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fa~ya, Fransaya- verdiği lngillilo~1::iyat 
bir nofa ile Hatay seferber edildi 

anlasmasına itiraz effi 
'~~~--------------------~~~ 

Cevab : Türk - Fransız anlaşmasının 
masaddak nüslıaları dün Pariste 
{ar af egn arasında teati edildi ------...................... -.. ·-·-·· 

ltalga Yugoslavgagı 
Almanya aleyhine 
Kışlıırtıgor I i llgiliz gazeteleıi yazıyodar: Belgrad 

siyasf mahfelierine göre kral naibi 
Prens Pol bu ay sonlarına veya gelecek 
ay başlarına doğru Londraya gidecektir. 
Mussdlini, Yugoslavyamn Alman nülu. 
zuna k.a1"§1 k;oyması iç!n gizliden gizliye 
çalışmakta ve Yugosla\'yayı tefÇi etmek. 
tecür. 

* Hillerin Sovyetlere UçUncU 
anlaşma teklifi 

. 
Dünyanın en büyük 1ıarb gemlri lngilız Hood zırhlısı ön taretlcri!e af.ef ~CftT"ken 

Teslihat için ('"·-
9 
........ ]h ..... h .............. b .......... _ 

-ıoA ., = u , ar e 
1~· lJJOn =~mukabil 
Sıe,./in daha taarruza geytl! 
Tahsis edildi YAZAN 

Anl<ı§mıı Parbtt ıeftrimls tımrafmdM ima ediliFken N ews Chronicle gazetem bildiri. Londra, 13 (Hususi) - Muhtelll ter. 
Ro.~a, 13 - İtalyan hük\lmeti, Fran. lnota 'V9nD.lftlr· BugQ.n aıetredil111 bu no. yor: Hitler, bu senenin. bqlan. s.n.elerde esaslı surette tadil ve tamir e. 

llZ, huktlmetine 10 Temmuz tarihinde bir (De\'UDI ı ı lnel llqfadıa) gıcmctanberi üçüncü defa olarak. Sovyet.. dUeın İngiliz ihtiyat donanmasına men. 

Emekli General 

H. Emir Erkilel 

1
. ngı·ıtereye sı· parı· ş edı·ıen 1 =:.:..ı bir anlaşın.l teklifinde bulun. '::' :~~.= ~:~~::!'*!ı:.1u:: 1 ğı.:·:.~!n~~~.~:ı:d~:;.. ·~~ 'I Yapılan teklifler ftlılllarda·: vatan filosun~ büyük man~vralarınıı 1 ğer bir- filonun yakında Leh.latan ve 

1 - Rusya ve Ukranyaya karp tehlf. ift.irak edecektır. (Deva.mı ı ı inei uyfada) 

den.• alt ı t •ı ı• o b tefki1. etmemek üzere, Almanyanın (Devamı 11 inci sayfada) \_. ) 
ız ımızın nşaa ı ı er ıy r ~ld_A;;:::nı~·~::::m~~,bestisi. •• · ·----......................................... . 

3 - Alınanyanın da yardımile so"l Munakaşa /ıararet 'e 
Haliçte de iki denizalb gemisi daha yapılacak, yetleıiıı Asya ve Uzakşarkta hareket ser: L~ 

inıaata Cümhuriyet bayramında baılanıyor ~ Alman. Japon !Jbirlillinden vu.. devam edi"Or 
Taşkızakta yapıln Atılay denizaltı ge. l lıanlıjmm emri ile kaldırılmııtır. DeııL geçmek. • .. . . ~ 

nıisindeki iki cA> iian bin Deniz Komu. (D~mı ıı nd 1t11/fad4J So~t !;~~~t~:::~~ a1:i.Alman . Bekar erkekler kadınları, kadınlar ise 

Başvekil istirahat 
etmek için 

dün Yalovaya gitti 

Oivam ha~e verilen bUtUn erkekleri İtham ediyorlar 
Alman askerleri 1 BekAr erkekler diyorJar ki: 1 1 K d ı 

P 
eşteden fngiltz gazetelerine bil. rı .n a lft ar cevab Yeriyorlar 1 
diriliyor: Almanyanın Bohem. 4J' 'f:I, ı / I /-w 

ya ve Moravya umum valisi Fon Nöratın -...:: ..çı 
)\. - .. -

Pragda ikamet ettiği Hradschin sarayı. w--;:- - * 
en seçme Alma:ı askerleri tarafından ~ 
muhafaza edilmektedır. ~ , 

(Devamı 11 inci sayfada) 

----·····--·································-········--· 
Sabiha Gökyen 

tayyare ile e cParam vardı, gençtim, gürbüz bir 
Londraya adamdım, çok yakışıklı idim. Buna 

Nğmen kanm beni adi bir herifle 
gidiyor neye aldattı? Bu muammayı hala 

Lo dra 
13 

(H .) D .
1 

T halledemedim ve edincıyc kadar ev. 
n ' . . ız:;~sı - c aı y eleP,. lenmiyeceğim ... 

• cKocasını bırakıp aşıkı ile kaçan '.>ir 
k~m me:- l bir kadın dernektir. Evet. 
tbır hatadır. Faka~ gündüz çifte met. 
r:ııe ya~ay!p gece kansının yüzüne 
gulen er.ıcegin alçakuğına müreccah. 
tır .• 

rap> gazıetesı bıldmyor: Teşrinievvelin e Evl · ·· kil' k d 1 
d Tü k bo b 

c enmıyoı:um, çun , a ın nra ili • 
başla.n!gJCUlı a, r m ardıman tay. d • E · a.re1 rind .. kk b' b . ma ım yoıt. vh arkadaşlara bakıyo. 

• «'Bugünün erkeği ~ uvn kurmak hu d su. 
Y . e .en. mure e 1.r hava fılosu rum, mes'ud olanlan yüzde bir, iki ... 
İngiltereyı 7Jyaret edecektır. 0 h ld d d · b d 

Tilı1ldyenin ilk kadın tayyarecisı Ata. k a \neye er s•z aşımı erdt> 

Sab
. a· k so ayım. :ıt 

tnnk kaı ıha 6 çenın kumandası aL e n-1.:._ k l b b" ·k· , <~ a mamm se e ı ı ı: Evvela 
tında lbulunacu olan bu hava filosunda. 00 ·· 
iki b 

.. tün il ti .. h şanma guç, sonr ayrılmak rnukad. 
u p o ar, mun asıran kadın o d k la kt • erse arımın benden sonra fena 

j 
ca ır. ld " " · d k k Tü k h fi ld A . yo a yurumesm e:ı or uyorum., 

r ava ı o.su, yo a tına, Sofya ( B b . . 
ve Bükreti de ziyaret edecektir. otun unları buaun 8 mcı 

s~n a şayanı itimact değ.ildir. Asab' 
dır. Hercaifür. Sarhoştur ve ik' ,·· ı. 
lüdür .> ı ) uz. 

• cKansının şerrinde11 kaçmı.. . t l, 
etıni ~· ın l .ar 

ş, ver'!l!mden ötmü~, çıldınnıc: er 
1kek n d. d' )/' • a ır ır. Halbuki kocalan ·· .. ~ YL 
~ e~. bu hale düşen kadınlan her. 
gun gozlenmizle görüyoruz., 

sayfamızda okuyacaksımz) 



2 Sayfa 

Hergün 

Dünyanın büyük derdi 

c 
Yazan: Muhittin Birren ..J 

ihnn Harbinden evvel çok sa. 

kin ve müreffeh bir hay~t ya. 

SON POS'l'b. 

Resimli Bakale : == Tesadüf herkes için bir kıymel ifade etmez .. ;;;;;;; 

şıyan Avrupa dünyası, sul:htenberi bü -
yü'k bir huzursuzluk içine düştü. Bunun 
sebebi harbdir; harb, Avrupada o kadar 
büyülk tahribat yaptı ve refah devrinin 
bütün temellerini o tarzda yıktı ki Av. 
rupa, muhtaç olduğu müvazeneyi bir 
daha bulamadı. 914 den evvelki Avru • 
pada siyas1 ihtilaflar ve mücadeleler 
bugünkünden çok daha az değildi. Fakat, 
o Avrupadaki siyasi ihtilfıflann şiddetine 
rağmen iktısadi bir bütünlük vardı. Ci 
han Harbi, yaptığı tahribat ile işte bu 
illctı.sadi büfünlüğti yıkmıştı. Bugün, A''~ 
rupanm huzur ve refah binasmı yeniden 
kurma'k demek, onun bu iktısadi bütün. 
lüğünü iade eylemek demektır. Yapıla • 
mıyan §"Y budur ve bu yapılmadıkça da 
Avrupanın huzur ve rahat yüzü görme. 
sine imkan yoktur. 

Meşhur İngiliz matematikcisi Nevton'a cazibe kanun- İnsanın hayatta birçok muvaffa.kiyetleri tesadüfe borc-
larını nasıl keşfettiğini sormuşlardı: lu olduğu bir hakikattir, inkar eclilemez. Fakat en iyi te-

- Tesadüf en, diye cevab verdi. Bir ağaç altında yatı - sadüflerin de herkes için ıbir tı,met ifade ~i u-
y~rdu:m. olgun bir meyva !koparak yere düştü. Beni dil- nutımyalım: Fırsat anca'k görenin, anlıyamn, istifade et-
şunmeye sevikeden işte bu müşahededir. mesini ;})ilenin elinde bir kıymettir. 

A vrupaya ve onunla birlikte Avrupa. -:;~~::::::;::::::;:=::;::=::=::=§:========€:=:::::::=:::::::=~==========~;;;;;;;;,,.;,;::;;;~_:.;;,;:;:::~;;;;;;,;;~~==-=---=---==~ * 

~Bfi~§~~S:~;:~ 
parçaya ayrılmIJtu·; bu parçalardan bi • Ne gllzel bir 
rinde, ıgene Cihan Harbinden evvelki D l d ğll I? 
dünyanın iktısadl nizamı hakimdir. Ser. 8 mll ı '- m 

r----.. .-............. 
Hergon bir fıkra 

Adresini verir misiniz 1 
, Tamahkar bir lskoçyalı, günün bi. 
rinde Parise gitmişti. Bir otele i1ıdi. 
Otel Jcatibine ıordu.: 

- Odalar kaçar fTanktu·? 

~ rıizamı denilen bu nizam, kendi, 
faaliyetini tanztın eden eski şartları ve 
kaideleri aynen muhafaza ediyor: Kıy • 
met ölçüsfı altındır; iktısadi faaliyetin 
ahengini o temin eder. Ferdlerin ve mil
letlerin gayeleri. kabi1 olduğu kadar 
fazla altın toplamak, buna her tiırlü ka. 
yıd ve şarttan azade bir hürriyetle ıahfa - Birinci kattakiler otuzar, ikind 
olmak ve bunu kazanmak için de he!' kattakiler yimıi be~er, üçüncii 1:at • 

fikri taşımakta ve her nevi faaliyete gi • takiler onar linıdır. Otelimiz esasen 
l'İfDlekte serbest olmak. Altın dünyasına üç katlıdır. 
mensub olan milletlerde ferdler ve ca • lskoçyalı bir an düşündü: 
mialar, bu ıartlar içinde, birbirlerile mü- - Bana, dedi, dört katlı bir otefüı ~I 
temadiycn rekabet halindedirler. Bu me. lngilterenin dalına ıampiyonlan ŞmH : adresini verir misiniz? i 
deni ırekabet içinde yegane hakim ıtltın Ue Marko resimde gördüğünüz gibi ma. '--------------' 

1 ve se.mıayedir: Ne devlet, ne zabıta ne kaslama denize atlıyarak seyredenleri • • v 

Bu atın gilldllğiln• 
inanır mısınız? 

kanun, onun elifıdeki hakimiyet kudrc. heyecandan heyecana süriiklemişlerdır. Amerıkagı Krısto/ n.olomb 
tine sahib değildir. Her ıey onundur ve degi/, bir Norıceçli Filmlerde aptal rolil yapan Amerlkah 

Temmuz 14 

Sözün kısası 

tHangisi dogru? 

- Sevmenin ne olduğunu biz eskiler 
biliriz. Şimdiki sevgıler sevgi mi? .• 

Dediler. Önümdeki gazetedeki b;r ya. 
zı tesadüfen gözüme ilişti: 

cAli isminde bır adam kendisine yüz 
vermiyen sevgilisini, ve sevgilisiıe mil. 
n~'bette bulunan bir erkeği öldürdü.> 

- iBizde eğlence yeri yok! 
Dediler.. gene ayni gazetede bir ev. 

velki havadisin altındaki satırları oku. 
durn: 

cDün Necati, Hüsamettin, Suphi is. 
mind.e üç arkadaş birlikte bir eğ:cnce 

yerine gitmişler .• geç vakte kadar eğl n
mişler •• tam gece yal'ısım doğru arala. 
rında bir münazaa çıkmış ve üç arkadaş 
birden bıçaklarını çekmişle:. Necati Hü. 
samettinin bıçağile sağ böğründen ağır 
surette yaralarunış.:zı. 

- Bizde gece hays.tı yoktur. Evlerl.. 
mizde toplanıp eğlenemeyiz! 

Dediler. Bu sıraaa bir arkadaş içeri 
girmişti: 

- Şimdi Edirnekapıd:m geliyorum, 
dedi, dün gece oldukça harab bir evde 
danslı bir eğlen~ tertib edilmiş. Çiftler 
hep beraber dansa kalktık1an zaman .• e .. 
vin odaısı çökmüş, dört kişi yaralal"mış. 

- PaZ'Bl' günleri nereye gidersin1z? 
Sualini sorana muhatabı cevab verdi:. 
- Pazar günleri nereye gidilir ki •• 

herkes gibi bizde evde oturuyoruz! 
Bu arada söze kanşan biri: 
- A.ıııan birader, dedi, geçen P:ızcu

köprüden geçiyordum. Adadan döne~ 
bir vapur gördüm. İğne atsln y~e düş.. 
rne7.di. Vapurun kenarındaki birçok yol .. 

1 cular denize düşmemek için zor tutuna-. 
biliyorlardı. 

- PlAjlar atq pah3S1 •• bu zamand& 
bu bdar para verip plaja gidecek bir 
ferd ç*maz. 

Declller; gazetelerde okuduğumu ha.. 
tırladım. Geçen Pazar İstanbul plajları. 
na gidenlerin sayısı yüz bıne yakınmı~ 

* Biıt>irini nakzeden bu sözlerin, bu ya. 
zıtarın hangi}D..rl doğru, hangileri yanlı§. 
bunu tefrik edemedim. onun içindir: Altın ve sermaye! oldu: Bugünkü Alınanyanın iktısadt h'!!~ lroml.t Cliffe EdwardJ IOll günlerde çev. 

Cihan Harbinden sonra dünyayı ikiye yatını idare eden doktor Funk, altın, cis. keş/ etmiş f rilen bir filmde yeni bir sahne yaratmış, * * * 
ayımn.ş olan el, çizginin bir tarafında tihsah den başka bir şey değildir, eliyor Norveç veliahdı prens Olav ile eşi, şarkı söylerken atını güldürmüı; kalın, ------···--··---·-
altının hakimiyetıni bu suretle, eskiden ve Almanyayı bu nevi altınla yür:ltmek Nevyorkta Brooklyn Parkta yeni bir ibi. fakat gevrek olarak gü!en atın sesi ma • Adana Parti MUfetlİŞİ 
olduğu gibi muhafaza ederken, öbür ta • istiyor. Teori doğrudur veya ~anlıştır, denin açılma merasimini yapmışlardır. Bu kineye alllUD.lflır. Adana (Hlususi) - Adana merkez\ 
rafta da ba"'"a bir hakim icad etti: İş ve bu başka mesele; hakikat ıu i bugü:ı merasim orada bulunan İtalyanların hiç C H p ~ d b d b Ak d · · artisi müfettişi profesör Hasan 
~ .. çı·. Bütün kuvveti, kolunda ve i•::inde dünya a u teori e ir va ıa ır. hoşuna gitmemiştir. Zi,..~ bu !bidenin / J d h 1 • R "d T n.k ~ :t * •ıa r an a tel işçiıerinın eşı a ut, hususi işleri için dün 
toplanmış olan sermayesiz ferdlerin ve grantt knidesinde şöyle bir yazı vardır.: Ankaradan fstanbula geçmı.ş· tir. 
altınsız mı·ı1etlen'n iş ve ic:çi hakimı'yeti. İşte, dünyanın derdi. henüz ilacı bu.. Leif E ·k Am ·k 1000 · Jaaliyeti ıı l b .... k: d d" b d dı S c rı şen en ayı senes.n. /1 Haber aldığuna göre Hasan ,Reşid 
Bunun bir şeklini 'Rusyada, diğer ~ir unanuyan uyu er 1 ura a r: er. d k..J.ntf 

1. · lt nl lt z e '"~"" 1·> Lond.rada Skotlandyarda gönderilen Tankut aym 18 inde Adanaya gelecek 

'

eklini de Almanyada görüyoruz. Rus • maye 1 ve serımayesız. a ı 1 ve a ınsı Fil ak' A ·kl d B ·t "k 'd - , __ k '- ·· k- ed · t · ı · · ·ki v ı nsı ope ya rı anı a a, imzasız bir mektub üzerine, allkadar ve vazüesine ibaşlıyacaktır. 
ya, sermaye bakımından en zayıf mem. ouua ' ıuugun u m enıye a emının 1 Leif Erikşen'in İzlandadan geldiğini 

htelı. f k a t"mana a ıl bu makamlar, Londra, Gllskov, Börmingam, 
leket olduğu için orada bir sermayeye mu omp r 1 yr ması ve n Groenlanddaki İskandınavyalı halkının Man~ester, Liverpul n Lidiste bomba ile DOn bir Alman seyyah kafileei geldi 
ltn~ reaksiyon, en şıddetlı ifadcs;ni buJ. lar arasında tabii bir müvazene nizamı ~ . .. k la K 1 E "k'" :ıı -:ıı-· t . edilem . H ...ı.. k k b yerıeşmesıne on a;ya o n ızı n ın ik:a edilecek olan muhtelıf suikudlermjn Bulgar bandıralı Çar Ferdinand va 
du ve Rus lktısadtyatının temeli bir n. esıs emesı. aı:ıu çı nca sn un - ğl ld ğu ı..e-r· Aın · 

d d 1 k 
ı.. ihtil~, ık ks bu o u 0 u nu yazar, ve 1 ın erı • planını Londranm dınali ga~bisinde kain purile dün Varnadan limanınııza 25() 

nıf iktısadiyatı oldu. Almanya ve ltal. an ° ayı çı aca~ 11.1 ç aca a n. ka .ı.- d""f b ld ~ N t ,,. 
d d l k k S ]h t 1 

,__ b yı ·~sa u en u ugunu, orveç en bir evi basarak ele geçirmişlerdir. Dub. 1 'kişilik bir A1man seyyah kafilesi gel 
yada ise reaksiyon ayni k~'Veti göster. ~ .. 0 ayı çı a~a • u e 0 acaN>a u Groenlanda dönerken fena hava yüzün • 
medi,· ~inkü, orada altın c:eklinde ol • b_uyük d.e. rde .. bır ilAç bulunması saye _ !inden gelen, ve l..ondraya ayak bastığı miştir. Alınan seyyahları şehrimizde 

r 1t d mk 
1 

akt den gemisinin aç.ıklaıra d'iiştüğünü ve andan itibaren poluıin takibi altında bu. 3 gün kadar kalacak ve tekrar Varna 
masa bile kafi derecede kuvvet?e teş • sın : mu un ° ac ır. ekendi kendine yetişen buğday ve şarab. n Alın d' kilatlanmış bir sermaye varlığı hakimdi. Dünyayi idare edenlerin halledecek _ lann bulunduğu bir üllreye çıktığını, bu. lunan bir kurye evın basılmadan birkaç yo ı e an_yaya önecelderdir. 
Bundan dolayı, Alman iktısadivatının leri dava budur. Bu davayı halle~menin radan bazı nümune1er alarak memleke • dakika evvel. kaçmıya. muvaffak olmuş.. Almanya da bu yaz mevsiminde 
temeli bir sınıf iktısadiyatı olmadı: Al. çar:le~ ~ul~n.m~dıkç.ı ~any~ya eski ik.tı. ti™? döndüğünü, bunları babasına gös. tur. Bal.kan memleketlerine 18 seyyah ka 

manlar Ve İtalyanlar buna Cmı.llet 1·kıı. sadı bütunluğü ıade edilmedikçe harb de Elde edilen bu planA göre, 15 Tmmuz filesi göndermek üzere tertibat alın , terdiğini, onun da bu ülkeye cWineland> 
sadiyatı> dediler. Bolşevizm sınıf namı. çıkacak, ihtilaller ~e.;. Har~ ıy,ıı ihtila}: ismini verdiğini kayded~r. hareket gunü olarak seçılecek, ve o gün mUjtır. Dün gelen seyyahlar beşinci 
na söylesin, nasyonal sosyalızm ve fa • den ı:vvel çıkar, ihtılfil veya ıhtılall~.r mı Londranın muhtelif krsımlarında bom • kafiledir. Altıncı seyyah kafilesi Pa 
§izm de millet namına hareket etsin, a. harbı ~lb eder~ bun_lar ayrıca ~uta • demezlerse onu harh veya ihtilal adam. balar infilik ettirilecektir. Elektrik is • zar günü şehrimize ge~ektir. 
r.ada çok büyük bir fark yoktur· her lea edilecok bahıslerdır. Fakat, dunya • ları, ya askeri veya içtim'li problemleı tasyonları. havagazı şebekeleri su haz • 
iki taraf ta sermayesiz ve altınsız iktısad nın buıgünkü iktısadt müvazenesizlik için. halinde halle kalkacaklardır. neleri ve demicyolları hep bu tethif faa. Bir satıca meurcıyı kOrekle yaralad 
nizamlandır ve onlar bu b::ı.kımdan m:i. de, arızasızca uzun bir müddet daha yı.L Neticenin yaklaştığı devirdeyiz. tn _ liyeti için hedef diye kullanılacak nokta.. Edimıelkapı haricinde 32 numaralı 
talea edilmelidirler. rümesine imkan yoktur. Yapılan ve ya. Mnlığı ve Avrupa medeniyetini sevenler, lar olarak tesbit edilmişti. Saat 11 de mezarlıkta, mezarcılık yapan Saim ile 

Dünyanın bu suretle, athnsız ve ser. pılacak olan bütün siyasi kombinezonlar, muammayı sulh yolil~ halletmenin ça • baş1ıyacak olan bu tethiş hareketinde, seyyar satıcı Cemil 20 kuruş alacak 
mayesiz milletlerle altını~ ve sermayeli müvazeneyi ve Avrupa.nın iktısadi b-.1 - resini bir an evvel bulmıya mecburdur. numaralanmış bir takım şebeke azası hu. meselesinden kavgaya başlamışlar. Ce-
milletler olarak ikiye ayrılışı, 918 den iti. tünlüğünü iadeyi temin edemez. Önü - lar. sust bir depoda ımal edilmiş olan bom _ mil elinde bulunan kürelde Saimin 
baren kendisini yavaş yavaş hazırlacjı. müzdeki büyük muammayı sulh adam. _ il ı fi} balm, otomobilli ajanlarından tedari"k böğrüne vurarak yaralamıştır. 
928 den sonra en evvel Amerikada paUı •• ıa=:n='=ik;:t:ı.s;:;a;:d;:i :b:h'=p=ro:b:l;:em==ol;:;ar;:;;;ak;:;;;h;:a;:;l;:le;:;;;.;:;;;;:;;;;;:;;;;;:::;;:::(/J{,;;:::;:;u;;h;;;;;:itt;;;;;:ı:;'n;;;;;:;;U;;;;;:J;i;;l!;:;fl;e;;n:=;;:=;;e;:d;:e;:cekl=:er:d:i.========== Saimin müdavatı yapılmUj• Cemi} 
yan iktısadi buhran, bu ayrılışı tamam. ,.-"'"il zabıta tarafından yakalanmıştır. ' 

ladı ve on seneden beri devam eden ha • 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 ----··-·-··--·-·--·---· .. -··-
Öiseler de bu ayrılığı günden güne daha T A K V 1 M 
bariz ve daha derin bir hale getirdi. Me. 
ıeIA. bu hndisenin on sene içindeki tekil. 
mülü, sade büyük milli, siyasi, askeri 
dımtalarını birbirinin kaırşısına getir • 
melde kalmadı: küçükleri bile, sermayeli 

ve sermayesiz. altınlı ve altınsız 0 1arak 
:ikiye .ayırdı. Hacim itibarile, siyasi ve 
askeri kuvvet olarak çok küçük varlık. 
lardan ibaret olan Belçika, Holanda, 
İskandinavya memi~kctlerı gibi memle. 
ketler iktısaden öte tarafta, Türkiye, 
Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya, Yu. 
nanlstan gibi memleketler de gene iktı. 
saden beri tarafta kaldılar. 

Bu ayrılma hareketi, hatta yeni yeni 
!ktısad teorilerinln zuhuruna bile sebeb 

Bir arkadaş anlattı: çok yerlerde tatbik mevıkiine konulmuş olduğunu elbette 
_ Kartalda vapurdan indik. Yakacığa giderektik. O- daha ibüyük bir zevkle gfümüşlerdir. Yapılacak olanla -

tobüs varmUj· Amma biz etrafımıza bakınırken dolmuş, rın arasında bu Kartal - Yakacık yolu da vardır. Tabi! 
bir otomobile atladık, ve o da3dkadan itibaren kendimizi İstanbul içinde ohtranların memnuniyetle Yakacıkta 
sağa sola, yukarıya ~ağıya mütemadiyen sallanan bir oturanlarmki de inzimam edecektir. Yalnız acaba yeni 
beşiğin içine düşmüş bulduk. yapılacak yol ne kadar dayanacak? İşte orası kesürile -

- Aman ne oluyoruz? mez. Belki 2, bel.ki 3, yahud 4 sene ... 
Şoför: Bu itibarla bir defa yapılan yolu gerek yapılışının şek-
- Efendim. yol bozuk, dedi. hem çok bozuk. li, sonra da mütemadi tamirile bir daha bozulmaz bir 
Halbuki iben bu yoldan birkaç yıl evvel de geçmiştim. 

Dümdüzdü, tertemiuii. Nasıl olup da bu hale gelmiş.. halde muhafaza etmenin yolu bulunmadıkça ben mem-
İstanbullular. Vilayetin ve Belediyenin yeni yol prog- leketimizin muntazam bir yol şebekesine kavuşabilece -

ramınıı elbette ttVkle okumuşlardır. Bu proğramın bir - .ğine inarunıyorum.· Ey okuyucu sen: 

1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
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• 
Italyada asırlardanberi 

yaşayan Almanlar da~ıtılıyor 
Bolzano eyaletindeki ecnebilerin ihracı sebebleri 

• 
anlaşıldı, lngiliz gazeteleri Alman köylülerinin 

mukavemet edeceklerini yazıyorlar 

İsmet lnönU ile 
Ruzvell arasında 

telgraflar teati edildi 

Sayfa 3 

E 
e Surigenin vaziyeti 

Yazan· Se1im Ragıp Emeç 

Ankara J 3 (A.A.) - Amerika Birle
şik devletleri İstikl81 bayramı münase
betile Reisicümhur İsmet İnönü ve Re
isicümhur Ruzvelt arasında aşağıdaki 
telgraflar teati edilmiştir: s on günlerin hadiselerinı lakL 
Ek.Selfıns Franklin Ruzvelt ben Suriye cümhurreisinin is. 

Amerika Birleşik dev'Ietleri reısı tifa etmesi göstermiştir ki mandater idare 
Vaşington ile Suriye milliyetperverleri arasında 

As11 Amerikan milletinin milli bay - mcvcud olan gerginlik azami haddini 
ramı gününde, ekselansınıza. en hara- bulmuştur. Suriye, kendisine vadedılmış 
r.etli tebrikleı'.imle beraber, şahsi san- olan istikliılin verilmemesi ile bir nevi 
<letleri ve birle.şik devletlerin refahı inkisara uğramıştı-. Bunun neticesi ola. 
hakkındaki samimi temennilerimi bil- rak ta kendi kabugunun içine çekılmiştır. 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz matbuatı, yenin sessizce yapılmasını ve ounun için daki .hususi muhabıri, İtalya hfikümeti dirrne'kle hassaten ibahtiyarım. Bunda, kendi yanlış hattı hareketinin 
bu sabah Bolzano eyaletindeki ecnebile. de bütün ecnebi müşahidlcrin. evvelden tal'afından verile:ı kararın bu mmtnkada İsmet İnönü büyük bir mes'uliyet hıssesı bulunduğu. 
rin ihracı m.?Selesile uğraşmağ:ı devam uzaldaştırılmasını istemiş olması ınüm- büyük bir memnunıyeLsizlik tevlid etti. Ekselans İsmet inönü nu kabul etmek doğru bir hareket tlhır. 
etmektedir. Bu tedbıri intaç eden sebeb. kündür.ıt ğini haber vermekte ve şöyle yazmakta. TUrkiye Reisicümhuru 1921 Ankara itiliıfile mukadderatı iize. 
ier hakıkındn sarih malumat elde edile. Kan dökülecek dır: ~kara rinde resmi aHikamız kabul edilen Hntay 
memesi ve iki gündenber} birbirini nak. cDally Herald• gazetesinin diplomat:k .- Şehirlerde bu pliin bir dereceye ka- Memleketimde kutlanan istikl81 gü- davası ortaya <,;ıktığı vakit, Suriyelileri, 
2:eden hıabcrlerın dolaşması matbuatın muharriri ayni kanaati izhar etmekte ve dar tatbik edilcbihrse de dağlardaki Al. nü münasebetile ekselansınızın gönoer milli temayülatımıza karşı muhalif bır 
endışesıni çoğatt.maktadır. İtalya hükumeti tarafından Yerilen ka. man köylüleri mukavemete hazırlan. diğiniz telgrafta bu derece hararetle vaziyet alır bulduk. Bu tarzı h:ıreketın 

Asıl sebeb rann tatbiki esnasınaa bazı acıklı sahne- maktadırlar.. ifade edilen hissiyata mukabele eyle - haksızlığını isbat etmek için ileri sürtt. 
Times gazetesi, bu hususta şöyle yazı- ler cereyan edeceğmi belki de kan dôkü. Bir Fransız guctesi ne diyor? melde hassaten bahtiyarım. Birleşik len delillerin hiç bıri fayda etmedı. Hat.. 

l'Or: lcceğini tahmin eylemektedir. Paris, 13 ıA.A., - Yukarı A:hge :ne. devletfer halkı adına Tütkiyenin devam ta, Suriyenin ana davası olan istikliil mc. 
•Lisanı almanca olan halkın Alm&n. Dünkü İtalyan tebli~nde bu rnıntaka. selesi hakkında tefsirlerde bulunan Hu. b terakkisi ve refahı hakkındaki te - selesi ile bu işın uzak, yakm al8kası oJ. 

l'aya veya hududdar, uzak bulunan İtal. da oturan ~nebılerin casusluk yaptıkla. manite gazetesı diyor ki: mennilerimi yollarken e'kseiansınıza en madığını dahi tasvib ettiremedik. Bek. 
Yan eyaletlerine nakledilmesi hususunda rı zikredilmekte idi. cAlmanya bizzat Brenneıin işgalini samimi şahsi tazimlerimi de bildirmek lenmedik bir muvaffakiyetir. iradeleri 
Berlin ile Roma arasında bir itilaf hfisıı cDaily Hcrald11 gazetesi tebliğde mev. temin etmek istiyor. Alman kıt'aları ve isterim. coşturan sarhoşluğu içinde Suriye ta _ 
0Muğu muhakkaktır. Bu hususta niçin zuubahs olan f tal yan gizli polis teşkila. malzemesi d:ıhıı şimdiden gönderilmeğe Franklin Ruzvclt nınmaz bir h:ıle geldı. Grevleri grevler 
l'esmi tebligatla bulunulmadığını anla. tının isnadlannı muhik gösterecek mahL başlanmıştır. Roma ve Berlin zimamdar. Bulgar Kralı ile teati edilen telgraflar takib etti ve nihayet söz ayağa düştü. Ne 
inak mümkün olamamıştır. Adigede a. yette ~u mı~takada bir tevkif .~adisesi larını? hiddetine rağmen bu hakikatlen Ankara 13 (A.A.) _ Bulgaristan _ baş belli oldu, ne ayak. 
&ırlardanberi yaşayan Alman cemaatinin ~eya dı~er bır vak'a cer~ya~ ettıgıne :!~. ecnebı1:.r _meydana ~ıkarmıştardır •. • daki Sevlievo seylabı dolayısile, Rei- Bu sırada siyasi ufukta beliren kar 
dagıtılması, Almnn milli hissi için acı ır İngılız mak~~?rma şımdıye kad:U- b.r . .Komunıst gazete.o;ı .geçen Hazıranda sic~mhur İsmet İnönü ile Bulgar Kra- bulutlar şu hakıkati meydana koydu ki 
bir darbe teşkil edecektfr. baıber gelmedıg!nı kaydeyl~~ektedır. ıkı ı:,ıman. fı.r~a7ının .ltalyan top~akları. 1ı Uçüncli Boris arasında aşağıdaki tel- olgun bir çağ,1 geldi~ı sanılan Surir 11 ~ 

Almanya hükıimetınin bu elim ameli. News Chronıcle gazetesının Bolzano. na gonderıldıgını tasrıh etmektedır. grnflar teati olunmuştur: kendini kaptırdığı hava, yalnız kendisi • 
Majeste ÜQilncü Boris ne degil, bütün dost ve komşularına aa 

Kont Cjano 
General F ranko 

Sofva zarar getirebilir. Bu vaziyette dnha zi -Bazı maddelerin 
gümrük resimleri 

indirildi 

l Mareşal Çakmak l 
Aydmda ile 

Bu derece insan zayiatına sebebi - yade beklemenin imkanı olamazdı. M~i1-
yet veren selylfıb haberini derin bir d_ater de_:let, siyasi rüşd olgunluğu ye. 
teessürle haber aldım. Dostane sem _ rıne tıflane gaflet gösteren Suriyenin , ... 

pati issiyabmla en hararetli taziyele-go•• ru•• ştu•• h idaresini tadil etti. Meclis bilamu-ddo ... yt 

rimin kabulünü majestelerinden rica mezun snyıldl. Esıısen cümhurrcisi de i -
Ankara, 13 (Hususi) - İthalat madde. Aydın, 13 (A.A.) - Genel Kurm:;'":l Paris, 13 {Hususi) _ İspanyad·ı bul~ eclerim. tifa etmiş olduğu i~in yerine bir diğerinin 

tterin'Clen 98 tarife numarasını taşıyan Başkanumz Mareşal Fevzi Çakmak, re. nan İtalyan haricıyt? nazın Kont. Cıano. İsmet İnönü seçilmesine !üzum görülmedi ·;e mem!e. 
kirli şovyoLunun. gümrük resmi tP.;ııil e. faıkatlerinde Orgeneral İzzeuın Ça1ışlnr, dün San Scbastıycnclc general Franko ı- Ekselans İsmet İnönü ket, Fransız komiserinin mürakabesi al. 
ai~iştir. K,.,,._,neral Mustafa Muğlalı. l'ümgene. tında, mahalli yüksek memurlardan mü. 

