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• 
lngiliz bombardımaıi' Dahillue UeBill, dUn ısıanbulun 

eBmeB, et ue suı 

manevra yapıyorlar 1 Dtin 'i1ehrimize gelen ve akıpam 
l · trenile A.nkaraya dönen 
lk yapılan manevra neticesinde ağır bomardıman Vekilin "Son Posta~, ya beyanatı 

taggarelerinin Berfin, Lagpzig, Münih ve /talgan Valiler arasında j 
hududuna kadar uçabilecekleri katigetle anlaşıldı değişiklikler olacak 

• k d -·-9--k·ı Dün sallah ..,hrimize geıen nahıııy.I 
lngiliz ara or usuna a'v-: ı :eklliıın!:.y~~:1'm:ı:r".' :.:ı ı:;.!,"!I 

79 ı 1 Şehrimizde dün vilayette uzun müddet meşgul ol. 

mı• yon ster ı• n m~. Vali Muavini Hüdai Karatabandan 
. §ehir hakkında izaha.t alınış, Hüdai Ka.. • h • 1 d Doktor R fik S da rataban~, İstanbul Polis Müdürü Sadri 

Yeni ta Sısat ayrı l C ay m Akaya, ;ı.andarma komutanı Zıyaya bazı 
şehrimizde bir ay kalacak direktifler vermiştir. 

Öğleden sonra Dahiliye Vekili İstan. · 
bul Belediye Reis Muavini Rifatle, İktı. 

1 

ıtad İfleri Müdürü Saffeti kabul etmif, 
muhte!lif beledi işler hakkında müdür. 
l:erin vermiş olduğu izahatı dinlemiıtir. 
Vf'ldl bilhassa şehrin ekmek ve süt j§i 

üzerinde . ehemmiyetle dıurmUf, bu hu. 
8Uı8ta dü§iincelerini anlatınıf, BelediyP. 

(Devamı 11 inci sayfada) Dahiliye Vekili Faik Öztrck 

1 AVRUPA VOLKANINDA 1 

Başvekil Dr. Refik Saydam 

Ankara, 12 (Hususi) - Başvekil Dr. 

Bulgaristan nilıaget 
kararını veriyor mu? . 

Son sistem lngiliz bombard1man ta yyare filoBUnun güzel bir UÇUfU R ~fik Saydam yirmiyi yirmi geçe kal. 
Londra, 12 (Hususi) - İngiliz boon. muvaffak:iyetli uçu§lar, bütün matbuat kın trene bağlanan husust bir vagonla 

l>ardunaın tay yarelerlnin, dün Frans1'Z ta.Tafından hararetle mevzuubaha edil. İsi anbuJ.a hareket etıniıtir. · 
topraklan üzerinde yapmış oldukları mektedir. (Devamı 2 nci sayfa•) (Devamı 11 inci sayfada) 

Sofyaya giden bir yolcu neler 
görür, neler duyar? 

Yazan: ErcUmend Ekrem 
v.ransızlar uatayı TOrk-Fra nsız Avrup~ en buhranlı _ z:ım.anla.rmı ya. devletlerinin hareketleri Ve dü,ilncele . ı ' ~ n ~ ş:ıydr. Mihver devletıerının karşısınd•a . . . . . .rı 

t -d •• __ ,"- ..... ı-. • . t kk ··ı · · il t .. 1 ıçın de bınbır turlü d t.'<iikodu dola.c:ıyor esa n U U '51A.ı.u ce.t"'.esının e§e u u e ecavuz e. .,. • " tl t lı l • · d • J re ık.arşı duvar çekileli. Fakat bu duvarın Hakiıki vaziye: nedir? sura e Q ıne e ıgorıar ötesinde kaynaşma devam ediyor. Mih. İşte Orta Avrupayı dolaşmaya çıkan 
'::I Fransız büyük elçisinin bir vere ve sulh cephesine dahil olmıyan :kıymetli arkadaşımız Ercümend Ekrem 

Hatay elektrik telefon tesisah ile lskenderuo • Payas Paris gazetesine beyanah bazı milletler var ki v~ziyetleri me~kUk, size.:bunları anlatacaktır. İlk mektubunu 
' __ neye karar vereceklerı meçhu1 Mihver bugun 9 uncu sayfada bulacaksınız. 

hatb bugü~~de~~imahn~or P~. ~-Houaj~~~fu~~~==========~============~ 

lsıkenderun, 12 (S~re:i m.ahsusada tay elektrik. telefon te~~atını tesellüm c~garot ~;~~si,o:~günk~ln ::i:ı~~d~: Kadın ve erkek okuyucular 
gönderdiğimiz muharrirımızden) - HU .. edecek olan memur ve mutehassıslar bu. bır muh~ 

1 
' . b 

1
€§ g Fr . 

ı-·"- . d t 1 H (D 11 • . f d ) zere Parıse ge mıı u unan aıısanın d k • 
n.uımeHtimiz tara;m ban sa ın a ınan ta. b:l·: . ID·~ say de t."~:,~.;ır:: ~~~;. R::.:ı~~~~~;. arasın a ı mnnakaşa 

apıs ane o omo 1 1 ıçın B. ıw;~=g~~ ~=~:,~~) gittikçe sarpa sarıyor ! 
bir mabkllfil beraet eden Mare,al Fevzi BekAr erkeklerin 

arkadasını VUrdu Çakmağın mektublarından "'"~ 
teftiffleri birkaç cümle . ~: 

Muğla, 12 - Muğlayı şereflendiren • cKarım, bir b:.:ılo ~~~ 
Mareşal Fevzi Çakmak bugün Marmarj. için yuvasını yık. ~ 
se inmişler, kıtaatı teftişten sıonra Muğ. tı. Bir chha eY. 
laya aıvdet buyurmuşlardır. lenmek mi, lanet · ~ 

Dün gece belediye tarafından verilı>n olsun·> ~ 
ziyafet feVk:alide güzel geçmiştır. Erkek • • Hem elde mc7 i. 
ve ık:rz çıocuklarımızla reybekler tarafın. yet yok, hem de 
dan ıniill oyunlar oynanmış, yerli saz. 

r 

' 

.. 

!arla yerli türküler söylenmiştir. 
sadakat namevcud .. . Sonra da er. 
1kekleri itham... Evlenmek ha, ben 
aklımı kaçırmadım. :> 

midesi uğrnna izzet inefsiru ezdfr 
Bu ~m alay tarafından bir ziyafet 

verilecektir. (A. A.) 

Bir aylık 
tahsilat 30 
milyon lira 

ı Ankara, 12 (Hususi) - 1939 mali yıl ı . 

·nın birinci ayı zarfında cHaziran> devlPt 
'.tah.5ilatı 30 milyon 235 bin 972 lirayı 
bulrn~tur. 

e ~Beni hiç sebebsı;, terkeden nişan!ı. 

m m kalbimde açtığı yara hala kapan_ 
madı. Merd ve dürüst bir kız bulun-
caya kadar evlenmiyeceğim.> 

Kadmların mektuhlarından 
birkaç cümle 

e cDaktilo, orta mektc-b mezunu • 
il 

~ız 
a e kadını olamazmış. Demek erkex 
ler hala kencfüerine arkauaş aramL 
Y'<>r, zevkleri w eğ!enceleri için o. 
yuncak arıyorlar·» 

8 cKocaların~ ihanet eden kadınlar vn1 

sa buna mutlab ~en0 kocalan sebc•b e .K.ad~n yaln ız namu:;u ve çocuğu olmuştur. Bunu bö •le , b"l ı · -
. . h f d • , 1 , k 1 F ) c~ ı me ı . K:ı. 

. ıçın er e H.ar ıga at anır. ~ akat dm ihmal edilmez.;. • 

( Botun bunları bugun 8 inci sayfamızda olmyacaksrnız ) 



2 Sayı,.. 

Hergün 
-····-

Harici siyasetimizin 
Vazıh sulhculügü 

\., Yaun: Muhittin Bfrıen ..J 

B 
üyük Millet Mecfüi yaz tatfü. 

ne girerken Hariciye Vekili

miz, Türkiyenin harici siyaseti hakkında 
Mecliste mühim bir beyanat yaptı. Fi. 
kirlepni selaseUc dlduğu ~dar_ vüzu~ 
ire ve ayni zamanda çok barız brr samı. 
miyeUe ifade eden Hariciye Vekilimizin 
söylediği sözler, Türkiyenin harici siya. 
sette ne kadar samimi olduğunu göster. 
meğe kafi olduğu için, dünyanın şı.:. vü
zuhsuz, meşkuk, muamma ile dolu gün. 
lerinde bu sözler üzerinde bir lahza dur. 
mamız faydalıdır. 

Hariciye Vekilimiz. Türk siyasetinin 

SON POSTA 

Resimli Dlakale : ;;;;; Geç ve erken meselesi .. = = 

her şeyden evvel bir aulh siyaseti oldu. 
ğunu, 61.llhün bize temln ettig; ve edece. Menfaat her dili konuşur, her rolü yapar, her kıyafete mınu midir, rol·mü yapıyor. Elbette ibir gün anlarsınız. 
ği büyük nimetleri birer birer sayıp dö. bürünür. hattA menfaatsiz dahi görünür. Karşınızdaki sa- Meselenin ehenuniyeti erken yalmd geç anlamaktadır. 
lrerek, bir kere daha tebarüz ettırcli. c::::::::::==:==ıı:=::::::::~~=================~;,;~=,,;;;;;;;;;;;;;;;;~...;,;~-=========~======= 

~~:§~~Fi~~Jf :7~~fü 
ğine kanidir. Saracoğlu Şükrü, bu gaye.. Bu adam Masolinl mi? r ----·----, lngllterenin bebekler 
yi ldiçük bir düstur ile :iiade ediyor: Deg"ll mi? i HergUn bı·r fıkra Meleği IJlda 
c Yurdda sulh. dünyada sulh!> diyor. .!. 

J'akat, zamanımızın • ve belki de bü.. . 
tün zarnanlannl • ne garlb cilvesidir ki i 
sullrll çok sevenlenn harbi de ayni dere.. • 
cede ıevmek mecburiyetinde buhınm9. 
lan llmndır. Bunun için, Türkiye de sırf 
su1hiln mu!hafazasınn yardım etmek e. 
melfüt, icabında harbetmeği göze almı~, 
bu mabadla 8Ulhcü devletlere sarih ve 
kat'I taahhüdlen tazammun eden imza.. 
lar vermiştir. TürkiycnL'l sulbü ne de. 
recede sevdiğine bu imzalar kadar kuv. 
vetli delil olamaz! 

* Bu ciheti lX5yleoc tesbit ettikten son. 

Teşekkür ederim 
Evlenme dairesind21 evlenme me. 

munı evlen.ecek?erden genç kıza sor. 
du: 

- Siz bu baylıı evlenmeye tahb 
misiniz? 

Genç kıı memnun bir yüzle cevab 
cerdi: 

- Çok teıekJ:ür ederim efendım. 
- Teşekkür ediyouunuz, halbuki 

ben size bir ııuıt sordum. 
- Ben de bu suali sorduğunuz için 

rize teşekkii.r ediyorum. Şimdiye 'lca. 
dar ne annem, ne bı:ıbcım bana bu au. 
ali 60'Nn4m&Jlardı dcı •• 

ra 'l'ürkiyenin ıulh cephesi denilen cep. 1 
heye .gegişine de bır göz atabiliriz. Biz , 
bu cepheye, sırf sulhün muhafnzası ga. j 
yesile geçtik. Bunu yapmamak, Türkiye. 
yi yeryüzünde sulhü müdafa etmeğe ha.. 
zır bir fiiliyat OT'dusu halinde, beynel. 
milel mücadele meydanından hariç tut. 
mak için Türk hükı1metı çok uğraştı. 

Ancak, Balkanlara doğru uzanan son 
bddiselcr. Türkiyeye bu bitaraflık siya.. 
setinde daha ziyad' Lsrar etmenin yanhı 
bir şey alacalı fikrini vermiş olduğu i. 
çbı, hükfun&t kararını verdi ve sulh cep. 
hesine geçti. Bize, bundan dolayı darıl
mış ve gü.cenmiş olan dostlarımız bulu. 
nabilir. Bunlarıı karşı veri!ecek c'.:!vab1. 
mız basittir: Türkiyeyı bu zaruretin id.. 
ra'ldne sevketmiş olan hfıdiselerden do. 
layı mes'uliyet bizim değild~r. Biz, ken. 

"'----------------J 

Bu ro&me bakınız. fik anda ctanıdım •• 
Mussolinidir> diyecebiııiz. Değil mi? •• 
Hayır. Bu zat, Muasollni değildir. Fakat 
onun damadı v-e hll?iclye nazırı Kont Ci. 
anodur. Burada, onu İspanyaya hareket 
e1Imeden kızi.le ı~rken görüyorsu.. 
nuz. 

Maaınalih, kayınbe.basına ne kadar 
benziyor değil mi? 

di görüşümüzle, son dakikaya kadar bu =============== 
sele dahi kalmıyacağı muhakkaktır. 

neticeye varmaktan ictınab ettik ve dün. * 
yada bitaraf bir sulh dostu olarak yaşa. 
mak istedik. Fakat, zuhlır ednn bir ta. lştıe, Hariciye Vekilimizin uzun beya. 
kım hadLc;eler, bize bu vaziyetm daha natı şu yukarıda kaydettiğimiz esaslan 
ziyade devamı, sulhün aleyhine bir ha. izah eden kuvvetli ve hatta beliğ bir nu. 
re'k~t olacağı kanaatıni verdiği zamnn tuk oldu. Bu nutuk kuvvetli, bu siyaset 

Avrupanın en 
Demokrat Kralı 

1 '* 

İngilterede cçocuk'lan himaye ve ev. 
l!d edbıme cemiyeti:.. diye bir müessese 
kuran, ömrilnde tek bir çocuğu olmıya:ı 
ve evlenmeml§ bulunan Mis Klara An. 
dru. evinde gene bu çocuklara aid işler. 
le uğraşırken aınt bir felce uğramış ve 
bir müddet sonra da ölmüştür. 

24 senedenberi, 6 binden fazla çocuğu 
muhrelif evlere, müesseselere dağıtan 

bu iyi yürekli yaşlı kız, muhitinde, c be. 
bc'kler meleği> diye anılmakta idi. 

Mahud " adam ,, heykeli 
bir eglence yerinde teşhir 

edilecek 

Temmuz 13 

Sözün Kısası 

Yazı Çok O/dutu ~in 
Bugün Konamadı 

. .......................................................... .. 
İngiliz bombardıman 

filoları F ransada niçin 
manevra yapıyorlar 1 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

Gazeteler, bu münasebetle İngiliz pi.. 
!otların kabiliyetini ve İngiliz tayyare 

endüstrisinin tekamülünü tebarüz ettir. 
mektedir ler. 

Dünkü uçuşlarda, tayyarelerin bir 
hamlede katettikleri mesafeye işaret e. 
den ayni gazeteler, hafif bombardıman 

tayyarelerin sühuletle Hamburg, Bremen 
ve Hooover·c kadar gidebileceklerini, a .. 
ğır bombardıman tayyareleri!'~ ise Ber. 

lin, Laypzig, Münin ve İtalyan hududu. 
na ıkadax uçabileceklerini ehe.ınıruyctle 
kaydediyorlar. 

Gelecek hafta. yenı istikamette ikind 
uçuş tecrübeleri yapılacak ve bu tccrii. 

belere da'ha fazla miktarda tayyare işti. 
rak edecektir. 

Polonya üzerinde 

Londra, 12 (A.A.) - cİngiliz bayrağı. 
m gootermeğe .. matu! tedbirlerin ilki oı.. 

mak üzere 150 İngiliz bombardıman tay. 
yare.sinin Fransız topraklıarı üzerinden 

u91I1asından dolaJl memnuniyetini beyan 
eden cNews Chronicle> gazetesinin dip.. 

lomatik D4lharriri, yakında bir İngJllz 
tayyare filoswıun Polonya ve ağlcbi i!ı:. 

timal Baltık devleileri arazisi üzerind• 
uçacağını haber vermektedır. 

Kara ordmuna yeni tahsisat 

Londra, 12 (Hususi) - Harbiye neza. 

retinin talebi üzerine, kara ordusuna 71 
milyon sterlinlik yeni bir tahsisat aynL 
mıştır. 

Bu paranın bir kısmı gönüllü teşkilatt 
masraflarına, diğer kısmı da doğrudan 

doğruya ordunun takviyesine hasredıle. 
cektir. 

lngiliz askerleri Fransada 

Paris, 12 (Hususi) - MilU bayram 
şenlikllerine iştirak edecek olan İngiliz 

askeri kıt'alan bugün ParİS{' vfısıl olmuı 
ve binlerce ha?k tnrafmdan hararetle 
karşılanmışlardır. 

Erkanıharbiye Reisi 

· İngiliz erkamhnrbiye umum reisi Lord 
Gort te, maiyetile birlikte Burje tayyare 
meydanına varmış ve bizzat General 
Gamlen tarafından kar~ılanmıştır. 

Barb ilıtimaUnc karşı 

I.ıondra, 12 (A.A.) - Parlamento mah. da karar almakta tereddüd etmedik. çok vazıhtir. Türkiye, 939 'e~i yazının AV?3JP3.nınen demokrat krallarından 
cBir takım hMiselerı> namı altında zik- t\Jl sıcak haftalarına böyle, millt olduğu biri hiç şüphe yok ki Danımarka kralı 
rcıttiğimiz vekayiden dolayı biz mes'ul kadar insan! ve medent bir sulh aşıkı 0 - Kristindir. Merasim günlerinin haricin. 
değiliz. Bunun mes'uhyeti b~ hadiseleri larak giriyor ve bu siyasetin ilk ıartla. de, alelade bir vatandaş sadeliğile ülke. 
ihdas ederek bizi endışeye düşürmüş 0 _ nndan biri de aamlmt ve hakiki bir sulh 

arzusun,,,,., ancak bütün.. milletler~e dost. sinin başşehrinde dolafan, alışveırişini 
lanlaıra aiddir. Eğer, onlar bu noktada - • b. k · d b" 'ki 1 luk tesisi gayesini gu"tmekle mu .. kellef ızzat yapan ve e serıya a ısı ete 
gizlenen ha:kiknti layikı veçhile ta'kdir 
ederlerse bizim hareketimizin ne derece. bulunduğunu çok iyi biliyor. Hariciye g€zcn kralı, burada bir merasim esnasın. 

Bir Avustralyalının 7 bin İngiliz lira. fellerlnde söylendiğine göre İngiltere 
sına satın aldığı Epsteinin ccÇirkinlikler hükumeti her ihtimal~ karş. ve geleceıt 
ıahesarh diye aınılan manud cadam~ ikincitelfrinde yapılacak umumi intiha. 
heykelini bir eğlence yerinde teilıir et • bat dolayısile parlamento dağlldıktan 

mc.k üzere, İngilizin biri kiralamıştır. sonra \kendisine beynelmilel buhran vu. 
Heykeltraş Epstein, bunu duyunca: kuunda meb'usları tekrar davet etmeli 

de düriist ve sulhcülük bakımından ne Vekilimiz, TürkiyenUı. bu fUUrunu, va. da yeni Frederik limaıunı açarken gö:ü. 
- Buna düpedüz vahşet!. derler .• E. imkanını veren kanunu hazırlanmakta. 

derece samimi olduğunu takdi..- hususun. zıh, müphemiyetten hi ve kuvvetli bir yorsunu~. 
serim, eğlnece yerimle değil, müzede gös. dır. 
teri1melidir, de~tir. 

da güçlük çekmezler. ifade ile dünyaya :karıı illn etti. ÇC>k 
Bize gelince. &iyasetinin bütün unmr. kuvvet.lıe temennı etmeliyiz ki dünya bu Bir Rus kontesi biT sin~ma 

larmda tam manasUe bir tetabuk muha. sesi tamam i~itsin n ondaki .samimiyeti 

İngiliz bu hey'kelı teşhirden 20 bin İn. 
giliz lirası kazanacağını ummaktadır. 

faza eden Türkiye, sulh cephesine ilU. tamam anlasın. E w• .. u--ric!vn VekiJi. san' atkô.rı ile evleniyor Dünyanın en küçük 
halktan sonra dahi, sulbü ihlıiı etmek mizin 9e8i, tamam lfitllir ve doğru an. h k .. d ,4 
fsterniyen herkesle dostluk münasebet- la:şılıl"6a geırek Türkı:y~ ile bütün dev. 24 yaşlarındaki Rus Kontesi Ma.~i ıi um arı go/J oynuyor 
lerini her zamanki saminııycti ile idame letler arasındaki dostluk münasebetleri, Besabrasof. en ya~ıklı Fransız akto- Dünyanın en küçük hükürndan Irak 
etmekten ba~ bir şey yapmıyacaktır. gerek dünya sulbü denilen iyi ve yük.. rü !fanri ?arat ile. 19 Temmuzda ev - Kralı İ'kinci Faysaldtr. Daha henüz 4 
Haficiye Vekilimtı bu noktayı bütün aek gaye, bundan çok büyük istifat\eler lenıyor. Şımdi Panste bulunan Kon - yaşında olmasına rağmen golf oyunu-
kuvveti ve 18mtmlyeti ile ifade etti. Söz. temin ede!'. tes o günden sonra kocasile birlikte ay na bayılır. Kendisi için hususi surette 
}erindeki samimiyet havası, bu gayenin _ il I fi) ni filmde rol alacak. ona partönerlik e- ı.smarlaflmlf golf sopalarile ustaca top-

hr-~ kad h Ul{,uhittin U...Jiıuıen d°"""ktir. lan ~l""r. 
LLA.~ ne ar e emmiyeti mültezem tr "'"'"' r " 

bir gaye olduğunu göstermeğe kafjdir. 
Bu gibi ahvalde matbuat arasınds ya. 

pılması tabil görünen sinirli neşriyat ne 
olursa olsdn, Türk hükumeti, Türkiye. 
nin yeni beynelmilel vaziyeti içinde da. 
hi herkesle ayni derecede samimt bir 
sul!ı ve dostluk münasebeti tesis et. 
mekten biran bile fariğ olmak niyetinde 
değildir. Bu siyasette biz, sade Türk suL 
hitnün değil, belki dl;? bütün dünya sul. 
htkl&ı bakiJd menfaatleri mündemiç bu.. 
hıııduiuna bnüz. Eğer herkes bu nok. 
tayı bizim libl anlıyacak olursa ortada, 
hiç öllnazsa, Tü.rkiyenın samimiyeti ba. 
kınımdan münakaşaya değer tek bir me. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
İstanbul Belediyesi imar işlerinde kullanmak üzere 

Fransadan birkaç mütehassıs getirtmeğe karar vermiş. 
İlk listede iki mimar ile bir bahçe mühendisinin adlannı 
okuyoruz. 

İstanbul Beled1yem mühim bir imar hareketini azamt 
tasarrufla ·başarmaya çal~tığı bir sırada madem!ki bu ka
rarı vermiştir. getirtileoe'k rnütehassuılara gerçekten ihti
yaç olduğundan IJ(iphe etm.iyelim. Fa.kat bir nolkta var ]ti, 

bizi düşündürtse gerektir: 

Getirtilecek mütehassıslar Prost gibi memleketler ara· 

sı bir :şöhreti haiz değildirler, onun emri altında çalışa -
caklardır. Hiç değilse ikinci, üçüncü derece sayılırlar. 
Demek oluyor ki bazı sahalaroa ikinci, üçüncü derece 

mütehassıslara da ihtiyacımız vardır. O halde: 

- cGüzel San'atların herhangi. bir şubesinde Garbın 

yardımına ihtiyacımız o~ iddia eden bazı mes. 
lekdaşların iddialarında halk:b olduklarma: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

İngiliz kanunu esasisi mucibince pım. 
1/amento :feshedildıkt.en sonra mevcuCf 
addedilmmektedi:-. 

Yalnız hükümdarın vefatı halinde hü. 
k11met, parlamentoyu içhmaa davet ed~ .. 
bilmektedir. 

Yeni kanun ile h.ükfunet cmüstaceJL. 
yet halinde• mefsuh meclisleri içtimaa 
davet edebilecektir. 

-····-··--······················-····--···········--
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13 Temmuz SON POSTA -
ii:mJ D' Milli Şef · yakında 

şehritnize gelecek 

SayCa 3 

E Almanyada Hitler aleyhinde risale 1 Danzig için 
ve gazeteler neşrediliyor yeni statn 

Çember/aynin 1 nutuklarını Almanlar radyo ile 
tahib ediyorlar, /ngtliz Başvekilinin son 

n utku Alman polisini kızdırdı 

Varşova, 12 (A.A.) - Yan resmi cG::ı. 
zeta Polsk:ı... Danzig meselesine tahsis 
ettiği bir başyazıda diyor ki: 

Alman askeri mahfellerınde, PJlonya 
ve Fransanın ordularının kıymetini tak
dir eden ve bu orduları övmekten çekin. 
miyen makul unsurlar mevcuddur. Bu 
mak-ul unsur!arm derin imanı, bir har
bin olrnıyacağı merkezindedir. Bur,ünkü 
vaziyette Polonyayı tecrid bahsinde h~r 
hangi bir ümid beslenmiyeceğindeıı, bir 
rnç ay içinde Berlinin bira;~ hüsni.iniyct 
gösterme-si lazım geldiğini nihayet anlı

yacağını tamamilc imkansız değildir. O 
zaman, bugünkü statüdPn daha basit bır 
Danzig statüsünün vücude getirılme.-i 

müm'kündür. Bu statü de bittabi D:mzi. 
gi Almnnyada hariç serbest ve mi.ıs~~r.il 

bir şehir oıa~ak idame edecek. Polonya 
gümrük şebeke:;i dahilinde bıraka~ak ve 
Polonyanın Danzig üzerindeki hukuku. 
nu herıhangi bir kontrola tabi tutmıya
caktır. 

Paris 12 (A.A.) _ Figaro gazetesi - Diğer cihetten ayni muhabir, şunla-
nin Berlin muhabirinin telefonla bil - rı bildirmektedir: . 
dirdiğine göre İ·ngiliz başvekilinin git- «Almanya dahilinde Hitl~r ale~hin
tikçe büyük bir sarahatle söylediği nu- de yapılan şümullü v~ cur:etkarane 
tukların her defasında memleket da - propaganda. Berlindeki ecnebı :nahfel
hilinde bıraktığı akisler Almanya pro- Ierintn hayr etlerini celbemıe:ktedir. 
Paganda nezaretini endişeye düşür - Polis. hergün Hitler aleyhinde :.ıeşre -

?nektedir. dilmiş risaleler ve gazeteler ele geçir -
Muhnbir diyor ki: mektedir. 
«Bll nutukların radyo ile neşredilen B . 1 l · k eriya komünistler ta 

Almanca tercümcleı'i say!sız Alman f udrısade ~~ı:ı. skta ve büyük firma-
evıerinde alaka ile takib edilmekte - ra ın an agı a . 

1 1 dir. Gestapo te~ilatı ibu mesele hak - !arla amme servislerııne kadar som . • 
kında memleketin hfüeti ruhiyesinde- maktadır. Bu itibarı~ . . Çemberl:~~;ı~ 
basıl olan tesirler hakkında mütema - beyanatı· Alman polisını pek kı 
diyen raporlar tanziın etmektedir.» mı.ştır.> 

Nafıa Vekili 
Zonguldak ta 
Ankara, 12 (Hususi) -- Nafıa Vekili 

General Ali Fuad Cebesoy yanında Na. 
fıa Müsteşarı Hüsnü, limanlaı· başmü. 
hendisi Rıza ve İngiliz limanlar müte. 
has.sısı olduğu halde bu akşam Zongul. 
dağa hareket etmiştir. •. 

General Metaksasla 
Mısır Hariciye Nazırının 

dostana nu~ukları 
A tina 12 (A.A.) - Dün akşam Mı -

sır hariciye veziri Abdülfettah Yah ya 
Paş.a şerefine verilen resmi ziyafett e 
n utuk söyliyen bruıvekil Metaksas, Yu-
nanistanın muhterem misafirini can -
dan selamladıktan sonra eski dostluğu 
teyid eylemiş, ikinci vatanlarına çok 
bağlı olarak nizam ve terakki unsuru 
halinde Mlsırda ya.şıyan müteaddid E
ien cemaatlerinin bu srkı bağların da -
ha ziyade sıikılaşmasına büyük yardı -

rnını tebarüz ettirmiş ve Mısır hüku -
nıetinin Mısırda.ki Elenler hakkında 
gösterdiği müşfik alakadan dolayı te -
~kkürlerini bildirmiştir. 

Sur iyede 
Çarşılar kapandı 
Adana 12 (Hususi) - Şamdan bildi

riliyor: Kanunu esasinin tadilini pro -
testo maksadilc :bugün Suriye şehirle -

rinde çarşılar !kapanmıştır. Yüksek ko
miserlik tarafından n~redilen bir be -
yannemade ittihaz edilen kararların 

muvakkat mahiyette olduğu, Fransa -
nın Suriye ile anlaşmak siyasetinden 
vazgeçmediği bildirilmektedk 

Milll Koruma 
komisyonu lağvedildi 
Ank·ara, 12 (Hususi) - MilE Koruma 

Komisyonu Heyeti Vekıleni.n hır kara. 
rilc lağvedilmiştir. B una sebeb kontis. 
yon azalarının devlet. dairelerind.-? müs-

tahdem !bulunmaları hru;abıle komısyo. 

nun muntazam topianamaması, süratli 
karar verememesi ve neticede komisyon. 

dan bekleneıı f~ydmın temin edilememiş 
olmasıdır. 

İzmirde iki ecnebi gümrük 
kaçakçısı yakalandı 

İ2Jmir 12 < A.A.) - Alsancakta r.~zs'u
diye caddesinde gümrük resmi verme. 

Alman ajansının bir tekzibi 
Berlin, 12 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

İspanyada harbetmış olan Alman tayya. 
recilerinden mürekkeb ve Kondor lej:.ro
nuna mensub 1200 kişinin D3nzige mu. 
vasalatı hakkındaki haberelri yalanla. 
maktadır. 

Kondor lejyonu feshedilmiştir ve bu 
fceyfiyet te habprlerin asılsızlığını isbat 
etmektedir. 

İngilterenin 
mali yardımları 
Romanyaya 5 milyon, 

Yunanistana· da 2 buçuk 
milyon liralık kredi açıldı 

Londra. 12 (A.A.ı - Tımes gazetesi. 
nin yazdığına göre, bir mali anlaşmo. i. 

cin İngiltere ile Polony.ı arasında, Fran
~r.m da iştim.kil<?, yapılmakta olan mü. 
zakereicr, ilerJemektedir. Diğer taraft3n 
İngiltere ile Polonya arasındaki karşı. 

lıklı teminatın, pek yakında kat'i bir 
muahede 'lekHnd tesbit ediıebil~ccği de 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Londra, 12 -- Bu sabah ticart ııezare. 
tinde İngiliz • Humen mali anlaşması}m
za edilmiştir. Bu anla~ma ile, Romanya. 
ya beş buçu~ milyon strenliklik bir kre. 
di açılmaktadır. 

Haber alındığına göre Reisi -
cümhur Milli Şef İsmet İnönü 
önümüzdeki hafta zarfında İs -
tanbulu şereflendireceklerdir. 

Milli Şefin İstanbulda bir ay 
kadar kalacakları ve Eylul orta-
larında Ankaraya av<let ederek, 
müteakiben memleket dahilinde 
bir seyahate çıkacakları ve ağlebi 
ihtimal Hatayı da şereflendire -
cekleri an!aşılmaktadır. 

