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[l3u gün 1 ] 

natı 1 K \l.nlf 

Naziler Danzig' de Fr~nsada heuecan ~uandıran 
tekrar harekele geçtiler hır CBSUS Şebekesı IUIUldU 

Yakalananlar arasında 
iki Fransız gazetecisi var! 

Şelırin mulıtelif noktalarına lıava 
dafi topları yerleştirildi . 

Kazi gen9Jtk kıtaları mitralyözle mücehhez 
oldukları halde sokaklarda gefid yapıyorlar 

Londrada da yüksek sosyete nezdinde nazi propagan· 
dası yapan Alman kadınları meydana çıkarı ldı 

Almanlar Lehistan 
hududunda yeniden 
tahkimat yapıyorlar 

1 

·~ 1 ..... - • • •• _. ....... ................... ..._ 

m=-~~~,..: 
ı=~::i:i:iŞ.fif" 

Jlt~l }f-~~~ 
alil(,,....~'--"-- ..____,, 
~E..:.-::..-=::--=--= E~F.""=:..-7.,. 
----ı::.·---· -·-·---T • ':: = =.::.. '":...--:..: = .. ·: .. :;,_~ - l. .: ==----=-::.c.. '":_..:" :.=-=.-:.":".:.=-::.--; -=-=--:.-::-:~-':'~. -------=:' ·=.=.-::..=-=-==.: 

Alman ve ltalyan 
orduları 237 fırkaya _ . 

İbliğ ediliyor Franadrı Umumi Harb unasınJa iki casus kurş-.. ma dızilirkeıı 
F ransız gazeteleri habf·r veriyorlar: l'aris 15 (Hususi) - Fransız efki - Bu şebekeye dahil iki Fransız gaze-

Berlin ile Romadan gelen son ma. rı\ımwni~ini şiddefile heyecanlandı- tecisile iki Alınan ajanı tevkif edilmiş
llimata göre iki hükumet aralarında ak. ran bir casusluk şebekesi ~ydana çı • tir. Başvekil Daladye'nin beyanatına 
tettiklerl askeri itilaitan sonra harb kuv. karılnuştu-. (Devamı 11 inci Ü yfada) 
vetlerinln yekUnunu 15 Ağustos tarihin. ı::a:::=--===-====::aı::ı:=ıı:::=-a:111 ... ı:ıııaı--=-==ı=======-===-=-==-=-=== 
de 237 fırkaya çıkarmaya karar vermiş. 
!erdir. Bu miktarın 1:17 fırkası Alman, 
116 fırkası İtalyan· olacaktır. 

General Brausşiç ile Keitel'in kanaat. 
ltliee t(§ÔN · yıldtnın harbıni kazan. 
maJc için lböyle bir kuvvete ihtıyaç var. 
dır. tıave edildiğine göre Siegfried hat. 

Hamidiye Hataydaki 
şenliklere iştirak edecek 

• - _ ._ - (Devamı 1 l int.i sayfada ) Çarşamba günü lskenderuna hareket edecek olan 
Hamidiyenin seyahati bir buçuk ay sürecek 

Hamidi~e mekteb gemisi bu ayın Hamidiyenı!l bu seyahati esnasında 

I ng:L};: karıkatürıstirıe göre vaziyet. 1 lıtar 14••• .. ••• .. •· .. •••••••• .. ·······························, 

lb" ~~d1::'. 15 .. (Hus_usi) - Varşo\'ad.m 1 guerecileri, bugün Almanyadan DaruJ. i Kadınlar seslerini 
_;!dırıldi:ne gore :ırçok tanınmış Na>j (Devamı 11 inci sayfada) ; gitfil<ÇO 

lngıltere ile Japonya yukseltiyorlar 

19 uncu çarşamb<ı günü limanımızda•ı Deniz Hsrh okulu talcbelerı de ge:ıude 
hareket edecek VE' 23 'l'emmuzd.ı Hatay. buliunacak, ve: Hamidıy.• dönüşte Akde. 
da yapılacak şer.liklerd!.! hazır bulunmak niz~ek.i Türk sahil!erine ugrıyarak drtıJ? 

· .. ı ,_ d "d kt" H .d. gedikh erbaş hazırlam.ı okuluna talt>be 
uızerc Sl\.en crunu gı ece ır. amı ı ye . 

. . . . kaydedecektır. Okula alınacak talebPIC'. 

arasında müzakerelere 
dün Tokyoda başlandı 

J . 
! 
: : 

Bekar okuyucuların da 
iddia ve ithamları 

devam ediyor 

me'ktelb gemLc;ı Hataydakı şenlıklercien rin sıhhi muayeneleri de gemide yapı!:.l. 
son'l"a Akdeni7. sahilıerindekl bazı d<'st caktır. • 

memleketler lımanlarını da ziyaret ede. 
c6ktir. 

• 

iMekteb gcmıs:r.i:l bu s 0 ynhatl bir n:.ı. 
çuk ay sürecektır. 

Japonyanın arzusu hilafına İngiliz sefiri yalnız Tiyençin ; lngiltere ve . Fransaga 
meselesile meşgul olmak için salahiyet 

almış bulunduğunu bildirdi ve bir tebliğ neşredildi 
Tokyo, 15 - Yarı resmi hır J opon lan .gii<üşme esnasında Japonyo ~>ariciye ilıracatım~z artıyor 

laynağından aıınan malümata gi.irc, O. nazırı İngiltereni.ı Gzakdoğudaki yenı f • •h f 
t'.aigie ile Arit~ arasmda bu sabah y:ıpı. (Devamı 11 nci 1'1'Jlfada) zmır 1 racatçıları ngiliz, Fransız piyasalarına mühim 

~E=~k=-~=~8~=k-==b~-u=-h--r-8~-n-=,-~-~-1-9-.~ .c,j-k-~-~-;-~-;-:-;-~-~-~-:.-;-r-~-~-!-~-~-~-~,? m~~rda pamu~~c~~iziimsevkeuu~ 
Şehrin bazıl mıntakalarında tallı ekmeği 

gilçllllıl• tedarike başladı 

Bugun izdivaçlar azahyorlarsa zannedll· 
mesln ki bekA.r erkekler evlerunlyorlar da 
onun için azalıyor. Hayır, genç kızlar 
her erkekle evlenmek tste.mJyorlar. Se - • 
beb budur.» e .Eğer kadınlar erkekler hakkında bü
tiın blldiklerlnl yazacak olsalar bu .ifln 
sonu gelmez.» e .Bekllr erkekler bo§anmarun kolay -
Iaştırılmasını istiyorlar. Daha bir yuva 
kurmadan onun yıkılmasını hazırlac.&k 
istlyen bu gençler kuracakları yuvaya 
~ kadar saadet getirebilirler?» 

( BekAr erkekler diyorlar ki) 
e .Şahid olduğum hadiselere bakarak 
toruyorum: 

Bugünkü genç kızlar ncaba yuvn kur
mak için değll de yuva yıkmak için mi 
evleı.ılyorlar? • 
• 11K~rımızda kanant.sizllk ve şıma

.nkl1' vardır. Baba.sının evinde yüzünü 
!.4butlamıya.n kız. kocasından en lüks 
tuvalet takımını istiyor, babasının e - i · 1· • · 
vlnd~ arnıba yuzümi görmlyen, kocasına zmır ımmımc-a ınc:r ve üzüm ma1ısıılü vapm·~cu·~ yükletıli.,..kr.n 

1 
otomobil diye tutturuyor, babasının e _ İzmir. 15 (HususiJ - İkı günd.:>nberi yapmışlardı:. AlivH. satışlar, btıhnssa tl 
vlnde yemeil öğlede pişiren kız, kocası- İzmir ihracat tüccarları pamuk, incir \•e züm m.ah.uiü ıcın ga , •t .. .• dd ~ 
nın evinde akşama kadar geziyor.. üzüm mahsulleri üzerine İngili, Vt' Fran numa .. .. 1 • L ) c musuı· ır. 

~ · • ra uzum er onrlrad.:ı 15 kur·ıı: l" 
~ / · aı ...a~ k b .... · 1 • •' :..1ı. ,, .............................................. .. - • .- sız pıyas anl'a u~u ça uyuı> satış.ar CDevaıuı ı ı inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 

Ekmek işimiz 

Yazan: Muhittin Bfrıen 

~ er nedense basıt işlc:-i sevme. 

lr1J yiz; yahud, işlerm basi: şekil. 

ler alması bizim idaı<! makinemizin ho. 
şuna gitmiyen bir şeydir. Bu, bir an'an~. 
dir; 'biz anını pençesinde:ı yakamızı bır 

türliı kurtaram.ayJZ. 
MeseH'ı, ekmok mesele.smı 

Bir ıkilo clcmeğin k:ılitesinin tayini ue. 
fiatımn tesbiti de, pi~ırilmesı de muhte
lif unsurları ihtiva eden. mühım bir mu. 
ronmadır. Zaman zaman, kullanılacak 

Resimli Makale : 

SON POSTA 

;;;;:; lstidadınızın çizdiRi yo:u btrdkmd ·mr 

İnsanın meslek hayatında rol oynıyan muhtelif fm 

'femmuz 1 t; 
-========-===-= = 

r ---------' 
Sözün kısası 

1 DJ/ıa ı.e o:s:ın 

1'- • ,,. ~ - ..) 

1

1 T- cpcbaşı bahçc.,:ııın 'bnur.u .., 
geçiyorduk. Arkadaş:ııı ~ ıkı n 

' Gardenbar tarafın.:laı-.i boş sa.1lneyc b<1k
tı: 

- Burada vaıyete yapılss da, gl'l.:.e'.: 
seyrctsc.k. 

Ayni arzuyu ben de duyuyordum. Ar. 
kıadaşım: 

- Şehir tiyatrosu san atkarları bu ı~i 

mesela o müessesenin şarkı soylıycn .. -
tistlerı, muhtelif danslar yapan bir bn. 
lesi mcvcuddur. Şimdiy ~ kadar l1ynan. 
nuş operetlerden scçilc·~l'lt şarktlcır bu. 
r:ada söylenir, danslar yapılır. Bunlara 
hariçten birkaç ta ay:ı numart' ~l7\vc t -

·dilince mükemmel bir varye• 2 oh.r. 

unları. yani çeşnisi, su~ sık ta fi:ıtı itiba. 
rile belediyemizin mc\.gul olduğu en mü. 
him iktrsad mesel"':iinın yegane mevzuu. 
nu teşkil eden ekmek bahsının o kadar 
karışık prdblemleri varcl.ır kı, hunları 
düşündükçe, bazan. hayretten hayrete 
düşerim. 

Bu prob'emlere bıraz göz atalım: 

* 

Eğer başınızı geriye çevirerek maziye bakabilecek de
recede yaşlı iseniz hayatınızın muhtelif merhalelerini 
hatırlamaya çall§lilıZ. Bu takdirde mutlak surette görür
sünüz ki zevkleriniz hayatınızın muhtelif devirlerinde 
tamamen değişmiş, fakat !ıtri meyilleriniz daima ayni 
kalmıştır. 

ler arasında birinci mevkii işgal eden fıtri m~yildir. Eğer ı 
kendi sahasına düşmüş ise muvaffak olmuş. aksi halde 
-bütün diğer muvaffakiyet amillerine malik ıbulunmasına 

rağmen akim kalmıştır. İstidadınızın çizdiği yolu bırak -

- Bilmem olu.?" mu? 
- Niçin olmasın, onlar da kazanırlar, 

biz de eğleniriz. Gerçı onJar tıyatroyu 

benimsemişler •. senenin alt1 ayınd;ı ça. 
lışınağa alışmışlar .. kendilerim yuksck 
artist addettiklerı için bahçelerde temsil 
vermeyi küçük görebiıırl~r.. fakat bu 
bir ihtiy;aç ve bir şehiı· mı.iessesesı im 
ihüyacı karşılamak mccbut"ıyetmdedir. 

Türkiyenin esas gıda maddesi ekmek
tir. Barkın büyük bir kısmı, karnını ·ek.. 
me'ltle doyurut'. Bunun yanı başında şu 
da vardır ki Türkiye bir ziraat memle. 
kelidir: Kamını ekmekle doyurup o sa. 
yede çalı§an ve umumiyetle ziraati de 
ekmek ~in yap:ın bir memleket. Bunun
la beraber, iyi ekmek yemek istersc:miz, 
Tü.ıikiye hududlarmdan çıkarak hiç ol. 
maz.sa Balkanlara geçmeniz Hizımdır. 
Ekmeğin tam lezzetini almak. onun ne 
güzel bir şey olduğunu görmek için hatt5 
Yıugoslravyayı da atlıyarnk Avrupa mem
leketleri dediğimiı. yerlere kadar gıtmc.:k 
zarµridir. Demek, memJeketımizic. en 
mü'him gıda maddc,,ini te~kıl eden ek
mekıte bile biz Avrupalılara yaklaşabil. 
mek en çok uzağız. T'irki) edP. ekmek. 
insanın tekemmül etmiş bir eserı olmak 
şöyle dursun, bu ~htiyaç maddesinin bu. 
günkü sanıayi medeniyetreden almış ol. 
duğu hiçbir tesir yoktur· Ekmeği ecda. 
dınıı,. "' cal vapıvorbrchy::a biz. ele öyle 
yapmakta devam ediyoruz. Ekmekçılik 
san'atında asırların tecrübesifü' rağmnn,' 

Göring çocuğile 
O;nugorl. 

bugün güzel bir eser sahibi bulunduğu. Bulgar başvdkili Köseivanofun Bnli. 
muz hı::ılde, acaba ne hakla Avrup:ılıl:ır. ne va'ki olan seyahatinde Mareşal Go • 
la sana~i yarışına c;ıkıyoruz .. diye düşü. rinıg ile de konıuştuğunu, evinde yemek 
nen bir ins Tll!l bu sualine kolay kJlay cc. yediğini biliyorsunuz.. Resmimiz, bu zi • 
va-b veremaz. yarette Görinıgi çocuğu ile şakalaşır ve 

Sonra, ekmekte c:el-ıirler için gayet sı. onu güfdürrneğe ç~lışlrken görüyorsu • 
kı nark usulleri ku1laı\'rız. Bn nark U:iU- nuz. 
Jü başlı başına bir mevzudur. Galıba ek. ================ 
mek sanayiinde ileri gıdemeyışımiıir> sP. galiba rufai olmak icab edecektır. 
bf'bl<.>rinden biri rle budur. Nark. rnuay. * 
;>en tipte bir ck:mrk iÇl'l te.,bıt edilmi~ Acaba, bizim ecdad, ekmek bahsinde 
olan azami fiaıtt1r. !-'akat, bu fiat:n nac:.ıl ı bu kadar karışık unsurları hır araya kas.. 
meydana geldiği bahsi üzerinde bi~·az ten mi getirmişlerdi! Esk1 zamanların 
zihnimizi yoraccık olursak gönir.iz ki ba. ıhtisab devirlerini, ni<;beten yeni zaman. 
tıis derindiı. Bu nevi işlerde hPr fi at dört farın eski belediyE>lerini tanıyanlar, bu 
unsurdan miirok:kebdıı. suale ccvet. cevıabını vennekte tcredd:.id 

l _ İptidai madde. etmeseler ,gerektir. Fakat, acaba, bug:.in. 
kü 'bizler, neden dolayı bu karmak'.\:,~ık 

2 - İşçilık. sistem.d'e ısrar ederiz? Diyelim ki, bızim 
3 - Umumi masraflar. ecdad, bu işleri kanş~.rrmayı tercih erler. 
4 - Kar. !ermiş ve basit usullerı sevmezlcrıniş. 
Halbuki, fstanbulun ekmek narkında Fakat, bizler ki yeni irsanl&rız; inkılabı 

bu saydığımız dört unsurun d(ırdu de severiz; h-eı- şeyde dogrului\, açıklık ve 
şe'hrin muhtelif semtJenn • ., göre mtite. vuaıb isteriz: acaba neden dolayı bız bu 

r 

mayınız. 

...................................... ~ 

Hergun bir fıkra 
f ki defa evlenmiş 

olmasından 
Bir mecliste N ano !:ıo•ı·l:ın lı'.l.1'.te. 

diliyordu; biri: 
- Çok akı!lı aJamdı. 
Dedi. Bir başkam itn·az etti: 
- Bence o kadar akıllı değildi. 
Sordıılar: 

- Akıllı olma!lt§mı nereden (mla. 
dınız? 

- iki defa evleıını~ olmasnıclan! 

'---------------~ 
Dünya hafif şiklet 
BoJ;.s şampiyonu 

havvildir. Şu halde nark, umumi l;{r va. karışık ve köhne sistemı değıştiremiyo. 1ngi1izlerin tanınmış boksörlerinden 
satiye göre tesbit edHme,:!e mahkfımdur. ruz? Neden dolayı Avrupalılar l":ti ek. I H 15 .lt ·• boks 

~ .;en arvey. ravunu suren 
Bu vasatinin altında kalanlar istedikleri meık yapmak ve onlar gibi ekmek satmak 
kndar feryad etsinler, bu. bizı alakadar çarelerini -aramıyoruz? maçında hasmı Neavoy'a sayı hesabile 
etmez, çünkü nark mübarek bir şeyJir: Bu sualJarin cevabını vermek, bu galib gelmiş. dünya hafif sıklet boks 
Ecdaddan yadigar kalmış bir kanun. O. memle:ket için bütün bir inkıHıb fel..-f'ie. şampiyonluğu ünvanın'ı alml'Ştır. Re -
na el sürmek, • haşci, sümme hfıştıı • ka. si yapmak .kadar mtihimdir1 

fir olmak demektir! /il / l'i} 
{Al-uhi.tf i.n UJi.eaen 

Bir de ekmeğm tartısı bahsin~ gelelim: " 

simde Len Harveyi maçtan sonra karı

sile öpüşürken görüyorsunuz. 

1 STER 1 NAN, IS TER 

Çok garib 
Bir aile m~seleıl 

Sağdaki bayanla soldaki erkek ka • 
rı kocadırlar. Ortadaki genç kız da 16 
yaşlarındaki ikızlarıdır. Bu karı koca 
bu kadar seneden sonra yıldızları ba -
rışmamış olacak ki iki defa ayrılmış, 
tekrar birleşmişlerdir. Fnkat kabak, 
en nihayet :kızlarının başına pat -
lamıştır. Zira hiçbiri de kızlarının ~·an
larında •bulunmasını istememektedir -
ler. Şikago mahkemesi de genç kızın 
bir leyli müesseseye konmasına karar 
vermiştir. 

Kocasının ölümüne daya
namıyan dişi maymun 

nihayet öldü 
Lond.ra hayvanat bahçesinin me~hur 

dişi maymunu l\ıio;na, geçen senenin 
sonlarına doğru ölen kocasının acısına 

dayanamıyarak derin bir komJ halinde 
ölmüştür. Bugünlerde fethi meyit ame • 
liyatı yapılacaktıı-. Maymunun ayağında 
semitik yaral:ır husule gelmişti. Fakat 
hırçın ta.biati yüzünden doktorlar hak _ 
kile tedavi etmek imkanını bulamamış • 
lardı. Yaralarının üzerine ilaç sfüme • 
lerine ses çıkarmıyan Moina, gazlı bezler 
bağlanmasına bir türlü yanaşmıyordu. 

Moina 14 yaşında idi. Nev'inin en gü. 
zel nümunf'lerindendi. 1932 senesinde 
kocnsı Mok ile birlikte 1200 Lrlgiliz lira.. 
sına satın alınmıştı. 

iNANMA! 
Bir kilo e.!tmektc asgari bi: kilo ekmek. 
ten bilmem kaç gram fazla bulunmak la. 
zım. Niz&m bunu böyle ister. Fak3t, bu 
kilo ile gramı nizama denk getirmek 
~h ba.ş111a bir iştır. Ç!.inkii bizim iptidai 
fırınlarımızda bunu temin etmek insan. 
kınn yapabilecekl<?ri bir iş değildir. Ne 
buğclayı. ne unu, ne SUY'J, ne fırını, rıe 
odunu, ne de ekmcğh fırında bulundu. 

ğu yer cstandard:t olm1yan bir imal işin. 
de ekmeğin, bclediyec.:! mazbut olan eı.•. 

safım tamaımen yerine getir.rr.ek, bir ne. 
vi sihiııbazlık demektir. O kadar kı. c.~er, 
bUtün şartlan her ekmektP. temin etmek 
hakiktaten bir zaruret olsaydı, İstanbulda 
yemek için bugünkü ekmeğı dahı hula. 
mazdık! Buna rağmen, her tarafta iste. 
diğimiz kadar ekmek var. Demek oluyor 
ki belediyenin ekmek hakk1 ndaki n1zam. 
lan bir tanafta kendi dosya hayatlannı 
yaşarlar, öbüır tararta da ekmekçıler ek. 
meklerini yaparlar ve satarlar! 

Vaktile Tramvay Şirketinin İstanbula hakim olduğu diyeıım halktan fazla para almak istemesi hatıra dahi 
zamanlarda bütün gazetelerin arasıra ayuka çıkardık- gelemez. Yalnız bir ookta var ki. gözümüze çarptı: 
ları feryadlardan bir tanesinin sebebi bu sabah bird<m - Belediye bir müddettenberi Beyoğlu caddesinden tram
bire hatırımıza geliverdi. Belki siz de unutmamışsınız- vay hatlarını sökmeyi düşünmektedir. Yerine troblus de
dır: nilen raysız tramvayı koymayı tasarladı. Baktı ki olmı-

0 zamanlar Fatih ile Harıbiye, yahud Topkapı ile Be- yncak, şimdi otobüsle iktifa etmenin mümkün olup olmı
şiktaş gibi şehrin bir ucundan diğer ucuna doğru hatlar yncağım etüd etmektedir. Beyoğlu gibi bir türlü genişle
yoktu. Yoku Erninönünde. Beşikt~ta, yahud Harbiyecle tilemiyen daracık, o nisbette de kalabalık bir caddenin 
tramvay değiştirmek mecburiyetinde kalıyordu. Biz de: münakalcsini temin etmek için kafa yormak yersiz bir 

- Tramvay Şirketinin doğru seferler tesis etmemesi - hareket sayılamaz. Fakat şaycd İstanbul kısmı tramvay
nin sebebini aktarmaya mecbur ederek yolcudan fazla lı, Beyoğlu ciheti otobüslü olursa şehrin bir köşesinden 
para almak arzusudur. deyip duruyorduk. Üstelik: diğer köşesine tek vasıta ile gidebilmek imkanı ne ola -

- Şehir içi münakale vasıtaları tesis edilirken gözönü- cak? 
ne alınacak ilk şart yolcu bir ucdan öbürüne aktarmasız Biz bu noktayı hatırlayınca şunu düşündük: 
götürmektir, diyenleri, bu mevzu üzerinde konferans - Ya vaktile ileriye sürülmüş olan münakale pren -
verenleri görüyorduk. sipleri yanlıştı. Yahud da o vakittenberi vaziyet.:t- de -

Allaha şükür Tramvay İdaresi belediyeye geçti. Bele- ğişti. Bunun başka türlü olabileceğine: 

1 STER 1 NAN, iSTER INANMAI 

Arkadaşım sözlerinde haklı gıbi idi. 
- Haklı ı>lafbilirsın, dedin~, fakat arzu 

ettiğin şey hiçbir zaman mümkun ola. 
:ınaz. 

- Niçin mümkün olmasın. 
- Çünkü onlar Şehır tiyatrosunun 

artistleri. 

- Evet, fakat bundan çok sene evvel.. 
bilhassa operet kısmında çalışanlar, kü. 

j çük ve muvakk:ı.t teşekküllerde şehir şe. 
bir, yer yer dolaşıp temsiller venniyor. 
lar mıydı? 

Arkıada~n son sözüne doğrudan 

doğru)la bir cevab vermedim: 

- Sana bir fıkra anlatayım! 
Dedim ve anlatbm: 

cBir köylünün damızlık bir tekesi var. 
mış. Teke çok kuvvetli imiş.. ki)ylüler. 
den keçisini yavrulatmak istiyenler te. 
kenin sahibine miiracant ederler, teke. 
nin sahibi bir miktar para alnrak keçi 
ile ıtekesini kısa bir müddet bir :ırada bı. 
rakırmı.ş. Köyijn :::nuhtarı akıllı adanı. 
mış, bu kuvvetli tekeden koylillerin be. 

dava istifade etmelerinin doğru olacağını 
düşünmüş. Kaıza kaynıakamınd meseleyı 

anlatmış ve tekeyi hükumet hesabına da. 
mızlık olarak salın almay:ı ve gıd:ısı ıçın 
lazım gelen tahsisatı!' verılmes!ne ikna 
etmiş. 

Teke s~tın alınmış, beslenmış. ve satın 
alındıktan soruıa ilk defa kaymakamın 
da kö)e geldiği bir gün bir keçı ,le bır 
araya konulmuş. Teke kcc:ıye drirıiip bnk. 
maıınış, mı.rhtar, koyluler şaşırmışl.ır. 
Kaymakam kendine muhtarın methede 
ede bitiremedigi damızlık tekenin böyle 
uyuşuk bir hayvan oldugunu goruı;, ·e 
hiddetlenmiş .. muhtar keçinin dcı~i!;tirtl. 
mesini söylemiş. Bit başka keçı getirmiş. 
ler. Teke yeni gelen keçiye de dönüp 
baıkmrunış. Teke.nın eski sah;bi bir yan. 
da durmuş, için için gülermiş. Muhtar 
onu görmüş: 

-: Yahu, demiş, teke senin tek\;n, ne 
oldu da değişiverdi? 

Tekenin eski sahibi gülmüş: 
- Daha ne olsun, mt'mur oldu~, 

*** ······························································ 
Holanda veliahdi ikinci 
çofuğuna ana oluyor 

Holanda krahçesinin kızı Prensf s 
Jülyana gelecel{ ay yeni bir çocuğa ana 
olacaktır. Şimdiden hazırlıklara başla~

mıştır. Yavrusunun bu sefer oğlan ola • 
cağına muhakkak nazarile bakmaktadır. 

-·········· ... ······ .... ·-···················---·-···-· 
TAKViM 

Rami .... 
UN 

Temmua 
8 

GONEŞ 
S. D. 

• 42 

9 02 

<>ti• 
~ l>. 

z. u 20 

TEMMUZ 

16 
R .. at .... 

1089 

PARAR 
Ce. Evvel 

28 

Arabi .... 
usa -Has11 
72 

iMSAK 
S. D. 

2 29 

6 150 

llrı•dı Alrt- Yata 
.;>. u. s. 1), '· D 
lci ]9 lJ 311 ..ıı 36 

Nasıl? İfin bu tarafını anlamak i,'ın "--------------------------------------------------------------' 
E. ' '° 8 )9 u 1 57 
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TELGRAF HABERLERi 
Hat~yın ilk Valisi yarın yeni 

vazifesi başına gidiyor 
Salı günü vazifesine başlıgacak olan 

Hatay Valisinin mühim beyanatı 

-, ________________ __ 
İngiliz - İtalyan 

anlaşması 
feshediliyor 

Roma, 15 (A.A.) -· Bazı Roma 
m-ahfellerindc 1933 İngiliz • ltalynn 
anlaşmalarınııı feshi derpiş edilmek. 
ıtodir. Gaydanın Giornale d'İlalia ga. 
zetesinde ınhşar ecıen bir makalesi 
bu şa;iayı teyiıi edecek mahiyettedir. 