Ik voro- le iki saat süren bir görüşmecı(: buiun. Reisicümhur 
tısad Vekfılet\nden önceden izin a. ral Avni Uler ve Genel Kurmay Ha\"a rekkeıb bir mecJic;in idaresi altına veril. 

l muştur. A k 
ınmak suretiı2 ı"th ı ı k ı M.. · · Alb ş f'k ç k · n ara di. Vaziyetin bu şekli almasında ·oı"zz"t a o unması arar a. uşavırı .-ı. ay e ı a ma,..: ve mm. Kont Cian:.>, bugün dP berabcr·n·le ]:;. Se\ ı ·e mıntakasındakı" f ı ~ k t d .. 

§an bu mnddC'nin yüz kilosundan alın. yctleri olduğu halde, bugün saat 12,30 da ' 1 vo e a e o- Sur iyelilerin mes'uliyetleri oldug"unda 
rn k panya haricıyc ve b~hrıye naz.ırl:ırı '> - layısile eksel8nslan tarafmdan bana şu· phc '\111'\"-tur. Dıştorıda avlanacak sı"kf<r a t:ı olan 31 lira resim bir lmıya ve Aydına gelmiş ve şehir methalindı:? bir J~n. .. u 

rnüteakıb poztsyonlardakı maddelt'rde kıt'a asker, polis ve jandarma müfreze. duğu halde.?. bir hnrb gemisııe Sdn~:ınd:.>- karşı göst.~rilmiş. olan ve beni derin beklivcn düşmanın tehlikeli vazfvoti knr. 
~·· .1 . ..k re gitmi.ş.tir. surette mutehassıs eden dostane sem - şısında Surı"ynnı· ... 1·çını allak b 11 k d 
6osterı en gumru resimleri de ı 60) H. si, ikalabalık bir halk kütlesi tarafından ... " u a e en 

d Madrıdd n .alınan hab. erlere gt re gP. patilerinden dolayı samimi surette te- htidisC'1cre cevaz V"rmnk elbette k" .. 
ra an (17) ye ve (H5) liradan (31) lirava selfmtlanmıstır. 1 F k ı K t c ~· ~· ı mum te _ • nera ran o ı e on ınno arar-:nda ce- şekkür ederim. kün değildi Bu .. nkü vazi .. .. ' -

nzil olunmuşcur. Vatli, mevki komutam, belediye \'e reyan eden görüşmeler, tamamen tcrı(\'- Boris . t . lik · gu yet. dunku ba. 
Parti ile Halkevi reisleri taraundan vi. vür mahiyetind':? olmuştur. Kon! Ct .. no, sır~ ~z t~n d_oğd~ ve Surıye, belki de 

Na/ ia Vekilinin 
Zonguldakta 
Tetkikleri 

Iayet hududunda karşılanan sayın M:ı:-e. general Frankcya İtalyanın dahili •.c ha. 10 lira için bir adam ~~-:k.ye~. e. ~ıyası olgunluktan mahrum 
~alımız şehrin sokaklannı d ılduran Ay. rici siyasetıni i.zah ederek, fsp<:nyanm ~~d 1 ~-· ılerek tekrar ~anda altına so. 
dınlıların içten tezahüra!ı arasında Ordu müstakbel düşünceleri ve siya.c;eti hak. öJdUrUJdU .1 b~j. ~~e ~adar kntedılen mesafe, de. 
evine inmişlerdir. Büyük misafirimiz şe. kında da treneralde, malUrr.a•. ı&temişlır. n.ı e 1 

•: 
1

• ~ır anda yokolmuştur. Su • 
refine Orduevind~ bir öğle ziyafeti ve. Yarın Cianonun .Frankoya bır ı-:Ctı~aoi Bu.rsa 13 (Hususi) _ Bugün öğle ü- rıyc> fçı? aynı noktaya gelmek hund:ın 
•. nm;...+ir. ve belki de bir sıvnsi nnlaşmn proiesmin 5?nra hır hayli rnüşküı olacaktır. Ken:.ıL .. 44.&·~· . . zeri InegöJde on lira yüzünden bir ci - sıne bir h u b 

ana hatla"ını tevdi etmesı muhtemel bu nayet oldn. Cnmbaz Utıf ismınde bi _ . ~y sa ır. bu arada pek çok Çatala,ğzı 13 (Husus!) - Nafıa Ve
kili General Fuad Cebesoy bu sabah 
nıütehassıslarla geldi. Vekil, kömür li
ınanı yerinde tetkikler yaptıktan son
ra Zongul<lağa hareket etti. 

Muğlada lunma'ktadır. teennı tavsıye etmek Iazımdır. 
ri Mam3llı muhtelif yerlerinden ya • 

Temyiz komisyonu 
reis ve azaları 

Muğla, 13 (A.A.) - Yüee Marcş:ı1 i- San Seb3s~ie~. 13 <A.A.) - r.ia:ı·mun 
miz Fevzi Çakmak bu sabah binlerce yarın Franko ile yenı bir mülôkatta bu. 
halkın tezahüratlar:. arasında ş~hrmıız. Junaoağı bildiri;moktedi.·. Bu miiiakcıt 
den ayrılmışlardır. Akşam alay tnrafm. sabahleyb Ayet:! sar:ıyınd;ı yapıla ·n::t•r. 
dan verilen yüz kişfük ziyafette miJli o. Bu son gorüşmecien sonra resmi bir 
yunlar oynanmış, fener alayları yapılmış tebliğ neşredilccektir. 
ve bava fişekleri atılarak Muğlalııarın 

orduya ve vüce Mareşala olan saygı V<' 

GeVgileri tebarüz ettirilmiştir. · 

Askeri kamplarda 

Tanca havalisinde korkunç 
bir yangın, 16 kişi 

yanarak öldü 
İzmir, 13 (A.A.) - İzmirdeki m:.ıhtelif 

liselerin askeri kampları büyük bır inli. Tanca 13 (A.A.) - Meknes civarın
:zam içinde çalışmalanna devam etmek. da birkaç gün evvel çalılar ateş almış 
tedir. Gençlerin askerlik hayatına karşı ve yangın 1 O kilometre uzunluğunda 
gOObe:rdikleri sevgi cidden büyiı'lmir, bir mesafeyi kaplıyarak yerlil~re aid 
müstıahkem mevki komutam Tümgene. mühim rniktaroa hububatı tahrib et -
ral Aktuğ dün bu kampları teftış etmiş miştir. 
ve gördüğii intizam ve gayretten mute. Yangın esnasında 12 si kadın olmak 
vellid rnaınnunıyetini kısa bir itabe ile üzere 17 kişi ölmüştür. 
gençlere bildirmiştir. 

Ankara, 13 (Hususi) - Yen .. te~kil e. 
ailen Temyiz komisyonu reisliğine hı·<ın. 
bul Defterdarı Kazun, daire reisliğine 
komisyon azasından Hasan TahSin, aza. 
lıklara İzmtr defterdarı Nafı, eski aza~an 
Ali Cemal, l'ala ~ Sönmez, Dbrdtind U .. 
ırnumi Müfettişl-ik maıl rnü§avıri Hayred. 
din, kazanç komisyonu azasından Ali Ce. 
tnal, İstanbul birinci ceza da.iresi reisi 
Esad, kazanç kom1syonu rem Hası:ın 
Lutfi, Konya idare heyetı azasından Ra. 
sim, bina temy1z komisyonu aza vekili 
Emin Ahmed, dairenin ikinci r~isltğ•r.e 
de eski temyiz komisyonu reisi Naz)f Prens Pol 

Rasadhane şiddetli 
bir zelzele kaydetti 

tayin e<lilmişlerdir. Londraga gidiyor 

fngiliz hava karargahında Lond~a 13 (A.A.) - ~e~ilen malii -
mata gore. Yugoslav Naıbı Prens Pol 

yangın çıktı .. ve Prenses Olga gelecek hafta Londra-
Londra 13 (A.A.) - Liverpul civa- ya gelerek birkaç gün Kral ve Krali -

:tında kfiln Spelre'de cRoyal air Forceı> çenin misafiri olacaklardır. Bu ziya -
hava meydanı tkarargfilıında dün gece ret hususr mahiyettedir ve Dük ve Dü
bir yangın çıkmıştır. Yangının çıktığı şes Kcnt'ıin Avustralyaya hareketle -
ırnahal. mühim ibir yardımcı tayyare rinden evvel kendilerine veda etmek 

!fabrika civannda ;bulunmaktadır. içindir. 
Royal air Force idaresinin taliın tay 

Yareierinden biri yangın neticesinde 
~emen kfunilen harab olmuş. bir di • 
geri de ciddi hasara uğramıştır. 

Va'k'a mahalline çağıırı:ı.an Liverpul 
P<>lisi derhal tahlcikata başamıştır. 

-------
Urlada zelzele 

İzmir 13 (A.A.)-Dünsaat 16,22 de 
Urlada bir saniye süren hafif bir zel
zele olmuştur. İnsanca zayiat ve lıasa
rat yoktur. 

İstanbul 13 ( A.A.) - Dün saat 16 
yı 20 dakika 52 saniye geçe şiddetlice 
bir zelzele kaydedilmiştir. Merkez üs
sünün İstanbuldan 280 kilometre me... 
safede bulunduğu tahmin edilmekte -
dir. 

Hatay Emniyet Müdürlüğü 
Ankara, 13 (Husus~) - Hatay vilayetı 

Emniyet Müdürlüğüne İbrahim Akıncı. 
nın ıtayini mukarrerdt~. 

Dahiliye Vekili Ankarada 
Ankara, 13 (Hususi) - Dahilıvc Ve. 

kili Faik Özt:ı:ak bu sahalı fsta:ıbuldan 
şehrimize döndü. 

rahyarak öfdürdü. SeLi11ı. &a91-ıı. C11ı.aç ···································-···-·-··· .. ·········· .. ···-···-----...---·-· ---..-......._. ___ _ 
Sal: ahtan Sabaha 

Teşhir lazımdır 
Birıkaç genç kadını köşküne götürüp zevkini sürdükten so ··ıd·· . 

. V d . . . • nra o uren Aı 
man gencı ay man·nın gıyotınle kafası. urı•M•ldug·u m ı· d B • 
-·,_ı k · ~- ~ a um ur. azı hasta 
:ı.wı u adınlnr uğurdur dıye Vaydmanın !kopuk kafasınd k 

d·1ı . . b l la . ar a an sıcak kanlara 
men ı erını u amış r, bu ~arıb ve marazi hareket F d . . . 
h k t . d" b - . ransız a lıyecılerıni 
ar:ld~ e getir ı ve undan boyle ıdaJ11 ce:ialarının gizli yapılmasına k~r .... 

verı ı. ~ 

Bundan bahseden arkadaşım ve adaşım Bürh:m F 1 k ·d 
bizde de gi.z!i yapılmasını ve cinayet vaık'alarınd e e ıh.ru:1 cezalarının 
tafsilat verınek4en vazgeçilmesini ıstiyor. :ı roman, ıkaye yazar gibi 

Cinayet vak'alannın şişirilip haile facia 
noktasında beraberiz. Cemiyet tabakaia romdanı haline getirilmemesi 
· rı arasın a böyle cntrik l 
tık ve kanlı vak'alan gayri tabii hisleri a ı, roman. 
tatla gıdalanan mariz ruhlu insa•ılar "'"~de uyVgun bularak Meta bu tafsi -
ı d • "'4' ır. e bunlar okudukla ar an kuvvet, cesaret alabilirler Adi" n macera. 
geçmiş hadiselere müşabehet ~ös~eren ı::ıc, v~ zabıta dosyalaı:nda böyle 
ve müşahedelerı> göre f · d b" . a r pek çoktur. Istatistiklere 
namına elzemdı;. acıa e e ıyatına nihayet vermek cemiyetin sel8metf 

Fakat ikinci davada a kada ci 
sına taraf la!' değilim. Ce:a heı!_ım - a~ a~lıyoru~. _Ceza~~ın. gizli yapılma. 

. curum, em mucrım ıç.ındır. Gaıo gibi 
en ycnı ceza alimleri de bunu Jnkar etmemişlerdir Teşhir mümasil k' 
ları _teşvik değil tahfif eder, terhibf cezaların ruhı°arda ak;slcri dair:ıa v~u:: 
bettır. Cezadan beklenen fazilet te budur. Hele fikri tekam··1 · · 
medeni terbiyesi, medeni kanunlarının seviyesine yükselemiy~ne cen~mı~en, 
de teşhir en y-lksek bir inzfbat amilidir. emıye er. 

Cemiyeti muzır unsurlardan t.emizlemek ve kütl · 
şerrinden kurtarmak için m'imkün ols ad' _ .. eyıl ruban malUl ferdJerin 
b ·1 1 • a ı curum ere verilecek 1 

ı e a enı yapmak ve İngilterede olduğu gib' d k ceza ım 
umumi terbiye ve ahlfıka aykırı hareket ~ atı. cezasını _kanuna sokarak 
cezaya çarpmak lnzımdır. o zaman her va~a:~ en he:~esın gözü önünde 
temediği harekeli başkasına yapmanın f 

1 
ğ aş kendısıne yapılmasını is.. 

. b" . , ena ı mı daha iyi h. d 
mıyet ter ıyesı de bu müessir adalet " lfilı h" . ısse er ve ce. 

sı mın ımayesınde kemalini bulur. 

'-2JUl!kan Cafud 

---



4 . .Sayfa SON POSTA 

·MecidiyeköyUnde 
sivrisinek ve karanhk 

' 

Temmuz 14 

Dört aylık dış ticarermiz geçen 
seneye nazaran az oldu 

Bu yıl Romanya ve Bulgaristandan ı 
15.400 göçmen gelecek 

Senelerden:l:Jeri 1ma.r edileceğini duy- 1 duğumuz Mecidiyeköyü için son günler- 939 yılının ilk dört aylık dış ticareti olmakla beraber bu mübayaatın hangi 
Nakliyata Ağustos bidayetinde başlanacak, Romanyalı 
göçmenler Trakyaya, Bulgaristandan gelenler Orta 

Anado1uya iskan edilecekler 

de yeni bazı haberler daha çık.mağa baş- yekfinu 79,796.000 liradır. Geçen yı - merr4~et için yapıılclığl; anlaşılama • 
ladı. Bir takım kusurlardan bahsedlll - lm ayni aylarma bu miktar 90 milyon mL~tır. 
yor, Mecldiyeköyünün ıslah ve iman lirayı tecavüz etmekte idi. Bunun ge - Yaş meyva ı'hraç edı'lı'yor 
için yeni projeler düşünülüyor. Halbuki 
yukarı İstanbulun bu en güzel köyü bu- çen yılın ayni aylarına nazaran muka- Al 

Bu yıl içinde Romanya ve Bulgaris- ruca Tuzlaya çıkarılacaklardır. Bulgar 
tandan mem1e1cetimize gblecek göç - yalı göçmenler, Tuzlada İskan İdaresi
menlerin nakli işine aid hazırlıklar ta- nin göçmen kabul ve sevkine mahsus 
mamlarunak üzeredir. kampında sıhhi muayeneleri ve tesçil 

Yesesinde dıı::: tı'caret1"mı'zde 10,229,000 man firma'ları bir müddettenheri 
gün ışıksız bulunuyor. Qaddelerlnden tu- --s h .. 
tun da en gen~ ve en dar sok.aklarına liralık mühim bir noksanlık görülmek- enuz !kemale ermemiş ve düşük ka 
kndar hiçbir yerde tek bir lflmba yok - tedir. Maamafih bu azalı.şın 758,000 gı litede elma almaktadırlar. Dün de bu 
tur. bi daha mühim· miktarı ithalatta vuku şekilde bir vagon elma sevkedilmiştir 

Köy halkı için geceleri evlerine gitmek bulmuş olduguv ndan, ticaret müvaze _ Bu elmaların marmalat haline getiril 
'Anayurda gelecek göçmenleri nak - işleri yapı-ldıktan ve iaşeleri temin 

ledecCk vapurların temini için İskan edildikten sonra Orta Anadoluya gön
İdaresi icab eden şartnameleri hazır·- derileceklerdir. 

muhatarolı bir iştir. Köyün :vaya yolu d ·gıw · anl l kt d olmadığından asfalt üzer.inde yürilrnek nernizde maküs bir tesir husule getir- ı aşı ma a ır. . 
ica.b ecilyor. Bu yol ise daimi surette o- memiştir. 150 ton keten IOhUmU Satlldl 

lamış ve a·lakadarlara bildirmiştir. Göç Göçmenlerin ~1mesi zamanı yak -
menleri nakledecek vapur.ların kira - ~aştığından Tuzla ve Marmara Ereğli -
lanmasına aid ihale 24 Temmuzda İs - sindeki kamplarda bütün hazırlıklar 
kan İdaresinde yapılacaktır. yapılmıştır. İskan müdürü Reşad, iki 

tomobll ve otobüs tehlike.si aı•ındadır. İ1ıracat da a ı,., 'kt · v zau.ı- mı arı ıse Ketentohumu satıc:ları ı..araretı"nı' mu 
Yıllar<lanbort ışıksız bulunan Mecldl- 2 649 000 }' 1 --s :u 

yeköyünün, derdi yalnız bu değildir. Her ' ' ıra 0 up. geçen yılın ayni ay hafaza etmektedir. G€çen yıl mallann 
yıl olduğu g1bl ıbu yıl da sivrisinek ıstı - !anının 42•o3 ı,ooo lirasına mukabil dan 150 ton 10 kuruştan İtalya, Alınan 
lA.sı başlamış bulunmaktadır. 39•382 ·000 liralık ihracat yapılıruştı. ya ve Holanda için satılmıştır. 

Vapu111ann kiralanması muamelesi gün evvel Tuzlaya giderek yapılan ha
ikrnal edildikten sonra, nakliyat işine zırlıkları t.etkik etmiş ve dün şehrimize 
Ağustos dptida1arında başlanacaktır. dönmüştür. 

Belediye, Mecldlyeköyünü Beyoğlu- Senenin bu dört ayı siyasi buhranla- Yeni rekoltenin istihsalı'ne kadar 
lu semtinin bir sayfiyesi addeder. Blna - h d b' afh . d.w. b" rın en a ır s aya gır ıgı ve u- mevcud st"'1·la .. m ·t0 mamen satılacam 
enaleyh bu .köye ihtimam göstc.rmesi lA.- t.. d .. v.l\. ... u ~-
mn ~lmez mi? un unya memleketlerinin dış tica - tahmin edilmekte ve fiatların müsaid 

Bu sene Romanyadan 3-400, Bulgaris - Tuzla göçmen kampındaki saha ve 
tandan da 12,000 kişi olmak üzere barakalar temizlenmiş, su tankları, 
memleketimize 15,.fOO göçmen gelecek hayvan sahası hazırlanmış. bir kısım 
tir. malzemeler gönderilmiş ve göçmenle -

!Dün matbaamıza gelen birkaç Mecı - retlerinde geniş tesirler yaptığı bir olacağı umulmaktadır. 
d1~öylünün hlnasaten anlattıkları bu devreye tesadüf ettiğinden, bu ne işti- Dış piyasalar yaş üzüm, kavun. kar 
derdlıer, cidden \lıerlnde durulması ıA. - ra kabiliyetıinin azalışına ve ne de ih - puz ve domates ihracı için hazırlıkla 
zım ~en derdlerdir. Onle.ra göre köyün raç mt'am d · 1 da t 1 r 1tn e ı ızm lŞ pıyasa ar sa ı - yapı1maktadı-r. 

arından evvel temin edilecek 1kl şey mayışma deialet etmemektedir. I 
Romanyadan ~ecek göçmenler re aid hastanedeki noksanlar tamamlan 

Köstenceden vapura binecekler ve Ka- mı.ştı.r. Göçmenlerin kampta iaşeleri 
vakta sıhht muayeneleri yapıldıktan her yıl olduğu giıbi ibu yıl da, KtZ1lay 
l.'90nra Marmara Ereğ1isinde karaya Kurumu tarafından temin edilecektir. 
çıkarılarak Trakyanm muhtelif yerle- Tuzla kampında göçmen sevk, sıhhat. 
rine sevkedileceklerdir. tesçil ve iaşe işlerile uğraşacak memur 

"~·Köye elektrik teanıni Yalnız bu azalış hemen hemen bü - RQİlter8 İÇİn tiftik S8tll1J0r 
iZ - Köy civarındaki bataklığın kuru- tün m~1eketlertle <ifan ticaretimizde İngiltere için yeniden tiftik müba • 

tulması ııe sımsıneklerıln imhası.. görüldüğü halde. ayni müddet artmış yaasına ıbaşlanmıştır. Dün 5 O bin kile. 
Valimiz Lftttı J?1"darın bu köy ile alA- ve bu artı.~ 6 milyon liralık bir mikta- tiftik sat~ olmıı:c:, Karahı"sar malları 

kadar olacağını uınid ediyoruz.) bul ~· ~ \...._ I n muştur. 115, Bulvadin 109 : 1J2,5, maden J 07, 

i 
İhracatımızın azalışında hu yıl için- yağlı mallar 85 kuruştan muamele gör 

Buqgaristandan gelecek göçrnenJer Jar bu ay sonunda Tuzlaya gidecekler
ije Varnadan vapura binecekler ve doğ dir. Dgİlİz lima,n de bazı ihraç maddelerimizin mühim müştür. Alınan firmaları da mübayaa 

miktarda ihracının mümkün olamayı hazı;riJlı.klart yapmaktadırlar. Alman • 
m Ü tehassısları şı da mü~ir olmuştu. yadan tiftik mübayaası için primi gel· Beş kişilik bir aile iskenderunda modern ..&. • Bilhassa yılın ilk iki ayında geçen se- diği anlaşılmaktadır. 

-...etkıklere neye nazaran 6,833,963 lirahk milyon ,r ___________ ... 
havagazile zehirlendi bir liman yapılacak 
Evverlci gece Kantarcılarda bir evin İskenderun limanının Devlet Liman basladı 

. M"' ~ ' havagazi borusu patlamış ve bu yüz- ları Işlebne Umum Müdürlüğüne bağ- . unakalctt Vekaletinin daveti üze -
Ben 5 ıkişilik bir aile z:hirlenmişt~r. ıanması kararlaştırılmış ve liman iş _ rıne. l~~arı~ı'Zlll inşaatı işine aid 
Kantarcı1arda NaZ1rızzet sokagında lerini teslim almak üzere Limanlar U- teknik etudlen yapmak üzere şehrimi-

1 numaralı evde oturan Halil, karısı mum M""d"" 1 •• w- .. ht l"f . ze gelen ve Ankaraya giden İngiliz li-
H 

. . u ur ugunun mu e ı servıs .. h 
anıfe ile çocukılan Kadrnye, Muzaffer mu"'tehass 1 d .. t ,_,_.1 12 ki man mute assıslarından mürekkeb he-

M d lki 
ıs ann an mu eşel\IKı - t ilk 1 k ik"' .. ve ura evve gece uyumakta ol - . . . .. . ye o ara omur havzasında ya -

öuklan bir sırada, evin içinde bulunan ~ıl.ık. bir heyet isken deruna gonderıl - pılacak liman yeri hakkında Zonğul -
havagazi borusu !birdenbire patlamı.ş- m~tır. Tesellüm heyetinin reisliğine dak ve Çatalağzında tetkiklere başla • 
tır. seçılen Limanlar Umum Müdür mua- mı.ştır. 

Borudan intişar eden zehirli gaz, a - vini Hamid Saraooğ1u da bir iki güne İngiliz heyeti kömür havzasındaki 
mde evin içine yayı·lmış ve uyikuda kadar İskenderuna gidecel.ktir. tetk~erden sonra Trabzona gidecek, 
bulunan bütün bir aileyi baygın bir İskendeı:ın limanı heyetimiz tara - tahsısatı hazır bulunan ve derhal inşa
hale getirmiştir. Patlıyan borudan mü fından teslım alındıktan sonra bu Uma- ata başlanması mukarrer olan Trab _ 
temadiyen intişar eden gaz nihayet so- nın te.şkilatı da kısa bir zamanda ta - zon limanında tetkikler yapacaktır. 
kağa kadar sira~t ebniş, ve yoldan ge- mamlanacaktır. HükCımet cenub vi~A - Mütehassıslar bundan sonra İstanbul 
çenler tarafından farkolunacak bir ha· yetleri.miz için çok büyük ehemmiye- ve fSkıenderun liman inşaatı işlerini 
le gelmiştir. İşte bu sıralarda Nazıriz- ti haiz bulunan İskenderun limanının tetkik edeceklerdir. 
r.et sokağından ~ birka~ yolcuyu çok mükemmel ibir şclcil<le yapılmasını 13------------
korku karşısında şupheye duşerek en ilk planda derpiş etmektedir. İsken - YIŞtnda bir amele 
yakın karakola gidip vaziyeti bildir - derun f1"1<:aatı ilerlemekt 1 I k 

. 1 di .'"' e o an ra ve k b k 
mış er r. .. . 1ran demiryollarımn tamamlanmasın - ayn ar oya 8Z3nlft8 

Bu ihbar uzerine eve gelen polısler, 
kapıyı çaıldıkları halde bir türlü açıl - dan ~nr~ bu ild !komşu memleket du·· Şf U 
ınad ,..,.... "...:: i ri gi _,_ transıtı içın çok elverisli bir liman ha-

ı6~....... goı.unce çe ye nn'-= mec- lin lecekf · 
buriyetıinde kalmışlar ve eve girdik - c g_e ___ ı_r._______ Dün, ıbir boya fabrikasında şakala-
leri zaman. evdel.kilerin hep.5ini yatak- Deniz işleri: şan iki arkadaştan biri. kaynar bir hal-
lannda baygın bir halde bulmuşlardır. de bulunan boya kazanına düşerek ya-

Muhaklkak tıir ötüm tehlikesine rna- ralanmıştır. 
nız buluna.n Ham. Hanife, Kadriye, Kadef vapurunu tesellOm edecek Mercanda Kasabogwlu Agobun 55 nu-

heyet gitti Muzafier. ve Murad cankurtaran oto- maralı boya fabrikasında çalışan 13 
mobiliJe Haseki !hastanesine kaldın _ Almanyada yapfunakta olan Kadeş yaşında Mehmed, ayni fabrikada bek-
Jarak tedavi altına &1ınmışlardır. vapurunun inşaatı bitmek üzeredir. çilik yapan Osman1a daima şak9.laş -

Z&bıta tahkikata haşlam1Ştır. \ Vapuru tesellüm etmek üzere de sü- makta ve bu yüzden aralarında itişip 

Şehir işleri.• 
variliğine tayin edilen kaptan Hüsa - kalkışmalar vukubulmaktadır. Meh -
meddinin riyasetinde on kişiden mü - med, evvelki gün bekçi Osmanla gene 
rekkeb bir heyetimiz dün Almanyaya şakalaşmağa başlamış ve Osmanı kız-

Bir' lnglllz aDt fabrikasının hareket etmiştir. Heyet vapuru tesel - dırm.ışO tır. M h ed" k 
D 

·ıı t il idi .. . sman e m ı ovalamış, Mehmed 
m m•H• ayyar• • ge lum edecek ve Kadeş bır buçuk ay zar- kaçarken kaynamakta 1 b" bo , 

f d ı . · 'l k · o an ır ) a 
Şehrimizde yapılacak süt fabrikası ın a ımanımıza getın ece tır. kazanına düşm~tür. Kaza, diğer ame-

ışile meşgul dlmak üzere İngilteredeki Rumen herb gemileri KBstenceya leler tarafından görülerek Mehmed 
silt faıhı1kalarından birinin mümessi- gittiler derhal kazanın içerisinden çrkarı1mı.ş 

imin tayyare ile İstanbula gönderil - Haliç fa'brika ve !havuzlarında tamir ise de. vücudünün muhtelif yerleri a-
i!iğint yazmı.şhk. Mümessn dün şehri- olunan Romanya donanmasına mensub ğır surette başlanın~ ve derileri yürul
mf7.e gelmiş. ibeledi~e tktısad işleri mil Delfinils denizaltı gemisile Köstence müştür. 
ifilr1ü~ ile temasa geçmiştir. Süt fa-b- ana gemisinin Adalarla Maltepe ara _ Vak'adan haberdar edilen zaıbıta, 
rikası şartnamesi bıgilizoeye tercüme d 1 t "'bel . k ·yı b' Mehmedi imdadı sıhhi otomobi1i1e Cer 
edilecek, müm~!le verilecektir. Mfu. ~da ya~.ı a~ ec~. ~ı ço 1 ır .f- rahpaşa hastanesine kaldırtmıştır. 
messil, şartnameyi tetkilk ettik~n son- 1 e ne ıce enmış ır. umen gemı e- Kazaya sebebiyet veren bekçi Os • 
ra. beledi teklifini cakt ri dün Köstenceye hareket etmiştir. rnan yakalanmıştır. 

yeye yapa ır. Yakında Rumen harb filosunun diğer -----------
Evkaf gazinosu proJesl hazırlanıyor S · d gemfleri de, peyderpey tamir için li - atıye şahi lerinden biri 
Ş.Whar(eyokuşu'nda yıapı~acak EVıkaf manınuza geleceklerdir. Ankaradan lstanbula geldi 

gazinosunun projesi, belediye imar iş - y ı t d o 
&eri müdürlüğü mlmarlanndan Leman unen • an an 2~ seyyah geHyor Satiye yolsuzluğu tahkikatına adli -
tarafından hazırlanmaktadır. Yunan bandıral'ı Feriton vapurile bu yece devam edilmektedir. Tahkikat 

sabah şehrimize 250 Yunanlı memur dün yeni bir safha arzetmiştir. Anka -
BuaOn Yugoslavyalı 130 izci gellyor ve amele gelecek, saat 12 de •ft.bideye rada bulunan üç şahidin ise, bazılan 
Yugoslavyalı 130 izci ibu sabah şeh- ~enk koyacak. belediye turizm şube- yaz münasebetile şehrimize geldikle -

rbnize gEflecek. İstanbulun ehemmiyet si memurlan tarafından gezdirilecek - rinden dolayı ifadeleri Ankarada alı
li ye!"lerıini gezdikten sonra saat l S te tir. Yunanlılar akşamüzeri limanımız- namam~tır. Bunlardan lbir zatın şeha-
aynl vapurla Pireye gidecektir. dan aynlacaktır. detine, !burada müracaat edilecektir. 

kiloyu mütecaviz tütünün ihracına im "' 
kan elvermeyi.şi mühim tesirler yap - Ankara borsası 
mıştır. Bu azalışta canlı hayvan, ham 
deri. susam, portakal, madenkömürü Açılq - Kapanış fiatlan 13 • 7 • 939 
!fındıjk. ve ~ilhassa çavdar ve uzum 1-------------..oı;;,_-ı 
ihracatındaki tennkusun da tesirleri ol- .-----ç_E_· _K-.-L __ E_R ___ _. 
muştur. İlk iki a~' zarfında bunlardan 
cavdann azaıhş nisbeti 26,7, üzümün 
6.5 milyon ikilodur. 

Bu vaııiyeti l.11şta tiftik ve buğday 

Londl'& 
INeT - Yorh. 
Parla 
Mlllno 

Açılış 
l>.98 

126.6476 
' 8.3!i5 

olmak üzere ibarsak, kuru meyvalar ve cen.en• 
6.66 

28.505 

Kapanış 
ll. J3 

126.647} 
S.i;i!S 
6.66 

28.S55 
67.285 
b0.82 

ceviz, palamut ve hüla5ası. afyon, kül - AmeateradJ> t7.285 

çe bakı.r ve ikurşun haJitasile diğer Be~lln ~:!~ır; 21 .52.lô 
bazı madenlerin mühim miktarda faz- :unır:eı 1 .0825 1.082,, 
la ihracı bu maddelerin azalışından mü IBoty& 1.li6 ı.56 
tevellid çok mühim farltı ikısmen ka - :Prag 4 .84 4.34 
patmıştır. Madr1d 14.085 14.085 

IVarıova 28.8'5 23.845 

100 bin kilo kuşyemi satıldı audapcııe 24.84.!5 24.842s 
IB11kreı lıJ.05 0.1105 

Trakyada ·bu sene umumiyet itiba - Belgrad 2.8925 2.s92.s 
rile mahsul vaziyeti iyidir. Bu meyan- Yokohama 84.62 84.62 
da ~a'.kyaya münhasır kalan kuşyemi 9tokholın ao.5475 B0.547/i 
de ıyı şartlar dahilinde inkişaf etmiş _ .-~-os_k_ov_n ____ _..;,.._~_._9o_ı._s __ 2_3_..,_o2_5_. 
tir. Maama!ih geçen seneden 35 bin t S T t K R A Z L A R 
çuval stok !kalmış olduğundan şimdi_ r-------ı--------1 
~en baŞ!ıyan alivre satışlarda düşük- Açılı~ Kapaaıı 

fi~tlarla yapılmağa başlamıştır. Bu şe-- Türk borcu I peşin 
kilde 1 00 bin ~iloluk bir satış tek yeni ! : 1~ v:dell 
çuvallı ve fol Istanbul 5 kuruş 20 pa _ 
radan satılmıştır. Alıcılar ihracatçılar ..,. ... .._ _____ . _______ _, 

PollsltJ •• MIJteferrlk: 
Bir bahçıvan bostan kuyusuna Avustra1~1ı talehdlc.r n1emlckctimiz 

dDfüp boGuldu 

K 
.. v dh ed A hakkında malumat istediler 
agı an e yazma bostanında ça . 

