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Varsovadan Berline 
• 
lngiliz • Leh 

mfi.zakereleri 
İngiliz Generali ile Leh Erkanı harbiyesi 

arasında resmi görDşmelere bugun başlanıyor 

' kal'i bir ihtar 1. 
Dün akşam Varşovada garı resmi 

mahigette bir tebliğ neşredildi. 
'' /ngilizler 
Uyumuyorlar,, 

. 

Danzigde askeri faaliyet arttı, 'ehirdeld yli.ksek 
binaların ti.stiine hava dafi to ları konuldu --..--.-................ -.... ··----·-·--

Almanyada endif& 
başgös~erdi 

Leh Cümhurreisi lngiliz 
Generalini kabul etti 

Varşova 18 (HUSU8l) - İngills de -
nizqırı kUvvetleri umum müfettitl Ge
neral Sir F.dmond İronside, bugün P<>
lonya mülki ~ askert eritlnlı. ilk te • 
maslarma başlamıştır. 

General İroruride, öğleden evvel Ma
reşal Smigly Ridz ve hariciye nazırı 

Mihver devletlerinin Bek ne gö~üşmüştür. 
10 Ağustosta yani Billhare Polonya harbiye nazuile 

erklruhe.roiye reisini :ziyaret eden İn -
kuvvetler sefar~er giliz generali, öğle yemeğini bu r.evat-

Son. günlerde Dan.?ige gönderilen Alma• hilcum Jcat#akntla tMUUb tlç g~: &.ri etmeleri baklanıyor la birlikte yemiştir. 
dü§i.Lniiyor_ diOeri mektub okuılOf', ~de .uaiM mektub JIU'Vo" L onclradaa yazılıyor. Bura siyasi General İroosidıe, Cümhurreisi Mo -

Varşova, 18 (Hususi) -Danzigdeki Na_ ..W. t6ircWd bCltCln m.ekte'IMel' !fail °'8hfelleriniu anaatin• ıöre AL. sioki tarafından da kabul edilmiştir. 
zilerin aslrerl hazırlıklan gittikÇe genif ediblftlr. manya ile İtalyanın on Ağustostan itiba. Mareşal Smigly Ridı, gece m1aafir 11-
bir mahiyet al'maktadır. Şarki Prusya Şebinieti J6belr bimılann Gat:Gae 1'91 ys.I yemi kuvvetler seferber etme. refine !büyük bir ziyafet vermiştir. Bu 
yolu ile hergüıı Danzige akın etmekte mitral)& w bava datı toplan kcmulclu. leri bekleniyor. Haziran ve Temmuz •Y- ziyafete davetli bulunan Polonya yük
olan Alman kıt'alarını yerleştirmek için (Devamı t1 inci sayfada) larıııda bu iki devletin sinirleri yıprat. sek aSkerl erk§.nı, İngiliz generaline 

Samsun havalisinde 
sellerin tahribatı 

Şimdiye kadar seller yli.ziiniİ.en 
·bir kadın, bir erkek ve iki 

pocuğun öldiitil tesblt edildi 
Tütün tarlalarında zarar mühimdir, yedi ev ve bir 
köprü harab olmuş, birçok eşyayı sular götürmüştür 

Samsun, 18 (Hususi) -- 16.7.1939 Pa. büyük telişa diifmüılerdir. Manzara 
zar güınü: akşamı şiddetli b~lıyan yağ. korktitucu bir hal arzetmekte idi. Tapa 
murlar vilayetin bazı yerlerinde sel ha. ırmRlar, Yeplırmak. Kızılırmak, Kur. 
lini alllllf, birçok ırmakların yükselme. tunmert ve Aptal ırmaklarıdır. Mert de. 
sine ve taşmasına sebeb olmuştur. esinin yaıunda ve şehrin kenennda bu.. 

Jlrma~ann taştlğını gören köylüler (Devamı 11 ind sayfada) 

ingiltere ve Fransada _ hayra 
yorulmıyan hadiseler 

Casus h•rbl Bllglllı Harb •rlfeslnd• 
olduğundan daha /azla h•raretlendl 

..... ...---. 
~-

mak maksadile yaptıkları gayretlerin ~- takdim edilmiştir. 
meresiz kaldığı ve bu mücadelede, zafe. ~neral İronside, yarın resrnt m'1 • 
rln, demokrasiler cephesine teveccüh et. :zl1rerelere başlıyacaktır. 
ımepysen dolayı mlb.ver devletlerinin lnciJhıler ~--
yeni bir hamleye bat vuracaklarına hilk. Paris 18 (A.A.) - General lramt -
molunuyor. O tarihe kadar mücadelenin dew Varşovaya muvalatı.ndan bahse • 
suf propaganda sahasına inhisar çtmeai (Devamı t t inci sayfada) 
ve harekAtm ondan sonra bapaması -=--====-=====-ıı:=ı=---====---ı::o::=====----=:::::::ır 

i:;~:- ,2 a7adan yapacağı Sahte bir (mofettiş, doktor 
~;~};:iI~~;f b:;~:;~ ve gazeteci) yakalandı 

ri tarafından gazetesine bildirildiğine gö_ Delikanlının bu işleri sırf şöhret kazanmak 
(Devamı ıı inti sayfada) hevesile yaphğı zannolunuyor 

General lr~ 

Milli Şef Kendine ~id çeşid hüviyetler verf'. B~~ç -~ evvel İstanbul Arşiv Di. 

k 
-1..te sıfatlar takınan ş(iıret lfıln rektörluğüne şık ve ·temtZ giyinmiş, t'l-

re , Scıu lar ·· b' bi yakalanarak dün adliyeye ve. vır ı muteazzım ır genç gitmiş ,.8 

lnönü Floryada istirahat rd'm::;: kendisini: b ki MüddeiumwnUikçe tahkikatına el ko. - Ben B~ekfi!et arşl'I mü! ettişiyim, 
uyura~a ar. nan ibu hadisenin mahiyet ve tafsilatı fU- dıye takdim ettikten sonra ilave etmi~ 

Ankara, 18 (Husust) - Mılll Şef İs- d tir: (Devamı 11 inei sayfada) 
~~~s~ah~~~~~~~u:r~=~~~-~=~~-~~==~=====~===~ 
mize dönen Büyük Millet Meclisi Rfofsl 

(Deıxımı 11 nci Ml/fa.daJ Cellidla mülikat 
· Hamidiye bugun 
iskanderuna gidiyor 

17 yaşındaki kıpti delikanlısı dün sabah ilk defa adam 
asdı, darağacını kurarken merakla soruyordu: 

"Bu iş için acaba beş kağıd verirler mi dersiniz ? ,, 

idam sahnesinden 
intıbalar 

Celldd iı boşınucı 



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

Hergün Resimli Bakale : = insan zôfı .• = 

T'arihin felsefesi 

Yazan: Muhittin Blrpn _ 

Sözün kısası 

Hak ve hudad 

-v rapurdasınız, lüks m.evkie gir. 

diniz. Oraaa istediğini? koltu. 

ğa, rahat rahat yaslanıp oturabilirsiniz. 
Bu sizin hakkınızdır. Fakat ayaklanmzı 

'karşınızdakinin burnuna dayarsanız hak. 
kınızın hududunu geçmış olursunuz. 

Tramvaydasınız.. yanınızdaki arkada. 

şınızla konuşabilir, şakalaşabiHrsiniz. Bu 
sizin hakkınızdır. Fakat konuşurken se. 
sinizi bütUn traınvaydakilerin duyacaK. 
]arı kadar yükseltirseniz hakkınızın hu. 
dudunu geçmiş olursunuz. 

Genç bir erkeksınız .• bır Paz r günü 
genç biır kız arkadaşınızı berabc r alıp 

R ivayet edilir ki Yavuz Sultan 

Selime dünyanın haritasını 

göstermişler; o da bu haritaya bakmış, 
cbu dünya bir padışaha bile az gelir!> 
demiş. Filhakika, dünyanın o zamanki 
haritası çok küçüktü. Böyle bir şey söy. 
lemiş dahi olsa, bu pek te çok büyük bir 
iddia sayılamaz. O zaınandanberi, dün -
yanın lharitası birka.; defa daha büyüdü; 
bugünkü dünya, o zamanki dünyadan çok 
büyüktür. Fakat, dünya ile beraber in -
sanların da iddiaları büyüdü ve bJlhassa 
medeniyetin davaları o kadar ileri gitti 
ki arbk memleket ve hatta.kıt'a hudud. 
larını medeniyetin istila kuvvetine ka-111 
müdafaa etmek 'oile miimkün dt·~ı1dır. 
Medeniyet, silahla giremediği yere, on -
dan başka her türlü vasıta ıle mükem • İnsanların muhtelif hadiseleri hakiki kıymetlerile ölç- Muhatabınızın zayıf noktalarım bilmek sizin ıçin bir 
melen giriyor ve istili ediyor. me!eri nadirdir. Dik.'kat ediniz: Kötü bir huydan dolayı kuvvet kaynağı olabilir. Fakat bildiğinizin bilinmesi sizin 

trenle bir plfıja gidiyorsunuz .. trende ko. 
nuşursunuz. gülüşürsünüz. Bu sizin hak. 
'kınızdır. Fakat kolunuzu genç klz arka. 

daşınızın boynuna atar. onun başını göğ. 
sünüze dayarsanız hakkınızın hududunu 
geçmiş olursunuz. 

Tarihi tekrar okuyalım: Cihangirlik kızaran, teessür duyan yüzde 1 O ise !kötü huyun başkalan için mühim bir zlf amilidir. Bütün tanıdılclarınızın sizi 
davasına kalkmıf olan hükümdarlara tarafından bilindjğiııi öğrenince teessür du~ kızaranın terketmelerini mucib olur. Biliniz, fakat bildiğinizi ken-

k- . k - - · d" sayısı yüzde 90 dı.r. d' · d 'k1 dünyanın çOk uçiı gorunmesı. ne u • ınız e sa ayım. Bir plajda koşarsınız, zıplarsınız. De. 

~~~~:~~~it~~~ ~~~i~~~~il§:~~ 
deniyetlere daıma küçük görünmüştür. Yuaoılavganın coculı \1" -·--b-· 'I imparatorlar sunuz. 

lrusan hırsının büyüklüğu yanında dünya Kralı Adrlgatik ıı HergUn İr fıkra imparatoruna artık Sokakta güzel giyinmiş, gfizel bir ka. 
cüssesinin bu küçüklü~, tarihın her dev. dm gördüğünüz zaman başınızı öte tara. 
rinde görünür. Sahillerinde Yavaşlamak AliJlıa gilsterllmlgor fa çevirmezsiniz. şöyle göz uclle ve beıu 

Bütün tarih boyunca, zamanımıza ka- 1 etmeden bakıabilirsıniz. Bu sizin hakkı. 
dar, dünya, daima tek bir milletin, ya • ı 1 mecburiyetinde kaldım nızdır. Fakat yiyecek gibi dik. dik ba. 
hud tek bir devlet teşek'külün!in • diye. , Marsilyanın bir köyünde doğmuş karsanız. hele laf atarsanız hakkınızın 
lim: Tek bir hükümdarın • elile idare e. ve hayatını fehirdc geçinn~ bir a.. hududunu geçmiş olursunuz. 

dilmiştir. Fir'awnlar devrinde Mısır dam, yüz ya,ına gelmifti. Onun yüz Umumi bir bahçe, umumi bir eğlence 
yeridir. Çalgı tiinter, kendi aranızda gü. 
1er, eğlenirsiniz. Fakat yanınızdaki ma. 

medeniyeti, o .zamanki dünyanın medeni y~na geldiğini hilen köylüleri bir 
sahası ne ise o saha üzerinde tek başına ziyafet tertib etmi§lerdi. Yüzlük 
haklın olmUf bir tarih idi. O sahada o Marrilyalı, henüz güçla ,kuvvetli ol. 
medeniyet tedrici surette yıkılıp, tahrib du.ğu.nu göstermek için ıehirden epey 

sadakiler sizin bu tarzda eğlencenizden 

bunlar da muazzeb oldula.rsa hakkınızın 
edilip kumlann altına gömülmedikçe, uzak olan köye kadar yayıı yürüye. 
dünyada yeni bir medeniyet hareketi zu. rek gitti. Köye yakın yerde kendini 

hududunu geçmiş olursunuz. 

hur etmedi. Fenike devrinde Fenikeliler, karfı.ladıla.r: Hakkın hududunu geçmiş olan'ara sılC 
Kartaca devrinde Kartacalılar, Yunaniı- - Nasıl geldinız, dediler, yoru.L sık tesadüf ettiğimiz ıçindir ki, e~lence 
tan devrinde Yunanlılar, Roma devrin • madını.z mı? Belki hızlı da yürümüf. yerlerinde eğlenemeyız, umumi nakH 
de Rcxmalılar, İslam devrinde Arablar ıünüzdür.. vasılalannda seyahat etmek hepimiz için 
dünyaya milnferiden hakim oldular. Ni - Marsilycilı cevab verdi: azab olur. · 
tekim, Roma imparatorluğu bir Türk a.. - Ge1°Çi hızlı viiriidüm amma bu. * * * 
şısma uğrayıp Bizansta yeniden kurul • 1'aya. iki yüz TJU?tre kadar yaklaşınca ............................................................ _ 

duj'u zaman da Osmanlı medeniyeti, gt. yavCZflamak mecburiyetinde kaldım. ı Habeşistarun bahtsıı: bilkümdan Haile C! •ı • ı • d 
ne Roma medeniyetini tem9ilen, o tarihi ': Yolun kenarına c35 kilometreden fC12. I Selise Londrada münzevt bir hayat sür- C l lS lR 8 
bir müddet daha yaıatmak üzere, dün - i la. ri.rcıtle gidilmez. levha.mı koy. 1 mektedir. Geçenıerde. saltanat sürdüğ.i venı· baskınlar 
yada bir zaman tek başına hakim oldu. : mu,laT. • sıralarda sarayında sefir bulunan bir İn. ı ~ 

Demek oluyor ki dünya, ayni zamanda Yugoslavyanm o<>~ kr~. Peter Ad. \.. .-/ giliz diplomatının kızının düğününde, K d.. 19 . .. 
birkaç medeniyetin ve birkaç hakimiye- rlya'tfk sahillerinde bır gezınüye çıkmış.. - kızı Prenses Sahay He birlikte bulunmuş. u ~ (A.A.) -

30 ası dun gece 
tin birden dünyası olamamak temayUlU tır. K.raluı bu nef'el1 hali ender raslanan Romanya Ve/lahdinin tur. Bu sefer halk bir zamanlar merakla Gazze cıv~nda bir Arab köyünü bas-
içindedir. Tarihte hiç bir zaman iki muh. bir manzara arzetmektedir. Manalı motör seyrettikleri eski imparatorlar imparato. mı.ştır. Mutecavizlerden iki, köylüler-
telU medeniyet bir arada yaşamamıştır. G runa 7.errece allka göstermemiştir. den de iki yaralı vardır. 
Her medeniyet, kendi merkezinden inti. dele1er içinde batıp ildecektir. ezinti/er/ Kom.şu Yahudi kolonisine yardım et 
şar etmiş ve kendisıne yarattığı hudu~ Gözlerimizi tokrar geriye çevirelim: Kırık dökük tagyaresile tiği için bu köyü tecziye etmek iste -
mü.temadiyen genişleterek, onun içinde Bütün bu medeniyetler. herhangi bir mu.. dikleri anlaşılan asiler köyden 5 kişiyf 
münferiden h!kim olmuştur. Tarihte bu- halefete, itiraza uğramaksızın tek bir evfe11mete giden tayyareci beraberlerinde götürmüşlerdir. 
nun aksini gösterecek hiç bir medeniyet, merkczc:Wı idare edildiği müddetçe inki. Vaktile Amerika şehirleri arasında u. Diğer taraftan Tel-Aviv'de vukt{OU· 
hakimiyet vıe atila hareketi gösterile - pf etti ve aahasını mütemadiyen genif • çuy-0rum diyerek. kırık dökük bir tay. lan müsademede 1 kişi yaralanmış • 
mez. leterek hududları içinde yaşıyan insanla.. yaresile Avrupa kıt'asına inen tayyareci tır. .. 

ra huzur w refah verdi. Ne zaman, bu 

* Bugiln içinde yaşadığımız medeniyet 
devrine cAvrupa medeniyeti> namını ve. 
riyoruz: Bu isim ne dereceye kadar doğ. 
nıdur? Bunu bllmiyoruz. Fakat inkişaf. 

lannın biltün unsurlarını, bundan evvel. 
ki medeniyetler gibi, hep müstemlekeci • 
likten almış olan bu medeniyete, bu ba. 
kımdan daha ziyade yakışacak isim, cİn. 
giliz medeniyeti. olsa gerektir. Bugünkü 
Awupa medeniyetine bugünkü inkişafı 

veren hareket, İngilterede doğmuş, ora. 
da kökleşmif ve orada büyüyerek etrafa 

sirayet etmiş olduğuna göre ona bu isim 
daha ziyade yakııır. Ancak, dünyanın bu 
defaki medeniyeti öyle bir medeniyet. ol. 
du ki, onun yapıcıltk hakkını bır millete 
ve bir meml!'kete inhisar halinde vermek 
fik'rine kimse muvafakat etmemiştir. O. 
na cAvru.pa medeniyeti> dememizin hile.. 
mcti buradadır. 

Avrupa medeniyeti diyelım, güzel. Fa. 
kat, ortada Avrupa yok. Avrupa denilen 
nokta üzerinde irili ufaklı bir sürü miL 
let yaşıyor ve bunların hepsi de bu me. 
deniyette kendisini ayni derecede şerik 

olarak tanıyor. Hiç değilse, büyük millet 
kütleleri için tamamen doğru olan bu 
görüş ve bu ifadeyi esas olarak alınız, o 
zaman şu neticeye varırsınız: Ya Avru _ 
payı, asrın demokratik nizamına göre, 
tek ve müttehid btr Avrupa olarak teş.. 

kilatlandırmanın çaresi bulunacak, ya • 
hud da bugün.~ü Avrupa medeniyeti. o • 
nun sahibleri olduklarını iddia edenlerin 
aralarında zuhur etmiş ve edecek mika. 

medeniyet - ve onun tesis ettiği hakimi. • 
Ca.rrl8an bu 1efer de. Loa Angelesden Kudüs 19 (A.A.) - 30 asi dün g~ 

yet - kendi sahası içinde muhalefete, iti- Sen Antoniaya evlenmek üzere tayyare. Gazze civarında bir Arab köyünü bas-
raza uğradıysa. ne 7.alllan he.r hangi bir ı sile giderken yolunu ıaşırmış ve Meksika 1 mıştır. Mütecavizlerden iki, köylüler · 
hakimiyete sahib olmak davasında birkaç ııududunda Drydene inmiş; kendı!ini bil- den de iki yaralı vardır. 
davacı zuhur ettiyse o medeniyet, yı1ul. Rananya Veliahdi Prem Mişel V~ - yük bir endişe ile bekliyen çocukluk ar-

. . ned:•~- 1.. 1 --n~ t ı·ıı · · kadaşı, ve milatakbel karısına telefon e-
mıştır. Fır'avunlMda, Fenıkelılerde, Yu- m.ıA::: .uu unmıtm.1.a ve yaz a ı ennı . .. . y 

ı l d Kart al l d R d B. orada geçirmektedir. Veliahd gene 0 _ derek. cSenden beş yuz kilometre uzaga 
nan ı ar a, ac ı ar a, oma a, ı - ;•~.. .. y b 

Avlamrken arkadaşmı ötduren 
avcı serbest bırakıldı zaasta. Arabda, Osmanlıda hep böyle ol. rada bulunan Yunan Prensesi Alek - d~·:·u~m.. a~n sa ah yanındayım!> 

du. Bizans imparatorluğunun Osman o. sandra ile birlınrte, biz.zat idare cttigıw. demış; ve genel lrdenbıre kopan fırtına Birkaç gün evvel Ramide Kazık .. 
y .. zünden saat erce gec'k k d .. w- -

ğullannın elile yıkılmasını temin eden motörle uzun bir gezinti yapmıştır. Re u . b'l . . ı ere ugunune lıbağda avlandıkları sırada çifte ile ve 
Rum Tekfurları neyse, bugünkü Avrupa simde Prensesle Veliahdi görüyorsu - yetışe ı mıştır. kazaen arkadaşı Mehmedin ölümüne 

medeniyetini tahrib için çalışan irili u - nuz: Bir pi_qes aranıyor! sebebiyet veren Muzaffer isminde bir 
faklı muhtelif devleilerin rolleri de o • Antant lcorcliyal tenis maçı Mı...dl... v· al . .genç, dün adliyeye verilmiştir. Muzaf-
dur. Yalnız ölçüler ve isimler değişmiş.. 
tir. Eskiden medeniyetleri yıkan şeyin 

adına c1ltne> derle..'"t'.!l. Avrupa, bugün o 
cfitne:t nin tam içinde bulunuyor! 

""Y°' ur ıyaın ı fılın ve sahne yıldızı .. . 
28 Temrm.ızdan 30 Temmu • Luise Raincr oy k i . b' . fer hak'kıında Muddeıumumilikçe ilk nama ~ın ır pıyes a • 

za kadar F'iNms:rz ve İngiliz parlamento • r.amaıktadır. Bu pıyes öylt• ulu <•rta b;.:- tahkikat açılarak takibata ~ilmişse 
laııı arasında tenis maçları olacaktır. İn. mevzuu havi o!mıyacak, bugünkü dünya de, bu tahkikatın gayrimevlruf devamı 
giliz timinde Eden. Sir Samuel Hoare ve gençliğinin ne yaptığını, nasıl ve nelt>.r na karar verilmiştir. uluhitfin cJ3i.e9en diğer üç meb'us \bulunacaktır. düşündüğü.nü tasvlr edecektir. • ......................................................... --

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir okuyt>cumuz anlattı: 
- Yakacıkta ibir çeşmenin karşısında duruyoröuk. Yaz 

güneşinin altında, bozuk bir yolda epeyce mesafe katetmiş 
bir kamyon çıkageldi. Kendisi giıbi taşıdığı damacanlar 
da toz içindeydi. Talunin ettim ki, •bu şişeler birer birer 
indirilecek, içi dışı yı'kanacak, ondan sonra doldurula -
cak, ağızlarJ mühürlenecek .. . 

Fakat hiç de öyle olmadı. Kapaklar açıldı. Bir adam 
elinde bir bahçe hortumu ile geldi. içi de dışı da asla yı
kanmamış olan şişeleri sıra ile doldurmaya başladı. Hem 
de ne şerait içinde? anlatmak istemem. 

İstanbulda mesela Evkafın idaresindeki gibi öyle mem
ba suları vardır ki, hatta müvesvis bir fen adamının dahi 

itiraz edcrniyeceği ihtimamlarla do'l<lurulur. İçi -

ne hile kar~ası mümkün değildir. Fakat buna mu

kabil bazıları da vardır ki ne halde doldurulduklannı gör
mek insanı acı acı düşündürnıeye kAfidir. 

• Bu vaziyette bizim şu Terkos suyunun hiç olmazsa in
san eli değmeden, tozsuz olarak geldiği için bir kısım 

memba sulanna müreccah olduğuna ben inanıyorum.> 
Ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
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19 Temnmz 

Ruslar bir Japon 
~tasını tetkik etmeden 

• 

aarı ôrası 1 · il. Rus geri çevirdiler lllU iZ • Mosı.ova. ıs <A.A.> _ Moskov•d•ki 

E . 
• lngiltere ve Fransada 

hayra yoralmıyan 
hadiseler 

O •• 1 • Japon sefiri 16 Temmuzda haricıye ko. 

U rllşme erı miserliği nezdinde yaptığı bir teşebbüs_ 
le Salıalin petrol ve kömü.t- imtiyazlan 

toplanan sekiz mulıtelif Dün 
komisyonda 

Londra, 18 (Hususi) _ Dün Mosl.ova. hakkında Sovyet adliyesi tarafından ve-

d t--:ru Fr ilmessillerile Mo_ rilen hükmü protesto ederek en geç 18 
Yazan· Selim Ragıp Emeç 

a, UJE;l z ve ansız m T ta .b · k d b ·ı · 
1 t f --·-.;r- eden müzakere. emınuz n ıne a ar ceva verı mes:ı-o o ar~ cereyan . 1 b etmi ti. H · · k · 

<Bastarafı t inci sa~fada) 

kararlar verildi 1 h _ ,_,_ da 1 ı· fıri Seeds tara. nı ta e ş arıcıye omıse-r mua. 
er =m • ngı ız se · · b 17 T t "hind 

re intizar olunmak Jazım geldiği gibi yıı
ıpılaca.k tetkikatın yalnız matbuata de. 
ğil, diğer sahaıara da teşmil olunması 
kanaatindedir. Bu müessif hadise mey. 
dana çıkar çıkmaz Fransız başvekili bir 
beyanname neşrederek halita süklınet 
tavsiye etmiş ve hüklimetin yapmakta 
olduğu tahkikatın 'netıcesine kemali :s:i. 
kun ile intizar olunmasını halktan iste. 
miştir. 

f .;ı_ Lo d b. go""nderilnıi•L vını u notayı emmuz an e se-ınu.can n raya ır rapor r . . . . . 

tir. fırc ger~ ver~ış ve -~u. vesikayı, t':11d1di 
Ank 18 (AA ) _ M 'f Ş" j · ı konomi dersleri müfredat B rda 1 ıldığ göre vaı.i- mulhtevı oldugu ve ultımatom rnahıyettc ara . . aarı urası me.rsıya , e u rapo n an aş ma bul d ğu . . kah 

1 
d di ~. . 

komisy<in1arı ıbugün de çahşr;ııalarına programlan üzerinde çalışılmıştır. yetıte hcıiıangi bir değışiklik yoktur. Ye. tetk~ ~·ımıç~ . w e cm: d gğini1:°~ b;e 
devam etmişlerdir. b - İll§aat okullarının mu~dd:! ni bir toplantı için ıarih tesbit edilme. ı 1 e zın gerı çevır ı 1 • 

t - İlk öğretim komisyonu: İlk ted- programfan tetkik edi1e:ek bu_gu~ku miş oThnak'.la beraber, üç devlet rnümes- dirntlştir. 
risat müfettişleri taymatnarnesi, ilko- ihtiyaçlara uygun a1dugu netıoesme sillt?rinin pek yakında tekrar toplana- -----------
kul programının prensipler ve direk - varılmıştır. . cnkları zannolunmaktadır. Amerikanın 
tifler kısmı ile türkçe ve tarih dersleri 5 - D ileJdcr komisyon~: Muhtelıf Diğer taraftan Moskovadaki Alman 
•nüfredatı üzerinde müzakerelerde bu vilayet kültür müesseselenle_ bazı. za~- büyük elçisi Ko!lt Şlumberg de Bcrlme Bit ara~ l zg"" l 
lunmus, bir öğretmenli ve beş sınıflı !arın rapor ve dilekleri te~kık e~~lmış fıareket etmiştir. 'J 4 

köy okullarının idare ve tedris tekniği ve ilgili komisyonlara v .. eı:ı~~ uzere Alman b~yük elçisi. Moskovada uç 
üzennde çalı.şmıştır. Maarif Şurası umumf katıblıgıne su - devlet ara..,ında yapılan müzakereler 

+ 
Bir müddettenbet'i meşhur İngıliz po.. 

lis dairesi Skotland Yard da buna mu. 
masil geniş bir casusluk meselesinin tah. 
kikatile meşguldür. İngiliz gazetelerinde 
spor yazılan yazan Reginald O. Adruns 
isminde bir spor muharriri İngıliz ordu. 
su hakkında eonebi bır devletin memur. 
larına para mukabilind~ malfimat ver. 
m.ekten suçlu olarak tevkif olunup mah. 
kemeye vcrildiğı gibi Aiman gnzete mu. 
habiri namı altındı;. İngillHede dolaşan 
birçok kimselerı de ele geçirmiştır. Ayrı 
ca, bir moda rnüe~esesmin teknik şube 
si memurları olduklarım. beyan eden bi 
grup, gizli bir toplantı esnasında, bulun 
dukları yer basılarak tutulmı:.şlardır 
Bunların kaffesının, İngil+ere aleyhın 
ve bir ecnebi devıet hesabına çalrşan ca 
suslaT oldukları ~annolunmaktadır. B 
ma sadla İngiliz \•e Fransız zabıtal 
sıkı bir teşriki mesai hahndc olup m 
haretlerile maruf bazı Fransız polis m 
fettişleri, İngiliz meslektaşlnrilr> berab 
çalışmak üzere l..ondraya yolianmışla 
dır. Bu suretle gerek Fransada. gere 
İngilterede çok genış bir casusluk f ı l 
yeti bulunduğu ve çok rnühım bır nb 
kenin bu işleri idare ettiği an aşılmıst; 

2 - Orta öğretim komisyonu: Yar • nulmuştur. . hakkında hükumetine malumat verece. 
dıımcı öğrebnenlcr talimatnamesi ve 6 - Neşriyat komisyonu: Okul kı - ği gıbi. bir Alman _ Smıyet ticaret anlaş. 
orta tedrisat okullarında talebeye yap tablan hakkındaki talimatnam~ ~ad- masının akti imkanlarına dair Sovyet!e. 
tırıJacak tahriri vazifeler hakkındaki delerinin tet!kikine devam edılmış - rin no'ktai nauırını da izah edecektir. 
talimatname ile meşgul olmuş ve ka - tir. . Değişiklik yok 

rarlar almıştır. 7 - Yüksek öğreti~ komı yonu: Paris. 18 (A.A.J - Fransız ve İ:ıgiliz 
3 - Beden terbiyesi komisyonu: Jim Yüksek öğretimin gayesı hakkmda~~ büyük el'çilerinın dün öğleden sonra 

nastik şenlikleri talimatnamesi müza - müı.akerelere devam. ~1unm.~ş, :ma ~ılı Mo kovada '-ofalotof ile yaptıkları görüş. 
kerelerine devam ediJmiştir. ve terimler meselesmın muuıkeresıne meden sonra Havas ajansının Pariste el-

4 - Teknik öğretim komisyonu: Tek başlanrnl{ltır. .. . de ettiği intıbatara göre, her iki tarafın 
nik öğretim komisyonlarında: 8 - Plan komisyonu: Turkıyedc tlah vazivetinde bu ,örüşıN' neticesinde mah. 

a - Tı'carct o,·ullarının muhtelif sı- silin bugünkü durumu ve ana mese e-
'.l'i. l sus bır inkışaf kaydolunmamıştır. nıflarının türkçe, tarih, yurd bilgisi, 1eri hakkındaki rapo~ ~rinde ça ~ -

cebir, joometri, mal bilgisi, büro ko - malarına devam ctmıştır. 

ing ·11ere dost 
Halayın yeni valisi memleketlere 

İskenderun ve Antakyada wn!~Y1!~~~-> ver::1~~ı.ra1d 
h 1 k l d gazetesi, önümüzdeki aydan itibaren arar et e arş J a n J İngilterenin Polonya i~ sair dost mil • 

Jetlere askeri tayyareler veımeğe baş -
. lıyacağmı haber vermektedir. 

