
--------- -

f-IALKIN G 

HALKIN KULAGI 

HALKIN DiLi 
"; 

Sene 9 - No. 3218 -. 

·--·"' --.. ............... ____ ~ -. 

CUMARTESİ 18 - TEMMUZ 1939 :natı a KunJf 

• • 
:111.giltere ·haz ' ••• "Mihver, harb 

etmiyecektir, 
karan budar!,, : Haua ue deniz auuueneri Aüustostan 

itibaren hali narh uazıuet1ne soBuıuuor Eski Fransız Başvekillerinden 
birinin şayanı dikkat makalesi 

ingif iz tayyarelerinin Farnsada uçuşları 30 ~·zira~ g~nü ~arist~ harbin baıtadıiı ıayiatan. neti-
~ • b• • 1 b d d cesınde buyuk bır panık olmuş, başkumandan Nısden Almanyada uerın ır ın ı a uyan ır ı tayyare ne getirtilmiş, neticede hakkikat anıaşıı,,.,ıs 

-· .. -· . -----·- EXi Fransı:z ba.fVekıli Andre Tardteu 

İngiliz askerlerinin l 
miktarı bir milyon 

Yeni lngiliz pilot Zarı?ıda.n bir ;rı.ıp 
Londra, 14 (Hususi) - cNew.York cSon senelerde, mecburi askerlik hiz. 

Herald Tribune> gazetesinin Berlin mu. metlnhı kabulü de dahU olmak izere. 
ha'biri yazıyor: (Deıı<ıfl'M ıı nd ıayfo.daJ -
Mareşal Fevzi Çakmak 

dün Ankaraga döndü. 
Ankar3, 14 (Husu.si) - Mareşal Fevsi IMillt Müdafaa ve Dahiliye Vekille:_ile 

Çabnak bu ~m saat 18 de şehrimize An:kara Valisi Tandotan ve ordu büyük. 
liönmüştü.r. Muhterem Mare§alt. garda, (Devamı ı 1 inci sayfada) , 
.... 

Bira ucuzlatılacak, rakı 
istihliki azaltılacak 

GGmrük ve inhisarlar Vekili dün inhisarlar idaresinde 
ve likör fabrikasında tetkikler yapb 

1nhiı4Tla.r VekıLi R"if Karadeni~ilc ör f!!!J ,,,.. ! \ 
... ~ 

yazı yar: 
Söyll7eceklerimi söylemeye karar ver. 

meden evvel on gün bekledim. DOJÜ!l
meye zaman brakmak istedim. 

30 Ha:ziran eQ.nü ikindi sonlarına dol
ru, §lmdllik isimlerini söylemeye lüzum 
&6nnediğim bazı kimseler Pariı içinde, 
hemen o ıün Dançigden. dolayı harb çı. 
kaıcalı rivayetini ijae ettiler. 

B ı • •• kb l Bllfkumendan General Gamlin Niste 
U garıstan, musta e bulunuyordu. Alelacele Parise getirtildi 

harbde bitaraf kalmak için ve buray.a. yeni hiçbir şey olmadığını 

ı ·ı d • • eörmek için gelmi.J oldu. 
ngı tere en para ıstiyor Ayni telAf dalgası geçen EylCıl ve 

t ngiliz gazeteleri yazıyorlar : İngiltere. Ma!1t aylannda da bütün Fransanın. üze. 
nin bazı Avrupa memleketlerine vere .. rindea ~ dUşmanın i§lni kolayllf. 

ceği 60 milyon İngiliz liralık istikrazdan tırdı. 
BuJgaristan da hisse istemektedi.:'. Bunun Art.ık yetiflrl 
için de, Sabranya reisi bu hususta konUf. * 
ma üzere Lon.draya gelmek üzeredir. DOpnan, dört yıllık bareketlerile lsbat 
Bu'Lgarlstanın bir harb vukuunda bitaraf.. <Dnann ı inci ll&Jfada) GeMnll Ga.mlitı 
~~il~~~~~~,~~-======~~==~=~-~~~=~--
mJiktadır. * Pransızların milli bayramı J 

lıaıyan Hariciye Nazın 14Temmuz Parı·ste b- ·k 
ispanyaya niçin gitti 1 UYU 

o :11-~~g:::.·~~:~n ~=~: tezahüratla kutlulandı 
Fransanın Ankara sefiri de dün söylediği nutukta 

Türk· Fransız ittifakından hararetle bahsetti 

!çanyıırya vaki olan seyahati. daha zi. 
yade Mıwolininin, İspanya harbi esna.. 
aında oırada harcadığı 30 milyon İngiliz 
lirasını geri almak çarelerini araştırmak 

(Devamı 11 inci sayfada) Şehrimizdeki Fransız kolonisi, 14 tJda. 'Onyon. Fransez ô:ınıiyetinin baş-
··-.. ···-·-00···············-······00········ ...... _ Temmuz milli bayramının 1 jO nci yıl- kana amıtekaid General Sarrou koloni 

Münakaşa en 
hararetli saf haya 

dahil oldu 
Bekar erkeklerle kadınlar 
birbirlerini ithama tiddetle 

devam ediyorlar 

Erkeklerin ithamları 
e etki defa evlendim. BlrtncWn· 
de 16 günlük :karım, o tıcmiz ve 
yüksele ailemin km anamdan, emdi· 
~im siltü burnumdan get.lrdl, battA 
bir defasında go.fletlmden 1sti.fade 

ederek bana ikl tokat bile yapıftırdı. 
ikinci Gcarun i'8 babasından bet 

yaş büyük bir ihtiyarı severek o -
nunıa taçtı. 
Şimdl bütün arkadaşla.rıma be

tAr kalmayı tavsiye ediyorum!• e cKadınla.r neye kızıyorlar, an
ııyamadım. Doğru 8Ö0e kızılır mı? 
Bir erkeğln mazlslnde yer alml§ 
t>1r90k genQ kızla.r bulunması er • 
keklerin değil, ıkızla.rın kabahatl ve 
dÜfÜnoesl.zllğl eserldlr.• 

Kadmlarm mukabelesi 
1 

e cA.merlknn ıUpt pantaloaılar,\ 
maşalı saçları, içine dünyanın pa· 
muğu tıkılm~ kabarık omuzları. 
ıboyall ıtırnekla.rlle her blri tılr bQJJ· 
ika sınema artıstlnl ta.klld eden be
kft.r baylara güvenip de nasıl yıı • 
vn. kurmalı? .. Allah bl7.e acısını. e czamnn değişti. Şlmdi erk.ekler, 
ııcııdınları değil, kadınlar erkekleri 
himaye ediyorlar. Kadın böyle blr 
erkeğe mel'lbut kalır mı?. 

8 inci sayfada 

dönümünü. diin parlak bi!' surette namına Mas.5igliye hitaben bir nutuk 
~nsız sefaretanesinde te.'id etmif - irad etm!ş ve Fransız büyük ihUlfüinin 
tir. . .. .. ruh ve fÜmulilnü anlattıktan sonra, 

Paı:ts~n h~~z donmuş o~ Fran - sözlerine l}Öyle devam etmiştir: 
sız büyük elçıs:ı Ren~ Massig11, dfin cİhUWiıriizin en güzel ve en asn 
sef&Ntanede ya~an merasime riya - birisi de muhakkak ki, Türk milletidir 
set ed~ kolonisinin tebritderini ka- O ~ millet; de. layemut Atatürk~ 
bul etmiştir. yüksek llbamile askeri, siyası, içti • 

Öğl-eden evvel bütün koloninin işti - ınat fikri ve iktısadi sahalarda bütün 
rakile sefaretanede yapılan bir top1an- (Devamı 1 t inci sayfada) 

Ötedenberi şehrimizdb sebze ve Muhtelif 
meyva pahalı satılmakta, buna rağ - rafında ;amanlar.da bu mevzu et -
men asıl müstahsil d'e bunların .... m,. .... .,ıt.. • yapı an tetıkık ve alınan ted -

J~ bırler meyva ve sebzen· 1 ~ ..1_ 

fiat'la aatılı.şından istifade edememekte· müess· 1 0 ....,.,... ın ucuz ugtulWll' d' ır o am ...... U<j ... r. 
ır. (Den.mı 5 lncl sa7fa4at 
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Her gün Resimli Bakale : = Alc gün ölçüsü, icara gün ölçüsü .. ;;;:-1( 
Sözün kısası 

-····-
Milli bir piyasa ihtiyacı 

Yazan: Mahittia Birpa _ 

Birde bu piyaaa ahenginin mevcud oL 
~ı birç<* aebeblerden ileri gelir; 
ıbunlamı bir losrnı, nakil işlerimizin he. 
nüz lifi ~recede inkişaf etmemiş bulun. 
ması ile izah edilebilir. Diğer bir kısmı 
da, bütün lktısaıdf hareketlerimizin teş. 
kilatmzlı'ktan muztanb olmasından mün. 
baistlr. Bi?hassa bu ikinci noktadır ki 
Tüıikiyede mlllt bir piyasa ahenginin 
t.eeBis edeDlmleSinde en mühim en h&.. 
kim rolü oynuyor. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Denizyollan için yeniden yaptırtılacak vapurlarla in~ 

şa ve münakasa şartnamelerini hazırlamak üzere Anka
rada bir komisyon kuruldu, İstanbu1dan da müteaddid 
fen adamı çağınldı. 

Münakale VekAletinin meseleyi mutad hassasiyetile in· 
celiyeceğinden şüphe etmiyelim. Fakat hatırımıza ge1 -
mişken söylemek isteriz: 

Geçenlerde hususi bir müessese muhtelif tipte yeni 
makineler almak istemişti. Başlıca fabrikalara arzusunu 
anlattı, hepsinden de ayrı ayn teklifler aldı. Baktı ki bu 
tekliflerin hiçbiri diğerine uymamaktadır. Arzusunu bir 
daha anlattı. netice gene evvelkinin ayni çıktı. Her fab
rika ızhar edilen arzun en ziyade kendi teklifinin uy -
gun olduğunu iddia ediyordu. Muhtelif teklifleri bir nok
tada birleştirmenin imkanı olmayınca aralarında müna -
kasa yapmak da mümkün değildi. O zaman müessesenin 

sahibi i~aiyeciJikte tam salahiyet sahibi bir mühendis 
buldu. Arzularının fenne ne kadar uygun gelebileceğini 
ondan anladı. Şartnameyi ona yaptırttı~ Ve o şartname
yi münakasaya koydu. 

Fen adarnlarJmızın, hatta deniz inşaiıyeciliğinde de 
gittikçe çoğalmakta olduğunu biliyoruz. İçlerinde istik
bal için büyük vadler taşıyanlar bulundu~u da gurur
la ~tiyoruz. Fakat unutmıyalım ki henilz başlangıç nok
tasındayız ve hatırası henüz unutulmanıış olan fU ~ 
hur Etrüsk vapurunda göriilen ll"l"Zalarm bir kısmı ya
pan müessesenin hatasından doğmuş ise, bir kısmının 
da sipariş hatası o1duğu söylenmJştir. 

Binaenaleyh biz bu vaziyette yeni siparişlere aid fen
ni şartnamelerin bir garblı inşatyeciye hazırlatılıp ko • 
misyondan bilahare geçirilmesintn faydah olacaima ina
nıyoruz. Ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

İnkişaf etmiş Avrupa memleketlerin.. 
de nakil hizmetleri işleri bir memleketin 
muhtelif ınınıta:kalarında ayn ayn fiat. 
lar hüküm sürmesine mini olacak dere. 
cede ileri gitmiş olduğundan bu u:tsur 
oralarda bizde olduğu gibi tesirli ve ha. 
kim bir fiat amili değildir. Bizde nakliye 
hizmetleri mkişaf ettikçe bu unsur fiat 
Ozerfndeki talr kuvvetini kaybedecek _ 

tir. Fakat, en mühemmel blr halde bulu. ~-------------------------------------------_, 

--···-
, Muıaza sahibi ..... 

nesine kaldırılınıştır. 

-······---······--·--····-· .... -----·-··-
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Mançuko hududunda göQüs göQüse jAlma~lar R~slara. yeni 
hır tekhfte mı 

muharebeler oldu bulunuyorlar? 
61 Japon tayyaresi düştü, Sovyetler 254 esir aldılar, 4 
top, 15 zırhlı otomobil ve diğer silahlar iğtinam ettiler 

Moskova 14 (A.A.) - Havas : 
Müzakerelerin seyri hakkında bir ma 

lfrmat alınamamıştır. Bu arada skoda 
fabrikalarının bir mümessili Moskova
ya muvasalat etmiştir. Bunun Berlinin 
muva:fa'katile dlduğu şüpjhesizdir. Bu 
mümessil prensip itibarile bazı nıev -
cud işlerin halli için gelmiştir. 

Moskova, 14 (A.A.) - Tass ajansı bil- ı Halkın.Göl nehrinin şarkında, göğüs gö. 
dirryor: ğüse muharebeler olmuştur. Hava kuv. 

Moğol • Sovyet kuvvetieri genel kur. vatlerinin de yardımı ile Moğol - Sovyet 

mayı, 6 ila 12 Temmuz arasmda Halkın -
göl nehrinin şarkmda Nomon Han - Burd 
oba mıntakasmda Japon _Mançu ve Mo. 
ğol • Sovyet kıt'aları arasında müte-k:.tti 
bir şekilde vukua gelen çarpışmalar hak. 
kında aşağıdaki izahatı vermektedir: 

5 Temmuzda Moğol • Sovyet. kıt'ııları, 
hava 'kuvvetlerinin de iştirak i le yaotık. 
lrırı şiddetli bir mukabii taarruzla Janon. 
Mançu kıt'alarmı Moğolistan halk cüm
huriyeti hududlarından dışarı atmışlar. 
dır. Japon • Mançu kuvvetleri, 6 'l'mn. 
muz akşamı tamamile Mançu arazisine 
sürulmüştür. 

5 Temmuz sabahı, Mançuryaya gelen 
yeni kıt'alar, muharebe arabaları, ağır 
topçu ve tayyare kuvvetleri ile takviye 
edilen Japon _ Mançu askerlerı, Nomon 
Han • Bord oba mıntakasında Halkın -
Göl ne!hrinin şark kısmında Moğolistsn 
halk cümhuriyeti hududuna şiddetli bir 
taarruza kankmışlardt:. 

8 Temmuzdan 12 Temmuza kartar. 

Tiroldaki 
Almanların 
Tehciri 
Londra 14 (4.-A.) - İtalya - İsviçre 

hududunda bulunan cDafly Express• 
gazetesi muhabirinin bildirdiğine göre, 
Tirol'lu kadınların ve genç kızların Ti
rol halk şarkılarını söyledikleri için 
Ohuisa'da hapsedildiklerini beyan et
mişlerdir. 

Di~er cihetten cNews Chronicle• gn
zete:sinin Bolzano muhabiri bu mınta
kayı dola~tıktan sonra yazdığı bir ya • 
zıda halkın şimdiki haleti ruhiyesi sü
künet bulmadığı takdirde Alman aha
~in in tehciri için jandarmalara yar -
dım etmek üzere İtalyanların askeri 
kıt'alar göndermek mecburiyetinde ka 
lacaklarım 'kaydetmektedirler. 

Frankonun 
Sözleri 
San Sebastiyan, 14 (A.A.) - General 

Franko, dün akşam Kont Cianonun şere. 
fine verdiği ziyafette bir nutuk söyliye. 
ırek iki memleket arasındaki dostluğu 
medih ve sena etmiş ve demiştir ki: 

- l\filletlerimizi zulüm ve tazyik gö. 
r cnlerin kurtarılması hak!kındaki rn:i~tc. 
rek arzuda birleştiren ve hakikatle atla.. 
Jet üızerine müssese bulunan reJımın 

'Avrupa barışı için hayırkar olacağından 
eminim. 

General Frankonun sözlerine cevab 

veren Kont Ciano, İspanyol ve İtalyan 
milletleri arasında mevcud tasenüdün 
çok derin olduğ.unu söylemiş ve ayni he. 
deflere ve müsavi imanla İspanyolların 
yanı başında yer almış olan Almanların 
Cf.a senasını yapmıştır. 

Franko Romayı 
ziyaret edecek 

lWına, 14 (A.A.) - Fr ankonun Roma. 
yı ziyaret etmesi için Kont Ciano tara. 
f mdan yapılan daveti kabul ettiği bileli. 
rilıne'ktedir. 

Bu ziyartin F.ylUlde yapılacağı öğl'e. 

nimli9t,ir. 

Berlinde iki casus 
idam edildi 

Berlin 1 4 (Hususi) - Casusluktan 
nuıhkfun iki Almanm kafası, bugün bal 
fa ile kesilmiştir. 

kı'l'aları, şiddetli bir mukabil t~arruz 
yaparak J apon • Mançu askerlerinin bü. 
tün hücumlarını muvaffakiyetle püs. 
kürtmüşlerdir. Moğol • Sovye t kıt"aları, 
Halkın • Gölün şarkındaki arazide kuv. 
vetli surette tutunmaktadır. 
Moğol . Sovyet genel kurmayının ver. 

diği mallı mata göre, G ilfı J 2 Temmuz 
çarpışmalarında Japon • Mançu kuvvet. 
lerinin zayiatı, iki bin kadan maktul 
düşmüştıür, 254 esir, 4 top, 4 muharebe 
arabası, 15 zırhlı otomobil, 60 makineli 
tüfek ve diğer silah· iğtinam edilmiştir. 

Bu muharebeler esnasınd:t Moğol • 
Sovyet hava kuvvetler i ile tayyare dnfi 
batıaryalan. 61 Japon tayyaresi düşür. 
müşlerdir. Bu müddet zarfınd:ı Mo~ol • 
Sovyet hava kuvvetlerinden de 11 tay. 
yare düşmüştür. 

28 Mayıs ile 12 remmuı arasında dil. 
şen Japon tayyarelerinin umumi yek1I. 
nu 199, düşen Moğol • So,·yct tayyare. 
lerinin umumi yt>kunn da 52 dir. 

Yugoslav 
Kabinesinde 
Değişiklik 

1'1illi Şefin 
doğduğu ev 

İzmir, 14 (A.A.) -- Milli Şef İsmet 
İnönü'nün doğdukları evin müze haline 
getirilmesi için çalışmalara devam edili. 
yor. Evin aslı bozulmamak şarı:ı!' esaslı 
surette tamir edilebilmesi için bina as. 
kıya alınmıştır. Tamirat bitince miizenın 
hazırlanmasına başlanacaktır. 

İngilizl erin yeni tip 
t ~yyr.re d&fi topu 

Londra, 14 (A.A.) - Heyecanlı bir 
başlık altında cStar, gazetesi yni tipte 
94 mili~trlik bir İngifö tayyare dafi 
topunun csırhırml> öğrendığıni bildir. 
mektedir. Dördü bir araya gctirılmek 
suretile bir grup teşkil edilen bu toplar. 
dan her biri tayyarenin teşkil ettıği ::nü. 
teharrik hedefe elektrikle tevcıh edilmek 
te ve namlı hedefi otomatik bir surette 
takib eylemektedir. 

Bu to?lar, hep berabeL" faaliyete geçe. 
rck 7000 metre yüksekliğe dakikada 50 
hesabile, 56 şar librelik obüsler alabil. 
mek•tedirler. 

Danıikte 70 kişi 
tevkif edildi 

Belgrad, 14 (A.A.) - Belgradın siya. 
si mahfellerinde dola~an bir şayiay,1 j!Ö

re dün Brdoda naib Pr~ns P-aul ile baş. 
vekil Çvet:koviç. ilyan meclisı reisi Ku. 
roşctz ve münakal3t nazırı Kulanovıç a
rasında yapılan mülakat esnasında kabi. 
nede bir değişikhk yapılma:>ı ıhti mali 
mevzuubahs olmu!jtur. Maçekın uzlı.u;ma Varşova, 14 (Hu..;usi) - Danzig senato 
zihniyetile harekt ederek metalcbatında ı eisi Brezılyanın Gdyniadakı konsolo
pck ileri gitımem<>si sayesirıd., Hırvatlar. 1 sundan özür dilemiştir. 
la y.akı~a basıl o!acak itilaf Yug0513,.~,rı ı .Geçenlerde kon5?1os v~ ~arısı. Dan -
kabınesınde bir değişiklık husule ge'me. zıgdo yaptıklan bır gezıntı esnasında 
sini inıt.aç edecektir. Nazi polisi tarafında::ı tevkıf edilmisler. 

Nafia Vekilinin 
di. 

Araştırmalar 
Danzig, 14 (A.A.) - Polis, dün akşam. 

Danzi.g halkı arasınd:ı umumi araştırma. 
larda bulunmuş ve 70 kadar Dnnzigliyi 

Zonguldak, 14 (A.A.) _ Dün buraya te\~kif etımiştir. Tevkif edilenlerin evle. 
gehniş olan Nafıa Vekili General Iı"uad ri.ndc silah ve bomb,ı bulunmuştu~. Tcv. 

C beso Ç t 1 
y '7 ld k limanla. kıf edılenler, mefsuh serbest şehır sos. 

Tetkikleri 

e y, a a agzı, ,.ongu a 1. · · . . . .. ya ıst partısıne ınensubdur. 
rı vaziyetını, Üzulmez ve Kozlu mınta. _ 

Gm .madenlerini, elektrik santralını \CI • ·ı ı d • ı·h b t 
kok fabrikası VC amele evlPrini göıdcn ıngı ere 8 ın 1 a a 
geçirmiş ve bu sabah romorkorl e refaka. t • d"ld• 
tinde mütehas.5ıslar olduğ:ı halde Ereğli- e 1 r 8 f 1 
ye giderek liman v!l.ziyetini tetkik eyk:. Londra, 14 (A.A.J - Siyasi mahfe!. 
miştir. lerdc söylendiğine gör.:? beynelmı1el va. 

Nafıa Vekilimiz akşama Zonguldağa ziyetteki gerginlik tamamile zail olma. 
dönmüş bulunacaktır. dığı ta'kdirdc gelecek sonbaharda umu. 

mi intihabat yapılm1yacaktır. 

Londrada bir ingi[z 
casusu yakalandı 

Londra. 14 (Hususi) - Kendisine at 
yarışları muhabiri süsü veren R'!Jın&ld 
Adams isminde bir İngiliz, bugün casus. 
hı1< suçu ile tevkif edilmiştir. 

Bir Alman mani! atura tüccarının ya. 
nında çalışan bu adam, geçen sene Al. 
manyada yaptığı seyahatten döndü1cten 
sonra, Alman casusluk teşki!atile muha. 
bere tesis etmiş ve İngiltc.>rede toplad ı t!J 
malt'.lına~ı muntazaman bu teşkilata gön. 
dermiştir. 

Rejinald Adamsın bütün muhaber.:ıtı. 
m yakalamış ve Alnunyadan kendisine 
ıgelen m.cktuh!an:n fotograflarını almış 
olan İngiliz makamları. nihayet Adamsın 
t1evacifine karar vermişlerdir. 

Almanlar ron defa, Rcjinald Adamsa 
İngiliz ordusuna kaydedilmesini taYsıye 
etmişlerdir. 

-------··--
Dük dö Kend bir tayyare 

kazası geçirdi 

Gelecek haftalar içinde bu hususta bir 
fikir edini'mesi kabil o1acağı muhafaza. 
kar mahfellerde söy!cnmcktedır. 

İktısad Vekili 
Karabüke gidi}1or 

Zonguldak, l4 (A.A.) - İktısad Ve. 
kili Hüsnü Çakır bu sabah buraya gelmiş 
·e merasimle karşılanmıştır. İktısad Ve. 

ikilimiz, valiyi. Partiyi, Halkevıni ve be. 
lediycyi ziyaret •'?ttikteıı sonra İktısad 
Müdürlüğüne gitmişUr. Şereflerine öğle 
üzeri parkta bir ziyafet verilmiştir. 

iktısad Vekilimiz de Pazar günü bura. 
dan Karabüke giderek orada kurulmakta 
bulunan fabrikaları tetkik ettikten son. 
ra An'kar.aya dönecektir. 

Tokyoda logiltere aleyhine 
miting yapıldı 

Kral Zogunun seyyahati Londra ı 4 (Hususi) - Kralın küçük 

~ Riga, 14 (A.A.) - Kral Zogo, Stok.. kard~ Dük dö Kent. bu a:k§am hir tay 
holm yo1u ile Londraya gitmek üzere yare kazası geçirmiştir. Kaza, netice -
buray.a gelmiştir. sinde Düke i:>irşey olmadır. 

Tokyo, 14 (A.A.) - Bugün saat 14 de 
Tdkyo belediye meclisinin idaresinde Di. 
biya tiyatrosunda muazzam bir miting 
yapılmış ve İngiltere aleyhinde §iddetli 
nutu'klar söylenmiştir. 

Müteakı'ben İtı.giltere büyük elçilığine 
doğr:u yürüyen tezahüratçılar polis t.ıra. 
f ından çevıilmişlerdir. 

ingilterenin milli 
mudaf a bütçesi: 

730 milyon 
Londra, 14 (A.A.) - Maliye kanunu 

dün öğled>Cn sonra Hl reye karşı 206 
rey ile kabul ed.Hmişt.ir. İngiliz bütçesi. 
nin yekunu 1.400.000.000 sterlingdir. Bu. 
nun 900 milyonu kazanç vergisi, 500 mil. 
yonu istikrazlar ve hazıne bonolarile tt>. 
min edilmektedir. 

Sayla 3 

e Danzige tecavüz neden 
leh istiklaline 
tecavüzdür? 

Yazan- Selim Ragıp E meç 

Sir Jdhn Simon, icab ettiği zaman ~·e- M ister Çemberlayn Avam Ka. 
niden istikıraz tahvilleri çıkarılacağını marasında bir nutuk daha so;. 
beyan etmiştir. 

Milli müdafaa için ayrılan tahsisatın ledi ve bu nutkunda Şimlişarki A \'rupa. 
yekunu 730 milyondur. sındaki vaziyetin nazikliğim.: tekr::ır te. 

Sir John Simon, şunları söylemiştir: mas etti. Balka-nlan kastederken Cenu. 
c- MHletimiz ne olursa olsun mem. bu~rki Avrupası tabirini kullanm<ık so'l 

ldketin hürriyetini, emniyetini ve kuv. zamanın nasıl lafzi biı" modası ise Dan. 
vetini temin etmek için lfizım gelen her zigi murad ederKco de Şimal!şarkı Av. 
şeyi bulmağa azmtmiştir. ~ ııupası tabirini kullanmak, öyle bir dip. 

!om.atik itiyad olmuştur. İngiliz başveki. 

Ataturkün 
~alidesinin makberi 

!zm.i:r, 14 (A.A.) - Atatürk'ün valide. 
nerinin Soğukkuyudaki makberleri gil. 
zel bir abide şeklini almıştır. Belediyce 
vücude getirilen geniş bir parkın içınde 
kalan kabrin 'kaidt!Si üzerine on tonluk 
bir granit yerleştirilmiştir. Buraya cE. 
bedi Şef Atatürk'ün annesi Bayan Zil. 
beyde burada yatıyor> ibaresi hakkcdile. 
cektir. 

Mııkberenin etrafındaki park tam:ı. 

men ağaç.llandırılacak ve içinde bir de 
çocuk bahçesi vücude getirilecektir. 

Memurların 
Mezuniyetleri 

Ankara, 14 (Hususi) - BaşvekAletin 

Vekaletlere yaptığı bir tamımde içinde 
bulunduğumuz ay ile Ağustos ayında 

hükumet merkezinde bulunan memurla. 
nn yıllık mezuniyetlerini kullandıkları 
işaret edilerek bu aylarda Ankaranın 

birden boşanmamasını temin için yıllık 

irinlerin mütemb ~lara taksımi tav. 
siye olunmaktadır. 

Ruzvelt bitaraflık 
kanununda ısrar ediyor 

Londra, 14 (Hususi) - Vaşingtondan 
bildiriliyor: Ruzvelt bugün parlamento. 
ya bir mesaj göndererek. bitaraflık ka. 
nunun tadili müzakerelerinin bu devre. 
de mulhak!kak suretta yçılmasını iste.. 
miştir. 

Hariciy nazırı Hul de kısa bir beya. 
natıta bulunarak. Ruzveltin tamamen 
h~lı ve m:izakere talebinin yerinde ol. 
duğunu söylemiştir. 

BUkreş buyuk elçimiz Rumen 
Başvekili ile görUştU 

Bükreş, 14 (A.A.) - Anadolu ajansı. 
nın hususi muhabiri bildiriyor: 

Bükreş büyük elçimiz Supbi Tanrıö. 
ver dün akşam başvekil Kalinesko tara. 

linin bu nutıku irad etmekten maksadı, 

son zamanda gerek Brenner mın~akasın. 
da bazı Alman harekatının yapıldığına. 
dair ortaya çlkan şayiai.arn, gerek u~n

zige karşı hazırlandığı ifade olunnn ~e. 

cavüz hareketlerine kar~ı :ılitkal:ırları i . 
kaz etmek ve onlara, eğer tesir ederse, 
bir defa daha ihtarda bulunmaktadır. 

Mister Çem'berlaynin bu nutku, bir ta. 
kını müphem fikirleri ihtive eden dığer 
bazı umumi hitabeleri gibi iltibasa ma. 
hal verecek mahiyette değildir. Müm. 
klün olduğu kadar vazıh, istenileb:ıeccği 
kadar sarihtir. Umumi ifadesi ise şudur: 

İnıgilltere ile Fransa Lehistanın istik
lalini garanti etmtŞlerdir. Buna tecavüz 
edildiği takdiroe her iki devlet verdik. 
leri sözü tutacaklardır. 

Y~lnız burada nazarı dikkate çarpan 
bir no~ vardır: İngilız başvekıli Dan. 
zigin bir Alman şehri olduğunu kabul 
eden bir adamdır. Son nutkunda, hu 
noktayı tebarüz ettirmekten kaçınruı. 

mışt:ır. Fakat buna rağmen Danz~~i elin. 
de tutan Lehistanı müdafaa etmekt"n 
çekinımiyeceğini de bildmniştir. Z.ihiren 
mütezad gibi görünen bu ifadenin ma. 
nası şudur: 

Danzig bir Alma:ı şehridir. Fakn: hu 
şehrin ticareti Lehistana bağlıd:r. Le. 
histanın Baltıkta Gdnya limanı b:..lun. 
masına rağmen Danzı.gsiz bir Leh·.~t:ın 
olamaz ve Danzige hakim bulunacak 
kimse, i'kıtısaden ve ac;keri bakımdan Le. 
histanı elinde :tutar. 

Alınan imparaU>nı ikinci Fredrık za. 
manındanberi mallım bulunan bu h:ıki. 

kat gösteriyor iki Danz!ge tecwüz Lehıs. 
tanın istiklaline tecavüz etmek demek 
tir. Bu ise İngiltere ve Fransanırı tccvı; 
cdemiyece'kleri bir şeydir. 

.!ngilte~e ile Fransam-ı Almanyayı 
müıtemadıyen tahzır ettikleri dava bu. 
dur. Fa'kat .her OOrlü ikaz hiiiıfınn bu 
tecavüz vukubulursa, ıa:rkasından umu 
mi bir hartı de patlor. Fakat bu yaz? Bu. 
na pek mret diyebilecek vaziyette bu~un. 
muyoruz. 

5eLün &agı.11- Cm~ç 

Bazı l!alller tekaüde 
Sevk edilecekler 

fında:n kabul edilmiş ve kenclisile uzun Ankara, 14 (Hususi) _ B ı·ı · 
·· dd t ·· .. ·· ı- azı va ı enn mu e goruşmuş ur. t~kaüde sev!ki kararı t 

··:;:;~··~··~··~··.;;··~··~· ·:··~··~··;··~··;,;,;··;;; .. ;;;··;··;··;··;··:··:·-:·:··:··:··:··:··:·-=·:·-;;::;;;;:::=:==aşını===ş ;ır:.:::.:=;;::;;::: 
Sabahtan Sabaha 

• 
iş var, işçi yok 

Gazetelerle iş erayanlnra dikkat ediyor musunuz' Kadın erkek bu-ıu·· n 
~zlerin aradıkları iş şudur: - Katiblilr! · ' 

Si.L lbir daktilo aramak isteseniz bir yerine b" u 
B

. ıkA~ ·b m ge yor. 
ır a~ı arasanız karşınıza b]yıksızından ak saka1lu:ı 

adam çikıyor. _____ na kadar bir t abur 

Hatta çocuğunuza bir mürebbiye araya<:ak olsamz kıyıda kö d 1 . 
kalmış ıhizmetçi artıı}ı ne kadar p~ltlı, saçaklı mahlQk _şe e şsıa 
ralanıvnr Fakat 1 varsa onünüze sı. 

