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lngillerenin Akdeniz 
filosu Başkumandanı 

Alman matbuatının 
bu kadar düşmanca 
neşriyat.na sebeb ne? 

. ' 

lslanbula geliyor 
Donanma kumandanını getirecek olan Amiral 
geni.isine bir distroger f ilotillô.sı refakat edecek 

Malaya zırhlısı izmire gidiyor ·----

Almanya Triyasta 
limanını ltalyadan 
10 sana mUddatla 

kiralamış! 

L ond.radan bildırlliyor. Avrupıınm 
tıemerküz noktası timdi 11'riyestt 

o1muş1ıur. Hit.ler, Cenuhl TiroUi İtalyan .. 

Hani Almanlar, Türk - Alman münasebetlerinin aldığı 
şekilden müteessir ve müteessif görünüyorlardı? iki 

taraf münasebabnın düzelme yolu bu mudur? 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 

Alman propaganda na.ıınnm kısa bir müddet evvel ıehrimi.zi ziJ1areti 
e91ı.asında Aya.sofyaaa alınm.ıı bir resmi 

(Yazısını 7 nci aayfada bulacaksınız) 

CümhurreiSi Fransız 
Generalını kabul etti . Ağustosun ilk giln!erinde lımammızı rlyaret edecek olan İngfüz cWarspıtcı \ lara veı:nesine m~kabil, Triyesteyı con 

14ffı JaArb ,,__,., y k -..l k.. d t ·ı+-. ı Akdmb doncmması kumandan& sene> D.lddetle ckıralamış• bulunmakta .. 
..... ._. " anucı oıe a ngt ~renı7' (Devamı 11 inci sayfada) '1mtraı eunnbıgham General Hutziger'in riyasetinde bulunan Fransız heyeti 

Londra, 19 (Hususi) - AkdenizdekilSir. A. B. Cunningbamı bfhnil olduğu Ankarada 7 Ankarada bir hafta kalarak temaslarda bulunacak 
İngiliz donanınasınm amiral gemisi halde, Ağustosun başlangıcında İstanbu. 
cWarspite>, donanma kumandanı nmiral (Devamı 11 inci sayfada) dükkan yaDdl 

Yangın söndürüldükten 
sonra tekrar ateş 

alması şüphe uyandırdı 
Ankara. 19 (Hususi) - Bu akşam tıa. 

at yirmi bil' buçukta saman pazarından 
koyun pazarına giden caddenin sağında 

(Devamı 11 nd ıaufada) 

Ermeni karı koca 
papas bulamagınca 

imamla evlenmişler! 
Mahkeme bu nikahın muteber olup olamıyacağını Dün hararet gölgede 
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patrikhaneden ıormıya karar verdi 34 O buldu 
. . . . Dün şehrimiz, ender görülen sıcak 

~ye 6 mcı huk~k .~.~hkem~si dün, 1 ıı:a~isen~ mahi!eti t~ nıkih aktı?ın günlerden birini yaşamıştır. Dün adetA 
§imdiye kadar emsali gorulmemış, garib tescilı talebınden ıbarettır. Taraflan ıse, bu yılın en sıcak ve bunaltıcı bir günüy .. 
bir davanın muhakemesine bakmı§tır. (Devamı 11 inci sayfada) (Devamı ı ı inci sayfada) 

Çocuk mücrimler için 
Ankarada ıslahhane 

Adliye Vekili mücrimleri cemiyete nafi birer uzuv 
haline getirecek tedbirlerlerin alınacağını söyldi 

JI' ~ • 

ı·······················································, 

i Münakaşada kadmlar ağır 
i basmıya başladılar 
: 

İ Kadınların : 
: 

i anlattıkları . 
hazin hikAyeler 
• e BUtfln varını yolwiu b.l.r seyyar 

tiyatronun Mı:.trb boamtuauna yedJr -
dikten eonra tamtakır kalıuı. erinden 
dolma dolu tencereyi b.ptıtı gibi mea -
da k<>f&D ve bu tencerenin parulle tl -
yş,troya gitmek sureWe çocuıtıannı ao 
bırak.an beıba. e Çırçıplak bir halde damad glrdl.11 
sengin erinde tka.ynatadan baflıyaralc 
~ütün a.ııe halk.mı sıra dayatınd&n ge - ı 

oıren adam. e Güvey girdiğinin ert.es1 Kece81 lu - : 
hUf yerlerine koşan -ve ikendLslnl ayıbla- : 
yanlara: c~ y&payun. karım beni tat - : 
mln etmlyor, rakı içmeğe alıpmıuiil> ! 
diyen aile rel81. ! 

Fakat bek4r erkekler de 
susmıyorlar, onları da 

dinleyiniz ! . .. (1 bıcl aaJfamı.a> 
Fethi Okucu- <!•hı acmue lıinatını :iiJG rtU,ndt.ı Mfıddriınfım~l ile birli~ 

,. ' lf' .ı 

(YUlll '11 Wi~~~ ~· "..,.. -----·------'_.. . r. --- ~' 

Fnuısız ukerl hqeei .4.'4 türkün mcmevt huzunuıda 
Ankara, ı9 - Reisicümhur İımet hı6- ve ~ olduğıu halde Orgeneral Hut .. 

nü btJ8Ün ıaat 16.30 da Çankayada be."1- Jd,geri lııabul bu:yı.innuşlardır. Kabul es.. 
berinde Fransıs büyük elçisi B. Massiflf (Devamı ı 1 inci aayfada) 

Polis şehidleri amtı merasimle açıldı 

• 



2 Sayfa 

Hergün 
-····-

Har bin fay dasına 

inananlar 
F. R. ATAY 

1917 ve 1939 da 22 sene fasıla ile Al. 

manyayı hemen hemen ayn~ gıda v~ ~al 
sıkıntısı içinde ziyaret ettım. İkısınl.n 

··sıerek bir kelimesi ve müşterek bır 
~~ ~1 
tewi rejimi vardır: Erzatz ve vesı a. 
1917 Almanyası harb ıçınde idi. 1939 Al
maızyası seferberdir ve harb hazırlığı 
içindedir. 19H den evvel Almanya, Avru
panın en uooz ve bol yenip içile~ mcm. 
fokct1erinden idi. Her türlü facıalarına 
rağmen, harb sonrası Almanyasmda dn. 
hi yiyecek içecek buhranı yoktu. 

1917 kıtlığı bozgun ve teslimiyetle 
bnti. 1939 kıtlığı ise genişleme ihtiyacı. 
nın mantığı olarak kullanılmakta ve fil: I 
tu'hat hıslannı beslemektedir. Halbukı 
ne Anşlus. ne Çekistan birer doyurma 

maddesi değildi: Bilakis Alman kıtlığı 
içine. bu memleketlerle, yeniden milyon. 
larca yeyici ağız katılmıştır. Hatta bu 
yeni ülkelerin, serbest mübadele, turizm 
ve istikraz gi.bi ferahlama kaynaklan da 
kıurwmı~ur. 

Bu kıtlığın en basit göze görünen ilk 
tabü çareleri silahlanmadan silahsızlan. 
ma devrine geçmek, beynelmilel müba. 
dele alemi içinde normal- say ve rekabet 
usulrerine avdet etmektir. Bu fikir ;re 
tdtaliter kanunlara göre cinayetten baş
ka bir şey değildir: Çünkü bu fikir, 'kah. 
ramanca hayattan ve bu hayatın, geng 
emperyalizmlere v:ldttiği istikbal cen. 
11c(.lerinden vazgeçmek demektir. Bir 
tarikatçi iman ve tevekkülü ile, rjyazetin 
faziletlerini kabul etmek, çıplak etJe 
sivri süngüsü astünc yatarak, kılıç yu. 
tarak, müstesna feragat ve irade nıuclze. I 
lerini göstermek lfızım. cTereyağı mı, 

top anu?> sözıü gülümsemeler ve alayla: 
arasında unutuldu. gitti. Böyle bir sua. 
lin tek yeri vardır: cTercyağı mı, hürri. 
yet mi?> Halbuki tereyağsızlığın. en mu. 
harib milletleri hürriyetten bile soğut. 
muş olduğunu gösteren misalle: çok u. 
zakta değildir. 

Totaliter memleketlerin servetleri ve 
kaynalklan bugünkii silfthlanma ve fütu. 
hat hırsları He asla mütenasib değildir. 

jBu servetler ve kaynaklar, milletlerin 
1 ancak normal geçim!erini temin edebilir 
ve temin eder. Gerçi hakikaten methe 
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değer usuller ve fedakarlıklarla, tota!L 
ter cep1'ıe takat hesablan üstünde netL 

1 celer almıştu. I<'akat tahammülün hiçbir 
haddi olmadığı iddia edilemez. 

Bu memleketlerde görünen ikinci bir 
tezad, tahammül ve fedakarlık keyfiy~. 
tinin idare edenlerle idare olunanlar a. 
rasında adilane taksim edilmemiş olma. 
sıdır. Öyle bu memleketler.? üstten ba. 
kıldığı vakit haşmetlı bir lüks hali, alt. 
tmı 'bakıldığı zaman ise sefalete yakın 
bir düŞkünlük manzarası görünüyor. Bir 
harb, bu tezadın sınıflar ve tabakalar a. 

ırasında eyduğu derin uçurumları şimılL 
lik örten kamuflAj tertibierini silip sü. 
püreıbilir. Esasen böyle bir harb, yalmz 
o mılletler içinde itibarsızlığa mahkum 
değildir: Belki tarihte hiçbir vakit misli 

garulmediği kadar, beynelmilel bir hu. 
sumet havası ile karşılaşmağ:ı mahkum. 
dur. Böyle bir harb, manen daha başlan. 
gJçta kay'bolmuştur. Maddi imkanlar 1se, 
daha il!k hamlelerde.'1 sonra, her taraf
tan çatlaklarını verebilır. 

Bütün milletler için ayni nimetleri ve. 
ren bir sulh §iiphesiz bir hayaldir: F'akat 
yeni bir harbin muvaffakiyeti dahi, de. 

j recosi en düşük bir sulhün saye, zekaya 

· ve cehde vermtş <>lduğunı.l' dahi temin e. 
debileceği nasıl iddia olunabilir? Umu. 
mi Harbin ilk semeresı. muzafferleri ve 
mağ1Ctblan bir arada, hırpalıyan ve yrp. 

ratan umumi buhran olmuştur. Henüz 
' o buhranın içindeyiz. Dünyanın dörtte 

üçüne malik olanlarla, harbde bitaraf 
kalmış olanlarla,· kapitalistler, sosyalist. 

. Ier ve komünistlerle, cümleten içındeyiz. 
cDünyayı taksim edelim: Yarısı sizin, 

yansı bizim! Yarısını siz lkendı hesabı. 
nıza. oomüriinüz, yansını da biz ke:-ıdi 
tıesabımıza!> Bu imkanstz hülya tahnk. 
kuk etse bile, onun dahi bir hal tarzı ol. 

madığını bugünden görmek güç değildi=. 
İnsaniyetimiz derdlerine çare bulabilir. 
ıte sulhte bulabilir: Sonun~ kadar onu 
tecrii!>e edelim. Harbden, bazı beşeri 
ihtiraslara ve clnnetlerc serbest cevelan 
vermekten başka fayda beklemiyclim! 

.. - F. R. ATAY 

SON POSTA-- Temmuz 20 

Resimli Makale: = Degişmigen tali oyunu .. -= - Sözün kısası -· .. -
Karikatürcünün hatası 

~....-------~· ~ * * ____J 
B eynelmilel kari•katürcü, millet 

timsallerini muayyen kalıbla. 

rında çizer. Almanın bir kalıbı, Fransı. 
zın bir kalıbı, İngitizin biı- kalıbı velha. 
.sıl milletlerin hepsmin birer kalıbları 

vardır. Karikatürcü bu kalıblan çizer. 
ken hiç güçlük çekmez.. karikatürii gö.. 
rcnlcr de kolayca tanırlar. Çünkü he: 
iki taraf bunları senclerdenberı benim. 
semişlerdir. 

Yalnız Türk tipı, bunların arasında 

Türkten çok aykın bir §Ckilde resmedi. 
lir.. nargileli, iesli, .kavuklu, şalvarlı. 

Halbuki biz ne nargileliyiz, ne ft.siiy:iz, 
ne şalvarlıyız, ne de kavuklu. 

Saadet saadeti, fe1Aket te felaketi takib eder, derler. İnsan sasdetini de, felaketini de kendisi hazırlar. Bu 
itibarla bir parçasını yapınca diğer parçasinı yapmaya 
muktedir demektir, ve unutmayınız ki i.nsamn kabilİ -
yet değiştiıımesi güçtür, saadetin saadeti, felaketin fela
keti takib e1!mesi sebebi budur. 

Bu satırları yazarken önümde dost hiı 
memleıkette çıkan mizah mecmualarm. 
dan biri duruyor. Mecmuadaki karika. 
türlerden biri, bugünkü diinya siyasetin. 
de Türkiyenin ehemmiyetli mevküni te. 
bariiz ettirmek için yapılmış. Bu lehte 
karikatürdeki Türk tipi siyah ccketH, 
b<zyaz pantalonlu ve siması insana itimad 
veren bir erkek •• fakat başında, üzerin. 
de ayyıldız bulunan bir fes var. 

Doğrudur. Fa'kat her ikisinde de mHmatisiyet hassası ol -

duğunu, ve ikiBinden de bir parça gelince diğer parça
ları çekip getirdiğini sanmayıruz. 

/ngillzlerin en cok ( ..... .... -.............. _. __ ... _ .. __ ."' 

St>vdiklerl muganniye 1 HergDn bir fıkra 
Taggarecl 

Karikatürcü 'rürl<ün başına fesi, Türk 
tipine ibir karakter vermek için koyıDLış. 
öyle anuna fessı:: Tilrkc fes f!iydirmck 
bir karakter vermez .• bilakis onun haki. 
ki hüviyetini, hakiki karakterini gizler, 

i 
1 

1 

1 

Bekarsa - evliyse 
Her müşkiilıl kolayca hallettiği 

söylenen bir kimseye sordular: 

- Bir insem ayc1a yüz lıra kaza11sa, i 
bu kazancile geçinemese ne yapma. 1 
lıdır? : 

Her mü*kii.lü hallede~ de l>ir sual 
sordu: 

- Bu adam bekar mı, evli mi? 
- Her ikisi de olabilir. 

ikiz kardeşler 
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Atatürk inkılabının başımızdan attığı es. 
kilikler arasında fes en önde gelir. İnkı. 
lfibın sayesinde başımızdan atılanı ecne. 
bi kaı-ikatürcünün başımıza geçirmes. 
hiç te hoş değil! 

Bu ecnebi karikatürcü bizi tanımıyoı 
iemek. yahud tanıyor, fakat bizim ka-:i 
ka1iirümüzü yaparken ihususiyatimi:ı! 

canlandıracak nokrayı bilemiyor, bı 

yıüzden hataya düşüyor. 
Bu ecnebi karikatürcünün hatasın 

tashih etmek biraz da bize düşer... Biıı 
- Bekarsa mese!e yok ... Evlenir.. kendimize bir tip bulma'< mecburiyct!n 

karı koca 1çin bu. para kiifidiı-. Evliy. 
se 

0 
zaman müşkül.. deyiz. Bu tip ne olabilir? ... Zeybek mi f . . . Karadenizli mi, şapkada bir a!Ameti bu 

- Neye? : Doğdukları gündenberi bırbırlerındcn lunan bir 'Iürk siması mı? •• Ecnebi karı 
İngilizlerin pek savdikler: sahne ve 

sinema azıt.isti muganniye Gracie Fields 
geçenlerde bir apandisit ameliyatı geçir
mişti. Bu hadiseyi engin bir heyecanla 
karşıhyan İngiliz efkılrı umumiyesi, has. 
tanede yattığı müddetçe <>na karşı besle. 
diği sevgisini türlü türlü tezahürlerle 
göstermiş, lilkenin büyükleri kend!sinin 
ziyaretine gitmişlerdi. 

- Karıdan aynlma.!ı lcizımdır. i asla ayrılmıyan. ayni mektebde okuyan! katürcüye bu işte yardun etmiyecek 0 

\.. .J birli'kte üniversite tahsili yapan, aynı lursak, o bugüne kadar olduğu gıbı bu 
- §Cylerden hoşlanan bu Londralı ikizler, 

Artist, şiıudi iyileşmii: birkaç gün da. 
ha süırecek olan nekahat devresini evinde 
geçirmek üzere hastaneden çıkmıştır. Re. 
simde onu hastanenin etrafını kuşatan 

binlerce prestişkarına gülerek mukabele 
ederken görüyorsunuz. 

Hitlerin ve Mussolininin 
nutuklarile memleketine 

dönen kaçak Fransız 
1 

Eski A 11avudluk Kral günden sonra da Türk tipini kalc..'lliıli r f ~i de tayyarecilik kul"SUnU bitirmiş kolay ıgelen şekilde çizecektir. Türk ka 
Ve Kraliçesinin ve lisanslarını almışlardır. İkisi de ayni rikaıtüriıStleri sizi iş başın:ı çağırıyoruz. 
N , I l tayyarede uçacaklardır. * * * 
eş P. er _ ... .._.. .......... -................ _________ ., 

Altın Kralının hisse Bir " ister inan ,, dan 
senedleri çıkan hakikat 

Birçok Avustralya altın madenlerinin Ti t v k·ı ti . . care e a e gazetcmıze bildiriyor: 
s~ıbi bulunan altın kralı milyoner Ber. Gazetenizin 7/7/1939 tarihli nüshasının 1 . 
nalesin çıkardığı ve 8 buçuk milyon İn • kinci s:ı.hlfeslnde cıİsU?r inan İster lnnnmaı 
giliz lirası değerindeki hisse senedleri, sütununda bahsedilen h!idlse tahkik ett.iıil . 

ı Londra borsasında muamele görmekten mlş ve şu malfımaıt elde olunmuştur: 
menedilmiş: bunun üzerine milyoner ti. cSözfi geçen mn.llar, ihraç mnksadlyle blı 

t ·· d"" · t• .. t tl k Alman vapuruna yüklenen 161 balyn ipelı 
care mu urıye ıne muracaa e ere ıkozası kırıntısıdır. 

temsil ettiği şirketlerin hesabların~ tet- Tahmil sırasında bu partinin bir b:ılyıı.s 
kikini istemiştir. denize düşmüş ve lSlnk olarak ambara alın

mıştır. Aradan dört gün geçince kozalru 
Amerikadaki nazi reisi kokmağa başlamış ve henuz istanbuıdnn ııa. 

Umumi Harbe.le Fransız ordusundan' 
kaçan Rebuff e isminde bi: Fransız, 25 se. l 
ne kaçak yaşadıktan sonra, Parısteki as.1 H~~~,. '''':ır~~~L k 1 d •td reket edilmemiş bulunulduğu cihetle vnpw 

lev l e l i acentası mahkemeye müracaat ederek mal • 
kerl makamlara ıeslim olmuş ve: 

- Hitlerin cKavgam. isimli cs~rile ! 
Mussolininin bazı nutuklarını okuduk • 
tan sı;nra. memleket:.ms neler borçlu QL. 
duğumu anladım ve teslim oldum! ıie. 

miştir. Mahkeme kararile Rebuffe bir 
sene hapse mahkum edilmiştir. 

Bir sene evvel havanın 
nasıl olacatını bilen adam 
Eski bir İngiliz deniz kurdu olan 65 

yaşlarında Beaumont yüzde seksen beş, 
doksan ihtimal ile bir sene evvelınden, 
havayı anlamakta, ve günü gününe tes. 
bit etmektedir. 

Londraya gitmekte olan sabık Arna. 
wdluk kral ve kraliçesi, Varşovadan ay
rılırken resimde gördüğünüz gibi taşkın 
bir ncş'e ile ve gülerek halikı seiiimla. 
nuşlardır. 

Amerikanın 2 numaralı Nazisj diye 8 _ ları tahliye ettlrmlştir. 
nılan, Amerikan Alman cemiyetinin u • Diğer taraftan bu koza kınntısınm tn.hml· 

mı katibi ve kasadarı Hill - dd . 11 sırasında bir~ balyanın denize düşerel 
mu . • In'll eıu • ıkısmen bozuldugunun da yıı.b:ı.ncı pazarda -
muminin emrile tevkif edilmiştir. k1 alıcısı tarafından bllindiğl Te mallamı 

böylece kabul edildiği 1hracatcJ81 tarafındat 
Orjinal bir /ngilizin ölümü beyan olunmaktadır.» 