Antakya, 18 (Hususi) - Yeni Hatay Şükrü Sökmensuer, İskenderun ıle ı\n. Bu gazete, imal edilen tayyareler 
V .;ı,_ B l A k basındakı kırk ~lisi Şfilo-ü Sökrnensüer bugün Adana- takya arasınWi ey an :ısa . . miktarının son derece artmış olduğunu 
dan geçerken oraya katla:- gı"den Hatay. birinci fırka şehidlerı abıdesme hır çelenk b ·· d b" -'· f b "k l · a 

. .. le ve u yuz en ırçU!\. a rı ·a arın ı s • 
hlar tarafından hararetle karşılanmıştı1·. koymuş ve çok heyecanlı hır nutuk SO) • atlerini azalt.mağa başlamak arzusunu 

Antakya, 18 (A . .\.) -- Yeni Hatay Va. miştir. Ik H t izhar etmi~ olduklarını ilave etmekte -
lisi saat 17,50 de Payasa muvasalat eyle- Beylanda topianan binlerce ha a ay d. 

ır. miş ve orada heyetler ve binlerce Hatay_ Valisinin nutkunu hararetle alkışlamış ve ------------
lı tarafından merasimle karşılanmıştır. yeni valilerini büyük heyecan içinde An. 
Yeni Hatay Valisine İskenderunda da çok takyaya uğurlamışlardır. 
sıcak bir karşılama merasimi yapılmıştır. Sular kararırken Antakyaya varan ye. 
Cevad A.çıkalm, sabık başkonsolos, albay ni Hatey Valisi orada da coşkun tezahürat 

Şükrü Kanadlı, eski Hatay meb'usları ve içinde kaı-şılanmıştır. . .. Ankara J 8 (A.A.) - GE>neral Hut-
Fr ........ sı rı"calı' bu k"'-.. cılamada hazır bu Yarın .,1-,.,..,.... turizm otelinde Şukru · t" .ı... •• ··~ıed 

oeu• z -~ • ~ . A tak bel d" si zinger ve maıye ı. uugun og en sonra 

General HutzİnS!'er 
dün barajı ~ezdi 

lUnmuştur. V.ali Sökmensuer İskenderun- So'1anensuer §Ck~~ıl~ke b"n . Y~ t e ıy; mihmandal'ları ile birlikte çubuk hara-
da beş on dakika kadar istirahat etlikten tarafından 70 ışı 1 ır zıya e ven e- . b · d f" ,e 

. jını gezmış ve araJ suyun a mo orı 
sonra Aaıtakyaya hareket etmiştir. cektir. bir ceveUin yaprnı.ştır. General Hııt -

B k·ı 1 k Antalya kanalını zinger. barajı bilhassa güzel bulmuş ve 8ŞV8 1 g 8 ece Türk işçisinin bu çok muvaffak eseri 

Ziraat Vekili açıyor karşısında takdi~~;~~ bildirmişlerdir. hafta Ankaraya dönUyor Ankara ıs (A.A.ı _ orgeneraı A _ 

'lınkara 18 (Hususi) - Başvekil Dok Burdur 18 (A.A.) - Antalya kana- sım Gıindüz bu akşam saat 20 de mi -
it.Or Refik Saydam ayın yirmi beşinde hnı.n resmi küşadında, saı:~ ~~şve : safir Orgeneral Hutzinger ve maiıeti 
§ehriınize dönmesi bekleniyor. kilimiz namına Ziraat Veki.~ızın b~ şerefi-ne Ankarapalast;ı 34 kişilik bü -

Başvekilin tetkikleri kanlığında giden heyet bugun Burdu.r~ yük bir ziyafet vermiş ve bu ziyafette 
Yalova 18 (A.A.) - Başvekil Dok - uğramış vali ve ımcb'uslarla meclisı Genel Kıunnay ve Milli Müdafaa Ve -

tor Refik Saydam bugün Karamürsele wnumi ve belediye azaları tarafından kaleti ileri gelen1eri hazır bulunmuş -
!giderek memurin ve halk ile temasta karşılanmışlardır. . tur. Toplantı çok samimi bir hava için 
bulunmuşlar, ve dileklerini dinlemiş • Heyet, Antalyaya hareket etmış - de geç vakte kadar devam eylemiştir. 
merdir. tir. 

Hatagda mali 
Teşkilat 
~nkara, 18 (Hususi) - Hatay mali 

1ıe.ş1dHi.tı tayinleri yapı1mış, yalnız def.. 
terdann 'tayini geri bırakılmıştır. 

Hatay muhasebe müdürlüğüne Ha
laydaki Takviyelidağ alayı muhasebecisi 
i\hmed Hamdi Oktay, Hassa malmüdür. 
lüğünc Dikili malmüdürü Mustafa Su. 
ırner, Kmldıan malmüdürlü~'ne Zara 
Jnalmüdürü Ahmed Coşkun, Reyhanive 
malmüdürlüğüne Korkudeli ınalmüdürü 
A.li Rıza T.ürker, İskenderun malmüdür .. 
lilğüne D&rtyol malmüdürü Necib Ata. 
lay, Hatay varidat müdürlüğüne İstan. 
bul varidat kontrol memurlanndan Rem. 
zi Akıncı, kontrol memurluğuna İstan. 
bul varidat tahakkuk memurlarından 
Sairn Candar tayin edilmişlerdir._ 

Gümrük umum mUdDrlUgUnde 
Ankara, 18 (Hususi) - Gümrükler U. 

:mum Inildür1üğü günJuük işleri ikinci mii 
dür1ü~ vekaletinde bulunan Emin 
Gercin tay in edilmi~ti?'. 

Bir Japon generali 
Çlnde tayyare 
Kazasına kurban gitti 

Londr.a., 18 (Hususi) - Çin membala. 
rma göre Japon generali Toji, on bir a:-
.kadaşile birlikte bir tayyare kazasına 
kurban gitmiştir. 

Tayyare kazası Çin topraklarında vu
lrubulınuştur. Çininer, Japon cesedleci. 
ni as'kerl merasimle gommüşlerdir. 

Bulgar Meclisi Reisinin 
Londrada temasları 

Londra t 8 (A.A.) - Halen burada 
bulunan Bulgar meb'usan meclisi reisi 
Moşanof, bugün A vaın Kamarası reisi 
tarafından kabul edilmiş ve parlamen
to binasında rnüteaddid Avam Kama -
rası azası ve İngiliz devlet ricali ile de 
görüşmüştür. Bu akşam Avam Kama
rası reisinin verdiği Ziyafette ise Mo -
sanof, hükfunet azasile de görüşmek 
fırsatım bulnıµştur. 

Münakalat 
Afyona 

Vekili 
gitti 

Ankara 18 (Hususi) - Münakalat 
Vekili Ali Çetinkaya bu akşamki tren
le Afyona hareket etmiştir. 

Tırhan vapuru 
bu akşam geliyor 
Çanaklrale 18 (Hususi) - Almanya 

da ill§a edilen Tırhan vapuru bu ak -
şam saat 20 de limanımıza geldi. Va -
purun her tarafı elektriklerle süs1en -
miştir. Tınhan saıbah saat dörtte lima -
nımızdan hareket edecek ve saatte .ı 4 
mil süratle seyrederek akşam 1 6 da Is
tan bul limanına varacaktır. 

Nafia su işleri reisliği 
Aınkara. 18 (Hususi) - Nafıa su işleri 

reisliğine ayni vazifede ücre'tle müstah. 
dem Sa1filıattin 100 lira asli maaşla tayin 
edilmiştir. 

Vaşington 18 (A.A.) - Dün Beyaz 
sarayda ~eisicüm'hunin müşavirleıini 

bir araya toplıyan konferansta Ruz • 
velt ve Hull ile meclis reis ve reis ve -

kili ve meclis ve Senat.odaki demokrat 
gruplarının reisleri de hazır bulun.vnuş 
!ardır. 

Senato demokrat grupu reisi Uark
ley gazetecilere yaptığı beyanatta ibi -
taraflık meselesinin nala tetkik mev -
zuu olduğunu ve bu hususta konrrre 
tarafından hiçbir karar verilmemiş ol -
duğunu tasrih eylemiştir. 

Si\ asi mahfeIJere göre, bu beyanat 
kon~renin süratle dağılmıyacağına i -
şarettir, zira Barkley bitaraflık mese • 

lesi halledilmeden kongrenin dağı1a • 
ıyacağını söylemiştir. 

Kont Ciano 
ispan yadan ayrıldı 
Malaga 18 (A.A.) - Kont Ciano 

* 1914-1918 hnrbine takaddüm eden gu 
lerde de ilk silah patlamadan ev\•Pl A 

Kont Ciano, General Franko'nun ya rupada başdöndurücü bir casus fa ıl\ 
kında Rcmıızıyı ziyaret edeceğini tey.id ey gö~ çarpıyordu. Asl n Cek olup Ç r 
lemiştir. Rusyası hcsa-bına çalıştıöı tesbit olun 

ve bir tabanca ile bir otel od sınd b 
Geredede Atatürk günü başa bırakılıp kendi amelınin cez 

bizzat kendisinP verdinlen Avustur 

Sevilla'dan kendi idare ettiği tayyare 
ile buraya gelmiş ve Conte di Savoia va 
puru ile İtalyaya hareket etmiştir. 

Ckrede 18 (A.A.) - Bugün Ebedi Şef ordusu erkanı harbiye reısinin da~ıı m 
Şef Atatürkün kazamızı şereflendir - hiş !bir casus olduğu hatırlanacak olu 
diklerinin beşinci yı,ldönümüdür. Ge- bu faaliyetin azametı daha iyi ani 
rede bayrn'klarla süslenmiş, Halkevi lır. Demek oluyor ki büyük badirt.ler 
meydanlıf,rında memurlar ve büyük ewel bu gibi casusluk hareketleri 
bir thalk kütlesinin iştirakile toplantı artması bir teamüldür. Bu sebeble 
yapılmış. bir çok hat11iler tarafından rupanın nasıl korkunç bir akıbete SÜ 

sözler söylenmiştir. lenme'J...-te olduğu kolaylıkla tasavvur 
Atatürke aid ölmez, unutulmaz hatı- dilebilir. Onun için, her vatanpe 

ralar yadedilmiştir. Türkün ağzını iyi kapaması ve göz 
dört açması lazımdır. Çünkü a keri h Öğleden sonra spor klübü tarafından den evvel gizli barb ve istihbarat h 

bugünün şerefine atletizm müsabaka - çoktan başlamıştır. 
ları yapılmıştır. Gece şehir elektrikler- S 
le süsleruniştir. el./,,,_ &a9ı71 C11ı 
········································································-············-··························· .. ··· 

Sabahtan S•baha 

S ük un ve istirahat büros 
Bütün Belediye emirlerine ve gazete ynzırlnrına rağmen sürüp gide 

hir gürültülcnnı zecri şe.k.ild~ kıildırmak ıçin bır sükun ve emniyet bü 
lb.-urmamız faydadan hah dcğilaJr. 

(F..sbabı mucibe) si şudur: 

1 - Büyük şehırlerimizde halkın sükün ve istirahatıni kaçıran ve m 
memleketlere yakışını yan gürültüyü önlemek üz.ere bir sükun ve isti 
bürosu tesis edi!mistir. 

2 - Büronun esas vazifesi gece ve gündüzün sükün ve istirahate 
mış saatlerinde hastalan, sinirlileri, çocuklan ve umunrlyell~ sü.klin 
tira!ıate muhtaç insanları iz'aç edenlere karşı ikanunt takibat yapmaktır 

3 - Sabah sekizden evvel gürm tü yapmaları Belediyece menedilen 
cılar hakkındaki hüküm kemakin baki kalmak .şartile şu saatlenie 
rcketleri yapmak memnudur: 

A - Öğleden akşam saat altıya kadar umUmt bahQe ve gazinolarda 
lörle musiki neşnyatı yasaktır. 

B - Taka, motör, kıçtan takma Dizelli sandal gibi deniz nakil vası 
mutlak surette ekZO! borularına birer ~nıcu koyınağı;ı mreburdurl 

C - Demzyollarına aid vapurların Karadenize çıkarken ve dönerk 
ğazdaki ahbablannı, akrabalannı. dostlannı selfunlamak için düdük 
lan yasaktır. 

D - Kılıç balığı tutacağız diye nhaha kadar deniz üzerinde avaz 
nara atmak yasaktır. 

E - Umumiyetie gecenin ve g'1ndÜ2'Ün uyku ve istirahat saatlerin 
kı iz'aç edecek hareketlerde bulunmak yasaktır. 

4 - Zabıta teşkilAtına dahil bütün memurlar hiçbir emir almağa 
görmeden işbu memnuiyetleri takib ve tecziye :ile mükelleftirler.> 

'-23u.chan Ca 
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Bir günde 2342 noksan 1 Gümr~~ ve inhisarlar 

k k .. d d·ıd· Vekıh tutun ıslah 
e me musa ere e ı 1 enstitüsunu gezdi Tevdiatta 933 yılına nisbetle güzde 

yetmiş bir fazla/ık görülüyor Yapılan ant teftişlerde fınnların ekmek çeşnisini boz- Birkaç ıgü.ndenbri fehrimizde bulun. 
makta olan Gümrük ve İnhisarlar VekJli 

m•yıp miktarı azalttıklan neticesine vanldı Raif Karadeniz tetkiklerine dün de de-
vam etmiş. İnhisarlara aid işler üzerinde .. .. 1 w • • 

Vali ve Belediye Reisi Ldtfi Kırdar ğin vezinleri noksan olduğu görülerek meşgul olmuştur. Vekil öğleden evvel BaşvekAlet İstati!tik Umum Mudur- T~gla amıller:: ~aban Özbal~ık ve 
e1cmek imal, satlf ve tevzi işlerile ehem. müsadere edilmiş, bir kısmından nümu. ber•rin.de' ıfnhisarla.r Umum Müdürü lüğü memleketimizde tasarruf mevdu- hazınedardan Huseyın Subaşı mum.es • 
mtyetle m~l olmalarını kaymakam- neler alınarak tahlilhaneye gönderilmiş. Adnan Halet Taşpınar bulunduğu halde atını ve ticari mahiyetteki mevduatı sil olarak seçilmişlerdir. 
1ara bildirmiştir. Vali namına fırınlarda. tir. Ya.pllan tefti§Jerle çeşnisi bozuk ek. araba vapurile ttsküdara geçmiş, ttskü. gösterir bir istatistik neşretmiştir. Bu- Mümessiller Ankaraya giderek ya-. 
ki teftifleri takibe Re1s Muavini Lt1tfi meğe rastlanmamıştır. Sarıyer ve Fatih dardaki İnhisarlar deposunu gezmiştir. na nazaran 933 yılında !bilfunum mev- pılacak toplantJ.da şehrimizde.ki tuğla -
~Y memur edilmiştir. !kazasındaki teftişlerin neticesi dün ak. Gümrük ve İnhisarlar Vekili bundan duat miktar:. 191,364,679 milyon lira cıların noktai nazarını izah edecekler· 

Dün kaza kaymakamlarile belediye şam üzerine kadar Beledıyeye bildiril. sonra Maltepeye giderek Maltepe tütün ve tevdiat esbabının adedi 175,956 i - dir. 
m.ifettifleri her mıntakada ant teftişler memiştir. Dün müaadere edilen ekmek- ıslah enstitüsünde tetkiklerde bulun. ken !bu miktar 936 yılında 335,569,509 Toplantıda tuğla1arın evsaf ve eb'a 
Jıa'PITUf1a.rdır. Belediye Reis Muavini lerin yekunu 2342 dir. Belediye Reis Mu. muştur. Raif Karadeniz tütün enstitüsü- liraya baliğ olmuş ve tevdiat sahible - dı tesbit edilecek ve takarrür edecelıt 
Lfltfi Aksoy bu teftişlerde biz.zat bulun. avini Kurtuluş. Beşiktaş, Mecidiyeköyü, nün bütün tesisatını gezdikten ve alaka. rinin miktarı 297,676 e çıkm~tır. Bu tarihten sonra tuğla imalAtı da ihzu 
mu§tur. Nişantaşı~daki fırınları . teftiş etmiş. 51 darlardan izahat aldıktan sonra araba miktarlarda 933 e nazaran tevdiat yew edilecek nizamname hükümlerine uy • 

Teftifler netfoesinde Üsküdarda 265. ekmek musadere et~ıştır. vapurile Kabataşa geçmiş ve Kabataşta. kt'.inunda yüzde yetmiş beş ve tevdiat gun olacaktır. 
ltadı'köyünde 459, Eminönünde 478, Ada. Fırınlar tablakarıara ve bakkallara ki İnhisarlar Başmüdürlüğünde meşgul yapanların miktarı itibarile yüzde 69 
lm'da ~. Beykozda 13, Bak1rkbyünde 15, yirmi para eksiğine ekmek vermeğe baı- olmuştur. Vekil Kabataşta kimyahane, bir fazlalık görülmektedir. Bu paranın Yapak sattşları devam ediyor 
Befiktafta 213, Beyoğlunda 1028 ekm~- lamışlardır. p.rap laboratuan, prap imlfthanesini 270,65 7,5 72 lirası milli bankalara, Gerek yerli fabrikalar ve gereksec 

Eminönündeki istimlak Galata nhbmında otomobil 
muameleleri durduruldu parkı yapılaca~ 
Ernin&ıfuıdeJd istımlik muameleleri Limanlar Umum Müdürlüğü Galata 

lurdunil.mll,ftur. İatımlak kanununun ta. rıhtımında yaptırılacak olan büyük oto. 
ılil ed~en tekline g.öre istimll~ bedelini mobil parkı için tetkikler başlamıştır. 
ta!kdin kıymet komııyonu teebıt edecek. Otomobil parkının yapılaca~ı yerde bu. 
tir. Takdiri kıymet komisyonu ise, A- lunan antrepo yıkııacak ve . daha evvel 
pt08Un oın befi?de ~bir Meclisi tara. bu antreponun yerini doldurabilmek fi. 
fmdan .eçilecektır. Lıtimlaklere ancak zere şimdiki yolcu salonu karşısında ye. 
"'1 bet Ajı.ıstostaıı .sopra baflanacaktır. rıi bir an'trepo yapılacaktır. 

Emin6rril meydanındaki ınescid beş Belediye Galata rıhtım caddesinin ge. 
bin liraya Vakıflar İdaresinden istirolAk nişletilmesi için yapılması icab eden is. 
ldihniftir. timiakin, burada otomobil parkı ve di~er 

- inşaat dolayısile Limanlar Umum Mü. 

Dt!nl:ı lıl~rt: 

Denl:ııyolları kombine biletler 
lhdea edecek 

Denizyol1arı idaresi, Şirketi Hayriye. 
nln 1.ts'kü*1' tramvay firketile anlaşa. 
INlk ihdu ettiği Çamlıca kombine bilet. 
leri pi K-Oprii • Bostancı arasında kom. 

bine biletler ihda.ına karar vermiş ve 

IMı h'UiUS'ta hazırlıklara baflamıştır. 

lekenderun limanı teallm alındı 

Ü'kendenın limanı. Hataya gönderilen 
te•ell6m heyeti tarafından tealim alın. 

mlfbr. Fransız prketile olan formalite
,. ald bazı işler de yakın.da bitirilecek ve 
tAenderun limanı, Limanlar Umum Mü. 
dO:rMllO tarafından ·lfletilmeğ başlana. 

aaıtır. 

dürlüğü 'tıarafından yapılması lazım gel. 
diğini bildirmiş, Limanlar Umum Mü. 
dürlüğ(i de vaziyetı Münakalat VeUle. 
tine arzetmiştit'. Vekaletten gelecek ce. 
vaba göre bu hususta yakında kat't ka. 
rar verilerek, faaHyete geçilecektir. 

Pollslf!: 

Bir çocuk tramv'ya atlarken 
dOfOp yaralandı 

13 yaşında Kemal adında bir çocuk, 
Salkım~dde 1838 numaralı bir tram. 
vay arabasına atlarken yere düşmüş ve 
yaralanmıştır. 

Kemalin müdavatı yapılmıştır. 

Bir yDk eraba•ı bir kız çocuGa çarptı 

Cevadın idaresindeki yük arabası Ba. 
lıkpazannda Tahmisönü caddesinden ge. 

· çerken, 11 yaşında Refikaya çarparak 
yaralamıştır. 

gezmiştir· 64, 91 1, 9 3 7 lirası ecnebi bankalara ya - Almanya ve Çeko - Slovakya için kül-ı 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili bu.gün tınlmıştır. liyetli miktarda yapak satışları devam 

gümrük teşkilAtında tetkik ve tefti§lerde Miıllt bankalara tevdiat ıy9.panların etmektedir. 
bulunacak, Cumartesi günü İzmire hare. mi1darı 274,075, ecnebi bankalara Piyasamızdan 350 balye kızıl yap~ 
ket edecektir. 23,603 tür. ğı yerli fabrikalara Me~in~n 12000, 

Tevdiatın 112,365,006 lirası tasar - İzmirden 1000 ibalye dış piyasalar sa • 
ruf hesaıbına yapılmıştır. Ve bunun tılmıştır. 
&6,437,425 ~irası mim bankada. Fiatlar Mersinde Anadolu mallan 

arasında tayyare 23,927,561 lirası ecnebi bankalara ya- 50, İzmirde 56 - 60, İzmir k~ yapa-

lstan bul ile Londra 

seferleri yapılıyor pılmıştır. ğıları 57: 56 kuruştur. 

Alman Luft Ranza hava nakliyat şir. 170~~~~~~2l9 n~=~atın miktarıı Takas tetkik komisyonu toplanlh 
keti tarafından İstanbul • Berlin arasın- Gene bun~ Takas tetkik komisyonu, dün mu 
da yapılmakta olan tayyarf! seferleri Ber- 133•407•39.1 lirası mim, 36

•
653

•
308 

h- tad toplantısını yaparak son hafta zar 
linden Londraya kadar temdid olunmuş. rası ecnebı bankalara yapılmıştır. fında yapılan takas muamelelerini göz 
tur. Şehrimizden tayyare ile Londraya Vadeli mevduabn miktarı ise den geçirmiştir. Bu arada bilvasıta taı 
gidecek yolcuların biletleri buradan ve. 53,143,604 liradır ve bunun da kas yapılan memleketlere aid takas iş-
rilmekte ve yoicuıar Berlinde başka bir, 46,612, 7_56 lirası miHt, 4,331 ,<M6 lira- le~ d~ ~tkik ve muameleleri ikmal; 
tayyare ile aktarma suretile Londraya sı ecnebı bankada yapılmıştır. edilmıştır. 
gitmektedirler. Istanbul. Londra tayya. Şu vaziyet her yıl halkın bankalara ~--------------.. 
re yolculuğu ücreti sigorta bedeli de da. yatır<lığı paranın muayyen bir nisbet 
bil olduğu halde 182 liradır. Yolcular sa- dahilinde artmakta olduğunu göster -
at 7,30 da Yeşilköyden hareket etmekte mek1e beraber, memlekette ticaret ve 
Sofya, Be1grad ve Berlindeki tevakkuf. iş hareketlerinin de genişlemekte 'lldu 

Ankara borsası 
...... - ....... ........ 18- 7 - 939 

Jardan sonra saat 22,30 da Londraya var. ğunu izah etmektedir. Binnetice ban - .,_ ____ Ç_E-. _K_L_E-8-----1 
maktadırlar. kalara yapılan tevdiat arttıkça banka- 1---------.--------11 

Tayyare seferlerinden bilhassa tica. larda bu paraları işletmek için .ıtred~ Açıbf Kapanıı 
retle u.ıı;...aşan Alma·nva ve İ g'lt il şartlarını geniş-letmekte ve yeni yenı 5 .9~75 6.J 275 

5" • n ı ere e . h 1 d .. 1 1 k 126.68 126.66 
iş yapan kimseler çok istifade etmekte. ış sa alan açı masın a muess r o ma - 8_306 ,.165 
dirler. tadırlar. 6.6575 8.6576 

, Önümüzdeki yıllar zarfmda tevdiatın !!::5 ::!;~5 
ıınemleketin iktısadi 'kalkınmasının be- 60.'18 lı0.78 

iiğ bir ifadesi olabilecek yüksek bir 2t.ri02G 2ı.5025 

Alman •efirinin kokteyl partisi miktara baliğ olacağı ümid edilmek - uısıs ı.082.i 
-..J 1.66 1.66 

Al fi . F P d'" k t~ir. man sıe n •on apen, un a şam v • • d 4.887G 4.38'15 

üzeri Tarabyadaki yazlık sefaret köşkün. Tugl~ amıllerı dun toplan llar 14.08 14.0S 

Ecnebi Meha/llde 

MIJteferrtlı: Ya.ıraiuun müdavatı yapılmış, 6\.lÇlu de bir kokteyl parti vermiştir. İktısad Vekaletinin memleket dahi- arfOT& ::~ !!!::s 
!inde yapılan tuğlaların formunu tes- :=•te OJI06 o~ 

Berberlerin ehliyet imtihanı 

din yapıldı 

ara bacı yakalanmıştır. 

Bir AH dlller bir Aliyi yaraladı 
Yere dD,Dı> ate, elen tabanca ile bite karar verdiğini ve bu maksadla, seıcncs 2• i.8g 

iki kiti yaralandı ayın 24 ünde Ankara.da bir t.oplantı Yomham• BU~tJ26 14.6826 

Berberk!rin ehliyet imtihanı dün emaf 

oemtyetleri binaaında yapılm1fbr. İmti
hana p-en yirmi dört erkek berberin 

80.N'lG 80.5475 
Beyoflunda Kumbaracı yokuşunda o. Erenköyünde oturan Ali ve Rıza ad .. yapılacağını yazmıştık. qtokholm :,,.s.s9 25.89 

turan Ali, zabıtaya müracaat ederek Ali larında iki kişi, aralarında çıkan bir mü. yekaleti~ v~i taleb~le şehrimizde ... _._ ...... _lf_ova ___________ _. 

adındaki arkadaşı tarafından bıçakla ya. nazaa neticesinde dövüsmeye başlamış. t\ıgla fabnlkator ve tı.ıgla harmanla - 1ST1 it R AZLA 8 
ralandıbnı iddia etmi§tir. ~ . nnın mümessilleri dün İstanbul Tica- 1-------...,...-------1 

ı.-.-ı atf ,_ lm be '---ber k d lar, bu sırada Rızanın arka cebınde bu. S . Odas da ı..· topl t A~llf Kapeaıf 
~ muv a.. o Uf. f uc.ı a ın- Ali yakalanm11 ve tahkikata başlan. d.. ret ve anayı m 1uır an ı ,_ ol t lunan tıd>anca yere uşerek ateş almış.. 1 rd "' 1 t . i ,.1 Ttlrt bOrca I peflD 19 20 19 226 
dm ,.ı.nız birisi muvatta.. amaınıf ır. mı§tır. tır. Çıkac lk.urıun Ali ve Rızaya wbct yapm~ a ır ... ı.op ~~ 1.ya. yırm tug a • • :D • 19 226 19 223 

Bir oocuk dut e•-cınden dOtta· etmi .... _ "ki . d ı 1 d fiımasının mumessı1ı ıştırak etmiş, ve • • ı nd .,.. ş ve ı.ı~r ı sı e yara anmış ar ır. eıb' .• 
Köroııu refikimiz tatil edildi Mecidiyeköyünde oturan Hayrinin 4 Yaralıların müdavatlan yapılmıştır tuğlaların evsaf ve adının tesbıtı et 

Yaı:ıındaki ... ~lu Kuri, dut .. ı.acından dr.•- • rafında müzakereler yapılmıştır. 
Tee.Or'. h be aldıl - r V6 -& u,.- Bir genç kız bisil<letle 

:le a r ınııza ıore müf, yaralanm.,tır. bir çocuGa çarph Toplan tıl11r: Aalıerlllı tılerl: 
Köroilu refikimiz Vekiller Heyeti kara- Yaralı Nuri çoculun müdavatı yapıl. 
Jtlıe muvUkateıı tatil edilmiftir. Dll§tır. Rukiye adında bir genç kız, buikletle 

~-~=========================~-- Modadan geçerken 3 yaşında Ergine çar. 
Halkevinde Hatay ve Lonn TOtOn lkramlye•I daGıtıhyor 

r ft l parak yaralamlftır. "&dd818r J'lk&'D lyOr Erginin müdavatı yapılmış. suçlu Ru. 
kiye ,.taJamn1fhr. 

toplantllerı Maltuıerle tehiıd allelerlnln atalıda ıas 

Ha.tayın ana yurda taVUfD18Sı mtınue - terilen günlerde w 20 Temmuz 938 tarihin. 
betJ.le pazar günü a.kfamı Emlnönl Balıke - den itibaren .sa.baban ötleye tadu tevzta1 

Sdrak\e:r imkln niebetfnde ıeceleri yıJmmnallrta, ~ sulenma1stıcbr. 
t\ıkandlW resim uf.alı caddelerden b1 rinhı aıuö:lle pcwmwıını ~ 
Wı&r. 

Bir emele zehirlenerek BldO Tinde bir kutlama toplantısı ya.pılacaıttu. yapılacaJatır. Bugünlerde Beflltt&t Malmll • 

Dün bir amele, fhtiyatsızlık neticesi Toplantıda Ha.tay mıevrıuhı bir konferana ve dürllltüne mOracaatıe alacakları cetierl 111• 
olar.ak zeürl.enerek ölmüftiir. mötealoben bir temsil Te:l'ilecektlr. beye ıetırecetıert ill.n olt111ur. 

ll:yülxle SilAhtarağa caddesinde Hayri- Patmrteal aqam.ı da Lozan gü.nimtın yıl- CUma • Salı &ilnlerlnde mauıı ıübay '" 

Din tuiLa bannanında amelelik eden Ha. dönümü mi11ıasebetlle Loızan tonferanaınm erler . 
..ı. dOrı tuğla pişirmete mahsue ocağın tıaıblll1 mevzalu konferans Te miU.eaJuben Ça.r.pmba - Cmna.rte81 gUnlerinde teh14 
ÖDÖl:lde uyumuftur. Bu sırada yanmakta bir tonser nrllecektır. aileleri 

-==--=ım====-------=--ı=:=ı 
olan ocaktan inÜjar eden zehirli duma.. BDyOkdere Parti blne•ınde konaer 
nın tesi.r:ile Hasan bir daha uyanmıyarak 
abnüft.üır. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 
·------···········-·· ... ·················---··· 

AlenT TeşekkUr 
Caial<>IJ.uııda Sağlık Yurdunda yatır_ 

dılım balDfiremi muhakkak bir ölüm. 
deıı kuı1mıp ı:auvaffakiyetle operaqoou_ 
nu ~ Dr. ~ratör Rıza Enverden ve 
~ Yunlundan ıördülüm Wıiıat ve 
ellkadım ddılfı kendilerine alenu ı.. 

tMMr etzNti lir vazife bilirim. 
................. Nıtt.,.... ..... 

Ya.nn aqan aaaıt ı buçukta Mes'ud Ce -
mflhı taıebesl Faytm tarafından Btıyiikde
redelı:I. Parti binaalında bir konser '9'Vililcek

tiı'. 

- - -

IFITR 
\ ~-=; 

laTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Keaan OOleı Ti 
arkadqlan 

Yedlbla Pıau balıtufacla 
ın...ı,.u 'bt,ilı: .a.. ... 

lıllpl ... Ott. K.U ~ 
lılrlllıtıl ........ e...IWerl 

E&I! Ti YATROSU 
Nuri Oenodur 

ve arlı: edatlar! 
Bu alrfıım 

Narlıkapı Şafak bahçuiade 

Anaların Gunahı 
lhnd Şamil nryetMI 

Ertuarul S.dl Tek 
86ylbda - Li:ele 

Gulaonıacla buıeee 

Karmakar1,ık 
•..U 8 ,.,. 
... ,... A,..& 

• 



Afyon kaphcaları 
Her yıl olduğu gibi bu gıl da bu beş şifa 

kagnağın• rağbet colı fazla 

Af!Jonun. Gecek 1-:ap lıcaıı ve fidan.lı#a 

Borsada yeni bir ipekli 
kumaş fabrikası 

kuruluyor 
Bursa (Hususi) - Şehrimiz.de yep -

yeni ve modern bir ipekli kumaş fahri· 
kası açı.lmıştır. Fabrika pek yakında fa 
aliyete geçecektir. Şehrin en havadar 
yerinde ve Fabrikalar mahallesi dene
bHecek Umurbey semtinde, eskiden 
mevcud koza fa'brikasmın yanına beton 
ve ziyadar. zamanın en oon sistem ma
kin.elerlle techiz edilen fabrikanın yal
nız binasına 36 bin liradan fazla para 
sarfedilmiştir. Müteferri binalarla, en 
son model Almanyadan getirilen ma -
kineler lharictir. Henilz bir eşi Türki • 
yede mevcud olmıyan fabrikanın sahi
bi Mcluned İpeker'dir. 