Franko - Cia~o 
görüşmeleri 

e· 
• insanlar. bu hareketsiz

/ileten ve gizli düşnıan
lıktan bıktılar 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

([}) ünyanın yaşanuık• ı olduğu ş:ı 
günleri bır intıznr ve hnzırlık 

devresi saymakta haklıyız. Avrupa iki 
zümre olmuş ha7.ırlanıyor. Amerikct ha. 
zırlanıyor ve her millet, bugünden yan. 
na kopacak bır kıyamet karşısında en 

Ankara, 15 (A.A.) - Yarın (bugün) Şilhcdamızın manevi huzurunda kahra. istemediğim böyle bir kara:- karşısında DiJn resmi bir tebliğ fazla mukavemeth ve en az zaraılı ,13_ 
çıkacak Ulus gazete~ınde ılk Hat:ıy Va. man Hatayluarı selamlıyarak vazıf.·rrıe muahede hükümlerine sadakatl' mecbur N~fil.redi/di cuk surette kcucıisin'.! çek düzer 'erıyor. 
lisi B. Şukı·iı Si)kmen Süerın aşağıdahi başlıyacağ'lm.> olan Cumhuriyet valısinc bu nadisı!ye v Gelir kaynakları mahdud olup b~t·ın 
fllti1rikatı jntişa::- etmiştır: Hatayı terkeden zavallılar teessüf et:nekt.en ve bu zavallı insanlara San SC'bastien. n (A.A.) - Fr,mko • ~mkanlannı sefcı bcr eden Almanya ile 

Ti.ırkiyc Cümhuriyetinin ilk Hat y - Hatayda mesk•jn bazı insanların acımaktan başk.1 yapılacak iş kalır mı?» Ciano görüşmelerinden sonra neşredi'en Italyanın lbu harb hazırh~ı yarışına na.. 
Valisi B. Şiik,.iı Sökmen Sileri dün bir hicret arzusum kapıldıklar• haberleri Hatayda 14 Temmuz resmi tebliğin metni aşağıdadır:. sıl oluıp ta bugune kadar mukavemet et. 
arkadaşımız ziyaret etll'iı;tir. Hatay dc1. vardır. Bu doğru mudu,~ ve bı.: husustain Antakp, ı 5 (A.A.) _ 14 Temmuz Faşist hcıriciy:? nazın Kont Cianonun tiklerini anlamak güçtür. Bu dn) anı ı 
vıasının baş•ndnr. nihayetın•' kadar. Em. düşüncemz nedir1 Fransız milli bayram! dolayısiic diin hu. devlet şefi ve Ispanyol hükümeti ile vap. blof sayanların ya he:.a'J bilrredıklerıne. 
t:iyet Umu:n Müdürü sıfatifr uhtesine cCümhuriyet müessesemizin vatandaş. rada Fransızla!· tarafmdan bir tören ter. tığı göı:ıiişmeıer esnasında iki memleketi yahud da knsten bu şekı de konuş ukla.. 
dl.işen vazıfel~ri muvaffakiyetlc haşir. lar aTasında hiçb•r mevzuda ne fark \'E tib edilmış v?. geçirt res:ni yapılmı~tı:-. doğrudan doğruya veya bilvasıta aliıkn. rına :hükmetmek lfızımdır. İngıltere ve 
mış o!an yenı vali, bu tayininden dolayı ne de istisna kabul etrr.ediğinı çok iyi Dost ve müttefik Fransanm mılli hayra. cbr eden bütün meseleler tetkik edılmi;. Fransa gibi azim \e adeta sonu g lmez 
ih+isasları u, muhıırrirımizir. suaıleriııe bilirsiniz. Cümlıuriyet valisinin b:ışka mı Türk • Fransız teşriki mcsaısinir:. s:ı. tir. Bu tetkık, Almanya ile birhkte gôs - servet sahibi milletlerın sil.1h anm.ıl n 
cevab olarak şoyl~ anlatmıştır. türlü düşünmesine imkan yoktur. Cüm. mimi bir tezahiıriınt> vesile vermi~ti". terilen deliUeri.~ çözülmez bir surette karşısında blöfle durulamıyacağını her 

- Hatay Valı:iğ•ni? tayininizcier. mü. hruriyetimizin şefkat ve adalet müessese. Türk ve Fransız kıtaatının iştirak ettik. bağbmnış oian iki millei: :trasındakı nd. aklı ba~mda olan insan bılır. Demek ki 
tevcllid ihtisaslarınızı oğrenebilir miyiz? }eri istisnasız bütün vatandaşlar ırın leri bu .merasim~ bandomuzur. çcıldıgı nascbetlerm vasfını teşkil eden ac;ıkiı~ bu işin içinde bir c;ır vardıı ve dünvanın 

cCümhuriyetiıı par1ak eseri güzel Ha. siyanen istifac!e edilecek feyiz ve saadc>t İstiklal maqp ile başlanmış. bunu g"ne ve itimad ıçerısind~ cereyan eylı"?mışlir. en nufuzlu iktısadcılan dahı hunu ~ııiıyıı 
taya ilk v-ati a~maktan duyduğum sevinç kaynaklarıdır. Ei{er Hatayd:. me~k·":n bir bandomuz tara{ındnn çalman Marseyyt>z Bu münasebetler son tezahürlerini LJj. nu~rlar. Anlamaktan aci:ı kalıyorlar. 
hislerini ifr.ıdeden acizim. Hataya ve kah. takım insanlar Hatay anlaşmasının bazı taki!b etmıştir. çenin ve faşist İtalyanın mümessiline kf'r Beşeriyet lbu mutlak aciz içinde çırpına. 
raman Hat::ıylılar·ı yakın günlerde ka,•u. hükümlerhıdf'n istifad~ ederek yuvalar1. Müttefik kıt'alaı albay Şükrü t<an&cllı şı gösterilen çok hararetli kabulde ve dUır.sun; feleğin çarkı mütemadıyen do. 
Şacağımdan dolayı da cidden bahtıyarım. nı .başka diyar:ı nakle karar verdikleri ve albay Collet taı-afından teftiş edildik. Frall'ko ile Ciano tarafından teati edilen nüyor. Almanlar Da:'lzi~ etrafın:ı asker 
Bu vesile ile bana bu şereflı vazifeyı tev. hakkmda aldığımı;: haberleı doğru ise ten sonr.ı geçid resmi başlamış, baş'a nıutUklnrda bulmuştu.-. Noktai nazarııır ~·ığlyorlar. İtalyaniar. sebebi hah'i anla. 
di lbuyur,an çok sayın büyüklerime karşı Türk Oümhurıyetınm vatandaşlar ıçın kıahraman askerlerimiz olmak üzere jan. ve teklifler üzerinde tam bir tesanüd şılamıyan bir kararlar Cenubi Tirolu bo.. 
dlıyduğum derin şükran hjslerini ifacieyı devamlı refah ve saadet vadeden geni§ darına alayı v~ Fransı;; kıt'aları, mera, müşahede ve lecbıt edi!mis ve İt:ılya ile: şaltıyorlar. Japonbr Çin ablukasım her. 
de zcvklı bir borç bilirim. Bu kıymetli ve sıcak şefka~ ocağoından kendi rıza ve simde hazır buluna.ı hilkumet erkanı ve İspanya 9.rasında mevcud bulunan VP gün bir paorça daha sıkıştırıyorla!." ve bw. 
~e.veccüh yeni vazHcmde mm•affakıyel ihtiyarlarile ayrılrr.a:e istemelerinın rna. halkın sürekli alkışları arasında geçm·ş. Avrupa politiırnsındn müsbet hır gerçek 

1
<-:e, milletleri ka.blarmda•1 taşıracak htç 

ıçın başlıca mesncd•m olacaktır.> nasını anlıyamadığımı ifade ederim. Ay. !erdir. olan dostluğuı1 Mussolini ve Franko t3. hır harekette kusur etı;ıiyorlar. Fakat 
- Yeni vaıifeni1~ ne zaman hareket ni zamanda bıı insanların yurd değiştir. Merasimde fevkalade murahhas Ce. rafından iki mf'.rrıleket nefine olarak is. buna rağmen harb yapmamak arzusu u. 

edeceksiniz? menin güçlüklerine ve sıkıntılarına ve vad Açıkslm, sabık konsolo: Fethi Den. tihdaf edilen gayelere tamamen teknbul mumidir. Hiçbir millet, ilk silahın teti. 
cÖnümuz:leki Pazartesı günü doğruca rneŞkıik akıbetlerin2 kendilerini kaptır. li. askeri ve mülki erkı'in ile şehrimızd~ edebilmesi ıçin mevcud işbirliğınin ınki. ğini çekmek istemlyor. Almanya \"C it:ıl. 

Iiataya hareket edecek Vt' Temmuzun mak için ne gi!:>i tesirler altında ha!."eket bulunan F:rıansu kolonisi hazır bult:n. ı;af ettirilmesı kararlaştırılmıştır. yanın yüksekten atlşlarını görenler, bu 

18Aincmi güneii rakl:nkmı aBe)d·ıanadakı babil:etdeaerttikalerfinildlckkestirkemı·ayorllunll:. ıllnanllm•k ı r;~P ;~_ık. a !tında_ buluna· n Mısır Harici ye Nazırı ~~:~~::~~~:;t::;~E;ı~i"~i'~ı;:::~~; 
Atinadan ayrıldı halde, durum aynı durumdur. Şu farkla 

etraÇında mu•• cadele şı•ddetlendı" tah ~le 500 hın• fr nk Atina, 15 (A.A.) - Bu snbahki gaze. ~rig:r~:~:k!~ :~::: ~~~'_ •:.::~ıl~~~ l ! ısabet etmış k'lcr, nşağıdaki resmi tcbl Ji neşretmek. ]erin gıcırtısı bir mikl .. dalıa f zb i i. 
tedirler: tilmeye ba5lamışt r. Bunu • onu neye 

ızmır. • Mı.sır harıciy~ nazır. ekselans Abdu1• varacak? liy S'lru tur nı rın h kkı v .r.ı 

Hariciye Nazırı Hull silahlara konacak ambarno 
hükmünün kaldırılmasını ısrarla istiyor 

6 

. Vaşingto~, 15 (A.A.) - Hull'ün mesa. I ehhüre .meydarı verilll'ederı hükfımdçe 
Jın~a. A_merıka tarafından takib cdile'l bir karara bağlanmalıcır.~ 
harıcı sıyasctin temel taşının memleket.. I:Thıll'ün mesajında siluhlara kt1nacak 
te sulhün ve emnıyetin muhafazasınd~!l, anı~rgo htiitmünün kaldLrılması isten. 
hıukuku düvelin ve beynelmilel hiısnfüıi. melde ve şöyle dcnilmektcdır: 
Yetin tll!kviye•rtnden ibaret olduğu kay. cBu hükmün ipkasmı istiyenler. hu 
dedilmektediı'. memleketin bu sureti~ harbe süruklen. 

cSulh, çok kıymetli, harb, çok tahril:.. 
karcbr •• Am»rika halln ve hükume!i, 
Sulhü:n idamesı hususundaki adilüne ve 
ıneşru yardımlarını esirgememelidirler. 

liaıi ıhazırdaki tehlikeli vaziyette b1ziın 
gibi sulhperver bir millet, anormal ve 
llazi'k şartlar mevcud değilmiş gibi bir 

SUih ve bitaraflıı.< sıyaseti formülüne da. 
Yanarak neza.kcte:ı gözlerini kapayıp, 

kulaklarını tıkayamaz. 

miyeccğinç inananlardır. Bunlar. bu şP. 
kilde hareket etmekle Amerika e!k.ln 
umumiycsıni bu yanhş ve mantıksız hül. 
y.aya inandırmak istiyorlar. Mantıksız, 
diyoruz, çünk:i şimdı silah. cephane ve. 
sair harb malzemesi ticaretı memnu ol. 
makla berabe:- harb için bunlar kadar 
lazım olan diğer maddelerir. ti~ .. ffeti d'?. 
vrun edebilecekti-:.> 

15 (Hususi\ - Türk Hava K•!. , b" iettah Yahya Paşa 1J Temmuzdan Uı Ya harb, ya sulh' 1'":ık'lt A'lah aşkına bir 
rumu ın9sı yıınında hafrıyai: yapıUıgı Tcnunuza kadar At:r>aya yaptığ: zı\., rel netice. Qimkü en fena hareket kadar ha. 
sırada butunan kasadan 60 altın lira, el. esnasında altes VPliahd tarafıncıaıı k:ıbul reketsizlik te in nlar. vıpranıy'1r. 
mas yüzükler ve bazı tahvil h çıktığını edilmiş ve ba!';vekıl Mf'taksas ıle görüş. 5 
haber ve~miştin.1. Adedi ~uz_ü bulan Mı 1 melerdc bu!unn:uştu~. Er yüko:ck bır •rı. eLi11ı. & a9ııı C11ulç 
sır Kredı Fonsıye tatınlıcrıncıcn birı"" · ·1·k h · d d · . . - mımı ı nvası ıçın ı> cert'yan c en ?il 

931 scnsınde 500.oou frank ısabei C"tti-'1 i .. .. ı 'Ilı ı y . t b vı nrens Rol ,, goruşme er •. , \5lr l unanıs anı ab ıvan r. 
anlaşılıruştır. Eu tahvi!ler ve paralar an'anevi do,tlu~ll ve bu ikı memlek:ın 
Anka.raya gJndcrijnıiştir. 

1 

kültüTcl Vt' i!<•ısad1 ınünascbetlcrının L d 
• daima daha zivadr· inkıo:arı m:ıks:ıdı e i. on raya gi iti 

l zmir Parti timad verıci ı"bernberli[•mr· devctm hum. Belgrad, 15 (Husus\) - Salt l . 
d k

. . . ana nnı. 
sun a ı mu terc...c arzularıı , Lyıi C')"ı.:. bi Prens Pol il~ refikac;ı Pre Ol 

B k l 
..... . . nses ~a. 

QŞ Qll zgl mıştır. .... .. . 1 bu gece Lonclrayı hnreket ctmişlerd;,., 
Yahya Paşa ogıe uzerı Mısırıı har ket Naibin bu zıyarcti g l''Tı res • h" 

· · · t · 
1
· _, mı mn ı. 

Izmir, 15 (Hususı) - · Izmir Parti ba~. e mış ır. yettedir. 
kanlıgına Esnaf Analı Bankası Umurr.i ı ········· .. ··················································································································· 
Müdürü Attf İnan tayın edilmişti!.". Bu 1 Sabahtan Sabaha 
tayin İznm muhitınde büyük bir se-vrnç. 

ıe karşılanmıştı:. ___ Düşünmek sırası Führe,-in 
Hatay hatıra pulları Geçen. Büyük Hart>ın nasıl ba~la dığını siyasi vesikalal'!a g;)steren biı 

Beyaz Kıtab vadı!. 1914 s.:nb:.ıharı nda neşredilen bu v ık" 0 z Al Bu tehlikeli anda sulh ve bitarafök 
tneselesinc ve gelecek aylar zarfında A. 
tnerikanın e:mniye-; ve menfaatleri üze. 
tinde yapacağı tesirlere büyük bir C'. 

henuniyet atfetmek lazımdır. Kanaatime 
göre bu .mesele, büyük bir dikkat ve iti. 
na ile tetkik edilmelı ve manasız bir te. 

cBilhassa küçük mHletler kc.'ndilerine 
silfıh verebilecek olan Amerik:ı gibı dev. 
!etlere tabidirier. Sıkı bir zamanda mı. 
kıra müdafaaları için Ifızım. olan vasıta. Antakya 15 (A.A.) - Hatay devle
lan vermekten imtma etmekle 11ukuku ti adına basılan ve 12 si posta ve 5 i 
düvel kıaidelerine uygun bir tarzda yaşa. takse olmak üzere 1 7 puldan mürck -
yan sulhe bağlı milletlerı müdafar.a:m keb bulunan seri hatıra olarak postada 
aciz bir hale gctirmeğe yardım etmiş o. k1J'.lan~a;\:t b~anm·y-tır. Mezkur 
luruz.. pullar Türkiye Cümhuriyeti adile sur-

Q .aman man 
siyasi cephesini idare cdenB. H?lv eg ile İngı'liz haricİ'-'eı::ını ..J • • • • .ı ~ ıııare eden 
E. Grey ve Fransa harıcıyesını ~emsıl eden Viviani arasınd ı. h 1 a ... • mu a lCratı 
:~end to~ıa:~t1r. Be.n bu w:ııkalL arı tercüme ekzersizi olarak boş vakit. 
crım e tur çe~ e çevırm.ştım. B:.ın un için dünyın.•ı dort • , k . 
n·· "k H b" f"k -.1 y.ı ) a rn yıkan 
ı.ouyu ar ın nC' ı •!' ve nıyetle başladıgvını isbat d b · e e:ı u sıyası muna 

J 
------------------------ şaj edilerek.23 Temmuzdan itibaren 

aponlar Çin de bir ingiliz Krahnın Fransız bu yeni şeklinde de kullanılacaktır. 

milyon kişi kaybettiler Cumhurreisine telgrafı 
Ohung.King, 15 (A.A.) - Çin istikHl Paris. 15 (A.A.) - Lebrun. dün İngil. 

harbinin ikinci yıldi.>nümU münasebeti1e tere kralına hitaben çektiği telgrafa şu 
başkumandan Çan.Kay.Çek, millete hi. cevabı almıştır: 
taben bir mesaj göndermiştir. cBu büyük milli bayramı Fransız ar. 

Çang..Kay.Ç'ek, bu mesajında geçen kadaşlarile birlikte tcs'id eden kara. dı::. 
sene içinde Çinin kendısine nihai zaferi niz ve hava ordularına mensub müfreze. 
temin edecek olan şartların büyük bir lerin bükume: merkezinde bulunmaları 
kısmını taha~ı{Uk ettirmeğe muvaffak o:. dolayısilc memnuniyetinizi pek nazikfınc 
dugunu gururla kaydetmektedir. bir lisanla bild;ren telgrafınızdan dolayı 
Başkumandanın mesajında. harbin ilk size !harar.Jile teşekkür ederim. İngıliz 

s nesinde Jap:>n kuvvetleri Çinde 80(1 ki. kuvvetleri mümessillerinin bu bayrama 
lometre kadar ilerlediklerı halde ikınci iştira'k ettıkıerini düşünmekle bahtıya. 
sene içinde muharih Japon kıt'aları ade. rım. 
dinin .... ttınlmasına rağmen ancak ııo Onların bıı zıyareti memleketlerimizin 
kilometre ilerliyebildiklen hatırlatılmak. kuvvctlerı arasındaki sıkı teşriki mesai. 
tadır. nin delili olduğu gibi Pari.s halkı tar<>. 

Japonlar., kendileri de itira~ ettik1er.i fından parla.ı< bir surette karşılanma!arı 
VeQ!ıue bu ikinci senenin Mart ayma k:ı. da bizi birleştiren derin dostluğun sem. 
dar bir milyon kişi zayiat vermişlerdir. I;olüdür.• 

/ktısad Vekilinin 
Tetkikleri 
Zonguldak 15 (A.A.) - İktısad Ve

kili Hüsnü Çakır dün Üzülmez mınta
kasındaki maden ocaklarını ve sanayi 
tesisatını, amele evlerini tetkik etmiş 
ve şereflerine dün akşam bir ziyafet 

\'erilmiştir. 
İktısad Vekilimiz bugün de tetkik 

!erine devam etmişlerdir. 

Beneş londraya gidiyor 
Londra 15 (A.A.) - Geçen Şubat -

tanberi Amerikada bulunan Benes, Sa
lı günü Londraya gelecektir. 

(Diğer telgraf haberlerimiz 
11 jnci sayfanuzdadır.) 

bere dosyasındaki vesikaiar hatır:mdadır. O zam K Al • · · rd v k · M an ay-~er manyası ha,.b 
ıstıyo u. e ·endmc ÇOK guveni; ordu. Bunun · · A . M M • 

P 
. f .. . .. ıçın vustury..ı arşıdukunun 

rençıp tara ından oldurulmesinden istifade etti s b' ~ . . . v. .. .. , · ır ıst .. r.ın samırr.ıyetle 
dıledıgı ozurler, Jı ransanııı ara bulmak için d"kt'·ğü· • ı · 

d
. h b , 0 u Lat ı dı!ier fayda ver 

me ı ve ar pat.adı. Son vesıka Alman ha · · B d•v• ·· ıt· rıcıyc nazırı • Holvegın Fran 
saya ver ıgı 11. ımatomdu:-. Alın::ım anın Paris sefı·n·n· b .. 1 ~ " . . . ı"l u u t.matomu Fran. 
sa harıcıyesıne ne azameti"' dayadığma aid · l d 
sonra neı::rettikte··i Büyu·· k -r:z b ·ı . .. :-esım e: c Fransanın hartd~n 

:r - -ınr <ıı ıumunde vardır. 

"O .. zaman, Alma_nyar..ı· askeri vaziyeti sağlam, fakat siyasi cephesi çu • 
ıruktu. Alman harıcıyc3ını ı".iare edenler lüzums b" · · · . . . uz ır g:.ıru,· ıçıncl~ dunyayı 

kendılerı?c. du~m~:ı ett_:ıer. Bu gurur Amerikayı da kendilerıne muh:ısım 
oepheyc ıltıhcık et~ırere< kadar il~rı gitmişti. Ve Alma b k l 
ğ d 

'l "b nva u a m aburuı 
u urun a mag u olcb. · 

Bugünün 5iyasi vazı) eti de ~östt>riyor ki Alman haric·yes: h· · • k k- d k ~ .ı.cı aynı ·:ıh: 
ve or gurur an urtulınu§ .:ieğıl :hr. Almanların .meşnur ol h '.' 
intiza 1 k • lk 1 an va dctlerı m arın, as crı ıyrr.et erı, te}nik kudretleri dün oldt • ·ı.. b .. · ' 
Al 

. . . . • ıgu S•..ıı ugun de 
man hancıyesmın bur ıa J.ünyavı Almanya ale.,ıı.· k" k . ..Juıne çevırcn o b:tltal 

or gurura urbar. olmak uzeredir. Forring Offic.,'ir: ah • . • \ e 
hede kazandığı zaferler Münıhk 1.ıgiliz başvekilin;~ d a)dkır sıya:.1 "f'P~ 
!b .. l'kA . ey a:ı o uyan liuhrerı 

ugun ma ı ane.;:;ın·~ kapanıp, başım ellerı arasına alarak d . .. d . 
dar mühimdir ve heybetlıdır. uşun urecek ka .. 
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mbh 
• 

Si ı 

M er asimde vali bir nutuk söyledi, bunu 
müteaklb geni gazin onun temel i atıldı 

Yıtkarıdcı bahçe gezilır1:er., aşrı ğıda bahçeden bir görıini!ş 
Dün saat on dokuzda Taksim bahçe. V•ali bundan sonra İstanbulun imar 

sindeki gazino binasının temeli atılmış. faaliyeti e.;nasında iş başmda bulun. 
b::'hçe halka açılmıştır, merasımde Parti maktan ziyadesile bahtiyarlık duyduğu. 

Ckne Sekreteri Dr. F\krı Tuzer, Parti nu söylemiş, Taksim bahçesinın şehir 

müı1~ttişi Te-'1 İ< Fikret. Vali. meb'us. halkı için :oir i'htiyac olduğunu tebarüz 
Iar, Şehir Meclısi azaian, kaymakamlar, ettirmiş. ısözlcrini şöyle bitirmiştir: 

ka'abalık bir hıalk l·ütle:>ı bulunmuşlar. c- Yü'ks~k himaye ve ICıtuflannı hiç 
dır. Temele ilk taş konmad<!n evvel Vnıi bir zaman eksik etmiyen Milli ')cfüniz 
ve Beledıye R isı Lutfı Kırdar şunları İsmet İnönünün ve bizi her sahada tak. 
6öylemi~tir: viye etmekoo ve muvaf fakiyet imkanla. 

Arkadaşlar. nmızı hazırlamış olan Başvekilimız.n ve 
Davetimizi k bul edE?rek buraya gel. hükfımetimizin yardımlarile tasavvurla. 

mck hitfunda buJıunduğunuz için hepini. nmızı fiil mevkiine koynbıleceğimıze 

ZC' yn ayn teşekkür cderım. Tabiatin ŞÜPJ c etmiyorum.> 
!bütüın lfıtuflarınt üzerinde toplıyarak Temele ilk taş konduktan sonra hazır. 
dil ')' nın en güze! sehirlerinden birı ha. !anan büf€de dav~tlılcr izal edilm1şlcr. 
line g tirdiği İstanbuldl tunran faaliYP. dir. 
tini devam ettirm k yolundaki mesai ı. Biraz sonra gece olmuc:, bahçe clC'k. 
zin küçücük bir eseri burada toplanma. trikle tenvir edilmiş. halk bahçeyi gez_ 
mıza vem c verdi... me~e b şl mıştır. 

A herllh işleri: 

lkr arr.iye ler in t evzi gOnleri 

Fatih Şubesinden: 

1 - Şubemizde lkayıdlı maliil sübay, erat
la, şehld yetimlerinin 939 yılı ikramiyeleri 
aşağıda yazılı günlerde tevzi edllecekllr. 

l\laliıl sübaylıı.r 

A - 22 Temmuz 939 Cumartcsl günü öğ -
leye kadardır. 1 : 50 numaraya kadardır. 

B - 25 Temmuz 939 SaJı 51 : 117 numa-
r aya kadardır. 

ıuaıuı erat 
A - 26 Temmuz 939 Çarşamba günü öğ -

leden sonra 1 : 50 numaraya kadardır. 

B - 29 Temmuz 939 Cumartesi günfı öğle-

ye kadardır. 51 : 100 numaraya kadardır. 
C - 1 Ağustos 939 Salı günü ôğleden sonra 

101 : ilaya kadardır. 
Şehid yetimleri 

. A - 2 Ağustoo 939 Çarşamba günü öğleden 
10nra 1 ll ii 50 numaraya kadar. 

B - 5 Ağustos 939 Cumartesi öğleye ıra -
dar 51 llii 100 numaraya kadar 

C - 8 Ağustos 939 Salı öğloye kadar 101 
llft 150 numaraya ıkadar 

ç - 9 Ağustoo 939 Çarşamba öğleye ktıdar 
151 iHi 200 numaraya kadar 

D - 12 Ağustoo 939 Cumartesi öğleye ka -
dar 201 llt'l 300 numaraya kadar. 

E - 15 Ağustos 939 SaJı öğleden sonra 
301 lla 400 nUll).araya kadar 

Şehir isleri: 
AtntDr k klSprOsO C"mhuriyet 

ba\l r mınd ~çılııca k 

Atat· k ıköprüsünün in~aatı Cümhu. 
riyet bayramına kadar tamamlanmış ola. 
caktır. Köprü 29 Teşrinievvel sabahın. 

dan itibaren açılacaktır. 
~ehir Meclisi bir ay sonra t oplanacak 

Şehir Meclisi fevkaliıde toplantısını 

Ağustosun on beşinde yapacaktır. Top. 
lantıda takdiri kıymet komisyonu azala. 
rı seçilecek, istimlak muamelelerine on. 
dan sonra başlanacaktır. 

Mütef errik: 
Vali muavininin teftlfleri 

Vali Muavini Muzaffer. Silivri, Ça. 
talca, Bakırköy kazalarını teftış etmiştir. 

Ton fon f ılar: 
Zehirli gazlıırdan koruma 
k t misyonunun toplantısı 

Vilayet zehirli gazterder. koruma ko. 
misyonu önümüzdeki haita toplanacak, 
hava tehlikesine karşı alınacak tedbirler 
üzerinde 'bir görüşme yapacaktır. 

cek cıizdunlnrını almaları ve nüfusça mua-
F - 16 Ağustos 939 Çarşamba öğleden son- mele.sini yaptırmaları ııan olunur. 

ra 401 llii numaraya kadar. Şubeye drıvct 

2 - Gösterilen tevziat günlerinde mürn • Yeıil Eminönü Askerlik Şubesinden: 
~t edemlyenlerin paralan 19 Ağustos 939 Levazım emekli yarbay 320 _ 17 M h d 
gunünden itibaren Cumartesi, Salı, Çarşam- e me 
ba günleri tevzi komisyonunca verileceği ve oğlu Sabri Tüzcrln şubemize gelmesi ilan 
bunun haricinde muraoaat edllmemesı. olunur. 

* 3 - Nufus ve muamele cuzdanlarile ra -
por ve resmi cnedlerle muracaa.t edilmesi 

4 - Her malfll ve şehld yetimleri tevzi gü
nünde'n evvel şubeye müracaatle yen! verile-

Fatih Knymakamlığuıdan: 
Yedek sübay Süleyman Salih Şimşeğin as

kerlik şubesine müracaatı 1Hin olunur. 

------ ----

SON POSTA 

isken erunun ilk 
müddeiumumisi 

iskenderun Milddeittmumisi 
Suphi Nahid Okay 

Hatay vilayetinde yen; adli teşkBat 
tamamlanmış ve hakim kadrosu da tcs. 
bit edi1miştir. Bu arada, İskenderun 
Müıddeiumumiliğine, Torbalı Mtiddeiu. 
murnisi Suphi Nabid Okay tayin edil. 
miştir. 

Şe'hrimizde bulun:ın ls~enderur.un ilk 
Oümhuriyet Mü.ddeiumumisı, yem vazi. 
faIDıc başlamak üzere, dün hareket et. 
miştir. 

14 yaşında bir çocuk av 
tüfeği ile ar ~adaşını 

yaraladı 
Dün 14 ya~nd.ı bır çocuk arkadaşın! 

av tüfeği ile yaralamıştır. 
Ramide oturan H yaşmda 1\lc~ımecl 

ile arkada§ı Muzaffer, av t:i reklermı a. 
!arak .avlanmak üzere Ka.·lıklıbağ civarı. 
na gitınişleroir. 

Bu sırada Mehmcd i!e Muza~fcrırı ·.:r:ı. 

larında hiç yo .... tan bir kav~, çıkmış ve 
Mchım d elindeki av tufes1i ile arkad:ışı 
Muzafferi ağır suı·ette yaralamıştır. 

Silah sesi üıuin-:? yetiş!'ln jandarmalar 
Mehmetli yak.alamı ·lardı!'. Yarah Mu. 
zaffer berayi tedavi Gm·cba hastanesine 
kaldınlmı hr. 

Bir çoban arkadaşını iki 
yerinden bıçakla yaraladı 

y ş ey a ve sebze i r cı i 
s slı tedbirler a llnı r 

• 

Dünya piyasalarına m;\l göcderen memleketlerin 
rekabetile karşılaşmamak için turfanda istihsal 
yapan sıcak ıklimli mıntakalarda faaliyete geçildi 

Memleketimizde dahili istihlfıkı bol 
bol ik:arşıladıktan sonra, harıcc de geniş 
mikyasta ihracat yapılabilecek kadar 
meyva ve sebze yetıstırilmektedir. 

Wtilmi_<>tir. Bu takdirde esasen stok bi. 
rikmemekte olduğundan, istihs:ılat yerli• 
~abri!'kal .. r:tn ihtiyacına tahsis edile<:ck. 
tir. 

Buna rağmen bugüne kadar mcyva ,.e Z 
se'bze satışından ne müstahsil faydalan. eytin rekoltesi fazla olacak 
rn.a:kta ve ıne de müstehlik ucuzca tedarık İstihsal mmtakalarından nlınan malu. 
imkanlar.mı 'bulamamaktadır. mat bu sene zeytın rekolte ınin fazla ?la. 

Harice ihraır iş. dı:! mahdud bir mikta. ı cc1gını göstermektedir. Bazı mınt k ldr. 
ro ~isar ~tmiş ve hı .~ır zaman meml7- da fazlnlık geçen seneye naz ran yüzde 
ket ıktısadıyatınd:ı mucssır olacak bır kırk t<thmın edilmcktcdır .. 
yekfı.nn baliğ olamumı. tır. Zeytinyağ ve sabun fı tıarı d i me. 
K~ meml kctleı rn yaş mevya Ye miş ve satışlar normal şekild~ devam et. 

sebze ihracatından eld"" ettik eri azim miştir. 
ictüadelcr gbzomincb tutularak, bu mev. 
zu etrafında uzun uzadıya tetkikat yn. 
pılmıştır. 

F.aıkat yapılan tetkikatın ilk neticesi 
cryni istihsal mıntakru;ıpda ihraç kabilı... 

Ankara borsası 
Açılq - Kapanış fiatlan 15 • 7 • 939 

yetini haiz ayni evsafta ayni cins mal bu. ı---------------=~-ı 
ÇEKLER lunmadığım göstermiştir. 

iBund:ı.n başka bazı istihsal mıntakala. 

rmın ihraç iskelelerine uzaklığı dolnyısi. Lond.ra 
Açılış 
15. 8 

126.6576 
8.366 
ti.66 

28.{i 75 

Kapanış 
fi.93 

126.657·> 
S.35o 
6.00 

28.SS75 
67 .S67S 
w. 2li 

le bu mmtakalardan modern vasıtalarb ~ev - Yort 
bozulmadan mal sevki de mümkün oln. Pam 

MllMO 
mamıştır. 

ı 

Bilfarz memlekette azim miktarda ye. 
rişen ve fakat hiçbir zaman kıymetleııdi
rilememesi .Oolayısile çürJyen domates. 
ler üzerinde yapıl:ı·l etüd er. hicbir mm. 
takada ihraç ev::; iırıı ha1z domates yetış. 
tirilrrediğini göstnmiştir. 

Halbuki yalnız Almanyaya İt llyadan 
44,500, Kanarya .:ıdahnndan 23.000, Ho. 
landadan 18,500, Bulgaristandan 59.lfı, 

Macaristandru1 2000 tnn domates ihraç e. 
dilmckte ve gene İtalya dünya piyasala. 
rmın en büyük pazar: olan İngiltcrenin 
Covc:pt garden satıs piyasasına 125 mil 
yon kilo dom tc salç ı arz tmektrdır. 

Geniş mıkyasta ihraç imk·im görülen 
kavun, taze Uzum, portakal gibi m~dde. 
}erimizde de ayni müskullerle karşılaşıl. 
mıştır. 

Birıkaç senede beri dı;; piyasalara ez. 
cüml Almany<t ve ln<,{iltereyc yapılan 

ve miktarları itibarile an"ak tec1 übe ına. 
hiyctinde te akki edi.lmesı 'azım gelen 
yaş meyva ve s~bze ihracından elde edi. 
kn netıcıe•cr, evvclbee'\ vel memleket+p 
ihraç evşafma- uygun dayanıklı , leziz. 