Bu münasebetle aşağıda yazılı izahatu 
Bir zamanlnr, bir iddia üzerine Tay • verilme.sine lüzum görülmüştür: 

Sabık Arnaı;udluk ueliahdı mis nehrine silindir şapkası, :frağı ile a. Ticarette tağşl.şln men'i ve ihracatın kon· 

mütemadiyen aglıgor tılaraık yüze!l V?. Kenyanın ilk beyaz tr.. trol ve mürakabe.sine dair kanunlara istina.· 
kirıJ.eıinden olan İngil~ 87 yaşında ola • den nılzanına.meleri yapılarak ~arı kon· 

Kral Zogonun dört aylık oğlu İsken- rıM!t ölmüştür. Bütün hayatını seyahat trol altına alınmı.ş ~ulunaın maddeler hlllct 

d l l y d ·b ı· . İ · Qekirdek.&lz kuru üzüm fındık yumurta vı er y-0 yorgun ugun an muz.tarı < ı:. spor ve cğ1ence ıle geçl!'e::ı bu ngu·z, 1 ttan ib tt•- ' ' 
M··tem eli yl k d B- - ihti Meksi pa runu aro u. 

u a yen Si a~a ı_a ır. utun . - . . "ka madenl7rine yatırdığı parasın:, İJM* kozası kırıntısının ihracı henüz kon· 
mamlara rağmen, bır türlü susmak bıl • bır ısyan yilzünae.:ı kay.bedince, BC'er trole tAbl değildir. Yukarıda.ki .t.Mzlhln ı;a , 
memektedir. hooibinde gazete muhabirliği yapmıştır. ?oetenl2de neşri rica olunur. 

·····················--·····················-·-···-····· 
1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! TAKViM 

Bir meslekda.ş haftada iki defa ince saz getirten, bu 
münasebetle o günlerde mutad tarüesini 'bir misli artı
ran bir gazinoya gitmiş. 

Vakit o konser günlerinden birine müsadifdir, fakat 
saat öğleden evvelki bir saattir. 

Meslekdaçımıız kahvesini içmiş, gazetesini okumuş, 

sonra garsonu çağırarak !hesabını görmek istemiş ve o 
zaman hayretle öğrenmiş ki fiat bir mislidir. 

- Sebeb? 
- Bugün konser var da ondan? 
- Konser ne vakit? 
- Akşam saat onda. 

- E .. Şimdi saat sabahın 10 u .. 

- Ne yapalım, müessesenin nizamı ooyledir! 

Şimdi meslekdaşımız belediyeye dönmüş: 

- Ey İkt~ad Müdürlüğü hu vaziyetten ıha'berdar mı
sınız? diye soruyor. 

Bilmiyoruz, ıbclki !haberdardır, belki değil. Fakat şeh
rin bir kısım gazinolarını idare edenlerin ruhuna öyle 

yanlış bir muhakeme işlemiş ki, batta kendi kendileri -
nin menfaatleri aleyhinde hareket etmekte olmalannm 

önüne geçmek mümkün değildir. Hiç değilse biz buna 
inanmıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, . 1 STER iNANMA! 
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20 Temmm. 

Hatay valisi 
vazifesi başmda 

Sayfa 3 

Hataylılar daha müreffeh 
bir hayata kavuşacaklar 

• A4ustos ayı neden 
tehlikeli görülüyor ? 

Yazan· Selim Ragıp Emeç ' 

Dünkü toplanhda Türkiyede tahsilin ana meseleleri 
üzerindeki görüşmelere devam edildi 

Münakalat Vekili Afyon· 
dan lzll'İre giderek 

tetkiklerde bulunacak 

:Ankara 19 (Hususi) - Afyona git • 
miş olan MünakalA.t Vekili Ali Çetin • 
kaya orada üç gün kaldıktan sonra İz -
mire geçecek ve İz:mirde tetlkiklerde 
bulunacdktır. 

Afyonda yeni gar 
Afyon 19 - Münakalat Vekili Ali 

Çetinkaya, bu sabah şehrimize gelmiş
tir. Şehir namına bir heyet Duğerde 
kendisini karşılamı.ş, istasyonda da ka
labalık lb'ir !halk kütlesi ile kumandan 
ve sübaylar, memurlar ve bir asken 
kıt'a tarafından istikbal edilmiştir. 
Öğleden sonra yeni garın, makine de

posunun ve istasyon tesisatının açılma 
töreni yapılmıştır. 

Muhtelif demiryolların iltisakı, yeni 
hatlar inşası ve münakalatın ~ğalma -
sı dolayısile ihtiyacı karşılayamaz bir 
hale gelmiş olan istasyon binası yanın
da yapılmış il;)ulunan yeni gar Cümhu -
riyetin Anadolu ortalarında yükselen 
sayısız eserlerinden güzel, modern ve 

Yukanda: 'N'eşrıycıt komisyonu i)tima 1,a tinde. A§ağıda: 1lk tedrisat komisyo"lu büyük bir yeni örnektir. 
Ankara 19 (A.A.) - Maarif Şt1rasılkında müzakerelerde bulunulmuştur. Ali Çetinkaya söylediği nutukta de-

komisyon1an bugün de çalışmalarına 5 - Yükaek öğretim komisyonu: Öğ- miştirki: 
devam etmişlerdir. led aki to 1 t M if V 1.: Bunlardan biri Osmanlı saltanatının en sonr p an ısını aar eıu· d'ği . :ti 1 d ·· d l b'r 

1 - Plin komisyonu: Türkiyede tah- linin huzuru ile yapmış ve ana dili ile v~r 1 ım ~a~ ar an vuki~l eh .. geb~nd 
1 

silin ana meseleleri üzerindeki görüş - terim1er meselesi üzerindeki tetkikle - b~adır. Yerusı de musta A , ur ır ev 
melerine devam etmiştir. . d t "şti K . letin ve davasını feda'körlıklarla hal -rıne evam e mı r. omısyon, mev- . . . . 'di M'Ir d 
~ -:: İfk öğretim komisyonu: Maarif cud neşıiyatın inkişafı hus~unda alı- Jet:nış bır .mılle~ı? eserı r. _ı 

1 
-~v. -

mudurleri ve tedrisat müfettişleri tali- nacak tedbirlere dair kararlar almış, le~ ~~ndı azını ı~e ne yapabılecegı~ı~ 
mnt~amesi ile ilkokul programı üzerin- taleb kesafeti ve yabancı dil mesele • mısalıdır. Bu esen çalışmanın ne gıbı 
~ı U!lk&lerine devam etmiş. ilk öğ _ lerinie görüşmüştür. mcs'ud. ?5.diseler .. hazırlay~i~eceğinin 

hının masrafları ve gelir kaynakları 6 _ Neşriyat komisyonu: Komisyon bır delılı olmak uzere açabılmz. 
m'i:"ıesı üze'."''.'d•. çalışmıştır. öğleden evvelki foplantı.sıru Maariİ Ve- 1'.1ü~aka11ıt Vekili, son söz olarak A-

- .. f!rta ogretım ~omisyonu. Ynr _ kilinin huzuru ile yapmış ve okul ki _ ~tu~n .. a~!z ha~~asıru a~ıktan, Mıl
dımcı ogretmenler talımatnamesi ince- tablannın Maa .f Ve'k·ıı·gı-· ta f d lı Şef Inonu yü ihurmetle yadederek sa-

k 
.. 

1 
rı ı ı ra ın an d k b ti h. 1 . 

:nere uze; erinde yapılan bazı tadi- basılması ve yapılması hakkındaki ta _ .a at Ye mer u yet ıs enni beyan et-
iatın umumı heyete arzı kararlaştırıl _ 

1
. t ü . d k" .. k 1 . tıkten sonra kordelayı halkm alkışları una name zerın e ı muza ere erme .. d k . t' 

mış. orta okul ve liseler inzibat tali - devam ederek bu hususta mevcud pren ıçın_e __ esm __ ~_ır_. -------
matnamesinin müzakeresine başlan - sipleri olduğu gibi kabul etmiş, roüsa
mıştır. baka ile okul ad.tablan !hazırlatma ve 
Şu komisyonlar müfredat program - bunları tetkik ettirme işleri hakkında

ları üzerinde ~alışmalarına devam et - ki lbazı arneU tedbirler te'klifine karar 
miş, başka !başka yaJbancı diller okunan vermiştir. 

Amerikanın 
Bitoraf lığı 

Kanun bu devrede 
müzakere edil emiyor 

iki okulun birinden ötekisine nakledc- 7 - Beden terbiyesi komisyonu: O -
cek talebenin yabancı dil dersi yokla - kullardaki spor yurdlan talimatname
mast talimatnamesini .gözden geçir - sini tetkik etmiş ve ihtiyaca uygun ~ö-
miştir. rerek aynen ikaıbul etmiştir. Okullarda Lo d 19 (H ") _ v · to d 

4 - Teknik öğretim komisyonu: Ti • kullanılacak milU bayrak ve flama ta- b'ld' ~/a . ususı aşıng n an 
caret okullarının metematik ve mal limatnamesi fi.zerinde tetki1dere başla- ıBın .~yoBer. Sa da ,_.ta fl k k bil · · "fr d t 

1 
· ugun yaz ray , .uı ra ı ·a-

gısı mu e a program arının ınce • mıştIT. t dT h k'k d f kal"d b' 
«enmesine devam olunmuş, resim ders- 8 - Dilekler komisyonu: Bazı :Maa - nkun~nun a 

1 ılma t ın a ev a e ır 
leri üf ed d t d'lAt • - oo • o • o o onı.erans yapı ış ı:r. m r at programın a a ı a ya - nf mudurlüklermden, hse ıdarelerın - Konferansa Ruzvelt ve Hull'dan ma-
Pılına~ı kararlaşmı~tır. , den :'e ko~on1ardan gelen raporlar ada, ayandan demokrat Barkley ve Pitt 

0 

San at dkullarını ve a~ kız san at üzerınde tetkıklerde bulunmu~, .bu ra- man ile tekrar ayandan üç cümhuri • 
kullarım aHlkadar eden meseleler hak porları a1Aıkadar1ara göndermı.ştır. yetçi aza iştirak etmişlerdir. 

Polonya Danzige geni 
bir nota verdi 

Almanya ile Lehistan arasında müzakereler ya-
pılacağına dair haberler itimadsızlıkla karşılandı 

D Va~a 19 (Hususi) - Polonyanm ma bir .gazete ibavadisi nazarilc bakıl • 
'D anz~gdeki yüksek komi!eri bugün maktadır. . 
~z.ıg Senatosu reis~e ~ir nota vere- . Londra 19 (A.A.) - Bu sabahki I~ -
~k ' Polonyalı amelenin ışlerlnden çı- gıliz gazeteleri, Alınanyanın Danzıge 

Uzun süren münakaşalardan sonra, 
Ruzveltin israrına rağmen, bitaraflık 
meselesinin bu devrede müzakere edil
memesi kararlaştırılmıştır. 

İnönü kampı 
dün açıldı 

İnönü, 19 (A.A.) - lnonü Türkkuşu 
kampı bu sablb Türk Hava Kurumu beş. 
kanı Erzurum meb'usu Şülmi Koçak ta. 
rafından açılmıştır. 

Baş'k-an, kısa bir nutukla kampta top. 

A merikada Avrupayı ehemmi. 
yetle alakada:- eden çok mü.. 

ihim bir meselenın perde perde inkişafına 
j şah~d. oluyoı:ız. Bı.. mesele, yeni dünya.. 
yı, ıki ayn zumreye ayıran Amerikan bi. 
taraflı1t kanununa verilecek ofon ş~kiL 
dir. Amerika meb'usan meclisi bundan 
bir müddet evvel Amerikan bitaraflık 

kanunu isimli bir kanun kabul etmişti. 

Bu knnun harb halinde. muharib devlet. 
le.re yollanacak silah ve muhırnmat üze. 
rine reisicümhurıın ambargo koymn sa. 
lfıhiyetini kaldırıyor ve alelumum mu. 
hariblere silah ve cephane yollanmasını 
meneCliyordu. Bu kanunun mütecnviı 

• devletle tecavüze uğnyan arasında fark 
gözetmemesi gibi bır mahzuru vardı. A. 

Hatay Valisi Şükrü Sökmensfler merika hükumeti bu mahzuru izale içın 
Ada.nadan geçerken har'kete geçti. Demokrat devletler ken. 

dileri gibi demokrat bır memleket o1an 
Antakya, 19 (Hususi) - Hatayın ilk Amerikadan daha başka türlü bir hare. 

Valisi Şükrü Sök.mensüer makamına ge. ket bekliyor ve fiili yardlm yapılmasa 
lerek çalışmıştır. Yeni Vali dün Beyllin. bile Amerrkadan silah ve mühimmat yol. 
da söylediği mühim nutukta Hataylılara lanmaık suretile denıokrasilerin müda. 
hitab ederek: cGeçmiş ıztırabh günleri fao cephesinin takviy edilmesine intizar 
artık unıutunuz> dedikten sonra sözlerine olunuyor. 
şöyle devam ct:rnlştir: Fakat Amerikan meb'uslan inti1 ar 

- Hatay zaferinin ilk müjdecisi Ebe. hilafına, bunun tam aksi bir h'attı h 
di Şef Atatürkün manevi huzurunda ket ihtiyar ettiler. Tadi! teşeb b:· " !u:· 

h
" l . l ğ'l" k b i 1 e :ısu reuurmet e ve tazım e e ı ır en u za erin dolundu. Amerika meb'u .. an m 1. • h ·· - b . ., ec ısı, u 

büyuk baş uğ ve kahraman Millı Şef 1 hareketile Avrupa demokras ı · k 

t 
_ .. . . ı erme ar. 

nonu ve bu zafen hazırlıyan siyasf mu. şı herhangı· bir vaziyet almı ı 

ff 
~-· · ~mil· . . . ş sayı amaz. 

va aıtıyetın tı ı sayın Başvekıl Refık Meclıs bu 'karar·tte bı·r kı f'k" l i .. . , , sım ı ır er•n 
Saydam ve hükılrnetıne ve bütün mu. beğenmediği reisicümhur::ı ka k .ı t 

ff 
,..: tl . k • rşı u;.ıre 

va a•ıuye enn ana aynagı kahraman ve salahiyetini isbat etmek i t · -ı· 
· Tü k ·ıı . s emı? ır. 

ve asıl r mı etme ve ordusuna son. Bw vaziyet kar~ısınd~ Rol)se\·elt'in ilk 
suz tazimlerimi sunmakla bahtiyarım. işi, Amerikan ayan me<'lisine müraca~t 

Daha müreffeh bir hayat ederek, ıneb'usan mchsinin kararını ta-

Vatandaşların bugüne kadar geçir- Rdil edici bir teklif sunmak olmuştur. 
oosevelt'in bu tekliii yapmaktan mak. 

mekte oldukları hayattan daha muref. 
feh, daha mes'ud bir seviyeye isali cüın. sadı, bir harb vukuunda: kongreden her. 
hul"iyetin feyiz verici umdelerindend;r. veçhipeşin al:ıcağı salahiyetle istediği 
Hataylı vatandaşların bilaistisna ve hn züm1: lehi~de .. bir hattı hareket ihtiyar 
hangi bir şekilde olursa olsun fi;cren, bE'- edebı~~e~tır. Aya~ mE'cli inin, binneti. 
denen ıztıraba dilşmelerinc asla meydanı ce, :e~sı~mh_ura boy e bir saltihiye!. ver. 
verilmiyeocktir. İleri bir saadet ve refa. ~esı ihtı~alı çok muhtemcldır. Fakat 
ha namzed Hntaylı vatandıışları hangi çıfay~a. kı~ vaziye! ic:ıbı, bu kuar:ın, bu 
sa'hada o}ursa olsun ıztırab;ı sevketrnck devreı ıçtımaı,ve esnasında verilebilmr ~ 
istiyenlcrin akıbeti hüsrandır: Bütün P_ek mümkün değildir. Zira, ayrı.n mt'cli. 
Hataylı vatandaşlar bilmelidirler ki, ~: bu teklif üzerinde uzunca boylu dü. 
cüm.huriyet kanunlarının icablanna uy. şunmek ve enme boyuruı bir tahlilden 
mak demek hür ve rncs'ud bir hayata ka- sonra bir karara varmak istiyor. Bu tse, 
vuşınak demektir. Sizlere cümhuriye!in aradaki fasıladan bilistifade, totaliter 
bu hür ve mes'ud havasını teneffüs eti:?". de"vletlerin bir emrf vaki yapmalarını 
mek nna vazifemizdir, bu vazifenin pü. mu~~ün kılabilir ki veni dünyayı da 
rüzsüz ve inkıtasız görüleceğinden emin eskısıni de korkutan budur. Al{ustos avı: 
olabilirsiniz.. nın .tehli~eli bir ay olarnk teliikkı edil. 

Moskova 
Müzakereleri 
Londra, 19 (Hususi) - Bugün, lınşve. 

kil Çemberlaynin riyaseti altında hafta
lık mutad toplantısını yapan nazır~ar 

meclisi, bilhassa Moskovadakı son müzn. 
kereler hakkmda İngiliz sefiri Seeds ta. 
rafından gönderilen mufassal raporun 
tetkikile meşgul olmuştur. 

Avam Kamarasmda bugün başvekile, 
Mas.kova müzakerelerinin sor.:ı yakın 

olup olmadığı sorulmuştur. 
Başvekil Çemberlayn bu suale ceva. 

-ben: Henüz mevcud bir anlaşma yoktur. 
demiştir. 

İngili7 - Leh 
görüşmeleri 

Varışova, 19 (Hususi) - İngiliı ordu 

.mesı de ışte bundan ile!"i geliyor. 

5eli.m. &a9ı.tt, Cmeç 

Antalya barajı ve 
su kanah dün 

merasimle açlldı 
Antalya, 19 - Antalyad:ı. Evkaf u. 

Müdürlüğü tarafından yapılan ba:-aj ve 
su kanalı ile Ziraat Vekftleti tarafından 
yapılan narenciye ve sıcak iklimler b . n~ 
atatı ıstasyonlannın açılma törenini 

yapmak üzere Başvekil adına Ziraat V 
kili Muhlis Erkınenle Evkaf u. Müdü~ 
Fahreddin Kipe:- ve maiyetleri erkanı. 

med b'us Arif Bayatın, KAzım Duru, Hay_ 
ar Ocalı, Rüştü Pekit ve Kemal Unal 

dü.n. ~at 17,30 da Antalyaya gelmişler, 
merasimle karşılanmışlardır. 

arıldık1arım protest<> etmiştir. miltealUk olan hatb hareketinde bir 
Yeni tevkifler değişi.kliğin vuıkua ~lmiş olduğuna ve 

lanmış ola:ı 463 gencin büyilk gayeye müfettişi General 1ronside, bugu" n Ma. 
karş.ı gö'sterdikleri bağlılığı tebrik ve . . 

t kd
. tm' t ' U 

1 
,, t . b" reşal Smıgly Rıdz ve hariciye nazın Bek 

Dün akşam mısafMer şerefine Beledi.. 
ye bahçesinde bir akşam ziyafeti verit. 
miştir. 

Açılına merasimi bugün parlak bir su. 
rette yapılm~tır. til~~lin 19 (A.A.) - Danzigden bildi- İtalyanın tavassutu ile Almanya ·.

1e 
~ahıgıne gö;e, ı;>anzigde vaktile sol ce- Polonya arasında müzakereler yapıl • 
ka tcşeklkiillerıne mensub ibulunan 20 ması mUhtemel bulunduğuna dair olan 
<kU dar ~işi, vatana hiyanet suçu ile tev- dünkü ihaberleri son derece itimadsız
kascı edilmiştir. Bunlar, dinamit ile sui- lıkla karşılamaktadıırlar. 

V ler tertibi ile maznundurlar. . Bu sebebden dolayı Polonyanın snr-
li arşova 19 (A.A.) - Bir çok Ingi - sılmaz azmini yeniden teyid eden Var
ıız .gaze~leri, dünkü nüshalarında Hit- şovanın tebliği gazeteler tarafından iyi 
lıe~ın kendisini Danzig devlet reiı:;i inti- karşılanmıştır. 
~ a: ettirmek tasavvurunda olduğunu ----·--------
;._a;mk~ş ol<iuklarından Pat ajansı aşa - Bir Fransız askeri heyeti 
sı.ua ı tebl' ~. . . cıFüh .ıgı neşretml§tır: maltaya gitti 
Cdilm ~r.enn Danzi.g devlet reisi intihab • 

6 11
. .egı kabul etmesine Varşovadaki Paris 19 (Hususı) - Fransız bava ve 

e ahıyettnr mehafilde alelade uydur - deniz .rkaro mensublanndan müte • 

a ır e ış ır. çucu u6 un eınız ır il 'k' t .. b . e ı ı saa suren ir görüımıede bulun 
spor olduğunu ve aynı zamanda yarının ~··· · • ' muştur. 
hava ordusunda ve devlet hava yolların. Ge 1 1 . .. . • nera ronsıdı> oğle yemeTtı'nl c~m 
da Jrnnadlı genroltkten ÇOK ı::eyler bekle.. . . . .. -· 5 ~u • H • • .. ~ bur e M k ılık ~ .. k arıcıye umum"ı 
d 
.... 