.,~.. . yanı ıp t a bır aşçı, bir bahçıvan aıraymız. Haftalarca a 
larca ~kl~emz,. yetmış iki gazeteye ilan verseniz şöyle eli yüzü y;n:.: 
muş bır hızmetçı, kazma kürek tutmasuu bilir bir bah bul · ikan yoktur. çıvan manıza ım. 

_ ~asr~. Hocanm fıkrası ne hoştur. Hocanın karısı ölmüş. Eşi dostu 
ustunkoru bır teselliden sonra: 

- Üzülme canrm, demişler. S:ma bir b8ifcasım buluruz ve 
rneden Hocayı başgôz etmişlet". iki gün geç. 

Bir gün Hocanın eşeği ölmüş, eşten, dostitan ne teselli, ne y rd 
lbaşka eşek bulmak vadı.. a ım. Ne 

. ~u zamanda kıitibsiz, daktilosuz kalmak hiç te mesele değil," f k 
çısız kalmanız bir felakettir. 8 at hıznıet. 

İstanbul Belediyesi sokakları dolduran kadın k k 
için !bir mektcb açıp onlara hizmetçilik, aşçılık ~~: e genç .serseriler 
!hem onlar kazanır, hem de yırmi bes otu r - hem ikendı kazanır, 
nuna den'k, eli işe yakışır hizrne~çi bulanuyz lıra ~erdikleri halde ağzı bur. 

• an ar ~azanır. 

'--2JUl!fuuı. Cakid 



4 Sayla 

Fırıncıların aldıkları tedbirler ekmeğin kalitesinin 
bozulmasını ve halkın uzak semtlerden ekmek 

tedarikini intac ediyor 

SON POSTA 

Köprüden kal!kan Şırketi Hayriyeye 
aid 73 nıumaralı vapur zeytin yüklü ola. 
ra!k: Üııküdara giden 4209 numaralı kayı. 
ğa çarpmıştır. Bu çarplJIDa neticesinde 
kayık ve içindeki zeytinler batmış, ka. 

Fırıncılar B~lediye ile aralan açıldığı pamakta lbulmu~lardır. Birlik kü.. yıikıQI salih denize düşmüştür. Kayıkçı 
için tablakar ve bakkallara her ekmek 9iik fırınları kapadıktan sonra e. lkurtarılımşt?r. Zabıta kaza etrafında 
başına yaptıkları yirmi paralıit tenzılatı linde büyük fırınlar kalacak ve tahkikaıta !başlamıştır. 
bldırm~laroır. Bunun neticesi olarak bunlan fa'brika haline sokabi • 
balk ekmeğini fırınlarda tedarik etme. lecektir. Böylece ekmek fabrikasını ıim. MIJleferrlk: 

Maliye Vekili dOn Fransaya 
hareket etti 

le mecbur kalmış, bakkal ve tablakarlar di1ki brıncılar açm.11 olacaklardır. Hal. 
da eıkme'k fiatına yırım para zam yap. buki fabrikalar vücude getirilinciye ka
mışlardır. dar fıırınlal1ın ha~kın ihtiyacını karşılı. 

yacak miktarda ekmek çıkaramamalan Maliye Vekili Fuad Ağralı dün öğ -
ihtimali varid görülmektedir. Fmncıla. le üzeri deniz tarikile Fransaya bare
nn bu hareketine Belediye manı olma. ket etmiştir. 

Fırıncılar, vüoude getirdıkleri birliğin 

smıavenetile küçük fırınları kapama~::ı 

baŞlamışlardır. Kapatılan bu küçük fı. 
rınlar uzak semtlerde olduğundan halk 
ekmeğini tedarik etmek icm kalabalık 
9emtl~ kadar yürümek mecburiyetile 
hrşılaşm.tftı.r. 
~ !Belediyenin ekmek fabrikaları yapa. 
oa.ğını yazmıştık. Ticaretlerinın ellerin. 
hı alınacağından endişeye cın,en fırın. 

allar, en ehven tariki küçük fırınları ka-

Şehir iş lerl: 

---------------------d ığı takdirde hem ekmeğin kalitesi git. 
Pol/111~: 

Kıskançlık yOzOnden bfr adam 

tikçe bozulacak, ve hem de fırınların ki
fayetsizliği yü:zıünden halk mevcud fırın. 
lm-a tehacüm g<merece~i için şehirde 

k "- buh ,.,_.,., ·· t k . sopa ile ba,ından yaralandı e meA ram ~ gos erece tır. 

B ı eli .,,___. d t ı . M'·d·· 1··:1.- dü Evvelki gün kıskançlık yüzünden 2 
e e ye .wcıısa fen u ur u!>u n ;ı,.;~ birl>" . . . 0 . . -

F~rmcılar Cemiyeti idare heyetini tek. ~ ınne gırmış, ın agır surette 

bu h 
. ah yaralanmıştır. 

rar çağırmlf, ususıta ız at alm!fhr. G 1 t d K k h . a a a a ernan eş ma allesmde Çı 

Ticaret işleri: 
ğırtkan sokağında 33 numaralı evde 
oturan Emin. ~tresi Nermini. ayni ev
~ oturan Rüstemden kıskanmaktadır. 

Taksim bahçesi bugDn açılıyor Arpa fiatları yOkseldJ Birkaç defa bu yüzden kavga eden E-
Taksim bahçesi bugün saat 18 de Va- Şehrimize piyasanın günlük ihtiya - min ve Rüstem. evvelki gün gene Ner-

a tarafından merasimle açılacaktır. cını karşılıyacak miktarda arpa gelme- min yüzünden gırtlak gırtlağa gelmiş-
y 

1 1 
t mektedir. Ar.pa rekoltesinin bir m1k - lerdir. Emin. kavga esnasında eline ge-

0 nfaa 1 programı tar az oluşundan ve dış piyasalara is - çirdiği ~alın bir sopa ile Rüstemin ka-
Bir milyon yüz bin liralık yol inşa - tihsal mıntakalanndan ihracat yapıl - !asına vurmuş ve ağır surette yarala -

atından l SO bin liralığı ibu sene, 30 bin masından ileri gelen bu vaziyet üı.ıe - ~br. 
liralığı geleceı.k 11e11e, 65 O bin Hralığı rine arpa fiatlafmda 1 O para yüksek - Zabıta, suçlu Emini yakalamış ve 
19.f 1 senesinde tamamlanacaktır. lik olm~tur. yaralıyı tedavi altına almıştır. 

Bir müddettenberi inşaatı devam e- 4, 1 O kuruştan satı1an arpa 4,20 pa - Bir adam vapurdan çıkarken 
Hen Ankara caddesi tamamlanclıktan radan mue:m.ele görmüştür. denize dOftO 
tonra Yerebatan, Nuru0&1XlQniye cad - 100 bin kilo kuru bakla eatıldı Evvelfil akşam K.ö .. d Ad 1 . 
desi asfaltlanacaktır. Bu yıl kuru bak.la rekoltesi feV'kalA- . . P1:1 e a ar ıs -

d · ·dı dı · 1 rd b·· .. no.lr kelesınde AJıi adında bıri vapurdan Çl-
a f it 11 d ki e ıyı r ve ş pıyasa a an u,, ~ k w d d . d" .. 
AS a yo ar ayanı ı yapılacak parti mal alınmaktadır. Dün de 100 bin ac~gı sıra a enıze uşmuş, etraftan 

Asfalt yollarımızın inşaatında Av - kilo kuru lbakla 3.29 kuruşta satıl - yetışenler tarafından kurtarılmıştır. 
rıupada carl usu:llerden istifade edil - mıştır. Rekoltenin fazlalı.ğ! nfiatlann Ali, baygın bir. Jıalde berayi tedavi 
mekte, 90k:aklar o şekilde asfaltlan _ düşmesini intaç etmiştir. Beyoğlu hastanesıne kaldırı-lmıştır. 
maktadır. Halbuki nakil vasrtalanmı - Bir kadife fabrikası kuruluyor Denize giren bir adam boöulma 
18 mevcud amalt yollar mukavemet et- Hükılmetçe memleket dahilinde fa.b tehlikesi geçirdi 
meme'kted1r. Bundan sonraki asfalt rika tesisi hak'kındaki takyidatm kal - Fındıklıda ?tu:an Ralli adında bir 
ronarıın daha m~vim p!lkilde yapıl - dırı~ası üzerine bir İngiliz firması a?a~, ev:'e&i ~n Ta.~~·b~~da denize 
ınası kararla.şmıştır. şehrimizde bir kadife faıbrikası tesisi- gırmı.ş, yıuzme bılmedıgı ıçın boğulma 

ne başlanuştır. tehlikesi geçirmiştir. 
DOn Yugoslavyalı 130 izci aeldl Bu fabrika ıbir anonim şirket halin- Fazla miktarda su yutan Ralli, be -

Yugoslav izcilerindflı 130 11 dün aa- de idare edilecek ve dış piıyasalardan rayi tedavi Sürpagob hastanesine ka1-
bah şehrimize gemıt,. ıaat 1' h ayni gelen lbu cins mailan dahilde istihsal dınlmıştır. 
temi ile Pireye giıtmişlerdb. edecektir. 10 Yatında bir J ız etindeki 

Yunanh seyyah kafilesi Abideye çelenk koydu 
bıçakla yaralandı 

Eyübde Tabakhane caddesinde otu
ran Abdullahın l O ya,ındaki kızı Sel
ma, elinde ekmek b1çağı olduğu halde 
merdivenden inel'ken düşmüş, bıçak 
böğrüne saplanmıştır. 

Kaza neticesinde ağır surette yara -
lanan Sellma. cankurtaran otomdbilile 
hastaneye ka1d1nlmıştır. 
Bir amele kamyondan dOfOp vara landı 
Şoför Alunedin idaresindeki 3961 nu 

maralı tuğla kamyonu Zincirlikuyuya 
giderken. kamyonun içinde bulunan 50 
yaşlannda Yusuf adında bir amele ye
re düşmüş ve yaralanmıştır. 

Yusuf haftaneye kaldırlflmıştır. 
Heybelladada fundalıklar tutuffu 

Heybeliadada Rum mektebi arka -
smdakt fundahklara. yanan bir si 
gara atılması yüzünden tutuşmuş ve 
20 metre kadar fundalık yandıktan 
sonra. itfaiye tarafından söndürülmüş.
tnr. 

Bir kalaycı c;ıraaı •tekten d0ft0 
Kadık~de kalaycı çıraklığı yapan 

Mehmed, Mısırlrıoğlu sokağından mer
!ttı'ble ~r.ken hayvanın ürkmesi neti -
oesi yere dU.şrnüş ve yaralanmıştır. 
~ır. 

·-·····---················································· 
Acı bir ölüm 

Mliteve.ffa General Sami Kura'nm torunu, 

Temmuz 1b 

iP lstanbul Hallıına Müjde: 
Şanlı Ordumuzun kahraman erleri 

D.&T.&YI 
işgal ederken ••• 
Türkce siJzlil film 

ŞIK SiNEMASINDA 
Muvaff akiyetle devam ediyor 

IDevlet demiryolları ve limanları İflatmısi Umum idaresi illnlar ı 
Muhammn bedeli, muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazılı 1 ve 2 N<i. 

ıs liste muhteviyatı otojen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayrı ihale edilmek üze. 
re 28/8/1939 Pazartesi günü saat 15 ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile 
Anlcıa.radıa idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girm.E'k istıyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
bııunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komjs. 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 126 kuruş,ı Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(5065) 

Liıte 
No. 

1 

2 

.Malzemenin ismi 

Otojen kaynak için 
tel ve çubuk 
Elektrik ıerare kay
nak tel ve çubuklan 

Mık darı 

So kalem 

22 • 

Muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı 

L K. L. K. 

65.300,00 4.615,oo 

25.24:7,oo 1.893,63 

Stlmerbank Umumi Mtldilrltlğftndenı 
lngilizce bilen daktilo alınacak 

Karabük demir ve çelik fabnblarımızda istihdam edilmek üzere ingilizce bilen 
altı daktiloya acele ihtiyaç vardır. Kendilerine jktidarlarına göre 120 liraya kadar 

ücret verilecektir. 
Talib olanların derhal Ankarada Umumi Müdürlük personal şubesine ve 

ı.tanbulda Sümer,bank İstanbul ıubesine müracaatları. c2894> c5042> 

Orman Umum Mttdttrlüğilnden: 
Orman Amenajamen işlerinde kullanılmak üzere: 

200 adet Pel'ger takımı 
200 > Dublu desimetre 
200 » Mail mesafeyi ufka tahvil cetveli. 
.200 » Milcyasi hendesi 

ıaoo > Çelik ~!"•; 
200 > 45 derecelik gönv~ 
200 > 60 derecem~ gönye 
200 > Minkale 
200 > Mira 

1000 > Ormancı kompası 

200 > Tece~ıöt burgusu 
100 > İrtifa batC\rnet?·esl 
50 > Pilanimctre 
50 > Dürbünl:i pl5nçet:.l 

sa1ın ah:-ıar.aktı:. 

Bu aıat ve edevatı vermek istiyenlerln son tadilatı gösteren katn!o~:cr ı:c 

cins ve nevi, fi at, teslim edebilecekleri tarihi gösterir teklif mektublarını l /8/ 
1939 tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğü:nde teşe'kkül eden kc•misyC'na ge .. 
ıtirmeleri veya taahhüdlti olarak gcndermeleri 27 / Ağustos/1939 saat 10 dn tek. 
lif eyledikleri aıat ve ede,rattan birer nilmune ile bunlar hakkınd :ı her husus. 
ta izahat verebilecek bi,. nıümessil bulundurmaları lfızımdır. c2937> c5098> 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Haydarpaşa nümune hastanesine liızım o1an 8 kalem Röntger. film ve mal • 
zemesi aÇl''k eksntmeye konulmuştur. 

1 _ Eksiltme 17 /7 /939 Pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlundn Sıhhat ve İç .. 
timai Muavenet Müdürlüğii bmasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 _._ Muhaımmen fiatı 4551 liradır. 
3 Muvakıkaıt garanti 349 liradır. 

4 · - İstekliler şartnameyi her gün komisyondan a1abilirler. 
5 - İstekliler cari seneye aid Tıcareı odası vecsikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat garanıti, malklbuz veya bankn mektu. 
bu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (4792} 

Afyonkarahisar Belediyesinden 
63,800 lira bedeli keşifli belediye elektrlık tesisatı için iki adet buhar kazanı, 

ild adet buhar makinesi ve iki adet alternamrile lbirlikıte teferrüat.ı 7.7..939 tarih! 
nden 22/8/939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve !kapalı zarf usulile münakasa. 
ya konmuştur. 

İhalesi 22/8/939 Salı günü saat 14 de enciimeni belediyece icra edilecektir. 
fğreti teminat 4440 liradır. 
Bu işe aid keşifname. §artname vesait evrakı 319 kuruş bedel mukabili isti .. 

yenlere verilir. 
Talihlerin 2490 sayılı kanunda yazıh şartlan haiz olmaları ve teklif mektub. 

lanm mezkfu kanunun 32 ve bunu müteakib maddeleri çerçevesi dahilinde iha. 
le saatinden bir saat önce encümeni belediyeye vermeleri ve mukabili bir mak
buz alınalan lazımdır. 

!lst.dklilerin belli gün ve saatte belediyede hazır 'bulunmalan veya teklif mek. 
tublarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 

Söke tazası htlk{Dnet doktoıru Bay A11 Rıza ------
Kura'tım yeteni ve Haraççı kardeşlerden Ankara Polis Koleji Müdürlüğünden 

Dön llba1ı febri.mise gelan Yunanlı •i seyyahlar öğle üzeri abideye çelenk 
~· iehrin l&JUl temqa yerlerini gezen ru aey,.ah kafüesi akjam 
beri Umaııwnwdan ayn.lan Frlton aeyya lı gemisi i1ıe Pireye aitmiılerdir. Resim 
aıbide;ye çeı1edr; koyan Yunanlı .eyyahlan göstemıMteci.r. 

~ Z: ~= ~~ü~~ao:: Liselere muadE'leti Maarif Vekillctince kabul ve tasdik edilen Polis kolejinin 
tu baatalılmı.n trurtula:mıyara.k dün saat 13- birinci sınıfına orta mekteb mezunlanndan müsabaka ile leyli, meccani elli ta. 
de teda.'1! edilmekte olduğu Hayda.rpaJJ& Nü- lıebe alınacaktır. 
mune hastaMS1nde mat etm14t1.r. aı:r senelik evll bulunan ve gençııtıne do- Müsabaka tarih • coğrafya • türkçe ve riyaziye derSlerinden tahrir! ve §ifaht 
pm8l1&Il Sallha Ha.raççınm '\118fatı Mtan a- olarak yapılacaktır. Talib olanlar, müsabakanın ne ıuretle yapılacağını ve diğer 
Uıeıs1n1 derin ~ ~. Bfradı ai- k.ayıd ve kabul ıartlıırını vilAyetlerde emniyet müdürlüklerinden ve kazalarda 
lıeıslne, mK ve "*1n büctWlle ıaıuya.nıara. emniyet komisediklerinden öğrenebilirler. (2696) .(4828) 
beya.nı tarJ,ıet ~ 



ıs 
SON POSTA Sayfa S 

" Mihver, harb etmiyecektir, 
Kararı budur ! 

izmirde aile konserveciliğine 1 ~udanya ~ursa yolunda 

b 
.. . . . .1. bır otomobil kazası o\du 

'' -~~----------~~~ 

Eski Fransız Başvekillerinden 
birinin şayanı dikkat makalesi uynk hır ehemmıyet verı ıyor B=~ol~~;:ı;~ci-;;,r~:~!~~a~~:..; 

ohn\JŞtW"· Mudanyadan 22 yolcu ile 
Bursaya gelmekte olan ve 31:1 doğumlu 
Recebin idare ettiği otobüs. Dombay Ç~ 
yın denilen yerde. Hamidler köyunün 
altındaki asfalt yoldan geierken üç köy. 
lü çocuğunun yolu katedereic soldan sa. 
ğa geçmek üzere koştukları. görülmüş.. 
tür. Bu vaziyat karıısınd.ı. mesafenin 
çdk a:ı bu1unmasından ve yolun asfalt 
olmasından tehlikeye frenın dahi mani 

(Ba§tarafı 1 mci sayfada) 
ediyor ki, harb istemi.yor. harbi yapmaya 
muktedir de değildir. 

rmı mazur göstermiyen gazetelerin y3. 
şamalanna elan mü~aade etmektedir. 

Aile konserveciliği ziraat mekteblerinden baıka 
kız muallim mektebleri ve kız enstitüleri 

programlanna da ithal edildi 

olamıyaoağını anlıyan şoför derhal di-

ttptidat maddeleri yoktur, altın ihtiya. 
tı yoıktur. hazine yedeği yoktur, nakdi 
yoktur, zahiri kuvvetine rağmen iç mem. 
lekette isti'kran da yok~ur. 

işte dört yıl var ki. bütün bunlardan 
mahrumdur ve blöfle işin içinden çık
maktadır. 

1935 te mecburi askerlı~i blöfle tesis 
etti. 

1936 da Ren kıyılarını blöfle işgal etti. 
1938 de Avusturyay! ve Südetleri blöf. 

le ele geçirdi. 
1939 da BohemyayJ, Moravyay:. Sl')

vakyayı, Memeli ve Arnavudluğu gene 
blöfle elde etti. 

reksiyonu sağa kırarak faciayı önlemek 
isternif ve owbüsü yol haricine atmışt:r. 
Fakat hızla kQşmakta olan çocuklardan 
biri otobüsün sol ön çamurluğuna çnrpa
rak on, on beş metre kadar geriye fırla. 
mıştır. Bu şiddetli müsademeden sonra 
yere d'U§en çoou'k başından, ayağından 
ve kollarından ağırca yaralanmıştır. Bu :Bu lblöfler serisinin muvaffak olması. 
ant dönüş, yol harici hendeklerin verdiği nın sebebi Fransanm ve İngilterenin par. 
sarsıntıdan bir iki yolcu hafif yaralan. lamento sebebleri dolayısı ilt> s'kandnl 
rnrŞtıır. '\'\cwalılar hastaney.:? kaldırılmış. ha.lini alan uzun bir atalet devresi g~çir. 
müddeiumumilik tahkikata başlamıştır. mış olmal~rıdır ve_ bu atnlet d~vre~ı eJ.. 

Ç--·~ H 'dl k" ·· d A'-med o·'lu nasında ikı devlettn kara, dc.'nız. hava 
uc~ amı er oyun en :ı ır; • •• •• •• 

Bununla beraber değişiklik her iki 
hükfımette ve her iki memlekette de cid. 
didir. 

Mister Chamberlain haftada uç acrı 

tayyare ile Hitleri ziyarete gitmekten 
vazgeçmiştir ve Bay Daladier hC'm bani. 
si. hem de üç yıl müddetle azledilmez 
nazm olduğu chalk cephesh ni tahkir 
ve tekdirlerle ürkütmektedir. 

Bu efendiler artık temız nutuklar 
söylüyorlar ve harb fabrikalarında. ame. 
leyi haftada 40. ::>O saat çalıştırıyorlar. 

0.11dularunız. filolarınuz. hava kuv. 
vetlerimiz mükemmel halde bulunmaya 
b~lıyorlar. 

İngiliz • Fransız birliği mutlaktır. 1n. 
giltere harbiye nazırı Parise gelip nutuk 
söylediği zaman dedi ki : 

c-- Ayni ş~kilde düşünüyoruz.. Ar:. 
kada.ş olı(ralk yaş:ımıı.k. arkadtış olaraık 

ölmek istiyoruz. Tarıhin yen: bir devre. 
sini birlik olarak geçmek bahis mevzuu. 
dur.> 

IMEhmed Yağızdır. Vat"alan ağırdır. Bu. kuvvetlen yekununu sıfıra duşurmuş bu. 
Afeyt1ala,.ı" kurut tuımaaı ameliyen nıunla beraber son verilen malUmata gö. lurunalırıdır. 

İzmir. (l\ususl) - Ziraat Vekaleti -ılarda, evlerinde konserve. şurub. mey- re hayatı &rurtarılmıt~ır. Berlin - Roma mihveri ancak kcndisj. 

* 
Şerait böyle olunca diyorum kf. 30 

Haziranda görülen şeldlde panik can!ya. 
ne hareketlerdir. ilin gösterdiği lüzum üzerine Burno - va suları., mannellt, meyva kurus~, tıe hiç kimsenin muırnbel<• etmiyece~in. 

Vadaki Ziraat Mektebinde, Ziraat san- turşu bazırlanuyan aile hemen yok gı- Yapıları tahkikat ve ehlivukuf rapor. den aşikar surette emin oldu{:u zama~dır Yalnız bu paniklerdit ki, ktıışırnızda. 
kilere işsizlikten dolayı silah altına al. atlan şubesine cA!ile konserveciliği> a- bidir. Ufak bir bahçeye sahiıb olan her larına göre şororun hu kazacia sun'ü tak- ki. tehdide .gecmiştir. 

dile yeni bir iş daha ilave edilmiştir. ev, yazın olduğu gibi kışın da sebze ve siri yo~. Şoför serbest bırakılmıştır. Harb tehdidini ancak hiçbir harb teh. d~kl~ üç milyon askerden korktuğu~ 
hıssını vererek başımıza bir hnrb çıka. 
rabilirler. 

Ziraat mekteblerinden başka bu sene meyva namına dlşandan ibir şey satın Tahkikata devam edilmektedir. l.ilke.ğ olmadığını bildigi zaman kullan. 

kız muallim mek~b1eri ve kız enstitü- almaz. Yalnız et. bal& gibi gıda mad - Nazillide bir kız kaçırma vak'ası m~tır. 
~ri programlarına ayrı ibir ders mev- delerini teminle iktifa ederek tasarrufa Ne Londra, ne de Pariş dör! yıl içinde 
ZUu olarak ilave olunan bu bran.ş'ın riayet eder. Nazill'l (Hususi) - Nazilliye bir sa- bu siyaseti asla anlRmamışlardı: ve 193ıt 

Mihverdler bize bir ccümıci asabiye, 
maçı yaptwtıyorlar. Dayanmak kafidır 
Mihver geri çekileccktı.r. • 

Zira çok kat'i Kararı harbetmiyecck. 
tir, çünkü bu harbi kaybetmeye m&h. 
kumdur. 

büyük ehemmiyeti. bilhassa kız tale - Konservecilik tekniğinin mektebi - at mesafedeki Güzel'köyde bir kız ka • yılı sonbaharı İngilter~ ile Fransanın su. 
benin aile konserveciliğini benimse - mizdeıki yeri. bahçe ve çiftlik mahsul • çınna vak'ası olmuştur. Köyden Halil kut ateşine sonuncu kova suyu boşalt. 
!nesini temin eylem~tir. !erimizi her şekilde !kıymetlendirmek - oğılu Şevket. Hacı Mustafanın kızı mıştır. Fakat işte 6 av va!" ki iki devle~ 

Ziraat Mektebine giderek Zirai San· tir. Sağlam kayısı ve eriklerden, vLt - 16 yaşlarındaki Zehraya göz koymuş tin hareketinde b~yük bir değişme vu. 
atlar Şubesi Şefi B. Refet Baysanla nelerden yapılan kompostolar, biraz e- ve nihayet geçen gece iki arkadaşile kua gelmiştir. 
ibu mevzu üı.erinde istifadeli bir görüş- zilmiş meyvalardan yapılan marmellt- beraber kızı evinden kaçırmıştır. Ha - Bu değişm~ tam değild1r. fakat haki. Hitlerin sırrı ki. bütün gazetele!' ta-
me yaptım. B. Refet Baysan. bana aile lar. meyva usareleri, 'koruk sulan bir diseden haberdar olan köy muhtarı ile kidir. rafından aranmaktadır, bu nokta da gız.. 
konserveciliği hakkında cidden kıy - aile için ne ruyük bir tasarruf vesile - köy delikanlıları mütecavizlerin taki- Tam değildir, di'vonınt. çünkü sistem lidir. o. öyle bir firaridir ki, müsad~me. 
~.etli izahat verdi. Verilen izahatı ıu sidir. bine çı5anışlar ve nihayet yakalamağa tebedd'ülü şahsi tcbeddiil ile mütcrafık yi kabul etmemek içm tehdi:l savurmak. 
Cüınlelerde toplıyabiMrim: Meyva ve sebrelerln çok UCU% oldu - muvaffak olmuşlardır. Şev!ket SO yaş - olmamıştır. Yarının mukavemet hareke. tadır • 

. - Ziraat ~?•atlarının her şubesi gi- ğu mevsimde. bunlan !biraz şeker kul- lannda S çocuk babası bir adamdır. ti dünün teslimcilerine bırakılmıştır. Fransızlar bu tuuığı:ı düştükleri gün 
bı konservecılik de her şeyden evvel lanarak ezmelerini. f{lrup ve rneyva Tam değildir, diyorum, çünkü Fransız safvetin hududunu geçmiş olurlar. 
bahçe ziraatinin yanında. onun değeri- sulannı tabit lezzetile muhafaza etme- Tokadda çiftçiye tohum'uk tevzii hükfuneti reisi mec!iste söylediği nutuk. Zaten bu çukura düşenler sadece son 
nı. artıran lüzumlu bir aile san'atıdır. ği öğrenmek. yem Türk evleri için pek ta cşeytanet, hud'a ve casusluk a~ların. muharebeyi ağlebi ihtimal cephe gerısın. B ,_ Tokad (Hususi) - Vilayet Ziraat 6 ır eve yemeK pişirmek kadar lazım o- elzemdir. Bunun tamimine çalışacağız. dan> bahsettiği halele meclisimizde hiç de yapml§ olan bir mütehassıslar ek"llı·. 
1 .ı... k Dairesi bu sene Adapazar islah istas - .. an uu üçük san'atı öğrenmek ve öğ - Ayni zamanda yeşil meyva ve yeşil kimse kimi kastettiğini sormamıştır. yetidir. 
r tm k yonundan mübay.aa ettiği 300 'kilo Bin-e e için Avrupada bir çok müesse- sebre rejimi icablarına göre de hareket 100 k'l b 100 Tam değildir, diyorum. çünkii hükCı- Harıbi cephede yapan az"ım ha 'ık ku··· 

1 
... tane buğdaydan ı o Er aa. ~d- .... 

se er açıln1ıştır. Ayrıca halk için kon - etmiş oluruz. metimiz lkanun kuvvetinde nizamname lesi sakindir • .lo Niksar ve 100 kilo merkezin Kazova 
servecilik kurı::ları açılmıştır. Bunları öğrenmek şarttır. Bu Furet - B "dl . . 1 ~ t" yapmalk salahiyetine malık olmasına Bunun içindir ki 311 Hazıraıl panı'ğıne 

rruf 
sma ektirmiştir. u çeşı erın vı aye ı-

Garb memleketlerinde sonbaharda le her aile biltçesinde mühim tasa - kl 1 rağmen Alsasta ve Bretanyadn az satıl. düşmem~ lazımdır. Bu harek"'t Frans .... miz iklim ve topra arına elveriş i ol- .. .. 
rneyva ve sebzelerin en bol oldugwu ay- ]ar temin edilmiş olur.> malan iftirak cereyanına hiıdim olmala. ya yakışmaz. e-- duğu takdirde çiftçilerimiz teşvik edi-

Manisada kHy kAtiblikleri lerek bu buğdaydan eloneleri temin e 15 semette meyva ve sebze satış yeri: ri açıhyor Çocuğunu korkutmak isterken 
yara la nan ana 

İunir. (Hususi) - Kestelli cadde -
sinde oturan Sıdıka adında genç bir 

kadın, 6 yaşındaki oğlu İhsanı tt?kdir 
ettiği sırada konkutmak için elanek bı
çağını göstermiş. bıçak göğsüne raslı-
yarak hafif surette yaralanmasına ve
sile olmuştur. 

Zavallı ana. bu kötü terbiye usulü -
nün verdiği neticeden sonra gözyaşları 
arasında yavrusunu kaparak doğ\nı 
hastaneye götürmüştür. Hadise tahkik 

dilecektir. 
llgvedildi • Bundan başka merkez ve Zile çiftçi-

Manisa (Hususi) - Vilayetimiz Va- lerine tevzi edilmek üzere 100 kilo İs- (B~tarafı ı,_inci sayfad~) dar götürdüğünü ve bunların teşkilat -
liligıw'nde bulunan ve elyevm bu vazife- ı ohudu mübayaa edilmi~ ve tev Haber a1dıgınuza gore yakın bır za- landınlması suretne istihlfıkin artaca _ 

Panyo n "" d t k' l ed'l · 1 w • . t ba lamlmıştır. Bununla bera _ man a ~ ı ı mış o masın.a ragmen gını da düşünmüştür. 
den ayrılım.~ o lan Rıefik Noyan veka - zıa ına ş b t b' ı · · · I ta b ı y k ber Mersinden 50 'kilo susam. Bursa ve meyva ve se ze sa ış ır ı~ı s n u . - a mda seyyar esnafa muayyen tip 
!eti esnasında merkeze bağlı köylerin K k w t n 50 kilo kadar karpuz ve da meyva ve sebze ucuzlugunu temın lerde araba tedariki, kredi ile mal te _ 
köy katibliklerini lağvetmişti. Bu esna- k ır agatç :umu C1etirtilerek gene C'iftçi- edecek ameli tedbirlere tevessül et - mini ve benzeri kolaylıklar gösterile _ 

. 
1 

avun o ~ . t' ek · 
da köy muhtarlıklarının da seçım ye- 1 • • tevziine başlanmıştır. İleriki mış ır. c tır . • erımıze T. t V k~l f b ·1 1 b .. B 
niden yapılmak üzere ve yeni seçile - yıllarda vilayetin arpa. yuliif çe.şidle - ıcar~ e ha. e ı~~ ag ~t 1~~ u ~~- 1 u suret~e bir taraftan müstahsilin 
cek muhtarlann okur yazar olması şar- rini de~tirmek maksadile ayni za - e:ısesemız şe rın mu e ~ yerın w e m~ ına.wgenı.ş bir istihlak imkanları te-

;J- ··rme hastalıiTı ile miica~ele meyva ve sebze satış yerlerı açmaga mm. dıger taraftan da halka ucuz V'" 

tile muhtarlı!klarda da yeniden seçim manU<i su b k · t' bo .. yapılması ve icab eden ilaçların rnüba- ar~r .wrmış ır. . . . l meyva ve sebze arzedileoilecek • 
yapılacaktır. Muhtarların o'kur yazar ~ . . b"t eye 620 lira tahsisat ko- Bırlık bu maksadla şehnn muhte1ıf tir. 
olınalarile köy işleri muamelatına ken yaası ıçt u ç semUerinde tetkikler yaptırmış ve 15 
dileri bakacaktır. Ayrıe2. ayda 50 lira nulmuş ur. semtte satış paviyonfon tutmuştur. Adanada ikinci bir hal yapılacak 

K d
. ,. d o o ücret ve 1 o lira yem bedeli ki cem'an Kozanda müthiş bir fırtma oldu ~ktaş, Kadıköy, Üsküdar, Fatili, Adana. (Hususi) - Şehrimiz Vakıf-

a ır 1 posta mu Ur n n IA t ft' ve • Aksaray. Kasunpaşa. Osrnanbey. Pan- lar İdaresi Kalekapıs d 15 d"kk' 
w h tf 60 lira ile köy muame atını e ış Adana, (Husus» - Haber aldığı:na gali> Ka1yoncı~lmlluiiuında kiralanan ikinci bir Hal ın a u anlı 

IÇIQI ZU Ur 8 1 kontrol edecek 15 tane köy kontrolü göre Kozanda müthiş bir fırtınn olmuş.. dükkanlarda yakında satışa başl 'd yaptıracaktır. Bu Hale 

ediliyor. 