Dün sabah şehrimize gelerek 
tekrar Ankaraya dönen Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak'ın Bu seyaha
tiııin Milli $<;-fin İstanbul seya
hntlerile alakadar olduğu tahmin 
edilmektedir. ~ 

..,.,,._,~~ ................ ~~ ......................... _ ........ --... ·-·---......... ... 
Almanlar Çin ile de 
alakadar olmağm 

başladırar 
Paris, 12 (A.A.) - Oeuvre gazetesin. 

de Mme. Genevieva 'Iabouis, Ainlanla. 
nn amiral Foster heyetınin Tokyoda al. 

dığı neticeden dolayı pek memnun kal. 
dı·k1arını bildirmektedir. 

Föııster, İngilil aleyhtariığınır.. yalnız 
Japonyada değil, Japonların işgali al. 
tında olan bi.iyük Çin şehirlerinde de pek 

büyük olduğuna dair Berline bır rapor 
göndermiştir. 

Förstel'in raporuna göre, İngilizlenn 
Çinlilerle alakadar olmadıklarına, Ja. 
ponlarla aınlaşarak menfaatlerini kOO'u. 

mağa baktıklarıan dair Çind.? propagan. 
da yapmaları jçin Japonlara talimat ve. 
rilmiştir. 

Mme. ~abouis, diyor ki: 

Söylendiğine göre, Hit1er şimdi Förs
terin Çinin işgal altında bulunan kısmı. 

na gönderilmesini emret!lliştir. Amiral 

orada Japon yüksek kumanda heyetine 

intisab edec:k, Japon ordusunu kontrol 
al~ında •bulunduracsk ve her şeyden ev

vel, Japonyanın demokrasilerin zararına 
olara!k Çinde .Mihver devletlerine temin 
ettik1eri iktısadi menfaatleri tahakkuk 
ettirecektir. 

Amiral, ayni zamanda muhtemel fn. 

giliz • F~ansız • Amerikan tecavüzlerine 
karşı Çin - .Tapon ordularının müdafaa. 
sını temin edecektir. 

İngiliz - Japon 
müzakereleri 

e Müstakbel harbde 
demokrasi ve otokrasi 

Yazan· Selim Ra1?1p Emeç 

ünyamızın karmakarışık bir 

vaziyette bulunduğum.. jsbat 

etmeye çalışmanın faydası yoktur. Bu, 
ı bir hakjkattir ve bu haki katı her göre. 
1 bilen görüyoi·. Her karışık vaziyetın va. 
rabileceği intiha ıse bır fırtınadır. 

Acaba bu fırtın ;i yakın mıdı~? Bunu 
kimse bilmiyor. Fakat bu b~oıreyP. ister 
kendi isteğimtzle girelım, isterse brheı 
dahil olalım; bugünün milletlerinin, şiın. 
dilik böyle bir mücadeleyı arz.. etme
dikleri muha!;:kaktır. Mücadelenin sonu 
ne olursa olsun ve bunu kim kazanı:·sa 

kazansın; binnetice aziın bir ınsnn zayi.. 
atına, hesabsız zenginliklern mahvol. 
mnsına müncer olaca~nı da kabu! etm'-
liyiz. Buna rağmen esas dava da ha!le. 
dilmiş olmıyacaktır. 

Acaba hiç kimseyi memnun etmiye. 
cek görünen bu neticeden kaçınmak 

mümkün değil midir? Bu suale veriıchi. 
lecek cevab tamamen enfisidir. Çünkü, 
herkes, vaziyeti kendı görüş zaviyesine 
göre muhakeme etmektedir. Meşhur İn-
giliz muharriri Vlells ise, şayanı dı'kkat 
bir tetkik yazısında davayı ortaya şöyle 
atıyor: 

cl914. 1918 harbinin halledemedi~i rne. 
sele ile bir defa daha karşı ka1·şıya bu. 
lunuyor ve uğurunda bir defa daha har. 
be girmemiz muhtemei bulunan demok. 
rasi mefhumunun ne demek olduğunu 
endişe ile kendimize soruyoruz. 

Büyük Harbi müteakıb yapılan sulh 
kat'i bir niyetten ziyad·~ bir arzuyu ifade 
etmiştir. Arzunun ise umumiyetle 
kısır bir çiçek olduğunu hepimiz bilinz. 

Demokrasi mefhumunun ifade ettiği 
umumi mana üzerinde ittıfaka yakın bir 
anlaşma vardır. l:"Jkirlerin zıddıyetı ve 
anlaşamamazlıklar, umumi şartların hu. 
dunu aştıktan sonra sarih bir tanf dev. 
resine girdiğimi.z zaman başlar. Şur.ısı 
şayanı dikkattir ki bu hususta sorulacak 
suallerin şahsi telakkı ve indi mütalca. , 
lan ihtiva eden kısımlarını ayıkladığımıı 
zaman, bütün bunların bir tek kaynağa 
teveccüh ettiklerini görürüz. Bu müna. 
sebetle kullanıhı.n hürdyet ve istiklal 
kelimeleri sık sık dil ucuna gelen tabir. 
lerdir. 

B. M-etaksasa ccvab veren Abdül -
föttah Yahya Paşa, Yunanistanda gör
Öüf;;ü çok nazik hüsnükabulden dolayı 
teşekkür etm~. Mısırdaki Elen cemaat
lerinden büyük sitayişle bahseyJ.emiş
tir. 

Leh Cümhurreisi sefirimizi 
kabul etti 

Var.şova 12 (Hususi) ç Türkiyenin 
Polonya sefiri Ferit Tek, bugün Cum -
hurreisi Mosicki tarafından kabul e -
<lilıniştir. 

den ithal ettikleri ipekli kumaşları s.1ta. 
rak gü'mrük kaçakçmğı yaptıkları sab:t 
olan ecnebı tebaasından ikı şahıs yaktı. 

!anarak adliyeye verilmişlerdi!'. 

Macaristanda 12 casus 
mahkum edildi 

Yunanistana da ayrıca bir 
sterlinklik bjr kredi açılmıştır. 

milyon 

· ngiliz · Rus 
görü,meleri 

Budapcşte, 12 (A.A.) - Honved as. Londra, 12 (Hususi) - Kabine bugün 
ker! mahk~-:ne~i, bn sabah casusluk cür. haftalık mutad toplantısını yapmış ve 
mile 12 kişiyı 3 ile 13 sene arasınd:ı kij. bilhassa Mo.~ıkova müzakereleri hakkında 

Tokyo 12 (A.A.) - «Domei> İngi -

liz - Japon müzakerelerinin, İngiltere 

tarafından bir itiraz vuku bulmadığı 

takdirde, Cumartesi günü ba.şlıyacağı 

bildirilmektedir. Japonya bu görüş -

meler için icab eden bütün tertibatını 
yarın tesbit ed-ecektir. 

Demokrasi ile idare edilen bir memle_ 
keti totaliter bi.r cami:ıdan mutlak su. 
rettıe ayıran şey, demokraside kanunia. 
rın. bütün ahvale takaddüm etmesid.ir. 
Totaliteır camiada isE- haıI, berakisıtir. 
Kanundan başka hiçbir şeyin hakım ol. 
madığı,cümhurıyette hPr yurddaş vazL 
yetinin ne olduğunu, yapabilece~i ile ya. 
pamıyacağını bilir veya bilmesi lazım. 
dır. Her zaman ve büyük bir emniye!le 
gayri meşru olan her emir ve talebe :mu
halefet edebiliı. Demokrasilerde, mutla. 
kiyet mutlak surett~ gayri meşrudur. 
Filvaki hi9bir demokratik idarc bugün 
için ideal bir halele dC'ğildir. Fakat muh_ 
telif tabir ve tasvırleri bir tarafa bıraka. 
rak demokrasi denilen şeyi, eğer adalet 
diye alacak olur ve modem ilmin bize 
bugün temin edebilecek vaziyette I·uJun. 

~~~~~~~~-

Be r c h t es g ad en u~eridde tayyare 
uçuşları yasak 

Londra 12 (A.A. ) - Hava nezareti 
A.lınanyada Berchtesgaden civarının i
kinci bir iş'ara kadar tayyare uçuşla • 
ıt.ına menedilmiş olduğunu bildiren bir 
tebliğ· neşretmiştir. 

rek cezalarına mahkı'illı etmiştir. gelen son !aporlnrı tetkik etmiştir. 

Mahkumlar arasında hırı kadır. olmak Çemberlayn, İngiliz - Fransız - Sovyet 
üzere 3 Rwnen, ı Çekoslovak ve 8 1-fa. müzaokereieri hakkında bazı meb'uslar 
car bulunm3ktad~. 1 tarafmd ın c;orulan suallere verdiği CP. 

Amerikada bitaraflık kanunu 
etrafmda mürade!eler 

1 vabda iki ~n evvel yaptı~1 beyanata ha. 
len bir şey ilave edecek vaziyette olma. 
dığını bildımıistir. 

Maa1ı:mı, şimdili:C bu hususların gizli 
Londra 12 (H ususi) - Vaşingtondan tutulması matlucdur. 

....,. Jd b" T • ti bildiriliyor: So\·v. et büyük eıçisı Maisky, bugan ı ıro en ecne ı urıs er 
Salahiyettar mahfe1lerde söylendiği- Lord Halifaksı :dyare~ etmiştir. 

de uzaklaştırıhyorJar ne göre Ruzvelt. ayan hariciye kom is- Müzakerelere devam 
Re>ma, 12 (Hu.·mst) - Harıciy~ neznrc. yonunun dünıkü kararına rağmen· ayan 

tinin resmi bir notuncian anlaşıldığırıa meclisine bir mesaj göndererek bitı.ı -
göre, Bolzano vilayetınde mukim ccne- raflık k anununun bu devrede muhak -
bi!ern tahliye . .:;ıni icab ettiren başlıca üç kak surette t adilini istiyecektir. 
6ebeb mevcuddıır: Siyasi, askeri ve bazı Çünkü bir har b vukuunda, halen 
ecnebilerin şüpheli olması. mer'i b ulunan bitaraflık kanunu tat -

Bolzano ve Tirclde bulunan bütün ec. tıik edildiği takdir.de. Amerika taraf -
~ehi turistler de, derhal bu mıntakal;ı r_ girlik etmiş olacaktır. 
<lan uzaklaşacaklardır. NevyDrk 12 (A.A.) - İki büyük sa-

bah gazetesi, bitaraflık kanununun ta

Pari~, 12 (A.A.) - Cumartesi ·.re Pa. 
zar günleri MCHkovacla İngiliz ve Fran
stz mümessHle.-i ile Molotof arasınd1 ya_ 
pılan görüşmek:· :izerın11 İngiliz ve Fı-an .. 
~ız hilıkumztkri aralarında tamamen 
mutabık olarak müzakereler~ devö.m e
..ınmek i.izere mümessillerine mütemmim 
talimat vernu~'erdü-. 

Dikil ide zelzele 
Basın birliği 

Ankara, 12 - Türkiye birinci Basın 
kongresinin toplantısı münasebetile kon-

gre reisi Dahiliye Vekili Faik Ôztrak ile 

l>a.ru Genel Sekreteri Vekili Zonguldak 

llleb'usu Halil 'l'ürkmen arasında samL 
Jtı.i telgraflar teati edilmiştir. 

dili mü~kerelerinin kongr€t1İn içtima İzmir 12 (A.A.) -Saat 16/25 de Di
devresine bırakılması hakkında ayan kilinjn her tardfından bariz bır şekil -
meclisi enc!ümeninin verdi~i kararı te-ı de hisl)edilcn ve iki saniye de~~~ eden 
essüfle karşılaxnaktadır. yer sı:ırsınlısı olmu;?tur. Bazı çuruk du

New - york Times, Berlin Ye Roma- varlar yıkılnrn~ v.e bir kı~ıı~ bi.nalar da 
da izhar edilen" memnuniyeti tebarüz çatlaklıkltır h~sule gelmıştır. Insan ve 

t . ~ t eli · hı:ıyvanc::ı zayıat yoktur. et ırmeK e r . 

B. Arita Cuma günü hazırlık görüş
mesini yapmak üzere Craigie'yi da\•et 
edecek ve bu görüşme esnasında K a -
toh da hazır bulunacaktır. (De1Jamı 11 nd 3ayfada ) .................................................................. -. .......... - ... __...... .. _ .... -....._.. 

Sabahtan Sabaha --
Masa başı 

Hayat tatlıdı::- ve ne bütün bazı telkinlere rağmen insanlar m'!nfantıe. 
rini düş'jnecek kadar foraklerıne ! ahıbdirler • 

Ne yaldızlı ideoloJi propagandaJ an, ne zoraki kanaat telkinleri katasm 
da bir avuç fosfcr taşıyan insanları nıağlıib edemiyor. Bunun en parla); 

misalini İspanyada görüyoruz. Zaferini faşist silahlarile elde eden fsp envr. 
mukaddentın:ı hakim olunca mı.:h akemesi, iradesi normal şekilde işle~e. 
ye başladı. Düne kadar faşist $mhı ile iş gören İspan~ra bugün faşizmin 
yalnız selamını bir hatıra olarak muhafaza etmiş ve bütün k uvvetini ild 
yıld ır harab olan varlığına sarfetr.ı ek için demokrat grupile dostluklarını 
tazelemiştir. 

Demek ki idenioji davasının mi11etleırin hayatınd.ı yeri ve manas ,_t 
B 0 dd' d · ' 'k d. d ı yo .... ur u ı ıa a sıyası ve ı tıs1 t av< ların zafer malzemesi olarak kullanılan 
bir yaldızlı haptır. 

Bu taptaze misale Sovyet Rw,v3ya doğru demoıuat ve f · t b 
, . • aşıs mem alar. 

dan a.rnn komplı~anları da katanak görürüz ki devletleri h .. 
11 v ·b· b ·· d h.k. .1 ayatında dun o c ugu gı ı ugu!l tı a ını olan f1kir birdir: Menfaat. 

İdeolo.ii davaları bu kadar çüriJöe çıktıktan sonra b d 
1 

• 
,' . k ~ . <> .. u ava ara ılmi kıy. 

met \ eı mc h. ısrar eden masa ba~J ulemasuun cra(let l h . . 
1 k .. . .. .. . "' ve rn anetıerınc ka. tı u ·atıla gulmeme:c mumkun m:ı? 
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Hatay kurtuluş bayramı 1f Erenköyde yapılan 
programı hazırlandı asfalt yollar 

A 

umumı 

Meclis, Parti ve bazı vilayetlerden seçilecek on beş 
kişilik bir heyet Hataya gidecek, yurdun her tarafında 

Blr taraftan Eren'köy samatoryonıu.nu 
eskiden Bağdad :ism.lle anılan bugünkü 
asfalt oa.ddeıye bağlayan, diğer ta.raftan 
İçerıenköyünün muhtelif semtlerini Ka -
d.ıköye indiren yollar blr müddettıenberi 
asfalt ya.pılıyar. Bu civa.r halkının, bun -
dan dolayı belediyeye karşı olan mem -
nwıiyeti azimdir. Fakat hakikati söyle
mdk lazım gelıln;e bu yolların ~atında., 
ilk baıkı~ göze çarpa.n bir takım kusur
lar vardır ki kat'i kabul muamelesi ya -
pılına.dan evvel ısla.hına gidilmek lazım
dır. Şöyle ki: 

Toplanbda Borsa idare seçimi için bir komite intibah 
- edildi, bu seneki intibah da hararetli olacak 

Parti, Halkevleri ve belediyeler donatılacak Dün İstanbul Ticaret ve Sanayi Oda- ruş kadar noksan oluşunun ipekli men 
sı umumi meclisi toplanrnı..ştır. Toplan- sucata da tesir edeceği tahmin edil .. 

Temmuzun yirmi üçüncü Pazar günü 
tes'id edilecek olan Hatay kurtuluş bay. 
raımn~ a.navatanın ne yolda iştirak ede. 
ceği hakkında Cümhuriyeı Halk Pa:rti
since bil' program hazırlanmıştır. 

P.ro~aırna gc~re Gaziantep, Mıaraş. 
Seyhan, İç.el ve Urfa vilayetlerinin be. 
herinden, biri Parti ve biri de meclisi u.. 
mumi azası olmak üzere ikişerden on li.i. 
fi seçilecek. bunların harcıTahları Parti 
meııkeziınden tesviye olunacaktır. 

Bundan başk:ı C. H. P. umumi idare 
heyetinden iki, TO.rkiye Büyük Millet 
Medisinden üç kişilik bir heyet Antak. 
11ayıa giderek oradaki mera&ime ~tirak 

edeceıkttr. 

Dün limanda bir kaza oldu 
bir romorkör ve bir ~ayık 

hasara uğradı 
Liman t:,letme İdaTesinin 5 numaralı 

ronıarikörü dün sabah yedeğind<? 518 nu. 
m&ra1ı kayık olduğu halde köprü gozün. 
den çııkarken Denieyollarmın Bura va. 
pu:ru suların cereyanına kapılarak, ro.. 
ıooıütöre bindirmittir. Müsademe neti. 
cesinde romorköc ve kayık hasara uğra.. 
arış, nüfusça Ryiaı olmamıftır. Liman 
lctaı:rem ikaza h.a.Jclwıda. tahkikata, bqla. 

llllfhr· --------------
Mat e / 11 r r t lı: 
DOn altı Yugoelav •imandHarclsl 

fehrimlze geldi 
Yugcslıav şLm.endifercileriııden mürek. 

:keb aıitı ki§ilik bir heyet, dün aabah kon. 
'YMlStyonel trenlle fehrimize gelmiJler. 
dir. t.tanbWıı gelirken Sofyaya da u~ra.. 
,an Yuplav pmendifercilerl. tehrimiz.. 
de birkaç gün kalarak tetkiklerde bulu.. 
m.acakllrdır. 

Damlryollarına mDeabaka Ha 
memur alınıyor 

Devlet Demiryollarmda hareket ıaldr. 
di o1maık i12ere altı aylık kurıta iştirak 
ecteoek talebelerin mllıabaka imtihanları 
lG Temmuzda ya.pılacaktır. Şimdiye ka
dar fehrimizde imtihana girmek için 125 
ldfi Demiryolları İdaresine müracaat et .. 
mtfUr. . , 

floryaya fazla tren ı,ıetılecek 
Devtet Demiryolluı dokuzuncu i§let. 

me idaresi Pazar gihıleri halkın Florya. 
.,. ole tıehacüınünQ nazan dikkate ala.. 
"* me9'C'Ud 1eferlere ilhetan aaat 11,35 
.. 18.11 te iki tren tahrik etmeje karili' 
veıııntftD'. Bu tllve seferler ll'lorya plAj 
llle'Ysimt clevammoa her Puar yapılıı.. 

oalttu. 

TOrkkufunda mOaabakalar yapllacak 
İdtıanb\11 halkı tarafından evvelce İs. 

Ulıtnll Hava K~u tubeline teberrü 
eclllen altı aded kıymettar altın aat, ö. 
a0ırı0tıde1ri ay içinde Türkkufwıda yapı
llııolık olMı plln&-, paraşttt atlaması ve 
motör16 U9l1f mdeabakalarmd'a kazanan. 
lara 1ıwsl ec:Ulmek üzere İstnbul Hava 
Kurumu tarafından TürkkUJU Umum 
Mil&-lOifOne gönderilıniftir. 

Tlrkkufunda harb br8veal alanlar 

On beş kişilik. heyet Temmuzun yir. 
misinde Adanada birleştikten sonra, tek 
bix heyet halinde ve Büyük Mil.et Mec. 

lisini temsil eden heyetin başında bulu. 
nacak olan zatın başkanlığında olarak, 
Antakyaıya hareket edeceklerdir. 

23 Temmuz günü, Partinin vilayet 
.başkanları tarafından Hatay Parti baş. 
karılığına tebr)k telgrafları çekil~cektir. 

Amavatan dahilindeki bütün Halkev. 
lerinde mevzua uygun hitabeler irad ve 

şenlikler tertib olunacağ·ı gibi 23/24 ge. 
cesi Halıkevleriyle Parti ve Belediye bi. 
nalan· aydınlatılacaktır. 

Kinin satışları inhisarlar 
tarafından idare 

edilecek 
Şimdiye kadar Kızılay tarafından ida. 

re edilmekte oı.n kinin satışlarının İn. 

hisarla:r İdaresi tarafından yapılmasına 

dıair Büyük Millet Meclisinde kabul edL 

len kanun, mer'iyete girmiştil". İnhisar. 

lar İdaresi kinin işleriru Kızılaydan tcs. 
ilin alm.ağa başlanuştır. Kinin satışı bir 
haftaya lcada: lnhisarla~ İdaresi tarafm
dan yapılacaktır. 

Pollıte : 

Erik •ilacından dD9en bir adamın 
•Y•Gı kırldı 

Beyo~unda Bostan soıkağında otuıran 

Sa:lih adında biri, evinin bahçesindeki 
erik ağacından düşmüş ve ayağı kırıl. 
mııştır. 

Yaralı berayi tedavi hastaneye kaldı. 
n1m.ıştır. 

Bir boyacı merdivenden 
dOfDb yaralandı 

Şişlide Osmanbeyde ~Azıının fırınını 
boyayan PetırQ merdivenden düşmüş, a. 
ğır surette yaralanmıştır. 

Yaralı Petıro berayi tedavi hastaneye 
kaldırı1ımıştır. 

Bir otobOa tramvaya çıırptı 
Şoför Salbin idaresindeki 1013 numa. 

rah otobil.s Taksim.den geçerken, vatman 
Cemilin idaresindeki Ku~tuluş _ Reyazıd 
tramvay arabasına çarpmıştır. 

Kaza neticesinde tramvay ve otobüs 
hasaı;ıa u~arnışlardı.r. 

Bir tramvay otobDse çarptı 

Va.tınan Ahmedin idaresindeki 459 nu. 
maıralı Şişli - Tünel tramvay arabası, 

Haırbiyeden geçerken §Oför Mehm.edin t. 
daresindeki Şişli • Fatih otobüsüne çarp. 
ml§tır. Kua neticesinde otobüsün kapısı 
ve tramvayın dört camı kırılmıştır. 

Suçlu vatman hakkında takibata baf
lanmıştır. 

B1r kısmı yapılan, bir kısmı da tamam
lanmış bulunan bu yolların, usulen mu -
ayyen mesafeler dahilinde açılması lazım 
gelen su m.enf.e2leri ve kenar hendekler 
tarnaıınen ihme.l edildiği gibi bazı nokta
larda asfaltı a.muden kat'ed.en yollarla 
asfaltın iltisak noktaıa.rında, gene yol al
tında vücude getirilmesi Uuım gelen su 
mecra.lan nazarı dikkaw alınmam.ıştır. 
Bu yüzden ilk yağmurlarda asfalt yolla
rın au altında kalması ve bunun neticesi 
olıa.ra5t esfaltı:a.rın yarıla!'ak bu mec1'9.la
nn ve menfezlerin vücude getırUmesl bir 
zarwıet olacaktır. Bunun haricinde ıuıfal
tın seviyem ga.yrimuntıamamdır ve bu, blr 
baJkı§ta derhal ken<Mni göstermektedir. 
Ayni zamanda asfalt .satıh çok incedir 
ve bunıl&ra asfalt demekten ziyade, a.s -
fıa.ltla sıvanmış yollar demek daha mu -
va.flk: olur. B1nlerce llra harcanarak 
mühmel blr semti umra.na kavuşturan 
İstıanbul Belediyesinden, inşaatın esaslı 
blr surette kontrol edilip eksiklerin ta -
nıamla.tılmasın.ı ıehem.m.lyetle rica ediyo
ruz. 

et narkı kaldırıldı, 
satışlar serbest 

yapılacak 

tıda bazı tüccarların usulsüz hareket - mektedir. 
!erinden dolayı para cezalan tasdik e- Ayni zamanda bu vaziyet ipekli ku
dilmi.ş ve vergi komisyonları için aza maşlara !katılan sun'i ipeğin miktarı .. 
seçimi yapılmıştır. nın. da azalmasını ve yalnız kumaşlara 

Bundan sonra ticaret ve zahire bor - istenilen mathğı ve gösteri~i vermek 
sasmm idare heyeti azalıklan için bir için az miktarda kullanılmasını ve i -
seçim komisyonu ayrılmıştır. peklilerin de dayanıklılığını intaç ede-

Seçim komitesi Oda Reisi Ahmed Ka ceği söylenmektedir. 
ra, umumi katib Cevad Düzenli. ikinci Müstahsilin ipek istihsalini arttırarak 
Reis Ziya Taner. tüccar Nuri Kozbey • kazancı azalmadan fazla istihsalle ayni 
oğlu, Murad Furtun, Akif Erel, ~ah - maişet seviyesini elde etmesi ve ipek 
mud Tekin ve Mehmed Aliden ::nürek- fiatlarmın tedricen düşürülerek cihan 
lkebdir. Bu :komite Ağustos 'bidayetin - piyasalarına uymak, ihracatı mümkün 
de müddeti biten ·borsa idare heyeti !kılmak ve dış pazarlardan ithalata re
seçimleri için faaliyete geçecektir. Se- 'kabet etmek imkanlarının elde edil -
çim Temmuz nihayetine 'kadar netice- mesi düşünülmektedir. . 
lenece'k ve yeni idare heyeti Ağustos - Bu sene topdancıların ipek üzerinde 
da faaliyete başlamış olacalktır. Geçen spekülasyon mahiyetinde harekette bu 
sene idare heyeti seçimi hayli hararet- lunmamalan için tedbirler alınacaktır. 
1i geçmiş olduğundan, bu seneki seçi -
min de hararetli olacağı anlaşılmakta
dır. Ankara borsası 

-···--
Açdq - K:apanq fiatlan 12· 7- 939 

ÇEKLER 

İdare heyeti borsa işleri üzerinde fa· 
al vaziyette olduğundan, alakadarlar 
bu heyetin muhtelif ticaret erbabın -
dan mürekıkeb olmasım ve dünya ticari 
hareketlerini yakından takib eden ve A çılıf 

' Londra . o .98 
d~ piyasalarla geniş temasları bulu - Nn _ Yorl. 126.6616 126,6ö7 , 

nanların da idare heyetinde yer alına- Par1a s.3611 S.155 

Kapanı, 
IU3 

sım istemektedirler. Mlllno 6.66 6.66 
Senelerdenberi ehemmiyetli bir de - Cenevre 28.66 28.55 

ğişilk1ik yapılınıyai'alk hemen hemen ay ::;~teradm ~:~:: ::: 

nen ipka edilen borsa idare heyetinin Brükael 21 .62.ll5 21.rul.l6 

eıkserisinin tiftik ve yapağı işlerile iş • Atına ı.<NW ı.oa2.> 
tigal edenlerden ibaret kald1ğını ve ih- Bofya 1.66 1.66 

Belediye İıktısad Işleri Müdürlüğü et tısaslarınm daha ziyade bu maddelere Prag 4.84. 4.34 
Madrtd 14.086 14.085 

narkını her cins et üzerinden kaldırmış. münhasır kalması dolayısile diğer tica- Vartan 28.8725 2:ı.872a 
t:ıır. Bundan sonra et satışı serbest yapı. ret şubeleri işlerine ye.ikından müessir Budapefte u..&&:.ıs 24.5424 

Iacaktır. olamadıkları ileri sürülmektedir. Bükret 0.905 0.9oa 

Belıediyenin verdiği bu karar kasabla. Geçen seneki seç~ekgenel bu lmev- ~::!na a!:~;ıs 1!:::1ıs 
rı memnun etmisttr. Kasablar Cemiyf'ti zu etrafında uzun muna- aşa ar 0 m~, stokholm 80.66215 80.51523 
. . ~ . . buna rağmen idare heyeti seçiminde \1oskova 23.90..!ii 23.902ö 
ıda.re heyetınden bırı bu hususta şunları . .hd f d'l t" ,d ed'l emio .. _______ ..;_ ______ -1 

1stı a e ı en ne ıce eı e ı em "-
söylemektedir: ti. Alakadar1ar bunun senelerdenberi t S T t K R A Z L A B 

c- Naı-k usulü ikame edilmeden önce müesses nüfuzdan tevellüd ettiğini ve 
et fiatlan daha ucuzdu. Nark usulü çık. seçimin bitaraf zevatın mürakabesi aı~ 
tıktan sonra et fiatları hem yükseldi, tında yapılınas1 18.zım geldiğini söyle -

hem de işe kilo karıştı. Bundan sonr:ı et meıktedirler. 
. .. .. . Seçim komitesinde idare heyeti aza-

Türk borcu I ı>etin 

' • :n • 
• • I vadeli 

Açılıı 

19 276 
19 275 

KapaıııJ 

19 2G 
19 275 

fıatlanrnın lüzumsuz yere yukselıniyece. d Ü .. .. b 1 · t'h b t "". . . .. . lan·n an ç.unun u unmas1 ın ı a a - ............................................................. . 
gı :tahımi.n edılebiltl'-> tın g€ne evvelki senelerdeki şekilde ic- Aslı erlik işleri: 

Deniz işleri: 
Bakırk(y - Ambarlı arasınch. 

atı' talimleri yapılıyor 

ra edileceği kanaatini uyandırmış ve 
seçim hakkını haiz olan tüccar1ar bu 
hususta müessir tedbirler almak kara-

Llae ve YOksek okuldan bu sene 
mezun olanlar çaörıhyor 

Lise ve muadlll daıha yüksek okullardan 
nna varmışlardır. mezun olanlar, askerliklerini yapmadan me-

İdare heyetinde mhire, bakliyat. muriyet alamıyaoa.kların.da.n 938/939 ders yı-
v f d · lında bu gibi okulı.irdan mezun olup ta tah-· Evvel'ki günden itibaren Bakırköy ile ipek. pamuk, tiftik, yag. a yon, av erı-

slline n1he(yet verecek okurla.rın son yokla -
Ambarlı.köy burnu arasında sahilden beş si gibi borsada muamele gören işlerle malan Beşiktaş .Askerlik ıubesinde kW'Ula ... 
mil mesafede tayyare atış taliırJeri ya.. iştigal eden tüccarların da. bulunması oo.k askerlik meclisinde 1-16-Atuatos-939 da 

Pılmağa başlanmı~tH". Mıntaka liman re- istenmektedir. yapılacaktır. 
~ Bu 15 günlük müddet içinde kanuni bir 

isliği bu atıı talimlerinin devarr. edeceği Akala cinsi pamuklardan iyi DUl.2ıel'ere dayanmaıksızın bu mecııae müra.C4L-

tir ay zarfında. deniz vasıtalarının talim neticeler ah"ıyor aıt etmıyenler hakkında kanun! muamele· 

sahasından uzak olarak geçmelerini al.il. Bu sene Maydos ve havallsinde A .. yapılacaktır. 
kad 1 b'ld" · t' •. ~. toh 1 il . t TDtOn ikramiyelerl varlllyor 

ar a.ra ı ırmtş ır. kala cinsi pamu!ı\ um ar e zerıya Kartal ASkerlik Şubesinden: Şubede ka • 
Danlzyolları Umum MOdDrlDOO yapılmL? ve maM-ulön iyi şartlar dahi- yxUı şehid yetimleri ue harb malftllertnın 

Tophaneye ta,ınıyor linde inkişaf etmekte olduğu görülmüş Temmuz ~içinde Pa.za.rteBi ve Q&l16mba 

Bir at k•myonu bir ameleye çarptı Devlet Denizyoliarı Umum Müdüriü. tür. günleri 1Jtramiyelerin1 almak tl7ıere dörder' 

Et nakliyat firketine aid olup ıoför ğü tıeŞkilMı dünden itibaren, eski Deniz. Geçen sene yerli cins pamuklarını fototmfla şubeye sı:ın:'~ri. 
Ahmedin idaresindeki kamyon, Rızapap bank binasından Tophanedeki Denizyol- 40-42 kuruş ar~mda satan bu mınta-
yokuşundan inerken amele Akbaı adın. lan binaaına taşınmağa başlamıştır. ka müstahsili, Akalanın kalite itibari-
da birine çarparak yaralamıştır. le daha yükse'k olacağından daha mü -

\l!araiınm müdavatı yapılmış, ruçlu lnhiArlarde yeni bazı tayinler yapıldı said fiat tuttuTaca.klıarını ümid etmek-
§IOfıÖr yakalanmıştır. İnlıisarlar Umum Müdfrrlü~.i tefkilA. tedirler. 

Kadıköy Askerlik 1Jubeıs1nden: Barb ma • 
lftlleri ile tehld yetimlertnın ttltiln pa.ralan 
gelmiştir. 17/TemmUZ/939 ltlnünıden itlbareD 
para tevzlatıllfL Kadıköy htlkOımet blnaauıda 
eTlemne aalommd& .ba.şlı~tır. · &ılrlfeMr hava okullannda yapılan 

lmtibaında Tfiııkkufundan T talebeye 
harö br6veel verilmiftir. ŞiındJy.e kadar 
bu brfSwyi alaılilar 13 e baliğ olınu§tur. 

Vall Tafdelen ta•IAtını tetkik etti 
Vali w Belediye Reisi Lfttfi Kırdar 

dün Taflfeleıne gitınlJ, ııu tesiaatını göz.. 
den gıeçlrmiftir. 

Bir otcmobll ihtiyar bir kadına çarptı tmda bazı yeni tayinler yapılınıı. bu a. Yer yer yaıpı.Jan tecrübelerden alınan 
Şoför Mehmedin idaresindeki 1696 ı-ada 1staınbul lnhisadar Başmüdüırlüğü neticeler mfuıaid olmakta devam ettik

numara:lı otomobil, Moda caddesinden muhasibi mes'ulü Süleyman Ankara bi. çe yakın bir litide bütün istihsal mın -
geçerken 60 yaşlannda Ay,e adında bir ra faıbrikası müdür veıkfiletine müfettiş takalarında bu cins ttriyata daha bü -
kadına çupmtştır. Muızaffer Sitrd müstakil mü~ürlül'.ine, yıilk bi~ ehemmiyet verilecektir. _ 

Pazartesi ve Cmna gün1erl feh,ld yet.imle .. 
r1ne. 

Salı ve cunıa.rtesı günleri de harb maliU • 
ıertn.e datttılaca.ktır. Para dalıtma zamanı 
abalblıın sa.at dokuzdan on ıtıye kadar de
V'am edecek.tir. 

Şehir işleri: 

Bir milyon ytlz bin llrahk 
yol yapılacak 

Yaralının müdavatı ya,pılmı suçlu .. . .. .. . Şimdıye kadar muhtelif mıntaka1ar 
f
.. ş, Kastamonu müstakil müduru Nuri de da yanılan ve dalına iyi neticeler ve -

şo or yak.alanmışnr. B'tl' b ı:.:ı:ı ın~; t · edil i 1 l" ~ 1L'3 aşm:u.uur '-L6 ... ne ayın m 1 er. ~n geniş reriyat, mEJmnuıniyet verici-

~--..... - .... - ....... _ ... _... , -· d'ir ve bu iptidat istthl!k ve ihraç mad-lnhisarlarda: 

Temmuzun 13/14/15 gUnlert numara almü 
için şubeye mnracaa.t edilecektir. 
Reeınt sened; maaş cüzdanı; nüfus cüzda

nı ve üçer aded fotognıf beraber ıetırlle .. 
oektlr. 

• • • 
inhisarlar Vekili yak1nda 

f&hrimlza geliyor 

ISTANBUL HALK demiz de, büyüik bir tekAmüle kavuş -
TiYATROSU ma'ktadır. Eminönü Askerll.k Şubesi B~kanlığmdanı 

ipekli mensucat ucuzlıyacak ~==e=:kh:~~maı:e:1 ~~:n;;: Kenan Onler ve 
Bir milyooı yüz bin lfra ile yapılacak 

!J!Olların listesi hazırlanml,fttr. Bu para 
ile Çifteaarayla:r sokağı, Meyityok.uşu, 

Beyoğlu Zükfır hastanesi caddes!, Maç. 
ıkada Hacı.e.m.inefendi sokağı yapılacak. 

br. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Ka. 
radenizin bugünlerde şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. İnhisarlar Veldli İ9tan.. 
bulda biır-kaç gün kalarak a&nrük ve İn. 
hisarlar te~latını teftiı edecek ve tet. 
kiklerde bulunaeaktır. 

arkadaşları Geçen sene ipek fiatlan kilosu 1200- tevziatı için Vekaleti Cellleden gelen tevzi 
12SO llruııış arasında olduğu halde bu cüzdan.lan verileceğinden harb malftlü sübfıY 

vıe erlerinin resmi sened, mıaa.ş cüzdanı, ma.
satl.flBıl' 1000 kuruştan vAdeli a - lfillyet raporu, nUfu.s cüzdanı ve ikişer re -

Uvre satıtlar 1050 kmı.:ıştan yapllmak:- ~ 14/7/ 939 Cuma gününden, şehld yetım
a perde MiıaJ n"filaii Oto Keti varyeteai HaD8 ıfAldı:r, Dilnya ipek ff.atlar.ı 5 00-600 ku- lerinln de YUka.rıda 18tenllen vesaiklerlle 

Bu alctpı Büy61ı:det• 

aile bahçeaiııde 

ÇAM SAKIZI 
Oblto tel•p 1.1 kerlbel•ri ruttuı'· Fiatların buı een.e 200-250 ku _ 24/ 7/939 Paza.rteai gününden itibaren hergün 

.cubava almeleri llAn olunur, 
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........ ____________________ ..,;;; __________ .____________ ------------------------------
Erzincan valisinin Divrik de yakında 

Kızılırmak havzası 
köylerinde kuraklık var 

iyi suya kavuşuyor 
gazetemize benanatı Divrlk (Husus!) - Meb'us heJilierl-

3 miz mühendis Naci Demi.rağm yaptır -
makıta olduğu su tesisatı çok ilerlemiş, 

Vilayetin 50 köyünde mahsül kurudu. Buna mukabil 
Kızılırmak boşuboşuna ve faydasız olarak akıvor 

Erzincan vatisi Osman Nuri Tekeli 

sından istikraz yapılıyor. 150 bin li~a: 
lık istikraz mazbatası bel.etliye meclısı 
tarafından tanzim edilerek V ekruete 
sunulmuştur. İstikraz muameılesi va -
kında bitmiş olacaıktır. Halk.evinin nok
san kalan lkalörirer, su elektrik tesisa
tı için on bin lira gelmiştir. Bu işi de 
bugün münakasaya koyacağız. 

Nazilli kaymakammm yeni 
memuriyeti 

rerşedilecek yirmi bin metrelik borular 
da gelmiştir. 
Hayırsever hemşerimiz; sayesinde üç 

ay sonra bütün memleket halkı temiz 
ve iyi suya kavuşacaktır. 

Naci Demirağ dünkü trenle berabe -
rinde mühendisleri olduğu halde ka -
zamıza gelmiş, bazı tesisat ve kasaba 
elektrik işini tetkik etmeğe başlamış -
tır. 

Polath köylUsUne orak makinesi 
dagıtlldı 

Polatlıdan yazılıyor: 

Buğdayile meıhur olan Polatlımız 
köylerine ziraat :kombinaları beheri iki 
yüz lira kıymetinde elli aded orak ma
kinesi dağıtmıştır. Tam vaktinde yapı
lan bu yardımdan köylülerimiz çok se -
vinm.işlerdir. Birçdklan da makine bek
lemektedirler. 

Ktzıhrm'lK. navzası tarlalarında hasad 

Köylerimize yakında verileceği söy
lenen harman makineleri ve traktörler 
sa:bırsızltkla !beklenmektedir. 

Çankırı (Hususi) - Bu yıl vilayet ı Çünkü burası Çankırının Çukurova
çevresinde lkuraıklığın doğurduğu fena sıdır. Vilayetin her yıl 20 bin ton buğ
filcibetler haşgöstem.niş bulunmaktadır. 

Bugüne kadar vilayete 5 O köy mü -
racaat ederek köylerindeki kuraklığı 

Hendekte rüşvet veren bir tesbit ettirmek istemiştir. 
köylU mahkQm oldu ~irç~k ma?aııer~e yapılan t~tkik~er 

netıcesinde vılayetın ıpek çok koylerın-
Hendek (HU5USi) - Hendeğin Kö~k de ve bilhassa Kızılırmak havzasında 

iköyünden Remzi isminde bir köylü ta- kuraklık ibütün dehşetile hükmünü 
rafından inhisarlar ambarından eksper sürmüş olduğu anlaşılmıştır. 
HAınide beş lira rüşv~t teklif ettiğin - Kızılırmak havzası Çankırının yegAne 
den yakala~ ve 37 gün hapse 25 li- buğday ekimi inıntakasını teşkil etme'k-
ra para cezasına mahkfun olmuştur. tedir. 

Kütahya kültür 
direktörlüğü 

Kü~ahya (Hu
susi) - Uzun za
mandanberi açık 

bulunan vilayeti -
nıiz kültür direk -
törlüğüne bu de -
fa lise kimya öğ -
retmeni Mazhar 
Erkan tayin edil
mistir. 

Universite fen 
fakültesi mezunu Mazhar Erkan 

Burada 20 köyün mahsulü toprak -
tan yeni çıktığı: sıralarda kurumuştur. 
Köylü ıstılfilıile -köy kurd olmuş yan
mıştır- sonradan yağan yağmur fayda
sız olmuştur. 

Klı.zılıımağın ıbol. bol akan kızıl su
yuna hasret ~ke çeke yanıp kavrulan 
tarlalardaki körpe mahsul bugün öyle
ce mahvolm~ bulunmaktadır. 

Her yıl bu havzada rastladığımız o 
diz boyu yeşil ve altın renkli başaklar 

yerine bugün yanık kara topraklı tar
la1ar hazin bir manzara halindedir. 

day . .f bin ton arpa ihracatını yükselt
mek ve mahsulaattan iyi bir randıman 
almak isteniyorsa bu havzayı Kızılır -
maktan sulamak çarelerine başvurarak 
o mümbit araziyi Allahın yağmurunu 
bekletmekten kurtarmak lazımdır. 

Bu yıl bu havzanın kuraklığı köylü
ye tohumunu bile alamıyacak vaziye
te düşürmüştür. 

Çanıkınnın diğer mıntak.alanndan 
Şabanözü ve Yapraklı nahiyelerinde de 
ekin vaziyeti iyi sayılmamaktadır. 
Yalnız Orta nahiyesi, Çer:keş kazası çok 
güzeldir. İlgaz ise iyidir. Fakat eı'ktik
leri kendilerine yetişmez. Şu hale na
zaran umumiyet itibarile Çankında bu 
yıl mahsul rekoltesi iyi değildir. 

Bu ise zaten iktısadiyatı çok zavallı 
bir halde bulunan Çanıkın için daha 
fena bir vaziyet doğuracaktır. 

Çankırı iktısadiyatınm yükselmesi -
ne amil olacak görünüş ziraatinin inki
şafıdır. Buna verilecek ehemmiyet her 
şeyden üstün olmalıdır. 

Bunun için vilayetin bu hususta me
todlu çalışmaları ve köylüye rehber ol-· 
ması lazımdır. 

Çerk~ ve havalis inde rnentane cin "' 
buğday bire 20 vermektedir. Diüer es-,., 

C Kırklareli şehir planı yapıhyor ) 
~~~~--~__.;._----