1
A d b şk b 1 ğ' r ısı OS\C ının ya .... ~ ünde ye ıgını ı ave e en a an, u mes e m . . - k"" taşıdığı hu.;usi kıymeti tebarüz ettirmiş mıştır. atibliğinde iki muavinlik 

ve mırıetin rnaküs talihini yenen kahra. Nafı·a Vekı·ıı· ihdas ediliyor 
manlar kahramanı Mılli Şef lnönümin 
büyük adını taşıyan bu havacılık yuva. E Ankara 19 (Hususi) _ Ha · . \T sında çalışmanın derin zevkı üzerinde rzincana gı•ttı• ikclleti umumi kiıtibliğindw. "k~ıcıye . l'k 'hd . e ı ı muavın 
billhassa durarak Türkkuşu gençlerine 

1 1 
as edılecclctir. Muav· likl d 

muvaffakiyet temcnm etmiştir. Ankara 19 (Hususi) - Nafia Vekili biri siyasi, diğeri idari . 1 
1

~ er e 
======:=========== General Ali Fuad Cebcsoy bu sabah olacaklardır. ış er e meş 
şekıkil bir heyet, bwrlin Malta.ya var - 9,20 de kalkım trenle ErzincanA m _ Siya.si işlerle - ak mıştır. m~tir. C d A ugraşac muavinliğ eva çıkalırun tayini muhtemeldir 



4 Sayfa 

325 odalı bir .vilayet 
sarayı yapılacak 

Sultanahmedde yapılması kararlaşan vilaye.t 
bir buçuk milyon lira sarfedilecek 

sarayına 

Uıanbul Nafıa Müdürlüğü vilayet sa. 
rayının projesini hazırlamış, Vali ve Be. 
lediye Reisi Ltltfi Kırdara vermiştir. 

Sultanahmedde yapılması k3rarıaşan 

vilayet sarayı 325 odalı olacaktır. Dört 
katlı olarak inşa edHecek bina bir buçuk 
milyon liraya maloıacaktır. 

Doksan dör~ odası Defterdarlığa, 29 
odası Maarife, 15 odası Nafıaya, 17 oda. 
sı vilayet Sıhhiye MüdürFjğünt' tahsis 
edileoekıtir. Her müdüriyetin işgal ettiği 

Gumruk ve inhisarlar 
Vekili ispirto ve cam 
fabrikalarını gezdi 

Güımük ve İnhisarlar Vekili Raif Ka. 
adeni:z dün öğleden evvel Paıabahçeye 
Citmiş. ispirto ve cam fabrikalarında tet. 
kikierde bulunmuş., allkadarlardan iza. 

bat a1mıftu'. 
Vekil öğleden sonra Türk tütün limi. 

ted ,mketl büroıannda tetkikler yapmış. 
tır. 

Raif Karadeniz çalışmalarını bugün. 
den itibaren gümrüklere hasredecektir. 

odalar umumt bir kapı ile diğer müdür
lüklerin odalarından ayrılacaktır. 

Binanın proiesini tetkik etmek üzere 
Valinin riyasetinde bir komisyon teşkil 
edilecektir. Komisyon projeyi tetkik eL 
tiği esnada Nafıa Müdürü Bedrinin ve. 
receği izahatı dinliyecektiT. Proje esas 
şeklini aldıktan sonra t3sdik edilmek ü. 

zeııe Nafıa Vekaletine gönderilecektir. 
Vilayet sarayının bıran evvel inşa ediJ. 
mesine çalışılacaktır. 

Belediyede mühim 
bir varidat faz lası 

temin edildi 
Belediye muhasebe teşkilah. Vali ve 

Belediye Reisi LU.tfi Kırdarın daimi kon. 
trolu altında mesaisini gittikçe çoğait. 
maktadır. Tahsil.At son aylarda evvelki 
senelerdeki tahsilattan çok ziyadedir. 

Vali tahsilattan elde edilecek paraları 
hayırlı işlere harcayacaktır. Bu hususta 
hir muharririmize Lütfi Kırdar iUnları 

söylem iştir: 
c- İstanbul Belediyesinin muhtelif 

saha.Jardaki çalışmaları arasında kayde. 
Boyalı ispirto içen bir dilmeğe değeri olan bir noktayı daha e'-

sarhoş duvardan düştü karı umumiyey~ arzetmeğ•! bana vesile 
vclrdiğinbden dolayı memnuniyet duy. 

Mahmudpaşada Taraıkçılar çıkmazın- malktayım. 

de oturan ve alkolik AH na.mile maruf Mu'hasebe teşkilatımız bir sene evvf?J. 
biri, M.rgün içmekte olduğu rakı ile a5a- kine nazaran sene.;ıin son beş ayında 
b:nın ünsiyet etmiş olması yüzünden is. kendisine verilen yeni istikamette ener. 
ptrto içmeğe karar vermit ve bir bakkal. jik ibir şekilde çalışmasının ve aldığı di. 
dan bir fişe boyalı ıspırto alarak içmiş_ rekıtifi iyi ihata ve mesaiyi iyi idare et. 
ör. Bir müddet sona son derecede sarhoş mesinin neticesi olarak, 793,832 Urah'k 
cWp §Ulll'UDU kaybeden Ali, hiçbir şey bir f.aziai varidat temin etmiştir. Bu para 
tarketm~eğe .başlamı:J ve beı me:re hiçbir yeni vergi tarhedilmeksizin ve va. 
J4(1ksekliğinde!ci bir duvardan düşmüş. tandaş tazyik olunmaksızın temin ediL 
tılh'. Ali sukut neticesinde ağır sure.tte miş bulunmaktadır. 
,.aralanmış ve Cerrahpaşa · hastancsıne 1939 bütçesile yapmağı düşilndüğ'.iım.iz 
bldırı1mıştır. işlere asla halel vermeksizin bu para ile 

Bir amele kolunu 
Makineye kaptırdı 

-.. İstanbul şehrine güzeı bir hediye olarak 

Dün Balatta lpeki§ fabrikasında bir 
taza olmuş, bir amele kolunu makJneye 
bptırarak ağır aurette yaralanmıştır. 

Fabrika amelelerinden Sedad tarak ma. 
kinesinde çalışırken d.iıkkatsizlikle kolu. 
111.1 makineye kaptırmış, kol parçalanarak 
topmuş, zavallı amele kanlar içinde, ağı!" 
yaralı olarak Cerrahpap hastanesine 
bldınlıruştır. 

yeni bir Belediye binası yapmayı düşü. 
nüyoruz. Bunun için Vekalete müracaat 
ederek müsaade istlyecek ve hemen ha. 
rekete geçeceğiz. Bu vesile ile muhasebe 
teşkilatımızın msaisini takdirle anarım.. 

Mateferrllı: 

MDnakallt Veklll yakında 
fehrimize geliyor 

Münakalat Ve'kili Ali Çetinkaya Af-
BHın BlrllCU latanbul Mıntakaaı yon ve İzmirdeki tetkiklerini bitirdik -

idare heyeti ten sonra İstanbula gelecektir. Vekil 
Basın Birliği İstanbul rnıntakası idare İstanbulda liman inşaatını Üzerlerine 

beyti dün ilk toplantısını yap.mı§ ve re. almak isteyen fimıaların m~ssille -
~l~ Hakkı Tank Us'u .seçerek lje baş. rile !konuşacak, liman etrafında tet -
Jamıştır. kiklerde bulunacaktır. 

( Tırhan vapuru limanımıza geldi 

l 

f.~iı 
ıwHUJ!" ...... ..,.. 

• 

) 

SON POSTA 

Sirkeci - Yeşllköy banliyö hattı libl 
Haıyda.rpaşa - Pendik hattında da sa
bah akşam sefer yapmak tahammül 
edilmez bir hal almıştır. Bllh&s3a 
KCil>rüden 7,10 da hareket eden vapu
nm treninde J(!r bulabilmek lçln va
pur Selim.iye önlerine gelmeden va -
purun çıklş noktasında mevki almak, 
vapur iskeleye yan8.4U' yana.ş.m.az da 
Jro.,ar adım gar merdivenler.ini aşarak 
tl'&ndeki mevkllnizl. bllhücwn zaptet
mek lA.zım geliyor. Bu ha.l gösteriyor 
ki, bilhassa o saatte tertib edilen ka -
tarın vagonları nakfd'idir. Lokomotif 
çekmiyorsa bir tane daha ll6.ve etmek 
blr zaruretur. Bu tehacümün bir ae -
bebi de yolcular arasında mevki farkı 
görıetllmemesidir. Ekser yolcular ha.k -
ıarı olmıyan yerleri işgal etmekte ve 
kart deyip memuru savmakta, o da, 
uzun münakaşalara girişmemek için 
bu cevabla iktifa etmektedir. Çünkü 
hakikl kontrol yap.sa, tren Pendiğe ge
linceye kadar ancak iki vagon yolcu -
sunun blletıer.lnl kesebilecektir. Bu 
bal, evvelce i§aret edip Devlet Demir
yolları İdaresinin itirazı lle karşılanan 
eski karne usulüne avdetin ne kadar 
doğru olacağını bir defa daha bba.t 
etınektıedtr. Bunun haricinde bir nok
tanın daha ehemmiyetle gözönünde 
ıtutulma.ııı lhnndır: 

O da, seferi, Ankara postasının 

Ha.yda.rpa.pya muvasalat saatine te -
sadüf eden ba.nllyö treninde hemen 
hergün tesadüf olunan teahhürdtir. 
Bu tren, posta teahhür ettiği günler 
Pendlıkte bekletilmekte ve böylece, 
Köprüye, haftanın beş günü 20-25 da
ldıka geç gelmektedir. Şayet posta tre
nlle bu katarın a.rasına blr istasyon -
luk mcsa!e konulacak olsa, elbette 1t1 
bu teahhür Tilku bulmıyacaktır. 

Bu noktaları, Devlet Demlryollan i
daresinin bir defa daha nazarı dikka
tine koyuyor ve ha.lkı cidden bizar e -
den bu hallerin önüne geçllmeslnl e -
hemmlyetıe rica ediyoruz. 

:femmuz 20 

Geçen yıl kuraklık dolayısile sıkınhya düşen müstahsil 
geniş mübayaa haberi üzerine çalışmalarını arhrdı 

TTabzon mıntakasında btr tütün ta.rl.a.n ve kurutma faaliyeti 

Trabwn (Husust) - Geçen sene tile 6 kuruştan 300 bin ikilo nohud saı-
Trabzon bölgesinde büyük bir kurak - tılmıştır. 
lık hüküm sürı:nüş ve kuraklık dolayı- Trakya, Balıkesir, Antalya malları 
sile sıkıntıya düşen halka hülkftmet be- susamlar üzerine de talebler artmış ve 
deli bilfilıare ödenmek üzere ucuz fiat- 011 para bir yükseliş olmuştur. 
la mısır tevzi ederek yardımda bulun- Eylul ve Teşrinievvel teslimi 15, 1 O 
muştu. !kur~tan 120 bin kilo susam satılmış -

Halbuki Polathane ve Trabron hal - tır. 
kının ekserisinin maişeti tütüne bağlı- Bandırma Fob dökme 3,35 kuruştan 
dır. Bu yıl bu havaliye fazla tütün alı- 1 OO bin kilo çavdar satılınıştıır. 
cı1arınm gelmemesi de tütün rurraını ,.. 

m~kül vaziyette bıTakmıştır. 
Üç milyon kiloya baliğ olan tütün re 

koltesinin satılması için İnhisarlar t -

Ankara borsası 
Acılıt - Eapanq flatlan 19 • 7 • 939 

1----------------------------11 daresi !her f'ııldan fazla tüfün ~übayaa ç E K L E a • 
etmek ıkararını vermiş ve bu kararı tat ıt---------r-------. 
bike geçmiştir. 

Londra 
Son günlerde İnhisarlar İdaresi mü- NeT _ y 0,._ 

bayaa bedeli olarak bir hayli tahsisat IP9rı. 

h ed Mlllno 

,..-
Açılıf Kapanı, 
6.9275 ll.?275 

126.685 226.685 
8"66 J.1611 
6.6675 6.6575 

28.65 ayırın~ ve bununla Polat an en ye - ~nevre 
niden tütün mü'bayaasına başlarumş - Ameateradm 

Dün köprü alhncia, denizde bir kaza tır. Mülbayaa işine gün<len güne hız ve- IBerlln 

Diln köprüde 
Bir motlJr bir 
Sandalı devirdi ~.ss 

t7.71 67.71 
60.765 ti0.765 
21.605 21.505 olmu<L bir motör bir sandala çarparak ri1mektedir. Brttuel 

P A\lna 
içindekileri denize dökmüştür. Mustafa Mümahsil bu vaziyetten fevkalşde BotJa 
kaptanın idaresindeki Vatan motörü Ka. memnundur. Tütün mübayaasına de - Prag 

raköy köprüsünü gegtikten sonra birden. vam edilmesi zürraı büyük bir sıkıntı- Madrld 

bire bir sandalla karşılaşmış, fakat me. dan kurtarmıştır. Bu vaziyet yeni yJl ::::.ı. 
safe pe6t kısa olduğu için çarpışmaya mfi. tütün mahsulü üzerine de ziyadesile Bflluet 

ni olunamamış, sandaldakiler de müsa. müessir olmuş, tütün mıntakalarında - Belgrt.d 

deme neticesinde denize dökülmüşlerdir. ki faaliyet artm~tır. Yolrohama 

1.08 
1.66 

4.BJJ75 
14.0B 
28.8825 
24.8iS 

o.eor> 
2.89 

84.605 
60JiS75 

1.08 
us 

-t.3875 
14.08 
23.8826 
24.87S 

o.9o:; 
2.89 

84.605 
80.5875 Bu arada bir tütün amelesi olan Müslim Al t 1 h ti d" ~tokholm 

ismindeki yolcunun sağ eli sandalla mo. 1Yr8 Sa iŞ ar arare en 1 ._VI_os_ko_v_& ____ .;.__ _____ -1 1 ıs.s9 23.89 
ı ı 

tör arasında kaldığı için kopmuştur. Be. Mahsulatın kısmen istihsal edilmek- t s T t K R Az LA R 
.şiıktaşta oturan Ayvaz isminde bir Erme. te olması ve bir kısmının da istihsal 
ni vatandaş ise ağır surette yaralanmış. mevsiminin yaklaşmasıı dolayısile pi -
ıtır. Diğer yolcular tamamen kurtanl. yasada alivre satışlan lhararetleruniş -
m.ış, yaralılar Cerrahpaşay:ı kaldırılnuş. tir. 

Türk borou I peıın 

t ı I~ • 

Açılıı 

19 20 

Kapaaıı 

19 20 

tı.r. Ağustos ve Eylfü aylarında teslim ... ....ı 

şartile Bandırmada vapura teslim şar - ~--------------" 

ı ı I n.dell 

Tıb ve terbiye bahisleri 
Yasan: Dr. lbrcıhim Zati Ôget Pollate: 
İstanbul Cezaevi ba§doktoru İbrahim Vinçten kul"tulen balya bir amelen in 

Zati Öget, cTıb ve terbiy~ bahisleri:. a- DatDna dOftD 
dile yeni bir eser 
daha neşretmiştir. 
Eser üç kısımdır. 

İlkahtan on sekiz 
yaşına kadar ço. 
cuklann geçircllği 

büyük tekamul 
aafhaları, cinsi ter. 

Dilın İtalıyan bandıralı Kapuarma va. 
puruna vinç ile balyalar verilirken, 
bunlardan bir tanesi vinçten kurtula -
rak düşmüştür. Bu sırada orada çalış -
makta olan amele Ahmed, balya ile va
pur arasına sıkışarak yaralanmış ve 
berayi tedavi hastaneye kaldırılm.ışhr. 

biye meselesi ve Duvarden dOfen bir çocuGun 
uabt çocukla" ba.. bacaaı kırıldı 

hisleri, ~erin bu Kulaksızda oturan Nurinin 9 yaşın -
mımlannı ihtiva da:ki oğlu Hasan, bir duvar üzerinde 
eden üg ayrı ve oynarken diğer ~u'klar tarafından i -
bJrblrin& bağlı Dr. İbrahim Zati tnerek ~ düşmüş, bacağı kırılmıştır. 
parçadır. Muhaı·. Ôget Huan, berayi tedavi Şişli Etfal hasta-
ri.rin. eserin bq.tan.gıcında da kaydettiği nesine kadınlmıştn-. 
gibi, bu bahisler cemiyeti ehemmiyetle Bir otomobll bir çocuö• oarplt 
alakadar edecek birer mevzudur ve he. ., 
hem.en heıit6'1 kendisini yakından allka- Şofôr Mehmedin idare.sindeki 18 .. 8 
dar eden hayatı esasları bu eserde bula. numaralı otomobil Perapalasın aniln -
bilir. den geçerken 8 y~ında Avram ismin -

de bir çocuğa çar.pmı.ştır. 
cTı.b w terb~yenin çocuk ve gençlerin Şoför yakalanmış, yaralı Beyoğlu 

Toplantı/ar ı 

BeyoGlu Halkevinde Hatay ve 

Lozan aDnlerl 

Hatayın Anavntana ıllt.1hakı ve Lozan gü -
nü münasebet.De ~u Hal.k.evtnde 23 ve 
94 Temmuz günleri l ı ve ı 7 de birer toplan· 
tı ya.pılacaıttır. 

:H·l ·fi·. '' l . ; 

• 1 . !, ' . 1 
1 

\. 1 1 
• : l ~ 1 ' : ~ l 1 a l 

..... / 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OQJer ve 
ark8dafları 

Bu akıam Büytllı:deTe 
bahçe9iıade 

AMCA BEY 
8 perde 

CEMAL SAH 1 R 
Bu al.pın Meoidiyelı:öyii•de yarın g11ce 

Yeıilköyde rllı defa olarak 

MEÇHUL SERSERi 
Büyülı: opeıet 3 perde Bayan Leyli Refik 

bat rOllorde 

Natlt Ozcan • Ertuarul Sadi Tık te'kAmfil ve Jnlutafları ıahasmda beraber hutaneslne kaldınlmıştır. 
Alma:n,.ada :yaptınlan yolcu gemile. Cıen fazladır. U• güvertesi yoMur. San. yürümesi lü:zwnunu mQşahedeler ve hl. 

mnfzıd«n. Tırhan dttıı aut on altıda lL c!al.lar orta g(lvertededir. Etrüskte 1Sıü.. di.seler ile iabat eden bu yeni tez> ayrıca Bir otobDaDn moH5rD parladı 
Birliltto buioce 

Beıiktq - Sunapaılı:ta 

mımumr.a 191mff, Kabatq ~nda . . mü~rlerlmk için de bfr mülAbaza Şoför Muhittinin idaresindeki 3064 
Mm:irlemtftir.. lerı muva.zeneiizltk Tırhanda mevcud de. ve dikkat hAdiseöi yar.atmaktadır. Ese. numaralı dtobüs, Şişliye giderken Zan 

Oemnin boyu 91,30, ıeıılfllli JS,5 lildir. Dahill kısunlarında Et.rüske ben. rin müellifini tebrik, kitabını bütün oku. bak sokağı başında motörü parlamış ve 
metredir. Tırhanın kazan adedi Btıilak. z.eıniyen kı.sımları vardır. yucularımıza hararetle tavsiye ederiz. şoförün elieri ya~. 

Karma karışık 
vodvil 8 perde 

.Jıuvue11 Av..ı 
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Safranbolunun üzümile 
meşhur köyü: Kapulu 

Burnova (Hususi) - Nahiyemize 
~ kilometre mesafede ve Yamanlar 
dağının 45 3 metre irtifaındaki Bostan -
Pınarı kaynağından şehre getirilecek su 
Ytın tesisatL bitmek üzeredir . 

... Belediye reisi Etem Pekin evvelki 

Pazar Ola Hasan Bev 

Balıkesirde 
Sulama işleri 

Oivor ki: 

,,, 

oaıua baBır madeni 
BaoanmaM üzere 

Madeni işleten şirket, ziyan ettiğini ileri sürerek 
madende çalışanlara 3 ay içinde iş bulmalarını b3dirdi 

Gemlik gençlerinin znik gezisi 

1 

Gemlik (Hususi) - Geçen hafta İz - ilkönce belediye gazinosunda bir mü& 
ru1k gençlerinden lbir grup Gemliğe gel- det istirahati müteakib, üç kola ayn • 
mi.ş, Gemlik gençlerile bir futıbol maçı lan zairlere şehrin muhtelif tariht eser
yaparadc avdet etmişlerdi. teri g&terilmiş, öğle üzeri de mükellef 

Bu hafta vaki davet üzerine, kayma- bir ziyafet verilmiş \'e öğleden sonra i-
kam, belediye reisi, parti ve Halkevi kinci kısım verler hep b"rd ·ı k 
başkanları b~ta olmak üzere 55 kişi - . .. .

1 
en gezı ere 

lik 
:ı...· k f"l 

1
· . v ·ı . 

1 
d. tarıhi eserler !hakkında ızahat verilmiş 

'Uır a ı e znıge gı mış er ır. r -
Gemlikten otobüslerle ayqlan kafi - ır. 

le Ara:bzade iskelesinden İznik beledi- Saat 16 da maç başlamış, 4-3 Gem -
yesinin emirlerine tahsis ettiği motöre liğin ga1ibi~eti ile neticelenmiştir. Maç 
J;Jinmişlerdir. tan sonra lznik Gençlenbirliği tarafın-

- Hasan Bey atalarımız ••• .•. cAk akçe kara ı;ün içın.. 
dir> derlerdi. 