Ada.na. (Hususi) - Kadirli P. T. T. tayin edilecektir. Vali vekilinin bu yol- tur Birçok evlerin camları kırılmış, ki. kt • ana - aı plan Nafıa Vekaletinden şehrimi . 
MüdüırLür.;;nde 2418 liralık bır açık bu. · at. Fırtına yarım s;,.at ca _ır.. . ze gelmiştir. Fakat Vakıflar İdaresi ve 

6 ... daki tı:><:Pbbüsü ne netice vereceği he - remid1eri uçmu:t.ur. Bırlık satı.'? yerlerı açmakla. bundan belediye. istkar""y 1:11 • • t' lunmu.ştur. P. T. 'f. merkez müfettişi ""'f- kadar devam etmiştir. b' kA t . "'$ "" e l:>.rışmış ve ne ıce-
1ıtetıki=~·k:a~t~ı~v:e~t=ah~k:i~k!a~tı~d:er~!~n~le:ş~t~:rm:e:kt:e~-~n~u~" z~be=ll:i ;d~e~ğı~·1:d~ir~.-====-=---:::"ı:-~:-_:-:~:===::::s:-ıı==:=-=--• ayrıca ır ar ~ın etmek gayesile de bu plan üzerinde tadHat yapmıştır. .. ha~k~t ~.ı;ne:rı;~t~ır. PlAn tekrar Nafıa Vekaletine gönde • 

Oi yor ki: u te ı ıs ı sa mıntakalarından rildi. Tasdikten gelir gelmez inşa ta 
teşkilatı vasıtasile İstanbul piyasası - başlanacaktır. a Hasan Eev Ole Pazar 

- Hnsan Bı.:,v dcnız ınt'V

simindey~ ya •• 

-
I:>tanbuldnkı 

plajlarda .• 

buti..m 

•• ..ı.- ·1 b 1 •.••••••.•• na gonln:rı en meyva ve se ze eri mey · ............................................... .. 

va ve sebze halinde toptan satışa arze
den kooperatiL ~unların ucuz satıl -
ması suretile geniş mikyasta istihlA -
kinin kabil olacağını ve hunun da ma
lı doğrudan doğruya müstehlike ve de
ğer fiatma arzetrnekle mümkün olabi
leceği neticesine varmıştır. 

Maamafih bu satış yerlerinde Hal 
fi-atına yalnız nakliye masrafı ilave e -

Budapeşte Operasının meşhur 
Tenoru 

J. KISHONTI 
Budapeşta Operası Supranosu 

RUDOLFV 
nin rerakatinde ve mnntehnp bir 

Orkestranın iştirnklle bugnn 

. . . Can kurtaraıı serdsk. Hasan Bey -- Hesab pus- dilerek esnafa da mal verilecektir. 
Ialarından mütevellıı:f bayıl. Bundan başka kooperatif bilhassa 
rna vak'alarına karşı pek lü. seyyar satıcıların az bir kazanca kana- Bahçesinde seuns.arımt başlıyor. 

NOVOTNY 
ri kurulacakmış. 

zum1ıu bir tedbir! at ederek malı m~terinin ayağına ka- '-•••••miil••••••r4 
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GÜZLÖ 'TIELSÖZ 
Açık havada 
kalanların yüz 

tuvaleti 

,.. Birinci şahıs - Yeşilköyde gizli bir İkinci şahıs - Neye gülüyorsunuz, 
telsiz aleti yakalanmış. hu alet hem gülünecek ne var ki? ... 
verici, hem abcı imiş. Üçüncü şahıs - Bu sekiz aylık bir 

İkinci şahıs _ Evet benim de ha be - mesele .. Sekiz ay evvel böyle birşey 
rim var. aynen böyle.. Hatta müddei- görülmüş, tahkikat yapılmış, her.şey ol 
umumilik ve polis dündenberi 'hunun muş, bitmiş. 

Dördüncü şahıs - Ben de size güle-
tahkikile meşgulmüş. cim. Hangi sekiz ay, hadise yepyeni .. 

Birinci şahıs - Herhalde bir ca.sus - Hatta İtalyan 'komüsyoncunun mürsile 
hık. kısmını kullanmadığını iddia etmesi ü-

ikinci şahıs. - Muhakk~k .. Gerçi bu zerine. ibu kısmın kullanılıp kullanıl
nletin sahibi Italyan komusyoncu, _ale- mad1ğınm tetkiki için sorgu hakirrili -
tin yalnız ahize kısmım ku:land~gı~ı, ğince bir ehlivü.kuf teşkil edilmiş. 
mümle ı-ısmım trulfanmad':ıpnı ıddia Beşinci şahıs - Bu hususta benim 
etmiş anuna kim inanır ki. hiçbir malumatım yok. Fakat sizin~i -

Üçüncü şahıs - Bu işte bir yanhşhk lere de itimad edeceğim gelmiyor. 
var zannederim. Benim bHdiğime gö - Çünkü sözleriniz. iddialarınız birbiri -
re bu işin casuslukla alakası yokmuş. ne 0 kadar zıd ki! Si-z bu hadisenin hi-

İkinci .şahıs - Garib ş.ey!.. kiıyesini kom.1u bayanlardan. yahud 
da kahvede tesadüf edilmiş ahbablar -Üçüncü şahıs - Neye garib olsun? .. 

İkinci şahıs - Eğer sizin dedi~iniz 
gibi olsaydı, şimdi İtalyan komisyoncu 
tevkif edilmemiş olurdu. 

Üçüncü şahıs - Tevkif edilmiş de -
ğil iki! 

dan mı dinlediniz? 
Dör<lü birden - Gazetede okuduk. 
Birinci şahıs - Ben evvelki akşam -

ki .g~ze~elerden birinde .~kudum. . Kırlarda veya plajda beliti de boyan-
Ikıncı şahıs - Ben dun sabahkı ga - mak istemezsiniz. Hakkınız var. insa -

ze~e1erden !birinde okudum. nın serbest seııbest eğlenmek, dinlen -
Birinci şahıs - Belki henüz tevkif üçüncü şahıs - Ben dün akşamki mek ve en tabii ~lrilde yaşamak iste _ 

etmemişlerdir. Çünkü mesele daha t 1 d k d ":J'-'A 
gaze e er e 0 u um- d"ğ. bir sırada boya g'ibi .bin türlü itina 

dün ortaya çıktıı. Dördüncü şahıs - Ben de öyle! i:tiyı en sun'i bir aiizellP<:'l'Yle vasıtasını 
Üçüncü şahıs - Dün mü ortaya çık- r--ı l ı l>'- -y-·· 

mış? .. Gülerim bu söze! · J .sm,el d--1-ulu.si.. yadırgamaması mümkün değildir. Hem 
ıı::::::=============================== cildin ara sıra serbest kalmaya, din -

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı ~~::~~ZE?i~:i~~~~ra;::~:~~~~ 
Filmler ve hakikat 

:Amerfkan film kumpanyaları ÇZ?\-ir. 
Oikleri filmlerin hakikate uyması içın 

elkla geJıniyen itinalar gös·erirler. İşte 
bir misal: 

Paratnunt 3tumpanyası Fransız1ann 

Lejyon kıtaatma da1r büyük bir film ç<>. 
virmeğe 'karar vermiştfr. Filmın hakık:ı. 
te muvafık olmasını temm için Fransa 
hükumetine müracaat ederek bu lejyo. 
nun kumandanlarından albay Robert 
Gerardın stüdyoya gönderilmesini iste. 
miştir. Fransız harbiye nezaretinin mü. 
saadesile albay Robert Gerard Fasta Me. 
ra:kişte bulunan kıtaatından ayrılarak 

Hollywooda gitmiştir. Şimdı orada bıı. 

lunma'ktadır. 

Gene Paraanunt kumpanyası, Fransız 
manlkemeleri.ns dair çevirecek olduğu 

Midnight filminde Fransız adliye mek!l. 
nizmasını hakkile temsil eyliyebilmesi 
için mütekaid bir Fransı~ adliyecı::ıni 

celbe<tltirmiştir. 
1 
\ı. lf.. 

Nabız ne kadar atar? .. 
Nabız da yaşa gore değişi!". 
Yeni doğan bir çocukta: Dakikada 130. 

140 defa. 
Bir yaşında: Dakikada 115.130 dE'fa. 
dki yaşında: Dakikada 111'.100 defa. 
Üç yaşında: Dakikada 95.100 defa. 

Nefes adedi... 
ya, rüzgara tutamazsınız. Derhal çiller. 
lekeler. çizgiler peyda eder. Bütün ta

İnsanda nefes alma sayısı yaşa göre zeliğiniz elinizden gider. 
değişir ... İnsan küçük yaşta iken daha Cildiniz dinlenmeğe olduğu kadar 
sık nefes alır. korunmaya da muhtaçdır. Bunun için 

Bir yaşında iken dakikada: 35 nefe5 açık havada kaldığınız ve boyanmadı -
alır. j ğımz günler herhalde ecuil veya krem 

iki yaşında iken dakik:ıda: 25 nefes sürünmelisiniz. Birinci şart bu ... 
alır. İkincisi: Yalnız ;kremli, hatta yalnız 

Gençlikte dakikada: 20 nefes alır. ecuil içi~de pırıl pırıl yanan yüz bi1e 
Orta yaşlarda dakikada: 18 nefes alır. hoşa gider de, soluk dudak hiç hoşa * gitmez. Gözümüz, dudağı kırmızı gör

meğe alışıktır ve öyle görmek ister. 
Greenwich rasadhanesi Rengi uçmuş audaklann gençliğe, sağ-

yerini değiştiriyor... hkla !bir münasebeti yoktur. Bunun i-
A v _ •• çin yüminüzün hiç bir yerini boyama -

~~um ol~u~ uzere, d~yanı~ en sanız <la rujunuzu ihmal etmemelisiniz. 
muhım, en büyuk rasathanesı lngıltere. Fazla göze çarpmaması için parmağı -
de Green~~:11 rasathanesi~r ... ~ü~y~nın !nızla yayınız. Dudaklarınızın arasında 
hemen but~n memleket~erı saa.~erını bu· bir tülbend tutarak boyayı azaltınız. 
rasathanenın ayanna gore tanzım eder.

1

Fakat ne olursa olsun rujsuz kalmayı
ler. · · nız. Bilme7..siniz o bir parça kırmızılı -

Şimdi .bu rasathane hakkında şayanı ı w n sizi genç göstermekt.e ne mühim 
dik'kat bır haber dolaşmaktadır. gı 

1
.. d 

İ . . .. .. . . ro u var ır. 
nıgılterenın en buyuk alımlerınden -------

pro!esör H. Spencer Yovesin vermiş ol. 
duğu seneli'k rapora göre Londra sema. 
mn kaplamakta olan ve gerek elektrik 
ilônlanndan gerekse ynl lambalarır..dan 

neş'et eden ışı'klar yüzünden Greenwich 
rasathanesi yerini değiştirrr.ek :mecburi. 
yetin dedir. 

Yastık evin 
süsüdür 

Tmunuz ıs 

Sa tiye 
tahkikatı 

yolsuzluğu 
neticeleniyor 

Bir meb'usumuz şahid sıfatile dinlenildi ve mevkuf
lardan Tahir Kevkebin tahliye talebi reddedildi 

Saıtiye yolsuzluğu etrafında adli tnh. 
ikikata müddelwnumilik ve sorgu ha. 
kimliğince dün de devam edı!erek, thh. 
kikaıt hemen hemen neticeye varmıştır. 

Hadisenin şahidleri arasınd.ı hulun:ın 
Z~ldak m®'usu Yusuf Ziy.ı Özeııd
nin ifadesini tesbit mak.c;adıle, Ankar:ı 

sorgu hii1ldmliğine bir istmabc varakası 
gOOdeırilınişü. Fakat, me~lisin tntıl ol
m- dolayısile, Yusuf Ziya Özenci bu 
sır:ıc?a İstaınbula gelmiş ve şehadetıne 
An.karoda müracaat edilemem.ştir. 

Şehrimizde bulunan Yusu[ Ziya ö. 
zenci, dün adliyeye davet edilerek, 4 ün. 
c'ii 5'mgu hfrkimi Sami tarafından phıd 

sıfatile dinlenmiştir. 

Şimdi Zanguldak meb'usu bulunan 
Yıusuf Ziyanın, evvelc2 sabık Denızban. 
kın meclisi idare azasından bulunması, 

Salih Kılıçtan tazmina~ taleb etmekl..
dir. 

Şerif, muhakemenin dünkü celsesin. 
de ayni iddiayı ileri surmü~. mü•eakıben 
hadisede adı geçen doktorun rc(ıkası 

şahid olarak dinlenilmiş~·r. Şahid· 

- Şerif, bana birkaç defa mektub vaz.. 
rn.ış, bir takım mecmualar, kitablar gön.
dermişti. Birkaç defa da sokakta yanı. 
rna yaiklaşarak, söz atmıştı. Bır skandal 
çıkaırmaması için, vazıyeti kocama an. 
}attım. O da, keyfiyetten Emnı:>et Mü.. 
düriyetini haberdar etti. 

Bundan sonra, Şerıf tarafından zabı. 
taca yakalandığı gün vaıc:'ay~ şahıd 01-
duğu ileri süriilen müddeiumumi mua. 
vinleırinden Feridun Bagana ıahıd ola.. 
rak dinlenmiş: 

maluma.tına müracaat lüzumunu doğur- - Benim, bu vak'adan söylendıği gibi 
muştıur. Esasen, kendisinm Satiye bina. malfımatım ydktur. Yalnız, zannımca bu 
sının satına alınması keyfiye•me daha o i.Şte polis vazifesini yapm~ştır. 
vakit muteriz bulunduğu ve bu hus•ısta Demiştir. 
verilen meclisi idare kararına muhalif 
kaldığı anlaşılmaktadır. 

Celsenin sonunda söz alan Salih Kılı. 
cm v~kili Faruk Hazinedar, davac::ıın 

Yolsuzluk hadisesi etrafındn Ankara akli vaziyetinin tesbiti için, müş:ıhede 

sorgıu !hfı'kimliğince şahid olarak dınleni. altına alızımasmı taleb etmişfü. 
len iki zMın da jfadelerini ihtıva E>deıı Muhcrkeme, Şerifin müşahede altına 
istinabe cevaıbı, 4 üncü sorgu hnkimB. alınmak üzere, adli tabib~ muayenesıne 
ğine dün gelıtniştir. Böylece, hadi~c;;yle ve şahidlerin ce}bine kara: vererek, du. 
alakalı şahidlerin dinlenmesı de, nıha. ruşmayı talik etmi,tfr. 
yete ermiştir. G ı k lsed e ece ce e dinlenecek şahıdler 

Yalnız yolsuzluk etrafında kcnd;l.,rin. aırasanda, !stanıbul Müddeiumumisi de 
den müzek!kere ile izahat istenen banka vardır. 

ve müesseselerden bazıları, henüz ccvnb. 
larım bildirme.mişle~di r. Bunla: da ik. 
mal edilince, sorgu tahkikatı bitmı.; bu. 
lunacak ve dosya mütalea içın, müddei. 
urnumiliğc vcrilecektır. 

Mevkuflardan Tahir Kevkeb 4 üncü 
sorgu hakimliğine müracaatla tah'iyesL 
ni istem.iş, fakat bu talebimn hfıkım ta. 
rafından reddine karar ven1.mı~Ur. Ta. 
bir Kevkeb, bumm üzeine asliye 4 ÜTtCÜ 

ceza mahkemesi riyasetine mü.racaatla, 
tevkif !kararma itiraz etmişt!r. 

Mahkeme reisi bu husus•aki kararını 
bugün bildirecektir. 

Eski emniyet mUdürU aleyhinde 
açılan davamn ruiyetine 

baslamldı . 
Dün Asliye 5 inci hukuk mahkemesin. 

de Şori.f adlında bir genç tarafından eski 
Emniyet Müdürü Salih Kıhç aleyhine 
açılan bir tazminat davasının rüyetıne 

'ıaşlanmıştır. 

Şehir içinde kız kaçırmıya 
kalkışan bir genç ağır 

cezaya verildi 
Evve'Cki gece Horhor cadde$inde ge9 

vakit Seyfi isminde bir genç, iki arka. 
daşile birlikıte Sabahat adında bir kızın 
önüne çıkarak, genç kızı otomobille ka. 
çırmağa teşebbüs ett\ıjşlerdir. 

Sa'bahatin feryadları üzerine vak'a 
yerine yetişen polısler, mütecavizlerden 
Seyfiyi yakalamışlar, d.iğerlerı firar et. 
miştir. 

Dün, adliyeye verilen Seyfi, Suı•anah. 
ıne<l 3 üncü sulh ceza mahkemesinde mu. 

hc&eme edilmiş ve neticede suç mahke: 
menin varzifesi baricmd~ görüldüğünden, 
Ağırcezaya sevıkine kara.· verl!m!ştir. 

MUIAyim pehlivan hakkında 
takibat yapı'ıvor 

8 ila 14 yaş arasrndn: Dakikada takri
ben 84 defa. 

Otta yaşlılal'da: Dakikada takriben 
72 defa. 

Bu rasathane için asude bir yer aran. 
maktadır ... Rasathanenın nakli mekanı 
hiç te kolay bir şey değildi:-. Bu yı.izden 
hayli mühim masrafların göze alınması 

'~ Davaya sebeb olan hadise, mevzuu i. 
ibarile şudur: 

Meşhur Mülayim rehlivan sor. Beruf 
seyahati dönüşünde Yugoslav tebaasın. 

dan olduğu halde beyanname vermcdı. 
ğinden, hakkın<ia takibata geçilmiş ve 
kendisi Sultanahıned 1 inci sulh ceza 

[İhtiy~rlarıJa: Dalkikada talkrıbcn 67 
defa. 

icab eylemektedir. 
Bu fikre muhalefet eden alimler de 

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

Okuyucularıma 
Cevablarını 

' AnJmrada Bayan Aliyeye: 
- <Güzel, cazfü, hele zeki hiç 

değilim. TahsHim iptidaidiır. Fakat 

sında kalmadığım gösteriyor. Zeki 
olmadığmızı söylüyorsunuz. mek -
tubunuzun şekli ise aksinin bürha -
tııdır. Buna bakarak güzellikte de -
recenizin de sandığınızın fevkinde 
olduğuna hükmetmekte hata nlrnı -

Yastık. evin süsüdür. Hiçlerd.en or -
taya çıkıveren masrafsız bir süs... Bir 
işe yaramıyan !kumaş parçalarım bir -
bi.r!ine ekliyerek. yarım metrelik rast
gele bir kumaşı zevkli bir brode ile 
süsliyerelt ne şık, ne cici yastıklar ya
pılabilir. Kadın, isterse, güzelliği ade
ta yaratır. 

Ufak bir misal diye verdiğimiz şu 
yastık odanıza, salonunuza gerçekten 

Şerif, maruf doktorlarımızdan birinin 
refikasına aŞk me~dubları yazrr.ış, dok. 
tor bunu haber alınca keyfiyetten eski mahkemesine verilmiştir. 

Askerlik lflerl: 
Emniyet Mü.düriinü hııberdal" etmışt.ir. 

Bunun üzerine Şerif yakalanarak. ken
di iddiasına rgö.re, bir hafta haksız olarak 
Emniyet Müdürlüğünde hapsedılmiş ve Ma:üllerin tOtOn ikramiyeleri 

hürriyetinden mahrum bırakılmıştır. Bakırköy Askerlik Şubesinden: 
İşte bu haksız muameleden dolayı Bakırk~y A~erlik. Şube~inde. k~yı~~ı 

5 inci hukuk mahkemesine müracaat ~- harh malullerıle şehı<l yetımlennın tu
den Şerif, şimdi eski Emniyet Müdürü tün )kramiyesi verilttektir. Alakada -
=============== ranm 17 Temmuz 939 Pazartesi günün 
bir şıklık katabilir. Hele renklerini gü- den itibaren nüfus cüzdanı, senedi res
zel seçerseniz emeğinizi kat kat ödeye- mi ve maaş cüzdanlarile birlikte şube-
ce'ktir. ye müracaat etmeleri ilan olunur. 

._. ........ -··--·......-·· .................. --··-·-···-··--. ....... ________ ----···--··--········-···--·····-··-------
nihayet çirkin, soğuk, cahil olma -
dığımı da sanıyorum. Bununla be ~ 

yacak .. Şu halde bana öyle geliyor 
ki. muadeleye yanlış bir cepheden 
bakmaktasınız. Kocanız sizden utan 

Bacaksızın maskaralıkları: Arkadaş 

rabcr kocamın beni yanında gez -
dirmacten, gittiği yerlere götürmek 
ten, hatta arkadaşlarına takdim et

mekten çekindiği muhakkaktır. Ü -
rıülüyorum, sdldlı~yonun, izzıetinef -
simin yaralandığını görüyorum. Ne 

~apayun dersiniz. Size hakiki evi -
mi de yazacağım, fakat ıbana cevab 
verirken müstearını lkullanınız.., di -
rorsunuz. 

Size ne söyliyeyim: Herşeyden 

evvel çok mütevazı olduğunuzu gö
rüyorum. Tahsilinizin iptidai oldu -
ğunu söy1i.iyorsunuz. Halbuki tar -
El. ifadeniz ibilginizin mekteb sıra -

nuyor. Keneli kendisinden çekinmek 
te ihtimali daha galibdir. Bir defa 
da bu noktayı tetkik ediniz. 

* Ankarada Bayan «B. e .• ye: 
- Bizde sadece yıldönümü. yaş 

günü tes'id ediliyor. isim günü diye 
birşey yoktur. 

* lzmirde Bay cK. l K .• y~ 
- Zevrenizi haklı buluyorum. 

An'aneye riayet ediniz, hiç de gü -
lünç değildir. 

TEYZE 
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Peştede neşredilen ve Alman 
mütehassıslarının fikirlerine 

tercüman olduğu söylenen eser 

Bazı işler 
gider. 

çocukların bilhassa hoşlarır -
Buna dikkat etmelisiniz 

L ondrada çıkan Daily Express gazetesinin Bu- sa 5 bin general ve sübaya ihtiyacı vardır. Halbuki bu· 
dapeşte muhabiri bildiriyor: günkü sübay kadrosu ancak 3850 kişiliktir. Almanya 

Burada müthiş surette sansasyon uyandıran 99 say· bu boslukları kapıyabilmek için en aşağı 3 veya dört 
falık bir risale neşredilmiştir. Alınan mütehassısları - senelik bir zamana muhtacdır. Demiryollan da fena 
nın fikirlerine makes olan bu ri5.'11enin ismi. cA!man bir vaziyettedir. Bir şimşek harbi vukuunda, cephe -
edebiyatı ışığında. Almanyanın bal'b ihtimali• dir ve lere kafi derecede kuvvet gönderemez. Zira dahilde 
F'unkirchen'de Pecs Üniversitesi profesörlerinden. harb sanayiinde kullanmak için işçilere lüzumu var -

doktor Lajos tarafından hazırlanmıştır. dır. 
Eserde. Almanyanın bugünkü iktısadi ve askeri du- A lmanya uzun sürecek bir harbi de kazanamaz. Al· 

rumunun 1914 yılındakinden daha fena olduğuna işa- man mütehassısları bunun sebeblerini de şu şekilde 
:-et edilmekte ve erkanıharbiyenin fikirlerinin .lkset- izah etmektedirler: 
tirildiği iddia olunmaktadıır. Bu mütehassıslara göre, - Yiyecek ve petrol azlığı, dahili düşman tehlikesi 

Bazı işler çocukların bi~hassa hoşu -
na gider: Meyva toplamak. kahve çek • 
mek, çiçek sulamak, bardak yıkamak ... 

Hele sofra kurmak çocuğun başlıca 
zevkidir. Bir §eyi kıracağından, bir ye • 
rini keseceğinden korkuyorsanız bazı tcd 
birler alarak zararın ve tehlikenin önüne 
geçmek elinizdedir: 
Çocuğun !bir esofra sepeti• olur. l'a • 

baklar, bardaklar (yan yaimlır}, çatal. 
laır, kaşıklar bu sepete konulur. Çocuk 
onları sıra sıra sofraya ıtaşır. Bıçaklar 
bir kutuya dizilir. Onları da birer birer 
.alıp masaya cötürür. 

Siz bir kişinin yerini hazırlarsınız. O, 
size bakarak bütün öteki peçete ve ça. 
talları dizer. Böylec~ hem dikkati inld -
şaf eder. Hem de sizin yaptığmızı yapa • 
bilmekten sonsuz bir sevinç duyar. 

\ 

Almanya ne bir şimşek harbini, ne de uzun sürecek Alman halkının ve bilhassa işçilerinin uzun bir harb-
bir harbi kazanamaz. Zira ordusu layıkı veçhile ta - den doğacak mahrumiyetlere karşı kütlevi reaksiyonu 

liın görmemiştir. 1914 te olduğu gibi 1000 fırka çıkar- ihtimali. 

Eğer sofr.'iyı bir değil, birkaç çocuk 
kuracaksa, işlerini ayırınız. Birbirinden 
uzak yerlerde meseli: Birıni masanın bir 
başında, 'birini öbür başında çalıştırınız. 
Kızdıkça birbirlerine dirsek vurabılir, 
bir kazaya sebeb olabilirle!'. 

ne babalar da b6yle bilir. Öyle lken ac."'. 
ba neden annelerin ç<Jğu i!rata gıdcr? 

........ - ... ----- ...... ---------------- ..... .....,...---J"W""~~~~ .;;;--~ ~...-xwr.-.r~..,w...n4F..-.V...-.x..wr47 ...-..V4F-

Son yirmi beş yılın meşhur cinagetlerl : 9 

Qü.n!ki1: Şimartma'ıtla mes'ud etmeyi 
birbirine karıştırırlar. 

Mezarlıktaki cesed 
Çocuğun herhangi bır işi sevmesi 

bir.az da büyüklerin idari? tarzına bağlı • 
dır: 

a. Onu yardıma tc.tlılıkla çağırmalı. 

Çall§ırken şcv'.k verici bir iki şey söy -
lemeli, bitirince teşekkürü unutmamalı. 
dır. 

Şımartılan, yani kendisine layık olma. 
dığı şeyler verilen çocuk bir dakika mc>m 
nun olabilir. Fakat bir dakika sonra ye. 
ni yeni şeyler istem\y<! baş~ar. \'c bu:ıda 
tahanunü1ü krracak kadar ileri gider. 
Zevk; saadet demek de~ildir. Hele f:ı.zla 

Tanınmış tacirlerden Mehmed Efendi bir gece yarısı katledilmiş, 
cebinde de meçhul bir kadının aşk mektubu bulunmuştu 

b. İş çabuk bitmelidir. Uzun süren ~a. 
lılfna, ne olurısa olsun, çocuğu bıktırır. 

zevk • çikolata, bonbon, eğlence, süs, 
lüks hangi şekilde olursa olsun • çocuk 
için son derece tehlike'lidir. 

Polis ikinci şube müdürlüğünün tc le -
fonu uzun, uzun çalıyordu. Masasında 
kabarık hır tahkikat dosyasını tetkık et. 
:tnekte olan ştibc müdürJ, dosyayı masa. 
nın üzerine bırakarak telefonu açtı, scı·t 
bir sesle: 

c. Gördüğü işin ehemmiyetsizliğını çc. 
cuğa hissettirmemelidir. Annenın; elin. 
de iğne iplik tatlı tatlı dikişe dalan y:ıv. 
;rularmı gösterip: 

Yıavrul.arını şımar~au anrılc,. esas it:. 
barile kendilerinden başkasını düşünmek 
istemiye-n egoistlerdir. 

- Alo .. ben ikinci şube müdürü.. de. 
di. 

