!aiına 1..a ve 
Meseli: Bezel~enın ı~ını çı nna bir kadın bö le dıe··ıdir. Sade bir bas- er.. egın u~~& ~a 

çocuğa eğlence gıbi gelır. Patates soy- Y gı mes'ud bir yuva kurmaktır. Kadınla .. 
cuk kediyi ma entari yapar. Kendisine yakı.ştınr. .....J 

maktan nefret eder. Bazı ço • Biz de kızlanmızm böyle olmasını ar- mnrzda bu fikir yerine,~~ ..... pa-
tavuğu durmayıp sever. Bazısı sofra edl ra ve şa'şaa. debdebe hAkımdfr. 
kunnaktan sinirlenir. zu yoruz. · • 

S - Bayanlann evden gayri yerler- 8 - Aile terbıyeslnin evlenme ve 
Neyi seviyorsa işe ond~n başlamalı~ de çahşrnalannı menetmeliyiz. Evine boşanmada tesiri çok büyüktilr. Evde 

Ve aradan ancak uzun bır zaman geç ı-----"'· ka ede ba . sadık bir ev kadını yapmalıyız. Türk kadın ır..U\:ö::jue vga r ve şını 
t~ren sonra angarya sayd~ğı işlen hoş kızlarından, biz bekirlar ev kadınlığı örttüğü gibi anasının. babasının evin-

. gosrermi~ ça1ışma1tdır. . b' ı:,...._ gürb' :ı.. ·ı b' 1 .. hr t ...... kızla bu h 1 t~ d bi k _. d n evsafile ır lA.ı.e '41. ve sag am ır de so ugu a . -ı..... nnm a c. L1 sırasın a r azaya mey a . 
vermemesi için, çahş:rmya başlamadan nesil yetiştirmesinden. başka birşey ıs· ve hareketi .karşısında ana ve baba 
~vvel tehlikeTi taraflarını arr1atmalı. temiyonız. Bu böyle olunca evlenme kızlarını kulağından tutup damadla • 
Çocuk tehlikeyi, izah edilirse kavrar. nisbeti şüphesiz ki birden artacaktlr. rına teslim ederlerse geçinmek işten 
Fakat kendiliğinden k~fedemez. Yal- Çalışan bir bayanm ayda aldığı elli bi.1.e değildir. Yok, anlan barıştırma 
nız izahla da bırakmaz. sık sık kontrol lirayı bir erkek alırsa dtthal evlenme- teşebbüsü yerine, kızlanna boşanma 
ederneniz hiç bir korku kalmaz. ği düşünür. Bu para ile birkaç nüfuslu öğüdü verirlerse şüphesiz ki, aile te -
Ir~ 5 yaşındaki yarama-ılar aile geçindirir. ~izlik de ortadan kal- meli sarsılır. Eski devirlerde kavga 

sofra kurar. 7 yaşında kızcağızlar önle- kar. Aylık alan bir bayanın evlendiği- olmaz mıydı? Fakat kavga ile beraber 
rine öküzü katar, tarladan dönerler. Ev ni muhitimde görmedim. Çünkü oba- ömürlerinin nihayetine kadar bir ni -
ve iş hayatına küçükten atılan bu ÇO· yanın parası vardır. Karışanı. g6rilşenJ k.Ah ile Yl'P""I amıelerimi.z daha h!ll 
cuk1ar muhakka ki şehir çocuklarından yoktur. da ~· İşte benim beklrhğı • 
&ha çok asude. da.ha ınes'udıtutlar. 6 _ Bir erkek: fena yola saptı ise. mıt garantiliyen sebeblerin hüHsala -
Zaten şuna buna el atan haşarı çocuk- iyi yola çekecek gene kadındır. Ben ka n..• 
tan daha bedbaht biri varsa o da hoşa dınlarmuzda Pdmlık terbiyesinin az • • • • • :·:-
gitmemek, azarıanmak korkusne btr oiduğunu iddia ediyonmı. Etratnmza Kocaeh vıhsınıı tetkılfı gezısı 
köşeve büzülüp elini hiç bir şeye süre- bir atfı nazar edersek bunu bütün çıp- Hendek (Hususi) _Bugün Kocaeli 
miyen uslu çocuktur. Çocuğun işden laklığile göriirllz. Valisi Ziya Tekeli Hendeğe ge1eıek hu 
ve bizim hayatım\Zdan tamamen uzak Aksi halde haddine mi diişrnüf cid- duda kadar yollan teftiş etmiftlr. 
ka'lınasıru istemek bedbahtlı~nı iste - c:::ı· ====--=-=--====aıııİı-=s==---==-====-=:--==--====-

~:~ı.~ .. ~~: ...... _ ........ --.-..... ·- ( izmitte deniz bayramı ) 

BANKA 
KOMERÇiYALA 

ITALYANA 
Tamamen tediye edllmif aermayest: 

, 700.000.000 ltaıyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
Butfin lta!yada, İstanbul, İmı.lr, Londra 

Ti New-Yort'ta Şubeleri n.rdır. 

Jlariçtekl .Bautalannm: 
BANCA COMMERCİALB trALİANA 

(Fıunce) Parla. Mar.lellle, Touk>ule, lnıDe, 

Menton, Mon&eo Moııtecarlo, Ca.nnea, .ruan.
lea - Pln.ıı, Vlllefranche - sur • Mer, Cual>
tanca <Maroc> . 

B"1WA OOMMBRCİALB İTALWfA B RQ.. fmıit (Husud) _ .Lmittıe deniz pdnqtır. 
MENA: Bucarest. Arad, Bralla, Bruov, CluJ, t..-!VY"D- -•--"-n" ..n ... ...ı 0,_. ....... ,.... İ7mitt.e vem bir liman d.aiıesl de m-
Co.stanza, O-alaz. 81b1u, Timlcıhoara. ue1-,,._ ~ ~ ·--..ıı•-.a· " 

BANCA COMMERCİALE iTALlANA • Liman reisi Nureddinin gayreti ve fa- fil edllmiftir. Yeni liman daİft!Sl lzmi .. 
BULGARA, Sona. Burgu, PlovdtT, Vama. aliyeti neticesinde güııdiizkü merasime tin gü7A!'l biJJa1.armdan biridir • 

1 
BANCA OOMMBRCİALE tr~'!..;m' bütün dıenizciler iştirak etmiş; Atatürk Yukarıdalr:i resim. bayrama iftirak 

1 ~~~:S4. Alexandrte d'F.gypte, - n. ı anıtı önünde lteyecaJrlı tezahürat ya - eden deni;rdletl göstermektedir. 

· BANCA COMMERCİALE trALlANA a 1 =======--===-----=-=-=--====--=--------
1 GR~A. M n~~~&mn~ •-------~,---------~---------• 

BANCA coMMJ:RciALE trALtANA 1 lata.bul E elecliyesi lıinlan 1 
1 

TRUBT COMPANY. Pihlladelphi&. • • 
BANCA OOMMERCİALE İTALİAHA 

1 TRUST OOMPANY • .Rew-York. tık Mubammer 

1 

Müsterek Bnblar teminat bedeli 
Banque Franç~ıae et İtallen.Dıl pour l'am.-

ı ....... e de aurt. Par1.s. 58,25 150.~ Tahakkuk ve tamn fllbeleri için yaptınlacalt r.o aded 
Ar.ant.inde: Buenos-Alrea, Rosa.rto dit 

Bant.a t6. 
aRIBILYA,da.: S.0-Paa.lo ft ~ teldr

lerl!Mle tllbeJer. 
CRİLİ'de : 8antıago, Valparalllo. 
COLOMBİA'da : Boırot.a, Barranqullla, lle-

deJlln, 
URUOUAY'da: MonteTtdeo. 
ll~A Da.LA llVIZZEa& l.T.&IJAN.tı 
Lugıı.ıın, Bellinzıona. Chla.sao, Locamo. 
?.urlcll. lılendrtslo. 
BANCA 1JNGA.RO • ITALIAN& 8 • .&. 
Pf'fte n bqhea Şeblderde ijubelıer: 
llRVA,-SKA BANlt D. D. 

Zapeb. Suat. 
B.UCA ITALİANO ·UMA 
LJma <Perou> da bqlıea '8bf,ı1erde euıı.. 

ıer: 
BUCA ITALIA!fO - GUılY&QUIL 

Oua-,aqall. 
t..W Merkesl: 
Ga.lat.a. Vo1"0da Caddeal, Kara.köy Palu. 

"""el~fon 44845. 
İstan'bal Biirosu: 
Ataıemda"? Ban. Telefon 22900 /3/11/12/ll 
..,,.,.. .lliNsa: 
İsUtlll C.ddesl .No. U7. Telefon: '1°'8. 
Kaaala.r tcan: İtalya ve llacarlstan lçtn 

Te Tourtstlque çeklerl .,. B. O. 1 TRA vm,. 
LER'B çetıerı. 

• Doktor. 1. Zati (Jget 
Belediye kaqlsındaki muayeneba· 
nesinde öğleden sonra llastalanm 

~-••• kabul eder. 

105,00 1400,0U 
memur masası. 
Tahakkuk w tahlil tubeleri için yapbnlacak tO mded 
d1'lab. 

Tahmin bedelleti ile ilk iPminat miktarlan yukarıda gösterilen if1er ayn ayn 

açık eksı1tmeye konulJllU1tut. tha!e ı1n /939 Pazartesi günü ••~ 14 de yap1ta • 
caldır. Şartnamel~ Zabıt ve ıruamcW Jlüdi.ir.lüjü bieminch pr.ilebilir. f s • 
teklilerin t,eminat mıkıbm veya m.ttablan ve aynca atelye tabibi oldaldamı 1 

dair ieab eden vesika ile ihale güDd mranm aatte Daimi Encümende bulan. 
malan. ( 4'188) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttmna ve 
Eksiltme Komiqonundan : 

Kapalı zarfla ebiltmeye konulan nhld m8e91eselerin umum ekmek w fr.ın. 

· cala ihtiyacı meyanında çocuk hutanell ei:mek ve francalasıu ptnamesim! gö. 
re teklif yapılmadığından ve kuduz tel&Yi müess~e de bit llleldi çıkmadı • 
ğından azı 45,000, çoju 50,000 kilo ekmek ile azı 1000. çoiu 1200 kilo francala 
yeniden kapalı zarila eksiltmeye k9ulmqtur. 

1 - Eksiltme 12/7 /939 Çarpmba gümi sat 15,30 da CağaJotlund.ı Sıhhat v~ 

İçtima! Muavenet Müdürlüld binasında kurulu tonıiQmlCla yapılacaktır. 
2 - Muhammen fiat: Ekmek 9 kuruı SO santim. francal.-. 14 lrunış 50 aaotimdlr. 

3 - Muvakkat garanti: 369 lira 30 kunqıtur. 
4 - lstt!kliler prtnamcyi ~ kung mukabilindı! hel· güt komisyondan ala. 

bilirler. 
5 - istekliler ım yıh Ticaret Od.an vesikasile 2490 sayılı kanund.t yazılı ve. 

sikalar ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz ,.veya banka mektubunu havi 
zarflarını ıhale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili komi.iycna vermel~ri. 

c4~2a 
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• 
Basm Birliği kongresi toplandı Tekrar harb 

uçurumunun 
kenarındayız 

lngiltere Almanyaya d .. n 
(BO-§tarafı 1 inci sayfada) 

tuıın 'kıymetli mümessillerini burada ve 
bir arada se18.mlamakla büyük bir zevk 
\te iftihar duyuyorum. 

Matbuatın ehemmiyetini tebarüz et. 
ıtinnek için salahiyetli dillerden çok kuv. 
\tetli sözler işitilmiş ve batta ona dördün. 
CÜ kuvvet diyenler de olmuştur. 

Biz kuvvetlerin teaddüdi.i.ne değıl, bir. 
liğine ve onun Türkiye B:iyük Mıllet 
Meclisinde tecelli ettiğine kaii olduğu. 
muz için böyle bir ifadede bulunamayız, 
fakat onu vazife ve mes'uliyet ortağı ola
r-ak tanımakla ehemmiyetini daha guzel 
\1'e daha samimi suırette ifade ettiğimize 
inanırız. Bunun içindir ki matbuat miin
tesib1eriyle her temasta bu nokt.ayı dai. 
ırna ve sarahatle ifade ettim ve ediyorum. 

Bir daha tekrar edeyim: Memleket ve 
l'nillet işlerinin mes'uliyet.ini beraber ve 
7l'ı.Ü§tereken ta§ıyoruz. Sizi de kendimiz 
kadar vaz.ife1i ve mes'uliyetli b:liyoruz. 
IIür, fakat ciddi ve vekarlı, memleketin 
Y'ii'ksek menfaatlerine daima dikkat ve 
hürmet eden matbuat medeni ve dürüst 
bir idarenin asla müstağni olamıyacağı 
bir yardımcıdır. 

Samimi irşadlarınızda, doğru ve hüs. 
nüniyete makrun tenkid~erinıZ'Je ancak 
fayda ve kuvvet buluruz. Hareketleri
tnizle sizi da.ima bu yolda tepikten hflli 
ka1mamağa çalışıyoruz. Hu k<!dar mühim 
Ve kuvvetli bir unsurun üzerine al1ığ1 

büyüık ve ifası güç hizmeti memleket ve 
lrıillcte en faydalı bir surette ifa, mesle
ğin -.re onun müntesiblerinin şeref ve ve. 
karını ila, meşru meıtfaatlerini müdafaa, 
nıesle'ktaşlar arasında muhadenet ve te. 
saniidü temin ve onların hal ve atisini 
tanzjm edebilmesi elbette çok arzu edilir 
bir şeydir. 

Yedek aza: 
ı - Ferid CelM Güven (meb'ns, muhar -

rir) 

2 _ Fazıl Ahmed Aykaç Cmeb'us, muhar
rir) 

3 _ Kemal Ünal (meb'us, muharrir) 
4 _ Şefik özde.mır (meb'us, Babalık ga -

7,etesl sa:hibD 
5 _ cemal Aliş (meb'us, Bartın gazetes! 

sahibi) 
6 _ Etem Hidaıyet Akımsar 4 muharrir> 
7 _ AJ1 Ekrem Uşaklığtl (Son Posta gaze-

tesi sahlblerlnden) 
a _ Ali Nacı Karacan (İkdam gazetesi 

sahibi) • 
Yüksek haysiyet divanı: 
Asli am: . 
ı - Na.fi Atuf Kansu (meb'us, Ülkü ge -

ncl direktörül 
2 - Necib Ali Kllr;üka (meb'us, muhar -

rlr) 
3 - Necmeddln Sadak (meb'us, Akşam 

başmuha.rriri) 
4 - R6,fad Nuri Güntekln (meb'us, mu -

ha.rrir) 
5 - Halll Nihad Boztepe <meb'us, muhar

rir) 
6 - Hii.seyin cahid Yalçın (meb')JS, mu -

hn.rrlr) 
Yedek ua: 

<Bastarafı 1 inci sayfada) 

son sözünü söyledi 
lüyor. Bu suretle 0 , b;r elinde kılıç .. tutar. (Baştarafı 1 inci sayfada) mevcud *ya mutasavver olmadı&rmı 
ken diğer elinden suln:in sembolu olan istiklalini müteessir eden daha vahim ve Almanyanın bu husustaki noktai na 
defne dalını bırakmıyor ve Hi~lere. meseleler ortaya çıkaracaktır. İstiklali zarının Hitler tarafından vazih bir 
B lardan tıe-ğenctiğini tercih edebılece. sarih bir surette tehdid altında kaldığı surette ifade edilmiş olup bunda hiç

ğin~~ söylüyor. tş~c vaktile !ngil,t~reyı' ~i- ve yahud böyle bir tehdide milli kuv- bir değişikliğin mevcud bulunmadığı· 
çe saymanrn ve !ngilı:lerle ala} etmen n vetlerile mukabe-leyi hayati ehemmi - Tevkif ıedilen bir Alman gençler 
sonu budur ve artık Ingilizın kafası kız.. yette addeylediği takdiTde, Polonya - grupn 
mış sayılır. Fakat Fiıh.rer acaba mağrur ya yardım edeceğ"imizı vadeyledik. Ve Varşova 1 O (A.A.) - Şarki Prus _ 
olarak kılıca mı elinı atacak, yoksa defne bu taahhüdümüzü yerine getirmeğe az yadan Danzige giden genç Almanlar-
dalına mı? metmiş bulunuyoruz. Evvelce de söy- dan mürekkeb bir grup, Polonya top-* ]ediğim gibi Dan1Jgin bugünkü statü- raklarında Polonya aleyhinde şarkılar 

Alman şefinin bugfmi<.:i me3'uliyeti SÜ ne haksız ne de mantıksız olmamak söylediğinden tevkif edilmiş ve Şar~ 
ok büyüktür. o 19a~ de Pilsudski ıle 10 la beraber bazı ıslahat ve tadilat ya - Prusyaya iade olunmuştur. 