Şimdi biz bunu unut. 

Motör, İznik iskelesinde kaymakam, dan misafirlere bir ikindi kahvaltısı ve 
~as_an. Bey - Unutmadık hMcim, jandarma .kumandanı, kadın er rilmiştir. Gemlikliler saa't 21 de kar 1_ 

değiştir~ı~.. ~Ak .akçe moda kek karışık binlerce İznikli tarafından lamada olduğu gibi binlerce İznikli ~-tuk. 
renkler ıçındır> dıyoruz. hararetle karşılanmışlar, misafirler, rafından teşyi olunmuşlardır. 



• SaJfa • 

[ Hidueler K.al'flmıda 

PLA.JJILARDN HAILÖ 
tF::!!!,. ~ıe okuyordum. Meraklı içc. J Ölür demiye dilim varmamıştı. Oku. 
~ ri girdi. Bir sandalya çekti, o ·aya devam ettim: 

turdlr cGEçen Pa.ar Küçüksudaki boğulma 
. vak'n.sıne bu yüzden mani olunamainlŞ.. 

- Ne o'kuyorsun? 
- Sorgu sual başladı mı?. 
- Hayır canım. rahatsız etmem, sen 

gazeteni oku, yalnız ... 
- Yalnız bir şey soracaksın değil mi? 
- Soracak değilim, rica edeceğim •• 
- Ba sefer de rica ile soracaksın ••. 
- Hnyır e! endim hayır. mademki ga. 

rete okuyorsun yüksek sesle oku da. ben 
de dinliyeyim. 

- ıBu olur ..• 

tır.> 

- ~e dediğim gibi •• 
Ceva:b vermedim. 
- Bir insan boğulduktan sonra pl!lj. 

lann kontrol edilmesi lüzumunu dü§Ün
m~lcr değil mi? 

Cevab vermedim. 
- Kazaya sebebiyet veren eksikliği, 

kaza olduktan sonra görmek bızim eski 
adetimizdir değil mi? 

()kurnaya başladım. Cevoo vermedim. okumaya devam et. 
c!Belediye. plajlan sık! bir şekilde dai. tim: 

ili kontrol altında bulundurmağa karar cBelediye sıhhi işleri müfettişleri 

vermiştir.> 

Meraklı yutkundu, bir daha yutkundu: 
- Soracaksın galiba? 
- Sormıyacaktım amma. merak et. 

üm.. kendimi tutamıyacağım. 
- Belli, sor bakayım .. 
- Şimdiye kadar plajlann kontro:u 

lcab ettiği düşünülmemis mi? 
- Belki düşünülmüştiir. 
- Kontrol edilmemiş mi? 
- ıBilmem.. hele devam edeyim: 
cMütfettişler tarafından yapılan tef. 

t41erde plajlardan bir çoğuna imdadı 

sıhhi 'teşkilatının bulunmadığı anlaşıl 

mıştır.> 

- Biraz anlar gibi oldum amma, ta. 
mam değil .• 

- Yani? 
- Şimdiye kadar kontrol edilmiş ol. 

saydı, sıhhi teşkilatın bulunması icab e. 
erecekti. Öyle dei{il mi? 

- Olabilir •• 

- Ya biri, bir plajda bir kazaya uğ. 
rarsa? 

- Uğrar. 

- Ya ölürse? .• 

plajlardan aldıklan su nümunelerini tah. 
lilhaneye sevketmişlerdi:::-., 

- Bu da yeni değil mi? 
Cevab vermedim, okumaya devam et. 

Um: 
cSarıyer ve Büyükderedeki deniz ha. 

mıtm:larını pek yakınlarında bulunan l§. 
ğımlann suyu kirlettiği tesbit edilmiş. 
tir.> 

- Bu deniz hamamıarını kapadılar 
mı aca:ba? 

- Bilmem, hele iki satı: kaldı, onları 
da okıuyayım.. · 

c Plajlardan alına:ı su! arın tahlilleri 
henüz tamamlanmanuştır., 

- Galiba kapamadllar? 
- Nereden anladın? 

- Kapamış olsalardl, ona dair de bir 
kayıd bulunurdu değil mi? 

Meraıklı ayağa kalktı:: 

- Nereye? 
- Meraklandım. fazla oturamıvaca. 

ğım. 

Çıktı, gitti. 

r:Jc.tmet ~ulı":c.ti.. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ 
! Triko ve trikotaj makinesinin 

icadı 
İğneler ile tri • 

kolaj yapılması • 
na ancak on altın. 
cı asrın bidayetin. 
de başlanmıştır. 

O tarihe kadar 
bilinen şeyler yün 
den ve ketenden 
kumaş yapmak 

1 Avrupadaki radyo makinelerinin 
sayısı 

Yapılan hesa - , \ \ \ 
ba göre A vrupada 
bulunan radyo 
makinelerinin sa • 
yısı takriben 
3tı,OOJ.OOO dur ve 
en fazla radyosu 
olan memleket İngilteredir. 

idi. Çorab kumaş. trikotaj makinesi 1659 senesinde Cam • 
kırdan kesilerek dikiş olarak hazırlanı:::-. bridgede William Lee adında bir İngiliz 
dı. Trikotaj yapılmasına 1527 senesinde pap:ızı tarafından icad edilmi§tir. 

Pariste başlanmıştır... Fransada ilk trikotaj makineleri 1756 
Yün çorab orücü makine. yahud ilk da Paris civarında işlemeğe başlamıştır. --·-················································ ....... ·-· .................. ____ , 

Bir hikayenin 
Hikayesi 
Garib bir mektub aldım, yazan 40 

y~ında,bir erkektir. Bana derdıni 
anlatma~ı:la mı iktifa ediyor"? Yoksa 
akıl danışmak arzusunda mıdır? Ma'k. 

sadı uzun satırlann arasında biraı 

müpnem kalmış, fakat ne olursa olsun 
hikayesi oklllmak zahmetine değecek 

derecede enteresandır. Bununla bera. 
lıer ben size bir hülasasını okutaca. 
ğım. Bay cA. t., diyor ki: 

- Evlendik, bir de çocuğumuz oi. 
· du. K(?ndimi mes'ud sanıyordum, sa:ı. 

det kısa sürdü. Karımın bıraz .. fazJa 
serbest olduğunu birleşmemizin daha 
ilk günlerinde sezmiştim. Serbestliği 

gittikçe arttı. Önüne çıkan her erkek. 
l'e latifeler yapıyor, şakalaşıyor. mü 
temadi bir flört hayatı yaşıyordu. 

İhltar, kavga, dargınlık fayda ver. 
medi, beni hcıp mübalağacılıkla itham 
ediyordu. Nihayet bir gün işaretleşti. 
ğini de gördüm. Muvakkaten ayrıldık 
'.Annesinin evine gitti. Evimde y:ılnı1 

kaldım. Bir ay, iki ay, derken araya 
doStlar girdilet'ı barıştık. Amma gfir. 
dilm iki karımda en kücük bir değişik. 
lik bile yoktur. 

Sağdan soldan. eşten dosttan ihtar. 
lar gelmeye başladı: 

- Ayrıl, diyorlardı. 

Ayrıldık amma, çocuğun hatırı için 
tekrar barıştık. Şimdi kaçıncı da:-gm. 
hktayız? Bilmiyorum, fakat bugün, ya. 
rın gene barışacağız. Karımın bana 
mütemadiyen ihanet etmekte oldu .. 
ğundan hiç şüphem yok. Esasen sev 
gim dp kalmadı. Pek aldırrnıyor~m. 

Fakat arkadaşlanm. dostlarım beni 
yavaş ysvaş terkettiler, muhitimdo 
yalmz kaldım. 

Bir noktayı itiraf edeyim. 

Karım bütün ahlaksızlıklanna ra~. 
men karakter itibarile bana faiktır 

Ve ben onun karşısınd ~ çok zayıfım. 
Bir türlü kat'i bır karar veremeyışi. 
min sobebi de bu. 

Ne yapmalıyım dersiniz?. 

* 
Bu okuyucumun benden =ılacağı 

tavsiyelere riayet etmiyeceği, etmek 
istese de yapamıyacağı muhakkaktır 
ıBununla beraber söyliyeyim: 

- Akrabanızdan veya dostlarır.~z. 

dan mutlak surette itimad ettiğiniz oi .. 
risini bulunuz ve bu meselenin hallini 
0ına blraıkınız. 

TEYZB 

SON POSTA 

~ 
Güzelleşmek 

istiyor musunuz? Ağır cezada bir cinayeti11 
muhakemesi neticelendi 
Amcasının hafifini vuran suçlu, 20 sene 

ağır lıapse mahkum ~dildi 

Ağırceza mahkemesi, dün Çatalcada sına da çatmak istemiş, Üzerlerine hü 
taammüden işlenen bir cinayetin mu - cum etmiştir. 
hakemesini neticelendirmiştir. Nihayet ev sa1cinleri, maıballe bekçi. 

Hadisenin suçlusu bulunan Murad, sini çağırmak mecburiyetinde kalmış . 
va'k'adan 9 yıl evvel amcası Fehmiyi lardır. Fakat, Necib hadiseye müdaha· 
öldüren ve cezaevinde mnhkiimiyetini le eden bekçi Aliyi de tahkir ettiğin 
ikmal ettikten sonra tahliye olunan Lut den, bu suçun.dan dolayı dün adliyeye 
fi isminde bir köylüsünü öldürerek, in- verilmiştir. 

cSormıya ne lüzum var?;, diyeceksiniz. tikam almayı tasarlamıştır. Bu mak - Asliye 4 üncü ceza mahkemesi, ya • 
Evfet amma ne 'kadar zamanlar güzel- sadla bir gün mısır tarlasında LUtfinin pılan duruşma sonunda suçu sabit o - • 
liğinizin bilmeden aleyhine çalışıyor, o. yolunu bekliyen Murad, yoldan ge~tiği lan Necibi 1 ay 26 gün müddetle hapse 
nu _ biç değilse • acı bir şekilde ihma. s:ı:rada birdenbire düşmanının karşısı - mahkfun ederek, derhal tevkif etmiş • 
ediyorsunuz. na çıkmış ve tüfekle onu yaralamıştır. tir. 

Öyle olmasa fazla yağlı. yahud kup • Sonra da üstüne hücum ederek bıça -• Satiye mevkuflarından 
biri daha tahliye edildi 

kuru derilere rastlanır mıydı? ğını çekmiş, ve miitenddid yerlerine 
Cil.d, bu arızaların birincisinden ise saplıyarak, öldürme fiilini bu suretle 

ikincisine daha müstaiddir. Bunun için tamamlamıştır. 
onu • bilhassa vaktinizin çoğunu dışarıda Mahkemede maznunun Lutfinin ken 
geçireceğiniz şu yaz günlerinde • arasıra disini küfrederek takib ettiğine ve bu Sa~ye yol~uzluğu etrafın~a. yapılan 
yağlamalısınız. Ne ile :mi? Vazelin, zey. suçu korku saikasile işlediğine dair mü tahkıknt. n:tıcelenmek .. ve ~ıse. mah· 
tinyağı, lanolin gibi madenden, nebattan. dafaası, elooki delillere nazaran şaya - kemeye ıntıkal etmek uzeredır. Bır yal' 
haıyvnndan alınma her hangi bir yağla ... nı kabul bulunmamıştır. dan da mevJmflar a~asında Mal~k Kev• 
Hayvani yağlar hepsinin iyısidir. Bu 'i. Ağı:rceza mahkemesi maznunu ceza k~le ibaşlıyan tahlıye taleblerı ve bb 
betten lanolini vazeline de (madeni y:ığ), kanununun 450 inci maddesinin 4 ün- taleb1erden kanuna uygun olanlannm 
zeytinyağına da (nebati yağ) tercih et • ci.i bendine göre, ölüm cezasına malı _ is'afı devam etınek.tedir.' D~n .. a: mevı
melidir. Beş kuruşluk lanolin insana bir kum etmiştir. Fakat, LOtfinin maznu _ kuflardan Jerans ~ırketi mud~ru Me r 

haftadan çok yeter. Bu kadar faydalı bir nun evvelce amcasını öldürmesini tah- teos Temel 1000 lıra maddi kefalei 
güzellik ilacı bu k<ıdar qa ucuz olunca fi! edici sebe:b olarak görmüş ve kati - ~ukabili':de 4 ~cü s~r~ ~akirnliği " 
ihmal edilir mi hiç? lin yasını da nazara nlmak suretile ce- nm kararıle tahlıye edılmıştir. 

uısını ~20 sene ağır hanse tahvil etmiş- Diğer tara~~n, Reasürans şirketi a • 
tir. Katil, bundan başka ö1enin verese- vukatı Atıf Odül, sa.bık Denizbankın 
sine 1000 lira da ölüm tazminatı öde • umumi katibi Sadun Galib ile, ayni 
yecektir. müessesenin aVi\lkatı İsmail İsa, dün 

• · d 1 h" sorgu hakimliğine müracaat ederek, k& 
Eskı pohs mn rn a ey me faletfo tahuye~ri talebinde t>uıunmuı;-

dava açan adam lardır. Hak?rıı Sami bu husustaki ka -
. . rarını bugün verecektir. 

Şerıf adında ibır genç t:ırafından As- Bu üç mev'kufun da bugün ayni şe-
Jiye S inci ceza mahkem,,c:inde eski em k 'lde ·ani kefalet göstermek şartile 
niyet müdürü Salih Kılıç aleyhine açı- t~hli; ) edilmeleri kuvvetle muhtemel~ 
lan bir davanın m ahkf'me tafsil5tmı d' e 
b'rık .. l 'k ır. 

ı aç gun evve yazmıc:.11 · M"dd . mi · · s b · d 
Davanın rüveti sırasınrln Salih Kılı- u eıumk~k mua1vı1nı a rı e. 

kil. t ·fı d d c...,. T tah dosyayı tet 1 ve suç u ar hakkında 
cm ve ı ara n an avacı Y"'"rı ın . ..,,.. .. d ki "dd' ·nı h ı 

- hed 1 ıa1-ı.. d'l · genış o~u e ~ ı ıanamesı azır a • 
tı muşa eye n mmcısı ıcv e ı mış, ld" 

Cilde bakmak, yağlamakla bitmez. Y:ı. fakat bu cihet üstünde mahkemece bir makla meşgu ur. _ 
ğı derini:ıe içirdikten sonra 12~i gram haL karar -verilmemiştir. Sad~ gelmiyen 
mik.ökü:ıü bir litre suda bir çeyrek. yir. şahidlerin celbi için hir başka güne bı- Askerlik işleri: 
mi dakika kaynatarak alacağınız suya rakılan muhakemeye, yakında devam ikramiye tevzi cOzdanları veriliyor 
gaz bez.lerlni batırırsınız. Bunlarla yü • edilecektir. 

xünilıe kompres yaparsınız ve yaparken Kazaya sebeb·yat eren bir 
arkaüstü yatmayı unutmazsınız. sandalcı mahkOm edildi 

Sanyer Askerlik Şubesinden: Şubemlzden 
tntün ikramiyesi almakta olan malül silb~ 
ve erile şehld yet.imlerlnln lkraınlye tevzi 
cüzdanlannı alma.ık üzere maaş resmi sene -

Bir müddet evvel bir gece Haliç Ji - dl, maaş cüzdanı ve bir :fatogrnfla hemen 
• - şubeye gelm.elerlnln muhterem gazetenlzl& 

manında bır motorle - sandal çarpış - llft.nını rlca ederim. 
mı.ş, kaza sandalda ıbulunanlardan Ha- ----------

cı Aslanm ölümile neticelenmiştir. iki çöp fırınına tozum g6rD'C:yor 
Bu hadisenin durusması Ağırcezada . . .. . . 

ii.in neticelenerek, hadise sırasında sar İstanbulun iki çop fırınına ıhtıyao 
hoş olduğu ve g~ fener yakmadığı olduğu tesbit edilmiştir. Belediy~ ta -
tesbit edilen &ındalcı Fethi 1 yıl hapse r~.fmdan ibu '"'" 1 •"l .y~pıl~ te~klcre 
mahkum edilmiştir. Motör kaptanı ~ore fırınların her bırı ~kız yilz bin 
Mehrnedin iıSe, 'beractine karar vern _ lıraya mal olacak, senehk masrafları 

üç yüz bin lira tutacaktır. 

Ne yapflgım bilm·yen bir 
sarhoş tevkif edildi 

Bir edam yangın s6nd0rDrken 
dtşDp yaralandı 

Galatada Serçe sokağında oturan 
Kompres en az yirmi dakika, yarım Asliye 4 üncü ceza mahkemesi dün Kızılknya, Galatada Karaoğlan soka .. 

saat sürer. Bu sırada bir kapla yanınıza garib bir sarhoşluk ve bekciye hakaret ğında Mele'kpareye aid burda deposu -
biraz hatmikökü suyu, biraz da pamuk hadisesinin duruşmasına bakr• ıştır. nun üzerinde tutuşan otları söndür -
alırsınız. Vakit vakit pamuğu bu suya Kumkapıda oturan NccLb, evvelki mek üzere dama çıkmıştır. Onlnrı sön
batınr. yüzünüzü .saran bezlerin üstün.. akşam fazla içıti içmiş ve ne yaptığını dürmekte olduğu lbir sıırada deponun 
de gezdirirsiniz. Kompresten tam fayda bilmiyecek hale gelmiştir. Evin içeri - çatısı çökmüş ve Kızılıkaya düşerek ya. 
görebilmek için bezlerin daimi surette ~s- sinde çırçıplak soyunup, gezmeğe baş- ralanmı.ştır. Yaralı berayi tedavi Bey-
lak kalması lazımdır. ]ayan sarhoş, ıbir ara anasına ve karı - oğlu hastanesine kaldırılmıştır. . ............................................................ -............................. _ .............................................................................................. -

iki ahbab çavuşlar: Çalgıcılar 1 

.. 



20 Temmuz SON POSTA a a ? 

Alman matbuatın·ın 
bu kadar düşmanca 

neşriyatına se b ne? 

~ Son yirmi beş yıhn meşhur cinayetleri: 11 ~ 

Şişli güzeli 
Medihanın katli 

Hani Almanlar, Türk - Alman münasebetlerinin aldığı 
fekilden müteessir ve müteessif görünüyorlardı? İki 

taraf münasebalının düzelme yolu bu mudur? 

Otomobilin içinden üstüste birçok tabanca sesleri 
yükseldi, araba hala bütün süratile koşuyordu 

Yazan : Emekli General B. Emir kilet 
re:;ı' Ski ve tarihi Türk • Alman mü-1 

1 

... ..:. Alman ha;;mının, Hatayın anıvat.s. 
~ n::ıscbetlerindcn bahsedecek de. na dönrnesinı A rabları ve Arabhğı l;zı.>. 

ğiliz. Günün sıkıcı türlü meselelerile iyı. rimize fi{~kırtacak propagandaiara wsi-
ce yorgun ve endişeli zihinleri yatıştır. le edecek kadar, hasrnane harc~eti!li 
ınak ıçin gerçi geçmiş iyi günlerin tatlı Türk - Alman müna.sebet!erinin ai iığı 
hatıralarını yadetmekte çok fayda var. şekilden müteessıf ve müteessir olarak 
d'ır; hem de, yalnız har~ tehlikesi ve si. 1 bwıun düzelmesini iltizam eden ağır 
lfilıb<4şı haberleri işitmekten yıprannn başlı ve doğru görücü Almanlar acaba 
kula-kLar biraz taUı sesler duymak ihti-

1 

tasvib ediyorlar mı?! Buna inanmak bi. 
yncındndlr. l.<"akat ıtıraf etmelidir ki ı 1 zim için ksbil olmamaklıı beraber gem. 
Türk • Alman münasebetlerinin bugünkü) siz ve dizginsiz olmıyan Alman basını. 
durumu, bizi eski günleri hatırlamak ve) nın bugün Türkiye aleyhinde cephe al. 
onlardan rahatça bahsedebilmek zevkin- masınm hikmetini bir türlü anlıyamıytl. 
den mahrum '2diyor. ruz. Eğer bu. İngiliz ve Fransızlarla an. c:Yeniden Şişlide Şişlendi gönül• 

Bugünkü Türk • Alman münasebetle.. laşmamızdan doğmuş bir can sıkıntısı e. cBir ipek çarşaİa işlendi gönül'. 
tinin resmi, cliplomailit cephesini de tan.