olan ve senelerce askeri liselerde n1u -
allimlik ve tedrisat müdürlüğü vazife
lerini büyük başarılarla yapan bu kıy-
metli ve genç arkadaş, vilayetimizde 
bulunduğu bir senedenberi muhitin hak 
lı olarak sevgi ve saygısm~ kazanmağa 
muvaffak olmuştur. Memleketin içti -

mai hareketlerine seniş ve semereli fa 
aliyetile iş-tirak eden bu kıymetli maa
rifcinin Kütahya maarifinin başına ge
tirilmesi Kütahya için bir kazançtır. 

Ha1buki kanallar ve cedvellerle bu 
havzayı suya garketmek imkanı güç de 
değil .. Çankmrun iktısadi inkişafını ve 
buradaki köylünün kalkınması. ziraati
ne verilecek olan ehemmiyetine bağlı 
olduğuna göre, her türlil mahsul ye -
ti.ştiren ve bilhassa buğday, pamuk zi
raati yapılan bu havzanın Kızılırmak
tan istifadelenmesi zamanı gelmiştir. 

ki ektikleri cins ise ancak bire altı ve-
rir.tJ13u yıl Çerkeş havalisinde 50 ye ya
kın rençber bu tohumdan edinmiş ve 
ekmiştir. Bu tohum ise Adapazarı to
hum ıslah istasyonunda Bolu, Düzce, 
Adapazarı havalisinde dafutıhvor ve bu 
yerler tamamile bu cinst~n ~ivor 

/ 

Muş orta mektebinin yeni 
mezunları 

Muş (Hususi) - Şehrimizde açılan 
orta okulıun bu ~ene ilk mezunu olarak 
16 genç yetiştirilmiştir. Bunlar şerefi
ne orta okulda bir çay ziyafeti tertib 
edilmiş ve bu ziyafette allk.ışlar arasın
da diplomalar da~tılımştır. _ 

~---.-- .. lik bir fen Kütahya orman mUdUrlUgU 
Kırklareli (Hususi) - Belecı.ıyemız hazır şehir pllnı beş ~tadır Bü _ Kütahya (Hususi) - Kütahya or -

lll~ınleketin imarına engel olan ?lansı~- ~~y~ti ta:.afındanı yapı:a.1 ol~acak- man idaresi müdürlüğü.ne kıymetli or
İbik durumunu ıbertaraf etmek içın şehır tün ı.şler uç aya kadar . ı.. ::ı. disle...:-...:ıen Suad tayın' e -

" R . ::ı. di . adamları !le J.<J m.an mu.uen nuıu Planının yeniden yapılmasına karar tır. esım muıuen sın .. mektedir di'lıni tir 
'7errniştir. Altı bin dört yüz liraya hali başında çalıştıklarım goster' · ş · 

018 Hasan Bev Diyor ki: 

Çan.kın vilayeti köylünün zirat kal
kınması yolunda faaliyetler g&stenrken 
pulluk. araba, tohum temizleme istas
yonları ve makineleri getirtirken Irmak 
havzasını kalkınmada hedef ittihaz et-
melidir. 

Çerkeş mıntakasınm Bintane ~dı ~er
diği bu mentane cinsi buğdayı bütiin 
havaliye yaymak suretile fazla 'Tlahsul 
alınmasına sebebiyet vermek de lbun
dır. 

Pmarhisar - Kırklareli Halkspor maçı ) 
--~-----------~--...;..--

Kırklareli (.liususi) - Bu hafta şeh- zevkli olmuştur. Baştan sona kadar üs
rimiıx:le oldukça takviyeli olar~ gelen ıtün bir oyun oynıyan Halk.spor halklı 
:Pınarhisar zabitanmdan müteşekkil ta- olarak 3-2 galib gelmiştir. 
kımla Kwklareli Halkspor iltlıübü takı- Resimler oyundan evvel alınmış _ 
mı arasında yapılan dostluk maçı çok tır. 

Bursada koza satışları / 
Bursa (Husust) - Yeni koza mahsul 

satışı geçen ayın ortalarına doğru hız-
1.en.mı.ş, Razi.Tanın yirmi yedisinde 
119.412 ikilo koza satrlmıştıır. Bundan 

- Bizım kavınbirader işi 
edehiyatçmğ;ı · dôktJ Hasan 
Bey. 

... Eline kaJem, kağtd al. 

mış, boyun.a §İir yazıp duru.. 
yor •• 

. . . buluşlar fena değil am
ma.. vezinler bozuk. •• 

sonra satJş gitgide azalmıştır. Dünkü 
satış miktarı iborsa kaydinde 48. 1 70 ki-

Hasan Bey - Bu genç ea. :lodur. Bununlaıberaber Bın-aada ve lro
kiden seyyar esnaflık et:rıUt- za hanında iııdllıam gö~ çarpacak do-
ti, değil mi? reced'edir. 



6 Sayfa 

,-Hidiseler Karııamda _, 

ÇAL.GD VE ŞARIKD 

B u semt İstanbulun en fakir 

semti .. 

geldiği tarafa sürüklüyorlar. Sesin gel
diği tarafa yaklaştıkça, birdenbire htlv1. 

iBu sokak İstanbulun en bakımsız so. 
kağı •• 

yetini teŞhis edemediğim eski bir aşina. 
ya yakl'aşıyorum sanıyorum. 

Çok yaklaştım. Sesin geldiği evin ö. 
nünde durdum, v~ dinledim. 

iBu evler İstanbulun en harab evleri .. 
Ben bir gece bu semtin bu sokağında. 

ki evlerin pencerelerine baka llaka yürü. içerde ud çalmıyor ve bir kadın uöla 

beraber şarkı söylüyordu. yorum. 

Bazı pencerelerde beyaz birer perde * 
var. Bazılarının kjrılmı~ camlan yerine . . 

'h Bu semt İstanbuıun en fakır semti .. 
•dl l k~"'d'a perde ı tı'l·acını YaJ>"j'.ırı mış "'6• 1 r · J Bu sokak İstanbulun en bakımsız sc. 

da ortadan kaldırmış. Kah birinden saç.. kağı 
1 .. 

ları dağınık bir kadın b'lşı gôrünüyor. Bu evler fstanbulu:ı en hnrab evıe~i. 
kfilı ö1ıdk.inde 18mbanın ziyasmd:.=t akse. lstaribulun zengin semtlerinde1d ma. 

den bir erkek gölgesi sezilıyor. 

Ses yok. Gürültü yok. Çünk~ evlerin 
90ğunda oturanla.· gecenin başka senıL 
ler için çok erken denecek bu saatinde 
uyumuşlar. 

den radyo gürültülerinden kaçmış •:e bir 
daha oralara uğramamış olan hakiki çal. 

gı sesini, ve ağızdan çıkan berrak şarkı. 

yı senelerdenberi ilk defa böyle bir s:.ı

kaktan geçerken duyuyordum. 

Yürüyorum. Kulağıma bir ses geliyor. 
r:J ı.r11ıet ~u!u.ı.ri. Ayaklarım gayri ıhtı) ari beni bu scsrn 

C Bunlan b·liyor mu idiniz ? =:=] 
Sut içme rekoru 

,,. -
\ ~ .. ~ 

• ! • -;".Ji._ ~ I '""' 
~;_:t;g~1., . .ı: j 
~r.' ... /; 

Garib bir aile 
Fransada Arc • 

hes şehrinde yf.di 
çocuklu bir 3ile 
v:ırdır. Bu aile 
mühim bir hususi. 
yete maliktir. Ye. 
di çocuktan her 
bıri haftanın mu -
ayyen Direr gunünde dünyay'.l gelmiş • 
}erdir. Pazardan tutunuzd:ı Cumartesjve 
kadar her senenin bir günü bir çocuk 
doğmuştur. B•ı şehir çocukları kendine 
uğur saymaktadır. 

* Oç saatta kemare 
Londrada tec .. 

rübe Jaboratuar. 
larında yapılan zi. 

İngiliz aktrisi Eller.. Terry yapmış oL 
duğu bir bahis neticesinde bir ay müd • 
detle her gün sekiz litre süt içmiş ve 
bahsi kaznnm~ır. Ellen Terry sütün 
bir insanı şişmanlatmadığını iddia ey • 
leımişti. Filvaki bu bır ay müddet i~-inJe 
beş kilo eksilmiştir. 

rai tecrübeler 11('. .. 

ticcsinde tnm üç 
saat zarlında bir 
turp tohwnu ke • 
rnale erdirilmiş • 
tir. Bu hususta e. 
lektrikten istifade edilrniştır. 

lf.. 

Bir Macar dansözUnDn hUneri 
1938 senesınde 

Mısırda bulun -
muş ola.n bir Ma. 
car dansözü p:ır • 
rnaklarının ucuna 
basmak .suretile 
meşhur Ebülho • 
lün ta tepesine 
çıkmağa muvaf!ak olmuştur. 

* Amerikadan otomobil ihracatı 
Yapılan hesab. 

lara nazaran A • 
merikadan vasatı 

olarak dakikada 
bır otomobil ihraç 
edilmektedir. Bu 
hesaba göre bir 
saatte 60, bir günde 2880 otomobil harice 
çıkarılmaktadır • 

............................................................. _ ............... -...-···-···-· -······-··········· ....... _ 

L SLER 
isimsiz kalmış 
Bir çocuk ..• 

Bayan S. M. fena bir vaziyette. Ba. 
na yolladığı mektubda diyor ki: 

c- Ben daha 14 üncü yaşımda ikt>n 
hoca nikahı He evlendim, kocam fena 
çıktı, ayrıldık. Bir müdde~ sonra evli 
ıbir adamla metres hayatı yaşamaya 
başladım. Bir çocuğum oldu. O za. 
man da adam karısının duymasından 

endişe ederek beni bırakıp gitti, şim. 
di ·ayda 10 lira göndermekl~ ıktlia et. 
mektedir. Acaba mahkemeye rnürrı. 

caat etsem hu miktarı artırmak müm .. 
!kün olur mu?> 

* 
Bu okuyucumun hikayesinde mii. 

himce bir yanlışlık bulunacak: İfade.. 

sinin tarzından anladığıma gör~ bu.. 

gün de yaşı 20 nin altındadır. Halbu. 

ki daha 14 yaşında iken hoca nikfü1ı 

ile evlendiğini söylüyor. Demek ki 

hadise 6 yıl evvel geçmişti... O zam=ın 

ise hoca nikahı değil, medeni kanun 

vardı. Binaenaleyh genç kız hayata 

meşru zevce değil, metres olarak atıJ. 
mış olacaktır. 

Bu noktayı kaydettikten sonra sua.. 
linin cevabına geçelim: 

Bc.nce Bayan S. M. nin vazifesi aı. 

rna:kta olduğu nafakanın mıktarını ı:ır. 

tırmaya çal~mak değil, daha evvel 
çocuğuna bir isim bulmak. bu mak. 
sadla da adamı id'are etmektir. Mt>de. 
nt kanun müsaiddir, bu adam isterse 
evlenmeden de çocuğu tanıyabili!', va. 

zifesi de onu yapmaK. günahının hiç 
değilse bir kısmını eksiJtmek~ir. 

Müm:kün olduğu kadar tatlılıkla, ço. 
cuğun masum tebessümlerinden de 
!kuvvet alarak bu hedefe doğru y-:lrii. 
mek lazımdır. 

* Bayan cT. H.> ya: 

Siıl çok küçük yaşta, fazla koşma. 
ya başlamış görüyorum. dikkat edi. 
niz, düşersini7-

* Bayan cR. $.> ye: 

Kadınlar ya drığm yolda kalır1ar, 

yahud da eğrısine saparlar. 
cAynlmama imk!n yok> diyorsu.. 

11uz, o halde e~i yolu peşinden seç.. 
m~ oJacaksınız. Niçin benden akıl da. 
OlflYOI'StınUZ? 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Yazlık çocuk 

elbisesi 

Temmuz 13 

Bir mübaşir rüşvet 
alırken yakalandı 

Suçlunun üzerinde işaretli paralar bulundu ve kendisi 
mahkeme kararile tevkif edildi 

Dün adliye tebliğat dairesi mübaşir- memişlerdir. Mahkeme, Basrinin tev • 
lerindcn Basri isminde biri. Karaköy - kifine karar vermiş ve diğer şahidlerin 
de bir mahallebici dükkanında Emin celbi için, duruşmayı talik etmiştir. 

~~aa ibir tüccardan rüşve~ aln1ken s_uç Kasden yangm çıkaran 3 sene 
ustunde yakalanarak, adlıyeye teslım 
ediim~tir. 6 ay, yalan şehadette bulunanlar 

Suçlu mübaşir hakkındaki iddiaya birer sene hapse mahkOm 
nazaran hadise şöyle cereyan etmiş - d'ld'I 
tir: e ı ı er 

Meselede adı geçen Eminin karısına Ağırceza mahkemesinde dün ka ·den 
ilama müstenid bir nafaka borcu var • işlenmiş bir yangın davası neticelen -
dır. Bu borç icra <lairesine intikal ede- dirilmiştir. 
rek, muameleye konmuş, suçlu müba - Hadisenin suçlusu bulunan Brkir sa
şir Basriye icra ödeme emrini tebliğ va hibi bulunduğu benzinci dükkanını. si· 
zifesi verilmiştir. Basri. evvelki gün gorta parasına tamaen kasden ,,aktığı 
Tophaneye giderek. Boğazkesende Bal- iddiasile, Ağırcezaya verilmişti. 
lık apartımanında oturan Emini bul • Mahkeme. yapılan duruşma sonunda 
muş ve ft<endisine bu işi kendisine pa - Bekirin bu suçu işlediğini delillerle sa 
ra verdiği takdirde halledebileceğini bit görmüş ve neticede 3 sene 6 av müd 
söylemiştir. Emin de sureta bunu ka - detle hapsine karar vermiştir. İlk tah
bul etmiş görünerek, neticede 30 lira - kikat sırasında, şahid olarak dinlenir -
ya .cnı1h olmuşlardır. Emin 1 S lirayı lerken ifadelerini ketmettiklerin • 
Basriye peşin olarak vermiş, kalan kıs- den dolayı hadisenin maznunları sıra • 
mı için de ertesi günü, yani dün için sına geçen Emin ve Şakir de, bu suç -
Karakövde bir mahallebicide randevu larmdan birer buçuk sene hapse ınah -
vermiştir. Bundan sonra vaziyetten a- klım edilmişlerdir. 

. . . . vukatını ve müd<leiumumiliği haber - Denizbank eski mUdUrler·nden 
~tek. - ceket ç~uk ıçın kullanışlı cır dar etmiş ve 2 nci şube memurları ta-

elbisedrr. Fakat bır mahzuru vardır. Ço. rafından bir cürmüın~ud tertib edil- biri Şahid Slfatile dinlenildi 
cuk vücudünde etek, bü~üklerdeki_ g~bl m~tir. Satiye yolsuzluğu etrafında yapıl _ 
rahat .~rn:~ız. Mu;laka bır .askıya ıhtı; Mübaşir Basri dün saat 11,30 dama makta olan adli tahkikatın birkaç gü • 
yaç göstcnr. Aıelade askılı etekler ÇOK hallebici dükk~nında evvelce numara - ne kadar neticeleneceğini dün yazmış
görüldüğü içi!l şöyle yarı rob, yan etek lan tesbit olunan 1 S Ura rüsveti aldık- tık. Ancak, bu, Ankaraya gönderilen 
bir model, dah~ n~ k~dar hoşa gider. ~ tan sonra suç üstü yakalanaraık, para istinabe varakalarımn sorgu hakimli -

Bluz. beneklı hır ıpekliden, .tek d:ız kendisinden istir<lad edilmiştir. {{ine gelmesile mümkün olabilecektir. 
kumaştan yapılır. Askıları, roba yeri, Suçlu bunu müteakib derhal adlive- İstinabe yolile alınan ifadelerin bugün 
ce~!n ke_nan birer dar su ile süslenir. E. ve tesli:n edilerek. hadisenin tahkika - İstanbul adliyesine gönderilmesi bek 
tegıne bır sıra (kedı, kuş, çiçek) çocnğıın t ··dd · • · 1 · d F len-m.ôktedı'r. . . . . 1na mu eıumumı muavın enn en e "'"' 
seveceği motıfler ışlerıır. 'd B id t · üb · · 4 ·· •· h~1-· · S · au··n de rı un agana are e mış, m aşırın uncu sorgu l:tll\Imı amı. 

Kanaviçe kendine icra memuru süsü verdiği de tahkikatın son safhası üzerinde meş~u1 
tahkikatla tesbit edilmiştir. olmuş ve bu arada sabık Denizbanlt 

Kanavıçeyı yabana atmayınız. Örneği 
gü:zel olunca süslediği elbjseyi ne şrk 
gösterir. 

İnce yünlüden şöyle' bir açık renk Jile 
yaptırırs3nız aklınıza ilk gelecek gar • 
nitfrr kanaviçe o!malıdır. Kumaş olma
sı şnrt değil. 0rgüni.in üstünü ue kanavi. 
çe ile süsliycbilirsinız. 

Modelin işle:nesi kadar biçırni de gü. 
zeldir. Kapalı, fakat • ucu sivri ,,?duğu 
için - yüzü şişman göstcrmiyen bir ya. 

Dün geç vakit. her iki suçtan Asliye müdürlerinden Cemal ikizi şahid >la -
4 üncü ceza mahkemesine sevkedilen ra'k dinlemiştir. Cemal İkiz yolsuzluk 
Basri, sorgusunda: hadisesi etrafında hadiseyi aydınlatıcı 

- Bu aleyhimdeki iddia bir ismtd ve izahat vermiştir. 
iftiradan ibarettir. Ben, mahaHebici Hadise etrafmda, dün başkaca mü -
dükkanında Emine sadece evrakı tes - him bir safha cereyan etmemiştir. 

lirn ettim. Fakat, rilşvet aldığım ya - lstanbul mfiddefımumİSİ bir 8J 
landır. Ortada suç delili olan 15 lira da • 
üstümden çıkarılmış değildir. Bu pa - mezunıyel aldı 
raları !komiser karakolda masanın üze- İstanbul Müddeiumumisi Hikmet ()ıı 
rine attı. fakat nerden çıktı bilemem. nat, dünden itibaren bir ay müddetle 

Demiştir. senelik mezuniyetini istimale başlamış 
Fakat. hAdisenin şahidleri maznunun ve yer.ine müddeiumumilik başrnuavi

bu şekildeki müdafaasına iştirak et - ni Sünuhiyi tevkil etm~tir. 

Çorlu - Edirne maçı ) 

ka, bu yakaya benziyen bir etek ucu, Edirne (Hususi) - Bir maç yapmak üzere şehrimize gelen Çorlu sporcu
düz kollar ... İki kup gibi göğsü saran ko- ları burada hararetle karşılanmışlardır. Maç Edirne ile Çorlu muhteıiti arasın· 
yu renk çi7.gilcr ... Yan yana iliklenen bir da yapılmış ve neticede 5-3 Edirneliler galib gelmiştir. Maç çok samimi ol • 
göğüs, minimini düğmeler. muştur. Resimde Çorlu muhteliti görülmektedir. 

································································································································-····-································ .... ----····-·-
iki ahbab çavuşlar: Kutubda poker partisi 1 
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Sayfa 1 

( Tarihten Sayfalar ) 

ıara Haudaroaıu 
"Müt~iş bir kış gününde Sarıalan belini aşan Evliya 
Ç~le~~ Kara Hay~~roğlu ile adamlarının arasına nasıl 
duşmuş ve tatlı dılıle hoşca canını nasıl kurtarmışb?,, 
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"Karım bir balo için yuvasını yıktı, 
bir daha evlenmek mi, lô.net olsan!,, 

''Kadın 
için her 

"' ugruna 

yalnız namusu ve 
şeye katlanabilir. 

"' çocugu 
Midesi 

izzeti nefsini ezdiremez ,, 
" Hem elde meziyet yok, hem sadakat namevcud ... Sonra da erkekleri "Daktilo, ortamekteb mezunu kız aile kadını olamaz· 

mış. Demek erkekler hala kendilerine arkadaş aramı· itham... Evlenmek, ha ••• Ben akhmı kaçırmadım! ,, 
e Ekrem Sencer (Ankara): 

ı .J-W ve vakti yerinde, orta yaşlı, fakat 
görünüşü daha genç, sıhhatli bir ada -
mım. Üç sene evvel evlendım. Evlendi -
tim kıza, ilk tanıştığımız sırad& demiş -
tim !ki: 

- Her arzunu yaparım, sana hizmet
çi tutar, iş gördürmem, gezdiririm. Giy. 
dirir, Jru.şatırım. Fakat ben bir garib ta -
biatli, kıskanç bir adamım. Baloya gö. 
tunnem. başkasının kollarında danset -
mene tahammül edemem. Bunu gözüne 
' 'alıyor musun? •• 

Banıa bir kedi gibi sokularak fÖyle ce
vab vermişü: 
, - Bu 9Qk makul arzuya karşı hayır, 
diyebilir miyim? istersen sensiz sokağa 
'çıkmam. Benden istediğin çok basit ve 
küçük bir arzudur. 