Cenevre 
Amesteradm 
Berlln 
Brüksel 
Atına 

3ofya 
Prag 
Madr!d 

l7.8676 
50.825 
l:.l.612ö ~l.o12ö 

1 .OOlS 1 .0,;12.1 
1.1>6 1. 6 

4.84 4.34 
14.085 14.0 5 
~a. 2:; 23.s 2 ı 
24.84~5 24.8423 
~. U5 0. 03 
2 .8925 2 .b 2J 

84.62 M.62 
80.5376 80.SB ; 

Var şova 
Budnpeşte 

Bu kreş 
!Jclgrnd 
Yokohnma 
<;tokholm 

f ı:ıkovn 1 ::.s .90 ) 23. 0.l5 

İ S TİKR AZL AR 

Türk borcu I peşin 

' • n a 
ı • l vadeli 

Açılı~ Ka aaıJ 

............................................................. 
B UGÜN 

L AL E'de 
1- lJÇAN VALSLAR 
GINGER ROGE S -

Dün KemcrburgıızJa bır mandıra'.fa gösterişli w aynı büyüklükte. h~1asa 
yana malık ed n iki arkadaş arasında muayyen tiplerde istihsalat yapılması ıa. 
bir kavga ol"llu, biri bıçakl:ı ağır sure•. zım geldiği netic sini doğurmuştur. 

FRED ASTAIRE 

2-SON DÖVÜŞ 

1 
E. G. ROBİN ON -

te :yaralanın ıtır. Bunun için tohumun ıslahı ve yetiştir. 
Kemerburgazda l\Ia•konun man.iıra. me usullerinin köy üye ö~ dilmesi yol. 

sında ça'ıs:ın çoban Ramazan ile Adem lanndan yüriır.meğe başlanmıştır. 

B~TTE OAVIS 
3 - En son Met ro JUR.~AL 

Bugün saat 11 ve 1 do tenzl-
IAth matineler 

dün bir in ·k mesC"l" inden kavızaya tu. 
tuşmuşlarıdır. Bu sırada adam bıçağım 

çdkcrck Ramazanı karnındnn ve kasığın. 

Diğer taraftan dünya istihlük pazarla. Yez fü.t lerı : 20 - 25 - 30 kuruş 

dan ağır surC'tte yaralamıştır. 

Güriiltü üzerine mandıraya gelen j:rn. 
darmalar Ademı kanlı bıçağile birlikte 
yakalamışlardır. Ağır yaralı olan Rama.. 
zan lbC'rayi t..<><llvi Cerrahpaşa hns~anesi. 
ne kaldırılmı,ştır. 

Bir çocuk bisi k l etten dDşOp yııralan~ı 

Lalelide oturan 10 yaşında Halim ile 
12 yaşlaTinda Kerim adlarında iki çocuk 
bisikletle gezerlerken, Halim düşmüş, 

alnından yaralanmıştır. • 
Yaralı çocuk herayi tedavi Cerrahpa. 

şa hastanesine kaldırılmıştır. 

.. -··· ··--··· ........................ ··············-·---
iRTiHAL 

Ayandan Manastırlı İsmail Hakk ı oğ. 
lu, Sıhhat ve İçtimai Muavenet \' ekaJeti 
müsteşarı Bay Asımın kardcşı Bav Fwıd 
dün fenadan bakaya geçm ;,tir. Mülkıye 

mekte-bi mezunlarından olup meşrutiyet 
devrinin mühim bir kısmında bilhassa 
Dahiliye Nezareti Jrnsusi ka]Pnı müdür • 
lüğü ile maruıf bulu:ı.an Bay Fuad iyi 
kalbli, ilim ve irfan sahibi, çok değerli 
bir vatandaŞtı. V cfatı ailec,;nden başka 

kendisini iyi tanıyan bütün arkadaşlarını 
müteessir etmiştir. 

Bugün öğle vaktı cena7.e namazı Teş. 
vik:iye camisinde kılmdıkta•ı sonra Fe • 
ril~öy kabristanında aılesi mezarlığına 

defnolunacaktır. 

Ailesi enkfınına en samımi. taziyet1eri. 
mizi arzederiz. 

rma d'ilnyanın her tarafından gönderile!l '11111••••••••••••••" 
ve scnelerdcn'ben geniş tecrübe sahibi 
olan memleketlerle rekabet güçlüğü do. 
layısile memleketimizın iklim hususiyet. 
!erinden istifade edilmesi düşilnülmüş. 

tür. 
Bu maksadla turfanda istihsal yapan 

Adana, Mersin, Antalya va İzmir mınta. 
kalannda geniş Öl)üde faaliyete geçil. 
miştir. 

Ayni zamanda bir ihraç iskelesi olmak 
vasfını taşıyan Uzunköorii mıntakasındn 
da domates ve kavun yetiştirilmeğe e. 
hemmiyet veri1rnektedir. 

Bu maksadla Holanda, İtalya, Bulga. 
ristan ve Amerika cinsi domates tohu. 
mu gc't irilerek 500 dönüm-araziye 12 dns 
domates ekilmiştir. 

istihsal miktarı bir milyon kiloyu bu • 

ISTANBUL HALK 

TiYATROSU 
Kenım GQler ve 

tırkadnşları 
Bugün gündüz Y edilculc 
Pınor sincmll5ında 

EKMEKÇi 4 P. 
Gece Oı tııköy emek ııiııema

ıında Bayan Mişcl geccıi büyük '4üaamcıc 
Zengin proğram Hanı Okulto telepati tecrübcıl 

~_..._,_--, TOrk Reva Opereti 
Bu akşam Beylerbeyi 
iılı:elcı tiyatrosunda 

.__. ........... 
BiR GONOL iŞi 

operet 8 perde 
1 tablo 

Muhliı Sebahattinin 
eteri 

Iacak olan bu domatesler kısmen taze o. ------------ ---
larak ihraç, kısmen de kurulacak fahri. 
kada vitamini, kokusu ve rengini muha. 
faza eden salça haline getirilmek sureti. 
le sevkedilecektir. 

Rasyonal çalışmalar neticesinde bu 
sene memleketimizden evsafı ıslah edil. 
miş miiıhim miktarda portokal, yaş üzüm, 
kavıun, domnres. pırasa ihraç edilecek ve 
bu peyderpey diı:ter meyva ve sebzelere 
de tesmil edilecektir. 

eşin ve sahtiyan piyasası 
Bir müddettcnberi Almanya ve Çele.. 

yaya mühim n;ıik arda meşin ve sahtiyan 
satılmaktndır. 

Son günlerde Almar. permi dairesin:in 
meşin ve salhtiyan fiatlarını düşüreceJi 

EOI! TiYATROSU 
Nuri Gençdur 
ve arkadaşları 

Bugün gündüz 
Oılcüdar lnşırah bahçesinde 

Taf parçası . Arab seçı 
Pıyeıs - Vodvil 

akşamı Ye11işchir Cumhurıyet bab'>esınde 

YALNIZ BiR KELİME 
Murad ŞamU varyet ıı 

N şit Özcan • Er tuar ul Sadi T k 
b rlılı:te lu ece 

Kara umrülc - Zafer 
a 1 tıyııtroııuuda 

Karma Karışık 
vodvil 8 perdo 

cıkuyucu Ayıel 



Çok eski ve güzel 
• 

bir kasabamız:· lznik 
lzniğin her yanı tarihi eserlerle doludur. Yalnız bir 

somaki sütunun kıyme i 60.000 İngiliz lirasıdır 

Erzincanda hayal 
pahahhğile mücadele ~ 

ediliyor 
Erzincan (Hususi) - Memlelrette 

hayatı ucuz'-atmak için büyük bir gay
ret sarfedilmektedir. Bu münasebetle 
toplanan iktisad komisyonu et ve ek -
mek fiatları üzerinde bir çok incele -
meler yapmış ve neticede un fiatlan .. 
nın yükseklı -i dolay1sile yeni -rnahsu 1 
çıkıncaya kadar ekmek narhını ha ihn
zırile kabul etmiştir. Et meselesine ge
lince otuz beş kuruşa satılan koyun e
tinin kilosunu 25 kuruş ve sığır etinin 
kilosunu da 20 kuruşa indirmiştir. Ev
velce yetmiş be.\i kuruş olan tereyaA1-
nın kilosu 65 kuruşa indirilmiş ve ha -
marnlar ücretinde de bir değişiklik yap 
mıstır. Bu narha göre erkekler hizmP.t-

~ .. 
li olarak 40, yıkanma 20, kadınlar ıçın 

Sayfa 1 

Kastamonuda bir kendir 
fabrikası kuruluyor 

Fabrika asırlardan beri kendir istihsal yeri olan bu 
havalinin kalkınmasında büyük bir rol oynıyacak 

12.5 ve yedi buçuktur. Çocukla~.~ üz\ 
para. asker için beş kuruş hamam ucre-
ti tesbit edilmiştir. Bu suretle karar al- Kendir ı~t·lısal mıııtakası Kas tamonu ve Taşköpnidcn bi'r görünü§ 

tına alınan narh belediye riyaset•ne Kastamonu (Hususi) - Kastamonu mak. Karasu. Karadere, Daday, ve A!a-
sunulmuş encümence kesbi 'kat'iyet e- ötedenberi hır kendir memleketi olarak ma çaylan. Tosyanın Devrez çayının 
den narh listesi alakadarlara ve halka tanınmış bir ~.rerdir. suladığı yerlerde 20 bin hektarlık ara
ilan edilmiştir. Bu işte de,Vali Osman Asyadan Anadoluya eski Türklerin zi müsaiddir. Fakat ancak bundan bir 
Nuri Tekelinin çok büyük yardımları getirip yetiştirdiği bu mahsul şimdiye kısmı ekilmektedır. Müsaid yıllarda bu 

60,000 Ingiliz lirası 1cıymet biçilen süt un ~lığı ve Yeşılcaminin bir köşesi olmuştur. Hayatı ucuzlatmak için be - kadar bir çok yerlerde ve muhtelif çağ- ekilen kısımlardan muhakkak beş ~nil~ 
İznikten Gemlik muhabirimiz yazı - kısmen tahrib edilmiş, ön !kısmındaki lediyenin a1acağı tedbirlerde . ko~aylık larda ekilmiş. fakat K.astamonudaki ev yon kiloya yaklaşan bir kendir elyafı 

'or: işleme taşlar kırılarak koparılmıştır. olmak maksadile Sivas beledıyesınden safı bir türlü bulamamıştır. Ka:';tamo - alınmaktadır . 
. Bursa vilayetine bağlı bulunan İz - Camie girerken sağ taraftaki büyük so et, ekmek, un. fiatlarını resm~n ve tel- nuya kendirin hangi tarihte geldiği ma Harbi umumiden evvel burada S mil 

llık. çevresi verimli bir ova ile kaplı maki sütuna golen müste.c:;riklerden le sormuş. alman c:va~ı bel~ıyey~ v~r lüm değildir. Lakin Osmanlı Ti.irkle - yon kiloyu çok geçen kendir elyafı alı
~adirn medeniyetlerin mekarrı olmuş b ... ta 60 000 İ T r · k t mek suretile beledıyeyı tem·ır etmışbr. rinin denizlere hakim olduğu devirler- nırdı. Şahsi bilgisizlik, sermaye azltf{ı, 
tarıhi bir beldedir. ırıs~ m . ~ ngı ız ırası ıyıne Bilhassa gıdai maddeler ıüzeıinde çok de donanma halatlarının kaffesi bura- ve harice az yollanması ve bilhassa 5cy 
Şehir miladdan 5500 yıl önce teessüs takdır etmıştır. titiz davranılmaktadır. da yetişen kendirden, gene burada i - mak işi son zamanlara kadar bu işi bi-

etıniş, Sümerler, Etiler, Firikler, Bi - Ortodokslar ile Latinler arasında mü 1 mal edilirdi. raz azaltmıştı. 
Zanslılar, Romalılar, Selçukiler ve Os- tekevvin büyük din dhtilafının halle - Adana ba~larmı soyan ar Çok eskiden tohumlarından yağ Çı - Çiftçi de ancak kendi ev halkının so-
2lıan1ılar tarafından idare edilmiştir. dildiği ve İncilin 330 rahib taraftndan yakalandı karılmak üzere .ekilen bu mahsul. bu - )abilecei!i kadar kendir ekerdi. Bu yıl 
1 İznik. sinesinde taşıdığı en eski çağ- ittifakla tahrif ediltliği meşhur Sen Adana, (Hususi) - Uzun zamandan gün sırf el:yafı için ekilme~edir. _ Milli Şefımizin Kastamonu seyahatle -
ara aid muhtelif medeniyetlerin mah- S f. k'l' . . .. 1 k 1 d h be beri Adana bağlarında soygunlar ol - Kastamonu toprakları yuksek dag - rinde bu iht;yacı vakından görmeleri su . . .. .. . • . o ı ı ısesının go ıyı arın a ara - -1 1 

. 
1
•1 1 · 1 · t• B . u, asarı ıle bugunku ınsanhk alemı- makta idi. Bunların faili Mustafa og u ar ve gem~ yay a ara çevrı mış ır. u ü1..erine burada bir kendir fabrikasının 

ll~n bha biçilmez bir müzesi halinde - lerine rastlanılmaktadır. Mustafa Basmacı adındaki azılı hırsız azim yaylaların ve cesim dağların ge - kurulmasına emir buyurmuşlardı. 
dır. nihayet yakayı ele vermiştir. Mustafa çit verdi~i vadilerde suların çokluğu, Bu vı: bu isin vapılması için 750 bin 

Sümer Türklerinin tesis ettiği bu ka- Bir köylü kızgınlıkla bir öküzü tev'kif edilerek adliyeye verilmiştir. hava, toprak ve iklim şartlarının uy - lira tahs:sat verilmi'ltir. Bu para ile bü 
Saban n, Türkler tarafından sureti te - tabanca ile öldürdü Bu adam ibir hafta içinde 8 ev soymuş- gunluğu kendir ekim islerınde !'lefac::et vük bir k<-ndir fabrikası kurulacaktır. 
~süsünü hikaye eden bir rivayatı ta - tur. ve bolluğu temin etm~tir. Halk bu fab~ikamn kurulacai?ından tıh· Balıkesir (Hususi) - Köseler kö • 

ıycyi aşağıya alıyorum: Kendir ekim verlerinin deniz seviye bu sene her yıldan daha çok kendir ek-
N h yünden Kazım adında birisi yoldan a- H lk · · f ı· f' -' 

c U tufanını takiben, küçük evJad- Balık8Sİr 8 9Vln1R aa IY9 1 sinden Y. ük~ekliği 500 ile 800 metre a- mış ır. lar raba geçirmemek yüzünden araların -
ından Türk ve oğlu Tütenk v 0 gene B 1 k ·r (Hususi) _ Balıkesir Hal- rasındadır. Fazla fötiyaç gösterdiği uz Fabrikanın -kuru!nıasil~ bunun cGe--

\'afes oi!ullarından Yavan Adalar da çıkan kavgada ayni köyden Mubar- k ~ ~ esı abada halka azami faydalı vi ve azotlu gübrelerin bolluğu hava cin• tabir edil<'n ve parsümen kfü? dı 
0~niıi sahillerinde birleşmişler ve şim remin koşulu. bulunan öküz~~. ka:, - lmevı • er 

5

1 
akladır. Evin son 6 av _ vaziyetinin de ivi oluşu neticesinde bu- yapılan ~apları da bevlıudr v~r<> yakıl. 

t'lik İz ·kten Mudan•·a sah1·ıı·ne 'i{adaı· nına tabanca ıle ateş ederek oldurmuş- o aga ça ışın ., . . . d be l k . t•f d d·ı k B nı ' lık f 1. t• Parti Genel Sekreter lig· in- rada kendır ıkı metre en ş me reve mıvaca · ve ıs ı a e e ı ece t r. ura -
in-t·dad eden arazı·ye.o zamanlar Ar - tür. Suçlu hakkında takibata başlan - aa ıye ı d h ft d b. 1 ı· ık d 

d t kd .. 1 karşılanmıştır. kadar boy atar. an a a a ın erce ıra ı · ken ir el -
it mıştır ce e a ıı c kl ~ be f 1 A . d enya adını vermişlerdi.> · Elyafının vumuc;a wı. uzun vaz va ı a mır. vnı zaman a urgan ·.;e ip 

* ( ff k' 1 f r r devam ediyor ') ve mukavemetli OlU~U SE'bf'bi]c düm·a kınnarJ olnrak d:-ı vk-edilir . 
. İzniğin tarihi çok canlı ve hareketli Gemlik bandosu muva a ıyet e aa ıye me ~ivasa ve pazarlarında birincili~i al - Bunl::ır da evlerde el tezgahlarında 

~ırcok safhalar arzetmektedir. Bitinya maktadır. ynpılmaktad1r. 
l'i:t.allnr•nın merkezi olmuş. 373 yılla - 'Bir dönüm araziye atılan dört, be-ş Kurulacak fabrika faalivete başlar 
tında İ~itler tarafından tahribe uğ - -1ı kilo tohum ile seksen kilodan yü?. yir- ba~lamaz rrel<'c<'k vıllarda buradan 80 
:aını.ş. İslamiyetten sonra bir çok Türk ~ mi kilo~·a kadar elyaf alınır. belki de 1 00 mHvonu gececek mikda-
lsf 1·1 K ı Buranın kendir sahaları da: Gökır - rında kendir alınacaii'ı muhakkaktır. 
1 

ı a arına maruz kalmıştır. 1 ıcas -

hn bir E'hlisalib ordusunu burada kı - =Nazillide çekirge mücadelesi 
Çtan geçirmiştir. Nafi~ Vekili Çat?lağzmda 

* Sultan Orhan zamanında Bursan n 
~a~tından beş yıl son:a· İznik te Türk
~rın eline geçmi~1 Iznik kadılığına 

Canctarlr Kara Halil getirilmiştir. Bu 
Zaı n muazzam tüıcbesi Lefke kapısı 
haricindedir. Candarlıyı takiben Mu -
:ad bey t;yin edilmiş, bu devirde İzni
g~ Beysancağı adı verilmiştir. 

Burada Yıldırım Beyazıdın Niğbolu 
Zaferinden sonra veziri Hayreddin Pa
Şanın mimar Musa Bin Nasire inşa et
tirdiği Yeş:ılcami Bursadaki Orhan ca
t"nisinden sonra yapılan ikinci büyük 
camidir. Bir san'at abidesi olan bu mu
azzam eserin minaresindeki tezyınat 
gözleri kamaştıracak, ruhları gaşyede
~ mahiyettedir. Cami son istilada 

Pazar 

Nazilli (Hu usi) - Bu sene Nazilli Çata!ağz ndan rnzılıvor: Nafıa Ve _ 
kövlerinden bir kısmında ilkbnharda kili Ali Fua Cebeso • yanında Nafıa 
Nisan sonlarında zuhur eden çekirge Vekfıleti müteha ı;ı arı \'e fn,,.iltereden 
sürfeleri münferid halinde tevessü et- getirilen liman mi.ıteha~ısı olduğu hal 
miş (Gireniz, Çoba:nisa, Muraddağı, de bugün trene bağlanan hususi va _ 
Savcıllı, Kayran) köylerinde Mayıs or- gonla saat 9.30 da buraya geldi. İstas _ 
talarına doğru 150 hektar araziye ya - yonda bura\ a daha evvelce otomobille 

f 1 gelen Vali Halid Ak , jandanna ku-yılmıştır. Bu köylerde aa iyete ,jeçen 
mandanı ile vilavet ı ri gelenleri tara

Nazilli ziraat memuru Tevfik Kaçmaz- fından karşıland , buradan otomobille 
la köylüler elbirliği ederek bir huçuk kömür limanı vapılması ka rla!=;tırılan 
ay devam eden bu mücadelede 4o5o yere giden Vekil, uzun uzadıva "tetkik
mükellef çalıştırılmış. topraktan çıka - lerde bulundu ve mütehassıslardan i _ ' 

Gemlik, (Hususi) _ Gemlık beledi. musiki istidadlarını da artırmakta ol- nlan sürfeler ve kanadlı çekir - zahat aldı. Saat ı o, 30 da drezinle is-
yesinin iki yıl evvel vücude getirdiği 18 mak 'bakımından ayrıca bir kazançtır. geler kontak yapılmak ve zehirlemek tasyona dönen V<>kil. kısa bir istira _ 
kişilik bando faali.yet.im genişletmekte R . b doda çalışan gençleri bocala- suretile ifna edilmiştir. hatten sonra hususi trenle Zongulda _ 

ve halkın mus•ki ihtiyacını karşıJamağa esım. .an . . . önünde Bu hususta ı 05 kilo arsenikli zehir, ğa hare~e~ etti. Nafıa Vekilimiz Ereğli-
çalışm~tadır. Varidatı mahdud olan bu rile bırlıkıte Gemlik Beledtyesı 11 5 !kilo uranya. 40 !kilo ambsabunu, ye ~e gı~tı!cten sonra kömür liman•nın 
küçük kasaba için bu teşkilat gençlerin gösteronektcdir. 2559 kHo kepek ve 50 kilo da pelonez katı yennı t~bit edecektir. 

kullanılmıştır. Cebesoy. burada kaldığı müddet zar-
Dcvamlı mücadele neti~inde bu fında. Zonguldak ve civarı kömür hav-

köylerdc haşaratın tohum garsiyatına zalarıle. b~ralard~ki nafıa teşkiliitını 
. . da tetkık edecektır. 

meydan verılmeden 490.450 kılo muh- ............................................................. . 

Hasan Sev Ola Diyor ki: 

telif çekirge tamaman itlaf edilmiştir. • 
938 Haziranından - 939 Haziranına Budapeşte Radyosu Tenoru 

!kadar tertib edilen muhtelif sürek av - J. K 1 S H O N T 1 
Iarile yapılan domuz mücadelesinde ve Budapeşte Opera 1 s 
köylüler 280 domuz öldürmüşlerdir. Bu R U O O oprnnosu 
bölgede domuz çok azalmı;Ştır. L F F V 

nin 

1 
- Hasan Bey, son giın. 

erde tan~ıyonum hır havı; 
<hl.şmüş.:.ı... • 

• . . Gidip kendimi 
doktora göstcrd:m ... 

bir • . . Bana meyva kürü 
· tavsiye etti ... 

Hasan Bey - Vah za • 
vatlı dostum.. sen: doktor 
mirasyedi zannetmit ga • 
liba!. 

Adana C. H. P ilyön kurul 
reis vekilliği 

Adana (Hususi) - Adana C. H. Par
tisi ih·önkurul reis vekilliğine Nevzad 

NOVOTNI 
Bahçesindeki parlak muvaffa· 

kiyetleri devam ediyor. Gr itri. 
.~ .................. ~ 



.. ,,. SON POSTA T_. ı• 

ı __ H_ı_d_i_ıe_ı_er __ ~_•_111_sı_n_d_• _ _.I 

ANKET KAPMACA 
Bir tüccarın balta ile 

başını parçahyan 
köylünün muhakemesi 

Meraklı arkamdan bağırıyordu: 
- Bay bay. 
Ge?U! ya:kalanm1ştık. 
- Ne haber? 
- Ha'bcr, sizde? 
- Bizde olan haberi biz yazarız. 
- Orası öyle •• ben şimdi bır şeyi me. 

ırıak etmiştim. 

- Senin merak ctmedöğin şey var mı 
iri! 

- Sizin gazetenin adı ne? 
- Yeni mi öğreneceksin"! •. 
- Hele sen söyl<? •. 
- Son Posta! 
- Veminelıgaraib. Ehndeki gazete 

nedir? 

1 yorsun, 'bekarla.nn niçin evlenmedikleri. 
ne dair oları anketi Son Postada gör.ıyor. 
swı. vcaninelgaraib diyorsun. 

- Tabii. derim. Ya ben 2~zetenin a. 
dını yanlış okudum. Yahud da hayal gnr. 
düm. 

- Gördüğün nediı:? 
- Son Postadan haşka bir galt'tede 

cNiçin evlenmiyorbr.> d;,ye bir anket 
gördüm. 

Katil mahkemede: "Karım-
la seviştiklerini anladım, 

öldürdüm! ,, dedi 

Bir motosiklet kazasının 
muhakemesi neticelendi 

Üsküdar nüfus memuru motosikleti ile bir kadının 
ölümüne sebeb olmaktan 8 ay hapse mahkum edildi 

- Bu muydu merakın? 
- Dalha ne olsun, Son Posta bu an. Geçen Temmuz ayında Kartal ile 1 mahkemesinde müddeiumumilik ma • 

!keti yaparken, b3şka bir gazete de ayni Maltepe arasında, ~ü?ükyalı ~evkiin- kamı. iddiasını serdetmiştir. Müddeiu· 
zamanda yapar mı? \ de vukua gelen fecı bır motosıklet ka- mumı mütaleaları arasında Zehra a -

- Yapıyor işte! zasının muhakemesi bir sene devam dında bir kadınla evli bulunan maz -
- Bekarların niçin evlenmedikl~:ıı. ettikten sonra, Üsküdar asliye cıeza nun; Karacabeyli Fatma ılc tanı:;tık -

den 'başka anket mevzuu d'..inya yüzünde mah~~esinde neticeye varm~~tır:. tan sonra ailesini ihmale başladığın'• 
_ VC!'Sene! kalmamış mı ki?.. Hadısede suçlu bulunan Uskudar kazancının mühim bir kısmın b ka· 
Gazet ~ uzattım. Sa.yfalarır.ı çev•rdi, - Kalmamış olmaz. b~ılamamı~lar nü~us mem~ru Salih, idare etme~te ol- dına sarfettiğini, hatta Fatm~ya u bu • 

- Son Posta! 

ttıktı. Bir kere daha bak~ı: bs'lki! Hem onlar bu a::ıketi içtimaiy:uçı. dugu ~o~osıkletle Yak~:~ktan doner - lunduğu yeri terkederek beraber ya • 
- Hakkın var, Son Po:.ta imiş. Vemı. lar, profesörler vesaıre arasında yapıyor. Katil Mustaja malıkereccle ke~· Kuçu~alıda~ geçtıgı sırada mo : şamağı teklif ettiğini, bundan haber . 

nelgaraib. larmış. tosiklet bırderibıre yol kenarındakı dar olan karısının ise sinir buhranları· 
- Siz bunu yapamaz mıydınız? Çankırı (Hususi) - Çerkeş tüccar- muhafaza taşlarından birine çarparak. t t ld - "k t . t"k F 
- Neye yapaımıyal•m! larından Alo Ören köyüne gitmek ü - yuvarlanmıştır. Kazadan Salih sağ kur na u u ugunu. 71

. re ı:ıış 1
• • atmaya - Neye ikide. bir veminelgara11J di. 

yorsuıı? 

- Bek:U-ların niçin evlenmediklerinc 
dair anket Son Pos•ada .. 

N
"'"'e '\l'!'lpma.,;ı ., b' k ·· · · d 1 t 1 b"lm" . d to 'kl t" t karşı olan sevgısının şıddetı artmasın-

- .... ~.J .J- .uımı. zere ır a şam uzerı cvın en ayrı mış- u a ı ış ıse e, mo sı e ın sepe d .1 . . . 
- Be1ki yapacaktık amma onlar acele tır. Fakat sabahleyı·n Çerkeş yakınla - k d t F.rd· · · d k" k an. aı esının ıse bundan dolayı hasta-

dısmıbn a taso u
1
ran 1 evs kısmın e 1 ·a- !anmasından fazlaca vicdan azabı cek-

ettiler. rındaki değirmen arkı içerisinde ölüsü ın, aşı • ara çarpma ve parça - . • . . . 
_ - ~a~~? ıbir anket mevzuu bulmak bulunmuştur. Cesed. kafası ikiye ayrıl- !anmak suretile, feci şekilde ölmüş - tıgını, bu vazıyet karşısında bunalan 

- Vcminelgaraib. guç m~!dii. mış bir vaziyettedir. Hadise hakkında tür. rnaznuo en iyi };al çaresinin Fatmayı 
sın~k~~hu, şu veminelgaraib!erin arka- - Guç olUT mu. fakat hazırı kabullen. polis ve jandarma derhal tahkikata gi- Bilahare hadisenin tahkikatına el öldürmek olacağını düşünüp tedarik et 

- Evet! 

mek dahıa kolay? . . :t.... k ı.· 
1 

. · koyan Üsküdar müddei umumiliği, tah- tiği ·bir tabancayı cebine yerleştirerek 
- Keseceğim amma kesemiyon;m. A b d v•ı '? rışmış, ıuırço ~ımse erın sorgusu ya- ·ı "dd - yı cgı ım. .. A kikat neti~sinde Salibi Firdevsin ted- gazetecı ere, mu eiumumiliğe hıta -

Çünkü gittikçe merakım art.yor. ? ? ? ? ? pılmış ve nihayet Ş'Uphclcr lonun es-

s 
~- kı'den manda ortag·ı olan o·· ren ko··yu··n· birsizlik ve dikkatsizlikle ölümüne se- ben birer mektub yazıp arkadaşına tev 

l ı I d M bebiyet vermekten suçlu bulmuş ve ı ettı en sonra atmanın evine gitti· - ıca.11. senin beynhe vurmu:l r,!aca1{. r:J d' 'kt F 
Son Postaya bakıyor veminelgaraib eli. uınet. d--1--u iİ ... ri en ustafa üzerinde toplanmış ve • · · ··ıd·· 
=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~ndisinirnuhakemeedilmekfi~re,a~ gını ve onu o fildüğünü ~~emişti~ 

kendisi yakalanarak sorguya çekilmiş. G k b ta k ··ad · livP ceza mahkemesine sevketmiştir. ere za ı ya ve ger~ mu eıumu -
Mustafa Aloyu balta ile başına vurmak ·ı· · k ı k "h if d 1 · Mahkeme. yapılan uzun duruşma mı ıge arşı o an ço sarı · a e erı• 
suretile öldürmüş olduğunu itiraf et - celseleri sonunda Salibin suçunu delil- ilk tahkikatta ise tevilli itirafları. 
miştir. lcrle tesbit ederek, 8 av müddetle hap şahidlerin ifadeleri, otopsi ve ehlivu -

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Mısırda kaç tane ehram vardır? Bir p;yano nota parçasrnrn sıkleti Çankırı ağırceza mahkemesine gön - sine karar vermiştir. Kazanın kurbanı kuf raporu, zabıt varakaları mündere 

derilen caninin Hk duruşması yapılmış- Firdevsin kızı davaya dahil olarak. Sa- catı gibi bil'birine teyid eden deUıille 

• 
Mısınn hususiyetlerinden mühim bir 

kısmını teşkiİ eden ehramların sa,-ısı elli 
yedidir. İsadan 3600 sene evvel inşa edil. 
mi§ olan büyük ehram ancak on üç sene. 
de ikmal edimliştir. Bu ehramın inşası 

için çalışan amelelerin sayısı }()0 OIJO dir. 
Bugün irtifaı 137 metreden ibarettir. .. 

'' Sandviç ,, kelimesinin 

Bir Aiman kompo 
zitoru bir piy:mı.st 
tarafından sarfe. 
dilen gayreti ölç. ,, 
mek merakına '' 

düşmi.iştı.ir. Bu iti§' 
1 

, 

kompozitorun yap ,' . 
1 • ; olduğu derin ~ 
tetkiklere g6rc 

,,. 
, I' 

@ 
cpıanıssımo> olaırak bir piyano tuşunı:ı 

temnsın sıklet mukabili 110 gramdır. 