Jışan Şerif adında b" b h d"" Avustralyalı flkmekteb talebesı be-
ır a çıvan, u.n lediye turizm şubesinden Türkiye hak 

bostan içindeki fueri açık bulunan bır 
kuyuya düşerek 'boğulmuştur. kında malfımat istemiş, istenen mal(\ .. 

Vak'aya nöbetçi müdooiumumisi el mat derhal gönderilmiştir. 
koymuş. kaza etrafında tahkikata baş
lanmıştır. 

Bir arabacı arabaaının tekerlekler"i 
elbnde ezildi 

Evvelki gün Halil adında birinin i -
daresindeki bir yük arabas1 Fatihten 
geçmekte okluğu tbir sırada hayvanlar 
birdenbire ürkerek araıbayı devirmiş -
lerdir. 

Bu sırada arabanın üzerinde bulu -
nan Halil, yere düşerek arabanın te -
kerlekleri artına yuvarlanmış ve ezil
mi.,c::tir. Ha.111, hastaneye na~ledilirken 
yol<la <Jlm~tür. 

Denize giren bir adam boGuldu 

Hasköyde oturan Aziz adında biri, 
dün öğleüzeri atkadaşlJ.arile birlikte 
Hasköyde Camialtı mev'.lciinde yüzmek 
üzere denize dalmış. fakat bir daha su 
yım yüzüne çlikanuyarak boğulmuş -
tur. 

Azizin cesedi aranmaktadır. 

Yeni yapılan bir evde yangın çıkb 

Fenerde Ç~ler sokağında o
turan Alinin yeni yaptırmakta olduğu 

evde bulunan tahta parçalan tutuşmuf 
ise de söndüıül.müştür. 

EGE TiYATROSU 
Nuri Oenodur 
ve arkftdaeları 

Bo alttam 
Şehreıniııl 1~irah bahçesinde 

BestekArm Olumu 
Murad Şamil var7ctui 

TDrk RevO Oper ti 
•~Mt---1/4.._~ Bu akııım Bağlarbaoı 

•-••ovoOH..n 

HALE bııhçcsindo 
Camıırteıl gGnü 

Narlıkapı Şafak 

bahçeıinde 

Bir gönül oyunu 
Operet 8 perde l tablo Muhliı Sabahattlnin uori 



Aydın civarında üç köy 
doludan zarara uğradı 

mahvoldu 
yapıyor 

Pamuklar kısmen 
Kızılay yardımlar 

Kcmalpa§a bağlarının dolu dan sonraki hali 

İıtnir, 12 (Hususi) - Ege mıntaka- J büyük hassasiyetle takib eylemekt: -
SUıın muhtelif yerlerinde fırtına ve dir. Aydın ziraat memuru, zarar go -
d~Iunun tahrföatı büyüktür. Zarara ren tarlaları tesbitle m~gu1d~. w 

lıgtıyan mahsuller arasında sırasile ü- İzmirin Kemalpaşa merkezınde, bag 
~. pamuk. zeytin ve incir mevcud - mıntakasındaki zaran tesbit ve yar -
dur. dun miktarını ıtayin için Kızılay umu -
Aydın vilayeti dahilinde Alanlı, Kı- mi merkezi bir müfettiş göndermiştir. 

r;ıtıar. Gödrenli ve civarına kasırga ha- Müfettiş Bahaeddin lbugün Kemalpaşa 
linQe düşen dolu halkın saatlerce kor- !köylerinde muhtacini tesbite b~la -
ku. içinde ıbekleşmelerini mucib olmuş- mıştır. 
tur. Köylülerin anlattıklarına göre Dolu ve fırtınanın muhtelif mahsul
Inüthiş bir rüzgarı müteakıb kasırga ler rekolteleri üzerinde tesiri olmuş -
~aşlam~ ve bunu dolu takib etmi~tir. tur. Bilhassa pamuk ve üzüm rekol -

.?lunun büyüklüğü bazı yerlerde bü- teleri, geçen seneden noksandır. Ü -
Yük bir ceviz cesametini bulmuştur. züm rekoltesi geçen sene 80,000 ton i
boludan başları yarılanlar da vardır. ken bu sene ancak 48 veya 50,000 ton 
~ırtına. incir ağaçlarını söküp atmış, tahmin ediliyor. Bu vaziyet üzümün 
Yetişen ve tarakta bulunan pamukları ve pamuğun maliyet fiatı üzerinde te -
~hvetmiştir. Pamuk mıntakasında za sir yapacaktır. 
ta; Yarım milyon liradan fazla tah - İncir rekoltesi, geçen seneki vazi -
lrıuı ediliyor. yetini muhafaza ediyor. Tütün rekolte-
Aydın köylüleri telgrafla yüksek sinde yüzde on beş ibir noksanlık tes -

'1akarnınra müracaat ederek maddi bit olunmuştur. Rekolte heyetleri 'ou 
t~rdım dileğinde bulunmuşlardır. Hü- hafta sonunda kat'i tesbite çalışacak -
~et. zarar mıntakasındn'ki vaziyeti lardır. 

'----lz_m_ir_e__:y::..e_n_i_o_t_o_h_u_· s_Ie_r.......;;g;...e_t_irt_il_iy_o_r __ ) 

lzmir, (Hususi) - İzmir Belediyesi. Bergama ve Efes gibi tarihi merkezlere 
~irde y€ni hatlar tesisine karar ver- turistlerin yapacaklan seyahatlere tah 
~i içi_n• Almanyadan turistik o~ob~s- sis edilecektir. Diğerleri Aero-manye
ttı:: getırtmiştir. Almanyada Buss~~g tiktir ve fuar hattına tahsis edilmiştir. 
' Uesseselerinde inşa edilen bu otobus- F6toğrafta, fuar hattına tahsis edilen 
~t<len ikisi ellişer kişilik ve iki katlıdır otobüslerden biri görülmektedir. 

SON POSTA 

Köylerdeki nüfus 
işlerini muntazam bir 
hale koymak lazımdır 

Nazllli rnuha.brrlİiılz yazıyor: 
Hükfunetlmizoe alınan bütün tedbirle

re rağmen bazı Anadolu köylerinde hft.ll 
nüfus kütüğüne geçmemiş künyelere, nü
fusa kaydı !.şlenmemtş ~ on yaşında ço
cultlnra rast.ıa.nmaktadır. Köylüler çok 
defa -eskiden kalına bir ihmal eseri o
ıa.ra'k- doğan çocuklarını derhal nüfu -
sa Jmydettlrmek itiyadını edinemem!§ -
!erdir. Ölen çocuğun da çabuk kaydını 
terkin ettirmedikleri vakidir. 

İşte köylerde rastladığım garlbelerden 
bl.nka.çı: 

Meseli bir köyde lklncl defa ve dul bir 
kadınla evlenen bir köylü, yeni karı.sının 
on-on iki yaşına basan ve fa.kat nüfus 
cüzdanları daha çıkmamış ve kaydetti -
rtımemiş olan iki erkek çocuğuna ilk ka
rısından olup da ölmüıJ bulunan ve he ~ 
nüz nüfustan slldh1.lmedlğlnden yedi-se
kiz ya.şiarında görünen erkek çocukları
nın ınüfus cüzdnnlannı vermiş ve böy -
ıeoo kendi e.klındruı pnların yerine bu 
çocu.klıl.rı geçirmekle Lfl halledl vermiş -
tir. Şimdi bu çocukların ya.şiarı ve isim
leri haklkatta başka, ellerindeki nüfus 
cüzda:nla.rında başkadır. Zaten köylerde 
ekseriya. bir çocuğun birkaç türlil ndı 
vardır. Doğduğu zaman babasının koy -
duğu ismi 1kl üç sene sonra beğenmtye -
rek kendi a.ralarında bafka türlü çağır -
mata ba.şlayıp nüfusa yazdırmış olduk
la.n lslmden ayrı ikinci bir adla çocuk -
J&rını büyütenler olur. Binaenaleyh, ço -
cuğun ısını nüfu.s cü:7Jdanına uymamak 
fevkalldıe bir feY sayılmaz. Y&lları ise 
ufak ya.zdırıl.nuş olabilir! 
Diğer ;b1r köyde on dört yaşına g1ren 

üvey ltızmln ka.yboldu sandığı nüfus cüz
d.ıınını yenilemek isteyen bir üvey baba, 
nüfusa mür.aco.atında kızının henüz nü -
fus defterine bile kaydedilmemiş oldu -
ğunu görnı\ift!lr. Şimdi gelinlik kızını ye
niden nüfusa. kaydettirlp yeniden soyadı 
nldırma.ktadır. 

Bu nüfus işlerini köylerde intizamında 
yürütebllmek için köy muhtarlarına 
-vrı.zlfelerinl ihmal ettikleri snuı.n
ş1ddetli oemlnr verilmelidir. Köy!l.n~e 
do~n ve ölen çocukları -do~duğu gun 
öt.<ıe dahi- üç gün içinde köy defterine 
kaydettirip kaza nüfus dairesine de ~ay
dettirmek mecburiyeti köy muhtarına va 
ta.ni bir vazife olarak iyice telkin edil -
~Udlr. Haber vermekte geciken çocuk 
babasının da süra.Ue cetaya çarpılması 
çocuğun ehemmiyet ve k:ıynıetinl köylüye 
a.nlakl.oo.k müessir bir tedbir olacaktır. 
Bu sebeble bazı şehir ve kazalarda açılan 
muht.a.r ve köy klitlbl kurslıınna ıtddeUe 
ihtiyaç vardır. Bu .kurslar bütün kazalıı
m ~ edllmelldlr. Köy muhtarları zıı
man zamıın gördükleri kurslarda; ka -
nun ve nizamları, köyıertnde ifa edecek
leri lüzumlu vazıreıerı sallihlyetll ağız -
ıard!ln duyup kavram!4 olacaklardır. 
iHüküınctin tarar verml.§ olduğu 940 

genel nüfus tıa.hrlrlnden sonra bu glbl 
hl\diselerln artık görülmlyeceğlne şüphe 
yoktur. 

lzmirde bir genç denizde 
boğuldu 

1zmir, (Hususi) - Servilime.scidde 
oturan 18 yaşlarında Osman adında bir 
genç. sahil park gazinosu önünde ban
yo almak üzere denize girmiş, o? met
re !kadar açıldıktan sonra daldıgı es -
nada bir daha denizin yüzüne çıkma -
rnı.ştır. Boğulan gencin cesedi den.izden 
çıkarılm_ı.ş..:..t_ır_. _ _____ _ 

lzmirde bir kamyon bir çocuğu 
çiğneyip öldUrdU 

İzmir (Hususi) - Gazi ibulvarında 
(Denizli 1) sayılı kamyon. 1 O y~ında 
Emin adında bir çocuğu altına alarak 
beyninin parçalanmak sure.~ile öl~mü
ne sebebiyet vermiştir. Şofor tevkıf e-
dilıniştıir. 

Pezer Ola Hasan Bev Diyor ki: 

\ı '::' Rasan Bey gür geçmez 
~ 0!1:n hır dilencinin alLm. 

1 çıkmasın •• 

simdi de bir dilenci bjr ... ~ 

taraftan apartıman yaptırıp 

diğer taraftım dilenırken suç 
üstünd~ yakal:mmış •• 

• • • daha buna benzer bir 
çoklarının ortalıkta dolaştı~ı 
duyulunca Belediye ıehirde. 

ki dilenciıeri toplamağa baş.. 
lamı§ .. 

Hasan Bey - Amttn vaz.. 
geçsin, şehrin imarı yarıda 

kalacak •• 

Sayfa s 

[ izmir liselilerinin kampı 1 

Ceyhanda bir köylu 
kadın sevdiği adamı 

öldürdü 
Adana (Hususi) - Dün Ceyhanın 

Şevkiye !köyünde feci bir cinayet ol -
du. Bir kadın bir erkeği tabanca ile 
öldürdü. Cinayete sebeb aşktır. Ve ha
dise şu şekilde olmuştur: 

Bu köy halkından Mustafa oğlu Müs 
limin nişan şe:nbeti içilmek üzere top
lanı1acaktır. Mustafa, köyfu, ileri ge -
]enlerini bizzat davet etmek için dı -
şan çıkmıştır. Ve ayni köyde oturan 
Topal Süleymanın evinin önünden geç 
mektedir. Bu sırada Topal Süleymanın 
!karısı !kapının önüne çıkmış ve Müs -
lime: 

- Seninle biraz konuşacağım, dur!. 
Demiştir. Müslim işi olduğunu ve 

geçirecek vak'.ti bulunmadığını söyle -
mişse de Fatma Mustafayı kapısının ö
nünde durmağa mecbur etmiştir. Mus
tafa kapıda beklerken Fatma içeri gir
miş ve kısa bir müddet sonra tekrar 
kapının önüne çıkarak elinde tuttuğu 
bir tabanca ile Müslimin üzerine üç el 
at~ etmiştir. Kurşunların üçü de isa -
bet ettiğinden Müslim kanlar içinde 
cansız olarak yere yuvarlanmıştır. 

İşe vaziyet eden müddeiumumilik 
Fatmayı tevkif etti. 

Fatma ile Müslimin arasında epey 
ce bir zamandanbcri gizli bir münase
bet olduğu ve Müslimin nişanlanma -
sının Fatmayı ıkıskançlıktan çılgın bir 
hale getirerek bu cinayete sevkettiği 
kuvvetle tahmin edilmektedir. 

Nazilli kaymakammm yeni 
vazifesi 

Nazilli (Hususi) - Nazilli kayma -
kamı İhsan, dahiliye memurin sicil 
muamelat şube müdürlüğüne tayin e -
dilmiştir. 

Hataya gidecek Adanahlar 
Adana, (Hususi) - 23 Temmuzda 

kutlulanacak ibüyük Hatay bayramı i
çin Adanada geniş mikyasta hazırlık -
~ar ya~lmaktadır. 

Guzel bir nahiyemiz : 
Bozova 

Urfa (Husu -
si) -Vilayet mer 
ikczine 25 kilo -
metre mesafede o 
lup Bozova adı 
verilen nahiye 2 3 
kilometre murab -
baı toprağa. 8661 
nüfusa ve 5 2 kö -
ye maliktir. Ça - • 
lışkanhğı ile ta . 
nılan nahiye hal 
kı çiftçilik .;e da -
varcıMda meşgul- Nahi11e müdü1ii. 
dür. Senede bin Ahmed Aydın 
tona yakın buğday ve arpa ist.ihsalatı 
vardır. Fıstık, mercimek, n<)hucL seb -
ze. ve meyvalardan !bilhassa üzüm faz
la mikdarda yetişir. Sayuna göre nahi
yede 32 bin koyun. ~ bin keçi. t 114 
merkeb, 93 deve, 2 aygır. 249 }tıs -
rak mevcuddur. Hamdani, Saklavi ve 
Şüveymen cinslerinden olan kısrakla -
rın hükumet aygırlarından döl alına -
ları ve bu suretle çoğaltılmaları vo1una 
gidilmesi çok yerinde ve faydalı ola -
caktır. 

İki trahom bakım evine maik olan 
nahiyenin bütün köylerinde köy kanu
nu tatbik edilmektedir. Bu sayede bir
çok yenilikler temin edilmiş, okur ya
zar ve askerliklerini bitirmiş kimseler 
muhtarlığa seçilmiş, evler iç ve dıştan 
sıvattırılmış. su yolları ve helalar yap
tırılmış. ahırlar evlerden aynlınış, 
yirmi iki köy sandığı tesis edilmiş, bir 
nahiye konağı ve karakol binası inşa e
dilmiştir. 

Adana da bir otomobil kazası 
Adana, (Hususi) - Dün Mercin kö

yü civarında feci bir otomobil kazası 
oldu. Ceyhan ~förlerinden Ali, ara -
basına bindirdiği yolcuları Mercin kö
yü istikametinde götürmekte iken, köy 
den gelen ve yüklü bulunan bir kam -
yonla, !kesif toz bulutundan birbirlerini 
göremiyerek çarpışmışlardır. Her iki 
otomobil de devrilmiş ve hasara uğ -

Adanada toplanarak Hataya gidecek ramı.ştır. Şoför Ali ve yoleular d ·-
c H P rt. . .. ·11 . d b k ın an ı 

. . a ısı murnessı erın en aş a kisi ağır bir halde yaralanmışlardır. 
Çukurovadan Hataya 500 kadar atlı Yaralılar Adana Memleket hastanesi-
gidecektir. ne getirilmişlerdir. 



6 Sayfa SON POSTA 

,-Hadiseler Karşısında 1 

Tükürük ve belediye 
~\ 

Motif blu7. 

B ir doktorun muayenehanesin. 

deyiz, bilgiç tavırlı bir adam 

içeri girdi. Etrafına aşına gözlerle baktı. 
iBeyaz önlüklü hastabakıcıyı mütebessim 
bir yüzle selamladıktan sonra boş kol. 
tuk1ardan, en baş köşede olana geçip o. 
turdu: 

- Bu böyle devam ettikçe daha çok 
zaman doktor muayenehanelerinin bek. 
leme salonlarında otururuz. 

Gözlerini orada bulunanlar üzerinde 
gezdiriyordu. Sözünü bitirdiği zaman 
sanki bütün bunlsn bana söylemiş gibi, 
cevab bekler vaziyette baktı. Cevabsız 

bıralonış olmamak için, kısaca: 
- Evet! 
Dedim. Onun tekrar söze başlaması 

için bu evet kdli gelmişti. 
- Mesela sizın neniz var? 

- Apandisiti 
- Sebeb oluyorlar •• Siz böyle muaye. 

nehane muayenehane dolaşırken sizi bu 
hale getirenler •• 

- Beni bu hale getirenler mi? 
- Evet. sizi bu hale getirenlerden bah. 

sediyorum. 
- Bir şey anlamıyorum. 
- Nasıl anlamazsınız .• Yere tükürü .. 

yorlar, hastalık yayılıyor. İşte siz onlann 
- kurbanlarından birisiniz. Mesela burada 

ibulunan diğer hastaları tanıyorum. Siz. 
den bir sandalye ötede oturan yaşlı zat 
üçtür geliyor; fistülü var •• Onu da bu ha. 

le getiren onlardır. Karşınızda oturan 
bayanın safra kesesinde ta~ peyda olmuş. 
Gene onların işi .• Şu biraz ötedeki genç 
çocuğun kasığı patlak, zavallıyı bu hale 
koyanlar da gene onlar. 

Merak içince idim. Bu adam kimden 
bahsediyordu? Sordum: 

- Bütün bu hastalıklara sebeb olduk-
larını söyledikleriniz kimlerdir? 

- Kimler olacak yere tükürenler •• 
- Yere tükürenler mi? 
- Evet bütün bu hastalıklar tükürük.. 

ten geliyor. 

- Bir yanlışlık olacak beyim. Gerek 
benim hastalığım. gerek burada bulunan 
diğer lkimselerin hastalıklan tükürükle 
sirayet etmez. 

GUldü: 
- Bu hususta bnginiz olmadığı anla -

şılıyor. 

Hiddetlendim: 
- Neye bilgim olmuyormuş. Serin, zarif... lşte motif blutların ikı 
- Bilginiz o!saydı, böylcc> söylemezdi. kıymetli vasfı ... Böyle? bır elbıse bütün 

niz. yaz severek giyilh·. Örmesi de son derece 
- Söylerim zahir •• bu hastalıklar fi _ zevkli olur. 

kürükle geçen hastalıklardan değildir. Önce, istediğiniz motiften bir bluza 
Tekrar güldü: yetecek kadar örersiniz. Sonra bunları 
- cHer hastalık tükürükle yayılır:.. bir patrona göre birbirine eklersiniz.Bi 

Ben bu cümleyi belediyenin sokaklara çimin sade olması elzemdir. Kup, büz • 
astırdığı levhalarda okudum. Siz beledi. gü vesaire motife uymaz. 
ye kadar bilecek misimz?.. Ufak lJir yuvarlak yaka yapmak, kc -

~ / ı narlarını dantelli imiş gibi gösterm?k gü. 
· J um.et d+ulılöi zel bir yeniliktir ve bir motif bluza ye • 

-;=;::;::::;:::;==::========================:===== tecek bir süstür. C Bunlan biliyor mu idiniz ? ·=ı 
Fransız bayrağmda hatlar 

musavi değildir 
Fransız bayra • 

ğında bulunan üç 
llat ayni genişlik. 
te değıldir. Bay .. 
rak ilk kabul edil .. 
O.iği zaman bu 
hatlar mavi geniş. 
ilkte ıken, lılci • 
vercl rengin kırmızı ırenkten daha enli 

göründüğü anlqılarak resınen değiştiril. 

miş ve şu nisbet kabul olunmuştur. 

Uciverd: 30, beyaz 33, kırmızı 37 san.. 
tim. 

• 
Nehir Dzerinde bulunan 

en buyuk ada 
Dünyada nehir 

üzerinde bulunan 
en büyük ada Bre. 
zilyada A:-agnaya 
nehri üzerindeki 
adadır. Bu adanın 
boyu 300 kilomP.t. 
reden fazladır. 

-.... ..... 

Amerikada otomatik "o!ta,, 
yemleri 

Arnerikada olta 
ile ba!ılt tutmak 
merakı pek fazla .. 
d'ır. Bu yüıden de 
bahk tutanların 

sayısı gün geçtik
çe yükselmekte • 
dır. Halkın bu me 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Yfuzünüze krem vesaire sürerken, 
pudranızı yatıştırırken. makyajınızı si -
!erken daima çenenizden kulaklarınıza 

ve şakaklarınıza doğru, yani ortadan ve 
aşağıdan başlayıp yan:ı ve yukarıya çık. 
malıdır. 

Bu şekilde sürülen maddeler deriye 
iyice nüfuz ettiği gibi silinen şeyler de 
çabuk temizlenir. 

* rakını nazarı dikkate alan şimendifer Bir litre kaynar suya 15 gram gül ıo. 
kumpanyaları istasyonlard3 otomatik murcuğu atınız. Alacağınız suyu vakit 
tevzi makineleri yerleştirmişlerdir. Bu vakit yüzünüze sürünüz. Derinizın açı 
ma'kinelerin deliklerine atılan para mu. lan veya açılma istidadında olan delik . 
kabilinde bir kutu olta yemi elde edil • !erini sikıştınr. 
mektedir. 

* Geri ge ·i yUrUmek rekoru 
Rekor merakı 

yeni bir şey değil.. 
dir. bu eski za. 
manlarda da .mev. 
cud idi. 

1900 senesinde 
bir rekor merak • 
lısı geri geri yü • 
rüme'k şarti!e yedi kilometrelik yol katet. 
miştir. 

Kauçuk a vakkabıların 
temiz~i~i 

Kauçuk ayakkabılarınm tcmizlPme~ 

için: 
Bu nevi ayakkabıh:- kur:1 ·•wl"r Ü!lce 

yıknymız. Yün bir bezıt? lruvvethce sıli

niz. (Gliserın) e bah'rılmış ba~ka bir bez. 
le de sildi~ten sonra içini g:ıwtc parçah. 
rile sımsıkı doBurup, serin ve t~zsuz blr 
yerde havaıandırınız. 

Yemek bahisleri: ---·--·-··-··----·--··· ..... ·-·-··-··-· -··-· .......... ·---····--........................... ____ _ 

Oç muadele, 
/Jıi hal ıekll •• 

Bayan cM. A.> soruyor: 

- 26 yaşındayım; bir çocuğum var, 
dulum ve çaltfinaktayım. Her zaman 
arıkadaşlanm: 

adet buldukları da vakidır. Bir piyan.. 
gonun karşısındasınız. Ne çık::ıca~ 

ıbelli olmaz, faut bu piyangoya işti. 

rak etmek mecburiyeti aşikar1.1ır. 

* cM. O.> nun yazısını kafi derecede 

Sütlü revani 
İki yüz gram sütü kaynatıp içine yüz 

.gram şaker koyunuz erisin. Sonra yüz 
gram pirinçunu e!deyinız. boz.a kıva

mına gelinciye kadar kanştırını~ bir ten_ 
cerede yüz gram tuzsuz tereya~nı e
ritip içine dökünüz. Karıştıra karıştıra 

pişiriniz bir tepsiye boşaltıp f mna veri. 
niz. Pembeleşince çıkarınız, soğusun. D;. 
lim dilim kesiniz, iki y-lz gram sıcak 
sütle yüz gr:L"n şeker katıp b!: t,;şım 
kaynattn'.ktan sonra üstüne döküp tabağa 
alınız. 
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Sevdiği kızı öldüren yaşll aşık, idamı 
talebile aQırcezaya verildi 

45 yaşındaki adamın, 18 yaşındaki genç kızı kendisine 
yüz vermediği için taammüden öldürdüğü anlaşıldı 

Müddeiumumilikçe bir müddettenbeı·i 1 mevkuflara eroın taşımak teşebbüs~nde 
taıhkik edilmekte olan bir katil hadisesi bulunduğu anlaşılmıştır. Hasan, asliye 
et.rafındaki tahkikat, neticeye varmıştır. 5 inci ceza mahkemesinde yapılan sor. 

Hadisenin suçlusu bulunan 45 yaşın- gusu sırasında, suçunu he.r ne kadar in
daki Angelos, bundan iki ay evvel sevdi.. k~ra ka~ışsa ~a, ~~tı~e~e mahkeme .. 
ği, fakat kendisinden yüz bulamadığ~ 18 nın k~rarıle tevk~ ed11mıştır. , . 
aşında Evgeniya actında genç vt' guzel Adlıyece, tahklkata devam eaılmek. 

~ir kızı öldürmek iddiası altındadır. te, maznunun şeriki cürmü olup olma. 
Vak'a etrafında yapılan adli tahki.kat, dığı araştırılmaktadır. 

hadisenin cereyan şeklmi şöyle tesbıt et.. Bir kadınm ölümüne sebeb 
mi.ştir: 

Angelos yaşına bakmadan, henüz ço.. 
cukluk çağından yeni çıkmış bulunan 
EV'geniyaya fena halde tutulmu§ ve genç 
kızın peşini her yerde takibe başlamış. 
tır. Fakat. bu hale canı sıkılan Evgenıys, 
Angelosun bütün talebleriyle beraber, 
evlenme teklüini de reddetmiştir. Yaşlı 
aşı.k ise, alikasında inad ederek, fW'ada 
bur2<la önüne çıktığı sevgilisıni tehdide 
ba~ ~mış. arada bulunanlar vasıtasile 

genç kıza ceğer brnim olmazsa, başknsı. 
mu da olamaz. Onu öldürürüm> şeklinde 
haberler göndernıeğc başlamıştır. 

Nihayet bir gün Yüksekkaldmmda 
gene sevdiği kıza rastlıyan Angelos, ta. 
bancasını çekerek tek kelıme söyleme. 
den, Evıgeniyasın~ ateş etmi~tir. Ev~e;·,i. 
ya nakledildiği hastanede bir müddet 
sonra, aldığı yaraların tesirile ölmüştür. 

Suçlu adlivede yapılan muhtelif istıe
vablarında, hadiseyi tevil ederek: 

- Ben, Evgeniyayı kasden öldürme .. 
dim. Bana küfretmişti. Kendisine kor. 
kutmak maksadile atPŞ ettim, yaralandı. 

Demiştir. 

Bınıunla beraber. toplanan delıller 

Angerosun bu cinayeti taammüden jşle

diğini, tesbit etmiştir. 
4 üncü sorgu lıakfminin kararile ceza 

kanununun 450 inci maddesmin 4 üncü 
bendi hükümlerine göre idam talebiyle 
Ağırcezaya veıilen maznunun muhake. 
mesine bugünlerde başlanacaktır. 

MahkOmfara eroin v&rmek 

olan'ar muhakeme edildiler 
Hacı isminde bıd. bir müddet evvel 

bir gece yanında iki de arkadaşı olduğu 
halde, Mela.hat, Mualla ve Pakize ısimle. 
rindeki kadınlarla blrlikte Zincirlikuyu 
civarına gitmişlerdir. 

Bir müddet birlikte eğlenmişler, fa. 
kat Hacı bu sırada Melahate tecavüz et.. 
mt"k istemiştir. Genç kadın kacmağa, 

Hacı da peşınden kovalamağa başlamış.. 
lardır. Bu koşu~ma esnasında önünü gö .. 
remiyen kadın bir kuyuya dilşmus, bila. 
hare çıkarılmışsa da nakledild!ği hasta. 
nede ölmüştür. 

Hacı ile, Melahati o akşam için davet' 
eden Pakize genç kadının vefatına sebeb 
olmak suç~ndan, Ağırcezaya verılıniş.. 

!erdir. 
Bu hadisenin duruşmasına Ağırceza. 

da dün bakılarak. Hacı MelAhatin sar .. 
ho.şltikla kuyuya düştüğünü, bundan 
kendisine bir suç terettüp edemiyeceği. 
ni; Pakize ise, had;sed · adı geçen Paki. 
7 enin kendisi değil, bfr başkası olduğu. 
nu söylemişlerdir. 

Duruşma, bazı şahidierin celbi JÇin, 
talik edilmiştir. 

Beynelmilel şimendif Prler 
konferansı şehrimizde 

toplanacak 
Eylfıl ayı içinde şehrimizde topla • 

nacak olan beynelırtilel şimendifer kon 
feransı programı hakkında temaslar • 

istiyen bir gardiyan yakalandı da bul~mak ü~er~ 15 gün kadar ev .. 
. . . . .. vel İsV'lçreye gıtmış olan Devlet De .. 

H~p~a.ne bınasını~ tahlıyesı ~una- rniryolları cer dairesi reisi Sedad Et • 
sebetıle, mevkuf 3dedi artan tevkıfhane 'ker dün sabah ...... ı..r· · d"" ·· t•• 

. • . . • , 'l=' ımıze onmuş ur. 
bınasmda ınzıbatm tamamile temını Y0- Demiryolları cer dairesi re· · ıs· · .J-

.. dd . n·~ . b ed t d ısı vıçre~ 
l~nda mu eıumum. lJ\Çe ıca en e - konferansın daimi komitesile temaslar 
bırler. alınmıştır •. Bılhassa ~k~ ve yapın~ ve hazırlıklarla meşgul olmuş
mahku~~~mn har:~ten b~rhangı bır ke: tur. Şimendt·~ koogtesinde Av 
yif vencı maddeyı tedank edemçmelen 1 3- • 1 tr 1 ~ , semp on ve J\Onvansıyone en enn"' 
için, çok srkı bir kontrol mevcud buıun.. -ı·gıv · m 1 l- tl · ahh 1 

f'>-'S ı em eAe enn mur as aıı 
malatadrr • bulunacaklardır. 

Nitekim içeriye bir keyif verici mad. -------
de sokmak teşebbüsü idarece vaktinde 
haber alınarak. buna teşebbüs eden cü.. 
retkar bir gardiyan derhal yakalanmıştır. 

Çamlıcada büyük bir 
otel yapı1!1cak 

Tevkiftıane gardıyanlanndan Hassnın Belediye, Çamlıcada büyük bir otıel 
vaziyeti tevkilhane idaresi tarafından yaptınnağa karar vermiş ve otelin 
şüpheyi davet eder mahiyette görülmüş p!Anlannı hazırlamağa başlamıştır. Bu 
ve. gizlice takib edilmeğe başlanmıştır. otelin evvelce kübik mimari tarzında 
Nihayet. 3 gün evvel Hasanın Ozerinde yapilması düşünülmüş, bilAhare bQ 
yapılan bir arama .sonunda, ban keyif fikirden vazgeçilerek şark mimari tar
verici maddeler elde edilmiştir. zında ve koruluklar içinde inşası ka .. 

Bu vaziyet derhal tesbit olunarak, rarlaştırılımştır. Çamlıcadaki otel mem 
suçlu gardiyan asiiye 5 inci ceza müddei. leket iç ve dışından gelecek seyyahlar 
umumiliğine verilmi~ üzerinde çıkan için her türlü tesisatı ihtiva ederek • 
maddeler de tahlil f>dilmek üzere, adli tir. Otelin inşasında Üsküdar tram -
ıb kimyahanesine gönderilmiştir. vaylan idaresile Şirketihayriye de be-
YapılGn tahkikat sonunda, gardiyanın lediyeye yardım edeceklerdir. cNlçin evlenmiyorsun?> diye soru .. 

yorler. 

vazıh bulmadım. Bır defa kadın lTl!, 

erkek mi olduğıı bile belli değil, ken. 
disine cevab veremiyeceğim. 

___ ,_.... ................ __ ....... __......----···---·.....- . -·-··--·-· -··-·· ... -----
cKocanu .evdiğim kadar bir başka 

~Meli sevemem de condan.ı> cevabını 
veriyorum. 