Malatya meb'uslarmm intibah 
dairelerindeki tetkikleri 

Mardin bir yıl sonra temiz 
ve iyi suya kavuşacak 

Mardini harab ve çorak gösteren susuzluk giderildikten 
sonra bu güzel şehrimiz süratle iokişaf edecektir 

To1cad (Hususi) - Meh'uslarımız - llfardinhı bir göriln.fi.Jii 
dan Sıtkı. Atanç ile Cemal Kovalı An- Mardin (Hususn - Anadolunun bu bü~k bir ihmal ve lakaydlye kurban ,_ 
karadan şehrimize gelmişlerdir. hudud şehrinde dünkü ve bugün.k\1. bele. dilmiş oltan geniş ve kalabalık btr ıehrln 

Afyon (Husuısi) - Afyonkaraıhisar na1annın tesisat ve teşkilatile de tema Sıtkı Atanç hazırlamakta olduğu bir diyecilik hareket1ieri ve bu hareketlerin lbFtip tUkıeruniyecEi{ kadar çok olan ihtJ. 
kıa.plıcalariıle de !lll€f}hurdur. Muhtelif yüz edıeoek v• Türldyenin Karlabadı ~ broşürü ikrna·l etmek, bu meyanda halle ~in eylediği neticeler arasında büyük ya'Çlarının ibir anda giderilmesine mad • 
Yerlerinde 5 şifa kaynağı vardır: Gaz - lacaktır. ve köylülerimizle temaslarda bulun - farklar vardır. deten imkan yoktur. Şehrın dün ve bu. 
lı.göı, Hüza-i, Kızılkilise, Ömer ve Ge - Geoek ve Gazhgöl kaplıcalarının ci- mak ve onlarla yakından alakalanmak Bütçesi bir milyon kuruşa kadar yük:.. gün taşıdığı manzaralar arasında bir 
Cek kaplıcaları. Bunların ber biri ay- varı çıplaık olduğundan ağaçla.ndırıl - üzere birltaç gün içinde kazalara ve o- selen eSki beleı:liye ismı var. cismi yok muloa!Yese yapacak. olursak baştakileri 
~ ayrı mükemmel şifa ibahşetmekte - mış, fidanlıklar tıeeie edilmiştir. ralardan da 'köylere gidecektir. kabilinden bir teşekküldü. Her türlü m .. tebrik ve takdtrle anmamız lazım gele _ 
dir. Meşhur K.arahisar maden suyu ya Kıymetli Valimiz Ahmed Durmuş - thlam ve enerjiden mahrum bulunan '00 ccktir. Giderilen ihtiyaçla!": elektrık. ai. 
l:Undaki Gazlıgöl 'kaplıcasına ve İzmir Evrendile'k'in !kaplıcaların tamir edH _ Bursada öteberi çalan 50 lik mü~in bunca yıllar zarfında ver • le ve mahalle parkları. yirmi metrP. g .... 
deniryolu üzerindeki Gecek kaplıca - me ve inşasında garfettiği mesaiyi şUk- kadm diği eser e9d:i mimari tarzında inJa edil. ınişUk ~ iki kilometre uzunlukta parke 
811la muntazaman tenezzüh trenleri iş-. ranla kaydı borç bilirim. miş bir beıediye dairesile bir vah konr.. • çadde, muntazam çarşı, halkevi binası, 
ieznekted:ir. Afy lisesi kam Bursa (Hususi) - Dün saat 20 de ğmdan ibarettir. Tarihi belde pisliğe jandarma dairesi, memleket hastanesi. 

Kaplıcalarımız, bahar, yaz ve sonba- on pı garib bir cürmümeşhud muhakemesi garikolmuş, kırk fenerle aydı latılmaka umumt hElala.r, ayar saatı, sinema, mez. 
har mevsimlerinde pek rağbet görmek- Myon lisesi talebelerinin askerl icra edilmiştir. Manav Ö..-ıerin sergi- 98.lışılmı§. muıahrefat caddelere dökliJ. bahıa ve kasab çarşısından ibaret olabi . 
ıtedir. · kampı mektebde ya;pılma1üadır. Ev - sin.den beş kuruşluk taze biıber çalan müş, ça·rşı ve pazarları mikrop ve sinPk lir. Bütün bu kraatM ve bir takım m~. 

Burada ağrılı, sızılı ve çıbanlı v.s. velki senelerde kamp Ça.kırköy, Deper 50 yaşlarında bayan Sıdıka polis tara- kaplamıştı. Memurlar bile entari ile va.. ıteferri ~ müteierrlk işlerin on be~ yı • 
birçok hastalar şifaya kavuşmaktadır- ve Süğlün köyü rnev'kilerinde kurul - fından yakalanarak mahkemeye veril- zile~ gidermiş. Bütün bunlar kimseyi hn dar çerçevesı dahiline sıkıştırıldığı 
i.ar. Temizliğe çok dikkat ettirilmekte- muştu. Cknçler kampı tam bir disiplin miştir. a.IAkada• etmezdi. Göze çarpan an~ cad. d'üşünülecek olursa şehrin istikbalindt>n 
dir. altında bitirmektedirler. Sivil taharri memuru Rasimin ifa - de ile hükumet konağ. da Ebedi Şetin tamamHe emin ol.mnkhğımız: lazım gelir. 

Gazlıgöle gelenler bol bol ve bedava Şehir boyanıyor desine göre bayan Sıdıka ufak tefek kıymetli e~rleridi!' .. 333 de bura~an Di • Bugıüıı şiddeti!.:? hissedilen en büyi:k 
tnaden suyu içmektedirler. Şehrin muhtelif semtleri muhtelif hı~ı~lıklan adet edinmiş, pazar ver- yarlbakı:a. geçen_ Ulu Şef cad~enın her • ihtiyaç sudur. Asıdardanberi susuz bı. 

Valimiz ötedenberi kaplıca i.şlerile de renklere kireçlendirilmektedir. lermı dola.şarak her. ?.aman dornate~, bad 'halını v~ hukt'\rnet konagımr. yarım rakılan ve bu yüzde:ı matlub terakki v 
~~akından alakadardır. Bu renklerle Afyon, yepyeni bir patlıc~~· bLber ve ~aıre .a~ırmak su.re~- inşaatını gö!"müş ve şimdiki hale if!"ağıın inkişafı arzedmıiyen Mardin bu hem v: 
• ustakbel Afyon, !kaplıcalar ve bi - manzara alınış olacaktır. le polısın nazarı dıkkatim ce1betmıştır. ıtemin buyurınu~lardı. haıyatt noksandan da kurtulmak üzere • 

Bir pazar yerin<k ibir köylüden birçok VB:kıA, şenr.in ihtiyaçları henüz tama • dir. İhale olunan projerıin tanzim ve ta.ı:-. 
Burnova dikiş yurdunun yani mezunları ) müşteri yumurta alırken bayan Sıdıka mire gid~~ılmi~ de~ildir. Yapılanlar, ya • .dikini müteakib tesisata başlanacak ve 

'·---------~~----~~~~.~=~~=~~-~ ~~ti~yM~t~~kö~~~k~ P~~luwmu~~rurl~a~u~-ş~~~O~lıiçı~etcriz"~! ~~ 
fıesinden yirmi yumurtayı, kendi sepe- nmda ık.ilçük kalır. Fakat, yüz yıllardır kavuşmuş oJacaktır.' 
tine yerleştirmiş parMını vermeden 
savuşrnıya çalışırl<en kendisini takib 
eden polfsin ihtarile köylüye yumurta· 
nın parası tesviye ettirilmiştir. Keza 
kalabalık bir süpürgeci dükkanına so -
lrularak aşırdığı bir sOpürge gene po
lis marifetile sahibine iade ettirilmiş
tir. 

Dlin de bir kilo domate~ tarttınp ka
labalıktan istifade ile parasını verme -
den savuşur'ken, yakalanın~, bunu mil
teekib hazırlanmış beş kurtı:tluk taze 
btıberi Ömerin dükkhıından alarak sı
v:ışır.ken yakayı ele vermiş ve mabke -
111€ye kiü.şmüştür. Bir ay hapse mah -
kfun olan Sıdıkanın sabıkası olmadı -
ğından cezasının teciline karar veril -
miştir. 

Çorlu kaymakamı yeni 
vazifesine hareket etli 

Muradlıda şiddetli fırtma 
kirerrid~eri uçurdu 

Çorlu (Hususi) - Mahalli idareler Muradlı (Hu A) D" . 
beled. I ......... lAt be . "d"" susı - un şıddetll ve ıyc ermıuame a şu sı mu nr bir vagmw url b l f 

ı .. w ·· t · edil k k J a aş ıyan ırtma, kazamız 
ıugune ayın en ayma amımız ve civarında ld k 11... • • 

N edd. E · · · · b 1 k o u ça eııemmıyetlı ha-ecm m rgın yımı ışme aş ama sarat yapın şt B" ok w 
li Ç l d l k b .. "k . 1 ır. ırç agaçların dal-

zere or u an ayrı ır en uyu bır Iarı kopmu d 1 d ~· . 
halk kütlesi tarafından kasaba dışına muş, bacal ş. amk 

1
ar _:n ıremıdler uç-

..:ı · 1 ··d·· 1 ar yı ı mı:;.ır. 
ve uaıre er mu ur ve memur arı tara- Fırtınanın k" 1 d d h 

k h . oy er e e asarata se-
fından da aza ududuna kadar teşyı bebiyet verci'gıw · 1 lm 'kt d 
ed.1 · 1 .....:ı· ı an aşı a a ır. 

ı mış eıuır. 

Çorluda göçmen köylerinin 
su ihtiyacı 

Balık~ zlraat mildürlütti Ç~rlu (H~susi) - Tesis edilmiş ve 
Nazmı pamuk uretrne çlttllğl eksperlerln~en y~nıden tesıs edilecek göçmen köyleri· 
Hasan Tahsin Erdem Balikesir zlra.a.t. mü - nın su ihtiyaçlarını tem· aks d' 
dilrlüğüne tayin edtlmlşttr. Vekaleti .. d ,w, . ın .. m ~ ıle 

Çorluda bir kadm öf dUrUldU Balıkesir sıtma mücadele reısıııı n gon erdıgı bır muhendis su 
Balıkesir sıtma mücadele relsl Şevket ö - mıntakalarında tetkikat yaparak yeraı. 

~urnova (Hususi) - l 2 sene evvel etmiştir. Gönderdiğim resim yurddan Çorlu (Hususi) - Kazamızın Ha - ten Ankara sıtma mücadele reısıığtne, yeri- tı su cereyanları hakkında tanzim et • 
tesis edilen dikiş ve biçki yurdumuz bu bu sene mezun olanlan yurd müdürli vuzlar mevkii korucusu İsmail Kıtırcı ne de Ankara sıtma mficadeleslnden Hasa.n tiği raporu Vekalete takdim etmek .. 
sene ~.e 12 bayana diploma vermiştir. Seniye Rüşdü, belediye reisi Etem Pe-- ehemmiyetsiz bir h~tse yüzünden Ke- Kösten, Konya ~tına mücadelesi ıube t.ablb- zere Ankaraya dönmüştür. u .. 
Bu m~nasıebetle bir senelik mesai mah kin, nahiye müdürü Halid ve Parti Baş rime Konakçı adındaki bir kadını elin- lerinden Nuri Gürol Balıkesir sıt.ma mllca -
suııe d ıl kan D . il ,ı... d :.:~ . deki beyli'k sil-Ahla wrmuştur. ~esi IA.!?oratuvar şefiJğlne tayin edllm~ler- Nuilli hazine avukatlıfı 

. rı e yay ıp dökülmüş ve muvaf- ı emır e ;uır ara a g~~enyor. \.La, BozdoPn ve Nazım k 
fakiyetleri takdirle karşılanmıştır. İzmir (Hususi) _ Fuar zamanında Yarası ağı·r olan Kerime derhal öl - Diğer taraftan Manisa hastaneat doktorla- ta.tıığı.na ,.._,. azaları hazine nu -

M""k .. Ad' 1 k .. dd . nnda N rı Balı.ke&lr emlebt h ""-"Ye VekAletınoe İzmir barQ!Rl 
1 u em.mel bir intizamla tertib edi • Trakya Umumi Müfettişi General Ka- m~ikvekıaht·ı· ısedyedet oya~ mk~f ~~mt~- bskte~yoı:ııuıuna tayin ~l.lmJft1r utanest retıavutatıanndan Tevfik Kayman (7!5) llra tıc-
en sergi talebenin yarattıkları el e - zım Diriğin İzrnire geleceği haberi İz _ mil l ı er es ve tev ı § ır. · e tAl.yin edllmJ§tlr. 

lneklerile süslenmiş ve ziyaretçilerin mirlileri çok sevindimıiştir. İzmirlil&- Rereke çocuk bnıpı qıldı 
td>riklerini kazanmıstır rin çok 9evdigıw · ve saygı besledikleri Ge V. ı · · H«eke QOCuk b.mpı açılmıştır. Kampa lMI 

a imiz Etem Ay'kut sergiyi ziyaret neral Kazım Dirik 20 Ağustosda İzmir- kadar f9lt1r Te gıdam ç.ocuk aıınmıttar. 
Mersin öğretmenlerinin Hatay seyahati 

Meninden yazı -
lıyor: Mersin öğret .. 
menleri 63 kişilik bir 
katilo halinde Kül • 
tilr Direktörü Şefik -
Ergündilzün baıkan.. 

lığı altında İSk.ende. 
run ve Antakyayı se. 
yahat y~lar ve 
Anta.kyada 5 Terr 
muz bayramında bt 
l\ırumıtlardır. 

e,:niş ve bayan Seniye Rüşdüyü tebrik de bulunacaktır. Kamp bir ay denm edeoeıktil'. 

Pezer C'fa Hasan Bev 

_J 
gayet hırçm ve kür.ir. 

baz •• 

Diyor ki: 

Hata.yın Anavata.. 
na ilhakından sonra 
Bataym ilk ziyaret • 

Hasan Be,J - İyi söylft.. çf öğret.menleri bu 
yorsun ya. totaliter memı.. a;retmen kafilesi o]. 

da - Hasan Bey şu yanımı?.
.. n f,"<!çen adam gıbisini 

~Qrnıedim •• 

. . . ayni zamanda herkesin 
malında gözü var •• ,i\&ya Av. 
rupa gönııüf ..• ketlerden ıeti)o<>Mlll\ d._. için kendilerini bahtiyar telikki et.mek~~..:ı:_,, 

llt:Uil" .ı.:e r. 



SON POSTA 

Uykunun idamı ~ Pratik güzellik 
E vim, Emniyet Sandığından Ye. 

rehatana giden caddenin üs. 

tündedir. Bu cadde geceleri çok tenha 
olur. Civardaki sinemanın kapanış saa. 
tinden sonra, sabaha kadar geçenlerin 
sayısı yirmiden fazlaya çıkmaz. 

Dün gece bu tabii hal birdenbire de. 
ğişiverdi. Saat ikiye doğru sokaktan ge. 
çenlerin ayak sesleri, bağırışlarile uyan. 
dun. 

- Muhakkak bir taraf ta yangın oldu! 
Diyerek yata'ktan fı:rlndım. Perdeyi 

aralayıp baktım. Cadde adam almıyacak 
kadar kalabalıktı. 

- Sen daha uyu, uyu! 
Bu tekdir karşısında, bir şey söyliye-. 

mezdim. Söylesem de duymıyacaktL 

Çünkü birdenbire köşe başında peyda o. 
lan taksiler inceli kalınlı klaksonlarını, 
gürültü ile mücadele talimatnamesine 
meydan okur tar1..da bağırtmaya başla .. 
mışlardı. 

- Peki amma bu insan seli gecenin 
bu saatinde nereye akar? 

Acaba şehrin çukur yerlerini sel mi 
basnu~tı, acaba denız karaya doğru mu 
ilerlemişti, acaba acalxı.. aklıma neler 
geliyordu. 

Tekrar evden çıktım. Matbaaya gide. 

bilgileri 

- Eyvah yanıyoruz! 
Pijamamın üzerine pantalonumu 

tim. Kapıdan dışarı çıktım. 
k cektim. Yürümek kabil mi? •• İki adım çe • 

a'tsam karşı taraftan akan insan seli beni 

- Norede? 
Kqşar tıdımlarla iıerliyenlerdcn biri. 

cdunlarını yavaşlatmadan cevab verdi: 
- Beyazıd.da d1ye duymuştuk, Aya. 

sofyada imiş. 
- Ayasofyada mı.. çok ta yakın.. her 

halde müze olmıyacak. Hamam da ola. 
maz. Bizim Hamidin evi orada •• evlerin 
hepsi de ahşab .• felaket: •• 

Kızıllık, duman görünmüyordu. Eve 
girdim. terasa çıkıyordum. Üst katta o. 
turanların kapılan önünden geçerken, 
birdenbire kapı açıldı: 

- Dur! 
Durdum. 

geric;in geri itiyor. yeni baştan yürüme. 
ye çabalıyordum. Etraftakilerin: 

- Zihnine vurmuş olacak •• 
- Yolu şaşırmış •• 
G

.b. ··zı · . d d Saçlarınız, yuzunuz, boynunuz, ko1-
ı ı so ennı uyuyor um. . . . . . . 

H--"· · "tt·ğ· t f •t larınız, ellerımz, kirpıklennız ve tır -- c.ıA.esın gı. ı ı ara a gı sene, ne . . . . . 
d"ye yolumuza mani olursun' nak dıplerınız 1çın ayrı ayn bırer fır -1 

• • çanız olmalı. Pahalı birşey değil. Ufa-
Dıyerek muştalıyanlarm muştalanna ık n. ]eJ"de f 1 

h 
-1 d• · a·· C ' yumUŞ3At a a UCUZ 1rÇ3 ar ... 

ta ammu e ıyo:rdum. uç hal, ve çok y,·· ::a....·· ...... :ı...,._~ d ı. ltenizi" 
··kü· k. w l" t b b" ıuzuıoıULU, ·vvyınunuzu ve eAO 
şu r 1 sag se ame mat aay~ vara ıl. .. kü" -J • . ı.. • k k f . . mum nse yumuşa'A uır auçu ırça 

mıŞtım. ile her sabah hafif hafif uğuşturmah -
- Yahu ne oluyor'? l. sım.z. Fakat daha evvel krem sürün -
Suali sor~uğum arka~aşr?n da ~ordu: nıek şarttır. Bu fırçalama kremi cilde 

- Kalabalıgı merak ettın de geldın ga. içirir ve 'kan cereyanını hızlandmr. 
Iiba! 

- Siz miydiniz? _ Evet! Ellerinizi bildiğiniz kıl fırçalarla ve 
_ Bendim. o elınizdeki ne? B' 1.-ı·ı A f d da . su sabunla vakit vakit fırçalamalısmıı.. 

- ır JUi ı yaso ya mey anın ı.. T k d' 1 . · · · k" ·· ük' b' f 
- Hiç so~. böyle karga=lıklarda hır. d dild' ırnn ıp erınız ıçm uçuc ır ırça 

r- r- aın e ı. · A · k"ld 11 anzlık çok olur da .. merdivenlerde ayak - Bu kadar insan nereden öğrenmiŞ- Lc;ter. ynı şe ı e su sabun ku anır -

sesi duyımca bunu alıp dışarı fırladım. ler. sınız. 
- Terasa çıkıp bakacaktım. - A'kşam gazeleıerinden biri yazmış.. Kirpiklerinizi - pudralandrktan son-
Terasa çıkmıştım. Ayasofya tarafın. tı •• bir kişi okuduysa bın kişiye haber ra - ıslak, ufacı!k bir fırça ile diplerin -

da kızı.Ilığa benzer bir şey yoktu. vermi§tir. den uclarma doğru bir iki kere fırça -
- Belki sönmüştür. Bir katilin idam edileceğini duyar lamalısınız. 
Aşağı indim. Koşuşmalar. bağırışma. duymaz kendi uykularının idam nükmü. 

·· 1 b h-k .. b . d Saçlarınızı her akşam ve her :;abah lar devam ediyordu. Pencereyi açtım; nu veren er, u u mu enım e :ıyku. 
pencereye en yakm geçen yeldirmeli, ma da teşmil etmi~erdı. mümkün olduğu kadar sert bir fırça ile 
başörtülü kadına seslendim: yüz kere fırçalamanız 181.mıdır. 

- Bayan hemşire ne oluyor? r:J .nnef. ~ulu..ri Ho1ivud'da artistler bu usulden hiç 
r====================-================~===~~ 

r- Bun an biliyor mu ı·dı'nı·z ' -ı :~:.z:~h~~:~a~:;:~:.~:=:~:~:.~::; L_ 1 __J • Ne butçe, ne de herhangı bır guçlük 
unevzuubahsolmadığı için ibiz de size 

Ziyanın sür'ati azalıyor Pariste bir senede ne unutu:muş ayni şeyi tavsiye ediyoruz: Birkaç fır-
cZiya. nın sü • 1938 senesi için. ça edininiz ve ~untazam l!rçalanınız. 

rati kadar süratli de Pariste vcsaiU Çok fayda göreceksiniz.. 
bir şey tasavvur nakliye içinde u • * 
edilemez. Avrupa nutulan şeylerin 

ve Amerika alim.. listesi neşredil • 
Jerinin yapmış ol. miştir. Unutulan 
duklan tetki'kJere şeyler şunlardır: 

göre ziyanın süra. 21,644 kadın 

ti her yıl biraz çantası, ae. 785 ka. 

Nasırlı ayaklar: 
Ayaklannızda nasır varsa uzunca bir 

banyodan sonra nasırları bir jilet bıçağı 

ile kazıyınız. Amma kanatacak kadar ile. 
ri gitmeyiniz. Çok defo nasır kana::nalan 

'"daha azalmakkta. dm şemsiyesi, 72,819 kadın eldiveni, 
8 

tehlikelere yol açar. 
aır. Bu sürat 1 71 8,648 kadın ça~rı, 6,312 baston, 8.618 
senesinde saniye. Nasırlar temizlenince bir çöpün ucuna 

erkek şemsiyesi. 12,514 erkek çantası, 
de 315,300, kilometre olarak tesbit edil~ - lbiraz pamuk sarıp tentürdiyota batınız 

28,612 kitab. 
mişti. Şimdi ise alimler bu sürat hak.. 

tında bazı farklar kaydetmektedirler. 

ve kazın~ nasrrın üstüne bastırınız. Bu 
Bu rakamlar unutulup ckaybedilen. 

ıhareketi her gün tekrar eıtmekle nasınn 
şeylere aiddir. Bulunup iade edilenler bu 

Amerikan alimlerinden Anderson'un önüne geçmek mümkündür. 
listeye ithal edUmemiştır. 

yapmış olduğu en son tetkikata göre 1939 Bazı mayiler de ayni neticeyi verirler. 

senesi içinde ziyanın sürati saniyede !arının '.kanaatine göre havalarda görül- se de kullanırk~n çok ihtiyatlı davran -
229,774 kilometreye itımiştir. m.ekte olan gayri tabii tebeddülat ta zi- ma!k lazımdır. Çünkli aşindırıcı mahiyet. 

Keyfiyet alimler arasında büyük bir yanın süratinin azalmasındıın ileri gel. te olan bu ilaçfarla kendinizi yakmak 

hararetle münakaşa edilmektedir. Balı- mektedir. tehlikesine maruz kalabılirsiniz • ................................ ....... ............ ·············-············-·- ...... .. . .................... ·-··-· 

L SLER 
Okuyucularıma 

Cevablarım · 
Silivride Bay 413. İ.• ye: 

mem. 

Yemek bahsi: 

Terbiyeli bamya güveci 
Kuzu etini bol sovanla iyice kavuru

nuz. Bamyayı ayıklayıp bu kavrulmuş 
etin içine atınız. Domatesi ayrıca doğ-

rayıp tencereye ilave -edip bir müddet 
kaynatınız. Sonra kadayif tepsisine bo 
~!tınız. Üstüne yumurta terbiyesile 
koruk suyu döküp fırına verin.iz. 

Safiye davası mevkuflanndari biri 
dün tahliye edildi 

Satiye yolsuzluğu tahkikatı, adliye- jde işlenen bir cinayet hadisesi dün 
de, son safhaya varmış bulunmakta - adliyeye intikal etmiştir. 
dır. Şimdi, Müddeiumumi muavini ve ına·se · ç.l :ı..uı Şaban 
M"dd · "lik 1 . . te•,·'k . - ı nın su usu u t.m3n u eıumwnı ıncı ~ı ourosu . . 
şefi Sabri mütaleasını hazırlamak i - ı:mmdeki köylü, bir gece koyunları a· 
çin, dosyayı tetkikle meşguldür. Yal- gıla koyma meselesinden Tahir ve Ni
nız sorgu tahkikatı safhaları 100 say - yazi isimlerinde iki arkadaşHe kavga
fada toplanaıbllen tahkikat evrakı di- ya tutuşmuştur. Kavga sırasınd 1 ta • 
ğer evra'k. ile ~ra'ber bir çuvalı doldu- bancası.nı çe'ken Şaban, ateş etmeğe baş 
racak şekıldedır. lamış ve neticede iki arkadrujını öldü -

Hadise nıevkuflarmdan Malik Kev- rerek, cesedlerini yere sermiştir. Cina-
kebin ilk tahliye talebi gerek sorgu 

yeti rnüteakıb firar eden .katil, jandar
hakimliği, gerekse asliye 4 üncü ceza 

manın sıkı takibi sonunda yakalanarak 
mahkemesi reisliğinin kararlarile red-

adliyeye verilmiştir. 
dedilmi.şti. 

Müddeiumumilik suçluyu dün 2 ncl! 
Malik Kevkeb dün 4 üncü sorgu ha-

sorgu hakimliğine vermiştir. Kim öl -
kimi Saminin kararile serbest bırakıl-

dü, kim kaldı? Gayri ötesini bilemiyo-
mıştır. Bu karar hadise ile alakalı o -
lanlar arasında alaka ve ehemmiyetle 
karşılanmıştır. 

Mevkuflardan Yusuf Ziya Öniş de, 

dün asliye 4 üneü ceza riyasetine mü -
racaatle mevkufjyet haline itiraz et -
miştir. 

Tahkikat normal şeklini muhafaza 
etmekle beraber, ~bugün yarın yeni ve 
mübim saflıaların ortaya çıkması muh 
temel görülmektedir. 

iki arkadaşım öldüren çoban 
yakalanarak adliyeye verildi 

!'.Um. 

Suçlunun bu ifadesi, Tahir de vak'a

da maktul düştüğünden kabule şayan 

J.:mlunmamıştır. 

Şaban, dün sorgu ihakimi kararile 
tev'.kü edilmiştir. 

Şaban, vak'ayı yan ikrar, yarı tevil 

ederek şöyle anlntmaktadır: 

- Gece vakti 4 kişi birden üstüme 
hücum ettiler. Tahir silahını çekti, ben 
mani o1mak için elini tuttum. Bu sı -
rada silah ateş alarak, birkaç el patla
dı. Ve Tahir tabancayı ıbeni.m elime 

Bundan bir hafta evvel Kağıdhane- bırakarak, kaçtı. 

f Polis Enstitüsü -mezunları l 
~ 

Polis Enstitüsünden mezun olanlara diplomaları merasimle tevzi edildiği
ni dün yazm~k. Yukarıdaki resimlerde davetliler İstiklal mnrşım dinler .. 
ken ve Dahiliye Vekili nutkunu söylerken görülmektedir. 

- Nişan nikah deği1dir. Her iki ta. 

;rafı da istedikleri takdirde ayrılabil -

mek
0 

ihtiyanna malik bırıkır. Fakat 

bu imkandan ıstifnde edenlere h:ılk 

iyi nazarla bakmaz, erkek içın csebat
SIZ>, kız için cmağdur ~ damgası ya • 

jpıştınlır. Fakat ne olursa olsun ni • 

Gci\htan sonra ayrılmaya nıkahtan ev. 

vel ayrılmak elbette müreccahtır. 

Yanılmıyoı:<ıam liseyi bu yıl bitir -

diniz, fakülteye daha yeni gircceksi -
niz. Önünüzde en aşağı 4 yıllık tah • 

sil müddeti ile bir buçuk yıllık asker

lik var, yekunu fı,~ sent' eder. Bu ka. 

dar uzun bir müddet içi!l kendinizi na. 
sıl taahhüd altına soknbilirsiniz. kızı 

nasıl zincire vurabilirsiniz? Anladım: 

1 iki ahbab çavuşlar: Kontrbas kutusu 

* 1zmirde Bay Şil1crü11e: 

- Şimdiden nikiıhlanmak, tahsili -

ınin .biteceği zamana kadar beklemek, 
ondan sonra evlenmek.. diyorsunuz. 
Fak.at bundan daha mantıksız bir tar .. 

zı hareket olabileceğini tasavvur ede. 

Se:n·etiniz var, tahsilinızi yapmasanız 

da geçinebilirsiniz. Fakat bunu böyle 
kabul etmek için hayatta her şeyrn 
paradan ibaret olduğu kanaatinde bu. 

lunmak lazım. 

* Bay Hayriye: 

- Fotoğraflan bana gönderiniz, ga. 
zete~ dercedilmemek iartile sima tah. 
!ilinden anlıyan arkadaşa sordurayım. 

TEYZE 
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DilctatOrliikler 
ve ala.betleri 

Fakat John _ Stuart Mili istikbalin da. 
ha uzaklarına baksa idi diktatörlükler; 
kuvvetten düşünce hürriyetin geri gele. 
Ceğini keşif ve tahmin edebilecekti. O 
lrıilletıerin bu iki münteha arnStnda dai. 
::;r obrak bocalıyacağını nazan itibar:ı 

rnaınıstı. Bir millet bir uçurumun ke • 
narına g ı· · k d . . t·k e ıncı~·c a ar muayyen bır ıs _ 
ı a.nıt'tt .. .. U li e yurJr. çurumun başına ge • 
nce az k b. · ti . Ço ır anarşı ve karışıklık dev-

isti~<'Çtrdikten sonra ister, istemez aksi pa, asılzadeler, ve tıcaret birliği yapmış 
ıarı ~trıete döne:-. Bununla beraber ba. olan Alman kasabaları tarafından sarsıl. 
varı t>ndini zaptedeme7, uçuruma yu _ dı. 
nıa :nır. Sağ kalanlar o uçurumun ya • O zamandanberi Almanya bilafasrla 
denç rın~ .tekrar tırmanırlar ve ellerin. birçok yükselmeler ve düşmeler gördü. 
için ~.:ı d~ğı kadar aksi istikamete gitmek 1914 de imparator ikinci Guilla.um zama. 