Evlendik. Üç ay geçmeden sızlanmağa 
'bafladı: 

- Fillncalar bu akşam baloya gidi • 
yorlaır, biz de gitsek.. iki ahbab yüzü gö. 
rii1"ÜZ. 
ı Evde kapamatnıftım. Ahbab yüzüne 
huret değildi. Bu teklifieri reddetmeğe 
0

başladım, tevali etti. Kat'J bir lisanla, 
bunu asla yapmıyacağımı tekrarladım. 

Bir iş için İstanbula gelmiştim. O da be. 
'ilim bulunmadığım müd~tçe annesinin 
~anında kalacaktı. Avdet ettiğim zaman. 
onun apaTtıman komşularımızla bir ba. 
:ıoya gittiğini, sabahlara kadar tanışabi1. 
cUk.lerile, hiç oturmadan dansedip, kurd
lannı döktüğiinii haber aldım. Hem be • 
nim iznim. olmadan gitmi§, hem de ya • 
bancı erlteklerin kollarında sabaha kadar 
dönmüştü. Hırpaladım, fakat bu sebeb 
için yuvamı yıkmaôım. Her balo lAfı 

geçtikçe sızlanıyor, muttasıl gitmemh-:i 
J81'ar ediyordu. 
N~yet aldım, götürdüm. Şartımız 

fUydu: 

- Başka bir erkekle kat'iyen danset. 
miyece!kti. Lakin bir anlık gafletimden 
istifade ederek, bir delikanlının kolla • 
nnda damettiğini görmedim mi? .• Bey • 
nimden vurulmuşa döndüm. Dansettiği 

!V'akit, fena halde tersledim. Bana ne ce. 
-vab verse beğenirsiniz: 

- Başkalarile dansetmedikten sonra 
baloya niçin geliyoruz. 

Aldım, eve getirdim., bu iJ1 halletme. 
mi% llzım geldiğini söyledim. Hayretler 
içinde şu cevabı ald'ım: 

,,....;, müsrifliğinden, kimi itaatsizliğinden, ki. 
..::ıı • <...> mi de eğlenceye düşkün olduğundan şi -
~ kayet ediyordu. Koca, çalışıp gehrmekle 

Bekdr erkeklerin i.idia.tı: Kadınıı 

gÖf'e erkek 

- Eğer balolara gitmiyecekick. baş • 
kalarile dansetmemı! müsaade etmiyecek 
isen aynlalım! 

Bunu evvelA bir kuru tehdid zannet. 
tim. 

- Peki! 
Dedim. 
Ertesi gün eve geldiğim zaman eşya~ 

larile, kanın yoktu. 
Annı;sinin evine haber göndererek, 

dönmesini ihtar ettim. Kendi yerine ce. 
vabı geldi: 

- Ben genç kadınım, her arzmun ya. 
pılma:sını isterim. Kendimi balolardan 
mahrum etmek ıstemem. Böyle işi'ııe ge. 
lirse •• 

Lanet ettim, bir balo uğuruna mes'ud 
yuvasını yıkan karımdan ayrıldım. Şinı. 

di onun şahsında kadınlığa lanet ediyo. 
rum. Çünkü Peygamberin dediği gibi 
kadınlar çok nankördürler. İşte ben bir 
rnisalim!:. 

e Ahmed Gezgin (Kırklareli 
Yayla caddesi numara 32): 

cHalen 27 yaşında bulunduğum halde 
henüz evlenmeği düşünmemekteyim. Bır 
çok arkadaşlarım evlendiler. Hallerini 
tetkik ettim. Bana hiç te bu hususta işti. 
ha vermedi. Birçoklarının evl~nmeleri 

.bir müddet sonra durgun ve düşün • 
celi görmeğe başladım. 

Kadınların eskisi gibi eve bağlı olma. 
dıkları, ev işlerini ihmal ettikleri, moda 
iptilasma tutuldukları neticesini! vardım. 
Arkadaşlarım. evlendikten sonra iki ya • 
kalarını bir araya getıreceklerini umu • 
yorlardı. Ben de öyle .. Halbuki evlenin. 
ce büsbütün sefilleştiJer. Kimi karısının 

mükelleftir. Kadın evde işle meşgul ol. 
maz, yorulan kocasını türlü dınltılarla 

rahatsız ederse, o evde saadet kalır mı? •• 
Eve herkes hizmetci alamaz. Kadın biz. 
metçi olsa bile, evde çalışmalıdır. Hal -
buki ben bunları gördükten sonra karar 
verdim. Vergide alsalar vereceğim; ha. 
yatımm sonuna kadar evlenmemek fık

rindeyim.> 
e T. Ozcan (Aya•paıa): 
c Yirmi dört yaşındayım. Türkiyenin 

en şirin köşesi olan Değirmenderede bir 
çok bağım, bahçem ve bankada da bir 
milct<1r param olduğu halde bekarım. 

Yani benim evlenmeme parasızlık mani 
olmuyor. Niçin bekarını, bunu izah e • 
deyim: 

Evlenmek istediğim bir kızın babası 
1500 Ura istemek gibı ağır bir teklif~e 
bulundu. B~ bır kızla nişanlandım. 
Birbirimizi seviyorduk. Bana daima son.. 
suz aşkından bahsediyo:-, benden ayn 
y~ıyamıyacak kadar alıştığını söylüyor. 
du. Ben buna inana durayım, bizim 
nişanlı başkasını sevmesin mi? •• Bir gün 
bizim ni§anlar geri geldi. 

Kalbimde aylarca y~attığım aşk, ytı
va kurmak hülyası bir dakika için:ie ç&. 
küverdi. Kadın cinsinden birinin bu za. 
lim hareketine maruz kalınca bütün ka. 
dınlığa düşman oldum. Böyle havai genç 
kızların kuracağı yuvalardan da hayır 
gelir mi? •• Şimdi bu inkisarla evlenmek.. 
te mütereddidim. İstanbula geldim. Bir 
müeS5eseye yerleştim. Merd ve dlirüst 
bir kız ,buluncaya kadar bekarım!:. 

e H. Karaka~ ( adre•inin netrini 
i•temiyor): 

cAn'ketinize cevaba, si?i böyle bir an. 
ket açmanızdan dolyaı tebrikle başla _ 
malt istiyorum. Ben de zamanı gelme.si. 
ne rağmen evlenemiyen gençlerdenim. 

Arkadaşlarımın mütaleaJarını dikkatle 
okudum. Kendi düşüncelerimi de bun • 
lara ilave etmeği faydalı buldum. 

Evlenmeme marn olan düşünceler 
şun lardı.r: 

Genç kızlarunız hakikaten müsritdir. 
Ier. Ailelerinın gözleri daima yüksekte. 
dir. Mesela, ben aşağı bır hizmette sa _ 
yılmam. Öyle olduğu halde dünür gön. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

yor, zevkleri ve eğlenceleri 
e Kadıköy B. B .: 
Türk !kadınlarına kaJcmlerile hücum 

eden bütün Türk erkekleri, 
Şimdiye kadar yaptığınız hücumlara 

cevab veıımemiş olmamız sizlerin itham. 
larınızı kabul ettiğimızden, veya cesa. 
retsizliğimizden değildir. Bu nevi itham. 
lara ceva.b vermeğc tenezzü! etmediği. 

mizdendir. Fakat na olursa olsun Bayan 
Suad Dervişin ikazı üzerine artık .size 
cevab vermeği bir vazife bil ıyoruz. 

Sizler kendiniz.e zevce olarak intihab 
edeceğiniz Türk kadınlarının phst ve 
umumi vasıflarında o kada.r yanılıyor. 
mnuz .ki ... 

Onun bir süs eşyası ve bir .zevk aleti 
olmaktan kurtulduğunun bile daha far. 
kında değilsiniz. Bir kere kız mekteb. 
lerine bakınız. Gerek san'at ve gerek 
meslek mektebleri hıncahınç doludur. 
Bu genç kızlar niçiıı okuyorlar, niçin di. 
diniyorlu, siz daha bunu öğrenmemiş. 
siniz! 

Türk kızı bu hareketi ile bir ideal pe. 
şinde koşmaktadır. Bu ideal rulenmek 
için, kocasının parasını eğlencelerine ve 
tuvaletine harcetmek için, yuvasının sa. 
adetini bozmak için okumak değildır. -O yalnız yarın için çalışıyor. Ailesini 
m~'ud etmek, çocuğuna en ya:km, ıef. 
katli bir ana olmak ve nihayet yavrula. 
rını yüksek bilgisile ruban ve bedenen 
bes1iyerek vatanına kendi gibi faydalı 

uzviyetler, sevgili topraklarına kuvvet. 
li kollar yetiştirmek için yıpranıyor. 

Hor kaidenin istisnası olabilir. Fena 
kadınlar da bulunabilir. Fakat düşünü.. 
nüz, bunların sebebi gene sizler delil 
misiniz? Kadının en büyük vasfı hassa. 
siyet ve izzetinefsini ıkorumasıdır. Ko. 
caısına karşı en küçük bir §Üphe, mana. 
sız bir takım gürültüler yani aile geçim. 
sizliği kadının kalbınde bir intikam hi= 
si uyandırabilir. Çünkü gun:.runu ayak. 
lar altında ezdirmek istemiyordur. Türk 
kadını yalnız namusu ve çocu~u için her 
şeye ıkatlanabilh:. 

Hepinizin, günlerdenberl, görmeden, 
bilmeden çala kalem yazıp dururken dü. 
şünmüyor musunuz ki bu büyük suçları 
Üzerlerine yüklettiğıniz insanlar, daima 
'kendilerine muhtaç olacağınız kıymetli 
varlıklardır. Söylenecek şey çok, fakat 

Kadınlann iddiası: Eıkeğe göre 1:4dın 

bir Türk kadını sıfatlle ben kısaca tees. 
süflerimi bildirmek isterim. 

e Ankara M. A.: • 

Hayatta erkekle kadın arasında olan 
iyi münasebetler ancak anlaşmakla ve 
binbirini anlamakla bqlar ve nihayeti 
kadar gider. Fakat erkeklerimizin heve&
leri gelip geçicidlr. Bir kadının veyahucl 
bir kızın peşinde aylarca, günlerce dola• 
şırlar, nihayet onu kendine mal ettikten 
sonra ihmal etmiye başlarlar ve işte o 
zaman kadın ne yapsın? Sevilmeye, gez
meye, giyinmeye onun da ihtiyacı var .. 
dır. O da erkek gibı gezmek, eğlenme.'~ 
ister. Fakat erkeklerimiz maalesef ba 
noktalara ehemmiyet vermiyorlar, kadı.o 
nı ihmal ediyorlar, başka bir kadın bu. 
luyorI:ar, işte güriiltü de kopuyor. Birço~ 
boşanma ve gayri meşru yqarnal:ıra se
bebiyet veren erkeklerimizdir. 

cKadmlar ço'k para istiyor> diyorstLo 
nuz. hayır hiçbir zaman kadının paradi 
gözü yoktur. Evet hayatta saadet içtıı 
para şarttır. Fakat her şeyden evvel ııd 
tarafın .birbirine bağlanması lazımdır• 

Kocasının parası çok, gezmelerde, bar .. 
larda, meyhanelerde b1şka kadınlarla 
dol~rsa kadın çocuklarla evinde veys• 
hud hizmetçi ne karşı karşıya kocasıııJ 
gözyaşları içinde beklerse bu parada sa.. 
adet olur mu?. 

Maalesef erkeklerimiz kadınları iri:ırt 
etm~ini bilmiyorlar. Bfr kad!n hiçbit 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebt telrikannz: 13 bilir. Fakat bu kadın o kadar tabii ki, Gö~erini yumarken franbuvar dut- tır. Yoksa Süleyman beyin geleceAf 
tabii görünmesine ihtiyaç yok. dakları arasından Çin mısın gibi mün- vardı. 

1( O• m y D E ftW ı· D o <fl!. ' Kadınların güzel taraflarını göster - tazam dişleri göründü. Cevab yerine bu Osman bey kahkahasını savurdu: 
UJ\\ . i!/j)) mek ihtiyacı en aptallarını şeytanca mes'ud ve çapkın tebessümü kAfi görü- _ Nemünasebet daha geçen kış sıca" 

fikirler ilham eder. Erkeği mağlub e - yordu. cık odasında çal~rken müthiş bir kal ---- • decek silahlarını kullanmasını pek iyi Babası onun tabiatlerini bildiği için topuna tutulduğunu hala unutma.mır 
.,__2JUl!/ıan Cahid bilirler. Fakat bana öyle geliyor ki başını saTiıyor, sonra bana dönüp iza- tır. 

Vildan böyle uzvi hareketlerle muvaf- hat veriyor: 
- Çocuklarımla beni ayıran hayatı - Mükemmel. Fakat biraz yanımıza fak olmayı düşünmiyecek kadar zeka: - Vildan ne haşarı kızdı tasavvur Bu ~Ay~ Vdldam harekete ~etit' 

farkına hürmet ederim. Onlar gençdir- gel de yüzünü doya do~a görelim. sına ve bilgisine hakim. Kadının bilgi- edemezsiniz. İsviçrede okuduğu pan - di. EIIerini şmın altından çektı: t 
!ler. Hisleri aşınmamış, kalbleri yıpran- Kısa loollu, kısa eteklı beyaz keten si ve zekası en müthiş silahtır. Gözle - siyonun direktörü kaç kete bana yazdı: - Amma h~kkım yok muydu b~~ 
marnıştı.r. On.lan şehir hay&tıııa bağla- spor el.bisesi, ökçesiz iskarpinleri, kil· rinin engin renkleri, vücudünün iştiha- «K!!Zınız derslerde, vazifelerde hayret Koca ~ g~ti. O kada~ rica ettıgltıl 
yan ihtiyaçları takdir ederim. O yaş - çük mekteb çocukları gibi kenarları h hatlarile erkeği bağlayan kadınlar edilecek muvaffakiyet gösteriyor. Fa- halde bır gun ~]sun şehırden çıkıp şöf' 
larda köy hayatına bağlanmağa imkan tersine kıvrılmıt şosetleri ile bu kur - ilk defa kuvvetli bir zafer kazanır. Fa- kat pansyonun inzi'batı onun yüzünden le doya doya bır ka~ topu oynamadı. 

· yoktur. Çiftlik onlar için ancak yekna· şuni gözlü, altın batlı genç kadın bu - kat bu silahlar öldürücü değildir. Za - daima tehlikededir.» Ve sonra ha.na donerek sordU: 
sak hayat varyetesinde küçük bir nu - gün hakikaten yaramaz, afacan bir ÇO- man geçtikçe tesirleri azalır, söner ve Vikiana yazıp soruyordum. : - Siz söyleyin Cevad bey haklt1d' 
mara olabilir. Fakat hayatın büyük fa- cuktu. Babasını görmüş olmasının onu bir gün gelir erkek bu silahlara nasıl - Sen neler yapıyorsun ki direktör yok mu? 
ciasıru yqadıktan 10nra sığındığım çift şımarttığını zannetmiyorum. Çünkü bu olup da mağlO.b olduğuna hayret eder. bayJe derd yanıyor?• Gül~: 
Hk benim için bir arzımevuddur. Bu • halleri onun tabiatında var. Bu havat Fa·kat erkeği zekAsmın kıvılcımlan vt Hiç unutmam bir defasında şöyle bir - Eger kocalann vazifeleri arasınd' 
rada benliğimi, varlığımı daha iyi his- görünen altın kafadan da ağır felsefeli bilgisinin ağlarile yakalayan kadın için cevab alnuştım: kar topu oynamak da varsa §ıiipb~ 
eediyorum. Kendi felsefem ve kendi dü fikirler nasıl çıkıyor bilmem. Yolda ha zafer ebedidir. c- Bir feY yaptığım yok baba. Yal- haldtmız var. 
tünoelerimle endişesiz, münakaşasız ya yat hak1tında söyledikleri hala beyni - İşte Vildan bu ikinci galiblerden. nız ~n gün sabah duasına giden di- ÜS'l'nan beyin kuşları ürküten kablcr 
prım. min içinde pash bir çivi gibi ağn ya - Şimdi karşımızda kurşuni gözleri rekterisin eteklerini arkadan kaldırıp hası top gibi patlarken Vilaan hanJ' 

Osman bey tezini müdafaa eden bir pıyor. yeşi'l ke5tanelerin koyu gölgelerine da- beline tğ:neledim. Bir kepa7.e'l!k oldu. mın ince kaşları çatıldı ve dudakl~ 
biyoloji profesörü gibi çiftlik hayatı ü· İkimizin kar~sında bir piliyana yat- larak mnuşan genç kadını dinliyoruz. Benden bildiler. Amma o kadar sıska şimş,e'k gibi açılıp kapandı: 
zerinde mütalea yürütürken Vildan ha makla oturmak arasında uzandı. Elle - Biraz evvelki hırçın, yaramaz hali bı- bir kadın ki değnek gibi bacaklarını - Tee~f ederim. 
mm yuvasından kanadlanan bir kırlan- rini altın kafasının altından kenetledi. rakmış. Fırtınadan sonra durulmu, de- görme!k için bundan başka çare yoktu Pot kırdığımı ibiliyordum. Fakat fİ 
gıç gtbi camlı kapıdan fırladı. Zaten kısa etekleri diz kapaklarını aş- ıniı: gibi sev:imH ve hoş onun afacanlığı baba. Bunda benim ne kabahatim var!:t •lft1ıifey'e dijkrnekten başka ~re -y°' 

- Şövalyeden mühim haberler ba - mıştı. Düzgün, yuvarlak ve uzun ha - daha sevimli ya. Baıbası anlatırken Vildan o günleri tu. 
ba. Dün vurduğun sülünleri a'la maitr caklan nıeffs bir Lübnan muzu gibi. B~bası soruyor: hatırlaımş gibi kls b gülüyordu. De- Dedim ki: 
d'Hotel yapıyor. Hoşunuza gitti mi? Onun ~rinde bir başka kadın bunu - Ey anlat bakalım. Cevad bey dJ. atnı ki: - Evli olmadığım ıçın bu bahisti 
Kızım evinin işlerile meşgul gör - yapmış olsa mutlak bacaklarının gü - masaydı çiftliği hatınna bile geti'rmi- - Bu yarama:z!Mdar herhalde sami:mt söz ı;:öv.lemive salfilıiyetim de yok· 

mek babasını pek sevindirdi: zelliği.ni &östermek istemaine verile - yecelttin değil mi? birer çoouıklult hatırası olarak ka~- 'Arkası var) 
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HlllllHllllRlllllllll Miza.& BllllllllUllllllllllll f AVRUPA VOLKANINDA 1 
Bulgaristan nilıaget 
kararını verigor mu? 

DllllllHlllHlllUIDllllUlllllllllllllllllllllllftUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllHWllBBIUIHlllllllJ!DIDl!ffUlllDlllUUIUU 

Peyami Safa ve Server Bedi evı~~X:m? 
Muıhittin Birgen meb'us olduğu za. 

lbtUı (mW-arrlrimiz meb'us oldu) diyen 
C<liınhuriyet) gazeteat, biWıare arka. 
datmnız bir mak.aıesinden dolayı Parti
lliaı müahazesine uğrayınca onun hak.. 
bnda (Son Posta hapuharriri Parti
~ özür diledi) ser • 
levhasını kullanmış. 
tı. Muhittinin cSoa 
Posta, Ya intisabı. 
ııın bu batırlan11 

tarzı nazarı dikkati • 
ınw celbetmiş, bu. 
nu (Cümhuriyet) ga. 
!Jetesine yakıştıra • 
nıadığımızı söyle • 
ıniştik. 

İşte (Cümhuriyet) 
de (Server Bedi) im.. 

2'asile ~son Posta> ya 
\'erilen cevab: 

cÖzür dilemt:k 
(Son Posta) gazete. 
litıhı an'aııelerinden. 
dir. Vaktile hilkOme.. 
te karşı da özür fiile. 
inişti. Muhittin, pmdi bu an'aneyi devam 

Son Posta betlrlara IOI'du: 
- Niçin evlenmiyorsunuz? 
Ben de bafk.a bir an.ket tertib ettim.. 

Sofyaya giden bir yolcu neler 
görii.r, neler duyar? 

Yazan: Ercumend Ekrem 

,Evlliere sordum: Sofyadan bir manmnı 

- Niçin evlendiniz? -8of:Ja ı Temmu 1939- felerini, alarlığına rağmen incelikle ifs 
(Server Bedi) ısm.i altında teşhir eder. Bu ıımall IOl'dufum evlilerden. hiç ~iri Seyaıhat, tnsanlarm başka m.ahlü'klar edenlere rastlamadım. 
Onun iki yüzlülüğü meşhurdur. bana cevab vermedi. Suali değıştirdim. üzerindeki tıefevvukunun mıantlerinden Pasaport, gümrük ve döviz muayenesi * Server Bediin kim olduğu arkadaşın Başka bir tarzda sordum: biridir. Vuıl hayvanlardan bazılar1 ve aQratle g6riilüyor. Yolcunun izzeti nefsi 

cSon Posta> nın tahrir heyetine- aid bu iğneli ifadesile az çok anlaşı~ıştı. Sı. - Evlendiniz de ne oldu? ezcümle lru.flar da. kış, yaz bir iklimden kıl kadar incinmiyor. Gurbete çıkan ha 

•ttirmif oı.u.,,.. .. 

ealonda arbdaflar toplanJllll. bu yazıyı ra şimdi ikinci muammaya gelmişti. - Evlendim ve muradıma nail oldum. diğerine göçerler. Ancak bu onlarda in. Türk, memleketinden .gurın-la ayrılmak. 
lörüşiiyorlardı. Sual gene ortaya ~t~ldı: .. .. Hakkında ufak bir tahkikat yaptım siyaki ve fUUlSUZ bir harekettir. lnsa.n tadır. Zira ink.ılabımızın ehemmiyet ve 

İrfan üemimizde bizim Babıali, her cBir Türk gazetesının Tü~k hukfun~- ve kim olduğunu öğrendim. İşsiz güçsüz, gezerken göriiır ve ötrenir. Üstünlü~ü 'Y"lB'atini h•dud boyundaki mütevazı, fa. 
8ene .birçok ıenç}erin gelip geçtikleri bir tinden özür dilemesi olmaı bır şey değil parasız pulsuı bir insanmış, evlendiği temin eden de budur. kat çok kıymetli zabıta ve gümrük me • 
lı-ansit ıne.nm rolünd oynar. Bu iti - amma, bu iş ne zaman ve ~asıl .. o~uş?~. kadının iki apartımanı varmış. Atalarımız: cÇok gezen çok ,ey bilir-• muırlanmız ·bir kere daha teyid eylemlf. 
barla çocutlarm. bir bam genç ve ye • Bu sual karşısında demın bulbul ~bı Ayni suali ıorduğum ikinci evliden de dem.işler. Her halde, yerinden kımılda • lerdir. 
ili ... (Server Bedi) 1 tanımadılar... öten bilgiç arkadaş ta sustu. O da mues. şu cevabı aldım: mıyan paslanmağa mahkumdur. cMa • Gece •• aıcak.. kapkaranlık bir cehen. 

- Bu da kim? diye IOl'dular. sesenin bütün tarihini bilec~ kadar es. _ Evlilik hayatında gördüklerimi, si. nendi şecer nabit olur aabit olanlar •• > sö. nemde ilerliyoruz. Dapdaracık yatağın 
içlerinden biri, eıı eskisi, bilgiç bir ta. ki sayılmamı. . • ze lisanımla anlatamam. _zündeki ince alaya dikkat ettiniz mi? Bu içinde uyumağa imkln yok. Yol arkada. 

bı:la: Nihayet bir başkası çareyı buldu._ Onun da hakkında tahkikat yaptım. mısram kaili sabit olan ada.ı:oın kütük • §1lil da benim kadar bunalını.§. amma 
A ._____ p · s p ami Safadan soralım. Çünku 0 · • lh... ,_ if d t ... 4 .. 

- MUUUUYOl' mU8UDm, eyamı a. c ey uh o da doğru söylüıyordu. Evlilık hayatın. ten fKksız olaca5.ı..a.u apaçı•A a e e ... ~ cesur değil. Pencere a9tırmıyor. Hoş! O 
fadır! dedi. Rerkesiıı iç JilZil başka. dıf zaman r .. ~yam.i. cSon Posta> ~m =· ~r. da gördüklerini lisani.le anlatamazdı. te biz bunu hikmet sanarak. asırlarca açtırsa da, lokomotifin bacasından içeri. 
Jtizil Wadır amma, bizim bu &ğı.r başlı rir1 idi. cSon Posta> nın ~u arr 

1
1 0 ~ Çiinkü her gün karısından dayak yer • hayran olmuşuz. ye giren kurumdan, Afrika zencilerine 

aannedilen orijinal muhairlrimiz iç yü - ma~. ö~üyor ve bu muessesen n e rniş, sopaİarm bir sırt üstünde çıkard1. Ben kendi hesabıma, seyahat etmesini dönmemek için biz kendimiz açamıyoruz. 
Dimi de ıaldamıy,. 1Clzu.m gormiyerek meğinı yıyordu.> ğı sesler ağızla tarif edilmez ki! çok. severim. Evliya Çelebiye hayranlı • Sabahı böylece ettik. Saat iki. Sofya.. 

Ayni suali sorduğum üçüncü evli mu. ğım seyyahı ilem olduğundandır. İnsıın.. day:ı.z. İstasyon Bulgar ve Mısır bayrak. 
sikiye meraklı olsa gerekti, bir ıarkıya larm hep bir yerde dmmayıp hlftbt et. larile dollanmış, garib bir vaziyet. .Mısır Btlp 

tabirleri 
Rüyasında beli ile töpelf bjr arada 

eören bir iD88D az aman nrfında evle • 
be<.'ektir. 

Rüyasmda bir reaam gören insan, o 
l&ılerde bir kaza:?" utnYacak, kaza ne. 
l:t.ceainde ricudü ve Jfbıü, tanınmıyacak 
bir hale gelecektir. 

* ~ blt" pir s&'en insan eğer 
9lttebe ifinden çıbrılwk. aç kelacak. 
tır. Eğer bir aenç kıza hiç kimse yüzü • 
ile bak:rıu.yacak, ömrinihı sonuna kadar 
bndirıe bir koca bulamqaca.ktır. 

bqladı: mek. bir aıyardan ötekine miltemadiyen hariciye nazırı Yahya Abdüliettah Paşa 
cBcma ne oldu da bP.n bilemem,. gidip gelmek için yaradılmıJ olduJdanna dün sabaha kadar burada imiş. O Belgra. 

, cE•ki haliw hiç gÖTemeıtı.» kailim. Tarihi beşer bu hususta beni te • da giderimı, Bulgar başvekili Köseiva. 
Evllierin peşini bıralinııyordum. yid eder. Bizim cedlerimu Gobi çölün • nof ta: 
Döntüncü olarak rastladığım da evli den şimal denizine kadar kaç akın yap. - KU91.1.r8 bak.mayın: Hatırlı Mr yere 

bir kadlndı. Ona evli erkeklere sorup ta tılar? davetliyim! diye özür diUyerek, misafiri. 
ceva·b alamadığım suali sordum: Bu kımıldanmak ihtiyacı, Umu.mi ni ortada bıraktığı gibi Berlini boylamq. 

- Niçin evlendiniz? Hal'bden sonra, seyahati takyfd eden bin. Sofyada, fı.rsat bulup birkaç zat ile ko. 
_ Annem gibi olmak için! bir müşküllta rağmen, daha ziyade art. nuştwn. Edindiğim intıba şudur: Alman.. 
- Anneniz ne yapardı? mış, insan zekAsı seyahat vasıtalarını çe. yanın Çeko..Slovakyayı, İtalyanın da Ar. 
- Babama çile doldurturdu. şidlendirmiş; onların silratini artırmakla navudluju yutması, Mihver devletlerinin 
- Yalnız bunun için mi evlendiniz? mesafeleri hiçe indirmiştir. Bal-kanlar üzerinde ne gibi bir niyet bes. 
- Yalnız bunun içın olur mu? •• Bir de Öbür taraftan, hAdisat ta bazı insan • !emekte oldukla.rını göstrmiştir. tngilte. 

.ıt121m olsun istedim. ları terki darü diyar etmeğe, adeta renin birdenbire araya girme.si bu niyeti 
- Kızınız olacak ta ne olacak? seyyar bir hale gelmefe sevtetmiştfr; ve sektelemit ise de, iddialara göre, Bulga. 
- O da evlenecek.. dünya yollan, hiç bugünkü kadar: Yahtt. ristan. Mihver devletlerine mümaşat et. 
_Neye? di seyyah izdihamı görmemiştir. meğe kendisini mecbur görmektedir. 
- Annesinin yerini tutmak için! Dün gece. ekspresle Sirkeci istasyo • Zira Bulgaristan da. İtalya ve Alman. 
Acaba bütün evli kadınlar da böyle mi nundan hareket ettikten sonra, sıündil. ya gibi (metalib sahibi) dir. Harbi Umu. * düf(inUym-lardı. bir başka evli kadın zün damında biri'ktirdili güneşin hara • mide faka basıp yanlış tarafı tutmuş ve 

Rüyasında bir otob08 gören insan iyi ·-·-.. --····-···-· .................. - ....... -- buldum. retini buıram buram tepe_lerimize kusan neticede zarar görmüştür. Nöyi ınuahe. 
l>ir evde kiracı ilen ..ııtbi tarafından o Hangi kutub - Ya siz. dedim, siz niçin evlendiniz? vagonun içinde bunlan düşünü~ desile kolu kanadı kırpılmıştır. Lakin 

0 
~den çJık:anlacak ve i1i bir ev bulama. ah . d dönen dalgın l • - Kocamı mes'ud edebilmek için. Ekseriya buradan bOf kalkan bu tre • vakitki müttefikleri, sonradan haklannı 
,,_ kendi ellle yaptırdıfı derme çatmll . Kutufb sey ~tın en - Ne iyi, keıki her kadın sizin gibi nin içinde bir Türk kafilesiylz. Yol ar • fhkak etmi§ler, Bulgaristan ise bu maz • 
.,....., i lan anlatıyordu. ta tmf d h&riy te _.., .. _ 'a+ir ş · d' bir kulübe,. •tınmak mecburiye inde Bi k tub oktasına gitmiştik.. olsa... kadaşları.ma gıp e .yorum ersem, e -~emıy• • . ım ı. Bulgar 
bı akm - z tam u d .. ;... - Evet, dedi. keşki her kadın benim inanmayın. Zira onlar Nevyorka. sergi. başvekili, işte, diğer Balkan devletlerin. 

ac • * Arkadaflarma bodn u. ·ıı·ğ: .... :z ıimal gibi olsa, kocamı mes'ud edebilmek için ye gidiyorlar. Benim gibi yolda inecek den aramakta bulunduğu kendi haklan - Hangi Kutu u gı ı ..... • • 
b k b mu' her ,eyi yapıyorum. Düşünün bir kere, değiller. Ve bahusus benim gibi muay • nm ihıkakı için. Almanyanın müzahere 

Rüyasmcta bndtni bir plljda gören kutbu mu, cenu ut u · ıs 0 her zaman karf1Smda beni güzel yen bir vazife ile seyahat etmiyorlar. Ke. tini Jstemefe gitmJftfr. • 

llllım. as uman sarfmcla ifllıı edecektir. Yağmur ve t•yyare giyinmif, güzel boyanm~ ~zel taran. yifleri için yola çıkmışlar. Bir buçuk ay Sofyada, Bu.lgarlstanın revizyonist, * İki kırl h da birbirJerlne raL llllf eörmesi için. her feymıtzden, onun politika dedfkodulanndan uzak. kulak yani muahedelertn tashihi taraftan bu 
Büyaa.cla bukalemun peıı bir erkek. adılar, ~::ın:ava tayyareler uçuşu. giyim.inden. yiyeceğimizden kesiyor, ken dinlendirecekler. Ben ise,. politika gay • l~du~ kimse gizlemiyor. Ve bu zın: 
~ """'·el ...Kt.A • 1 bilen bir d • elime birçok elbiseler ~arhyorum.. Her yHlllm içine dalmağa gidıyorum... myet gÖ'Zleri o kadar bürümüıtür ki nA ~ n ..... 15v .. Mnmemn yor u. lik enstitü! . . di ,., • a ... ...,_,la evleneoektir. Biri diğerine haber verdi: gün tüzel erme gı yor, aa.,.a. Yazın tren yolculuğunun ne kadar feci nün birinde, Mihver devletlerinin tara • * _ Tayyareler bugün alçaktan uçuyor. rımm boyasını. tıvırcıklannı tazeletiyor, olduğunu bilirim. NeyleyJm ki benim fuıı tut~caıt o~aı:1 ~ulg~rfstanm hokkanın 

en bir tn • laf', zannıederim, yağmur yağacak!> makyajımı yaptırıyorum. için bu tariki thtiyar etmekte zaruret altına gıdecıeğinı hiç kımse düşünemiyor. 
Rilyuında ttmamuıeyl F .. . vardı. Vapurla .seyahat, adama uzun glln. BUl'ada dolaşan pyialara göre, Köse 

-.U kahlb&ht bir aile için• iç guveyı si- ler au ile gök yüzünden başka bir ıey g6I lvanofun halen Berlinde, Hitlerle yaptı~ 
l'eceıktir. termez. Halbuki ben muhtelif milletlere müzakereleri takviye mak.sadile, pek ya. * \ menaub insanlar görmek, onlarla konut- kında kral Boris te Berline gidecekmiş. 