ç seneliıe Leh - Al. pıhnağa müsaiddir ve vazih bir hava Lchistaııda Alman mallarına 
Müzakere man uzlaşmasım icin<le bu ıslahatın müzakeresi boykotaj 

yapar~en milleti ~ümki..intfür. Fakat İngiliz hükfuneti Varşova 1 O (A.A.) - Lodz ti.iccar .. 
Olmazsa har~ hesabına en bü. son haclic;elerin ha!('n rıakul tavsiye - ları tarafından Alman mallarının boy-

muhakkak yük, en makul bir l lerin faydalı olacağı bir hava bulun - kot edilmesi kararı üzerine, birçok 
iş yapmıştı. Eğ~r masmı zorlaştırdığı kanaatind~?i:· B~ ı Lodz mağazaları, carnek::1nlarına <ıbu • 

bugiin bir harbf> meyda~. verirse en bu. vaziyıet karşısında Polorıva hi.ikU:rnetı rad!a Alınan malı satılmaz'> levhalan 
yük hatayı i~liyecektir. sükUnetini muhafaza etmi~tir Vf' Tncri-,asm:şlardır. 

Çemberlaynin dünkü nutkundan '"~ liz hükumeti Danzigin muhtelif mi11i- ItaJyan gazetelerinin ncsriyatı 
Hitleri müzakere masasına zımnen vakı vıetlerin °.hakl1d menfaatleri birleştiğ' Roma 1 O (A.A.) - «Resto del Corli-

ı - Zeki Mes'ud Alsan Cmeb'us, muhar- davetinden sonra 0 gene müzakereye ya. zaman teşriki mesai edebileceklerini no> gazetesi, şöyle demektedir: 
rlr> naşmaz ve Danzig işine evvelk! gibi . de. bir k<-re da~a isbat ede~:~ini ümid «Danzi~. meselesin.in A~an~amn ar 

2 - Mun.tfa.k Menemencioğln (Ajans u - vam ederse bun<ian barbın çıkacagına ('ylemektedir. Bu arada, butun alaka- ZUS1ına gore halledı1mesı halihazırda 
mum müdürü> ' , ·· 

şüphe yoktur. Ve bunun yegane mes uıu darıa:m D~nzi:e .. müteallik herh~n~i Av~:ıpa~ı. teh~.id. eden harbi uzaklaştJr 
3 - sabri Baysnğ (Ajans mfidürlerln - de Hitlerle A1mar1 milleti olacaktır. bir hadisenın butun Avrupa barışı ıçm maga kafı degıldır.:ı> 

den) * bir tehli-ke teş'kil edecek bir teşebbüs Faşist organı, bundan sonra mihve-
4 - Bürhan Cahid <Köro~ıu gazetesi sa- Fakat Hitler acaba bu büyük ve ağı:r almasına mani olmak arzu ve azmini rin şartlarını sayarak şöyle devam et-

hlbD mcs'uliyeti yüklenecek midır'! J\cabn A~~ bildireceklerini ve göstereceklerini mektedir: 
5 - Ahmed İhsan Tokgöz <meb'us. Uya - man milleti görmn zannetmek isterim.» «Hakiki bir sulh, silahların tahdidi, 

nış gazete.
5
1 sahlbi) Mihver için yor ve hesab l•de. Polonya sefiri, başvekilin bu beya- iktısadi iş birliği ve yapıcı uzun ~ir sulh 

6 - Rifat Yike 'İzmltte ıı:ıı?:et.e sahlbD "h f miyor mu ki, b•r natını Avam Kamarasındaki diplomat devresine $ri1mesi imkamnn veren 
'l\A'.<>r'k-. i .. :ı,. .. hP.vetl VP y!l.k!\ek haysiyet nı al za er Mih r w h ld h k ki b. Ih ? o h ki "" " h·ır·bct'.! ·ve lar locasında haZ1r bulundugu a e a i ır su istenivor mu. a -divnnl:an azalıkları tntlhabatmı müteakıb d . 

Tl"ınta:kalar ıcın.re heveti ve hııvsiyet divan - imkAnsız ır dPvht~e>:-i iı:;in nı. dinlemistir. ki sulhu tahakkuk ettirmek için vazi -
ıan azalıkları .c:ıeçımı yapılarak h.?i zafrr ümidi Beya~atın Amerikada karşılanış şek yeti y.eni bir görüc::le mütalea etmeli -

Ankara mınt:ıkası Mare hevetlne: yok gibidir! Evet biı:h::,•et!L' c:de cdi!me. ii şudur: dir. B_inaenaleyh Tunus, Cibuti ve Sü 
ı _ Nru;uhl Baydar (meb'us. muharrir) si muhtemel bazı parllı( muvaffakıyet. - Çemberlayn, çok kat'\ bir lis::m veyş Italyava verilmelidir. Malta gibi 

Büyük Millet Meclisince k:ıbul edilf'n 2 _ Kemaleddin KAmı Kamu <meb'u.s. Jerden ne çıkar? Sc ıa bııknıa.ı dC'ğİL mi. kullanmakla beraber müzakere kapı - İ alvan tonrakları İtalyava, Cebelüt -
3511 dir? Alman ordusu 1914 ::le ~tarn'a, yani sını açık bırakmıs.tır.> tank gibi İspanyol topTaklan İspanya-numaralı Basın Birliği kanunu bu muharrir) 

._ ...... tk m e:rrlyat Parı·s kapılarına kadar ilerlem(>di mi? Ve Almanlar ne di,Torlar? ya iade €dilmelidir. İnrtiliz'lerin ancak arzunun tatminini istihdaf etm(>ktedir. 3 - Mümta7 Fal"" rr:n - us n ., " " 
Bu k d k d 'n"l;;rıiirii1 Rusyanın ıçerlerinf' gırip tfı Kafkasyaya Betlin 10 (A.A.) - Yabancı gaze - o zaman <lenizlerden ,::erbestçe geçme-ongre e o . anunun emri icabı ır. k 

Cümhuriyetimizin müessısi ve matbuat 4 - Nıuı!d Rakikı mu~ <muhıırrlrl kadıar öncülerini sürrr.edi m•? ra at ne. telerde çıkan baz1 haberlerin tersine o- lerini garanti edebiliriz. Damig ile 
tı·· · · 5 - Meki f'hin Esen <mııharrirl tice ne oldu? Bunu herkesten ziyırle AI. la,...,k, salahiyettar Berlin mahfelleri Polonya koridoru, Almanyaya veril -urrıyctinin cidden aşıkı olan Ebedi Ş(•t Ankam mınt"lkası haysı:vet divanına, "' 
Atat·· k'" ·· manlar bilirler. A"m,"TI''a 1·1"' Polonva ara.:;ında Danziı:! meli ve bu memleket0 eski müstcmle -ur uı: yuce hatuasını huzurunuzda Asıt arıa: ı " .ı "' J , 

hürmetle yadederirn. 1 _ Nureddin Artam cmuc: muharrtrn tlç gündenberi anlat'llrnğa çalı~ıy'ıruz mesele~i hakkmda hiçbir müzakere ~~leri iı:ıde edilmelidir.• ' 
Bu yu" ks k 2 _ Hıfzırrnhman Ra.şid ö~en fmuhar- ki, müstakbel bir harbde net:cenın g<>c;en · e eser de Ebedi ~\:?fin en va. d 

kın r'k d · rlr) Büyük Harbde olduk,ru g;bi Mihver ev. 
. a a aşı ve n'ıi11etin hakiki göz bebe. 3 - Fazıl Kurtıcr t atans muharrirlerinden) iht" 1 .. d ti 1 ., =.ı !etleri aleyhine çıkmac;! ana ı yuı e o an Mill1 Şefimiz ve Heisid.im..l:ıuru. v~"ek ... ~,. .. 

in 1 t "" """" 99 dur. Yüzde bir ihtıma! Jle harbe kanr 

AjUye Vekili dün adliyede tetkikler aptı 
Url smet nönünün her vesıle ile mat. 1 _ Sabahaddin Sönmez rmus muharrir- (Başrarafı 1 inci smıfada> 

buat ve onun hürriy<'ti hakkında bize ne lerlnden) verilir mi? Adlivenin rnethaEnde Müddeiumumi 
EÜzel dersler verdiğini hepiniı bifüsiniz. 2 - Şerif Arzık ca..tan~ muharrirlerinden> * . - , . Hikmet Onat tarafından karşılanan Fet. 
M Hep Hitlerden bahsedıvoruz, çuni{ll ·ık" .. dd . umt muavin. at'buatın esas prensipleri demek daha 3 - Fevziye Abdullah (Ülkü muharrlrle - Mihverin kuvvetli d~vleti. Almanyadır. hi Okyar, ' once ~u eıum. . t" ı.:r 
05ı u olan bu işaretiere uymak hepimiz ı en ti Şuphe y!lk kı Mı ~ 

11 
. k k k d ;.;... rind ) .. . "h ı !erinin müşterek burosuna gırmış ır. ::ı.er 

tç· ·w . İstanbul mınta.kuı idare heye ne, "dl . muavinin ayrı ayn e ennı sı ara • en. 
ın llli l ve vatanı vazife oldu~nu ha. v k1t tem sa.hl BUWn Umı er verin hnri~ ~om: dileriyle tanışan Vekil, burada bir müd. 

tlrlatmak benim kin bir borçtur. . 1 - Hakkı Tank U.s < a gaze - I kasınm dızgınlen . ld kt 
Ç 1 l .. bl) mahvo muş 

1
, onun eJı"nded·ır det tevakkuf ve b. azı ız. ahat a

1 
ı an S~-a ışma arınızda rnuva fi akiv·et ve j~a. 2 _ Etem izzet Benice cson Tel.,..,..,! .ııa - ft b t • · " ... - d .... 1d. ra diğer dairellen te ı~e aş amış ır • . .,ı. 

bet temenni ederim. Sizleri bir kere daha hibi) 8QI ır Maamafih a~er ra ile icra riyaseti, Asliye Ticaret ve hu. 
saygı ve sevgi ile sel:lır-lıyarak ruzname 
:ınucibince işlerimize devam için kongre 
reisinin intihaıbına davet edCTim.> 

Toplantıda bulunanlar 

Bu toplantıda Ba~vekil Doktor ~efik 
Saydam !le Cümhuriyet Ihlk Partisi ida. 
re heyeti azaları, Parti Müstakil Grup 
Reis Vekili Ali Rana Tarhan ile memle. 
ketimizde her dilde çıkan gazetelerin mu. 
?ahhıa&lan ha7.ır bulunmakta idiler. 

Dahi1iye Vekili Faik Ö;trakın konJre 
ınesaisini ·açan ve süre~li alkışlarla kar. 

ŞJlanan nutkundan sonra, yapılan teklif 

Gtaibuı olunarak kongre riylsctine Faik 
Öztrak ve ikongre katibliklerine de Ana. 

dolu ajansı muhauirlerind~n Kerami 
Kurtbay ile Haber gaıetesı muharrirle. 
tinden Yekta Ragı'b seçtımişlerdir. 

Seçim 

Kongre riyaset divan:~ın böylece te
§ek'k:ü.Jünü tak.iben verilen takrirler tas. 
ırı'b edilerek merkez idar<> heyeti riyase. 
tine Ulus başmuharriri ve Ankara meb'u. 

SU Fatih Rıfkı Ata~r, merkez idare heyeti 
Y'Üksek haysiyet divan~ aza ve yedek aza. 
hklanna da aşağıdaki murahhaslar seçil. 
mnişlerdir: 

Merkez idare heyeti: 
Asıl aza.: 
1 - Asım Us (rn.eb'us, Vakit gazete.si uaş

lrlUh&r.rlrl) 

2 - Ahmed ŞükrÜ Esmer (meb'us, mu • 
ba.rrir) 

3 - Aıbidln Da.ver (meb'us, muha.rrlr) 
4 - Sadri Ertem (nıeb'us, muharrir) 
5 - İbrahim Alaeddln Govsa (meb'us, mu 

ha.rrır) 

6 - Keram! Kurtbay (Anadolu Ajansı mü 
dürıertnden, muharrir) 

'1 - Belim Ra.gııb Emeç <Son Posta sahib
~llden) 

8 - Sedad Sinı;a.vi (Yedi Gün ve Karlka
'ttr -111bi) 

Orh Se...4'1 Orhon (Akbaba sahfb - Ba.v Muss1ılini Mü. 
3 - an ;rı..ı. kuk mahkemeleri, boşanma davalarına 

lerlnden) nihte olduğu gibi son dakikaaa barışa ı...-1·-n 6 mcı hukuk mahkemesini ziyaret 
4 _ M. Zekeriya Sertei (Ta.n gazetesi sa- h 1.. b 1m hem IJdoA<:l 

yardım ederse em ;ıar o az, ve eden Vekil, müteakiben Ağırcez:ı mahke. 
hlbl) de Dantig işi yüzde yüz barış yolite hal ........ 
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·ne ugvramış, bilahare adliye tababeti, 5 - Peyami Saf& (muharrlr) .. ""' 

İstanbul mıntaka.sı haysiyet divanına, !edilmiş olur. Asliye ve ~ulh ceza mahkemeleri, sorgu 
Asıt a.za: İşte Hatay misali meydandadlr. hakimlikleri ve diP,'er adliye dairelerinde 

1 _ Enis Tahsin 'Tll (Akşam ne~yat m11- Al!manhr Hatay işi!li tenkid edecckle. tetkiklerde bu1unmuş, hakimlerden iza. 
dürü) , rine taklid etseler, hem kendilerine, hem hat almı.ştu. Bu teftişlerder1 so:ıra müı1. 

2 - ömer Rıza Do!rill Cmuharrlr) de bütün dünya ve insımiyetf' hizmet et. deiumumilik makamını teşrif erien Vekil, 
3 - Refik Ahmed Sevengll <muharrlr) miş olurlardı. burada adliye sarayının planını hazırla. 
Yedek aza.: Velhasıl Avntpa tekrar harb uçuru. yan mimar Asımı kabul etmiştir. Mtid. 
ı - M1tat Cemal 'muharrir} munun kenarına p,elmiştir: hem deE bu deiumumi ve mlınarla birlik~e, eski ma. 
2 _ H:a.lld Fahri Ozansoy Cmuharrlr) fer pek muhatar'ı bit surette.. ~er . 