Hakikaten böyle midir? Bundan 

sonra da sevebilir miyım? Mes'ud ola .. 
bilir miyim?• 

* · Bayan cM. A.ı. nın tekrar evlenme .. 

yişi.nin sebebini soranlara çocuğunu 

göstenneml.f olması aleyhinde venle .. 
oek bir nottur. 

iFakat böyle olmamış olsaydı dnhi 

26 yaşında genç bir kadını rahibe ha. 

yatına mahkUın edemezdik. Endişesi. 

ni yerinde bulmuyorum: 
Kadında ilk aşkın tes!ri ebedidir, 

derler. Doğru amma bazı kadınlann 
ikinci aşklarında daha büyük bir sa. 

* Ankarada oturan Bayan cM. R.~ 
tanıştığı bir erkekle evlenmek niye. 
tinde, yalnız tereddüd <.ttiği bir n:>k. 
ta var: Bu erkeğin ilk .:tarısı ölmüş. 

tür, amma matemi elin kalbinde ya. 
p.maktadır: 

- Unutur mu, benı rnes'ud edt! 
mi densiniz? diyor. 

Nasreddin H~anın kansını iterek 
yataktan dışarıya Ç'lıkardıktan sonra: 

ciMerhumdan sana yer kalmadı, bir 

yatağa üç kişi sığmıyor. dem=~ oldu. 
ğunu hatırladım. Yalnız lll noktaya 
dikkat ediniz: 

Esasen unutmam1ş olan tekrar ev. 
lenmeye teşebbüs etmez. Bir çokları. 
nın dilinde matem bir lflstür. 

TEYZE 

~'--B~a_c __ a_k_s_ı_z_ı_n ___ nı __ a_s_k_a __ r_a_h_k_l_a_r_ı_: ______________________ Mı_a~y_m_u_n __ I 
• 
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c Tarihten Sayfalar ) 

Kara naudarooıu Kıbrıs, Tunus, Cezayir, 
Filistin, Mısır ne halde? 
Akdenizde bir lıarb olursa Fransa 

Huzura çıkıp Pad:şaha yalvarmasını, bu suretle idam
dan kurtulacağını söyledikleri vakit: "Ben bir can 
için Padişaha minnet mi ederim ! ,, cevabını verdi 

ve 
fit 

İngilterege tabi Müslüman 
milletler ne :tıapacaklar? 

dundan evvelki kısım1arm 
hUIAsası 

- Şu kemerde beş y\lz altın var, bu. 
nu kabul eyle, lakin senden ricam vardır, 
ki besebelli merdsin ve yiğitsin, tuz Pk. 

sunan İbrohimln ~alim idaresine kar§l mek yedin. tuz ekmek hakkını bilirsin 
isyan eden ve pusuya düşürülerek öldürü - cdeveyi gördün mü?> ' 
len baba.sının intlmmını :a.lınak için, Karo. . . 
Haydaroğlu Mehmed Bey, henüz 17-18 ya - Ev!ı~a Çelebı ellerini bağrına basarak 
şında blr genç iken 20,000 t1.şln.ln başına ge- and ıçtı: 
ç.lp sllfı.ha. sanlnuştı. Tenkili.ne memur edl- - Vallahi billahi göçtüğünü bile gör. 

Mııınn yeni orduruna aid görünü~Ier len Anadolu Beylerbeylsl Sandıklı ovasında medim! 

Kara yolile Fastan Suriyeye gelen, şur-ecek: herhangı· bir istilA hareketi kar. t klarından ileri geliyor. Kıbrıs ada. mağlOb ve telef olmuştur. Bundan sonra Kara Haydaroğlu ile arkadac:ları. Ha suz u • • • • . Kara Haydaroğlu, AnadoluJU kasıp kavur- • . • . :.- • 
dOnra da İtalya, Yunanistan, Arnavudluk şısında İngiltere ve FtJ.DSa gibi iki bü. smda işin en ıyı hal çaresı altın. şıling, mağa başlamış ve memleket için kendisi de ~ıb!ba ve Evnya Çelebı ıle kucaltla§ıp 
Ve diğer memleketlerde uzun bir seyahat yük devleti tendi aralannda görecekle. peni ile bulunursa da Kudüste mesele bir Afet olmUitu. opuşerek vedalaştılar. Atlarına binere~ 
Ya~n beynelmilel meseleler enstitüsü rinden emin ve müsterih bulunuyorlar. böyle deRildir. Orada bu husu,, psikolo. Blr kış gtlnü, seyyah l!!vllya Çelebi, Kara Sarıl~n beline doğru kar ve 1~pı arasın. 
tefi (M. E. Monroe) nin neşrettiği bir Şaı1dılar 6tedenberi Anglo..5aksondan jile bir mahiyet alır. Bugün Filistinde Hayda.roğlu ile ~m sığuldıklanl da gozden kayboldular. 
eserden aşağıdaki parçayı alıyoruz: ziyade Latin ruhuna yU:mlık gösterirler. İngiliz siyaseti aleyhine ayaldanmış o. iblr köy .e~kdU::..°!~(2.nllll, tatlı dili aa- * 

Gerek Afrika şimalinde, gerek Küçük se de İngilterenln elinde bunu telifi e. lan Arab ve Yahudilerde milli heyecan y.eslnde guç ur Bu sıralarda. İstanbul da çok kanlı ih. 
Asyada halle arasında ve halkın seyahat decelc kozlar var. Bilhassa İngiliz me. maddi menfaate ıalebe çalmıftir· Lon. -

3 
- tilallere sahne oluyordu. İbrahim taht • 

ettiği <>tokarlarda yolculuk ederek müte. murlan, beraber çallftıklan .Mısırlı yü~ dranın gevşek, biraz da müphem gibi Levend yapllı. yanık derili güzel de • tan indirilmiş, yedi yaşındaki oğlu. dör. 
ılladiyen halk ile temas ve eserini öyle sek phsiyetleri kendilerine derin sevgi görünen tavır \'e hareketi içinden çıkıL li.kanlı ocak başında kurulu duran beş ta. düncü Mehmed adı ile tahta oturtulmuş.. 
~etmiş olan muharrir her şeyi gördü. ve dostlukla akıca bağlama imkinını te. maz müJldller tevlid etti. Bunun aksine bancadan birmi a1dı, Evliya Çelebiye u. tu. Sofu Mehmed Paşa adında fötiyar 
gu, gibi anlatıyor, garb devletlerinjn min etmeyi iyi bilirler. Bu vesile ile iki olarak CPbelüttankta, Malta ve Kıbrıs. -zatarak: ve haris bir mevlevi dedesi de sadrazam 
düştükleri hataları olduğu gibi söyle. ıtara! memurlarının kar§llıklı hürmet ve ta halkın rabıtaları hissolunur derecede - Yiğit, al şunu, aşkımıza kullan! olmuştu. 
~ten ve onları tehdid eden tehlikeleri takdirleri binnetice her iki milletin dost. iyi ve samimanedir. Tutulan idare .siste. Diyerek hedı~e etti. Katrrcıoğlu da Sofu Mehmed Paşa, çocuk padi~hm 
açıkça ortaya koymaktan çekinmiyor ve luk bağlarını çok esulı ve derinden kuv. mile bu. böylece idame edilebilir. Fakat gümüş te1 ne örülmüş bir para kesesi ver. tahta çı1dığırun ertesi gunu Isparlana 
diyor ki: vetlendiriyar. Büyük Britanya devleti. Filistinde İf tarnamile siyasi bir mahiyet. di. Diğerleri de kendilerin~ münasib bi. mütesellim bulunan Abaza Hasan ağaya 

Münakalattaki sürat ve bugünkü ne. nin Mısırın daimt ve hayırhah bir müş. tedir. Yerli halkır. tabiat ve mizacını rer tıediye verdiler; içlerinden bıri: bir hattı hümayun göndererek kendi. 
~ vasıtalarının temin ettiği im.kan saye.. terisi dl.ması ve İngiliz halkının Mısırın kollamak lazım. Orada anaak vazıh ve _ Bizimle birkaç gün burada otur. kı.. sini Kara Haydaroğlu iJe arkadaşlarının 
linde Akdeniz havzasında ecnebi devlet. statükosuna kat'! olarak bağlı bulunma. kat'i bir ı;:iyasetin tatbiki İngfltcreye pn şiddeti geçsin: senden hazzettik, bir tenlkiline memur etmişti. 
ler idaresinde yaşıyan milletler artık u. sı da iki millet münasebetlerinin kuv. tekrar itimad kazandırır ve imparator. müsahib yiğitsin' Kara Haydaroğlu Mehmed Beye ge • 
J'_lnmışlar, bizim düşünce tarzımızı. ntiL vetlenmiş ol.maanda mühim bir amil oL luğun emniyetini takviye eder. Dedi. Lilcin Evlıya Çelebi özar dile • lince: 
Uyeı cereyanlarımız.ı tamamile anlamış. maktadır. Her Mısırlı biliyor ki İngiliz Suriye, Lübnan Y8 Fransa di: . Bah~~a Afyonkarahisanm basını~. be 
lar, ve ecnebi düşmanlığı içinde kendi milleti Kıendi efradına Mısırda blr malı. • . - Billahi Paşalıyız; bu tuJanda taru • destenını, çarşısını ve bazı evlerini yağ. 
\'arlıklarını tam bir millet halinde tanı. reç aranuyor ve yayılma emelleri besle. Şımalf Afrıkası mar olduk. İnşallah sabahadek bu k.a.r ma etmiş, sonra Isparta civarına gitmiş • 
~ya başlamışlardır. Bunun için onları miyor. Lübnan ve Suriye mandasını idare sakin olur da gene Paşaya gideriz! ti. Adamlarından birkaçını şehire gön. 

ldare eden büyük devletler; idari mua. Cebeluttarık Malta Kıbr•s bahsine gelince: Dedi. dererek Ispartalılardan 3000 kuruş is -
lnelelerini hissolunur derecede değiştir. ' . • • ' Bu manda. es.u itibarile kendinden Hacıbabının evindeki aili.hlı adamla. temişti. 
ineğe mecbur kalmışlardır. Şimdi, eski. ve F ıhstm be'klenen sevkulcey§, siyasi ve ik.tısadl rın cbey» diye hürmetle hitab ettiklcd Ispartalılat·, Abaza Hasan ağanın tav. 
den olduğu gibi yerli millet!eri yalnız Cebelüttarıkta yerli ahali ayrılık ga. hiıpbir fayda temin etmedi. Lübnanda delikanlı, Kara Haydaroğlu Mehmed idi. siyesıle: 
ku\"Vetle vesayet altında tutmak zaına. yesi gütmezıer. İki asırdanberi İngilh. müsaid surette karşılanaL. Fransa SurJ. Ellerini beline dayıyarak: cBaş üzerine-_, verelim, fakat tedarik e. 
Ilı geçmiş bulunuyor. Büyük devletler; idaresinde yq.ıyan bu halk tama.mile İn. yede halkın sempatisini kazanamadı. Bü- - Bre nasıl paşa?- dinciye kadar Mehme:l Bey batıçelerı • 
ikendı emniyetlerini, §evkeL ve azamet. gfüzleşmiş gibidir. Akdenizde bu1unan yük oir din merkezi olan (Şam) ın kin. Diye sordu. mizde istirahat edip eğlensinler> dıye 
l~inden ib~ı:.ka bir de yerli halkın idare. diğer üç mmtakaya (Malta, Kıbrıs, Fi. dar ve aleyhtar .ruhu: Şimali Afrikada - Erzurumdan mazul Defterdarzade cevab yolla~lardı. Kara Haydaroğlu 
Sinde gösterecekleri hüsnüniyet ve ka. !istin) e gelince: Buralarda eınıekte olan on dört milyon müslüman tebaası olan Mehmed Paşa! Mehmed Bey de Ispartanın 0 meşhur gül 
Zanacaklan itimad ve memnuniyetle mu. hasmane hava halkı İngiltere aleyhine bir devlet için ehemmiyetle düşünülecek - Bre o paşa kandedir? Yiğit ister - bahçelerine innu§ti. Orada, cham gü • 
harazaı edebilecoklerdir. Bu devletler, tahrilc etmekten hali kalmıyor. Mesela: bir meseledir. miş. biz de onu ararız! m~ten Isparta d!lberleri ile biperva ir.ti 
~~tik Avrupa devletlerile münasebetle. Maltada şu, bu tesir ile vücude getirilen Şima1i Afrikayı kazanan Fransa şimdi Katırcıoğlu denilen adam da söze ka • ışret ile meşgui oldu.. Diğer tar~ 
tinde olduğu gıbi (Suriycden Fas) a ka. İtalyan taraftarlığı 1933 senesinde en de onu elinde tutmak vesilelerini hazır. rıştı: tan Abaza Hasan ağa kendi adamların _ 
dar serbest bir tavır alan müslüman mil. had devresini bulmuştu. Fakat o zaman. lamalıdır. Çünkü bugün orada da Suriye - Bre çabl.\k söyle, 0 paşa kandedir? dan ve Isparta levencllcnnden cenge ya. 
letıeıiıe münasebetlerinde de yeni hır danberi hergün kuvvetini biraz daha ve M:ısırda yol alan Arab milliyctper. - Şu mübarek Sanalan belini aşar • rar birçok adnm toplıyarak bır gece sa. 
güler yüz tekniği ile mücehhez olmak Ei. kaybediyor. Maltalılar; kalabalığı art. verlik ve istiklil hareke~erine b~nzer iken tarümar olduk. Paşanın iç ve dış a. b:ı.ha doğru Kara Haydar u Mehmt>d 
~ınunu duyuyorlar, buna mukabil yer. nuş bir adadan Britanya imparatorluğu. meseleler uyanmaktadtr. Fakat bu me. ğaları can ve baf kaydına düştüler. Pa. Beyin ~n~i~i bağı bastı. Hasan ağanın ya. 
li ınüslüman milletler de kendi kuvvet. nun başka taraflanna muhaceret hakkı. sele; Şimali Afrikadaki Fransız müstem. şayı ve hazineyi bırakarak bır'?r tarafa nında ıkı hın, Mehmed Beyin yanında iki 
lenıe karşılıyamıyacakları beynelmilE>l nı veren İngiliz pasaportunu §~kran ve lekesinin her ~çünde de birb~ne ~enze. kaçtılar. Hatta paşanın oğlu Mustafa yüZ' 'k~i vardı. Daha ilk müsademede, 
istiıa hırs ve emelleri karşısında Alman minneı'lle karşılıyorlar. Bunların silah- miyen muhtelıf manzaralar göstenyor. Beyefendimizi lalan ve uşakları ve ho. Mehmed Beyin adamlarından yedi, Ha _ 
\te İtalyan devletleri tarafından istila o. lanmakta olan zengin bir milletin kendi. Cezayirliler caları ne kaybettiler. Biz, dalıi canı aziz san ağalılaı-dan kırk kişi vuruldu. Fakat. 
lunmaktansa Fransa ve lngı·ltcrenın h; lerine teniln edecegvı· faya·a1-n ihmal et. telefine az kalmışken hele şükür beli a. Mehmed B d- b 

... ld Avrupalılara karfl sadece kendi kom- şıp sahra""' düC'li b 1 k ey, ort ir tarafının sarıldı. 
~yesi altında kalmayı tercı·h edı·yorlar. mi•_,.ö,, kadar pratik --"~ 1ar1 vardır. .1 - . ., .. p uraya u aştı ! "'mı gö ·· d mı '~ ~ şulanndan değil. bütün fsUmlardan Bu sözler üzerine H d n·ı M 6 runce, a a arınıı atlanmalarını 

M 
· · Buna rağmen burada ecnebi propagan. ay arot>. u ehmed emretti K 1 k K ISlf ln Y8ZIJ8İI d farklı bambaşka bir temayül gösteriyor. yerinden kalktı, Evliya Çelebinin elini • aç::M" ar en, ara Hnydorlğu 

1936 senesinde İtalya • Habeş harbi ası tesiripi göstermekten gene hali kaL lar. Bunların bir asırdanberi Fransa ne öptü: ayağından mızrak ile yaralandı. Atın -
mıyor. - d" t mas halinde bulu mala dan düştü. Adamları at yeti.,+irdiler. Bu 

~asında Kahirede aktedilen ve 1ngH!e. mutema ıyen e n • - Ey imdi, yiğit çelebi, dedi. Sen kış. ". Kıbrısta Türk ek.alliyeti hesaba katıl. k ruhl d b. k 1 k sırada bir kurşun da oyluğuna isabet et. 
~ - Mısır rnuahedesm2 davanan ln. n Fra.nsaya arşı arın a ır ya ın 1 tan bu eve düşüp can kurtardın, amma 

.1 mayınca Latinlik; halkın ruhuna daha 1.d" h" · d t tı. Buna rağmen kaçmağa muvaffak ol. 
giltere, Mısır dostluğu her iki devletin ve ta.L{ ır ıssı uyan ırmış ır. Hakka ki sen de bizden iyi can kurtar • _ nafiz görünüyor. Esasen Kıbrı.slılar dil- Cczayır' müslümariları; kendilerini ı. dın Bu . 1 du. Akşama kadar at sürdü. :•Hhayet ya. 
••ıemnuniyetini mucib bir =kilde devam • evın av usuna girdiğin gibi se • d b k ..,., r leri, akideleri, ve duygularile iliklerine dare e<R?nlere yaklaşmak ve umumi ida. 1• . tt . rasın an oşanan anlarıa takatten düş. 
---üyor. Mısırın hudud ve menafii siyasi am vcrıp a an ınmese idin, bin canın ı- ı..· k .. d k ı ... kadar Yunanlıdırlar. Nasyonalistler; reye Mirak ettin1melerini istiyorlar. 1 b" · . b km u ve uır oy e a mağa mecbur oldu. 
ye askeri bir znman altında bulundugvu ~~ 0 sa ırını ıra azdık! Sen de bizi ev H ğ K H yd cedlerinin eski Yunanlılara dayanmasın. Fas ve Tunusta ise yerli halk bunun ak. · · d b asan a 

8
• ara a aroğlunu lsp:ır. 

~ihi su··veyş kanalının emniyet ve mu··. . . _ ıçm e. ateş aşında otururken bassay • tn kenarında bozdukt b-
. .::/ dan, Yunan tarih ve medeniyetinden gu. · larak kendı ısti1·1 alleri i"'n c•<>lıc:'- d b d ku an sonra utün ci. 
ua.fa ...... da hız· ·-': İngı"ltere <lnvletince sıne 0 ~ ~ _-<> r- ın, ız e canııntzı rtaramazdık. Sen va kö l t ıı·n ·· ...,. -.ev. "' rur ve if;tiharla bahsederler. 1 Fakat b ka bir • tilA k b" b. r . Y ere e a ar gondcrerek Mehmed 
deruhte edı"lmı·ş. Mısırın dahı'li ı"stikrarı 1 yor ar. aş ıs ya arşı za. ıze, ız sana can bağışladık! Pac:anın Beyın bulunduğ · b ld 

talya - Habeş muharebeleri Kıbrıslı. f ld kl d bild"kl · · · k b fi. "' u yerı ı irene beş r..t 
da bu muahede ile iyi bir hale gelmi~ l yı o u arını a ı en ıçın ço ca. u tara ara geldiğini haber verdin. Şim. ve beş kese akçe vadetti. Bı·ıı·p te haber 
b arı endışeye düşürdü. Milliyet duygula. zi'b buldukları Mısırla • İngiltere arac;ın. diden sonra bize bu evde kapanmak ha. 

Ulunu}'l()f. Mısırda kuV\•etli bir milli rı. tesirile çok cazıb buldukları Yunan daki muahedeye benzer bir muahede ile ramdır. 'ermiyenin ise evi barkı başına yıkıla • 
~re.vurun hüküm sürmesine ragnv ıen de. hu-'.Ll'·-etı·run· u • ~i b h i d ~ lrn l4. aah ca.ktı . .11.uııı mumı ur u ran sırasın. Fransa idares n e .11.a a5~ a hayırlı Sonra adamlarına döndü: Üçüne" gü ·· Isp 
Vam C'dcn beynelmilel buhran scbebile da kendilerini himaye edemiyecek halde buluyorlar. - Kalkın tayfa! Silfilılanınl kageldi. ~ar:uH artaya bir Yü~.ık ~1-
bilh ssa Süve>Ş kanalının emniyeti me. olduğunu düşünerek İngiltere idaresini Esasen Mmrdan gelen bir tesir ile yü. Bu emir üzerine genç Mehmed Be _ sığındığı k"" .. ay~aroğlunun . gızlenıp 
Selesinde İngiltRrc vt> Fransaya ka!Şl İtalyaya tercih ediyorlar. zünü şarka çeviren ve sinesinde kalaba. yin adamları bir lahzada tepeden ._rna M"" .doyu vl e evı haber verdı. Yüruk: ıı~ ~1 • - UJ e su tanım d · t" K 
"'1ıumi bir temayül ve teveccüh mev. Kı't>nsta olduğu gibi Filistinde de Lon. hk bir İtalyan kolonisi yaşatan Tunus ga silahlandılar. Delikanlı belinden bir ,daroğlu kur ' emış ı. .. ara Hay 
cuddur. Mısırlılar kanah &ehlikeye dfı. drarun uğradığı müşkülat, bazı idari yol.. (Devamı 10 uncu sayfada) kemer çı'kardı, Evliya Çelebiye verdi· CD şun yarasından koyde kalıp · evamı 1 O uncu sayfada) 
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(''Bekarlar, niçin. evle11D1iyorsa.n.a.z? ,, J 
Bekir erkeklerin a ın arın ceua arı iddia ve ithamları 

" Param vardı, gençtim, gürbüz bir adamdım. 
Çok yakışıklı idim. Buna rağmen kanm beni adi 
bir herifle neye aldatb ? Bu muammayı hallede-

medim ve edinceye kadar evlenmiyeceğim " 

e Ahmed Ô~gen (Çarııluıpı): cehennem azabı yapmala mahkfundur. 
cEvvelA evlenıneni:ı aleyhinde olma. Bilmem anlatabiliyor muywn?> 

dığımı. bekarlığı sultanlık addetmedi • e ldriı Savcı (Konya): 

'' Kocasını bırakıp aşıkı ile kaçan kadın merd bir 
kadın demektir. Evet, hu bir hatadır. Fakat gündüz 

çifte metresle gaşagıp gece karısının güzüne 
gülen erkeğin alçaklığına müreccahtır,, 

pın arzederim. Bazı bekar arkadaşla!' cHayat pahalı. geçim zor. Aylığım az. 
gibi büt&ı kadmların da kötü oldukları. Bunlar ilik sebebler. Fakat asıl mfilıim 
na kani değilim. Şüphesiz ki içlerinde sEfuEfu, ki bunun ıçin evlenemiyorum, 
ideal kadınlar pek çoktur. Bütün mese. ık.adına itimadım yok. Arkad~lar~ma 
le bu ideal kadını bulabilmekte... Ço • bakıyorum: Zahiren mes'udlar; kımi iha. 
ğuıı içinden az.ı, iyiyi bulmak çak gücdür. nete uğramış, kimi geçimsiz bir ka~ • 
Eğer kadınlarımızın yüzde sekseni iyi ol. na düşmüş, kimi mahkemede.. Bu yuz.. 
saydı, iyisini bulmak ihtimal yüzde sek. den hayatları zehir ze~.berek.. 
8eil artardı. Halbuki, fenalar ekseriyeti Düşünüyorum da, boyle kalmağı d~ 
teşkil ediyor. ha mün.a6ib buluyorum •.. Allah eslr~es~ 

Ben evlenmek istiyorum. Fakat ya fe. ya ben de ayni aiti.bete duşersem? Çunku 
nasma düşersem? Korkusuı bu arzumu mes'ud olanlar yüzde bir ıki •• Kabahat Hercai 

KADINA 

kuvveden fiile çrkrmama mlni oluyor. kimin? •• Bunu ben tay~n etmek ute. • • Nevin Ardan (Coğaloğlu): 
Zira ayrılmanın müşkülatı da, evlene - mezdim amma, mademkı kızlarımız itı • Bugünün erkeği yuva kurmak için ıa. 
celk eş bulmaktan daha az delil!> raf etmiyorl~r, b~ sö~liyeyim: Kadın • yanı itimad değildir. Hayat pahalılığı, 

e izzet Barlaı ( AnlıaTa, Kara • larımızın •• bır kelime ıle: Çok şımardı • az aylık dolayısıie asabid'rle'?', geçim.siz, 
"l Jd ') lar.> kavgacıdırlar. Üstelik perdede, .ahnede, 

og an ca eıı : e FaFk Türkay (adresinin yazıl-
cıBektr okuyucularınızın cevablarını ışık, renk. boya içinde güzel ve muhte. 

kıdemli bir bekar olmak haysiyetile dik. maıını istemiyor): şem artistleri görerek evdekı mütevazı 
b.tle okudum. Genç kızlarımız mukabil cEvlendim. Hem iki defa bayım!: kadını lbeğanmiyorlar. Kadın hoşa git. 
hücuma geçtileL". Onlan da bitaraf olma. Ne oldu mu diyor~unuz?.: ~e. sı: so • mek için biraz tuvalete klksa: cSüsleni. 
ğa çalışarak tetkilt ettim. İki taraf tıı run, ne ben söyliyeyım. Binncısı guz~l : yorsun, boyanıyorsun> dıye çıkışıyorlar. 
haklı, iki taraf ta haksız. di, baştan çıkardılar. Aldı başını gıttı. DJ.fllrıda yaptıkları rezaletlerden baş. 

Eğer kadın ların ve erkeklerin bir ta • 
lom kusurları varsa, evlenmeğe bu ku • 
1Urlar engel teşkil eyhyora, kabahat on. 
lann değil, cemiyetındır. Bütün d~nya 
siyaset sahasında old&ığu kadar içtimaiyat 
sahasında da bir çıkmaza girmiştir. Te. 
lllkkilerlmiz değişmiştir. Kadın blrind 
plana çıkmıştır. Ahlak, namus eskisi gi. 
l>i üzerine titreye:l birer mevcudiyet ol. 
mak vasfını kay'betmiştır. Kadın, bir er. 
k~ ile bütün bir ömür geçmez, diyor. 
Erkek, kadın ben :m elimin kı. 

D.CEıdır, diyor, yüz kadınla ge. 
zip tozuyor. Kadın kocasını al -
datmağı bugi.inkü telakkilerimizln tabii 
bir neticesi addediyor. Erkek, karısının 
fizerine bir metres alma~ı bugünün ce • 
reyanlanna tabi olmak sayıyor. 

Dünya cemiyetlerinin ahllkında vuku 
bulan bu aarsınlı her memlekette te.sirinı 
göstermiştir. Binaenaleyh kusurlar ferd. 
lerin değil, cemiyetlerindir. Bence kadı. 
nm da, erkeğin de yekdiğrini ithama hak 
kl yoktur. İkisi de kabahatlidir; ikisi de 
biılbirlerine karıı vazifelerini yapmıyor. 
iar. 

Bana gelince: Kıdemli bir bekirım, de 
miştim. Kırk yaşındayım, evlenemedl • 
ğirnin başlıca sebebi, çok laakanç olu • 
fWlldur. Kendim de itiraf ederim. Ulzu. 
mundan fazla kıskancım. Halbuki bu • 
günkü evlilik hayatında kıskanç adam 

Edebi Wrlkama: 14 

İkinciyi çirkin se~tim. Yüzü, vücudü ka. ka konu komşu pencerelerinde görünen 
dar ahllııkı da berbad çıktı. Başıma belA bir kadın hayalini dahi kaçırmıyacak ka 
oldu. g'.iç ayrıldım. dar mebaret kesbettikieri halde i,, güç. 

Param vardı. gençtim, gürbüz bir a • ten bunalan kadının biraz hava alması.. 
danidım, tuttuğunu koparır, yakışıklı ıu, biraz gezmesini çolı: buluyorlar. Karı. 

tam bir erkektim. Karım beni :ı.di bir a - sındaıı ziyade yalnız veya arkadaşlarile 
damla aldattı. Bu kadınlar daha ne ister. gezmeği tercih edıyorlar. 
ler. Para mı? vardı, sıhhat mi? demir H"J1'., k dı b kmak çıl..:ı._. . . u ~sa a nı aza a so , uıı .... 

gibi. idim, ahlak mı? ter:ı1z hır karaktere mak için ne lazımsa yapmaktan geri dur. 
malıktim. O halde, niçın aldattı. Bun~ muyorlar. Bu vazıyette genç kızlarımız 
bir türlü anlıyamadım. İkinci için ben ıztırab çekip birkaç çocukla ortada kal. 
bir nimet sayılırdım. Başımın etini yedi, maktansa kendilerı kazanıp sakin yaıa. 
taha:ıdküme kalktı, zor sıyrıldım. mayı tercih ederek çalışmaya heves e. 

Size ben sorayım, sayın anket mu • derlerse yerden göğe kadar haklıdırlar. 
harriri.. Evli olup olmadığınızı bilmi - • G.. "d y l .. (Sult h d) ,.. . 11%1 e ı gor ana me : 
yorum: ~aye~ bek.arsanız, baş~nızdan Erkekler, hodgiımlıkları, beceriksiz. 
böyle ıkı vak a geçtikten sonra bır daha liklerl münasebetsizlikleri yüzündC'n do. 
evlenir misiniz, evlenmez misiniz?> ğan alle facialarında kemH!erini kolay. 

e isim ve adruinin yazılmaım ca temize çıkmak için bütün kabahati ka. 
iıtemiyen bir okuyucırmaz: dının üzerine yüklüyorlar ve bir takım 

Kadınlarım~zın kadmlık muka •· abdalca sözlerle onu ithama kalkışıyor. 
vemeti zayıftır. Çabuk sukut edebilirler. lar. 

Zira, karaniıktan çıkan bir insanın ay • Türk kadını, evinin kadını, yavrusu. 
d:nhkta bocalaması tabiidir. işte kafes nun anasıdır. Sokak ve <lans kadını de. 
arkasından hayata birdenbire çıkıveren ğildir. Beyoğlu gibi bazı seır.tier müstes. 
kadınlanmız ne oldum delisi oldular. Şa. na gece 11 den sonra sokakta kadın göre. 
yed boşanma karaılan çıbuk ve. mdniz. Geoe hayatı, bar, nedir lil. 
rilse, onlar da boşanmaya ta • mez. Senede verilece-k birkaç baloda sa. 
raftar ol~aklar, yalnız kalıp istedikleri Y1Q yüzü geçmiyen kadın dansederken 
gibi yaşıyacaklar. En cahili bile, ben ka. çocuğunun beşiğinın başında sab',hlıyan 
dınım, hangi dairede olsa i§ bulurum! di.. milyonlarca kadın bu balonun ismmi bi. 
ye düşünmekte •• Budala mı. iş bulduktan le işitmez. 18 miiyon nüfusu, kadın, er. 

(Devamı 14 üncü sayfada) kek, çocuk diye üçe taksim edersek 6 

KÖYDEKi DOST. 
ni yapıyorlar. İçeriye o fikirle girme -
mi.şler miydi? 
Altın kafa birdenbire kalktı. Kurşun! 

gözleri bir sis projektörü gibi üzerime 
çevril:ai: Kelimeler dudaklarından dö -
küldü: 

GÖRE BUGÜNKÜ ERKEK 
Kavgacı iki yi!.ıttl 

milyon kadının yarım milyonunda tuva. diye sokağa fırladığı takdirde haksız mı
let denilen balo elbisesi varsa muhakkak dır? Halbuki kadınlar haysiyet ve şeref. 
bet ibuçuk mılyon kadın bu elbiseyi rü. lerini kurtarmak için bu işi yapma1.ıat

yasında bile görmemiştir. Eşe, dosta rezil oi.mıyalım diye st>nelercf 
Kadın sinema df'lisi de değildir. Sayı. tahammül ederler. 

81 bir kaçı geı;miyen büyük şehirlerimiz Kadın çok gezıyormuş1 ••• 

müstesna he.r yerde azami iki sınema Bu hizınetçisız devir, bu konforsuz e"ıf• 
vardır. Haftadıı bir film değişeceğ~ndfll den, bu berbad mutfaklarda işini bıtire
zavallı kadın git.se gitse haftada ikı defa rek birçok çocukla da meşgul olduktall 
sinemaya gitmi'.? olabilir. Halbuki bura. sonra gezmeğe vaktt bulan kadın şayan& 
larda seyircil.:rin yüzde sekseni erkek takdirdir. Böyle bi .. ev kadını. b?yle bit 
tir. Tiyatroya gelince Anadoluda hangi ana tenlkide değil, tebrike layıktır. 
tiyatrolar kadınlarla doluyor acaba? Kaçan kadınıardan bahsediliyor. K•ı1 

Türk k.adını moda düşkünü değildir. dm kaçmaz, kaçırtılır. Tahammülün de 
2 liralık kumaştan yapılmış elbisesinm bir derecesi vardı:. Sarhos bir koca, gttt 
eteğini modelde moda diye gördüğü için çimsiz, sinirli bit erkek, kıskanç bir ıa

iki parmaık kısaltmak modA düşkünlüğü dam muayyen bi.: hadde kaciar çekilir• 
müdür? Kadın tık ıt:rlniyormuş, müsrif. Karısının şerrinden kaçmış, jntJhar e"' 
miş, zavallı erk~k sened~ ancak yazlık, miş, veremden ölmLış, çıldırmış erkeJI 
kışlı6t diye iki katcık elb:se yapabılıyor. nadir. Halbuki aks1ni yani bu hale düş. 
muş. Terziler müstesna: Ell:isesini diken müş biçare kadınlan hergün gözlcrirnizll 
erkek daha dünyada görülmemiştir. Va. görüyoruz. 
.ut! em liraya malolan cllt·se giyerler. Aşıkile kaçan kadına ge:ince bu d• 
İki kat elbise etti yüz lira ... Kadın ;se kadının merdliğini göstcr:r. Bir ba§kl 
umumiyetle kendi diker ve 100 liraya 10 erkekle yaşamağı göze alan kadın açık. 
kat elbise çıkarAbHir ve senede on elbise ça evini bırakıp gider. Yuvasını, çocuJc,, 
yapan aile kadını da parmakla gösterile>. larını bu şekilde terkctmek hisse mağlO.. 
cek kadar azdır. biyettir. Hissi yenmemek muhakkak bif 
Kadın geçimsız değildır. Bi'ikis ıi.m.. hatadır. Faıkat bu hata sabah Aşıkile g~ 

diki erkekler çok asabidirler. zip akşam kocasının yüzüne gülmelf 

Dışarıda herhangi bir şeye sıkı~an er. 
kek, acısını evd~ kadından çıkarma~a 

çalışır. Erkek ne kadar yorucu işte l'~ur. 
sa olsun daima etrafında hır iki arkadaşı 
vardır, konuşu!', güler. 