Meşhur kompozilor Chopin'in cül mi. 
nör> lü son etüdünde iki dakık::ı beş sa. 
niye devam eden bir pas:ı.j vardır. 

tır. lihten tazminat talebinde bulunmuş ise sübut bulmuştur. Bilmuayene cezai eh~ 
Üç jandarmanın muhafazasında ge - de, mahkeme bu sahsı hak için müda - liyeti dahi tam görülmüştür.Vakayı mü 

len katil, fütursuz ve lakayd bir tav1rla bilin hukuk mahkemelerine müracaat teakııb hastanede iki müddeiumumi 
mahkemenin huzuruna çıkmıştır. Genç· edebileceğini, tahtı karara almıştır. huzurunda gayet insicamlı bir ifade ile 

ve.~zun ~ylu ıbir köy delikanlısıdır. Satiye tahkikatı önümüzdeki bu fiili bir hafta tasmim ve tasavvur e-
Uç çocugu olan Mustafa Aloyu pa - h f . f • derek mukavemet edemediği bir taz -

rasına tamaan öldürmüş ve koynundan a h net~C8 emyor yİkle işlediğini ikrar etmesi de fiilde 
64 7 lira ve bir altın, 20 gümi.iş rnecıdi- Sa tiye yolsuzluğu etrafındaki tah - taammüdü teyid eden açık ve bariz de-

yesini almıştır. üç gün peşi sıra Aloyu kikata <lün de, devam olunmuştur. Sor- lillerdir. Ancak gittikçe artan çok şid ~ 
aramış olan Mustafa kövünde klym~t- gu tahkikatı. önümüzdeki hafta içeri - detli bir sevginin. bu münasebetin de 
li antika esya bulunduğunu ve kendi - sinde tamamile bitmiş olacağından. karısı Zehra üzerinde husule getirdi • 
sinin de almasını söyliyerck kandırmış dosya mütalea için müddeiumumiliğe ği şedid bir aksülamelin tevlid eyledi -

olduğunu ve bu suretle köye götürül -
verilecektir. gı· • vicdan azabı ve nedamet gibi mü -

dükten sonra yorgunlukla yatmış o • Mevkuflardan Tahir Kevkeb, evvel- tezad hislerin tazyiki altında iiilin ika 
ki gün asliye 4 üncü ceza riyasetine edilmiş olması itibarie yüksek mahke

Gene Chopin'in çok meşhur olan lan Alonun başına keskin baltayı vur- müracaat1€, mevkufiyet kararına iti -
cMa-rdlıc funebre" inde bir pasaj vardır mak suretile ikiye parçaladığını ve tm" t" l\• hk . . ı... •• mece maznunun lehine olarak tahfüi 

Bu pasajın sıkleti 3120 kilodur. 

raz c ış ı. ıa eme reısı, :uugun ev- . . . . . .. 
ki bunda bütün na·-...eler mevcudclur. sonra 'da kanın akmaması için başı sa- k t tk"k tm• t• ed ·ı· t ceza cıhetıne gıdıJmesı ve ona gore ce-

Sanduvıç:n ne 

/ 

s... ra ı e ı e 1ş ve ne ıc e ı ıraz a -

\ Jy Pianissimodan fortissimoya giden bu rıp ölüyü arabaya yükliyerek ve kom- lehinin. reckline karar vermistir. zalandınlması istenmiştir. Muhakeme-
ol?uğunu hiç bil. \ \ / ~ nağmeler bir dakika sürer ve 384 kiloluk şunun ahırından hayvanlarını gizlice M I h f t d. b' karar için ba~a güne talik edilmiştir 
mıyen yoktur s2. // / - errur ara a care e en rr 

'-.., / sıkleti istilzam eder. ] b k k Ç k · ırı~rız. ~aka~ ~audu ... ııııy m~ ,-:: a ıp ara aya aşara er es cıvarına 

ash nedi? .. 

Poll11f~ : vıç kelımcsını~ a.;.~ ~- getirmiş ve hendeğe atmış olduğu an - kahveci mahkemeye verildi 
lının ne oltlugunu ___;;;;;;; doyururmuş. Ona ekmek içinde yemek. !aşılmıştır. Hasekide oturan kahveci Ahmed is -
bilmiyenler c;•>k. ..._....._._ ler getirilirmiş. Mustafa mahkemede Aloyu, karısile minde biri, belediye tahrir komisyonu Bir çocuk tzyyareleri ıeyrederken 
tur. İngiliz asilzadelerınden John Mrm. Gitıgide bu usul taammüm eylemiş ve gayrimeşru münasebette bulunduğu azalarından Hayri, Sırrı ve Ahmetli dD,Dp yaratandı 
tagunun sıfatı Kont dö Sandviç imiş. Bu o vakitleri evvela: cKont Sandviç gibi için öldürdüğünü, ıbinaenaleyh o anda vaz!fe sırasınd.a tahkir etmek suçun -
adam hem kumara, hem boğazına duş. yemek iı.ierim, denmiş. Sonraları ise bu gözü hiçbir şey görmediğini, üzerinde dan adliyeye verilmiştir. 
künmüş. Kumar masasında iken .vcme- tarzdaki yiyeceklere dof!rudan doğruya Suçlu hakkındaki iddiaya göre. ha -

J cıkan paraların ise Aloya değil· kendi- d" tah . ed"l k l L" -
ğc 1Jrnlkmaz ve kumar masasıncll karnını •sandviç> ismi verilmiş'. • . ıse nr ı ece o an 'l.Jır arsa vu -
-~-=-=-=-=·=-=-=··=··=-=··~-=-=-=-=··=-=-=-=-=-=··=··~··~··=··=··=··=·-=·=-=·=-=-=-=-=-=·=-=-:::~~==~~---sine~~~~~~~~ ~~~an~~.~~da~~ ====- Muhakeme şahi(l.lerin celbi için baş- tur. 

ka bir güne bırakıldı. Bu vak'anın muhakemesine asliye 4 

Yeşilköy ilk okul kamp talebelerinden 
13 yaşında Faik, okulun bahçesinde oy. 
nadığı sırada tayyarelerin geçisini scy. 

retmek üzere parmaklığa çıkmış, hu es
nada rnfrva2'Blesin1 kaybederek diı~-ınüş.. 

tür. ... 

Bir katil 15 seneye mahkllm 
oldu 

Kaza neticesinde yaralanaıı Faik, Şiş.. 
üncü ceza rnalrkemesinde başlanara1t, li Etfal hastanesine kaldırılarak müda. 
davacıların memur olup olmadıkları -
nın tahkiki için, dava bir başka güne 

Okuyucularıma 

Cevablarım 
Bayan cS. $., e: 
- Çocuk terbiye~m:n hatta mı>mr. 

de iken başladığma kaniim. M :mta. 
zam fasılalarla cmzirmı?, ayni s::ıatlt•r. 

de yatırıp lkaldırmnk iyı itıyadl.ır ver. 
menin ilk merhales·dir. 

Siz bu meriıaleyı arkad!:l bırakmı~
sınız, şimdi ilk tahsil çağır.a giriyor .. 
sunuz. Hatmnıza g"i<•ıı Hk nokta iik 
tahsil ile birlikte bfr yabancı u.ı öz. 
rctmeıntir. 

Kanuni mevzuatımız çocuğun yıı 

~ancı mektebe vcrılme5'rı~ ::nimidır 

:ve Galatasaray müstesn:ı ola:·ak ıik 

mekteblerimizde ele yabancı •fü yok. 
tur. Çaresiz mfrrcbhiyeye veya husu.:;1 

hocaya müracaat edc-:r·ksınız. Fakat 
bunu yapma:k dog'"u mu"? Pedagojı 

mlrtcihassısları hük~md~ ayrılıyorlar. 

Bir kısmının iddiasına göre çocuğun 
ilk tahsil başında kulland?ğ: kelimr .. 
lerin ydtimu 900 cl~n ibarettir. Bu ka. 
dar hafif ıbir sermaye hamulesi i\in 

ise çocuğu yormak doğru olamnz. Ta .. 
ibii yoldan gitmeli diyo~hır. İkincı kıs. 
mm iddiası ise lisan öğrenmek kelime 
öğrenmek değil. kefüneıcri ""kolaylıkla 
kullanmanın yolunu öğrer.mek:!:-. Bu 
ise ancak küçük y:ışca mümkiınclur ve 
çocuğun kafasını d!:l yormaı. 

IDen hüküm çıkarm!yaca6ım. Ha·ı~ 
nma ,gcl~nleri söylemekle ıktifa et. 
tim. 

* Bay Hulki~: 
Yl.az ayla.rı için "beyaz sm:>klJı> icad 

edildiği iddiası doğru<lur. Fakat fazla 
tuttuğunu sanmıyorum. 

* Bayan cP. İ.J> ye; 

- Sevdiğini nasıl an!:yayın~? 

yorsun uz. 
di. 

- Gözlerine bakmak kafıdi&-, ce:vı:ı. 

llını vereceği~ fakat csevgh yi ı!~. 

tek> ten ayı.rmasmı bilmek lazımdır. 
Birincinin ışığı devam eder, i!:lrıc!nin .. 
=ki geçicidir. 

TEYZE 

bırakılmıştır. 
Balıkesir (Hu...qısi) - Susığırlığı.n 8 d b" "I f · 

Gürece köyünden Hasan adında birini ursa a ır 81 8 aC!ISIRIR 
ormanda odun keserken parasına ta - muhakemesi 
mruın balta ile öldüren ayni köyden Bursa (Hususi) - Şehrimizde umu-
Mehmed Balaban, 15 seneye mahkum mi kadınlardan Karacabeyli Fatma na 
olmuştur. Katilin suç arkadaşı Meh - mile maruf genç bir kadını taammü -
med Tilki de 6 ay hapis cezası ile ceza- den öldürme'kle maznun makinist Dur
landırılınıştır. sunun duruşması bitmiş. dün ağırceza 

vatı yapılmıştır. 

Bir ihtiyar sokakta d09Cp yaralandı 

Rumelihisannd:ı B :>stan sokağında !i 
mımaralı evde oturan 61 yaşlarında Ha. 
çik admda bir ada~ dün Rumelihisarın-

da yokuştan ~ inerken ayağı taşa ta. 
kılarak yere düşmüş, başından ağır su.o 
rette yaralanmıştır. 

Haçik ~aygın bir haJde Beyoğlu has. 
tanesine kaldınlmtŞtır. 

. ............ ·-····-·-···--·--··········· ......... ._ ............. -·-········ ........ __...._ . ._.__..... .... 
f __ s __ a_c_a __ k_s_ı_z_ı_n __ rn ___ a_s_k_a __ ra __ ll_k_l_a_r_ı·_. ______________________ B_.~s-ik~/~et __ f 
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u aris anın ı si ase i 
nere e u-ru i i ur? 

'······· 
Ev ..................................................................................................................................................................... ~··········, 

! ger Bulgarlar, Dedeağaç, Dobrice ve daha başka ilhaklar vadine kapılarak E 
i yanlış bir katar verirlerse yalnız kendilerine değil, müşkül bir vaziyett~ ~ 
\ ...... ___ bulunan Yugoslavyaya da en büyük fenalığı yapmış olacaklardır. ) 

-················---·-··-···-····-··-···-··········································································· ···········································. 
Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

Fakat J3ul~a .. ,star.ın şimdi'{i tarafsız 

durumundan çıkıp merkezi devl~tiere 

katışması ich miicbir bir sebC'I:. yokt~ır; 

çünkü demokratlar tara[ından herhangi 

uzak ve yakın bir tehlıkc vP.ya tehdide 
maruz değildir. Yugcslavya veya Yuna. 
ni ·t n ,({ibi de, :isflnde merkezi devlet • 
lC'rin doğrudan doğruya bir taıyıki ye;k • 

tur. O ha 'de onu bugünkü tarrı.fsızlı.ı.t&n 

çıkarıp rn rkezi dcvl,,tle>re şimdiden il -
tihaka C'vkedC'c k YP,,fm' ~bPb bir harb 
de m rkezi devletler·~ mutlak muzaffer 
olac~ k arına 'e muzafferiyet halind"" d~ 
a! gari batı Trakya ile cenubi Dobrıceyi 
ilhaka müsaade edeceklerine onun şun • 

t ~ 1; i n n, Roman)a ilP uyuşma • diden kanaat getirmesi olabi:ir. 
ırıa mani olan bir de cen ıbi Dobrice ıne- Fakat !bunlar mümkün mücür? Ve> 
~ est vardır. İkincı Balkan h:ırbinde Bulgarlar, İngiliz ve Fransızlarla hı:ırb 
b·Ulg~ristnnın müttefiklere kar~ı mağlı1 • etmenin ne olduğunu acab,1 unuttular 
t 1~~tınden istifade eden Romanya, K3s _ mı? Bulgaristan, üç tarafını ihata eden 
,,~~ limam ile Çınıavoda Tuna demir • Romanya, Türkiyi? ve Yunanistanla mu.. 

01u köprüsünün emniyetmi artırmak i . barebeyi göze alacak mıdır?! Bulgaris -

ingmcrede New Sout~gatede telefo11 
ve kaıblo şirketindc:! yapılan bir hava hü. 
<:umundan korunınl tecrübesinde, mü. 
esse.senin 6000 işçisi gayet muntazam bir 
surette ve 7 buçuk dakika zarfında sığı. 
naklara girmişlerdir. Resmımız bu tccrü. 
bed n bir sahneyi gösteriyor. 

" Çin harbi kazanacaktı .. /,, 
Çin kız rını ilk defa kısa etek gıy _ 

miye alı\ tır n Amerikalı Cari Crow Çı. 
n'in h rbi kazanacağına inanmakt dır. 
Çın _ Burme hududunda. Japcn tayyar ... 
!erinin u samıyacağı mıntakalarda top. 
lamnış külliyet.i miktarda mı.ihimmat 
bulunduğunu da ilave eden Amerikalı. 
ayni hııdud bo) unda bir Amerikan tcıy. 

yare fabrikasının da işe başladığını, bu _ 
rada 5000 Çinlinin çalışmakta olduğunu, 
ve günde iki tayyare imal edildiğini SÜ)'· 

lenliştir. 

Sayfa ? 

f)'TİYATRO 
Muhlisin opereti 

Bu operet yoktan varetmek güçlüğü karşısında 
pılabileceklerin en kuvvetlisi, en güzelidir 

ya-

YAZAN: iSMET HULOSI 

* 
Muhlis Sabahattinin yazdığı ''e bes

telediği «Efenin Aşku operetinı İstan
~ul bahçelerinden birinde sevrettim. 
Şimdi) e kadar sahnede görü'memiş 

.,ençlerden teşekkül eden trup bugün 
için büyük bir şey değilse de yarın için 
en büyük iimid sayılabilirdi. Güzel bir 
müzik.. perde açılıyor. Ufak sahnedeki 

. 
ızmır biçki ve 

Muhlis Stı'>cı~addhı 

dekor .. bahçe için fena sayılmıyacak 

bir dekor. Genç ve henüz mübtedi sa -

yılacak artistler ıbiraz ürkek, fakat sah

neyi yadırgamıyorlar. Bale kalabalık, 

danslar çok güzel, şarkılar dinlenili -

yor, alkışlanıyor. ve tekrar tekrar din

leniliyor. 

Perdeler birbirini takib ettikçe daha 

güzelleşiyorlar. Müziğe geri perde!erde 
daha fazla yer verilmiş. Fazla ses yok. 

Fakat olan ses kulağa kafi bir zevk ve-

.........................................................•.... 

sonra işifilen sesi 
1889 senesinde Meshur kiişif Edisonun 

Amerikıadnn gönderdiği iki mütelıas.sıs 

Londrada devrin tanınmı~ şairlerındcn 

Lord Tennysonun bizzat okuduğu b.ızı 

şiiri rıni plağa almı~lardı. O zamnnj n. 

beri hiç çalınmamı:j oian bu pltıklar. ara. 

dan elli sene geç·iı~ten sonra, şiır cl'mi _ 

yetinin 250 azasına Tennysonun torunu 

tarafından çalınmı~. şairin gramofonclan 

akseden berrak sesi orada bulunanları 

dakikalarca engin bir teessiı:- ve hiizun 
içinde bıra!kmıştır • 

Yarım a3lr, İngiltere>nı ::ı sesi olarak. 
bütün dünyaya kar~ı çağlıyan Tennvson 
1809 da doğmuş. 1892 de öımüstü. · 

İzmir, (Hususi) - Burnovadaki bı~ki ve elik.iş yurdunun ı . . 
li B. Etem Aykut, Burnova Belediye Reisi Etem Pekin yd

1 
•• sonu sergısı Va.. 

· · ve ıgcr dav~Uilerin 
huzu~le açı~ş ve .. ve taleb~ eserleri gilzden geçirilmiştir. 
Valı, sergının mukemmelıyetinden d:>layı y.urd müdü .. ,.. · . . .. 

rik etmiştir. Fotograita Valimiz!, davet)iler ve talebe ru :end•yc ~~~tuyn tcb. 
ara::ıın a goruyorsunuz. 
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''Bekarlar, niçin evlenmiyorsa.naz?,, 

zj~:::r:;::::ı:~ a ın ar ceua ueri ur ar 

Edebi tefrikamız: 16 cek. Benim fırtınalı, karlı havada yü - amma insanlar çok defa ne yapmak is
rüyüş yapmak arzuma karım burnunu tediklerini bilmeden yaparlar. Eğleni
yukarı ka?dırıp gözlerini açarak: yoruz diye sersemce işkence çekerler. 

- Buuu! diye titreme işaretleri ve - Hele bu eğlentiye insanı soymaktan 
recek. başka bir şey düşünmeyen bar kadın-

c Benim şöyle deniz kıyısında bir mey ları da karış•rsa! 
_'?J.ıl!/,an ahi1.I hanede iki tek içmek istediğim akşam Bir seyahatimde İsviçrede yaşlı bir 

Baba :yadigarı emekdar hiz - var; tavuslar gibi. Hele gözler senin şu karım Tarabvada gardenpartiye gidip pansiyon sahibi 'kadınla konuşuyor -
mctçileri başına toplamış, h<:'r romanlarda yazdığın gibi kurşuni. De- dansetmek istiyecek. Benim arkadaş - dum. O zamanlar harb tehlikeleri çok-
ay başı babama mevh1d okutur. dim ya, bir içim su. Ben hemen :ıemen larla toplanıp şöyle iki parti poker yap- tu. Kadın bir Meryem ana gibi beyaz, 
Yegane derdi de beni evlendirmek. söz kesecektim. Gene aksiliğin tutar, mak istediaim gece karım sinemaya gi- narin ellerini gökyüzüne kaldırdı. l\Iu
Kendi kendine Erenköyünde bana kız ele güne karşı beni rezil edersin. ~e o- delim diye tutturacak. Ve daha hin tür kaddes kitabdan bir mezmur okur gibi 
]ar bulur. Tanıdığı ailelerden gelinlik lur, ne olmaz bir kere çağırtıp soruyım, iü çekişmelerden sonra üstelik hir de yumusak bir sesle dedi ki: 
kız sağhk alır. Bana haber yollar. :Mü- dedim. Dedim amma gene mırın kırın kıskançlık numaraları olacak. Velha - - Arz çok güzel. Gök çok temizdir. 
him ~yer söylivecel,ıini anlatır. Fırsat etme kuzum. sıl ne ben hürriyetimi kaybedeyim ne Bu mavi gök altındaki toprak daha bir 
bulur giderim. İlk sözü bu olur: Annemin bu konforanslan, bulduğu de valide hanımefendinin bulduğu ay bu kadar ~nsana saadet verecek kadar 

1 t parçaları rahatsız olsun. büyüktür, cömerddir. İnsanlar niçin - Evladım, bu sefer sana pır an a bu dünya güzelleri beni bir gün olsun 
gibi bir kız buldum. Sakın gene hey - meşgul etmiş değildi. Çünkü evlenmek Fakat do;rrusu Osman beyin şu çift- birbirlerini öldürecekler? 
h 1 · 3. b B k b 1 '" lik hayatı bana keyifli görünüyor. İhtiyar kadının fikirleri gerçi yeni ey erı·n· l\a arması.n.. a u yı tam fikrinde dei1ildim. Evlenen arkadaşla-

t d rt d K k ~· Beyoğlunun apartıman hayatından, değil; bir çok insanlık mürebbileri bu o.uz o yaşına gır m. ır ına mer - rın halini görüyordum. Bir iki vıl için-
d d d 1 Kı k d J bar, l'okanta, dansig alemlerinden öyle fikri yaymak istemişler, fakat insan ru-ıven aya ın sayı ır. r ın an s::mra de altüst oluyorlar. Evlenmek bence 

usandım ki. eğleneceğim diye sabah - hundaki o çarpışmak ihtirası o kadar 
evlenmek. hele genç kız almak keenne günlük adi. sade yaşayış şeklinden iti- !ara kadar bir bar artistinin nazını çek- .kuvvetli ki en güzel fikirler dimağında 
k~ndin~ maskara ~tm~~ti.r. Baban ~ .- haren en kıymetsiz düsüncclere kadar mek. kırba gi:bi şarap içmek, sonra da kist halinde donup kalıyor. 
nı aldıgı zaman yırmı ıkı yaşında ıdı. bir sürü fedakarlık ve mahrumiyetten sanki bava alıyoruz diye kapalı oto _ Osman beyin hayat hikayesine ya -
Başka evliidım olsa vallahi gam ye - başka bir şey deı1il. Ayni fedakarlığı mobillerde Büyükdere tepelerine gidip kından vakıf olduktan sonra bu fikir -
mem. amma bugün ölsem gözüm açık ba~kasına da kabul ettinneğe ne lüzum kainat rahat döşeklerinde mışıl m~ıl ler kafamda yer etmeğe başladı. 
gideceğim. Varsa, yo'ksa olmuşu 0laca- var. İnsan en sevdiğinin hoşuna git - uyurkıcn güneşin doğuşunu seyretmek * 
ğı bir sensin işte. Hem bu kız senin is- mek için bile hürriyetinden neler. ne - ve sonra herkes rahat kafa ile işinin --- Bizim afacan haıa görünmedi. İ-
tediğin gibi alnfranga.. alafranga de - ler veriyor. Buna karşı beklediği ola - başında çalışırken tulum gibi yatağa çeride bir şekerleme yapayım derken 
dimse başı açık yosma değil ha. Irz eh- bilir. Halbuki evlenmekde böyle bir serilip leş gibi sızmak .. üstcli'.ıt avuç do uyuyaka1dı galiba; bir dolaşılım mı? 
li. Başı önünde aile kuzusu. Çeşid çe - maksad da yok. Benim evde kalmak is- lusu da para harcamak... Doğrusu bu Kolumdaki saate baktım: 
şid frenkçe konuşuyor. Bir yürüyüşü terliğim bir gün karım gezmek istiye - işler akıllı adamın yapacağı işler değil - Ooo. Geç !kalın~ız. Süleyman bey 

bizi bekliyecekti. Siz lutfen haber ver
seniz de hemen hareket etsek. 

Osman bey: 
- Vildan, Vildan! 
Diye haykırarak eve doğru giderken 

ben de kalktım. Vücudüm koltuğun 
kalıbına girmekten uyuşmuş. ayakta 
kollarunı baca'klarımı açıp kapadım· 
Aslan ağzından fışkıran suda elimi yü
zümü yıkadım. Biraz açıldım. 

Osman beyin kahkahaları pencere .. 
lerden taşıyor. Nihayet balkonda gö .. 
ründü: 

- Vildan İstanbula dönmek istemi-
yor. 

Şaşırdım: 
- Sahi mi? 
Ve hatırıma ilk gelen sebebi saklıya

madJm: 

- Rahatsız olmasınlar. 

- Civa gibi. Bir şey yok. Çiftlik bir'" 
denbire hoşuna gitmış. 

Güldüm: 
- Olaıbilir, fakat Süleyman beyiıı 

bizi J:>ek1iycceğini llıtf en kendilerine 
söyleyiniz bir kere. 

Osman beyin başJ pencereden ka)"' 
boldu. 

Ellerim cebimde dolaşıyorum. 
Camlı kapı açıldı. Baba kız gör.in " 

diller. 
(Arkası var) 



Keten Rob Tayyör 

Keten; muha'k!kak ki yaz kumaşlarının en pratiğidir. Bi"Zde henüz gündelik ve 
ehemmiyetsi:z ell>iselerde kullanılmaktan pek ileri geçemedi amma modadaki e. 
•as yeri hiç de bu değildir. En şık modeller ketenden yapılabilir. 

İşte mesela: Şu rob • tayyör fena mı? Çanta, eldiven, şapka, ayakkabı garni. 
türün rengine uydurulur. Göze açık, ko yu iki renkten başkası çarpmaz. Bunun 
uygunluğu içinde keten elbise, elbiselerin en şıkı .gibi görünür. 

Gündüz kuvafürü 1 Ayak bakımı 

GilndÜz tlruvafüründe güze~lik ve ye • 
nilik kadar aranılacak bit' nokta da praıık 
olmak meselesidir. Bir iki tarak ve fırça 

dakunduruver.mekle düzelmeli, çabucak 

bozulmamalı, özenilmiş hissini verme • 

meli, mümkün olduğu kadar tabii gi> • 

Ayaklarınızı cildi yumuşatacak dere • 
cede süre'kli banyo etmekten sakınınız. 
Biraz tuz karıştırı1mış ılık suda yıkama. 
nız çok defa kafi gelir. 

Ayaklarınız sertleşmiş, tabanlarınızın 

derileri yer, yer, katılaşm1ş ise üzülme • 
yiniz. Böyle ayaklar mukavemetli olur 
ve nisbeten daha az ihtimam ister. Şu 
halde oldukça sıcak bir su ile yıkadık • 
tan sonra katı yerlerini sün{!ertaşı ile gi. 
deriniz ve sert bir fırça ile fırçalayınız. 

Tırnaklaınızı muntazamca kesiniz. Fa • 

kat ete batmaması ıçin köşelermi yuvar. 

laklaştırmayınız. Yapışık ve tımağm üs. 

tüne yayılmış derileri geriye itiniz. Öl:i, 

fazla derileri temizleyiniz. En nıhnyet 

el tırnaklarınıza sürdüğünüz cila ile ay. 
ni renkte bir tırnak cıltisı sürünüz. El ve 

ayak tırnaklarımz için kullandığınız cilti. 

lann koyu renkte olmamasına dikkat e. 

diniz. Çünkü ayak nazarı dikkati cclbet.. 

mesı arzu edııen bir U'ZUV değildir. 

Ayak baş parmağı tı.rnağınız kalın ve 

iskarpinler içinde sizi rnhatsız ediyorsa 

üstünden perdah.lıyarak inceltiniz. 

riinmelidir. * 
Fazla bUıkleli kuvafürlerdc bu şartla. Yürürken yoruluyorsanız buna ıki se. 

rın ihiç birini bulmıy:ı imkan yoktur ve c. beb var. 

liasen bunların modası geçmiştir. İri, sey. 

rek bukleler, yassı, geniş dalgalar, bütün 

gündüz kuvafürlcrinin ana çizgileri ol • 

malıdır. 

a. Cildiniz çok hassastır. 

b. Tıbbi bir iırızanız var. 
İkinci se'bab icin hemen doktora git • 

meli. birinci scbeb için de tedbir yap • 

Bu kuvafürü yüzünüze 'llygun bulu • malısınız. Yapılacak tedbir: Ayaklarını. 

yorsanız tereddüdsüz benımsiyc>bilirsiniz. 

Bir gündüz kuvafürünün en güzel husu. 

siyetlerine sahibdfr. Sağ yanını süslıycn 

minimini kadife kordela günün modası • 

zın kızarnu!'; yerlerini yaglamak ve her 

nk am parmaklardan başhyarak ayak bi 

kgine k dır oğm:ıktır. 

Ay k bakımında ayak j;mnastıği de ih. 

nın ıbariz vasıflarından biridir. mal edilmemelidir. Bu hareketler ay:ık.. 

Bilhassa ahu dar veya basık olanlara ları bilekleri etrafında daireler çizdir • 

tavsiye ederi7.. Geniş alınlarda bir ık1 tu. mektcn ibarettir. Parmakıar. ayn ayrı cı. 
tam saç bulWldurmak daha muvafık o. vuştuup kımıldatmak ta kan deveranını 
lur. kolaylaştıracağı içm çok faydalıdır. 

Yazın en giizel şapkası 

Büıyorırunuz, şapkaları çiçekle süslemek bu yaz çok mo. 
da ... Sırf çiçekten şapkalar lbelki daha az, fakat daha orıji. 
nal... Bunlar bilhassa .gençlerde insana tam bir y:ız neş'e
sini, h<ıhar iazeHğini hatırlatıyor. 

Goroüğün:lz tok açıklı koyulu, pembe menekşelerden 

yapılmıştır. 

Fr.m:nz radyo art'istlerinden biri bn ş:ıµkıı)ı geçenlerde 
yapılan cyazm en güzel şapkası. müsabakasında giymi§ .._ e 
pek beğenilnuştir. 

Veniz dantelden yapılan geniş kenarlı şapkanın vuale • 
tmde de bir hususiyet var. Makinede örülmüş alclfıde bır 
\'Ja:et değil, hususi olarak elde örülmüş. 

Holivud modellerinden: 

Spor rob 

1 

l\llodanın yarattığı onzçllik p~~ 

İki kumaşı karıştırarak rob, manto \'(: 
saıre yapmak modası dah:ı uzun zaman 
dcvıam .edeceğe benziyor. Çünk:.i · Hem 
hususi bir güzelliği var, hem de birçok 
maksadlara hizmet ediyor. Başh başına 
rob olamıyacak .ıtadar aı kalmış parça , 
ları, biçimini düzelteceğiniı: elbiseleri ar. 
zuya uydurmakta son derece işe yarıyor. 

Gördü,ğiinüz şu sade model kareli ve 
düz !kumaşın birleşmesmden meydana 
gelmiştir. Düz ~umaş bir garnitür gibı o. 
muzları sarıyor. Arkanın ortasından, da. 
ralara'k bele iniyor. Önde daraldıktan 
sonra yeniden y~nlara doğru uzanıyor ve 

birer cep t~il ediyor. 
Sivri kol kapakları da ayni kumaştan ... 

Düğme yerinde fermetör, yakada u::ıcık 
bir fiyonga, eteğin iki yanında. bacakla. 
rın hareketini kolaylaştıran, birer ufak 
yırtmaç... Bol etek modasının bir saıgın 
halinde yayıldığı bir sırada daracık, kıp. 
kısa bir etek başkalık ve değışiklik ol • 
mak itibarile çok sevilir. Balı vi\cudler 
vardır ki onlara dar elbiseler boldan çok 
daha iyi gider. Böylelerı sırf moda~ n uy 
muş olmak için kendiler: n ı kloş, plili, 
büzgülü elbiseler giymiyc mecbur say .. 
ma'Sınlar. Moda, tek şeye saplanıp kal • 
maz. Daima biıibirine zıd şeyleri kendin. 
de toplamıya çalışır. Holivudun güzel 
modeli buna en açık bir örnektir. 