1 1
A •• • d t tk· 

3 -
n- -ım Us cH-'-er gazetesi sahibi) se · . ,.,_ halle göre yapı mış p an uzerın e e ı. 
n.a.:> ~ H"tl Danz·g işın· de Cembt>rlaynın s-.rın A • A 

Kongre, seçimlerden sonra aJJaşla.r .. ara - 1 er l • • · ~ :· • kat yapan Vekil, plandl yapılacak tadılat 
sında. okunan ve Mllll Şet ismet İnonüne, müzakere davetınc ıcabet eders•. _sulh .• ,, etrafında izahat almış ve direktifler ver
Büyük Millet Meellsi Reisi Abdülhalik Ren- devamı muhak'kaktır. F ııkat muzakere miştir. 
daya Başvekil or. Renıc Saydam ve Parti ile kazanmak yolu sa·bır v~ temkin i!:tPr. 
Gen~l sekreterliğine kongrenin yükselt hür- Tahakküm burada iş göremez. 
met ve ta.zımlerin1n arzına ald takrlrl lttl- Biz Hitlerle Mussolininin makul yolu 
fakla tıasvib eylemlştir: tutacaklarından hala emin bulunuyoruz. 

Murahbasla.rdan Hllml Dllmeç, Tiirk ga- Çünitü harb onlann yal:"ız memleketle. 
~eteclliğinln istikbali için bir hareket nok- rini efe~), bizzat kendilerini ve rejimleri-
tası olan Basın Birlltf kongresinl.n toplan - 5' 

ıruısını temin eden bükfunet ve Partiye kon ni de yı~?.~~~=-·····-·----·····---· 
grenln minnet ve saygılarının bUdirllmes1n1 ··········.,··kı• analı . çocuk 
istemiş 're makamı riyasetin teltllfi üzerine 

kongrenin izhar ettl#i yüksek taz1ın hlsle - Mahallebici Ali ve karısı Fatnn Neza. 
r!ne kongre divanının terceman olması ge- het ile, Fatma İlhan ismindeki kaJın ara. 
ne alk~lıa kabul edilmiştir. d ı ı 

Kongre, nıznamesindeki maddelerin mü- sında uzun müddet dçvam e en p1y aşı a 
zalrereslni t.'.ima.mlıyarak ırongre başkanı_ mıyan Nermin çocuk davası gcı:en yıl, 
Daıhl.Hye Vekili FaA: öztrakın muva1falt1yet 6 ıncı hukuk mahkemesinin kararile, 
dlleklerile mesajına. nihayet vermiştir. Fatma İlhan lehine neticelenmişti. Yani 

Partinin ziyafeti 

Anke.m 10 (A.A.) - Türk Basın Birliği 
kongresi murahha.sla.n fereftM bugün An
kara.palasta Parti Genel Sekreter veldl1 Zon 
guldak meb'usu Halli Türkmen tarafından 
bir öğle ziyafeti verilm~tir. 

Bu zlya.tette Başvekil Dr. Re!tk Saydam 
Ue Da.h111ye Vek:Ili Fa.1k Öztrak, Riyaseti -
cümhur Umumt KM1bi Kemal Gedeleç, Mü
nakalaıt Vekili AU Çettnkaya, Na!ıa Ve~lli 
General Ali Fuad Cebesoy, Gümrük ~ In
hlsa.rla.r Veklll Raif Kara.deniz, Ziraat VekiU 
Mt.ftılh!ı Eııltlmen, Fla.rt1 mt.ltJtaltn gruıp reis 
vekili Al1 Rana Ta.rhıın lle Partl tda.re heye
ti uaı1ıan da ııuır blılmımuoiardm 

mahkemenin kararı, bütün iddıalara ra~
men ~mdi 9 ya§ID.a basımı bulunan Ner. 
minin Fatma İftııanın yavrusu olduğu 
şekiinde recem etmişti. Bu karar temyiz 
mahkemesince de tasdrk olunmuş, taraf. 
lardan çocuğun babası olduğunda ve N'er. 
mimn kansı Nezahetterı dcğma bulundu. 
ğunda ısrar eden Ali, bu defa da tash~hi 
karar talebinde bulunmuş, fakat bu tale. 
bi reddedilmiştir. 

Dün hakkındaki neşriyat~a bütün ef. 
kan umuımiyenin sempatis:ni ce~beden 

küçük Nermin 8 inci icra dair~sinde öz s. 

VekiJin beyanatı 
Fethi Okyar. dün kendisiyle görüşen 

bir rnuharıirimize :ışa~ıdaki beyanatta 
bulunmU§tur: 

c- İstanbul adliye binasını bugün gez
dim, yakından gördüm. Esasen adliyeye 
aid o1mıyan bu bina. ihtiyacımızı da kafi 
derecede karşılıyamamaktadır. Yakında 

nasına tes!im edilecekti. Bunun için, (iğle. 
den evvel her iki taraf tn icra dairesinde 
toplanmış ve muamele tamamlanarak, 
Fatma İlhan Nerminj tesellüm ettiğine 
dair tanzim olunan zaptı imzR etmiştir. 

Fakat, bu sahne pek acıklı vlmuş, bir 
müıddettedberi baba olarak mahallebici 
Aliyi tanıyan çocuk, asll annesine gitme~ 
istememiştir. Nerminin çığtıklarile, yav. 
rusuna kaVU§llla.k için :içi parçalanan.an. 
nenin avazelleri birbirine karışmıştır. Ad. 
liye 'kodirodlannda bu gürültüyü duyan 
halk merakla, icra dairesine koşuşmll§
lardır. 

Bu sırada ise Ali ile Nermin ortadan 
kaybolrnuş.lar, Fatma tlhan yavrusuna 
dün de kavuşamamıştır. 

Çocuık, bu_gün annesine teslim edile
cektir. 

Sultanahmcd meydanmda inşasına baş_ 

}anacak olan adliye sarayının, yapılma. 
sını beklemekteyiz. Evvc:lce Soğukçeş. 

medeki arsaya nazaran hazırlanan plan, 
yeni vaziyete göre değiştiriimektcdir. 

İnşaatın 940 senesi sonuna kaJar ta. 
mamlanma<>ı kuvvetle muhtemeldir. 

İcra ve Hlas kanununun bazı madde. 
]erinin tadil edilmesine aıd layiha yakın. 
da Büyük Millet Meclı!iinın müzaknre ve 
tasdikine arzolunacaktır. Bu tadil:it, ev. 
veıa, baroların, saniyen icra I!:i;lcrinin 
mütalcaları alınarak tetkik edilrnış, ay. 
rıca Vekfilette teşkil olunan bir komis. 
yon tarafından da esas itibarile ~ekli tes.. 
bit olunmuştur. Meclir, umumi heyetine 
scvkedilecek o1an tadı! projesi İsviçreli 
Prof. Leynıanın raporu bi::- daha ve et. 
raflı bir §ekilde gözden geçirildikten son. 
ra, kat'i şeklini alacaktır. 

Münferid hakim usulü hakkında he. 
nüz tetkikat yapmadım. Bu usulün aley. 
hinde olanlar bulunduqu gibi, khinde o.. 
lanlar da vardır. Tetkikatım <ıro.sında, 
Adliye Encümeninin de fikrini gözden 
geçireceğim. Tabiatile, kudretli h.'.'ıkim ol. 
mak şartile münferid h3.kımlık teşkilatı, 
arzuya şayandır. 

Şimdiki ooşanma kar.unu içtimai haya.. 
iımıza uygun bir kcırıundur. Yalnız, çok 
şikayet edılen muvakkat ayrılık ~aran 
vaziyetini tetkik ı:!tmekteyiz. B:-ışanma 
vak'alannın en çok ha11!(i sebt'b!cr tah.. 
tında vukua geldiğıni m ydann koyncaıt 
bir istatistik hazırlattım. Ankarad:ı bunu 
tetkik edeceğim. 

Bazı teklifler arasıcda yer tuttu~ 
gibi, her sene bir ad1iye kongresinin top. 
]anmasını doğru bulmuyorum. Zaten ad. 
li mesaild~ ihtisas ~!lh ibi bulllnan hakim 
ve avukatların fikirlerini almaktaYJ,z. 
~ongrenin f :ydalı bir netice doğuraca. 
gını zannetmıyıorum.> 

Öğleden sonra 
Fethi '?.ky3:, dün öğleden sonra d1 ya.. 

nında Muddeıumunıi. Hikmet Onat, mi~ 
mar Asım, hapishane müdürü Baha, jan.. 
darma takım kumandanı olduğu halde yı .. 
kılaca~ ola~ hapis.l:ıanu bınasını gt'zerc~ 
um.u.r:11 Vazıyetini tetkik ve ve tapu dai. 
resı ıle Sultanahmeddcki sulh hukuk 
mahkeme.:;ıni teftiş etmiştir. 

A~liye Vekilimiz tetkik ve teftişlerine 
bugun de devam eder .... kttr 
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'O'.çüncü kata kjada.r yükselerek :zili 

çaldım. 
Kapıyı, kuş gagasını andıran sivri bu. 

nmlu, bir şaşkınlığı ifade edecek ıekilde 
fazla açılmış mavi gözlü, saçlan kısa ke. 
silmiş bir ikız 90CUİtU açtı. Kızın elinde, 
bir hav?uya sanlı kül rengi bir kedi var. 
dı. Kedinin uykulu gözleri, tok alayc 
bir tembellik ifade ediyorlardı. 

Kız sesinde ya{>macık bir ciddiyetle: 
- Siz kimi istiyorsunuz? •• diye sordu. 
- Fomırev evde mi? .. 
- O benim babamdır. Benim adını da 

Lüsyadır. 

- Mü§erref olduk efendim. Ya kedi -
nizin ismi nedir?. 

- Biz onu Terenti diye çağırırız. Fa. 
kat biliyor musunuz, kediciğim kendini Ü

~tmüş! .. Grip olmuş. Siz kedi sever mi-
•• ? 

saıı:ı .• 
- Kedilere bayıltrım; onlarsız yaşıya. 

marn.. Ya sen I.üsya:'. Sen de kedi sever 
misin? 

- Ben de !kedilere bayılırım; ben de 
onlarsrz yaşıya:mam.. 

- Baban evde mi, Lüsya?. 
- Babam, kim sorarsa sorsun evde ol. 

madığını söylemekliğimizi tenbih etti .• 
H albuki kendisi oturmuş yazı yazıyor .. 
Fakat durun bir defa bakayım. 

Lüsya, kedisini biraz daha sarmalıya • 
r.ak !koridorun derinliklerinde kayboldu. 

Çok geçmeden Lüsya, fakat bu defa 
ıba:b~ile beraı'bar tekrar kaıpıda görün. 
dü. Lüsyanın babası, kendini üşüten Te. 
rentiye biraz müşabeheti olan, babacan 
ıtavırlı şişmanca bir adamdı. 

Fonarev, biraz mahcup bir eda ile: 
- Bonjur dostum, dedi, safa geldin' .. 

Iıüsya galiba ufak bir yanlışlık yapmış .. 
Seni gördüğüme pek memnun oldum 
doğrusu .•. 

- Lüsyamn yanlışlık falan yaptığı 

yak! •• Lüsya dürüst bir çocuk. 
Fonarev, gözlerini kırpıştırarak kızını 

ensesinden öptü: 
- Evet dostum haklısın, dedi, biz ha. 

lldkaten yalım söYtiemesini bilmiyoruz. 
Biz her vakit doğruyu söyleriz. Biz öy1e 
terbiye aldık. Doğru değil mi kızım?. 

Lüsya, tasdik makamında baŞ'lm ehem 
miyetle salladı. 

Biz Fonarevin çalışma odasına girdi'k 
ve arkadaşımı ziyaret etmeme vesile teş . 

kil eden iş Ü-zerinde onunla konuşmağa 
başladık. 

Birdenbire bitişik odada bir bardağın 
veyahud kadehin kırılmasını andıran bfr 
şıngırtı koptu. Az sonra da parmaklan -
r.ın ucuna basarak odaya Lüsya girdi. 
Lüsyanın eteğinde, kıymetli bir porsile-n 
çay kadehinin !kırıkları vardı. Kızcağ12, 
adeta fısı1tı halinde: 

- Baba, dedi. üzerinde Çinli resimleri 
olan çay kadeh.i kırıldı. 

Fonarev hafif bir f eryad kopardı ve 
yerinden sıçradı: 

- Desene benim sevgili çay kadehim 
kır.ıldı!. Onu sen mi kırdın?, 

Dürüst Lüsya, di1i1e üst dudağı üzerin. 
deki göz y~lannı ustaca yaladıktan son. 
ra büyük bir cesaretle: 

- Evet baba, dedi, ben kırdım. 
- Bedbaht, nasıl kırdın?. 
- Terentinin kuyruğile. Kediyi rafa 

koymak istedim. Onunla biraz eğlenmek 
istedim. 

- Bu kabahatinden ötürü seni bugün si. 
nemaya göndermiyeceğim. Kedini de bu.. 
la.şık çukuruna attıracağım .• Haydi marş, 
odana! •• 

Lüsya ağlıyarak yanımızdan ayrıldı .• 
Fonarev biraz sükunet bulunca: 
- Biliyor musunuz, dedim, şu sızın 

Lfrsya benim çok hoşuma gidiyor. Hari -
kulade dürüst ve doğru bir çocuk.. O • 
nun yerinde bir baika çocuk olsaydı mut. 
laka kadehin ekendi kendine• kırıldığını 
inandırmağa kalkardı. 

Fonarev büyük bir gururla: 
- Efendim, dedi, terbiye meselesi .• 

Bizim evde herkes doğruyu söyler. HaL 
ta en ui'ak teferrüatta bile .. Çocuk dai • 
ma ana babanın hareketlerini örnek alır. 

Bu uf ak fasıladan sonra tekrar işimize 
aid mesele ü.zerinde konuşmağa başla • 
dık. Bu sırada canım sigara içmek isteöj. 
Sigara paketirnle kibritim: paltomun ce. 
binde unuttuğumu hatırladım. Ev snhi • 
binden özür diliyerek sigara paketimi aL 
rnak üzere koridora çıktım. 

Lüsya 6<oridordaki umumi telefonun 
başına geçmiş numaraları çeviriyordu. 
Göz.teri ha1a yaşlı idi. Benim orada bu • 

lunuşuına hiç ehemmiyet vermeksizin: 
- Lutfen Jenya Faranasyevayı çağı -

rır mısınız?. dedi. Jenya sen misin? Jcn. 
ya ıben sinemaya gitmiyorum... Babam 
beni sirke götürecek.. Evet, evet, bugün 
isim günüm de ... Bana ne mi heciyc .et -
tiler?. Gayet güzel bir çay kadehi •• Üze. 
rinde Çinlilerin resimleri var. 

Bu yalan silsilesinden adeta ser.semle. 
rniş bir halde: 

- Lüsya, dedim, sen yalan söylemeğe 
utanmıyor musun?. 

Dürlist Lüsya hiç bir şey olmamış gi. 
bi yüzüme baktı ve büyük bir sükunetıe: 

- Telefonda pekala yalan söylenebl -
lir, dedi. 

Ben paltomun cebinde sigara paketimi 
ve kibriti aradığım müddetçe o telefon.. 
daki yalancılığına devam etti: 

- Jenya, benim Terenti ağır hasta .. 
Otuz dokuz nteşi var .. Hiç sorma, c:ınım 
öyle sıkılıyor ki ... Kedi işlerinde müte -
hassıs en büyük doktoru getirdik. Onu. 
terlesin diye bir güzelce yatağa yatırdım. 