Rüyasında bndtnl pba içerken gö .. mak, fikir teıtf etmek, ibret almak için Hıaldtati giılemiyen mchatıı. 
._bir m.n az zaman •nra bjr Avrupa Ç'lktmı Lrtanbuldan. Ve bu havasız, n • de iddia edildiğine göre, kral 
~ ptacattır. cak ve dapdaracık kompartimanın içinde Ferdinandın m~ur Alman dostluğu ol-* eski kervan yolcululunun zahmet ve be. luna .da a~en intikal etmiş imiş. l\tılle:tin 

Rüyamıcta, kendtni bir tramvayın ka. taatlni dıllfibıerek kendi kendimi tesellL de, şimdilik temayülü bu merkezdedir.Bu 

Plllını a--6'-- gören bir insan Çoban h~~yedonıml. ~~~adılhmıztimaln~l ~a _tlal • nd~la berabr, resmi şahsiyetlerden, biras 
il~~ derecede kuvvet kes• auauuı.ı er ermış. &.ı gonu er a:rıa objektif düşünenler, bir harb vu • 
bedecekt:i.r. genişti.. kuunda Bulgaristanın mutlaka bit ral 

Bizim hudud memurlarımız hak.kında kalınası lüzumunu idrak etmekt d' al * 
Rüyasında kendtni sayfiyeye taşınmış 

&ören insanın başına bir bell gelecek ve 
o ~an bu bel&dan. altı ay kurt.ulamıya • 
eı.ktır. 

ro..::- ı cıe.ııu amma kim görürse ka "yor. Bu ırü.ıdn adam ç«Dnemfyorum. 
- U'llWe "' ' inam ~ 

1 ' 

z· e ır er. 
ne blsısettlitmi kaydetmeden geçe.n:lye • ıra, Mihver devletlerile tı:oşrikt menafi 
celfm. 81'k eeyahat eden bir Jd:mseytm. eyldiği takedtro·, daha Almanya veya ttaı 
Gezdiltm yerlertn hJç birinde Türk me. yanın fiill yardımına vakit kalmadan, 
murlan kack.r terbiyeli, nazik. ve vazi • (Devamı 10 uncu sayfada) -
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[_~_İ N_E_M_A.__,) ~ Bekar erkeklerin iddiaları 
(Baştarab 8 inci sayfada) yevmiye ile geçiniyorum. Bu paradan bir 

Ankara Radyosu 

Micbele Morgan'ın en yeni 
filmindeki karakteri 

Güzel Fransız yıldızı "Antren öz,, adındaki bu filminde 
hem iyi, hem de fana bir kadının rolünü yapıyor 

MichCic Morgan; en son çevir diği cŞiınal Kanunu• filminde 

İnsan büyük bir san'atkar olur. fa - - cEski tarzda tabii!. Eskimeyen şey 
kat sıkılganlığı bir türlü bırakamaz. eski şeydir! Görmüyor musunuz, gün 

Ve gene insan san'atkar olur ve san'at- geçtikçe hep eSki m odalara rücu edi -
karlık icabı olarak cmeş'um kadın• rol yoruz•. 

leri yapar. fakat ne garibdir ki hayat - Ve aralarında şöyle bir konuşma baş-

ta uslu bir jnsandır. lamış: 

B ütün sinema münek!kidlerinin itti - - cSon ~virmiş olduğunuz filmde -

fakla san'allkarlığa nasbeyledikleri on iki rolünüz ne idi? Beğendiniz mi?• 

sekiz yaşındaki Michele Morgan da iş- - cBu filmde ·ben iki şahıs temsil e-

te böyle insanlardan biridir. diyordum .. . Rollerimi sevdim ... Filmin 

Bu kadar süratle yükselişi muhakkak nasıl bittiğini soracağınızı beklemek -

onu biraz olsun gururlandırırdı ... F a - teyim. Film ne iyi, ne de fena surette 

kat bu hal onu hiç değiştirmedi. Oldu- bitti. Herkesi memnun bırakll)ak ga -
ğu gibi kaldı. Sade ve sakin bir kız o-
larak ... 

B undan iki sene evvel stüdyonun ka

pısındnn giren sıkılgan kız ne ise, ge

ne odur ..• 
Güzel Michele Morgan en son olarak 

cL'cntraineuse~ adında bir .film çevir

miştir. Bu sefer eline geçen para ile 
P arisin merkezinde bir apartıman ki -

ralarnıştır ..• 
Gazeteci arkadaşlarından ibiri ona a

partımanını ne tarzda döşeyeceğini sor 

muş, san'at'kar şu manidar cevabı ver

miştir: 

yesile filme iyi bir netire verildi. Hayat 

gibi! Bu filmdeki iki rolüm ha.kiki ha

yattaki insanların rolü gibidir. İnsan -

lar da hayatta iki, üç rol oynamazlar 

mı? Bir insan bir etek- insan olamaz. 

Zamana, mekana göre insan değişir ... 

Herkese başka gözükür ..• Başka suret

te in tibalar bırakır . .. B en de bu film -

de hayatımızı temsil eylemiş oldum ... 

İnsan ne garib mahluktur ... Hem iyi -
dir, 'hem fenadır ... Hem doğru söyler. 

hem de yalan ... İşte benim filmim bu-

dur!• 

Kadınlar ithamlara 
mukabele ediyorlar 
(Bastarafı 8 inci sayfada) 

zamnn ihmal edilmez. Kadm ruhu gayet 
h assas ve incedir. Ne kadar k-ıba bir ka
dın olursa olsun gene kadındır, onu fa
male gelmez. Onun her zev~ini ve onun 
eğlencesini düşünmeli. O da insandır. 

Diyeceksiniz ki· cEğlcnce para Jle olur.» 

Evet fa.kat parasız olduğunu? zaman bi
le kadının gönlünü almak, onu sokağa 

çrkarıp gezdirmek ve ona ufaktefek meş
guliyetler bulmak, hülasa onunla alfıka. 
dar olmak, o kadın için en büyük bir 
zcvıktir. 

Erkeklerimiz: cDaktilo ev kadım ola. 
maz• di~ orlar, orta mekte-b mezunu bir 
kadın da ev kadını olamazmış, hayret1 

yaırın evleneceğiz diye oyalıyorlar, m.~i. 

cede gayri meşru yaşamaya devnma da
vet ediyorlar. O zaman aralarında gürüL 
tü çıkıyor ve kadın mecbur oluyor evini 
tcrketmcye! Halbuki erkek onu nikahla 
alımış olsaydı belki bu kavgalara sebel,j_ 
yet vermiycceklerdi ve belki de ölünce. 
ye kadar birbirine hayat arkadnşı ola. 
caklardı. 

Diyeceksiniz cpeki evli olanlar niçın 

boşanıyor?. Hep ihmalcilikten, kadmı 

ihmal etmelerinden! Hayatın her ciJve. 
sini ıbilen mütekamil hır erkek ile kadın 

birbirile :ınlaşır. Fakat kadın hayatta 

her şeyi görmüş, geçirmış ve tam bir ha. 
yat aI'kadnşı ararken ikarşısına hayat•n 

Bu sözlerden şu çıkıyor ki erkeklerimiz ne olduğunu bilmiyen bir erkek ç;kar ve 

hayatta arkad:ıc; aramıvorlnr, nfüayete 
knd, r gccinm yn de gönülleri yok. An. 

cak .. 'klcri ve e tenceleri için kadın :ı

rıyorlar. Kadın arımızı kandırıyorlar ve 
bin turlü mav la" okuduktan sonra arı_ 
lar ıbi çi ektP-n d k'lnmaya devam 

ediyorlar. 
Sonra şimdi b"r de bir bac;ka usul çı~! 

tı · Eı kekle im i1. kadınlar bera 1e!" yDşa
m yı t klif ediyor· ar ' 'e nihayet kadı111 

e· !erine alıyorl:ır, bugün evlenec~ğiz, 

onunla evlenirse işte bunlar mes'ud ola. 
mazlar. 

Aile saadetinde anlaşm"a şarttır. Her 
iki tarafından müsavi olm:ıs· lfızım:lır. 

Beldir baylar! Evleneceğiniz herhangi 
bir kadın sizi mcs'ud eder, fakat siz ka
dını ihmal F:>tmemelisinız, evlerinize cır

İ<C'n gidip diğer kadınlarla gayri mes1 u 
yaşamaları kaldırmalısınız ve bi.ha.<>sa 
sf'viyorsamz evlenmelisiniz. Bu suretle 
mes'ud olursunuz. 

derdiğim zaman, vazifemi. kazancımı öğ. mikdar artırıp ev!eneyiır. dedim. Bır ki
rendikten sonra red cevab: alıyorum. şinin yediği iki kişiye de yeter, diye dil • 
cDaha henüz kızımızın yaşı müsaid de • .ş-:indüm. Bir zatın kızına talih oldum. 

DALGA UZUNLUÖU 

1648 m. 182 Kes. 120 K w. 
.A.Q. 19,74 m. 15195 Kc.s. 20 Kw. ğill> diyorlar. Bahane .. Bır çok müteva. Kırk lira ağırlık, bir beşibiryerde, bir 
.A.P. 31,70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw. zi gençler bu bahaneleri~ atlatılıycrlnr. çift elmas küpe, nişan sepeti \>'esaire is. 

, _________ ,_____ Kız evde daha paralı bır müşterı bekle- tcdiler. Yapacağım iş değıldi. Vazgeç • 

PERŞEMBE 13/7/39 yen meta gibi · kalıyor. Herkes rlengini tim. Sonra bir iki yerden daha kız iste • 
12.30: Program. 12.35: TÜrk müziği: ı - ister. Dengim olan kızı bana vermiyor • dim. Buna yakın ve biri daha fazla şey

········· - Muhayyer peşrevi. 2 - Sadettin lar diye ben de gôz:imü kapayarak, önii- ler şart koştular. Baktım olacak gibi de. 
Kaynak - Muhayyer şarkı: Seni ey dil. 3 - me gelenle evlem:cek değilim ya! .. ı 
Sadettin Kaynak - Muhayyer şarkı: Adına • H '" . 1· l (B -ı ğil, bekarlıkta karar kıldım. Bu adet çok 
and tçerlm. 4 _ ••••••••• _ ut takslmL 5 - useyın ° unay eyog u, kötü. Bekar evlenemiyor bir, ikincisi de 
Lem'i - uşşak şarkı: Ruhunda buldum. 6 - TarlabQfı): damadına borç harç ettiren aile iyi mi 
Lemi - Uşşak şarkı: Neler çektim neler ca- cŞimdiki kızlar çabuk cvlenm"diği i- ediyor. Adam borca giriyor. Bunun za • 
no.n. 13: Memleket saat Ayan, a.ja"ns. ve me- çin bekarlar, aradıkları:n kolayca bula- rarını kızları da çekiyor. Bu yüzden şhir 
teorolojl ha.berlerl. 13.15 - 14: Muzlk CKıı. - mıyorlar· buld kl d l l 
rı.şık program - Pl.) 19: Program. 19.05: Mü- K l , .. u 7mı. a a a?mıy~r ar. çok bekarlar evlcncm!yorlar. Evlenseler 
zlk (Melodiler - Pi.) 19.15: Türk müziği ıFa- !zar nıçt~ e~ ennııyorıar ,.,aman de bellerini doğrultamıyorlar. Bizim c;o. 
sıl heyeti.) 20: Memleket saat &yarı, njaruı, malum.. hepsı bırbirlerinden görüyor • kakta 40 ev var. 40 evlik bir sokakta tom 
ve meteoroloJl haberleri. 20.15: Konuşma tZi lar, okudukları romanların, gördükleri 21 bekarız. Hepsınin bekar kalışının sc. 
mat saati.) 20.30: 'l'Ürk müziği <Hnlk türkü- filmlerin, duydlıklan maceraların tesiri bebi ayni.ı> 
lerl.) 20.50: Türk mi.ıziğl. 1 - Osman bey - altında kalarak, mümkün mertebe eğ _ 
~üzzn.m şarkı: Neşeyabı lfıtfun olsun. 2 - lenmek, çeşidli erkekierle konuştuktan, e Süleyman Bamn (Susriiırlık_. 
Ishak Varan - Hüzzam şarkı: Bilemem ben r· r· 1 d kt B" h . ,. ll . 23 ) de nasıl düştüm. 

3 
_ Ahmed Raslm _ Segih ur u _m~cer.a ar yaşa ı an sonra evlen- ur anıye rna, a er;ı numara : 

şarkı: Benim sen nemsin ey dilber. 4 - •. - mek JStıyorıar. Bundan sopra uslanıp, cBekar olduğum içın ben d 0 anketi _ 
Ay~ halk türküsü: Ayva çiçek açmış yaz - k calarına dört elle sarılıyorlar mı~ Ne nize birkaç sozl" vaziyetımi anlat r:ık 
mı. 5 - ......•.. - Mnhur türkü: Tepeler te - g zc>r?. cevnb vermek istiyorum. 
peler. 21.10: Konuşma. 21.25: Neş'ell plak - Alışmış kudurmuştan beterdir, derler; 28 yaşındayım. Bundan altı sene ev. 
lar - R. 21.30: Mü1Jk lSchumann - Plano bir çokları ayni hav. ata evlendikten so'1-
k tos l Aır ed C rtot Pı > 22· vel bir kaza neticesincle iş yapamıyacak 
onser u, ça an r ,o - · · ra da devam etm l · t" 1 D"kk 

- h e i: ıs ıyor ar. ı at ~- d ed k t k ld k ri . 
Muztk (Küçuk Orkestra - Şef: Necib Aşkın.> diniz boşa ma d 1 d k kl . erec e sa a a ım ve as e vazı • 
ı - Franz Llszt - İkinci Macar rapsodisi. ' n ava arın a er e erın femden de mahrum edildım. Tedavim için 
2 - Hanruı Löhr - Büyük Vals. 3 - Tschai- tezi hep ihanettir. Çfınktl , sayın bayar., babamdan kalma neyim varsa hepsini 
kow~ - Hazin şarkı opus 40. No. 2. 4 - J bir erkekle bahar olmaz felsefesine de. snırlettim. Yalnız köy evlerini andıran 

iki göz evden başka hiç bir şeyim kal. 
madı. Bir ihtiyar annernde:ı başka kim. 
sem yoktu. Maddi durumdan çok miiş • 
kül vaziyetteyim. Evlenmek içın kız ve 
dul birçok kimc:cye talib oldumsa da be.. 
nim bu vaziyetimi flcrı sürerek tenez:r.ül 
etmediler. Benim bir hükumet hastane. 
sinde ted'avi edilmem rnümkun olsa, es. 
ki halimi iktisab edebileceğim. Böyle 
bir halde de ilk işim evlenmek olacaktır. 
Her genç gibi benim de biricik emelim, 
bir yuva kurmaktır.ı. 

Brahma - Macar dansı No. 17. 5 - Knudage vam etmc.ktedir. 
Rllsnger - Bir entermezzo. 6 -- Rublnsteln- Hem elde mezıyet yok. Hem sadakat 
Kostümlü balo süitinden Nnpolt ba!ıkçıları. namcvcud .. sonra da erkeklerı itham! 
., - Hanşchmnnn - Andalusla <Ispanyol Körün hikayesini si d b"l · · · A 
va.ıs!.) 8 - Lautenschlager - Yıldızlara doğ- z e 1 lfsınız. • 
nı (Fantezi.) 9 - Hnnns Lôhr _ Düğtin mar- lan da kaçan mı demış' Bızim kızların.ı-
şı. 23: Son ajans haberleri, ziraat, esham, zın hesabı da böyle •• Gözümün önündf' 
tahvUıı.t, kambiyo - nukut borsası Cflat.) hergün bin bir vak'a cereyan ccliyor. Ev. 
23.20: Müzik (Cazbıınd - Pl.) 23.55 - 24: Ya- leninmiyim hiç! Aklımı peynir ekmekle 
nnki program. yemedim. ı. 

······························-···-···················-···· 
Tarihten sayfalar 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
Bu sözler iizerıne silahlananlardan bi. 

ri atından indi ve yeni gelen bu uysııl , 
tatlı sözlü adamla kucaklaştı. Ev sahibi 
olan ihtiyar: 

- Oğullar ! İnm! Akşam da taam e. 
din! deyince beriki: 

- Vallahi Hacıbaba! Ben ve oğlan • 
larım alabaş köpek gibi açız. Hemen sr,f_ 
rayı şu karın üstün~ getir de yiycı;m. 
Pir baba çorbasını evvel getir, su pastır. 
masmı sonra : buzlu hoşaf turşusunu da 
unutma, hararetten yüreğim yanıyor! 

Diye cevab verdi ve karl:ırır. :.istüne 
bağdaş ıkurup oturdu. Bunun üzerine ev. 
den dışarı fırlıyanlardaj bir delikanlı: 

- Bre beyim, bu yiğh pek yarandır; 
zarar gelir adam rieğild1rı dedi. Hepsi at
larından indiler. Misafıri evin içme da. 

vet ettiler.İçeride ocak yanıyordu. Ate • 
şin karşısına dizildiler. Bırisi, yolcuya: 

- Sen kimsin? Ne.reden geliyorsun? 

Dfye sordu. Yolcu: 

- Bana Evlıya Çelebi derler. dedi. 
Seyyahı alemım, bu yolları babam evi gi 
bi bilirim; ve tul ekmek hakkını bilir 
yiğitim! 

Ortaya sofra kuruldu. Evliya Çelebi 
ile, elleri silnhlnrında ve gözleri kapıda 
olan bu esrarengiz adamlar sininin ctra_ 

f ına oturdular. Tam bu sırada içeriye bfr 
del~kanlı girdi. Yaşı on yedı, on seki~ var 
yoktu. Yanık derili ve kumraldı. Çok gü_ 

zel bir yüzü vardı. Bir keçekülahın et • 
rafına sardığı beyaz yemeninin altındnn 
büklüm büklüm taşan saçlan kulakl;:ırı
mn kenarından kıvrılmış, enses:nde c!e 
top top olmuşu. O, salına salına ıler1er • 
ken hepsi ayağa kalkıp kendisim• yer 
göstermişlerdi. Genç, içlermden birine 
Evliya Çelebiyi gösterdi: 

- K.atırcıoğlu! dedi. Şu gidi bizi bu 
saat allak bullak etti. Çızmcsiz, pabuç _ 
suz, çıplakayak ata binip silah kuşan • 
dırmağa vakit bırakmadı. Şundan ıhrnt 

alın! Bu iş cümlemize bır nasihattir ga. 
fil baş tez gider' Avrat gibi ateş b"jl de. 
yip kapanırsınız. Ya bu yiğit nara çal • 
mıyara.k yirmi otuz adamı ile bizi çevir. 
se'\ di, cümlemizin hali ne olurdu? Hele 
bir düşünün! Ne dersin Anyağanh? ~e 
dersin yeğen Hüseyin? Ne dersin Aky'L. 
kalıoP,lu? Sen ne dersin Kara Memo? 

Hepsi bu gencin sözünii tasdik ettilt>r. 
- Beli! •• Fena olurduk beyim! 
Dediler. 

(Arkası.. var) 

Reşad Ekrcnı 

e Hü•eyiJ1 Ahali (Adapazarı c•-
ki Şalak kıraathaneıi): 

c29 yaşında bir bekarım. 80 kuruş 

Günün adamları 
(Baştarafı 7 nci sayfada ) 1 yeccğiniz yok ya. O halde Allaha ısmar. 

Esrnden teşekkülat ınsanın istıkbali ü. ladıık •• 
zerinde mühim roller oynardı . Kings • Takdir etmeyi bildıği kadar madunla. 
ley'nin de bu yüzder. alelade bir meb'us- rmın taıkdir ve ha}Tanlığını kazanması. 
tan ileri geçemiyeceği iddia edilmişti. m da bilir. Hülasa: Kingsleyin cmec!isin 
Bu iddia tamamen boş:ı çıktı. seçkinleri arasında olmayıp, alelade ça • 

lışkan bir meb'us• sayıldığı günler çok • 
tan geçmiştir. Kingsleyin hitabetinde selfısel yok • 

tur, denemez. Biraz daha ağır ağır soy-

lese kasırgaya benziyen bu konuşmanın 
tesiri artabilir. 

Boyunun kısalığının da bir faydası 

var. Partisine bakar gibi yapıp arada bir 
notlarına göz atabilir. Bazı uzun boylu 

meb'uslar gibi masasındaki kağıdlara 

bakayım diye zürafe gibi eğilmeye mec
bur kahnaz. 

Sir Wood ta m manasile iyi tabiatlidir. 

(İngi!:.z -r.ıembalarından) 

Avrupa Volkanında 
(Baştarafı 9 uncu sayfada ) 

Bulgaristanın haritadan silineceğini bun
lar muhakkak görüyorlar. 

Bu sebeblerdc~ dolayı Köseiv<ınofun 
bu seferki Berlin seyahatinden pek mıi • 
him bir netice çıkmıyacağı alenen söyle. 
niyor. 

* 
Ledi Wood: cKocamla hiç bir vakit bo _ 
zuşmadık• diyor. Bunun kendi fazileti 
olduğunu söyledim. Sofyadan ayrılacağız. İtiraf etmeli • 

- Asla, diye itiraz etti. Kin~sley dün- yim ki, Semplon ekspresiri dolduran 
yanın en geçimli insanıdır.. Türk yolculara karşı Bulgar memurla • 

rının ve Bulgar Il'illetinin nuıamelesi ger 
Hava nazm; işini, siyaı;i partisini, ~i. 

vasi akidesini ve hayatta kendini sever. 
Her vaziyetin mizah tarafını görmiye ve 

çe'kten dostça oldu. 
Bir takım politikacıiarm ıf;falatı ve 

tazyikleri -Olmasa, belli ki Bulgaristan 
Balıkarllılığını unutnuyacak ve Balkan 
devletlerinin müşterek sjyasetinı o da be. 

daima har('kete mcyyaldır, rakiblerile 
alay etmekten ise gülüp geçmevi tercih 
eder. Son de-rece çalıskandır. Bana bunu nimsiyecektir. 
en tabii bir tavırla kendı de söylemiş,• E ... c•.inıend Ekrcrı Tcltı 
cçocukluğumdanheri fazla çalı~ırım. Ra. • ................................................... ·-····-· 
zı muvaffakiyetlerim varsa hepsini bu 
çalışmama borçluyum.ı demişti. ' 

Meclisin en hararetli münakaşalar:ı sı. 
rasında bile sinirlilik göstermez. serin ve 

serbC'st tavrını elden bırakmaz. Şiddetli 
bir hücum karşısınd::l hir bir nazır onun 

kadar bol, onun kadar içten ve onun ktı
dar yüksok kahkaha alamaz. Meclisten 
çıkınca doğru evine döner, çalışır ve ya. 
tar. Başı yastığa değer değmez uyur. 
Hatta bir yığm inı:;anın konuşup gülüs _ 

tüğü yerde dahi, isterse, uyku kestirir. 
Her istediği an bütün <lüşüncelerıni ka _ 
fasından silip uyuklamak gibi kıymet hi. 
çilmez bir kabiliyete sahibdir. 

İş başında kendistle gö:rüşebilirsiniz. 
Fakat söyliyeceklerinizi bitirir bitirmez 

aynlmalısınız. Konuşurken hep oturmaz. 

Arasıra elleri arkasındı bir :ışağı bir yu. 
karı gezinir. Bazan o küçük boyile şö _ 

minenin önünde durur. Ve mülakatın 
bittiğini şu sözlerle hatırlatır: 

- Zannederim anlaŞJldı. Başka bir di. 

( Veni neşriyat ) 
Nur baba - Yakub Kadri Karaoamanoğ. 

!unun bu guzel eseri Remzi kutubbanesi ta
rafından yeni harflerle basılınıştır. Güzide 
cdiblmlzln bu eserini yeni nesil nrasında. o _ 
kumanuş olanlar vnrsa bllh~ tavsiye ede
riz. Nur baba ve Yakub Kadri isimleri, ese
rtn• ehemmiyetini ifade etmeğc kAfldlr. 

Komik Hikaye - Nasuhi Baydarın kuv _ 
vetll kalemi ile dilimize tercüme edilen Ko -
mlk hiküye Ana.tol Frans'ın seçme eserlerin
dendir. Gene Remzi kitabevi ta.rafından ba
sılmış ve tevzi edllıneğe başlanmıştır. 

Sinü çölunde Türk ordusu - Büyuk Har -
bln Sina cephesine aid vakayllnt anlamalı: 
için bu kit bı dkumayı tavsiye edeblllriz Ya
zan: Muallim Fuad Gucuyener. B san: Ana
dolu Turk kltab depo u. 

EGE TiYATR O SU 
Nuri Oençdur 
ve arkadaşları 

Bu atşnm 
A:.Saray Yusı.ıfpllfa E ek 

ııiııomasındıı 

L OKMA N H EK iM 
Murııd Şamil "vyetoııi 

'J 
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13 Temmuz 

Dahiliye Vekili dün istanbulun ekmek, 
et ve süı meselelerile meşgul oldu 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
nin yapmak istediklerini dinlemiştir. Ve. 
kilin yanında birkaç saat kalan Rifat ve 
Saffet bu hususta direktifler aldıktan 

ki teşkilatında çalışacak, memurları 
çerek oraya göndermiş olacağız. 

Umumi nüfus tahriri 

se. 

Umumi nüfus tahririne başlamadan 
sonra ayrılmışlardır. 1 •• t .. b. b. ··f tahriri vanm~k 

D h ·ı· v k·ı· F 'k 0·· t k d .. , ·· 1· once ecru ı ır nu us _ • , . a ı ıye e ı ı aı z ra unt~u . · .f ı.. 
te~.ı-·kl · t f d · t lif . 1 istiyoruz. Birkaç vıliyette muhtelı taa--ı erı e ra m a ve mun e >Ş er . .. 
hak1kınd h . . . . l:i rir şekillerini t:~crub~ edecek, en mU\•a-
Jh, 11 ~ mu arrırbıml tzın sor~t~ş 0 u. fıkını kendimize mal ederek umumi t:ı:.ı. 
b" sua ere şu ceva arı vermış ır: 

riri bu esas üzerinden yapacağı:r.. 
c- Bugün şehı'in ekmek ve süt işlerL Umum! müfettişlikler meselesi tetkik 

le meşgul oldum. Biraz evvel yanımda 
?ulunan Beledıye Reis Muavini Rifat ve mevzuudur. Tetkikler ne netice verırse, 
lktı.sad İşleı-i Müdürü Saffetten bu hu- 0 yapılacaktır. 
&usba izahat aldım. Belediyenin neler Dahiliye Vekaletinrn t('şkilai, §2klinde 
Yapacağını anlatan müdürler-~ ben de değişiklik yapıhp yapılmıyacağı tetkik 
bazı sualler sordum. icab eden tahmatı edilmektedir. Bu hususta hazırlanacak 
Verdim. 1 kanun layihası Meclisin kış devresinde. 

Ekmek fabrikası ki toplantısına sevkedilebilecıektir. Da

Belediye şehirde ekmek fabrikası :ı.ç. 
lllak istiyor. Ekmek fabrikası iiin Bele. 
diyenin yaptığı tetkikle::: bittikten sonra 
son vaziyet tebellür edecek, ona göre ha
reket olunacaktır. 

hiliye Vekaletinin yeni teşkilat şeklini 

tesbit edecel{ kanun layihası umumi mü. 
fettişleri belki müstağni kılar, belk: kıL 
maz. 

Mü'lkiye memurlarının ııalahiyeflerini 

arttırmağı ~imdilik düşünmüyoruz. S<ı

lahiı•etleri arttırmaktan ziyade, salahi. 
yetleri kullanacak mümareseleri arttır. 

SON POSTA 

Fransızlar Hatayı 
· suratle tahliye 

ediyorlar 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

raya gelmişlerdir. Tesellüm muameled. 
nin ayın on beşind~ yapılması kararlaş.. 
tırılıruştır. 

Payas • İskenderun şimendifer hattı_ 
nm da bugünlerde tesellıim edileceği ha. 
ber verilmektedir. 

Hataıydaki Fransı.? kuvvetleri peyder. 
pety çıldlımekted.irkr. F'ransızlar garnL 
zonlardaki ağırlıklannın mühim biı kıs. 

mını taş1mışlad1~:-. Tanlivenin muayyen 
müddetten önce ikmali bekleniyor. 

Kurtuluş bayramı hazırlıklan 

Sayfa 11 

TUrk · Fransız ıesanUdU 
<Bastarafı 1 inci sayfada) bulunduğum zamandanberi birçok bilı\, 

Size Türkiyenin hattı h1rcketir,i hanım gördüğüm bu sempatiye ben de 
anlatmak için, üç haftadanberi gerek şehadet ederim. 

·· kiye Bafvekili ve gerek Hariciye Ve. Türkiye Reisicümhuru İsmet İnönü, 
kili tarafından ırad edilen çok şayam Cümhuriyet Halk Partisi kurultayı ö. 
dikkat ve yüksek nutukları işhaddan da. nünde .söyledikleri nutukta, Hatay me. 
ha iyi bir şey yapamam. Türkiyenin sulh selesi halledildikten sonra, Fransa ile 
azmı·nı· ve garb devletlerile hemfikir o. 

Türkiyeyi hiçbir kuvvetin ayıranııyaca.. 
larak Aktlenizde ve Cenubuşarki Avru. ğını en11rjik surette ·kaydeylemişlerdi .. 
pasında sük:Unun idame edildiğini gör. Reisicümhur İsmet İnönü, bu si5zleri il", 
ınek bahsindeki esaslı menfaatini en sa- en mütenevvi sahalarda aynı kuvvetle 
rih bir surette gösteren bu nutuklar, kendisini gösterecek olan Türk _ Fransız 

Türkiyenin Fransa ve İngiltere ile olan işbirliğinin prensıpını vazetmi şlerclir. 
tesanüdünü hassaten beliğ kelimelcric Şurasını da derhat .;~ 1 ve edeyim kı Fran. 
bildirmiştir. Bu nutukiar, Türk milleti. sız hükumetinin bütün kıymeti ile tak. 
nin Fransa ve Fransu kültürü hakkında. dir ettiği bu işbirliğini Paris, Ankaradan 

İskenderun, t?, <Hucusil - 23 Tem .. ki an'anevi sempatisine de mes'url bir daha az arzu etmemektcdi:-. 
muz kur.tul~ bayramı hazırlıklarına ha.. tarzda tercü\nan olmu~tur. Türkiyede (A. A.) 
raretle devam edilmektedir. Hataya ge. 
lecek heyetleri istikbal ve bunlar::ı vesa. 

iti nakliye ve otel temini işleri!e meşg·.ol 
olmak üzere hususi bır komite teşekkül 
etmiştir. 