- Eh ... İşte ... Oyalanıyorlar. Ben <le 
baş!'mı dinliyorum. Yahud ayakkabıları. 
nı temizliyeceğim diye ker.dı halinde uğ. 
r.aşıp duran oğukuğunu işaret ede:rek: 

Telefonun diğer tarafındakı adam, te. 
laş ve heyecanlı l)ir sesle çabuk. çabuk 
an:ıatmıya başladı: 

- Beyefendi, burası Üsküdar mcrke
ıi ... Ben lromiser İsmail Hakkı!. Bir saat 
evvel Kara.caahmed mezarlığından geç -
lnekte olan anarkeziıniz mürettebatından 
bır efendi 'bir servi ağacınııı dıbindc 
81rtüstu lbir vaziyette yat.'in bir adam 

görerek her türlü ihtimale binaen yolun. 
dan dönmüş ve bu adamın yattığı yere 
gitmi.ştir. Yanına yaklaştığı zaman ev • Mehmed Efendinin, parasına tamaan ol. delilk elbisesinin ceketi cebinde mahu.;l 
\>ela içkinin tesirile yolunu kaybedip ken dürüldüğü ilrurvvetle tahmin edilmekle moktubu buldu ve zabıtaya verdi. 
dinden geçen bir sarhoş zannederek u • ber~ber. katilin yakalanmasına medar o. !Bir !ktadm yazısın:tan ziyade, acemi bir 
Yandırma!k istemis, fakat bu sırada taş ve !abilecek en ıufaık bir ipucu bulunnını _ erke«c yazısına benz1yen bu mektubda ş~ı 
toprak üzerinde ;•er, yer birikmiş kan yordu. Ma'ktulün, bütün dost ve, düş • satırlar vardı. 
Pılıtılaıııe karşılaşmıştır. Kalbinı ve nao. manı isticvaıb olunup baıklannd:ı tahkikat eMuhterem Mehmed bey efendi! 
tını yoklayınca da adamın ölmüş oıdu - yapıldı ise de gene müsbet bir netice a. eSizi aylardanberi sevıyorum. Fakat 
C'unu anLamıştır. VaK'ayı haber alır. al - Iınamadı Karısı. kocasının hiç bir düş • esiz, benim bu ~kımın farkrnda bile de. 
~az adhye tabibi \'~ m~ddeiumumı ıle manı buİunmadlğını söylüyordu. Zabıta, eğilsiniz. Size bütün gönlümü açmak 
bırlikte cesedin bulundugu mahalle ~ıt. v.ak'ıa günü Mehmcd Efendinin. cebinde crstiyoruın. Eğer kabul edecek olurs.ınız 
tik. \I ktul kırk be~ ya~larında kaaar külliyetli m~l<ltıarda para buiunduğunu caşağıdıiki adrC'se bu akş~m gelinız. Sizı 
\>ardır. Kır saçlı \•e kır bıyıklı, b~y~z ten. bilen birkaç kişiyi zannaltına alarak tab. edört gözle bo'k:liyorum-> 
li. idı. Üzerinde laciverd v~ !e~ı bır el.· kikata yeni bir veçhe verdiyse de bu da, tmza yerinde, eSizin içın fedayı can 
h:Se, yeni bir iSkarpın ve ıyı cı~sten bır cinayetin üzerindeki esrar perdesini kal. etmiye hazır bir kadın> ibares~. adres 
gornlck ile üstünde beyaz benekıe!' bulu. dırmağa y.aramadı. olarak da eAfımediye mahallesinde top. 
llan laciverd bir kravnt bul_u~maktadı~. Ciooyetin üzerinden bir hafta geçmiş. rak sokağında 21 numaralı ev.> yazılıydı. 
l1.rnıumi gösterişine nazaran ıyı ve temız ti. Bir gün ÜSküdar polis merkezine gi - Zabıtıa bu esaslı ipucu karşısında ıcalı 
b~r aıleden olup hal ve ~akti yerin~: ~ir den orta yaşlı bir adam bir ihbarda Lu. eden tertibatı aldı ve mektubda adresi 
kını.sc olduğu ve cınayetın para yuzun- lımdu. Bu ihbara gorc Pazartesi günü ak yazılı evin etrafını pofü kordonu altınn 
den işlendiği tahmin edilmektedir. Adli- c.'\m üzeri Mehmed Efendi, Üsküdar çar. k -:.- aldırmıştı. Tarassud gece geç vakte ka -
Y'e tabibinin verdiği r-apora göre. ına tu. ~sında !smailin kıraathanesinde otur - rf d ~· dar devam etti, bu müddet za ın a ne 
liin sırtının dört yerlnd~ derin bıçak ya. makta iken tahminen dokuz yaşlarında d d hariçten eve bir giren ve ne e ev C'n 
l'ciları vardır. (':inayetin on iki saat ev • bir eııkek çocuğu kahveye girerek tüccar dişan çııkan oldu. Bu küçük eve bitışık 
veı başka ıbir mahalde işlendikten sonra Mehmed Efendiyi ııramıştı:-. Garson l\1eh 

k ld ğ olan diğer binaların damlarına da ayrıca 
ce.secıın buT.ay.a getirilerek bıra ı. ı ı med Efendiyi göstermh~, çocuk cebinden h d d t,,ı.. d ""' bitikaç polis kondu ve ma u ev en çı • 

.... ımin edilmektedir. Maktulün t:nrın e i1kiye tkatlanmtc:! bir mektub çıkararak ~ kaoıtk olan herhangi bfr gölgeye ateş e. 
ne para ve .ne de hüvıyetinı isbata nıcdu Mehmed Efendiye verdikten sonra koşa, dilmesi emri verildi. Saat1er geçtiği hal. 
bir vesika bulunmuştur. Ne emrediy0r - koşa kahveden uzaklaşmıştır. Mehmed E 
sunuz?. fendi zarfın içinden çıkardığı küçük bir de evin iç ve dışında en küçük bir hare. 

lktncı' şube mu·· dilru" C"vab verdi .· ket görülemeyin<:e, evin içerisine girmi. 
M '" mektubu evveHi teliisla, sonra memnun · E l' 'k r k k 

- Vak'-·..:ı-n Üsku"dar sertaharı·ı· . b' ye karar verildı. vve a ı ı po ıs so a 
ö!U'<l me- bir gü'Jüm:semc ile okumuş ve iç ce ıne b' k d f kapısının demir tokmağmı ır a~ e ::ı 

tnurlu~nu haberdar ediniz. Derhal mak yerleştirmiştir. Yanında oturan arkadaşı, vurdular. f.alkat hiç bir ses alamadılar. 
tulün hüviyetini tesbit edip bıına mallı - (ihban yapan adam) mektubun kimden 

d 
· 

1 
Nihayet kapı bir maymuncukla açıldı ve 

?hat veriniz!. geldiğini sorunca, Mehmed Efen i gız e. 

- Arkasından bir temizltk te ben ya • 
pıyıorum amma, tabii ona söylemiyorum. 

Demesi çok acıdır, çocuğun olanca ~ev. 
kini kıııar. 

l\ıfıı.amafih gördüğü işi kendi de be • 
ğenmiyen çocuğu eaman ne güzel yap • 
tın> diye pehpehlemekten de çekınme -
lidir. Fenaya iyi dediğiniz için size olan 

emniyeti ııdnlabilir. 
d. Çocuğun iş hevesini ciddiyetle kar. 

şılamalıdır. 

Küçük oğlunuz gi.inün birindP. bah~e 
sulamıya heveslenirse çocuktur diye C'li. 
ne uydurma bir kova tutuşturmayınız. 

Minimini kızmız bir gün fincan, bardal: 
yıkamak isteyiverince eğlence için isti
yor diye önüne bir bebek leğeni koyup 
esen bununla uğraş• denıeyinıı. O kova 
yarıda bozulur. O oyuncak leğende fm • 
can, bardak yı-kanmaz. Çocuk işten so • 

ğur. 

Kovanın ufağı, leğenm bir uygunu 
yok mu? Veriniz, çocuklarınız sizin gibi 
yapmıyn çalışsınlar. Uğraştıkça heves • 
leri artar. 

Hattfı bahçeniz varsa - (ufak ta olsa 
zararı yok) bırakınız, saksıları oğlunuz 

dizsin. Çimenlerin, çiçeklerin yabani o • 
tunu ayıklasın. Evvela, yabani otun ne 
olduğunu, niçin koparıldı~ını onr.ı öğre • 
'lirsiniz. Sonra kendi halinde ~alışmıya 

bırakırsınız. 

Kızların annelerine yardım etmeleri 
için geniş bir saha vardır: Çamaşır kat _ 
lamak, tdcılab, büfe düzeltmek, tabak, 
bardak kuru~amak... Bunların hep.5i e\' 

işinde atıla-cak ilk adımlardır. On yaş 
iyi bir başlangıç zamanı olabilir. 

Oğlanlar 8.11 yaş arasında oymn ne • 
vinden el işleri yapabilirler. Cedvel. per. 

gel, mezora kıullanmasmı öğrenirler . .Mu 
kavvadan, tahtadan - ölçü üstüne • mini. 
mini ev1er, değirmenler, kayıklar yapa • 
bilirler. Ölçü her mesleğe yarıyrın hir 
bilgidir. Mt.ikavva, tahta modellerinse 
yüksek bir öğretici kıymeti vardır. 

Fazla sevgi ve şeikal göstermek bile 
egoizmdir. Çocuğu o:.tşayıp sevmekten 
alınacak bir dakikalıK zevke muknbil o • 
nun bütün istikbalini {eda etmek demek. 
tir. LÜ7JW11SUZ şefkat çocugu sıkar, ürkek 
yapar. Onu güneşten, yağmurdan, arka. 
daşlarilc kavga etme.sindea korkup esen 
:rüzgardan, uçan kuştan kuudukça ser • 
best serbest oynamasına, eğ!cnmesinc r:ıa 
ni olursunuz. Tıpkı r,;ok se?'t bir anne elin 
de büyüyen çocuklar gibi hayatın! gcil • 
geler, karartırsınız. 

Aslım aT.aştınrsanız ifratın her türlüsü 
:zararlıdır. Lüzumsuz müsamaha gibi sert 
liğin de bir kıymeti yoktur. Bu da çocu. 
[,ru dar bir yaS.'lklar çerçevesi içine hap. 
seden menfi bir terbiyedir. 

* Saadet; çocuğa usluluğun uzak hır mü. 
lkafatı gibi vadedilrnemelidır. Çocuk uslu 
durduğu için mes'ud olmamalı: huzur 
içinde ve en makul şekilde me~'uci olda.. 
[,ru için kendiliğinden uslu durmalıdır. 

Bunun esas şartı, kendi yaşmdakılerle 
hfr arada yaşamasıdır. Umumi kanas • 
tin ak&inc ve ufak tcfc!c itışıp kakışma. 

lara, şu bu kaba söze rağmen. a:-kadaştan 
alınacak terbiye hemen daima iyıdır. Ç:>. 
cuk; çocukla düşe kalka içt1mni hnyat3, 
temiz dostluklar edinmıye alışır. G yaşla 
15 yaş arasında umumi mck1eblcr ve o. 
rolardaki oyunlar, arkr.ıdaşuklar fikri ın_ 
kişaf için elzemdir. 

* 
Çocuğu meşgul etmeyi bilmeli, avare 

bırakmamalıdır. Bütun günü bomboş ue. 
çiren yavru sinirli, hırçın olur. Biriken 
kuvvetini harcamak makS.'ldi!e akla gel. 
meden afaoanbklar icad eder. Büyük a. 
partımanlarda, kalabalık yerlerde yaşı • 
yanlar Pazar günleri çocuklardaki haşa. 
rılığı derhal far.kederler. 

Uğraşaca<k şeyi olduğu halde hny~azlık 
eden çocuğun tembelliğine aslrı kayıdsız 
lcalmamaLıdır. Tembeıh'de birlikte işti. 
hasız da görünüyor, çabucak yoruiuyor. 
sa ra:hntsızbk ihtimali çoktur. D >klvra 
danışmalı. 

Eğer sapasağlam iken tembelhk edı. 

yorsa yapacağı işi faydasız bulriuğun::, sı. 
kıcı 'bir angarya saydığına hükmetme:i. 
dir. 

T efonu lk.apnttı. Şube müdürü zılc meğe muvaffak olamıyarak şunları süy. polis1er ıtatbanoaları elde ve parmakları 
bastı. Gelen itademeye: tetikte olduğu halde evin içine girip, ka. 

d d lem~ir: r,., .... ı·"· oda ve sofalan ceb fenerleri ile 
- Cinayet başmemurunu çağır! c i. e- Azizim. nefis bir kadın daveti!.> 0 

... Jıl'>. 
-A· Bu ıbahis iböylcce kalmış ve ertesi günü aydınla tar~ her tarafı aramıya başla • 

Geceli, gündüzlü üç gün devam eden Melımed Efendinin cesedi Karacaahmed dılar. Fakat bütün ev arandığı halde 
~bıta tahlkik.atı. netıceslnde maktulun mezarlığında bulunmuştuı·. hiç bir canlı mahlılka tesadüf edileme • 
Us'küdarda Solaksinan mahallesi sakinle. Za.'bıta bu mühim ihb.'ir karşısında der. miş.ti. Nihaye.t sır~, ~vin .bodrumuna gel. 
l'inJden Mehmed Efendi adında bir tüccar, hal faaliyete geçerek bir çok randevu ev. di ve alt ka~a ?uyuk hır taht~ kapak 
dört çoouk sahibi bir aile reisi olduğu an- n • • d~ d altına aldı ve icab eden • !kaldırılarak ıçerrye coo fenerlerı sıkıldı 

Çocuk; bu ilk eserlerini • güzel olmasa 
da • çdk lbcğenir. Çarpık çurpuk bir or. 
gü, yamnı yumru bit' oyma minimini sa. 
hibine fevkalade bir şey gibi ~urünür. 

Yavrunuza verdiği temiz zevk hatırına 
o yarım yamalak şeyleri siz de seviniz, 
hoş görünüz. 

Çocuğu nasıl çalıştırman? 

Muaryyen saatlerde, tam bir ~ukün 
içinde ve kendini tam manasile işine ve. 
rebilmcsini temin ederek ... 

Bu saatler haricinde çalışmanın sözü 
bile """"m lid' ç b~ıı eme ır. ocuk: evde kendine 
mütemadiyen öğretmenlik etmek istiyen 
gayretkeş annenin nüfuzundan yılar. Yai 
nız başına kalır kalmaz, bütün bütün ça. 
lışrnaz olur. 

* 
l 

Jennı lll(lnassu bodru b' k'' . d 
aşıldı. Bununlla beraber cinayetin fail !erin içlerinde Maştırımalar yaptırdı. nu işte bu .su~da m~n . ır oşesın en: 
"eyaı failleri t.eSbit edilemedi. Tüccar sıralarda maktulün karısı, kocasının gün (D(vama 14 üneti sayfada) 

Saadet, makul ve mutedil olma1*dır. 
Dalot<>rlar, terbiyeciler gibi bunu an. 
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(''Bekarlar, niçin evlenmiyorsanu.z? ,, J 
f:,J~:::';~;::::ı:~ , a ın ar ceua ueri ur ar 

Söylenilenlere inandım ve evlen:im. 
Uç sene beraber yaşadık. Fakat bu üç se. 

rıe zarfında anamdan emdigim süt bur • 
numdan geldi. Buna rnukabıl birbırimizi 

çıldırasıya seviyorduk. Sız de ıaşın, en 
80l'JIUilda babasından beş yaş büyük biri. 
sini sevdi, kaçtı. Benim hallmi g(;ren be. 
kar arkadaşlarım, şimdı benimle beraber. 
evlen:meğe tövbe etmiş vaziyetteler. An. 
hyorsunuz değil mi, benim ve bekarla • 

nn niçin bekarlığı tercih ettiklerinin se. 
bebini .. Kadınlarnruzda sadakat noksan. 

lığı var. Tahsilim iyi olmamakla beraber, 
1eÇtiğim kızlar da benim seviyemde .. Iç. 
kim yok, göze batar kusurum yok. Si • 
garadan başkıa fuzuli masrafım yok. E-

Nime çok bağlıyım. Yaşım 82... Çirkin 
ıay:ılmam.. Bunlara karşı bu şekilde mu. 
• 

Edrbi tefrikamı7.: 15 

cBekar arkadaşların ankete verdikleri 
cevab çok doğrudur. B:ıyanl4I'ın cevab. 
!arını pek sudan bulduğumu saklamıya. 
cağım. Doğru söze kızıhr mı? •• Neden bu 
kadar hiddet ediyorlar; söylenilenler ya. 

(Devamı 11 ind sayfada) 

kınıtısı olsa gelirler karılarından imdad 
umar, bütün bu müşkülleri, halledecek 

(Devnmı 1 l inci ss.ıyfada) 

Osman beyin birbirini takib eden av geçiyor. Sıhhatlerinden ne kaybettik - şündüm. On yıl var ki yapyalnızıın> 
1! m m * ve çiftçilik hikayelerine kulak kabart - !erini bilseler o hayata !bir gün bile ta- Hayatım için hiç 1bir program çızıniş rw o v ~ ~ liW Hl ~ A ~ ' m~ görünerek düşünüyorum. harnmül etmezler. Fakat şehir hayatı değilim. Genç yaşımda şöhretim kadar a ~ Uf ~ ~ ~ 11J ~ ~ ii>) iyi fiıkirler tok karnına gelir derler. bir kör dövüşüdür. insan onun akıntı- kazancım da oldu. Hiç bir ilişiğim yok. 

Böyle nefis .bir yemekten sonra. herhal- sına kapıldı mı kendini kurtaramaz. Edindiğim ahbablara kendimi sevdir -
de zekanın daha serbest işlemesi lazım. Ben Paris gibi bir yerde gündii1;leri u- diğimi zannediyorum. Çünkü görüş -

__...'!3uehan Cahid Fakat beynim donmu.ş gibi hareketten yuyup geceleri yarasalar gibi sokak so- tüklerimi ·ben aramadığım halde daima 
Vildan başım resimlerden ikaldırına -ı meğin hazır olduğunu haber verdi ve ık.almı.ş. ~iç bir şey düş-ün~miyorum. 1- !kak gezm~kten ?ört ~~ yıl iç.inde bü - aranmağa alıştım. Bununla beraber bu 

4an mırıldandı: tempolu kahkahalarını henüz bitire _ çunde ~ır katılık var. İmtıhan kapısın- tün gençJ.ik hazıneını ikaybett~ .. Bere- alaka beni şımartmış değildir. Girip 
- İki gün kalın da öyle iddia edin. miyen Osman bey onu ve beni f'>l~ri - d.a kal~ı d~ran ~~mak mekteb tal~be - ket mekteb hay~trm uslu g~tır. Ba çıktığım salonlann dedikodusunu gaze
Ben de albümden başımı kaltiınna _ miz<.!en tutup yürüttü: sme. d~~dum. Böyle ~ma·nlarda m:an bam ~a ÇO'k temız y~mı.ş. ~aglam ıkal- teci ohnama rağmen bir sır gibi ~akla-

dan ceva:b verdim: _ Haydi çocuklar, biraz da yemek _ Y~~ı ~ıkırler bulmak şoyle dursun bıl - mış bı~ adamdı- Yoksa halım .ha:abdı. yı.şım, tanıdıklara emniyet vermiş ola-
- İki gün değil, ömrümce kalsam şi- te gülelim. dıgım de unutuyor. Evlendıkten sonra hayatım ıntizama cak. İkinci bir muvaffakiyet sırrı da 

kayet etmem. * Gözlerim yan 'kapalı ıköşkün pence - girebildi. Karım bana bir hasta bakıcı ufak tefek maceralarda sıkı oluşum • 
Os be . kt b k}~..J·W· relerini arıyor, görünürde kimseler gibi baktı. Çalışmamı ve uykularınu dur. Ayni sa.lon<la toplanan !kadınlar • Mükaleme ayni vaziyette devam et- man yın yeme- e · c ~ıaı ge 

rW· dk V'ld d"' ~· 1: yok. o mutlak gene kütübhaneye ka - programa koydu. Gece hayatını müm - dan çok defa üçü, dördü bir araya gel~ 
ti: v:z~ ıgd~. yaEp~a ı · ı kan uşkunbc~l 1 pandı. kfuı olduğu kadar kaldırdı. Kırk yılda dikleri halde onlarda ufak ş.ilphe uyan-- O hal~ iyi bir Tarzan olabilirsi - gorun u enım canım onuşma ı e 

. . · d B bas · .T. Om.an ıbeyin de kızını düşündüğü an bir çdk yalon dostların davetlerinden chracak hareketten mükalemeden uzali 
iliz. 

1s.~e~ıyor. u. a mm . ~~ un. avı:r;ın la.şıhyor. Bahsi değiştirdi: - başka bir yere çı1anadrk. Karım seya - kaldım. Bekar bir erkek hatta serbest 
- Teşekkür ederim. Rol ar~adaşırn gutuı~lerı h~~kıednd.~:~rdı~r· ~ır .yı~ın - Kırk yılda bir kere çiftliğe geldi. hat:lerimizi bile istirahatimizi bozmı - kadınlarla bile müna.sebetin1 saklama .. 

kfa Anna Bella olursa mükemmel bir ta sı a ı anc~ Y l5.ı.ıuız su un enn ez Açı'k, temiz havada. sizin gibi b~ını yacak ~eıkilde tertih ederdi. Bu sayede lıdır. Muvaffak olmak için papas rolü 
fllın N>Virebilirim zeti hesabına dinledim. 

r · . y dinliyecek yerde gene iç.eriye daldı. kuvvetimi muhafaza edebildim. Çiftli- yapmak ağır bir vazife sayılmasıdır. 
Osman bey ellerini kamına bastıra - Os.~an. beYl~ av~rlık .ve avcılıgın sıh- Mutlak kütübhanede kafa patlatıyor. ğe çekilmeseydim şimdi hiç değilse neş Hepsi güzel. Apartımanda rahatım 

rak katıla katıla güle~ken onunla göz - h~~. uzenndekı tesırl~n. hakkınd~ ver - Halbuki onun bol havaya bol güneşe esini kaybetmiş bir ihtiyar olacakbm. yerinde. Ankadaşlarıın çok. Dostlarım 
gÖZ€ geldik. Dudakları heyecandan dıgı konferans buz gıbı. suda .s~~tul - ne kadar ihtiyacı var. Şehirdeki ya.şa - Çdk isterdim ki çocuklarım gençlikle - alay alay. Kadından yana taliim !liç de 
bembeyaz olmuştu. Kur.şunt gözlerin - m~ taze meyval.an yiyıp bıtırınoeye yışlannı biliyorum. Köstebek yuvasına rini israf etmeden yanımda yer alsın - bana küsmüş değildir. Mükemmel .. fa
de ifade etmek istediği bir yığın hırsın kadar devam ettı. benz·iyen havasız taş yığınları arasında ıar. kat bütün bunlar devam ettikçe, saa • 
kıvılcımları belirmişti. Bu gözler<len Osman beyle koltuklara serilirken böcekler gibi yaşıyorlar. Gece yanla - Osman beyin içinden taşan bu aami- det olmaktan. zevk vermekten çıktyor· 
korkmadığınıı anlatmak içın hare-ket genç kadın bu sefer bir mazeret uy - rına kadar saQma eğlencelerle vakit mı arzulan beni çok dii.?ündürdü. Mu- lar. On yıl içinde kendime bakmasını 
etmeden baktım. du;mağa lüzum görmeden içeri gitti. geçirdikleri için gündüt: öğleye kadar ha1Ckaık ki bu ada.mm fikirlerinde tec - bildiğim halde gençliğimden çok şey 

Karşılıklı mukavemet yanşı herhal- !çimde hain bir sevinç kaynıyor. Bu yataktan çıkm:ııyorlar. Mqıama kadar o rilbe :11e bilginin yarattığı kuvvetli bir kaybettiğim muhakkak .. Erenköyündı 
de onun mağlubiyeti ile bitecekti. Ak- ukala, kendini be.ğenmiş mahJ:(ika had lan zamanlarını da ,giyinmek, ölen - ha!k:tkat var. oturan bir annem var. 
ai olacak. Kapıda beliren Mistenget ye- dini .bildirmek lAzım. ms w salon alon ded!rodu etmeide Onu dlnleıtten kendi ha.vatmu df1 • (Arkası var) 
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Y azhk kadın 1 

elbiselerinin tarifi 
Rdb: Evvel zamanda entari tabir eder. 

!erdi. Evde ve sokakta giyilir •• Kadın el. 
lb•leri içinde yegane giyilecek elbise 
budur. 

Tuvalet: Rıobun kolsuz ve yakası açık 
olamdı·r. Balo denilen yerlerde giyilirse 
de baro denilen yerlere gitmiyenler de 
baloya gitm.iJ görünmek içln bunlardan 
edinirler. Ve eve muafırler gel. Sabık v.şak, zengi?\. omluştu ••• 
dili zam.an gardrobdan çıık.anr, - .......................................................... _ 

gösterir, cene gardroba xoyarıar. ( Karikatürlü fıkralar) 
Bir misafire bir ikinci defa geli. -
tinde ayni tuvaleti göstermek teamüle Bahtsızlar 
uygıın olmadığında.o. kadınlar yanılma • İkisi de evliydiler •• İkisi de birbirleri .. 
mak için gardroblannın iç kapaklarına ni uzun :ıı:aman ' 
kurşun kalemle hangi misafire göster • g ö r m 8 rn i 1 • 
diklerini kaydederler. lerdi. Katlılaştık. 

Plaj pijama&: PlAjlardan uzakta otu. lan zaman sevin. 
ranlann ev e1bisesidir. Bu elbıseyle kapı diler. Sonra biri 
önüne çıkımak ve koIJlfUlara görünmek müteessir bir ta • 
ica'b eder. 
Şam pijama pantalonunun diz kapııjı. 

pa kadar o1an.ıdır. Bacakları güzel olan 
kadınlar, pijama pantalonn yerine bunu 
giyerler. 

K.i.mona: Settarüluyuv da deniicbılir, 

ç~ı lk::irli, gecelik entari.si yırtık o.. 

vırla: 
- Karım beni bırakıp kaçtı. 
Dedi. öt.eki de müteess\r bir tavır ta. 

kınmıştı. 

- Sen de benim gibi bahtsızmışsın? 
- Senin karın da kaçtı mı? 
- Hayır kaçmadı. 

· · . kl"kl mı tır lan kad'ı.nlar, yataktau kalkar kalkmaz 
Holanıdahlar bisiklet kullanmaya mec. de getirilmiştir. Bisikletle muntazam nuna bır ıt.ı&lm değişi ı er yap .. ş • b.ıınu giyerlıer. 

İ'M>durlar. Knliçelerin.den tutunuz da y:i.i.rtzyüşler yıapan, tele bir fals~da buh.~n- Mızıb. tamu efradı bu sayede bmk.let. Mayo: Her kadın bunlardan en az bır 
erı ufak bir memura kadar orada herkes mıyan bu bando mızık~~n.ıefı bir bisık.. }erini resimde f6rdüğünilz gtbi iki elle •. tane almıştır. Onu vücude getirmek gi. 
bisiklete biner. Bu qtla Holandanın let meraklısı . v~ mucıdidir. ~~radını~ rile değilf dirs8klerile idare etmekte. yinaneık addedilirse de hakikatte giyin • 

Plaj 
Alkıllı - Geçen hafb Floryaya git • 

1430 -zabit ve 32 bill neteril ordusunda musilld ~tlennı rahatça çalabı.melcrı- mek olmayıp soyunmaktır. 
bisikletli bir bando mımka takımı vücu. ni ıtemin maksadile, bisikletlerin gıdo. dirler. Kombinezon tabir edilen; robdan açık, 

tim. Plaja gire • 
cektim. O kadar 
kalabalıktı ve.. iğ 

ne atsam yere düt 
miyecekti. Tabı1 

giremedim. 
__ :,:_:.:~~-----==-==~-=--==-=ı:==-=-=--=----==-aı:==--==------:==-::-=:=::=-==ı- tuvaletten kapalı elbiseyle erkek içine 

Y 'iniz in l 1·11 1r1d1 bulunan b·ır mebteb ~::e~~y~y:k::di~::::~il~r~:!: 

/;,. ' 
Mekteb muaUim ve talebeleri ders esna sın.da 

n Sutie.n.: Bir nevi torbadır, kadınlar gö. 
~erini bı. torbaıya koyup torbanın ip • 
le:riınden omuzlarına asarlar. 

Az a.kıliı 

Plaja giden heıılres iğne atıp yere dü • 
§ilrmiye mecbur mudur? 

Korse: Engizisyon devrinde iJkence L 
leU olarak kullanılırken bilahare kadın. 

Kimyahanede 

g~r: 
lM ıtıa.rafınıd.an rağbet görmüştür. Bütün _ Sizin tahlH 
kadınl-ar, endamlarının güzelliğini ona 
medyıun olduncları için üzerJerinden ek • ettirmek için ge • 
sik etmezler. * * tirdiainiz şişede • 
·----------·-.. ··-·-···-······--... --- ki mayiln tahlil ra 

Şu bu 

- Bcıbanızın ıki a. 
J)4rtımanı varm4? •• 

- Eveti 
- Benim aşkımıı 

manmt?jOr musıı.nu.ı? 

- N ıcl4, sana da 
mntlrladıf)ı Tobu en. 
lattl mı? 

-- Tamamile değil 
onlarda iki &'latteft 
fazla oturmadım. 

poru hazırdır, de. 

Fena haberler di, hallı beyaz f8· 
çabuk gelirler. rab. * - Ne diyorsunuz, şişeler karıştı, de .f 
• Çabuk ba§lanan' mek, evvelki akşam şarab niyetine içti ıf 
if geç biter. liroiz küçüğün idTanyc:C. ha?! •• 

* Bahis 
Akıllı hatasını 

kendi kendine bu. 
lur. az akıllı ba1-
kalanna aorar. 

* Bilgili insan ne 
fazla çekingen, ne 
de fazla atılgan o. 
lur. 

* 

- Kllfldaki kadının sağ bacağı sol bar 
cağından kısa. 

- Gene yanlıı 

gördürı. 

- Bahse girişi. 
rim. ~r 

-Nesine? ~.:.. 
- Bir elbisesi.-''...,,....~ 

ne. 
- Kabul! Tufeylinin fay. 

d lı olm - Hele ayağa kalksın. Bahsi ben kL 
a sı *az. zanecağırn... Sağ bacağı sol bacağından 

Hürriyet istetil. kısa1 değil; sol bacağı sağ bacağından u. 
fini değil, hakkı zun. ' 
oıanı yapmaktır. Evlenebilirsiniz 

* - Kocam kızımızı size verecekti; nlllc 
Hayat her ıeyi ma birdenbire cay 

siler, yalnız yüz. dı. 
deki çizgiler m'lL - Demek artık 
tesnal kızmızla evlene • ıd!~.,._EI.~ 

* miyeceğim bayan! 
Saadet arayan 

insanlardan pek 
çoğu gözünde göz_ 

.,.. Ban<ı. her za • lük varken g5ı1Clk 
mun beni riiyanızda 1 be 

- Bilakis evle. 
neceksiniz.. Çün. 
kıü kocam neyi istemezse ben onu iste • 
rim. Kocamın Joumızt size vermek iste.ı 
mediğini duyar duymaz sizi çağırttım. 
Kız.ınmla evlenebıilirsintz. 

.. arayan ara n. 
gördüifilnüzü ' 0 111&. Zl.!rler. 
miıti"'z •• 

* Zek! füı irade. 
.... Bt.n her zama7' 

korkı.ı.nç rilyalar gö .. 
riirilm. 

• R ·· talimlerine ai.cı Uç görünilJ 
_ overans . . Huzura çık~ olan genç kızın rove. 

B. kı muvaffakiyetlı bır su., . 

nın dövüımest ha. 
fif sıkl~ pmptyo.. 
nile ağır sıklet 

ıampiyonunun dl\. 
vllşmesine benzer. 
Ne olsa irade ga. 
fb geleoektir. 

fngilteredıe astı aileye mensub bir genç 1 ır geaıç zı . . ans usullerini öğrenmesi ve bu merası.. 
b·ı k · in hır aıle r kızın sosyeteye dahil olması kral ve kra. re1!te sosyeteye çıkara 1 me ıç ınin icab ettirdiği yelpazesini de kaide. 

liçıe taraflnden huzura kabul edilme meo. en aşağı 1000 İngiliz lirası harcama m.ec- since lkullanması l!zımdır. 
rasimi ile baflar. buriyetindedir. Bu paranın 200 İngıliz Genç kız1aııa bunları öğretmek için bir 

Huzura kabul olunmak sanıldığı kadar lirası tuvalete, 200 İngiliz lirası, kızına mekteb vardır. 

kolay~ iş, bir hAdise değildir. Çok bü. her yerde refakat eden annesinin mas. Huzura !kabul edilen bir genç kız, ar. 

yük 'külfetleri vardır. Kral. ve kraliçenin raflarına ıgider ve ana, kızın Ascot yarı§- tı:'k sarayın vereceği bütün balolara v.e 

&ünde eğilen bir genç kız yalnız 3 da. larında hazır bulunmaları, diğer sosyete .ziyafetlere çağırılır. Bu merasimi rnüte. 

kika süren bu merasim için uzun hazır. icablarına uymaları için de ayrı ayrı pa. akıb barlara vesait' hafif eğlene. yerle. 
lıklarda bulunur ve ailesi de birçok para rln.e dıe aidemez. 

aarfeder. 
ra lizım.dır • 

- Şimdi de y~i 

a!dı.ğın. iki. şapkanın 

ptırasını ödemeliyim 
ha? 

-- Ma.Jem ki &en 

istemi ııorsım, zara1 
unk, parayı bana t."G1', 

b~ iSdetjm. 

* Hiç aldanmadık-
lannı lddta eden. 
ler en çok alda. 
nanlardır. 

* Saadeti yakala. 
masnu ôğrenmeli, 

~Un:ıtü insanın ya. 
nındadır. 

- Beni bununla nasıl bul•ıuorsım?. 
- On beş JIB§ daha geru;J 
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10 Sayfa 

Hikaye: 

Bizim tazının yavrusu 
İbrahim Özenirle. gözleri kör olduk- nasebetle pek çok tanıdığı vardı. Ken

tan sonra tanışmı.ştık. Bol elli, yedir - disine bir defa merhaba deyeni, on beş 
mesini seven, ahbabından bir şey esir- yıl sonra gene sesinden tanırdı. 
gemiyen şen, arkadaş canlısı bir adam- Ona bir gün. birkaç arkadaş birden 
dı. takılmı.ş ve: cİbrahlın. sen bir yandan 

Çok şakacı olduğu için. her bulundu- da köylü sayılırsın, bizi köye götür de 
ğu meclis. ahenkli ve şetaretli geçerdi. bir kuzu yiyelim• demiştik. 