Bir arada görmeye alışmadığımız renk lcr .gibi !birlikte kullanmadığımız ku • 
maşlann da lbu sene aynı elbisede birleştiğini görüyoruz. Işte siyah kadife ~ıe 
süslü ipek şantugdan yapılmış güzel bir tayyör. 



10 Sayfa 

1 Fotoğraf tahl!!leri-

GlrlltU 1e mucade1eden 
hazzatmiren bir genç 

Çemberli. 
taştım H. I§ıl11a11 

karc:ıfc ~~ri11i ... onı. 
yor- I 

Hfı.du.e yarat • 
mada:- ve :lah:ı 

zıyade ol uruna 
bağlanarak yaşa-

j Kayı~lara ltajlanmaktan 
sı1ulaR ltir genç 

1sta'llbuld:ın Ct>. 
vod kaTa1't eril.ıi. 
sonı110T; 

Kadınlar üze • 
rinde tes:r yapa • 
bueceğıne ir.a!'l • 
mışlara mahsus 
hislen olabilir. El. 

SON PO.STA 

Bir sarhoş diğer 
bir sarhoşu tehlikeli 

surette yaraladı 
Dün gece Tophanede sarhoşluk yü -

zünden bir cinayet olmuştur. Çiçekçi 
Vehbi adında biri sarhoş olduğu halde 
lıamm.al Turbanla kavgaya tutuşm~
ur. Kavqa ş1ddetlenince Vehbi hamil 
olduğu bıçağını çekerek gene sarhoş 

1 ıbuhman hamına! Turhanı boğazında~ 
kamındana kulağı arkasından olmak ü
zere 3 yerinden ağır surette yara la -mak ister. Bu 

mevzu !iz"!rinde 
ısrarlı m·mak3ta • 

bic;e "~ eşyasını 
,_ · kull k mıştır. Hayab tehlikede olan Turhan 
'-'=mız an'IlJ -k· ıı.. • k ld 1 

tem · · ... Beyoğlu Zu ur uastanesine ra ın -ve ız gıyınme:r 

da bulunmaz. şahsını alakadar eden me. 
selelerde ç~uk tesire kap !ı!'. 

hev ni taşır. Sıkıca ve yeknesak işlere mıştır. Cini V:ehbi yakalanmıştır. 

* 
bağlanmak istemez. Cinayet, Tophanedeki aptesanelerde 

Hldiselere karşı olgunlut 
1t ika edilmiştir. 

göstermek istiyen bir tip 
1\fa!'..et den f\e • 

Ş•Jt Suca~ 1. rmık 
..1Jı i.ni sorn:,or: 

Şakacı ve altt\". 
et hallerılc ha 
ta dabll zıyade J.: 
mak yollarmı bi • 
lir. Sözleri ba~ • 
maz • Se\·dıkler:l 

ve ~vmedıkleri 

h=ıkkmıia hisleri .. 
ni .gizlemeğe lüzum gormez. İğbıran de. 
vamsız olur. 

* Becerikli bir tip 
f ~ ı a ıı b ı: l -

C!an flakk. Öztc • ' 
kin karuk•ermi 
SOl"IL"JOf': 

Işlerıni g5r • 
rnekte ve }?tiler 
yü7Jü harekc!!c . 
rilc de ~ördürme~ 
te becerikb <!av -

1 

Kibir, azamet gibi davaları 
olmıran bir tip 

B!.Lrsm4nrı Şet'. 

1 1..-ı ıs..ü 't fr :karak .. 
terim ~on..:rc-r: 

Muayyen hedet 
.. ·e gaye üz:erl'ldf! 

f caymadan yürü . 
yebilir. Menfaat • 
leriı:ıı ihmal et • 
mez. Kı"bJ' ve a:?a
met gibı davalan 
olmad·ğı için bu 
hu.susta iğ'birar :ve husumet du.-et etmez. 

* Ahngan bir tip 
Ad1nadan Z!;.111 

l\tı.msrıl foto{jra • 
tımıı ~mm;. ı.. .. 1\.. 
J,'OT: 

Bir ışc bırden • 
bire sarılır, heves 
gö.Aer1r. fakat ar. 
zulannm netıcc 

lerini almakta ta. 
ramr. Birdenbırc hammülü kuvvc'..li 
kızı!l mn'faatleri • olmıyabfü:-. Ç:ı • 
ni yarı yolda bırakmaz. Mümkı!.~ olduğu 1 buk kızıp bar~ığı gör:.ilebılir. Yumuşak 
'kadar idareci vaziyet!~ takmmağa ve muamele karşısında şi::ldet temayüHumi 
iç yüzünü belli etmem.eğe çalışır. kullanamaz. 

* Pek gözlU bir tip 
1( ii t a 1ı y a • 

cıı•ı .Meinr..cd Ya • 
nar 

SO:"U;,0'4': 

İşind~ pervası&• 
ve pek gö~l\ı rlav -
ranı r. Arkadaşla -
rma nçık ı:sanla 

sataşabılir. fakat 
bu ha!i b~lmaz, et 
raiın:ı iyı bır tc~ir 
1nrakmasına manı o!mar.. 

* Etrafma az gülen bir tip 
.thı.ka-cdcıL IıJ.. 

se 1in 1wr.ıl\1 

S'Jl'"tt;ı:;r: 

Kendis=ne k~ • 
layl.kla bir mu • 
h; t )'apama~ I>ai. 
ma n~'eh dc:ğu • 
dır. Mtimıkaşay~ 

çetin vnziyctle"e 
sokabıH:-. H .. tır tı'!!l&allfl 

\'C gönül içın his 
ve fikirlcrıni saklamaz. 

* 
Zeki ve duygu1u bir genç 

lzmirden ô ner 
Öneren karakte • 
rı1ı soruyor: 

Zekı ve noı;•,.u 
ha .. eketlerile c 
tını sıkmaz 

krndi-ıi kola lık. 

* Ciddi b:r genç 
Denııl•deıı G'l • 

li!.> k!! •'t'l·teriui 
sanıyor. 

Cidd~ tavır1a..-ı 

vardır. Zekism • 
dar. müsbe~ ne!ti • 
ceJcr al:nabılec~ği 
hakltında hisler 

ıl telkin edebiii..'.. 
J Menfaat ve yük • 
aelm.ek hususun • 

1 

Ja ıpek kanaatkar obıı:;a~1r. 

* Çabuk alman bir tip 
A~armla'\ 4.v. 

tti Jro-cktcnm ı:>. 
r.ıı1or: 

Bır bin iç yu • 
ı.ı.ne nüfuz etme • 
den dnkı ziyade 
görünüş kısmının 

tcsin altmi:ı k:ı • 
hr. Bil:Jı~i kad;ıı 

tathik eôer. IJ5nl 
•·: kaMeler cışın.ı 
plınıağ:ı ~cltenrneı. 

* 
le j ve sevim:i bir yavru 

E s 1: ı ~ e fı ı !"· 

ı
dı.: .. ~1y1!a:ı "'"ro!c 
tcrı:ıı sonı' or: 

Zt'kı ve sev:imli 
ha leri etraf :nda 
b;r 5empa•i uy .. :ın. 
dırm ~a k::f · ge -
1 b;! r. S r~t ta.. 

v rac ic "\ r-. rı \"C konuj • 

· " ) apu. Daha zi)'a. 
ır. 

ir Bayan 
Es h~ en E 

istemıyerek karaktermi .nnı!J(ir: 

ır. •·:ırı aynca h l"O. 

g· Jc'l y rd·r. 

Son Post 
Fo'o raf tahii i .... 

Isim • • • • • 
upon 
• • 

Herkesle iyı geçmmE-k '\'e etrafını kır -
nıunak ister. İnt'2am Ye temizl:k kayıd. 
la ma <lıkkat eder. Çabuk alınır ve mü. 
te •ssir OJU~, göulünu almak ta zor de • 
ğ• dir. 

Ai.reıJ • • • • • • 

DİKKAT 
F~tocraf tabllll :ielD bu kuponlıızd&D 
L adedlııiD .:önderilmA9J prttı.r. 

----w-•• ...... •-•-•--w_.•_... ...... _....,. •• 

c Kayıp Aranıyor ) 
Ben. dl Turgudluda aakerim.. İlı:l kar-

deşimi on dört sene evvel b.ybetUm. Kon -
yaya bağlı Karamanın Eminler köyündeniz. 
B1rtnln adı İsak oğlu Eyüb, diğeri de gene 
İshak oğlu Çelebldlr. Bilenlerin insaniyet ns.
uu.na malümat venne1erlni dllerlm. 

~ tepç.a erlerinden 

IEşrd .cıa ill[emal Bilıin 

BANKA 

KOM ERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta.mauıen te:1l.ye edllmil aermayell: 

700.000.000 lta:yan Lreti 

Meibzi: MİLANO 
SiıHln ~~L ~tanbul. izmJr. Londra 

ve New-Yo.rlı:'ta .Şubeler! vardır. 

ffariçteki Batıkalanmız: 
:SANCA COMMERCİALE trALİ.ANA. 

<Frımce> Parls, Mar.sellle, Toulouse, Nlce. 
.!\lenton. Monaco, Montecarlo, canne.s, J"can
te.s - Fir.s, Vlllefranche - sur - Mer, Casab
lanca <Maroc,. 

B/\NCA f'OMMERCİALE İTALİANA E RO
MEN~: Btıcl!res•, Arad, Bralla, Brasov, Cluj, 
Co.stanz~. Gala.ı;. Siblu, Timichoara. 
Bı\NCA co:MMERciALE İTALİANA E 

BULOARA, Sona. Burgas, Plovdlv, Varna. 
BANCı\ COMMERCİALE İTALİANA PER 

L'EGITfO, Aiexandrle d'Egypte, Elk.ahlre, 
Port - Said. 
BA.~Ch OOMMERCİALE İTALİANA .1 

GREr.A. At':na, P.lre., SeL'\nlk. 
BANCA COMMERCİALE ITALl'\NA 

TRU'ST COMPANT, Pihlladelphla. 
P.ANCA COMMERCİALE İTALİANA 

TRUST COMPANY - Ne:w-York. 
Müste.rek Bankalar 

Banque Franç;ıse a İt.allenne pour l'ame · 
rlque dı; sucı, Pa.r1s. 

Ar!nntlnde: Buena.1-Alres, RG.!tUio dv 
Bant;. f~ 

RRESTLY/ ,an: Sao-Pnulo Ye b~lıca tehir . 
IL"t'il'lde şubeler. 
CHİLİ'de : Santtago. Valparalso. 
COLOMBİA~: Bogota, Barranqullla, Me 

deJlln. 
URUGUAY'da· Montevldeo . 
8 \NC4. DELLA SYIZZERA İTAUANA: 
Lugr.n"I, Belllnoona, Chlasso, Locamo. 
7.urlch, M ~ndrlslo. 
K:\ 'CA Ul\GARO - İTAI.İANA S. A. 
Pe. tc •t- başlıo Şehirlerde Şubeler: 

HRVA1"SKA BANK D. D. 
Zal!ı·et>, Susak. 

fSı\.NCA İTALİANO - Lll\IA 

ı..:na (Perou> da b~lıca Şehirlerde Şube
ler: 

P.A ·c~ ITALIA'NO - GUAYAQUIL 
Oua vııq U:U. 

1:CUn ul Mtıl'kai: 
Oi.lJıta. Vn_yvoda Caddesl, Karaköy Palas. 

Telefon 44M5. 
lstanbnl Rürosn: 
A'alemc!a- Han. Telefon ~ rA/11(12/lJ 

ftr;ret"t11 Biros11: 
lst.!.kllil C!>cide.si No. Mi. Telefon: llMI. 
~u frarı: İtalya ve Macaristan içlD 

te Tour.lstique ~kleri ve B. C. i. TRAVEL
Ll!:R'S crklerı 

·· e çi eczaneler 
nu gece nöbetçi olan eczaneler şun -

lardır: 

istanhut ciheti dr:kiln: 
Şchzad ai{nda: (L Halil), Eın1nöuDn

de' !HWr.ct.>. Aksarnyda: {Sarım), A -
1 mdarda: ıSırı-ı Asım', Beyazıddo.: rneı 
klsı, Fatihte: (Husaırrettin,, Bakırltö -
yunde: mmı.n, Eyübd~: (Eyübsulta.n). 

Eeyoğ1.u f't.inaeki.Jer: 
İstıltliıl ca.ddecfodc: {Kanzuk), Tepe -

h:ı§ınd!ı; (Kinyoll). Taksimde: <Taksim), 
Tnrlnba§ındo. : lNlhad), Kurtuluşta: 

(Necdet), Beşiktaşta: fNall Halid) 
Bo~, Kadıköy n Adal&Makıler: 

Kadı.köyünde: ı(Kadıkö1>. Üskfuiarda: 
<Ömer Keıwl), Sanyecde: lO&nıan), A
dalarda; {Şinasi Rıza). 

Temmuz 16 

Bekir 
iddia 

erkeklerin 
ve ithamları 

<B;starafı 8 ind sayfada) Evet, kadın1arımız eşine, yuvasına. 
·Bu ikinci scbeb de ekseriya gen~ k1zla - yavruwııa sadıktır. Fakat bu zümre e -
rımıztla görüldüğü için evlenmelerde kalliyette kalır. Vele\• ki, ekseriyette 
mfr.şktilat çıkaran onla:·dır, ~.u sb;: çok kalsa bile bu işler zaten onun yaradılıı 
yerindedir. Şimdi ben yaşamaktA buluu. itibarile tabii vazıfesidir. Bunun fevka -
duğum Ege mıntaka.sından ve İç Anado. ladeliği neresinde".' •• 
lunun go~eneğind~n b~hsedeceğim: Mu - Demek oluyor ki. kızlarımızda kanaat. 
bitte öyle kızlar tanırım kı. aılevi duru. sizlik, şimanklık vardır ve bu ikj keli -
mu hayat m~vcninı.n al:. basamağın - meyi de erkeğin sarfet.mesinı bir hak ~ 
dadır. l.vlendikten sonı'3 kocasından üst larak bahşetmelidir. Kızlarımız ne kadar 
basamaktan hayat ister. Onu alan genç kendilerini müdafaaya çalı~alar nafıle .. 
muhakkak d>erı bu kızı alırsam kaz.ırı - herkesin bildiği bir şey bu?. 
cım idare eder, mes'ud olanım:. dıyc dü. 30 kuruş yevmiyeye çalıian kızlan • 
şümnüştür. Fakat kızlar bunu dür.inüyor mızın evlenmek için kapılannı çalsak: 
mu! Evlendikten sonra kocasının başına cGelinlik. manto ve pantantıf ve 300 Hra 
bir koca beli kesiliyo:. E\'ir.dc görme • da ağırhk isterim!. diye soğuk cevab ha.. 
diklerini istiyor. zır. Ve bu cevabı da gazetı: sütunlarında 

Bahasının evinde yüzünü sabunlamı _ kendilerinde hak gören kızlarımız almı • 
yan kız, kocasından tuvalet takımının en yor, biz bekarlar alıyoruz. 
iyisini .istiyor. babasınır. evinde ytlk ara- Şimdi cevab verin bakalım: Erkekler 
basile gezerniyen bı kocasından lüks O- bir ailenin yükünü omuzlann:ı almaktan 
tomobil gezisi istiyor, babasının bağın - çekinen bir hamal mıdır? Yoksa bu gibi 
da yazın üzüm sepetı taşımaktan nasır - şartlar içinde kazancının kafi gelmiyece.. 
laşmış omuzların-i kocasını!l evinde san. ğini düşünerek ikinci bir şahsın mes'uli. 
sar derisinden kürk istiyor. yetini üzerine almak isterniyen zavallı 

Babasının evinde yemeğim ö~l~dt!Il mıdır? Hakikat budur: Kı1.'.anmız. ka • 
pişiren ~ kocasının evind~ akşama ka. naatsizdir, süs düşkünüdür. Bu .şartlar 
dar gezmek istiyor. Peki, b:ı mudur kız - dahilinde evlenmek ve bu evlenmeden 
larımu.ın işgüzarlığı!. saadet ummak abdallık değil midir!. 

Kadınlar cevab veriyorlar 
fBal\taraf ı 8 inci savfad~ ') 

onlara layık olmak ve ya:-ının gençl:ği o. 
lacak yavrulannı iyi ye~i.ştirrr.ek ; .in y:ıp 
maktadırlar. Yalnız ihtıyaç1arı olup çalı... 
şan gC'JlÇ kızlar bun!l bır istısna teşkıl e. 
eliyorlar. 
Şunu da ilave e!mek lazım kı iz~:vaç 

günden ıgüne azalmakta.h~. Kadın b;i • 
mecburiye maddi hayatı"tı ve istıkb:ılıni 
temin için çalışmak mecburiyet•nd•· ka -
l~·or. Fakat ekseriyet b:.ı işi temıı ve mes 
ud bir yuva ile seve. seve değişe<"ekfo. 

lann minneti altında yaşamamaic için !ıL 
yatını kazanmağa koşacaktır. 

Bir de boşanmak kanununun kolaylaş. 
masını istiyorlar. Dahll bir yuva yapma. 
dan onun yıkılmasının kohyl:kla hazır • 
la-nmasını isteyen bu genç!e:-. acaba ku • 
racaklan yuvaya ne kadar saadı!t getire. 

bilirler. 

Ben bu kanunun değ'FlE?.S~mn tama • 

mile aleyhindeyim. Bekarlıklarında kcn. 

dilerine mübah gördüklerı serseri haya. 

ta alışan ve izdivaçlarının haftasına var. 

madan .metreslerine koşar. crkeklerımız 

az mı? 

Tütk !kızı idaresini b:lır. mes"ud yu -
va kurmağa muktediroi:. Onlar nınele -
rinden tle daha faz~a icarei ı..irler. Bır 
elbiseyi ufa'k tefe'k tad=Hith sene:t'rce ye 
ni gibi göstermesinı b~~ereıt ıdnre eder. 
Bugünün kızı manto, roİ> veya bir çıft 

Böyle hava ve heve<>lerır.c kapılıp yu. 

va yıkan erkeklerın yekunu az değıldir. 

Os•eUk bu gibi yeni kurulan yuvalarda küpe için yuvasının saadPtını boz&cak ka 
dar dÜ§Üncesiz değıldir. Bahse:.ıild~ği gi _ öksüz ıkalmağa mahb•m yavrular Ja ek. 

bi moda, sinema, balo düşküniı değıldir. 

Kadının üç dört senetfo b~r yapacağı b·r 
manto parasile aile bütçesı asla yıkılrr.::ız. 
Fakat aylığını cebine koyduğu gün bar • 
larda para yiyen baylarımır.a ne deme1ı: 

Bekarlara sorarım: Müşfik, ıdarelı bir 
kadının a:rkadaş'ığ•!e kuruıa:ı yuvanın 

saadetine kanaat etseler !en l mı olur? 
Her noktada bekfirtıklarında sürdükleıi 

hayata ni.sbetle daha müreffeh yaşamaz. 
lar mı? Alıştıkları süf!i hayattan t.ıraz 

gözlerini ayırsalar. şüphe.sız görecekler 
ki mesela 60 lira al!ın bir evli adam CO 
lira alan bir bekarın hayatından daha 
temiz, da'ha sıhhi, :!aha muntazam ve 
şefkat içinde mcs'ud ya"ayabılecektir. Ve> 
!bekarlar evlendikleci zaman anlayacak • 
lardır ki bekarlık hürr•ye!. değil, süfli 
hayatın pençesinde südlen bır esaret • 
1ir. 

Bugünün genci eşnır• alacağt bir çift 
çorabı çok ,göre.rek yuva kurmaktan ~e -
kinirsc. elbet kadm bir çift çorabı mev _ 
.zu yapan bu erkek1erle evlenmemek on. 

scriyettc bulunmakhdır. 

Boşanma kan.ununun sıkılı~ı ancak 

böyle yuvalan yıkılmaktan k":-uyab•lır .• 

Bir kadın kalaysız tencerede pişan 
hopfla zehirlent'i 

Büyükderede Eşref sokağında 44 mı.. 

maralı evde oturan Enise, kalaysız ten. 
ccreden pişirdiği hoşaftan yemiş, bir 
müddet sonra zehirlenme alaimi gc.istPr. 
miştir. Enise berayi tedavi Beyoğlu Zü. 
kur hastanesine 1-aldrrılnu~tır. 

İki otobüs çarpıştı 
Şoför Hulfısinin idaresindekı 4019 nu. 

maralı Sirkpci • Bakırkoy otobüs:i. SuL 
tanahmedden geçerken şoför ?Tchmed A. 
linin idaresindeki 40 numaralı otobüsle 
ç.arpışmıştır. Kan neticE>.,cıinde her ıkı o. 
tobüs hafif sure~te hasara uğramı~lardır. 
e ir kadının odasından yangın çı' tı 

Beşiktaşta Paşa deresinde 31 numaralı 
evde oturan Saimenin odasındakı k"ğıd. 
lar tutuşarak yangın çıkmış he 1e, c;.i. 
ratlc söndürülmüştür • 

( Samsunda denizciler bayramı ) --------

Samsun (Hususi) - Denizciler bay ramının yurdun her tarafında olduğu 
@,-bi Samsunda da tezahürlerle kutlan dığmı yazmıştım. Resim, bu bayram
dan bir safhayı ve Atatürk heykeline çelenk koyduktan sonra denizcileri
mizi bir arada göstermektedir. Gece denizde yapılan fener alayları da çok 
güzel olmUitur. 



18 Temmuz 

Fransada heyecan uyandıran bir 
casus şebekesi tutu du 

(Baştarafı l inci sayfada) 
nazaran mevkuf gazetedler, bir ecne
bi -devletten büyük miktarda para al • 
dıkJarını itiraf etmişlerdir. 

Mevkuf gazetecilerden biri c'l'empSl> 
µazetesinde dahili işler muharriridir. 
kendisi polise davet edilerek. verdiği 
Hadeden sonra tevkif edilmiştir. 

İkinci gazeteci de cFigaro• gazete -
sinin ilfınat işleri şefidir. Bunun da bü 
Yük miktarda para almış olduğu anla
;ı1mıstır. 

Yeni tev'kifnt yapılacak 

Yeni tevkifata intizar edilmektedir. 

İngilterede 

kında yapılan adli tahkikat üzerine ve 
askeri mahkeme tarafından yaptırılan 
son tevkiflerden sonra, muhtelif vesi
~elerle yanlış hatta hayali haberler ya -
yılmıştır. 

Başvekil, bu tevkiflerde yabancı bir 
devlet inemurlarile temasa girmiş ve 
bu memurlardan mühim miktarda pa
ra aldıklarını itiraf etmiş kimseler m{'V 
zuu bahsolduöunu tavzih eyler. Bunla
rın hareketi, ca uc;1uk ve devletin da -
hHi emnivetini tehlık<>ve düc;iire>n ha -
reketler hakk ndaki 26-1-919 tarih1i 
krınun la 1 7-6-1q39 +arih 1i kararname 
hükmüne temac; ctırt>kted"r. 

Hiikfımetin karan 
Londra 15 (Hu usi) - Fransada rre-

niş ölçüde yap.lan Alman propa anda· Buı 'uzumlu ~ mi eme hareke+ n·rı 
sm·n izleıi, bu defa da İngilterede keş· mcs'uliyetini üzerine almıs olan Baş
Cedi1mi tir. \CkıJ. bu hareketin şahıs mevzuu bah-

cDaily ExP:ıt"ss» cgazetesine göre, solmakmı n takib edileceifni me'11'e -
Fran" z mukabil casusluk teşk;ıatına kete temin etme~i lüzumsuz addev

1
er. 

~fil" ub memurlar Lon<lraya gelerek, Kcl..a Baı-vıekl', :münhac;~:an Franc;ay 
lnr,iliz meslektas arile temac;a geçm:ş korumak endisesınden mulhem olan bu 
ve bütün İneiltere İmparatorluğunda 1 takıbntın si vasi bir plan üzerinde istis
oreanize edilen Nazi propagandasının m ... r edilmesine vevahud şu c; rada 
ıt>liınlarını bu meslektaşlarına tevdi et- faydasız kalem münakaşaları ihdası i· 
tnişlerdir. çin vesile vapılmasma mani olma~a 

1 Bir Alman kadın nezaret altında 
Diğer taraftan tekrar «Dai1y Ex -

Pr{'SS» _gazetesine _göre İngiliz asayiı teş 
kilatı. bir İn_giliz dini tesekküli.inde m·· 
him rol oymvnn bir Alman kadınını 
nezaret altına almıştır. 

Yiiksck sosyeteye girmek istiyenler 

kuvvetle karar vermiş bu'lunmakta -
dır. 

Bütün Fransızların· hükumetin ni 
hav<.>t vermeğe tevessül ettiği bu ha -
rcr:etıleri takblh 'Q > müttefik oldueruna 
~üohe yoktur. Bu işin başarılması için, 
tahl~ikatın cereyanına zarar verecek 
if~aatııı veyahud havali haberlerin bu 
nu is'kfü etmernı:'si Iazımdır. 

Basvekil, tahkikata aid malumat if-
şasının ve mevzuubahis hayali haber· 
lerin bundan bövle şiddetle tatbik edi 
lecek olan ceza kanununa temas etti -
ğini hatır'Jatır. 

Gizli haberler 

SON POSTA 

Naziler Danzig'de 
tekrar harekete 

geçtiler 
(Baştarafı l inci sayfada) 

ge gelmişle:-di.r. 
Serbest ~ehirde süktinet hüküm slı-

mekle beraber. muhtelif noktnlarda yer. 
Ieştirilmiş olan hav.-ı dafi topları gi;ze 
çarpmaktaıiır. Nazr gençlik kıt'alar., mt.. 
kineli tüfek ve mitralyözle mücehhez rıl. 
dukları halde, sok:ıklard.ı gecıd yapm~ık. 
tadırlar. 

Lehistan hududunda tahkimat 
Varşova, 15 (Hususi) - Almanların, 

Bohemya • Lehistan hududunda Gru;1r. 
wo i'e Milml'lv arasında istihkfımlar ı ... 
tefür.güleri vücude geti.rdıVierı oğrı:>ml.. 
miştir. 

Bundan ba·f~.1 Fryae~ civarınrlakı dar 
lard:ı da. y ru tahkımat yapılmakta ve 
Morrntya garnizonu takviye edilrr.'.?kte. 
dir. 

Anlaşma ihlal edildi 
Vai-şova, lj (A.A.) - Leh matbuı11 

Danzig makamlarının Polony~ - Danzig 
anla~malnrını b~r kere: daho ıhliıl ett ık. 
lerini y:ızıvoriar· Danzi~ senatosu Kra. 
kau köyü y:ıkınındl Hitier gençlıgınr 
mensub hin kişirlen mürekkeh bir k.~mp 
+csis c:tmi~ vr bunı. yaparken serbt-~t 
şehri idare eden ve lima# civarındaki lıü. 
tün ~razınin sahibi olan lıman konseyi. 
nin müs:ıadı>!:;nı alrnan:ıştır. 

Bir tevkif 
Varsova, ı;; (A.A.) - Danzı~ polis• 

Hit eri tahkir etmek suçundan Polonya!ı 
işçi Teodo~·e Borowskiyı tevkif et~iştır. 

E'cm~k huh~anı mı? 
Fırıncı!:ırın aralarıno:ı birhk vücudc 

getirdiklerrni, kenar scmtlerdckı k:içul: 
fırınlan bier b•Pr kapacıkıaın1 , tablnka
ve bakkalları tenzilnt!ı fiat üzerınOt'n 
ekmek verılmedı~ini yazmıştık. 

Sayfa ıı 

Merkeze nakledilen 
hariciye memurları 

Ankara, 16 (Hususi) -- Haric.ye 'Ve- katibi Rıdvan. 

k~let~ me.mu~l~ı·ı. hakkın~l t geniş b1: t ı. Merkezden harice naklen t:ıyir. edilt-n. 
yın ~ıstesı m~l11 ıradey<.: _ıktıran ctmışt:r. Icır şunJar:lır. Ir.lyetullah Cemal Belı;~ad 
Bu ;ısteye gorc ~arı~ ~ıu:teşarı orta c.•d müsteşarlığına, Orhan Halid Vaşıngton 
CelaI Hazım ve fakenacnve başkvnsoJo_ I müste~arlıüına Sed ... ·l z k' l' · · . . .. . • ı :.- o • ... e ; arıs ınus. 
su Basrı dorduncıı dreceyl~. Bcrlir· bl"-1 teşarlığına 8elım Sarpc B "k -. ,, . . . . , , • • r u re;: mu::.tc. 
konsolosu "erı~u.ıı. C~maJ be~ıncı derece. şar Jğma, Hasan Nur Stoknolm başka. 
ye, Sofy~ .b~şkat1l:>: I~e~aı Necat ve Ati tibligine. Ferid Şerif Kouenhag ıkınci 
na baş~atıbı ~e~rı .:ahu- alt~~cı tll'r:ct'. kiı.tıh2iğine, ~cnnan Kal'ıirt. başk:1iibliği. 
ye teclı cttırılmışle. ve mer!'l.ezc r.aklo. ne, Ekrem. ısmail Sofya b:ışkatiblığine, 
lunmuşlardn.·. ~ahmud Omer~i Peşt~ başkfıtibliğine, 

Bunlardan başk'.1 merkeze· naklC'dılc!l. lsmail Uş1klığil Atin 1 ikincı katıJ:ıti~ine 

ler arasın~ ~u ~s~rr.le:· v_ardır: . Rıza Refet S•okholm ikinc1 k5tıblıtinc: 
Bukreş oa~katıbı Bulend Uşaklıg:1 , Mustafa Borovali Bükreş üçiincü k.ltı':I. 

Berut b şkonsolosu Faik Zihnı, Belgrad liğine, Arif Orta<: Moskova evrak mer 
müsteşarı Şevki Nuri, Kahire ln~katibı murluğuM, Şinasi Oyman Lahev üçün. 
Kemal Said, Pari~ başk.ltibı Siret, Ro. cü katibliginc:. Cevdet Dülger Paris ba;. 
dos kons•llo . .,u Reşad Hakkı, Pras ba~ fi. konsolosluguırn, Kemal Karım~ .. Kıbrıs.ı 
tibi Nuri Sabi~, Kıbrıs muavin konsolo.,u Receb Yazgan I\ocıo.<: konsolosluğuna, !r: 
Fuad ~t.em, ~riy7ste ~cnsol?;,tı ~:!"t~ 1 fan Sabit P,·ag konsolosluğuna, Cem~l 
Peşte ıkıneı k.ıtıb! Saf•et, Bukrtş ıkınc1 1 Toygar Tiran konsolosluğuna. 

Naf:a Vekili 
Ankaraya d öndü 
Çan'km, 15 (Hususi) -- Zonguldak ve 

İne:boluda tetl:.ıklerini ıkmaı eden Nafıa 
Vekili Gene!.·ıu .fuad Cebesoy bugün öğ. 
leyin şe.'lırımız~ gelmiş. hararetle karşı. 
lanmıştır. Vekil Çankırıda tetkikatt:.ı bu. 
lunduktan sonr;ı, tekra: gelecegini vade. 
derek, akşam Ankaraya hareket etmişt.:ı-. 