Lüsyn bu yalanları savururken, ked.i 
ayni tok. ayni tenbel ifade ile Iijsyanm 
ayaklan dibinde oturuyor, ve büyük bir 
cesaretle yerde yürüyen hamam böceği -
ne Hl'kayd ve dalgın nazarlarla bakıyor. 
du .. 

Bütün bu işittiklerimi Fonareve anlat. 
mak kararile odaya döndüm ve: 

- Biliyor musunıuz, dostum •.• diye sö. 
ze b~ladım. 

Bu sırada Fonarevin çalışma odasın • 
daki telefon çaldı. 

Fonarev, sözümü yarda kestiği ıçın 

benden özür diliyerek ahizeyi eline alciı. 

Hemen o anda yüzü, adeta bir bardak 
f:irke içmiş, veyahud bütün bir limonu 
yemiş kaciar ekşiyiverdi Kızınınki gibi 
bü~jk, masum ve mavi gözlerile bana ba. 
karak telefonda konU§l'llağa başladı. 

- Yapamam, dedi. Hastayım, hem 
çok hastayım .• yatakta yatıyorum. Dok • 
tor mu? .. Evet getirdim. Şimdi yanıba • 
şımda oturuyor. Derece mi'!. Ev<>t koy • 
dum. Koltuğumun altında. Yorulacak mı. 

yım? •. Hayır ihayır .. Ahizeyi diğer elimle 
tutuyorum. Teşekkür ederim. Güle güle .. 

Dostum ahizeyi yerine asarak: 
- Beni neşriyat müdürlüğündeki top • 

Temmuz 11 

İnşaat ilanı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Müdürlüğünden : 
ı. - Türkiye Demir ve ~lik Fabrikaları sahasında yapılacak Müdüriyet, 

Kantin, Laboratuvar, Garaj, Kapıcı binaları .inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2. - İşbu inşaatın muhammen keşif bedel.i 270.993.53 liradır. 

3. - Eksiltme evrakıı 15 lira mukabilinde Karabük'te Demir ve Çelik Fabri. 
kalan Müessesesi veya Ankara'da Sümer Bank Muameıat Şubesinden alınabüir. 

4. - Eksiltme 24/7/1939 Pazartesi günü saat rn de Karabük'te Demir ve Çe. 
lik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5. - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları bu ka. 
bil işlere bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulundultlarmı 

dair vesikalarını koyacak'lardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı 14.600 liradır. 

7. - Teklif rnektublarını havi zarflar kapah olarak ihale günü saat 15 e :ta. 
dar Kara bük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğüne teslim edile. 
cektir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatınden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lfızımdır. 

8. - Bu inşaatı Müessese taliblerden dilediğine vermek v&yahut mil.nat.ua.. 
yı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. c2892> c5043> 

Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden: 

Ta3Tyare Meydanı Yaptırılacak: 
1 - Devlet Hava Yollarına aid Ankara, Adana, İstanbul tayyare meydaiila. 

rının planlarile, Ankara ve İstanbul meydanlarının asfalt pistlerinin infaatı :ta. 
palı zarf ıusulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keş.if bedeli 639.027 lira 51 kuru tur. 
3 - İhale 25/7 /939 Salı gıünü saat 11 de Umum Müdürlük. binasında yap~ 

caktır~ 

4 - Muvakkat. teminat 29.350 liradır. 
5 - Keşif ve buna müteferri evrak 32 lira mukabilinde Umum MüdürHlt.. 

ten alınabilir. 
6 - Eksiltmeye ,gireceklerin Münakale Vekaletine ihale tan"hinden en geçse. • 

kiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları llzımdır. 
tstidalara buna bemer işleri yaptıklarına dair, işi yaptıranlardan aldıklan ve. 

sikaları raptedeceklerdir. Zamanında m:i racaat etrniyenler ve ehliyet vesikası al. 
mayanlar giremezler. 

7 - Taliblerin teklif mektublannı en geç ihale tan"hinden ıbir saat evvel ek.. 
siltme !komisyonuna malobu.z mukabilinde vermeleri lfızı.mdır. c2857> c5036t 

Sümerbank Umumi Müdürlilğttnden' 
İngilizce bilen daktilo alınacak 

Karabük demir ve çelik fabrikalarımızda istihdam edilmek ü:zere ingilizce bilen 

altı daktiloya acele ihtiyaç vardır. Kendilerine iktidarlarına göre 120 liraya kadar 

ücret verilecektir. 
Talib olan1arın derhal Ankarada Um umS Müdürlük ;personal Şllbesine ve 

İstanbulda Sümerbank İstanbul şubesine müracaatları. c2894» c5042> 

lantıya çağırıyorlar, diye izah etti. Has -
tayım diye atlattım .• Siz galiba bir şeyler 
söyliyecektiniz? .. 

- Hayır, ehemmiyetli bir şey değildi, 

dedim. 
Tekrar işe aid konuşmamıza avdet et. 

tik .• 
Leonid Lenç·den 

İlerde yemek yıyeı1 zayıC uzun boylu .. ı;:oN po1;;Tı\1' '-"T~ TJT-RiKı\SI: 11 lerile babalarını salonda buldular. Gi-
bir adam birdenbire i.:-·kemlesini gürül- dip yıkanmışlar baştan ~ğı değiş -
tü ile geriye atarak yerinden fırladı: miş'lerdi. 

- Bu hastane kokusile burada ye - Ve Fa2ilı Şakir gibi gene onların za-

mek yemiye imkan yok. ~ ını·nenı·n s ·ı · . rafetleri hakkında sitayiş edici ibüyük 
Diye bağırdı: .., evgı ISI cümleler yaparak konuşuyordu. 
Metr dö tel hiddetle yerinden fırlı - - Günde dört tuvalet değiştiriyor -

yan müşterinin yanına yaklaştı: sun uz. Hepsi de birbirinden güzel ... 
- Fakat mösyö; diyordu. Vallahi Adaya geldiğinizdenberi üzerinizde ay-

bizim kabahatimiz yok .. Bu kokunun Nakleden: Hatice Hatib ni elbiseyi iki kere görmedim. 
nereden ve kimden geldiğini bilmiyo- ve ortadan kaybol • aostlar aJışverişte Kenarda .. Sal~hle kon~şm~kta ~lan 
ruz. dular ... Bunun ü _ görsün ®mektir .. . p.rens Abdurrahım tam bır Türk şıve-

Sinirli m~teri.. etrafına bakınarak: zerine Fikri Erte _ Jfem benim bildi • sıle: . 
- Bu iyodoform kokusudur; dedi ve kin bey garsonu ça- ğim bir dispanser - Bu genç kızlar bızi çıldlrtmak is-

iştc şuradan geliyor. ğırarak: şurada, bir dispan • tiyorlar gaUba, diyordu. Görüyor mu-
Ve koku ile iz takib eden bir polis _ Kimdir şu deli ser burada bunun sunuz ne kadar güz.elleşmişlerdir .•. 

köpeği gibi tarasamn ta öteki ucundan gibi ortada dolaşıp bir faydası yoktur • - Biz esasen çıldırmış bir -vaziyette 
kalkıp masaların arasından geçerek herkesi rahatsız e - Sonra da hayatın - değil miyiz? 
Fikri Ertekinin masasına ck>ğru ilerle- den herif? da hasta nedir gör· Alınan kızları kimseyi tanımadıklan 
miye başladı. Diye sonnıya ce • memiş şımarık kız - ve bir gün evvel yalnız Emine ile ko-

Fikri bey bu işe pek sinirleniyordu. saret etti. Garson ların tıpkı sadaka 
Belki 

nm:tuk1arından onu selamlamışlar, ona 
se: Fikri beye adeta vermek kabilinden -ı • 

- Bu rezaleti çıkaran sensin; dedi. yüksekten bakarak • iki hasta muayene sokulmuşlardı:. Ve ahbablıgı biraz iler-
Buraya gelip oturduğun dakikadanbe- _ o mu? dedi • edilirken doktora letince de annelerine tanıştırmak içil 
ri ortalığa pis bir koku yayıldı. İşte şu Tanunayor mu asiste etmesinden onu salonun bir başka köşesine götü · 
sıska herif de bizim masaya bu koku - sunuz? o.. opera • gülünç ne olabilir ? rerek annelerine tamştırdılar. 
nun senden geldiğini ve bunun iyodo- tör Lemi Akboydur. Bedava dispanser - Anneleri çok kötü giyinen, çok fiş-
form okluğunu söylemiye geliyor. Yemeğini bitir - !er. sıhhiyenin, be - man ibir kadındı. Yüzü bütün çok şarab 

Canı sıkılan Belkls, bunu yüzünden miş olan Hayri bey ıediyenin olur ve . , .. .. .b. kı kı 
belli etmemek için cebir nefes ederek: yerinden kalkmış :i inde de alnız bu iç:n ınsanıarın yuzu gı ı P nnızı 

·-İstediğin kitabı şimdi getiriyorum onlann masasına !n prof~yonelleri idı. 
anne! dedi. y~ıyordu. Genç kızların işaretin • ıçük hanunfan eğlendirmek için dis -\çalışır ... Çünkü hastalar profesyonel Fransızcayı çok yanlış konuşuyordu. 

Ve bir tazı çevikliğile, pek yakında den anlamıştı. Sekiz gündür durma .. panser açılır mı? eller tarafından daha iyi tedavi edilir - 'Erninenin on yaşile, on iki ~ ara • 
bulunan tarasa kapısından daldı. dan mevzutibahsolan dispanser onların Kansı hiç de onun fikrinde değildi: ler ... Bizim kızlarımızın yahud şu, bu sında öğrendiği kötü Almanca ile daha 

Yolun ortasına ge'len uzun boy!lu böyle geçikmesine ve tarasanın da böyle - Sefillel'le, hastalarla, biçarelerle rengin kızlarının, kadınlarının tiyat - iyi anlaştılar ... Şişman Alman kadını: 
adam: pis, pis kolanasına eebeb olmUftu· Ma- uğraşmak.. fena mıdır? diye sordu. roya, konsere, çaya, baloya gider gibi - Kızlarım siıin piyano çalışmızı 

- Allah.. ~Uah; diyordu. Koku ga- saya gelince gülerek: Bay Hayri söze kanştı: böy'l'e bir dispansere gidip hasta bekle- duym~lar; diyordu. Malum ya Alman· 
liba bu taraftan gelmiyormuş, çllnkü - Dispanser için fena bir başlangıç - Bir kere Büyilkada dispanser açı- mcleri aYl'btır bile... Mademki bu ha- tar en fazla musikiden anlarlar. Bir 
azaldı. Epey azaldı. dedi. fücak yer mi d:edi. Buraya yazları yal- ınımlar mondendirler ..• Yüksek hayat 

Bu sözleri yüksek sesle s8ylediği için Bu itirazı Nurhayat hanımefendinin nız zenginler gelir... Eğer içlerinde iç.inde kalsınlar ... Dans etsinler, spor 
Fih.-ri bey de duymuştu.: hoşuna gitmem.işti. Fakat Fikri bey ta- hasta1an lbulunursa .. onlar da kendi • yapsınlar ... Eğer ictimat işk!rle meşgul 

Emine alçak sesle Kadriyeye: mami~e Hayri beyin fikrinde idi ve Ierini husust hekimlerine tedavi etti - olınıya !karar verdilerse, o böyle züppe, 
- Siz de birer bahane ile btLradan bunu tenkid etmek bu şeyin aieyhinde ren dinsirıden hastalardır ... En fakir züppe yapılmaz ... O bambaşka bir şe-

uzaklaşsamz hiç de fena yapmazsınız; konuşmak, içini dökmek için bir derd ewen bile Adanın yazın zenginler ta- kHde yapılır ve .. . 
dedi. Siz onun kadar kuvvetli kokmu- ortağl arıyordu. rafından tutuluyor. Yani hiç olrnaua Eminenin yalvaran bakışları karşı -
yorsunuz aımna ne de olsa sizin üstü - - Böyle şeyler nasıl mO.saade edi- Bedava dispansere gitmiye tenezzül sında sustu. 
nüze de biraz sinmiş. liyor; anlamıyorum; dedi. evlerinde etmiyecek kadar gelirleri olan insan- * 

İki genç kız da yerlerinden kalktılaı: ~ gilo1erf almadığı !çln ııkılan kü- la.da dolu olen Adada dispanser aomak l Yemekten sonra, üç geno kız anne-

Almanın bu mevzuda hayranlığı ne de 
olsa bu bir kıymet ifade eder değil 

"? mı. 

- Çok naziksiniz madam .•• 

Bir müddet daha Adadan konuşuldu. 
Plajlar mevzuubahsoldu. Madam Holz 
her şeyin fiatını soruyor, öğrenmek is· 
tiy.m'du. 

(Arkası var) 
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'l'ürkçeyo çevlıen~ Süreyya D.ihııen 

· amanını e ce geç - Dev cüsseli imam, namus ve haysi-
0 günün şere!ine, baremağlllcırı da 1 Vakıt, yatsı ~- .. .. d fpeyl ak ta "VV'>tine dokunulmuş bir adam gib~, der-ltızla b' km ı d · çubuk!lar uçuncu e a o ar, - J - • rı ıraz serbest bıra ış ar 

1

• mış.. ' . . .. b't' hal gu··gr-edıi. Oturduğu yerde, bırden - Heıır Voo Kreçwitz. haşmetl'Cı impa.. nun her tarafı geniş sedirlerle ihata o-G€ b'. ı nmişti Çubuk a"'ası, ısını ı ı - -
b. nç ve şuh sarayı· h r; koşuyor!'''• " - z~ e . · · ·k k M ~sa pa;a: bire vücudünü doğrultarak: ratorumuz hazretlerinin mektubunu Bey- !unmuş bulunmaktadır ki yıkanrnıy a ırlerıni kovalıyorlar, havuz başmda rıp dışarı çı ar _efü · _ EfeOOi hazretleri!. Dört zevcem lerbeyıne V<>rdiği valkit Paşa derhal ayağa gelenler bu sedirlerin üzeıinde soyun. 

Türk hamamları 

r'kal~)'Orl!ar .. :annan kahkahalarla -: Kapıy'. çevı~n. K pının çevril - var.. dördü de, taliikı saliise ile boş ol - kalkmış ve mektubu hüıııneile öperek makta ve elbiselerini burada bırak • 
er tarafı çınlaL yor:ardı. Dıye, emır vefr ı... a 1 oın de sun ki, sözlıerimde ne hilaf ve ne de alnına v-e kavuğu.na temas ettirmiş ve maktadırlar. Bu salonun ortasında g~ Sa . h!Akl n mcsi dedikodu asıının açı acao ı - B d 

1 rayın bu neş'eli ma u arını • - • '. müba1ağa vardır. Başağadan ne aldım· oon.ra elinde tutmuşbu. un "' sonra• e • niş ve mermer bir havuz vardır. Bu ba-
tak bir kelime susturabi:mışti: lalettı. . . . . .. .. .. _ .sa, ayn;n sizlere satarım. çi efendimiz, üç yüz altın, iki arlıec! bü. vuzun yanından geçilerek asıl baılyo. 