Herkesi kendine meftun eden İbrahi - Bizi kırmak istemiyen İbrahim, kar-
mi, şehirde sevmedik kimse yoktu. gacık burgacık yazısile birkaç gün son· 

Anadolu içlerinde amalar, ekseriya ra her birerlerimize davetname yolla
hafız oldukları için bazı köylüler onu mış. kaynanasının köyüne gitmeye ha
da hafız zannederek ara sıra eline bir· zırlanmamızı bildirmişti. Bir Pazar 
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kaç kuruş sıkıştırırlardı. Onun körlü- günü tuttuğu ·bir Anadolu yaylısile gi- Bu resmi gazeteden kesiniz, çiçek _ 
ğü anadan doğma değil, sonradan olma dip ihtiyar kadının evine indiğimiz za- leri ve vazoyu uygun gelecek renkler _ 
idi. man pek o kadar memnuniyetle karşı- re boyadıktan sonra bize gönderllm.. 

Balkan harbinde, yanıba.şında patla- lanmamışt~k. En iyi boyamış olanlardan bir k:i.Pye 
yan bir düşman bombasının gözlerlne Çünkü. Ibrahi~in ~ynanası tutum - bir futbol topu vereceğiz. Bir kişi Son 
doldurduğu toprakların tesirile kör ol- lu ve fakat çok cımnydıl. ~ıllard~nberi Postaya bir aylık abone kaydedilecek _ 
mu.ş, kendisine geçinecek kadar maaş dama~ı oldu~ hal~ t"!>rahl~e b:~ t~ - tir. Diğer yüz kişiye de ayn ayn güzel 
da bağlanmıştı. Yirmi beş yaşında iken vuk bıte kesıp yedırdiğt vakı degıldı. hediyeler vereceğiz. 
iki gözünü birden kaybeden İbrahim. Bunu bilen İıbrahim, arabaya her 
köydeki tarlalarından da istifade etti - türlü nevaleyi alın~, tam har.ırlıklı o - !ünü yaparım. 
ği için geçinme muzayakası ~kmiyor- }arak yola çıkmıştı. İçinden: c Bir kuzu İbrahimin sözü söıı. vadi vaiddi. Bu-
du. değil mi? Onu da paramla kaynanama gün bize mutlaka bir kuzu yedirecek -

Paraya ihtiyacı olmıyan İbrahim. kestiririmıt diyordu. ti. Belinde her zaman ~ıdığı keskin 
köylülerden zuhurat olarak esen heş on Misafirlerini soğuk bir çehre ile kar- bıçağını çıkardı. Hayvanı ellerile yok
kuru.şa için için güler. onunla arkadaş- şılayan kadm, beraberlerindeki büyük ladı. cMübarek. süt kuzusu. Ne de yu
larına ikramlar yaparak: cHafızlar böy sepette bulunan nevaleyi görünce bi - muşak tıüyleri var!• diyordu. 
~e cömerd olur!• deyip onları da gül - raz rahat nefes al.ıruştı! Bu var yemez Onu, bir aralık kucağına alıp okşadı. 
dürürdü. kadmnın 1<:oyunlan gerçi doğurmuş, Gözlerinden öptü. Kesmeğe bir türlü 
İbrahim Özenir, sonradan kör oldu - lakin damadının teklifini: «Kesecek er kıyamıyordu. 

ğu için sokaklarda yedeksiz yürüye - kek kuzu yO'k. dişiler de damızlıktır;• Elleri titreye titreye dizleri üstüne 
mez, doğup büyüdüğü mahallede bile sözile bir kalemde reddedivermişti. çömeldi. Cebinden çıkardığı büyük, ye 
adamsız gezemezdi. Kendisini elinden Biz, harman çardağının altına serilen meni mendiHle hayvanın ayaklarını 
tutup gezdiren beş yaşındaki yavrusi!e hasıra uzanmış, İbrahimin bu red ce - güzelce bağladı. Munis hayvan da hiç 
ekseriya avukat yazıhanelerine uğrar, vahım duyunca, ne yapacağını düşün - ses çıkarmıyordu. Tam başını kanır -
konuşulan sözlerden bellediği kanuni meğe dalmıştık. Bize karşı pek mahcub tıp boynunun altına bıçağı çalacağı bir 
malumatla !köylülere akıl hocalığı bile vaziyete düşen zavallı ama, harman sırada elinde bir tepsi kahve ile oda -
yaptığı görülürdü. yerinde gezinirken bacaklarına c;ürü - sından dışarı çıkan ve avluda ne olup 

Es'ki yazı zamanında Hk tahsilini ik- nen ufak bir hayvanın hareketinden il- bittiğinden haberi olmıyan İbrahim Ö
mal ettiği için el yordamile bakkal pus ham alarak kararını verdi. Bize döne - zenirin tamahkar kaynanası karşıdan 
lası gibi ufak tefek şeyler de karalar, rek: bağırdı: 
bir takım ihtiyaç listeleri de becerirdi. - Hah dedi, bu bir kuzud~r. Dişi bi- - Ne yapıyorsun ayol, 0 kuzu değil, 

Ona. bir defa cmerhaıba-. demek k~- le olsa .bunu tutup keserim. Itiraz ede- bizim tazının yavrusu!!. .. 
fi idi. Bu merhabaların tesis ettiği mü- cek olursa kocakarının da para ile gön- Hüseyin Şevket Aydoz 

Kaya. ile :mayanın kovanı 

YMdız, bir <iilüne davetliydi. Dil.. 
ğünde kaııdi5ine bir fı te verilecekti. 
BilhMSa Yıldız kendine verilecek bu 
işi çok beğenmifti. Gelin otomobil -
den indiği, Gcocasile kol ko~a girdiği 

2lllf.D8n Yıkbz telinin uzun duvatmı 
tut~ arit.ası mra yü:nlyecektL 

Damad, gelinin kolun:ı girmişti. 

Yıldız da duvağı tutmuş arkası sıra 

merdivenleri ç*ıyordu. Yıldız çok 
llreyifii idi. Çünkü gelinle damada ba. 
ikan misafirler onlara ba~tıktan son. 
ra biT kere de gelinin eteğini tutmuş 
yürü.yen Yıldım da bakt.yorlı> .. ,ı. 

Yıldız sırtüstü yere düştü. Gelinin 
dlıvağı da açıimış, başıaçık kalmıştı. 

Misafirler bu halıe gülerlerken damad 
ç()k :fazla hidıdıetlenmii, gelin ağlıya. 

cak hale gelmişti. 

Temmuz 1!1 

Düğün, damadın evinde yapılıyor. 
du. Davefiller birer ikişer gelmiye 
bıılflemışlardı. Ne kadar da çok da • 
vetll vardı. Hepsi merakla gelinin blr 
an evvel gelmesini. menslme bqlan. 
,,,...,,. beldliyorlardJ.. 

Merdivenin aon basamağına gel • 

miflerdi. Yıldız etrafına Qakarken 

birdenbire aıyağınm kaydığını fhket 
ıti. Düşmemek için gehnin duvağına 

ası.lınJ4tı.. Faik.at ne oluyordu. gene 

tutunamamıştı.. gene düşmüştü. 

Yıldn da neye ujudığını şaprnııf. 
tı. Gelinin duvağı kendi başına geç • 
miş, duvağın uçları ayaklarına dola1-

mışt.1. Şimdi ne yapacak, bu vaziyet. 
ten nasıl !kurtulacaktı. 

Damad Yıldıza döndü ve hic.!Jc~le Gelin, damadın kolları arasında 

Kaya ile Maya ıki ka•de:;tiler. Bı. Bir aralık kovandan bır ses .:ıu.y • Ve kovanın yanma gitti:P". kc.pağı. ona bir tekme indirip: bay.ılmıştı. Ylldız da yediğı tekmenin 
riktirdikıleri pa.M i!c bir arı kova11ı. dular. Arılar gclmi~ti. Çok sevindi • nı açtılar. Bir de ne glfrsfüıl.er, kom. - De!o1 buradan diye bağırdı. Yıl. acısile ağlıya ağlıya yürüyordu. Fa • 
1/ıllpt"14rmışlar, bahçeye koyr.1~lardı. ler, yüzlerini anlarm sokmıttıUIGl için dız da esasen bir an evvel gitmek, bu' kat ona bakanlar kendilerim gülmek.. 

Kovana bir yerden an geıir d.!,'e t:ek. arııcılann kullandtld.:ırı tullc'r;e 6rt • şunun köpeği kovana girmiş, öğl~ uy. fena vaziyetten kurtulmak arzusunda ten alımuyarlardı. Çünkü gelinin d.ı.. 
liyorlardı. ttller. kusuna ddlmıştı. idi. Fakat nasıl gidebilirdi. wğı. hill başında ıdi. -.......................................... r ........................................ eoksc;-r ....... ,,.rkmezın ... -·1<u-rna·z1i·gı·--... -·-........... _. __ --r_·_, ___ ' ---

Aijır sık1e~ bok: şanıp ·ı·ı. 

nu Yıt>r.a7.er~·ı karşısına çı. 

ka cak Ür!Gme-: az kuvı·c~:i 
fa'rot .;ok ku1·1ııu b'r bo! .. s.1r. 
tt: 

Ringde ka•şıla§tıklan zaman t}rk<tTtez ürkmüşW. 
Çünkıi Yılma.zer dev gıbi bir geydi. Btr yıı:ıırukta 
Ürkmezi y~re serebilirdi. 

IJr1cmez hemen t.ir 
kurnazlık dü~ündü. Ytl 
mazerin karısından baş. 
ka hiç kimseden yılma. 
dığmı evvele~ duymuş. 

t1'. 

Ringden Cl§ağı atladı •• Yık 
mazerin evine gitti, kapıyı r. 
çan karısına, ckoramz 11ıaça 
başlamadan seyircilere ıiz.. 

den §ikdvet etti> d<ıcU. 

Yı.lmazerin ka:rısı bu sözü duyar duymaz toi.:ı 11apılaa 
yere koştu. Kocası:tı güriincc: 

- Sen htı! 
Diye bağırdı.. Kocası !/tlr>ııştı. Ringden afaJı :ıtladı, ;,aeıı 

tı. Vrkmez de yumruklanmaktan kurtuldu. 



lS TernnMız 
SON POSTA Sayfa 11 

Fransızların milli bayramı M~~ill~'s~;:~~ıf:dke~ak Bekar erkeklerin 
iddia ve ithamları • (Ba,ıtcıraf\ linci sayfada) ızirun namına cFransaya, cüm.huriyete dU A ka a do""ndU ı.'lnanm gözlerini kamaştıran parlak ve Fransız cümhuriyetinin dost ve n n ray 

hamleler tahakkuk ettirdikten sonra, müttefiği olan Türkiye Cümhuriyeti - <Bastaraft 1 inci sayfada) 
bugün de büyük selefinin başarılarını ne refah ve saadeh temenni eylemiş - leri karşılamıştır. 
nıuvaffakiyetle idame ettiren kıymetli tir. Aydından hareket 

(Ba,tarafı 8 inci sayfada) 
lan mı? Hep ev kadınıyız, evlenmeğe ha. 
zırız, diyorlaır. Fa·kat kiminle .• Talib ol. 
duk mu, sual hazır: cAylığı ne kadar, baş 
ka gliri var mı? •• -. 

vermeğe hazırlandığım sırada muharrir 
Suad Dervişin bir makalesı nazarı dık • 
katimi ccl'betti. Biraz ilzerinde durmak 
istiyıorum. İsmet İnönünün idaresinde ayni ham - Pariste muazumı tezahürat yapıldı Aydın, 14 (A.A.) - Genel Kurmay 

lelere devam etmektedir.> Faris 14 (A.A.) - Bu yıl, milli BaŞkanımız Mareşal Fevzi Çakmak, dün, 
Hatib, Hariciye, Vekilimiz Şükrü bayram, Fransız ihtilalinin 150 nci yıl- öğleden sonra askeri garnizonları teftiş 

Sarocoğlunun geçenlerde cPetit Pari - dönümü olması ve beynelmilel hadise- ederek saat 20 de refakatlerinde Orgene
sie.n» gazetesine verdiği beyanata da ler dolayısile bir Fransız birliği teza - ral İzzettin Çalışlar olduğu halde hususi 
tellmih ederek, Saracog.Iuınun Fransıız hürü teşkil etmesi münasebetile istis - bir trenle Ankaraya müteveccihen hare. 
ve Türk inkılablarının ayni prensip - nai bir parlaklıkla tes'id edilmiştir. ket etmişlerdir. Başta Aydın ve Muğla 
lere istinad ettiklerine dair sözlerini Dost ve müttefik devletler mümessillc- valileri olma'k üzere bütün hükumet er-
ehemmivetle yebarüz ettirmiştir. ri ve kıt'alannın iştiraki merasime hu- kan ve memurları, Parti ve Halkevi ida-

Dengimizi ibulalım, fakir olsun diyo _ 
:ııuz. Bu sefer cbabamın evinde görme • 
dim, bari kocamın ge!iri çok olsun!. di
yorlar. Mademki evlenmek istiyorsunuz 
bayan ar'kadaşlaT! Yüksek aylığa fazla 
gelire bakmayın! Görüyorsunuz ki bekar 
a:ı'kadaslann 90ğu pa-:-asır.a güveneme • 
diği için evlenmiyor. Benim de derdim 
ayni., 

Bayan muhaxrire şunu hatırlatmak is. 
terim ki, bekar erk.ekler yazdıkları mek. 
tublarda ıgenç kızlarımızı tenkid değil, 

doğrudanı doğruya fıkir ve kanantler1le 
birlikte hakikati anl<>tmışlardır. 

Yazısından anlaşıldığına göre, bu ha. 
kik.atin acılığına tahammül edcmiyen 
Suad Derviş ihemcinslcrinı erkekleri t~ 
kide çağırırken, gel0 cek bu tenkidlerden 
kendisine teselli payı ayım:ayı unutmu. 
yor. 

Frnnsız sefirinin nutku susi bir şekil vermiştir. Kıtaatın Etoile re he) etleri, vilayet ve beledıyc meclis 
General Sarro'vu müteakıb. büvük meydanı'1dan Conoorde meydanına azalariyle istasyon ve civarını dolduran 

elçi Massigli de bir nutuk irad ebniş 'kadar yapılan geçidi saat 9 dan 11,.50 binlerce halk, büyük askerin teşyiinde 
'V'e ezcümle demiştir ki: ye kadar sürmüş w devlet reisi geçıd- hazır bulunmuşlar ve askeri bir müfreze 

e Kazım Boztepe (Akyazı): 

«Fransa ve Tiirkiyenin, cenubu şar- de hazır bulunmustur. Yava kaldn~ım- selam resmini ifa etmiştir. 
ki Avrupa ile Akdenizde sulh ve isti~- !arım? üzerinde birik<:>n ha!k.m mık - • 1 h 1 

cBu mP.ktu'bumla, h.om bekarlık an • 
ketine, hem de N. $.imzalı mektub sahi
bi bayana cevab vermek ıst~rım. 

Ne yazı'k iki, sayın muharrircnin bu 
t~e'bbüsünde muvaffnk olacağını hiç 
zannetmiyorum. Eğer erkekler haksız ol. 
salardı, böyle bir davclc lüzum kalma • 
dan, genç kızlarımız ve kadınlarımız ken 
dilerini müdafaa ederlerdi. Halbuki bu. 
nu yapmadılar. Zira onlar da e!"KC'klerin 
haklı olduğunu biliyorlardı. Bu davetten 
sonra intişar eden cevab!arın da c\·li ka... 
dmlar.a aid olduğu anlaşılıyor ki, hiç bir 
kıymti ydktur. Erkeklerin. metres ha _ 
yatı yaşayıp, :ra!kı içerek, paralarını baş _ 
kalanna sarfetımelerin~ gelince: 

tarın muhafazasındaki müsterek bag- tarı bır kamvonu bulmakta ıdı. ıng· tere azır .. 
lılıklan. hem bu iki devleti.n ımlaşma- Reisicürnhurun yanında Fas Sul.tanı . . 

- Bekarların isabctlı görüşlerinde 
haklı o~an hakikatler.? isyar. etmek bıta
raf olamayışıımızın aksi tesirinden başka 
bir şey değildir. Donjuanhk mefhumu 
gene şahsi gorüşlerimizın bir neticesidir. 
Hayatını kazanmağa. onun peşinde eb~. 
diyen koşmağa azmetmiş olan her erkek 
vazifesi yanında bir birleşik hayatın saa.. 
detler yaratan ışığına a~ıktır. Fakat bu 
birleşik hayatın eıbedi bağının ayrı saf. 
larında acıların sıralanması, erkeklerin 
kabahati değil, bayanların bu kısımlar
da henüz i~şaf etmiyer:. haleti rulıiyl'le:_ 
ridir. Bir erlreğin mazist aranılacak olur
sa birbiri ardına takılan bayan isımleri 
göıımek erkeklerin değil, bilakis kızların 
kibah-atidir. Üstün bir kara·~teri, ı1ea • 
Ust görüşlerile süslıyen bir kız hiç bır za. 
man bir erkeğin don1uanlığına aldınş ~t. 
mez. Kadınlaruruz bu yazılarla bizi it _ 
ham değil, kendi .foyalarını meydana koy 
muş oluyorlar. Ben d~ bekar arkadaşları
mın bütün düşüncelerine iştirak cdiyo _ 
nım. Falkat evlenmeıiyız. İstikbal Kay -
gulannızda oırtıak olabileceit aradığımız 

ka-ralkterde kızlar yok değildır •• 

·ı B l l"si · · 1\ır nof In (Ba§tarafı 1 met sayfada) 
sını !kıolaylaştırmış, hem de bu suretle ı e u ear mec ı reısı ·ıusa • - . . . . .. :· askeri 
Büyük Atatürkün derpiş ettiği eser, O- P'iltere harbiye nazırı Hor Belisha. Lon 

1 
tn.gıl.teredeİ ıt~ı~az edılen b~t~n F 

nun sanlı halefi tarafından tahakkuk dranın pasif müdafaa şefi, fnıriliz er - tedbırlcr, ngılız tayyarelennın rans:-
ettirilmistir. kanıharbive reisi ve Vinston Çurçil dıa yap:ıkl.arı uçuşun Al~anyada bı~ -

2 
· . 

1 
T .. k b ı nmakta idi tığı derın ıntıba kadar, bır tesır uyan;.ıır. 

« 3 Hazıran anlaşma an. ur • - u u · Fransız antantını tarsin etmiştir. Bu Gccide iştirak edenler mamıştı .• ·· d F · t Amerikan gazetesinin bu yazısını mev. 
anlaşmaların imzası rnünasebetile Dr. Seref tribünun e ransız ımnara or zuubahs eden c Yorkshire Posb gazetesi 
Refik Saydam ve Şükrü Saracoğlu ta- 1uM.ı ~ü~~s~lleri, ce:-ayir· Tu~US• de, bu hususta diyor ki: 
rafından söyleneni tekrarlaınağa lü - Fas. Hmdıçını heyetl~rı, batı Afrıka- cJ3u intıbaın doğru olmasını ve müs
zum görmüyorum. sı. hattı üstiiva Afrıkası. Kamerun, bet neticeler vermesini temenni ediyo. 

Ekselans ':Dürkive Reisicümhurunun· Güvan. Franc:ız Hindistanı, Madagao; - ruz. Gerek tayyarelerimizin uçuşu, ge. 

Evinde erkeğine saadet yerine azab 
VX?ren her .kadının bu tabii bir akibctidir. 
Bununla bütün kadınlanmız böyledir, de. 
mek isteyimorum. Tabii beş parmak bir 
değildir. 

lfatay meselesi ha1ledildikten sonra kar, Mnrtini'k yeni Kaledonya. yeni rekse ihtiyat donanmamızın· seferberliği, 
artık Fransayı Türkiveden ayıracak Fbrid, Reunvon. adaları. Sen .Pier. ve demokrasiler\n müteyakku bulundukla. 
fıiçbir kuvvet bulunmadığına dair mu- Mike1on· Somali ve Togo sahıllerı he- rına dair Mihver devletleıinı? yapılan 'bir 
tantan beyanatını da. kı rmetli bir vad vetlerinin azası bulunuvordu. ihtardır. Arhk, ben de niçin evlenmcdiğimi 

söyliyebilirim: 
olarak hepimiz yüreklerimizde taşı - Gecide her ırktan 3o bin kisi, muh - Mihver devletleri eğer yeni tecavüz 
ınaktayız. telif neviden 350 d€ tayyare iştirak emelleri besliyorlarsa, bu muau.am deniz Yaşım 23; hal ve vaktim iyi, ticaretle 

meşgulüm. Evlenmek istiyorum, fakat 
güvenemiyorum. Çünkiı iki defa evlen _ 
mek istedim. İkisinde de hayali inkisara 
ui:,rradıım. Gü-ııel, temiz, sevebileceğiniz bir 
tip diye genç ibir kıza talib olmağn ha • 
zırlanıyorsunuz. Fakat bir de öıtrcniyor
sunuz ki, bir müddet evvel filanla se • 
vişmiş, filanca ile konuşmuş, gezmiş •• 
EvlC'Dirken geri dönüyorsunuz. Hülasa 
korkumdan evlenemiyorum., 

Sizi temin edebilirim ki, bu ayni ka- etmic:tir. ve hava kuvvetlenni karşılarında bula. 
naat Fransız hükumetinin de kanaa - Halk ldtıqfı "hareketle alk1~1amıstır. caklardır .• 
tidir.> Bilhac:o;a İncri1iz as'kerleri ve !ejyonlar 

Sefir nutkunu bitirirken, büti.in ha- ı:ürekli bir c:urett~ a1kıc:lanmıştır. 
Haliharb vaziyeti 

Paris, 14 (A.A.) -- .Jour.Echo de Fa
ris, gazetesi, Londra muhabirinden al. 
dığı aşağıdaki haberi neşrediyor: Bira ucuzlatllacak, rakı 

istihlaki azaltılacak 
Gümrük ve İnhisarlar Ve:uli Raıf Ka

«"adeniz dün sabah şehrimize gelmıştir. 

Öğleden evvel ve öğlede':\ sonrakı çahş
illlalannı İnhisarlar Umum MüdürlüJ:tün
de tetkiklere !hasreden Vekıl, şubele:-i 
'@ezmiş. müdürlerden izahat almıştır. 

Öğleden sonra Umum M!.idürlükte U. 
nıwn Müdür ve şube müdürlerinin işti. 
raki ile Vekilin riyasetinde bir toplantı 
yapılmıştır. Vekil nugün de İnhisarlarda 
rneşgul olaeakıtır. 

Koodis:i.ni gören gazetecilere İnhisar. 
lar Vekili şunları söylemiştir: 

•- İnhisarlar, gümrük ve muhafaza 
teşkilatınıa aid işler üzerınde tetkik::ıt!a 
bulunmaktayım. Buradaki meşguliyetim 
bittikten sonra İzmire gidecek ve tetkik
lerime orada da devam edeceğim. 

Bira falbrikası, kanun mucibınce :n 
T-e.mınuzda İnhisa-rlara devredilmiş bu
lunıacaktır. Bira bize geçtikten sonra ii
atlarda tenzilat yapmak için şimdıden 
tetkiklere devam ediyoruz. Tetkikatımız 
he.nürı: bitmemekle beraber. biranın şişe. 
sini 20 kiUruŞtan aşağıya satabı?eceğ~z. 

Tevlid ettiği zarar dolayısilc i.:;tihlıi.. 
kini azaltmak üzere rakı ile mücadeleye 
devam edeceğiz. 

Hatay .gümr.üklermin teşkilatı kanunu 
Meclisten çıktı. Orada çalışaca~ memur. 
ları tayin etmiş bulunuyorU?.~ 

Vekil birkaç gün sonra İzmire bidc:rek 
fzmir İnhisarlar ve Gümrük teşkilatında 

da tetıkiMt yapuktan sonra tekrar şeh
rimize dönecek ve tetkikatına devam e .. 
dee.ektir. 

Vekil dün öğleden sonra Mecidiyekö
~"Ündeki İn'hisarJ.ar İdaresinın likör fab
rikasmıa gider~ fabrikayı gezmiş ve 
tetki:klerde bulunmuştu:-. 

lzmitteki batakhğm kurutulması 
için tedkikler yapıhyor 

!zmitteld !be:takhğını d' vlet teşkila
tiJc kurutufaoo.ğuıı yazmıştun. Haber . . 
aldığıma göre, Nafıa Vekaleti bu ay ı-
~inde şehrimize 12 su mühendisi gön-

derece'ktir. 
Mühendisler 2 grupa ayn1ara'k 6 ki-· 

şiden ibaret olan birinci kısım, İzmit -
1.eki bataklığı etüd edece'kler, diğer 
ikısm1 da Sakarya nehri ve Sapanca gö. 
lü üzerinde tetkikat icra edecekler -
dir. 

Gizli haberler 
fRnı::r11rafı T inci ~mıtcıdrı > 

içindir. Hariciye nazırının refakatinde 
bulunan 11 sanayi \e maliye mütehac:c;ı_ 
sı bu hususta tetkikatt:ı bulunacaklar, 
İspanyol gümrüklerıni kontrol etmek v~ 
İspanyanın aı11r sanaviini, beş sene müd
detle işletmek yolundaki planlarının t at
bikini müzakere edeceklerdir. 

* Pragda Alman aleyhtarlığı 
g;ttikçe artıyor 

P ragdan bildiriliyor: Dahiliye nczn. 
retinin bir tebliğine göre, resmi 

makamlar, sinemalarda Alman filmle:i 
oynatılırken vukua gelen Alman aleyh. 
ta:rı tezahürlerin bundan böyle on:ıne 

geçmek üzere tedbirler almışlardır. 
Devlet ma:kamlan bu gibi tezahürlere 

sahne teşkil eden sinemalarda oyuı.u ta
til edecek, sinemalan kaparacak ve bu 
tezahürlerde bulunan kimseleri tevkif 
eyliyecektir. 

+ 
• lspanyar n kararı 
J spanyadan İngiliz gazetelerine bildi-

rildiğine göre, İspanya Mihver devlet
lerile askeri bir ittifaka girecek değildir. 
Mussolini, general Frankoya. İngıltere 
ile dost olmasına muarız bulunmadığını 
bildirmi~ir. 

SI:LAN.K BANKASI 
Tesis tarl.hJ : 1881 

• 

e N. T. (Bofoaclin): 
cAnlketinize bir bekar sı!atilc cevab 

Kadınlar cevab veriyorlar 

Bugün Londrada elde dilen malUmata 
göre, İngiliz kabinesi, Ağustos ayından 
itibaren hava kuvvetlerını ve deniz filo
sunu hakiki halı haro vaz1yetmc sokma. 
yı kararlaştırmıştır. Bu suretle, zorlu ve 
tehlikeli olacağı sanılan Ağustos ve Ey
liil ayları, İn,giltereyi gafil avhyamıya
ca'ktır. İngiliz anavatan filosunun daha 
Ağustosun ilk gün!ennd~ tam seferber 
edilmiş bir hale geleceği keyfiyeti, mu- ( Bastarafı 8 inci sayfada) yaptılklarmı, ne istediklerini bilmıyorlar. 
ha9ikak iki fa7Ja diişünmedn yenı bir vaziyetıte olmıyanların da sinirlerini bo- Bütün kabahaıt onların böyle mütc:reddid 
Münih yapılacağını söyliyenlre veyahud zarlar. Kendilerinı saydırmazlar. Bir ka. oluşlarında ... 
İngilterenin Avrupada yenı bir kuvvet dma: clşte bu benim erkeğimdir• djye Kızlara hiç kusur b'.llmayınız, iyi bir 
darbesi manevralarına mu!tavemet aı- bir emniyet, itimad veremiyorlar. Rendi eıikeğin eline düşen kadın daima bahti 
minde bulunduğundan şüphe edenlere çocuklarım ... Bunlan görüyorum, aleyh- yar olur ve bahtiyar eder. 
verilecek en iyi cevabdır. Sulhü bozmağa lerinde değilim, faknt hakikat bu! İş ki bir kadın eyaHm derliği erkeğe 
çalışanlara en ene:jik. nutuklardan çok Geçen gün :maıaşına haciz gelmiş, bi ~ güvensin ... 
daha !lwvvetlı surette vrilmış ihtarlar rine kefil olmuş. Karısı ne yapsın! •. Gel. Bugünkü .kıvırcık, uzun saçlı, pomadlı 
bugün mevcuda.ur. di, ıkarısına söyledi. Kadıncağız gitti a - zuhuri zennesi kılıklı gençlere ben de kız 

Bir milyon asker lacaklı ile ,görüştü, haczi o kaldırtıp işi olsam güvenip vanmaz, istikbalimi elle. 
Ordre gazetesinin Londra muhabiri sulhe bindirdi. Bir kadın bu şekHdc h· - rine teslim edemezdim. 

de gazetesine şunları biidiriyor: maye ettiği ibir erkeğe merbut kalır mı?. 
Önümüzdeki Cumartesi günü, askeri Genç erkeklerin hali bugün acınacak Çankırı Parti Başkan Vekilli ... gi 

hizmete çağınlan ilk 30 bin İngıliz kıt'a. vaziyettedir. Onlar da bedbahttırlar. Go-
lanna varacaktır. İhtiyatlar da nazarı rüyarum. !kendi 90cuklarıın içim yanıyor Çan:kın {Hususi) - Cümhuriyet ' Halk Partisi Başkanlıgı· nın Valilerden 
dikkatle alınırsa önilmüz.deKi Cumartesi amma kabahatli oldukları da aşikar. 
gününden itibaren seferber edilecek İn- En küçük oğlwn bundan iki sene evveı alınması üzerine Valimiz Parti Başklln 
giliz askerlerinin mikta:-ı bir mılyonu kendisile küfüv olmıyan bir kasaba km vcltill!iğini eski bel.~ye reisi ve parti 
bulacaktır. aldı. Hiç İStanbullu bir çocuk kasabalı başkanı olan Said Uçokn vermiştir. Sa· 

bir kızla y~r. bunu atkadaşları arasına id Üçok vazifesine başlamıştır. 
Çembaafayn'in hafta fatili ç~aralbilir mi? Alına oğlum, dedim, din '1r----------...... ~ 

Ankara borsası 
-···--

A~ıllf - Kapanış fiatlan 14- 7 - 939 

Londra, 14 (A.A.) -- Başvekil Çem. leanedi. Babasının hali vakti iy; imiş, ken 
berlayn, hafta tatilini geçirmek üzere bu. disi, güz.el, namU61u imq, aldı. Aldı, fa_ 
gün ÖJ.l!eden sonra Chequers e hareket kat kız haanhal&t aramıza gelince evveU 
etmiştir. ab1a1aırınrlan, yengelerınden, derken ar. 

kacbşla.rından. 41lrltada~lorının Jtarısın • .----------------1 
) dan utanımığa başladı. Km ihıııal etmeğe, Ç E K L E R 

kızdan soğumağa. kıza k:ırşı kötü mua. Açılıf Kapanlf 
Pratik Çiçekçilik - Ziraa.t muharrirlerin- mele etmeğe, onun yanınd1 bulunmamak Londra 6.98 5.J3 

den, profesör Lüttl Arif Kenber bu kıymeUl için, hatta evden kaçmağ.1 başladı. Fa. Nev - Yort 126.6475 126.647~ 
eserini herkesin kolaylıkla tatbik edebileceği kat kıadın .kısmı yumuşalttır. Çabucak Parta S.3ım S.S~5 
pratik bir usulde hazırlamıştır. Hiç kimse - mlihite intibak eder. Bir, bir buçuk se Mlllno 

6
"
66 6

.66 
nin ynrdunma muhtaç olm.ndnn bahçıvan İ .. . . - Cenewe 28.6ö5 28.SS5 

c Yeni neşriyat 

m::ılc zorluğuna uğramadan istenll:Hği gl nede o da stanbul usulu gıyıp, İstanbul Ame.steradm t7.885 67.SSS 

fdare Merkezi : İSTANBUL (GALA TA) :~a bahçe ve park yapmanın usullerin', çiçek, usulü otınmasını. konuşmasını öğrendi Bcrlln lı0.825 li0.825 
fidan yotişttrmek ve bakmak yollarını an - ve oğlumun üzerine oğlumun ckendisim Bruksel UJiHi 21.515 

Türkiyedeki Şubeleriı 

lSTANBUL (Galata ve Yenicamt) 

MERSİN, ADANA Bürom 

Yunani.tandalri ş.b~lmı 

SELAN!K - ATİNA 

Her nevJ banka muameleleıt 

JCJralık walar MrNI 

cak eserden öğrenebilirsiniz. en ten:ıtid eden ark.adnşıle ~evişti. T~ir gün Atına ı .os:ııs l .Gl!2i 
Basan: İnkıHlb K.ttabeK vl.unt Sulta Sül evi ıtc.rkedere'k onunla kaçtı. Kararken Sofya ' 1.56 1.1>6 
Türk Meldablan - an n ey- . . . ., . Prag 4.8• 4.34 

zaınanlJlQ ald olan ve Büsbek'ln eseri de bır mektub bırnKmış, bundn ılk evlı- Madrld 14.086 14.085 

::ı~nan bu sero.retneme, Bn&eyln Oahld lik aylarında kocıasının kendisıne ynptı~ı varıova ~8.845 23.845 
B d t iı: .8425 24-84""' 

Yalçın ıtar&fından d1llınlze çevrllmlş ve Rem- ve köylü olduğu için farkctrnediğmi zan- u apeş • "' 
zl Kitaı>evl'n1n neşretmekte olduğu Tarih Kl- nettiği bütün hakaretler~ izzeti nefsinin Bhkreş • ll.G05 o.oo

5 

ta.bları serlsi'nin ıı:ıncl sayısı olarak intişar nasıl !kırıldığını yazmıi" Ben doğrusu ken ~:::Sama ., s~·.:2'fJ s!::n 
etmiştir. d" ~ b kıza d ' .:ı ç·· k "" nn "" Canlandırılacak ıtöy _ Türk:iyenln en e- ı uesa una arııama"'ım. un u 3tokholm ov.uu 80.St'I 
sasiı meselelerinden birisi cKöy, ve cKöycü- kabahatili oğlumdu. Ve oğluma ne dersi- . .... _,_k_ov_a-:------=-~:.·_90_u_-__ ıs_.9_02IS=_J 
lftkıı dür . ..canıandın}acak köy, kitabı, biz - ni7., onun tkaçtığı gün çocuk gibi ağladı. t S T 1 K R A z L A R 
de ilk defa olarak lı:öy meseleslnt llm!, fakat Haftalarca da, aylarca da teseli kabul et. 
yan çok :kl;yme ..,._. • çılıı Ka;>nı 1 

Maartf VekAletJ İlk Tedrlsat Müdür11 ta - Ne bu pedıiz •.. Ne bu lahana biber Ttırlt borcu 
1 ı>etln - -

mail Haıtıkl ~nguç'un ~erli bir tetkUt f ı · ll » - _ 

ayni zam,a.ndatlipopbirrue:~lrdJr~de ortaya lı:o- mez bir kederle. dolaştı. ı---------J-.-A------1 

hsulü o:ıan bu ~. Reıml lt1t:a0ev1 ta - turşusu. kansına alışmışm11. •• • • ı w&de - -
-- -- -- -- ........_ -- -- - -- -- --~ ~ • ..,;;ının1 .... ,,, __ .._,_ ~~-.....-.....-:.-.~-..a..-.-.-.....-.....~_,. -•ından ---·m-t.tt.. Ua .... - _.__. 1 .. ı.. ~~wr..-r.-.v.w.n-.rwr...._.... a..,. Ul'Pvuıwawır-· ,... ...... ımı: ... _.,..~ ....................... ~ 
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L i 
_ .. _ ....... lllllb. Çeviren : Hatice Hatib ..dllll .. lllllii 

Babasının ölümünden sonra bttün tıi - O halde ne yapalım matmazel. Ieyiniz m&yö. Çok me,gulüm. Vaktim 
Yıocehym idare ediyordu. BütUn t.in bir - Mukavemet etmeğe uğraşacağız. yo't. 
an bile istirahati yoktu. Küçük bir ôrgü * - Benim de vaktim yok matmazel. İş. 
fabrikaları vardı. Gene masasının baıın. Yocehym rakiblerinden nefret ettiği te, ne zamandanberi size bir teY te~1~~ 
O:a uğraşırken Minviel ayağının ucuna ba halde onlarla me-gul olmaktan da geri etmek istiy<nxlum. Anlaşmak teklıfı. 
sarak ona yaklaştı. kalmıyordu. Onla~n tarzı hayatlarını bL Düşmanlığa ve rekabete. ne hacet?! ~ğ~r 

_ Rohce ve Boussard mağazalarından liyordu. Cknç Deschizeau'Xllun bütün istiyeoek olursanız tıcarethanelennnz 
yeni siparişler aldun. bal~ tertib heyetinde olduğunu, birleşir, w böylece daha kuvvetli olu • 

- İyi. Fakat bunlar bana klfi değil. klüpte her Pazar tPnıs oynadığını bili • ruz. 
Ben, Galeries Lyonna1seın siparişlerini yordu. Bu genç adam bütün manasile - Mösyö bu hususta daha fazla ko • 
bekliyorum. Henüz bir haber yok. züppe ve kendini be~erun1i bir şeydi! nuşmak istmiyorum. 