Kızılcalıamamda 
A ·a ı.··rh günü 
KızıJcahgmam, 1:' (A.A.) - Ebedi Şef 

Atatıurkün kazamıza gelışlerinin 20 inci 
yıldönümü olan lli Temır.u.~ gümi yarı"l 
burada merasimb kutlanacaktı;. 

Japon ların esrarengiz 
büyük bir harb gemisi 
Londra, 15 ( A.A.) ~Daily Tcle1. 

raph:. gazetesinin deniz muhn.rririnin b~?
dirdiğine gör.:? Jokosu"ıı:ad:ı Shokaku ıs.. 
minde büyük bir harb gemisi denızc in. 
dirilmiştir. Muharriri"! göre bu gemi, 

cesr.arengıı> bir zırhlıdır. Deniz inşaa!ı 
hususunda ,; aponlar tarafından göster!. 
len ketumiyet dolayısiı~ bu gem! hakkı:ı. 
da fazla malıJmat almak kabı! değild.r. 

BWlunla bernber gemi, donanma erkanı. 
harbiye heyetı, bahriye nazırı ve ımpa. 
ratorluk hanedanını, iki azası huzurun.. 
da denize indirildig: için bu gemin:n 
fevkalade bir ehemmiyeti haiz olduğu a
şikardır. 

Ayrıca, ,güzel ve şık Alman kadınla
t"ın. yüksek sosyetelere girmek üzere 
İngil~reye gönderildikleri de mevda
'tla çıkarılmıştır. Bu cümleden olarak 
biçki ve moda konferansı bahanesile 
her hafta tanınmış bir İnE!iliz ailesinin 
Villas·nda toplanan genç Alman kadın
larınm faaliyeti de polisin dikkat :rrnza
tını çekmiş ve yapılan ani bir baskın 
tıeticec;inde, bu kadınlnrın Nazi pro -
Pagandası yaptıkları tesbit edilmiş -
tir. 

Müşterisi oldukJan fırınlrırm kapandı. 
ğmı gören halk. şimdi ekmek ted:ırıki 
maksadıle bi.iyük fırınlard.l toplanmak.. 
tadır. İki gıindenberi bu yüzden BJğ:ı.d. 

(B~tarafı 1 incı sayfada) çinin muhtelif semt1erind"! halk c-kn:ck 
· ı tedarik t'd. mcmı•;tlr. Sarıyerle Büyü!<. 

Bu münasebetle muhtelif eğlenceler 

hazırlanmış ve bu arad:ı pehlivan gtirc>'"
leri ve cırid oyunları tertib edılmış bu. 
lunmakıtadır. Gece de büyük bir iene:t 
alayı yapılacaktu. 

Bütün kaza nahıy':! ve köylerinden bir 
çok ıheye!le ... • ve halk buraya gelmış vç 

Parti ve belf·diye tarafından misafır e. 
dilınişlerd i ... ·. 

Bu gemıni!l l93G senesind~ tezgfıl:a 
konulan 10.000 tonluk 3 veya 4 zırhnö.nn 
biri veya bir tayyare gembi olması ıhti. 
mali vardır. 

Alman gazetecilerinden süphe 

Bütün bunlardan başka, son zaman
larda «hususi muhrıbir sıfatne .. sık sık 
İn_!!iltereye pelen Alman gazeteciJerden 
de şüphe edilmektedir. 

tında ve Binıgazide rnevcud kı .. Hıt ı e • 
zırhlı fırkalar bu kuvvetten haric;tirlcr. dere fırınbı'ı birlr>~mişl<"r, Lirlik viicudf' 

* HiUer münecc·m'erle müşavere 
ederek karar veriyormuş! 

1 ngiliz~e Daily Mailin Nevyork rnuha. 
biri yazıy-0r: Bir Avru pa seyahatinden 

dönen, Kolombiya Üniversıtesi rekıöni 
Dr. Nicholas Murr:ıv Butler, beyanatt3 
bulunarak demiştir ki : 

getirrni~c: dir. Kaza dahilindekı birrok 

İznikte Atatiirk günii 
İznik, 15 (A.A.) - · Bugür., Ebedi Şef 

Atatürk'ün lzniki şereflcndırdikler. gü. 
nün yıldönümüdür.Bu münasebetle sa
at 15 te Beiedıy\'? bahçcsind•:? kalabalık 

bir ıhafk kütlesini'l iştiraki!e bir toplan. 
b yapılarak birçok hatibler söz almış w 
A1atfork'e aı.:f ölmez, unutulmaz hatıra. 
Iarı yadetınişıerdır. 

Yeni mülkiye 
Müf ettişlerl 

Ankara, 15 (Hususi, - Açık olan ıi. 
çüncü sınıf mülkiye müfettişliklcrıne l,!'. 

şa!k ıkaym:ıkamı :Nazım Güneşcn, Salıh 'i 
kaymakamı :Kemal Aral, Tarsus kayma. 
kamı Mehme:l Ali Oran, Emirdağ kay. 
makamı Em1n Ergüven Gönen kayma. 
kamı Nureddin Arslan ve Malazgirt kay_ 
makamı Fuad Çoruhun hyinleri tensib 
edilmiştir. 

Bunların. her türlü «faydalı mallı -
hlab toplamak üzere talimat almış ol -
duklan anlaşılmış ve bu gayenin ta -
hak'kukunu önlemek için, alakadarlar 
tarafından lfızım gelen tedbirler itti -

köylere ~kmek bıı fırınlardtın gıtmek'c, 
Kıavaklar, Kireçburnu. Zekeriyakôy!i ~t
bi ka 1aba lık yer:cr~ motôr ve h.:1yv;ın. 

hırla ekmek buralarda:ı gf.Hirii!meKte. 
dir. Büyükderc VP. Sar•yer fırınları rn~

tör ve hayvan sahiblc•rı"e ekmeiii te.:-<l:. 

Jatlı fiat •iıerinde!l vermek istPmemiş. 
nark üzerinden ekmeit istiycn tablakar 
ve baklkallaro bi.P ekmek verır.ekten sör. 
fınazar etmi'llerdir. 

- Astroloğlar Hitlerc Eylül başların.. KöylC'ri:w hiçbir vasıta ile ekmek l!f'l. haz edilmiştir. 
. • da bütün icraatının er so~. nok:a~ına va. mediğini :{Ören halk mecburen ;ırabc. ve 

Temps gazetcsının notu 1 racağını bildirrrı1şlcr ve şohretın ı arttır- vopurlarb Sar•yc.r ve Büyiikdercıit~ki Jı. 
Paris 15 (A.A.) - Temps gazetesi mak için ne yapmak ~fızımsa ,_ bu t~rıhtcn rınkı.rn koşmus,. fırınl arın ônündc tl'h 9. 

tarafından burun öi?'le<len sonra n(>sre- evvel yapmasını tavsıy.? etmı~lerdır. ci.ım oJmu~tur. 1 sı> mıntakanın pulis rı. 
dilen bir notta ezcümle şöyle denilmek Butler ayrıc . Hit!crin beş astroloğctrın mirliği vaz'ı yed etmiş. hnlk poliı; mıırı fcı. 
t cdir: mürek.keb bir miısavere heyetı kullandı. tile yatı tırı rrııştır. 

İngiltere ile Japonya arasmda 
müzakerelere dün Tokyoda başlandı 

Askeri mahkeme geçenlerde Tempc; 
gazetesine mensub bir şahsı bir davaya 
dahil etmiştir. Bu şahıs dahili istihba
l'at işlerine memur bulunuyordu. Ne 
nıudirivetle, ne idare ile, ne yabancı 
istihbarat servisile ve ne de sivasi tah
rir heyetile hiçbir alakası yoktu. Bu 
şahıs. askeri mahkeme tarafından iki 
ya bancıvı alakadar eden bir isde şahid 
olarak çağırılmış ve kendisi dinlenildik 
ten sonra tev'kif edilmiştir. Temps ga
zetesinde hiçbir 'kimse kendisinin mah 
keme tarafından çağırıldığından haber 
dar defüldi ve tevkifinden de şahsi ve 
yarı resmi bir malfımatla haberdar ol
duk. Bu şahsın hal ve hareketinde hiç· 
bir şev bizi şüphelendirmemiştir. Tev -
kif edilen şahısların mesleki faaliyet -
]erine tamamen yabnncı hadise~er mev
zu bahsa duiDı anln.,.,ımaktadır. Her 
lıali takdirde bu hadiseler faillerinin 
yalnız tamamen şahsi mes'uliyetlcrini 

icab ettirebilir. Adalet seyrini takib 
edecektir ve milli vicdanın müttehi -
den takıbih ettiği manevralardan mes -
u1 olanların şiddetle tecziyesini ilk ev
vel istiyece'k olan biziz. Fakat bu ce -
za hareketi hakiki hedefi Fransızlar a
l'asında kin ve nifak tohumlan sok -

• mak olan tarafgir mücadeleler elinde 
Vesile teşkil edemez. 

Başvekiletin tebliği 

P aris 15 (A.A.) - B~vekalet tara -
tından neşredilen bir tebliğde ezcı.im1e 
ŞÖ_yle denilmektedir: 

F ransada yabanC1 propaganda h ak -
• 

ğını ve bu astroloğ'arın yıldızları tetkık Şehrin diter St'mtlerir!d~ de ıki gün. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
ederek Hitlere, hamlelerı:ıi ne zaman denberi buna benz:yen vaziyeti('• t~iı:ı.:!. nizam hak!und.ı lngilız hattı hareketiı~i 
yapması iccd> ettiğını bildirdıklerını ilave düs etme~e başlamıştır. Diğer tar.ıft:;n umumi mcs,.le olarak ilen sürmüştür. 
ctmıştir. Jdiçük fınn ·arın kapatılmasını devam e. İngiliz büyi.ıK elçıc;i verdiğı cevabdn 

dilme'ktedir. Fırıncılaı·, kiicük fırın t·a. hükürnetten şimdıyc? kada:- aldığı tali 
hıblerini arala!"ına almakta, biiyük fırın.. mata göre umumi İngilız • Japon müna. 
Iarın satı'lhırmı iştirak ettirmektedir'rr. sebetleri mese~esin(• temas etmek sa~d. * Sovyetler, Letonya ve Litvanya 

hududunu tahkim ediytırlar 

1. ngiliz gazet"'leri habtr veriyorlar: 
Sovyet!er askeri makaml:ırı , Ld.ıny.ı 

ile Lihranya hududlan boyunca uzanan 
takriben 400 kilomet:-ehk sahada istih. 
k-drrıJar vücudc g~ti<mek•edı:-ler. Bura. 
larda hendekler açllmakta, teJörgüJer ve 
tank tuza.k1arı ı~uru!makt:ıdır. 

Moskova taraiından yapılan l•u h~ıır. 
!ıklar her iki deviet aleyhin:? ten:~ edi. 
lecek bir dar'bPnin muitaddemesi o1:ırak 
tel5kki ed.lmemelidi~. Bu tamamıı2 şu 

sebeblerden ilerı gelmekted:r. 

Sovyet erkanıharbiyesi, bir harb vu. 
kuunda, Almanların bitaraf!ııt kanunu. 
nu ihlfıl Pderek, I.etonya ·e Ltt\'anya 
vasıtasile Sovyet Rnc;yay:ı 1ıücum1 geç. 
meleri ihtimali olduğ!.l kanaatindedirlC'r. 

Öbür tıraftan da, tam bir b:taraflık 
vaziyeti mulı:a-fazr~ a azmetmiş ol:ın Fın. 

landiyada. Rusya Almany:ı ile ha:-b.:ıt. 
rtiği takdirde-., ~mıl~rın istiliısına uğra. 

maktan korKulw.aktadı ::-. Bu hi~.-.in ne gi. 
bi saiklerle t!of7du~:ı biHnmemeki.~ b<:>ra. 
ber, lıinlet·ce Finlandiya ıı yoz tatıllerin. 

den vazgeçerek, ülkelerinm şark kısım. 

Iannı muhkemlMdirmek, icah edPn mü. 
d'aiaa tedbirlerini almak için gönüilü o. 
larak çalışmaktadıt'lar. 

Belediye ekmer. üzerindC"ki nnrkı k~;. hiyetini haız olmadığını, bılfıkis m:inhti. 
dırmak için tetkıkler yapmıc:, narkın k:ı1- sıran Tiyencın meselc•sile meşgul olm'..lk 
dırılmasında birça:c mahzurla.- g6rm~iŞ- için tnlfrnat almış bulunduğunu bildır 

tür. miştir. (A. A .) 
Fınnlar ikinci nevi ekm<'k çıkarmn'lt Tebliğ neşredildi 

istememekte. bu cim; ekrr.eklerin sn' :l. Tokyo, 15 (A.A.) -· Arita ile Oraigi!" 
m.adığını ilcrı sürrrıekted;r. BeJediye i. arasında hariciye nezaretinde yapılr.n \"e 
kinci nevi ckme~i kalciırrr.ağ:ı kar:ır v~r- üç saat 25 dakika süre!" görüşmeden son 
miştir. ra neşı-ediien bir tebliğde şöyle de'lil. 

İstanbul Be.ıediyesı ekmek h:ıkkımla mektedir: 
mufassa bir rapor ha1.ırlamaktadı.-. H:ı. Oraigie ve Arita Tıyençir. hadıscsine 
porda ekme~ın bugünkü vaziyeti anlatıl. müteallik umumi mahiyette bazı ır.cse.. 
malcta, ileride yapılacak yenilikler iza'ı lelcsri müznker<? etmi~lcrdir. Muza-kere. 
edilmektedir. lere Pazartesı gürü devam edilecektir. 

B ir beyanname de neşredildi • 
lngilterenin yeni 

askerleri 
Londra, 15 (A.A.) -· Silfilı altın& aJı. 

nanlar bugün 15 Temmuzd.ı ilk defa oJ:;. 

rak seV'k~dilecelderdir. İngillerede mec. 
huri askerlik hizmetine tabi 200.000 genç. 
ten 34.000 i bugı.in 6 aylı.>. hizmete bas
lıyacaklardı •• 

Diğer gruplar. sı~:ı ile gelecek hafü•_ 
Iıır zarfım.fa hareket edeceklerdir. AC'f!. 

miler kışlalarda yüksek mevk: sahibi Z"'. 
vat tarafından karşılanacaktu. 

Folkestoue'da acemt efradı kraliçe 
Mary ka rşılıyacaktır. 

Tokyo, :5 (A.A.) - Bütün Toky 1 ga. 
zetcleri İngi.!ız - ,japon görüşmelerinde'. 
ki hattı hareket1crini tesbit eden bir be. 
yanname nesretnıiş1 erc!ı:. 

Beyannamede, Çin - Japon ihtılfiiının 
başlangıcındanberi İngiltere tarafından 
t~~ib edile~ Çan Kay Şek taraftarı p•), 

Iıtıka teessufle kaydedilmekte ve bunu:ı 
Tiyençin h9disesı gibı müessif hadiselt>. 
re müncer olduğ'.ı bildirilmektedir. 

Beyanname mil!etin Çindckı muka1. 
des harbinde hPr türlii engelleri iktıha. 
ma amade bulunduğunu ilave eylc>mel.·. 
tedir. 

Manah bir Jıareket 
Tokyo, 15 (A.A.) - J apon fılo1arınm 

kombine manevrala!."ı miinasebctıle, liıo. 
nun 21 T~mrrıuzda imparatorun .inündc 
bir geçid yapacağı resmen bildıri!mex.. 
tcdir. Geçid Tokyo yakmındak1 Yokosira 
de~iz üssü açıklarınd.! yapılacaktır. 

lyi malumat alan mahfoller heklenni. 
yen bu haberir. İngiliz • Japon konferan. 
sının açıJmasma manalı bir surette: t 
d'"f tı·~· rc;.ı. 

u e ıgını vo bu tesadüfün :nrınevral:.ı-
ra ~aponyanın Pasifık Okyanosundaki 
denız kuvvetini:ı bır nümayişı mahıveti 
ni verdiğini bilhass-ı kaydediyorlar.. • 

İngiltere ve Fransaya 
ihracatımız artıyor 

( Baştarafı l inci sayfada) 
lül t l es irrj F.ge Ak:ıl:ı pamukiarı 4~ k:ı. 
nıştur. Hazır mar Akalalar sı.; kur.ıştn.n 
satılıyor. 

Belçika ve Hclandadar. alman teklif. 
Jer İzmir satı:!ıiarı arasınd.ı üzüm ve irı. 
cir üzerine bazı fıat ayrılıkları vücude 

getirmiştir. Bugünlerdı~ bu piyasalarla 
~a büyük i~ler yapılmnsın.:l intizar cdi. 
lıyor. 

Alman kontroı dairesı, henüz üzum 
ü~~ne yeni mevsırn fıatı tesbıt etm~
mıştır. 

P amuk r ekoltesi 

İzmir, 15. (Hususiı - 939 yılı E~em:ı 
A.~~-La pa~uk. rekoltesi, şimdiye k&dnr 
gorulmcmlş bı:ı nisbettedir. Rekolte ga 
çen senenin :m.ooo balyasm:;ı mukab;J b~~ 
se~e ~20?000 baly•ı olar:::k resmen tahini" 
edılmıştır • 

• 
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. 

RLANT üZüCU 
1111 lllUUlllll .. ' lllllh. Çeviren • • Faik Bercmen A11W .. ~ 
usıl kardeşler terzihanesinin, her kal'dı. Bu üç gününüzü, oğlum Vilyam i. 

afı pırıl pınl parlayan aynalarla süs. le Savay'da geçirmenizi istıyecektım. 
odasında. güzel manken kızlar bir kuş Yıdk, sözümü ters anlamayın! Vilyamın 
ıltı mı andıran şakrak seslerilc de - gerrç ve yakı.şıklı olmasma rağme:ı hır 

bfufuütün tatlılaştırıyorlardı. 1h.ısuru var: Spora fazla düşkün: bu yüz. 
. e:ımer, laciverd gözlii, eığeri sa.. d n şimdiye kadar kadınlarla pek d:.işiıp 

\ nuı in olan iki genç kız, Jinet ile kalkmadı. Flört, s<:>vismek, kadınla gn -
k.. ye çekılmışler, fiskos • edi. mC'k e ~ mdk gibi şey"erdcn haberı yok. 

• Jın t, arkad ş•nın parmağın • Halbuki vlenme "ağın!! gird· .. Onu Ley. 
k t lı pırlanta y:.izüğe bir daha di. Mortovdon'ın güzel kızilc nişanlamak 
ı ı tlı bakıp: fikrindeyim. Kız taı-nfı bu işe razı ~tbı •. 

_ Bunca yıllık arkadaşız, dedi, şu yü. fakat ne bileyim ben, oğlumun bu husus. 
·· nereden ele geçirdin. bir türlü sby- taki acemiliğini herkes bıliyor. Gô;ıül iş. 

iyor un! Seni kısk"ınm•yac:ığ:mı bılı. !erinde bu kadar yaya kalan bir de'ikan. 
un da ne diye an' ;ımıyıırsun sönkı"! lıya kolay 'kolay 1-ız vermezler. Sizden 

.ı. I rı .. rkadaşının yanağın> haiifce sı - istedigim şu: Vilyamla iki gere arka ar. 
k cev b verdi: kaya S~vav oteli salonlarında göriinme • 

- Peki, peki canını anlatayım. Bund:ı niz .• ~ydi Mortovdo.1 da kızfü• beraber 
le gizli kapaklı bir ~e;v yek. Bir hiç yti. orada bulunacak. Oğlumun sizinle iki ay. 

· den bu yüzüğe sahih ok~um. Vallahi danberi münasebette bulunduğunu s0y • 
ü ündüğün gibi değıl •• öy1c inanmamı:. liyeceğim; siz de bu sczlerimı teyid ma. 

~~i. omu~ ~ilkn:e! .. \nlatıyo.rum iş!"·· bu kamında Vilyamb biraz laübııli konu • 
lunç hıkayeyı dınlc de ıbret al. Ge • ışursunuz. İşte bu tyilit'Yi bana yaparsa • 

enlerde Filip Limited şirketi he:::abına .. A • • • " • • 

· · ih · d 11 t h" t 

1 

nız mukafat olaraK sıze tek taşlı hır ı;ır. 
rzım terz anenın mo e erını eş ır e - 1 t .. ··~. v 

·· · L d ·· an a yuzul\ vereceoım.> ek uzerc patronun benı on raya gon. "' 
erdiğini biliyorsun! İşte, bu Y:izük o se. Bu teklifi biraz ı;a~b bulnıakln .. bl·,.a -
ahat sırasında bana verildi. ber ka'bul etmekte hır mahzur gorme • 

Londraya varır varmaz t alimat mu -
ibince Riç oteline indım. Otelde, benim 
çin hazırlanmış olan o daireyı görsey -
in aklını oynaıtırdın Jinet ! Ne ihtışam, 

e lükstü o! Sa'bah, öğle. suvare ve balo 
için günde dört defa elbise değı.şı iri yor 
ve salona inip modelleri teşhır ediyor • 
dum. 

Enfes 'bir hayat süriiycrdum vesseliım. 
Parise dönmeden iki gün evveidi. Mösyö 
Filıp •. t 

Jinet arkadaşının sözimü kesc·rek ma. 
nalı manalı gülfumedi; fakat Mart s<>zü.. 
ne deva:n etmekten geri kalmadı: 

- Abdallığın lüzumu yok. öyle sınsi 
sinsi gülme! İş tahmin eWğin gibl dnğiJ •• 
vakıa yüzüğü Mösyö Filip verdi amma, 
neden ve ne gibi şartlar için verdı, işte 

burası enteresan •. ha nerede kaldımdı? 
Mösyö Filip o akşam benı çağır<lı. cMat. 
mazel Mari, dedi, sız.cıen büyük bir ri " 
cam var. Parisc dönmeniz~ iki üç gün 

dim. Bundan ne çıkardı? Birkaç g:!:ı Sim. 

ra Parise dönecektim. Bir dalın da L)n. 
draya ne zaman gideceğimi Allah bilir •. 
Gitsem de kıyamet kopmazdı ya •• 

O gece bana en çok yakışan t:.ın:let • 
!erden birini seçerek gıydhı ve rnlona 
indim. Vilyam beni bekHyordu. Babası 

takdim merasimim bifüinc2 yola çıktık. 

Laf aramızda oğ~an pek yakışık'.ı ve sı • 
ca'k kanlı idi. Bu surat ve bıı ı::evimlilik. 
le onun papas gibi ytışamıs olduğuna pek 
aklım ermedi amma, bu tarafları beni a. 
lakadar etmediği içi11 aldırmadım. Sava. 
ya geldiğimiz zaman salon doln idi. BI . 

zim için evvelden hazırlanmış ve Leydi. 
ye yakın masalardan birine oturduk. Sn. 
lona girişimiz hoşa gıden bir tesir yap . 

mıştı. Leydi Mortovdon kuru ve uzun 
boylu olmasına rağmen sevimli bir ka. 
dındı. Kızına gelince bi!irs;n ya, tam f n. 
giliz tipi •• Zeııgin olduktarı besbelli idı. 

Bu vak,a çok hoşuma gittiği h.:in n 

lümü iyi oynamağa karar verdim. V1l • 
yamla pek samimi ve pek yakından ko • 

nuşuyordum. Hatta bir aralık elimi bi . 
!eğine bile da-yıadım. Gayet iyt hatırlıylJ. 

rum. Vilyam benimle iki vaıs yaptıktau 
sonra müsaade istedi ve gidip Leydınin 

kızını dansa kaldır:ıı. Ml)syo Fi!ip de bu 
aralık dışarı çıkmıştı. O sırada gözürr. 

Leydinin mas sın:l Hişti; kadın bir takım 

işaretlerle bana bfr şeyler anlatmak isti. 
yordu. Ne söylemek ist vJ,ğinı anlıyama. 
dım. Leydi işin böyle halledilmiyeceği 
ni kestirince garsonl,1 bır knğıd yolladı 

Kağıdda ~u yazılı idi. cBazı şeyler içu. 

sizinle konuşmak icab e.:Uyor. Zahmet OJ 

mazsa kışlık bahçevc ge1cbılır misiııiz''ıı 

Kağıdı okuduktan sonr:ı başımla peki 

Çankırı, (Hususi) - Şehrimizde yeni ı vi binası~ın. planlat"ı hazırun tar~fında."1 
yapılacak olan Halkevı binasının temel tetkik edıldı. 
.atma mera.:.ımi Valimiz Refik Noyarı, Plana gore bu bina bodrumundan ma.. 
me'b'usıt.muz Z!ya Esen, dcvair müdırnn. ada iki katlıdır. Ayrıca yan tarafında 500 
l'arı ve halkın iştırakile yapıldı. kişilik bir sinema salonu da vardır. ilk 

isarcti yaptım. Bir iki saniye ~~çincc ka. 1 Bandonun çaltlı~ı !stikliı1 marşı deri:ı katta büyük bir gazino, okuma sa onu 
labalıgyın arasından sıjzüle sür.ile dışan b ı kt d 

bir saygı ve ihtiram içinde dinlendıkte:ı u urana a rr. 
çıkmağa uğraşan Leydinm arkasın-ı ta • 

kıldım. Kışlı'k bahçeye g"rdiğımiz zaman 
sonra Valimiz kısa bir nutuk söylıyerel:. İkinci kat komiteler ve çal~ma odala. 

rmdan ve b'.iyükçc bir müzik çalışına 
Halkevlerinın maksad ve gayelerini ve odasından mürekkebdir. 

kadın beni şöyte bir gözden geçirdi; nıc. Çankırmm yem bır Halkevi binası ka. 
rak ve heyecanım son dereceye varmıi kt k" b ht" l ğ t b ·· t• 

Bina 15 odadan ibarettir. Bodrum kıs. 
zanma a. ı a ıyar 1 '.lll e aruz e .l!'. mında zehirli gazlerden korunma sığına. 

tı. Bu kadın bcndE:n ne istıyordu'? Niha di. ğı mevcuddur. İhtiyacı kfıfı lıır tarzda t\. 

yet söze başladı: 'I1emele konac~ hatıralar arasırıria lan bu bin:ı ~,6 bin lir'.l keşfiıe ve emaneı 
- Mattmazel, Mösyö Filip iki aydan • V.alinin, meb'us. Belediye reisi. Ha1kevi suretile ynpılmağa başlanmıştır. 

beri oğlu Vilyamla beraber yaşadıgmı;,ı reisinin imzaladığı kuğıd vardı. Yeni Halkevi gelecek yıla ikmal edil. 
söyledi; doğru mu? İlk harcı Valimiz kürekle temele attı. miş olacaktır. Resin: teme! atma mcras:. 

Boşa basar mıyım hiç'? Hemen: Bundan sonra yapılaca!t olan bu Halke. minde bulunanları göstermektedir. 

- c:Evch i bastırdım. İ ki aydanberi 
beraber yaşıyoruz efendim. Birkaç gtin 

sonna Parise döneceğimı ve ond1ın ayrı • 
lacağunı düşündükçe ne kadar müteessir 
olduğumu bilemezsıniz. 

Kadın kızardı . Sonra yarı hiddetli bir 
sesle: 

- Peki, peki, dedi, sözleriniz farzede. 
lirn, iki doğru olsun .• Vilyamla berab~ı 

ya~adığınızı iddia ediyorsunuz, peki şu 
halde sağ küreğinın altında ne var'! 

Böyle lbir suale maı·uz kalacağımı ak. 
lımdan bile geçirmediğım için hirden şa. 
şırdım. Lakin tek taşlı yüzü~U düşünün. 

ce bütün cesaretimi topladım ve: 

- Küçük bir ben var efendim, t?edim 
Bu sözüm üzerine kadııı geni~ bir ne-. 

fes alarak kahkahayı bastı ve sonra: 

(Devamı 14 ii.ncü sayfada ) 

( ___ S_a,_m_s_u_n_ı i_s_e_ı i_le_r_i_k_a_m_p_ta ___ __,) 

Samsun (Hususi) - Samsun lise ve 
tecim 01.""Ulu talebeleri kampa çıkmış • 
}ardır. Geçen sene kamp, Kavak mın
takasında kurulmuştu. Bu sene kam • 
pın çiftlikteki sahada kurulması tensib 
eclllmiştir. Gençler tam bir intizam i • 

çinde askerliğin bütün zevklerini tat -
maktad'ırlar. D ~ eı'.U sübayJanmı2ldan 
binbaşı Asını Akıncının nezaretinde li
se talebeleri tam bir disiplin ve inti -
zamlı bir hayat ortasında askerlik ders 
!erini yapmaktadırlar. 
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•Son Postan run tefrikası: 30 

Hayat alım satımı 
1 16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

-ı Baron Wratislaw'm hatıraları: g ______ ..,... ________________ , 
'l'ıirkçeye çeviren: Sıiren:ı Dilmen 

--
Bu iki eng€lden biri (ulema) .. dı~e- ı - İmdi .. bu bey'i şet'iyi kadı huzu-

li de, (Yeniçeriler)di.. runda sebtcttirip bir hücceti şer'iy€ a-
rı duyuyor .. mütee~sir ve d:lhun olu -
)Ordu. Onun için her şevden evve', 
ülema zümresi i1e kadıların (i5Jahı 

e kervansaraylar 
Devrin (Ulema zümresi). tamamile lalırn. 

ahval)lerine çareıer düsünüyordu. Dü!';man ordusunun Belgradı kuşat -ıadam hakkında şika} tte bulunmnk is-tereddi etm~ti. Halkın vicdanları ve Dedi. 
hükfımetin siyaseti üzerinde tegalli.ıb Kadıların ha1eti ruhivesini iyi bilen Fakat, el'er"ndcki paslanmış taassub t• - demlerde çok g<-nç hır adam olan temişti. Fakat irtıkab cttı -i kabahntle

kılıcı i!e halkın his1erine .ve vicdan1a-ıKral ~Lui• nin t~~irnizl~ği ve. Macaı: ri pek iyi ıbilen ve bu ışlerde haı li uya
rına hakim olan .. vezirler n ve padı - bcylerı arasındakı şıddetlı geçımsızlık nık ve kafi dereN>de kurnaz olan Ka _ 
şahların ha vat ve mukadder, tlarile v~ anlac:mamaz ık ve ha~ta b"rbiri al:v pırı~ac:ı. VE>ri ~k paraya ra vmen, böy 
ovnıyan bu korkunç kuv\ete temas et- hırıde tuzak kurmakla ugraşmaları yu- e bır kuryenın bey crb yi nezdine ön 
mektE>n ür1<üvordu. zünden ka ede kafi derecede müdafaa derilmesinin önune eçme yolunu bul-

ve tecebbur ile yaşamak isteven kor - Sadul ah a -a, hiç tE>reddüd etmeden: 
kunç bir kuvvet haline gelmişti. - Hay. hay a -am.. iş. daha sağlam 

Bir zamanlar (din) in Ye -o devirde olur. 
malum olan- (dünya ilimleri) ·lin en Dedi ... Derhal 0 ece gitti. Meseleyi 
fevizli irfan kaynağı olan medrec;el€'r• Galata kad ına an'att:: 
şimdı birer (fıskı fücur) ocağı h"lıni - İ i bozma .. s n d2hi fa;demend ol. Nihay<'t, bir cür' t gösterdi. 'k za )- km veti toplanamamıstır. Hatta bum -ımu tu. Bu adamın bu n hareke in _ 

lara ehil ve erbab kadılar r,önderilme- sı bos den"b1lecek d_"'recede acıklı bir den pPk haklı olara · h · ddete Plen c~
sine .. şeriat mar.kem erinin usu.l eti- duruma düc::mfö:tür .• ı~te bu va~iyctten ıçı rc:ınabl'arı; biz er ıç n rhal d ha iyi 
n<' .. imam ve hat'b,er'n tav .n ~rkıl'e - ~tıfade cd n Kan~nı S~lt"n Sule)man !erzak te:tarık edi~ dı:i takdi d biz _ 
r'ne dair (bazı nizamatı haynyc) va et- d pek o kadar mu ku atla kar ılaşma- zat P d aha aynı k \('ti d r n 
ti. 1 d< n kale) i ve bittabi hri zapt ve tc - edcce>-·nı söv' m k ur · e he · i kor-

almı tı. (Talebei ulum) ünvanı v r'Jcn Diye.» a aca ~ı paradan rüşvet tcklıf 
(ukma narnzedleri), bu medrec:e k"' - etti. 
krind vicdan, cdeb. namu'> duv rula - K dı, bu t , .ifi cana minne bildi. 
rının ve bütün insanlık şuuru!1u11 ta - Hem bu r .. \ ti a arak. hem d , bu 
h"mmül edemiyereij hayas 7 arda bü\ üc t · t n. (m hk me harcı) 
bulunu)orlar .. sokaklarda, zil zu na ola k <:ine m"h'!nce bir para geçe -
sarhoş ,!?'<'ziyorlar .. kaldırım zorba arı c kti. 