M lıvetc ~aşlarlar. nında yeniden en parlak ikbal devresine 

teın ~~t..ık. hiç bir millet vaziyetinin mü- yükseldi. Dört sene sonra şakuli bir su. 
"e a~ ıyen fonalııc:makta devam edemi • kut ile tekrar düştü. Umumi bir karışık • 
.rce·· "' 
sanı ını söyler. En müUıyim ve muti in. lık ve :tc7.ebzüb devresi başladı. Bunu Hit 
d darın bile sabır ve tahammülünün hu. lerin idaresi takib etti. Bundan sonra na. 
l u u. vardır. Tazyik. muhakkak surette sıl fbir devrenin başlıya.cağını şimdiden 
endı kendin~ de mahv ve tahdb Qd.cıc.. kimse kestiremez. Almanyanm iki asırlık 

son senelerin en ıauanı 
hauret sahteBarı 

reler vermiş, zabıta tunırıerinı ziyafet • 
lere çağırmış la, gene tanınmamış idi! 

Noter oğlu ! 
İngiltereye sahte bir pasaport ile geL 

nıişti. Beraber getırdiğı otomobil Ame • 
rikada çalınmıştı. 

Bu müthiş sahtekar Belçikada bir nıl. 
terin oğludur. Hukuk fakültesinde oku • 
muştur. 1914 senesinde on dört yaşında 
idi! Belçika ordusuna gönüllü yazılınıı 
idi. Cesur bir asker olmuştu, madalyal~ 
almıştı. Harbden sonra yarıda kalan hu.. 
kuk tahsiline devam eylemişti. Fakat gü. 
nün birinde bırço-:t sirkat işlerinde met • 
haldar olduğu anlaşılmış idi. Belçikada 
ve Fransada aranmakta idi. 

Klüp adamı 
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(''Bekarlar, niçin evlenmiyorsa.naz?,,) 

~j~:::ri~;::::~~ a ın ar ceua ueri ur ar· 
u Kadın denen iki elli, iki ayaklı şeytanlarda ne var 
ki ... Merhamet mi? Asla! itaat mı? Katiyen! Sadakat 
ve kanaat mı? Ne gezer? Hayır, evlenmiyeceğim,, 

Bekar erkeklere karşı genç kızları müdafaaya kalkan 
ilk erkek ve bekar okuyucu 

e 1. Çapkur (Vize): 
c22 yaşındayım. Maaşım bir aileyi ge. 

çindirecek miktardadır. Bir genç kızla 

evlenmek istedim; fakat annesi maaşımın 
azlığını ileri sürerek kızını vermedi. Kız. 
la anlaştığımız halde annesinin bu ıe • 
kilde reddetmesi ve ileride kuracağımız 
mes'ud yuvaya mani olması daha birçok 
kız anne ve babalarının tuttukları bir 
yoldur ki, biz evlenmek istıyen gençleri 
evleıunek hevesınden vazgeçiriyor.> 

. • C.:elal (Aycuolya): 
cGünlerdenberi devam eden anketi • 

nizi takib ediyorum. Günden güne artan 
hararetli münakaşalarda, erkek olduğum 
lıalde genç kızlarımızı nisbeten haklı gö. 
rüyarum. Erkeklerin bazıları bir balo için 
evini terkeden ailesinden ılk!yet ediyor, 
kimi kadınlann son zamanlardaki fanta. 
zi meraklannı ileri sürüyor; kimi de sa • 
bnhleyin karısının saçlarını siyah bıra • 
kıp akşam sarı bulduğunu anlatıyor. Ka. 
dınlar ise erkeklerin sarhoşluğundan, 

huysuzluğundan ve daha birçok hazme. 
iilmez ah!Aklarından dem vurarak derd. 
!erini döküyorlar. Ben de bekar bir oku. 
rucunuz olarak bu derd dökenler arasına 
kanşmak istiyorum. Yaşım yirmi dolwz, 
ınesleğim camcılık •• Henüz bekArım. İyi 
para kazanıyorum. 

Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak 
tn büyük arzularımdan biridir. Fakat 
buna engel olan bazı sebebler var. Ya • 
sayım : 

1 - Bir aile yuvası idare etmek için 
yaşımı klfi bulmuyorum. Olgunlaşmak 
iaha üç seneye mütevakkıf •• 

2 - Çok asabi ve kıskancım. 
3 - Evlendikten sonra karınım tama. 

ınen bana tabi olmasını isterim. Onun da 
Dfak tefek arzularım yerine getirmek ge. 
tektir. Süs, tuvalet koca içindir. Bir ka. 
dm kocasını memnun etmekle mükellef. 
tir. Bu vazife de kocasının maddi vazi .. 
lesine göre hududlanır. 

Türk kızının iyi bir zevce ve ora ol • 
tıak için yaratılmış olduğuna inananlar. 
ilanım. İçlerinden fenalan da çıkabilir. 
Fakat gene bllirim ki çoğunu fena yola 
ıevkeden biz erkekleriz. Güzel kadınlar 
karşısında irademize sahih olamıyor. ne 
yapacağımızı şaşırıyoruz. Eve gece yarı • 
lan, gene bayanların yazdıkları gibi sar. 
boş ve huysuz döner, kadına dayak at • 
ınak isteriz. Eh bu kadın da insan! Bir 
lokma ekmek için bu hakaretler çekilir 
ıni? •• 

Edebi tefrikamu: 19 

Bir erkek bütün arzularını bekarlıkta 
yaptıktan sonra evlenmeli, böyle olursa, 
mes'ud olur, mahkeme kapılarında da sü. 

Bir genç kız: "Eşinin kendisini aldattığını söyleyen erkeğe (Bu kadını nerede 
tanımıştın?) diye sorarsak mesele meydana çıkar!,, diyor 

rünmeı.> 
• Nevvare (Kadıköy Ali Suavi divaçlaT da tabii kötü akibete Wrükleni.. 

ıokak 13 No.): yor. . . . . 
k k b- w· b ki k yu Bu çocuklar gUya bırbırlerını sevmiş. 

c- Kız ve ekr ~ . a n d~kl r. 
0 

u ab. tirler. Fakat hayatlarını kurtaramamı§ e lımail K. P. (Ankara elektrik cularmızın an etınıze ver ı en cev - . . . . 
k Gö. .. ki ınsanlar arasında yapılan bır ızdıvacın 

l ir ketinde memrır): lan merakla o uyorum. ruyorum ' l .ı... ı· • ~ . . b. k d .... 
. . d · "d 1 k B d k nası ıuır ne ıce verecegını ır ere uşu. 

cAnketinizi hiç şüphe yok ki, ben de her ıki tarafta a ıtı a yo ·• en e ı • lim di ç- kü mı k t• · de 
seve seve okuyarak takib ediyorum. Şim. zım, fakat diğer 'kızlar gibi hücuma geç. ~~ .. /~ u~ ~e d e e ~~ 
di de bekar olmaktan dolayı size dü • miyeceğim.. Bütün mücadele Niçin? •• Huşukm~ en e~lencn erl ok t~ ~rdçod_ .... · 

' ht 1 "ki ta. a uu manası e mem e e ımız e uşu • ·· 1 · · kısa B anı Birbirine her zaman mu aç o an ı şunce erımı ca yazıyorum. ay a • nerek evlenmek az, fakat düşünmiyerek 
rın kaldırdıkbn kazan beni sadece gül - rafın çarpışması ne dereceye kadar doğ. evlenmek 

0 
kadar çok ki .• 

dürüyor Kabahatlerini bilıp oturacakla ru bilmem. Ben yalnız aradaki anlaşma. Bö. 1 "dd. b. 1 · k 
• - . b ld "' b bl ·ni Y e cı ı ır mese eyı çocıu oyun. 

rına üstelik bir de bize çatıyorlar Hem mazlığın kendımce u ugum se e erJ .. ~ aık f ~kib ı· k d. 1. · 
• . . k ist" c"'6. yapars ena a e ı en ı e unız.. 

suçlu, hem güçlil diye bir lif vardır. İşte saymak ıçın yazma . ı~o~m. _ le hazırlamış olmaz mıyız? •• 
bu.. Bir erkek hayattaki bır ıkı tecrube • Eşlerinin kendilerini aldatbğını iddia 

Kısaca size şunu bildireyim ki •• belki sinden aldığı intıba fena ol~nca 0 _fe~al.ığı eden erkeklere gelince onlara da: cBu 
bilmiyorsunuzdur - bayanlar bir nevi bütün 'kadınlara teşmil edıy~r. Hepımıze genç kızı nerede tanıdın?> diye sorsak 
şeytandırlar ki, asıl şeytan ellerine su linetler savuruyor. Keza bır kadın da muhakkak ki cevab olarak· onu bir çay. 
dökemez. Şeytanda hiç olmazsa bir par. böyle ••• Ben bugün vheps~?~. bi:den: da tanı~ olduğunu ve kcndlıine kur e. 
ça merhamet vardı:-. Bu iki elli, iki a - - Arkadaşlar, do~u duşun~l~ ma • den yedi sekiz genç arasında bulunduğu.. 
yctıklıı şe~tanlarda ne var ki: ikul yazalım, gazetenın anket ıçın açıl - nu ve piyango isabet eden talihlinin ken. 

Merhamet mi? Asla! .. İtaat mi? Kat'i. mış olan sütunlarını bir harb ıahası ol • disi olduğunu söyler. 
Yen! •• Sadakat ve kanaat mi?., Ne ge • maktan kurtaralım. 

Ben, diğer kızlarımız gibi kadınlann 
zer!.. Diyeceğim. hepsinin emsalsiz birer cevher oldukla. 

26 yaşındayım. Bir genç kızı sevdim. Evlenmek sosyal ve ciddi bir mesele - nnı iddia etmiyorum. Belki bunun için 
Çılgınca seviştik. Bana her zaman, ebe. dir. Evlenenler kendi keyfine değil, ce. bana giicenecekler. Fakat anketinize ce. 
ni senden kimse ayıramaz> diyordu. Hal. miyete hizmet etmeği daha fazla dtişün- vab veren Ankaralı bayanın da fikrine iş. 
buki, ıbendcn güzel ve zengin bir genç melidirler. Bir cemiyet içinde her sevi • tira'lt edemedim. İtidal ile düşünelim. 
bulmuş, haberim yok benim tabü •• se • yede insan bulunur. Acaba evlenen yurd. Evlenmek çocuk oyuncağı deığil, iki 
vişm~ler; duyunca, kendisi için ne ka • da§lanmız, kendi seviyelerindekini ara • taraf arasında ruht ve içtimai anlaşma 
dar yanıp tutuştuğumu, ayni sözleri de ma'k, lbulmak arzusuna düi.iyorlar mı? olmazsa nikah salonlarının kapı.sına as • 
kendisinin daima tekrarladığını söyle • Hayır! •• Değil mi?.. ma .kilid aaıp mahkemelerden hafta ta • 
dim. Ağ1ıyarak, yerlere kapanarak bu Evlenip te bir takım scbeblerle a~ıl • tillerini bile kaldırmalı. 
hale bir nihayet vermesini yalvardım. Bu d"' 

dıklarını yazanlar evlenirken bunu u • Kabahat ne yalnız erkektedir, ne de 
yalvanşıma en büyük düşman bile acır, 

şünmüş müydiller? yalnız kadındadır. Kabahat daha ev. merhamet ederdı. Bırakalım bu acı ta • 
~ne hayır!.. lenmenin ne demek olduğunu bilme -

rafı da niçin evlenemediğimizin sebeb • 
lerini bülasa edelim: Çünkü çok defa zengın ôir kızla evle. den evlenenler de içtimai seviyeleri ay. 

1 - Mahkemelerde boşanma dıwalan 
süratle görülmeli. 

2 - Kadınların dışanda çalışmalarının 
önüne geçmeli. 

3 - Kadınlanm.ız sadakate, kanaate 
ve idareye azamı ehemm1yet vermeli. 

Bu şartları haiz bir bayan bulsam, al. 
tın bulmuş gibi ıevint>rek alırım.> 

e Niyazi Yiikıel ( Adreıinin net
rini illemiyor) ı 

cMuhterem gazetenizin açtığı ankete 
verilen ceva-blll'\ okudukça haksız isnad 
ve ithamlara dayanamıyarak, ben de 
fikirlerimi açıkça yazmak mecburiyetin. 
de kaldım. 37 yaşında olduğum halde ben 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

nen parasız bir gence, vaziyeti içtimai • rı ayrı olan iki tarafın birleşmesindedir. 
yesi yüksek, zengin bir erkekle evlenen Yoksa ıkadın kadındır, erkek te erkek ... 
orta bir ailenin kızına hepimiz tesadüf İıkisinin de meziyetlisi ve kusurlusu var. 
etm~izdir. dır., 

Bunlar muhtelif sebeblerle oluyor. 
Zengin 'kız belki çirkindır. Belki kırkı 

geçmiş bir duldur, belki ·sevimsizdir, yal. 
nız zengindir. Halbuki genç ve yakışıklı 

olan erkek onu parası için almıştır. Bu 
sebebden teşekkül etmiş olan bir aile ha. 
yatının nasıl bir neticeye bağlanacağını 
tahmin etmek pek güç olmasa gerek ... 

Diğer taraftan mevki ve paraya kıymei 

veren kızlarımız pek çoktur. Böyle kız -
lar da izdivacı bir para m<!se1esi sayar. 
larsa tabii ki bu nevi izdivaçlann da ne. 
ticesi kıötüdür. 

Bir de y~ları on sekize gelmiyen ço • 
cultlar arasında çocuklarla yapılmış iz.. 

e Hüıeyin Süzmen (Nizip): 
c7.7.939 tarihli Son Posta gazetesinde 

cBekArlar niçin evlenmiyorsunuz?, an .. 
ketine cevab veren erkeklerin hücumla • 
rına karşı genç kızlan müdafaaya davet 
eden yazınızı bir kere okumakla kana • 
madım. 

İfadeniz çok kuvvetli idi. Ve bekir bir 
erkek olduğum halde genç kızlarımız na. 
mına size bütün kalbimle büyük ve de. 
rin tşekkilrler ederim. 

Mezkur anketi ilk gündenberi tnkib e • 
iiyorum. Okuduğum cevablan hep er ~ 
kekler yazıyor. Genç. kızlarımızdan bir, 
tanesi bile kendi haklarına yapılan teca. 

vüzlere cevab vermek istemiyorlardı. On. 
lar sustukça da erkekler çok daha cesa • 
retieniyor, bu tecavüzlerini arttırmakta 

devam ediyordu. 

Halbuki kızlarımızın susuşu yapılan 

tecavüzlerin iftira olduğunu bilmekten 
ileri geliyordu • 

Kızlarımız istikbalde çok kuvveili b~ 
gilerle mücehhez olmak için azami bUı 

gayretle çalışmaktadırlar. Onlar da ne • 
ticede kuracakları aile yuvasına saadet, 

temini için ne lfizımdır, onları öğreniyor. 
' lar. Ana olmak ve evlfıd yetiştirmek fi. 

kirlerile evleniyorlar. ' 

Kızlar böyle düşünüp, böyle hazırla • 
nırken bir takım bekar erkeklerimiz on. 
lan bu iftiralaria mükfıfatlandırıyorlar. 

Saymakla tükenmiyecek meziyetlerini· 

gözden düşürmeğe çabalıyorlar. 

Bek§.r erkekler bundan yirmi beş sene 
evveli göz önüne getirsinler. o zamanki' 
kızlarımızla bugünkü kızlarımız arasında 
bir mukayese yapsınlar ve hiç şüphe et.. 
miyorum. bu mukayesenin sonunda bu.

günlru kızlara yaptıkları haksız iftira • 
!ardan ve hücumlardan dolayı mahc® 
olaca'klardı.r. t' 

Bekar erkekler, genç kızlanmıza ha • 
yat yolunda kcndilerile .müsavi olmaıi 

istedikleri için mi hiddetleniyorlar, sırt..c 

larına giydikleri çamaşırları, entarile~ 

mantoları kendileri biçip, kndilerl dikip 
na'kışladıkları için mi onlar bir kabaha~ 

işlemiş oluyorlar? Bunlar sevinilecek, if.. 
tihar edilecek şeyler değil midir? 

Bir ağacın bir rneyvası kurursa, çü ,. 
rürse, kurtlanırsa bu hastalığı ve bu no~ 
sanlığı ağacın diğr bütün meyvalannd• 

vardır zannetmek büyük yanlışlık değil 
midir? 

Bekar erkekler, kendi yaptıklarını bb 
düşünüp suçu nefislerinde bilseler, ke~ 

di kendilerine ders vermiş olmazlar mıY 
Atalarımız şu sözü ne kadar doğru sl5J 

lem işler: 

cKcndi ayıbıma körüm. Elin ayıbını 
görürüm.:. 

Tıpkı bekAr erkekler sizler gibL, 
(Devamı 1 O uncu sayfada) 

biliyor. Neş'esindeki ifade o kadar ber- mediğimiz göl~Iere ateş edi)'(>rdu.k. Osman beyin nazik tararlanndan bi-
====jm~mr=====~====9p==========~• ~~iru~oou~~klay~se~mlib~~Mw~rm~~k~~. K~l•ri&a~~&~~~~~tim.K~ 
IW o· v ~ ~ • m· ID o S> ' bebek gibi sevmekten kendini alamı • rin havlaması yatıştı. Fenerleri yakıp ntı§Up saçmalamaktan korktuğulJl için a fil ~ Dm iri\\ a ~ lif yor. Bu zamanlar o kadar tabii ve te - d1şan çıktı.ğı.mız zaman ağı·! tarafında- onun avcılık hikayelerini dinlemeyt 

z miz ki hatta şımarık görünen halleri ki kar yığınlarını kan içinde bulduk-. doğru bulmuştwn. 
bile göze batmıyor. Fakat bazı anlan Tam on bir kurd parçalanmıştı. Biz Osman bey bir kış gecesi domuz için 

--23uehan Cahid oluyor ki titiz, sinirli, geçimsiz velhasıl ancak iki kurd V'llrabilrni.ştik. avcı postası kurdukları zaman domuz. 
mendebur, çekilmez u'kala gibi görü - Hayret ve dehşet içerisinde sordum: ların sürü halinde ınasıl üstüne hücUJ'Jl 

Gerçi onu tahn1c ett.im, gururunu ıBu sabahtanberi irademe ha'kim değr- nüyor . - Köpeıklere bir şey olma.mı.ş mı? ettiklerini ve Hasan çavuşla ateş aça• 
şahlandırdım. Onu va.~ınden evvel ol- lim. Rüzgara kapılmış bir yaprak gibi- Bu zaman onu nırpalamak, hem de - İkisi yaralıydı. Tedavİ ettik. As- rak nasıl muhakkak bir ölilmden kur-
d~1:1lı:n~ rneyvalar gıbı belki bi~az ~- yim. ~~nm~, düşünmek, hayal kur - hiçliğini, kofluğunu. ma-nasızhğını, şı- lan gfüi oldular. tulduklannı, gene ·bir giln karaca avın-
rıttım bıle. Fakat bunda da benım gu- mak gl'bı ganb hisler ve cereyanlar marıklıgı.nıw vıiizüne çarpa çarpa haka • K bu d h h ld k .1___ 

0
_ . w 

h ....J. b d 1 1-d . . . . J - • - ış ra a · er a e orAwıç da ızbe ararken agaca sarılmış koca bil' na ım YVA ve u 5ta ı~ an ıu.z ırmak - ıçindeyım. Brr macera başında mıyım? ret etmek istiyor .. bugün sabahtanben lacak? .. . . .. .. 
tan hele ukalA olanları!e alay etmekten Gülünç ıbir alie sahnesinde miyim, yok- birbirine zıd ne görünüşleri oldu? . . . yılanın çözulüp üstune nasıl yüklen ~ 
hoşlanırım .. gerçe onunla alay etmek sa ba.µmın etrafında dönen bir haile mi Huysuzluk bazı kadınlara çok yakı· - BılMns pek keyi!lfdir. diğini ve gene Hasan çavuşun yılam 
h t md --~· eçmedi ? .. . - Yollar kapanmaz mı? k .1 d .,...,. a ırı an g""r"'""'ı• g :unma var. , şır. HattA sinirli görunen kadın benıın . : ama ı e o

5 
.. aması sayesinde bugO.n 

öyle vaziyetler oldu ki bir an için<le iki Her şeyden evvel tesadüfün önüme hoşuma gider. Titiz, hırçın, seri hare- - Pekaz. Ba~ yill~~ h~ç. yaşıyabildiğini anlatırken vakit tMnı. 
d'" ld k V b" 1 d'''""" .. 1 kl - NllS'll vakit geçınrsıniz? 0 ---uşm~n o u · e ?Y .e ~·-n ı ar- çıkaroığı ıbu genç kadın bir muamma.. ket1i kadınlara :bayılırım. Fakat bunla- . · .. . yarısını bulmuştu. 
da daıma olduğu gibı ·hır anda barıştık. henüz teklini ve hüviyetini bulmamış rm bir de vara yoğa yüz buru,crturan, en - Av yaparız. Teşrınlerden itıbaren G··tı . w 
Böv'J ... ı ik" · b·-ı.. · · · i b ı Be · bl Ha an o erimın lkapandıgını gören Os ., 

v e .uarışma ar ı ınsanı lı-uınne ruhunda iradesini yenen bir isyan var. güzel şeye dudak ib\H<en yapmacıklı ta- av mevsıın aş ar .. nı~ r .v.s. ma . 
eskisinden daha fazla yaklSJtırır. Ha- Bu isyan neye karşı, talihsizliğe mi, kımı var kİ tahammül edilmez. çavuşwn vardır. Hanı ş~ ~lk geldıgınız n ~Y· . 
yat telMdcilerimiz arasmda o kadar ay- yo'ksa doğrudan doğruya bayata mı? Vildan bu sayd'Pk.lanmdan hlç biri zaman size ya~ etrmştı. - Sız de yorgunsunuz. dedi. Odanızı 
kınlıklar olduğu hakle fikirlerimizle Bazı ruhlar saadetten nefret ederler. değil. Bir muamma! - Evet. göstereyim de yatı.n, yarın havuz ba • 
değil belki yislerlrnizle anlaştık. Her gelen saadeti teperler. Mes'ud gö- Şimdi dışarıda yabancı kokusu sez· - İşte o müthiş bir avcıdır. şmda görüşürüz. Merak etmeyin; gO!I 
Babasının ısrarına rağmen çok bir rünmemek için mes'ud olmadıkların - dikleri için pencerelere doğru iri kafa- - Ya!.. doğarken köpekler kapanır. 

pey yemiyen Vildan hemen hemen hiç dan şikAyet ede1"1'er. Kendilerine me - lannı kaldırıp kalın !kahn havhyan kö- - Evet. attı:ğım vurur. Ayni '!aman- Önüme d~ Osman bey beni ikin• 
konuşmadan da kalktı ve istirahat ede- lankoltk silsü veren birçok !kadınlar ta- peklerinden hararetle bahseden Osman da her avdan anlar. Balıkçıılıktan bwr ci kata çıkardı ve iblr kapı açtı. 
ceğini söyliyerek lbizi yalnız bıraktı. nırırn ki hayat bütün manevi ve maddi beyi dinliyorum. ka. Onu da ben.den öğreniyor. _ Burası Vcdadın odasıdır. Geldiği 
He~an verici, sürükleyici bir film varlıklarile ayaklarına geldiği halde - Geçen kış, aç kurt sürüsü buraya - Burada balık avı olur mu? ydk amma il>e.ıı kızımla oğlumun od.-

seyretmiş gibiyim. Hem .öyle bir_filın daima ıbedbin dalına §ikAyetçi hattA kadar inmişti. Ağıla bücwn ett1le1". Kö- - Mükemmel. Şaınlar g<Jlünde nefis larını ham- tutarım. Haydi Allah rr 
ki henüz neticesi belli değil. Bir hafta- muztar?°btirler. Vildanın bu sınıftan ol- pekllerl salıverdik. Yanın saat müthlı sazan tutarı.z. hatlık . 
danbert içli. tatlı bir mevzu yakalamış madığmı zannediyorwn. Çünkü o ba- bir boğuşma oldu. Bir taraftan peınce- - Sizin iyi avcıbk maceralarınız o· versın. 

gibi yan dalgın yan neş'eli yapdıın. zan bir eocuk kadar masum ve saf \>la- relerden kurt olıduldarmda .f(iphe et • laca? (Arkası \'U) 
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P.ransada manevra yapan ngiliz tayyareleri 

Geçen bdta tııgtlb hava filoları Fı·ansa topraklan üzerinde sulh zamanında ilk defa olmak üzere manevM yaptılar. 
Resınimh bu manevralara iştirak eden filolardan !birini gösteriyor. 

Son yirmi beş yılın meşhur cinayetleri : 10 

Yangın yerinde 
bulunan kesik baş 

Sayfa 9 

CziRAAT~ 
Okuyuculann suallerine cevablar 
Mahiyeti bilinmiyen bağ hastalıklarını nasıl 
öğrenmeli? • Erik üzerine aşılanan kayısı fidan
larını kusursuz yetiştirmek için ne yapmalı ? 

Yazan: Tarımmen 

Gemlik bağlanndaki hastalık: 
Bu hafta gelen me!lttublar arasında 

en çok d:ildtatiıni çelen, Gemlikli bir o
kuyucununki idi. Zarfa sadece hasta -
hklı bir amna yapı-atı konu1muş ft bu 
yaprağın aarıldıiı kAğıda dıa küçüciik 
blr not halinde fQ satır yazılmlitı: 
cGeınlik bağlarına lrrz olan ve mahl • 
yeti anlaşıJamıyan bir hastalık içiDıl• 

Belli ki bu gönderilen yapnkla has· 
tal.ığı teşhis ettirmek ve sonra da bu -
na bi-r çare öğrenmek istiyorlard?. Ku
rumuş yaprağı evirip çevirdim; aklı -
ma ilk gelen ihtimali dilime geçirme -
den, .zihnimde bir takın1 istifhamlar 
belirdi: kaba bu yaprak neredeki bir 
bağdan kopanlch? Yeri sıvat mıdır, 
ku-aç mıdır? Yamacda mıdıT, ovada mı
dır? Kendi cinsi ve altındaki Amerika 
çeşidi nedir? Hastalık ne zaman baş -
lamıştır? Önceleri ne gibi alArnetler 
göstermiştir? Görülen Arlı sadece bu Bi M •• _ .. 

kurumuş yaprak .(lzerindeki sarı leke- r bağ kutugu. 

lerden mi ibarettir? Derd, milnferid dun. Fakat yetişen fidanlardan bir tili 
omcalarda mı, yoksa bütün ibir bağlık- lü istifade edemiyorum. Çiçeklerin bil 
ta mı? kısmı aç.ılıyor, bir kısım açılmadan da 

Bu sualler zihnimden geçerken elim külüyor, buna karşı ne yapmah?» 
• ~ b:ııralanadığfm y~rağa bakarak ~rçi fidanların çiçeklerini dökınesJ 

Kesik başla I zzet isimli bir seyyar satıcının "otoğra/ı bir başka ihtimalle yeni bir teşhis d~- muhtelif sebeblerden neri gelir ve bu J 1 
• ha koydum. Fakat arkasından gene bır sebebler, ancak ağaçlar yakından tet. 

arasında hüyük bir müşabehet görüldü Fakat ertesı takım sor~ar ~ıanmaya baş'ladıı: kik edi~ekle meydana konabilirse de 
• • • • "" • A:ab~ ~pragın tab~atı nasıldır? Bu yıl- bu hadisenin ilk sebebi fidanların; h~ 

gu .. nu" izzet çıka gelerek · '' Bıı baş va ilahı, bıllahı ki kukurdlemd e; gvo~~ama vkusursuz v~ya, ~prağa ~muhite uygun bir şe-
• yapılmı.ş mı ır · aı-.1 """'1z yagmur ve ikılde timar görmemeleridir. Umumi "4 

b 
• b d ~ •tJ • d d • sisler olmuş mudur? Hasta yaprakla - yetle erikler sulak e le . en l m aş l m e gı l r , ' e l rın taze halindeki manzarası bu kuru- gın ıbüyüvv:ın bir ta~·artt n lseduvkenl vedaz-

ak ki ·b· ·.,,,:ı·? y ,__ ta " - ı e o ann an 
muş yapr ta gı. ı mı,, ..... ı. OK:>a - ·· 1 · tl 1 k 1 Esrarengiz bir kadın ' Cevabını verdı ve sonra hızlı --;dımlar-J lelerle anlattıktan sonra tekrar arka ils. zesinde daha başka kabarc1k gibi gö _ uzer enne ~ş .. anmış_ o an ayısı aı:~ 

la yô\uş yukarı çıkmağa başladı. Çocuk, tü yığılıp kaldı. rünüş"ler de var m:ııytlı? Filizlerde, sal- bteu ~zgın buyume ~le anlaşab~lı:nesını 

G edik in k 
·· erı·n k d b .. b··

1
·· - d k b 1 caya Z f . . .. .. .. rd ~- mm etmek gerektır. Bunun 1çın a .. paıaya en yo uş uz • a ın us u un goz en ay o un abıta aahyete geçıyor 'kımlarda, !koklerde, kutükle e başJ\a w • • • w • 

de, siyah çarpflı. yüzü peçe kadar olduğu yerele durdu. Avucunun i. alametler yok mudur? gaçların sık dikılmemesı: .to~~agın .~r 
ile sunma örtülü uzun boylu bir kadın çinde sıkı sıkı tuttuğu çeyreği pantalo. Komiser, birkaç polisle birlikte. kadı. Kurumu.ş yaprağı ufalamaktan kor- tutn:ıaması ve he:halde ıyı guneş go: 
dur~u ve ~trafına balandı. Yol tenha idi. nunun cebine sokup yürüdü. Hürriyet nın. tarif ettiği yangın yerine gc~dikleri karak bir daha .gfüden geçirdim. Zih _ mesı .l~dır. Dığer .. t~ra~:~n fa~l~ ru~ 
Az otedelrl bir .sokak bqında üç beş ço. ve İtilaf fırkasının arka cihetindeki yan. vakıt hemen etTafa dağılarak kesık başı nen bir üçüncü ihtimale girişirken dil- tubet, k?klewrde çurukluge, ~~~ ded~ 
cnık oyun oynuyorlardı. Yavaş yava§ ço. gın yerine .gelince paketi otların arasına aramağa başladılar. Nihayet polislerden şündüm ki, bu tarzdaki teşhisin; dok _ zamk has!alıgına m~ydan verdıgınden 
cuklara yıaklaftı. Aralarından en küçük fırlatıp attı. biri, otların arumda evvela kanlı bezle. t.ora paslı dilini g&stererek ~a bir- bu hale duçar olan fidanlar ekseriyet • 
yaşta olanının yanına sokularak omuzu. Paketin içindeki kesik baş ri, sonra da k~k başı gördü ve arkadaş.. ~Y söylemiyen hastanın halinden far- ~ çiçeklerini silkerler. Daha sonra e .. 
na dokundu. Çocuk geri dönüp siyah çar. larına seslendi: kı yoktur: Doktor, nasıl ıpaslı dili gö - rık anaçlarının orada burada kend\ 
pilı ve yüzü peçe ile örtülü kadına bak. Çocuğun paketi attığı yerin az ötesin. - İşte.. burada! .. · rerek hastalığı teşhi8 edemez, marazın kendine çılanış piçler olmaSl da bu ha .. 
tı. Sonra .hayretle .ordu: de, yaşlı .bir kadın çalı çırpı topluyordu. Hep birden kesik kafanın etrafına neden ileri geldiğini anlamak için bir le meydan verir. Böyle piç fidanlar da 