Yocehym. memnun değildi. ÇünkU ra. Her halde, şimdi genç kmn yanında, deL - Matmazel, cenkle bir şey kazana • 
kib bir ticarethane vard! ki babasının ö. ıterleri karıştıran, Minvielın onun hak _ mayız, geçmiş günl~ri unutahm. ve be
lümündenberi onlaı:a dehşetU bir reka. kında düşündükleri bu idi. Minviel şüp. ıraberoe ça1ışmağa b~şlıyalım. 
bet yapmakta idi. Du küc;ük §elnrde böy- he6iz ki genç kıza aşıktı, küçük ıehrin en - Buna imkan yoktur. 
le bir rekabte tahammü" etmek pek zor. parlak gençlerinden biri olan o züppe Delikanlı dişlerinin gü:zcll:ğinl iyice 
'du. Allaha şükür ki kendisine yardım Deeahizeauxyu kıskanması pek tabii idi. g&teren bk gülüşle güldü. 
için Minviel vardı. O sadık ve gözü açık - Bir parçacık bile cidriiyeti y'>k. - Ticarethanenızin iflas ettiğıni iste. 
bir adamdı. Bafbası ö!ürken, Yocehyme· matmazel, diyordu. Öyle züppe bir şey miyorı.ım matmazel. 

- Kızım, demişti. Sanı Mjnvieli bıra. ki .. . Ben hayret ediyorum ... Babasına _Mösyö rica ederim bu bahsi kesc>lim, 
kıyorum. O işleri be!'lını kadar bilir. i§lerlnde nasıl yardım edebiliyor diye . .. hiç bir zaman babamın izinde!l ayrılmak 

Yocehym b:tbasmın sözlerim hiç u • Yocehyun onu dinlerken yan gözle ken. istemem. O böy1e bir şeye kat'iyen razı 
nutmamışh B!itün işi Minviele bırak • diı;ine bakıyordu. Müstakbel kocasının olmazdı. 
mak ta istemiyordu. Kendi işlerile bizzat pek cazibeli bir şey olmadığı muhakkak- _ Matmazel, iş hayatında hassasiyet 
meşgul olmak daha doğru olacaktı. İite· tı. Upuzun bir yüzil, sevıms1z ve kırmı. -.östermek doğru değild;r. Benim bu tek. 
bu yüzden artık onun için eğlence ha • zı gözleri vardı. Genç kız ona cesaretle lifim sı;rf sizin iyiliğiniz içir.dir. Bu gi. 
yatı lkalmam1ştı. Ne piyanôsuna devam bakıyor ve kendi kendine: dişl mukavemet edemiyeceksıniz. Cesa • 
edebiliyor, ne spor ya9abı!iyordu. - Canım, pek te o kadar fena değil, ret ve metanetinizb hayranıyım. Emin 

Yocehym ileride Minvic;ıl ile cıvl<"nl! - diyordu. Pe'kAla sevimli de .. . Biraz daha olunuz küçük bir şehirde herkes birbiri. 
ceğini pekala biliyordu. Tıcarl:'than'!nin gü2elce olsaydı sanki ne olurdu•.. ni pek iyi tanır. 
bütün işlerine vaktl olaıı bu çalışkan a. . Birden genç bir işçi kızı odaya gire • Yocehym genç adamı dinliyordu. O, 
aamın kocası olması pek tabi! idi. Ayni rek: kendisini bu işe kandırmak için uzun u. 
menfaat ve alaka onları birbirine vakın - Mösyö DeschizeauX' Matmazel ile zun söylüyordu. Sözleri makul ve doğru 
tutuyordu. R'lkib ticarethane ile bap çı. görilşmeğe ge~! idi. Fakat acaba bu sözlerin ve bu tekli. 
kabilmek! Hep, hunun için uğraşmakta Dedi. Minviel: fin makul olması mı, yoksa delikanlının 
idiler. Yocehyme hayalpervt:r bir genç - Ne? lkendi cazibesi mi genç kıza tesir ediyor. 
kız değildi. Masanın başında bütün gün. Diyerek elinden d~fteri düşürmüştü. du. Yocehymi, bu uyuşmağ:ı biraz aklı 
lerini hesdbla geçirirken, parlak bir delf. Genç kız heyecanından sarararak yerin. yatmış gibi gören genç adama: 
kanlının kendisine Aşık olacağını, onunla den ka1kmıştı. - Eğer müsaade ederseniz, yakında 
evleneceğini aklına bile getirmiyordu. - Acaba bizden ne istemeğe geldi? •• gene ıgelip sizi ziyaret edeyim, dedi. O 
İstikbali Minvieldi. O, bu fıkre alışmıştı. Peklll •• kendisini kıııbul edeceğım. Min. zaanıana kıadar daha ıyi düşünürsünüz. 
Minviel rakibleri olan baba ve oğul viel bizi yalnız bırakınız. Sonra da size daha başka bi: ~ey söylıye. 
Desclıizeauxlann pek tehlikeli oldukla. Düşman delikanlı ıimdi odada idi. yim, bu geçirdiğiniz havat hiç iyi değiL 
rmı biliyordu. Onlar zarar derek olma. Genç kızın karşısında nezaketle eğildi. dir. Kendinizi dehşetli surette yoruyor, 
aık bir fürtla mallarını satmakta ;diler. r--ı-ı bir gencdi. h' h 1 h ' ğl . 

'-1'\UA: ıç ava a mıyor, ıç e enmıyorsunuz. 

Böyle bir ı-e'kabetin önüne- geçmek he. - Beni mazur görünüz matmazel. de. Bu yaşta bu kıadar ciddi ve kapalı bir 
men hemen imkAnsız gibi idi. Minviel di. Sizi :.ah.atsız ettiğime müteessifim, fa. hayat yaşanamaz. Bu Pazar tenise geli • 
genç kıza: kat sizinle görüşmekliğim hem sizin, niz matm112el. Sizi orada görecek olur _ 

- Bu oyunla nihayet kendi k~ndile • hem de !bizim için faydalı olacağından sam fev.kalade memnun olacağım. 
rini mahvedecekler. eminim. _ Bilmem ki... Belki gelirim... J)ü. 

- Bizi de berabr mahvedıyorlar. Ne söylemek· t· b k ·· - · ı v-1- · l - ıs ıyorsanız ça u soy. şuneyım. CU\.tım o ursa ... 

Temmuz ti 

Preventorlum - Sanatorlum 
Direktörlilğilnden 

Eksiltmeye 
konan maddenin 

cinsi 

Kesilmiş kuru 
meşe ve gürgen 
odunu 
Meşe mangal 
kömür 

Miktarı Tahmin olu· 
kilo naıı Fi. 

Lira Krş 
(250 kilosu) 

250 000 2 76 

10000 ' 

1'onu Tonu 

Tutarı ilk Teminat Eksiltmenin 
yapılacagı 

Lira Krş Lira Krş GOn saat şetll 

2750 ) 
) 
) 
) 
) 

236 25 17.T.989 1' Açık 
400 

Gazhane koku 320 19 00 6080 ) 641 65 17.7.939 14.SO 
Yerli kriple 150 16 50 2475 ) tapalı 
1 - Kurumumuzun 1939 mail yılı ihtiyacı olan odun ve kömür hazırlanan pıt. 

nameleri mucibine~ ıekil, gün ve saatleri yukarıda gösterildiği ıekilde ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasiblilf bin&. 
sında toplanacak ko~nda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve yine 1938 veya 1139 
yılına aid ruhsat ünvan tezkerelerini ibraz edeceklerdir. 

4 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme için isteklilerin teklif mektublannı 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde istenilen vesikalarla birlik muay. 
yen saatten bir saat evvel makbuz mu'kabilinde komisyon reisliğine ver. 
mel eri. 

5 - Yukarıda yazılı maddeleri vermek ~tiyen'lerin yukarıda gösterilen aat. 
ten bir saat evveline kadar muvakkat teminatlarını Yüksek Mektebler 
Muhasipliğine yatırmalan ve ıartnameleri görmek istiyenlerin de herıtb> 
müessese idaresine baş vurmaları. (4732) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan 

1 - Deniz vasıtaları için satın alınacak 500 ton lavamarın kömürünün 11/7/ 
939 Pazartesi günü -:;aat 15 de kapalı zarf la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tahmini tutarı 6100 lira ve ilk teminatı da 458 lİradır. 

4 - İst0klilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 24.90 •yılı 
kanunun tarifi veçhile hazırlıyacak.an teklü mektub1arın1 Galata rıhtım cacL 
desinde Veli Alemdar hanının 2 ne! katındaki komisyona vermeleri. (51•) 

Be1ediye Su!ar idaresinden : 
Açık pamrlık ilina 

İdaremiz müstahdemini için cem'an 111 çüt ayakkafuı. 
İdaremiz müstahdemini için cem'an 24 çift çizme 
Y'1k.anda cins ve miktarı gösterilen a yaldc.aıbı ve çizmeler iç]n 12 Temmus 

939 Çarşamba g1nü idaremizd! açık pazarl'lk yapılmışsa da matlüb evsafta talih 
2'Jllhıur etmediğinden ihale tehir edilmiştir. Talihlerin bu işe dair tanılın edilmff 
olup idaremiz levazım servisinden parasrz olarak verilen Ş9.rtna~e!e harfiyen 
uygun olarak açtk pazarlık günü olan 31/Temmuz/939 Pazartesı gunil saat l:J 
de idaremizde müte§ekkil komisyona müracaatları. (5236) 

Des®izcaux gittilden sonu :\Unvıel 

odaya girdi: 
- Ey ne olmuş ma~zel? Ne haber? 

Ne istiyor? 
- Hiç. Mühim bir şey değil. Bır teklü 

ten ibaret ... 

Minviel dah amalfunat almak için ıs • 
rar etmek istemedi. Bu glizel yiltlü de • 
likanlının Y ocehym ile görüşmesi ten. 
di istik!bali için iyi bir şey olrnadıtmı iyi. 
ce hissediyordu. İçini çekerek tekrar det 
terlerini kanştırrnağa başladı. 
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Teceddüd ve ıslahat fJolu 
' 

16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 1 
-- Baron Wratislaw'm hatıraları: 8 --

Türkçeye çeviren: Süreyya Dlimen 

1 
~ahçenin diğer taraflarında olan kız

::' ~arem dairesine koşuştukları hal -
tl ' Şırndi bu top ağaçlığın içinde bulu
'! an kızlardan hiç biri, dışarı çıkını -

1:rlardı. Ve daha hala, bir.birlerine ses-
~rek, oradan oraya !koşu.şuyorlardı. 

Yı ızlarm bu hareketi, Hayreddin ;:.ğa
att fena halde öfkelendirdi. Emre ye 

h .. ete itaat etmemek, onun nazarında 
Uyük bir cinayetti. 

ka Onun için kendisi bizzat ağaçlığın 
d Pısına kadar geldi. Kalın ve siyah 
t:ı:~akıan arasından köpükler saçıla -

cı. ' oradaki haremağalarma: §e;: Ne kepazelik bu?. Tez. varm .. şu 
h laf elere söyleyin.. çağırışmasınlar .. 
&.~en, çıkıp hareme gitsinler ... Alim-

ah. hepsini !kırbaçtan geçiririm. 
Diye. emir verdi. 

ha Bu emrin dehşeti karşısında kalan 
d renıağaları da derhal kapıdan içeri 
aldılar. Onlar da, o sık ağaçlığın ara

sında koşmıya ve rastgeldikleri kıza: 
d - Ağa efendi köpürüyor.. daha ne 
Uturs ? T h unuz.. ez areme ... 
Diye bağmnıya başladılar. 

~ızlar, korkularından haremağnları
ellerine sanlıyorlar: 

a·- Aman., lala .. dönüıp dolaşıyoruz. 
ltıır türlü, dışarı çıkacak yolu bula -
fı?ruz ... Tez, bizi al çıkar. 
ıyorlardı. 

iti liare:m ağaları da şaşırmışlardı ... Se
~ z on adımda bir, yılan gibi kıvrılan .. 
~ h~r kıvnntının ortasında açılan baş
! bır yol ile birbirine karışan bu do -

1CUnbaçlı yollardan çık:rnıya imkan bu
at"nıyorlardı. 
leızlar ve harcmağalan, dönüp dola

Şı~orlar.. hepsi de. bu top ağaçlığın 
~e_r-kezindeki küçük meydanda birbir

l'ile karşılaşıyorlardı. 
Artrk, !kahkahalar susmuştu. Şimdi; 

. -:- Bu. ne işdir?. Sa1cın bu kafir. bize 
Sihır etmesin: 

Diye, şikayet ve feryadları işitili -
l'Otdu. 

ia Paa~ah ile sultanlar, ayağa kalkmış
t t.. kameriyenin kenarındaki mermer 
t 0rkuJıuğa dayanmışlar.. kızların bu 
~fışlı hallerine kntıla katıla gülmiye 
ŞlamıŞlardı• 

liatice sultan, seslenivordu: 
~ - Kızlar! .. Ne feryadı. feza ederc;iniz? 

<>llar, görünüp durur. Varın, çıkın ... 
l' lCızlar, hep bir ağızdan cevab veri -
<>tlardr: 

a - Sultanım!. Nereden dalsak. ~ene 
taya çıkanz.. sihirbaz eline düştük. 

b."aziyet o kadar tuhaf idi ki, padisah 
~le. ciddiyeti bir tarafn !bırakarak katı

katıla gülüyor: 
t - Kızlar. !renk san'atkarının ağına 
lltuldular ... Meğer sır, bu imiş. 
!>iye. söyleniyordu. 
.liayreddin ağa. o kadar hiddetkn -
~i lJd, arlrk dayanamadı. Nihayet o 

• ii;eri daldı: 
S· - Sizi, hınzır, lkırmm kulaklılar! .. 
~z, emir dinlemiyor musunuz? Hadi, 

teme ... 
~iye, ibağırara!k, elindeki altın saplı 

ile kızları kôvalamıya başladı. 
tı l<'a'kat. kan.şık yollara dalar dalmaz, 
~ <ia şaşaladı. Kızlan, sürüp dışarı çı

tacak yol bulamad•: 
~A.':' Allah. Allah... Sakın. bu hınzır 
~':"lr, bir sihirbaz olmasın!. Burada 
glandık, kaldık. 
biye, asasına dayanarak olduğu yer
kala kaldı. 

) \Taziyet, artık en meraklı bir safha
a ginnişti. Padişah ile sultanlar; 
V' Ne aclb haldir?. Girilip, çıkılmaz .. 
lltalım, şunu bir yol da biz görelim. 
~biye, onlar da bu esrarlı (Labrent)e 
~h:ek istediler. Fakat, kızlara gülünç 
lıı ak endişesile bu fikirden vazgeç • 
tıq er ... Ancak. Melling'in ibu san'atli ağı
~ <iuşen.Ieri kurtarmak için teşehbüs -
r~ giriştiler. 

r·l:ratice sultan. burada da zekasını 
li~t~rdi... Haremden, uzun bir ip ge
~ ti. Bu ipin bir ucunu• kapıda bir 
~~a w asının eline verdi. Diğer ibir 
r~ağası da. ipin yumağım sağarak 

içeri girdi. Rastgeldiği kıza: 
- Bu ipi takib et. Sakın baş.'lı;:a yola 

sapma. 
Diye, ipin istıkametine sev ketti ... 

Ancak bu vasıta ile, kızlar birer birer 
kurtulabildi. 

G€rek Padişah ve gerek Hatice Sul
tan, Mellingin vücude getirdiği bu yük 
sek san'at eserini büyük bir takdir ilt 
karşıladılar.. San'atkara ihsanlar ve 
hediyeler yolladılar. 
Artık o günden itibaren sarayın en 

büyük eğ1encesini, bu labrenet teşkil 
etti. Hatta Padişah Üçüncü Selim bile· 
Topkapı Sarayının kasvetli muhitinde 
sıkıldığı zaman buraya geldi. Leylak -
ların ve Akasva salkımlarının arasın -
da cıvıldaşan kızların seslerini dinliye
rek, hoş zamanlar geçirdi. 

3 üncü Selimin iki diişüncesi 
Çok tabiidir ki· bu (labrenet) mese

lesi de, sarayın haricine taşmakta ge
cikmedi. 

Köse Musa Paşanın konağında top -
!anan müfsidler, şimdi ellerine v-eni bil' 
dedikodu scrmavesi ~çirmişlerdi. 

rını da, salıveriyorlarmış. K'lZlar, ka -
panın elinde kalıyorlarmış. Her ağacın 
dibinde. haşa huzurunuzdan, söyleme -
ye teeddüb edilen hayasızlıklar cere -

yan ediyof!!luş ... Padişahı devran ise· 
bu kepazelikleri katıla kat•l;ı "<'vredi -
yormuş. 

Diye, bin bir yalan söylüyor .. reza -
Jetin, hayasızlı,&rın ve kepazeliğin en 
büyüğünü 1:,:?7_at irtikaıb etmekten çe
kinmiyordu. 

Halbuki o sıralarda Padişah Üçüncü 
Selim, dki mühim düşünceden göz aça-

cak halde değildi. Topkapı Sarayının 

loş ve kuvtu odalarında. bu düşünce -
ler altında bunalan Padişah, hayatını 

biraz da hoşca geçirmek için, hemşire
sinin sarayına can attığı günlerde bile, 
kafası gene bu iki düşünce ile işliyor .. 
hatta bu meseleler etrafında, hemşire
si Hatice Sultan ile dahi mi.izakcreler
de bulunuyordu. 

Bu iki diişüncenin esac;ma gelince .. 
ArtLI< (te<:eddi.id ve ıslahat) yolu Ü -

zerinde büyük adımlarla yürümeğe ka

Belgrad müstahkem mevkii 
21 İlkteşrin - Bugün Tunanın sağ yan müstahkem bir mevki olduğu k • 

sahilinde ve içinde iki ortodoks ve bir naatine vardık. a 

Dedelerimizin zamanını şöyle bir dü 
şündük: 4te onların zamanındadır ki 
bu şehir ve bu !kale. en evvel, şüphesiz 
kuvvetli ve kudretli ıbir ordunun ba _ 
şında bulunan ikinci Sultan Murad ye 

sonra bunun oğlu ve İstanbul Fatihi 
Sultan Mehmed taraflarından hücuma 
uğramışsa da o zamanlar gerek Macar-

de katolik !kilisesi bulunan ve oldukça 
büyük olan Karlovitz kasabası önünden 
geçtik. Tunanın sol sahilinde güzel bir 
kasa·ba olduğu söylenen Tytel'i gördük. 
Bunun yukarıc;mda, yüksekçe bir sırt 
Ü'l..erinde bir şatonun yükselmekte bu
lunduğunu müşahede eyledik. Bundan 
sonra -mürtefi bir mahalde bulunan ve 
fakat bugün yrkılmış duvarlardan ve 
yağmurlarla yıkılınıya yüz tutmuş bir ların. v_e g~rek haçlı ku~etlerin bura· 
takım eski kulelerden başka bir şey sını ı)9! mudafaa etmiş bulunmaları 
kalmamış olan bir kalenin biraz öte - ( 1 ); ibar.bar milletlerin bu iki tcşebbü
sinde Selemek kasabası önünden geç- sünü de kırmış ve akamete uğratmış _ 
tik. Bu kasaba bir duvarla çevrilmiş tır. Fakat 1520 yılında Sultan Süley _ 
ve bu duvar birçok kulelerle takviye man Osmanlı İmparatorluğu tahtma 
edilmiş ise de kulelerden bazıları bu- çıkması akabinde büyük bir ordu ile bu 
gün yıkılmış bulunmaktadır. Bu kasa- şehri ve kaleyi muhasara etmiştir 
banın karşısında, yani Tuna nehrinin · 
sol sahilinde. Transilvanya ve Maca - (Arkası val') 

ristandan geçerek akıp gelmekte otan 
Tisa veya Theis ırmağı Tunaya lrnvuş
maktadır. A vf!ır İmam, dört karısının nikahı ve 

talakı üzerine veminler ettikten c;onra: 
- Aman efendim. aman ... S?.ravı 

Sultanide. rezal.otE' haddii navan "<'k -
mus ... Ak<:am oldu mu, kızlan bu a -
ğaçlıita kovuverivorlanmş. Ondan c;oıı
ra, saravın bnltacılarını \'e boshtl')Cıla-

rar vermiş olan Padişah, bu yolun üze- Ayın 22 inci günü sabahı· Tunanın 
rinrl" bac1ıca iki eneel görüyor .. bunlar sac sahilindeki Semen kasabasıru terk 
ıslah cdi"medikçe hiç bir (terakki ve ederek gemilerimiz.i harekete geçirdik 
tec rl .4fid )e imkan olmadığını tama mi- ve bir müddet sonra da Tisa ve Drava 

(1) Belgrad 1442-43 de iklncl Sultan Mu • 
rad zamanında Uranus oğlu Ali bey tarafın· 
dan altı ny muhasara edllmlşUr. Fnkat niü· 
dafller içinde bulunan başrahip Zowan•ın 

gayreti ve Jan Hunynd .kumandasında, Os -
manlı ordularına karşı rnulmbil taarruza ge
çıen haçlı kuvvetlerin muvaffakiyetıeri nze • 
rine muhasarayı ref'etmek mecburiyeti hfi.

sıl olmuştıur. 1456 da tekrar bu kale -bu de
fa Fntih Sultan Mehmedln- hücumuna uğ
radı, kale muh.asarn edildi. Fakat mevkiln 

le id,.ak ediyordu. nehirlerinin Tunaya karıştım sahilin 
<Arka~• var) mukabil kıyısında Belgrad .şehrini gör-

======================================================= dük. 

Mobilya Vaptırılaeilk 
Ankara Dil ve T ... ·ih - Coorafy~l fakültesi 

direktör üğü~den 
A - Fakültenin yeni binası ıçin yaptın lacak muhtelif cinste mo.bilya kapalı 

zarf usulile münakasaya konu!ıY1uştur. 

B - Muh~mmcn bedel 50.017 1ira. 76 kuruştur. 
C - İstekliler fenni şartname ve resimleri almak JÇın Ankara mekteblc>r 

muhnsebciliğine 25 lira yatıracaklar ve alac klan makbu~la fakülte hesao 
memurluğuna müracaat edeccklt•rdir. 

Ç - '1 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 kuruştur. 
D - İhale 27/7/939 Perşembe günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebeci

liğinde yapılacaktır. Teklif mektublarmrn ihaleden bir saat evveline kadar 
mezkur muhasebecilik veznesıne tt>slim edi miş bulunması Hizımdır. 

(2582) (5039) 

Maarif den 
Maarif Vekilliği neşriyat müdürliiğü karlrosunda cDepL)l.:ı:- hesab kontrol me. 

murluğu. münhı?ldir. Azami kadr::ı ücn•ti ) üz kırk lır dır. Bı.: ıse alınacak me _ 
murun en az orta ticaret mektebi tahsıli gc"müş, asker ık hizml'tını yapmış ve 
yaşı kırkı geçın1?miş olması şarttır. 'raııb!er arasında vap1 1aca'k müsabakada ka _ 
zanacaık namzede 365!) sayılı kanun hiikümleri dai,. sıncl!? tahsi' ve hizmet du. 
rumlarına gö:e ücret verilecektu·. .H'tsa baka sonunda sr çi.en memur cvvclfı. en 
az altı ay namzed ola!'ak çalışacaktır. 

Talihlerin m:.isbit evrak ve fotoi,T;ıflnrı iJicik bir<>r istida i)P birlikte 20/VH 
/ 

1939 Perşembe günü akşamına kadar Veldllığimiz neşrıyat n'üdürlüğüne müra -

caat etmeleri lfiz1mdır. 
Müracaat sahihlerinin, müsabakaya iş•irıık etmek üzer~ 24/VII/19:~1) Pazartesi 

günü saat on tla Vekilliğimiz neşriyat müdürlüğu~de bulunmaıan rica olunur. 
c2983t «513!)> 

İstanbul lş~etmeleri 

Belgrad şehri; Sava nehrinin Tuna- ehemmiyet1n.1 takdir eden haçlı kuvvetler son 
ya döküldüğü yerde ve bu ırmağm sa- gayreUerinl .sarfedlyorlardı. Hunyad imdada 
hillel'inde bulunmaktadır. ~etl.şmekte gecikmedi. Fatihin blzz:ıt içinde 

. bulunduğu kanlı çarpışmalardan sonra, 1 • 
Işte burada, nehre doğru ilerlemiş kinci defa olarak, muhasaradan vazgeçildi 

bir kara parçasının son köşesinde, eski Bu ikinci rlc'atten sonra aradan tam altmlf 
stilde inşa edilmiş iki duvar ve birçok dört yıl geçti, Padişah Kanuni Sultan Süley
ku1e1er1e ve yukarıda adlarını yazdı- mandı. 1521 senesinde Belgradı almak azmi
ğım nehirlerle çevrilmiş bulunan eski le istnnbuldan çıktı, 27 Temmuzda Belgrnd 
şehir vardı. Şehrin karaya bitişik olan önOne vardı. Kale bir aydanberl abluka. e • 
tarafından oldukça yüksek bir tepe ü- dilmiş bulunuyordu. Ka.nunl gelir gelınezab
zerinde kesme ve yontma taşlarla ya - lu1m muhasamya çıevrlldl ve 20 Ağustos-1521 
pılmış !kule~eri havi metin bir istihkam de kale Kanuni Sultan Süleymanın satvet.1-
bulunmaktadır. Şehrin ön tarafında ne boyun eğdi, teslim oldu. Mütercim 

birçok evler ve biiyi.ik bir varoş rnev -
cuttur ki burada Türk, Rum, Yahudi, 
Macar. Da1maçyalı, Transilvanyalı ve 
sair milletlere mensub halk oturmakta
dır. 

Hakikaten. ~ağ"ı yukarı, bütün Os -
manlı diyanndak·i şehirlerin veyn ka
sabaların varoşları asl'l şehir veya ka
sabalardan daha biiyüktürler. Bunların 
Her ikisi ilk bakışta insana büyük bir 
şehir hissi verirler. Bu kasabada has
saten göriilmiye değer bir şey yoktur. 
Yalnız üzeri kurşunlu bir kapalı çarşısı 
vardır. Bu çarşıda tacirler eşyalarını 
muhafaza ederler ve satışa çıkarırlar. 
Bu bina murabba şekilde olup alttı ve 
üstlü kemerli galeriler ve bunların için
de dükkanlar odalar mevcuttur. Çarşı
nın ortası giizcl mevdandır. Bu meyda
nın tam ortasında da bir havuz vardır. 
Havuzun içindeki yuvarlak bir taştan 
su fışkırmaktadır. Bu taşın üzerinde 
tatince şu yazılar işlenmiştir: 

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

r Bii doktorun günlük ' 
notlarından 

Gece sık sık 
idrara kalkanlar 
Sık sık ldrnr etmek denlllnce muhak

kak böbrek ve mesane ve prostatı du -
tilnmek lft.zımdır. Da.ha z.lynde mesane 
lltlhabla.rı ve prostat iltlhabları ve pros
tat buyüklüğü vak'alarında sık sık idrar 
et.mek halleri görülür ve ayni zamanda 
bu idrar etmeler ıztımblı ve yanarak vu
kun gelir. Hastaların küçük karınlarında 
ve nuıkad taraflarında idrar ederken 
veynhud idrardan sonnı veca hisleri h!i-
811 olur. Bir de umumi vaziyetlerde idrar 
adeell art.ar: fakat bu tebcvvül ıztırabslz 
vaki olur. Meselt\ ııeker hastalığında oldu
ğu gibi, bir de taru>iyonu yüksek olnnlar
da olduğu glbl.. İşte bugün mevzuubahs 
etmek istediğim bunlardır. 