:F'akat. c hil ve taacı~ub iri" k n k- h"r c me·e muvaffak olmu tur. Sonra-,kuva düşürdü \e bu kor u be i d'r 
sanıış olan bu aüruh. artık bövle ni - ları bu yo1dan. bu açık kapıdan kor - ki bütün arzular mızı verine iıecc _ 

gibi, cübbe1t-rinin altında koskoca pa .. (Valide kahyası saadetlfı, utufetlu 
lalar ta~ıyorlardı. Yusuf ağa hazretleri) clbeıte mahke-

zamları ve fermanları d"nl;vecek hal- kunç fe ake'ler Macaristana akmıs, bu ··ni ve bu yolda biz eri tatmin edece -
de değildi. Netekim, ücüncü Sel'min suretle koca bir millet bugün ist'kl8 - ğini vadeyledi. 

(Müderris) ler, (Kadı) lar. (Molla)- meye gidemezdi. Onun icin bu budala 
lar, vesair (ilmi)e rical ve erkam) bu 1 herifin sahilhanıesinde. (Galata kadısı 
rezaleti görecek.. ocaklarının asalet, Şeytan Emin efendi)nin huzurile bir 
nezahet ve kudsiyetini ihlal eden bu sa (meclisi şer'i enver) aktedi1di. 

bu teşebbüsü favdalı bir netice hasıl linde~ m~hrum ~almıştır. ~u ~.et~?l - 27 İ1kteşrin - Bu şeh'rd n, yani BeI 
etmek şu tarafa dursun; bilakis kendi ~~ndır kı -ha:kıkat~.~' ~ ~n ıç~n. o.y~e graddan itibaren yapılacak seyahat ka
aiev'hinde açılan cerevanın kuvvet - ıdı-_Macar Kralı Luı ~~n ulkesı ıstıla- radan olacaktı. Binaenaıeyh uzun bir 
lenmesine sE"b-eb:vet verdi. Ata Molla- ) a ugramıştır ve kendısı de hayatını kara yolculuğu için bize lüzumu olan 
nın idare etti~i fesad şebekesi. derhal kın betm~tir. (1) Ayni suretle Mitro- her ~yi hazırlattıktan sonra sabahı _ 
harekte p,eldi. polis yani Bud~ (Budin~ şehri Türk!: yin erkenden Viyanalı arabac lnr;ız 

rıklı şakileri ıslah edecek halde değil- Bu mecliste, Sadu!lah a • a, hayatının 
lerdi. Çünkü onlar da. iğrenç bir ihti - (vedi senıei kamıle )sini· Yuc;uf ağa va 
ra bataklıfuna dalıp gitmişlerdi. hibe etti. Kadı $evtan efendi, bu hibe- - U1 rna, DE'' ,e'aMberlerin varisi - rin eline geçmış, Transılvanya .topragı gemilerden arabaları ve atları çıkardı

dir ... Dinc:izliöi siar eden ve meml<>keti t hir olunmucı, O trchom vesmr kale- lar. b'zler de bun aı ın 'cinde y<"r C'r· _ 
kafiris1~na çevirme'· i tven pad·s h, .er düc:man hududlar içine katılmış - mizi a1dık ve- böylece İstanbul yo u~a 
bizim ~eref VP h v ··\ <'f rr · ' O\ nm r. }ardır. Bu ün, şel'('fli bir mazisi olan düzü 'mü olduk. 

Kafa1arının (ilim ve irfan) ile dolu nin (~er'an makbul ve mut('ber) oldu
olması lanın gelen bu (efendi) ler. en ğuna hüküm ve di. (Şeriat namına) 
ba<;it \ e cahil insanlarda bile ender gö- yap11an bu bü\i.ık reı-:ı11et, rf m<'n 
rülen b'r (hırs ve tama) ile hükumet mahkemen;n s·cn deft€'rine geçirildi. Bu. v2lnıı hi7e el ··1, ( E>r'i şerif)e cie !kadim bir kra ık ~·ad alt nda ıztırab A . .. Tu 

büyük b"r lı kar 1 ır. ç kerek ·nıem kte. k0m u uluslar de- •. Jm gun,. na ~ank arı iı er·nae v saray k pılnr na saldırıvorlar .. ı Ar- * 
t hd'd l t't ted'r z ka n ve vaktılE> Sırbı tan ve Spo 'nin i-P k) varmac;ında karlı çıkab' m k i

çin. ta ,d kları (Mübarek kiwe) nin 
ikn m t ve erefini ayaklar l tında çiğ
niyor! r ve çiğnetiyorlardı. 

Mahkemelerde rüşvet ve rezalet, son 
haddi bulmuştu... İki yalancı sahid ile 
idam hükümleri verilivor .. beş on altın 
rüsvet ile ocaklar yrkılıyor. hanuman -
lnr söndüri.ılüyordu. 

Hiç kimse, hakkından, mal ndan, ca
nından emin değildi. Hatta hiç kimsC', 
kan ınn ve ev1iidlar,na te ahüb edemi
yecek b'r hale gelmisti. Gözleri, re m'i 
mal ve nukud) ile kararın ş olan kadı-1 
lar; rü \et ve hediyeler mukabilinde 
her fezahati irtikab ediyorlar.. hatt<l, 
(Kitab) ve (Şeriat) ı bile tev11lere uy -
durarr:ık, sad~ bir: 

- Hükmettim. 

Demc-k1e. vicdanları titreten facia -
lara ocbeb oluıorlardı. 

Beş on kuruş fedakarlıkla. mahkeme
lerde evlfidları miraslarından mahrum 
etmek.. (Falan) ın kansını boş dü ü -
rcrek (filan) a nikah edivermek. i~den 
ıbile değildi... (Hak ve adalet) üzerine 
müesses olan İslfim şeriatının en cok 
ehemmiyet verdiği (Hukuku ibad), ar
tık bu haris zümrenin ayakları altında 
çiğnene çiğnene iğrenç bir paçavra gi
bi kıymetsiz ve manasız bir hale gel -
rn~ti. 

Kadılar. para mukabilinde, hiç bir 
hükmü vermekten çcl<inmiyorlardı. Hat 
ta insan akıl ve şuurunun kabul ede -
rniyeccği şeyleri bile, -gfıya, kitaba 
uydurarak-(Meclisi şer'i enverde) din 
liyorlar .. mahkeme sicillerine geçir -
mekte tereddüd etmiyorlardı. 

Misal mi istiyorsunuz? .. İşte ... 
Valide Sultanın ıkahyası (Yusuf ağa) 

hayatı çak seviyor .. yaşı epeyce iler -
lem~ olduğu için, yaşadığı debdebeli 
hayatı bırakıp ahirete gitmek istemi -
yordu. 

Bu garib adam, . ömrünü uzatmaya. 
çare ararken, karşısına (Sadullah ağa) 
isminde açı'kgöz bir adam çıktı: 

- Ne korkuyorsun. ağa .. ben. ömrü
mün bir.kaç senesini sana satarım. He
men. paradan 'haber ver. 

Dedi. 

Yusuf ağa ile Sadullah ağa, karşı 
karşıya geçtiler. Vur aşağı, tut yuka -
r" pazarlığa giriştiler. Dünya kuruldu 
kurulalı görülmemiş ve işitilmemiş o -
lan ibu alış verişi bitirdiler. 

Yu uf a~a. Sadullah ağaya beş kese 
akçe verecekti. Bu para mukabilinde', 
Sadullah ağa da ömrünün yedi senesi
ni, Yusuf ağaya tcrkedecekti. 

Yusuf ağa, yaş yere ıbasmak isteme
di: 

b"f'n hunla-

"" Bii d ki run günlük 
notlarından 

Ankara Radyosu 

vam ı c Er e ı r ;;m { ı . ,a - kam t . h l S . 
va lı biz Bohemyr ılar ise Macari tan-

1 
d a ı 0 an k me r w h arının 

. . c;o un an geçere kara vo1cu uvumu 
da vukua g '"n çarp· ma ar nehc<' ı o- . . . -

• . . zun ı lk 'konak yerı ol n I n ak C'Y a -
larak sefalet ve bedbahtı ıçıne yuvar - h d K" .. k , " 
lanmış bu1unmakta ·z. Belgrad kale - u uçu. pa anga va muvasalat ettik. 
. . T" kl 1. d'· . . 1• Bura<;ı sefıl ve fak r bir kövdiir. Böyle 
smın ur er e me u mesının e ım olmakl'a be be . . 
neticelerindendir ki Macar ülkesinin dik. < ra r geceyı burada geçır -

Yemek ve 
llglıu zamanı 

hadc;iz hesabsız serveti dışarıya akıp . 
DALGA UZl aröu gitmiş ve bu yurdun binler ve binlerce ZS Ilkteşrin - Bugün, yolda Budin 

d -erli ev adı ve biz Bohemyah arın beylerbeyinin maiyeti memurlar•ndan 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

A Q. 19,74 m. ısı9s Kes. 20 Kw. h kiki dostları Macaristan ovalarında- birine rac;tlad k. Bu. Türkler taraf ndan 
~rek bu:y erde ve erekse çocuk - (dMt d ) d ·ı ·c ı rda tatbik e tı imiz yanlış ve hıfzıssıh- .AP. 31,70 m. 9465 Kc.;. 20 Kw. ki kan1ı sa\·a~ıarda düşman kılıcından . E>r. a.r e~ı en \"e va. . i \ ale -

ha k el r.n muvafık olrnıyan ftdet _ çmişler, hayatlarını kavbetmisler - t~n malı !şlcnnı b~yl rb:)' nın emırle • 
lcrimi n biri d yemek yer yemez hemen PAZAR IG 17 39 dir. Bu mem ckct iç'n vapılan ve kat - nne t~vfıkan tanzırn \ e ıdare cd n yük 
yatın k derdidir. Buyuklerln hemen kıs- 12 30: Pro"'ram 12 35: Türk mfü:i Kla - lanı lan bunca fedakar} klar hiç olup sek hır memurdu. Defterdar n berabe-
mı nzamı yorgun argın e\·e gflir gelmez ik pro •ram.) Ankara Radyosu erk k küme ' tın' ve bu koca ülke- bu$,in artık de- rinde bir çok atlılar bulunm kta ve ar-
d rhul ofru ba ına geçerler ve çok 'Seri ve saz heyeti. 13· M mlekct a~t fly rı, aj ns - rden düc:müş bir hale ctinnicıtir. Bun- ka ında beş u.c:ak kendi inin k n, 
bir yemek yeme t.:ı.rzile yem 11-i bitirirler. •-te meteoroloji haberl rl 13 15. Muzlk <K ı - ,., k 'b" Thl 
Ve dah:ı orada umumi bir rehınret 'lali çbk Orkestra _ Şef: Necib A kın) ı Heinz dan onra şur ı da bek n b ir ki· bu, mızra gı ı sı a .~rı~ı t c:•ma ta idi -
gelerek uyuklama a ba ar ve nihayet Munke1 _ Kara orm n polkası 2 - Monrt - et1 af arına ölüm sacan k rkunç diiş - ler. Bunları da yuklu deve er ve katır
bir saat onrn artık uykudadırlar. R<.' majör divertımentodan _menuet dnn ı. manlarımız yüri.iyü.ş yollar nı ve hü - lar ta~.b cd yor ve bu arada ve b r n -

Kuçukl ıdc de ayni şeyi tatbik cdiyo- 3 - Spero Kochmann - Ebedı arknd:ış. 4 - cum jstikameferini Avu turva içleri - raba ıçınde defterdann ze-vcc1cri ve ço 
nız Ak ::un yeme ini yedirdikten onra Schcbek - İtalyan Sfrenadı 5

1 
~i ;omaçn -d vı Pe Ç<'virccek c>r ve gid rck -Allah ös cukları gc'iyordu. 

h mrn Y tn lnrına gotürür ve uyuma _ yana hüly hırı (vals l 6 M c e 8 - ar 1 . . . . . .. _ 
larını trmin ederız. No 2. 7 _ Franz Koni shofer - Tirol cnt.er - terme-;ın!- bızım çok sev ılı vatam - Bu un akşama do !I'U ık nci merhale 

Buyuklerde ol un çocuklarda 
01 

un ha- mezzo. s _ Paul Llncke - Emlne CM' ır ere- ınıza da yürüyecE:\k er ve bunu (kabzai olan (Büyük Palanga va ula ... t.k ve 
zım murldeti 1 k 1 blr buçuk iki saat_ nadı) o - J. Brahms - Macar danı No ı-2· teshir) lerine geçirccekl("rd'r. M ·er eceyi ilk defa olarak atlarımız n )a
tır. Bu müddet ikmal edilmeden hemen 10 - Hnrtmnnn. - Thryın efsanleslaı r (b~~·>> ki Yüce Tanrının yüksek ve mü~tesna nıbaşında ve bir Türk hanında ""'ır _ 

1415 - 14 30' Müzik (Keman so 0 1 - · · · • d d'k l'>~ ... ynt n uykuya kendtm!Zl vcrmekllğimJz . · · 8 35. Miızik eşen oda mü _ bır yardımı hız Bohcmyalı arın 1m a - ı . 
do •ru de ildir y,,,.l ı l d h 18 3o. Progr!lm 1 · · · la b' l · T'" k · _,, ı o an ar a ele tan- zlği _ İbrobim Özg"r ve A:e boce~lerU 19: dına yetışmış o :ı·· ve . ız :rı ur· e- * 
siyonu yuksek olanlarda hazmın muş - "'""uk san ti 19 25: Türk muzlği nncesaz fns saret boyunduruguna gırmı bulun - B d O 

1 
"lk 

kuliitıa vukuu bilvasıta kalb üzerine aksi ~ 20: Mentleket saat ayarı, ajans ve meteo- maktan koruva•... ur~ ~· sman ı u re ine mnh us 
tesir husule getirir. Onun içindir k1 bu roloji haberleri. 2010: Neşeli pln .. klnr - R. Fakat ne '\;azık ki' buni;n :ı...izı'm ken - o1~p hızım bu memlek.·et. teki sc~ ahati-
gibller gece lnttıktan bir muddet sonra H peş J ...,~ 'u d k J_ 11 
k l 20 ıs· Türk müziği: ı - ........ - uzza.m d :ı..· b" . . 1 ı t• mız e ço ça ım anıp ıstıfade etti-imiz 
arın arının gerildiğini ve g0·r.ı·ıslerinin · t Ald ha dı' aramız a 'Uır ınmıze ve mem e {e ı- · revl. 2 - ........ - Hüzzam bcs e: ım - . • . . · .. hanlar ve 'kervansaraylar hakkınd b" 

sıkıştığını .hWedcrek birdenbire uyanır - y.all perçemin. 3 _ Sadettin Kaynak _ Htlz- mize karşı bakikı hır seve:ı ve tesanud r 1 ~ t ~ . .. . a -
lar. Kalb ve damarların do~rudan doğru- zam şarkı: Bin Jıüzün çökiü. 4 - B.mcn duyguları yok! .. Dbğru söz ve özlü, de- _az ma uma ':rmenın munasıb olaca-
yn değilse bile dolnyıslle hazım ne nltika- Şen - Segah şarkı: Sun da içsin. 5 - •• • •• - gwerli Bohemyalılar, hakiki vatanper - gını. sanıyorum. 
ları vardır. Hazmın güçlüğü uzanıası H Ik türkü B h ] k 
knlb evi ü:rerlne menfi tesirler yapar. Kü l{emençe tnks1rni. 6 - ......... - a - verler artık aramızda yaşamıyorlar· on ır an, uzun ° ma tan ziyade genis 
çiıklcrc gelince onlar da daha hazım sü: Bir Y~~· .~"vdim tKuşaldialı. 7mlsk.e .. t ... 8 ..• ~ lar ya kanlı muharebelerde can v~r - huJunun büyük bir binadır. ortasınd; 

Halk türkusu· Miske ge yor · ' ge is d" ib' kl 
bitmeden hatta daha başlarken yatağa Bedriye Hoş"'Ür _ Kurdillhlcnzkfır şarkı: Mıt mişler veya hayat sahnesinden çekil -

1 
n ~ ~e uz .ır açı· ı~ ~ardır. Yolcu-

yatnrlarsa rnhat ve sakin bir uykuya rıpta mı. 9 _ Şemsettin Ziya - Şetrrraban mişlerdir. Eğer bunlardan yaşayan var ar. ~ıaberlerınde getırdıkleri bütün 
malik olamazlar. Uykulan sıkıntılı ve rfi- şarkı: Ey goncıe açıl. ıo - Osman Nlhnd - sa bile sayıları çak azdır. Bu memleke- eş) a~ ı, deve v~ lmtJT1arıru burada 
yalıdır. Bu .scbeble büyükler ve kuçükler Nihavend şarkı: Yim;: aşkı bana dudnğınl': tin bugünkü neslini teskil eden insan - bırakırlar. Bu açık yerin her tarafı üç 
Yemek santıerlnl o suretle tanzim etme - 21' Müzik (Riyascticumhur Bandosu - Şef. • k d ··k eld"k 
lldlrler kl uyku. zamanı lô.akal iki buçuk İ~n Künçer.> 1 _ wagner - Lohengrln o- Iarın ekserisi bu iilke:erin de yabancı a em Y~ s · ı te ve asıl binayı vü -
saat sonra gelsln. Akşam yemeklerinin perasının marşı. 2 - Wnldteufcl - Vals. 3. :-- ulusların istilasına ~ğramasını \ e bu cude getıren ~uvarlarla çevriltniştir. 
eski yanlış bir usul ne geç değil, erken Halevy _ eLa Juive• operasının uvcrtüru. ünlü Bohemya krallıgının da yıkılma- Bu duvar, aşagı yukarı. bir sevivede 0_ 
yenllmesl çok muvafıktır. k Casse Noisette ba J d"' J ----.;;,..---~~-----J 4 - Tschaikows Y - « - ' - sını isteyen ve bundan sevinecek olan up ort kadem genişliktedir. İşte yol -

lesinden şark mclodiSI. 5 - M~net - Wert F k :c l ta ı~:l Cftab !atiyen okunıeuıa.runın poııa 
pulu yollamalannı rtea ederim. Atat ta.t
dlrde Lsteklerı mulrabelealıı kal&bllir. 

her operasından fantezi. 21.50: Anadolu a _ insanlardır!.. a at ben de sadedden ne u a~ )ıa ."'an, mutfiak!Iarı, yemek 
Jansı <Spor servisi.> 22: Müzik <Cazband-PU kadar uzaklaşmış bulunuyorum!.. Ne yerlerı hepsı bu duvarın üzerindedir. 
22.45 _ 23: Son njnns haberleri ve yarınki ise biz gene Belgrada dönelim: (Arkası var) 

"'7~-------------..JI program. 24 İlkteşrin günü 'Belgraddan hare .. .............................................. - .. ......... . .. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il~11lır ı 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşnğıda yazılı iki grup malzeme ve 

eşya her grup ayrı ayrı ihale ediluıck üzere 26.7.Hl3!l Çarşamba günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından nçık ek
siltme usuli e satın alınacaktır. 

Bu i girmek istiyenlernn ner grup hiznsında yazılı muvakkat teminat ve ka. 
nunun t in ettı i vesaikle bir.ı.iktc ek iltmc günü saatine kadar komi yona mü. 
racaaııar l 'zırndır. 

Bu i~e aid rtn meler komi yondan parasız olarak da~rıtılmaktadır. 
1 - 2000 ki o 30 mı im trc ik mnnila kcncvir'ndrn hal t. Muhammen bcd li 

1200 lira olup muvakkut tcminntı 90 liradır. 

2 - 25.000 kilo .sutkostik muhammen bedeli 2G87 Ura 50 kuruş olup muvak_ 
kat teminatı 201 lira 57 kuruştur. (5063) 

ket etmezden ev\·-el elçi efendimizle 
Budin beylerbeyi tarafından iaşemizin 
vesair yol ihtiyaçlarımızın teminine 
memuren sefir hazretlerinin emrine ve 
rilmiş olan (Kapıcıbaşı) arasında ol -
dukça şiddetli bir rnünaka a vukua gel 
di. &-bebi· Kapırıba mm başlıca vazi
fe i bize yeterek kadar ve iyi cin!:in • 
den erzak tedarik etm k o duhı hald 
bu öde\ ini ihmal ve gıda madd"'lerin 
kötü cinsind-en mübay a ederek art n 
paravı da k('ndi cebire a mı!'; bulunma
sı idi. Bundan dolayı elçi Budine bir 
atlı kurye göndererek beylerbeyine bu 

(1) Muhaç mey~ muharebesinde: 

f>'ô[A\'AMA1~1Nl1' 
~AKAT 

~Wi!~ onP st 
DAKI ,._. [} I R. 1 L~N .. 

7 OOTON ULKEYi HER GON OOlA$11l.., 



14 Sayfa SON POSTA 

•Son Posta• .. ~ .. f .. frika.sı: 42 

• 
1 

Yazan: Hasan Acınan Gil 

Mısır ve Suriye harbi 
Hatta arkadaşlarımdan birini Eyübi prensleri arasında Mısır :llcyhi- ve Salihiyeye kadar püskürttü. Fakat 

boğazlamıya çalı.şan son haydudun ba- ne büyük bir birlik vücude getirmiş- sür'atle yetişen Aktay buna şid'dıetle 
şuu iri bır taşla yararak yere seren de ti. Bu sırada hala Akkada bulunan ( 1 ) mukabele ederek Şamlıları tekrar geri 
0 oldu. Çok yorulmuştuk· fakat onun Fransa kralına da bu ittifaka girmesini I çekilmiye meobur etti. Suriye ordusuna 
övle latif bir tebessümü var dı ki yara- teklif etti. Bu yardıma mukabil ona kumanda eden « Şemseddin Lfılfı » 

l~rımızı bile unuttuk. Benim kanıyan Kudüs krallığım pişkeş çekiyordu. Şamdan imdad alınca iki ordu Abbase 
bileğimi sararken tatlı bir sesle teşek- Uğradığı büyük hezimet ve felaketten de yeni bir harbe tutuştular. 
ki.ir ederek: «Beni kurtardığınızdan zi- uslanmıyarak hata Kudüsün hayali ile « 19 Kanunusani 1252» Kölemenlere 
yade güzel bir kavga seyrettirdiğiniz deli divane olan aziz kral için bu biçil- Aybeyle Aktay kumanda ediyordu. 
için size minnettarım· böyle heyecanlı miş kaftan demekti. Daha hazırlıklı ve kuvvetli olan Suriye 
şe\ Iere bayılırım .. » dedi. Kim olduğunu Sen Lui bu sefer harbden ziyade ordusu Mısırlıları büyük bir hezimete . 
sordum. cSalcihaddin neslindenim· diplomasiye ehemmiyet vererek. Melik uğrattı. Kd'emenler dağıldılar. Mtelik 
Hamına sultanı Mansurun hemşiresi - Nasırla müzakereye girişirken, diğer Nasır şimdi büyük bir zafer neş'esi için
yim.• cevabını verdi ve başından ge - taraftan Aybeye şövalye e:Jean de Va- de bu bozgun ordunun döküntülerini 
çcnleri anlııttı . Humus sultanı bunu oğ- lenciene»i gönderdi. Maksadı Türkler Kahire kapılarına kadar kovalıyordu. 
luna almak istiyormus, fakat sultanın arasındaki bu nifaktan istifade ederek * 
oğ'u pek miskin pek ahlaksız bir adam- mümkün olduğu kadar bir şeyler ko- _Ordu bozuldu. 
mış : kardeşi onu böyle bir gençle ev - parmak ve hangi tarafta fazla menfaat _ Melik Nasır Herliyor ... 
lendirmek istem.ediğinden o da kızı ka- görürse o tarafla birleşmekti. Şövalye _ A:ktay ağır yaralı .. 
çırmıva kalkmış. Sözlerini bitirirken : cJan» Aybeyden geri kalan esirlerin· _ Aybeyde vuruldu! 

«Kardeşim askerliği ve cesareti çok islfun edilen çocukların ve «Babızevi- _ Öldü diyorlar!. 
sever, beni muhakkak cesur ve muzaf- le»ye asılan kellelerin iadesini istiyor- Bu felaket haberlerini Kahireye dö-
fer bir kumandanla evlendirmek isti- du. Haçlıların Melik Nasırla birleşme- nen bozgun askerler getiriyordu. Son 
yor -dedi ve ilB.ve etti- ben de sizin gi- sine mani olmıya çalışan Aybey bu tek- dakikava kadar metanetini muhafaza 
bi cesur insanlara bayılırım.~ lifleri ka:bul etti. Hatta tazminatın son v i 

ed'en Mısır ncisi artık bu haberlere 
O r.f'ce arabada harhden ve kavgadan taksitinden de vaz geçerek Sen Luiye inanrnıva başlamış dehşet ve ıztırab 

!bahsederek sabahladık. SabahJ.cyin hediyeler gönderdi. Bunların · arasında içinde Sevüktekini sorguya çekivordu: 
ayrılırken: bir fil vardı ki Fransa halkının gördü- _ Dilinin altında bir şey var Tekin? 

cŞimdilik cesur bir asikerim, yann ğü ilk fil budur. Nihayet haçlılarla u- Her şeyi anlamak istivorum. 
m uzaffer bir kumandan olursam bana a k d~.J·ı a-aı M s rda yenı· bir yuş_ ra sa ı..-uı ıu ı ı ı _ Bildiğim sizin bildiğiniz kadar 
\"tmrmısınız? • dedim. 

O kılıcımı okşıyarak;: «Zaferinizi sa
bırsızlıkla bekliyorum» diye güldü. İşte 
hikayem bu kadar!. 

Baybars: 
- Ne duruyorsun -dedi- muzaffer bir 

kumandan olalı aylar geçti. Git kızı is
te. 

- Hnngi zaferden bahsedüyorsun 
Bavbars? Zafer dediğin Turanşahın 
katli mi? 

- Peki haçlı savaşları, Mansure har
bi? 

- Canım onları bırak! O zaferde be
nim kadar senin, Aybeyin. hatta Muh
sinin bile hissesi var. Benim gözüm bü
yük ve şahsi zaferlerde. 

- 1\foselft Melikeye malik olmak za
feri . 

maceraya atılmaktan vazgecirdi. Bu Melike hazretleri! Ordumuz mağlub 
siyaset oyununda mat olan «Melik Na- oldu. 
sır» fena halde kızmı~tı. c20,000 .. kişi-

lik bir kuvvet ile Mısır üzerine yürü -
yerek Mısır ordusunu Gazede bozdu 

- Ya Aybey? 
Sevüktekin susuyordu. Mısır İnci ~i 

genç adamı yakasından tutarak şiddet-

m Akka bu sıııada. Hlristiyanların elinde le sarstı. 
(ATknsı var) bulunuyordu. 

•• 

Pırlanta yuzuğun 
hikayesi 

(Bnştar:ıfa 12 nci snyfnda) 

- Anlaşıldı matmazel anlaşıldı. de • 
di. Vilyamm sağ küreğinin altında kü -
çük bir ben değil elnn şekHnde kocaman 

bir leke var. Sizi yorduğum için nffmızı 
dilerim. 

TtımmUz 16 

lson Postal S P O R 
Atletizm müsabakaları 

bugün gapılıgor 
Rumen, Yunan ve Mısırlı atletlerin iştirakile Fener 
stadında yap•lacak olan bu müsabakalarda atletleri

mizin iyi dereceler alması bekleniyor 

Dıin gcleı• Ytman atletleri rıhtımda 

Mısır, Yunan. Rumen ve Türk atlet- le yapan asker talebelerimizin bugün
leri arasındaki atletizm müsabakaları kü spor ıbayramları her bakımdan gö -
bugün Fener stadında yapılacaktır. rüLmeye değer. 
Müsabakalara aid program şu şekilde Bugünkü müsabaka programı şu şe-
hazırlanmıştır: kilde tanzim edilmiştir: 

Koşular t - Müsabakalara iştirak edecekte -
100 - Saat 16, 15 rin teftişi. 
800 - Saat 16,25 2 - İstiklal marşı 
11 O mania - Saat 16.·H 3 - Liseler müfettişi tarafından nu-
400 - Saat 17,25 tuk. 
5000 - Saat 17,30 4 - Geçid resmi 
200 - Saat 17,55 5 - Bayrak yarışları. 
4X IOO - Saat 18.35 Serbest: 6X50 - 6XIOO 

Atmalar Kurbalama: 6X 100 - 6X200 
Gülle atma - Saat 1-6,20 Sırtüstü : 6X50 - 6X 100 
Cirid atma - Saat 17.20 Suda yumurta ve ördek varı!iları: 
Disk atma - Saat 18,05 6 - Kurtarma yüzmesındc: Su altıu 

Atlam alar da mesafe alma. su altından dalarak 
Sırık atlama - Saat 16, 15 tabak toplama, su içinde boğusma, bo-
Uzun atlama - Saat 16.45 ğulanları kurtarma, padel bot yarış -
Yüksek atlama - Saat l 7 ,30 }arı. 
Üç adım atlama - Saat 18,05 7 - Elbise ile atlama. ve su içinde 

soyunma. elıbiseli muka\'emet yan la -Kuleli askert lisesinin rı. seferi teçhizatla atlamalar. ve yüz -
meler. 

SU sporları bayramı 8 - Su topu müsabakaları 
9 - Saroi yarışları 

bugun , pı'ıyor 1 o- Mükafat tevzii 
G ' Kara ordusunun değerli çocuklarını - Bırak Baybars! Şu kadının lafını 

ağzına alma! Nefret ediyorum ondan. 
Dişarda bir kılıç şakırtısı oldu. Se

vüktekin içeri girerek Alkrtayı seliımla
dı. 