- Teyze, ne istiyorsun?. Gürültü üzerine başını kaldırıp evvela toplaşarak hayretıe ba~ştıl~r. Bu, otuz ~:4J.er sorup öğı(".l'lJl1E!k, naıttA öteyi çok piç verdiklerinden ağacın verimi~ 
Kadın etrafına baktıktan sonra: çocuğa, sonra az öte.sine düşen pakete Y~.ar~d~ kadaı: ta?mu~ edılen sarı be. beriyi muayene etmek zorunda kalır - ne mani olurlar. Bıınları aşı.lamadan 
- Çocu.twn, dedl. Ben, annenin ahba. baktı. nızlı, -~·~ı ~nel~, ~şl.~rı noksan, avuTd. sa, bir ı.iraatçi d~ bağı görmeden ve bir yerinden söküp ayn bir yerde bir se ~· 

bıyun, evinizi tarif etmifti amma, bula- Merak ve tecessüsle sordu: ları çokük, ~vı gozlu ve kır saçlı bir sıra sorguları cevab1andı.nnadan hasta ne hasıllamak lAzımdır. 
lft .... -1; be · - ·· ·· - Nedir o, attığın çocuk?. erkek başı ıdı. Kulaklarının tam arka. lığa ad koyamaz. .. A • • w 

mıyacaı;~ A"'L"'ba, nı göturu.r musun sından meharet ve itina ile kesilmişti. B . tte tanmmanm My1·~· - :ıuıasa ıklım (bı~~ıassa. soğuklar ve 
yavrum?. Çocuk omuzlarını silkerek kayıdsız. p rsı k sik b u vazıye '7'J ı,,...,.uı yagışlar) kayısı ~tişrnesıne müsaid ol 

lm 
d lıkla sırtını dönüp yürürken: 0 1 er, e aşı ve sargılan olduk. Jeceği ancak şu olabilir· d kt w 1..-k • 

Çocuk. oyununun yanda ka asın an lan yerde bıraktılar. Yalnız içlerinden . · u· en sonra agacın llJC:l ımma ve tı ~ 
mütevellld ibir can sjkıntısile yüzünü - Hiç, dedi. Ne olacak çöp işte!... biri orada kaldı. Diğeleri karakola git. - Kazada~ı alakadar memura .. ~ marına itina ederek gerek tabii ahval ' 
b~turdu. Arkadqlanna donerek: Ve sonra· ellerini pantalonunun ceble- tiler. vıurunuz. Baglannızı yakından w gore - den, gere!t muhtelif haşere ve hasta 

- Beni bekleyin, dedi. Ben şimdi ge. rine sokarak, ce.bindeki be~ kuruşun ver. Adf y ve zabıt mak· 1 . d h 1 rek derdi anlamaya çalış;m. Eger an- Jıklardan Jleri gelen aksaklıkları he 
lirlm?.. diği sıcaklıkla ıslık çala, çala gözden ı e . a . ıne erı er a byamazsa bu gibi hallerde hastalığı na önlemek kabildir 

faaliyete geçtıler. İhtıyar kadının tarif 1 •~is etmek veya ettinnek lAzım- · "' 
Kadının yanma giderek seslendi: kayboldu. ettiği çocuk o gün akşam üzeri zabıta ta. sı ld~·. bT s· bu ad 1 Bana bbrsa evvela bahçenizi, fen • 
- Haydi gidelim!- İhtiyar kadın tekrar çalı çırpı topla. Tafııidım bulunarak isticvab edildi ise ge .~?1111 d ı;· . ı~. T~.r ki a :a_a n~z ~~- nt ibakım1a.rın ifasına elverişli bir hale 
Kadın ydkU§Un alt tarafına do~ru v:.i. mağa !başladı. Fakat birdenbire doğru. de cinayette mühim bir rol oynadı"ı aşi na 

1 ı~~a il' ınmilız. _:__~r . Y (~- w~ardgun getirmek için irili ufaklı ve çeşid çe -
b 

· . ~ · 6 - me~~ un ~erı ıuagı a w • 

rfüne.ğe qlayınca küçük çocuk durup lup ;paketın bulundugu yere gelerek pa. kar olan kadının elde edilebilmesi irin h" t' 1 1 h tal ... ) b şid agaçlardan kurtarınız. Koca 'bır ce 
bağ dı . . . . . . > • ma ıye ı an aşı amıyan as lA ı - . . d -ıı- ı· . w 

ır : ketı yerden aldı. Ellerı arasında evırıp bir ıpucu temın olunamadı. Zabıta aynı k k k d 00 degıw 'ld"r. D ro· . vızm yanın a eıM.. ye ışhrmeye ugra~ 
T 

. . . d.,_._ . . d ki . . . k ra aca a ar ş ı e ınız k -.ı..ud 1 bi !k w .. 
- e~1 yanlı' ıf.dlyorsun, bızım ev çevır ıım:n sonra üzerm e .&ıcımı 0• gün son zamanlarda kaybolanların hiivi. mutlaka bilinir ve çaresi de birlikte ö- rr_ıa ' ymı ':1 .~ r :ra a~acın golge ~ 

orada değil... parıp attı. Gazete kağıdını yırttı. Kağı. yetleri üzerinde tetkikata başladı. Mor. ğüdlenir. sınde kayısı buyütmeg: ugraşmak fay 
Kadın yürümekte devam ederek ce. dın altından eskı bır helvacı peştema!ı ga kaldırılan kesik baş, akraba ve taal. Ben bu satırları yazdıktan sonra bir dasız~ır. Herhalde ~.yru çeşidden ağa 

vab verdi: meydan~ çık~ı.' 0_!1~ da_ açtı.: Bu defa bır ](ıkaıtı, ahbabı tagayyüb .. e:ımş bi:çclk defa da Bursa~daki salahi~ttar zat ile ları .bır sıraya ~e ~order met:e aralık 
_ Sen gel oğlum. zarar yok, ben ev. kadın ıgömlegı gorundu. Gomlek kıpkır. kimseler tarafından goruldü. Lakin görüştüm. Bana dedi ki: l~ _dikerek temız bır bahçe vilcude g 

veli şur.adaki bakkaldan bir ıey alaca. mızı ~ana bulanmıştı. . kesik baJ t~ı~amadı: ~~l~ız Sirkecide •- Hastalığın mahiyeti söylendiği tınrsa:tz daha ~Arlı ~ı~a~~nız. ~ 
lım· . İhtıyar kadının kana ~~yana~ e1lerı Erzurmn otelının k~~blığını yapan bir gibi meçhul olamaz. Bağlarındaki has- d~fa agaçlar. iyı hava, ıyı guneş go 

Yanyana J(iriimete ba~adılar. Yoku. tıtremey~. baJladı. :akat ıçındekı merak delikanlı ~~b~taya muraca~t ed~rek kes~~ tahktan şikAyetçi olanlar, oradaki me- rup de serpılmeğe meydan buldula 
fWl alt bafuıa geldikleri vakit kadın bir. ve tec~, paketı tekrar yere atma. başın aahrbını tanıdığını .eoyledi. Ona go. murumuza müracaatle derdlerini aç _ mı, aksaklıkların çoğu kendiliğinde 
denhire dunap bir elini çocuğun omuzu. sına manı o:uyordu. Ne olursa o~s~n, mu. re. baf, Erzi~anlı olup seyyar satıcılık mış olsalardı, kendilerine şüphesiz hem kay:bolur gider. Ondan sonra buoam 
na koydu.. ç.&rşafının pelerini altından h~.kk~ .. go.rmek, anla~a~ ıstı!~rdu. yapan fzz.et adında bir adama aiddl. İz.. mahiyeti söylenir, hem de çaresi gös _ ya, çapaya, i1Aç1amaya velhasıl 
cazete k!ğıdın.a lfarılmlf bır paket çıka. Gomlegı ıhtıyatla açtı. Şımdı ellermm a. zet, vak'adan birkaç gün evvel otele gel. reriJirdi.> edecek hlmıetlere itina ederek 
np çocuğa uzattı: rasında kanl_ı bir yüz,. gövdesinden ayrıl. miş, nüfus tezkeresini ve bavulunu bıra. Sı·rası gelmişken ekl~ isterim ki, keyfiyet hem kemiyet~ siz.i hoşnud 

- ~ğl~ be~ rahatsızlanıyorurr. ga. mış kesik 'hır kafa, hır erk:k b~şı bulu. kıp bir dalla otele dönmemişti. Otel kA. birçok yeıfl~mi2'de mah&lU teşkilita decek mahsul almanız kolaylaŞJr. 
liba. Sıze gıdemıyeceliJn. Sen §U paketi nuyordu. Deh§etle açılan gozlerı, bu ke. tibinin ibraz ettiği, İzzete aid nüfus tez. ka 'b. k' ..-n\r bi . 'f d 
al, şuradaki yangın yerine at. İçinde sik başın üzerinde ancak bir saniye du- . rşı ır çe ın5=.l.UA, r nevı 1 ıma - Bundan on sene kadar evvel, Dev 
•" .... rti tü •1•- Amm k ab"Jd" B ğuk b" 1 h k k ı· karesindeki resim ile kesik baş arasında sızlı!k vardır. Halbuki derde en yakm- reke yakın o1an Çaycurnada iken· bir 
•"it' n .u ~ var. a, sa ın açayım ır ı ı. o tr ses e ay ırara e ın. büyük bir müşabehet trörülüyordu. da bi 1eyh . ' 
deme! .. Sonra ellerine bula§ır da hasta deki insan kafasını otların arasına fır- n ~ol:~: I:> ~;sabetle ;:.va? çok erik ağaçla:1 bu1unduğu halde te 
olursun. Dediği.mı anladın mı yavrum? lattı. Sonra garib sesler çıkararak yan. ilk ipUCU ~ü~ " ·1 riubi . clsin~ir.du ınC'.ı, meyva al.ama<hgından derd yanan bi 

. d ~. 
1 

d .. . d uç ncu mercı e , nn m rma - ri · be · balı i ··t·· ;\., Sakın unutma! Hemen fimdi götürüp a. gın yerın en .ura ı ve cadde uzerın en . sı nı çes ne go urm~ ve ağa 
tıver, al sana bet te turuı vereyim, ye. koşmaya başladı. Zabıta bu vaziyet üzerine, cinayeti bu sından sonra aramak gerektir. diye Adeta hirbirlll€ karışmış, sökül 
miş alırsın!. . Karakola girer girmez önüne ilk çıkan cep~ede:ı ~~k!~e başladı ve _Erzurum Eriie aşılanan kayısı fidanlan: mez ibir koruyu gö~ermişti. Ağaçlar b 

Çocuk. tadının avucundan evveıa beş bır p~lisi~ ~yakları dibine yığıldı. polıs ımudurlügune telgra! çekılerek tz.. . Devrekte Yenicami imanu F~~ - ~ziyette old\lXça lbic meyva ağacı d 
kuruşu aldı. Sonra paketi de siciminden Polıs, ıhtıyar kadını koltuk altların. zet e!end~ln mevcudiyetine dair malii. dın Aytaç sor.uyor: cMemleketımızde gıl, ane&k: bir orman ağacı olabilirle 
tutarak parmağına geçirdi: dan tutarak kaldırdı: mat i.stendı. buhınma~ için birkaç yııl evvel ka - Okuyucularım daima hatırda tutmal 

- Epey de ağlmuf be teyze!. dedi. - Ne oldun, dedi. Hasta mısın, nen O e\inle.rde çıkan gazetelerde kesik yısı yeti.ştirm:ğe &:ıenerek hüktimet .fi dırlar ki, üstünkörü binunellerle der 
Kadın: var?. baaın Erzurumlu se1Ja.r_. satıcı İzzet efen. ~ğmdan üç beş aşı kalemi tedank kökünden halletmek, ve iyi neticeler 
- Yok canım. sana avle 2elivorı. Kadın, cördüklerini, kesik kesik cilm. (Devamı 4 un.cü ıa.11/cıdcı) ettim w bahçemdeki eriklere aşıla - varmak güçtür. Tannuuaa 



10 S.)'ba :SON POSTA 

Mersin Halkevinin çalışmaları istanbuldan Borsaya 
iş görmiya giden 

yankesici 
Bursa (Husust) - İstanbuldan ev -

velki gün şehrimize iş görmiye (!) ge
len bir yankesici suç üstünde yakalan -
mıştır. İstaııbulda Mahmud.paşada ko
lacılık ettiğini söyliyen 16 ~ında Re
fik Çddrorkmaz adında bir çocuk· Pa
zar yerinde armud almakla meşgul 
Mehm«i Şahinin cebinden para cüzda-
nını, el çabukluğu ile aşırmış ve yürü
müştür. 

Fakat vaktile Mehmed Şahin böyle 
gayri tabii bir çarpışmada g:ene para 
çantasını kaptırmış olduğunu hatırlıya

ra'k, hemen elini cebine ~ş cüz -
danı aramış ve ibulamayınca Refik Çok
kor'kmazın peşine düşmüştür. Yetişen 

bir poliisin yardıcnile Refiğin henüz 
elinde ibulunan para çantası alınmış ve 
Refik mahkemeye sevkedilmiştir. 

Mersin (Hususi) - Dokuz şubesi de lcektir. Evin halen işgali altında bulu - Çorf Uda iki yeni köy kurutuyor 
faaliyette olan Halkevimiz gittikçe ar- nan bina bu işe hiç de elverişli değil - Çorlu (Hususi) - Çorluya üç saat 
tan mesaisile muhite fayda vermekte dir. Buna rağmen gençler tehrike şa - bir mesafede Karasinit namile maruf 
devam eylemektedir. Tür'k dili üzerin- başar lar varmaktadırlar. çiftliklerin devletçe istimlak muamele
& çalışan. folklor hizmetleri takdir gö- yan . 

1 ~-ı d . b" bo 
1 

. Ieri bitirilmiştir. 
ren, eski asar, kıyafet ve kitabeleri top Muhıtte h ı .~ e~n ır ş ugu Bu çiftlik arazisinde 200 zer evli ola
byan, müze ve sergiler açan, sporun do1<lurmuş ve tesısindekı gayeden mat rak kurulacak iki yeni köyün mahalleri 
her nevine mühim yer veren ve bu sa- lub neticeler alınmış olan Halkevimi - de tayin ve tesbit edildiğinden müteah
bada büyük muvaffakiyetler gösteren, zin her türlü vesait ve konforu muhte- hidine iha1e edilir edilmez inşaata baş· 
inkılabımıza mütea11ik lbütün piyesleri vi olarak inşa edilmekte bulunan yeni }anacaktır. 
müteaddid defalar oynayan. köy işleri- binanın ikmalini müteakib örnek bir Gö_n_e_n_ka_ym_ak_am-1 _ıu_ü_f-ettq--o-tdu 
ne azami ehemmiyet veren, Türkçe, ec kültür müessesesi haline geleceğinde Gönen kaymaknmı Nureddin Mlnner terfi 
nebi lisan ve müteaddid san'at ve mes- ederek mülkiye müfettişi oım~tur. 

şüphe yoktur. lek. musiki 'kursları açan, bando, caz ve 

oı'kestra takımlarını tamamlayan, o -

kutma ve neşretmeği ilk plana alan ve 

İ~l adile bir dergi çıkarma~ta bulu -

nan Halkevi.miz ülküsü yolunda büyük 

i>ir .enerji ile yürümekte ve takdirle a -
nılmağa şayan muvaffakiyetler gös -

terme'ktedir. 

Atatürık Parkı dahilinde tamamlan -

ması beklenen yeni Halkevi binası genç 

lere daha üstün çalışma imkanı vere -

Maarif Vekilliğinden: 
Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğü ka<irosun<la 30 lira asli maaşlı Derleme me • 

morluğu münhaldir. . . 
Bu işe alınacak memurin yüksek mekteb merun.ıı olması ve ;ıskerlik va~ıfes:

ni yapmış bulunması şarttır. Edebiyat Faküttesi mezunu olanlar ve eonebı dil 
bilen~ tercih ohıınaca.ktır. 

Talihlerin 20/VII/1939 ~şembe günü akşamına kadar müsbit evrak ve fo • 
tograflan ilişik birer istid'a He Vekilliğimiz Neşriyat Müd~·rlüğü~c. ~racaatları 
lizımdır. İstekliler aıra.sında yapılacak müsabakanın yerı ve tarihı al~kadar1ara 

bild• "1 Jrt' c2982• c5140• ayrıca ırı ece ır. 

BUGON 
KUM&AllASINA 
PAQA ATAN 
~oc'OK EL 

, 

YA~N 
CEt( DEFTElllNE 

iMZA '-\TAN 
r>OY6K EL 

OLACAK TIR 

T0RK(Y 
f Ş 

e,ANKASI. 

Temmuz ti 

Bekir erkeklerin 
idd·ia ve ithamları 

(Baştarafı 8 inci sayfada) laldığmı elmas kenarlı halkayı adi buldu.. 
de bugün bekArım. Hem de öyle bir be. ğunu, bunun bir pırlanta taşlı ve platin. 
kar ki; en ufak yaşımdanberi kendi mem den olarak alınmasını, tek taşlı temiz bir 
leketimde olduğum halde aile yuvasına, 1 Y~1:' pantantif, bil~zik, dört takım e~ • 
ufacık bir çocuk sesine hasret kalmış bıse, ıç çamaşırları, ikı manto, her elbı • 
yalnız ve kimsesiz bir bekar ... Bir müd. seye göre ayakkabı, eldiven, çanta, şem.. 
det evvel arkadaş ailelerinin ısrarlarile siye, şapka ve aklıma gelmiyen aşağı yu. 
nişanlandım. Az sonra ayrıldım. Çünkü kan i'ki bin beş yüz liralık daha masraf 
nişanlım ibir Türk kızına yakışmıyacak yapmamı istedi, ilaveten bu rnasraflan 
derecede sukutu ahlAk sahibi imiş. derhal yapmağa vaziyetim müsaid değil.. 
Mes'ud olmak için atıldığım bu yoldan se yavaş yavaş, hatta iki üç senede ya • 
inkisarı hayal ile geri döndüm. Seneler • pılmasını, en küçük teferrüatına kadar 
ce ger;k doğrudan doğruya kız ailele • her şey alınmazsa düğünü aklımdan bile 
rinden ve gerekse bilvasıta yapılan ev • ıgeçirmemckliğimı sarahaten beyan etti. 
lenme tekliflerini mazeret beyan ederek Bütün bwılardan sonra bir gün de bu. 
r eddettim. Akrabalarımın ısrarı üzerine günkü ahlak telakkilerinin çok eskidiği. 
ikinci defa nişanlanırken; birincide mu. ni, genç kızlar hakkındaki birçok hüküm 

·tnzarrır olduğum için bu sefer üç yüz li. ve maddi, manevi şartların değişmesi lA
radan fazla evlilik masrafı yapamıynca • zım geldiğini s6yledi ve uzun bir konfe. 
ğımı kendilerine açıkça söylemelerini biL .rans verdi. İşte o zaman ikinci defa yan.. 
dirdim. Bidayette on paralık masraf is • dığımı anladım. 
temediklerini, dökülüp saçılmanın doğru Harekatımda hiç bir değişiklik hisset. 
olmıyacağını, neticen in aile saadetine tirmeden evlerine misafir gibı haftada bir 
maddi müzayakalar tevlid edebileceğini iki defa gitmeğe devam ettim. Her gidi • 
ileri sürerek; yalnız temiz kalbli, aile~ şimde de tutacağım ayrı bir evde dü -
sine muti bir erkeğe ihtiyaçları olduğu. ğün yapmamızı teklif ettim. cBen anne. 
nu ileri sürerek nişana muvafakat etti. min evinden dışarı bir adım bile ata • 
ler. İkinci gün taşradan gelip nişanlımı mam. cevabını alınca mahkemeye rnüra. 
gOrınek istiyen bir akrabamla beraber caat ederek evime gelerek ailelik vazi -
evlerine gittik. Kavınvalidem, bahis mev fesini yapmasını teklif ettim. Tedarik 
'Pll ll"U masraf yapmamak meselesine in _ ettikleri yalancı şahidlerle hakaret etti. 
tikal ettirerek hiç bir Ş<!Y istemedikleri _ ğime dair mukabil boşanma davası aça. 
ni, yalnız benim lük.;; bir misafir odası rak beni tazminata, hem mahkeme ve 
dôşemekliğimi. pek kqba bir lisanla an. avukat masraflarını vermeğe, hem de bir 
lattı ki; nişanlımın evinde bir akrabamın sene evlenmemeit cezasına mahlrum ettir. 
yanında gördüğüm bu fena muameleden diler ... 

ço'k müteessir oldum. gözlerim karardı, 

kalkıp gitmeği düşündüm; eşya yapma. 
mak için nişanlıdan aynlmış dı>dirtme • 
mek için sükut ettim. Bu işe sebeb olan 
bayan akrabam; eve avdet edince yap • 
tıklan hareketin doğr~ olmadığını, bu • 

nun doğrudan doğı uya terbiyesizlik ve 

daha başka bir şevl"'r olduğunu, bu isi 

yaptığı gibi bozaca~mı. bilhassa ~pılan 

Ben bizzat bu ikı fena vaziyetle karşı. 
!aşıp bedbaht olduğum halde nasıl olur 
da bütün kızlarımıza bu şekilde acı bir 
isnadda ıbulunabiJirim? bütün bir mem. 
leket içinde değil; birkaı; kişilik bir aile 
içinde bile hem iyi, hem fena ruhlu in. 
sanlar bulunabilir. Bir sepet armudun 
içinde bir iki tane çürük olduğu gibi... 
bunu umuma tc~mil etmek demek, kendi 
milliyetini, kendi/lilesini kar!l leke ile 

hareketin pek ağır olduğunu söyliyerek damgalamak demekbr ki dünyada bun. 
feveran etti. fikirlerimi kendisine a:-ılnt- dan büyük bir cinayet daha olamaz. 
tım. Bunda ktzın kabahati olmadığını, ay. Kızlarımız umumiyetle saftır. Maale . 

rılmanın bizim için küçüklük teşkil ede- sef onların bazılarının safiyetini ihlal e. 

ceğini söyliyerek fikirlerinden vazgeçir. den, her türlü fenalığa teşvik eden, en . 

dim. İstediklerini trtesi gün sipariş ettik ' gerek yılanlan gibi damarlarındaki ma 

ve aldık. sum kanı zehirliyen bizim hemcinsleri • 
İki gün sonra mşıınlım aleyhine müt - mi:r. olan, büilin kusur ve kabahatleri 

hiş surette yazılmış imzasız mektublar onlara yüklemek ist!yen erkeklerimizdir. 
aldım. Bunlardan birini masamın üzerin~ 

de nişanlım kendisi görüp okuduktan son. 

ra müteessir oldu. İmzasız mektubların 

Bu vaziyette olmama rağmen evlen • 

mek istiyorum, fakat üçüncü bir tecrübe 

için kendimde cesaret bulamıyorum. g • 
bence kıymeti olmadığını, dürüst insan. ğer evlenmenin, karılık ve analık vazi _ 

ların imzalarını saklamağa tenezzül et - fesinin. medeniyetm ve insanıyetın icah 
ıniyeceklerini söyliycrek kcndis'ni tesel. ettirdiği şekilde hareket etmesini bilen 
li ettim. Nikahlandığımız gün nikahlım güler yüzlü bir kız bulabilsem; bu da • 

bana düğünde neler alacaksın, dedi. La-1 kikada kendime karı değil: başıma bir 

zım olanlar ne ise alırız, dedim. Nişanda saltanat tacı gibi kabul ederim.> 

Kadınlar cevab veriyorlar 
<Bastarafı 8 inci sayfada) 

Okuyucular1ma cevablarım 
e Bay C. lıtaubul imzasile mek

tub yazan okrı_vucuma cevabım: 
- Mc'ktubunuzu aldım. Sütunum yal

nız kadınların müdafaasına açılmış ol • 
duğu için onları itham eden bir mektu • 
bu sütunuma koymıyacağım. Bu mek • 

tubu c<Bekarlar niçin evlenmiyorsunuz?> 

sütunile meşgul olan arkadaşıma verdim. 
O neşredecektir. Yalnız size şunu söyle. 

mek Werim, hatalısınız. Karınızın anne. 
sine karşı olan sevgisi • hatta o anne söy. 

lediğiniz gibi dünyanın en kötü insanı 

dahi olsa _ gayet haklı ve ona düşkün • 

lüğü çok doğrudur ve taliik için geçim. 
sizlik için bir sebeb olmayıp bilakis zev. 
cenizin eğer söylediğiniz gibi hiç bir me4 
ziyeti yoktuysa bu sevgi bir fazileti ola
rak sayılabilirdi. 

Sizin hatanız onunla annesini görüş • 
türmeık istemeyişinizle !başlamıştır. 

Kendisini dokuz ay vücudünde taşıyan 
ona kanile, canile hayat vermiş olan, o. 
nu insan yapmış, bütün eziyetlerini ve 

cefasını çekmiş olan, nnnesını sevmiyen 
bir insan, hiç kocaya yar olur, bir aile ka. 
dınlığı yapabilir mi? Eğer kadıncağız 

yüzünüze karşı bunu kabul edip arkadan 
gizli, gizli söz tutmadıysa gene bu şeyi 
sizi kırmamak, sizin bir sözünüze hayır 
dememiş olmak ıçin yapmış. fakat tabil 
gizli olarak ta annesile görüşmekte de -
vam etmiştir. 

Hele otuz bir yaşında olduğunuz halde 
bir kere evlenip boşandıktan sonra lam 04 
tuz kadınla daha tanışıp sözüne itimad 
edilir bir tanesıne bile rastgelmeyişiniz 
insana tuhaf görünüyor. Otuzu da size 
bir aile kurmak için emniyet telkin ede. 
memiş olan bu bayanlan nerelerde tanı. 
dınız... Aile içinde mi, yoksa tesadüf • 
!erin yarattığı ahbablıklarla mı? 

Her halde otuz kadınla yaptığınız bu 
ahbablık sizi kısa süren münasebetlere 
alıştırmıştır. Onun için nafile evlenip. 
bir kere daha aile kurmağı tecrübe etme
yiniz. Bekarlık itiyadlarınızdan, sevgi ve 
arkadaş değiştirmek huyunuzdan kolay 
kolay vazgeçemez ve alacağınız genç kızı 
da bedbaht edip çileden çıkarabilirsiniz. 

Suad Derviş 

M. M. Vekaletinden: 
MuJlte1if mahallerde benzin ta~an yaptırılacağından bu işlerle iştigal 

eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak üzere Anka. 
rada M. M. Vekaleti t~aat Şubesi Müdürlüğüne müracaatları. cl28. c5173> 



19 Temmm 

/ 
Cellidla mülikat Milli Şef Bir lngiliz gazetecisinin 

Almanyaya mektubl8rı 17 yaşındaki kıpti delikanlısı dün sabah ilk defa adam 
asdı, darağacını kurarken merakla soruyordu: 

<BCl§taraf ı l inci sa uf adcı) 
Abdülhalik Rendayı öğleden evvel Jroş. 
künde ziyaret etmıştir. 

"Bu iş için acaba beş kağıd verirler mi dersiniz ? ,, * Bu- eym sonlannda şe}ırimlzi şereflen: 
direcek olan Cümhurreisı İsmet tnönu 
bir müddet Floryada kalarak istirahat 
buyuracaklan haber alınmıştır. Bu ma~ 
sadla Floryadaki Cümhurre!sliği denız 
köşkü hazırlanmıştır. 

Propaganda mahiyetinde görülen bu mektublar Alman 
makamah nezdinde büyük bir infial uyandırdı 

İstanbul on senedi.r idam görmemiş .• 
ben yirmi beş S€nedir, tek bir idam matı. 
kCımunun resmine bakmış değilim. Ta
vuk kesilirken bile bakamam. Bunun 
için Yazı ıİşle.ri Müdürümüz Cevad Feh. 

Bir aralık zabıtanın çevirdiği kordon 
yarılır gibi oldu. Birkaç kişi aramıza ka. 
rı.ştı. Polisler cell!d namzedini bunlardan 
sandılar: 

Berlin, 18 (A.A.) - Havas ajansın- yet.si.iliklerini celbeden propagandaya 
dan: Yarı resmi mehafile nazaran, İngi- nihayet verecek olan usuller tecrübe et. 
liz gazetecisi Kinghall'den Almanyaya mektedirler. 

- İşin ne burada? 
mi: 

- İdamı sen yazacaksın! 
Dediği zaman, hüktim benim ıçın sa. 

dır olmuş gibi elim ayağını titrcmeğe 
başladı. Fakat insan oğlu nelere karşı 
metanetini muhafaza etmiyor ki. Ben b·ı 
hntiyazlı seyrin dehşetile ürperirken. o. 
tobüsler • beş kuruşa, idam yerine> müş. 
teri taşıyorlarmış .. 

Diye çaıl.yaka atıyorlardı. O, c bu iş 

bensiz olmaz!> demek. cesaretini göstere. 
medi. iBu hal üç defa tekerrür etti. Eğer 

Sahte bir ( müfettiş, 
d Jktor ve gazeteci 

üçüncü defa olarak yeniden birçok mek. Şimdiye kadar İngiltereder. gelen bU. 
tublar gelmiş ve bu mektublar Alman tün rnektublann açılması düşünülmüı 
makamatı nez.dinde büyük bir infial tev. değildi. Hariciye nezaretinin elinde 
lid etmiştir. Bu mchafil cAlman milleti- Kingbatl'in birçok mektublan vardır: 
ne zimamdarlarından yüz çevirtmek, ilk mektublann bundan on beş gün ka.. 
kasten yapıhnış olan ve kat'iyen tahri.k dar evvel po.staya atılmış oldukları an. 
eseri olmıyan bir teşebbüs> dıye tavsif laşılmaktaıdır. Bu mektublar, ince ldğıd 
ettik'leri bu halin tekerrürü takdirinde üzerin~ matbudur. Bu mektubların Al. 
Londada teşebbüst bulunmağı tasavvur man halkı üzerinde ne gibi bir tesir icra 
etmektedirler. edeceğini öl~k şımdilik müşküldUr. 

* Allahım Ayasofyeı meydanını kapltyan 
o kalabalık ne kalabalıktı. Üç çocuğunu 
önüne katmış. t>aşı gelışı güzel bir eşarp. 
la bağlı, mantosunu hemen sırtına almış 
kadınlar; çarş.aflı, ihtiyar hanımnineler, 
çorapsız, ıgeoenin tatlı mahmurluğu için. 
de yarı t.ryUlklıyan genç kızlar, pijamalı, 
gecelik en'tıarisinin üzerine haydari hır 
kasını giymiş erkekler, her sınıfa. her 

bir gazeteci arkadaş onu çekip polisin e. 
!inden almasaydı. katil bir gün daha fn1. 

la yaşıyacaktı. 

* G€nç ceUad, asıiacak katilden daha 
heyecanlıydı. Bu işde tecrübe sahibi olan. 
lar ona, i§in inceliğim öğretmişlerdi arn. 
ma, dah:a peştemalı yeni kuşanıyordu. 

Nitekim. beceremedi. Elleri titredi. İpi 
mahkUrrı.un boynuna üç defa geçirdi, çı. 

kardı. 

Arkalıklı sandalyanın beline tekmeyi 
indirirken bakamadım. Fakat görenler 
maş.alla'hı olduğunu söylüyorlar. Sanda]. 

ya ve masa yuvarianıp, katil iple yer a. 
tipe mensıtb binlerce insan. Bu kalabalık da kal ul'" hil kl 
x ··nd kaya! 1. k d rasın ınca, us u veç e aya arına unu e aşan po ıs or onunu yar. 