1 
seri i~ o halde bu anlaşmalardan çok Kenar mahallelerden, en yüksek semt. 

lU etme'k istemiyoruz; çünkü bu, her şe.j evvel Alman matbuatının bizim Balkan lere kadar bütün İstanbul bu ~ikı ile 
ye rağmen, arada hiçbir şey geçmemiş paktınuza karşı senelerce açtığı açık ve neş'eleniyor. gene bu şarkı ile kederle. 
gibi, ağır bir eski dostluk ve karşılıklı\ kapalı kritikleri ne~ hamletmelidir?!. niyorla:rdı. Tulumbacı kahvelerinde ya • 
eayıgı havası içinde süriip gitmektedır. ıBizimle Almanya arasında esas itiba. nık sesli bir külhanbeyinfn hazan oku -
Fakat bu kafi değildir ve iki millet ara.. rile ıne bir toprak ve ne de can alıcı her duğıı bu şaııkı, birçok kimseleri coşturu. 
sında hakiki anlaşmıı ve hoşnudluk hangi lbir mesele yoktur. Danzig de bizi yor. bir çoklarına soka:.'< içlerinde, cadde 
tesisi için daha başka şeyler de lazımdır. doğrudan doğruya aliikadar etme·!. Bun. ortalarında naralar attırıyordu. 

Almanlarla, bahusus eski Alman silh.lı dan başka her ne gibi bir mahsulümüz Kibar aile meclislerınde de bazan genç 
Alman propaganda nazın Dr. Göbels Alın 1 kad h k k b' arkadaşlarile her ne zaman buluşsak on. var ise anlara klering yolile, y:ıni ve ıgüze ın. §U ve ıvra ır a. 

lar da, biz de hali hazıra teessüf ten ve yolslu parçalanması, Türk efkAn umu.. mıikabillerinde hiçbir döviz almadan, \'e. henkl'e bu şarkıyı söylerken yaşlı aile 
her .şeyin tekrar düzeleceğini ümid etti. miyesinde tasvib görmemiş olmasına rip duruyoruz. Biz eski Alman dostları. reisi, gönlünde gnçlik ateşinin sıcaklığını 
iimizi bi.ıfuirlmizr.! söyleyip temenniden rağmen. Türk: basını eski bir dost ve cç. mıza acaba daha ne yapabilirdik bile. duyuyor, delikanlıların dudaklarında ar. 
çekinmiyoruz. Fakat, Avrupa işleri bu ki bir müttefik olan Almanyayı kınp gü. marn? zulu tebessümler dolaşıyordu. 
derece karıştıktan ve devletler iki sarfa cenclircbilcoek olan afır kritiklerden Evet, biliyoruz: Almanya istıyordu Bu şarkı ne idi ve kim içindi ki. bu 
ayrıldıktan sonra, biraz da iki memleket kendini geri tutmuştur. ki İtalyanlarla bırlikte Balkanlara, Kara kadar fazta beğeniliyor, ve her yerde ayni 
basınının bir marifeti olarak bu derece Bunlara karşı eski dostlarımızdan ue v.e Aköenizlere hakim olsunlar. Ama. neş'e ve arzuyu doğuruyordu?!. Bu sih\r, 
bulanmış olan. Türk _ Alman münas!. gördük ve hal.A ne görüyoruz? Biz bun. vıudluğa çıkarak Yugoslavyayı Balkan acaba bu şarkının beStesinde mi. güfte • 
betlerini durultmak acaba kabil olur MU lan ıuzun uzadıya tekrarlayıp yangına paddından koparsınlar, Bulgaristanı do. sinde mi idi?! Fakat, hayır •• hiç biri de. 
ve nasıl?!.. körükle gitmek istemeyiz. Bilakis Ti.irk • ğuda ibir hareket merkezi olarak kullan. ğil<ii. 

Meselenin hayli muğlak ve çetin olma. Alınan münasebetlerinin dilzelınesi:re sınlar, elhasıl Filistin ve Mısırda serbest Bu şarkı, bir devir IStanbulunun, kimi 
sına rağmen, pcşın söyliyelim ki, biz bu hem ltaraftan7., hem de bundan ünlid. serbest istediklerini yapsınlar ve bütün güzelliğine, kimi debdebe ve b~yük şoh. 
hususta bedbin değiliz. Zaten geçen se!le varız. Bununla beraber bazı acı hak:ıka.t- bunlara ıka.rşı hiç ehemmiyet vermedik. rctine aşık olduğu dilber :fahişe cŞişli 
Eylül ayında, Südetler meselesi ile, ıbaş leri burada söylemekten gen durmıya. leri ve bir sem? sefirsiz bıraktıkları 'l.ür. güzeli Mediha> için söyleniyordu. 
gösteren yeni Avrupa siyasl ve as~erl cağız; çünkü 0 kanaatteylı ki ınilleiler ki~ mutlak surette ta.rafsız ve hareket-
~yük buhranındanberi harb olacağına arasında samtmiyet, tıpkı şahıslar ara. siz dursun ve böylece eceli mev'udu bek. * 
ınanmad1ğmuzı her vesile ile tekra:r~a. sın@ olduğu gibi. ac;ık fakat temi:a ko. lesin! Bu ohır mu?I Her feye rağmen biz Bir akşam üzeriydf. Şişlinin Osman _ 
Ylp durdulk. Fikrimizce meselenin esası nuşmağa bağlıdır. yalnız ümid ve temenni ederiz ki bütün bey taraflarında, havagazı lfımbalanıe 
b.ura&dır ve Hitlerle Mussolininin pren. Biz burada, Hatayın Türkiyeye avdf'. yanlış hesablar geri dönsün ve her şey aydınlanan bir sokağa genç ve çok şık bir 
&ıp itibarile harbetmek istemediklerl:ıe tinin Alman basınındaki telakki t:ırzır.a tekrar ıtabii mecrasına girsin!. Almanya, adam saptı. Başındn, sağ kaşının üzerine 
inanmakla müşkülatın üçte biri ortadon temas ederek bunu Türk • Alman mün:ı. Türkiye ve bütiin cihan için y~ane ra. hafifçe -eğilmi§ parlak bir fes, sırtında 
kalkmış sayılabilir. sebeOerinin dWJeltil..me.ı bakımından hiç hat ve refah yolu budur! ipek beyaz bir. gömlek ve pırlanta iğneli 

Almanya ile İtalyanın birçok istekle- te doğru bulmadığımızı söylemek istiya. 11. E. Erkitct bir kravatı vardı. Elbısesi lllciverd ve 
l'l olduğu malumdur. Ancak onlar ta!eb renkliyıdi. Ayağında çok sivri burunlu 

\re hedeflerini harbsiz elde etmek yolu. Ergan·ı bakır madenı·ndekı· çalışmalar rugan iskarpinler b~lunuyordu. trümüş nu güdüyor ve bu hususta kuvvetlerine saplı ve siyah renkte ince bastonunu ki.. 
güveniyorlardı. Şimdi karşı taraf ta kuv. bar bir eda ile sallıyarak yürüyordu. 
\retlenmiş ve iki saf arasında hiç olmaı- Başı öne doğru eğik, gözleri ayakkabıla • 
sa muvazene basıl olduğu için harb :h1L rmın sivri uçlarına t-akılı idi. 
lnali tabiatile çok daha azalmıştır. O bal. Sokağın ortasına geldiği sırada durup 
de Berlin ve Roma bazı haklı olan taleb. etrafına bakındı. Sonra birdenbire yolun 
l~rin{{cn vazgeçmek mecburiyetinde m!.. j sağ tarafında bulunan büyük bir eve 
~ırler? Hayır, öyle bir şey yoktur! On- doğru hızlı, hızlı yürümeğe başladı. E -
arın bugün mecbur olduklar! yegane vin bütün pancurla:-ı sımsıkı kapalı idi. 

ley ınaksadlarını tazyik, tehdid ve is1i. Kapının önüne geldiği vakit durdu. 
~al ile elde etme~ sısteıninı değiştirmek. Zili ç,alınak için kolunu uzata<'ağı sırada 
en ibarettir. Nitekim bugün Almanva evin taşlığında telaşlı ayak seslerinin ka. ;e ~t~lyada hüküm süren nisbi sükOn ~u pıyıa doğru yaklaştığını duydu. Dudakla. 
eğışıkliği ifade edebilir. Elhasıl bu fld rında memnun bir tebessümle bekledi. 

~vlet, makul ve meşru maksadlarına Yaşlı bir hizmetçi kadın, kapıyı açar a~. 
~anla, tecfricle ve konuşma yolile var. maz neş'c ve ~ataret taiQn bir sesle: 
~a~~ karar verdikleri gün şimdiki ker - Ooo .. Buyursunlar efendim, dedi. 

ğüınden eser kalmamıcı ve Türk A!. N el d · · ? H f d tna .,, er er esınız. amme en i kaç g-Jndi\r 

1 
n münasebetlerini bulandıran u~sur. sizi dört göz.le bekliyorlar efendim! •• 

ar da ortadan kalkmış olur. Biz Tü k Genç adam. dudaklanndaki ayni mem 
\r ff r ler, eski dostlarımızın uıu. nun tebessümle içeri girdi. bastonunu-
~ta nkıyet1erfni sempati ile kar<:ılanıağa o ()-den be 

1 1 
4 • hizmetçi kadına uzatırken sordu: 

ka . . r a ışmışızdır. Ayni zaman1a nı ıdık ki Almanla: ilanihaye Versay - Mediha evde mi? 
~Uah~desinin esiri kalamazla!' ve kN·a Hizmetçi ellerile, ene.rede olacak?. gi _ 
sı~ ~ıllct .nihayet h:.irriye! ve istik?aliri bilerdcn hareketler ynparak. cevab verdi. 
h P taıhdıd eden bütün bağları kırmak Ergani bakır madenlerinde çalışma - Miktarları pek az bulunan lbirkaç - Tabii •• tabü efendim. Sizsiz nereye 

s~~~ın...ı malik1ir. Onun için Almanva, lar devam ebnektedir. Bakır şirketi Alman işçisi de yakında gideceklerdir. gidebi.l'irler?! .• 
kır u r.eçen muahedenuı askeri bağlarını tam ıbir faaliyet halinde bulunmakta - Esasen Kuvarsan bakır fabrikası m "_ Cknç adam, yukan kata uzanan mu -

arak mecburi hizmet esasına dayalı dır. Yukarıdadd resimlerde görillen iza- dürü iken (:imdi bu faıbrikaya müd~r şamba döşeli merdivenlere doğru koşar 
~:ni. ordu unu kurduğu ve müteaki~n be amelelerinin günde sekiz saat çalı- . ""' . adımlarla yürüdü. V? yukarı kata çıkıp 
~:~ı: k ri S r böl~esin: işgal ettiği z~. ~rak bütün işleri çok intizamlı bir ~e- vekili olan Nalın Krome~ ta . ~?nta~ ~~pısı .aralık duran hır odaya telaşla gir. 

d ız sad0 ce memnun olmuştu~ f).... kilde baÖzrmaktadır. İza'be mühendı'si zamanlarından kalına bütün püruzlen . an so • · - .. . Pahalı mobilyalarla silsl · bü -k ~ nra Avusturyanın, Sü ~ •'erin ve Kemal zyurıd bu çalışmalarda çok duzelterek fabnkayı normal bir şekle od bt k" . deki enmış yu t>ınelin 'lhuk ilh' b' 
1 

. anın r oşesm geniş Ye çok lüks 
la be ı · tarzları bira.: sert olmak. m ım ır_ ro aynamaktadır. Bu ayın sokmuştur. Günün .beş altı saati hariç bir divanın üzerindn h ikultld .. el . 
lerj raber Almanların birleşmesi Ta•·k sonuna dogru santral kısmının teslimi, olınak üzere hemen lbütün saatini fahri- a.::ınr- kad - art rd e guz bır n tasvib' 'k . • • 

1 
k . be k k e.~"T ın uzanmış ya ıyo u. Kapının 

df~ebıliri ı~e ı tıran etmistir. Hatta y.apı aca • .ıza ısınının abu! kat'i - ka dahilinde geçirmekte ve en ufak bir hafif gıcırtısına başını 1r.:ıı~i z 
'Z kı Çekoslovakyanın haksız sı bit~ktır. şeyle alakadar olmaktadıı'r. acn.ç -.ıamı k .ı_ b çevld ~H aman "-·· .uıu arşısın~ u u. emen ye. 

rinden sıçnyarak ayağa kalktı. Tatlı bir 
gülüşle elini u.uttı: 

- Ooo .. Hamdi Beyefendı. hangi rüz. 
giırlar sizi buraya gönderdi?. 

Bir an durdu. Sözlerinin muhatabında 
yaptığı tesiri anlamak ister gibi gözlerini 
şuh ve çapkın bir eda ile kırpıştırarak 

karşısındakine baktı. Sonra sesinde mah. 
zun bir ahenk ve hareketlerinde kızgın 
bir jestle ilave etti: 

- Kaç gündür, gözlerim yolda hep sizi 
bekledim. Gece uykularım kaçtı. bak yü. 
züıne, zayıflamışım değil mi?' Hain ne. 
ye gelmedin? .. 

Hamdi Bey, MedihaYJ omuz başların. 
dan tutup kucakladı. 

- Affet sevgilim, dedi. Bilsen ne ka
dar çok işlerim vardı? Çok karlı bir alış 
veriş peşinde idim. 

Mediha, Hamdinin kolları arasından 

sıyrılarak divana doğru yürüdü. 
Bütün kadınlık zekfısmı sarledcrek Hi. 

kaydane söylendi. 
- ıBana ne! .. 

Hamdi, Medihanın yanına gidip otur. 
du. Pırlanta yüzüklerle süslü küçük ve 
güzel ellerini avuçlarının arasına alarak 
cevab verdi. 

- Ne dedin sevgilim?. Sana mı ne?. 
Fakat biliyor musun çok yersiz bir söz 
bu! .. Bu işten kazanacağım bütün parayı 
sana hediye edeceği mı bilmiyor musun?. 

Mediha ayni Jakaydi ı!e ba~l:a lı.r ta • 
rafa baıkarak sordu. 

- Ne kadar? 
- On beş bin Hra' .• 

Bir an, ikisi de birbirlerin~ bakara} 
gülümsediler. Fakat HamdıOLn yüzıin • 
deki tebessüm birdenbire sihııd•. Gözle • 
rini odanın muayyen bir noktasına di • 
kerek ağır, ağır söylemeğe başladı. 

- Mediha, yavrum beni iyi dini~ bu • 
~'.:· Sana şimdiye kadar açmağa bir 
turlu cesaret edemediğim bırçok §eyler 
var. Şunu demek ıstiyorum kı, benim bu. 
günldi bütün servetim, bundan sunra da 
elde edeceğim btitün kazancım senindir 
ve senin içindir. Bundan bir an bile şü 
he etme!. Sana olan nşkırnı tasavvur el. 
mezsin. Seni çok sevıyorum Mediha. He. . . er 
şeyıını sana feda edebilirim. Seni yalnız 
çılgınca sevmek değil, aynı zamanda son 
derece de kıskanıyorum. Kimden dive 
soz:na •• Yaşadığın hayatı beğenmiyoru~. 
İstıyorum ki, yalnız, münhasıran benim 
~lasm. v: ~lünciye ~dar beraber yaşı _ 
Salım. Gnruyorsun ki, her cihetçe seni 
~'ud edecek k~rette bir adamım. Çe. 
kinmene, tereddud etmene hiç bir sebeb 
yok. Bizi ölünciye kadar mes'ud edecek 
servetim var. Gel Mediha, bugünkü ha. 
yatını değiştir, büsbiitün benim ol, senin 
le beraber rahat ve saadet içinde yaşıya: 
lım. Olmaz mı yavrum 'i' 

. Mediha şuh bir kahkaha atarak sırtını 
dıvanın arkasına dayadı. 

- Çocuksun Hamdi, dedi. Beni kim 
d~. h."1Skanıyorsun kuzum, senin değiİ 
mıyım, beraber değil miyiz sanki'> B 
manasız sözlerinin ne lüzumu ·., Şu 
gözle . k.. var ' u 

b
. . rımdah or olsun, eğer senden başka 
ınne a bakıyorsam •• 

h -.~~~de yalan söyleme Mediha. ben 
~sııu bilıyanım. Fakat seni gene af • 

<Devaıw 10 uncu sayfada) 
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(''Bekarlar, niçin ewlenmiyorsanaz? ,, J 

~j~:~:ri~z!::r:~ a ın ar ceua ueri ur ar 
•Başımdan öyle şeyler geçti ki şimdi kadın denilice 

adeta tüylerim ürperiyor 
''Erkekler ankete kadın imza sile kendilerini müdafaa' 
yollu mektublar göndermeğe haşladılar: Bizim göster-

• S. lJ. (lstanbul): ! kırk lira olduğunu, nafia yol çavuşu bu. d . .., . . b / h •z k A l kl k b l J • l 
cGazetenizde'ki anketin ild cephesini lunduğumu söylemiştim. Kanaatkar ol· zgtmlZ •a ra On QT l e Qr l Q mu Q e e e zyor QT il 

de muntazaman takib etmekteyim. Ben duğu cevabını wrerek bu para ile mes'ud 
de diğer bekar erkekler gibi kızlarımızı bir yuva kurabileceğimizi temin etti, ev. 
haksız bulup fikrimi yazmayı lüzumsuz lendik. 11 sene beraber yaşadık. Üç de ço. 
saymıştım. Fakat 15/7 /939 tarihlı gazete. cuğumuz oldu. Ben 3 sene evvel vazifem 
nizdeki bir bayanın yanlı§ dü§Ünceleri.."li icabı Karamü.rsele sevkedildim. Bin müş. 
okuywıca. bu mektubu yazmaktan ken _ külata katlanarak, ailemle çocuklarımı 

dimi alamadım. Diyor \ti: cBugünkü ka. da !beraber götürdüm. Oradan Gebze yo.. 
dın bir salon kadınıdır, diyemezsiniz, bu. hma gönderdiler. Bız ücretli memurlara 
günkü kadının evınin, mutfağının, koca. harcırah verilmediğinden birçok borçlara 
sının ve çocuklarının kadınıdır> hayır!.. girdiğim için buraya götüremedim. Her 
Şimdi böyle bir kadın pek nadirdir. İs- ay knik liranın 25 lirasını onlara gönde. 
tanbulda bazı evin yemeğim kadının ko. riyorduım. Bu hal böyle devam ederken 
cası pişirdiğini sık sık d11yuyoruz. günün birinde bana ihanet ettigini haber 

Sonra, gene diyor ki: cBekar erkekle. aldım. İhaneti sabit oldu. 11 senelık 
rin yazdıkları birer bahanedır. Çünku on. mes'ud yuvayı yıktı. Evlenirken benim 
lar evlenmekten korkuyorlar. Kendileri. ne ollduğumu biliyordu. İhaneti için ne 
nin bu korkaklıklarını örtecek ithamlar_ sc'beb düşünebilirim? 11 senede bir kere 
la, suçlu olarak kadını gösteriyorlat.> bile sırtıma giydiğim elbiseleri ütülemı. 

Evet korkuyoruz; faka;; kimden'! Ka. yen kanın, işleri olduğunu ileri sürerek 
ılınlardan, ve kadınların müsrifliğinden, isteklerimi yapmıyordu. 
kadınlann ihanetınden, hodkamlığından Ben bir evin yıkılmasının ne kadar fe. 
korkuyoruz. ci ollduğunu düşünerek bunlara katlan -

Erkeklerin elbiselerine ta~ almak ba. dun, göz yumdum. Bana ihanet ettiği er. 
banesile denıyor ki: cOmuzları geniş ol. keğin elbiselerini her haft<. üt:ilediği rıi 
sun diye içine dünyanın pamuğu tıkılmış mahkeme huzurunda şahidler ifade et -
tekeller onlar için tabiatten gelme şey. tiler. kendisi de ebem bu adam\. istemi • 
ler mi?> yorum, o erkekle yaşıyacağım .. diye u _ 

Peki, biz de soralım: Engizisyon devri. tanmadan da itiraf etti. Bu vaziyet kar • 
nin iŞkence aletlerine benziyen ve ancak şısında ben bir daha evlenebilir miyjm~ 
iki kişinin yardımile bağianabilen korsa. Kadın denilince adeta tüylerim ürperir.> 
\ar sizin için ta biatten gelme şeyler mi? .• 

Bir de, cevinde karısı için giyinen, hat_ 
~ traş olan erkek azdın diyorlar .• Sora. 
nm. acaba kocası için S?Çını tarıyan ka • . e C. (/•tanbnl): 
dm var mıdırh 

cAnkctinizc gelen cevabları muntaza. 
man okuyorum. .Kadınlar erkeklere, er. 
kelkler kadınlara çatıyorlar ve bir sürü 
sudan sebeıblude kıabahati birbirlerinin 

cErkek çok maddidir. Evleneceği kızın 
bam, hamamı olup olmadığını arar ·Je 
taadeti karısından gelecek parada zanne. 
der> iddiasında bulunuluyor. Ne yan iış 
b üstleriıre atıyoriar. Zaten meşhur bir ir düşünce ... 