. 

Qui crcdidcrit et bapfü:atus fucrit 

Tramvay hareket mOstahdemleri ıçln 15JO metre kışlık elbiselik ve 760 salvus erit. Anno 1538 .• 

metro paltoluk kumaş satın Hlınacaktır. Yani: cMümin olan ve vaftiz edilmiş 

İstanbul Belediyesi 
Elektrik, Trawvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden: 
Halltabilde yirmi dört saatte ibir insan 

1200 - 1250 gram mlkdarında idrar çıka -
rır. Bu normaldir. Kı.şın bu miktar biraz 
art.ar, yazın bilfıkl:s azalır; çünkü yazın 
terleriz ve bu suret.le müvazene hasıl o -
larnk idrann mikdarı azalır ve bunda ibir 
zarax yoktur. Fakat idrarın yirmi dört 
saatlik mikdarmda 1300 gramdan fazla -
lıklar görfilüyorsa mesel& iki lltre lki bu· 
çuk 11.tre ve da.ha ziyade mlkdnr ifraz e
dlllyorsa o zaman bir gayrltn.bllllk mev
cuddur. Bunun sebebini aramnk ll'lzım -
dır. Tub!l Uk dii§ünillen şey şeker has -
tnıığıdır. Bu hastalıkta idrar mikdan 
çok artar iki buçuk litreden beş litreye 
ve daha ziyade mikdara da baliğ olablllr. 
Tans}yonu yüksek olanlarda da bilhassa 
geceleri artmak ii1ıere idrar çoğalır. Ve 

Alllkadarların teklifJerıni 24 Temmuz 19:l9 P.ıııırtesi gonu saat 12 ye kadar bulunan kimse selamete erer.> 
kapslı zartla ve c Tramvay kısmı • kaydlle Umum MOdUrJOğOmOze gönder· Bu şehirde başkaca hususi bir ev var 
meleri lüzumu iltın olunur. dır ki bunun içinde Hiristiyan tutsak -

Bu işe aid şartname Metro hanının 4 Uncu katında tramvay levazım lar satılırlar. Burada Hiristiyan tacir -

_d_a_ı_r_~_ı_n_d_e_n_p~1t_r_a_s_ız_o_~_r_a_k_a_ıı_n_a_bı_·ı_ir_. __ ,_5_ıo_3_• ____________ ~.~nma~teri~~hld~~k-

Eskişehir vilayetinden 
Sarıköy _ Mihalıççık yolunun 4 + 400 - 13 + 293 ncü kilometreleri ara. 

smda 11708,27 lira keşif bedelli yeni şose inşası 1/7 /939 tarihinden 24/7 /939 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat 15 şe kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme vilfıyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 878,12 liradır. 
Bu işe aid evrak, grafik, tafsilfıt ve hülasa keşifleri silsilei fiat bordrosu, hu

susi fenni şartname eksiltme şartnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup 
her zaman Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

isteklilerin ihale tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla ala. 
cakları ehliyetname senesi içinde 'l'icaret Odası vesikasını teklif mektublarına 
eklemeleri şarttır. 

Mcktublar ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Daimi Encümen 
riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Pista He gönderilecek mektub
lar iadeli taahhüdlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (4730) 

Jer ibadetlerini bir evde yaparlar ve a-
ralarında para toplıyarak ıbir papas is
tihdam ederler. 

Burada hepimize kaleyi gezmek mü
saadesi verilmemişti. Fakat elçi efen -
dimize gösterilen sempati dolayısile ve 
verdiğimiz ufak tefek hediylerle elçi -
nin, amcası oğlunun, benim ve bir de 
çavuşumuzun gezmesine müsaade edil
di. Bu suretle biz de kale burctarı üze
rinde bir çok topların tabiye ediımiş, 
ateşe müheyya olduklarını gördük. Bu
nunln beraber ibu görüşümüz sathi bir 
mü.şahede olmaktan ileri geçmiş de -
ğildi. Zira daha mufassal gezmemize 
müsaadekar olmamışlardı. Şu kadar ki 
ibuJ'asının teshiri pek öyle kolay olını-

sık sık uY:tuları lnkitaı:ı. uğrnr. Gerek şe
ker hastalığı ve gerekse diğer {\rızalar ol
sun sfiratıı bir idrar tahlllinl ve knn tah
lilini 1.stUzrun eder. Böylece sebeb anla _ 
§ıldıktan sonra tedaviye geçilir. Her ikisi 
de önü alımnaz hastalık değildir. Yalnız 
devamlı ve sebatlı perhiz ue ve müdava
tı tıbbiye ve sıhhiye ıazundır. 

oevab 1.stiyen okuyuculanmın P<>Stn 
pulu yollamalannı nen. ederim. Aksi tak

.... dkde istekleri mulıabele!lz kalablllr. J 
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1 
Yazan: lialıan AGDaıı Gh 

Beynelmilel atletizm müsabakalan 
Pazara Kadıköyünde yapılacak 

Eski bir hikaye Mısır, Yunan ve Rumen atletlerinin 1 Ankara. ESkişehir. Kayseri atıetterf 
iştiraki.le tertib edilen atletizm müsa- arasında yapılacak bu müsabakaya 5' 
bakaları yarın Kadıköy stadında ya - at iki buçukta b~lanacaktır. 
pılacaktır. Geçen sene Balkan üçüncüsü oll' 

Şeceretüddür: görünce biraz neş'esi kaçtı. Şereretüd-1 - Doğru mu söylüyorsun ? Bazı iınkfuısızlıklar dolayısile kom - Şevkinin güzel bir derece alması ihti • 
- Artık anlaştık -dedi .. bf>.n sultanlı- düre sokularak sordu: - Tabii, artık ihtiyarlıyoruz yav - şu millet atletleri bu müsabakaya ka- mali fazladır. 

ğa Musa Muzaffereddini münasib gö - - Bu adamlar niçin bekliyorlar? rum! labalık lbir kadro ile iştirak etmemiş Galatasaray Beyoğlusporla 
rüyorum. Kendisi Melik Kamilin torun- - Sizin emrinizi bekliyorlar sulta- - Kimi alıyorsun? olmalarına rağmen üçer beşer atlet ' 
!arından Yemende hüküm süren Melik rum! - Tammaz.sın kendi halinde bir aile göndermiş olmaları, canılanması için OJnlJOr 
Mes'udun oğludur. Derhal haber gön- - Ben ne desem bu adamlar yapar kızı. çırpındığımız atleti?Jl'll hareketi bakı - Demirsporla karşılaşacak olan Ga · 
derin. mı? - Yok ben o kadar mütevazi değilim mından çdk faydalıdır. latasaray takımı bugün beş buçu~ 

Mesele haUedilmişt•i. - Tabii; onlar sizin uşaklarınız! doğrusu .. evlenince bir hükümdar aile- Kendi kendine yürümiyen atleti?.rn Taksim stadında Beyoğlusporla husıf 
* Küçük Musaya cesaret gelmişti. Ka- sine damad olmak isterim. için üç. beş kişi ile harice çıkılacak. b ir si bir maç yapacaktır. 

o gün A~beyin yeni ortağını görmek pıya koştu. Ötekiler selam durdular: - O halde aklımda olsun! Öyle biri- o kadar ki.şi de memlekete getirilecek Demirspor lstanbula geliyor 
için binlerce kişi sakaklara döküldü. - Emriniz? ne rastgelirsem, derhal seni tavsiye düşe. kaL~a. itişe did~e .bu c.a~ım spor Gelerek hafta milli kiline şampiyoll' 
Ço:'ktanberi yolda olduğu söylenen bu - Sizi istemiyorum. Çıkıp gidi~ bu- ederim. da bır gun zorla hakıkı yerını elbette luğu için Galatasarayla karşılaşacak O' 

mcs'ud şehzadenin ·bugün öğleden ev- radan. - Alay etme! Öyle birisi var. benim bulmuş olacaktır. lan Demirspor takımı bugün İstanbul• 
vel şehre gireceği umuluyordu. Salibi- Kapıyı şid<ietle yüzlerine kapadı. için biçilmiş kaftan .. fakat. Ufla peynir gemisi yürümediği gi - gelecektir. 
ler şimdiden cMelik ~reb namını ver Mısır İncisi. biraz sonra saltanat şe- - Fakat? bi. hele atletizm lafla bir adım bile i - Demirsporlular Kalamışta kamp ıtıJ' 
dikleri bu şehzade şerefi~ bayram ya- riki ile tanışmıya gelen Aybeyin kula- Aktay elini alnına götürdü. leri gitmez.. .. racaklar. ve hafta arasındaki çalışma · 
parken, Aybey taraftarları bir hadise ğına fısıldayordu: - Uzun hikaye! Yarın Kadıkoy stadını dolduran bLr !arını Kadıköy stadında yapacaklar· 
çıkarmamak için kendilerini güç tutu- - Yeni sultanı pcl< çabuk elde et - - Anlat canım meraklı bir şeye ben- avuç seyircinin. müsabakaların sonun- dır. 
yorlardı. Öğle emru. akum.ı.rken halk tim. ziyor. da kapıdan girdiklerinden çok daha lzmir ıuarı maç'arı 
arasında bir kaynaşma oldu. Yeni sul- - Desene bu da es'ki sultan gibi! O zaten bu eski hatıranın heyeca - revkli olarak dışarı çıkacaklarına hiç 
tan geçiyor. Herkes birbirinin omuzuna + nına kapılmıştı. şüphe etmiyorum. On bir küsur sani - İzmir (Hlusust) - Fuar münasebl' 
tı.rmonırken hayret nidaları yükseldi: Aktay gene masasını yumrukluyor - Turan.'?(lhı çağırmak için Hasankefe yelik yüz metrede, bilmem iki dakika- tile 2-12 Eyhil arasında 1 O gün devaı' 

- Gözüm bir türlü .seçemiyor, nere- du: gidiyordum -diye hikayesine başladı - dan az bir sekiz yüz metroda, atlama etmek üzere milli, beynelmilel ve t~ 
ae sultan? - Bu ~ de istedi·ği.miz gibi olmadı Ted.mir harabelerinin civarından ge _ havuzundaki çıtay ı aşmağa ı;avuşan sili spor müsabakaları yapılma.sına Jet' 

- Görmüyor musun beyaz arab atı- Baybars! çerk~n uzaktan bir kadın feryadı işit _ atletin bu kısacık müddet zarfında or- rar verilm~tir. Atina muhteliti, fut· 
nın üstünde. - Fakat ben yaşının küçük otmasını tik. Üç al'kadaştık. Eski bir saray teme- taya .salacakları heyecan bin penaltı- bol temsili müsabakalarına iştiraki t' 

- nörmüyorum yahu! bir bakımdan iyi buluyorum. Kolaylık- linin üzerine çıkarak etrafı gözledim. ya bedeldir. sas itib.arile kabul etmiştir. Ankartı 
- İşte şu sakallı olacak;- la ele alırım. Biraz ötede vahaya benziyen ağaçlıklı Hareket hattında dizlerinin bağı çö - Atina, I.stanbul ve İzmir rnuhtelitıerl • 
- Yo'k canım onu tanırım Salihiler- - Melike bizden evvel davranmnzsa? bir yerde on, on iki kadar atlı bir ara· zülen, atlama havuzunda gözü yeme - nin bu müsabakalara en kuvvetli şe • 

den biri. İki arkadaş endişe içinde sustular. banın etrafını çevirmişlerdi. Bir soy _ diği için bir müddet çrtayı aşamıyan, killerile iştirakleri şart koşulm~tur. 
- Peki sultan hangisi? - Bay.hars! gun var dedik. Vak'a mahalline yetişti- ipe on metre kaldığı halde, o kısacık _Türkiye yüzme birincilikleri de it 
- İşte işte en başta geliyor. - Söyle! ğimiz zaman arabacı ile iki arkadaşını mesafeyi bir türlü bitiremiyen, bütün mırde yapılacak ve yelken müsabal<,. 
- Vay o mu sultan? - Sırası değil amma aklıma bir şey bağlamışlar, çok güzel bir kızı araba _ enerjisini sarfeden atletin elbetteki lanna Yunanistandan da iki şarpi işti• 
Melik Kamilin torunu ve Yemen hü- geliyor! dan çıkararak kaçırmıya çalısıyorlardı. sarfettiği emek gerile gerile rakibine rak edecektir. 

kümdarı Melik Mes'udun oğlu Musa - Bazan ben de sırasız şeyler düşü- Yıldırun gi•bi bir baskın verdik onlara tekme atan futbolcüden üstündür. Yunanistandan 500 kişilik kalabalı' 
Muzaffereddin, yeni ünvanile Mısır nün.ım Aktay: şaşırdılar. Maamafih pek hayduda ben- Yarınki müsaıbakada, her mesafenin lbir m~~adil kafile~i İzmir fuar:ını zi : 
hükümdarı Melik Eşref sekiz yaşında Senelerdenberi bekar yaşadık. Ar - zemiyordu bunlar, epey kılıç oynattık. ayrı ayn zevk ve heyecanını duymak yaret ıçı~ de 28 Agustosta İzmıre ge 
bir çocuktu. tık bir ümidimiz kalmadı, evlensek na- Fakat biz iyi yer tutmuştuk. Galebe mümkündür. leceklerdır. * sıl olur? bizde kaldı. Kız büyük bir hcyecnnla Her atletimiz yanında. mutlaka ya- Arsenal oyuncuları film 

Melik ~ref te Aybeyin oturduğu sa- Baybars kıvrak bir kahkaha attı: bu kanlı :kavgayı seytediyordu. Çok bancı ~.ir müsaıbı'k bulaca-k. so~una ka: çeviriyor! 
raya indi. Peşi sıra Salihllerden yirmi - Ben birkaç güne kadar evleniyo- cesurdu. dar rnucade1e ede ede taşıdıgı rengı 
otuz kişi geliyordu. Bu mevki düş - rum bile.. . (Atkası vnr) müdafaa edecektir. Film kumpanyaları İngiltere lig şatı' 
künleri birbirlel'ini sultanın maiyetin- Atletlerimizin bu müsabakalar için piyonasında beşinciliği kazanan Lon • 
öe yüksek bir vazife ile şereflendirmiş- f~~ TOrk RevO peretı çok iyi, hazırlanmış oldukları haber - dram? e~ ze~gi? -:'e ma:Uf takımı A~ 
lerdi. L- ~~~fi~_ ~~l_m_a~~S_I _ •• "••m N"'''' •••• !eri kulaktan kulağa dolasınaktadıc. "'?alın .bır fılmım almaga karar ver 

cElimizde istediğimiz gtbi oynatırız• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Şafnk bahçe.~inde Hepsine muvaffakiyet diliyelim! mışlerdır. 
hayafüe sultanın çocuk olduğuna biraz ~------ Efenin Aşkı Ömer Besim Bu film için takımın en meşhur °' 
da sevinmişlerdi hani! Kalenin yüksek 1 2 B ' 6 f\ 7 8 o lO 8 pcrd .. ı tablo e··ı· dd f tb 1 bir oyuncusu seçilmiştir. 
merdivenlerini çıkarken içlerinden biri 1 yozıın lv,atelcyen u Un yur a u o Meşhur sinema yıldızı Marlen Di ' ....... v.-- orkc•trııyı idare cdca trih :ı..u fi·lmde rol alac-1-4-r 
bul' .. arlık olsun diye çocuğu kucak- 2 1 ·ı .u c a.Aw • lıyara'k havaya 'kaldırdı: 8 Muhli• s .. hnhattio maç arı tc:tı Dempsey iyile~ti 

- Bakın sultanım! Yeni memleketi - • Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi y 
· · d' Na,ıt Ôzcan - Ertu"rul Sadi Tek mzı seyre ın. 

6 
"' Futbol Ajanlığından: Federasyon ta -

Bir taraftan ailesinden ayn düştü -
6 

Ta~~:~k~ ~ft~:;epe rafından evvelce tesbit edilmiş olan 
ğü için çok mahzun olan ve yabancı aile babçealnde maçların icrası gibi zaruretler müstes-
memlcketi yadırgayan küçük hüküm- 7 SÜRPIK • HAÇIK na olmak ıüzere iş'arı ahire kadar bü-
ô:ır zaten bu adamlardan fena halde 8 tün memlekette futbol müsabakaları -
ürkmüştü. Böyle birdenbire havaya 9 ve KOR nın tatil edildiği 12-7-939 tarih ve 89 
kalkınca kendisini kaleden atacaklar ıo okuyucu Ay"I sayılı Genel Direktörlüğün emirleri ik 
zannederek bir çığlık kopardı ve hün- tı'zası.l·-. Bütün klüb ve stadlar mü _ 

.. h.. ·· v 1 ı. l dı Soldan sata ve yukarıdan aşağı: uu 
gur ungur ag amaya ıua.ş a . ı - Sühuletle ISTANBUL HALK dürlüklerine tebnğ olunur. 

yor? Hükümdarı hangi saygısız ağlatı- ! = ~~=mı:bı. lat:a olan - Matem TiYATROSU Türkiye Maraton birinciliği 
Bu sözü birdenbire merdiven başın- ' - &,erleri - Yardım Kenan OUler ve 42 kilometrelik maraton müsabakası Meşhur ıl.:>COOtör ~ hutalıf}di' 

öa beliren Mısır İncisi söylemişti. On- 5 - Yılışmak masda.rından ismlfall nrkadaşları bugün Fener.bahçe stadı ile Pendik yo- yenmiş bu.hmmaktadıZ'. Oldukça mü ~ 
!ar şaşırdılar, Çocuk hali kucakların- ~ : =~a ya:kışır tanıd1t. Bu •kt•m Ortaköy Emelı: lu arasında y~ılacaktır. him ihti18çlar içinde kıvranan eMi p1' 
da çırpmıyordu. 

8 
_ Taş _ Nüzul aincmaaında İstanbul mıntakası dahilinde yapıla- piyon ve Amerikanın en çok sevilen r 

- Bir hükümdara karşı bu kadar 9 - Valide - Cürüm lşllyene verııen S O N E N F A cak bu müsabakaya. istanbulu .temsi - damı, resimde görd~üz giıbf, nekl' 
saygısızlık olur mu? Kucağınızdan in- 10 - Birdenbire gelen fenalık - Mecal 7 ~rdo Mişel revüaü Oto Keti nryetcai Ha119 len hiçbir atlet girmiyecektir. bet devresini geçirmektedir. 
(!irin diyorum. Geçen bt1lmıu:a.nm balledilmiş şekil Okulto telepati tecrübelorl 

Çocuğu yere bıraktılar. Şeceretüd - Sol4aıı sata: 1 - SebatdtAır - p 
dür çdk tatlı bir sesle: ı - Emel _ Leke EGE TiYATROSU 

- Kor.kına yavrum - dedi- ben bu- s - Beşaret - M Nurt Oençdur 
Ye arkadafları 

Ba aqaru Beylerbeyi 
ialuıle tiyatro1111ııda 

radayım. f - Allka - su 
Günlerde!jber.i annesini öz:liyen ço- 5 - T - Ralı&t.u 

8-K-E-All-B 
cuk. bu güler yüzlü ve tatlı sözHı ka- T _Alet _ nz _ o 

Anaların Gunahı Ciını görü~ hemen koşup boynuna sa- a - Re - s - Yar 

rıldı. 1 - ıtuırga - A Marad Şamd yaryoteal 
- Beni bu adamlara vermeyin ol _ .. ı_o_-_Pe_r_m_-_Rab _______________________ _ 

maz mı? 
Mısır İncisi yeni hükümdan bağrına 

bastı: 
- Hiç verir miyim yavrum; gel bak 

set)i odana götüreyim. 
Eliriden tutarak iMrkaç gftndenberl 

onun için hazırlattığı odaya götürdü. 
Büyük ve zengin salonda bir çocuğu 
teshir edecek h~r şey vardı: Yemişler; 
küçük atlar, gemiler ve türlü oyuncak. 
Çocuk sevincinden ne yapacağını şa -
şırmıştı: 

- «Bunların hepsi benim mi?• diye 
gözlerini açtı. 

- Evet nepsi sizin! 
Fakat kaıpı:ya dizilen fahr1 yaverleri 

Eskişehir vilayetinden 
Eskişehir - Sivrihiaar yolunun 3 + 080 - 13 + 000 nci kilometreleri aras~ 

da 22262, 75 lira keşif bedelli ~ose esaslı tamiri l/7 /939 tarihinden 24/7 /939 tarL 
hine müsadif Pazartesi günü saat 15,30 a kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
kıonulmuştur. Eksiltme vilAyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1669,71 liradır. 

Bu işe ıüd evrak. grafik, tafsilat ve hölasa keşifleri silsilei fiat bordrosu, hu.. 
swd fenni şartname eıkıiiltrne şartnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup 
her zaman Nafıa Müdilrlüğünde görülebilir. 

tsteklilerin iı.~e tarihinden en az sekiz gün evvel vilayete müracaatla ala. 
caldarı ehliyetname senesi içinde Ticaret Od~ı vesikasını teklif mektublanna 
eklemeleri f&l'ttır. Mektublar ihale .saatinden en az bir saat evveline kadar Da. 
iml Encümen riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edilecektir. Posta ile gönde. 
rilecek mektublar iadeli tıahhüdlü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 

Post1ıda olacak gecikmeler kabul edilmez. ( 4736) 

Son yirmi beş yıhn meşhur cinayetleri 
(Baştarah 7 nci sayfada) 

c- Eyvah! .• diye bir ses iıitıldi. Dört 
polis büyülk ıbir cesaretle bodrum merdi. 
venlerinden aşağı .1Uıyarak haykırdılar: 

- K-ı>ırdamayın!. 
Bodrumun oeıb fenerlerlle aydınlanan 

biT k~inden 11ç göl~e ayağa ka!ktılar, 
lroUannı havaya kaldırarak, teslim ifa
retini venniştiler. 

Bodrumun içinde büyük bir oyuk na. 
zan dilukati çekerek tedkf it olundu, bu 
oyuğun yer altından kaçmak için, bitişik 
evin mutfağına açılmak istenen bir !Ağım 
olduğu anlaşı1dı. 

YlakaJanan katillerin üzerinde öldür. 
dükleri zavallı tü.ocar Mehmed efendiye 
aid bir ikese ve içinde 2M san lira, bir 
altın saat, pırlanta bir yftzUk bulund~. 
Yapılan isticvıablıarmda cinayetlerini iti. 
raf ettiler. 

Hasan. Mıustaf.a, Tevfik adlarım taıı

yan k:a.Ulierin, vaktil' hmnzlık \•e clna. 
,.etten on lbefl!'I' 8!11eye mah "m iken, 

hapisaneden tünel açmak sureWı firtt 
eden üç salbıkah C!lllavar oldukları an1'-
flldl. AB K..ı 
--···-·························----······- • 11 • ,,, 

Nnbatçi eczaneler 
Ba rece n6be&91 olan eosaneler fail -

lardtr: 
İstaabal c~: 
Şehsdebafmda: (BamdU, EmlD&ıilJl" 

de: C:Haaa.n HulQ.at), AUU'&Jda: (Şeref), 

Alemdarda: (Abdfllkad1r), Beya.z&dda: 
C oeaill) , Fa tihtıe: Cl!!mllyac:U) , Ba.kırtö " 
7tlnde: ciatanbuı>. By11bde: CArif Beflr> • 

BeJoll• cibeüncleldler: 
istWAl <-.addesinde: CI>ellasuda), Bol " 

tanba.pnda: Cİtimad), TKalmde: CL1 " 
monclyan), Pangaltıde: CNarglleclyanJ• 
Kara'köy~: (Hüseyin H\lanü), Be§iktar 
t:a: (Süleyman Receb). 

Boluiçi, Kadlk.i7 Te Adalardakllerl 
Kadıköyünde: (Bliyilk. Y~• 

ttstiidarda: (Merkez), Sanyerde: CA " 
af), Adala.Tda: CŞ1naal Rıza). 



~s Temmuz ~~N~ POSTA 

Bir Haftahk 

PROGRAM O 
-----RADYO 

1 
A k R d 

l
blyo - nukut borsaS1 Ulat.) 23.20: Müzik 

cuMınTEsi ı5/'7ı39 n ara a yosu ccazband _ Pı.> 23.sG _ 24: Yannkl program. 
13.30: Program. t3.35: Türk müziği: 1 -

......... - Şehnaz peP"evl. 2 - Dellal:tade - ~ DAI~GA UZUNLU~U - ~l/7/S9 
Şehnaz şarkı: Etmedin bir Inhze ihya. 3 -
!kınaettin Ziya. _ Şehnaz şarkı: Hem aldan- 1848 m. 182 Kes. 12° Kw. l2.30: Program. 12.35: Türk müztll - Pl. 
dttn hem aldattım. 4 - Lemi - Hicaz şarkı: A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 13: Memleket sa.at Aıyarı, aJa.ns ve meteoro -
fieş'em emelim. ~ _ Sa11ihattln Pınar - Hl- A.P. 31,70 m. 9465 Kc:::. ııo Kw. lojl haberleri. 13.15 _ 14: MQzlk <Benfonik 
caz Şarkı: Yüzüm JÜlse de kızlar. 8 - ...... - plAklar - R.) 19: Progıram. 19.05: Müzik CCa-
Saz semaısı. 14: Memleket. saat ~yarı, nj~ns lA yaşıyor. 4 _ ......... _ santur t.aksi.mt 5 - ruso'nun bir plft.kı.) 19.15: TÜrlc müziği (Fasıl 
le nıeteoroloji ha.berleri. 14.10 - 15.30: Mu • ........ _ Nihavend şarkı: Körfezdeki dalgın heyeti.) 20: Memleket saat lyarı, ajans ve 
ı1k <Hafif muzik - Pl.) 18 30: Progr?m. suya .bir bak. 6 _ Neşetk.Cır _ Mahur ~arkı: meteoroloji haberlerl. 20.15: Konuşma <Haf
ıa 35_: Müzik <Knoare - Pl.l 18.45: Müzlk Gücendim ben sann. 13: Memleket snat fı.yn- talık spor servlsi.) 20.30: Türk müzlğl: 1 -
~.üçuk Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - n, ajans ve meteoroloji ha.berten. 13.15 _ 14: ......... _ Fcrahfem peşrevi. 2 - İsmail Hat
.... ıny Koeste.r - Hln:i ninnisi. 2 -- J. stra - Müzik CRJch:ırd Strau.ss'un eserle.rlnden-Pl.l kı • Ferahfeza beste: Çağlıyan cuyi strlşklc. 
\l.\s - Bahar sesleri. 3 - Zlehrer - Aşık cRo- lO: Program. 19.05: Müzik (Luclenne Boyer- 3 - İsmnll Hakkı - Ferahfeza ş:ı.rkı: A~şi 
~ansı 4 _ Hipp~aım : S~ya~at Farkıları nln plfıklarındnn.l 19.15: Tün müziği (Fasıl aşkın. 4 - ......... - Santur taksimi. 5 - Is-
tantezı) ıo 15: Turk muziğı Clncesaz fas- heyetl.l 20 : Memleket saat Ayarı, ajans ve hak varan - Ferahfeza şarkı: Seyretmek 1 -

lı.ı 20 : Memleket saat ayarı, aJnns ve me - meteoroloji haberleri. 20.15: Konuşma. 20 30: çln. 6 - İsmnll Hakkı bey - Ferahfeza far -
leorolojl hnberlC'ri. 2011. Ne~ elı pl!iklar-R. Türk miizllCJ <Kld.stk program). (Ankara kı: Mehtn.pta güz.el olur. 7 - Nuri Halli Poy-
2015 : Turk muzl~l tMtişterek ve solo ta - Radyosu kfune ses ve saz lı<!yeti.> 2ı.ıo: Ko- raz - Hüseyni şarkı: Artık yetişir. 8 - Rah
~~nl.) ı - . ... . - Şehnaı Pusel!k peşre- nm;ma. 21.25 : Neşeli plô.klar _ R. 21.30: or - mı bey - Müstear şarkı: Gel ey sa~ fQ.I'l\bı 
t · 2 - LMnl _ ş hnnz pu;ellk şarkı: Narı kestra programının takdimJ ,. Mendelssohn t.azelcnd.lrr. 9 - Mustafa Nafiz - HÜZ7.aJD şar-
lrkat .sulcpas. 3 Sı;:dad öztoprak - Şeh - ve Blzet hakkında Ham Bedl Yönetken tara- kı: Gönlüm nice bir. 10 - Şükrü - Hüzzam 
~z Pmıelik şarkı• Guşedlp güz yaJJı. 4 - De- fındnn. 21.45: Müzik (Radyo Orkestrası - şarkı: Adanın ~ ça.mlıı.n. 21.10: Konu§ -

1~zoğıu - Şehnaz puselik şarkı: Yolun .bu - Şef: Prnetorhıs.> 1 _ Mendetssohn _ Bart - ma. 21.25: Neşell pJrıklar - R. 21.30: Milzlk 
!fl:ım. 5 - Arif bey _ :aıcazkar şarkı. Bir holdy: Hebrldler u~rtiirü. 2 _ o. Bi?Rt - (Radyo Orkestrası - Şef: Praetorlm.> 1 -

halet ile 6 - Latif nğa - mcazkl\r şarkı: Senfoni Do majör. 22 30: Müzik (SChubert'in Job. st.rauss - Gece :ır:u.şu opereti~den uver
Gonıumn bir tıflı dilbaz. 7 - Mahmud Ce- Lied'lerlnden _ Pl.l 23 : Son ajans haberleri , tür. 2 - F. Lehar - Altın ve gümuş (vals.) 

!alettın paşa - Karcı~nr şarkı: Vah mevu : zlro:nt. esham. tahvllA.t. kambiyo _ nukut 3 - Joh. Strauss - cAccclerotıoncn• Tals. 
u. 8 - Rahmi bey - Bayati nrab:ın şarkı. borsası (fiııt l 23 20: Mllzlk (Cazband _ Pl.l 4 - R. Heuberger _ Opera baloou operet.in -

l3ana noldu değLştl. D Suphi Ziya - Mu -
23 55 

_ 24 : Yarınki program. den uvertür. 5 - 1. Otfenbach - cOrpheus• 
bayyer p.rk'ı: Titrer yureğlm. 10 - Dede - · ı uvertürii. 22.30: Müzik (Opera seleksyonları-
Gülizar şarkı: Bivefa. blçeşml bl<fy.t. 20.50: * Pl.) 23: Son n.Janıs haberleri, ziraat, esham, 
l{onUŞ?na <Dış politika hi'tdlselerU 21 05: tahvllfıt, kambiyo - nukut .borsası Ulat.) 
'l'eznsıı. 22: Haftalık posta kutusu (ecnebi ÇARŞAMBA 1917/39 23.20: Müzik (Caz'band _ Pl.) 23.55 - 24: Ya -
<1Uleröe.) 22.30: Muzlk (Operet seleksyon - 12 30: Procrnm. 12.35: Türk ml\z1~1 - Pl. rınki progro.m. 

* 
narı - Pl.) 23: Son ajans hnberleri, ziraat, 13: Memleket saat Aıvarı. a1ans ve ml'tP.oro -
e.shaın, tnbvllftt, kambiyo - tıukut !borsası Joll habeı'lerl. 13.15 - a· Müzik <Rlyn3Ctf -
Ulat.) 23.20! Milzlk rcazband - Pl.) 23.55-24: r\imhur Bandosu - Şef: İhsan Kiln~er.) 1 - CUMARTESİ !Z/'7/39 * Salnt - Snens - Gecld tt~cıml marşı. 2 - Tsc- 13.30: Program. 13.35: Tılrk müziği. 1 -

halkowc:ky - Güfte..c;iz şarkı. 3 - Meyerb~r - _ Nihavend peşrevi. 2 _ İsmail Hak-
PAZAR 1617(39 " Le Pordon de Plocrmel opera.cnndan fantP.zl b .. ~ .. Nlhavend semai: Feryad ne yadeyler -

12 30· Progrıım 12 35: Turk muzlğl CKI!\ - 4 _ Ltn<'ke _ St'r!'nad. 5 - Dellbes - LnkMe k 
3 

_ Nihavend şarkı: Söyle ne-
rılk proli,.rnrn) Ank'lra Rndyo.<;u erkek küme tm('ra..cımdan fanrezt. 19: Proımım. 19.05· Mü, en. ~ ~~ ... önül 

4 
_ Rabml bey _ Nl -

"e saz htwueti 13 M 0 mleket saat fı.yarı, ajans -'k (P Dukns - Cırnk sihirbaz· senfonik par- dlr b ~ ... ,., · b ,.ı alı 5 "r '" " ,.,, . l h end şarkı. ~anruı. a"'an . - n -"e meteoroloji h:ı.brrl<'Ti. 1315: Müzik <Ku - c:ı _ Pl) 19.15' ~ mftzHtl (Ka.rısık proe: - av · nd kı· Koklasam saçlarını. 
~Uk Orkestra - Şef· Nerlb Aşkın.) 1 - Helnz ram) 19 45· Türk müzlltl (Halk tiirkülrrl ve !nkl ~rl~i::v~ N:Ve~d şnrtı: Şarap lç gül-
funkcl - Kara orman polknsı. 2 - Moznrt - ovnn hav<al<ırı) 20: Memleket saat Ayarı, a - ı f 

1 
d ~ '1 _ saz semats1. 