1 mak içlıı, dalga dalga ilerı doğru çarpı- ~~~ masını da ihmal etmedi. Dersini iyi 
ıw.ıııl c:. 

yor. ~ 

* 

yakalandı 
(B~taraf\ 1 inci !ayf cıda} 

~- uairenizi teftişe geldlm. 
Hal ve etvarında bir müfettişte bulu

nabilecek bütün hususiyetleri toplamak. 
la beraber, bay müfettişin biraz fazla 
genç olması, daıre mensubininın şüphe. 
lerini davet etmiştir. Vaziyeti tetkike ko
yulmuşlar ve nihayet bu zatın bir sahte 
müfettiş Olması ihtimali galib gelmiştir. 
Böylece hadiseden zabıta haberdar ve 
yapılan ıt:a:hkikatta Mecdi ismindeki gen
cin kendisine müfettiş süsü veren biri ol
duğu tesblt edilmiştir. 

Meydanın ortac;ında selhpa kuruluyor. 

Hadise etrafında tahkikat geniılet!L 
dikçe yclni safhalar meydana çıkanlmı~ 
ve mesele cidden enter~n bir mahiyet 
almıştır. Mecıciinin kendisine doktor süsü 

- Bu meslekte devam edecek misin! vererek cGebelik> adında bir tetkik ese. 

Ayni mehafil, İngiltere hariciye neza- Mektublan alanların bır çokları bunları 
retini ve bilhassa Lord Halifaks ve Perthi zabıtaya teslim etmişlerdir. Fakat King. 
KinghaE'in mülhemlen olmakla itham hall tarafından girışilını~ olan propagan~ 
e'tmek'tedirler. Bu mehafil. harb esnasın. da faalizyctinin Alman halkının birçok 
da für dereceye kadar anlaşılan bu pro. muhitlerine tesi= etmiş olduğu da mu. 
paıgand'a usullerinin sulh zaman~da ka- ha-kkaktır. 
bul edilebilecek usullerden olmadığını i. Diğer taraftan propaganda nezaretinin 
ıtıve ediyorlar. Bu uauller. itimadıızlığı cmrile K.inghall'in ilk mektublan Alman 
arttımıaktmı ve havayı zehirlemekten gazeteleri tarafından neşredilmiş idi. 
başka bir işe yaramaz. Şimdi bu neşriyat ta tevakkuf etmiştir. 

Öğrenildiğine göre, Alman posta ma. Bu neşriyatın hatta bır takım mütalea.. 
ıc.amatı Kinghall'in mektubla:-ını meyda. !arla mürerafık olsa dahr. Alman propa. 
na çıkarac&k ve bu suretle Nazi :ı:ima.m.. gandasının gayelenne uygun olmadığının 
darlarının gittikçe daha fazla memnun!- anlaşılıruş olduğu zannedilmektedir. 

Vidaların gıcırdayışı, direklerin yer~ 

tesbiti gürültüsüne kalabalık arasından 

güT bir ses karışıyor: 

diye sordum. ri nc.şrettiği. bilhassa birçok yerlerde 
Ko1ile burnunu sildi: kendisini Ege mıntakası sıhhiye müfet. 

Varşovadan Berline kat'i bir ihtar! 
ı ıt d (Başta.rafı 1 inci sayfada) 

- Bilmem ki'!. İlk işim.. parasına tişi olara!k tanıttığı ve bu hüviyet a ın 8 
Bundan " .... lr .. , ""'"'ir dışında, ağır top. 

bağlı. • .gezdiği delillerle anlaşılmıştır. Bu suret. ~ ,.,... 
h kk d t ların da iştirakUe atı§ talimlen yapıl. 

- Kaç para alacaksın bu akşam?.. le her üç ~çundan .dolayı a. ın a ~- maktadır. 

- Salıeb sütlü.. 

* ' 
neyftünde bir şey yapmalarına im'k.An 
yoktur. 

O zaman mücadele, askeri bir üs üze. 
rinde olmaktan ziyade kanuni bir saha
da devam edecektir. 

Katilin idam hükmünün kesDi kat'iye~ 
e-tınesi derecesinde, cellad bulmak ta me. 
1ele olmuş. Bütün dünyanın harbcu ke. 
aildiği bu 98ğda koca 1.stanbuldtt tuhaf. 
tır, bir tek cellid tedarik edilememiş.. Bu 
mesleğin gediklUerini teşkil eden lupti. 
ler içinde lbile, nedoose bu teklife yana.. 

D _._ beli. d ~' B k• ""d kibata geçılen Mecd1, diln adlıyeye t -
- ı:uıa ı e6 ..... eş ca6 • vermez. Al J -'tre 

ler mi?.. lim olunmuştur. . man ara ~"' 
Mazmm müddeiumumilikte alınan ifa. Danzig. 18 (A.A.) - Danzig nasyonal Yeni bir hareket 

- Fazla verirler sanırım. Verirlerse D i V Dı'r..... .. tarafta · t · V desinde, ezcümle: sosyalist resmi organı olan anz ger o:· 6"'"' n aynı gaze enın arşova 
bu işi san'at yapar mısın? •• 

- Yaparım ya! •• Adresimi de aldılar. 

ıan olmamış! •• Fakat bu iş kırk yılda bir kere oluyor. 

Fakat nihayet hükmü infaz edecek - Çok heyecan duydun mu? •• 

- Ben, muhtelif gazeteıere makalelt-r posten g.azeresi, son Hitler Forster go. muhabirinin istihbaratına göre Forster 
yazarım. Tıb Fakültesinin son sınıfına riişm€si ha'kkında Danzig salahiyettar ile Hit'ler arasındaki tel&kı dolayısile ya. 
kadar okuduğum ve yakında doktor çı. mahfellerine atfen neşretti~i bir notta, kında Danzigde yeni bır hareket yapıla.. 
kacağım için cGebelik> adh eserimde son zamanlarda alınan himaye tedbirle- caktır. Filvaki serbest şehrin senato.m: 
kendime doktor sıfatını verrneğı haklı rinin ve polisin takviyesi kararlarının 1 - Danz_ig Nazilerile halkının şehrin 
gördüm. Diğer, iki meseleye gelince, nihayet cPolonyanın muhtemel bir hü. Almany.a~a ı1!1akını a.rzu ctmekt~ olduk. 
bunlan da in:kar etmem. Kendimi m:.ifet. cıımu kanşrsmda müdafaa tedbirlerini lanna da1:1' bır beyann?~e n~şrı. 

son el bııhuımuş. 17 yaşında Mustafa oğ. - Duydum tabir •• amma, işi becer. 
hı Arif. Talbii kıptı. Lakin bu gece mes. mek i.çin dalga geçmenın sırası deği!di. 
l~e ilk defa başlıyacak. Zorla ele geçi; Adam &Sllak onca tabii bir i§ti. Niçin 
rıldiği için nedret kaidesinin teveccühü.. şaşmalı, şimdi bom.balı medeniyet, mı). 
ne ına.7.lha:r. Mahkumun bindiği otoıno. letleri asıyor. Elin kıptisi bir katil asmış. 
bille seyahat ediyor, en ön safta o bulu. ·çok mu? •• 

tiş gibi tanıttırdım, fakat herhangi bir reşkil eylediğini> ve bu tedbirlerin Ber-ı 2 - Hıt1erden Danzıgın cşımal eyale.. 
kasdi mahsusla değil.> lin ile tam anlaşma ha1ınde alınmış bu . ti> namile Şarki Prusyaya ilhakını em. 

Demiştir. ' lunduğunu bildi.rmektedlr. retmesini taleb eden bir kararname ıs_ 
nuyol". Nıı~ret Safa Coşkun Mecdi. 7 inci sorgu hftkiminin huzuru. Bu gazete, bazı rivayetler hilafına o- dan.. 

Samsun havalisinde sellerin· tahribatı 
na çıkanlmış ve yapıian isticvabı mütc. !arak, Da.nzigin taleblerinin zayıflama. 3 - Danzigdeki Polonyalılardan bü. 
.akıb tevkif edilmiştir. dığını ve Danzig üzerinde bir Almanya. tün medeni hakların geri alınması ve 
S~lunun bu sahte hüviyetlerle çevir. Polonya kompromisıne varılabileceği 1920 den sonra mezkur şehre gelınış olan 

diği işleri, sırf şOhret ve macera aşkile haldonda yabancı memleketlerde dola. Po1onyalılann şehirden çıkanlmasım na. 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lunan mezbaha cıvannı tamamen sular 
kaplwruş bulunuyorau. 

Dikbıyık köyünde tehlikeyi gören köy. 
lüler silah atmak suretile istimdada baş. 
lamışlardır. 

Gtırek~ yardımlar yapılmak üzere 
hemen irndaıdlanna memurlar ve vasıta. 
lar sevıkolunmuştur. Samsun _ Bafra şo. 
lesi üzerinde dördüncü kilometredeki 20 
tnE~ uzunlugunda'ki kargir köprü ta. 
lnamen harab olmuştur. Suların geldiğL 
ni geç farkcden ve gezmek üzere o clva. 
ra gi~ bulunan Halkevi kitabsarayı 

memuru Reş.ad Yücekentin, halası ile 

küçük çocuğu kaçmağa muvaffak olamı. 
y.ara'k ~r tarafından sürü!klenmişler. 

öır. Kadının cesedi bulunmuş, çocuğun 
nlıfı bul wıamamıştır. 

Köylerde taharriyat 
Bafranın Tosköy, Mermiç, Koscakç:, 

Y'ağbasan köyleri ıstikametinde A~aca. 
lan çayına ve oradan da Kızılırmağa dö. 
kiilen sular ırmağı üç metre kabartmış 
Ye korkunç bir hal almıştı~. Sular Tos.. 
köyden yedi evi kısmen hrurab, eşyayı 
götürmüş, tütün salaşlarını harmanlık. 
laırı t~ib etmlştir. Ekin yığınlarından 
yüzde s(jcsenini sular götürmüştür. 200 
hektara yakın sahada tütün taırlalannda 
saııar vardLT. 

ıBirkaç hayvanın telef olduğu, beşik .. 
teki bir çocuğu seUer götürdüğü anlaşıl. 
ınıştır. Nüfusça başka zayiat tahmin edi. 
liyorsa d:a halk dağılmış olduğundan 
bt'i netice mahlm değildir. 

SeylAbzedelere lfızım gelen bütün yar. 
dıınl:ar yapılmıştır. Vali Fuad Tu'ksal 
Yardırnlarn bizzat nezaret etmek suretile 
ciddi ıbir alaka göstermiştir. Doktorlar 
~ her türlü elemanlarla müdavat yapı]. 
ırnqtır. 

Ölenler 

Şimdiye kadar bir kadın, bir erkek, 
bir çocuk öldüğü tesbit et!Hmiştir. Araş. 
brma.la.ra ve tahkikata devam olunmak
t.dır. 

Zarar miktarı tesbit edilmektedir. Sel. yaptlğı zannedilmektedir. şan şayialann kat'iyen hııkikate tevafuk tık bir kararname neşri için hazırlıklar. 
fori müteakı:b sıcaklar yüzünden feHiket -. etmediği de tılve edilmektedir. da bulunmaktadır. 
mahalleri çarçabuk kurumakta ve nor. İngiliz leh Danzig, 18 (A.A.) - Gesıapo, Danzig Varşova, 18 (Hususi) - Forster, 
mal şeklini almaktadır. Sele uğrıy;ın • zabıta memurlarından 60 kişiyi tevkif Berh'tesgadenden Danzlge dönmüştür. 
köylıe.r hükUmetin gösterdiği &lika \e müzakereleri etmiştir. Bu teV'kifatın esbabı malQm de. Sulh yolu 
yardıma müteşekkirdırler. ğildir. Londra, 18 (A.A.) - Times gazetesi. 

Ayancık havalisinde (Bastarafı 1 inci ırayfadıı) LehistanıTt Almanyaya ihtan nin Berlin muhabirinin bildirdiğine göre, 

cık ( i 
. den Boussard, Petit Journal gazetesinde va""'va, 18 (Huswıi) - Bu a"' .. am, Berlindeki umumi kanaat, For!ıterin 

Ayan , Husus ) - Sel felaketini ~r- ~ D 
kısaca te]ıgrafla bildirmistim. Afet, çok diyor ki: Al'rnanyaya kat'f ihtar mahiyetinde yatı anzige Hitlerin bu meselenin musliha-

~ tngı·1ı·-1er um•"'"'rlar Avrupada ve resm·ı bı'r tebl'.~ neo::rediımı·ştı·r. ne lbir surette halli hnkkındakı planını 
ehemmiyetli hasarat yapm~tır. Hemen u .. .. . .... .r': ' . . . (!; ~ bü'tüaı yollar bapnbaşa bozulmuş o:r. Asyada butun ıhtıyat tedbırlerını alı - Bu tdbliğde salahiyettar Polonya mah. götürdüğü merkezindedir. Danzig gaze. 
m~mda a,ğa.çlar devrilerek tah,ribat yorlar. Bir sü~riz dar~esi yapılamaz. feneri, Polonya • Almanya münasebetle. telerindeki neşriyatın tonunda vukua 

meydana gelmiştir. JoUTllalde Saınt • Bnce yazıyor: ri hakkında yabancı memleketlerde neş- ~C:e:~~şi1tlik te esasen bunu göster. 
. Fransız - Leh iş beraberliği hazır - redilen bazı haberleri, hayret ve ayni 

Yapılan tahmini hesahlara göre zarar !anmakta olan mukavelelerde, ittifakı zamanda nefretle karşılamakta ve aşa~ı. Teyid edihnemış olmakla beraber 66-
miktan 150 bin lirayı çok geçmektedir. İ gilterenin Polonyaya yapacağı daki hUıSUSlan kat'i surette yalanlamak. züne inanılır membalardan alınan Jia.ı 
İnsanca zayiat olup olınadığı belli değil. ;:rd~mı takviye maksadile, ço'k daha tadır iber'lere göre, Danzigli S. S. ve S. A. lann 
dir. Çünkü şiddetli yağmurlar göz açtır. sarih ibir şekil alacak ve daha büyük bir 1 ~ İki memleket arasında ihWaflı sübaıyları ve erleri birçok haftadan beri 
mamaktadır. inkişaf kazaınacaktır. Muhtemel -nuha- mese~lerin halli kin Polonya ve Alınan. ilk defa olarak izın almış.lardır. 

Son dakikada alınan lul!berlere göre, sırnlar, bir dakika bile kayhedil~i - ya hükfunetleri a~sında siyast görüŞ. Bitlerin 'Forstere verdiği pl§.nın fekli 
Zf 1 ~ k aid ı b-ru h tod meltt vukua gelmiş olduğu knt'iyen ya- hakkında bir ~ey bilinmemekle beraber 

nga ~·r etine o an u n m€'mur ğini ve bar~ cephesinin em me ve Hitlerin bir taraftan Danzig meselesinın· ' 
evleri tamamen yıkılmıştır. Dekovil hat. h€m de silkılnet içinde devam ettiğini landır. .. 
1 d uI -kü ö'türmü.tü c· 2 - Polonyanın Danziv meselesinde muzakere yolu ile hallini arayacağı d1. 
annı a s ar so p g 'i~ r. ıvar hiç siiphesiz biliyorlar. ğer taraftah da Polonyadaki Alman e. 

köyl'crdeki tarlalar tamamen harab ol. Ekselsyor diyor ki: şimdiye kadar hattı hareketınin esasını kan· 
muş. birçok köprüler suların hücumu lle Ahnanyanın, bizzat 'kerldl!':inin iki - teşkil eden ve bundan böyle de teşkil ıye~nin. s_!8tü~Jnün tadil edilınest 

k 
1......,.. ~ t -' - eyliuecck olan d!Srt noktadan feragat gö.3_ medburıyetı uzerınde ısrar eyliyeceJj 

yı ı .... '"'i'tır. Tahribat miktarının gittik~e yu .. zlülük, hi1e, cebir ve ,. ......... e ve " 1 J • ı--ı..tad • 
,,, k ... hal eti · kabul edeceğı" san.liil~ ır. 

arttığı e.nlaşılmaktadır. yasf tahakküm politikası ile yarattı5• tıerece ..,ır sur nı -----------
düşmanlarından başka düşmanı yok - kat'iyen doğru de~ildtr. Ham·ıdı·ye bugün G. r. h b 1 3 - Polonya hilkthndinin. Danzigrle 

1~Z ' a er er tur. Almanyada endite vukua gelecek ve istikl~line ve hayati • k d "d" 
(Baştarafı 1 inci ırayfada) Justice diyor ki: menfaatleri~e aykın mahiyette buluna. IS . ~n eruna gı ıyor 

ba 1 
V cak ye1 i hadiseleri ve vaziJeUerı kabu~ Hanudıye mekteb gemisi 23 Temmuz 

re, bir har:b vukuunda, İtalyanın Oniki Almanya, endi~ye ş amış V<' ar- · ·mık· 1 ı. l Al etmesı ı ansızc ır. Pazar günü Hatayın kurtulucu münnse. 
ada sahillerinden Anadolu yakasına tev- şovadaki askeri müza,n..ere er, ınan .-. p ıı :ı..f 11 . :r .. 

A 1 h d S OLOnya maıu e erı. bu haberlerin betile yapılacak şenliklerde bulunmak 
cilh. etmeye teşebbüs eyliyecc~ı hücum. yaya Danzig işinin nş us veya u u ı... 1 R .,. k 1 h lledi1 . memua arının oma ve Bcrlin olması üzere. bamin İskenderun., hareket ede. 
1 d · d t ·u d k det ı·şleıi 'kadar o ay a emıyece- -a~ .. arı, enız en, ngı :ı onanması arşı. - keyfiyetinin haberlerin hakiki kıymeti. cektır. 
lıyacaktır. Bu mak.sadla Çe§me lim.:ını- ğini anlatmıştır. Hitler, ajanları vası - i t kd. kAf 1 tasil'c bizim haleti ruhiyemiıden de her n a ıre ı ge eceğini de ilave eyle. Hamidiyede Deniz Harb Okulu talebel 
nın İngiliz donanması için bir hareket mektedir. ri de bulunacak ve gemı· Hataydakı· l:!Dne 

halde iyi surette haberdardır. Bu a - r-
üssü ittihaz edilmesi çok mümkündür. .J bi . k ızxl Londra, 18 (A.A.) - News Chronicle liklerden sonra Akdenız ve Ege lı·m • 
Esasen bu mıntakadan itibaren Antalya. jaı•'ara sorarsa, zım ararım an te · · d' ı t'k h an 

ed 
gaze sının ıp oma ı mu arriri 16ylc larına uğrıyacaktır. Hamidiye bu ..... d • 

nın cenublanna kadar olan mıntalca c. şüphe ernez. yazıyor· d · ed .... a a . enız g ildi erbaş haz.ırlama okuluna 
saslı surette tahkim edildiği için İtalyan. J cİyi bir Al'man membaından bana Hit. talebe kaydedecektir. 
lan.n 1. b. Bir apon vapuru yanıyor 1 rı D 1 d 1 semere ı ır if görmeleri beklene. e n anz g ev et reisi intihab edilme. Donanmamız yann Silivriye gidecek 
mez. Esasen Nyon konferansını milteakıb Tokyo 18 (A.A) - 8 bin tonilAto - si fht~line telmlhlerde ~ulundularo> Adalar açıklarında demil'li bulurunnte. 
İngiliz donanması Çe§llle önlerinden, ts. luk Boyu1«>-Maru vapurunun Japon - Aynı muharrir llAve edıyor: ta olan donanmamız ba . 
panyaya giden ticaret gemilerin• taarruz ya ile cenubf Amf:rlka aruında Puf - Ffihrer, esasen Danzigin fahri vatan halde vısıı,..,,... sı·ı· ~ta Yavuz oıdufu - ,,.__, ıv.nve gıdecek ST · 
eden esrarengiz dinazaltı ıemllerinin ftk ortannda yanmakta olıdu.iu haber d8fJdır ve Polonyanın ?eya herhangi di. açıkbırında demirllyer k . ve ' ı ıvrı 
harelitmı tarassud etm.ilt1. verilmektedir. fer bir ~metin lKSyle bir inUhab a.. caktır. e talimler vana. 
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KOCASININ KAFASiLE ---
! 

Yapılacak iş Keşfi Teminatı İhale gftnil SaatJ 

Gureba H. Kulak, Boğaz, Burun klin.i.. 
ğindc yapılacak tahta mobilya. 1605 Li. 121 Li. 27/7/939 10 

...... llWUIU~llllllll .. lllh. Çeviren • • Feridun Osman AllW~ Gureba H. 2 ci Şirürji kliniğinde yap • 
tınlacak tahta mobilya. 3168 238 • > • 10.1 

Dul Mm. Tillic!r. matemine gösterdiği 
sadakat bir misal olarak dillerde dola • 
§lyordu. Kocası öldükten sonra dinmi • 
yen ıztıra!b1arı; komşuları tarafından mü. 
bal8.ğa edilen sonsuz ah ve figanlarile or. 
taya dökülüyordu. Kadın, kocasının bü. 
tün servetini kendisine bıraktığını bil • 
diren vasiyetnamesine göz yaşlan için -
de vakıf oldu. Gerçi ölüm sıralarında ba. 
zı karışık menfaat meselelerini ustalıkla 
halletti, lakin bunları da gene ağlıya • 
rak ve inliyerek yapıyordu. Mösyö Til • 
lier'nin vasiyetnamesi hükümlerini yeri
ne getirmek üzere açtığı davayı kazan • 
ması lbilc kederlerıni azaltamadı. 

Ahbabları: 

- Zavallı kadıncağız! diyorlar; me • 
ğer ne kadar seviyormuş kocasını! Bu, 
inanılmıy:acak kadar doğru bir hakikat • 
tir. Madam Tillier, bizim cinsin şerefidir! 
Kazandığı şonret kadının hoşuna git • 
miyordu, bu onu ve ruhunu değiştiriyor. 
du. 

Aııadan zaman geçti. Madam Tillier 
kocasının balmumundan bir büstünü yap 
tırdı. Heykel ev~ geldiği gün herkes şa -
şırdı. Mumdan büst pembt! ve sıhhatli 

yüzü. itinalı bıyıkları, iyi tra~ edilmi~ 

yüzü, dikkatle ıbakan götleri ve ikiye 
ayrılmış saçlarile tıpkı herkesin tanıdığı 
Mösyö Tillier idi. Bütün ahbab kadınlar 
onu takdirle seyrettiler ve dul madamı 
tebr1k eylediler. Genç kadın da mem • 
nundu, salonun bir köşesine yerleştir • 
eliği büstten ayrılamıyordu, neredeyse 
onunla konuşmıya, hatta muaşakaya baJ
lıyacaktı. 

Madam Tillie'r, nihayet bir gün evlen. 
di. Yeni kocası Mösyn Armand Rainier 
genç bir adamdı. kadının güzelliği ve ser. 
veti onu ceibetrnişti. Nikahları olup ta 
Madam Tillier'nin evine geldikleri za • 
man damad, Mösyö Tillier ile burun bu. 
runa geldi ve şaşaladı ve, karısına: 

- Zannederim bu hatırayı saklamıya. 
caksınız arhk? 

- Niçin saklamıyayım? 
- Mermer bir büste aklım erer, ölü. 

ye ihtiramen yaptırılır ve evin bir köşe. 
sinde mulhafaza edilir. LAkin bu balmu. 
mu? Hem de hemen konuiacakmıı gibi 
duruyor. 

- Değil mi amma? 
- Vallahi öyle! Gülüyor, dinliyor, gö. 

rüyor! 
- Tıpkı dediğin gibi! 
- Oh! Ne fena! .İstemiyorum bunu 

ben! 

- Aziz dostum, ölüler hürmet ve iti • 
barın her türlüsüne hak kazanmışlardır. 

- Yalnız basübadelmevte değil! 

Fakat Madam Rainier ısrar etti, bal • 

edip ötekine cephe almağa mecbur ol. 
du. 

O vaıkit Rainier, karısına bir seyahat 
teklifinde bulundu ve sabık meslekdaşı. 
nın heykelini göstererek gülümsedi: 

- Onu da beraber almak ister misi
niz? 

- Onun bizim için lüzumsuz bir ma. 
nia teŞkil edeceğini düşünmüyor musu. 
nüz? 

mumu büstü muvaffakiyetinin bır sem - - Şüphesiz. Fakat siz isterseniz diye, 
bolü gibi muhafaza ediyordu. Yeni koca. arzunuzu yerine getirmek için söyledim! 
~' ~nun .kendi evinde, daha doğrusu. sele. Hayır, hayır. Burada kalsın ve evi mu. 
fının evınde bulunuyordu. Her şeyı e.s • hafaza etsin, daha iyi. Onu dönüşte, bu. 
kisine medyundular ve Rainier buna bo. rada bulmakla daha mes'ud oluruz. 
yun eğmişti. Büstü göz ö11ünde bulun " - Muvafık. Size bir daha itiraz et _ 
durarak bu hakikatı ona daima ihtar et. rniyeceğirn. 
mek lazımdı. Raınier ise, yalnız kalınca 

Evden. hareket etmek üzere otoma • hey'kele: 
bile bindikleri sırada Mösyö Rainier bir 

- Görürsün sen! diyordu, bir gün A-
k .beti · ·· ·· - 1 şey •bahane ederek içeri girdi ve doğru 

ı nı ıgorursun sen. 
salona daldı. Tamamen yalnızdı. Hemen 

Büst onun dimağına musallat olmuş- - ff 1 r· · ak ı d " muteve a se e ını y a ayıp uvara çe. 
tu, ruyaları hep onunla doluyor, sayıSlz . d" . "dd tı· b" t km 

vır ı ve ensesıne şı e ı ır e e ya -
bha~:umı· u k?1adlarlak uldğraşıyoTrdu. Gizli:e pıştırdı. Mum heykel taşlara çarpıldı ve 

e, ... e ı yenn en a ınp emrnuz gu. 
neşı"nin kaynadıx.1 bir yere ko d • B" bıyığının bir tarafı koptu. Rainiernin bü_ 

5 Y u oy • t" k" · b l k ·· d" l"k" b" ·· :.1•
1 

.. . . . • . . un mı , oşa ma uzerey ı, a ın ır gu_ 
lelJ!A e Mosyö Tıllıernın yanaklarındakı ""lt"" d k b" k til "b" h d . ru u uyara ır a gı ı, emen ı • 
pembelık uçtu, çehre yumuşadı. Lakin k v b ld .. . . şarıya oşmaga mec ur o u. 
yuzü solmuş. mum kafa sınirlı sinirli, 
halefine, inadla bakıyordu. Kansı ile hey 
kelin •bu haline acıyarak ona azami itina. 
sını sarfediyor, düzelttiriyordu. 

Karı kocanın seyahati uzayordu. Mös
yö Tillicr metruk ve bakımsız; eriyor, 
7..ayrflıyordu. Hizmetçiler onu evvela, bul 
dukları gibi bıraktılar. Bir gün yerin _ 

den kaldırarak yüzünü çevirdiler. Adam. 
cağızın suratı hizmetçilere hürmetsizlik 
telkin edecek kadar berbaddı. Bir kenara 

Üniversite merasim salonunun betoiıa 
çevrilmesi. 1583,47 119 • • • 11 
Soba !kw:ulması tamiri boru ve tefer-
rüatınm alınması. 1683,90 127 , • , 16,S 

1 - Yukarıda yapılacak işler Uektörfükte açık eksiltmeye konulmllflur. 
2 - İsteklilerin tahta mobilyalar için Ü.niversite mimarlığın.dan ihaleden bet 

gün evvel vesika almaları, döıemenin betona tahvili işi için de 1000 liralık bu gi
bi işler yaptığına dair İstanbul Viliyetinden ihaleden .8 gün evvP.l vena alına
ları, soba işi içiode bu gibi işler yaptıklanna dair vesika göstermeleri ve b6tiln 
isteklilerin 939 Ticaret Odası vesikaları göstermeleri lazımdır. 

3 - Bu işlere aid şartname, keşif ve diğer evraklar Pazartesı, Perpmbe gün. 
..eri Rektörlükte gorü!ür. c@74> 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ill:1f:arı 

Muhammn bedeli, muvakkat teminatı ile miktıarları aşağıda yazılı 1 ve 2 Ne.. 
lı liste muhteviyatı oto:ıen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayrı ihale edilmek ilze.. 

re 28/8/1939 Pazartesi günü saat 15 ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulil ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isttyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar~ 
yon reisliğine vermeleri lizı.md.ır. 

Şartnameler 126 kurup Ankara ve Haydarpaşa veznelerinda atılmaktadır. 

Liste 
No. 

---1 

2 

M alzemenln ismi 

Oloj .m kaynak için 
tel ve çubuk 
Elektrik şerare kay-
nak tel ve çubukları 

Mık darı 

So ka1em 

22 • 

Muhammen 
bAdell 

L. K. 

65.300,00 

25.247,oo 

(S06S) 

lllnükat 
temlnab 
L. K. 

4.615,oo 

t.898,68 

vimli bir burundu ve o gün salonun par-ı istintaka çekilirlerse aöyllyeceklerdt. 
kelerini mükemmel parlattı. Genç kadın lwca&ile beraber. Dfll/e ft 

Mösyö Rainfor bu sefer başka tabiye 
kurdu. Kalbinde Tilliere karşı derin bir 
antipati sakladığı halde, hiç durmadan 
onun meziyetlerini, faziletlerini methe _ 
diyor, sayısız kıymetlerini sayıp dökü • 
yordu. Müteveffanın hatıralarını o ka • 
dar kuvvetli ve müessir bir lisanla yade. 

Birkaç gün sonra işkence yeniden ba1- sıhhat içinde, evine girdi. Salaal•n ft 
koyarak • nezle olmaması için - başına ladı. odaları dolaştı, her tarafı gözden aeçlr • 
bir kaSket geçirdiler; çünkü sonbahar Hi2ımctçi bu sefer sağ kulağı yerinden di. Ne bir kayıb. ne bir eksik göm çarp. 

ilerliyordu. Sonra ağzına bir pipo, gözü. oynattı ve salonu sildi. Öbür sefer sol mıyordu: S~nra yatak ~asına çıktı 'ft tu. 
ne monokl taktılar. Bunlarla Tilliernin kul ğ "h t 1 1 kafa tasın'- yanak- valet daıresıne geçti. Bır kenarda an ft diyordu iki kansı gaşyolarak: 

- Onu ne kadar iyi anlamışsınız, di _ 
yordu, ibakın, kendisi de ne kadar mem. 
nun? 

Ve kocasına selefmin mum heykelini 
gösteriyordu. 

Yavaş yavaş Rainier'nin. eski kocasını 
rnedihte pek ileri gittiğinin ve hep ayni 
sözleri tekrarladığının farkına vardı. He. 
le bazı meziyetlerıne dair sözleri pek mü. 
balAğalıydı. Nihayet günün birinde, es. 
kisini pek himaye eden Rainier'yi iltizam 

a ı, nı aye an• .., k b" . . .. dü ubun 
çehresi daha ciddi oluyordu. Daha sonra ları ve dudakları koparıp ifini gördü. yuvarla ır cısım gor ve zan • 
saçlarını seyreltip. yalnız bir tarafı kalan M"" .. T"ll" · büstü merhametsiz bir nederek aldı, ellerini yı.kamala bqladı.. 

osyo ı ıernın k b"" t"" t" ~- ubua bıyığıını da kopardılar. k dd t k rban gı'tmişti. o kadar Fa at, u un gayre ıne ra....-
mu a era a u k"" .. .. d D"kkat dince anladı M 

Kış gelmişti artık. Mösyö Tillierin zaman hürmet ve itibar mevkiinde otur. opurmuyor u. ı e -ııı 
de başında birkaç tel saçı kalmışw. duktan sonra nihayet selefinin salonunu bu sabun _değiL .balınumudur. Zili çaldı 

Bir .gün, .Parkeleri temizliyen hizmet. temizlemekte mi kullanılacaktı! ve gelen hızmetçıye: 
çi, döşemeyi parlatmak için kullanacağı Mösyö ve Madam Rainier dönünce Nedir bu? '>diye baltrdı. ne iti var 
balmumunu bulamadı. Kısa bir düşün • hizmetçiler arasında bir panik koptu. burada ıbunun · 

Büstün ölıüsünden kalan son parçaları da Hizmetçi kız şaşırdı, sarardı ft lal -
itina ile sakladılar ve hadise için bir de landı. Madam Rainier, birinci kocU1DJ1' 
kaza hikayesi uydurdular. Ancak bunu, kafasile ellerini yıkamı§tı. 