• • - Peki siz Vilyamın vücudündeki bu 
işareti ;nereden biliyorsunuz? Kuleli ASkeri Lisesinin ha~.ırladığı 1 aıkışlamak için bu~ü~ ~uleli Lisesin -

7 beşınci su sporları bayramı bugun Çen- de toplanacakların ıftıhar \'e ze\Tkle 

- Melike hazretleri sizinle göriiş -
rnek istiyorlar. 

- Peki. Derhal geliyorum. 
Sevüktekin çıktı. Baybars, telfış için

de kendine çeki düzen veren Aktayın 
kolunu sıh-tı. 

- Hala mı Aktay? 
- Evet hfılfı! 
Saraya gittiği zaman Melikeyi biraz 

solgun buldu. Evlendiği gündenberi 
hiç karşılaşmamışlardı. 

Mısır İncisi birkaç kelime ile onu tal
tif ettikten sonra: 

- Vaziyet mühim Aktay -dedi- asi
ler ilerliyor. 

- Buna mani olmalıyız sultanım. 
- İşte ben de sizi bunun için çağır-

öım. Demin Aybeyle de konuştuk bu işi 
ancak sizin gibi yü'ksc-k değerli bir ku
mandana havale edebiliriz. 

_.: Asilere karşı hazırladığımız kuv
vetlerin :kumandasını size teklif ediyo
rum Aktay! Bunu kabul etmenizi rica 
eder.im. 

Aktay düşündü. Melikeye çok kızğın
dı amma, onun Aybeyi işe karıştırmı -
yarak devleti gene kendi kendine idare 
etmesi bu hiddeti biraz yatıştırır gibi 
olmuştu. Sonra teklif edilen şerefli bir 
işdi O bu vazifede cesur ve muzaffer 
bir kumandan olduğunu ispat edecekti. 
Tedmir harabeleri gözünün önüne gel
di ve kulağında şakrak bir ses çınladı: 
«Zaferinizi sabırsızlıkla bekliyorum .> 

Artık kararını vermişti. 
- Bu vazifeyi kabul ediyorum Meli

ke hazretleri! 

il 

«Melik Nasır• Suriye ve Filistindeki 

8 • Beni ıtepeden tırnağa kadar istihza ilr. gelköydeki mektebin önünde büyük dolu bir gün yaşıyacaklarına hiç şüphe 

9 
süzerek cevab verdı: merasimle yapılacaktır. yoktur. 

ıo 
- Umduğum d~rccerle kurnaz değil Her sene biraz daha zevkli bir şekil Ömer Besim 

:ı;;;;;;;~======-==========-==-' mişsiniz! alan bu bayramın büyük hususiyeti -
Soldıı.n ı;;ağa: Şimdi ibu yüzüğün macerasını öğren • dir ki müsabakaların güzel ve o rüs - Muhtelitler maçı neticelendi 
ı - Bütün - Gözleri görmiyen bette he~·ecanlı geçmesine sebeb olmak Muhtelit takımlar arasında tertib e-2 _ Kira Ue blr yer tutan din mi Jinetciğim? _• 
3 _ İH'lve _ Sözü _ Nehl lfi.hlkası =============== tadır. dilen maçların sonuncusu dün Taksim 
4 - Atlann ayaklarına ıvurulan demir - Galatasaray Beyoolusporla Muntazam bir yüzme havuzunda ya- stadında Kasımpaşa, Galataspor muh-

La.l'i olsa hllfil - Dost pılan müsabakalardan çok farklı olan telitile, Hilal. Kurtuluş muhteliUerl 
5 - Mutfaklarda üzerlerlne k.nbkacak ko- berabere kaldı bu müsabakaların güçlüğünü takdir et- yapmışlardır. İlk devre 1-1 berabere 

nulan duvarlara çivlll ta.htalar - A- • b"t · 2 t Ka mpaşa Galata 
~aç gövde.si. Galatasaray takımı dün Beyoğluspor mek için, elbise ile denize atlamanın ı mış, maçı - sı , -

6 - Qok iyi - Tn.harrl et. la hususi bir oyun yaptı. İlk devreyi ve o kıyafetle can kurtarmanın ne de- spor muhtelitleri kazanmıştır. 
k 1« gu· nu düşünmek kafidir Tam Muhtelit takımlar birinciliğini S~ -

7 - Etrafı su ııe çevrili kara parçası - 1-0 galib bitiren Galatasaray ikinci dev me 0 
1
u d . tl k ·. . d 

Sommda cRıı olsa bir renk - Tahlll"ri teçhizat a enıze a ama , su ıçın e leymaniye, Şişli muhteliti kazanmış. i-
et. " .. r:cıe bir g~l .yapını~, 40 ve 4 3 üncü da- boğuşma ve nihayet su içinde soyun - kinciliği Befkoz. Kurtuluş, üçüncülü -

s _ Bir nota - Blrknç yıl evvel buyukle - kıkalarda ıkı gol yıyerek berabere kal- ma gibi binbirinden güç hareketleri ğü İstanbulspor, Beyoğluspor takım -
:rin de oynamaları moda olan bir o- mı.ştır. büyük bir kolaylı'kla ve muvaffakiyet- !arı almıştır. yunca.k _ K.ırmızıyn yakın bir renk. 1 _::__ ___ __:::__ ______ __:.. ____ ____________ _ 

Galatasaray takımı hayli değişik bir TUrkı"ye Maraton koşusu dUn yapıldı 
kadro ile oynadığından beklenen oyu -

nunu gösterememiştir. 

9 - Parasız verilen 
10 - Demir slclm - Üye. 
Yukarıdan aşai1: 

1 - Clld - Çok iyi 

2 - Denizde oımıyan Takımın idmanlarını K.adıkö,tde yap 
3 - Beyaz - Erkek dadı - B harfinin o -

ması. bu suretle çimen sahaya alışma
kunuşu 

4 _ Deniz.de mesafe ölçüsü - Bir nota - sı lazımdır. 

6 
_ ~!zg~ Modanın fransızcada teıamı- Dünkü maç asıl kadrosunun sahaya 

zu. çıkmaması yüzünden aksak bir şekilde 
6 - Caka - Bir nevi işleme cereyan etmiştir. 
7 - Iztıra.b - Şart lahlknsı - Düzlük 
a - İstifham ınhiknsı - ceriha - Çok 01- Seget için müsaade verilmedi 

mıyan 

9 - Tirelerln sanlı olduğu tnhtnlar. 
10 - Fenalık - Yüksek. 

Geçen bulmacanın balledilmis sekli 
SOidan sağa: 

ı - Kolaylıkla. 

2 - Orası - A - K 
3 - Latalı - Yas 
4 - Asarı - İane 
5 - Yılıµn - A 
6 - L - I - Aksi - T 
7 - ı - İnsanca 
8 - Knyn - İnmek 
9 - L - Ana - Ceza. 

10 - Akse - Takat 

İstanbulda ilk defa gece maçları 

yapmak üzere şehrimize davet edilen 
Macar Seget takımı için Macnr f ede -
rasyo.rm. mevsim sonu olduğundan mü 
saade vermemiştir. 

Demirspor denizcilik şubesi 
açıyor 

İstanbul Demirspor klübü, yarın de
nizcilik şubesini açacak ve bunu bir 
merasimle tes'id edecektir. 

Diink!i. kofU!Ja batlanı1'ken 

Türkiye maraton koşusu birinciliği ralı Şevki rekor yaparak birinci ol "' 
dün Fenerbahçe stadı ile Pendik yolu muştur. Ankaradan Ali 3 saat 22 da • 
arasında yapılmıştır. kikada ikinci. Eskiş.ehirden FeUıl 3 ~ 

42 kilometreden ibaret olan bu me- at 33 dakikada üçüncü olmuştur. Mü -
safcyi 2 saat 47 dakikada koşan Anka- sabakaya 12 atlet iştirak etmiştir. 
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Sermayesi: 

ıhtlyat akçesi : 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONORA ~ MANÇESTER~e 

MISIR. f<IBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAYI EROUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

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

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları kiısadı. 

Tıcari kredılPr w vPsaıklı krediler kuşadı 
Türkiye ve Ernebı memleketler uzcrınc kcşıde scncdaı 

Borsa emırlerı. 
Esham vt' ıahvılaı. altın ve emıaa üzerınc avans. 
Senedaı ıahsılatı ve saire. 

ısl<onıosu. 

~I~ 
~lli 
1 
1 

• En yül<sek emnivet -sarılarını haız kiralık (Ufi 
f<asalar Servisi vardır. :J!e 

Piyasanın en müsait şart1arile ( kumbarah veya ~ 
f kumbarasız) tasarruf hesaplar:_::lır __ ~m 

· ~~,.x~:~~~~~~~~~~}·~eJii./ 

İstanbul 4 iindi İcra l\femurluğım.7an: 
K:ıhya oğlu Perikli w'edi M!hale borç u Koı; antin Pwlidism tanu !'icı1ine 

nazaran Beyoğlunda Tatavl:ıd·ı eski Ponço HTi.sto ve yeni Tat:ıvla caddesincıe e~

ki (28 mükerrer). yeni 243 No. lu sağ tnr.afı Madam Po\ksenmin ve sol tarafı 
R:osti ve Dimitri, ar1<ası bir h2rita No. lu mahal, cephesi T',lavl:ı caddec;ılc mıh. 

dud Sultan Beyazıd vakfından 2-18 zirağ 50 paı"'T'" 1< miktE>rıncl:ı tamamı s5·;:~ lir:ı 

kıymet mu'hammeneli gayri menkul evv~lce yapılan artırma nnticf'sinde 45ııa 
liraya Mihribana thale.>i icı·a kıhnmış ise de parayı verm0diğinrlrıı iha!P k:c:nn 

feshedilerek icra ve iflas kanununun 133 ncü maddesine tevtı~an en çok arttı. 
rana ihale edilınek üzere açık arttırmaya çıkarılacaıktır. 

Gayri mcnkııliin cv<;<ıfı. İşbu gayri menkul Kurtuluş tram-..av cad:lrsi üzerınde 
ve Kostantin Pavlidis ap'lrhm::wı nıııUle anılm kt dır. 

Bodrum kat : c~p"'.c..ie V:' arka tarafta ryrıca dört odunluk V" kömiır1Ü~Ü h,;_ 

vi olup ufnk bir bahçede üstii r nk.i çini ve kegir korkuluklu bir taras a~t:nda 

çamasrrlık: 

Zemin kat : Bir sofa ~.izı.:>"',d" üç rı•la bir kiler, bir mutfak, bır hda vardır. 

Birinci kat : İkisi iç içe t"Vi!"t r.rla. b·r h fi, bir rnutfrk, bir kiler vard•r. 

ikinci kat : tkisi iç içe dfüt oda, ~ ir mutfak, bir hc>Ia: bir kilc>:-2cın ıbarcttir. 
Üçiincü kat : Ceplwde zeminı çimentıı etro:fı korkıı 1uklu tarac;, bfr ~ofa ii:ı:c • 

tinde bir salon, bir oda. bir hr>lfı, bir mutfak, bir ki' relen ibıretti •• 

Mesahası : Umum: (1·12l M:~. olup hundan bina 102 M2. üzerınc ve (18) M2. ele 
Çc>m :c;ırlık, mütebakic;ı bahçerl•r. 

Umumi evsafı : Bina kı1~ r. ceplıc kısmı Zfmin kat pPr.<'ı.:>r"l"ri drmh· par • 
nıaklık ı ve ikinci kat pıııcorl:1 arkl t~ r file her katın etrafı clcn•ı; korkuluklu 

ve balkonu ve ahşab kı.,ımhr bovalı. ha var zi, elek'rik, .. e .. ko-; tesı~a~ı oh•p 
umumi kapısı demir v ıh krnath ''" üst kısmı crnmh ve b hç.:> kapı.,,ı d0mil' kP. 
P€'nkli ve aynca camlı pılıdır. 

1 - İşbu ga rri mC'nkıı n artt rmn c;art!'lame">i 17/7/939 tarllıirdeıı ıfıbarC'n 
934/1416 No. ile fst nbul 4 nC'ı.i ıcra .::aırC'"inin mu Yven 11umarn•.ııda herk sın 

gfuebilmesi için aç1kt1r. İland« va111ı ola lardan fazla malfımıH almak istiyenler, 
işbu şartnameye ve 934/11lô dosva numara ·1e :memurive'imize m . .lracaat et • 
melidir. 

2 - Arttırımayn ;c;tirak ıc in yukarıria ı 1zıl· kn'TY'etin vü7liı:> 7,5 ni~beti:ıde pey 
veya milli bir bankanır. tr>minnt mt>ktub ı L vdi edilecektir. (Madilr 124) 

3 - İpoteık sn'hibi alac2k1 ılaıla, diğcı· alacaklıl. rın ve irtifak hakkı scıllible • 
rinin gayri menkul ifaerincleki haklarını Caiz \'e ırı srnfa dair olan idd"nlarmı ı-bu 

ilim ıırihinden itibaren yirmi gün icind0 evrrkı müsbitelc>ri' 0 b!r1i1dr> rnemuri. 

) etimize bildiııme eri ic-:lb edı>r. Aksi ı'll-ic> hakları tapu sic•li ile sabit olrr.act,kça 
satıc; bedelınin paylaşma<:t'ıda'l hari~ ka lır1.ar. 

4 - Göst rilen gı..i:ncl".? arttırmayıı i· t:ra k e Tenler arttırma şartname-;ini okumuş 

ve lüzumlu malumat alm•ş ve: bunhırı tamamen kabul etmiş ad ve itibar olu _ 
nurlar. 

5 - İ1bu gayri menkul 11/Ağustos/939 tarihinde Cuma g'..inü saat 14 dc>n 16 ya 

k.-ıdar İstanbul 4 ncü icra memurluğunda üç defn bağınldıktan sonra en çok art. 

tırana ihale edilecektir. 
I 

6 - Gayri menkul kc>nlUsine ihale oıunan kimc;e deııhal veya verilen mühl<>t 
içinde parnyı vermezse ihale kara"ı frsholunarak kendisinden evvel en yüksek 

teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olurc;a ona, razı ol. 
tnaz veya bulunmaz:;n hc>men on heş i{iln müddetle arttırmaya çıkarıl•~ en cnk 

arttırana ihale edilir. İki iha.I~ arasırd::ı.ki fark ve geçen günler için y•jzde 5 den 

hesa'b olunacak. faiz ve die-er zararlar ayrıca hükme hacet kaln•aksızın memu. 
riyctimizce alıcıdan lshsıl ohmu~. (Ma:ide 133). 

, 7 - Alıcı arttırma bedeii hafr::inde olarak yalnız tapu, ferağ barcını, yirmi 
senelik vakıf, taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vel"'gile.r tenvırat ve tanzıfat ve teUaliye resminden mütcvell~t 
belediye riisumu ve mil!erakim vakıf icaresi alıcıya aid olmayıp artt.rma bede-

linden tenzil olunur. fşbn gayr~ rncnkl!l yukarıda .gösterilen İstanbul 4 ncii icra 
l'l'ıe:rnurlu~ı odasında i~bu ilan ve gö~terilen arttınna şartnamesi dairesinde sa. 

tılacağı ilan olunur. 

f 

SON POSTA 

DP sta l 
Yevmi, SiyasI. Havadis ve Halk gazeteaı 

Yerebau.n, Çatalç~me sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütiin hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARJ 

1 6 ~ 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE J41JO 750 4JU tfü.I 

YUNANİSTAN 2340 1220 711) 

ECNEBİ ~7Ull l 4Uu 800 

Abone bedeli pcşindır. Adres 
değiştirmek 25 kurıŞur. 

270 
JOJ 

Gelen evrak geri verilmez. 

ilanlardan tneı'ıJliyet a1ınmliz. 
Cevab i~ın mektublara 1tJ kuruşluk 

Pul ilavesi lazımci:r. 
~-· ............................................. ,~ 
f Posta kutusu : 741 !stan!:>ul : 
: Teirrraf : Son Posta 
: Telefon : 20203 • - . ' ,r ~••••••••••n•n••u•••••••n•••n••ouuuo• ...1 

LhJ 1 "..:. luHt.. r b111 ı( 
Dresdner Bank Şubeıi 

Merkez.ı: BerJın 

T vr ki ve ... ,heleri: 

Galata - 1sta.nb.ıl - Izmir 

Deposu: 1st. Ttith Gümr ı:ü 

* Her türlü banka ifi * 

-&y!a ı; 

On;versite Rektörlüğünden 
Orta öğretim müe:;.seo;elerinc yabancı dil öğretmeni yetiştirmek maksadıle 

fransızca, i~ilizce ve almanca kur larına yeniden talebe kabul edıtecektir. Kn. 
bul edilenler ayda 30 ar hra harçlık ile bir yıl yrtb:ıneı dil kurslarına devam 
edcccık ve tedrisatta muvaifak olanlar bir yıl da dilini öğr;end~k!eri yabancı 
memlekete gönderileceklerdir. 

Seçme sınavlan 25 ve 26 Eylül Pazartesi ve Salı günlerinde is~anbul Unh·er. 
s.iıt.esinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebilmek için: 
l - Türlk olanak. 

2 - Yerli ve,Y.a yabancı bir kolej veya liseden veyahud bır öğretmen okulun 
dan mezun olmak (oglunluk şart det{ıldir.) 

3 - Üniversitede 22 ve 23 Eyli'ıl 1939 günlerinde teşkil ~dilecek sağlık ko _ 
misyonunca muayene edilerek tah'>ile mani bir hali olmadığını bildiren bir ra • 
por almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak olanhırdaıı, tahsıl müddetlc>rinin iki mısli Maarif Vekaleti 
cmrınde çalışacaklarını tesbit eden bı: taabhüdname alınacaktır. 

Tedrisat sa'bahian akşama kadar devam edeceğinden kurs talebesinin hari .. te 
hiç bir i le meşgul olnıamaları şarttır. • 

Talihlerin tahcil vesikaları ve 6 adet fotoğraflarile birlikte 20/!X/93!) Çar _ 
şamba günü akşamına kndar Ünıversıtc tedris işleri dirnktiırlilğüne müracaat. 
lnrı. (5208) 

Belediye Sular idaresinden : 
Açık pazarlık ilanı 

İdaremiz müstahdemini için cem'an 111 çift ayakkabı. 
İdaremiz müstahdemini için cem'an 24 çıft çizme 
Yukarıda cıns ve miktarı gösterılcn ayak1<abı ve çizmeler ıçın 12 Temmuz 

9:l9 Çarşamba g1m. idaremizd ~ açık p:ızarlık yapılmışsa da ınatlCıb evsafta tJ lib 
ruhur etmediğinden ihale tehır edilmiştir. Taliblerın bu işe dair tanzim edılmiş 
olup idaremiz levazım servisındcn parasız olarak verilen ~:ırtnamcyt? harfiyen 
uvgun olarak açık pazarlık günü ol ın 31/Tcmmuz/939 Pazartesi günü sac t 15 
de idaremizde müte§ekKıl komisyona müracaatları. (5236) 

S rıyer Tapu sicil Muhafızlığından: 
Boğazıçinde Rumelihi3arınd~ H:ıcı Kemalettin mahallesinin Türbe sokağırıda 

280 ve 290 tarihlcrmd(' 3-t, 81) N. alaı;ı ve halen Rumelfuisan Bebek caddesın::!e 
bulunan ah.şah Dumıuş dede namılc Al ıf dengah, türbe ve bnhçe ve mi.iştemı _ 

lfitı saireyi havi gayrı mt>•1kt.:hin tapu'la kaydı mcvcud olmadığından senetsiz 
t:as~rrufata kıyasen t puy ı te ... ·~.!ı ıçın Bcıyoglu evkaf müdur!iiğ:j ıcfaremize ınu_ 
racaat eylemiştir. Mezk(ı.- mahal hakkında gerek ı:~h.ası hak1kıye ve gerek c eş. 

hası hukmi~ eden bn yer' temellük ıtliliasmda bulunanların ellerindeki tasarruf 
v<'Sık.aları ile birlikte il~n tar111ın<le.n Hibaren 15 gün zarfında Sultanahmedde 
tapu dairesınin üst !~tında Sarıyer •aµu sicil muhaiızlığıım murncaa: evlcme. 
leri ilan olunur. c5262-. 

BUGON 
KUMBAllASINA 
PAll4ATAN 
KOÇOK EL 

YAWN 
CEK DEFTEll.İNE 

iMZA .l\TAH 
r>OYlft< EL 

OLACAKTIQ 

TORK(Y 
rs 

~ANKASI 
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1( 1 • 1( IS M I " Amerrıcaa Kıı Koleji 
• : Aruavutkliy, Tel. 86.160 

RobertKolej ER E iSMi 
Bebek, Tel. 36."3 ı K 1( K 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veya Fransızca ihtiyari olarak mütehassıs mual
limler tarafından öğretilir. Millt terbiye ve koıtnre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. Kütüp

haneleri mUkemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedent tekemmUlQnQ temin eder. Lise 
kıımı derslerine munzam olartık ticaret dersleri gösterilir 

MÜHENDiS KISMI : Amelt ve nazarı usullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mnhendisi vetiştirir. 
K A y 1 T G Ü N L E R 1 . Yaz tatili zarfında Pazarte•i ve Perfembe gDnleri saat 9,00 dan 

• 12 .00 ye kadar. 7 Eylülden sonra hergOn 

Fazla malumat için m~kfupla veya bizzat miJracaat edilebil ir. 

Satılık Köknar tomruğu 

Devlet orman işletmesi Karabük· 
revir amirliğinden 

1 ....: Büyük düz bölgesi 'tat•yatından Karabükte istasyonda revir önü~de ıs • 

tifte mevcud (465) aded muadili (409) metre mikab t970) desimetre mikab 
köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesm~ payları mevcud ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinde hesablanmıştır. 

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

4 - Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır. 

5 - İsteklilenn % 7,5 muvakkat pey akçesile 26/7/1939 günü saat (11) de 

Karabü'kte.ki revir merkezine müracaatları. (5050) 

GECELl - GÜNDÜZLÜ 

OSKODAR AMERİKAN KIZ LİSESİ 
Mekteb EylOinn 19 uncu SALI gUnU açılacttktır. Kayıd için PAZARTESi 

ve PERŞEMBE günleri saat 9 - 12 ye kadar, ayrıca da mektubla muracaat 
k11.bul edlllr. Eski talebeler ybr;erini muhafaza edebilmeleri için erken 
rııUracaat etmeli iırler. 

-----•· Adres: Baölarba,ı , Telefon : 60474 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

Karaköyde bulunan İstanbul acentalığımız Galata rıhtımı :jzerin<l~ D~vlet 
Limanları Umum Münürl:iğıi (eskı P.enizbank) binasının alt kat•nciaıd daireye 
naıkletmiş olduğu aldkadarana ilan olunur. (5274) 

İstanbul Baş acen ta lığı 
Galata acentnlığı 
Sirkeci acentalığı 

Telefon N'o. 
42362 
40133 
22740 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanlığından : 

1 - Deniz Lisesinin birinci ve ikinci sınıfına güverte ve makine kı.,ımları;ıa 

üçüncü sınıfına hal"itacı yetı~tirilmek üzere <>kur kayıd ve kabulün: ba~lann'ışt!r. 
2 - Müracaat mudrleti 10 Ağusıosta nihayete erecektir. 

3 - Şertiti öğrenmek ve kayJolmak için İstanbuldaki isteklilerin doğruca o
kul kayıd ve kabul komisyonuna. İstanl.>uldan başka yerdekı :stekliler•n de bu • 
lundukları mahallin Askerli~ şube.~•ne müPaca:ıt etmeleri. c5130. 

Devlet Hava Yolları Umum Müd irlüğünden : 

Ta3ryare Meydanı Yaptırılacak : 
1 - Devlet Hava Yollarına aid Ankara, Adana, İstanbul tayyare meydanla.. 

rının planlnrile, Ankara ve İstanbul meydanlarının asfalt pistlerinin inşaatı ka.. 

palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 639.027 lira 51 kurutur. 

3 - İhale 25/7/939 Salı günü saat 11 de Umum Müdürlük binasında yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 29.350 liradır. 

5 - Keşif ve buna mütefen·i evrak 32 lira mukabilinde Umum Müdürlük"

ten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Münakale Vektiletine ihale tarihinden en geç se. 
kiz gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları Ifız1mdır. 

İstidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair, işi yaptıranlardan aldıkları ve. 
sikaları raptedeceklerdir. Zamanında m:iracaat etmiyenler ve ehliyet vesikası al
mayanlar giremezler. 

7 - Talıblerin teklif mektublarını en geç ihale tarihinden bir saat evvel ek. 
5iltme komisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. c2857> c503fh 

İstanbul Levazım Am=riiiYinden 
. 1 - Askeri dikiın evleri için i:ntıhan edilmek şartile mLite!lassB makas:ar 

terzj ustası alınacaktır. 

2 - Şerait amirlikten öğrenileb:lir. 

3 - İsteklilerin bo:ıservı!'i dıploma gibi vesaiki ve dilekçeled ile bırlıkte 7 /8/ 
939 tarihine kadar Tophanede İstanbul Levazım amirliğihe müracaatları ilim 
olunur. (5269) 

Balıkesir W emlek t H? stanesi P aştabipliğinden : 
1 - Açık eksiltmt!yc konulan İŞ" Balıkesir memleket ha->tanr>si için mübayaa 

edilecek 3580 lira lQ kuru~luk CUVİJP, pansuman malzemtsi VC bakteıiy'll:.,ji 
levazımıdır. 

2 - İhale 24/7 /939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de vilayet maka
mında müteşekkil Encümeni Daimi huzurunda icra kılınaca~ından istekliler yu_ 
kanda yıızılı gün ve saatte muvakkat teminatı olan 7< 7,5 nısbctinde 269 ~irayı 

vatırdıklanna dair makbuz veya banka mektublarile E11cürneni Daimiye ve 1is
te muhteviyatı ile bu husustaki şeraiti öğrenmek istiyenlerin Balıkesirde En. 
cümen bürosu ile Memleket hastanesine ve İstanbul ve İz.mir Sıhhat Müdürlük-
lerine müracaatları ilan olunur. c4992. 

Genç ve taze görünmek 
ıs/erseniz 

PUOR ANIZA BiR KAŞIK . 

.K EM A 
ôPOGO 

Cil-

muş ve 
buruşıııu~ 

bir httl kes· 
beder. Çün· 
kU, pudrımıı. 
cildin tabir 
yağlı ifnızntını 

mttss1der. Yeni 
hır gUzeliık ted
biri sayesinde bu 
hıılden kurtulacak 
sınız. Ku.ı ınd ığı ıız 

pudra kulu :uz ı bir 
k tthva trnşığı miktarın· 

da • krem köpüğO • 
lll\ve ediniz ve kttrı":fırı. 

nız. Bu suycde pndrnnın 
Cıldin tazelığıııi masset e 
sine mHni olur ve yumuşak

lığı ınul1aflız11 ve idame eder. 
Haiihuzırdtt gıtyet ince ve son 
derece nefis ve ı;i:tin iç n thın 

mutluh nishelte • kreııı köpU
ğU - karı~iırılmış pu iradıtn te
darik edehilırsinlz. O dr.; Yı:ıni 

Tokalon pudrıısıdır. 'I'okulon 
PudrHsı turkihindeki krema 
köpOğü suyesinde s at, rce 
sıshit kalır, ne rozgar ve yuğ-
nıurdan, ne de terden kat'iv
yen mlltees r olmaz, tende 
t emin ettıği • Mat " tHzellk ve 
seviml lığinizi bozmaz, Tokttlon 
pudrasını tccrUbe ediniz ve 
birkaç gOn zıırfırıd& teninizde 
temin edeceği gUzelliği gör ü· 
ntlz. --.......................... --.............. .__. ... .. 

• 

llan Tarifemiz 
Tek sütun aantımı .......................... 

•ahi.le 
•ahile 
•ah ile 

Dördüncü •ahile 
iç •ahi/eler 
Son •ahile 

400 
250 
200 
100 
60 
4() 

kuraı 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 
Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak· 
Iar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpış edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tllncıht K'ollektlf Şlrketl 
JüJıramanzade Ban 

Aakua cadd.a 

Kuruluş tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir:ıs1 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticart t.er nevi bankı mua nıhl ):>i 

PA ,A BiRiKTiRENLERE 28.806 lira 
iKRA~,iYE VERECEı< 

Ziraat Bı:ı.~kasında kumbaralı Ye ihbarıız tasarruf hesablannda en aı 
50 lırs;• bulun&nlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdp.i plina 
eöre ıkı aıniye da~ıtılacaktır. 

" Ac'cd 1,000 Liralı~ 4,00) Lif 1 

4 
4 

,, 500 " 2,00() " 

" 
250 " 1,00() " 
100 .. 4,000 u 

" 
4U 

lüO 
" 

50 .. 5,000 " 
ı~o 

" 
40 ,, 4,800 ,, 

i vu 20 " 3,200 ,. 
otKKA'f: Ue: ... h.a:·ındaki paral a r bir ıenı içinde SO liradan aşa~ 

diişrı iyPıılere ikramıve ':'ılttığı tak dirde ~ 26 fazlasile verilecektir . . 
Klcr'a.lar ~en•~c 4 d~fa, 1 Eyliıl. 1 BirincikAnun, 1 Mart ve 1 Ha:ı.ıra.a ) 

tarihk.rmdc çckılecektu. \ 

~ 

• M. Vekaletlnden: 
Muhıtc'if mahnllcrrl' benzin tankları yaptırılacağından bu işlerle i~'tigal 

eden firmalarır. lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak üzere ı\nka.. 
rada M. M. Vekaleti inşaat Şubesı Müdürlüğüne müracaatları . cl23,. c5173~ 

SELANIK BANKASI 
Tesiı tarihi : 1881! 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Srıbeleri : 

1STANBUL (Galata ''e Yenicaml) 

:r.ıu.;RSİN, ADANA Bürosu 

Yunanistanclaki Sı• h,l~riı 

SELANlK - ATtNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kıral ık kasalar servisi 

Kadıköy İkinci Sullı Hukuk Hakimli

ğinden: . 
Er~nköyünde Ko.ı:vatagır.<la Yeld~ğir-

meni sokağında 6 No. lu hane,ıc mukim 

ve· Emlfı.k Eytam Banka~;ı levazım şefi 
Nurettin Kütükçü ne.dinde 15 yaşları"l

da Refrcfe mumatlcyh Nurettin 9/6.'939 
tarihinde vasi tayin edildiği alakadarlara 
ilan olunur. 

69-• ÇOCUK HEKiMi <_..._ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim - Tulimhane Ptthıs No. 4 
Ptlzardan 111a1Hln hergUn s ıat 15 ten 

sonra Tel : 40127 

··················································-·········· 
Son Po~ta Mathaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

'I 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 şaheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarlandır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınıar için 
zaruri bir ihtiyaçtıır. Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta
mamen izale eder. Traştan sonra ciJıie 

18.tif bir serinlik verir. 
İngiliz KANZUK ecza:ıes: 

Beyoğlu İstanbui 