- Geliyorlar Kapı çevrılır çe\ rılmez, but un goz .. ~,,;;11,.. altıııı, iıki aded ıbfryük, hilal şeklinde ya gidilmekt.edir. Burası banvo<lan zi~ S · d'k'ld' Aynır Dedı. J....,.. J 

Özü işitilir ic::iti:mez, hepsi cü, o gP- '1er, (Aygır Imam )a 
1 1 ı... ~. M" gu··ımıüş su lkıaıbı, gümüş ~zlı le~n ve yade daire ~klinde bir kiliseyi andır~ 

.... ~ ı ı · h a· kte bı- Halbuki bu iğrenç teminat bile, u- ...... 
""'i se~in, Liile bahçe<ıno uazır o.an imam, bu gece ava ıs verme ibrık ve gayet kıymetli Wr çalax duvax makta, !l"rek duvarları, gerek döşeme-ll'l€r ...... er k k · • · ;;.~;-,ral· "Öz - raz ~çikmişti. Bu da, sebebsi7. değildi. nib €fendi:Ç•e kafi derecede kanaat ver- ~ akdim 

·" or u lllfluna yı..... " • · o . • . t.. sa.aiinden ;baret ollan hediye eri t si muhtelif mermer taşlarile süs] enıniş 
!erini, Mustafapasa köşkünün iıni'nde- Hatice sultanın sarayında, akşam ye- mec!ı. lsbzaha devam et ı. eyledi. Bundan sonra elçi ile Paşa bir ve dişandan ise üzeri kurşun ]e\•halar-
ki. meydana di~işlerdi. . meğinde o kadar fazla patlıcan dol - _ - Demek ki Hatk~ sult~nıfü 0 frenk hayli konuştula< ve bu arada sefir, gelir. jJa örtülmU, b11Junınaktadır. Hama • 

lik TUrk bandosu, (Haı;ne <a~uşu) ması vemişti ki, midesinin dol~unlu - oglanında.n ders aldıgı, sahıhtır. . ken yolsuz bazı haa-eloetled görülen as • mın içinde lnrk üç adım muhitinde bir 
ile (Emanet hazinesi) dairesinip ara- ğunda~. ağzını açacak halde değildi... Aygır imam, derhal cevab verdı. kerleri ş.Kiiyet ve •tide bu gibi müııase. havuz mevcuddur ki sular, bunun iç.i• 
SJndaki dar yo!den ve kosa m~rd:ven - Halbuki bu kadar (zevatı kiram), hep - Beli, sultanım.. Şu göğsü~deki belsiz hareketlere meydan verWn.ıme • ne giren orta boylu bir adamın ı;<ıne • 
den indiler .. Muntazam ad,mlorla kum- hiivadis dinlemek .. 0 günleıin en yeni (iman) gi.bi sahihtir... Sultan ıle o sinin teıniıımi rica e<tL Bunlsrd:an başka sine çıkacak derecede derindir. Eğer 4

;ı hışırdata h'şırdab, Musfafapa(a dedikodu mevzularını. onun ağzından frenk oğlanı, sarayın bir halvet odasın: elçimiz, Poşaya ~ Erınestin mektu.. bir kimse bu kadar derin suda kalmak lcoşkünün önüne rlo~rn ilerlerli!er. Ve iEitmek için bu gece burada ictima et- da buluşurlarmış.. ortaya bir kürsu bunu da verdi. Bu mektwb Beylerbeyi arzu etmezse havuzun içinde iki aded 
bu küçük meyda"ın tam orbsına ge - • 'd"rdi. koyup dizdiz.e otururlarmış .. bir taraf· taxafuıdan nazikine alınm,ş olınail<!a be. mermer bank lrendisinin hizmetine A-lınce durdular, yüzlerini Revan köş- m~.çgır imam, mutadı veçhile. tan ders okuyup diğer taraftan da ilşı • raber llnparator ha:zretıemım namesine madedir.. Bunlardan biri ötekinden kıine çevirdiler. .. .. _'!Ve mirıelhavadis... kane mecame'le ve mü!iitefelerde h- gösterilen saygı gö9W>rilmiş d~. yüksekçedir. Bu suretle birisine oturu• 

.. hk takdir sadası, Revan kochnde~ . .. b 1 d Hatic sultamn lunurlarmış ... Eğer inanmazsanız, bır İki büyülk devlet .OOanmım mülllit, !unca su, omuzlara: diğeri.nde ise göğ· 
Yükseldi. Üçiincü Sei!ll'iıı yanındakı Dıye, soze aşa '·~ e .. k kur'amkerim getirilsin. Ham, abdest- hedoye1"n suruna """'1reSo ve dostane se kadar yiiksel'l!lektedir. 1İçüncii banli 
Pencereden bakan Hatice suitcın, hi~si- basağası. Haıyreddm a~anı~l ~t~-0 en= Hyim. Huzurunuzda, birden bine kadar lmüsahabe tamı. üç saat sürtlü. Paşa bu es.. ise havuı'un kenarıdır ki su burada Yatını zabtederru,·erek: disine bır (sır) olaraK na e ıe:ı şey '~min edevim. nada elçi efendim.ize ıaılıtm işlemeli bir ancak dizlere çıkmaktadır Egwer ha .. .. . ı · b' b' katarak basından sonuna J- J • • h · di · ~ 

- Aman, ne hoş kıyafetim nr. erı, ıre ın ' ·. Dedi. kafta.n wr<li .. Elç. de bunu der al goy \-uzda yüzmek ve bu veçhi!e kendiniz! 
bedi. kadar an~attı .. . . . . ve geırulere böyJ.,., avdet olundu. eğlendirmek isterseniz bu maksad için B A I mm soy ·ed •kJerı dm lı - Eh, artık .. bu kadar teminata inan - Gemır imiz dönd: .. w.. •• ı ' ando efradı, yakaları ve kol kapak- ygff ma · . · . 'k. ,· er • ugumuz '"""" yo • yer, müsaiddir. Bundan başka her bi• ları beyaz sırma •erit işlemeli si~·:ıh çu- yenlere o kadar garıb geld'. ı: 'un_a mamak mümkün değildi. Münib elendi ~lMdan birinin, Gmd ad.sının Kan<li. rinde ikişer tane mermer yalak bulu • b~dan çekel i!e ~! çuhadan p•nlolon hiç kimse inanm:k ıstemedı... Hatta, ye de, ötekilere de, derhal bir kanaat ya şehri ;:rıileriııden NiJtolas de ~.ııo nan dokuz hücre daha vardır. Bu hiic• 

gıynıişlerdi. Gö~üslerlr.d•, çap~•'! iki Musa pasanın 3agında oturan Hoca gcMi... (Ülema zümresi lnin serferazı na:mında bir Italyanın musluman dinme reler değinni biçimdedir. Her valnğa 
sıra düğme parl•yor, omuzio•wdan da, Münib efendi, bembeyaz sakalını par· olan Müııib efendi, ~]indeki k>pkızıJ geçtiğim ıe-ür ve ~le öğreoıd;k. bilisik duvarda iki kurna mevc~ddur. a ] 

· kl ·ıe karıc:;tırarak A van' te b'h' · 11 arak· B ad k . .:ı"-'--'- '·-ı.. . tt·gı-· 
0

...,.,, • .. pu etlerın beyar. sırma saçakları sar- ma arının ucu '· ' ' " ·' mercan s 1 ını sa ·ıy · u a.mı.ıı, """""""' ·~"'" e ' -·· ArzunU?.a gone bu kurnalardan sıcak k>ıyordu. imamı istiz:ha çekti: .. . n _ Liihavll! velii kuvvete illa, billah ... üzeıine elçi efen<!Wiz torafındoın. kaılile. wya soğuk su akıtabilirsiniz. Yalağını 
. Başlarında, nizamı ced;ci asker I eri - - Mevla~!. B ı r . mu s hm. hatunu 

1 
Hasbina Uah... mi"'.'. kablmasma ~....ad~ edllanlşti. B~ boıa 1 tın ak için de ayrıcu tertibat vardır •ın şubaralarını andıran -fakat kenar· frenkçe tahsılıne talıb ve ragıb olm~~' Diy-e, söylleniı'ken, odanın içinde hero!m bize anlaotıgına g<ıre bir lııaro~ı Sözü daha ziyade uzatmıYarak kısac• larında gen_e sırma şerid<len işlemeler şimdiye dek görülüp işitilmiş. iş degıl- müthiş bir hi ·.; ' l kasırgası başgöster- Türkler elind; esir •bulumıyormuş. İstan.. kaydedeyim ki Osmanlı diyarında da Parlıyan- bırer '*'rpuş b•ıhınuyordu. dir. Sakın bunda bır yanlışlık olma - bula gıbnek ısteın<smd"." rna.ksadt •fıd. ha buna benzer birçok ~üze] ve e~len• ~andoda asıl nazarı dikkati celbeden sın? di. Y•• vererek bu kaırdeşaı.ı esorett..ı ıı.Iı~s celi banyo müesseselerini ~rmüş vıe 

••bet, boruların şekli i<li. Çünkü o ,.. Dedi. Burnaz zade Derviş Mehmed Esad et>ın<>k ve onu deruz t.rikile ~Uıo bunlardan çok istifade etmiş idik. ~ana kadar (Mehter)leıde görünen Bu söz!or, Av.J!lr İmamın gucune efendi: Muradz~denin yüzüne baka • g6türmek imiş. ~ konaikt<ı, rnul&kat Bu kapheamn her iki yanında gene •gız Sazları, ya'nı.; zurnalardon ve kü- gitti. Çünkü, şi;',,diye kadar onun 'er - rak, titrıye tıtnye: törenin.re bu'lundugumuz s>ra<l'a bu heri! daire şeklinde iki kaplıca daha bulun• 
Çiik çapta düı borulardan iba:·etti ... diği hiİ\'1di,ı>er, bir kere dahi asılsız - Aman yarab!. Ne günlere kal - geldiği genriyi tecloederek muhafaunnza makta ve bunlardan fakir halk ve has· 
llunun içln, simdi bando e>fradrnın çıkmamış .. Ye kimse de kendisini böy- dık... memur olup çadu-Jaırım Tuna hYJsı~da. talar müstefid olmaktadır. 
boynundan d;lnnan ve a~ızları ~avet lece i•li~aha "iıismemisti. (Arkası var) 16 lıi_r tepeciğe ~"i bulbunJan~:eahmçbeab. Havuzun suyu her akşam boşaltılır 
~:nbiş 1olan büyük perd~U bonıfar, o·ıa- ~~~~~~~~~C5~~~·~] " , ~~ı:a:e:a gı~ı:~ ~ar:frasına v~ b

1 
ü~ bir dbikhk

1
at bile her tarafı te-

u unanlar3 pek garib ~e:d!. D v o A k b akışt.nttııiy baŞJ.aıınış Bir mız €nır ve sa a a eraber temiz su lland~ !Ik ~·f~ olarak ~Türk karako- R A . .. u - n ara arsası :::.::ioi~in lsli.m ~. ~k ... ile doldımıı._.r i.miş. Bu hususa Tiirkl;r. ~) ısını venlmış olan bır marş ça.1dı. _ _ _ _ __ .. ___ .. __ . _. _ .. . -····- ted'iğini anlatı.nuş ~ Oa§lllifun şapkasıru ço~ eh~ıyoet verme~te~ı~ler. Egeı· 
u ınarş, basitti. Hemen her:ıen, d3'ma ""'" - Kap...,. rıauan 10 • 7 • 939 boynundan y..ık>ıfuğı;w 9'k3<1P ooya.kl..- mustecır kaplıcayı geregı gıbı arık bu-

lekerrür eden hir nakar•tt•n ibnretti. Ankara Radyosu ç I! K L I! B altmda çiğnedi""'1ı. '"""" ha'ka:retle Tuno lunduımaz w hele ha\'uzun suyunu 
Fakat içinde az çok şark mu<> ki,ini nelıirnı 

0 
atmış. Bım.,, üzerine eSlrer!er Jı;r .. gec~ boşafü;'·". v.•~:a bu yo~da en •~dıran naj\melerde bulundutu için, DAl.GA UZUNLUÖU Açılış Kapanı, k<end;s;ne b&- Türk kavuğu ~;şler küçıık bır ıhmalı gorulurse çok agır ce. dınJiyenıerden ço;!una zevk verrli. He- !848 m. 182 Kes. 120 Kw. !;:~".'."Yort 12:.~~> U::~. ve alıp şehre götüııınUııier. zalara çarphnllnaktadır. Bu. yolda bi• 

le; -sanki bando o:it gide uzaklr":yor.: T.A.Q. "·" m. 1519' K"'· ;~ ~=· Parla ...... ..... Bu alçak İtalyan, seyalıatlrnize iıeşlo. nne tatbik edil_en cezay.ı Ista".~ul?.a '11~ gibi- nağmelerin yavaş yavas eo· T.A.P. 31,70 m. 
94

ss K"-'. · Mlllno <.66 0.66 dığımız ;ıa.o günlerde bi>ıe çok saıhk görii. ~ ben, kendi gozlcrımle gormuş 
ne. l'€k marQ'ln adeta bir ses-;i7':k jçinde Cenevre 28·56 2S.Sö nüyor ve vQkit vaıkit kardeşinm dun.:ı.,. ol- ıdim: lı •- ,. 1117139 , _ •mdn. "~62' 67 ·26" ~ Ot d • k • k d '~ına ermesi, pe:t hoşa gitti. ( l) SALI r • '°·'"" ,.,666 duğu felfilreti diişüınerek ;ç;ıı; QOkiyw ve . u~ ugınnuz " on_~gın acysın a, 

!landonun, bu ilk marşı mü teak' O ne 12 30 . p,..,-am. 12.35: Türk müzl~i: H 
1 

- Bruk8et 2ı.02ıo ''-"'' gözlerinden y<ış.lar alo)'<>rdu. Şimdi ;.., pa.dl~a. aıd o ldugu soylenen hamamın Çaldığını bilmivoruz. . ·_ Hicaz peşrevi. z - Bedriye oş Atın• ı.oea.ı '·°'" bu hilekiir luılb;s, ruilııınu unutanıaı: irt~ mustecın tarafından yıkanmıya ge • 
Ancak ma1(i~ olan bir şey varsa, bu ~~; ··~·Hicaz şarkı: ·MAü~:;; :J~~:.~ ! = Sotya 1·66 l.G6 · dad etmiş yani islam dlmıine g~ş bulu_ Jen11ere kirli .~ı~ek verildiği kanaati 

ilk Türk bandosu, iki mühim cere.va- Nobar - Hicaz şarkı. ğ ··nıume bir ~rag 4
'
862

.5 
1
4
4

".35
03
!6 ınuyord'u .. Haılbuıki bu nııürai herif, Tuna hası? olması uzenne ha~a.mcı~a kay .. 

im Rast şarkı: Bir go d ld 14.086 u ka b h~k (I t b tıın biraz dalha kuvvetlenmesine sebe- Ahmed R,. - ·tala Nafiz • Hicaz Ma r "·"" 23.S<o üzerinde seyalhate mii'başeretlnden evvel ma m P~ """" aş a ım san ul lıı~t ""'1'dl. hali perlşanuna. 5 - Mw •• llicaz VzrıoT& u.84" 2'.S420 ki&ede, sureti ~ güru.hlanna kadıS>) 7""fıınd~n bi.'.' değnek c:o>zam :Suın111..-..1ı... :ı.., • • • • (T kk'n.p.r _ şarkı· Göğsünde açılmış. 6 
- ........ j Budapeıte (dlOo o.oo.ı övbekaır o'lmueof,,•! ven1mişti. Bu hın degnekten iki v. üzü ~u'l:lı ~n:ı.n ·uırıncısı, era ı .["- . le ket saat ~yı:ırı, a ans. BiHcreı 2.su~li 2.8921 ıt 'i.... ka .. .. .. k t b 1 