Hal'buıld, kadın sabahtan akşama ka. 
dar, ev işleriie yorulduktan başka dört 
duıvar arasında yalnızlıktan bunalmak. 
tadır. Böyle bir günün akşamında biraz 
neş'eli güler bir y!iz bekliyen kadın dı. 
şarıda asabileşmiş, çaJmak için yer arı. 
yan sinirli bir erkek, asık bir surat, ya. 
hud kapıya tekme ilp dayanan leş gibi 
bir sarhoşla karşılaşı!'sa: c Yangın var! •• > 

iki yüzlülüğüne ve alçak!ığına milr~ 
cahtır. 

Halbuki erkek iki yüzlüdür. Evindekf 
gül gibi kadınının üstüne elin çirkef ka. 
dınlarile düşüp kalkat·, nur gibi evladla. 
rının parasını yedirir, çifte metres tutar• 
Her türlü haltı yediği günün akşamı ge
ne karısına gfüer yüz ve sevgı göstererek 
alçağın alçağı mevkli.ne düşc•r ve bımuıı 
farkında değildi:-. Olsa bile: cBen c.rk~ .. 
ğim •• > gibi garib bir zihniyetle kendir.l 
aklınca temize çıkarır. Sanki erkeğ:n ah
laksız olınası, fadivaç bağına sadakatsiz. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

- Doğrusu çok entellekHiel kadın göze batar. falan adam Avrupa görmüf 
"l°nşer. Hangi memleketin edebiyatını denildi mi bu adeta bir imtiyaz gtbi .. 
karıştırsan altından çıkıyor. Fikreti, dir. Her !kapıda hürmet görür. Halbuk« 
Musset'yi yemiş. yutmuş. Avro.paya gittikleri halde görüşü ve 

Ben bu çeşid yalınkat hanımefendi- düşünüşü ~ğişrneden kalıp halinde d6" 
leri ÇQk. gördüm. Eğer yüzlerine bakı· nen ne molozlar vardır. 

- Anlaşıldı. Siz cenkleşrnekten hoş- la~a'k .. şeylerse koltuklamak faydalıdır. Baba-kız resimlere bakarken genf 

Osman bey kızını teskin etmek fik -ı Gelirken hayat hakkında yürüttüğü la~~~~:~tüm: Çünku bazı kadınlar romanttk ruhlu • kadını seyrediyorum. Altın !kafanın bit 
Calıid 

rile: fe'lsefeden anlamıştım. Kanaatime göre durlar. Kendilerine hassas. mariz, içli ukalAlık ve inadcılık deposu olduğıJ 
- Süleyman J.-y terbiyeli adamdır. bu ıkadıın kafasım sinirine bagw lamış bir - Oh, bilakis. Hiç sevmem. şair süsü verirler. Daha tuhafı, hatti muhakkak. 

vo;;;3 Bunları söylerken içimde şu inadCl bir gün umumi bir evde cNedim> tn .. 
Kansının böyle arzularını da yerine mahluk. Ruhiyat mütehassısları bu sı- ve sabit fikirli kadmla mücadele etmek dtvanınr elinden bıralaruyan kadınlar Boyle kadınlara yapılacak muamel• 
getirmek ister. Fakat zavallının başın~ nıf kadınları tehlikeli bulurlar. için müth~ bir hırs kabardığını hisset· bile gördüm. Kanaatime göre kadın ne saçlarından y.akalayıp hırpa}fıya hırpa• 

· b.şıyacak vakti ydt. Baksanıza tati Kızını gördüğü için pek sevinen Os- tim. Bu kend'ini beğenmiş, fikirlerini kadar <Xkusa, kütüıbhaneleri yıtyip yut- laya sevmektır. 
günü bi1e çahşıyor. rnan bey onuın içeriye kaçmasına razi başkalanına kabul ettirrniye alışmış sa gene kadındır. Yani efendim dişi - Şu dakikada onun resimlere bakar -

Genç kadının neresi kaçmış görü • olamamış gibi: hoppa. hattA §Wlarık kadına ne olduğu- dir. Ve tabiatın dişilere nasiıb ve mu - ken kafasından geçenlerin ne olduğu • 
nüyordtı. Yavaşça kalktı: Yüzümüze - Siz yıkanaca.ktınız; dedi. Yemek nu anlatmak keyifli bir !Jf:!Y olacaktı. kadder kı1'dl'ğ1 kanunlara tAbidir. Şu nu yüzde yüz biliyorum. Bana kızdı-
bl:kmadan yürüıicen mırıUdaııdı: vakti de yafklaşıyor. İsterseniz biz de Babası ona yeni çektiği resim1eri halde cirud hususiyetlerine bakmadan Öç almak için plan düşünüyor. İçimdi 

- Biraz içeriyi dolaşalım. Kadınlar içeri gireTirn?. gösterirken hep bunları düşüpüyor • erkek işlerine ıburun sokmaları tabiata bin türlü mukabil taarruz planları gr 
da vazifelerini bitmeli. Siz erkekçe ko· Israr etmeden kalktım. Halbuki 0 dum. Bu çeşid kadınlan etrafları pcth- isyan olur. çiyor. Fakat en iyisi hiç orah olrnamakıı 
nuşursunuz. sert hareketten sonra ben gene onun pohlar, şişirir, şırnartır1ar. Kafaların· Bana bir kadın tayyare ile irtifa re - On 

1 1 
.. .. k "' 

Osman beyle bakıştık. Cknç kadm d b'lgi ıı..· ldı d . una meşgu gorunm~ ve sıra.,. yanımıza gelmesini bak:Uyordum. a ı nam111a ·uıraz ya z var ır. koru kırmış derlerse hıç takdtr etmem: ld'k filti 1 .1 . . 
1 

t -
sinirli adım!arla giderken babası ya • Bir iki ecnebi dili konuşurlar. Here iç- Amma ayni !kadının topuz gibi çocuk geekı çe ren e ınce ınce 8 ay e 
vaşca fısııldadı: Daha hole girerken onun altın başı· !erinde biraz da şiire, edebiyata heves doğurduğunu söylerlerse önünde hür - m · . . v 

- ınubğı zamanlar böyle yapar. n~. yaz11!~ne?1n. aralık kapısından gör- edenler val"d!rr. cFikrebin •birkaç mıs· metle eğilirim. Osman bey bırdenbıre dogruldu: 

Dayanamadım, dedim ki: ~m.kEgılrn~tt?ırtt!~~ ~~~:~~a- raını ezberler. Baudelaire'in birkaç Her ne ise bana öyle geliyor ki Vil _ - Affedersiniz Cevad bey sizi ade~ 
- Amma haksız değil mi? rnı510~~-ıyı 

1 ı. a ~... • mariz fıbini kaparlar. Artık kendileri· dan hanun da şimdiye kadar tesadüf ~~u.t~. Fakat artık ev~. ya~ancısı dl 
- Şimdi bu mesele üstünde müna- y .. . ni edebiyat profesörü zannederler. ettiğim 0 yalmkat Alim hanunefendile- gılsınız, sıkılmazsınız degıl mı? 

kaşaya başlasak chaklısın!> dedirtin • - Ne 0 küçük hanım, mektub mu Dinliyen erlrekTer de biraz yufka yü - rtn bir numara yükseğidir. Ziraate aid renkli ibir albümü karış -
ceye kadar uğraşır... yazıyorsun? • J'ekU, pilften bilgili olurlarsa arbk su Avrupada yetfşmif, Avrupa hayatın- tırrnakla meşgul göründüm: 

- İnad<!ıdır demek? HAl~ yazmakta devam ediyordu. gibi takd.iı'ler ltaz&•Dıll'. Eteık etek iltüa- da pişmJfj zeki ıblr bdın elbette muhi- - Müsterih olunuz. Burada s1k.ıl • 
- Kendine mahsus sabit fikirleri Dedim ki: ta uğrarlar. Bir mecliste iken<merin • tinden biıbç parmak yüksektir. Zaten maya imkan yoktur. 

vardır. - Halımı efendi im~ vazifeleri- den bah8edt1dt mi? n*1eır ll'8lmda bile ayni üstünlük (Arbaı var) 
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SON POSTA 

1 AVRUPA. VOLKANIKDA 1 

Belgradda Fransa ve 
• 
lngillere lehinde 

nlimayi,ler yapıldı 
Balkan itti/ akına sadık kalmak 
bundan şüphe edilmemelidir 
Ercümend Ekrem Talu 

Yugoslavlar 
istiyorlar, 

Yazan: 

lnıiltereain Jeai kadın askerleri istirahat zamanında ne De 

Sayfa • 

meşgul oluyorlar? 
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to &aJfa SON POSTA 

Tarihten sayfalar 
(llaftaralı 7 ilci saJfa•> 

.cümle h.,eratlan dağılarak kendisi de 
yirmi beş adamı ile bir damda kalmıştır! 

Hasan ağa derhal atma binmiş, i>ir gün 
bir gecede o köye varmıftı. Karnay -
caroğlunun adamları basıldıklarını gCi • 
rünce. sevgili beylerini., son nefeslerine 

kadar müdafaaya and içmişlerdi. Bu köy 
de, Kara Haydaroğlunun sığındığı bu 
köy evinde, tarihin en kanh çarpışma -
}arından biri oldu. Yalnız Mehmed Bey, 
yattığı yerden yedi kişi öldürdü. Fakat 

yirmi beş arkadaşında:ı on beşicin vu. 
rulduğunu. onunun da yakalandığını gö. 
rünce, diri diri teslim olmamağa karar 
verdi. Thlbancasınd:ı tek kurşun kalma -
mıştı. Çubuğunu:ı içine barut doldurdu. 
Ucunu oyluğunaaki yarasının içine sok. 
.tu ve baruta çakma~ ile ::ıteı verdi. Oy. 
luğu parça parça olmuştu. 

un ajanın sayei devletinde can kuşu u. 
çacllk gibi görünüyor Evliya efendi! •• 

Mehıned Beyın gözleri yaşarmıştı. Ya. 
rammı verdiği ı:cı. kaybettiği kan, yor. 
ganluk. güzel yüzü.ne hazin bir mana, 
perişan bir cazibe vermişti. Göz yaşları 
ise yürek obızlatıcı idi. Evliya Çelebi: 

Ankara Radyosu 
DALGA uZUNLueo 

1648 m. 182 Kr.s. 120 Kw. 
'I' .A.Q. 19,74 m. 15195 ıcca. 20 Kw. 
T.A.P. 81,70 m. 9465 K~. 20 Kw. 

- Ne ağlarsı:ı beyim! Hemen padişah 
k CUMA Hn/39 

huzuruna vardıkta .padişahını, uşca 12.30: Program. 12.35: Türk miizlil - Pi. 
canıma kıyma! Beni Giride gönder, din 13 : Memleket saat ~yarı, ajans ve meteoro
uğuruna kAfirc kılıç çalayım! Ş~hid o. ıoJl haberleri. 13.15 - 14: Müzik <Karışık 
layım!ı. dersin!- dedi. program - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik 

Mehmed Bey yatağından fırlar gihi <Wagner Meisterslnger operaaınm uvert.ü -
rü - Pi.) 19.15: Türk mtızlği (Fasıl heyeti.) 

doğrulmuştu: 20: Memleket saat l.yarı, ajans Te meteoro-
- Be hey Evliyam~. Ölüm olduktan ıoJl haberleri. 20.15: Konuşma (Haftalık spor 

sonra sızlanmak ne boynuma borç! Ben servisi.) 20.30: Türk rr.üzlğl (Saz eserleri n 
bir can için padişaha mipnet mi ederim muhtelif p.rkılar.J 1 - Mahmud CeHUettln 

Demişti. paşa - Hilazam §arkı: Kerem eyle mestane. 
Kara Haydaroğlu Mehmed Bey, sadra. 2 - Lemi - Suzinak şarkı: Yeter hlçranlı 

sözler. 3 - Lemi - Hfcuk!r şarkı: Son a~ -
zam Sofu Mehmed Paşanın huzuruna S. kımı canlandıran. 4 - Leml - Rut şartı: 

Türkiye Demir 
İnşaat ilanı 

ve Çelik Fabrikalan 
Müdürlüğünden : 

Temmm 14 

Müessesesi 

ı. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan sahasında yapılacak Müdüriyet. 
Kantin, Laboratuvar, Garaj, Kapıcı binalan inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2. - İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 270.9l}3.53 liradı.r. 

3. - Eksı1trne evrakn 15 lira mukabilinde Karabük'te Demir ve Çelik FabrL 
kalan Müessesesi veya Ankara'da Sümer Bank Muamellt Şubesinden alınabilir. 

4. - Eksiltme 24/7/1939 Pazartesi günü eaat l5 de Karabüık'te Demir ve Çe. 
lik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

5. - istekliler teklif evrakı me)•anına şimdiye kadar yapmış olduklan bu ka. 
bil işlere bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalannı koyacaklardır. 

6. - Muvakkat teminat miktarı 14.600 liradır. 

7. - Teklif mektublarını havi zarfiar kapalı olarak ihale günll saat 15 e ka. 
dar Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğüne teslim edile. 
cektir. Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet iıale ıaatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması 19.zıındl!'. 

8. - Ru inşaatı Müessese taliblerden dilediğine vermek veyahut münakasa-
yı hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. c2892> .5043ı. 

Hasan ağa, baygın bir halde, hatta 
yarı ölü olarak ele geçirdiği Mehmed Ee. 
yin yarasını sardırttı. İki beygir arası • 
na .kurulan bir sedyeye yalırarak ken -
disini İstnnbula götürdü. 

deta büyük bir alay tertib edilerek çıka. Yok mu cana A.şıka. hiç rnürvetın. 5 - Meh
nlmıştı. Bir ayağı çukurda olan bu ih - med Na81.b - Rast şarkı: Öyle yaktın ki be
tiyar vezirin paraya doymıyan aç gözle. nl. 21.10: Konuşma. 21.25: Neş'ell plllklıı.r - R. 

ri vardı. K3ra Haydaro"lu Mehmed, omm 21.30: Müzik (Radyo Orkestrası - Şef: Prae- 1 1· cfanbu) l l d• • İl"' l 1 6 tortus.) 1 - Haydn: Senfoni 801 majör, Nr, Q e e IJeSI an arı 
~~n~~bird~ne~.hki~pMaıa. 100. 2 _M~-~U~ta~~b~~Mmd~ --------------------~---------~ 

Bu dağ çocuğunu görmek için İstan • 
bul halkı Üskildara dökülmüştü. Bitkin 
bir halde bulunan Kara Haydaroğlu 
Mehmed Bey yattığı yerden halka selim 
ıveriyordu. Abaza Hasan ağa bu çocuğun 
idam edilmemesini, tedavi edildikten son 
ra Girid cengine gönderilmesini tek~if et. 
ti. Bu sıralarda seyyah ve muharrir Ev. 
liya Çelebi de Şama gitmek üzere tiskij. 
dara geçmi~ bulunuyordu. Evliya Çele. 
bi beraber ıtuz ve ekmek• yediği Kara 
Haydaroğlu L\'f:ehmed Beyin bu felaket 
gününde gön1ünü almsk istedı. Hasan 
ağa ile buluşarak Mehmed Beyin yattığı 
çadıra gitti: 

- Esselıimünaleyktim beyim! Hoş gel
din, safa geldin! dedi. Kara Haydaroğlu: 

- Bre hay can kurtaran Evliya Çele • 
b! Sen de hoş geldin ve safa geldin! Am. 
ma ben nahoş geldım, işte siyaset meyd?
nına getirildim! 

Dedi. Hasan ağa ile Evliya Çelebi de. 
likan lının başucunda oturarak teselli 
verdiler; Mehmed Bey: 

- Evliyam! dedi. Bilir misin Sanalan 
belini aştıktan sonra Balıkhisar köyünde 
ol kış günü bizı bastığın zaman senden 
ııe acayip can kurtardık! O zaman sen. 
den can lru:-ta!'dık amma, şimdi bu Ha. 

nnı hangi köylerde ve kimlerin yanın - uvertür. ı _ Joh. Strawı.s: Kayzer val!t. 
da, yahud hangı dağlardn. ve bellerde sak 22.30: Miislk (Opera. aryaları - Pl.) 23: son 
Iı ve gömülü olduğunu sormak oldu. ajans haberleri, zıraat, esham, tah•llAt, kam 

DeJikanh omu? silkti: biyo - nukut borsası Cfiat.) 23 20: Müzik 
CCazb&nd - PU 23.55 - 24: Yarınki pros -

- Bunun suali mah~erde olacaktır. 

Çıkası bir canım için bu kadar insanı ele 
verip ateşe yakıp, onlarda olan ve bel . 
!erde gömülü olar: malları hiç söyli~e • 
mem; koc:ı vezir, gün akşamlıdır. d~n 

doğdum. bugün ölüyorum, hemen sen 
işini gör! 

Dedi. 

ram. 

Son yirmi beş yılın 
meşhur cinayeti eri 

(Baştarafı 9 uncu sayfada) 
Haydudlar, silkinerek ayağa kalkıp 

Mevlevi s,ıdrazam: cevab verdiler. 
- Başüstüne: - Daha ölmedi be reis!. 
Dedi. Asesba~ıyı ça~ırarak: - Ulan uyuzlar, birer bıçak daha a • 
- Varın Parm2kkapıda asın!. tın, eliniz armud mu devşinyor:. 

Diye emretti. Reisin dediği gibi yaptılar. T{:ınlı bı. 

Kara Haydaro~lu Mehmedi yarı ölü çaklanru. adamın bırkaç yerine bire.r de. 
bir halde bir hama! beygirine bindirdi • fa daha sapladılar. 
ler. Parmakkapıya götürdüler. Darağa • Adamın öldüğüne kanaat getirdikten 

CJUlln ipi boynuna geçirildikte?\ sonra, sonra biri kafasından, diğer ikisi de a • 
cellid yamağı altından hayvanı çekti. yaklarında tutarak daha ötelere. açık bir 

Evliya Çelebi meşhur Seyahatname • lahid bulup içine atmak için kanlı cesedi 
sinde bu gencin ölümünü tee$Ürle kay~ sürüklemeğe b~şladıla!". 
deder. Müverrih Naima Efendi ise, Hava simsiyah, rüzgar servi tcpe!e • 
cmecruh ve meyti müteharrik mesabe • rinde garib ve korkunç uğultular yapa. 
sinde olmakla Parmakkapıycı. gönde:-ılip rak geçiyor, servi dallarında tünemiş kuş 
sallbedildi. Sakalsız, henüz sarı bıyıklan lar ürkünç çığlıklar çıkarıyor, mezar ıç. 
gelmiş btt taze yiğit idi. der. !erinde isimsiz vahşi böcekler vızıldaşı • 

Re~a.j Elt;~erm yorlardı. 

Kıbrıs, Tun us, Cazayir, Filistin, Mısır ne. halde ? 
İki .gün sonra çıkan b:itün İstanbul 

gazeteleri, Usküdarda Karacaahmed me. 
zarhğında bıçaklanarait öldürülmüş ge. 
ne iki cesed bulunduğun·ı yazıyorlar ve 

(Bqtaraft T net •Jfadal 
De. Atlas denizi sahiUerind~ hürriyet ha. 
vasından kuvvet alan Fastaltl benzerlik 
te bundan ibarettir. 

Fransa her ne kadar Tunusta biri İtal. 
yan, diğeri Arab iki milliyet cereyanı 

!karşısında bulunuyorsa da bu iki cephe. 
ll mesele sanıldığı kadar vahim değildir. 

Çünkü Fransa tabiiyetinden kurtulmak 
istiyen bu iki milletin gayeleri birbirine 
21d olduğundan hıçbir zaman bir nokta
da birleşemezler. 

Jt.alyanlara gelince: Onlar; Libyayı i. 
dare tarzları ve Bingazide SünusHere 

yaptıkları fena muameleleri yüzünden 
Tunusluların sempatilerini kayb'?tmiş 

bulunuyorlar. Bu halk bilhassa memle. 

ketleri faşizm ıstekleri arasına gireliden. 
beri istiklaldc:ı ziyade Fransa himayesi 

altında bfr muhtarıye~ idareden bahse. 
diyorlar. 

Fasta Tunus emaretinden daha kan. 
şık ve daha şümullü olan muhtariyet i. 

dare cereyanı; hiçbir zaman Tunus milli 

cereyanının vakit vakit gösterdiği birlik 
Jte genişliği gösteremedi. 

F~ansa bugüne kadar Mareşal Lıyotey 
idare metodunun akılane tedbirleri sa. 
(fesinde yerli halk arasında beliren gev. 

§ek ve süreksiz ıstiklal cereyanını tahdi .. 

de muvaffak oıdu ve bugün Şimali A!ri. 

kada o kadar müsaid bir vaziyette bulu. 

nuyor ki eğer yeni hır dünya harbi pat. 
lak verirse kendine sadık müslüman te. 
baadan en az bir zamanda. en mükem. 
mel ve yefüımi bir ordu çıkarmaya mu. 

vaffak olacakt•r. Tunuslular da İtalya. 
ya tabi olmaktnnsa Fransız saflan ara. 
sındn seve se ' çarpı~ac klardır. Dünya. 

nın her tarafında olduğu gibi Şimali Af. 
ri <ada da p:ırn ve kU\'\'Pt en iyi ve 
n ukni iki unsurdu'!' ve Fransa ile Ak. 
d nizde muva ialaı ı kesilmedikçe, daha 
ı: üttehid bir hal ıılıncıy:.ı kadar mü:.lü. 

man memleket&erdeın endi.şeye 

yoktur. 
mahal zabıtanın tahkikatına göre, maktullerin 

Akdenizde ltatyan toplu adaları 
ve Lıbya mmtakası 

İtalya da; elindeki adalarda İngiltere. 
nin Krbrısta gördüğü müşkül.atı g5rmek. 
tedir. 

ttalyanın Bingazide yaptığı fena mu. 
amelelerin islam aleminde bıraktığı tC'
siri unutturmaya çalıştığı muhakkak. 
Fakat Libyada İtalya muhacırlerı ıskinı 
için tuttuğu metod kendine aradığı s'?lll. 
patiyi kaybettiriyor. İskan mıntakası o. 
!arak seçilen yerler, hayvan yetıştırmek. 
le yaşıyan bedevilerir. çayırlarını aza!t. 
tığı gibi muhacirlerin rekabeti de Arab 
köylülerinin hoşnudsuzluğunu mucib o. 
luyor. İtalya şimdiki hald..? oraıarnaki 
tahkimatı içinde kendini emniyette gô. 
rüyorsa bunu yalnız parasına ve hlikit 
metinin nüfuzunl değil, ayni zamand .. 
bugün halletmeğe mecbur kaldığı mc-se. 
lelerin mahdud oluşuna borçludur. -

İtalya; gazeteleri, mecmuaları, rad\·o. 
lan, filmleri, ajanlari."' Yakınşarkta Ş°id. 
deW prop3gancıalar yapıyor. Bu yüzden 

kuvvete karşı hassas olan kütleler onun 
bu gösterişine karşı alikasız kalamıyor 
lar. Bununla bE>raber güttüğü milJiyetçi. 
lik prensipleri: Mısır ve Surıye milliyet.. 
çilerini rnuztario etmekten baska bir JŞe 

yaramıyor. Yerli ahali kendi!erine iı ve. 
rebilecek Fransız ve İngiliz sermayedar. 

larını, cepleri boı ve kendilerile her sa. 
hada rekabet eden Italyanlara tercih e. 
diyorlar. N. Alkaç 
----·········-· -·-- '---··················-

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OOler ve 
ıırtadaşlan 

S. .q... Beykoz iıkele 
baltçıeaiade 

Z ÜPPELER 
8 perde Mi,al revüıü Oto Keti varyeteai Haa1 

Okulto telepati tecrübeleri 

isim ve hüviyetlerini bildiriyorlardı. 
Maktullerden biri, Muammer adında 

yirmi iki yaşlarında bir gencdi. Diğeri ,,_ 
tuz yaşlarında kadar olup Üsküdar bele. 
diyesi tahsildarlı~ını yapan İhsan ismin. 
de bir adamdı. Cinayetin vukuu etrafın. 
da yapılan tahkikat neticesinde fhsanın 
vak'a gecesi, çantası içinde dokuz yüz 
seksen küsur lira mevcud bulunduğu an. 
laşıldi. 

Tabibi adili.n verdiği rapora göre, her 
iki adam ayni gerede ve birbirine çok ya. 
kın saatlerde öldürülmüş olduklarını bil. 
diriyordu. 

* Aradan bır hafta geçti. 
Bir akşam üzeri Karacaahmed mezar

lığından geçmekte olan bahriye yüzba , 
şılarmdan Hızır Fevzı Beyi de 
karmanyolaya uğradığını ve mütecaviz. 
lerin ellerinden pek güçl5kle kurtuldu. 
ğunu gene gazeteler vazıyorladı. 

Zabıta, nihayet Karacaahmed mezar _ 
lığında büyük tertibat alarak taharriya. 
ta başladı. Ye o gece, hava kararırken 

mezar taşlan arkasından yolu gözetliyen 
haydudlar yakalandılar. Bunlar dört ço. 
cuktular. En büyükleri 19 Y8Jlllda Said, 

on yedi yaşında Kadri idi. Diğerleri on 
beş yaşında Ahmed ile on dört yaşında 
Kenandı. 

Yapılan sıkı isticvabları neticesinde bü 
tün cinayetlerini itiraf ettiler. O güne 
kadar üç adam öldürmüşler. birkaç ev 
ve dükkih soymuşlar, Karacaahmed ve 
ci~annda yüzlerce yolcuyu karrnanyo • 
laya uğratmı~lardı. 

Dört çocuktan mürekkeb olan bu hay. 
dud kafilesi, cinayet ınahkemesince ya . 
pılan mubıekemeleri neticesinde on üçer 
sene hapse mahkum oldular. 

Karacaahmed mezarlığı o günden son. 
ra korkunçluğunu klsmen kaybetti. Cüm. 
huriyet ilanından sonra ise, laalettayi:ı 
bir mezarlık halini aldı. 

Ali Kemal 

Atatürk köprüsünün iki yanındaki kaldınm ve trotuarlann inşaatı kapalı zarf 

eksiltmesine konulmuştur. Muhammen bedeli (27767) lira 93 kurU§ ve ilk te • 

ıninatı 2082 lira 60 kuruştur. Proje ve şartname ile buna müteferri evrak 139 ku. 

ruş mtıkabilinde Fen işlen müdürl:.iğiinden alınabilir. İhale 18/7/939 Salı günü 
saat 15 de Daimt encümende yapılacaktır. Taliblerin ilı.aleden 8 gün evvel Fen 
işleri mü<tlirlüğünden bu işi yapabileceklerine dair alacakları fennt ehliyet vesi-

kası ve diğer vesaikle 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyaca.klan 

ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (4666) 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 

Cadde 
Teya sokağı No. ili Cinsi 

Şeyh Mehmet der-

zarfiarını 

Muhammen 
aylılt 

U ra Kr. Semti ve mabftllesl 
EyQp Nişancı Mustafa 
paşıt 

Sarayhurnu Cankur • 
tnran 

Kaledışı 

gahında on oda 8 00 
Değirmen ocııtı camii 1 00 

DOkkln 

• ' 00 2 00 

EyOp, CamiikebJr 
Yenıkapı Katip Kasım 
Eyll p Kızıl mescit 
SultanhHmamı 

lsk •le 
Yenıkapı 
Dibağbane 

Saka çeşmesi 
iskele 
Kireçhane 

18-21 
57-59 

47 
s~ 4 

7- 9 
2 

Cııml altında dtlkk~n 2 00 
2 00 

Cıbıtli Seferikoz 
Çeın berlitaş, Atik 
A.ti paşa 

Baraka 
Jlı.t oda 
Eski ldreçbane 

' 00 a oo 

C.b.ıli, Seferıkoz 

Ç~lebı ozıu Alaettin 
Vezneci.er, Camcı Ali 
Koca Mustafa paşa 
Eyop Cazri Kaaım 
Uzunoarıda 

Vapur ıskelesl 
Tahmis 
Trdmvay 
Mektep 

Seferikoı camii aTlum 3 oo 

Baba llavdar 

MQddeU icar : 

78- ı Araa 
92 • 
~ . 

15 • 
2-t Tanburacı han 

oda başılıat 

'l'esliml tarihinden 940 - senesi Mayıs sonuna kadar 

Aks~ray, MollııgQranl Taşmektep 

MOddeti icar: 
•9 Bostan 

Teslimi tarihinden 941 ıenesi Kasım iptidasına tadar 

to oo 
i 00 

2 00 

ı 5o 

7 5o 

Seneliği 

8o 

Yukanda yazılı mahaller kiraya verilmek Ozere arttırmalan uzatılmışbr. 

tstekJiler 18/ Temmuz / 939 Salı gilnQ saat 15 - e kadar Çemberlltaşta İstanbul 
Vakıflar BaşmOdOrlognnde Vakıf Akarlar Kalemine gelmelerL (5167) 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan i§: 
ı _ Büyük menderes tabilerinden Çürük su üzerinde yapılacak regülat.örle 

Sarayköy ovasını sulamak üzere açılacak kanal hafriyat ve sınai ima!Atı kfşif 
bedeli ( 470.004) lira (70) kuruştur. 

2 _ Eksiltme 24/7/939 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 15 te Nafıa Ve
kaleti su işleri reisliği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulilıe yapı.. 
lacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fennt şartname ve projeleri 23 lira 50 kuruş mukabilinde su işleri 
reiSliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22..550 lira 19 kUJ'Ufluk muvakkat 
teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekfiletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere v~sika almaları ve bu vesikayı ibraz etme. 
ler! şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar ebiltmeye iştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev. 
veline kadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri IAzımdır. 

Postada olan gecikmeler .kabul edilmez. (2552) (4602) 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Eyüb P. T. T. Merkez binasında bir kısım tamiratın yaptırılması .işi açık ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 19/7/939 Çarşamba saat 15,30 da Istanbul B. 
Postahane alt katta müfettişlik odasında toplanacak alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 617 lira 54 kuruş, mu1'akkat tem~t 47 liradır. İsteklilerin ol.. 
babdaki keşif ve şartnameleri görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üze. 
re çalışma günlerinde mezkur müdütl:..ik idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
gün ve saatinde de bu tarihten 8 gün evvel İstanbul vilayetinden 500 liralık, bu 
işe benzer iş yaptıklarına dair alacakları ehliyet vesikası, 939 yılına aid Ticaret 
Odası vesikası. muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. •4805ıt 



14 Temmuı 

Basvekil istirahat etmek için 
dün Yalovaya gitti 

Maliye ~ekili tfııy ctatpa§a ısıasyonurnıa. 
Başvekil Refik Saydam Hariciye Ve- zctecilerln muhtelif ıuallerine s~~ece: 

'l..n· ş··:ı--ı. s covglu Ank~ra mutelit 1ta. c- İstanbula istirahat etmek ıçın gel. 
11UJ.l uau u ara ld kta y alo 
tanna ilave edılen hususi vagonla dün diın • .Be~ altı gün Jta 1 

_ ~ ·~ • 

sabah şehrimlzc gelmişlerdır. va.y~ gideceğim. Sonra goruşuruz> de. 
:Başvekil ve Hariciye Vekilini karştla. mıştir. . . . 

rnak üzere Partı Unıami Katibi Dr. t"'ikri Suvat vapuru saat on birı yırmı beş 
""'~ pft_... .. f ttlc:i Tevfık F1krct Sı. geçe Pendik ıskelesindcn hareket :tmış. 
. u1:~er, cuıU mu C ı- ··ı··......,;;..,+;; Jstan 
la A t ı m b'usu Tayfur Sökmen, Başvekili Yalo·v'aya go u ... ~~ .. r. • 

y, n aya e u ı· · p r M'"d"rü de ayni va 
Va1i ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, Va. bul v.a ısı ve o l'J . u_ u • 
1i Muavini Hüdai Karat:ıb:rn, Del\?diy~ purla Yalovaya gitmıştır. . . 

Re. M · 
1 

D nizvolla.."'l Umum Başvekili uğurladıktan sonra Harıcıye 
ıs uavın en, e ·.; b'll K d k"' .. d kı e\•me 

Müdürü İbrahim Kemal. Elektrık, Tram. Vekili otomo ı e a 1 oyun c 
vay ve Tünel işletmesi Umum Müdürü gelmiştir. • . 
Mustafa Hulki. Tapu umum Mü:iürü Mafiye Vekılı de dUn Ankaradan 
Klzıın, defterdar, kaymakalnr,_ ~~ir lstanbu'a geldi 
Meq!isi azaları saat dokuzda kopnıuen 
kalkan Suvat vapurile Pen.diğe gitmiş. 
lc.rdir. lstanbul K<Ymutanı General Halis 
Bıyıktay, Rektör Cemil Bilsel otomobiL 
le Pendiğe gelmış bulunuyorlardı. 

Tren .saa.t 11 de Fcndiğe gelmiş, evve. 
U Başvekil. mütcakıb0n Hariciye Vek•li 
trenden inmişler, kendilerini kar~ama. 
~a ~elenlerin ayrı ayrı ellermi sıkm~lar, 
ıhatırlannı sormuşlardır. 