Bilakis bunu yapan kız tarafıdır. Dü. sözdür: cKabahaU telli duvaklı gelin yap 
mı .. ıar da yü

0

ziinP. bakan olmamış> der • )ün masrafları için fuzuli birçok masraf. ~ 
ar gösterirler. Az maaşlı bir erkek ken. ler. Evlenmemeğe veyahud evlenip de 
li seviyesinden yfrksek bır kızı mes"ud mes'ud olmamağa sebeb ne şudur, ne de 
edemem diye almaz. Kızların ise, go:r'.i bu ... H~inin bapnda terbiye gelir. Bun 
yüksektedir. Bu erkek kimi :ılsın? (İşte dan sonra da ikinci sebebi dengini bula -
benim ev1eneme-yişimin yegane seb~bi mamakta aramak icab eder. Şimdi iki ta. 
;udur) bayan okuyucu yazısını şöyle bi. raf Çail>ı.şadursun ben de başımdan ge. 
tirmiş: çeni ve fikrimi kısaca yazayım: 

«Doğrusu l_cızlar gözlerini dört değil, Arık.arada yazıhanemde çalışan fakir 
sekiz açsınlar ki mes'ud olabilsinler.> bir kız vardı; daktilomdu. Olur ya, beni 

Ben de cevabımı cdoğrusu bekar er _ sevdi, kendisine evlenmeğe niyetim ol . 
kelkler gözlerini dört değiı, sekiz açsınlar madığını söyledim. Halbuki sebeb bu de. 
ki mes'ud olabilsinler. dıye bitirsem da. ğildi; aramızda seviye farkı vardı. Uzat • 
ba müna.sib oima.z mı·ı, 1 mıyayım, htr gün bana her şeyi itira! etti 

~ ve: cAnnem fena bir kadındır, beni fena 
~ yola sevkedecektir. Beni almakla büyük 

sevab işlemiş olacaksınız. Hayatım kur _ 
• lbrahim Ôzarı (Geyve, Tarak- tulacak, size ebediyen minnettar kalaca. 

J): 
cAnlretiniü.?, başı;na gelen felaketi an. 

!atarak cevab vermek istiyorum. 92d se • 
Desinde genç bir kızla teehhüi ett.im. Ev. 
'enme kararını veı:me<len evvel mali va. 
li)"etimi kendisine bildirmiş. ma~ırr.ın 
1 

Edebi tefrikamız: 20 

ğım> dedi. Düşündüm: F enayi, iyiyi a • 
yırd eden bir kız. Hayatını kurtarmış o. 
lacağım, nasıl olsa evlenecek değil miyim 
alayım, dedim ve evlendim. Fakat şar . 
tımız şu idi: Annesi kı;ı:ı ile, kız annesi ile 
yalnız benim yanımda konuşacaklar, 

e M. Ş. ( Karantine lzmir): ı tırladım. -Omid ederim ki L. T. i:mzasile gencim eğlence isterim. Karım beni tat. 
cBekarlar Türk kadınları ev işi bılmi. yazı yazan bayın da gözü şu satırlara min etmiyor, karşıma geçip bir kndeh ra. 

yen: diye yazıp çızip duruyorlar. Biz ev ilişsin de okusun. Bu ümidle şu satırlan kı içmiyor> diye şikayet edıyorlar. Kansı 

işi bilmiyorsak, acaba erkekler ik.adma ilAve ediyorum ki; çocu&r.u beşikte ağlar. da yeni evlilik s~se~liği ~çinde ses çı .. 

1 1 d·ı· b"l" 1 mı? keıı. ocakta yemel'•i yanarken bırakıp eğ. karmıyor. Fakat ış boylelıkle kalmıyol\ nası muaınıe e e ı ır ı ıyor ar . ~ 

Farzedelim ki bir kadıncağız üç dört lenceye gitmiş bir bayan ne gördüm, ne ;Herif günün birind~ bir so~~k şırfmtısmı 

saat mutfakta mesela gözüne soğan su- de işittim. Fakat çocuklarının o günkiı ı~luna takınca ~vlne getınyor, karwnı 
,,..,,....... - ·· k ı::a · mış us" te yiyeceğini bile eğlencesine feda eden er-~doverek rakı soırasını kurduruyor. O .. yu ~ .. :ı.ş gozu yanar en ~ şrr , -

lik a elini tencereye yapıştırıp yakmış, kek ipttim. Hatta gördüm de. 12 Tem • nun karşısında yeyi9, içiyor ve daha akla 

yalı~d da kesmiş. Velhasıl canı yanarak muz tarilıli gazetede Leyla Erişirgil im: ge!medik rezaletler ~a~nyor. _ 1ı-' 
ve canı yanmasına rağmen büyük bir ıti- zalı mektubu d.a okudum. Ve §U kanaati Bu aile kadınları ıçmde bazıı_arı .olün. 

na ile pişirdiği yemek biraz tuzsuz ol • hasıl ettiın ki bu mektubu yazan bir ka. ciye kadar bu hale tahammül edıp sınirl~ 

ahud · d"b" t t ta dın degıv·ı, bekAr bir baydır. Kaleyi bu tı.astal.ıkh, bedbaht oluyorlar. Bazıla?1 muş, vey tencerenın ı ı u muş 

b . k k k Ak suretle içeriden fethetmek için gilya ka. ayrılmak için mahkemeye koşuyorlar, ba. yemek ıraz yanı o muş. şam eve . . . 
1 dın "b" k d · 'l kt b zıları da ondan aynı yolda ıntıkam a • eli sofrada bu yemeği yiyen erkekle • nnş .gı ı, a ın ımzası e me u ya - . . 

g P - - b d b" k k mağa kalkışıyorlar. Hıç bır kadın yoktuı rin yüzde kaçı bu kusuru kadıncağızın zıyor, gonıyorsunuz ya u a ır er e 
- d k d b d hilesidir. ki kocasırıa hiç yere hiyanet etsin. başına Vll!mlaz ve yuz e aı;ı a un an 

kavga çıkarmaz ... Bunu herkes bilir. 

Haübu1d adamcağız: cÇok lezzetli ol -

Bayanlardan biri de kadınlar susuyor, 

sükut ikrardır diye yazmış. 

muş> dese, karısı : cTuzsuz oldu. yanık Hayır! Bizim sükCıtumuz ikrar değiJ, 

kokuyor!:. diye özür diliyecek ve ertesi sabırdır. Bayan Suad Derviş münakaşa • 

Geçen gün bekarlar sütununda bir er. 

keğin yazılarını okudum, o gün. bugiln 

gülerim. Birçok para sarfetmiş. evlen "! 

miş, ertesi gün kayınvalidesinin elini öp. 

mekten dönerken çarşıya uğramışlar ha. gün yapmamağa gayret edecektir. ya girip bizi de münakaşa etmeğe teşvik 
Bana aile hayatında erkekler daha ge. e't:mcden ortaya çıkmadıksa bu sabrımız- nımına sadec"" pudra, allık gibi şeyler a. 

çimsizdir gibi geliyor. Burada şahidi ol. dandır. Ve sabırlı olduğumuzu bir kere larak 28 küsur lira sarietmişler. 

duğum bir hikayeyi anlatmaktan kenrli. daha işte bu şekilde isbat t>tmiş bulunu. Her kız evlenirken muhakkak kendi • 
mi alamıyacağım. B"undan birkaç sene yoruz. sine tuvalet takımı satın alır. Muhakkali 

evvel şarkta küçük bır kazada bulunu • Siz de hilekarlığınızı kendinizi m~d:ı. onun hanımı da almışhr. Ve kız palyaço 

yordum. O zamanlarda oraya muvakkat faa eder:ken kadın imzası kullanmak su. gibi boyansa, iki günde bir kutu pudra 

kü~ük bir tiyatro gelmiş temsiller veri • retile isbat etmiş oldunuz. bitmez ... Bu bay hanımına ihtiyaç içh1 
yordu. Tanıdığımız bir erkek büfin va. değil, her halde hediy!:! olsun diye böyle 

ırmı yQğunu bu artistlere yedirdikten şeyler alın~ olacak, o zaman şikayet eL 
sonra, cebinde on para kalmayınca o gün m:esin... O kar1sına yirmi sekiz liralıK 

evinde pişen bir tenc'.!re dolmayı, tence. 

resile ibirlikte alıp ~arşıya götürüyor. 

ÇMŞJda satıyor ve parasını alınca tiyat. 

roya gidiyor, o gece karı.sile çocukları aç 
yatıyorlar. Bu hikayeyi şimdi yazarken 

10 Temmuz tarihli gazetede M. Naci 

e lzmirde Niğdeli Ahmed Hsta 

karuı Nazillili M. Onay: 

Ned'ell 'l\ir.k kadını müsrif, modaya 
düşkün olsun! Ve hele babasının evinde 

tu:valet takımı içın ondan soğumuşsa pelt 

ayıb ... Her halde boşanma bundan do • 

layı değildir. Üçüncü günü kayınvalide .. 

yi ziyaretten dönerken her halde gen9 

evli bay bir başkasını görüp sevmiş ola. 

ca'k. peynir ekmek yiyen bir kız koca evinde 
imzasile bekarlar anketine cevab veren d 1 b k 

şunu, bunu beğenmemezlik etsin!. Böyle Zaten büftün boşanma ava an aş a .. 
bayın erkeklere bigünah demesini ha • larını sevmekten ileri gelmiyor mu? 

gizli kapaklı konuşma ve benden .saklı 

buluşma yok. 
Evlendiğimizin üçüncü ayında gizli bu. 

luşrrutlaır başladı. Bunun bir ayrılığa va. 
racağını ikisine de anlattım. Bir daha ol. 
maz. dediler. Fakat bir daha, bir daha, 

.bir daha da oldu. Şüphelenmeğe başla -
dım. Çünkü öyle bir ana k, kızını men -
faati için başka başka erkeklere teslim 

etmeı'.k'te tareddüd etmez bir ana . . . Fena 

bir ana idi dedim. Aklınıza nasıl geliyor. 
sa öyle bir Iena ana. Böyle bir ananın kı. 
zını aldığım için belki beni kabahatli bu. • lursunuz. Lakin hiç te öyle değil. Kız 

verdiği sözde dursa idi bugün çoluk ço. 
(De,•amı 10 uncu sayfada) 

şey olur mu? .• Bunlar kadınlara karşı 

yapı;Imış iftiralardır.. Bunlar hep istibdad meylini hasret1e 

Halbuki bunun ak.si doğrudur. Pek ya. 

kından tanıdığım bir adam, adeta çıplak 

denilecek bir halde evlendi. Ayağına pa. 

buç, sırtına esvab buldu. Kızın babasının 

verdiği sermaye ile dükkfın açh. Şimdi 

evinin içinde başta taç olarak tutulan ihti 

yar kaynatasını dcivüyor. Halbuki bugiln 

onun çocuklanna gene o ihtiyar adam 
bakıyor. 

Bundan başka öyle yeni evli genç1Pr 

anan gençler... Kapı arkasında bf.'şini a .. 
lıp üçünü bırakmak emelindedirler. 

Ben kendi hesabıma evli bir kadınım, 

kocamdan da hiç bir şikayetim yok, çoli 

mcs'udum. Yalnız etra!ımda gördüğüm 

şeylerden aldığım intıbalar üzerin böyle 
yazıyorum. 

Bugünün, kızını, kadınını beğenmi • 

yen erkdk evlenmesin, serbest yaşamağa 

devam etsin, bir takım iftiralarla gen9 

tanıyoruz ki evlendiklerinin üçüncü giL kızlara hücum etmek günahtır • 

nü kötü yerlere devama başlıyorlar. Ne. Biz kadınlar ev yıktırıcı değil, ev ya • 
den b6yle yap1yorsun diye sorsana: cBen pıcıyız.» 

dökecektim. Gayet lakayıd ve isteksiz: 

- Ya .. dedim. Dernek böyle sürpriz
ler hazırlamak için akşam erltencc bizi 
yalnız bıraıktınız. 

düğünü görmiyecek kadar sersem de- Biraz evvelki görmernezli:kle bu aıa
ğilim. Peki amma bunu niçin yaptı, ka arasında ne münasebet vardı. Ona 
darğın mı? Neye dargın olabilir? Bu- karşı almıya hazırlandığım ağır vaziyet 
raya dönmemizi ben istemedim. Ak - bozuluverdi. Yü.z.ümdeki sıihhate kadar 
şamdan'beri aramızda mühim bir şey alakadar olan kadına soğuk muamele 
geçmedi. Bu kadın, ibu altın kafa bir yapmak tetbiyesitlik olacak. Ayni ne-

-.:Bul!han Cahid muamma vesselam. zaketle ve biraz da babasına hitabede-

Vereceği mühim havadisle doğru .. ' 
dan doğruya a~akadar olrnıyarak ak -

şamki nezaketsizliğini yüzüne vuru .. 

şum onu altüst etti. İnce kaşları çatıl· 
dı. Kurşuni gözleri bulandı. Ucu biraz 

.. .. • Şimdi aşağıya inmek istemiyorum. rek dedim ki: 
Apartıınanda işitmediğim horoz ses- dınların ne d~~nc~e mahluklar ol - İçime öyle bir yeis çöktü ki şu anda _ Mükemmel uyudum. o kadar ra-

~-ri, .. tavu~ gıdaklama}~? arasında .. gö- duklarını bi1ldıgım ıçı.n ne olsa onlara kabil olsa onlara görünmeden fırlayıp hat ettim ki belki bir haftalık yorgun
ıumu a~tıg~m. zaman gune:1 yatagırna alt olrnıyacağıma da ~~in~m.. Gül~p gideceğim. Fakat budalalığın lüzumu luğum çıktı. Beklettiğim için özür dile
~adar gırmıştı. Yattığım gıbi kalıp ha- geçmek bende adeta ikmcı hır tabıat yok. Sinirlerime hakim olmanın tam miyeceğim. Çünkü bu kadar rahata a
lınde ~almışım. Hemen fırladım. . v. oldu. Ş!mdiye -~adar her çeşidini tanı- sırası. Ben de onun beni gördilğünü lıştınlan misafirin saygısız'lığında ev 
A_çtıgım pencer~e~ lavanta çıçe~ı· dım. Bır de boyle m~amrnalısını tanı- farketme.ıniş giıbi davranabilfrim ve a- sahiblerinin de günahı vardır. 

kekık 'k~rışık _temız hır kır havası hü- mış olayım. Ne çıkar. şağıya iner, onu gayet soğuk selAmlar. Osman beyin n~'e fırtınası halinde
rum e~tı- _Genış nefes alarak birkaç ~e: Traş olurken onun sesini duydum. Osman beyle de tatlı tatlı konuşurum. ki sürekli kahkahaları ve genç kadının: 
r.a gerındım. Osman bey tabiat sahıbı Bahçede babasne şakalaşıyor. Acele et- Bravo Cevad. Yaman adamsın vesse - - Hakkınız var. Babam ıburada yal-
bir adam. Yatak odalarında akar su var. tim. Ve pencereye yaklaştım. Havuz lam. nız kalmamak için eline geçen dostlara 
Burası ikonforlü bir dağ pansyonu. başında çocuk gibi 'birbirlerine su atı- Derhal bahçeye indim. bütün ikramını yapar. 
Doğrusu böyle bir ahbab tanımam çok yorlar. Vildan bugün pek neş'eli. Fakat Beni görünce su oyununu bırakan Diye batırdığı iğnenin acı tatlı gülüş-
laydalı oldu. Şehirden bunaldıkça bu- belli olmaz. Canını sıkacak bir kelime baba kız adeta 'bir ağızdan haykırdılar: meleri arasında sofra başına geçtik. 
raya kaçmak pek kolay. ile kabus haline gelebilir. - Nerede kaldınız canım. Karnımız Vildan :bu sabah bütün şakraklığı ile 

Fakat genç kadınla tanıştığıma ya - Beni babasından evvel gördü. Fakat acıktı. konuşuyor. Küçük 'bil'lfır ibir kavanoz-
vaş yavaş pişman oluyorum. İçimde görmemiş gibi davrandı. Yavaşça pen- Genç kadın ilave etti: dan tabağıma !bal ayırırken dedi ki: 
bezgiıiliğe, bıkkınlığa benzer bir istek- cereden çeki;dim. Bu sefer ben sinir- - Muhakkak ge?o:? uyumadınız. Bel- - Cevad beye bir sürprizim var. Ne-
sizlik var. Vildan bana lrorirulu bir ka- lendim. Gördüğü muhakkak. Afacan ki köpekler sizi raha1:S1z ettiler. Fakat dir diye sorsanıza ... 
dm hissi veriyor. Bununla beraber ka- gibi gözleri var. Ve iben de onun gör - yü~ünüzde yorgunluktan eser vok. Osman bey kıs kıs gülerken tabağımı 

havaya kalkık burnunun kanadları oy
nadı. Sinirlendiği belliydi. Ve ben de 
lbunu istiyordum. Hazırladığı sürprlzl 

merak edeceğimden o kadar emin ola

cak ki beklemediği bu cevab onu şa .. 
şırtmıştı. · 

Osman bey de pek ileri gittiğimin far 
kında idi. Bereket Osman bey aramı '" \ 
za girdi: .. 

- Hayat zaten sürpriz dolu. İddia 

etmeye ne lüzum var. Fakat ben de me 

rak ettim. Ne imiş bu sürpriz Vildan? 

Hislerini yenmeğe alışmamış )nsan .. 

larda görülen . infial ile başını iki yana 
salladı. / 

(Arkası var) 

-
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KAHKAHA TiYATRO& 
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Sarışın Hemen "Şehir Tiyatrosu,, , 

tulii.at kumpangaların 
rakib mi olugor? 

Sarışın giizel oha 
amma~ taklidlerin • 
den sakınmalı! 

* Sarışınlann mai. 
bul tUıtulmasında ro. 
mancılann, hikaye • 
ciledn yaptıkları 

rekl8mın büyük te • 
liri vardır. Onların 

romanlarındaki, hL ~~~:;~~! 
kAyelerindeki güztıL ~,,...___,,~ 

ler. hep aan saçlı o • 
lurlar. 

* 

İki komşu kadın konuştular: 
- Bayan Necmiye ile kapı önünde biP 

saat konuştunuz .• Onu içeri alamaz mıy. 

dınız? 
- İçeri alacaktım amma, vakti yok • 

muş.. cHem~ gideceğim, kapı önünde 
konuşalım> demişti. 

* Süratli değil 
Daktilo namzedine sordular: 
- Biri söylediği zaman siz yazabiHr 

ınislııiz? 

- Yazanın, fakat ..• 
- Faıkat? 
- Söyliyen kekeme olursa!. 

YAZAN: iSMET HULOSI 
.İstanbul tarafı:ıdaki bahçelerden biri. Hazmı ve arkadaşları geçen mevs 

nin çıkaTdığı el illnlarında, pelı. yakında, de çok tutunmuş olan cBir muhasib 
kaydile şu satırlar vardı: nıyor> u oynuyorlar. Güzel oynanıru 

cİstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu lan bu vodvilin bahçe temsillerinde 
san'tak.8.rlarından Hazım ve a.rkadaparı. rağbet göreceği muhakkaktır. Esa 
tam kadro ile bir muhasib aranıyor ko • Hazım ve arkadaşlan bunu bildik * medisini temsil edeceklerdir.> içindir ki başka bir eser seçmeyip b 

Tarık geliyor Hazım ve arkadaflarının •Bir mutıa. seçm~erdir. 
~ mulı'arrirle~izden Dr. Tarık sib aranıyor> sayfiye yerlerindeki ga.. Kışın 'kaymağı alınan eserin sütü, 

on g(ln evvel Bükreşe gitmişti. Bize gön. zinolardan. birinde temsıl edeceklerine ıın bahçelerde satılabilir. Çünkü ba 
derdiği bir mektubda Pazartesi günü Ga. dair bir ilAn da evvelce garmilştüm. bahçe dolaşan ufak tiyatro tropları, 
las l'iın&nından İstanbula müteveccihen İkinci ilAnı bir üçüncü ta'kib etmed~n nu da yaıpamıyacak kadar za .... #+..rlar. 
ha ek t d ,.;... bild' · f Arkadaşı ;ııu.w. r e e ecıe& ... ı ırmış ı. • evvel, Hazım ve arkadaşlanna; tuttuk • . . 
mızın Pazartesi günü bir vapurla lstan. . Anmıa ŞU var ki Şehir Tiyatrosu, k 

Ben boyah sanla • 

n, eski elbiselerini 

boyadıktan sonra g1. 

yen züğiirdlere ben.. 
.zetiyol'Wll. cOnlar da 

güzellik zQO.rdü oL 

dutları için saçlarım 

boyatıYoflart diyo • 
nım. 

- Bu yaz, seninle birlikte bir gün olsun bir plaja git. 
Meyi o kadar istiyordum ki! ••• 

ı..;.,,_ h k ~· .. Salı günü lan sakat yoldan b1r an evvel dönmele .. mağı alınan piyesin sütünü satmakl 
uu.ıa are et edece6ıne gorP. . . ta si d ıw a 
(aradaki mesafe 11 saattir) ve en geç rını v ye e eceli.m. çinece'k dereceye diışilriilınemelidır. 

Beraber olacak ı 
Genç edek, gilnlerdenberi takib et • 

tili genç kıza so .. 
.; , kulınuştıı. 

- Dün gece rü. 
•---~~ yamda sizi gör • 

dilm. 
Oens kız cevab 

lftrdi: 
- Her halde annemle babamla bera. 

berken ıfxmıii'5ü:nthıdilr. çünkü on1ar 

yanımda aılmadan ö&ere beriye gidemem! 