"'rll!r) araomıla idi. Padişah üçiincü sa• semaıs'j ;:: :.;:1erı. 13.15 • 14: Mü•lk Belgrad 84.62 8
._

02 
Ayni gün, Beylerbyi, sefir efendimi· a:. .. ya •. uç yuzu a:ı:a ." .~n arına, iki S.Jimı """""Ter ve onun açmak istedi- ve meteoro 

0 

5 1 •1 senfoni - PLl 19' Prog - Yokohamı 80.'626 80~•20 ze güzel bir sandal gönde~ ve ken- yuzu baldırlara ve uç yuzu de karnına 
ti Yola taırafdarlık edenler, garb mede- ;:~t~;.~~~ ~üz1~ccvıt9ali15' .-:ü~~0~J~~n.;:: ';~!~1:1 :0-.3.90A5 23.aoıa disini davet etmişti. Sefir, yanma beş vu.r~Imuştu. Bu ce:a bu suretle tatbik ?U~H-._ ,,,..,,.,,.., k h d yapılan Thib d Pl ı 1 

· · kişı' alarak bu davete icabet etti. Bu edilmce bu adamcagız yumurtadan ye-b 
HJJJe Jcı:n.ıaş.ma ususn a ques au - · at ayarı ajans ı S t K R Az LA B · km L• .. • 11 

h,,,.,...,ı-..; takdı'r etmı'şlerdı·. 20· Memleket sa ' T arada Arşı'dok Ernest'in hediyelen· 
0 

_ n.ı çı. . ~ vır guvercın yavrusu gibi -•aç,. ..ı heyeti.> · 2015' Kon-• ti B k ku 
F'akat, hal'k.ın cahil zihniyeti üzerin- ve meteoroloji_ ~~berlKler~ik p~og~am.ı An - Açılıı ıc.9 .. ,1 

lan müzeyyen bir tüfekle beyaz bir İn- şış.mı.ş. ·. u. or nç ceza.da? sonra .ı., saltanat sürmek için her yenili'te 20.30: Türk mu~ıgl ' ve.., heyeti. 21.10, Tllrt borca ı peıın _ _ giliz köpeğini paşaya takdim eyledi. ~;d'.sını görenl~r ~n: hır ~ı'_an mı ~~Ştnaın olanlar ise, padişah üçüncü kara Radyosu kum:~~ plaklar - R. 21.30 • • :n • - - * obullugundn~~ya ··ai .. ,~.,, ır rnda ~k. mu ""l!ııı.e laıl'ŞI. kalblerinde daha sert bir Kon-a. •1.2
5

' N.ş 't kdiml • oıuck. eeet • • 1 ncı.ıı - - Beylerbeyi ile sefir efendimizin ikin· ~ u.~.u guç u.._,e ayu ediebıllr• e11ııe "" da)ıa derin bir kin hisseyle - O<ke•ka progranunın •. Bedi Yönetken ~ Cİ görüşme]eıi esnasında, gemilerimiz· !erdi. ""~...ıı hoven, Wagner H. Halil . 

•• ,~~rdi. 0 kestrası - Şef. Ha - I M den pek uzak olmıyan bir kaplıcaya 
* 21.45: Müzik <Radyo r 

1 
k· lfiJenya. Au - T A K V gı"de:rek sıcak su i11.e yıkanıp arındık. ·---····---··-···-·········-····•••••••I" san Ferld Alnar.) l - G uc · 

1 l iki gece sonra, Musa paşanın kona- rnı'de uv.,türn. 2 __ BeethOve~: ~·e~~ı ~~.,: T EM MUZ Yerden tabii olarak fışkırıp akıp giden 
.._"1da, fesad erkanı gene toplanmışlar- ıonl Do. majör. 3 - Wa•n". ' Pi ı 23, bu suyun sıeaklığına bir insan güç da-
"1· Bu sıetıer, t.oplananlann arasında, tiirü. 22.30: Müzik (Sinema ~esi - ta~vil:1t, Rami ıen• 11 Arabı .... yanabillr, yani su o derece sıcaktır. )"1ıi ""başka simalar da vardı. Son ajans haberıed, ziraat, es am, .. uu ~ Türklerin bize izah ettiklerine göre, 

llu güzide misafirlerden biri, (Bur- kambiyo - nukut bo"ası (ftat.l 2'.2'1: Mu : ıı..7."u .... ı "" ""'• bu suyun tabiaten sıcak olarak yerden 
,_, bey"l'de Derviş Mehmed Esad zlk ıcazband - Pl.l 

23
·
55 

• 
24

' Yarınki prog ___;_• 11139 87 neb'an etmesi kendisinde insana şifa 
~di, idi. Bu efendi, o za~anın ol : rnm. .. ................................... -. SALI veıici yüksek bir hassası olduğuna baş-b~~ça Hen ~n müderrislerınden ıdı. ..................... ISTANBUL HALK GOINEŞ~ I iMSAK hca delil imiş. 
lg~r ikisi de gene (ülema) sınıfına TiYATROSU Ce. Evvel s. o. Bu bpı'hcantn ve kaplıca suyunun lll~Subtu. Bunlardan birine ( Murad Kenı:.ın GUler ve 28 2 28 temizliğine pek büyük ehemmiyet ve- ~ı- .. , ~~) diğerine de (Hafid efendi) deni· Hrkadaşlnn 6 '1 rllmekte ve çok dikkat ve itina edil - DOL,..~AMA1'ı>11"12 
~
0

tdu: Pınar ııııadı AL,am Ya•-, mektedir. Yıkanmıya gelenlerin her J: AK AT Bu alı:ş"m Y.:dikııle ,- Ot! .. .. !ı"''1ıl 0.Y.~\l/~s 
·::-_ •'••m• .. •d• • u " " türlü istirahati, mutedil bir ücret mu- rD1A•R+:11rıi~. f3 I ROR PL ı:sNI •,, tıe (
1

) Baıtacııarın kl\hyası Harı Mustafa e- p 1 R AN G AL 1 •· u. ~~ ~~ ~ı ~~ Jl •U kabilinde, temin ve bu yolda kendileri- ~ tlbll<iı, 11.ıı ala. Ende<unıu nanı. bey , ... ıre z. u 19 h' t d"lnı kt di Ka Al<! 
<lı ı sa <ay est1ierının, o devlrd• yetışenle<den d M;,.ı Oto Keti '"'"'"" E. ' " ' '7 u - ı 59 ne ızme e ı e e r. plıcanın ! llÜTOM Oı.KEYi HER G lıl OOLA S llt." 
b6 tı!edtkJerı, tşıtt1klerJn1 bizzat bu zatlardan piy•~!.:·~.:lto tolepati tec.riibderi tam karşısında bir salon vardır ve bu· •·•••••••••••••Iİl•Ziiıl_. l'lece dinledlt. q • 

(Arkası var) 
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SON POSTA 

Yazan: 11.uaD Acınan UU 

1'emmm ıı 

json Postal S P O R 
Milli küme şampiyonluğu 

kime verilecek? 
T uranşahın ölümü lstanbul Futbol Ajanı, 1937 · 38 İstanbul şampi

yonasında olduğu gibi gol averajına sahih bulunan 
Galatasaray şampiyondur, diyor 

- Nasıl nişancı mıyım? köşkler ve kul'eler de tutuştu. Kral ve ISon hükümdarın kanlı cesedi karaya 
Sevuktekin alay etti: prenslerin bu unduğu kule de parla - çıkarılırken coşkun bir sayha Nil sa- Miıır ~~me maçlarının, b.undan beş - Ga!latasaray şampiyondud de -
- Mükemmel! yınca esirler bir vaveyla kopardılar. hillerini inletti: ay evvel Istanbula gelen talımatname- ~· 
- Şimdi evvela hanginizi şişlemeli? Aktay: cEsirleri çıkararak onları da - Yaşasın Türk Kölemenleri!. sinin çıkardığı m:ılUm hadisenin neden Dün öğleden sonra telefonla görüşen 
- Erkeksen beni Şİ§İe!. kadırgallara bindirin• emrini verdi. Mısır tarihinde yeni bir devir başlı- ileri geldiği henüz unutulacak ka~.ar diğer bir arkadaşa: 
- Hakkın var! O!mnla hesabım var! Dakikalardanberı korku içinde kıv- yordu. ıcski değildir. Bilfıkis o zaman dort De . . d , d · 
Gene odanın nir ucuna gi:icrek Se - ranan Sen Lui ve arkadaşlan perişan *' klüb arasında yapılan anlaşma üzeri -ı - ~rs~r ~mpıyon ur: . e~ış. _ 

vtiktekinin tam l:albine nişan aldı ve bir ha:lde kulıeden çıkarıldı. Kölemen- _ Şimdi esirleri ne yapacağız? ne Beden Terbiyesi Umumi Müdürlü· Gazetecı bır arkadaş da bu ıkincı ha 
hançeri cirid atar gibi savmdu. Birden ler eğer esirleri biraz dikkatle gözden _ Fidye alır, sahverirız! ğünden bazı dileklerde bile bulunul - vadisi ele alarak Demirsporun şampi -
bir karışıklık oldu. Ayşe tet!k davran- geçirseydi.lıer, arkalarındaki haçlı es _ Emirler, arkalarından kırk elli Köle- muştu. yonluğunu ilan etmiştir. 
mış, bütün kuvvetile Sevüktekinin ü- vablanna rağmen Mansur ile Şem'unu menle beraber kadirgalara gittiler. Sa- Birkaç klüobün anlaşmadan ayrılıp - Ayni gün saat 2 de Ziya Ateşten 
zerine atılarak onu yere yuvarlam1şh. tanımakta güçlük çekmezlerdi. bahtanberi seyrettikleri mfühiş hadise- maçlara iştirak etmesile noktai naza - gelen bir telgraf ise bu hususta her -
Ces~r kız, tahtaya sa?Janan hançeri •Alevler artık kuleyi tam manasile ter kaN:ısında ecel terlen· do"ken haç _ rında ısrar eden Galatasaray ortadı:ı. 
S 

·y hangi bir karar verilmediğini, gazete-
abihten önce kaparak pe=1cereden fır- saT?nıştı. Turanşah balkona çıktı. Du- lılar, ellm kıhçlı ve baltalı Kölemen- kalm1c:. ve Beşiktaşla yaptığı maçtan 

1 tt D d ·· ·· ıt··ı- , l' ""' ye hiçbir şey yaztlmamasını bildir -a ı . ışar an guru u u ses.er ge ı - mandan w yarasının ıztırabından o !erin kendilerine doğTu geldiklerini gö- dolayı da bugün, Be.şiktaşa üç puvan, 
yordu kadar bitik bir haldeydi ki par- riinoe ~men titremiye baş1ıyarak is- üç gol ve dolayısile Demirsporun bu - mektedir. Dört saat içinde değişen bU 

Cama tırmanarak hayktrdı makhklara tutunarak bir dakika dur· tavroz çıkard'?lar. Artık ölüme de ha _ günkü avantajını temin efmiştir. üç muhtelif vaziyetten hangisinin doğ 
- İmdad! Can kurtaran yok mu? du. I<1akat sıçrayan kıvılcımlarla eteği z:ır1anmışlardı. Sir Joinvil yanmda bu- Bir sahaya çıkmamak yüzünden iki ru olduğunu biz de merak ediyoruz. 
Feryadı yarım kaldt. Sa'>ih bir tek- tutuştu, yanıyordu. Birden acı bir fer- lunan, Bud1pe1ine cBaudovin D'İbe - klühe birden bu kadar hizmet etmiş o- Ömer Besim 

mede zavallıyı yere serdi. Hiddetin - yadıle. kendini kuleden Nile attı. Emir- lin•e sordu: lan Galatasaray üstelik puvan kaybet
den kuduran arab genci kölelere ses- ler bir an ne yapacaklarını şaşlt'dılar. _ Siz bunların lisanını bilirsiniz mek, karşı tarafa üç gol kazandırmak 
lendi: SuJıar Tura~n üstüne kapanmıştı. mösyö! Accb bize ne yapacaklar suretile çektiği ceza kafi de~lmiş gibi, 

- Çabuk bana bir han\er buiun!. Beş on saniye gecti. Sultan karşı sahi- _ Muhakkak kafamızı kesecekler· şimdi bir de oynamadığı bır maçtan 

Milli kuma şampiyonluğu ve 
BEden Terbiyesi Genel 

DirektörlUgUnUn bir tavzihi * le yakın bir ~rde suyun üstüne çıktı. 
0 

h ltl be . . .. · dolayı ayrıca da üç veya iki gol yemek 
Turanşah :n aşa~ yok'"a kt·~cyi tu- Umu1maz bir sür·atle yüzüyor, uzak- ede Saa .e ~- nAke~dım~b~~dafaa et- mecburiyetinde kalıyor. Ankara 10 (A.A.) - Beden Terbi -

tuşturacağız! 1.aşmıya çalışıyordu. m n c m~ gncs" gı ı oJmek is- . . .. .. _ .. 
Kulenin penceresinde hükümdarın Köremenller arasında bir gürüHü tiyorum. Milli küme maçlarının başladığı ta- yesı Genel Dırektorlugu federasyon -

korku ve ıztırnb ;çinde sararan yüzü koptu. Birkaç adnrı ilerliverek eli b ltal rihten, daha birkaç hafta evveline ka- Jar dairesi başkanhğından: 
göründü: _ Tutun kaçıyor. bir Kölemenin önünde yere diz ;ök ~ dar lig cetvelinde en son vaziyette ça- Bu hafta İstanbulda yapılan maçlar 

- Hayatımı l,ağışltı~"n Emirler! Ben EUiye yakın asker suya atıldı. NiJde tü. (2) ve istavroz çıkardı. Kölemen balıyan Galatasaray, Ankarada kaybet la milli kü~ müsabakaları sona er -
ettim siz etmey:n, affedin beni. müthiş bir ya~ başlamıştı. Bu heye- hayretle arkadaşına sordu tiği iki maçtan sonra önüne çıkanı ye- miş ve Gaılatasarayla Deınirspor 3S 

Ç k l:..• · - · ne yene en ~~gı· dan, en yukan çık -
- o w etme, m aşa~r· caniı sahne pek uzun sürmedi. Asker- - Bu adam ne istiyor benden ~ er puvanla başta kalmışlardır. Bu iki 
- Beni öldürmiyece;1ini1i temin e- !erden biri düşman kadırgalarının ö - - Görmüyor musun boynunu mı.ş, milli küme birincili~i için Demir-

din ineyim. nünde suhana yaklaşarak elir.deki uzatıyor! sana spor1a ıbaşbaşa bir vaziyete gelmiş - takımdan hangisinin milli küme ~aın-
s b

. tir piyonluğuna hak kazandığı vesaik ve 
- en ıze tem.nnt verciin mi? mızragı· h;.;.~~ne sapladı. Arkasından r-..;.ki1 •· ·· d be' · ~u _ - Y"" ı, onum en . Ben Siğır ka- İ h · 
- Kusurumu affed:n diyorum. Her yeti~ler ağız.larınd~ taşıdıkları kı _ c:abı mıyun? Şimdi ne olacak?. şte işin e emmı -

şeyden vazgeçiyorum. Kıymayın ba _ lujlann11 rastgele vücudune sokup çı- yetli noktasr budur. 
na! Omuzlarından tutup kaldırmak is - B' ı Be 'kt ı G" t kardılar. (1) . . . .., _ ır sene evve, şı aşa uneş a-

mevzuat üzerinden federasyonca tet -
kik edilmekte olup bu hususta henüz 
verilmiş hiçbir karar yoktur. Her ilci 
tarafın hakları kafil olacak karann teb Aktay: Suyun sathını kızıl bir daire kap1a- tedı. Joınvıl ko,çe halinde ~re yıgıl- kımlan arasında tıpkı bugünkü gibi 

- tş uzadı -dedi- tutuşturun kuieyi dı. Ateşten kaçan genç suda can •r.erdı·. dı. Korku ve heyecandan bayılmıştı. puvanlar müsavi olmak şarti1e bir va-
" B J • -· d ı ı D ku t liğine değin söylenilecek sözlerin ve .. 