ımeden sonra, derin hürmetler içinde, 
Mösyö Tilliernin burnunu kopardı. Bu, 
geni§ kanadlı, pespembe, mükemmel, st'. 
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Nizamı cedid ve Yeniçeriler 
16 nCI asırda lstanbula gelen Bohemyah 

Baron Wratislaw'm hatıraları: 12 ,_ __ _ --
Tiirkç~ye çeviren: Süreyya DHmen 

O gün sa.raya Hatice sultan da gel -ı ğu için. yukarıda na'klettiğimiz vak'a -
l'.Xtişti. O gece Topkapı sarayında kala - dan pek çok müteessir olmuştu. 
~ .. ertesi gün de Levent çiftliğine gi- O, (Selimiye camisi) ni, mühim mak 
derek, orada nizamı cedidin yaptığı sadlarla inşa ettirmişti. Düşüncesine 
resmi geçid talimlerini seyredece'kti. göre. Üsküdar yakasını nizam a3kerine 

Üçüncü Sellin· bu haberi alır almaz. kuvvetli bir merkez y~ptıktan sonra, 
8adrazama ve diğer devlet er'kamna bu mıntaka adeta İstanbula karşı bir 
haber göndermiş, bu tehditkar vaziyet karakol vazifesi ifa edecek .. ikide birde 
baJtkında ne yapılabileoeğini müzake - Yeniçerilerin yaptıkları ihtilaller de, 
~Ye girişmişti. artık hitama erecekti. 

Devlet erk.anından ve saray ricalin- Fakat işte Yeniçeriler, sanki Padişa-
~ bazıları: hm bu maksadını anlamışlar gibi, yu -

- Kul taifesi, ibabahindiye benzer · · · karıdaki hadiseyi çıka:mıışlar .. Padişa -
Üzerine düşülürse, kabarır. Ehemmi - hın düşüncesine kuvvetli bir darbe .in
Yet veri~e, kanadların1 düşürür · · · dirmişlerdi. 
Caiz olan budur ki, bu davaya kulak 3 üncü Selim, bu vaziyetten son de
asıtıayııp, hazırlanan merasimi yerine recede müteessir olınuştu. Bilhassa Ye
eetirme'ktir ... Bunca talimli askere kar- niçeıilere karşı gösterilen aciz ve zaf -
Ş:ı, dört ·buçuk zorbanın ne kıymeti o- dan dolayı, kalbinde çok derin bir acı 
hır?. duymuştu. 
Diyorlıınh ... Fakat buna mukabil, Birkaç gün. harem dairesinden çık -

ekseriyet tarafında · kalan1ar da bilakis mamıştı. Rengarenk çiniler; ocağının 
ltuı taifesini (nan slızan)a ( 1) benze- kenarları, Üzerleri kabartma nakışlar -
tiyorlar- la siislü mermer direkler, duvarları ve . . 

- Zaten araya gergi gibi kıskançlık tavanları yaldızlar ve bedii resimlerle 
girzniştir. İki aSker meyanesine fitne müzeyyen odasına kapanmış ..• 'lassas 
'1e fesad koyanlar. da ckı:;i'k OP;;.;ı;ı;..... kalbinin hicran ve ıztırablarını döke -
Şiındilik kul tayfasını boş tutmak için, bilmek için (tanbur) u ile başbaşa kal
Caıniişerif önündeki selam ,.c ihti:am mıştı. (Sıizu dilara) faslından bir şar -
l'tı.e\ıkiini Yeniçerilere vermeli. .. illa• kı beste1emeğe başlamıştı. 
bu zorbalar, mutlak bir iş yaparlar.. Hatice Sultan. hergün Topkapı sara
hern ne~ hümayuna kasde<ler1er .. ve yına adam gönderiyor; şah biraderinin 
~ dahi, bizleri sağ komaz1ar. ne hal ve vaziyette olduğunu sordum -

Diyorlardı. yordu. Onun, daha hala haremden Çik-

3 üncü Selimin kaH>ine, fena bir ür- madığını haber aldıkça, fena halde üzü 
küntü girdi. Müzakerenin devamına ta lüyordu. 

köşesinden çıkararak biraz başka şey -
lerle avutmayı düşünürken, ressam 
Melling tarafından kendisine ibir mek -
tub geldi. Mektub, şu mealde idi: 

(Muhterem Prenses Hazretleri, 
İkbal ve saadetle ikamet buyurdu -

ğunuz sarayı ziyaret etmek arzusu gös 
1erenlerin cüm1esinden olmak üzere. 
sefir Mösyö lö Kont dö Ludof cenah -
ları da, bu bahtiyarlığı 'kazanmak için 
bendenize müracaat etti. 

Emrü ferman ve lutfu ihsan, zatı se
niyelerinindir.) 

Hstice Sultan. Melling'in bu mektu -
buna derhal şu kısa cevabı verdi: 

(Daima olduğu gibi, muhterem misa
firlerimize, sarayımızın kapısı her za -
man açrktır.) 

Melling'in böyle bir mesele için Ha -
tice Sultana müracaatı, ilk defa vuku 
bulmuyordu ... Bu yüksek san'atkarın 
Neşatabad sarayında vücude getirdiği 
bedii eserler, Galata ve Beyoğlundaki 
frenk mehafilinde duvulmustu. Onun 
için İstanbulda buluna~ !renklerin gü
zide zümresi, Melling'in tavassutunu 
rica ediyor .. Sultanın müsaadesile sa -
raya sık sık ziyaretler vuku buluyor -
du. 

Melling, son zamanlarda sarayın ha
rem dairesinde bir de hamam inşa et -
misti. Marmara sahillerinin menner o
caklarından ~ıkarılan renE!arenk soma
kilerden vücude .gelen bu hamam, san
at' ve zarafete niimune ırösterilecek de
recede Btıym<!tli bir eserdi. 

( A rkns1 var) barnmm edemiyerek büyü'k bir teessür Hatice Sultan, biraderini ibu inzi\'a 
ile kalktı. harem dairesine avdet etti. ======================= ======== 

Hatice Sultan, biraderini karşıladığı Satılık Köknar tomruğu 
zaman, onun ne kadar muztarib ve mü- Devlet orman· ışletmes·ı Karabu·· k 
teessir olduğunu anladı. Müzakerenin 

~~;ı~tle cereyan ettiğini sormaya revir amirrninden 
Selim, fikirlerin ne suretle ikiye ay

l'ıldığını söyledi. Ve aralannda şu mu
havere geçti: 

- Siz ne düşünürsünüz, asla mm? 

l - Büyük düz bölgesi "cat•yatınclan Karabükte istasyonda revir önünde ıs • 
tiftc mcvcud (465; nded muadili (409) metre mikab (970) desimetre mikab 
iköknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

- Bir fesad ve kıtale meydan ver -
l'nemek için, ekseriyetin reyini lrnbul 
ttıneyi fikrederim. 

- Zinhar aslanım ... Bu fikirden, ha
ı:r ediniz. Bunca emeklerle vücude ge 
tirdiğiniz nizamlı cedidin şeref ve kıy -
metini ikesredersiniz. 

- Başka. ne yapabilirim, hemşire? 
.,.. - Yapılacak iş, aşikardır aslanım ... 
~ir bahane icad ediniz. Bu merasimi, 
Şimdilik tehir eyleyiniz. 

.. 3 Üncü Selim· biııkaç saniye düşün -
dükten ronra, bu zeki kadının buluşu -
tı.u takdir etti. Bir taraftan ona teşek -
k~r ederken, diğer taraftan da, kızlar 
agasını çağırtarak: 

- Varın, sadrazam paşa ile diğer ze
'7ata selfunımı söyleyin. Müzakerenin 
devamına ihtiyaç kalmadı. Kendimi bi
l'a'Z nfunizaç ıbulunım. Tez, hekimbaşı
Ya ha her salsınlar. 

Dedi. 
~ e ertesi gün de. sadrazama bir hath 
~ayun gönderdi. Bu hattı hümayun-

a şu satıtlar mündericti: 
~B~r parça nevazilden nami:_~cıı:n· 
/\rı rçi rahatsızım, ehemmiyetli degıldır. 
d' cak, etibba tavsiyesi üzere amel e -

2 - Tomru~ların aynca baş kcsm~ paylan mcvcud ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinde hesahlanmıştır. 

3 - Tomruklara air! satı~ şartnamesi Safranbolu orman dairesınde ve Kara. 
bükte devlet orman işletmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır. 

5 - İsteklil~rın ~ 7,5 muvakkat pey akçıesile 26/7 /1939 günü saat (11) de 
Kaırabükteki revir merkezine müracaatları. (5050) 

Devlet Hava Yo1ları Umum Müd3rlüğünden: 

Ta3ryare Meydanı Yaptırılacak: 
1 - Devlet Hava Yollarına aid Ankara, Adana, İstanbul tayyare meydanla. 

rının plfınlarile, Ankara ve İstanbul meydanlarının ·asfalt pistlerinin inşaatı ka.. 
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - KeşH bedeli 639.027 lira 51 kurutur. 

3 - İhale 25/7 /939 Sa1ı günil saat 11 de Umum Müdürlü:k binasında yapıla. 
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 29.350 liradır. 

5 - Keşif ve buna müteferri evrak 32 lira mukabilinde Umwn Müdürlük. 
ten alınabilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin Münakale Vekaletine iha1e tarihind€n en geçse. 
ki.z gün evvel istida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

İstidalara buna benzer işleri yaptıklarına dair, işi yaptıranlardan aldıkları ve. 
sikaları raptedeceklerdir. Zamanında m:.iracaat etmiyenler ve ehliyet vesikası al. 
mayanlar giremezler. 

7 - Talihlerin teklif mektublaı1nı en geç iha1e tarihinden i:>ir saat evvel ek. 
siltme komisyonuna makıbuz mukabilinde vermeleri Jazundır. c2857> c5036> ıp bi11kaç gün istirahat gerektir. Ca -

:ı küşad merasimi, şimdilik tehir edil- Ankara Merkez Hıfzıssıha müessesesi 
n. f ıurınah zamanı münasibde daha 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~yeti hlbr ne icra olunur.) satın alma komisyonundan: 
B * 1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ve mıktarları tahmin edf. 

Sofya ve Filihe 
Bu at1ara binen bizler. Bu - den, gayet latif ve yeşil ovalardan ve 

d~nde ol~uğu gib~.' l>ey~erbeyi - vadiler~en. geçtik. Biz bu havalidc gün
nın kona-?na teveccuh .. e:tik. . Bu- lerce. bırbıri ardınca Türklerin (Bu _ 
raya vardıgımızda §conak onundeki yo- ğaça) dedikleri ve kızgın k""ld · · · 

b. f d ·· k-.J · · u e pışırı-
hın , ır tara ın a yuz i;VJar yenıçen ve len bir nevi ekmek yemiştik. B k • 
öbür ucunda gene o kadar sipahi sal mekler oraların kad nl k 1 u e 
bağlamış ve bizi selamlamakta idiler. rafından pış· irilip sa~ıl~~kvted ız Ça~! tk~~ 
S 1 . di.. . d l a ır. un u 

a ona gır Ş,ımb rz zamkan,_ uvtal.r tarın bu yerlerde satış için ekmek pişiren fı-
gayet nazarru a ve ço ıKtyme ı ran 1 kt B ..:ı·-

.. ld - .. d""k rın ar YO'. ur. unuan dolay.ıdı .. kı" ka 
halılarile rnuzeyyen o ugunu gor u · .. . .. -

. dmlar koylerıne yabancıları • d Beylerbeyi bu salonda bır sandalyaya • . . . . . . n ugra ı -
. 

1 
gını ışıtır ışıtmez, bıraz ellerine para 

oturmuştu. Onun karşısındakıne de e - - . . 
çimiz oturtuldu. Beylerbeyinin ardm - geçecegını umarak, derhal su ile unu 
da. en dilber kızlar gibi altın işlemeli karı.ştırırlar mayasız olarak bir hamur 
diba elbiseler giymiş, kı:ymettar taşlar- Y~~a_rlar. Ve bunu sıcak iküle gömerek 

.. . . tak .k. pışırırler ve bunları kuzu veva k la suslenmış genış .kemerler mış ı ı . . . J oyun 
genç çocuk ayakta duruyorlardı. Bey- eb, tavu~. pıl~ç,, ve yumurta gibi gıda 
lerbeyi 'başına büyük bir kavuk geçir- maddelerıle bırlıkte sıcak sıcak satışa 
mişti. Kavuğunun arlrnsma turna tü - çıkarırlar. B~ gibi . .Yiyecekler, şimdiki 
yünden güzel bir sorguç takılmıştı. muharebelerın henuz başlamadığı o sı
Kendisi temiz yapılı, güzel endamlı, ralarda çok ucuza alınabiliyordu. Bir 
şen bakışlı bir adamdı. Seyahatimiz ES· gece (Jessiman) köyünde konakladık. 
nasında bundan daha yakışıklı bir Türk Bu havali köylü ikadınlannın giyiniş 
erlteğine rastlamamıştık. Türklerin be- tarz:larını zikretmekten kendimi ala 
yan ettiklerine göre, bu zat, Osmanlı mıyacağım: Bunlar, pek ince ol:rruva 
imparatorlarının kızl.arın<lan birile ev- rak dokunmuş. beyaz 'ketenden ~a 
lerırnek üzere imiş. mul eteklerinin kenarları, bellerinin 

Elçi efendimiz, paşaya haşmetlu im- etrafı Türk ipeğinden örme ikaytanlar 
paratorumuzun namesini tevdi ettiği la işlemeli gömlekler giyinirler ve bt 
zaman, paşa, mektubu büyük bir hür- robalar içinde bulunmakla adeta gu . 
metle aldı ve efendimizle çok neş'eli rur duyarlar ve bizim ince ve sad. 
bir tarzda konuştu ve bu arada zarif gömleklerimize istihfafla bakarlar 

n~te~~r v~ t~atif~ler d~ .. y~ptı ... ~u:. - Baş tuvaletleri ise kule şeklinpe, çolf 
:~ .et ~ze .~c ı~:. ~ev ;~nın yu se ı - komik ve tıpkı memleketimizdeki köy 
gını e aruz e ırmı~ 0 u. . . . lü çocuklarının yeşil sazlardan yaptık 

Bundan sonra scfır; kendısıne !IIlpa- ları gibi. saplardan örülmüş ve ket . 
ratorumuz tarafından gönderilen ve iki h . en 

.. .. ld 1 ~- b b' Tü" k k le atlanmı.ş bır takım şapkalardır. Bi· 
gumuş ya ız ı su '.l\a l· ır r avu- · k .. ı··ı · ~ 
• .ı.... • • ..:ıı- ld .ı .. • .. 

1 
zırn oy u erın yaptıklan hasır şapka • 

gu ıuıçımınl..Cıt:, ya ı7...ıu uzerıne gaz e-
1 

• • 
rini ileri geri hareket ettiren bir dağ arın başa geçe~ ~arafı genış oldug~ ha1 

keçisi hey'keli oturtulmuş büyük bir de, boylarınınkmm yukarıları gcmş ve 
çalar saatten i:baret olan hediyeleri te~eleri de düzdür. Şu halde güneş ve 
sundu. Bu saatin üzerindeki dağ keçisi yagm~rda~ da:h~ ziyade müteessir ola -

d k - · · "b' h cak bır şe'kıldedır. saat vur u ça ayagını ~mır gı ı are-
ket ettiriyor, ağzını açıyor, altından da 
yaldızlı yılan ve akrebler kıvrıla kıv
rıla keçinin etrafında tbir tur yapıyor -
l::ır. 

Hana döndükten bir müddet sonra 
beylcrbeyinin bir memuru geldi. &y
lerbeyinin; adet olduğu üzere, iki yliz 
altın sunulrnasım istediğini, bundan 
ibaşka !kendisinin evvelki 'beylerb:yi -
}erden aşağı mı tutulmuş oldugunu 
sorduğunu bildirdi. Efendimiz, beyler-
beyine halen takdim edilece'k kadar pa 
rası olmadığını, ıberaberinde bir mik -
dar para mevcud ise de 'bunun Hünkar 
hazretlerine takdim edile<!ek paralar 
olduğunu. maamafih lbu husustaki nok
sanın ileride telafi edilmiş bulunaca -
ğını söyliyerek özürler diledi. Beyler -
beyi bu suretle hareket etmiş olmakla 
kendisinin paraya ne 'haris ve ne aç göz 
Jü bir adam olduğunu nazarlarımızda 
belirtmiş bulunuyordu. Fakat şu haki
il<ati de öğrenmiş idik ki o da, yani Pa
şa da, ıbu makamı, bu mansabı elde e -
debilmek için yıllarca ıbeklemiş ve bu 
uğurda bir hayli de paradan çıkmış 
bulunması idi. 

Sofyada, çok güzel, içinde galerinleri 
ve temiz odaları bulunan bir handa 
kaldık. Seyahatimiz esnasında buradan 
daha iyi istirahatirnizin temin olundu
ğu bir handa kalmış değildik. 

(Arkası var) 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUOU 

16t8 m. 182 Kes. ı20 Kw. 
A.Q. H,7f m. 15195 ke& 20 K;,-ı 

.P. 31,70 m. 9465 Kc.':. 20 K-::_ _ _1 
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12.30: Progrnm. 12.35: Türk müzlğl - Pl 
13: Memleket saat dyan, njnns ve meteoro -
loJI haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Rly~t.1 _ 
cümhur Bandosu - Şef: İhsan Künçer.) ı -
Salnt - Saens - Geçld resmi marşı. 2 - Tsc
haikowsky - Güftesiz fal'kı. 3 - Meyerbeer -
Le Pardon de Ploermel operosmdnn fantezi 
f - Llncke - Serena.d. 5 - Dellbes - Lakme 
operasından fantezi. 19: Program. 19.05: Mü 
z1k (P. Dukns - Çırak sihirbaz: Senfonik par
ça - Pl.l 19.15: Türk müzi~ (Karışık prog -
ram.> 19.fS: Türk müziği <Halk türitülcrl ve 
oyun havaları.) 20: Memleket snat ayarı, a. -
jans ve meOOôrolojl ha.berleri. 20.15: Konuş
ma. 20.30: Tü.rık müziği: ı - Osman beyln 
Saba peşrevi. 2 - Dedenin - 8aba şarkı: Oliş 
eyle gel bülbülleri. 3 - Aşık Mustafa - saba 
şarkı: Bir esmere gönül verdim. 4 - Kt'ı.zım 
Us - Hüzzam ş.aritı: Benzemezsin kimseye. 
5 - ......... - Keman ta1adm1. 6 - Mehmed 
Nasib - mcazkfi.r şarkı: Görmez.sem e~cr sev 
dfoeğim . 7 - Refik Fersan - Rast şarkı: Yak 
tı cihanı ateşin. 8 - ..••••••. - Halk türküsü: 

()} u hattı hümayun. derhal etrafa ilan len bedelleri ile muvakkat teminatlnn gösterilen göl tuzu ve kok kömürü ihti
t~~du. Ve İstanbul, cidden büyük bir yacı on ibeş gün müddetle hizalarında g?ster.ilen usul ile ayrı ayn eksiltmeye 

etten kurtuldu. konmuştur. 

* ~TİCE SULTANIN SARAYINA, 2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi başkAtibliğinde te. 
b darik edilebilir. 
İlcKATE ŞAYAN BİR ZİYARET 3 - Eksiltme 24/7/93~ Pazartesi s:ıat 11 de satınalma komisyonunda yapıla. 

bir liatice Su1tanın zekAsı, yalnız kanlı caktır. 
~kfe1ak:etin önüne geçmekle kalmadı. 4 - Teklif rnektublan muayyen günde saat 10 na kadar komisyona verilmiş 
O] !kuvvetli düşlinccleıi ve buluş1arı olmalı, mektub rr~ihür mumu ile m~hür'ii olacaktır. 1 

~bu ince şark prensesi, Osmanlı ta- 5 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrakın Ma. 
i~tı, i c_id~eıı alAkadar etmesi lflzım ge- liye Vekaleti merkez muhasebesine yatırılması için talı"bleıin bir gün evvel ko. 

Sonteşrinin sekizinci günü Sofyadan 
hareket ettik ve sağımızda yükselen 
bir yerde 'kain Bossen 'kasabasını geç -
tik. Akşam üzeri Falup kasabacığını 
gördük ve burada, ıbir kuyu başında do 
ğum yeri Viyana olan ihtiyar bir müs
lümanla karşılaştık. Bu adamcağız Vi
yananın Türkler tarafından muhasara
sı sıralarında yakayı ele vermiş, sonra-

Karşıdn dcam yonca. 9 - •....... • - Halk tür
küsO: İndim dağdan ovaya. 1 O - • . . . . •••• _ 
Halk türküsü: Damından görünü.r bnğlnr. 
21.10: Haftalık posta kutusu. 21.25: Neşeli 
pllklar - R. 21.30: Müzik (8aksofon soloları
Nlhad E<;cng1n tanı.tından.) 21.50: Müzik 
(Melodi - Pl.> 22: Müzik (Küçük Orkestra _ 
Şef: Necib Aşkın.) 1 - Paul Lincke - Olur _ 
Olur - Olur (şen parça.> 2 - Mlchell - Bu _ 
~er serenadı. 3 - Rachmanlnow _ Serennd 
4 - J . Brahms - Macar dansı No. 3. 5 _ E~ 
duard Künneke - Dans silltinden Blus. 6 _ 
Becce - Notumo. 7 - J. Strauss _ Neşeli vals 
operetinden <Buseler valsi.) 8 _ Ferrarıs _ 
Çigan sevgısı. 8 - Ca.rı Rydahl - Melodi. 
10 - Franz Lehar _ Oöttergatte operetin _ 
dan potpur!. 23 : Son o.jans haberleri zlrnat 
esham, tahvlllt, kambiyo _ nukut 'bcıl's~ 
<fla.t.) 23.20: Müznı: (ca.zband - Pl.) 33.GS-24' 
Yarınki program, • 

3 
~ühim bir harelt'et te yaptı. misyon katı"bliğine müracaatları birer irsaliye almaları lAzımdır. c2770> c492h 

Çarç Üncii Selim, son d~ hassas ve Cins Miktar Tahmin edilen İlk temdi. 

~kapılan i>ir zat oldu- K00c ilı::ömürü 680 ton 17 680 1326 00 

<l> ~&Gcı ...._ Göl tuzu 38 • 1980 00 H8 50 
Kapalı zarf 
:Açık eksilt 

dan, çektiği eza ve cefaya dayanamı -
yarak, isJam dinine geçmiş ve o vakit
tenbeıi ana dili olan Almancayı he -
men hemen unutmuş ibir zavallı idi. 

Bugünkil yolculuğumuzda sayıları 
yediye baliğ olan daha temizoe köyler-
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1 
Aktayın akibeti 

- Beni affet Şeceretüddür! Senin ar-1 Ayhey: - Çok meşgulsünüz Melike sonra bu avluya girecek. tam avludan 
run haricinde bir adını bile atmak iste- hazretleri -dedi- Bir Iahze sizinle g-0 - g*rken. 
mem. rüşme'k istiyorum. - Evet tam avludan geçetken .. 

m 
- Görii.şelim! Fakat biraz müsaade Birden hepsı sustular. ~am ezanı 

edin şu ellerimi yıkayun, saıbahtanberi okunuyordu. Dakikalar pek ağır geçti. 
yeni evliler için sarayda bir daire ha - Nice sonra nal sesleri duyuldu. Sürat -

- Yakında büyük bir düğün daha zırlatıyorum. Sultanın haşka bir yerde le saraya yakl~n atlı avlunun dışın -
~öreceğiz! oturmasını münasib görmedim. da atından yere inerek hayvanı kölele-

- Aktay evleniyor. İki erkek şaşırdılar. Bu kadın hakika- re teslim etti, içeri girdi ve tam avlu -
- Hama sultanı Melik Mansurun kız ten yaman bir mahlUktu. Aktay birkaç nun önünden geçerken onlar atıldılar. 

kardeşini alıyor. kelime ile teşekkür etti. Artık yavaş ya Hücum pek ani olmuştu. On iki hançer 
- Düğün pe'k yakın! vaş tıer emeline nail oluyol'du. B"irkaç birden oynadı. Uzun boylu genç bir kah 
Nihayet: gün sonra eşyalarını saraya naklettir - kaha savurdu. 
- Aktay evlendi, gelin geliyor. di ve artık bu sarayda büsbütün yer - _ Hala y~yor musun Aktay? 

T••••• '' 

1 Son Posta 1 S POR -
Samsunda yapılan bölge 
atletizm müsabakaları 

Trabzon, Samsun, Ordu, Sıvas ve Amasya atletleriniıl 
iştirak ettiği bu müsabakalar çok 2üzel oldu 

.. 

Bu meraklı haberler Kahire halkını l~ek çarelerini araştırmağa ba~ladı. Ötekiler de kahkahalarla güldüler. 
günlerce oyaiadı. Aktay son muhare - , * Sarayın kapısından heyecanlı bir ses T b l t1- . 
beyi kazandıktan sonra zaferini sabır- Bu saray.. ra zon at e ~n 
sızlıkla bekliyen kızı resmen kardeşin- Onu Salahaddin Eyubi yaptırmı.ştı. yükseldi. Samsun (Hususi) - 2 ve 3 rem · Samsun takımı birinci. Trabzon takıld 
den istemiş, nikahları Suriyede kıyıl- Her taşı kanlı bir htldisenin şahidi olan - İşiniz bitti mi Kotuz? muzda Samsunda beş vilayet arasın - ikinci olmupır. 
llli§lı· Şimdi birkaç haftaya kadar geli- ve temeli Firavunların mezarlarından Uzun boylu genç ne.ş'esini bozmadan da atletizm müsabakalan yapılrn.ı.şb.r. İlk günkü müsabakalarda TrabzoO 

cevab verdi: !ti nin Kahireye gelmesi bekleniyordu. kurulan bu saray gene bir cinayete sah Bu birinciliklere Trabzon. Sıvas, Sam- takımı 48 puvan alarak Samsunun ;J 

Mısırı büyü'k bir tehlikeden kurtaran ne oluyor. - Mükemmel Aybey! sun, Or.duy Amasya bölgeleri on birer puvanına karşı üstünlüğü temin ctmif 
Aktaym nüfuz ve şöhreti son günlerde Sisli bir akşam! Karanlık basarken * atletle iştirak etmişlerdir. Her müsa- !erdir. ' 
~ ziyade artmıştı. Zamanın modasına bakaya her bölgeden azami 2 atlet is- İkinci günkü müsabakalar 200 met· 

sarayın avlusuna yakı ku ı - Aktayı tevıkif ettiler. uyarak o da ismine arabça ünvanlar · n ru an pusu - tirak ettirilıni:jtir. re koşu ile ıbaşladı. 
ı -..l .. heı· g-ı ı 1- ı..l Baş - Sarayın zindanma atmışlar. ~ ekledi: Farissüddin Aktayüloemdari ama şıup ı o ge er Ktml uıyor. - Birinci günü her vilayetin atleti so- 200 metre koşuda: Müşfik Tiğı~ 

Taraftarları ise ona doğrudan doğ - lannda uzun boylu bir genç var. - Ya onu teslim ederler, ya sarayı yunmuş olarak Beden Terbiyesi Sam - (Trabzon) .birinci, Ordu ikinci, Trab • 
ruya Han diyorlardı. Bu suretıe Aybe- - Nasıl her şey hazlıl" mı? başlarına yıkarız. sun bölgesi binası önünde toplanarak zon üçüncü. 
ıyin yanında Melik Eşreften sonra ha- _ Her şey hazır ya Emir! - Haydi isyan! önde Halkevi bandosu olmak üzere mun 800 metre koşuda: Samsun birinci ve 
kiki ve citlcli ıbir rakib belirdi. Zaten _ Şimdi akşam ezanı okunurken 0 Aktay taraftarL yüzlerce Kölemen tazam adımlarla anıda gidilmiş, çelenk ikinci, Trabzon üçüncü ve cHtrdüncÜ· 
hiç :bir zaman araları dürelmiyen bu atından inecek. atı kapıda kendisini kar Baybars kumandasında ayaklandılar. konduktan ve İstiklal marşı söylen - Tek adımda: Ordu birinci 5. 73 ve 
iki kumandan şimdi birbirlerine adeta .,,1 ık-ı 1 r edecek ber . Onlar Aktayı mevkuf sanıyorlardı. dikten sonra spor alanına hareket e - ikinci, Samsun üçüncü. 
Ciiş biliyorlardı. Bilhassa Ayıbey gün- ~ayan ° e ere tes ım ' Kı dilmiştir. Disk atmada: Melırned (Samsun) bİ 
<Ien güne taraftarları. artan bu ~damın kölelerle de birkaç kelime konuşacak, (Arknsı var) Spor sahasında geçid resmini ve İs- rinci, Hasan Duman (Trabzon) ikin • 
~muınt~nili~~hff ~l~nab ~=::::===~~~~~~~~~~=~~========~tikW~~nırnüt~IOO~tre~- ci,~ruk(~bzon)~~cü. 
için büyük bir tehlike sayıyor. Fakat e· d kt u lok şu ile müsabakalara başlanmıştır. 3000 metre ko.,,cruda: Mehmed Gület 
Mısır İncisi onu teoone çalışıyordu. Bu ır 0 orun g n Bunu gülle atma 400 metre, 1500 (Samsun) birinci, Y3.'?ar (Ordu) :kin· 
kadının kurnaz siyaseti olmasa Köle - notlarından metre koşu, yüksek atlama ve 400 "< ci, Galib Şahin (Trabzon) üçüncü. 
menler gene ikiye aynlacak, arada kan- 1 2 s 4: f> 6 7 8 Q 10 300 X 200 X 100 bayrak yarışları takjb 4X100 bayrak Trabzon takınu ~fü.Ş 
lı hadiseler dlacaktıı. etmiştir. fik, Faruk, Tuğrul, Ali, birinci, Sam • 

Gelinin Kahireye gelmesinden bir 1 Çocuk /arın l oo metre lko.,uda: Müşfik Tiğrel sun takımı ikinci, Ordu takımı ikinci 
müddet evvel, At.rtay Aybeyi ziyarete 2 J (Trabzon) 12 ile birinci, Ali Şenel ile beraber. 
gitti. B şeml'f er/ mesef etc/ (Trabzon) ikinci. Her iki günkü müsabakalar neticesitı 

- Sizinle mühim btr şey görüşmek -i Bazı 90Cuk.ların ya.şlan az çok ilerle - 400 metre koşuda: Ertuğrul Akman de beş birincilik, altı ikincilik. yedi ü· 
istiyorum Aybey eğer mü~aade huyu - 6 dlğl halde fena -bir ltlyadları devam e - (Tmbzon) birinci, Samsuırı ikinci, çüncüfük, bir dördüncülük ve bir be • 

der durur. Bu da gece altlarına 1.şemele- 83 
rursanız? 6 rl derdidir. Hakikaten bu çok müz'lç bir (Trab1.0n) üçüncü. şincili'k alan Trabzon atletleri pu • 