* 
Kabahat kimde ? 

Evli erltek, ltaDlfUIU bdma derd ya. 
•yordu: 

- Karım her 
zaman siipilrge • 
leri kafamda kı • 
rar ?e sonradan; 
kabahat senin der. 
· - Kabahat ha • 

kikaten sfzfn mi? 

- Kanmııı dediğiu bakılırsa öyle •• 

Kafam ~ lta.tı imJfı, llipürgeler o yüz. 

den ıkıTılowl&rmlf. 

* ' 
Kendi kendine 

Güzellik eıııstitasbe lfren adam, ay • 
nanın karşısında 

bedi kendine ko. 
JlUfllU kadını gör .. 
dD. Merak etti, 
enstitüde çalışan .. 
lardan birine sor .. 
du: 

- Bu bdm aynanın. ka.I'§ısında neye 

kıendi kendine lronUfQ10r! 

- Matıyaj1a gençleftirdik, kendisini 

aynada ~ km zannetti, konuş.mı .. 

Ta başladı. 

* 
iftira 

Genç mia. geng erkek arasında: 
- Ali ile kur 

yapıyor, beni al • 
datıyorsun ha? 

- Bana iftira 
ediyorlar. 

- İftira mı edi. 
yorla.r? 

- Tabtl itltra ediyorlar, ben Ali ile 
lıur yapm.adım.. Neoati ile yaptım. 

* 
Anneni düşün 

Baba, kocasından ayrılmak istiyen kı. 
~ Dna nasihat verdi: 
; \ - Kendini dü . 
• · fÜDmÜyorsun lkı . 

• zım, beni de dil .. 
fiinmüyorsun, hay 
di bunlar neyse .• 
Hiç olmazsa anne. 

nt düşüıı .. İstediği gibi çıkışabilecek ye. 
n.i bir damad buluncqa. kadar kadınca .. 
i:ız nasıl yaşar. 

S~sız - Ona, nadir bulunabilecek 
bir şey hediye etmek isterim. 
S~Zı - Saçlarından bir demet ke .. 

dün fstanbulda bulunması icab ederdi. Temsil, tam kadro ile verileceğine göre Eğer bu san•atkArlar tatil ayları 
Ge.lımediğine göre arkadaşımıı; vapura bu trop Şehir Tiyatrosu komedi kısmı. boş durmamak istiyorlarsa (hem n 

binmemiş, yüzerek İstanbu1a gelmeyi nm U kendisidir. Şehir Tiyatr0.5U idare.. ~ş dursunlar) daha derli toplu bir 

tıerdh etmiş olacaktır. Onun için bir gün sinden üvey evJad muamelesi gören; ya.. ki:de, d~.a derli toplu bir sahnede g 

daha gecikmesi bizce tabii görülmüşt:ir. ni dram kısmına nisbeten az masrafla, az ~~melidinler. Me~la Tepebaşı bah 
Haber aldığımıza göre §ehrimizdeki spor emekle ve gelişi güzıel idare edilen bu kı.. sının Gardenbar tarafındaki sahnede 

t 
lar haftanın muayyen gecelerinde te 

teşe1dkülleri, yüzerek Galastan stanbu. sunda bir başıbozukluk havası esmek. ·u b'l· 
1 . · .. ·· te·vdi. sı er vere ı ır er. Yaz mevsiminde y 

la gelecek Tankı karşılamak ıçın buyuk .,, k 
. 1 d İst b 1 Gö'r.J\:~xı;,·...., ı'lAnlar da l h eser çı armalanmı da lüzum yok.ur. 

pır program hazırlamış ar ır. an u • uu6 ....... " ayn avanın k'd . . 
daki yıüzücüler tarafından Boğazda kar. elin esmekte devam ettiğine i§arettir. .ki

1
• en ~~ve beğenilmış ''odvil 

şılanacak ve gemilerin sürat rekorunu 

'kırma hatırası olan !kendisine Pelcngi. 
derya şeklinde yapılmış bir kupa hediye 
edilecektir. 

ı temsılde, üç temsilde bir değiştir 

* tekrarlarlar ... Bu neden mümkün 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı •Hazım masın? •• 
ve arkadaşları> adını aldıktan ve sah • ·Bir eseri, evvelden oynanılmış sip ver! 

------------------------------~~eyebenum~enb~~H~~mWeili~~~il~bird~~~~g 
. ~ Esmer sillere başladıktan ıonra, temslllerin na. provalan, gene killfeti mucib olacak 

• Hepsinin saçları si sıl olabileceğini dütünınek bile zaid o. denilebilir.. Evet yeniden prova ya 
~ yahtır. İyi ki san ol. lur. mak, yeniden külfete girmek önüne 

~ . J ;nam.ış.. Çünkü saç.. Bu tarz temsiller, yerleri kolay kolay çilmesine imkan olmıyan bir zarure 
\.-1..,./ a.nn. sarıya boyat • dolduru!maz san'atk:Arlar olan Hazını ve Mademki temsiller verecekler, bunl 

Sevgilisi Tarıdevuyrı gelmiycn Ci§ık - Atlattı gcıliba, at. 
Zattı, muhakkak atlattı, yüzde yüz atlattı.. 

nıış esmerleri gör • arkadaşlarının san'at kudretlerine halt-l da katlanacaklardır. 
düm. Çok fena olu • 

Sarışın ekseriyetle 
güzel görünür amma 
soğuktur. Esmer gü. 
zel görünmez amma 
şirin olur. Şirini, so .. 
ğuğa tercih edenler 
çoktur. 

g~tirnıez amma, san'at mevkilerini hig te !stanbulda yersiz, yurdsuz, başsız, i 
yü:ksefunez. Ve bilhusa Şehir Tiyatrosu resiz göçepe hır Şehir Tiyatro ·· . . . . su go 
ısını :ıçı.n aleyhte yapılabilecek reltllm • istemeyiz. 
lMm en kuvvetlisfne kapı aç.ar 1 H 1 A • 3met u U6 

Yeni tayyarecilerimiz 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._._~~._~~--

• Armonik 
Doktor - Ciğerlerinizi dinledim •• Her 

halde nefes çalgılarından birini çalıyor. 
sun uz? 

- Evet doktor, nasıl bildiniz? 

- Ciğeırlerinizdcn belli •• Söyleyin hıın 
gi çalgıyı çalarsınız?. 

- Armonik! 

Giyinmek 
~~'Jj _ Niçin elbiseleriniz bu kadar eski, 

,.-- halbuki karınız yepyeni elbiseler giyiyor. 

- Olabilir. karım moda mecmuaları. 
Kadın - Sizi rahatsız etmıyeceyini na göre giyinir. 

bilsem, paketimi kolmğun üzerine 

koyacağım. 

- Ya siz? 
- Ben de masraf pusulalarına göre! 

K ımral 
Kumral modası 

geçmiyen klasik el . 
biselcre benzer, heı 

zaman makbuldür. 

* - Karın sarı saç • 
lı mı? 

- Hayır! 

-· Öyleyse siyah 
saçlı? 

- O da değil! 
- Öyleyse kum . 

rnl? 
- O da değil! 
-·Ya ne? 
- Saçları dökül • 

müş. 

Büyük Bayan - Siz bu haftcı p14jda k aldınızs<ı, ben de 
güneş yanığı husule getiren blr l4mba aldım. Onun al.. 
tında bir hafta kitab okudum. 

Yukanda: Enma•uddakt motörltl tayyare Jcampındaki gençler biT' arada; 
AıaDıda genç biT talebe ycılnu uçarbn 

Ankara, (Husus!) - Türkkuıunun E. Bugüne kadar 10 talebe yalnız uçr 
times'uıddaJd mot.örlQ. tayyare kampı on b lAm 

J'1 at-lftlr. Gunden güne yalnız 
bet gündenberi faaliyetine devam t-t. 
mektedir. Kampa. eeçen •ene İnönünde matadıya Tbaflıy.an gençlerin a<ledl artın: 

- . r. ahmınlere göre bı" h ft C brovesı alan talebelerden 58 genç iftL r a a so 
rak etmı,ıir. Sabahlan saat beşten on 53 talebenin hepsi de yalnız uçmaya t 

bire kada.r devam eden UMlarda her ta. manasile liyakat kesbedeceklerdir. 

lebe beş defa hocasile birlikte havala."1- İnönünde de plAnör uçu§lan faali3 
makta ve on dakikalık bir turdan .ı,onra başlamıştır. Oradaki ik&.J1lpa da 350 t4 
lıımektedir. be ijtiı-ak etmi§tir. 
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Son yirmi beş yılın 
meşhur cinayetleri nana ueBHimizin canBırıdaBi tetftiBleri 1 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
diyorum. Çünkü sana 5.şığun. Senden 

ı yaşamağa tahammülüm yok. Bunu 
liyorum. Beni kırma Mediha, bu tek -
imi kabul et, göreceksin ki çok mes'ud 
acağız. Sana ayda beş yüz lira harçlık 

eririm. Ufak tefek masraflarım görür. 
· • Sonr~ yüz lira da hizmetçilerine tah 
s ('(!er im. Di~er bütün masrafın gene 
ana aiddir. Kendi apartunanırnda otu -
ruz, hususi oir otomobilimiz, şık ve tc. 
iz bir şoförümüz olur. Her an istediğin 

ere gider, gezer eğlenirsin. Bu hayat 
aha mı iyi Medih&, niçin peki demi. 
orsun? Gülme sevgilim beni üzüyor • 

n! .. 
Mediha tekrar urun bir kahkaha koyu_ 

erdi, kırılarak, kıvranarak gülüyordu. 
nra birdenbire ciddileşerek cevab ver. 

- Beni para ile satın alamazsın Ham. 
i Bey, bana senin tekliflerinden daha 
arlak tekliflerde bulunanlar da oldu. 
akat ben gene kabul ctmi!dim. Çünkü 
nları sevmiyordum. Siz ise •• 

Hamdi, acı. acı gülümsiyerek, Medi • 
anın sözünü kesti. 
- Beni de sevmediğini biliyorum! 
Mediba, Hamdinin kolunu çimdikliye. 
k bağırdı. 
- Bir daha böyle konuşursan, yüzümü 

öremezsin!. 
Hamdi, bu büyük ve korkunç tehdid 
şısında boynun-::ı bükerek yavaş bir 

esle sordu. 
- Peki Mcdihacığım, halimiz böyle 

e olacak?!. 
Medihanın ceva.b vermesine vakit kal. 
adan oda kapısı evveli hafif fıskelerle 
rularak açıldı. Hizmetçi kadın, yerden 

ir temenna çakarait sırıttı. 
- Sofra hazır efendimiz!. 
Mediha, bahsin değışmesi için bunu 

ir fırsat bildi. Hemen ayağa kaJ.l'garak 
amdiyi kolunda!l çekti. Sonra gülerek: 
- Buyurun Hamdi Beyefendi, bugü!'l 

iz çok sinirlisinız, adeta çocuklar gibi • 
iniz? •• Fakat birkaç kadeh sizi ne§'el('n. 
"rir, bu karanlILt düşüncelerinizden ayı. 

zannediyorum, dedi. 
Büyü~ salonda mükellef bir sofra ha. 
lanmıştı. içkiler ve meyvalar buzlar 

çinde idi. Envai çeşi.d mezeler masanın 
zerine itina ile yerleştirilmişti. 
Karşılıklı yerlerın!? oturdular. Hamdi 

algın ve kederlı bakışlarla Medihayı sü. 
.. yordu. Bu sırada bir şey hatırlıyarak 
llerini ceblerıne sokup karıştınnağa baş. 
adı. İç cebinden küçük bir mahfaza çı • 
arıp ayağa &alktı, mahCazayı açarak 

'çinden, nohud tanesi büyüklüğ-lnde iri 
ırlnnta taşlı bir yüzük çıkardı. 

Mediha elini Hamdiye uzatırken: 
- Neye zahmet ettin Hamdi Bey, dedi: 

e lüzum var böyle şeylere? •• 

Hamdi cevab vermedi. Sade gülüm -
iyerek yerine oturdu. Mediha yerinden 
alkarak gramofonun başına geçti, bir 

plak seçip gramofona yerleştirdi. Sonra 
gelip tekrar yerine oturdu. Hamdi, küçük 
kristal kadehlere rakı doldurmuı içmek 
için Medihayı bekliyordu. 

- Sıhhat ve saadetin için içiyorum 
Mediha! .. 

- Teşekkür ederim Hamdi Bey! •• 
Medihanın gramofona yerleştirdiği 

plBk hazin bir şarkı idi. cNe zaman rah. 
medecek, halime bilmem şu felC'k>. 

Bil'birine tokuşturulan kadeh er teva. 
li ettikçe Hamdi daha dalgınlaşıyor, y-1. 
zil daha kederli bır mana alıyordu. Ar. 
nk hiç bir şey söylemiyor, yalnız içiyor. 
au. Bir aralık yerinden kalktı. Birçok 
plakların arasından bir tane seçti ve gra. 
mofona lkoydu. 

cYeniden ŞişHde şişlendi gönüh 
cBir ipek çarşafa işlendi gönül> 
cinciden dışlerl~ dişlendi gönül,. 

Şarkıyı bir müddet ayakta dinledi. Soıı 
ra yerine gelip oturdu. Birbirlerine bakı. 
şara'~ gülüştlile.r. Hamdi hala koRuşmu. 
yor, susuyordu. Mediha Hamdinin sük\ı. 
tundan sıkılarak sordu: 

- Niçin konuşmuyorsunuz Hamdi 
Bey, dargın ınıyız' Yoks:t artık beni sev. 
miyor musunuz? 

H amdinin gözleri ıslandı. 
- Seni sevdiğim için bedbaht oldum 

Mediha! .• 
- Neden Hamdi Bey? Niçin böyle ko. 

nuşuyorsunuz, bu sitemlere ne lüzum 
var?. 

Mediha. masanın üzerinde duran çok 
küçQ.k bir kutuyu açtı Bu beyaz bir toz. 
du, iki parmağile bir miktar alarak bul'. 
nuna götürüp uzun, uzun çekti. Sonra, 
derin bir nefes bıraktı. 

-Oh! .. 
Hamdi anlamıyan gözlerle Medihaya 

bakıyordu. 

- Nedir o, Mediha? dedi. 
Mediha küçük kutuyu Hamdinir.. önüne 

sürerek: 
- Sen de çek biraz, dedi. Göreceksin 

ki, bütün kuruntuların. kederlerin da • 
ğılacaktı.r. Bu olmasa zaten ben yaşıya.. 
marn! •• 

Hamdi tekrar sordu: 
- Peki, nedi= o? 
- Kokain! •• 
- Kokain mi?. 
Mediha katıla, katıla güldü. 
- Ne zannettin ya, nezle tozu mu 

sandın?. Al, sen de al. korkacak:, şaşı • 
racak ne var?. 

Çankın (Hususi) - Nafıa Vekilimiz Ali Fuad Cebesoyun buradaki tetkiklerini bildirmiştim .. _vekil, ~ıda 
halkla muhtelif temaslar yapmış ye birçok meseleler üzerinde alAka göstermiştir. Resimler, Vekilı Partı binasına 
gelinken ve orman sanayii ıhakıkınd.a Çmıkından Şükrii Oğuzu dinlerken gös termclttedir: 

- Fakat, ben şimdiye kadar hiç çek . 
medi. 

- Ne çı.kar ondan! •• 
Hamdinin parmaklan kutuya doğru 

uzandı. İçinden bir tutam alarak bur • 
nuna götürüp çekti. 

~I 
Ankara Radyosu 

Bekir erkeklerin 
iddia ve ithamları 

Mediha tekrar ısrar etti. 

G 
DAJ,GA UZUNLUt.U ~ (Baştarafı 8 inci. sayfada) 

- O kadar olur mu ya?.. Beyciğim, 1848 m. 182 Kr-s. 120 Kw. cuga kanşm~ mes'ud bir ana olacaktı. 
biraz daha çek!.. T.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. Tam dört sene bunlarla mücadele ettim. 

T.A.P. 31,70 m. 9465 Kc.::. 20 Kv:. 
Hamdi üstüste birkaç defa daha a • Kızını anasından uzaklaştırmak için va • 

hp burnuna çekti, sonra birdenbire ken. PERŞEl\IBE !0/'7/39 .zifcmi !stanbula naklederek buraya ge • 
dini sandalyenin arkasına dayadı, kollan tirdim, gene olmadı. Yazifet.en İstanbul.. 
yanına sarktı, gözleri büsbütün daldı. l2.30 Program. 12·35: Ti.irk müziği: 1 

- Akk" ......... - Kemençe talartmi. 2 - Neyzen Bur- dan ayrıldığım on günü fırsat tela ı e -
Kime, neye baktığı anlaşılmıyordu. Yüzü han_ SuzlnAk şarkı: HayU demdir. 3 _ Ah- den kaynana kızının benden habersiz bir 
sarardı, burun kısılır gibi bir hal aldı. med Rasim - suzına.k şarkı: Gel seninle. telgrafı ile İstan.bula geldi ve istedikleri 
Sonra birdenbire hıçkıra, hıçkıra ağla _ 4 - Arif bey • Buzin!k şario: Aşkınla yan- gibi serbest kaldılar. Döndüğüm vakit 
mağa başladı. Parmaklan takallüs etmiş maktadır. 5 - ......... - SuzlnA.k. şarkı: Bir b' tt'ğ' h kik t ıı. aldığım haberler, tes ıt e ı un a a • 
bir vazivette masanın üzerinde dolaşarak nigfı.hmla ıkapıldım. 6 - ......... - Buz!ntı.k saz 
su bardaklannı kaptı, kendi kafasına vur. sematsı. 13: Memleket saat Ayarı, ajans ve ler beni ayrılmağa mecbur etti ve ayrıl. 

- . . . meteoroloji haberleri. lS.15 - 14: Ml.lzlk CKa- d 
du, surahıve yapışaca~ !ırada Medıha bır nşı;k program _ Pl.) 19: Program. 1905: Mü- ım. 
çığlık atarak Hamdinin !izerine atıldı. Yalnız bu vak'ayı ele alarak kuvvei 

. zlk (Millöcker - Fakir talebe operetinden Pot · kırın d ğ d :ı1-·1 bunu 
- Ne yapıyorsun Hamdi Bey. çıldır • purl _ Pl.l ıg.ıs: Türk müziği (Faml heyetU maıneviyemı am o ru ee;ı , 

dın mı? 
20

: Memleket saat Ayarı, ajnM n metooro _ takdir ediyorum. Dahası var. Müsaade 
Bu sırada oda kapm açılmış ve içeri lojl haberleri. 20.15: Konuşma (Ziraat saa • buyu.ruınuz, onları da yazayım: 

hizmetçi kadın girmişti. Mütecessis na • tl.l 20 30: Ti.irk müzi~I. ı - ......... - Ra.s\ Kanından bu §ekilde ayrıldıktan son • 
zarlarla evvela Hamdi Beye. sonra Me- peşrevi. 2 - Abdi efendi - Rast şarkı: Senin r:ı bir k~?a tanıştım, anlaşamadık. Bira?. 
dihaya baktı. Masanın üzerini gilzden 0 .... _ a.tkınla çtık oldum. 3_ - Fo.tk bey - Rast tar-- .,ç - daha. bir daha derk~n otuzu mütecaviz 
çirirken küçük kutuyu gördü. Bir nmir \o: Bir dA?n!l dl.lşürdu beni 4 - ...... .. . - Ka-
c"ddi et h'dd ti .

1 
M d'h k nun takslmi. 5 - L!ltfl bey - HlcazkAr şar - kız ve kadın tanıdım. Hepsinde de yalan. 

1 Y ve ı e 1 e e ı aya çı ıştı. · cılık buldum. İlık zamanlarda kend1lerini 
_ Aşkolsun sana, böyle adama ko . kı: Sana noldu gönül. s - Arif bey - mcaz-

ııtar şarkı: Açıl ey goooet sadbert. 7 - ...... - iyi gösterdiler. Aradığım evsafı haizmiş 
kain koklatılır mı? Beynine vurdu za • Acemkürdi tarkı: Bir vefasız ylre dü.şdüm. 

1
'11.- gibi .göründüler. Teor.ibe ıahibi olduğum 

va ıuım.. 8 - ŞemBettln Ziya - Hicaz şarkı: Klm g5r-
Mediha omuzlarını silkerek: se semt 9 - Salô.hattln Pınar - mcaz şarkı: için deıtıal evlenmeğe kalkmadım. Hak. 