Kölemenler zaten hnz-r olan ateşle- Sa}ahaddin Eyübinin, haçlılar üzerine - un ar ne yıgıt a am ar. o n- ziyet olm~tur. stanbul Futbol Ajan -
madan ı:Mrü\Jl('\rlar ı - b ··şk··1 ı · · · d ya intişar edecek vazıların ineli müta· rini fırlattılar. Çam tahtasınc!:ın yapı- kazandığı bir zaferle d~n Eyübiler t:I"~ r' · ıgının u mu u mese enın ıçın en J 

lan ve üzerine kaıın bezler kaplanan geJre haçlılara kazanılan bir zaferin anlaşma yapmak için geldiklerini an- nasıl sıyrılacağı merakla bekleniyordu. neaıaroan ibaret olabileceğini tavzih 
!köşk birkaç yerinden pnrfad:. akabinde 'li.ıranşahın 51ümü ile suya !ayınca sevinçlerinden, ne yapacak1a- Bu sırada Beşiktaş klübü kazandığı ederiz. 
Şimdi düz ve parlnk alevler bir do- düşen bir kor parçası gibi sönüp gitti. nnı şaşı.rdL~ar. Yeniden konuşmalar bir galibiyeti elden kaçırmamak için ........ s·······················-··ı·········:····d·········-

nanma eğlencesi gibi semayı kaplıyor, başladı. Kö1emenleri Türe Hüsamed - süratle federasyona müracaat etmiş ve iyaset a. em in 8 
kadırgalarda bu~unan esirl~r güverte- m Muht.eNmı okuyucnlarım arasında bu din haÇlılan da Maitre Nicole temsil vaziyetin haklı olduğunu, şampiyonlu 
!ere fırlamış kıJrh.·u içinde bu yan~ını safıneıert lblraz muhayyel bulb.nlar varsa, ediyordu. ğun ikendisine aid olacağını bildinniş-
se"•redivorlardı. hMtseyi blzza.t gözü ne rbrap kalemi ile ya- (Arkası var) ti. 

J zan • Sir Jolnv1lleııln ha.tlratınn müracaat 
Ateş kuleyi sarınca etrafa çiviler ve ~ıert rica. olunur: Lea memolres de sır - O zaman, futbol federasyonu teknik 

(2) c70ı1ncl bab: Les memolres de sır Jo- ı.... d 1 'md'k' t 4-A b 1 
kıvıkımlar yağmıya başladı. Avluda Jo1nv111e a69ı uncu ba.b. ınvllle. ıuurosun a ça ışan, şı 1 ı S14n u 
toplanan Kö1anenler bir ate.ş yağmuru futbol ajanı bakın o hikA.yeyi nasıl an-
altmda kalmışlm-dı. Baybarıı: latıyor? 

- Ge; çekilelim -dedi- yoksa biz de Bir doktorun gUnlUk c1937 - .38 senesinde İstanbul şaın -
pişeceğiz. piyonluğu iki klübün müsavi puvan -

Avludan nehir boyundaki yola çe - notlarından ları dolayısile kanştk bir şekil alınıştı. 
kildiler, metruk köşke yald~ardı 1 2 8 • ~ 8 7 8 9 10 Futbol federasyonu gol averajını na -
şimdi. zarı itibare almış, Beşlktaşın itirazını 

Aktay: 1 Kan çıbanları reddederek Güneş klübünü şampiyon 
- Bu köşkte kimse yok mu? diye 2 Uçla.nnda kıllar gorlilen kan çıbanları ilan etmişti. 

sordu: 8 na hemen heryerde sık.c;ık tesadüf edilir. Futbol Federasyonu puvanlarda mü
Ek.serlyetle 90k kıllı yerlerde çıkar. Çok 

Ay.bey: ' acı ve ıztıre.b verir. Bu kan çıbanlarının savat olduğu takdirde avera] usuilile 
- Hayır su'ltan o köşkü yazın suya 6 birkaç ta.nesi bir a.raya. gelir de oUyük şampiyonluğun taayyün edeceğini 

girmek için yaptırdı. 6 ve gen.1J bir sa.ha iktüıab ederse lşte buna tesbit etmiştir. 
- Yazık bir banyo yapmadan öle - 7 şirpence derler. Atılan goller, yenen gole taksim e-

cek! ~den şirpençe çok tehlikeli addedl - dilerek çıkacak harici kısmetin büyük 
Birden Aktay bir küfür savurarak 8 len bir hastalık ldL Hattfı bu hastalıktan olanı esas olduğuna göre Galatasara -

9 ölen pa.dl.şa.hlar da gorülmüştür. Blrlncl 
Baybarsa doğru sıçradı. Havadan ge- Yavuz Selim gibi. zannediyorum dônHin- yın şampiyonluğu tabiidir-> 
I~ bir hançer kulağını sıyırarak geç- 10 cü Ba.ğdad fatihi Murad da bundan öl- Geçen sene bu yolda yapılan bir he-
mişti. müştür. Her ~ hal l.se ılmdi ~irpençelerl sabın, bu sene başka bir şekil alacağı· 

Soldan sata Te yukandan aptı: o kad b-yüt k ti h mm1 ti t - Bu ne yoksa bir hücumamı uğra- a.r u ıynıe ve e e ye nı ümid etmiyoruz. 
d k? 1 - Hoş ıeldlıı. ma.nu§tır. Tedavi ve amellyaL ile beş on 

ı · 1 _ Sıhhat-üye. gün za.rfında lylllşir. Kan çıbn.nları ısta- Şayed, futbol federuyonu, geçen S(? 

Silahlar çeki1di. MetrOk köşkün pen- 1 _ Feşmeklnın arta.dqı-hı:z.lı bağırıı. tilokok denilen ve cerahat yapan bir ne tatbik edilen bir usulü bu sene de -
ceresi açtlarak bir kadın feryadı yük - mikrob tahtı teslrinde husule gellr. Bu Nı;rotireoek olursa her 7..:lman dediMm 4 - Vilflyet-üye. I 611-:l 6' 

. seı'lmişti. m krob kana kar:şarat vücudün ötesin- gibi, gelen, gı· denin yaptığını bozacak 
İ 6 - Pa.şa.-ıenJ.ollk. de berisinde büyüt fronklozlar meydana 

- mdad! Can kurtaran yok mu? getirlr. ve bastaıara çok üzticft dakikalar ve bu iş de böyle devam edip gidecek-
e - Kasabın eattıtı-at 7avrustr-kasa.bın 

Baıybars: geçirtir. Kan çıbanlan ya hazır ~ı ve - tir. 
- Koc:ım -dive haykırdı- köşk~ biri- •ttııtı. ya.hud tendi çıbanından alınan cerahat * 

(B~tarafı 3 ncü sayfada) 

mülfilıaza iledir ki Yugoslavya nalDI 
Prens Pol ile Yugoslav nazırlannın Ort.I 
Avrupaya yaptıklan seyahat nasıl esasl! 
bir siyasi veçhe tebeddülü ile neticelen. 
memiş ise, K.öseivanofunı Berlin zlyar& 
tinden de, bu manada bir değişik netice. 
ye intizar etmek doğru c?eğildir, diyorus 

5 el.Un c5ea91-1ı. elnll9 
Birecikte Halkavi 

faaliyeti 

ni 0
"1d.;;;ij_y.orla;. '1 - Üzüm kütütü ta.n yac>ı.l&n qı U. tedaTi edilir. Ayni za-

... Biz haklı bir mütaleayı bu 19kilde Birecik (Husud) - Hiısedl\en mil" 
8 - Ma.hkemede görillen-ıl.yalı sııçıı yü- m-:ında ha:ricl tedaTiyi de ihmal etme - ~ .... ___.. 

De.mindenberi bu kavgasız isyandan melidir. çıbanlara pansıman alkol ile yfürütü.ııken a1aJım gaııetesinden bl - him bir ihtiyacı kaq:ılayan J:illlP'T" 

bir şey anla.mıyan yüze yakın Kölemen zünün rengi bembeyez olmıyan. veye.hud ~ntürdlyod ile veyahud rlvanoı rinde federasyon reis vekili Ziya Ate- faydalı mesaisine devam qlemeıct. " 
9 - İkram et.mek. köŞke hücum ettil'er, kapı kırıldı. Zen- ile ya.püır. Ve sarılı::. Ayni 1~am:ında ~u- şin beyanatı çıktı. dir. 

CililYI" ı-n-ç daııı...~ı'nden değil izdiha _ 10 - Bir kadın lsml·ıan'a.t. C:t de çok temiz tutmak ve bütün kıllan Dem' nd "'~ Aııu 'u= Galam.sarayla, ırspor arası 3 Evin içtimai kalkınma üzerinde oy " 
mm şiddetinden can verdiler. Sabih Geçen bulma.canın balle.lllmlt şekU: düşürmek ll\zundır. Çok sık tekerrür e _ ka j 

Solclan sata: den t:a.n çıbn.nla.rında başka sebeb görül- puvan yüzünden o~aya çr _ 1! aver~ nadığı rol takdirle anılmıya şayandır-
büyük bir intikam zevki ile parçalan- muyorsa. ~eker hastalığını dilşfirunet meselesi hakkında bıraz mug1ak hır . . 

• aı. İki sevgıilfi kurtarılmıc:.tı. 1 - Kaya-baki. r.ıecburiyetı vardır. Bi.\yle vak'alan rok ı.:ld beyanatta bulunan Ziya Ate - Bu defa teşkil edılen bando noksaD" 
··- :ı Al~ şe.ıu e ı.. • • • · dalı Bu mücadelıe esnasında yangın kor- - -se-yu. gördük ve hMtaıar şeker hastaıı~ına du- sin birbirini nakzeden mütalealan kar lardan uırısını a tamaınla~tır. 

n. b' ekil 1 t Ka 1 l .. s - Fa-gece-şa. çs.r olduklarını a.ncak bu çıbanlar dola- s'ısında kaldıgım· ız için bu hususta, fe- Resim bando mensublarını göstep_; 
1r--unç ır ş a mış ı. P ama ar oy- 4 _ A-deneme-N yıslle yapılan idra.r tahlilinden anıam11- • 

•le parlak bir alevle yanıyordu ki, esı·r- • _ Yer-zehir. ıardır. derasyon reis vekilinin verdiği kat'i yor. 1 
u karan anlamamıza imkAn hasıl ol - ·············-· .. ·-··-····-·········· .. ·------

lerin kadirgasında bu dehşetli manza- a _ Ere-nem. 1---------------1 Di, Ratip TUrkog'-lu 
rayı seyreden. cJoinvlllet: 1 _ D-F;ğeler-S. Onab ıstlren okuJueulanmm poa\a madı. ~ Tabibi •) 

- cÖınrilmde bu kadar Jltif bir 8 _ El-İnat-Ya.. pulu JOllam&Jannı rtca edertm. Akil tat- Federasyon reis vekili, dün sabah rlı:ecl: Viyana oteli ııraaı. No. 26, Kat 

vangm görmedim!• dedi. 
9 

_ Llf-im-Bad. d1rd9 l.lteklerl mut&bel..ıs k&l&bil1r. kendisine müracaat eden bir arkada- e berfÜD ÖQlodH IOIU'a uat 14 doa 

f şa·. 20 ye kadar lıaı alarıaı kabul eder, 
Etra a sıçrayan ateşlerden diler ıı - İlin-Kura 



ll Temmuz 

Ankara Yüksek Ziraat Enstltftsfl 
Rektörlüğtlnden: 

1 - Kurumumuz talebe ve müstahdeminin 27 - Temmuz-1989 dan 31 • Ma
yıs· 1940 tarihine tadar aşağıda yazılı 7 gurupta ayn ayn hizalann~a gOs· 
lerildiğl üzere bir kısmı kapsb zartla ve bir kısmı da açık eksiltmeye 
konulmuştur. • 

2 - ihalesi her gurup hizamıda yazılı g11n ve 18&tlerde RektOrlnk bina-

sında mtHeşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat % 7,6 dır. 
~ - Teminatlar ihaleden bir saat evvel komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak 1steyenler1n EnstltQ 

Daire MüdUrlOgUne müracaatları. •2854:• c6087• 

Cinsi Mikda.rı Muhammen 
Fı. Kur. 

Ekınek 140000 10,25 

J.~t koyun karaman 
Birincı 40000 
Et kuzu • 5000 

Sl\deyıı.ğ1 U. Birinci 13000 
Zeylinyağı Ayvalık 6000 

Reçel muhtelif cins 5000 
Zeytin iyi cins 2or.o 
Raşar peynir 1500 
Beyaz peynir 2000 

Tereyağı 1000 
Sut 50DO 
Yoğurt 8000 
Raymuk 300 
'Yumurta 50000 •det 

Pırinç 7000 
Kuru fasulye 7000 
Kuru barbunya 2000 
Nı>hut 2000 
Pııtates 10000 
Kuru soğan l2vUO 
Soda 60•0 
Sabun yeŞn 2000 
Tuz 5000 
Un 5000 
Toz şeker 120'.lO 
Kesme şeker 6JOO 
'd:ırmızı bOber 60 
Kara bUber 75 
Ruş nztıml'l 150 
Çam hstık 150 
Çay loo 
Pirinç unu 150 
Ceviz içi 
Makarna 

öoo 
2000 

lnntk •Kalın ve ince• 1000 
ouııaç 150 
Tel şehriye 200 
Ru,:tday 1300 
Nişasta üo 
Bulgur 2500 
Kara mercimek 600 
Kırmızı mercimek 300 
R:nskus löoo 
Taban 900 
Pekmez 900 
Tarhana 1000 
Sebze konservesi 4ooo 

Semizotu looo 
Ayşekadın 7000 raırnlye 

Dolmalık yeşıl bUber looo 
Domates loooo 
Taze bamya .500 
t:ilvri bUber 600 
Salatalık hıyar 5000 adet 
Limon bnşboy 15000 )1 

l.iaydanoz loooo demet 
Dereotu 2000 • 
Nane 100 • 
l>ıttlıcan başbo~ 12000 
l{ubak 2000 
'I'aza ıwğan 1000 
Taze vişne 1500 
1'aze erik looo 
'l'aze kaysı looo 
Karpuz 10000 
Rııvun 10000 
thnm loooo 
Elma 1000 
:Portakal So Uk loooo adet 
Şertau 1000 
Taze yaprak 300 
Lahana 12000 
:Pırasa 8000 
Ispanak 8000 
'l'aze bakla 4000 
Savuç 1000 

Kuru sarımsak 200 
Salamura yaprak 600 
Salça 1500 
tJıginar 4000 adet 

EOE TiYATROSU 
NnrJ Geno dur 
ve arkadaşları 

Bu alı:ııam 

40 
33 

105 

58 

40 
35 
70 
45 

140 
17,5 
20 

160 
2 

:15 
20 
14 
16 

9 
7 
8 

24 
7 

16 
28 
32 
40 

110 
35 
1~0 

660 
3o 
60 
3o 
24 
7o 
~8 

12 
60 
11 
16 
12 
24 
36 
2o 
85 
3o 

lo 
15 
15 
12 
2o 
2o 
ö 
4: 
2 
2 
2 

15 
12 
12 
22 
15 
3o 
7 
7 

23 
28 
5 

3o 
18 

7,5 
7 

12 
13 
8 

26 
26 
3o 

5 

O•kiidat Bcıyle7otlu baho;n!-nde 

Yalnız Bir Kelime 

Tut11n :tbale tarihi ·ve saati 
Lira Kur. 