====::;:===============================::==========ıı 

Üç r~nkli Fransız b2yrağı- Fransa ve ltalyadan 
nı~ 15 inci yıldönümü çıkarılan gazeteciler 

Paris 12 (A.A.) - Üç renk1i Fran - Paris, 12 <Hususi.> - İtalyan makam. 
ları, bu defo da c.Parıs.Scir .. gazetesinin sız bayrağının 150 inci yıl dönümü bu-

Hataya giden heyet gün b.elediye mcvdanında tes'id edil _ Roma muhabirini huduc! haricine çıkar. 
Ankara, 12 (Hususi) - Hatayda ecne- M . d v c·· h .. Lebr mışlardır. 

mi<::tir. erasım e um urreısı un H t l d d k' d h l , 1 
bi şirketleri!'l tPsollfi n' ii n~ nezaret .. etm~~ üe:Daladier, nazlrlar, kordiplomatik, a ır ar a ır ı, a a evve c.,Qurna • 

Ekmek işi intizama sokulacaktır. Bu 
lll-esleyi ele alışımızdaki maks~d, buğ. 
dayla ek.mal{ arasındaki farkı me~ru had_ 
din üstüne çıkarmamaktır. Belediyedsn 
biı. bunu beklemekteyiz. 

üzere Nafıa Vek!leti başhukuk muşavın . A _ <l k' S t raikla gazetesinin muhabiri ayni akıbet{• uğra.. 
Afrika ve ~ya a ı ransız op - mıştı. malıyız. ve şirketler reis vekili Namık Cemal Na. nnın bashca reisleri ve •kalabalık bir 

h . Fransız makamlar! da, cPopolo dl Ro.. Belediyelere yeni varic'at zikoğlu bu akşam Torosla Hataya a.re. ha,"· .1.ütlesi hazır bulunmuştur. 
Et meselesi 

Et işine gelince, Belediye bu hususta 
da tetkikler yapmaktndı:. Tetkikler so
na erdikten sonra kat'i rnütalea yürüt. 
l'l"ıek kabil olacaktır. Bu tetkik!er es:ı.1. 
sında İstanbul Belediyesinden istediğL 

J.I\. :ı-. ma. gazctesinfo Paris muhabirini hudur 
Belediyele:re yeni varida~ mPmbaı te_ ket etmiştir. Herriot'nun belii't -bir nutkundan son haricine -;.1'karmışalraır. 

mini için tetkikat yapılmakta. yeni vari. ra. 14x20 eb'aomda muazzam bir Fnın 

dat rnemb::ıla~ı aranmaktadll'. Başvekil şehrimizde sız bayrağı , 789 da ilk dt>fa çekildiği 
İstimlUk kanununu tadil ederken va. bu mevdana çekilmic: ve bu esnada kı-

[ i · Japon 2skeri heyeti 
Berline gidiyor 

llliz, mezbahadan itibaren etin evs gidin. 
ciye kadar geçer. safahatını ele almasdır. 

Etin mezbaha haricindeki vaziyeti 
l'l"ıütehassısla!' tarafından tetkik edilmek. 
tedir. Tetkikat bittikten sonra bu iş te 
bir şekle bağıanacakbr. 

Valili'der aranıda 
Hatay viluyetinin teşckkülıi ve bazı 

ll"lülki tahavvüller dolayısile valiliklP.r 
arasında :tebeddüller olac'aktır. Ayın 
!;!, ünden itibaren Hatay vilayetinin milL 

tanda§ın hukukunu ehemmiyetle naz:ırı 

ilibara aldık. Gayri mu~yyen znmanda 

ya-pılacak istim la it için hiçbir vattında. 

şın hakkın'l tasarruf edilemez. Bu :ırada 

vatandaşın bir kısım tasarruf hıak!arı 

tetkik edilmektedk> 

Süt i~i hakkında rnüte • assıslann 
r~po brı 

Ankara, 12 (Hususi) -- İstanbulda süt 
işini tetkik eden mütehassıslaı· rap?r1a. 
rını Vekaiete takdim etmişlerdir. 

Hapishane otomabil içinde bir mahküm 
beraet eden arkadaşım vurdu 

Dün Ağırcezada neticelenen bir ci - \ ferlerle içeri athyarak, Kuşgözü yaka-· 
tıayet davası, bilahare iıki mahkum a - lamış ve mühim bir hadisenin zuhuru 
Tasında kanlı bir hadise tevlid etmiş - böylece önlenmiştir. 
tir. Kuşgöz Niyazi eline geçirdiği bir a-

Muhakemeni·n neticelenmesini mü - letle, seıibest bırakılan arkadaşı Ha -
'teak~b Adliyeden Tev'kifhaneye git - sanı gözünün altından yara:lamıştır. 
ırnekte olan tevlkifhane otomobili ile Suçlu Niyazi tevıkifhaneye muhafa
sevı.k€<lilen mev'kuflar arasında otomo- za altında götürülerek, ikinci bir ha -
lbil içerisinde cereyan eden bu hadise - dise çıkarmaması için icab eden ted • 
l'loin sebebi, ayni suçtan dolayı muha - birler alınmıştır. 
kerne edilmekte olan iıki mahkumdan -----------

'birin.in beraeti. diğerinin ağır hapse Siyaset aleminde 
lltlahıkfun olmasıdır. 

Bundan bir müddet evvel Edirneka- (Başta.rafı 3 ncü sayfada} 
.:ıuihı huzur ve rahatlık ve serbestce ça. Pı 5"tırlan üzerinde, sarhoşluk yüzün - 1.1> 0 • 

den Çl'kan bir kavga sonunda Müker _ lışa.bilrnek, yaşayabilmek, hareke.t et.. 
rnek, serbestçe i!adei fikir eylemek ve rern isminde bir genoi bıçaklıyarak öl-

dül'l'Mkten maznun Kuşgöz Niyazi ile hiçbir tehlikeye maruz kalmadan terudd 
edebilımek diye kabllıl eylersek, ayni za. Şerikicürmü Piç Hasanın Ağırcezada manda demokrasi kollektif emniyc-: ma. 

nakzen görülen mulıakemeleri dün ne-
ticelenmi:ktir. nasına gelirse, lktısadi şekavetin tenki~ 

lini tazaırnmu.'1 ederse; biz, insanlar, ka. Neticede suçu sabit olan Niyazinin 
!lıahkemece ceza kanununun 448 inci dın, erkek, bu uiurda yaşamaya, uğraş.-

maya ve icab eder.iCl ölmeye hazır bu. llıaddesine tevfikan 15 sene. Hasanın 
ise sadece kavgaya iştirak suçundan lunmalıyız.> 
'1 gün müdd~tle hapislerine karar ve -
lilnıi.ştir. 

Mahik:eıxıe. mevıkufiyeti esnasında bu 
'l gfüılü'k hapis cezasını fazlasile doldu
ran Piç Hasanın serbest bırakılmasını 
da aynca karer altına almı~tır. 
Kararın ıbu şekilde tecellisi davanın 

bidayetindenbe:ri suçr / arkadaşı Piç Ha 
•anın üzerine atan ve Mükerrerni ken-

* Maıruf İngiliz mütefekkiri, We1ls, 
müstakbel harbin mevzuunu teşkil ede. 
cek olan demokrasi • otokrasi çarpışma. 
sında, dreınokrasinin rolünfi ve insanla. 
rın ona karşı alikalarını işte yukarıda 

size mücmel sure~ kaydedilen satırlar. 
la ifade ediyor. 

di öldürnıed.iğinde ısrar ed.en Kuşgöz - .......................... - ............... ·---·-···-· 
~iyaziyi tehevvüre sevıketm~tir. 

Seli.m &a91-1"- C11't~Ç 

OOYÇE ORİENT BANK 

(Baştarafl 1 inci ~ayfcıda? taat ihtiram mer asimi yapmıştır. 
Başvekil !stanbu!da bir ay kadar ka. Tokio 12 (A.A.) - Domei ajansının 

bildirdiğine göre, General Kont HIB'u· !arak istir~'3.t edecektir. 

Mdiye Vekili de g~ldi 

Ankara, 12 (Hususi) - Maliye Vekili 
Fuad Ağ:alı 19,25 ge:;e kalkan ei<spresle 
İstanbula hareket etmi~tir. 

Fuad Ağralı F daya gi 'iyor 

Anadolu ajansmm Zcngu\dak 
muhabiri vefat etti 

şi Terauşi ve Amiral Baron Mineo Asu 
mi. B. Bitlerin davetine icabetle Nü • 
remberg nasyonal - sosyalist kongre • 

sinde hazır bulunmak üzere Almanya. 
ya gideceklerdir. 

Zon!!Uldcık 12 ( A.A.) - Anadolu a
jansımn Zon~1 d<1k muhabiri Bedri Hı 

zıroalu vefat etmiştir. Bura muhitinde 
'kendisini herkese sevdirmiş olan bu 

İSken<le!'Un, 12 (IIusu~~) - Maliye ı kıvmetli rencin b~k1 eni1miven ölümi.i, 
Vekili Fuad A~ralının bugunlerde Hata.. bütün muhit1er:fo içten tees~ür UYan -
ya gidecei!i h;ıber verilmektedir. ~ 

Fi*is.inde tecav~;ı'er 
Kudüs. 12 (A.A.) - Bir İngi!i.ı polit 

memuru tcthişçi bir Arabı tevkif etmel 
üzere Yafanı;,. evlerinden birine girerkeı 

............... : ................ _.............................. dırmıştır. 

BANKA 
KOMERÇiYALA 

ITALYANA 
t'a.m&men tıed!ye edllm1f 1ermayed: 

700.000.000 lta•ya:ı L=reti 

ıs.-r erke:&i : l\IİLANO 
Butün iıır.iya.da. istant:ui, İzmir, I.ondra 

n New-York'ta Şubeleri vardır. 

Jiarletcld Ba11kalarımn:: 
BANCA COMMERCİALB İTALİANA 

CF'rı:.nceı ParJ.s, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Ment-On, Monac.:>, Mont~c::ı.rlo, Cannes, Juan
les - Fir.s, Villefranche - sur - Mer, Casab
la.ııca <Maroc). 

B .o\NCA C'OMMERCİALE İTALİANA 1!l RO
MEN A: Bucı.>rest. Arad, Braila, Brasov, CluJ, 
C0ı&tanu. Cala.ı;. S!blu, Timichoara: 

BANCA COMMERCİALE ITALIANA ll 
BUT...OARA. Sona. Burga.s, PloYdiY, Va.rna. 

BANC:\ COMMERCİAL! İTALİANA PER 
L'EGITrO, ı.;.~xı.ndrie d'Ee-ypte, Elk.ahlre, 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE ITALİANA J: 
GREr.A, At na, Pire, Sel~nlk. 

'BANC.\ COMMERCIALE ITALİANA 
TRUST COMPANY, P!hlladelphln. 

BANCA COMMERCİALE ITALİAN.A 
TRUST COMPANY - New-York. 

Müsterek Bankalar 
Banque Fran~lSe et İta.lienne pour l'ame · 
rtque dı.! 11uf., Parb. 

Ar~ant.lnde: Buen~-Aires. Rosarto d.: 

Sıı.nta f~. 
~RESTLY/_,da: 8&0-Paulo ft b~lıca tehir· 

ıertl"ld• fubeler. 
CHİLİ'de: Santlago, Valparaoo. 
COLOMBİA'da: Bocota, Barranqullla. Me · 

de!lln. 
URUGUA Y'da: Montevldeo. 
B~CA DELLA SVIZZDA İTALİJ\NA: 
Lug~n,,, Bellinzona, Chlas.so, Loca ~no. 
7.urtch, M<?ndrlsio. -
B.:\NCA UNGAltO - iTALİANA s. '\. ' 
Peite n başbca ~birlerde Şubele:: ':\ ~ 
URVA'TSKA BANlC D. D. ....., 1 

Za.gttb, Bu.w.k. ~~...Jr 
BANCA tTALİANO - LIMA 
LJnı& cPerou> el& başlıca iehlrlerde luht-

Not - Anadolu aiansı . kıymettar ar- üzerine ate~ edi!e~·eK yaralanmıstır. 
lkadoıs.ınm er~di gaybube

1
inden dolayı Kendisi '.ie yaratı olan teüıişsi, ka~ 

acı içinde, Bedrinin ailesinin kederle - 1 mağa muvaffak olmuştur. 
rine iştirak eder. ı Diğer cihetten Karmel dağı civanndı 

lt"l 'yanın Lo:ıdr.:ı se~iri Arab köylüJen bir Arab çete reisini ya 
kalıyara-k polise tt'slim etmişlerdır. 

ad ye n,zın o!du 
Roma, 12 - Arrig0 Solminin istifası Ad-....--a ele1·trik tes' atı 

üzerine, İtalyanın Londra sefiri Dino Adana, 12 (Hususiı - Satın olınaıı p. 

Grandi, adliyq nazırlığına tayin edil. lektrik şirketi tesisatı bugün belediyeye 
miştir. devredildi. 

'~~ 
~~ TORı< ANONiM ŞIRKETt 

TESiS TARiHi 1863 

Sl•tOll'ri "' rürkipt> Cümhuripeti tle mıinakil mukavelenamesi 
1292 Num,ualı 10/61193.1 tarihli k4nımla tasdik ~dilmişti; 

( 24/6//9.13 ttJrih/i 243.'i Numaralı Resmi Gauıe) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 
10.000.000 i nglllz Lfras• 

1.250.000 1 nglliz L•rası 

TGrkiyenin ba$lıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSflVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KIBRIS, YUNANiSTAN. fRAN, fRAK, FILJSTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
ve HATAY'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticart krediler w "esaıldi krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşıde senedaı 
8on.a tmirlen. 

ısl<ontosu. 
«- Ben. bu ~e masumum, bigünah 

~larak yatıyorum!» 

Diye haybran Niyaziyi jandarmalar 
g'ijçlilkle aşağı 'kata indirmişlerdir. 

Dreıdner Bank Şubeıl ıer 
gUCA tTALIA1'0 - OUAYA.QUJL , 

E.W• w tahvılaı. allın ve emtaa Ozerıne avans. 
Seoe<bt t.ıhsalih ue uire. 

Nihayet tevkifhane otomobiline nak
'~ilen suçlular burada münakaşaya 
tu.tuşm.uşlar ve otomobil adliye önün -

den hareket ederek, Sirkeciden geçtiği 
~ada içeriden boğuk boğuk sesler du
l"lılınuştur: 

«- Yeti.Ji.n be, 'beni vuruyor!> 
"'~~.oıı:obil derhal duımuş. jandarmll 
._.....,. mllJW'lııdaırv Kamber onOBfı• ne 

Tilrlıiye ,.b~lerlı 

Galata - tnaııı.uı - İZlllfı 
Depoau: İat. Tiit4n GilmrOIG 

onayaqull. ı::r 
~ MerJr.•: 
G&JaW., Vo7"oda Caddeal. ltal'akÖJ Pala& 

Telefon 44845. 
Waal>al Birolıat 
Alaltmct&.~ 1laa. ~fon moe /3/11/11/11 
~llil'ORı 
i1taW Ceddell ıro. 14'1. Telelon: tlCMıt. 

lfp•lH k:an: kaJ:ra Ye llacari.9taD -
.,. ToUIMtiıple 9'ldılrl .,. B. O. 1 TBAVC.. 
~'8 lllı:Jad. 

En yüksek emniyet şartlannı haiz kiralık 
Kasalar Servisi vnrdır. 

Piyasanın en mosaıt tartlnile ( kumbarah ueya 
kumbara11z) tasarruf hesapları açılar. 
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iilJIU IUllUlllU ııuımuu .. 111111111 .. 1~ Çeviren : Fer.idun Osman ..ıd!Wmlllllliii 
Mchtablı bir gecede, Mayansın en gü. du. Leylaklarla çardağın açık bıraktığı 

zeı ımzı Bertle, genç müzisyen Rodolf aralıktan erguvani bir şerid gibi • guru. 
başbaşa idiler. Onlar kendilerini birbir. 
lerine vtıdetmişlerdi, !akat ertesi sabah 
ayrılaca'klardı. Rodolf uzak bir vilayete 
gidiyordu. Orada iki sene kalarak üstad 
bir hocadan musiki dersleri alacak; dö • 
nüşünde, Bertin. kilise orkestrasının şe. 
fi olan babası ona hem bu vazifeyi, hem 
kızını verecekti. 

Rodolf sevgil\sine: 
- Bert, dedi, haydi, senin çok sevdi • 

ğin şarkıyı bir defa daha beraber çala • 
hm. Biı:ibirimizden ayrıldıktan sonra da; 
her akşam gün batarken • gamlı düşün. 
celi saatinde • gene ayrı ayrı o havayı 
çalmağa devam edelim. Bu, ruhlarımızı 
birbirine yaklaştıracaktır ... 

Bert, harpını aldı, Rodolf ona !lütile 
refakat ediyordu. Bertin aziz türküsünü 
birlikte, birçok defa çaldılar. Sonra baş. 
başa ağlaştılar, sarılıp öpüştliler ve Ro • 
dolf yola çıktı. 

İkisi de ahdine sadık kaldı. Her akşam, 
gün batarken - birbirlerini son defa gör. 
dükleri an • Bert harpını, Rodolf flütini 
alıyor, ikisi de, ayn ayn. ayni aşk şar • 
kısmı çalıyordu. Akşanun bu esrarlı ve 
muhteşem saatleri görünmez rüyalar ya. 
ra.tıyor, ufuklardan yükselen kızıl bu • 
harlar içinde öyle zannedilıyordu ki ikisi 
de _ birisi ~ında güllerden çelenkler ve 
mütebessim. öteki solgun ve yüzü ipek 
peçeli • bütün hatıraları, bütün mes'ud 
günlerile beraber uyanmış ve canlan • 
mış, 'birbirini görmektedir. 

Bu saattedir ld rUzgarın yapraklar a. 
rasında son ürkek fısıltıları: tatlı ve 
gamlı hatıralarla bağlı olduğumuz ha • 
valan birçok sesle söyler gibidir... Mu. 
siki; ruhun sesi ... 

Rıodolf, şarkıyı çala:rken vaıkit vakit 
duruyordu. Ona; flüt sesine, Bertin har. 
pının inleyişleri de karışıyor gibi geli • 
yordu. İki sene böyle geçti. 

Bert bir a~am Harpile beraber, kü • 
çük bahçelerindeki çardağın altında otu. 
ruyortlu. Gölgeliği kuran beş akasyanın 

uzun dalları, yeşil yapraklar ve baygın 
kdkulu salkımlarile havada birbirine ka. 
rışı:yor, ağaçların arasındaki boşluğu gt>. 
niş yapraklı mor leylaklar dolduruyor. 

bun tutuşturduğu • ufuk görünüyordu. 
Bu, hatıralara ayrılan saatti. Bert har • 
pını aldı ve sevgili şark.ısını çalm:ığa baş. 
ladı. Bi.İ- an sonra, bırtlenbire durdu vı? 
dinledi. Havada mutlak bir sükfuıet var. 
dı. Rüzgar bile yapraklarla oynamağı bı
rakmıştı. Parmaklan tellerde yeniden 
gezinmeğe başladığı vakit Rodolfun, ken. 
disine refakat eden flütünü tekrar duy. 
du. Uzaklardan uçup gelen Rodolfun ru. 
hu. bizzat Rodolftu bu ... 

* İki sell'e sonra Rodolf ve Bertin mini • 
cilt bir kızları olmuştu. Bertin babasının 
ölmeden evvel takdis ettiği yuvanın kıy. 
metli me}"Ssı .. . İhtiyar adam damadına 
kendi yerini • orkestra şefliğini • de ver. 
miş ve yeni çifte kafi bir saadet hazırla. 
mı.ştı. Rodoli küçük, sevimli bir ev aldı. 
Arkası ıhlamur ağaçlarile örtülü, önün
de yavrunun yuvarlana yuvarlana oyna. 
dığı çimenlik vardı. Bahçeyi çeviren be. 
ya:r. duvarlar iri Bengal g:jJleıile örtülüy 
dü ve evle bahçe o kadar sıkı muhafaza • 
lıydı ki kapılarda bile dı.,.~rıdan göz ata. 
cak bir çatlak, bir delik yoktu. Onlar bu 
sedler arkasında kendi kendilerjne ve 
kendi saadetleri içinde kalmak istiyor • 
lardı. Mes'ud insanlara yaklaşmak güc. 
dür. 

Likin bir felaket oldu. bu sırada, ço .. 
cuk birdenbire öldü ve bu acıya daya • 
namıyan güztS Bert te, birkaç ay sonra 
yavrusunun ark.asından gitti. Sonun:.ın 

yaklaştığını hisseden genç kadın, koca • 
sını yanma çağırdı: 

- Beyhude Rodolf, dedi, beyhude ye. 
re dualarımla hayata bağlanmak istiyo.. 
rurn. Halbuki gitmem lazım. Çocuğumu.. 
zun yanına gitmeliyim ve seni orada e • 
zeU bir hayat için beklemeliyim. Eğer Ö

lüler için tekrar yer yüzünd:? görünmek 
imkanı varsa beni tekrar göreceksin. 
Gölgem daima senin etrafında dolaş:ı. 

cs!k. Çünkü benim semam. Rodolfum ne. 
redeyse oradadır. Buluşacağımız gün gel 
diği vakit seni arıyacağım ve birleşmiş 
ruhlarımız onların bir daha hiç bir rabı. 
taları olmıyacak, topraklar üzerine ın • 
memek üzere y:ikselecekler •.• 

Her sene, benim doğduğum gün, 
mes'ud veya bedbaht, Aşık veya metruk, 
kederli veya şen; güneş batar ve çan 
sesleri semaya yükselirken, çiçekler 
keislerini kapamadan ~n kokularını ha. 
vaya ü:flerlerken, uzun yıllar bizi meste. 
den, ıztırablarımızı tatlılaştıran şarkı -
mızı çalacaksın. Çok uzun bir ayrılık 
ıçın sana tek teselli o kalacak. Ve bu 
müzik benim için İsrafilin konserlerin • 
den daha tesirli olacak ... :> 

Kocasını öptü ve öldü. 

* 
Rodolf delirmiştı. Onu seyahatlere çı-

kardılar, felaketıni unutturup kendine 
getirmeğe çalıştılar. Dönüşünde dim1ğı 

oldukça sakindi. Fakat karanlık bir m<>
Iankoli kafasını bürüdü, ve bir daha da 
sıyrılmadı. Bdbaht adam evine kapımdı. 
Hiç kimseyi kabul etmiyor, hiç bir tarafa 
çıkmak istemiyordu. Bertin odasını. genç: 
kadının öldüğii andaki gibi muhafaza e -
diyordu. Yatak gene öyle duruyordu, bir 
köşede harp dayanmaktaydı. 

Bertin doğum günü gelınce od.ayı çi • 
çeklerle süsledi ve gün batarken flütünü 
alarak vaktile kansile beraber çaldıkları 
şarkıyı çaldı, çaldı ... 

Ertesi günü, onu sırtüstü yere yuvar
lanmış, baygın buldular. Ayıldığı vakit, 
gene aklını kaçırdığı anlaştldı. Uzun u • 
zun tedavi edildi, gene seyahatlere çı -
karıldı. Bir sene sonra, evine avdet etti
ği zaman, kendine gelmiş gibi görünü -
yordu. Lakin daim:ı sessiz ve daima dü. 
şünceliydi. 

Kansının doğum gününde gene oda -
ya çiçekler doldurdu, gene g:.in batarken 
o şarkıyı çaldı ve ertesi sabah onu ııene 
yerde, baygın buldula:-. Gctürmek iste. 
dikleri zaman kendine geldi. eğer karısı. 
nın öldüğü odadan çıkarırlarsa intihar 
edeceğini söylüyordu. Sesi o kadar 
kat'iydi ki tekrar delirmesin<len kıırk~ • 
rak !kendi haline bıraktılar. 

Rodolfun sırrı ölümünden sonra anla. 
şıldı: 

Karısının ilk yıldönümünde o flütiinü 
çalarken aklın alınıyacağı bir hadise ol. 
muştu. Harpın telleri bırdenbire titre • 
m~ ve kendi kendine flüte refakat et • 
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TOPRAK MAHSULLERi OFİSİNDEN: 

Fen Memuru Aranıyor: 
Mem1e!ketin muhtelli mıntakalannda yaptırılacak olan inşaata aıd zemin mu. 

kavemet tecrübesi işlerinde çalışmak ve bilahare nezaret etmek üzere tecrübe!i 
fen momuru alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarile en ge~ 15.7.PW tarihine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Maarif Vekilliğinden 
Maarif Vekilliği neşriyat müdürlüğü kadrosunda cDepolar hesab kontrol me. 

murluğu. münhı:ıldir. Azami kadro ücreti yüz kırk liradır. Bu işe alınacak me • 
murun en az orta ticaret mektebi tahsıli görnnüş, askerlik hizmetini yapmış ve 
ya~ kırkı geçmı?miş olması şarttır. Talihler arasında yapılacak müsabakada ka • 
zanacaik namzede 365!) sayılı kanun hükümleri dairesüıde tahsi! ve hizmet du
rumlarına göre ücret verilecektir. Müsabaka sonunda seçilen memur evvelü en 
ez altı ay namzed olarak çalışacaktır. 

Talihlerin m;,isbit evrak ve fotoğrafları ilişik birer istida ile birlikte 201VIII 
1939 Perşembe günü akşamına kadar Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğüne müra • 
caat etmeleri lazımdır. 

Müracaat sahihlerinin, müsabakaya iştirak etme.~ ÜZ€r~ 24/VII/193CJ Pazarte!i 
günü saat on d::ı. Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğünde bulunmaları rica olunur. 

c2983t c5139t 

1 İ!tanbul F elediyesi ilanları 1 
Muhasebede milnhal bulunan 40 lira ücretli daktiloluk için 17/7/939 Pazartesi 

günü saat ikide Belediyede müsabaka imtihanı açılacaktır. Talihlerin bir dilekçe 
ve evraıkı müsbitelerfü• müracaatları ilan olunur. (5150) 

mişti. Rodolf durduğu vakit harp ta su.. 
su yordu. 

İkinci sene, bir hayal ve kuruntuya 
kapıldığına hükmederek dikkat kesildi. 
Fakat harp ona refakat etmekte devam 
ediyordu. Zavallı genç gözlerine ve itu • 
laklarına inanmıyarak çalgının yanına 
gitti ve telleri tuttu: Bunların son titre. 
yişlerini derisinde duyarak ürperdi: Ber
tin harpı da onunla beraber çalıyordu! 

İki defa da müthı-? bir sinir nöbetile 
çarpılmış, geceyi derin bir baygınlık 

içinde geçirmişti. Lakın, kendine geldık.. 
ten sonra bu şedid heyecana alıştı ve on. 
da hazin bir zevk bulur oldu. Artık bü -
t-:.in geceleri böyle geçiyordu. Yanakları 
çökmüş. bütün hayatı onlara toplanmış 

gibi görünen gözleri. çukurlarında, ta -
biatin fevkinde a<'ayib ışıkla parlıyordu. 
Onun için duymak ve acı çekmekten baş.. 
ka hayat kalmamıştı artık ... 

Rodolfun vefalı tek bir dostu vardı ki 
onu yalnız bırakmamıştı. Arkadaşının o. 
dasında ne yaptı~ını merak edıyordu. Ro 
dolf flüt çaldığını, Bertin hayalinin de, 
harpta refakat ettiğini söylemekteydi .. 

Berti harp çalarken gördüğünü ve sev • 
gili karısile başbaşa beraber yaıadığını 
zannediyordu. Kendisini o kadar mes'ud 
buluyordu ki artık ne Allahtan. ne in • 
sanlardan hiç bir şey istemiyordu. 

Bertin üçüncü yıldönümü gelmiştt. 
Rodolf odaya çıçekler doldurdu. Ölünün 
yatağını güllerle s:isledi ve gün batar • 
ken flütünü alaral; kansının şarkısını 
çalmağa başladı. 

Rodolfwı dostu bi .. perdenin arkasını 
saklanmış, harptan çıkan seslerin flüt 
seslerine karıştığını işiterek ilrpermişt.l. 
Rodolf dizüstü çökerek flütü bıraktı ve 
hayale yalvardı. Harp yalnız bapna çal.. 
mağa devam etti. Hiç bi ~ el dokunmıyan 
tellerin gerilip gevşediği açıkça görülü
yordu. Bertin sazı hiç kimsenin i§it:mi • 
yoceği I.ahi bir şarkı çalıyordu. Sonr~ 

Bertin kendi şarkısına geçti ve bitirdiği 
zaman. birdenbire harpın bütün telleri 
koptu ve Rodolf sırtüstü yere yuvarlan
dı. 

Uzunca bir şaşkınlık devresi geçire!l 
Rodolfun dostu, onu kaldırmağa koştuğu 
zaman bedbaht m:izısyen çoktan öhnüş. 

Bu esrarengiz ahenk esnasında bizzat tü. 