~ nıaJor divert.ımentodan menuet dansı. 1nns ve m,.tlPomloH ha.berlerl 20 15: Konu!:-
1
C: ~ e er~4 1;_ 'i5:3ö; Müzik, (Kabare, 

- Spero Kor.hm.mm - Ebedt arkadaş. 4 - ma. 20.30· Tüıık mtızl~I: 1 - O.!fman ht"vın ; ogmm. . . m 18.35' 

Yana. hü1yaları (V!lls.) 6 Mlchlel'l - Çnrdaş evle gel bülbülleri 3 - Asık Mustafa - f;nba Muzi (c • -

Sayia l. • 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hasta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere All'karada M. M. Vekftleti tarafın

dan .Ordu hastabakıcı hemşireler okulu. açılmıştır . 

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

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekküller kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsı1 müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be~ lira harç
hk verilecek ve iaşe ve ilbas1nrı tamamen okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan l:·::ışlnmak 
Qzere maq alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy· 
dirme ve barındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/EylUl/939 da tedıisata başlıyncaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şur:lardır: 

A - Türk.iye cümhuriyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve du nımu her iklimde vazife görm~ğe rnüsaid 

bulunmak .bunu herhangi bir hastane heye1i raporu ile tevsik ettirmek ve ev. 
raka bağlanak lazımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendi.si. ana ve ba-bnsı iffet ehlinden olmak •Bu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacaktır..> 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü -
ğünü isbnt etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.• 

F - Evli veya nişanlı bu~unmamak cevvelce evl€nip boşananlarla kocası 

ölrnü§ olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 

eklenecektir.> 
G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği. yahut evlenmek 

mıretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunlan Ankaradakiler M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak
tır. Müracaatların 25/ Ağustos/939 dn sonu alınmış olacaktır. 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecek'eri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları 
dilekçede bunu tast'ih edeceklerdir. cl016> ,3559. Schebek - İtalyan serenadı. 5 - Toman - Vi Saba pecrrl'vi. 2 _ Dedenin _ Sa'ba sarkı • Gfis 1 M~~hol, ~~nba~~) 18·~~e:°~e~nemd~ 

lolo. 2. 7 Franz Könlgshofer - Tirol en ter - E:ar.kı: Bir csmer.e · gönOI verdim. f _ K!l.,.ım operetinden potpuri - Pl.l 18.45: Müzik CKfi-
llıezzo. 8 - Paul Lincke - Emine (Mısır sere- Uı; - Hüzzam şarkl: Benzeme7.crtn klmc;evt" çille Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 1 - Deli- Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ilanları 
l'l.adı) 9 J . Brahms - Macar dansı No. 1-2. 5 _ ........ _ K~an tn'k.simi. 6 _ Mehmcd bcs - Kopelya balesinden bebek darun. 2 - , 
ıo - Hnrtmnnn - Thrvm efsanesi <bale.) Nnc:'h _ Hlrn-ıkftr sarkl: Görmezsem ei(er !lllW Heinz Walther - Dans eden ktıklnlar (Foks- 100 ton hanuzı azot sandığı makbuzu veya banka teminat 
14 15 - 14 30· Müzik <Ke-mnn soloları - Pi.) di~im. 7 Reftk Fersan - Rast S..'\rkı · Vnk trot.l 3 - Heuberger - Şarkda. 4 - Ziehr_~r- Tahmin edilen bedeli 2G,OUU ura olan mektubu ile tekliflerini ve 2490 sayılı ka. 
18 30· ~roor.nm 18 35: Müzik (Şen oda mü - h clhnnı ot.es1n. 8 _ ......... _ Halk tür ·iicıii· EŞldya operetinden <potpuri.) 19.15: Türk 
ı:ııı;ı - Ibrohim öz"iir ve A~böce~erU 19: Knrmcl., kam yon<'.a. 9 _ ......... _ Halk tür- müziği (İnoesaz fMlı.) 20: Memleket saat l\- 100 ton hamızı azot askeri fabrikalar u. nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki ay 
~tık. saati. 19 25: Türk müzl!U (ince.saz fas küc;ü· j,.,~ 1m da~dan ovava. 10 _ ...... _ yarı, ajans ve meteorol~jl _ ha~rlerl. 20.10: mum müdürlüğü merkez satınalma ko • ni günde saat 13 e kadar İstanbuldaki 

20. Mı:.ımle'ket saat flvnrı, ajans ve meteo- lJnll{ tıı .. ırr.c:ıi· Dıtmınd1\n görl\nür b<tl'hr. Neşeli plftklar - R. 20.15. Türk muzlğl (Seçil- misyonunca 7/8/939 Pazartesi günü saat Askerl Mı1ka'.lar Satmalma Komisy<>-
roıoji hnberl'erl. 20 ıo· Neşell plAklar - R. 2110· Hrıft:ıltlr no~ıı llnıtno;u 21 25· eselt m!ş eski eserler.) 20.SO: Konuşma. 2ı.o5 : Tem 15,30 da pazarlıkla l'lıale edilecektır. Şart nuna vermeleri. c4794, 
20 15: Türk mtlzi~i: l ......... - Hüzzam peş .. wır1nr _ R. 21 30: Mih:lk CS:ıksofon ~lolan- sll. 22: Haftalık posta kutusu (Ecnebi dUlcr-
~vı. 2 - ....... - H"•77am beste: Aldım h~ - l-Tlhnd F:senl!ln t.nrnfından) 21 50: Mü,..ik de.) 22.30: Müzik ('Rlchard Strauss - Violon- name bir lira otuz kuruş mukabılindc 
t li ])t'rçemın 3 .. S" dett1~ ~~ynnk - Buz- l'Melorll _ PU 22: Müzik <Kilcfik Orkestra _ sel sonatı.) Çalanlar: Mes'ud Cern.11 ve Ce - mnisyondan verilir. 'J'aliblerin muvak. 
zaın s:ırkı · Bin ht17lın çoktu. 4 - Blmen ~of: Nt'f'lb Aı:lc'ın.) 1 _ Paul L1ncke _ Olur _ mal Reşid. 23: Son ajans haberler!, zl.rant, ka't teminatı olan 1950 lirayı ve• 2.:t90 No. 
~ - Segfıh ş:ırkı: Sun da içsin. 5 - ........ - Olıır - Olur <"-en parca l 2 Mtc'hell - Bu - esham, ta.hvllrıt, kambiyo - nukut borsası lu kanunun 2 ve 3 CÜ matldelerındekı VE'. 

l{enıençe tak<;imi 6 - ......... - Halk türkü - seler rerenadı. 3 - ~hmanlnow _ Serennd jfln.t.) 23·20 : Müzik ccazband - Pi.> 23.s5-24 : saikle komisyoncu olmadıklarımı ve bu 

~il: BI~- Yfl! ~vdlm Kuşadnlı. 7 - ......... - 4 _ J 'Rmluns • Mııear dnnsı No. 3. 5 - E- ;.~:!~.~ .. ~:?~~············-·········-·-····· işle alakadar tüccardan olduklarına dai:: 
~alk turlmsu: Mic;ket gcllyor mlSket. 8 - duııro Kfrrıneka - Daru silltınden Btus. 6 - Ticaret odası vookasile mezkur gün ve 

edr!ye Ho gür - Kfırd!llhlcazktir şarkı: Mıt Bccce _ Noturno. 1 - J. strnuss - Ner;ell vals S 1. • A k ,. S t aJ k · .. tı , (~?03) 
tıpta mı. 9 - Şemsettin Ziya. - Şetrmıban onereUnden <Btı<releT' valsi l 8 - Ferrıırlc; _ 1 e 1m1ye S eri 3 10 ma saatte omısyona muracaa ar- ... 
Şrıırıa .. Ey gonoe nçıl. 10 - Osman Nihad - Clımn SCVJ?isi. 8 - Car'! Rvdııhl - Meloı:U ' K is onu ilanları * 
l-llhıı.vend şarkl: Yine 1lşkı bann dudnğınla. ıo - Frnn-z I..ehar - Göttenratt.e operetin - Om y 205 kaloın muhtelif elektrik mnlzcmcsi 
21 · Müzik <R!ynseticümhur Bandosu - Şef: onn potouıi 23· Son ajans ha'berlert, zlrnnt. bö ~ alınacaktır 
İhsan Kunçl'r.l 1 - Wnrmer - Lohengrln o- pc;ham. tahv'lilt. knmblvo - nukut :txrc;ası Karadeniz Boğazmdaki istihkam 1 3 

l 
00 Tahmin edı1en bede!i •, O lira olan 

J\ı>rası.nın m::ırşı 2 Waldt.eufel - Vals. 3 - ''!'lt ı n 20· Müzflt (Cazband - Pl.) 23.55-24: tüğü yeme1c ocakları keşif rapcruna göre 
205 

knlem muhtelü elektrik malzeme~ 
lialevv _ cLa Julveıı operasının uvertürü. Yarınki program. tamir ettirilecektir. Pazarlıkla ihalesi 
4 - Tsehalkov;skY - •Casse - Nolsette• ba- * 19/Tem.muz/939 Çarşamba gjnü saat 14 
l~den şark melodls1. 5 - Ma..c;senet - Wert O 
her ~c;mdnn fantezi 21.50: Anndolu n - de yııpılacakıtır. Keşif bedeli 452 lira 3 

..,,,......u PERŞEl\IDE 2017/39 t 
Jn.nsı CS'por servls1) 22: Müzik <Cazband-PlJ kuruştur. İsteklilerin belli gün ve saat e 
22 45 _ 23 : Son ajans haberleri ve ynrınkl 12 30 Pro.,.ram. 12.35: Türk müz!&l: 1 - kat'i teminat paralarile ve bu işle uğra§-
S>rogra.m ......... - Kemençe takSlml. 2 - Neyzen Bur- t1klarına dair vesikalarile birliktt- Seli .. 

han - SuzinIUt şarkı: Hayli dem.dlr. 3 - Ah-* mcd Rasim - SuzlnlUr: şarkı: Gel seninle miyedeki 1liimen satınalma kcr.-.isyonuna 
PA71\RTESİ 1717/39 4 - Arif bey - Suzlnrut şal1lo: Askınla ynn- ırelmeleri. (5201) rindeki vesaWe komisyonc:ı olmadıkla-

12 30· Proqrnm. 12 35: Ti\rk müzJf,l - Pl. mn.ktndır. 5 - ......... - Suzinft.k şı:ı.rkı· Bir ..................................... -------- b · ~ lA.k d t" d ld ı. 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer
kez s.uhnalma komısyonunca 8/S/939 Sa. 
lı günü saat 14,30 ds pazarlık1a ih:ıle 

edilecektir. ŞaITtname bır lirı 9fi kuruş 
mukabilinde !komisyondan verılır. Tahb. 
!erin muvaldcat teminatı olan 2925 !ırayı 
ve 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 maddele-

r.ına ve u ışıe a cı a ar '.lccar an o u.n. 13· Meımlel{.et rnnt fwarı. ajnn.~ ve metcoro - nlgAhınla ıımpıldun. ı - ......... - Suzinfık saz 
lotı hab<>rı,.rt. l3 Hi _ 14: Müzik fKan$ık S<'maisi. 13: Memleket saat Ayarı, ajans ve r l lanaıa dair Ticaret odası vesikasile ml'z. 
l>rogrnm - :Pl) 19' Proı?ram. 19.05'. Müzik meteoroloji haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Kı:ı- ı s o D posta kur ,gün ve saa'fıte komisyonda bulunma .. 
'Debtt"SV - ~Preludt> a l'norffi - mldl d un fa- nşıok program _ P1) 19: Program. 1905: Mü- ları. (5202) 
'llnen ) 19 15: TÜrk müziği (Fasıl heyeti.) 20: zlk <Mlllöcker _ Faklr talebe operetinden pot ı i===:=::~=:;==;;:=::=7.:==::~~=:::==:::;:"I * 
ırenıl<"ket ~a!lt fıv:ırı ajans ve meteoroloji purl - Pi.> 19.15: Türk müziği (Fasıl heyeti.> Yevmi, Siya.s1, Havadis ve Hal.le ıazete.81 
'lıaberl~rl . 20 15· Konusrna. (Doktorun snatl.l 20: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro - Yerebat.an, ça;~~eşme sokak, 25 
20 30: Tfır'k mtiz1~1 <Ses ve saz eserlerl.l 1 - lojl h:ıber~rl. 20.15: Konuşma (Zir:ıat san - t S T A N B U L 
· . .. . - Hi<',azktl.r ueı:;revi. 2 - Zektu. dede - ti.) 20.30: Türk mllzlğl. ı - ......... - Rnst 
llicn&tı.r bPc:t.e: Hit'll'l leblnde. 3 - lbrahlm peşrevi. 2 _Abdi efendi - Rast l!fll'kl: Senin 
er. - Ricazkli.r şarkı· Yok hlHifım hem mü- aşkınla çA.k oldum. 3 _ Failt bey - Rast şar-
dara. 4 ......... - Keman tnksiınl. 5 - Rn- kl: Bir dftme düşfirdft beni. 4 - ......... - Ka-
ilom - Hlcazkfı.r şarkı: Bekledim tA fecre ka- nun takslınl. 5 _ Lfit!i ibey _ mcazktır şar -
dar. 8 - Nuri bey - Yürük sem.al: Mızrabı tı: Sana noldu gönfil. 6 - Art! bey - Hicaz-
ganıı Mk ile. 7 - ......... - mcnzkAr saz~ - k!i.r şarkı: Açıl ey gonceı sadberk. 7 - ..... -
~. 8 - ......... - Muhtelif saz eserler! ve Acemkürdi şarkı: Bir vefasız yA.re düşdüm. 

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

- ····-
ABONE FıATLARI 

6120 ton lavnmarin kömürü nak1i 
Tahmin edilen bedeli on bin iki yüz li. 

ra olan 6120 ton lavemerin kömürünün 
Zonguldak ve civarından Bakırköye 

nakli Askeri Fabrikalar İstanbul Satına]. 
ma Komisyonunca 18/7/939 Ta. saat 14 
de kapalı zarfia ihale edilecektir. İstek.. 
lileıin ilk teminatı olan 765 liralık mal. 

* 1124 ton teshin koku alınacak 
Tahmin edilen bt'delı c28.100• lira olan 

1124 ton teshin koku Askeri Fabn1uılar 
Umum Müdürlüğü merkez satınalma ko 
misyonunca 24/7/939 PazarteS.: günü sa. 
at 14,30 da kapalı zarfla ihale edilecek 
tir. Şartname eh lira c4h kuruş muka
bilinde komisyonda verilir. 'l'alibier:n 
muvakkat teminat olan •2107a lira c50.t 
kuruşu havi teklif mEktublarını mezkQr 
günde saai 13,30 z:ı kadar komisyona ver
meleri ve :kendilerinin de ~490 n unıaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
komisyoncu olmadıklarm.1 ve bu işle a. 
lfıkıadar tüccardan olduklarına dair Tfca .. 
ret Odası vesikasiıe mezkfu gün ve saat. 
te komisyona mürac:aaUan. c49lh 

* 300 ton 1.'oleol alınacak 
Tııhmin edilen bedeli 90.000 lira 

olfm Soo ten toleol Askert Fabrlk a
lar Umum MUdUrlUğll Merkez Satın· 
alına Komisyonuncn 28-7-939 Cuma 
gunn saat 14 de pazıulıkla ihale 
edilecektir. Şartname 4 lira 5o kuruş 
mııkııbilinde komisyondan verllir. 
Taliplerin muvakkat teminah olan 
6750 lirayı ve 2490 No. Ju kanunon 
2 ve 3 nen maddelerindeki vesalkle 
komisyoncu olmadıklarınR ve bu 
iş.e alAkadıır tüccardan olcluklanna 
dair ticaret odası veEıkasile mezkOr 
gnn ve saatte komisyona mora ca
ntları c5124» 

()yıun havalan. 21.10: KonU.'Pll3. 21.25: Neş • 8 - Şemsettin Ziya - IDcaz şarkı: Kim gör
e]! pliiııtınr - R. 21.30: Müzik <Yarasa opere - se seni. 9 - Saldhattln Pınar - mcaz şarkı: 

1 8 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
tının 1 incl ve 2 n<.1 perdelP.ri - Pl.l 22: Mü- sıun.ynn kalbimi sev. 10 _ ......... - Halk tür 
~k (Küçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) :küsü: A~am olur kervan ıner. 21.10: Konuş-
1 - J Strauss - Viyana ormanlarınm cfsa- ma. <Markonlnln öl1lmllnün senel devriyesi 
~ (vals.) 2 - Ganglberger - Küçük top- mün~cbetllc.) (Fuat Münir tarafından.) 
lantı <Revü - entermczzo.l 3 - Moussorgsky. 21.25: Neşeli plfıkln.r - R. 21.30: Müzik {Şan 
~lr göz yaşı. 4 - Fereire - Ay - Ay - Ay. solo _ Soprano Şadan Candar ta.rafından. 
s - Hnydn - Ynrodılış. 6 - Blzet - Arlezl - 21.45: Müzik (Opera aryaları - Pl.l 22: MÜ -
)'en süit No. 1. a> Prclude. bl Menuetto el zlk (Küçük Orkestnı. - Şef: Neclb Aşkın.> 
.\<tn.gietto. d) Carlllon. 8 - Tshaikowsky - l - J. strnuss - cenup çiçeklen. 2 - Hans 
.\leJı <h:ızin parça.) 9 - Oounod - Ave Ma - Stllp _Marş. 3 - Rlmsky - Korsakow - Sad
tta. 23: Son aja.ns haberleri. Ziraat, esham, ko opcm.-ıından düğün tar1cısı. f - Niemann
tab.vı1t1.t. kambiyo - nukut borsası (fiat.) 23. Çarliston (dans.) 5 - Maurlee - Dudakla. -:o: Mllzlk (Cazband - Pl.) 23.55 - 24: Yarın- nm... Q?erctinden (potpuri.) 6 - Eduard 
1 Program. Künneke - Mal elbiseli hemşireler operetin -

+ den marş - e.ır. Final. 7 - T8c.halkowsky -
SAl.I 1817/39 Kanronettn. (Kem.an 1Qln konaerto.> 8 - Pa-

,__ -----ı---ıı 

TÜRKİYE t~JO 750 400 
YUNANİSTAN 2340 122.0 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği§tirınek 25 kuruştur. 

15o 
270 
800 

Gelen eoralı geri verilmez. 
IUinlarclan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kW'Ufluk 

Pul ilivesi l!zımdır. ............................................ , 
~ Posta kutwu : 741 İstanbul '\ 
• J 
1 Telgraf : Son Posta : 
1 Telefon : 20203 : 

''······························-···-----./ 
12.30: Program. 12.35: TÜric müziği: ı - ul Lincke - Da.nima (fa.nt.fısi.) 9 - Offen -

......... - Neveser J)ell'eVi. 2 _ Sa.dett.ın Kay- baclı • Muaett.e (1'1 ncl asır dana havaaı.) 
tıalt - Neveser farkı: Hicranla. harab oldu. 10 - Paul Llnciıe - M1za.hi maı'f. IS: Son a- ... 
a - Sallha.ttln Pma.r - Nlba.vend p.rlo: HA- ja.ns haberler!, liraa.t, esham, tahvill.t, tam- ~-------------' 

1 - Tahmin edil~n_bedeli •l7,18h lira .50, kuruş olan c3:l,OOQ, metre patiska 
29fremmuz/939 tarıhıne rastlıyan Cumartesi günü saaıt 11 de kapalı zarfla alın. 
mak üzere e'k3ütn1eye ko!lulmuştur. 

2 - tik temin.atı •1288> lira c6l> kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tı:ınzim edeceklcrı ka.. 
palı teklif meldtublannı en geç bellı gün ve saatten bir saat evveline kada k 

• k r ~ 
misyon baŞkanlıgına ma ·buz mukabilinde vermeleri. c5055.ı> 

__.... 
1 - Tahmin edilen. bed.eli « l 2:J53 .. ~:a 1 rasız olarak almabılir. 

c55> kuruş olan c5500> kilo Vaketa, .. o/ 3 - İsteklilerin 2490 sayılı k . ,
1 

Temmuz/939 hrihine rastlıyan Salı günü tarifutı dahilinde tanzim edecekler~~ı lı 
saa~ 14 de bpalı zarfl:ı alınmak üzere teklif mektublarmı en geç belli gür.. \'e 
eksiltmeye kon~uştur. . saatten bi.::- saat evveline kadar Kasını 

2 - tıır teunnatı c921h lıra c52> kuruş paşada bulunan kom.isyon ba kanlı~ 
olup prtnamesl her gün komisyondan pa. mak'buz mulE:abilinde vermeleri: c5030a. 



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

16 Sayfa 

50 Liralık --
Bir ElbUıeyi Ter 

Mahvedebilir. 

Terin ıslııthDı 

elbise kısa bir 
zamanca harab 
olmaOa mahkOm· 
dur. 

T • r k i b 1 n de ki 
tuzlu maddeler· 
den dolayı ter, 
bilhasaa, ipekli 
kumaflar• bozar, 
Elbise ve iç ça· 
matırlarıruzı tere 
kartı muhafaza 
etmek için 

- -

SUDORONO , 
PERTEV 
kullanınız. 

DiKKAT ı · Sudorono Pertev. teri, ke• 
mez, sadece mecraaım d•Glttirlr. Bun
dan dolyaı vGcude hio bir fenalıGı yoktur. 

Sporcular ve kamplara 
ıidenlerin 

nazarı dikkatine : 
Avrupada bliylik rağbet kazanan Y• ıubaylar• 

çok yarayan 3 renkli 

DAiMON 

Her yerde DAIMON plllerlnl v• empullerlnl de ıarerle 
• ıateyinlz. DAIMON merkaaıne dikkat ediniz. 

Şirketi Bayrlyeden ı 
Sayın BaJk1mızın 

KÜÇÜKSU PLAJI 
ile GAZİNO ve LOKANTASINA 

Gösterdiği bilyDk rağbet azerine bu kerre Bebek ile pllj 
aruında bu Pazardan itibaren Puarteai gtınlerinden maada 
hergtın için binek otomobillerine mah1U1 Araba Vapuru •eniai 
ihdu edilmiıtir. Hareket Yakltleri tarifede 1azılıdır. Ücrette 
değiıiklik yoktur. Kartlar mutebe.dir. 

Sao boyılıcn Hçlann tablt renk· 
lertnl iade eder. Ter ve yıkan· 

makla çıkmaz. dalma sabit ka
lır. Kumral ve liyab renkli llhbl 

saç boyalandır. 
IN01Ltz XANZUK ECZANISI 

BEYOCLU - lsT ANBUL 

İkinci İflAs Memurtu;unclan: 
Müflis Bedros Şahinere aid ve paraya 

çevrilmesi kararlaşan evvelce ilAn edil. 

diği halde müşteri çıkmtyan muhtelif 
kasket vesairenin açtk arttırması 1717 ! 
939 Pazartesi günü saai 15 de yapılma • 
sına idarece karar verilmiştir. 

İstiyenlerin İstanbuld.ı Mercanda Tı
cılar sokağında 9 No. lu mağazada hazır 

bulunmaları üan olunur. (19250/ 

OOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıl 

Merkezi: Berltıı 

Tiirltiye pbelerlı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: lat. Tütün Gümrüp 

* Hn tiirlii banh iti * 

lst. İkinci İflis Memurluğundan: 
Müflis Bedros Şahinerm masasına ge. 

len Rafael Şamenin istediği :wo liı:a 4tl 

kuruşun senede müstenid ve listeye da .. 
hil bulunmuş olduğundan 6 ncı sıraya 

kayıd ve kabulüne iflas idaresince karar 

.. ---------------------------~ verilerek sıra defteri düzeltildiğı ilir. 

BurSa Ziraat mektebine 
kayit ve kabul şartlan 
1 - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Orta mektebi bitinnit çiftçi Yeya arazi aabibi evladı olmak. 
3 - Yatı 19 dan yukarı olmamak. 
4 - T ahı il eınaıında mektebi mazereti olmadan bırakmamak. 

Ve bıraktığı takdirde kendiıine yapılmıı olan bütün masrafları öde
yeceiini bildirir Noterden muaaddak (nümune.i mektebdeo ahnacaiı 
veçhile) bir kefaletname vermek. 

5 - lıtekliler, nüfuı tezkereıi, mekteb tefıadetnameai, hiç bir haı
talıiı olmadığını ve ziraat itlerine mukavim bünyede bulunduğunu 

bildirir ııhhiye heyeti raporu, aıı kiiıdı, büınühal varakaıı, çiftçi 
veya arazi sahibi evladı olduiunu bldirir vesikanın dilekçe ile bir
likte mekteb müdürlüğüne göndermeleri. 

6 - Dıtarıdan olacak müracaatlann en büyük mülkiye memuru 
vasıtaaiyle yapılması. 

7 - Mektebe alınacaklar ıehadetname sırasile alınacaklarından 
sıra ile evveli pekiyi dereceli olanl•, yetitmediği takdirde iyiler, 
bunlar da yetitmediği takdirde orta dereceliler ıeçilecektir. Şehadet
namesi ayni derecede olanlardan Tabüye ve Riyaziye derslerinden 
yüksek derece almış olanlar tercih edileceklerdir. Bunun için veıika
lar arasında çıktıkları mekteb idueainden alınacak ve bu dersler de
receıini gösterir vesika bulunacaktır. 

8 - Mekteb 15 Eylulde açılacağından isteklilerin en ıon Ağuıtoıun 
yirmi betine kadar müracaat etmeleri. 

9 - Orta mekteh 1011 sınıfında olup ta ikmale kalanlann da dilek
çeleri ve evrakı kabul edilecektir. Ancak ikmalıiz pek iyi ve iyi de
receli tehadetname alanlar müretteb sayıyı doldurmadıkları takdirde 
müracaat edenlerden ikmallerini verip pekiyi ve iyi derecede mezun 
olanlar araıından seçilip kadro tamamlanacaktır. ( 4754) 
' 

olunur. (19150) 

Akba kitabevi • 
Her di;dP-n kltab, gazete, mecmua 
satar. SON POSTA'nın Ankara ba
ylldlr. En iyi kırtasiye malzeme-

si mevcuddur. 

ilan Tarif em iz 
Tek atıtun aanttmı ·························· 

Birinci aalıile 400 lıunıı 
llrinci sahile 250 ,. 
Oçiincü sahile 200 • 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç sahifeler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarhnda 
fazlaca miktarda ilh yaptırac•k· 
lar aynca tenzilltlı tarifemizden 
tıtifade edeceklerdir. Tam, yanın 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinlannA 
aid işler için ıu adrese müracaa\ 
edil.melidir: 

tlAıacılık Ke>Uektlf Şlrll.U 
Aalı.raman.ade ll&D 

Ankara cadd ... 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Rııgıp E1Mf 

S. Ragıp EMBÇ 
SAHiPLERi: A. Bkrem UŞAKLIGlZ.. 

Tcn m 11 

F L 1 T daima ÖlDUR .. uR __ , __ 
l..::.·::r:e:'~. •w• 

ZEISS 
PUNKTAL. 

lst~nbul 

GÖZLÜK MERAKLILARINA ı 
iyi bir gOılQk almftk istersealı bir kere 

maıuaıanmıza utrayınız. Ve en aoa model 
gOılQk çerçeve ve camlannı gOrtıııb. 

ZEISS ve PERFA g011Qk camlan TldrlJe 
lfln Y.gane depoıu. 

Taşra ılparif}erlııde evvelinden ıoaclldllm 
izahatlı talimatnameden ıonra ,Ollllk __. 
rWr. 

6R. A N E S T 1 D 1 S 
Merkezi, Sultanbaman HaYulu bu 

No. 5, Tel: 28987. 
8ubel1, ı.tıkW cadde.t No. 162. Tel: 686. 

Defterdarlığından: 
Muhammen bedeli Milddel tcu 

Lira 
Kağıdhaned.e Sünnet köprüsünden Çajlıyaın köŞküne 

kadar uzayan sahadaki çayırın 28/2/~40 tarihine Şubat IMO l/L 
yuıne kadar kad'ar ot ve otlakiyesi (icar bedeli p'!pnen) 123 

Tophaııede Necatibey cadoesı Ul sayılı dükkin (sene 
lik icarı dörıt taksitte) ve her taksit ~inen ;)6 a ... 
Sultanahmedde Tapu Müdüriyeti altınd aiti pul sat11 
gişesi (senelik kan iki taksttte ve tabit peşinen) 300 J ... 

, Yukarıda mevki ve numaralan yazıh gayri menkuller hizalarında yuılı ma. 
hammen icar bedelleri üzerinden açık arttırma suretile kiraya verilecakttr. 
İhale 17/7/939 tat"ihine müOJadif Panrt9ai günü saat 14 tedir. Tallblerln " t,I 
pey akçelerin! vakti m•ıayyeninden evvel yatıraraik meıknr gün ve 1Utte Det. 
terdarlık Mil1i Emlak Müdürlillünde mÜitıefelltkil Satış Komisyonuna ınlraca • 
atları. (4695) 

HEMŞiRE ve HASTABAKICI ALINACAK 
Fabrikamız revirinde bir heıntirelit ve bir bastabakıoılık mtınbaldlr. Teltp 
olanlann şeraiti Oğrenmek naere fabrikamız MQdllrltltflne JHI il• WJ• 
biszat mtıracaat etmeleri ve vesaik ibraz etmeleri ınzumu llln olunar. 

Sumer Bank 
Gemlik Sunğipek Fabrikası Müdürlüğü 

M. M. Vekiletindenı 
Mı,#e1if mahallerde benzin tanklan yaptınlacağından bu iflerl• lftipl 

eden firmaların Iizım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak bere Anka. 
rada M. M. Vekıileti İnşaat Şubeli Müdürlüğü.ne müracaatlan. eli&. cllTL 

Üniversite Rektörlüğünden 
Orta öğretim müesseı;elerine yabancı dil öğretmeni yetiştirmek maksadile 

fransızca, inıgiUzce ve almanca kurslanna yeniden talebe kabul edtlecektir. Ka. 
bul edilenler ayda ~O ar ltra harçlık ile bir yıl yabancı dil kurslarına dnam 
edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl da dilini öjrendı.tdm JAbuaa 
~mlekete gönderileceklerdir. 

Seçme sınavlan 2:5 ve 26 Eylül Pazartesi ve Salı günlerinde İstanbul Uninr. 
siltesinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
1 - Tüıik ohnak. 

2 - Yerli veya yıbancı bir kolej veya liseden veyahud bir ölretmen olmlan 
dan mezun olmak (oglunluk şart değildir.) • 

3 - Üniversitede 22 ve 23 EyliU 1939 günlerinde te§ldl edilecek •lhk a . 
misyonunca muayene edilerek tahsile rnAni bir hali olnladığını bildiren bir n • 
por almış bulunmak şarttır. 

Sınavd'a muvaffak olanlardan, tahsıl müddetlerinin iki misli Maarif Vülletl 
emrinde çalışaca·klarmı tesbit eden bir taahhüdname alınacaktır. 

Tedrisat saJbahrtıan akşama kadar devam edeceğinden kurs talebeatnla harl(tıt 
hiç ıbir işle meşgul ol!"lamalan prttır. 

Talihlerin tahsil vesikalan ve 9 adet foteğraflarile birlikte 20/IX/NI Çar • 
şamba günü akşamına kadar 'O'ntversite tedris işleri dtreıktörliitone mlncaa&. 
ları. (5208) 