14350, Kapalı ıarflll 

16''00, 
tö!>O, 

13650, 
:~480, 

20uu, 
700, 

1050, 
9>0, 

ı40u, 

875, 
1600, 

480, 
1000, 

2450, 
1400, 

280, 
3~ J, 
H l01 

840, 
48 1, 

481, 
350, 
80J, 

336), 
1920, 

20, 
s-ı,c 

52,1 
18v, 
360, 

45, 
3no, 
fülO, 
240, 
105, 

56, 
158, 
3o, 

27.>, 
80, 
36, 

860, 
3.!4, 
ıso, 

350, 
1200, 

loo, 
10501 

150, 
1:.00, 

100, 
100, 
250, 
600, 
200, 
4o, 
2o, 

ısoo, 

240, 
1.!o, 
380, 
150, 
300, 
700, 
700, 

2300, 
280, 
ooo, 
300, 

54, 
900, 
ötio, 
960, 
620, 

80, 
5o, 

125, 
450. 
200, 

25-7-939 11 de 
Kapalı zarfla 

25-7-939 12 de 

Kapalı zartla 
25-7-939 16 te 

Açık eksiltme 
25-7-989 16 da 

Kapalı ıarna 

25-7-939 17 de 

Kapalı zarna 
~7-939 11 de . 

Kapalı zartla 
26-7-939 12 de 

TDrk RevD Opereti ........... .,._-::::1 
Tabha Altuıtepe 

bahçeılİııde bu aqa• 

Efenin Aşkı 
Yasan. besteleyen ve 

bJuat orbdra)'I 
Jdanı eden 

Mülı. Sabahatthı. 

GlrJ. '" hop S.. Atilla 1~ 

SON POSTA 
Sayfo l :! 

Son Posta Askeri Fabrikalar Umum Müdirlüğü ·Janları 

Yevmi. BlyuL llavadb ve Halk pzetesı 
6120 ton Iavamarin kömürü nald~ l 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin. 
Tahmin edilen bedeli on bin iki yüz li. deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına. 

Yerebaıan. Çatalç~e aokak. U • ra olan 6120 ton lavemerin kömürünün ve bu işle alakadar tüccardan oldukları-
1 S TAN BUL Zonguldak ve civarından Bakırköye na dair Ticaret Odası vesikasilc rnezkfır 

l----G-az_e_temiz __ d_e_ç_ıka_n_y_azı--ve1 nakli &keri Fabrikalar İstanbul SatınaL t.in ve saatte Komisyona müracaatları. 
resimlerin bütün hakları ma Komisyonunca 18/7/939 Ta. saat 14 c4829, 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-···.,__ 
ABONE FıATLARI 

de kapalı zarfla ihale edilecektir. İstek. 
illerin ilk teminatı olan 765 liralık maL * 1124 ton teshin koku ahııncak 
6andığı makbuzu veya banka teminat 

:::;:::==:====:====r==ı mektubu ile tekliflerini ve 2490 sayılı ka. 1 6 3 1 

Tahmin edilen bedelı c28.IQQ, lira ol:ın 
1124 ton teshin koku Askeri Fabrika!. r 
Umum Müdürlfiğü merkez .satınalma ko. 

nıisyonunca 24/7/939 PazarteS.: günü su. 
at 14,30 dn kapalı zarfla ihale edile::ek. 

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

TÜRKİYE 1400 750 400 15U 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ ~•oo 1400 800 :>OO 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme::ı. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk: 

Pul ilavesi lAzırnaır. 

('";~·;;~·;;;;;~·~·~~·~·i·~;~~~~··'\ 
1 : i Telgraf : Son Posta : 
! Telefon : 20203 j 
;'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-·•'r 

\ J ........................ ·-····························-... ·· 
Ertuılrul Sadi Tek 

Şenyol • Çınardibi 
aile Bahçeaiude 

bu gece 

Kör - ve · Kalblerln 
Fatihi 

okuyucu Ayıel 

İstanbul üçüncü icra memorluğmıdAn: 

... Bir borcun temini için ma.bcuz ve açık art
tınna. ııe sa.tılmM:ına karar verilen Şaop 
marka radyo ~ pika.p 151'7 /939 euınarte:;l 
günü saati 12 de açık arttırma ile Bebek Yo

ğurtçu Zülfü sokak 19 numaralı Fransızlar 
e.pa.rtımanınd& sa.tıJ.acalmdan almak ıstı -
yenlerin ~vm ve saati mezkürde mahallinde 
bulunaoak memure. müracaatıerl llAn olu· 
nur. (19134) 

nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki ay. 
ni günde saat 13 e kadar İstanbuldaki 
Askeıi Mrfka1ar Satınalma Komisyo. 
nuna vermeleri. c4794> tir. Şartname eh lira c4h kuruş muka .. 

* bilinde !komisyonda veı"ilir. 'l'alibierin 
75 kalem imalat çeliği alınacak muvakkat teminat olan c2107> lira c50 .. 

Tahmin edilen bedeli 42.000 lira olan kuruşu havi teklif mektublarını mezkQr 
75 kalem imalat çeliği Askeri Fabrikalar günde saat 13,30 zn kadar komisyona ver. 
Umum Jllüdürlüğü Merkez Satınalma mclcri ve :kendilerinin de 34~0 nunınr~ 1 y 
Komıisyonunca 24/7/939 Pazartesi gün:i kanunum 2 ve 3 maddelerindeki vesail 
saat 14 de pazarlıkal ihale edilec~ktir. komisyon.cu olmadıkkrm.1 ve bu işle . 
Şartname c2> lira clO» kuruş mukabi. lakadar tüccardan olduklarına dair Tic • 
ünde Komisyondan verilir. Taliblerın ı rot Odası ve.;ikasiıe mezkflr gün ve saat. 
muvakkat teminat olan c3150> lira ve re ika.misyona müracaatları. c491h 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıanları 

1 - Tahmin edilen bedeli c 12'.l53. lira 
c55, kurll§ olıan c55QQ, kilo Vaketa, 25/ 
Temmuz/939 tarihine rastlıyan Salı günü 
saat 14 de bpalı zarfl:.ı ahnmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı c92€> lira c52> kuru§ 
olup şartnamesi her gün komisyondan pa. 

rasız olarak almabıliı:. 
3 - İsrekliterin 21!90 sayılı kanunun 

tarifatı dahilinrle tanzim edec<:kleri kapalı 
teklif mektub1arını en geç belJj ~n ve 
saatten bi: saat evveline kadar Kasım . 
paşada bulunan kon~isyon başkanlığını 

mald>uz mukabilinde vermeleri. c5030• 

Ankara Polis Koleji Müdürlüğünden 
Liselere muadeleti Maarif Vekiıletin~e kabul ve tasdik ediıen Polis kolejinin 

birinci sınıfına orta mekteb mezunlarından müsabaka ile leyli, meccani elli ta. 
Lebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih - coğrafya - türkçe ve riyaziye derslerinden tahriri ve §ifahl 
olarak yapılacaktır. Talib olanlar, müsabakanın ne suretle yapılacağını ve diğer 
kayıd ve kabul şartlarını vilayetlerde emniyet müdürlüklerinden ve kazalarda 
emniyet komiserliklerinden öğrenebilirler. (2696) (4828) 

BUGÔN 
KUM&AQASINA 
PA124ATAN 
KOCOK EL 
~ YA~IN 

CEK DEf.TEl).fNE 
IMZAATAH 

r,OYOK EL 
OLACAK TIR 

TÔR,K(YE 
iŞ 

f>ANKASI 



16 Sayfa 

il 

il 

• 

Müşterilerine fOkran borcunu Odeyebilmek için 

•• 

Kuruluşundanberi ilk defa olarak bütün 
mallarını işidilmemiı ucuzluk ile sahıa 

arzediyor. 

Beyotlu, latiklAI caddul No. 282 Tel: 49541 
lstanbul Çakmakcılar N. 183 Tel: 22991 

TOPRAK MAHSULLERi OFiSiNDEN: 

il 

il 

Fen Memuru Aranıyor: 
Memle'lmtin muhtelif mıntakalannda y aptınlacak olan infa.ata. aıd zem.in mu. 

ka~met tecrübesi işlerinde çalışmak ve bilAhare nezaret etm-ek üzere tecrübeli 
fon mamuru alınacaktır. 

htekliletin vesikalarile en geç 15.7.929 tarihine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğüne müracaatları ilAn olunur. 

.-----..DAVETiYE 
Yaz mevsimi mnnaebetıre saıonlarırnız:ıa ıeşblr ettiğimiz SON MODA 

ve ZENGlN çeşitltSrimizi görmek için Oıılatada 

E SEL O 
Bnynk elbise ticarethanesini zıyaret etmeniz menfaatinız ıcabıdır. 

KADINLARA son moda Mantolar, Pardesüler ve lpekl' 
Mu~ambalar. ERKEK ve ÇOCUKLARA her 

nevi Kostüm ve Pardeıliler 
Husust dairemizde her cinsten en iyi yerli ve 1ngiliz kumaşlılnndnn 

Is arlama Kostüm ve Pardasüler 
Teşhir ettiğiı:oiz mallar rekabet kabul etmez. TAKSİTLE mu1lmelemiz 

her nrden elverişlidir. 

Galatada e K s e L s y o R büyük elbise Ticarethaneıi 
DirekUSrlüğü 1 

----------------------------------~ Mobilya Y aptırılaeak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

direktörlüğünden 
~ - Fakültenin yeni binası için yaptınlıacak muhtelif cinstıe m<iliU.ya kapalı 

zarf usulile müınakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel 50.017 lira 76 kuruştur. 

C - İstekliler fennt şartname ve resimleri alın.ak ıçm Ankara mektebıer 
muhasebciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makbuzla fakülte hesap 
memurluğuna müracaat edeceklerdir. -

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 kuruştıur. 
D - İhale 27 /7 /939 Perşembe günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebecL 

liğinde yapılacaktır. Teklif mektublannın ihaleden bir saat evveline kadar 
mezkılr muhasebecilik vemesine teslim edilmiş bulunması laZJ.m.dır. 

(2582) (5039) 

Devlet demiryollırı ve lirnanlar1 işletmesi Umum idaresi i1~11ları 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malzeme ve 

eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 26.7.1939 Çarşamba gfüıü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek. 
siltme usulile satm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlernn her grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü. 
racaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 2000 kilo 30 milimetrelik manila kenevrrinden halat. Muhammen bedeli 

1200 lira olup muvakkat teminatı 90 liradır. 
2 - 25.000 kilo sutkıostik muhammen bedeli 2687 lira 50 kuruş olup muvak. 

kat teminatı 201 lira 57 kuruştur. (5063) 

Seyhan Nafta Mfldtlrliiğünden: 
1 - Adana Orta Tecim Okulu bakiyei inşaatından yirmi bin liralık iş kapalı 

ıarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 2417/939 tarihine müsadif Pazartesi günü aaat on birde Nafıa 

dairesinde yapılacaktır. 

3 - İstiyenler bu işe aid keşif evrakile muıkaıvelename ve şartnamelerini gör. 
mek üzere Nafıa Müdürlüğün~ müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin cl31lO .. lira muvakkat teminat vermeğe ve bu işi yapabilece
ğine dair ehliyet vesikası almak üzere eksiltme gününden sekiz gün evvel Ti
caret Odası vesikasile bu miktar iş yap tığını gösterir evrakı müsbitelerini dL 
le'kçelerine bağlamak su;retile Vilayete müracaat etmeğe mecburdur. İstiyenler 

teklif mektublarını 2 inci maddene yazılı saatten bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilen tekliflerin dı:ı zarfı 
iyice 'kapatılmış oalcaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4910ı 

SON POST& ... 

Açık mesameler daima ılyah 
noktalıtrın ve sivJlcelerin te
şekkülüne zemin hazırlar, Cll· 
dlnizin mcsftmatını sıkıştırmak, 

sivilce ve çillerinizi izale etmek 
icin siı: de 

Kullanınız. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliy~te geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santlm B. 

( Ttp 2 çifçi) kaput bez·i, 4, 6, 8, 
ıo, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedil
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvarı And 
apaı·tıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi . 

Telgraf adresi. ı Çeş!d Ankara 
• Çeşıt Adana 

..,._.,, Saç Bakımı .. cm--. 

GOzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepe'•l ri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tes;ri mücerreb bir 

il9çdır. 

Minimini yavrunuzun sthhatini dü
şUnOnUz. Onlara çocuk a rabalttrının 
kraliçesi olan ve en iyi imal edilmiş, 
en fazla tekeınmUl ettirilmiş en sıh
ht arabayı tılınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi vttrdır. 
Her yerden ucuz fiat ve mUsaid 
şartlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. 

l/flj~ ÇOCUK HEKiMi •,-.... 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Pal11s No. 4 

Pazardan mMda hergUn s,ıat 15 len 
sonra Tel: 40127 . 

• 

llan Tarif erniz 
Tek sütun santhnl .......................... 

Birinci •ah ile 400 
ikinci aahile 250 )) 

Oçiincü sahile 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 )1 

Muayyen bir müdde! zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptıracak.· 

tar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derp~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl illnlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tlincdık Kollektlf Şlrketl 
Ka.lıraınaıuade Ban 

Ankara caddesi 

·-··· .. ·-·····················---························-
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1L 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları be1ler, köklerini kuvvet• 
lendirir, dökDlmeıiDi 6nler, k .. 

peklerini Fderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • l.tanbul 

Temmm 11 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K11rul•t tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi bank• muamalelırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında .kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda a u 
SO liras! bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile ~ağıda.ki pliııa 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 tt 

4 " 250 " 1,000 " 
40 " 100 it 4,000 " 

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

DiK.KAT: Hesablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan atala 
düşmiyenlere ikramiye çı.~ığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, t EyJdJ. t Birincikinun, 1 Mart ve 1 Buiıa 
taribluinde çekilecektir. 

inşaat ilanı 
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi 

Müd~rlüğünden : 
ı. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi memur ve işçileri için 

yaptırılacak: 
2 odalı ev 12~ 

4 odalı ev 50 
6 daireli apartıınan 1 

Müdür evi 1 
Hastane 1 

inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ıconmuştur. 
2. - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 906.948.83 liradır. 
3. - Eksiltme evrakı 30 lira mukabilinde Karab:ik'te Demir ve Çelik Fabrt. 

kaları Müessesesinden veya Sümer Bank muamelat şubesinden alınabilir. 
4. - Eksiltme 24/7 /1939 Pazartesi günü saat 14 de Karabük Demir ve Çelik 

Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 
5, _ istekliler tek1if evrakı meyanına şimdiye kadar yap~ oldu.klan bu P.. 

bil işlere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla :rpuamelede bulundukların• 
dair vesikalarını koyacaklardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı 40.000.-liradır. 

7. - Teklif mektublaruu havi zarflar kapalı olarak ihale güınü saat 15 e V
dar Karabük'te Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesine teslim edilecektil'· 
Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat evveline kadat 
gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. 

8. - Bu inşaatı Müessse taliblerden dil ediğine vermek veyahut münakasaY1 
hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. c2893> cr.044:. 