Aysel onun !koluna şiddetle vurdu. 41SON POSTAi' vı-.ı TFF'BiKASI: 13 İhtiyar adam Kadriyeyi daima siniı-
Bu fikir Lady Salikok'un fikri idi. Ve lendiren halile: 
uızun senelerdir istanbulda yaş.ıyan İn - Bu güzel elde gördüğümüz şeyle-
giliz ikadını mükemmel surette Türkçe rin hepsini olduğu gibi söylemek lazun 

'? 
anıl:ı:yordu.. Hatta konuşuyordu. Fakat E • s •ı • • mı. 
ona Fransızca !konuşmak daha kolay DJ'llDenı·n e•'>gl ISI Diye sordu. Genç kız: 
geldiği için ve devaın ettiği meclislerde & .,.. - Elbette; cevabını verdi... Niçin 
batta Tünk.ler de aralarında Fıansızca söylemiyecek mişsiniz?. Yoksa elimde 
konuşmağı tercih ettikleri için herkesle çok kötü şeyler mi görüyorsunuz? 
Fransızca konuşuyordu. Nakleden: Hatice Hatib - Çok. Fakat umumiyetle kadınlar 
Ağzım kapamadan esniyen ve bun - hud Kapusen rahibi edilebilir. Bu za - ve bilhassa genç kızlar samimt sözler-

dan rahatsız olmıyan Aysel: gibi olunuyordu. manda bu çok nadir den hoşla~.azlar da... . 
- Aman pek canım Slkılıyor, dedi. Hayri ibeye Ce-La tesadüf edilen bir Etraftakı ınsanlarm hepsı: 

Bir şey yapalım? söylemek sırası: ge _ ~ meziyettir ... Bakı _ - Haydi. Haydi söyleyiniz; ne gö-
Salonda artık tıerlkes birhirlerile ko· lince gözlerinin uci nız ... Bak.iruz şu in- rüyorsanız söyleyiniz. 

nuşuyordu. Frölay.n Molda Holz: le Eminenin sevgili- ce çizgide ten çok Diyorlardı. Hadi bey: 
- Bir salon oyunu oynıyalım; diye ~ine baktı. Çünkü: saadet ve pek çok - Evvela size şunu söyiiyeyim Jd 

teklif etti: gajı ~enin elinde . para görüyorum. gençliğinizi ve güzelliğinizi gayet çabuk 
Lady Sa1ikok kaşlar.ıru çattı. Ve mili;- ona aid olduğunu Emine bir ka~a- •kaybedeceksiniz ..• Evet, evet ydt hi9 

tehzi bir gülüşle: bildiği iri bir kor .. ha salıverdi:: bir ekzersiz yapmıyorsunuz. Bugün in .. 
- Salon oyunu mu, dedi ... Güzel bir don görmüştü: _ Para mı dedi?. celiğile iftihar ettiğiniz çizgilemiz ys.· 

fikir ... Hepimiz yirmi yaş daha gençle- _ Bu gaj kimin Bu olmıyacak şey !. rın şişmiye başlıyacak ve pek çabuk eJI 
şeceğiz. ise hepimizin falıı.. Siz iyi bir falcı d~ damınız 1>?zu1acak ... Yanaklnmız dJ 

Be1kis glilüyordu: bakacak. dedi. ğilsiniz. şişecek .. . lki çeneli olacaksınız. Teni .. 
- Vallahi pe'k iyi olur ... ne yapalmı? Kordon ortaya Çl• İhtiyar kem.ali niz de bozulacak ... Otuz beş ynşındJ 
Fazlı Şakir: dtı.nca ihtiyar adam: ciddiyetle sözüne deforme bir kadın olacaksınız. Fakat 
- Gaj toplarız; dedi. _ Fala ben ba • devam ediyordu. eğer tembellikte devam edip de birttS 
Lady Salikok: ik.acağım; fakat asıl _ Gülmeyiniz . . . s~r yap~azs~~ız .. sizin başınız sık. sı* 
- Ben birici tercih ederim; dedi. büyücü sizsiniz; de- Ben iyi falcıyım; si- agrır <l7gıl mı·. . . . 
Fakat onun bu sözüne K.adrlyenin: di. Çünkü benim ze şimdi paranız Kadriye asabı bır ıstıhza ile: 
- Ben de öylesinden başka bir oevab kordonum çıkaca - vardır demiyorum . --: Siz falcı mısınız, hekim misiniz? 

gelmedi. ğım anladı.ruz. !diye ben elimi uzatmamıştım. Bayıla, 1 Fakat :iıleride çdk paramm olacak ..• O Dıye sordu. 
Bir saat süren bir salon oyunu oyna- İhtiyar adem herkesin ortasmda bir bayıla falıma baktırırun. kadar çok paranız olacak ki. cBen bu - O halde sıhhat meselesini bıralcl, 

dılar ... Emine bu oyuna bir k~e tek iSkemleye oturdu. Cevabını verdi• Emmenin elini avuç- kadar para ile ne yapacağım?. diye şa- istikıbal m~lesinden bahsedeyim. Si .. 
başına oturan sevgilisini de iştirak et- Ve: larına alan ihtiyar lronu.şmıya baflacb. şııp kalacaıksıruz. zin de paranız var ... Hem de olaca.~ 
tirmişti. - Evveıa kim elini vermek istiyor? - Siz küçük hamın gayet cesur bir Osman Tezcan bu slSzlerl duydukça fakat talihiniz paran~ kadar yok ... Bıt 

Çocuk oyunlarına benziyen bu oyun Dedi. Kimse yerinden kımııldanma- kızsınız ... Zaten cesaretiniz karşıma oturduğu koltuğa adeta srğamıyordu. sürü maceraperest bu paranız yüzün .. 
salonda herkesi eğlendiriyordu. dı. Kadınlar bu müstehzi. \1-e tilki be. - gelip elinizi avucuma teslim et.mi~ ol - o kadar büyOOt bir ımemnunlyet hisse- den sizin peşinizden koşup, sizinle e<I' 

Gailar toplanmıştı.. !kışlı ihtiyarın kendileri hakkında kötü manızla da sabittir. Elinlz çok entrese.n diyordu. lenm~k istiyecekler. 
Salih yanında bulunan Fazlı Şakire: şeyler söylemesinden korlruyordu. bir el Çok mükemm~l bir ııhhatiniz Ralazadeleri; Emineye. sanki şimdi- Kadriyenin yüzü hiddetten kızar .. 
- Oh ne aıa diyordu. Şimdi gajlar Bu tereddüdü gören ihtiyar: var ... Çok zekisiniz ve çdk iyi kalbiniz den o paralan a!lınış gibi hasedle bakı- mıştı. Elini avucundan çekmeden ev"el 

çekilirken öpüşeceğiz. - Herhalde decti; klımeye itimad $r ... ftyiliğiin, ~antu Ue1erin, yorlardı. O kadar emniyet ve itimad Hadi bey şu söz1eri ilAve etti: 
N ihayet içlerinden biri oyundan bık- telkin etmiyoI'UlTu Bu· suretle ceza mı ahlAksızlıkların !karşısında mağlfrb ol- telkin edici ibir sesle konuşuyordu ki - Sözümü bitirmeden evvel size bit 

tı ve: kolay geçiştirmiş olacağım. muyor. Siz resim ye.pmasım bl'liyorsuı- bütün salondakiler, bir oyun olduğunu nasihat vermelk isterim. Siz birçok iJ1' 
- Artık gajları çekmiye başlıyahrn. AiJseı. Emineye eğflerek: nuız ... Şa~ söy«eciiğintz !kadar güzel unutup, hakiki bir fa101 ömlnde imişler sanlar için bir Tunus gediğisiniz; bı.I' 
Dedi. Gajlar çekiliyordu. Ceza ola - - Haydi Mine sen ™t elinr, dedi~ reslın. yapıyorsun~ .. Adaıt kuvvetin~ gibi cldd! bir çehre ta.ık:md'tlar. nun için çok dikkatli ve ihtiyatlı oltJ' 

rak duvar saati olunu1uyor. Yahud iti- Bakalım senin fa1m ne olacak? vardır. IIlç yalan SÖ)"lemezsi:nfa, mı - Emine yerinden lkalkınca Kadriye ih- nuz ... Herkesten şüphe ediniz ... 
rafat yapılıyordu. Ya öpüşülüyor. Ya- - Ba~lan benden evvel yapsınlar. riist bir eıhğe ~ ~ stı.e tumad tiyann k8.l'.§l8lıllil gelip otm-du: (Arkası var) 
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_ AIİCE SUlTAN 
16 ncı asırda stanbula gelen Bohemyah 

Baron Wratislaw'm hatıraları: 6 ,_. _ _., Af gonlu macunun tesiri Türkçeye çeviren: Sireyya Dilmen 

Budin ve Peşte Diyerek, büyük bir ketumiyet göste-ı Gene birçdk kimseler de: f (Bmıa oınaen, nazır bulununuz. Şev-
l'iyordu. - Hayır .. sultan, genç dulluk zevki- ketlu biraderime müracaat edeceğim .. 

lfelling'in çalışması, yalnız bahçeye ni sürmek istıyor. ve bu müracaatin mes'ud neticesini si- tş güç sahibi 'kimseler, esnaf, ejer arzu meydanlara girilmektedir. Bu son, yani 
l'rlü;ıhasır değildi. Genç san'atkar, ayni Demişlerdi. ze bildireceğim.) etmezlerse, günde beşden fazla ibadet üçüncü7 meydanda güzel bir su sahrni-
Zariıanda saray binası üzerinde de bii- Mese1ienin en garib ciheti şurasıdır- Diye, bir ~üjde vermesine intizar etmeğe mecbur değillerdır. Camilerde ci vardır ki kilise çanlarının imal olun-
Yiik tadiIAt ve ıslahata da girişmişti. ki; saray inşaatı yapılırken. Melling. ediyordu. ibadet e~ğe, herhangi 'Jir sebeble o- duğu maderuiefı yapılmıştır. Bu sahrni-

0, Üçüııcü Ahmed devrinin o dilnişin hususi bir plan yaparak bir mektub ile Malfım ya.. Hatice sultanın frenkce Iursa olsun, muktedir olmıyanlar jste- cin tam yukarısına mevzu sekiz boru • 
8an'at üsllibunu gösteren mimari tar .. Hatice sultana göndermiş, okuyup yazma öğrenmek ı:ırzusunu İZ· dikleri vakit, arzu ettiklen yerde, ev- dan su ~r imişse de bizim gördüğü. 
ıııu, beğenmiyor.du. Bilhassa ·tavan ve (Sarayın bugünkü şekline nazaran, har ettiği gün, Melling, çıldıracak de- de, tarlada veya işinin başında, yahud müz zaman bunlarda sudan eser bulun. 
duv-arlardaki renk renk nakışları, göz bu dairenin nerede yapılması arzu bu- recede sevinmişti. Ve suı.tanın bu ha- da müezzinin sesi kendisine eriştiği muyordu~ Bu sahnıicin içinde eskJ 
kamaştıran altın yaJdızları, taba ve yurUtluyor ... Vakıa. bunu ben tasarla- reketini, tamami1e kendi lehine tefsir yerde Cenabıhakka ibadet vazifesini Cermen yazısile oyma yazJ.ilar. beş tarla 
ıevksiz buluyor .. bunları söküp atarak dım amma. bir kere de zatı seniye'leri- ederek: ifa edebilirler. Yani, bu, dini vazife - kuşu, dört yılan. ista.koza benziyen ve 
Yerlerine kendi dımağmdan aoğa:rı nin filkirl~rini a.lmayı münasib gör - K Aşk · 1 nın· ı'fası için mutlak surette mabede ı... ...... ,,a hayvan şekillen'nd6n w"cude g:a... Ban - oca, şark sultanı... mı itıra ~ "' .,.... 
) 'at duygularını yerleştirmek isti - dfun.) etmek, gururuna dokunuyor. Hislerini gitmek mecburiyeti yoktur. tirilmi.ş Awsturya arması görülüyor -

Ordu. Diye, Hatice sultanın reyine müra - ancak bana bir mektubla bildirecek. * du. Buradan dönme bir merdivenle Çl• 
Bedbaht Neşatabid sarayına, artık caat eylemişti. Demişti. Ertesi günü şehirde gezintilerimize karak güzel ve geniş bir galeriye ve baıta ve kazma girmişti. LAie devrinin Hatioe sultan, bu mektuba: - gal ·..J-- ...J- d · kl' d b 

bir Ha1bu6ci; iki ay geçmeden, latin harf- devam ettik. Gemilere avdet eyledigi- . e:ı~ ue aıre şe ın e ir odaya bediası olan sarayın cepheleri. dal- (Böyle bir dairenin yap:ıılmasına lü - leri~e mükemmel surette yazı yazmayı miz zaman irtidad ederek Türkler ta - girdik. Burası Macar kralı Matyas Kor-
~leri, 0 geniş arz odaları: efs:ıııevi ha. zum bile görmüyorum.) ve okmnayı öğrenen Hatice sultan. rafına geçmiş bulunan İtalyanın büyük ven zamanında küçük bir mabed imi~ tıı"e saklı.yan uzwı dehlız.len, hoyrat Diye kısa bir oevab vermekle iktifa ..J .. d · h ed - · B od ..ı ......... d ıa.. ...... ~ 
ll'gadların balta ve kazma darbeleri al• eyfem~ti. M81!ling ile birçok muhaberede bulun- bir alayla ve aşagı a ıza ecegım şe- u anın ""'-'la• a ~a bir hücreye 
tında, hüznengiz çatırdı.Idrla yıkılıp * . d'uğu halde. yazdığı mektubların he - ~.ld~. şehre götürülmekte olduğunu geçilm~~· .. Bu hü~rede de Matyas 
hıdinUyordu. men hepsi, yalnız ve yalnız oahçenin gorduk: Korven ıın kütuphanesı bulunuyormuş.' 

İlk darbeyi Hayreddin ağanın dairesi Melling bu cevabı aldığı gün, beyni- tanzimi ve saray binasında yapılan ta- Önde, uzun tüfeklerle müsellah, üç Bu odada yıldızlarla süslü bir gök harl-
l'etnişti. Sarayın selAmlık dairesile ha- ne ağır bir darbe yemiş gibi sersemle- dilat işlerine inhisar etmişti. yüz kadar piyade askerı yürüyor, bun- tası ve ka.rşılııklı iki müneccim resmi 
~ dairesi arasında, eski Türk zevki- di'. Ve ·bunda da, haksız değildi. B" 1 1 ki her b . h lan kumandanları ve zabit!eri olduğu yapılmış olup altında şu yazılar ~v .. 
llhı d Çü"nkü b h"l 1 1 ft:ı oy eto ma, tak" ba' ert' .. 1!1~~ç .. v~d. a~ an~c::ılan athlar takib ediyordu. Zabit- cud bulunuyordu: asil üsldbile yapılmış olan bu aire, o, u saraya ne uya ara a- ycuperes sana ar ır uru umı ını " b kl h" . 
iiç ın;. .• ----da bAk ile yeksan edil - yak basmıştı. Ve, ne emP.llerle yaşa - k . dı .. h"l 1 lerden sonra kırmızı ayra arı am.ı - cCum rex Mathias suscepit ıceptra eı-. lol!Uuu e~m1ş.. magımı saran uya ara d d d 
inişti. mıştı. dalmaktan vazgeçmemişti. 1 len beşk asker, bunlarınd ar 1?. aknk ba Boemae Genti~ erat ıimiliı lucida 

Sen re d · • t ıt d avta, eman ve zuma an mure e forma n .• e rce 
0 aırenın. ça .. ısı a m. a Sultanın gözüne gı·rmek .. ve nihayet İhtı'mal kı' bunda. Hayr,-..ldı'n ag"amn B d po ~ l H yreddin b f · ~ bir müzik takımı geliyordu. an onun 

!l1n ön" 
0 

an a . • aga, u acıa· onun zevci olabilmek için, zeki ve ir- afyonlu macununun da tesiri oluyor- arkasında ve rütbe sahibi iki Türk at - Yani. cKralJt1:athias Bohemya tacını 
battA Hauneti geçmletak ıçın çoaklak çalışmk ış.. fanınm var kıuvveti ile çalışmıştı. Fa- du lısının arasında çok muhtes.em ve mü- aldığ.ı zaman, Pertev endaz olan gökler u, ce su mn ay rına a · kat ·b 1 aJ 1nı 1 k k · 
l>eınarak ı Dh 'I:' k t b' d · u ça ışm an. ya z par 8 ta - Melling. her gece yatarken. o kıymet- zeyyen bir ata bindirilmiş, sırtına koyu bu şekilde idi.> r,_ ya varmı'i .. 4" .ra a , ıra en <lirle ka k k(Vm t1' hed' 1 
~üncü Selimin (teceddüd'ı fikirleri."l- r , zamna ' e. :ı. ıye er tar kavanozun kapağını açarak: kırmızı .~ir e.~tari. ve ba?ına d~ bir çok Kütüphanenin bitişiğinde. Macar 
den ilham almış olan sul~, bütün butek alın a!kb'la hkedial~ıştı~~~ilbukid 0

' 'T!u.ıta!:1d~n - Güzel rüyalar görmek niyetine ... tu. rna .. tuy.lerlıe ~lislenrnış bır kavuk krallarının oturdukları latif bir surette 
lil\ .. 1 .. n reddetrni • ır ye t.A:'IU yo11 u. ve gunun d 1 ld - h ld b db ht İtal 

-.ra ş. birinde; Diye, o tatlı macundan, damağına bir gıy ın mış 0 urıu a e .e ~ . - boyanmış ve her tarafını halılarla süs-
T _,_, A h ak 1 .h 1 tm' rd, yan geliyordu. Bu adam bır elınde bır lenmiş bir oda vardır Bu odada gayet - ~· Hiç şüphesiz ki .. her yeni rtrk, akikati daha fazla saklamıya parm ça mavı ı ma e ıyo u. b' .. , .

1 
. d a- · 

a.., --1-•..ı-.ı- ı·· B" .. d t" k d' k d. · vay tutuyor ve ır parmag.m ı erı 0 ':> kıymettar halılarla mestur bir de taht .... ,,. --.ıouu.am daha iyidir ... Hele. mi- ne uzum görüyoruz?. Her halinizden ır gu.n, a e a en ı en ıne ısyan · . A d' .. 
lllar çelebiyi kendi haline bırakalım. anll~vonım ki. siz beni seviyorsunuz. etmişti: ru uzatmış ve bu suretle ıslam ınını mevC'lldtur. Budi.n beylerbeyileri olan 
'b_,_ " k b 1 tf ~· · t d'k t · · oluyordu ~lı.m, ne eser vüeude getirecek? .. ben de kalbimde. size ka~-ı ayn\ hissi - Allahım' Nedir bu ~kt'g"· ., a. u e ıgını as 1 e mı:-: . · · paşalar, eyalet meclisini bu odada ve 
beınekle tkttta e?.lemitU· •Jtyorum. ·<j .. (Ark.:; ~-r;· ... Mürted İtalvanm ardından hır çok atlı bu taht etrafında toplarlar. Bundan, 
Iiayreddin ağa, dairesinden ağlıya borazanlar, bonılarını fasılasız ça~a. - geldiğimiz yolla, aşağıya indikten son-

ağlıya ayrılmıştı. Ve o günden itibaren, j rak geliyor, bunlan da vasak denitle ra başka ve ahşap bir merdivenle diğer 
llern Hatice sultana, hem de 'Melling'e N•batçı· eczaneler 1 r r::- t benekli entariler giyinmis üç yüz kadar bir kuleye çıktık. Bu kule gayet derin 
~ kalbinde acı bir kin beslemiye u ... CD .,,. O S a Türk sipahisi takib edivordu. ve o nisbeıte emin ·bir zindanı ihtiva 
baş1 ........ Atı. -· Bütün bunlar lkah haykınyor ... !e etmekte imice:. O vakitler, Türklenn· ...... ,ll9 Ba pce nöbetçi olan eczaneler şun YeVmi, 81.vaal. Havadis ve HalJt sıuıeı:eaı d k b -k -ı 

Jardır: - -···- k8h eğerleri üzeri~ e .sıçnyar~ uyu söylediklerine göre, yetmiş kadar hı• * Mellinıg'ln bu çahşması, aylarca de
"aın etmişti. Ve artık yapılacak işler 
de hitama ermişti. 

Genç san'attAr, vlktl zeki ve irfa -
llıııın ·bütiln inceliklerini göstermiş; ge
~ padişahın ve gerek Hatice sulta -
llın son derecede takdirini celbeyle .. 
llıişti. 

Bilhassa, Hayreddin ağanın sabık 
dairesi üzerine kurulan bina, garb 
lln'at ve mefkdreslnln cidden bir şah
e&eri idi. 

:MeUing, buraya bir (Hünkir daire
li) inşa etmişti. Padişah, maiyeti ilf! 
benışiresine misafir geldiği zaman, bu 
daı~ ikamet edecekti. . 

Zeki san'atkAr, bu eserini o kadar 
~ hesablarla yapmıştı ki; her türlü 
lhtiyaclan dfişflnmek fil tarafa dursun 
~işahın bizzat balık tutması için lA
~ gelen tenibah bile ihmal etmemiş
ti. 

Bu inşaat arasında yalnız ehemmi -
)@t verflmtyen btr yer varsa o da· sul
~ zevdne mahsus olan (Paşa daire-
111) idi. 

llattce sdlıtan, lmcası Seyid Ahmed 
~ datma kına ft ttrf şAht kokan 
~ Slblından hoşlanmadtğı için 
~.daima taşra memrrfyetlerine gön
.._l'tlrdi. 
~vallı damad paşa. t 213 senesinde. 
:"'~ ~ tayin edilmişti. Ve 
bıt- !?riiddet sama, orada haldan rah
~ bwşarak, ortadan kaybolup 
~tt. 