Refik Saydam, Hariciye Vekili Pen. 
dfk istasyonundan vapur iskelesine ka. 
dar yürüyerek gitm'işlet"dir. Başvekil ol. 
du'ktan sonn İstanbula ilk a~ra gelen 
Dr. Refik Saydam şerefine Pendik bay. 
?'~!arla donatılmıştı. Halk BaşvekiH 
coşkunca aHcışlıyordu. 

Maliye Vekili Fuad Ağralı dün sabah.. 
ki ekspresle Ankaradan şehrimize gel. 
miştir. Vekil Haydarpaşa istasyonunda 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar ve 
maliye erkanı tarafından karşılanmış ve 
doğruca Ercnköyündeki evine gitmiştir. 
Fuad Ağralı birkaç güne kadar tedavi 
için Parise gidecektir. 

Gümrük ve !nhisarlar Vekili 
bugün geliyor 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Ka. 
radeniz bugün Ankaradan şehrimize ge. 
lecektir. Vekil şehrimizde Gümrük \"e 
İnhisarlar teşkilitını tefilı edecektir. 

8-şvekilin telgrafı 

A.nkara, 13 - tminci Türk Basın kon • 
.Refik Saydam bu esnads Parti Umu. · · t 1 - b~l D ,_.l. . . . . . .gresının op anışı munase c-·u e an1 1ye 

mi KAtıbı Fikri Tuzere iltifat et:n·şler, V kil" tar fi d kil tel f B 
sıhha'fterlni . e ı a n an çe en gra a aş. 
. sormu.ş:~1'dır. Başvekil Re. :vekil şu cevabı vermiştir: 

fik Saydam gaıetecuere; Koo.greınin hakkımdaki duygul3rnla 
c- Yalovaya istiraha: etmek için gi. teşe'k'k.iiı- eder ve meııalıinde muvaffaki

diyorurn. Bir1mç gün kalacağım> riem:ş. yetler dilerim. 
~erdir. 

Hariciye Vek'ili Şükrü Saracoğlu ga. 

Başvekil 

..)oktor Refik Saydam 

lngiliz ihtiyat filosu 
seferber edildi 

SON POSTA Sayfa 11 

ital~a, Fran~aya verdiği Sulh, harbe karşı mukabil 
hır nota ıla Hatay • 

anlaşmasına itiraz etti taarruza geçtı ! 
(B~arafı 1 inci sayfada) 

tanın metni şudur: 
cKmliyct hükfuneti İskenderun Sanca. 

ğının Türkiyeye verilmesi hususunda 23 
Haziran tarihinde Fransız ve Türk ha. 
Jtt'.imetleri arasında bır anlaşma vukua 
gelmiş olduğunu matbuat vasıtasıle öğ. 

rcnmiştir. 
İtalya, • San Remoda toplanan mütte. 

fik devletler yüksek konseyinın 2514/ 
1920 bu-an mucibinc2 • manda veren 
devfo.t sıfatile, kendi haberi ve muvaf a. 
kati olmadan müzakere:? ve imza edilen 
ve mandanın hedefleri ve ayni zamanda 
alakadar ahalinin arzusu ile de bariz bir 
tez.ad halinde görünen bu anlaşmanın 

mefadı üzerine her türlü ihtiraz kayıdlo.. 
.rını koymakla kesbi şeref eyler. 

Matbuat, bu münasebetle Fransa ha 
riciyc nazırmın yaptığı bazı tahnri veya 
şifahi deklarasyonlar. da neşretmekte ol. 
duğundan Italyan hüküm.eti, bu dek!a. 
rasyolnar hakktnda da ayni ihtiraz ka. 
yıdlannı bildirir.> (A. A.) 

(BO§ta.Tafı 1 inci sayfada) 
Baltık denizi küçük devletleri hava. 
larında İngiliz bayrağını göstereceği 
haberleri filhakika bir nümayişten 

başka bir ~Y değildir. 
Kezalik Ağustos ve Eyl(ıl aylarında 

yapılacakları haber verilen büyük demz 
ımanevralanna 50 ihtiyat lngiliz harb ge. 
misile İngiltere anavatan filosundan tlO 
zırhlının iştirake hazırlanması ve 12 bin 
ihtiyat sübay ve erbaşının çağınlacağı 

öyle Jhaberlerdendır ki, geçen Eyliil 11. 

yındn ve sonra Çekoslovakya ve Arna. 
vudluk hadiseleri olurken İngilterede 
g&terilen tereddüd ve ürkeklıklerin n'". 
tık bir daha tekradanmıyacaklanm gös. 
terir. 

Keza bir kısım İtalyan donanmasının 
12 adalarda toplanmasına karşı Fransız 
ve İngiliz filolarının Kıbrısta birikmele. 
rl ve bu adanın sahillerrndc manevra 
yapmaları Doğu Mdenızde hassasiyeföı 

fazlalığını irade eder. 

Nihayet işte görüyoruz ki İngiltere 
Cevab 

Faris, l3 (A.A.) _ Havas nj3nsı bil. kara ordusu için yemden 75 milyon ster. 
diriyor: Jing gibi müthiş bır meblağı bir Jclmede 

vermektedir • 
1skenderun Sancağı hakkmdakı Türk. 

Fransız mukavelenamesinin musaddak Birkaç senedenberi Avrupayı sarsan 
nüshaları, bugün Pariste Türk:ye büyük ve Doğu Asyayı altüst eden emniyetsiz. 
elçisi B. Suad Dava7. ile Fransız harıl!ıye lik ve müvaıenesızlik buhranlarının hep 
nazırı B. Bone arasında teati edilmiştir. !ngiltere ile Fransanın senelerce ihma!. 

Nota Jakaycfi ile karşılandı 1erinden çıktığı mahimd•ır. l"akat gı•çen 
Paris, 13 (A.A.J -· Havas ajansı tebl.ğ sene Eylfıl ayında baş göı;terPn ve Çem. 

ediyor: berlaynle Da\adyeyı ta Münihe Führe. 
Türk • Fransız anlasmaları mefadı rin ayağına kadar gitmeğe seıvkeden i'k 

haklkında ihfüazf kayıdlar ileri süron Çekoslovakya hadisesi üzerınedir ki, bu 
İtalyan notası Pariste lakayıd bir suret. iki memleket pek ciddi surette si.ahlan. 
te karşılanmı~tır. Buna binaen Fransız mağa başlamışlardır. Bilhassa İngiltere 
hükumeti kuvvetle muhtemel olarak bu 'Büyük Harbden sonra hava, kara, ve 

nota !hak.tonda h1çbir muamele yapmıya. 
cak, belki sadec~ mutad veçhii~ no:anın 
alındığını bildirecektır. 

Fıransız Cümhurreisinin sefirimize 
ziyafeti 

Pari~. 13 (A.A.) - B. ve Bayan I..,{'b. 
run B. ve Bayan Suad Davazı bugün F. 
lize sarayında öğle yemeğini! davet d. 
mişleroir. 

hatta deniz kuvvetlerinı biie c derece 
ihmal etmişti ki onun göı iilmemiş bir 
azimle çalışması lazım gelmişti. 

Bugün ise onun yapt!ğı ve yapacağını 
bildirdiği askeri gösterı:erin ifade e~l1ği 
şey artık zaf dev:-esini geçırerek harbdE:rı 
yılma.dığı ve Fra~s~. ile. bütün kem e. 
melleri kıracak kadar, bütün ve kuvvet. 
li bir işbirliği kurmuş olduğu lıakıkati. 

dir. 

ingiltereye sipariş Bunlnr her ne ;cadar türlü t!irlü Al. 

Bugün Londrada artık hava hücumla. 
nndan fazla korkmağa lüzum olmıyacnlt 
derecede her türlü tedbirler alınmış bu. 
lunmaktadır. Ayni veya diğer münnsıb 
tedbirler Pads 1çin de alınm1ştır. Bu iki 
memleketin deniz, hava ve kara kuvvet.. 
leri kafi derecede kuvvetlenmiş, ve sa. 
nayileri bir harb ihtimali ıçin teşktlat. 
kındırrlmıştır. Dıs denizlerle Amerika 
ve dünyanın heme.:ı bütün altınbn o~ 
ların elindedir. Petrol, kauçuk, ve her 
nevi ham malzeme, nülasa uzun b·r har. 
be ve uzun bir harbde yaşamağa mahsw 
olan her §ey onların hükmündedir. Onun 
içindir ki, onla!' harbden korkır.adıklan. 
nı göstermekted'rler. Biz bunlarda su!. 
hün harbe mukn bil taarruzunun ifades1. 
ni görüyoruz. Çünkü İngihz ve Fransn 
tc.slihatının ht?defi bır harb çıkarmal 
için değildir. Onlar bütün bu azım meseı 
ve masrafları sırf dünyada sulh ile st& 
tükoyu muhafaza için ihtiyar ediyorlazı 
İşte bu Türkiyenin siyaset ve menfaat 
lerine uyduğu ıçindir ki bız onlarla bera. 
ber oldı..dt. Ancak bu bizim merkezt devı 
Jetlere karşı herhangi bir düşmanlığı· 
mızı ifade etmez. Bilakis Türkiyenin dv 
siya~tinin temelı yakın veya uzak heı 
devlet ve milletle mütekabil hürmet v4 
menfaat hisleri ile iyi geçinmektir. Eğeı 
bugün bu düsturun ihlfil 0Junduğun1 
zannedenler varsa onlar bunun sebeble 
rini sırf kendi hatalı ve tecavüz.kar ha 
reketlerinde aramalıclırla:. 

H. E. l~rkitet 

Gizli haberler 
(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

Saray aynca, tehlıke işa~!.lne mah. 
sus elektrik tesisatı ile şehirdeki Alınan 
askeri ve polis merkezlerine bağlı bulun. 
maktadır. 

Geçenlerde, bir akşam üstü saray mtı .. 
hafızlarından biri her nasılsa bu tesisatı1 

harekete getirmiştir. Tehlike işaretine 

muttali olan Pragdaki A1man polis t~~ 
lkilah, derhal saraya üç kamyon dolum' 
polis memuru göndet"miştir. Polıs! müte. 
akıb, askeri kuvvetler de saraya var.\ 
mışlardır. 

man - 1ta1yan meydan okumalarına bireı edilen 4 denizaltımızın oevab ve birer mukabil taarruz iSE!ler ccı Akşam karanlığında bu asker kalaba. 
esas itibarile Avrupanın doğusu ve ce. lığını gören saray muhafı1.lan. Çc.klerin · 1 ·ı ı· nub doğusu ile Akdenizde muhtemel te. ihtilfıl çı.kararak saraya baskın verd.lkle. 

ınşaa 1 1 er ıyor cavüzleri menetmek ve durdurmak ıçin. rini zannetmiş ve silfilılannı bırakarak. 
(llaft4rafı l inci -.ayfadaJ dirler. Geçen harbde Aimanyanm, İngiJ. teslim olmuşlardır. 

ze indirı1cn Atılayın teçhizatı ikmal P- terenin harbe girecf:ğını bilmediğini ve ITagdaki bütün Çekler arasında latife! 
dilmektedir. Ağus.os ayının ilk haftasın. bunun için harb çıkardığım 1ddıa eden.

1 
mevzuu teşkil eden bu hadiseden sonra. 

da Dafma tecn1beterıne başlanacaktır. ler vardır. Fak.at bôyle bir iddla bugün Hrads"1ıin sarayının muhafız kıtaatı 
Haliçteki Taşkızıkta inş.aatJ devam e. f var.id olamaz. Ancak bu tedbırler barışı korkaklık ve ihanet suçu ile divanıharbe 

den ve A1man!arct .sipariş ettiğimiz dört l koruyacak mıdır:/ sevkedilmişlerdir. 
denizaltı gemi.sinden biri olan Yıldıray. =========:8-
30 Ağusto.sta merasiml~ denize indirıle. 
cektir. 

inıgiliz iezıgahlanna sipariş edilen dört 
denizaltı gemımızin fo..şaa!ı ilerJemekte. 
dir. Yakında deni"J"; sübay ve erlerinden 
miirekkeb bir heyet gemilerin ınşaahnda 

OSMANLI BANKASJ 

(Bapvah ı inci sa11tadıı J \milyon sterlin ayrılmaktadır. ve inşalarını .m:iteakıb dalma ~bele. 
~ Eylfil ayındaki seferberlık müs. Mühimmat nezaretme aynlıuı l,. mil. :rinde bulunmaİ üzere İngiltereye gıde. 

tesna, Büyük Harbdenberj ıhtiyat d.->nan- yandan 30 u bir istıkraı c.kcıi suretı1e el. caktir. 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TEStS TARiHi 1863 

St•tOlrri "' Türkİpl' Cumhuriyeti tle mıinakil mukavelen11mes1 
1292 Num,1r11/J 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmisıi; 

aıa ilk defa olarak manevraya çıkacak .. de edilecektir. Tecrübe :mahiyetinde T~kızakta yap. 
nr. Hava kuvvetlerine ayrılan 40 !llıl) on. tırılan denizaltı gemuerinin inşaatı ivi 

Bu donanma bir saftıbarb, bir tayya. dan 39 u gene bir istikn.Z 11€ t<>mın eeı. netice vemı~c;tir. Yıldırav, denize in~i.. 
~ gemisi, dört kruvaz.a.r .filotı.ıa.u, dö1t lcce'ktir. rildikten sonra Taikuakta iki denizaltı 
destroyer .filotillası, bir mayın geml~, Bu ve.'li tahstsat ıle b:1 sene hava ku·ı. gıemim.izin inşasına hemen baş'la.necalc.. 
muhr.iıbler ve deni;;a)tı gemilerinden mü. vetlerl için ayrı.lan paranın yek3nu 2ıl> 1ır. Yeni denizaltı gemilerinın inşaatına 
reklt~ir. milyon sterlinge baliğ' olmak~dJ!'. Cüm1ıuriyet bayramında merasimle ba§-

Ayrıca, ihtiyata sevkedilınij olan 12 Dominyonlarcla mecburi asbrlik lanması muhtemeldir. 
bin deniz sübay ve erı de. ihtiyat :l\l..'lan- Patis, 13 (.l\.A.) - Sıvui "ı.T.anS!Z J 
ınasında istihdam edilmek üz~:-e vazıJ~ mah.fellerlnde söyı':!ndı~ne göre l..onc?:-a t ... Jyan filosu Trablusta 
başına çagı:-ılrruştır. Bu emir alaJcada:-. hükfuneti, dominyon :ı :a müracaat cdr. Trablus 13 (A.A.) - İkinci İtalyan 
lıeıııa 'blrcr şahsi mektubl:ı ri1dirilm;_ştir. rek nu memleke1.!r.raeld beyaz ıi.kı men. deniz filosuna mensub 1-4 gemi Trablu 

Kral, 9 Ağustr>sta, 80 parçadan murek. sub halkın tngilterede o~dugu gıb. nıcc. sa gelmiştir. 
k:e'b anavatan filosu ıle bun:ı ilti.nak eM bun askerlik hizmetine tabı t-.ıtu~ını ================ 
l!eook olan fötiyat rlonanmay1, \\ey. istiyeckti::. 
mouth körfo:ôndc teftiş edcek~i!". ing.lig 'tayyardlerinin uçuşları 

Çemberlayn'in beyanatı Paris, 13 (A.A.) - Hava. nezarl'tı , f n. 
Londra, 13 ( A.A.) __ Başvekil bng:ın giliz hava kuvvet\e!'nıın önümüzdeki 

öğleden sonra Avsrn Kan1arasmd~ yaptı- hafta bidayetind~ Fran.5:ı üur .. Jc ı:r 
A'ı beyanat'".a deni= Vi? tayyare fılo1arır.m uçuş daha yapaca~t!ll bil.:fü·ır.ekte:'.Ur. 
A~ ve Eylül ayları:ıoaki kombine Hava r?ezureti, evv4'lki sab:ıh y;ıp:1:m 
man~alanndan azami istif.aı:te te'Tlın gösteri ıuçuşlarrndar. da çok memnunnur. 
trtmek ve filonun müessirliğt. derecesir.i İngiliz ıhav.a kuvvetl~rınln 14 Tt-mmuı 
artırmak için ıhtiya1 gemilerin de bu ~iklerinde ikinci bir gösteri UÇ'llŞU 
ına.:nevralarn ışt!rak edeccğıni b"tdinni~ y.apmalan ıtesbit edı!mi§'b!'. 14 1mım~z 
t:Jr. Manevralac şim:liden b•itlin Akriuı!ı uçuşuna, Fr!!nsız hava kuvvetle:i t.ari. 
filarunu ihtiva etmektedir. cinde, İngiliz !tava kuv:vetıenne mcmııb 

Muazzam tahsisat olarak bin kadar tayyareci iştirak eyH. 

Londra, 13 (A.A.} - Bu s;.btıh ~H yecektir. 
mwızaıın bü~ tahmini ne~n."lliımi~ti... FrallS1Z iayyaıeksaiııin ~rı 
Bu ıı&h.minıere nazaran müh mmat neza. .Fransız hava lmYvetlerınin de 1n1!fl-
retine 144 ınllyoJl, hava kuvvetlerine 40 tere üzerinde uÇUliar -,apması için pro. 

jeler hazırlanmaktadır. Fransız tayyare. 
Jdri. İngiltere üzerinde ev'·~la h:.ınduz, 
bilahue de g~ uçuşları ynp3cn. \ardır. 

İngiliz tayyare füolan, Fransa üze. 
rinde yapacak1a!1 uçuşlarda. '•i-; y~ ın. 
meden muhtelif istikametlere doğru se. 
!.erler yapacaktu. 

Frama ve Akdeniz ibıerinde 
Londra, 13 (A.A.) - cStar.. gazete

sinin bı1dirdi~in.? göre 1'3 1ngıliz hava !i. 
!osunun Fransa ve Akdeniz ~zerinde hir 
uçuş yapm:ı:ı'l için bır pllin hazırlanmak. 
tadır. 

Birkaç gün içinde yapılacak olan bu 
uçuş esnasında katediler::eıt mesafeni.o 
yekünu 3200 'kiloırne-tredi~. Uçuş:ı 1000 pi .. 
lot 'W9air mürette:bat iltirak ederutir. 

( 24/6/ 1913 tarilıli 143.S Numaralı R1>sml <J11uıe) 

.. rmayesl: 

lhtl.,at akçesi : 

10.000.000 incUlz Lirası 

1.250.000 lngmz Lirası 

TOrkiyenin baslıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSlLVA ve NIS'de 
LONORA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, KtBRIS, VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve IYıAVERAVI fROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

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

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

t1esabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticarl "redi1er w ~esaıMi krediler küşadı. 
Türlciye ve Emebı memleketler üzerıne keşıde senedaı 
6oru ~ırien 
Esha,. w tattv.ıaı. altın vt' emtaa üzerıne avans. 
~~ı ıahsılah ve uire. 

& yüksek ~niyet sartlannı haiz kiratılc 
Kasalar Servisi vardır. 

ıskonıosu. 

Ptvannın en mQsait tarflarile (kumbaralı veya 
kumbarasız ) taaanuf hetıaplar. açılar 
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ru .. llllP'. "Son Posta,, IHD Hikayesi ~n .. mnm .. ınmn .. 1111101 .. nımı .. nıı~ 

1 
istanbul Oniversitesi A. E. P. 

Komisyonundan : 
1 p· ~ ıyes muharriri = 

i -
Yapılacak iş Keşfi Teminatı İhale günü SaaU 

Gureba H. Kulak, Boğaz, Burun klini. 
ğinde yapılacak tahta mobilya. 160~ Li. 121 I.i. 27/7/9'J9 10 

l m .. ıııuwuu .. ııım111m .. 111111111 .. 1Ullb. 
-

..JflW ... Gureba H. 2 ci Şirürji kliniğinde yap. 
tınlacak tahta mobilya. 3168 238 .. • > 10,6 Çeviren : Nimet Mustafa 

Fi tarihinde, tıyatroya merak sarını~ ı ihtiyacı old:ığu~u~ bu parayı ben .. te~~n 
tını. ilk başta aktör olmak, sahnede go. edersem, pıyesımı oynamaları mumKun 
rünmek istedim, olmadı. Ç1nkü ben şiş. olabileceğini söyledi. 

- Tabii bana, birind ve ikinci perdeyi 
baştan aşağı kadar ben yazdım. 

- Gerçi öyle amma, benim yazdığım 

Üniversite merasim salonunun betona 
çevrilmesi. 
Soba !kurulması tamiri boru ve tefer-

1583,47 119 • > , 15 

mandım, şişman aktör olmazmış, üstelik Piyesimin oynanmasını istiyordum. Ti. 
ibiraz kekemeliğim vardı. Meğer kekeme~ yatro müdürünün temin etmemi söyledi. 
den de aktör olmazmış. Nihayet karar ği parayı temin ettim ve piyesim müdür~ 

piyesi •• 
- Ha anladım. O oynanmazdı ki! 
- Neye oynanır dediniz? 
- Yanılmışım, insan hiç yanılmaz O-

rüatının alınması. 1683,90 127 > • > 15.1 

1 - Yukarıda yapılacak işler Uektörlükte açı'k eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsteklilerjn tahta mobilyalar için Üniversite mimarlığından ihaleden bef 

gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi için de 1000 liralık bu gi.. 
bi işleır yaptığına dair İstanbul Vilayetinden ihaleden 8 gün evvel vesika alma.. 
ları, soba işi içind~ bu gibi işler yaptıklarına dair vesika göstermeleri ve bütün 
isteklilerin 939 Ticaret Odası vesıkaları göstermeleri lazımdır. 

vermiştim. Piyes yazacaktım. Yazacağım de ıkaldı. 
piyesin rnevıuunu günlerce düşündüm. On beş gün muhtelif yerlerde muhtelif 
:Aylarca düşündüm, aylarca emek sarfe. temsiller vermişlerdi. Fakat benim pi • 
dip piyesi bitirdim. Ve o zamanın olduk. yesimden bir haber çıkmıyordu. Bir. ke. 
ça tanınmış bir tiyatrosuna götürdüm. re daha tiyatro müdürünü görmiye git • 

lur mu? 

Tiyatro kapısında sakalı uzamış er • tim. Tiyatro müdürü on beş gün evvel 
kekler, kılık kıyafetleri bir şeye benze. söylediklerini bir kere daha tekrarladı. 

Beni bir düşünce almıştı. Tiyatroya 
oldukça para yardımı yapmıştım. Şimdi 
de tiyatro müdüriin~ hakkı telif vermem 
icab edince bir kere> daha kes~min ağzı. 
nı açmak icab ediyordu. Fakat ben başka 
bir şey düşünmüştüm: 

3 - Bu işlere aid şartname. keşif ve diğer evraklar Pazartesı, Perşembe gün.. 

~eri Rektörlükte gôrü!ür. c4974> 

miyen kadınlar vardı. Onlara sordum: Bir ıkere daha benden ihtiyacı olan pa • 
- Benim bu pıyes için alacağım hakkı 

telif yok mu, ondan sizin hissenizi verL A.SEPTA. _ Bu tiyatronun müdürü kimdir? rayı temin etti. Ve piyesimı oynıyacağına 
Bakıştılar, gülüştüler .• Onların bu ha. söz verdi. 

li hoşuma gitmedi. Sesimi yükselterek On 'beş gün gene bir ses çıkmadı. On rim. 
sordum: beş gün sonra bir kere daha müdürü gör. Tiyatro müd:irü bu sözü duyar duy • 

- Size hitab ediyorum, bu tiyatrO'l'lun dürn: maz ayağa kalkmıştı: ~ Yemek salonlarına, yatak ve baıı-
TABLETi 

müdürü kimdir, nerede bulunur? - Piyesi okudum. Yarın bu hususta - Ne demek istivorsunuz .. Sizin hakkı .·. yo odalarına, mutfa klara, apt eaa• 
İçlerinden sarı saçlı, çil yüzlü bir er • görüşebiliriz! telifiniz olmaz olur mu? Hem eser telif ~ @ ~ nelere, kahvelere. gazinolara, lo-

~clc cevaıb verdi: Dedi. Ertesi gün tekrar gittim. olduğu için tam yüzde on alacaksınız... ~ . . ~ kantalara, eşya depolarına asmakla 
- Tiyatro müdürü, rejisörü ve baş ak. - Piyesiniz mükemmel, fakat birinci Yüzde on düşünün bir kere en azdan beş 'J}-" ~..,,.,. SiNEK, stvRI SiNEK, GÜVELER 

törü benim! perdede bazı rötuşlar yapmak icab edi • bin lira hasılat yapsak, beş yüz lirası te. 

- Affedersiniz tahmin edememiştim. yordu. Onlan da ben yaptım~ miz para olarak sizin eli"ize geçecek.. ve DIGER HAŞERATI UZAKLAŞTIRMAK KABiL OLUR. 
Bu söz gayri ihtiyari ağzımdan çık .. Dedi. Ve birinci perdeyi bana okudu. Beş bin diyorum ya, on bin de olabilir. O GÜVELERiN 

mıştı. Benim yazdığım piyesin birinci perde .. zaman elinize geçecek bin liradır. Dü • Temas auretile mücadele ve imhası lazım gelen 
- Olabilir! sinden atarak tek bir kelime bırakma • şünün havadan bin lira •• Bize bundan rlo. SORFELERI, KARINCALARI ve HAMAM BOCEKLERININ 
Dedi. Yanındaki sakalı uzamış, er • mıştı. kuz bin lira kalıyor zannderseniz yanı • 

kekleri, külüstür kıyafetli kadınları işa. Povaya başlıyacağız, dediği gün mü • lırsınız .. Artistlerin parası, dekor, kos • IMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamqırlara, halılara, dolab 
r et etti: dür: tüm, tiyatronun ipe sapa gelmez masraf. çekmelerine ve aandıklara KUTU içinde aatılan 

- Arkadaşlarım. Tiyatromun artist • - Bu g:.in provaya başlıyamıyacağız, ları bütün bu parayı götürür. Hem ben 
leri. çünkü aktörlerimle birlikte dün üçüncü sizden hakkı telif ~ıarak ancak ikı yüz K R 1 S TAL 1 Z E AS E P T A'yı Kullanınız 

Beni~~brn~~r~~: ~~~~~~~~~~ - lira~~~~~inb~K~~~-~~~~============~~~~~~;;~~~;;~; - Ya siz kimsiniz? tık, dedi. Üçü.o.eti perdeyi bana okudu. nında. bu istediğimin ne ehemmiyeti var ~ 
- Meşhur tiyatro müellifi! Üıçüaıcü perdede de benim yazdığım pi • ki! .. Fakat bunu peşin vermelisiniz .• Mas. :kor boyuyordu. Beni görünce işine de • J l~ri daha ba.!1'a olmalı ••• Bu ~den size 
Benim bu sözüm gene onları güldür. yesin üçüncü perdesinden bir tek kelime raflarımız rnalıim. vam ederek konuşmıya başladı: bır n~ mustear bulduk ve ilinlara o 

:rnüştü. Onların gülmelerine de ben kız.. bırakmamıştı. Allem kallem etmiş, beni hakkı telif _ Ho elcüniz .• Afişleri beğendiniz namı mustaarı yazdık. Ne çıkar efendtm. 
Na.. t ş g Bundan bö'yle o isimle m-hur olursunuz. ımştım; fakat kızgınlığımı belli etmedim. .1.1ıayet prova başladı. Provada be - vermiye kandırmıştı. ki yilz lirayı da mi? --s 

- Tiyatronuzda temsil edilmek üzere nim ~mış olduğum üçüncü perdeyi fü. verdim. _Hangi afişleri. Adamakıllı hiddetlenmiştim. Barbar 
size bir piyes vermek isterim! zumsuz buldukları için olduğu gibi at • Artık piyesımin oynanmasını bekle _ _ Sizin piyesin afişlerini •• Bugün du. bağırmıya başladım: - Bu ne rezalet, 

Dedim. Tiyatronun müdürü olduğunu tılar. mekten başka yapacak bir işim yoktu. varlara asıldı. bu ne kepazelik, ben piyesin oynanması.. 
söyliyen zat: * Nihayet duvar afişlerinin el ilanlarının _ Alay mı ediyorsunu~ Allah ~kına. nı menettireceğim. 

- Sizinle bu hususta görüşmek için o. Piyes oynanacaktı. İlanlar bastırılı • basıldığını haber aldım. piyesin adı başka, müellifin adı başka.. Gülüyordu. 
· 1 -..l dı - Ne hakla? dama geçe im! yorn.u. Piyesin ilanında benim de ismim - Yarın afişleri görürsünüz! - Piyes ayni piyes .. Yani sizin yaz • 

Hakkı vat"dı. Ne hakıa menettirebl .. Dedi ve beni merdiven altındaki kö .. bulunacaktı. Fakat tiyatro müdürü bana Denildi. Ertesi gün afişleri gördüm. ğınız ve benim rötuş ettiğim ·piyes, son 
od d B · if · lirdim. Piyeste ne bır satır yazını, ne de ım.ürlüğe benziyen bir aya al ı. en pi. ~yle lbir teklifte bulundu. Fakat oynanan benim piyesim değildi. Ve dakikada adını değiştirdik •. Müell' ıs · 

d d ğ ismim vardı. yesimden bahsetmlye vakit bulma an o - Piyose isminizin muhakkak konul • müellif ismi benım ismime hiç benze • mine gelince .• Son dakikada onu e iş • 
•kendi tiyatrosunu uzun uzadıya anlattı masını istiyorsanız, bunun için hakkı te- miyordu. tirmek mecburiyetinde kaldık, Sizin fa • 
ve uzun sözün kısası her bakımdan bu lü vermeniz icab eder. Dosdoğru tiyatroya koştum. Tiya~ro miniz bir manifatura tüccarı, bir gümrük * Piyes oynandı. Hakkı telife gelince •• 
eşi ·bulunmtyan tiyatrosunun hayatını Şaşırmıştmı: müdürünü sahnede buldum. Bir elinde simsarı için güzel bir isim olabilir. Fa • 
idame edebilmek için bir mıktar paraya - Hak·kı telif mi, kime vereceğim? bir bakraç boya, bir elinde bir fırça de • kat muharrir için olmaz •• Muharrir isim. 

Tiyatronun hasılatı masrafa başa baş pel. 
diği için onu da alamamıştım.. 

İhtiyar adamın hali bütün salonda 
soğuk bir hava yarattı Kadriye hiddet· 
ten kıpkırmızı olmuş bir vaziyette ora
dan ayrılldı. Türkçenin bütün incelik -
ierini anlamıyan Lady Salikok kırıta -
rak ihtiyara yaklaştı: 

- Ooh mösyö.. rica ederim.. Benim 
olsun avantürümü söyleyiniz. 

Sonra ilave etti: 
- Bilmem genç kız olmıyanlar da 

sizden bunu rica edebilirler mi? 
Hadi be~: 
- Bu kadar güzel elleri olduktan 

sonra! 
Diyerek onun irice elini avucuna al

Qı. Ve söze başladı: 
- Madam, siz çok zeki bir kadın de

ğilsiniz... Hayatınızın ibaşlangıcmda 
çok zahmetli, sı.kıntılı ve kederli gün -
1eriniz oltlu ... Şimdi paranız var ... Fa
kat bu parayı kolaylıkla elde etmiyor -
sun uz ... 

Lady Salikok biraz bozuldu. Fakat 
bunu belli etmemek için tebessüm et -
mekte devam etti. Türkçe olarak: 

- Falımızın sözlerini hep tersine al: 
malıyız ... dedi. 

Onun bozuk Türk~si bütün salonu 
güldürüyordu. 

Hep gülüştüler. Erninenin sevgilisi 
Eldeki falı okumakta devam etti: 

- Sizin için üç güzel kadından ge -
!ecek bir tehlike var ... Onlar sizin için 
büyük bir tehlike olabilirler. 

Lady Salikok yana döndü. Ve Erte
kin beyin kızlarına bakarak Kadriye • 
ye Fransızca: 

- Karmen dedi. Siz üç kız kardeş 
bana ne fenalık yapacaksınız? .. 

Kadriye, Hadi beyin de alakadar ol
duğu bir mevzu üzerinde şaka yapma
mak için dudaklarını büzerek omuzla-
rını silkti, H.adi bey: • 

- Size şunu söyliyeyim, dedi. Bu üç 
genç kız ... Ertekin beyefendinin keri • 
melerine benzemiyorlar. Bu üç genç 
insan ... Sarışın bir şeyler .. arkalarında 
da ne var .. haç gfbi .. balta gibi şeyler 

(@] Eminenin Sevgilisi 

- Size bir şey söyliyeyim mi beye -
fendi hazretleri... Çok muhterem bir 
zat fakat çok kötü bir falcısımz. Be -
nim hakkımda söylediğiniz sözlerin 
bir tanesinde bile isabet yo'ktu. Maa -
mafih zahmetinizden dolayı teşekkür -
ler ederim. 

Bunu söylerken Hadi beyin karşı • 
sında hürmetle eğildi ve sonra ~teye 

Nakleden: Hatice Hatib giderek Mina Wolkayn'ın yanındaki 
ı:aşıyorlar. f.şde hattA ikalem iskemleye oturdu. 

Türk.iyeye yeni kullanmakta bile Ye~nde~ ~alka~.1~tiyar, yanından 
oo.ldigıw ·nı· ve bı'r ke • s· geçer en mıne egı ı: o- yormam~ınız... ız . . 
1:-e Tu·· rkçe bı'le bı'l 1. . . w. 1 - Fazlı Şakır beyı çok darılttınız. 
fi.111 e mızın emegı ve a - Ded. 
mediğini söyliyen nımzın terile değil, 1

• 

froylayn Grünvol - daima zekanızla. - Ben de öyle zannediyorum. 
len'in niçin böyle [kombine1J011 yap _ Cevabını veren ihtiyar adam bundan 
:kızardığı anlaşılmı - maktaki mehareti _ dolayı müteessire benzemiyordu. 
yordu. nizle hayatınızı ka _ - Siz falınızdan memnunsunuz ya! 