- Söyleyiniz Aktay! Sizi dinliyorum. 7 şeydir. Halitabiide lkl yaşına kadar olan 1500 metre koşuda: Mehmed Güler vanla beş bölge arası atletizm birinci • 
- Aramızda uzun bir arkadaşlık çocukların gece ya.taklarını klrletmeıert (Samsun) 5.13/31 O birinci. Galib, Şa- ~iğini, Samsun 66 puvall1a ikinciliği• 

8 devresi var Aybey1 Bugün siz benim mazur görülebilir. Fa.ta.t l:tı yaşından hin (Trabzon) ikinci, Vahab Hamamt Ordu 29 la üçüncülüğü, Sıvas 16 ne 
ihü•-"mdanm dlmakla beraber bu arka- 9 sonra bu hal devam ederse 0 zaman gay- {Tra,bzon) üçüncü. dördüncülüğü, Amasya da 6 puvanls 

10 rtta.bll addedilir. Gece ya~a işeme me-
öaşlığm sarsılmadığına emınım « o selem baza.n lbüHiğ yaşına kadar devam Yüksek atlama: Samsun 150 ile bi- beşinciliği aldı1ar. 
ö.evrin adamları da diplomatlıktan hoş- Soldan sa.ta: eder. Ekseriyetle bu yaşa varmadan iyi _ rinci, İsmai1 (Traıbzon) ikinci, Salahad Müsabaka esnasında ve dışında 
!anıyorlar görüyorsunuz ya!• biliyorsu- ı - Çelik t&brik.ammn olduğu yer - Ke- Ieşir. Esas itibarile mesane denilen idrar din (Trabzon). Trabzon atletlerinin muntazam kıya • 
nuz 'ki •bir hükümdar ikızı fle ev1endim. ıkcmenin b9.f hecıMl deposunun adalft.tına hA:kim olan A.sabın Bu müsabakada atletlerin daha iyi fetleri ve hareketlerindeki disiplin ve 
Büyük saraylarda doğup büyüyen bu 1 - İkrnm - Niçin daha dotrusu nüha1şevkideık1 merkezi te derece a:ımalan kabildi. Fakat kum intizam bütün seyircilerin nazarı dik-

i - Lft.kln _ Clld nnsül §el"Cln1n z!Hından ileri gelir. Me - k~ l ka la 
kızr heI'hangi bir !köşıkte oturbnayı mü- ~ _ İmal eden _ ~ ne odah\tını kAfi derecede tutamaz. Me- havuzu ve hız alınacaik yer iyi hazır - katini çekmiş ve ta u:ir e rşı rumş· 
nasib bulmuyorum. memleketinde iyi 5 - Banyo J'IP&I' sanenin bllha.ssa alt losmında unku m lanmamıştı. ~a bir uygun kum ha - tır. 
bir tesir 1bıra1anaz diye. Şimdi sizden e - Enmıek mudarından emrJılıazır - Blr ıne denilen lcsı.mda.k1 adalA.tın gev~t vuzunda 1.65 atlıyan Samsunlu 1.55 i 100 metre ve 200 metre koşuda 
rica ediyorum saray çok büyük, birçok kadın 1sm1 bir halde kalması ~lle blr mikdar id- her zaman geçen Trabzonlu atletler ye Trabzonlu Müşfik Tiğre1den ve tek 

1 - Keskin - Bir nota - Gelecek zaman ra.r birikir birikmez bu miltdan mesane ,_ • 1. - ı O d ı il 3on" 'boş daireleri var, bu dairelerden birini rin sırf yumuşal\. toprak olması yüzün adlmda binnci ıgi a an r u u e vv 
8 - Genç al.aç. tutamaz ve derhnl habersizce üa.r durur. d l y 

bize verin! 1 _ Vermek _ Şart IAN"• _ Tanndan bir Gerçi hatU. mektebe ~ayan çocuk _ den beş bölge için iyi bir rekor temin metrede ikinciliği alan Or u u aşar-
Aybey :kaşlarını çattı. Aktay saraya teY lat.e!M* ıarda denm edebilen bu hal oldukça na- edememiŞlerdir. dan ilerisi için daha çok iyi neticeler 

yerleşmekle adeta saltanata iştirak et- ıa - Adalar denlzt - Ba.yreıt n1daaı hoştur, müz'tçt.ır. Falca.t tehllkell değil - 400 X 300 X 200 X 100 bayrakta: alınacağı ümid edilmektedir. 
miş olacaktı. Yukanda.n qai'ı: dir. Mut.laka muayyen olr ya.otan sonra 

ı - Kft.ft gelmek - Wlyet mutla.ka iyileşir. Ben gelin oluncaya ka-
- Fakat ıbu nasıl olu!' Aktay! Bu sa- z _ En 9<* TBde da.r bu hal devam eden genç kız tanının. 

rayda zaten iki hükümdar yaşıyor, bil- 1 - Rikka.tı olan - ikı tane 8tlıSl1 harf Kezalik billüğa kadar alt.lanna tşemele-
mem bu lbina ıbir üçüncüsünü de kal - 4 - Çoğalanın aksi rine devam eden çocukları bUlrlm. Hep-
dınr mı? 6 - Ne1'16ln miienntel si de tamamen lylleşınl.şlercUr. Bazı mu -

IS - Şeref - Sıraya konulm~ annid vak'ala.rda amudu rı-karinin en alt 
Aktay da bu söze içerlemişti: ., _ Tee.omırti kısmından nühaişev'ki kanalına UAç ıııer-
- Niye :kaldırmasın Aybey! Hem be a - Muhayyel ln.saD MJNLtl1 - Sıtıra ben- ketmek suretue bu hastalığın süra.tle önü 

nim öyle bir iddiam yok. Ben sade nıem zer siyah hayvan alınmaktadır. Bu ameıtyat gayet basit 

lekete seneleree hizmet etmiş eski bir t - Divan bir şeyd1r. 
. t" ıo - inlltt - At14 emektar gibi oturmak ıs ıyorum bu sa- G~en balmacanıa halledllmlıt teldi 

rayda. Benim için ayni zamanda bir şe ı _ Defatıir _ En 

ref me;elesi bW. Arkadaşlar, senin gibi 2 - Ezilen - F.r 

koca zaferler lkazan.Dl1' bir kumandan s - Fidan - Amıı 
bidtaç odaya değişilir mi diyorlar; yok- 4 - Aka - Hademe 
sa lbeni ıbu binaya ı~·rk ~rmüyor mu- 5 - N - Ayalet K 

a;y 6" t - Da - Dal -
sunuz Ay'bey? 1 - AiJ - Rlket. 

Aktayın arkadaşlarına güvendiğini B - Sana - Taam 

ıve bu işin danışıldı old~ sezen 9 - İnek - Y - Aza 
10 - T - Mırıltı. 

~yl:>ey bir kere de Şeceretilddü.r<:in fik- ··---························-··-.............. ·-··-· 
rini almak istedi. 

- Dur ~en kızına Aktay! Bir ke
re de Melikenin fikrini alalım, bilirsin 
o hepimiz.den iyi dü.şünür. 

Aktay: «-Hayır hayır. Böyle bir iş i
~in Melikeyi rahatsız etmek istemem.> 
Ciiye atıldı:. 

ô işe karışırsa bu oyunda muhakkak 
mat olacağuu biliyordu, fakat sözünü 
dinlemeden dışarı çıkan Ay.beyi takibe 
mecbur oldu. Melike sofada telAşlı te -
lAşlı dolaşıyor, XÖle V(t <:ariyelere emir
Jer veriyor. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şuheıi 

Merkezi: Berl!n 

Türkiye rubel.,-lı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ut. Tütün Gümrüğü 

* Ha türla 6anAa iti * 

09Tab ı.stiytn okUJUeulanmın PQl&a 
pulu yollamalarını rica ederim. Abl tak· 
d1rde l.ltekleri muu~ lı:&l&bWr. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu rece nöbet olan ecza.neler ıan -

!ardır: 

İstanbul cibetindekiler: 
Şehzadeba.şındn: (Hamdi>, Eminö -

nünde: CBensason>, Aksa.rayda: (Şeref), 
Alemdarda: CAbdülıkad1), Beyazıdda: CCe 
mil), Fatihte: (Hüsamettın>, Bakırköy -
de: (Hil(ı.l}, Eyübde: (Arif Beffr). 

Beyotfu cihetindek.Uu: 
İst!kldl caddesinde: COala.tasa.ray, Ga

nh), Kurtuluşta: CKurtul1J4), Maçka.da: 
(Maç.ta>, Galatnda: (İk11'Ql), Befiktaşta: 
(Nail Hallen. 

Bofazlçl, Kadıköy ve Adalanlakller: 
Kadıköyiinde: (Halk, HulOst Osman>. 

Üsküdarda: Cİmra.hor), Sa.rıye.rde: (Oa -

man>, Adalarda: (Şinasi Rıza). 

Son yirmi beş yihn m~şhur cinayetleri 
(Baştara[ı 9 uncu sayfada) 

diye aid olduğu ve vak'a faillerinin de 
derhal ele geçirilecekieri yazılıyordu. 

"Hayır bu baş benim başım 
değil,, 
Aradan bir gün geçti. Polis ikinci fU. 

be müdüriyetine gelen bir adam. kendi
sinin Erzurumlu olup seyyar satıcılıkla 
iştigal eden İzzet olduğunu ve kesik ba. 
şın kendisine aid bulunmadığını söyledi. 

Cinayetin tahkikatile meşgul olan i
kinci §Ube müdür ve memurları İzzet e. 
fendinin yüzüne hayretle bakakaldılar. 
Yangın yerinde bulunan kesik ba§, haki. 
katen orıa çok benziyordu. Aradaki fark, 
İzzetin kafasında saç olmayışından başka 
bir şey değildi. 

İzzet efendinın başının yerinde oldu_ 
ğu görülmesi üzenne, cinayet tekrar es. 
rara bilründü. Zabıta. müşkül bir vazi. 
yette kaldı. 

"Katili halter verene 300 lira,, 

tanın işini teshil etmek ve insanı bir va. 
z.i.fe görmek Ü7.ere, vak'a failini ihbar e. 
denlere 300 lira mükafat verilecektir ... 

Aradan üç ay geçti. Buna ra~men. ke.. 
sik baş cinayeti. bütün esrarını muhafa
za etti. Bu müddet zarfında yapılan tah.
kikat ve tetkika~ ne kesik başın hüviye
tinin meydana çıkmasına ve ne de faille
rinin bulunmasına yaradı. Kokmaya v• 
etleri dökülmeğe ljaflıyan kesik bq ni.. 
hayet defnedildi. Bu vaziyet cinayetin 
daha derin bir esrara bürünmesini temiıı 
etti. 

Kesik başm yarım gövdesi mi? 
İşte bugü'nlerde, Makrıköy (Bakır .. 

köy) civaınnda Çiftalan kariye&! ile Kı.. 
sırkaya arasında deniz 'kenarında yalnıı 
belinden ~ğısı mevcud bir cesed bu-
1 undu. Bulunan cesed bacak tarafları ve 
ka.ba etleri balıklar tarafından yendijl 
için. iskelet haline gelmişti. 

Zabıta, üç ay evvel bulunan kesik baf 
ile. bu yarım cesed arasında bir mün~
bet olmak ihtimalini gözönüne alarak 

clLAN • yeniden tahkikata başladı ise de, müsbet 
c'İstanbul Polis Müdüriyetinden> bir netice elde edilemedi. 

cGedikpaşada yangın yerinde bulunan Gerek kesik baş ve gerekse yarım ce
kesik ba§ cinayeti etrafında tahkikat de- sed cinayetleri, böylece! mütiıiJ bir mu.. 
vam etmektedir. Bununla beraber, zabı. amma halinde kalıp wwtuldu. Alı Kemal 
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19 Temmm. 

Gayrimenkul satış lliinı 
fstanbul Emniyet Sandıfı Di. ektörlüğünden: 

Ölü Bay Mehmed Fuadm sağlığında 5554 hesap No. sile Sandığımızdan al. 
dığı (400) liraya karşı birır.ci derecede ipotek edip vadesinde borcunu verme
diğinden hakkında yapılan takib üzedne 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin 
matufu 40 cı maddesıne gar~ satılması icab eden Boğaziçinde Çengelköyünde 
Lekeci bozo sakağında eski 52 Mü. 52 Mü. yeni 2 No. lu kayden bir dönüm üç 

evlek Jl9 ilia mıktarında, arazisi olan bahçeli ahşap bir evin tamamı bir buçuk 

ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istiyen (37) 

lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica. 
resi ve taviz bedeli ve tella liye rüsumu borçluya aiddir. Art-
tınna şartnamesi 20/7i939 tarihi nden itibaren tetkik . etmek is.. 

SON POSTA 

Dalma genç 
Dalma glzel 

S.yfa lS 

Ankara Yüksek Ziraat Enstltftsft. 
Rektörlilğllnden: 

1 - Kurumumuz talebe ve mnstahdemlnin 27 • Temmu:ı-1989 dım St • Ma
yıs • 1940 tarlblne tadar atalJda yazılı 7 gurupta ayn ayn bizalannda gOı
terildiği nzere bir kısmı kap11lı zarfla ve bir kısmı da açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - lııalea1 her gurup hizasında yazılı gQn ve aaatlerde RektOrlOk bina-
sında mntetekkll komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat " 7,6 dır. 
4 - Teminatlar thııleden bir ıaat evvel komisyona teslim edilecektir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstito 

Daire MUdtuUlgüne mnracaatlan. c2854• c5037ı 

Cinsi Mlkdnrı Muhammen Tut11rı İhale ttırihl ve Hali 
Fı. Kur. Lira Kur. tiyenlerc Sandık Hukuk lşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 

kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır-
maya gırmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan Ekmek 140000 10,25 14350, Kapalı zartla 

gayrimenkul hakkında ~er şeyi ogrenmiş ad ve itibar olu· 
nur. Birinci nrt~ırma 4/9/939 tarihine müsadif Pazartesi günü Ca-
ğaloğlunda kfün S ndığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla· 
caktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alın
ması icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç-

miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şarti1e 
19/9/939 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatta son art
tırması yapı1 <ıcaklır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Hakları tapu sicilleri!e sabit olmıyan alıikadarlar ve irtifak hakkı 
sahihlerinin bu haklarını ve bususile faiz ve masarife dair iddialannı ilan tari-

İngiliz Kanzuk eczanesı 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

hinden itibaren yirmi gün i!,'inde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri lazımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicille
rile sabit olmıvanlar sahş bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Daha fazla 
maltıma't almak ıst~yenlerin 938/1159 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri 
eervisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* Thnniyet Sandığı; Sand ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle· 
re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin ~ 40 n~ tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(5363) 

isimli 2 ~aheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik müstahzarlandır. 
Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

~--------~-,-------------------~, ~klı~n~cid~npyınıitimadma~L 
1 İstanbul Komutanlığı ilanları dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
- - zaruri bir ih.tiyaçtı:r. Cildin letafet 

istanbul komutanlığı birlikleri için\ Çatalca müstahkem mevkü birlikleri ve taravetini arttınr. Yağlı, yağsız ve 
61.700 kilo patlıcsn. 61 ,700 kilo ayşe ka. için 19000 kilo patlıcan, 19000 kilo ayşe. acıbadem cinsleri vardır. 
dın fasulyesi, 14,000 kilo domates, 2~00 kadın fasulyesi, 8500 kilo domates, 1000 Eksir Balsamin Kanzuk 
kilo yeşil ~ivri biber, 500 kilo bam.ye sa: kilo yeşil sivri biber, 2000 kilo bamya sa. Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 
tın alınaca'ktır. Kapalı zarfla ıhalesı 

1 
ak A k k 'ltm .1 ih 1 . ı y·· deki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 

7/Alh· 
939 

p · .. .. 1- ·~o tın a ınac tır. çı e sı e ı e a esı uz ıs .... stos/ azartesı gunu saat :>,u amen izale eder Traştan sonra cilde 
da yapılaeaktır Muhammen tuta .. ları 7 / Ağustos/939 Pazartesi gO:inü saat 15 de m . . l'k .. • • latif hır senn ı verır. 
ınecmu).l 11000 liradır. yapılacaktır. Muhammen tutarları mec.. İngiliz KANZUK eczanesi 

İlk teminatı S25 liradır. Şartnamesi muu 3755 liradır. İlk teminatı 282 liradır. Beyoğlu İstanbul 
her gün komisyonda görülebilir. İstekli. Şartnamesi hergün komisyonda görüle. 

l..erinin ilk teminat makbuz veya mek - bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz oıs TABiBi ARANIYOR 
~u~larile 2490 sayılı kanunun 2.3 mad • veya rnektublarile 2490 sayılı kanunun , 

e erinde yazılı vesikalarile beraber iha. ı 1.,,.1 k•· l ·· 2.3 maddelerinde yazılı vesikalarile be. Ana.doluda iyi btr maaş a D~.,.. me ve -
e gunü ihale saat nden en az bir saat ev. binden ;mezun bir bay veya bayan acele ih-

veline kadar teklif mektubl::ırını Fındık. raber belli gün ve saatte Fındıklıda Ko- ttynç vardır. Tallblerln melttu!bla -vey&hud 

lıda komutanlık satmalma komisyonuna mutanlık Satınlma Komisyonuna geL hergün saat 5.7 ye kadar Ta.ksimde Sıra -
vermeleri. (5355) meleri. (5356) selvlde 101 numara.da Bay Beşire mllıa.caa.t-

lerl. 

1 Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli cl7,181> lira c50ı kuruş olan c35,000, metre patiska 

29/Temmuz/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla alın. 
rnak üzere eksilıtmeye ko'!lulmuştur. 

2 - İlk teminatı c12S8~ lira c6Z> kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan 

parasız olarak alınabilil'. 
3 - İsteklilerin 24C)0 sayılı kanunun 1-arifatı dahilinde tanzim edeceklcrı ka. 

palı tek.lif me'kıt.ublarını en geç bellı gun ve saatten bir saat evveline kadar ko. 
misyon baş'.kanlığına makbuz mukabiUnde vermeleri. c5055.-

f/ıllll/W 

1 - Tahmin edilen bedeli c 1 n53-o lira rasız olarak almabılir. 

TOrk RevO Opereti 
w.ı~_.. ... _~ :ıo-7-939 

Per~mbe güııü akşamı 
, Şenyol Çınudibi 

bahçeaiude 

GOL FATMA 
- --·

0
·•- Mılıt Operet 8 Perde 

1 Tablo Muhlla Sababattlııiıı uerl 

r " 
c55, !kurll§ olan c5500> kilo Vaketa, 25/ 3 - isteklilerin 2490 sayıh kanunun 
Teınmuz/939 t;rihin~ rastlıyan SAh günü tarif atı dahilinrle tanzim edecekleri k:ı}'dh b=Y=evmı.=::ıı:::sı:::=y=as=ı:=. =:H:=a~v:_::n:;:dls;:=:v::e~H;:a;=;:ıt::Z:ca:;ze:::":teaı:=1 
saat 14 de k::ıpah zarlb alınmak üzere teklif mektublarını en geç belli ~n ve 
eksiltmeye konulmuştur. saatten bi: saat evveline kadar Kasım -

Son Posta 

2 - ilk teminatı c92e> lira ô2> kuruş paşada bulunan koınisyon başkanlığına 
olup şartnamesi her gtin komisyondan p:ı. makbuz mukabilind~ vermeleri. ..5030> 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü İlanları 

3 kalem köst>le ve vaketa alınacak 
5 ton sarı vaketa 
5 , san sabunlu kösele 
0.2 > kayasalık kösele 

Tahmin edilen bedeli c25,500• lıra olan 
.tukanda cins ve miktarı yazılı vaketa 
ve köselcler Askeri fabrikalar umum 
lll.'Ü.dürlüğü merkez satınalma komisyof • 
nunca 1/8/1939 Salı günü saat 15,30 da 
Pa7JaThkla ihale edilecektir. Şartname 

leh lira c28:t kuruş mukabilinde komis -

yondan verilir. Taliblerin muvakkat te • 

minat olan cl912> lira c50, kuruş ve 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde. 

ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve 

bu işle alakadar tüccardan olduklarına 

dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün 

ve saatte komisyona müracaatları. 
c5054> 

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

iki adet buhar makinesi ve iki adet altcrnatörile lbirlikıte teCerrüatJ 7. 7.939 tarihi 
ilden 22/8/939 tarihine kadar 45 gfo müddetle ve lkapalı zarf usulile münakasa. 

Ya. konmuştur. 
İhalesi 22/8/939 Salı günü saat 14 de enciinwmi belediyece icra eclilecektir. 
iğreti teminat 4440 liradır. 
Bu işe aid keşifname, şartname v!"sair evrakı 319 kuruş bedel mukabili isti • 

Yenlere verilir. 
Talihlerin 2490 sayılı kanunda yazılJ şartlan haiz obnalan ve teklif mektub. 

lannı ınezkö.r kanunun 32 ve bunu müteakib maddeleri çerçevesi dahilinde iha
le saatinden bir saat önce encümeni belediyeye vermeleri ve mukabili bir mak.. 

buz alınalan lizımdır.. , 
ltatek.lilerin belli gün ve saatte belediyede hazır bulunmaları veya teklif melt. 

\ublarmı vaktinde vermeleri ilin olwıur. (5091) 

Yerebatan. Çatalçeşme aokak, J5 

tSTANBUL 

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

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. K.r. 

TORKtYE 1400 750 -!()() 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiıtirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
K.r. 

160 
270 
300 

Gelen •Oralı geri oerilm•s. 
ilanlardan me•'aliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAvesi Ilz:ımdır. 
····························-···, r-··P··~~;·kııttuU : 741 İstanbul • 

• 1 
5 Telgraf : Son Posta S 
! Telefon : 20203 : 
~ıııı .............................................. ,I' 

.......... ..--···-----·· ..... ·----·· 
Son Postlı Matbaan 

Netriyat Müdürü: Selim Ragıp l:~ 

S. Ragıp EMBÇ 
SAHİPLEBi: ~ .1krtm UŞAKLIGlli 

r;t koyun karaman 
B rincı 4{)000 

Et kuzu • 5000 

Sade~·ağı U. Birinci ıauoo 

Zeytinyağı Ayvalık 6000 

Reçel muhtelif cins 5UOO 

Zeylin iyi cins 20· 0 

Kaşar peynir 1600 

Beyaz peynir 2000 

Tereyağı ıouo 

Sut 6000 

Yoğurt 8000 

Kaymak 300 

Yumurta &01100 qdet 

PJrinç ıvJO 

Kuru fasulye 7v00 

Kuru barbunye 2000 

Nohut ~OJO 

Putntes 100 o 
Kuru soğan l~ lıO 

Sodu ()l} o 
Sabun yeşil 2t.1 o 

Tuz 60JO 

Un 6000 

Toz şeker 1201() 

Kesme ~eker 6.J\JO 

Kırmızı bDber o O 
Kart\ bUber 75 
Kuş tızO.mll 150 

Çam fıstık l!'iO 

Çny 1'o 
Pirinç unu 15o 

Cevız içi " 
600 

Mtlknrna 2000 

lrmik cKalın ve ince• looo 
onııaç 150 

Tel ş~hrlye 200 

Ilugday 1800 

Nişasta 5o 

Bulgur 2f>oo 
Kara mercimek 500 

Kırmızı mercimek 300 

Kuskus löoo 

Tahon 900 

Pekmez 9oo 

TarhHns 1000 
Sebze konservesi 4000 

Semizotu ıooo 

Ayşekadın fasulye 7000 
Dolmalık yeşil bQber looo 

Domntes 10000 

Taze bamya 600 

tilvri bQber 600 

Salatalık hıyar 6000 adet 

Limon başboy 16000 , 
Maydanoı 10000 demet 

Dereotu 2000 • 
Nane too • 
Pıttlıcan başboy 12000 

Kabak 2000 

Tazo ııoğan looo 

Taze vişne 1600 

'l'aze erik 1000 

Taze kuysı 1000 

Karpuz 10000 

Kııvun 10000 

Oznm 10000 

Elma tooo 

Portakal 80 ilk 10000 adet 

Şettall looo 
Taze yaprak 300 

Lahana 12000 

Pırasa 8000 

ıspanak 8ooo 
Taze bakla 4000 

Havuç 1000 
Kuru sarımsak 200 
Salamura yaprak 500 
Salça 1500 
Enginar 4000 adet 

40 
83 

105 
58 

40 
35 
70 
45 

140 
17,5 
20 

160 
2 

~5 

20 
14 
16 

9 
7 
8 

24 
7 

16 
28 
32 
40 

110 
35 
ııo 

860 
3o 
60 
3o 
24 
7o 
28 
12 
60 
11 
16 
12 
24 
36 
20 
85 
3o 

ıo 

15 
16 
12 
2o 
2o 

6 
4 
2 
2 
2 

16 
12 
12 
22 
15 
80 

7 
7 

23 
28 
5 

8o 
18 

7,6 
7 

12 
13 
8 

25 
25 
So 

5 

16000, 
1650, 

13650, 
3480, 

20UO, 
700, 

1050, 
930, 

1400, 
875, 

1600, 
480, 

1000, 

245U, 
1400, 

280, 
32J, 
930, 
840, 
48 ı, 
48 >, 
350, 
80J, 

336), 
19'.!0, 

20, 
82,5 
52,e 

180, 
36o, 

45, 
300, 
600, 
240, 
1o5, 
56, 

156, 
So, 

275, 
80, 
36, 

360, 
324, 
18o, 
350, 

1200, 

loo, 
lo5o, 

150, 
1200, 

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

1800, 
24o, 
120, 
330, 
150, 
300, 
700, 
700, 

2300, 
280, 
500, 
300, 

54, 
900, 
66o, 
96o, 
520, 

80, 
501 

125, 
450. 
200, 

25-7-939 ıı da 
Kapnlı zarfla 

25-7-939 12 de 

Kapalı znrfia 
25-7-939 16 te 

Açık ekslltme 
25-7-939 16 da 

Kapalı zarfia 
26-7-939 17 da 

Kapalı zarfla 
26-7-939 11 de 

Kapalı ıarfla 

26-7·989 13 de 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - Deniz wsıtalan için satın alınacak 500 ton lavamarın kömürünün 31/7 / 
939 Pazartesi günü ~at 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartınaımesi ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tahmini tutan 6100 lira ve ilk tcmiınatı da 458 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline ıtadar 2'190 sayılı ·' 

kanmıun tarifi ve~e hazırlıyacakları teklif mektıub1annı Galata rıhtım caci. 
desinde Veli Alemdar hanınm l nci katındaki komisyona vermeleri. ,(5llıö). j 
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MOTORLARI 
~~~~};{f VA'-IRAM GESAR C.ALATA NNELCADDESİ 

NI -4-8 T&LIFON 40106. 

-TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

TESiS 

Merkezi: ANKARA 

~Helnevi muamelelCri 

Dahilde ue haricıe muhabirleri vardır 
r elırraf adresi: 

- . 
Umum Müdürlükı TORKBANf\ - Şubeler: TiCARET 

Bankamızın lstanbul şubesinde tesis edilen 

"&BCB BASASI:,, 
Çok mOıald ıartlarla aaym mllflerllerlmizln emrine amade b~undurulmaktadır. 

izahat alınmak lbere gifelerimize mfiracaat olunmıuıı. . . 

iayısız 
1ıneNıırı 

ILB 
IJLDURU/IUZ 

ÖLOURUR / 

Yatak, y~mek ve çalışma oda· 

larlle salon tftkımları velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

( ESKi HAYDEN ) mağnzalannda 
teşhlr edilmekte ve her yerden 

ucuz fiat ve müsait ~artııırla sa· 

tılmaktadır. 

\lan Tarifemiz 
Tek ıiitun ıantımı .......................... 

.ah ile 
.ahile 
.ahile 

Dördüncü •ahile 
iç •ahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 

60 
40 

)) 

» 
)) 

» 
)f 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptıracik· 
tar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpi.J edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaa' 
edilmelidir: 

bhclldıı: S:oDektlf Şlneta 
~ ilan 

Anbra ...... 

Atatürk Ağıtı 
P111gioı alırken ŞARKIŞLAÜ AŞIK 
VEYSELIN ta ruhundan kopan bir 
feryadla bestelediği bu şaheserini 
pne kendi ıazlle ve içil seılle yal-
nu n mQnbasıran COLUMBIA 

pllklanna okumuştur. Bu noktayı muhterem 
moşterllerimize arzetmeyf borç bllJris 
COLUMBIA PLAK ŞiRKETi 

Dtınyanm en büyük pllk fabrikuı ---~ 

V A R T A Akümülatörlerini 
" Kullanınız. . 

Akdeniz mağazdl, Galata Mahmudiye caddeıi No. 60 

Ticaret ve Zahire Borsası intihabı Hakkında 
intihap heyetinden ı 

ı - Temmuz 939 nihayetinde müddeti hitam bulacak ohm Ticaret ve sa
hire Borsası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intih'lbatı'lda intihap 
etmek v~ intihap olunmak hakkını haizolanların listeleri bugQnden itibaren 
Oda ve Borsa koridor ve salonuna asılmıştır. Bir itirazl olanlann Qç gO.n 
zartın · la 20 Temmuz 939 Perşembe gQnQ t1kşamına kadar - yazı il• intihap 
heyetine mürncaatları. 

2 - intihabat 24 Temmuz 939 tarihine mnsadit Pazartesi gQntı saat 
ondan on UÇtl kadar icra edilece~inden hakkı intihabı hııiz olanlann Borsa 
idare heyeti salonuna gelerek reylerini istimal etmeleri IUln olunur. 

Tarih Fakültesi Pansiyon taltmatna .. 
meslnin yemek ihalesi yapılacak 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 
direktörlüğünden 

A - Fakültenin yatı4ı pansiyon talebesi için sabah, öğle, akşam yemekleri 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bı-de-l be!ıer talebe ~Çin 75 kuruş bir senelik umum tutan 
34218 lira 75 kuruştur. 

C - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere fakülte hesab memurluğuna mü.. 
racaat etmeleri. 

Ç - % 75 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
D - İhale 7 /S/939 Pazartesi günü saat 15 de Ankara mektebler muhuebecllL 

ğinde yapılacaktır. Teklif mektcblarınm ihaleden bir saat evveline kadar mezklll 
muhasebeciliğinde mevcud bulunan komisyon heyetine teslim eclilmif bulunma. 
sı lazımdır. (3138) (5340) 

İnhisarlar U . Müdürlüğünden: 
I - 3/VII/939 tarihinde teklH olunan fiatlar haddi layik görülmedilfnden 

(1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlı'kla eksiltmeye konmUJtur. 
II - Muhammen bedeh s!f (10.000), muvakkat teminatı (750) liradır. 

II - Eksiltme 7/Vll:/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta levl.Zllll n 
mübayaat şubesindekt alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden para51z alınabilir. 
. V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiatsız fennl teldiflertnl 

münakasadan (7) gün evvel tetkik edilmek üzere tüfün fabrikalar fUbesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammın ~esika almaları lazımdır. 

Vl - EkSiltmeye girecekler ~ 7.5 güvenme parasile birlikte pazarlık :içhı ta.. 
yin edilen gün ve saatte yukanda adı ıeçen komisyona gelmeleri. (5321) 