llu elim h&cnse. acaba Hatice sullıbrm 
~~~ miJteessir etmişti?. Bunu, 
~ ..• Aııcalc marom alan bir 
~yarsa, genç sultan. bir daha ev -
~ ıstemem.tş.. etrafım alan ve biz· 
~ Pldişıah üçüncü SeHme milracaatt'e 
~an y(b:1eroe fadlvac taitbinin hiç 
~eyıtB~. 
ti...~ kfmeeler, Sllltanın bu harekıe
~ mvcfne olan sadakat ve 

•tfetmtfJerdi. 

istanbul clhe&lndeldler: Yerebatan, Çatalçeıme sotat, 21 sevinç harelketlen ızhar ~ı!orlardı. ristiyan esiri ıbulunuyormuş ki bunla-
Şehzaıdeba4ında: <Asaf>, l!lminönflnde: t S T A N 

8 
U L Bu al.ay. şehir kapıs~ geldi~ zaman nn - Caıabıhakkm yardımı olmadıkça-

<Yorgl>, ~: <Pertev), Alemdar- Gazetemizde çıJtan yazı ve ·biraz tavakk_uf e~ış ve ~~ defa kaçıp lkurtulmalanna imkan ye>kmuş. 
:,::,ı ~=~~~~;:':::; resimlerin bütün hakları (Uil.ah: .. ). ~ye bagırıJmış ve ~ç elı!e Meğer ki yüksek (fidyeinecat) vererek 
<Bllll>, Eyilbde: CAr1f Beşir). . mahfuz ve gazetemize aiddir. ateş edı.Imı~~· On~antert~bnlra a_ a~, .. : kendilerini satın almış olalar ve bu 
_... • .. _.._dekiler· - 00

·- pıdan gırert:'A aym ı e yuruyu k k . da d ku 
..... ,,_ ... e- . ABONE FIATLARJ ı· B. · ·ı · .. .. or unç zın n an rtarmış buluna· :lstitıll cadde.91nde: <Kanzuk>, Yük - şüne devam et ı. ı~~ g~ı ~~onun- lar ... 

aetkaldırunda: (Vingopulo>, Taksimde: den geçe:nken, hiç şuphesız bızı kızdır- . 
<Tabl!n>. YenJfehlnle: <Parunakyan), 1 e 3 1 mak için, seslerini ol.anca yüksekliğile Bu ~e~ etrafında mevcud hurclar 
Şişlide: CHalk), Gala.tada: <İsmet>, Fın- Sene Ay Ay Ay ibağırııp haydcırdılar!. lrulenın mudafaa kudretini arttırmak ~ 
dttııda: <Mustafa Nail), Beşlktafta: <Na- Kr. Kr. Kr. Kr. A b 'l b' Alın 

1 
tadır. Bu burclar üzerinde, biri Gran 

il Halid). TO'RKtYE 141.ıO 760 400 160 Aslen ugs urg u ır an o up t l'd' ~-
~ J[adıkö7 " Adalanlakiler: YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 birkaç yıl evvel din değiştirerek Türk- ın: ~ ı ı tarauı:ıdan bizzat dökül-
K&dıköyünde: <Yenimoda, Merkez), üs ECNEBİ ~700 1400 800 300 ler tarafına geçmiş bulunan çavuşumu- muş uç top .~a~·<br .. Burasını ~a gezdik-

kfidard&: <imrahor>, Sarıyerde: <<M - zun söylediğine göre paşa, bu İtalyana ~n sonra büyük bır sar~yı zıya .. ret et-
man>. Ad'&iarda: (Halle). Abone bedeli peşindir. Adres güzel .bir at ihsan etmiş ve gü.nde yir- tik. Fakat bu sarayda zıkre deger hJr 

deli§tirmek 25 kurU§tur. mi akçe de para tahsis ettireceğini vA- ~yler .. bulamadık .. F.n son, Tuna sahi • 
................ - ...................................... -.. -·-- deylemiş!. Fak.at hiç inanmıyorum ki line do~rek (~udin) karşısındaki Peş-

lstanbul 4. ncU icra 18· Gelen eoralı geri verilmn. buna günde bu kadar çok tahsisat ve- te ~e geçt~. ~~~!a' altıyüz adım 
llônltırclan md'rıliyfd alınma. rilmesine paşanın eriı.ri sadir olmuş bu- ll2Wlluğunda bır kopruden geçilmek • 

morluğundan: Cevab için mektublara 10 kurufluk lunsun!. Çünkü en kıdemli yeniçerile- tedir. Bu köprü bir takını büyük san• 
Parqa çevrilmesine b.rar -vıer1len ecza - Pul ilivesi J.Azımd:r. rin gündeliği bile bu derece yükseğe dallar üıerine kurulmuş budumnak .. 

neye a1d eca miııstabmratının birinci açık r;;:;;;·;;;;:·;·;~~-ı;;:-~:i .. 1 çıkmamaktachr. Diğer taraftan başka- tadır. Bu şehirde birçok Türk ve .nı • 
arttırması 20/Tem.mwı/939 tarlhlne tesadüf il Telgraf : Son Posta 1 larının bize anlattıklanna gö~r~dan ristiyaın. tacirl'er varsa da binaların ek-
eden Peroembe stınfi Kaamı~ ltinctrll- 'telefn : 20203 j bir sene geçmeden bu adamın 1im serisi fakiranedir. Bu şehirde güzellik 

bı1u caddulnde 1_8 No. ıu Turan eczane - \._ ........... ------······-··•r ekmeğe muhtaç bir hale geleceği mu - mefhumile ilgili hiç bir şey göremedDc 
a1nde aat 9 da yapılaca.t ve tıymetln ~ '15 haackak imiş. Biı.e lehde propağanda ve binaenaleyh gem.ilerimize avdet ey .. 
tini bu.Jmadılı tKdirde Ydne1 açık arttır • mahiyeti.nde beyanatta bulunan çıavu • ledlk. 
maamın 21/Temmm/939 Balı ıinü aynı ma.. yatak, ,._,mek ve oalışma od• şun maksadı, içimi7.den birkaç kifinin Bugün. V'iyanadan gönderil~n bir 
mı 1111 aatte yapılacalı Dln olu - daha T\il'!klere geçmesini temin eyle - kurye bi7.e ulaşrmş bulundu~ 
nur. u 9199> larlle salon takımlan velhaERsıl m~. oldlsunuğu kmiuhb akk~rtedFAlmaakat All'aha (Arkam var) 

ber n•vi mobilyalar; BAK şü~ur o ' u mu nın ar- -------------
Neflt Ozca11 • Ertulrul Sadi Tek zusuna göre baŞka bir hA.clise olmadı • 

b ( ESKi HAYDEN) mağazalannda 
birlikte upoe Yemekten sonra Budin şatosunu gör-

Betiktat _ Suat _ Parlı:ta teşhir edilmekte ve her yerden miye gittik: 

SORPIK • HAÇIK ucuz flat ve mOsalt prtlarla ıa- Nöbet bekliyen askerler arasından 
KOR blmattadır. geçerek ilk bpıdan ıçert girdik ve 

elıuJUGa AylOI kendimizi güzel bir meydanda bulduk. 
Bu meydanın her fld tarafından karşı 

S.n b nk Umumi Mftdflrltljllndenı karşı:ya dW1'miş otuz t.op vardı. Yirmi 
u mer a kadan da tekerleksiz olarak yerde ya-

- lngilizce bilen daktilo alınacak tıyorlard'l- Bu otuz top içinde öyle bü-
d edilm k .. • giliz bil yükleri vardı ki 'bir adam booıların fçi-

Karabük demir ve çelik fabrikalarımı~da .isüh ~ • ~e m. ce en ne girebfHrdi. Türklerin bize beyan et-
altı daktiloya acele ihtiyaç vardır. Kendilerme !ktıdarlarına gore 120 liraya kadar tiklerine göre bu toplar buraya (Syget) 

ü.cret verilecektir. muharebesinden sonra getirillxıifler -
Talib olaniarın derhal Ankarada llmud MOdllrliilk penronal pıhesine " dir. bk meydandan ikinci bir kapı Ue 

fmanbulda Sümerbank :lstanbW gubeaüıe mQ.raaaatlan. c2894> c606b ldnct ve ibqka bir kapıı ile de ilçilncll •illiliıilıiiiiıiimliıiiliiiiiiiilİııiİ-itiİİİll 
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SON POSTA 

Yazan: Ha8aD AGDaD Giz 

Temmuz 13 

!son Postal S P O R 
Milli küme şampiyonluğu davasmda 

verilen karar haksızdır 

Mısırın yeni hüJ<ümdarı Yazan: Ömer Besim 

Mısır haricindeki bütün Memlukler bi- - VaLlahi doğru söylüyorsun mem- !rma çekildikleri zaman bu gece peri 
zimle birli•k. Yakında, o mel'un kadı - 'eketin beti bereketi kaçacak! masallarının muhayyel sulltanları gibi 
rıın fendine kapı~arak hükümdarlarını - Halife de iş mi yaptı .sanki? Ne efsanevi bir cazibe taşıyan Mısır İnci-
öldürmek denaetinde bulur~an hainle · oldu ise fakir fukaraya oldu. si : 
rin haddini bildireceğiz. Mısırı elde et- - Susun," susun münadi geliyor. - Hatıt1ıyor musun Aybey -dedi-
tikten sonra Makamı Hilafetin nüfuzu- Herkes kulak kesilmişti. Vazifesinin isyanın ilk hazırhıklarını yaparken bü-
nu tekrar Atlas denizine kadar yaymak ehemmiyetini gururla idrak eden ::nü - ti.in bunları seninı için yapıyorum de -
bizim mukaddes borcumuzdur. nadi taştan memberine çıkarak divanın miitim? 

Halife bu cevabdan memnun olmu~- kararını okudu.: Aybey verecek cevab hulamıyordu: 
tu. Senelerdenberi ellerindeki bütün « - MelikeüLmüslimin bugün yani - Niçin susuyorsunuz Aybey? Yok .. 
hüküm ve nüfuzu kaybeden Harun - 648 yılı Rebiülahırmın yirmi yedinci sa hükümdar oldum diye benimle ko
reşidin bu ftciz ve değersiz torunları, Curnart€'Si (flinü gördüğü lüzum üzeri- nuşınıya tenezzüıl etmiyor musunui? 
sa1tanatl::ırının :ctamesi için her fenalı- ne kendi rizao:;t!e bilcümle saltanat hu- - Billli<> suitanım- Şu dakikada 
ğı göze alır, hilafet ünvanmı en iğ - kukundan ferağat etmiştir. Yü'k;;ek di- büsbütün esiriniz dlıduğumu tam mana
renç hareketlere .ilet ederlerdi. Birkaç varı. Aybevin Melike hazretleri ile iz- sile anhyorum. 
sene sonra Hü!a~(,nun feci bir ~ekilde divac ederek «Meliki Mmr» ünvani1e 
yolduğu sakalını sıvazlıyarak katibine, saltanat makamına cülus etmesine ka- * Aktay önündeki masaya bir yumruk 

vurdu: yaz! emrini verdi: rar verdi.> 
Ankara. Demır spor takımı «Mısır ahalisine: * - Olan oldu. şimdi biz başımızın~ 

resine bakal:ım. o:Arzunuzu şcriimübinıc: mugayir bul- Ona sadece Aybey derlerdi. Futbol Federasyonu. milli küme şam zım ise, İzmirin tercih edilmesi en ma
piyonunu tayin meselesinin kendi gö - ıku.l yoldur, diyoruz. cdum. Demek içinizde hükümdarlığa Hükümdar olduktan sonra memleke-

ciayik ·bir erkek kalmadı. İsterseniz tin türesine uyarak isminin sonuna u
Baybars sinıirtH sinirli' dolaŞ'l.yordu: 

cben size bir böylesini göndereyim.• zun bir ünvan takh1ar. 
. - Evet derhal bir karar vermeliyiz. 

Bizi seruilıerce ça~ı.ştırdı. Sonra Aybeye 
vardı. 

rüş:ile çıkmaza girmesi üzerine beyne!- cAverajda sarahat yoktur!, diye Al
milel nizam ve kaideleri altüst eden !ahın bu sıcak günlerinde amatör fut
bir kararla iki takınıı ilki defa ka[şı - bolculara bu kadar eziyet etmenin ına-cDevlet iş1erini kadınların eline veren cllmeılik~mısırükil'ıangi·r Aybey 

cmilletler felah bulmaz hadisi şerifini Elcaşnigir Sa1i'hüiterlmıani!ı> - Baybars- ~tırmağa lüııwn gördü. nasını anlamaık güçtür. 
cunuttunuz mu?• MEfilki Mısır sultanlık ümranı «El - - Söyle. Milli küme için hazırla4J.ğı talimat - Ağustosta fuar maçları, Eyliilde lig 

Halifenin mektubu Kahireye. Şam - caşnigir Salihi:.de Melik Salihin caşne-
aaki isyan haberile beraber geldi. gir başıhğında bulunduğuna işaretti. 

- Şu dalkiıkada neler hissediyorum namenin yarım yamalek yapıldığını maçları ... Nerede kaldı amatörlük? 
biliyor musun? 

- Bırak o şeyleri bende hi'ssediyo -
rum, Bunları geç yavrum biz şair de

Suriye ordusu ayaklanarak Melik Na Bu uzun cümlenin nihayetinde Aybey 
sıra biat etmiş, bütün Ş~retilddür ta- .gene soyunu unutmıyarak «Eltürkma
raftarı Kölemenler katledilmişti. Bir ni• kelimesi He Tüııkmen1i.ği ha·tııılatı-
müddet sonra Baalbek ve Aclun da is- yordu. Türk isimlerini bugün bile doğ- - Onu hata seviyoruz Baybars! 

;;;r ı 15w.ız .. 

son defa bir daha \sbat etmiş olan Fut- Ömer Besim 
bol Federasyonu averaj usulünde kat'! • ...... • 
sarahat oımadığı iddiasile ooyıe btr su- Galata Gençlerbırhgmm 
reti hal bulın~a işin içinden çıktığını ydhk kongresi 

yana karıştı. ııı dilrilst yazamıyan frenkler ona sa- - Evet! Ha.1·a .. fakat biliyor musun 
Halifenin mektubu mutaassıb halk il- dece cYbeb der. Onun Aybeye varmastle biz bir şey ka-

zannetme'ktedir. 
Vaktile. ayak üzeri hareket edilmiş ~alata Gençleııbir~ğinden: Birliği • 

olduğu içindir ki sarih haklan ziyaa mızın yıllıık kongresı 13 /7 /9 39 Per • 
uğrayan klüpler umumi müdürlük nez şembe g~nü saat 21 de Galatada ~ap
dinde talimatname esaslarını protesto cami WBugulu soka~ 15 N~: :u ~ırlt~ 
etmişlerdi. Keyfiyetten haberdar olan kuragmda yapılacagmda·n butün uye 
Beden Terbiyesi Umumi Müdürü 0 za- lerimizin gelmelerini ?nemle dileriz. 

zerinde .. b:k1enen tesiri yapmıştı. . . Henüz gençti. O gün cülusu büyük zandık:! 
Bu hadısıe1er karş~~ın~ iradesını merasimle ku1Jlullandı. Sabahleyin - Ne ka'Zandı!k 

kaybetm:yen Şeı:eretuddur: cÇetr, dıent1en padi.şah sancağını arrarak - Dosfı'Jıuğumuru. 
- Vazıyet vahım Aybey - dedi - Der hassa alayının ortasında dolaştı. - Hakıkın var. İkimizden birine var-

hal tedbir alma1ıyız. Daha sonra M~ır İncisi ile nikahları. saydı. birbi'rimize düşman olacaktık! 
- Ne yapmak fikrindesiniz? kıytlrl1• - O istese ben seni c.il'dürürdüm! 

man işe el koyarak tetki:klere başla - Ruzname: A - Cemıyetler. kanununa 

- Evvela •bizim ihtiyarlara danış - O gün Ayıbey tarihin en mes'ud in - - Hiç şüphe etme ki ben de seni. 
m~lı. sanlarmdan biri olmuştu. Yatak odala- "(Arkası var) 

m~tı. Şu veya bu sporun olduğu gibi göre nizar:ı~amenin defyti:ılmesi. 
hiç şüphe yok ki futbolün de nizam ve B - Yem ıdare heyeti ıntıhabı. 

ihtiyarlar dediği Melik Salihin eJTM?ok -============================= kaideleri gibi teknik işlerile m~gul bu r-------------... lunmıyan umurnt müdür. alakadarların Kara kaplan 
Başparmağlle balılı 
Avlıyor ~:~~r:::v::::~=·::::~: ~ verdiği malfunat ürer·ine klüplere; mil Bir doktorun gUnlUk 11 küme talimatnamesini bilmem kaç 

kişiden mürekıkeb teknik bir heyetin 
notlarından hazırlamış olduğuna ve bu işin en kü-retleri? 

- Verdim. Saltanattan çekiliyorum. 
Aybey hayretle yerinden sıçradı: 
- Ne çekiliyor musunuz? 
- Yok .. o kadar müteessir olmayın. 

Pek çeki1iyorum sayılmaz. Gene aaray
iiayım. 

- Peki nasıl oluyor bu iş.? 
- Sadece saltanat ünvanını zevciıne 

terkediyorum. 
- Zevcinize mi? 
- Evet! Siyaseten beni evlendirmek 

istiyor1ar. 
Aybey hayretten teessüre d1if{iyor

au. 
- Fakat kim sizin zevciniz olabilir? 
- Böyle sö~emeyi.n Aybey! Elbet 

beni de bir a'lan bulunur. Hem bunu 
kurultay seçecek. 

d .. ? ur. 
Ntiler sö~üyarsımtı"L Şecerettld-

Ü zü1meyıin danım! Bilirisiniz ki 
kurultay daima benim arzuma göre 
karar verir. 

* Rebiülahır ayının son Cumartesi gü
nü. bütün Kahire halkı kale içindeki 
mvan 'karşısında büyük meydanda top
!lanmıştı. Herkes merak ve a'lika He 
birbirini sorguya çekiyor. 

- Baılml:ım devCJet kuşu kimin başına 
konacak? 

- Öyle bir kadının kocası olmak iki 
kere saltanat demektir. 

- Duyduğuma göre kocasının akra-
lbalarından birine varacakmış. 

- İnanma! O aileden kimseye var -
maz. 

Sonra sesler daha hafifliyor. 
- Ya Ay.bey? O bu izdivaca göz yu

macak ım? 
- Elbette Atabeyliği elinden kaçır

mak istemez. 
- En mfinasibi onu almahydr. 
- Bu da türeye uymaz. !Mı uzat -

mayın. Kim g~lirse gelsin Melikenin 
yerini tutmaz. 

1 
2 
8 
4 

6 

6 

7 
8 

9 
ıo 

1 2 s 4 ~ 6 1 s 9 ıo 
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1===============1 çük teferrüatma dahi itina edilerek iyi 
bir şekilde tanzim edildiğini bildirmiş-Mllteoerrim aileler ti . 

Müteverrim ailelerde en çok düşünü -
Ierek küçük çocukla.rdır. İşte, o t€'knik heyet tarafından ha -

verem mikrobik bir hastalık olduğu ı- zırlanan milH küme talimatnamesi en 
çin ~phemz saridir. Fa.kat bu sirayet mühim dava olan cşampiyonluk• işin
mesell blr kolerıa siM1Yetl, bir grtb sira - de fiyasko verdi. 
yeti, bir kızamık sire.yeti gibi .sert ve a - ~ verajm sureti tatbikinde kAfi derece-
ceıe det1Jdir. Ayni muhitte müteverrim - w • 

ıer ne uzwı müddet beraber yqayanlar- de sarahat olma.dıgı ıçin iki takımın, 
da ta.bil bu 8ira..vet veDd ola.billr. Vaki o- tekrar i'ki defa karşılaşması lAzmı ge -
la.billr diyorum çünkü büyüklerde böyle 14yormuş .. 
vaziyetlerde bile uzun çlar ve hattA yıl- İki tarafın hlddom yememek için ve-
la.r temu halinde olanlara da ·veremin . 
sirayet etmediğini görüyoruz. Bundan rilen bp ıkararm bence manası: bır ta -

SOLDAN SAÖA: bazı milelliflıer btrçot mana 91'1carmağa. rafın haikıkının şimdiden yeru:nı.ş oldu • 
1 - ~maık. uıı-raşmeıktadırlar. Mesell küçükler mü.1- guv dur. Meyhaneci rakibini dört ravuındda 
2 - sırt bamallarınm yl\k1e sırtları a.ra - 6 fn 

sına koydukları - Sonunda bir R. ol- teıma olmak üzere veremin aa.rt oldutu- M lede ya Galatasaray haklıdır, haklıyamk 40 bin gtliz lirasını cebi· 
n·a bat.ti. t.ame.men eski nazartyelere dö- ese • bankadaıki cari hesaıb bir 

sa kıfm yqa.n. nüp irs1 oldt$ln.a. ka.ni olanlar ve böyle yahud da Demırspor.. ne atıp, ını 
1 - Sonunda bir cR• oJaa. kıtuı yağan - iddia ederek neşriyata geçen müellifler Geçen sene averaJ' usulündeki hangi kat daha kabartan Joe Louis, şimdfı 

Kı:rınızı - Çanak. 
c - Su - En tyı. de vaırdır. Fakat berkesin muta.bık kal- sarahatle şampiyonluk Beşiktaşın elin- Miyami sahillerinde dinlenmekte ve 

6 - Bütün -İnleyen. !:.~ n::::,~ın:e::1 ~:a.:~ den alınıp, Güneşe v~ldiysıe bu sene bq parmağına taktığı olta ile balık av-
ı - Fiyaka - K&tmaJc mud.ann.d.an emri malarıdır. Çocutııar ı~n muaflJıet yok _ de ayni yoldan gitmek federasyonun lamaktadır. 
'1 _ =- o1mJya.u _ AbaJur. tur. Bu eebeble veremli allelelde dotazı yapacağı en mükemmel bir işti. 
8 - Kamer - BLr nota. büyö,en çocuklar ~in 811J8ml ta.tayytld İlk maç, İstanbulda Kadıköy stadın- Polonya • Macaristan 
t - Harab olmu4 "1ier - Olm&mlf. ~A.:::t.e:u::~~~ır!:~ da. Y.apı.lacak. ı.. beynelmilel futbol mlÇI 

10 - Atılga.n - Ra.)'!S Dldua ıtır. Anca bu sayede çocuğu mtıstalcbel !kıncı maç da Ankarada oynanac&'l\· . 
YUIAIU>A!f QAOlı bir '9NIDl1 olmalctmı t.urt.a.rmM mim _ Bu dahi bizim fikrimi?Je göre haksız - Polonya ıle Maca1"1stan arasındaki 
ı - Llkln. tün olablllr. Bl.rçok verem.l! a.naların ço- lıktır. beyne1milel fut.Ool ımçı 27 Afustoata 
1 - Alan. cutıannda. tkinct oocutıu.ıc demode bir- K ~~-öy sahası çimendir. Galatasa - va..anvada apıl_............._ 
1 - Araba tullazıaa • Al. denl)lft bir beyin ııa.n UUhalJl Jani mt- BU'IA aeı- Y ---GClllUAr• 
' - fsrmn1 bir devre V919n o!Qek - Çot lyt nen.J1t türküloz veya.hud tarm 2llLl'1 ve - ray takımı, Fenerle yaptığı -o da hep- 1 "il ti 1· • 

ma.nasma gelen arao bir tabir. rem! ~t.omt tttrktlloz "fe78.hud mac& si değil- maçlann bir kismı hariç. her ngı ere a 8 ızm şampıyonası 
5 - ~. ya.Dl bes vm!ml ~ IMfeta lnftllk zaman topİ-ak sahada oynamaktadır. İngUtere atlılMmı pmplJonua Lo~ 
~ = ~::~: :!u, u~ tara - =~ ba.fladıtma nç defala.r şahld Bitaraf saba diye kabul edilen Ka - W1*.e 01tJ stadında J'&pılmlftır: 

tından takılan i1tm. 1---------------11 dıköy sahasının çimen oluşu. oldum o- Alınan netioeler fUD}ardlr: 
1 - Ye.im& - llfendlm. Olftb lltlyen otuJuculanmın POlta lasıya çimen sahada oynayan Demir - 100 yarda _ Sweney P. 9, 220 yarda - BOi"' 
1 

- ~~ belleı1nde t.efıdlklan bı - =-~:~.a::,~ spor için mükemmel bir avantajdır. He mes 21.9, üO yarda· Penlngton il.'l, 880 198"' 
ıtt - Matbuat - Gökyilztl. l., 1 le birinci maçın İstanbulda. ik4nci ma - el& - Brown u 5.l, Bir mll (1909 m.> - waıı .. 
Geçen balmacama. baQedDmlf tekli: Çlnt ki dananın lruyru~un kopacağı denon Ul.8, 1~ yarda manla - Bruer (Jlr 
1 - K'aaavet - Ka. ........... _ _._ ...... ·------.. - .. _ • • • landa) ıt.'1 440 yarda mania -~ 

· maçtır. Demirsporun hiç de yabancılık lka> ~ 
9 2 - Ahır - Lbmı. TDrk Reva Opereti duvmı1vaca<n. sahaya alışm.1" olması. gol (Belç . , 

3 - Dar - Naarlı. c- ol r.---"bl J ··-.1 e.• . ~-.,. 
'lr"ny ..... manıı d-1...: ha • k ti .... -utr._...._ Bu müsaba<kada Yunanlı Mantltu taıı-• 4 - ıı:rat - :u. - Ler. b h . d b .ı... averajın 'i:L1U ne ısrne .J ı.cn<>~ o -

• ~1111. Q -IJI •• 

5 - R. - Da.veıt - ı.ıı Bir gönUI oyunu lan Gala~arayı çoktan kısmet hancı olmuştur. 
8 - Kavi - Ay. etmektedır. Uzun atlama - Breach '1.21, Disk - s,UJI 
'1 - Mt - Adavet. Yazaıı, bellteleyea .,. • • b .,.,:ı.... , .ı·' 
a _ i . OD& sat_ Y. bhzırt muırtbıyı Prensip ıtib.am'e u maçı ~.u..,en nı- (Yunan) 49.15, Gülle - Bruyn CHolanu"" 
t - DQn _ ı.. idare ed.a 7.8T1181Z bn]ma4da beraber. maçların 14.70, Maraton - Robertson 2 saat 35 cıa»-

10 - En -Kıt - Ras. Muhil• Sabahattıa. mutlaka bitaraf sahada yapılması IA - kıa. 5'1 sa.niye. 

1 
1 

1 
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...... ' 3 Tcmmus SON POSTA 

ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
8 - Temmuz - 1939 Vaziyeti 

AKTll' 

ıa .. : 
Altın: San kllogrnın 17.179.910 

8AmtNOT 
'lrFAK:LıK 

l>aııiJdeki Muhabirler: 

't'iırıı: Uram 
hariçteki Muhabirler: 
Altın: Safi kilogram 9 058.321 
Altına tahvW ta.bu serbut 
ClllTWer 
Dlfer dövızıer ve Borçlu k11r1nl 
bakl:reıerı 

hllzi.ne Tahvilleri : 
1>eruhde edilen evratı n&kdJYt 
karşılığı 
kanunun 8 - e lnct maddele
l'tne tevfikan haslne tıuafmd&n 
'lkl ted11aı 

Sened;t Cüzdanı: 
'I1CARJ: BENEDAT 

t&hlln> ve Tahvilat Cüzdanı: 
<Deruhde ~dilen cvnı.lcı nak

A - tdJyenln tarşıtı#ı E!ham ve 

8 
<Tahvll!t ltlbar1 kıymetle) 

- Berbeaı eaham ve tabvUAı 
.\ \'ıuıslar : 
na~neye tıaa vadeli avı.na 
Altın ve Döm o.aerıne 
'rahvuu llurlne 

hiasednrlar: 
P.!Wıtelif: 

24.164.917,95 
10.113.754,25 
1.323.503,-

191.173,44 

12.741.252,48 

4.602,58 

2.635.142,03 

158.748.563,-

17.228.027,-

128.878 92G,16 

43 667 4!13.47 
7 517.080,97 

'7.437.000,-
27119,53 

7.808.722,-

Ychda 

BUGON 
KUM6AllASlNA 
PA'2~ATAN 
KOÇOKEL 

Lira 

41.602.235,20 

191.173,44 

15.380.997 ,09 

PASİI' 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 
Adı 'fe tevkal&de 
Husu.d 

Tedavtildcld Banknetlar: 
' 

Deruhde edUen eTriltı ııatdlye 
Kanunun s - 8 lncl maddeleri 
ne tevtıkaıı tıaz!nı tarafından 
v!ld tedlyat 

Deruhde edilen nratı nalı:dlJ• 
bakiyesi 
KarŞllığı tamamen nıtın olarak 
Uı\veten tedavüle nr:edUen 
Reeskont mukabW Ulveten teda. 
vaud. 

Türk Llrıw Me-vduau : 

4.217.134,25 
8.000.000.-

158. 748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

141.5zo.536,- Döviz tna.hlıüdatı: 
Altına tahvlll tabll döv1zler 
Diğer dövt.ıer ve alAr.Akll &ilrlnl 
batıyelerl 

8584.4.~ 

34.073.341,31 

128.878.926,16 Muhtelif: 

51.184.574,U 

15.272.84-l,53 
4'.500.000,-

15 950.243,53 -414.481.527,39 Yek<'ta 

1Temmuz1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine o/o 3 

YAl).IN 
DEFTEll\NE 

iMZA '\TAN 
IJOY6K EL 

OLACAKTIQ 

TÔRK(Y . fş 

15.000.000,-

10.217 .134,25 

229 520.5311,-

30.846.865,03 

34.076.925,77 
94.820.066,84 

414.481.527 ,39 

e>ANKASI. 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları İstanbul Komutanlığı 

hanları 
~'.l'ahınin edilen bedeli cl7.250> lira O

t . tlO.ooo, kilo kösele 27/Temmuz/93!l 

t~ihinc rastlıya.n Perşembe günü saat 
til " de kapalı zarfla alınmak üzere ek-
~eye k.onulmuştur. 
~ - tınc teminatı cl293> lira c75t ku
' Qlup şartnamesi hergün komisyon.. 

P<lirasız olarak akıabilir. 

3 - İsteklilerin 249() sayılı kanunun 

tarifatı dahilinde tanzim edecek!eri ka

palı teklif mektublarını en geç belli giin 

ve saatten bir saat evveline kadar Ka. 

sunpaş&da bulunan komisyon başkanlı

ğına makbuz mu.kabilinde vermeleri. 

c5029• 

Komutanlığa bağlı birlikler hayvanatı 
için 45000 kilo saman V!: 50000 kilo ku. 

ru ot satın alınacaktır. Pazarlığı 14/ 
Tem.muz/939 Cuma günü saat 10 da baş. 
lıyacak.tır. İsteklilerini11 belli gün ve sa. 
atte Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. c5147• 

- - - - --- - - . . -

Sayia I:; 

Satılık Köknar tomruğu 

Devlet orman işletmesi Karabük 
revir amirliğinden 

1 - Büyük düz bölgesi ltattyatından Knrabükte istasyonda revir önünde is _ 

tüte mevcud (465) aded muadili (409) metre mikab (970) desimetre mikab 
köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklann ayrıca baş kesm,. payJn.rı rnevcud ve kabukları soyulmus 
olup hacim orta kutur üzerinde hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Safranbolu orman dairesinde ve Kara. 
bükte devlet orman işletmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır. 

5 - İsteklilenn % 7,5 muvakkat pey akçesile 26/7 /1939 günü saat (11) de 
Karabü!kteki revir merkezine mürncantlnn. (5050) 

Dizel Elektrik Grubu ahnacaktjr. 
F ethiyn Belediyesinden 

1 - Nafıa Vekfıletınden musaddak proje vesairesi mucibince Fethiye Bele. 

diyesi eloktrik santralına iHi.ve edilerek ikinci Dizel elektrik grupu 24/6/930 

tarihinden 9/a/939 tarihine kadar 45 gün mfüidetle ve açık eksiltme usulıle ek.. 

siltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 9/8/939 Çarşamba günü saat 17 de Fethiye Belediye dairesinde 
müteşekkil Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedel 4470 lirarl:r. 

• - Muvakkat teminat 335,25 Jiradır. 

~ - Proje, keşifname şartname ve mu'J...""aveiename projesi Fethiye Beledi.. 

yesinden ve İstanbulda Sirkeci yalı köşkü caddesi Fethiye Nakliyat ve Ticaret 

evinden parasız sunabilir. 

6 - Taliblerin sicil ticarete kayıdlı ve halen faaliyette ve bu gibi tnahhüd.. 
!erde bulunduklarına dair birer vesika ile şiııket namına hareket ediyorlarsa 
şirketin sinküler veya vekaletnamelerini ibraz etmeleri muvakkat temınatı ya-
tırmış olmaları prttır. (4759) 

Askeri· Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 

75 knlonı imalllt çeliği alınacak 

Tahmin edilen bedeli 42.000 lira olan 
75 kalem imalat çeliği Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonunca 24/'7 /939 Pazartesi günü 
saat l4 de pazarlıkal ihale edilecektir. 
Şartname c2> lira clO.- kuruş mukabi. 
linde Komisyondan verilir. Taliblerın 

muvnkkat tem.inat olan •3150> lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin. 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 

ve bu işle alakadar tüccardan oldukları
na drur Ticaret Odası vesikasile mezkur 
(f.in ve saatte Komisyona müracaatları. 

c4829> 

* 
1124 ton teshin koku almncak 

Tahmin edilen bedelı c28.lOO. lira olan 
1124 ton teshin koku Askeri Fabrikalar 
Umum Mtidürlüğü merkez satınalma ko. 
misyon unca 24/7 /939 PazartcS.: gümi sa. 
at 14,30 da kapalı zarfla ihale edile~ek
tir. Şartııame eh lira c4h kuruş muka
bilinde komisyonda verilır. Talibıer:n 

muvakkat teminat olan c2107> lira c50~ 

.lnıruşu havi teklif mektublarını mezkur 

gümle saat 13,30 za kadar komisyona ver .. 
meleli ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
lromisyoncu olmadıklarına ve bu işle a. 
lfıkadar tüccardan olduklarına dair Tica .. 
ret Odası vesika.sile rnezkOr gün ve •aat.. 
te komisyona müracaatları. c491h 

* 300 ton 'l'oleol nlın:ıcak 

Tahmin edilen bedeli 90,000 lira 

olan 300 ten toleol Askert Fabrika· 
lar Umum Mndnrlnğn Merkez Satın· 

ıılma Komisyonunca 28-7-939 Cuma 
gOnU saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şnrtnııme 4 lira 5o kuruş 
mukııbilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminatı olan 

6750 lirayı ve 2490 No. lu kanunun 
2 ve 3 nen maddelerindeki vesııikle 

komisyoncu olmadıklarına ve bu 
Iş'e ıılnkadfil' tüccardan olduklanna 
dnfr ticaret odası vesıkaslle mezkOr 
gQn ve saatte komisyona mnraca
atlan c5124ı 

Devlet demiryolları ve limanlar1 işletmesi Umum idaresi it~:ılar ı 

Muhammen bedeli 700 lira olan 1000 Kg. lokoloit boya 17.7.1939 Pazartesi 
günü saat 10,30 dn Haydarpaşada Gar binasındaki Satınalma Komisyonu t .. a
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 52 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo. 
na müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki Komisyon tarafın.. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4731) 

Muhammn bedeli, muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazılı ı ve 2 No. 
h liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayn ihale edilmek ijze. 

re 28/8/1939 Pazartesi günü saat 15 ten itibaren sıra He ve kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınaca~tır • 

Bu işe girmek istıyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakka.t teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadır koonls. 
yon reisUğine vermeleri lazımdır. 

Şart.naınel& 126 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa 

Liste Malzemenin ismi Mıkdan 
No. 

ı 

2 

Otojen kaynak için 
tel ve çubuk 
Elektrik şerare kay
nak tel ve çubukları 

3o kalem 

22 .o 

veznelerind~ satılmaktadı:r. 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

L. K. L. K. 

65.Soo,oo 4.515,oo 

25.247,oo 1.893,68 

Ar.kara Polis Koleji Müdürlüğünden 
Liselere muadrleti Maarif Vekiıletinr.e kabul ve tasdik edilen Polis kolejintn 

birinci sınıfına orta mekteb mezunlarından müsabaka ile leyli, meccani elli 
1 

•• 
lehe alınacaktır. 

Müsabaka tarih - coğrafya - türkçe ve riyaziye derslerinden tahrir" '""i • 
l k T l.b .. ı ve .,. •. 1 

olarak yapı aca tır. a ı .olanlar, musabakanın ne suretle yapılacağını ve diğer 
kayıd ve kabul şartlarını vılayetlerde emniyet müdürlüklerinden ve kaza! d 
emniyet komiserliklerinden öğrenebilirler. (2696) (4828) ar a 
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Piyango Kraliçesi N İ M E T A B LA Yine 4 Büyük ikramiye Vererek Rekorların Rekorunu Kırdı. 

Bu keşidede dahi 

.o 

.o 
L• HA ABL 1 afurla eJIJe verdiği · 

O 
( 1 28358 numaralı biletle Zonguldak Maden 

Ameluinden Bay SERMET'e 

L
• RA Yine NiMET ABLANIN uğurla elile verdiği 1 35357 numaralı biletle Akaara1 Horhor Caa

L• HA Yine NiMET ABLA~IN uğurlu elile verdili 

O O 
ı 1 19996 No. biletle Beykoz Deri F abrikaıında Ki-

reççilik uataaı 394 No. Bay HAKKl'ya \ L' RA Yine NiMET ABLANIN uğurlu elile ,.... ) 1 diii 4768 numaralı biletle Sabık Edirne 
Belediye Reisi Bay EKREM' e duindo Bayan LOTFIYE'y• 

• 
CJ 

AZAN Dl ADI ve PARALA A EN VERDi. 
A D RE S E D • K KAT lıtanbal Emin&nü Tramvay cadden No. 29/31 1 : Bqka yerde hiç bir ıubeai yoktur. Tel: 22082 NiMET GiŞESi sahibi NiMET ABLA·-~ 

p RE 
"BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

• 

C5X9 ım. 

"KODAK VC.ATKROM" 280 Film ile 

8 pozdan 8 gOzet resim 

Bütün KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoilu. lstanbul 

Devlet Hava Yolları Umum Müd~rlüğünden: 

Tayyare Meydanı Yaptırılacak: 
ı - Devlet Hava Yollarına aid A:nkara, Adana, İstanbul tayyare meydanla.. 

nnın plfmlarile, Ankara ve İstanbul meydanlarının asfalt pistlerinin inşaatı ka.. 

palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keş.if bedeli 639.027 lira 51 kurutur. 
3 _ İhale 25/7 /939 Salı günü saat 11 de Umum Müdürlük binasında yapıla. 

caktır. 

4 - Muvakkat teminat 29.350 liradır. 
5 - Keşif ve buna mütefeITi evrak 32 lira mukabilinde Umum Müdur1uk-

ten alınabilir. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin Münakale Vekfiletine ihale tarihinden en geçse. 

itiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
İstidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair, işi yaptıranlardan aldıkları ve. 

sikaları raptedeceklerdir. Zamanında m:iracaat etmiyenler ve ehliyet vesikası al. 
mayanlar giremezler. 

7 - Talihlerin teklif mektublannı en geç ihale tarihinden bir saat evvel ek. 
siltme ıkomisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c2857• c5036. 

Ankara Merkez Hıfzıssıha müessesesi 
sabn alma komisyonundan: . 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve mıktarları tahmin ecM. 
len bedelleri ile muvakkat teminatları gösterilen göl tuzu VP kok kömürü ihti. 
yacı on beş gün müddetle hizalarında gl)sterilen usul ile ayrı ayn eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıf nssıhha Müessesesi başkatibliğinde te. 
dan1c edilebilir. 

3 - Eksiltme 24./7 /93:> Pazartesi s:ıat 11 de satınalma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

4 - Teklif mektubları muayyen günde saat 10 na kadar komisyona verilmiş 
olmalı, mektub mühür mumu ile m5hür "i olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrakın Ma. 
liye Vekaleti merkez muhasebesine yatırılması için taliblerin bir gün evvel ko. 
misyon kütibliğine müracaatları birer irsaliye almaları H'ızımdır. c2770> c492h 
Cins Miktar Tahmin edilen İlk temdi. 

Kok kömürü 680 ton. 
Göl tuzu 36 · 

17 G80 
1980 00 

1326 00 
14850 

Kapalı zarf 
Açık eksilt 

6 25 
llra 

Saç Sakımı ·--1~ 
Gnzelliğin en biriııci şartı 

PETROl. NiZAM 
Kepekleri ve saç dökUlınesini 

tedavi eden tesiri ml\c~rreb bir 
uaçdır. 

..-.. ÇOCUK HEKiMİ ·-' 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksfm - Talimhane Ptılııs No. 4 
Pazardan manda hergOn s ıat 15 tea 

sonra 'fel : 4 >127 

• 

llan Tarifemiz 
Tet sütun aantıml .......................... 
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Dördüncü sahile 
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Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 

lar ayrıca. tenzilAtlı tsrifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilancılık KollektU ŞlrkeU 
Kahramanzade Ban 

Ankara caddesi 

. ~ 

KANZUK 
. ·~. .. ' .. 

T E R P O _ D R . A S 1 . . . 

B .o --R O SA L İ NA 
Koltukal.tı ,~~- şy~k . terı~ineıerini kat'iyen zarar 
vermede!n ; kes~fr.:· Kokuyu giderir, BOROSALINA 
kullanmakla ·elbise·ve çoraplarınızı 'c::la harabiyet-

! , :~·- . • - .- . _j ~?- L_,; ,.·, . ' - ~ - -: ' ' . ," 
ten _ kurtarrriış .olursı.inuz..-Ec,zanelerden arayı~ız. 

INGIL·IZ·.· K·ANZÜK-~EÖZANESi -·. Beyo~lu, lstanbul · 
~· • ~ ~>t -~- .. =:.:~~4' • . ::c:.·~· ::j·~·"'·. ~:.. .. ~-· . - ·. - . ... . ı:. ·-~ .ır 

Kurul ut tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Ziral ve Ucart t.er nevi bankı muamelel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Banlrosında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en aa 
SO Iira3! bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa&ıdaki ~ 

• göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aced 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 ,, 1,000 n 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 u 

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

DIKKA'f: Hesablarmdaki paralar bir sene içinde SO liradan qala 
düşmiyP.nlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senP.dc 4 defa. 1 Eylfıl. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Buina 
tarihkrinde çckilccekth. 

il azlı Çepae f Menıucat Santralı F abrikaama müracaet etsinler 

Kolayı ık-Şıkı ık 
Her t•rden evvel koleylofı .,.. 

r•" ıpor m•r•klıı• B•yanl•"- Oftla• 
için yapılm•t olan .,u Hnl'Dr-kO• j 
lotları giyerek 911ıı1fı da temi" et• 
...ı, olurlar Hulutu lııceltlr VD• j 
c:udun ten .. abDnO dholll• va •• 
t•dld har .. •ll•nl• 1111• kal"ln•• 
t.arm•ı 

Flr•tı 7 1, 2 llt•d•" it•"•••"· 
Sat•• r••I ratnız ı 

fsTANBUL, BtJOğlu 
TOnel mayd•n• 12 No. lu.' 

M•§aumızı rly•••I edlnlı ~•r• 
ı:. No.lu le•ilemlıl lıtıylnlı . 
f"lyatlartm•ıda lıDrGk lenılltt. 

Fenni Sllnnetçi 

EMiN FiDAN 
Kttbine : Be;ıiktaş 

Erip Apartımnnı 
Tel : 4439;; Ev. Sua-
d iye Akkurt S. N. 1 
Tnşrndun snnnete ge
lenlere kolttylık çoktur. 
Mürııcııc t bir hafta vvel lbım~ ............................................... 

Son Pn ta l\lathnası 

Neşr.yat Müdürü: Selım Ragıp ,.,,.,, 

1 SAHİPLEld: S. Ragıp EMEÇ ''~ 
ı A. Ekrem UŞAKLlG" 