Kim b·ı· b lki d · Bu suali soran Osman Tezcandı. Ge-ı ır e e zanan ınsansınız ... 
sak>n pek lSuırn.14 - Yani kaba Türkçesi- Up Eminenin yanına oturmuştu. 
tı.. Hadi bey: le: cAlinin külahını - Emine çok memnunum dedi. Mem 

- Dikkat ediniz Veliye, Velinin kü - nun olmamak için çok hased bir insan 
güzel madam dedi. lahını Aliye> giydi. olmakhğım lazım ... Hadi bey bana 
Bugünlerde bir teh- rerek. Şinidi şu gün müthiş komplimanlar yaptı ... Ziftlene-
like geçireceksiniz lerde, iki işe teşeb • rniyecek kadar çok papellerim olacak -

- Sakın denizde büs etmişsiniz veya- mış ... Aman enÜltem duymasın ... Ge -
boğulmayayım? hud da ilci işe teşeb- ne kızacak .. şey diyecektim haroede • 

Salih can sıkıntı • büs etmek üzeresi _ rruyecek· sarfedemiyecek kadar çok pa-
sından esniyordu. niz. Hatt! be1lti üç ram .o~~c~.~ış .. :. EnÜjtem duysa beni 
Fakat Lady Salikok işe... Fakat henüz şimdı oldururdu. 
büyük bir dlıkkatle: f Hayri bey. 1 karar vermiş bir vaziyette değilsiniz. - Üzülmeyiniz sizi duymadı. 

- Şu tehlikenin nasıl bir tehlike ol- - Hadi ·beyefendiyi artık yordunuz İntihabın.ı.zın da uzun SÜ·rebilmek teh _ - Duysa da duymasa da böyle ko • 
duğunu bana söyler misiniz?. dedi. Cezayı ben tayin edip büyük ma- likesi mevcud ... Hem de size bir şey nuşmamız ck>ğru değil... Amma bili -

- Başka bir gün söylerim. Hak ika- rifetini meydana ç:ıkardl.ğımdan dolayı söyl:iyeyim mi? Bugünlerde canınızı sı- yor musunuz ... Biz aramızda hep böy -
ten bu hususta smrue ciddi surette ko- vicdan azabı duymağa başladım. kacak bir şey olacak... le konuşuyoruz. Kadriyeler de böyle ... 
nuşnağa lüzum.var. Hadi 'bey: - Ben de mi tehlike geçireceğim? Lisede kızlar da hep bu lisanla konu -
Cevabını verdi. Ve sonra illve etti: - Beyefendinin de emirlerini yerine - Hayır .. sizin için bir tehlike yok... şurduk. Amma doğru değil. ayıb olu -
- Siz de anlarsınız; burası yeri de - getirmeğe hazırım dedi. El falına bak- Fakat can sıkıntısı var; istediğiniz şeyi yor .. Eniştem istemiyor; konuşmamak 

ğil... mak çok zahmetli bir f'!Y değildir. He- yapamıyaca'ksınız.. yaptığımz şey yan- 18.zım. 
İngiliz kadın biraz pembeleşti: k insan benim gibi ·bunun bir ustasıı o- lış olacak. Enişteniz sizi çok seviyor. &asen 
- İnşallah tekrar ~rüşıe~ Fallı - !ursa mesele yok demektir. Art.ık elini çekmek isteyen Fazlı Şa- başka tavır alması mümkün değil ki. 

ma şöyle etraflıca bakınız. diyerek o - Fazlı Şakir elini ona uzatınca bunu kir: - Evet eniştem beni azarlar amma! 
tuTduğu yerden !ka1!ktı. Şimdt Fazlı Şa- kem.alt oiddiy~e avucuna aldıı: - Bitti mi dedi. Kendi evladı gibi sever. Bana karşı çok 
kir Hadi hey!n kaI'Şlllmda ayakta du - - Sizin çdk mühim ve çok beliğ bir - Rayır bitmedi. Ellerinizin çizgi - iyidir ... Sanki hakiki akrabam o imiş 
ruyordu: eliniz var arzizim dedi. Evvela size şu • sinden çok mühim bir şey okuyorum. gibi halbuki onunla kan yok ki o sade-

- Bekar erkeklerin de eline bakı.yor nu söyliyeyim. Siz hayatınız.da çalış • Siz bugünlerde evlenmek de istiyorsu- ce halamın kocası. 
musun.uz? mamışsıruz .•• ,Yani ell'erinizi hiç bir iş- nuz .• (Arkası ftl') 
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14 Temmuz SON POSTA Sayfa 1~ 

.Son Posta,, nın tefrikası: 28 

Esrarlı bahçe - 16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 7 
Türkc;eye ı;evlren: Süreyya. Dilmen 

· Tunada seyahat 
--

liayatıın burada, hep bu hayaller ve ı programına riayet ederek, padişah ile 
ÜtnidleıiI'e mi geçecek?. Artık, bu hale sultanları. havuz başında. bütü? bu 
dayananuyacağım. Ne olacaksa, ol - top ağaçlığa hakim olan kamerıyeye 
8Un ... Ya saadet, ya ölüm... davet etti. Bu kameriyeye sedirler ku-

Deınişti... Ve, sultanın bu uzun sü - rulmuş, her tarafa atlas şilteler ve 

Akasyaların ve leylakların arasın -
dan, şen 'kahkahalar yükseliyor.. kız-

ların. tatlı ve tannan seslerle birbirini İlkteşrinin 13 üncü günü paşa; elçi na kadar filotillamızın hareketine iın-
çağırdıkları işitiliyordu. .. .. efendimizle Viyanadan gelen kuryeyi kan basil olamadı. Çünkü araba ve at-

Herkeste bir merak 'Vardı. Butun kız- hu:z:uruna davet etti ve bunun içın bir }arımızı taşımakta olan gemilerden bi
lar, b~ .~ğaçla~ ar~smda, 0 zamana ka- gemi gönderdi. Elçi beraberine altı ki- ri kuma oturmuş ve Türk gemileri bu· 
dar gorulmcınıış bır şey arıyorlardı. şi daha alarak beylerbeyinin nezcline nu çekip yüzdürebilmek için bir hayli 

ıtfıtünü. hicab veyahud gururuna atfe- minderler döşenmişti. 
derek, kendisi bir aşk mektubu yazıp Top ağaçlığın çevresi, o kadar sık 
göndel'miye karar vermişti. ağaçlarla muhat idi ki; adeta akasya 

Ne garib bir tesadüf eseridir ki; o ve ley'laklardan mürekkeb bir duvar 
aıkşam odamna gelen Hayreddin ağa, husule gelmişti. 

Hatice sultan bile bu meraka galebe gitti. Paşa ile görüşüp onunla bazı iş - enerji sarfetmişlerd.i. Bundan dolayı 
edemiyordu. Frenk san'atkarımn sır - ]eri tesbit ettikt~ sonra şehirde bir :bir gece daha burada kalmak mecbuti· 
rını bir an e\rvel öğrenmek için. kame- gezintiye gıtti. Bu aralık elçilik rahibi yeti has~l oldu. G€ceyi konforlu yatak." 

!kendisine bir hediye getirmişti. Bu Bu ağaçlığa girebilmc>k için tek bir 
hediye, oldukça san'atkarane bir çer- kapı bırakılmıştı. Padişah ile sultan -
Çeve içinde. nefis bir yazı ile yazılmış }ar. kameriyeye gelip yerleşinceye ka
Zarif bir levhadan ibaretti. dar da. bu ağaçlığın içine, hiç bir kızın 

llayreddin ağa. yalnız •bu hediyeyi girmesine müsaade olunmamıştı. 

riyeden kızlara sesle11iyor: tarafmdaaı ibir hıristiyan mabedinde larda geçirdik. 
- Ne acib temaşa vardır. Tez beyan dini bir ayin yapıldı. 

ı · Bugu·· n -1 3 İlik teşrin- yemekten son-ey eyın. . 
ra Budin şehrinden hareket eyledık. 

Diye. soruyordu. Beylerbeyi, bize, seyahatimiz esnasm-

19 İlkteşrin - Tan yeri ağarır ağar
maz gemilermiz demir kaldırıp ye1ken 
açtılar. Biraz sonra Erdody kasabasının 
yarım mil yukarısında Drava ırmağile Melling'e vermekle kalmamış .. ayni za- işte, Melling'in san'at sırrı, burada 

manda levhadaki yazıları da tefsir et- idi. Ve bu da, şimdi öğrenilecekti. 
llıişti. _ .. . . . Üçünci.i SeHm ile hemşireleri, ka -
. ~u yazı, şarkın bu yük bır felsef Pı;ını meriyede biraz istirahat ettikten son-

Kızlar. ağaçlığın her ta:,afm~ dalı~ da iaşemizi ve sair ihtiyaclarımlzı le -
çıktıkları halde, bir şey goremıyorlar. min etınek üzere kendi (Kapıc.ıbnşı)sı- büyük Tunanın l"Ucaklaştığı yere gel -

dik. Burada kısa bir vakfeden sonra 
Erdody önünden geçtik. Tunanın sağ 
kenarında oldukça büyük bir köy olan 
Erdody'nin yam başında yükselen bir 
tepe üzerinde bir şato vardı. İkindi 
üzeri Walpowar'a geldik ve !burada bir 
saat kadar kaldık. Burası, çok mükem~ 

- Aslanım! Nesne yoktur. Kafir, ya- nı ve muhafazamız için de dört çavuşla 

ihtıva ediyordu.: ra. Hayreddin ağa, maiyetindeki harem 
(Sabır ile, koruk helva olur. ağalarına emir verdi: 

lan söylemiş. dört yeniçeri neferi göndermişti. 
Bu memlekette çavuşlar. komiser Diye, cevab veriyorlardı. . ,. 

veya elçi vazifesini gömıekte. hünkar 

Dut yaprağı, atlas olur.) _ Kızlara söyleyin .. ağaçlığa gir -
Bu basit beyit, Mellingi derin derin 

Artık, ağ;ıçhğın aramp taranmad:ık veya bir paşa tarafından verilen emir
hiç bir köşesi kalmamıştı. ve, (sır) de- Ieri yerine getirmektedirler. Bu me -
nece'k derecede dikkate şayan en muriyet, T.ürkler nazarında eherr.mi -düşündürmiye :kafi ge1mişti. Ve niha- sinler. 

Dedi. 
Ye~ şu hükmü vermişti: 

- Ah, şark! .. Senin ruhunda öyle 
garib bir hassa var ki .. senin suyunu 
içen, havanı teneffüs eden, derhal ~e
nin malın dl\ıyor ... Allahın .. Hazreti 
!1'.eryemin .. ve yetmiş dört azizir. mu -
kaddes namlarına yemin ederim ki. 
~~Yreddin ağanın bu levhayı bana ge
tırı.p ta'kdim etmesi. sadece bir cemile 
~~ nezaket eseri değildir. Hiç şüphc
sız ki büyü'k •bir manayı ihtiva etmek
~dir ... Eğer aldanmıyorsam, mutlaka 
unu sultan emretmiştir... Pekala 

heklliyeceğim.. korukların helva ve dut 
Yapraklarının atlas olduğu zamana ka
dar sabmcfoceinro ... 

* 
MELLİNG'iN SIRRI 

Genç ve hayalperest san'atkar, sul
tanın zevci olabilmek zamanının gel
ln<.>si için. talihin oynıyacağı büyük ro
m. derin bir sabır ve teveıkküilP. bekli
y~ dursun, artık sarayın inşaat işleri 
hıtmişti. 

Melling, Hatice sultana hitaben, tan
tanalı üslub ile bir mektub yazıp gön
derdi. Bu mektubun son kısmında, bil
hassa şu satırlar mündericti: 

(Pe.k çok hürmet ve tazime şayan 
Q't'an sultan hazretleri!. Bu büyük işe 
ibaş]adığım gün<lenberi size büyük bir 
lnerak venniş olan san'at sırrım1 öğ -
tenınenizin zamanı geldi... Lfıtfen, zatı 
§aha.neyi de davet buyurunuz. Huzu -
l'unuzda, pek garib bir temaşa, zuhura 
Relecektir.) 

* Hatice sultan en büyİtık. rnerak1, asıl 
§iındi hissetti. Ve bir an evvel bu me
rakını tatmin edebilmek için derhal 
biraderi üçüncü Selime bir davetname 
Yazıp gönderdi. 

Salim. gecilkmedi. Ertesi gün. bir 
tebdil kayığına binerek hemşiresinin 
6ahi1 sarayına geldi. 

Melling, bir program tanzim etti. 
bunu Hayreddin ağaya tarif ederek 
kendisi dairesine çekildi. 

Bahçede, erıkek kalmamıştı. Bütün 
harem halkı. çil yavrusu gibi. her ta
l'afa dağılmı.Şl3rdı. 

Üçilncü Selim ile Hatice sultan, bü -
~'k bir hayret ve memnuniyetle gezi
~<>r'lar .. diğer iki hemşire sultan ile ha
~İ:tıedarlar ve yü'ksek payeli kadın~ar, 
Padişaha refalkat ediyorlardı. 

Defterdar ibumunun yamaçlarına 
doğru yükselip giden koru cidden ca
~f:b bir şekilde tanzim edilmişti. Sık sık 
~eğişen plllnlan görüp de takdir etıne
~k mümkün değildi... Manzara o ka
<lar latif ve göz oyalayıcı idi ki· padişah 
il~ sultanlar, saatlerce gezip yürüdük -
leri halde, kendilerinde hiç bir yorgun
~lt1k hissetmemişlerdi'. 

. lier taraf gezildikten sonra sıra, sa
~p sn.rayının şimal tarafın~aki y büy~.k 
~Vuzun kenarındaki top agaç1ıgın go-

lillınesine ge\di. · 
Bas ~la Hayreddin ağa, Melling'in 

k 1 
ehemmiyetsiz bir şey bulunamamıştı. yetli ve şerefli bir iş telakki edilmek -

Ağaçlığın kapısında duran ız ar. . H . 
·· .. · k · · d bu mri hekli Bu hal, hem padışahı ve hem de a- tedır. 

mel bir surette inşa edilmiş bir şato 
nun altında küçük bir kasabadır. Kasa
baya yakın tahta bir köprü vardır ki 
Türkler bunu Tuna taştığı zaman iç ri
lere gidebilmek için kullanırlar. Bu ka
sabacıktaki bir saatlik tevakkuftan 
bilistifade !kumanyamızı ikmal eyledik 

buyuk bır mera ıçın e• e - tice sultanı fena halde sinirlendirmiş- Kapıcıbaşının, çavuşların ve yeniçe-
yor1ardı. . ·a ? Ah ti. Melling'in kendilel'ile istihza ettiği- ri muhafızlarumzın rükubu için altı 

- Acaba ıçerı e ne var.. , şunu d A "fk 1 · 1 d' :ı.. .. ··k · t h · 1 nmnc:tu Bun . .. ne hükmederek, a eta o e enmış er ı. uuyu gemı a sıs o u ._ · -
bır kere gorsek... lar ayni 7.amsında bizim gemileri de ye-

Diye. sabırsızlıkla söyleniyorlardı. Bu sırada, artık akşam da yaklaşmış- d kl · d çekeceklerdi. Arkam1zdan 
Kapının önünde bekleşen haremağa- tı. İkindiden sonra, kızların bahçede de ennk e "klu" ~ı·r gemi gelmekte ve 

• y d ld kl · ,. y • • H a erza yu v 
ları, Hayreddın aga an a ı arı emır bulunmaları adet olmadıgı ıçın· w ay - bunda İstanbulda Sfitıılmak üzere ~ir ve bilhassa bolca şarab aldık. Ak.ama 

doğru da gene nehrin sağ kıyısındaki üzerine, bir kenara çekilerek: reddin ağanın emri ile. haremagaları: miktar hıristiyan tutsağı bulunmakta 

-. Destu_:!· _ Heyyy. knpı\ yo1daş,ları!.. Haydi, idi. Bu esirlerle konuşmamıza Türkler Sodin iköyünü geçtik ve geceyi köyden 
uzak olmıyan bir yerde geçirdik . Dıve bnglflr bağırmaz, bu kızlar h eli b .. d t · 1 rdı 

d h · 1 k d . . d ld 1 B" .. k hareme.. ay areme... musaa e e mıyor a . 

b~r a . ·apı .
1
an ıyer1ı w a dı a~c· k uvllua Diye. bağl.rışrnıya baslamışlardı. Bu gece oldukça iyi vataklarda isti -

Bu köyün pek yakınında harab bir 
şato mevcuddur. ır sevınç ı e agaç ıgın ar .. ı yo - • . " 

rına dağılarak :koşmıya başladılar. CA,kası var) rahat ettik. 

Türkiye 
inşaat ilanı 

Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müdürlüğünden : 

Müessesesi 

t. - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mü,,ssesesi memur ve işçileri için 
yaptırılacak: 

2 odalı ev 
4 odalı ev 
6 daireli apartıman 

Müdür evi 
Hastane 

125 
50 
1 
1 
1 

· tı v"hidi fiat esasile ve kapalı zad usulilc t.ksiltmeye konmuştur. 
ınşaa " . 

2. _ İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 906.9:~·~3 hradı:· . . 
3. _ Eksiltme evrakı 30 lira mukabilinde Kar::b:ık te .Demır ve Ç~l.ık Fabrı-

k l ıur" s"nden veya Su"rner Bank muamela. şubesınden alınabılır. a arı ınuessese ı .. ~ . 
4. _ Eksiltme 24/7/1939 Pazartesi günü saat 14 de Karabuk Demır ve Çelık 

Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. . 

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

dair vesikalarını koyacaklardır. 
6 - Muvakkat teminat miktarı 40.000.-liradır. 
7: _ Teklif mektublarını ha\'i zarflar kapalı olarak ihale gü~ü saat .15 e ıt:1· 

dar Karabtlk'te Demir ve Çelik Fabrikaları Mi.icssesr-·n: teslım e~ılecektır. 
Posta ile gönderilen tekliflerin nihavet ihale saatinden hır saat evvelıne kadar 
gelmiş ve zarfların kanuni şekilde kapatılmış olması lCızımdır. h .. k 

8. - Bu inşaatı Müessse taliblerden dilediğine vermek veya ut muna asayı 
hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. c 2893• •5044

» 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: . 
100 d d seyy~r ve 50 aded duvar kı 

1 - İdare ihtiyacı için 200 aded masa, a e 0 

cem'an 400 aded telefon, kap:lı zarfla cksiltm~!~i~!::~:o;~~~a olup eksiltmesi, 
2 - Muhammen bedel d .. ,OOOı, muvakkat M"d" ı··k bı' 

A k d p T T Umum J u ur u • 
4/EylUl/1939 Pazartesi günü saat 16 da n ara a • · · 
nasındaki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. . f 

. banka rnektubıle kanunı 
3 - İstekliler muvakkat temınat makbuz veya A k . 

• .. t 15 e kadar mezkur omısyona ve • 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gun san 
receklerdir. H 

d P T T Levazım fstanbulda Kınacıyan anın. 
4 - Şartnameler, Ankara a · • • ' ·ı kt' 

. . M"d" l"klcrinden bedelsiz olarak verı ece ır. 
da P. T. T. Aynıya~ Şubesı .. u ur u .2939, c5096• 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

· · · lfı ı 1000 çift ökçelı terlik açık Leyli Tıb Talebe Yurdu talebelerı ıçın zım o an 

eksiltmeye konulmuştur. .., .. .. t 15 30 da Cağaloğlunda Sıh.. 
ı - Eksiltme 21/7/939 tarihinde cuma gunu saa • . 

İ · · l\''"'d .. ı··ğü· bı'rasında kurulu komısyonda yapılacaktır. hat ve çtım:u Muavenet .ıu ur u • 
2 - Muhammen fiat: Bir çift terhk 120 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat: 90 liradır. 

4 _ İstekliler şartnameyi her gün Fuadpaşa tü:.besi. ~arşısında Leyli Tıb Ta. 
lebe Yurdu Merkezinde alabilirler ve numuneyi g~re~ılırl~r. 

5 _ İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesıkasıle 2 90 sayılı kanunda ya. 
ıılı vesikalar ve bu i§e yeter muvakkat garanti mak.buz veya banka mektubu 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyonna gelmelerı. c488h 

İlkteşrinin 14 üncü günü sabahleyin 20 - İlkteşrin - Bugün Moştin'i 
erkenden, gecelediğimiz, Tunanın sağ geçtik. Burası harab bir şatonun alt 
sabilinde kain Sadum veva Szegedin a- yan17lda 'kain bir köydür ve Tunanın 
dındaki büyük köyü terkederek hare- sağ ha1'lk1 üzerindedir. Köyü~ bir kill
kete geçtik. (Kervansarav) denilen ilk sesi vardır. Bu köyden sonra Illoi isim
voku 'konağını burada gördük. Bu bina, li küçük, liitif ve şen bir kasabadan geç
bütün hanlar gibi. damı kurşunlu bü - tik. Tunanm sağ sahilinde bulunan bu 
yük bir binadır. Öğle üzeri bağlık bir kasabacığın yanı başında yükselen bir 
verde tevakkufta yemeğimizi yedik. tepe üzerinde bir şato vardır. Eski za
~e sonra yolumuza devam ettik. Geceye manlarda burası bir metropolidin me -
Tunanın sağ kıyı-sında kfün ( Küçük karri imiş. Buradan sonra gene büyült 
Pakşa) köyünde geçirdik. nehrin sağında ve yanında güzel. fakat 

Ertesi günü seyahatimize devamla harabiye yüz tutmuş bir kalesi olan 
Tunanın sağında, gerçekten HitiC bir Poncstra köyünün önünden geçtik. A
kasa bacık olan cBüyük Pakşa11 köyü - ikışım11.a devamla içinde bir şatosu olan 
nnn önünden geçtik. Bu 'kasabacıkta Skerveta'yı gerimizde bıraktık ,•e SU· 

güzel bir kervansaray ve iki de kilise lar kararmç.k üzere iken Petervardein 
vardır. !kasabasına muvasalat eyledik. Burada, 

Öqleye doğru, artık bir tehlike ol - !bir tepe üzerinde, her tarafı yüksek 
madıqmdan, bütün gemileri birbirine duvarlarla çevl'ilmiş bir şato ve hunun 
bağlıyarak bir cBorda hattı, teşkil et- aşağısında temiz ve !küçük bir kasaba 
miş olduk ve Belgrada varıncaya kadar mevcuddur iJd geceyi işte bu kasabada 
bu nizamı muhafaza ettik. Bundan böy- geçirdik. Yiyecek ve içecek noksanla
le nerçlerde yemek yediğimizi yaz - rımızı ikmal ettik. 
mıyacağım. Akşama doğru son bir Ma- ( Arlmsı vnr) 
car kasabası olan To1na'ya muvasalat ................. - ...................................... : 

eyledik. Bu kasaba halkının çoğunu ,.. 

bugün bile hırıstiyanlar teşkil <"?tmek- S OD p O S ta 
tedir ve Türklerin himayesi altında 
yaşamaktadırlar. Bunların Kalonisitik 
bir rahibin idaresinde bir kiliseleri ve Yevml, Siyası, ~~~~~ve Halk gazetesı 
çocuklar için de bir mektebleri vardır. 

Tolna'da pek nefis şarab bulduk ve 
büti.in şlşelermizi doldurttuk. 

16 İlkteşrin sabahı gemilerimize yol 
verdjk. Öğle yemeğini gemilerde ye -
dik. A'kşam üzeri Sirmien adındaki ka
saban m öniinde demirledik ve g€C{'yi 
burada geçirdik. Hıristiyanların bura
da bir mabedleri mevcud ise de o sıra
larda, bık\msızlıktan, inhidama meylet
miş bir vaziyette bulunuyordu. 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2~ 
İSTANBUL 

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

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

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

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 1

' 

150 
270 
300 

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

Pul ilavesi lazımdır. 

Ertesi günü gene latif bir şampanya 
memleketine ulaştık. Büyük Tuna neh
rinin her iki sahillerini süsleyip güzel
leştiren yeşil çayırlar arasından geçe
rek yolumuza devam ettik. Bu akış es
nasında pek ço'k kuğu, kaz, turna. ley -
1ek, ördek gördük ve hatta bunlardan 
bazılarını avladık. Kısaca kaydedebili
rim ki bugünkü seyahatimiz cidden çok 
güzel. göz okşıyan. gönül açan züm -
rüdin yeşillikler arasında ve büyük bir /'''''' ........................................ . 
neş'o ve .Şetaret içinde g:eçmişti. Akşam- i Posta kuturu : 741 İstanbul ' 
!ayin Pringwart köyu"ne müvasalat ow İ Telgraf : Son Posta i 

: Telefon : 20203 E 
lundu ve iburada gecelendi. ;ııı .............................................. -1 
Ayın 18 inci günü sabahın saat onu- \.------------·,•-'' 
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SON POSTA 

Yazan: Hasan Aanım Gb 

lson Postal $ P O B 
Güreşçilerimiz için yeni 
bir· antrenör getirtiliyor 

Küçük . sultan 
~-· .. ·---·-· ... ----···--------···-.. ---·····-·····-··-·········--·········-··········· . 
i Güreı F ederaıyonu bu hususta Macar F ederauyonu ile muhabereye 
~ bqladı. Anak senelerdenberi Fin sistemi ile yetiıtirilmekte olaa 
S güretç.ilerimiz, Macar sistemi ile bocalamıyacaldar mı? 

Hararetle el sıkıştılar. 
- İyi ki olmadı bu iş! Şimdi berabe

riz. 
- Ve daima beraberiz. Şimdi düşü

neilim. Aybeyin saltanatına göz yuma
cak değiliz herhakie! 

- Nas~ yumalım, onun bir gün bizi 
ttmizliyeceğini muhakkak sayarım! 

- O halde biz daha evvel davrana • .. 
lım. 

- Fakat bunun ucu Melikeye do -
kunrpaz mı? Ah şu kadına ettiğimiz 
yemin yok mu her adımda belimi' bü -
küyor. 

- Bugün daha kuvvetliyiz, bütün 
Salihliler bize iltihak etti. LAkin be -
nim de bu Şam isyanı canımı sıkıyor, 
Asiler Mısıra doğru yürüyorlar. Gerçi 
onlar da Ay'beyin düşmanı amma bizim 
oe dostumuz değil. Şimdi anlaşsak bl.ıle 
galebe çalıll(:a gene bizi tepelemiye kal
karlar. Aramızda Turanşahtn kanı var. 

- Evet on1ar dlırnasa daha serbest 
hareket ederdik amma o kadın karşı • 
mızda Oldukça Ayıbeyi kolay kolay de
viremeyiz Aktay! Başka bir çare arıya
lım saltanata iştirak' etmeliyiz. 

- Eyübilerden birini tahta geçirsek 
nasıl illur? 

- Bu güzel bir fikir? Bütün Salibi -
Jeri tatmin etmiş oluruz. Lakin Aybey 
bu ortağı kabul eder mi? 

- Ettirmiye çalışırız. Hem yerinde 
kaldıkça niçin etmesin? 

- Şu halde gayemiz bu olınalı! 
- Evet derhal harekete geçelim! Fa-

kat biz daima perde arkasında kalmalı
yız. 

Birkaç gün sonra Salihiler ayaklan
dılar. Şamdaki isyanıı öne sürerek, Eyü· 
biler ailesinden birinin saltanata işti
rakini istiyorlardı. cMısıri> ler denilen 
'.Aybey taraftarları ise buna şiddetle 
aleyhtardı. Aybey bu ihtilattan istifa
ae ederek düşmanlarını ezmek istedi. 
Fakat Mısır İncisi buna mani oldu: 

- Hayır Ayhey! Bu işi sufü ile hal -
letmeliviz, memleketi dabill bir harbe 
sü.rük~iyemem. 

- Fakat bu adam!ar bizim için da -
imi bir teh1ike! Bu fırsattan istifade e
derek başlarını ezmeliYfz. 

- Hem dahilde, hem haricte mi harb 
edeceğiz Aybey? Suriye ordusu Mısır 
üzerine yürfrrken biz de Kahire so • 
kaklarında mı dövüşelim? 

- Müsaade et Şeceretüddür fikri -
mi... 

- Hayır meseleyi bana bırakın! Yor 
sa zevcim oldun ve tahta çıktın diye 
bana tahakıküm mü etmek istiyorsun 
Rica ederim verdiğiniz sözü hatırla -
yın. Benim düşünceme itimsd etmi • 
yor musunuz? 

- Size dalına itimadım var Şecere
ıtüddür! Siz daima iyi düşünürsünüz! 

- Ben Sa1ihil'erin teklifini kabul et
meyi düşünüyorum. Siz de düşünün ki 
isyanı bastırmak için Aktay ve arka -
~lanna ihtiyıacmırz var. İşimiz bit
sin sonra ica hına bakanz. 

- Pek güzeU 
- Esas itibarne Eyübilerden birinin 

saltanata iştira.kini kabul ediyorum. 
- Siz ettikten sonra ben de ederim. 
- paaıa! Salihilere haber gönde -

rin, bir heyet yoHasınlar, meseleyi mü
zakere ede1im. 

Aybey hükümdar olmakla beraber 
hakikatte eski kuımandmıhk rütbes;ni 
bll!e kaybetmişti. Mısır İncisi şimdi onu 
!bfr yaver gibi ku11tantyordu. Kapıya 
mğru yüıifyen Aybeyin atbsuıdan te
llş'la ses1endi: 

- Durun Aybey az daha unutuyor -
Clum. 
Nazlı naı.lı kocasının yüzüne baktı: 
- Sizi biraz zahmete sokacağım Ay-

bey! 
- O!. ruca ederim Melike hazretleri! 

Evlendik diye dana b8yfte naziklne hi
tab~n ben daima eminiz! bekflerim. 
Karşısında brr a&kıer gibi hazırol va-

ziyeti almıştı. O kocasının yanağına bir ıler. Tabii bunların arasınd~ ne Aktay 
buse kondurdu: ne de Baybars vardı. Mısır İncisi on • 

- Çok mütevazısınız Ayıbey! Bu lan biraz sitemli bir yüzle karşıladı. 
kubbenin altında bu kadar ınazik bir - Memleketin bu gaileli zıamanında 
sultan yaşamadı. doğru yapmadınız. Fakat her ne ise .. 

- Bu !kadar latif bir kadın yaşamadı- bu meselede Aybeyle sizin aranızda 
gı.. gı"bi. 

hakem olmak istiyorum. Bilmem artık 
- Anlaşıldı bugünı beni iltifatlara 

boğmak istiyorsunuz. Fakat aksi gibi böyle bir vazifeyi bana verir misiniz? 
sevişecek vaktimiz yok. Aybey doğru- - Size her zaman itimadımız var! de
ca merhum hükıümdann kütüphanesi- diler. 

ne gidin. orada bütün Eyübilerin şece- _O ha1de söyleyin ne istiyorsunuz? 
renamesi vardır. Btılabilir misiniz? _Biz senelerce Eyübilerin ekmeğini 

- Bulurum sultanım! 
yedik. Onlann bu mülk üzerindeki 

Birkaç dakika sonra Aybey, büyük 
yaldızlı ibir defterle içeri girdi. Bu def- hakkını inkar edemeyiz. Bu hanedan-
terde bütün Eyübilerin şeceresi, doğwn dan bir şehzadenin saltanata işt1rakini 
ve ölüm tarihleri vardı. Şeceretüddür istiyoruz. 

masaya oturarak dikkatle bu tarihleri _Güzel. Teklifinizi kabul ediyorum, 
gözden geçinniye başladı. Bu biraz u- fakat bir şartla: Sultanı ben intibah e
zun sürdü, nihayet sevinçle: 

- Buldum -diye hay'kırdı- Aybey deceğim. 
bu saygısız adamlara I(ltfen haber ı:ıön- Onlar meselenin bu kadar çabuk hal-
derin. !edilmesine sevinm~lerdi. Bu şartı ka-* bul ettiler. 

Salihiler saraya bir heyet göndetdi-
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SOLDAN SAÖA n YUL\RDAN AŞAÖI: 
ı - Sebat eden. 
ı - Arzu - Blrkumap. yal damlarsa hu -

sule gelen. • 
S - 8ev1nç - Sa.n'at. 
t - Bağlılık - Herkıe.s1n içtiği. 
e - Ra;hat olımyan. 
1 -Yüksek. 
'1 - Dip - Kealdn. 
1 - Bir nota ...Do.!t. 
t - Büylilt fırtına. 
ıo - E*1deın meşhur olan bir kantocu-Yol 
Geçen bulmacanın balleclilmlş şekli: 
SOLDAN SAÖAı 
1 - Faaliyet - B. 
1 - Arlcalık - Ka. 

(Arkası var) 

Bekar erkeklerin iddia 
ve ithamları 

(fta~tarafı 8 ind gyfadt!!) 
sonra evlensin! Beğendiğim erkekle ya
şarım! diyor: Eh, boşanrnağı kolaylaştır. 
mazsa.k, muhtemel tehlikelere karşı er. 
kekler korkuyorlar, evler.miyecckler. 
Şu halde iki taraflı kötü olan bu va • 

ziyeti nasıl yoluna koymalı .• Bu hukuk • 
çulanmıza düşen bir iş. 

Ben şimdi bekarlığımın sebebini an ~ 

la tayım: 

Ayni derd. Boşanmanın güçlüğün -
den !korkuyorum bir. Bir de şayed ayrıl • 
ma.k mukadderse, karımın benden sonra 
fena yolda yürümesinden. Zira gene her. 
kcıs filancanm eski karısı diyecek!t 

Açık muhabere : · 
e Ş. Dehri (Van): 
- Siz de takdir redersiniz ki mektu • 

bunuz ihtiva ettiği ağır hükümlerden 
dolayı siitunlarymızda yer alamaz. Ayni 
mülahazala~ daha mülayim yazarsanız 

ne§retmek imkanı hasıl olur. 

Kadınların cevabları 
1 - Ka - IJal - Tu. <Basta rafı 8 inci sayfada) 
' - Ab - Bn llA.a. 1ik gOOtıeıımesi, yalanc\, riyakA.r, mQral 
1 - Tam - Nalln. bulunanaaı mübahmış gibı .• bütün maze. e - catca - Kat. 
'1 _ sıın _ ranus. ret olarak erkak oiuşunu bulur •.• 
ı - A. - Ay - P. - R4 Bu l'W'etle hareket eden erkek bilL 
ı - Harabe - u.m. şüphe yüzde altmıştır. Aşıkile kaçan ka. 

111l=O===A=:ta=lı:=-=Y:=a=-=A.============:=ı dın ise binde birden azdır. 
İstanbul İkinci İflAs Memurluğun • e Erne•ti11 ( Bomonti) t 

Bugünkü erkekler kızlarda kabahaı 
~ğlunda Altıncııda.trede Kıble sokağın- görerek evlenmedıklerlnı söylemekle na. 

da 23 numarada 11came\ eden ve manlfatu - t d" la B " - k 1 d d"" Q 

dan: 

Fra 
a e ıyor r. ugunun ız an a un n 

neı11'cta işttgal eden !IMlm Ovadya n - . 
clD&n. 11_5_939 t.arih1nde Ullm açılıp tun • kızları gı"'bı evlenmek. yuva kurmak içtn 
J'8llln ad1 '9ldlde 711>•lıınuını1. :ıwv veril _ yetiştiriliyorlar. 
mqt.U. Fak:aıt bugünkü erkekler yuva r•T. 

ı - MütH.ılıt aJ&oaCı olanların ve ı.stlh- rnak, bir aile geçındirmek niyet4nde de. 
tat ldd1esmda bul1JN11Jıum &laca.tlarmı ve ğillerdir. Onlann maksadı g0nQI eğlen. 

lı9ttbb.klanm Ulndaıl bir &1 tçlnde 1kinc1 dirmek. daldan dala uçmak ve bır aile 
UUııı 4'a1reıdne t*nıfı b3'dıetttnnelerl ve yuvası yerine on kızla münasebette bu. 
de11De!'lnl (eened w defter hlllbalan Te • lunmaıktır. 
atre> .a ,.,,. muaddalr IUl'et.lerlni tn -
dl l'J"lıemel«t. Bunun için kadınlann vefa11z olduk. 

ı - Hlllfına haNlııeıt cest mee'ullyetl ıntta lannı ileri sürüyorlar. Halbuki bir ka. 
tıeilllm olmak a.ı-e m11tll.lln bol'clulannm ay dın her istediği şeyi aşkı, refahı, dostlu. 
na mtıddet tc;tnde lııeıDdDlrtld ve borçlarını ğu, ~adaflılı erkekte bulursa artık 

bDdirmeleri. başka bir yerde başka ne arasın. Halbu. 

'\.. ........... ·----·-··········--········---······· .. --.................. -··-······-·-·· ..... .--.... .. 
Yazan: Ômer Be.im 

:istanblil mıntakası, spor işleri içm 
ayrılan bütçenin bir faslından istifade 
ederek şehrimiıe bir güreş antrenö:ü 
getirmeğe karar vermiş ve bu husuı;ta 

Macar Federasyonu ile temasa geçm'ıştir. 

İstan'bulun muhtelif sporlar için esaslı 
birçok antrenörle~ ihtıyacı o!rluRu mu. 
ha'k!kaktır. 

Birinci sınıf klüpler1mh: ker1di yağlt.. 

rile kavuruldukları için ellerinde bulu. 
nan ful!bol antrenörlen dolayısile bu ~ .. ı. 
be için, tejkilat emrmde bir antrenör 
bu}undurmak ve bu suretle ikinci dere. 
cede klüp1erim.izın bu noksanlarını telı\. 
fi etmek te günü:ı mevzuu olmaktan n. 
zaktır. 

İş böyle olunca.. Istanbul mıntıkası d:ı 
bütçenin verdigi salahiyetten jsti!ade e. 
derek bir antrenör getirmek mec?t-1riye. 
tinde olduğundan. diğer §Ubelerden birı
ni tercih etmek vaziyetmde kalmıştır. 

Her hususta kend~ı kurtarmış olan 
futbolu !böylece kenara bırakınca, tatb~k 
edilen sporlardan hangisini seçmek veya 
tercih etmek lazımdır? 

İstanbul mıntakası eli altında ha.reke;t_ 
te lbulunan bütün spor şubelerinin dün~ 
kü ve bugünkü faaliyetfni gözönünde 
tutmak ve ince bir tetkikten sonra g:jreş 
için bir antrenör get?rmenin lüzumlu ol. 
duğu kanaatine varmıştır. 

Türkiye serbest güreş şampıyonası eli 
Eylıil ortasında İstanbulda yapılacaktır• 

Federasyonun tebliği şöyledir: 
1 - 30/7 /1939 tarihinde baflamak tı.. 

zere serbest güreş teşvik müsabakalaıl 
yapılacaktır. 

2 - Bu müsabakalara amatör her ga.. 
reşçi iştirak edebilecektir. 

3 - Klüplere mensub güreşçıler men
sub olduklan kli.lpler umma mı.isabaka.. 
lara girebilirler. Baıka bır klübe tescil 
edilmiş olan bir g:ireşçı diğer bir klüp 
namına müsabakalarn kabul edilmez. 

4 - Herhanııi bir klübe tescıl edılın~ 
miş oaln güreşçiie!" bu müsabakalara 
şahsan kabul cdileceluerdir. 

5 - Sıkletlerde iki kilo tolerans kabul 
edilecektir. 

6 - Bu müsabakalara Mehmed Çoban. 
Ahmed Yener. Mustafa Çakmak ve Falk 
Göken kabul edilmtyeceklerd!r. Bu g-J. 
reşçiler bu müsabakalarda derl?ce alaJI 
güreşçiler arasında.o ayrıca yapılacak olll!I 
İstanbul serbest güreş bırinciliği müsa. 
bakalarına iştirak edeceklerdir. 

7 - Müsabakalar Veznecılerde kaiD 
Süleymaniye Spor Klübü salonunda ya 
pılacaktır. 

Askeri lisererin su sporları 
bayramı 

Askeri Liseler Müfettişliğinden· Çen. 
gelk6y Kulelide 16 Tem.muz 939 Pavıt 

günü saat 15 te yapılacak Askerl l.ıselet 
beşinci yıl su sporları bayramına f stan.
bulda bulunan bütün meb'uslarımızla vJ .. 

Tüırkiye tdınan Cemiyetleri İttifakı 
zamanında getirilen Macar antrenörler • 
den Raul Peter ile, Türk Spor Kurumu 
zamanında getiriımiş ve halen aramızda 
bulunan Finlandiyalı Onni Pellinenin 

!ayet ve belediye erkAnı, Parti ve Halk. iki ayrı sistem güreş yaptırmış olmale. 
evleri başkan ve azaları, matbuat erkanı, 

nnın doğurduğu münakaşa henüz kapan. Üniversite rektör. dekan ve doçentleri ve 
mış değildir. Peter Macar tarzı, Pellinen 

talebeleri ve tekmil diğer okul direktör. şimal tarzı güreş yaptırdığı için, bize en 
muallim ve talebeleri. spor klüpleri bllfuygun tarzın hangısı olacağ• alSkarlarlar. 
kan ve azalan davetlidirler. Teşrifleri 

ca ciddi münakaşa mevzuu olmuştur. rica olunur. 
iBir müsabakaya hazırlanma ile. bir ·-----·-·---·-···--

müsabaka içinde çalışmanın hakikaten Avrupa volkanında 
büyük bir rolil olduğum. hesab edecek 
o1urnak, getirilecek antrenörün üzerinde (Baştarafı 9 uncu sayfada) 
ciddiyetle durmak icab edecektjr. _Adam, sen de!. Gideceğim yerde ye-

1936 Berlin olımpiyadı başlangıcından · · · ı 
nısını a ınm .•• 

eıvvel getirilen Finlandiyalı antrenör o Mülahazası, bilhassa bu zamanda yan. 
tarihtenberi güreşçilerımiz! hazırlamak.. lıştır. Müteaddid tecrübelerime bjnaen 
tadır· size tekrar ederim ki dünya yüzünde ge .. 

Fin usulü ile hazırlanan güreşçileri. ne en ucuz ve en bahtiyar memleket bi .. 
miz bu tam benimsediklerine ve PeJlf. zim Türkiyemizdir. zaten bugünkü dövtı 
nen de me.mlekettmizdt- olduğuna göre, tabdidatı ile haricde satın alabileceği .. 
tamamile bu tarz güreşe aykırı bir yol miz şeyler pahada hafif ve yükte ağır o. 
tutturacak bir antrenör getirilirse, birb;. labilir. Bunu dalına göz önünde tutmaıı.. 
rine zıd iki sbteme, pP.k tabiidir ki gü. 
reşçilerimiz kurban gidecektir. 

Kuvvetle söylendiğine göre İstanbul 

mıntakası Macar güreşçisi Karpatiyi gt-. 
tirme~ karar ve.rmiştır. 

Bir taraftan Fın, diğer taraftan Macar 
sistemile çalışacak olanların hemen ek.. 
serisinin de rnntf tak:m güreşç1leri oldu. 
ğunu gözönünde tutarsak herhangi bir 
gampi~naya çalıştırılacak takımın bu 
sistem farkı yüzünden bir haylı bocala. 
mağa mecbur kalacağını unutmamalıyız. 

Bu ~ futbolumuzda da böyle değil mi. 
dir? 

İngiliz, Macar, Viyana sistemi oyunu 
oynatan muhtelif antrenörler elınde oı. 
taya esaslı bir tarz koyamamaklığımızın 
belli başlı sebebi budur. 

Daha ziyade güreş fedttasyonunu alA. 
kadar eden bu mevzuda bakalım Fede. 
rasyon nasıl hareket edecek.tir? Fin siste. 
mi mi, yoksa Macar ~ mi? 

Ômer Besim 

* 

yız. 

Benim anahtarlanm hazır •• bavulları.. 
mm hangisind'! na var? Onu da bilfyo.. 
rum, amma, günün en münasebet.iz bir 
saatinde bunları döküp te yeni bll§taD 
yerle§tirmeğe mecbur olacağımı düşün • 
dükçe üzüm üzüm üzülüyorum. 

Ve .gecem. milmkün olabildiği kadar 
rahatsız geçiyor ... 

Ercümend Ekrem Talu --···-·····················------·---···-· ---
Nabatçi eczaneler 

........ : 
t.tanbal clbe&buleldler: 
ş.ımww-..-: rt>"lltTenıl•>. mmtn -

önünde: <P=·eon>. ~ ~ 
Nuıt). Alemduda: (a.4), Blı,Juldda.: 

Asaıdor). ratthte: cvıtan>, B&tlrt6)ılırı
de: (Jılerbıs), BJijıbde: ~). 

Berothl ..... •••llrı 
fataw cadcllllnıde! (~). 

ı - Mümstn aaUanm her ne aureUe 0 - ki bizim erkeklerlmtz, namuslu. güz~u, 
ıura oıaun eller1Dıde bulunduranların o mal .1 d ı. Güref Pederuyonu, bOP.ln mmtaka. 
la.r O.aerindetl haı1dıan mahfuz kalmak far - meziyetli kızlan ~efı ' rayoma~ı kızlan lara gönderdiği bır tebliğde beş Ağusto-
tile bunla.rl a.yni mftddet lç1nde daire emrl- alırlar. Hayatta dort, bet aene bır erketı sa kadar serbest güreı birincilik müsa. 
ne tevdi etımeJeri ve etmezlerse makbul ma- aevip on.unla evlenecelini ümid ederken bakalannın tamamen yapılmış olmasını 
zeretJerl bulunmadıkça ceraı mes'ullyete u~ onun bir drahomalı kızı kendi.slne tercih bildirmiştir. 

COmb~ Clıddellnıde: <~. 
P1ruZıalada: <Dtulrul>. eıtnde: (Amil). 
Tlblmde: <IQ!mal). ~: CVldln). 

..,...... 11: ... l.r ft ~= 
~= <Halt. 111116-1 Olman>. 

tieküıdaıd9o: <SeHm119>. 8a&Venlt: (1'11 • 
n>. Adalaıda: <Halit>. 

nyacak1arı ve rtıçha.n llak?arında.n mahrum ettiğini gören genç bir kızın artık hayat. Federasyon, emrlnde bulunan moni. 
ta.ıacaklan. ta erk• lrarşı itimad beklemeaine fın- törlerden Kemalt Yozgad ve Sıvasa, Ne. 

4 - M-7-939 ta.ıılhinde Puıaa:1e3t gtınn ~ kan var mıdır? catiyt Çorum ve Samsuna, f zmirtle bu. 
at 11 de a.tıaca.thJa.nn Dk tçttmaa gelmeleri Erkekler kendileri hoppa, kendHeri ha lunan Nuriyi de Adana Te Mersine gön-
19 mftflisle milfterek borçlu olanlar ve ke- . • • 
ffllerlnln ve borcunu bebff1ll eden sair kim· 'vaidiırler. Kendı kabahatlannı kızlara dermiftir. 

bul L ... A .. , ~• yülldetrneıkten ne çıkar, güncı balçık.la Mımıekala:r grup blrtncllllf müsabaka-selerlıı tq)lann>ada. ımma..,. .. _.arı va -

dulu illn olunur. (19220), sıvanabilir mi? lan da Ağustos ortasında yapılacaktır. 

Netlt Ozcan • ErtaGrul Sadi Tek 

, 

ltltllktıe .,..,_ 

Gedikpqa - Aıalı: bupai_. 

SORPIK • HAÇIK 
va KOR 



14 Temmm 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 

SON POSTA 

Askeri Fa .. rikalar Umum 
Müdürlüğü ilanları 

Sa~·ia 15 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlttğtlnden: 1 - Adann Orta Tecim Okulu bakiyeı inşaatındnn yirmi bin liralı\ iş kapalı 

larf "Usulne ek::.iltmeye konulm:ıştur. 
2 - Eksiltme 2417j939 tarihine müsadif Pazartesi gunü saat on bird~ Nafıa 

dairesinde yapılacaktır. 

3 kalem kösele ve vaketa alınacnk 
5 ton san vaketa t - Kurumumuz talebe ve mn tahdeınlnin 27 - Temmuz - 1939 dfln 3 t - Ma--
5 > san sabunlu kösele yıs-1940 tarihine kadar llfağıda yazılı 7 gurupta ayn ayn hlzalarındıı gOs· 

3 - İstiyenler bu i c aid keşif evrakile muka:velrname ve şartnamelerini gör .. 
h'lek üzere Nafın MüdürJüğüne müracaat edebilirler. 

0
.
2 

> kayasahk kösele terlldiği Qzere bir kısmı kapıtlı zarfla ve bir kısmı da açık ek lltmeye 
konulmuştur. 

Tahmin edılen bedeli c25,500• lira olan 
~. 4 - İsteklilerin .ı:;oo .. lira muvakkat temioot venneğe ve bu işi yapabilecc
glne dair ehliyet vesı1rnsı almak üzere eksiltme gününden sekiz gün evvel Ti
ca~t Odası vesikasile bu miktar iş yaptığını gösterir evrakı müsbitelerini di
lt>'kçeleıine bağlamak suretiJe Vilayete müracaat etmeğe mecburdur. İstiyenler 

yukarıda cins ve mik.tan yazılı vaketa 2 - ihalesi her gurup hizasında yazılı gün ve ıaatlerde RoktörlQk bina· 
ve köreleler Askeri fabrikalar umum sında mııteşekkU komisyon tarahndan yapılacaktır. 
müdürlüğü merkez. satın.alına ko.misyo • 8 - Muvakkat teminat % 7,5 dır. 
nunca l/8/1939 Salı günü s;aat 15,30 da 4 - Teminatlar ihaleden bir ıaat evvel komisyona teslim edilecektir. 

teklif rncktublanm 2 inci madd€ıie yazılı saatten bir saat evveline kadar mak
~~z mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilen tekliflerin dıi zarfı 
'Yrce 'kapatılmış oalcaktır. 

pazarhkla ihale edilecektir. Şartname 6 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enıttto. 

el> lira c28> kuruş mukabilinde komis • Daire MUdOrlO.gtıne mnracaatlan. c2854> c0037> 

Postada olacak gecikmeler kabul edil me:z. c4910> 

yondan verilir. Talihlerin muvakkat te • 
minat olan cl91~ lira c:50. kuruş ve 2490 Cinsi Mikcları Muhammen 1'utan İhale tarihi ve aaatl 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde. ____ _..=.....,-.. Fi.t{{ur. Lira Kur. 

[ 

ki vesaikle komisyoncı.: olınadıklarına ve 

lstanbul Komutanhm ilanları ı bu işle alakad1r tüccardan olduklarına 
------------------~------------~ ~irTic~cl™~v~k~~me~~~n 
. I inci topçu alayı hayvnnatmdan olup 

Çurugo ~anlan bır baş kısrağın al<>ni 
tn~zayede ile 17 /Temmuz/93!1 Pazartesi 
:unü saat 15 de satılacaktır. İsteklilcrın!n 

t:llı gi.in ve saatte Fmdıklıda komutanlık 
Eatınalma komısyonuna gelmeleri. 

(518!l) 

* Çatalca müstahkem mevki birlikleri -
l'lin 164,000 kilo sığır veya keçi etlerine 
talibinin vermiş olduğu fiat makamca 

l>ahalı görüldüğünden 164.000 kilo sığu 
Veya ikeçi etlerinden hangisinin fiatı mü-

E<ıit olursa o cins et şerait ve evsafı da. 
h"}' 

1
1 ~nde satın alınacnktı::-. Pazarlıkla iha.. 
esı 17/Temmuı/939 Pazartesi günü saat 

: 4,30 da yapılacaktır. Muhammen tutar. 

1?rı sığır etinın 44280, keçi etinin 37,'120 
ıradır. 1lk teminaUarı keçi etinin 2829, 

sığır etinin 3321 }mıdır. İsteklilerinin ilk 
teminat makbuz veya mektublarile 2-±fı(l 

ve saatte lroımsyona müracaatları. 

sayılı knnunun 2, 3 maddelerinde yazılı <5054> 

vesı1rnlanle beraber belh ~n ve saatte İ b ,.._..__ . İflA 
k 

. stan ul .lKIIlCI as Memurluğun -
FmdıJdıdn komutanlık satınalma omıs- dan: 
yonuna gelmeleri. c:5148> 

* 
Tophanede Kumhır::ıcı yt>"kuşundn 13 

No. da oturmakta Vf' sabun ımalHe nıcş-
Defterdardaki bir numnran cıııum e. gul olan AJ~sandros Sitopakisi:ı iflası 

vinde yaptırılacak tamiratın açık eksilt. 13.7.939 tarihinde açılıp tasfıyesinin Adi 
me ile ihale i 17/Temmuz/939 Pazartesi şekilde yapılmasına karar verilmiş oldu. 
~nü saat 11 de yapılacaktır. Muham. ğundan: 
men keşif bedeli 246!' lira 60 kuruştur 1 - Müfliste alacağı olanların ve i.s
İlk temine.tı 185 liradır. Şartnamesi ve tih'kak iddiasında bulunanların 3lacakla.. 
sairesi bedeli muknbilindı? aid olduğu şu- rını ve istihkaklarını ilandan bir ay i. 
bede verilebilir. İsteklilerinin ilk temi. çinde ikinci iflas dairesine gelerek k.'.ıy. 
nat makbuzu veya mektublarile 2490 sa. dettirmeleri ve delillerini (sened ve dcf
yılı kanunun 2..3 maddelerinde yazılı VP- ter hülasalan ve saire) asıl veya musad. 

sikalarilc ihale gününden sekiz ~n ev- dak suretlerini tevdi eylemeleTi. 
vel vilayet Nafıa Müdürlüklerinden ala. 2 - HiJafma hareket cezai mes'uliyc
cakları vesikalari1e beraber ihale günü ti müstelzim Q}mak üzere müflisin borç. 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutan- lannın ayni müddet içinde kendilerini 
Jık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. ve borçlarını bildirmeleri. 

c4665> 3 - Müflisin ma!larını her ne suretle 
o1ursa olsun ellerinde bulunduranların o 
ma]]ar üzerindeki haklan mahfuz kal.. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
mak şartile bunJan ayni m~ddet içinde 
daire emrine tevdi etmeleri ve etmezler. 
se makıbul mazeretleri bulunmadıkça cc

k 1 - Tahmin edilen bedeli 1777 lira 03 şartnamesi hergün komisyondan parasız zni mes'uliyete uğrayacak1an ve rüçhan 
'l' Uruş olan 1200 kilo tire çorap ipliği 20/ olarak alınabilir. haklarından mahrum kalacakları. 
:nımuz/939 tarihine raslayan Perşembe 3 - İsteklilerin 2491) sayılı kanund3 4 - 19.7.939 tarihinde Çarşamba günü 

€ünü saat 14 de =ıçık eksiltme ile alına- yazılı vesikalarla birlikte belli gün ve snnt 11 de alacaklıların ilk içtima;ı gelen 
Caktır. saatte Kasımpaşadn bulunan komi.:;yona sn:ir kimselerin toplanmada bıılunmağa 

2 ·-ilk teminntı 132 lira 28 kumş olup müracaatları. c4870> J hakları olduğu 1lin olunur. (19221) 
-----~~~~~~~~-~~~~~~~----~---~~--~~-----~--~-~-~~~~~~~---

BUGON 
KUMBAllASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL YA{llN 

CEK DEFTElllNE 
iMZA ATAN 

&OYlfK'jEL 
OLACAK TIR 

Ekmek 140000 10,26 14350, 

:Et koyun karaman 
B.rincı 40000 40 16000, 
Et kuzu > 5000 33 1650, 

S11deynğı U. Birinci 13000 105 13650, 
Zeytinyağı Ayvalık 6000 68 3480, 

------------------------------Reçel muhtelif cins 5000 40 2000, 
Zeylin iyi cins 2U O 35 700, 
Kaşar peynir 1500 70 1050, 
Beyaz peynir 2000 45 9JO, 

------------------------------Tereyağı 1000 140 1400, 
SO.t 5000 17,5 875, 
Yoğurt 8000 20 1600, 
Kaymak 300 160 480, 
Yumurta 60000 adet 2 1000, 

__________________________ ....;.._ 

Pırinç 7000 35 2450, 
Kuru fasulye 7000 20 1400, 
Kuru bnrbunye 2000 14 280, 
Nohut kooo 16 320, 
Patates 10000 9 900, 
Kuru soğan 12000 7 840, 
Soda 60 O 8 480, 
Sabun yeşil 2000 24 480, 
Tuz 5000 7 350, 
Un 5000 16 800, 
Toz şeker 120 O 28 8360, 
Kesme şeker 6JOO 82 1920, 
Kırmızı bnber 60 40 20, 
Kımt büber 75 110 82,li 
Kuş oznmıı 150 85 52,& 
Çı:ım fıstık 150 120 180, 
Çtty loo 860 B6o, 
Pirinç unu 150 So 45, 
Cev·z içi 500 60 Soo, 
Makarna 2000 3o 6oo, 
lm1ik cKalın ve ince• 1000 24 240, 
GOJH\ç 150 7o 106, 
Tel şehriye 200 28 66, 
Ruğrlny 1300 12 156, 
N ş sta 5o 60 So, 
Bulgur 2500 1 t 275, 
Knrn mercimek 600 16 80, 
Kırmızı mercimek 300 12 86, 
Kuslrns 1600 24 860, 
Taban 900 86 324, 
Pek •nez 900 2o ı 80, 
Tarhıına looo 85 350, 
Sebze konı:ıervesl 4000 3o 1200, 

____________________________ ....;..._. 

Semizotu 1000 lo 100, 

Ayşekadın fasulye 7000 15 1o5o, 
Dolmalık yeşil bOber looo 16 150, 
Domates 10000 12 1200, 

Taze hamya 600 2o ıoo, 
~ivri bUber 500 2o loo, 
Salatııhk hıyar 5000 adet 6 250, 
Limon haşboy 15000 » 4 600, 
Mnydanoz 10000 demet 2 200, 
Dereotu 2000 » 2 4o, 
NAno loo • 2 2o, 
Pttlhcım başboy 12000 15 1800, 
Kabıık 2000 12 240, 
Tuza ı,;oğım looo 12 120, 
Taze vişne 1500 22 830, 
1'nze erik looo 15 160, 
1'ııze knysı looo So Soo, 
Karpuz loooo 7 700, 
Kııvun 

üznm 
Elma 
Portakal 80 lik 
Şeftall 

Tnze yaprak 
Lahana 
Pırnsa 

Ispanak 
Taze bakla 
Havuç 
Kuru sarımsak 
Salamura yaprak 
Salça 
Enginar 

loooo 
loooo 

looo 
toooo adet 
tooo 
Soo 

12000 

8ooo 
8000 
4000 
1000 

200 
500 

1500 
4000 adet 

7 700, 

23 2300, 
28 28 o, 
5 600, 

So 3 oo, 
18 54 

' 7,5 900, 

7 56o, 
12 96 o, 
lS 520, 
8 80, 

25 5 o, 
25 125, 
Bo 460. 

5 200, 

Kapalı zarfla 
25-7-939 11 de 
Kapalı zarfla 

2ö-7-939 12 de 

Kapalı zarfla 
25-7-939 15 te 

Açık eksiltme 
25-7-939 16 da 

Kapalı z.nrfia 
~.7.939 17 de 

Kapalı zartla 
26-7-939 11 de 

Kapalı zarfJA 
26-7-989 13 de 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund . 

1 - Gümrllltler için muhtelif boyda 950 tane milli ve .. 'k an • 
15/7 /939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılac~ ibayralımn 

2 - Tasarlanan tutan 2902 lJra 50 kuruştur-. İlk teminat d 21 
3 Şa-'-ft-- li ·· . k 1 a 8 liradır. 

- ·~ ve .. §a num~sı omisyondudır. Görülebilir. 
4 - İsteklilenn w.ın ve saatinde ilk temlnit makb . 

le birlikte Galatada eski ithalat Güınrüğ" ~ K . uzu ve kanuıı1 vesrkalm 
un OJniSyona eehne?eıt. c4708• 



16 Sayfa 

Saçları beıler, köklerini kuTTet• 
lendirir, d6kDlmeaiDi önler, k .. 

peklerini fiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • latanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K11rul•t tarihi 1 1'S88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zlrat ve ticari her nevi banka muameleltrl 

PARA BiRi.KTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankuında kumbarah Ye ihbarsız tasarruf huablannda en u 
50 lirası bulunanlara 1enede 4 dılfa çekilecek kur'a ile qajıdaki pllna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,. 
4 " 250 " 1,000 " 

40 ., 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: Heıablanndaki paralar bir ıene içinde 50 liradan qala 
dü.şmiyenlere ikramiye çı.lctığı takdirde " 26 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 E1l6J. l Birineikinun, 1 Mart ve 1 Bulna 
tarihluinde çekilecektir. 

lstanbul Defterdarlığından : 
1 - Mükelleflerir. vergi nevilerine göre tahakkuk ettirilmiş olan borçları ile 

'bu borçlarına karşı yatıracakları para:arm miktarını kayıtlara ve ellerindeki 
makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlıyabilmeleri mak!i&dile 2184 sayılı 
kanunla ihdas edilmış bulunan vergicüzdanları her malsandığında bez kap. 
lılan yirmi ve meşin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 

2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrıca makbuz ve. 
rilmekle beraber teslimat bu cilzdanlara da kaydedilir ve her mükellef vergi cüz.. 
danlarındaki kayıdlarla da vergisini ödediğini isbat edebilir. 

3 - Cüzdan almak mükellefler için mecburt değildir. Ancak bütün borç ile 
teslimatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir kolaylık temin ettiğinden 
her borçlu vatanda~ tarafından alınması faydalı olduğu ve arzu eden vatandaşla. 
rın J:>edeli mukabilinde malsandıklarından alabilecekleri tebliğ olunur. (4303) 

OECELl - 00ND0ZL0 

OSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 
Mekteb EylOlün 19 uncu SALI gOnü açılacttktır. Kayıd için PAZARTESİ 

ve PERŞEMBE günleri saat 9 - 12 ye kadar, aynca da mektubla mnracaat 
kl\bul edilir. Eski talebeler yarlerinl muhafuıa edebilmeleri için erken 
müracaat etmelid ırler. 

' > Adres: BaGlarbafı, Telefon: fS0474 

M. M. Vekaletinden: 
Mu~telif mahallerdi:! benzin tankları yaptırılacağından bu işlerle iştigal 

eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak üzere Anka. 
rada M. M. Vekıileti İnşaat Şubesi Müdürlüiüne müracaatları. cl28. c5173> 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 76 ye 90 santim B. 

(Tip 2 çtr9l) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater lp. 
lllderi imalatı piyasaya arzedll-
mlettr. 

Slparlş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvan And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi· l 8e,ıd Ankara • eşit Adana 

SELANIK BANKASI 
. Teala tarl1ll : 1881 

• 
fdarı llırkıll ı ISTANBUL (GALATA) 

Tirltiyetleld Şrıbelerlı 

tsTANBUL (Galata ve YenlcamJ) 

MERSİN. ADANA B'1roeu 

l' •nanidantlalrl Şıı~lmı 

SELANtK - A TİJ'I A. 

•• 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servial 

Olçü üzerin · 
Fenni Kasık bağlar 
Mide, barsak, böbrek 

dUşkUnlUğtlne 

rennl 
llorıaıu 
latiyeoler• ölçii 

tarifeai ıöııderilir. 

EmlnönU 
ızmir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakımmz. 

Saç 8akımı 
Oozelllğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve sa9 döknlmeslnf 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

uaçdır. 

llan Tarifemiz 
Tek sütun a.ntlmı ·························· 

.ahile 400 lturuı 
sahile 250 » 
•ahile 200 » 

Dördüncii .ahile 100 >> 
iç aahilela 60 » 
Son .ahile 40 .,, 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırac~k· 
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derplf edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 
aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

blncıhk KoDektU Şirketi 
KaJıramaııude Ban 

.&ııkara cadd.ı 

······························································ 
Son Posta l\lathaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EM~Ç 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

:-=:: PARASIZ 
Bu sihramiz yeni 
" pudra renkleri ,, 
tecrübe edilebilir • 

Fena renkte bir pudra, yüzü. 
nüze korkunç bir makyaj man
zarasını verir ve sizi olduğu -
nuzdan daha fazı~ yaılı göste
rir. Teninize uygun renkte bir 

pudra intihab etmenin yeglne 
çaresi, yüzünüzün bl:- tarafında 

bir renk ve diğer tarafında b1ş· 
ka renk pudn tecrflbe dmck • 
tir. Bu tecrübeyi heme:ı bugün, 

ıize parasız clarak verilecek 
yeni ve cazib renklerdeki To
kalon pudrasile yapınız. Bu ye
ni cCild renkle~h (Kromoskop) 

tabir edilen en son ve modern 
bir makine vac;ıtasılıa karııtırıl

mıştır. Sihranıi"~ bi: göz, tam ve 
kusursuz bir incelikle renkleri 
lntihab eder. 

Tene gayet uygun bu yeni 
pudra sayesinde a.rtı.k makyajlı 
bir yüz görünmiyeı:ckllr. Toka· 
lon pudrası, imtiyaılı bir tuul 

Teıı•••ıım 14 

10 KADINDA 9 U 
FENA RENKTE BiR 
PUDRA KULLANIR. 

dairesinde cKrema köp:iğü> üe 
karıştınlmıştır. Bu sayede pucJ. 
ranın saatlerce sabit kalmasın& 
temin ettiği gibi pııdranın cll .. 
din yağlı tabü ifra-z:ıtını mu • 
setmesine ve l.ıu su :-etle cildin 
kurumasına ve sertleşmesine ff 
binnetice burnşuklukların zu • 
buruna da mani olur. Her vakit 
krema köpüğile kanftırılımf 
meşhur Tokalon pudrasını kul~ 
!anınız ve birkaç gün zarfındı 
teninizd~ yapacağı cazib tekem
mülü görünüz, dairu kutularıa 
üzerindeki Tokalol'\ ismine dik· 
kat ediniz. Teninize uygun renk 
intihabında tereddjd ettiğıniz· 

de lutfen İatanbulda 622 No. pos
ta kutusu adresine (Tokal~ 

pudrası servisi 25 No). vaki ola.. 
cak talebde size memnuniyetle 
muhtelif renklerdo nümunelik 
altı ufak pake~ pudra göndere
ceğiz. 

KIZ.I LAY 
HASTABAKICI HEMŞİRELER 

Okulu Direktörlüğünden: 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve paruudır. 

Okul, sıenç bayanlann Hutabakıcı ve ziyaretçi hemfİre yetiftirmek, 
Hutanelerde ve umumi 11hhatle alakadar olan müeueıelerde çabt-
malanna mahıuıtur. r 

Tahail mtıddeü Üç yılchr. Teorik ve Pratikdir. Deriler hmml 
doktor Prefea6rler .,.. tDuallimler tarafından verilir. l.teklilerin iyi 
alallklı ye Sıhhatli ve en u orta tabaili bitiriniı olmalan prttır. 
Diier ıartlanmızda fazla iıahat için yazı ile veya bizzat l.tanbalda 
Akaarayda Haaeki caddeainde Okul Direkt6rl0iilne mlracut 

edilmeıi. 
15 Eyliıl 1939 dan sonra miiracaatlar kabul edilmiyecektir. 

ÇEYLiBi'fPiLASaOmafELi l 
Veni ucuz tarifeyi tatbika başlamıştlr. 

Yemekler dahil tek yataklı odalar 3 Lira 
,, " çift ,, " 6 ,, 
,, ,, Banyolu tek ,, ,, ~ ,, 

" " " çift " " 8 " 
Rahat bir yolculuk, mOkemmel istirahat, bahçede her ak,.m 

Mllzik bulunur 