Ad"'m d d d' B k ki sızı talblmi 10 H 1 " larında ariz ve amik tahkikat yaptım. Ta. - ... sen e, e ı. en, o ıya, nyan sev. - ......... - a k tur 
koklıya deli oldum. O da olsun!. Umu • kü.sl.l: A'ltşam olur kervan 1ner. 21.10: Konuş- mamen göründüklerinin, töylediklerinin 
rumda mı?.. ma <Markonlnln ölüml.lnün senet devriyesi ak.si evsafta olduklarını tesbit ettim. işte 

* O'ç gün sonra Büyük:dere yolunda son 
süratle giden lüks bir otomobil içinde 
Mediha ve Hamdi Bey yan, yana oturu • 
yorlardı. 

müna.sebetlle.l (Fuat MClnlr tara!ından.> bu otuzu mütecaviz kız ve kadın böyle-
21.25: N~ plfı.klıı.r - R. 21.30: Müzik <~an 
solo - Soprano Şadan Candar tarafından. ce değişti. Ben tahkikata lüzum görme. 
21.45: Müzik ropera aryaları - PU 22: Mü - den sırf kendilerine itimad ederek ev • 
ztk (KOçllk Orkestra · Şef: Nedb Aııkln.> lenmiş olsaydım !oyalan sonradan mey. 
ı - 1· straUM - Cenup çlçeklert. 2 - Haru dama çıkncaktı ve ayrılacaktım. İyi mi o. 
Stilp - Ma?1. 3 - Rlmsky - Korsakow - Sad-
lro opemsında.n düğün şa.rlruıı. 4 _ Nlemann- lacaktı, tabii fena ... 
çarliston (d:ıns.) 5 - Maurice. - Dudakla • Şimdi siz benim yerime olun da ev • 
rım.. . operetinden CpotpuriJ fl - Eduard lenmekten korkmayın bakalım. Henüz 
Künneke • Mal elbiseli hemşireler operetin - 31 yaşındayım. Dört sene dalın vaktim 

sadüfl~rin karşıma çıkardığı bu bayanlar 
arasında ya ıı.radığunı bulur evlenirim. 

yahud da evlenmem. Ben müteaddid k~ 

dm ve kızla konuşup atlatan bir adam 
isem ıbunun mes'ulu kadındır. Ben evle. 

nemiyorsam kabahat bende değil, gene 
kadındadır. 

Haddim olmıyarak şu tavsiyede bu • 
lunacağım. Kızlarımı;.., kadınlarımız ne 

zaman yalancılığı bırakırlar ve olduklan 
gibi görünürlerse kendilennc hayat ar. 

kadaşı bulmakta hiç te güçlük çekmez -
ler. Hatta o kadar doğru konuşacaklar ki 
mazilerinde herhangi bir kaza ve kusur 
varsa gizlemiyeccklerdir. Anlaşmak ıçin 

açık ve doğru konuşmak Inzımdır. Hiç 
bir hakikat gizli kalmaz. Kalır sruıanlar 
kendilerini aldatmış olurlar •• 

Açık muhabere: 
e Edirneden M. M. :rllmrızile 

mektub gönderen okuyucuya: 

- Namıma gönderdiğinizi yazdığtnıa 

mektubu maalesef almadım. Gerek adı • 

ma, gereat doğrudan doğruya gazeteye 

gelen cevablar. ankette neşrolur. Ba • 

yanlardan ziyade ankete cevab vermenil 

şayanı tavsiyedir. 

e Ankara, Samanpazarında Ka
mil Eıen: 

- Cevabınız neşredilemiyecek mahi • 
ycttedir. Belki şahsan haklı olduğunuz 

taraflar var. Fakat bu umuma teşmil e. 
dilemez. Lfıtfen biraz daha hafif yazı • 
nız. 

Nusret Safa Co§kun 

Hamdi, Medihayı oniuz başlarından 
yakalıamış, şiddetle n.rsarak soruyordu. 

- Demek beni reddediyorsun? .. 

Mediha, korkusuna rağmen fütursuz 
görünerek cevab verdi: den mn.rş - Q1'. Final. 7 - Tschaikowsky - var, bu müddet zarfında karşıma görün. ================ 

Ko.nwnetta <Keman 1çln konserto.) 8 - Pa- ,.. Akba kitabevi "' - Reel değil amma, tekliflerini kabul 
edemem! .. 

- Neden? 

- Çünkü ben serbest yaşamağa alış . 
tun. Tahak!küme tahammü! edemem. 

- Sana tahakküm edecek dc~ili:ın? 

Hayatımızı birleştireceğiz. Seni bu ba • 
tak hayattan kurtaracağım. Seni bir mc. 
lek gibi severek, okşıyarak mes'ud edı:!. 

ceğim. 

- Ben mes"udum! •• 
- Değilsin .. Saadet bu çirkefte ne a • 

rar? •. 
Mediha, güzelliğini kaybeden bir hid. 

deUe bağırdı. 
- Yeter artık, beni tahkir edivorsun, 

bu ne cesaret? .. istemiyorum seni:. Çün. 
kü sevmiyorum, anlamıyor musun?. Pa. 
randan bana ne? .• Ben senin akranın bile 
değilim.. Senden nefret ediyorum. Bu • 
günden sonra da beni görmiyeceksin!. 

Hamdi, ellerini Medihanın omuzla • 
rından çekti. Dili tutulmuş gibi idi. Şaş. 
kın gözlerle Medihaya bakıyor, kulakla. 
nna inanamıyordu. 

Müthiş bir karan belli eden gayet so. 
ğUk bir sesle .sordu: 

- Demek. benden nefret ediyorsun, 
bana, param için tahammül ediyorsun 
öyle mi? Öyle ise, ben de, seni, sevdiğin 
insanlara bırakınıyacağım!. 

Evvela müthiş bir çığlık koptu. Sonra 
bir tabanca, üstüste ateş aldı. 
Medih~ delik deşik vücudünden kan. 

ul Lincke _ Darılma. <fantezi.) 9 _ Offen • düğü gibi merci, doğru bir kadın veya kız 
bach .. Mn.~tte (17 ne! asır dans havnsı.l çıkarsa ne ala, çıkmazsa 35 yaşımdan son. 1 Her dlld~n kilab, gazete, mecmua 

satnr. SON POSTA'nın Ankara ba· 
yildir. En iyi kırtasiye malzeme
__ ll.. si mevcuddur. 

10 - Paul Ltnckc - Mizah! marş. 23: Son a- ra sureti kat'iyede evlenmem. Bugıin 
jan.s haberleri. ztrnat, esham, tahvllAt, knm- karşıma birçdk kızlar, kadınlar çıkıyor. 
biyo - nukut bors:ısı , (flnt.) 23.20: Müzik Böylece vaktimi geçirip gidiyorum ve tc. 
<Cazband - Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program. ===============================:::::::::11 

DOYÇE ORIENT BAı •,( 
Dreıdncr Bank Şubesi 

Merkezi: Berliıı 

Galata - İstanbul - İz.mir 
Deposu: !st. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 

lar sızarak Hamdinin ayak1an dibine yu.. 
varlandı. 

Otomobil hala bütün süratile koşu • 
yordu. 

* Ertesi gün. namıdar Şişli güzeli Medi. 
hanın bir otomobil içinde, dostu Trab • 
zonlu tüccar Hamdi Bey tarafından öl • 
dürüldüğünü yazan İstartbul gazeteleri, 
bir devir İstanbulunun birçok erkekleri. 
ni maıtem içinde bıraktılar. 

Ali Kemaı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan 

ve 

Leyli Tıb Talebe Yurdu talebeleri için 2800 adet frenkgömleği kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Eksiltm~ 2/S/930 Çarşamba ~inü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve lç. 
timai Muavenet müdürlüğü binasnda kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhıı.mmen fıat: Beher frenk gömleği c275> kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 577 lira 50 kuruştur. 

4 - İstekliler şartname ve nüm~nesini her gün Fuadpaşa türbesi karşısında. 
ki Leyli Tıb Taleb~ Yurdu merkezinde görebilirler. 

5 - İstekliler H>39 yılı Ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı ve. 
sikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat mektub veya banka mektubu He bir • 
likte tekiifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. c5214:. 

Bahkesir t\" emleket. Hastanesi Baştabipliğinden : 
ı - Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir memleket ha::;tanesi için mübayaa 

edilecek 3580 lira 10 kuruşluk edviye, pansuman malzemesi ve bakteriyoloji 

levazımıdır. 

2 - İhale 24/7/939 tarihjne rastlıyan Pazartesi günü saat 15 de vilayet maka.. 
mında müteşekkil Encümeni Daimi huzurunda icra kılmacağından istekliler yu.. 
kanda yazılı gün ve saatte muvakkat teminatı olan % 7,5 nısbetinde 269 1irayı 
vatırdıklanna dair makbuz veya banka mciktuiblarile Encümeni Daimiye ve lis.. 
te muhteviyatı ile bu husustaki şeraiti öğrenmek istiyenlerin Balıkesirde En
cümen bürosu ilEt Memleket hastanesine ve İstanbul ve İzmir Sıhhat Müdürlük. 
lerine müracaatlan il!n olunur. c4992. 
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Cümhurreisi Fransız 
Generalını kabul etti 

Genercı Hutziger ve 1nai yeti otelden ~ıkarlarken 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) 

nasında Hariciye Vekaleti Umumi Kati
bi Numan Menemencioğlu da hazır bu. 
lunmu.ştur. (A. lq 

Anlkara, 19 (A.A.J - Milli M.üdafaa 
Vekili Naci Tınaz bugün OrgE'.neral Hut. 
ziger ve maıyeti şer~fine Marmara köş. 
künde bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Misafirlerimiz bu akşanı ·yemegını 
Fransız büyük elçiliğinde yemişlerdir. 

Heyet Ankara.da bir hafta kalacak 

An'kara, 19 (Hususi) - General H1.1t
zigerin riyasetinde Fransız heyeti An~a. 
rada bir hafta kalacak. temaslarına de. 
vam edecektir. 

Ermeni kan koca papas bulamaymca 
imamla evlenmişler! 

(Başta,.afı 1 inci sayfada} 
&O yaşını çoktan aşmış görünen Hayre. 
bet isminde bir Ermenı ile, ayni yaştaki 
karısı Joik teşkil etmektedir. İhtiyar ka. 
rı kocanın mahkemey~ müracaatlarna 
a~beıb, 19 sene evve: evlendikleri ve boy. 
lanna yakın iki de çoouk dünyaya getır
dikleri halde, mectcnr kanunun mer'iyete 
girişinden evvel vukubulan nikahlarını!l 
b'fıla tescil edilmemiş olmasıdır. Gene 

Hayrebet ile karısının dava arzuhallcrıne 
g'ôre, 19 yıl evvel tanışıp evlendikleri Si
vasın Poyra köyünde, nikah kıyacak bfr 
papaz yokmuş. Bu sebcble, hıristiyaiı c;]. 
dukları halde nikahları bir imam tara. 
fından kıyılmıştır. 

Bu garib hadiseyı tekkik eden, mah. 
keme reisi, davacılara: 

Ankarada 7 dukkan 
yandı 

- Peki, siz gayri müslim olduğunuz 
halde, nasıl oluyor da, bir imam vasıta
sile evlenebiliyorsunuz, diye sormuş, ka. 
rı koca: 

- Ne yapalım, o civarda bir papzz 
bulamadık. 

Cevabını vermişclrdir. 

Mahkeme, bu şekilde vukubulaıı 'bir 
nikahın, nikah sayılıp sayılamıyacağmın 
tahkikine ve bu hususun da patrikhane. 
den sorulmnsına karar vererek, duruş. 
mayı başka gün~ bırakmıştı:-. 

Patrikten müsbe:. cevab geldiği tak. 
dirde, akid tescil edilerek. resmiyet kPs. 
bede bilecektir. 

Aksi halele, he.r<halde 60 lık karı kocs. 
nın genç nişanlılar sırasında bir beledL 
ye dairesine gidereır:, yeniden evlenmE'. 
leri icab edecektir. 

Dun hararet gölgede 
34 u buldu 

(BCZ§tarafı 1 inci sayfada) fBaştarafı 1 inci 8tlJlfadcı) 
ve lokantacı Hafızın karşısındaki Mus~- · dü. Hararet gölgede 31.3? ü bulmuştur. 
Vi hırdavatçı Hayimin dükkfınından Mr Bu yüzden şehrm muhtelif yerlerin:Je 
Yangın çıkmış, ve hadise mahalline der- güneş çarpması hadiseleri olmuş, hazı 
hal yetişen itfaiye tarafından bastın]. kimseler baygınlıklar geçirmişlerdir. 
ınış ise de, bir müddet sonra ve kısa bir Halkın büyük bır kısmı plajlara ve 
fasıla ile ayni mahalde yangının tekrar gazinolara akın etmiştir. Caddelerde ce. 
baş f(osterınesi bu civarda telaş ve heye. ketsiz ve kravatsız gezenler fazlasılc gö. 
can uyandırmıştır. rülmüştür. 

Yangın tekrar başlıyor Bilhassa soğuk suya ve dondurmaya 

Yangının tekerrürüne sebeb olarak bu karşı gösterilen rağbet göze çarpacak de. 
recede fazla olmuş, halk serinlemek için 

&Jrada rıüııgarın esmeğe başlaması göste. 

rilm.ckle beraber kıvılcım ve sıcak küi 
sucu ve mahallebici dükknnlarına koşu~-

muştur. 
0: örtülü yangın enkazı üzeri:ıe ispirto Şehrimizdeki bu hararet y.iksekliğine 
doküldüğü iddiasını serdedenler de oL 
ınuştur. 

Tekrarlıyan yangın rüzgurın tesinle 
\re süratle etrafa sirayet etmiş ve bu sı. 
tadaki ahşab dil kkan lardan üçü yarım 

saat içinde tutuşup yanmıştı!:'.. Yangının 
daha da sirayetine mani olmak için itfai. 

Je tarafından dört dükkan yıktırılmıştır. 
Yangın biran o derece şiddetlenmiştir ki 

•emaya yükselen kırmızı a!eY si.:tumı 
oe'hrin her tarafından görfümeğe başla. 
nu,tır. 

Atatiirkün resmi 

Bu vaziyet karşısında bu caddede dük. 
kfuıları bulunanlar vak'a mahalline koş.. 
ınuşlar ve yangın tehlikesine yakın diik. 
~nların sahibi, dükk5nianndaki eşyala. 
tın kıymetlilerini kaçırmağa gayret gös. 

~~işlerdir. Bu arada bir tlükkancının 
içinde Atailirkün fo!ografı buİunan bir 

Çer~veyi bağrına basarak ve en kıymetli 
!nal:ı.nı hırı.armış olma·kla müsterih gö. 

~ek karanlıklara daldığı görülmüş. 

ta İtfaiye tıeşkUitı azami fedakarlık ve 
n.ıı. Y•naınm büyümesine karp ön. 

rağmen, Anadolunun birçok ta:-nflarınila 
dün hava, bulutlu ve yağışlı geçmiştir. 

leyici tedbirler almı: ve dar bir saha i. 
çinde onu boğmağa muvaffak olmuştur. 

Bu suretle yangın caddenin sağındaki 
carnie kadar dayanmış ve orada söndü. 

rülmüştür. Dahiliye Vekili Faik Öztrak. 
Vali ve Belediye Reisi Nevzad Tandoğan 

yangın mahalline gelerek alınan tedbir. 
lere nezaret etmişlerdir. Vali geç vak•c 

kadar orada kalarak yangının nasıl ~ık. 
tığı etrafında acılan tahkikatı bizza~ ida. 
re tmiştir. Kendbin~ nöbetçi müddeiu. 

mumi muvini ile Emniyet Müdürü refa. 
kat eylemiştir. 

Son zamanbrda Karaoğlan caddesi!'l. 
de gene bir hırdavatçı. dükk!inında zabı. 
ta ve adliyece şüpheli görünen bir yan. 
gını takib eden bu yangının hakiki sebe. 
bi yarın anlaşıtmıı olacaktır. 

Yangının başladığı dükkAnm sahibi 
Hayimin Haymanada bulunduğu tesbit 
edilmiş ve celbine tevessül olurunuştu'". 
Yanan dükkanlar arasında bir :kahve, bir 
sebzeci, v• muht.ell! manifaturacılar var. 
dır. 

ingilterenin Akdeniz 
filosu Başkumandanı 

istanbula geliyor 
(BCZ§tarafı 1 inci ıayfa.dcı) 

lu ziyaret edecektir. 
Bir destroye: filotillası da amiral ge. 

misine refakat edecektir. 
Aynca. tekrar Akdeniz donanmuma 

merunib cMaleya> zırhlısı da, ayni gün. 
lerde İzmiri ziyaret edecekti?. 

Avam kamarasında 
Londra, 19 (A.A.) - Bugün Avam Ka_ 

marasında iş;} partisi meb'uslanndan 
Seymour Cocks, İngiliz hükQnletinin A.. 
tina, İstanbul, Vama. Kôstence ve Odesa 
Timanlanna nezaket ziyaretlerinde bu. 
lunmak üzere har.b gemlleri yollamayı 
düşünüp düşünmediği hakkında hükO. 
metten bir sual sormuştur. 

Amiralhk dairesi parlamento müsteşa_ 
rı B. Shakcspeare, bu suale aşağıdaki ce. 
vabı vermi,.tir: 

- Bu ay başında Atina ziyaret edi!. 
miştir. Yakında diğer Elen limanları da 
ziyaret edilecektir. 

Akdeniz filosu başkumandanı, Ağus. 
tos bidayetinde, amira: gemisi ile İstan. 
bula gidecek ve diğer bır saffı haıi> ge. 
misi <le, bu esnada bir nezaket ve dostluk 
ziyaretinde bulunmak üzere lzmire uğrı. 
yacaktır. 

Romanya, Sovyet ve Bulgar limanla. 
nnın ziyareti için verilmiş bir karar 
yoktur. Bu zivaretler, yeni programlara 
itlhal olwıacaktır. 

lngiliz tayyareleri Fransa 
üzerinde tekrar uçtular 

Londra, 19 (Hususi) - Yüzden fazla 
İngiliz bombardıman tayyaresi, bugün 
tekrar Fransa üzerinde uçuş talimleri 
yapmışlardır. 
S~ah saat '! de üslerinden hareket e

den hafif bombardıman tayyareleri, .Pa. 
ris _ Orleon • Şartn şehırle.ri üzerin~e 

bir müselles çızdikte.n sonra, saat 10 da 
hareket nokt~lanna dönmüşlerdir. 

Ağır bombardıman tayyareleri ise, 
büyük bir muvaf fakiyetle Marsilyaya 
kadar. uçmuş ve hiç yere inmeden tekrar 
İngiltereye dönmüşicrdir. 

Hava müsteşarı yüzbaşı Balfur da, 
Marsilyaya uçan tayyarelerden birisinde 
bul unu yordu. 

Bu talim uçuşlarını büyük bir alAka 
ile takib eden İngiliz halkı, Fransı-z tay. 
yarelerinin f ngiıt.ereye gelişini merak!a 
beklemek~dir. 

Gizli haberler 
fBasrarafı 1 inci ımııfaifo) 

dır. Limana derhal denizaltı gemileri ve 
muhrib1er yollanacaktır. Bu suretle TrL 
yeste Almanların, Cebelüttank boğazına 
muhtaç olmadan Akdenizdeki faaliyetle. 
rine üs teşkil edecektir. 

* Mussolinin vasiyetnamesi L ondradan bildiriliyor: J\fussolini 
siyasi vasiyetnamesini hazırlamış. 

tır. Ölümünden sonrn açılacak olan bu 
mühürlü mektubda halefinin isminin ya. 
zıldığınn inanılmaktadır. 

Siyasi mahfellerde son zamanlara ka. 
dar Kont Grandinin muhtemel bir hal'!f 

olacağı kanaati hüküm sürmekte idi. Pa .. 
kat şimdi Mussolininin yerine damadı 

Cianonun geç~ceği muhakkak sayılmak. 
tadır. 

* Alman - ltalyan hududundaki 
tehcirin sebebi ne imiş? 

P aristen bildiriliyor: Paric;teki cidui 
mahfellere gelen malumata göre, 

Hitler ile Mussolinini:ı Cenubi Tiroldcn 
Almanları nakletmelerinin ve ecn!'bileri 
dışarı çıkarmalarının sebebi Duçe un t 
talyan harb sansyiıni PıedmontUın ora. 
ya taşımak istemesidi!'. Piedmontta bu 
sanayiin tamamile Fransa havn kuvvet. 
lerinin hedefi olacağı, Tiroide ise. bunla. 

nn Almanların dosı hududları, bitaraf 
İsviçre ve kapalı bir deniz halini alacak 
olan Adriyatik tarafından korunacağı 
bildirilmektedir. 

* Rusyanm bahri inşaatı 
L ondradan bildiriliyor· Sovyet Rus. 

ya bahri inşaatını hızlandırmıştJr. 
Dört tersane hummalı bir faaliyetle çL 
lışmaJata<iır. Ruslar, 35 bin tonluk bır 
zımlı ile 72 ienlzaltı ıemJai Jnıa ettire. 
cekJerdir. 

Polıs şehidleri amtı merasimle açıldı 

Polis .Mildüru Sadrı Aka nutuk söylerken 

Mektebden Oirinci, ikinci ve üçilncii ota,. ak mezun olan 3 zabıta mem.uru:rwz 

Şehrimizdeki polis mektebinin e~i rocek en müsaid bir meslektir. Bütün 
ikinci devre merunlan tarafından dün hayatı memuriyetinizd~ bu fırsatları ka. 
Taksimdeki Cümhuriyet abidesine mer:ı. çırmamağı kendinize şiar edininiz. Mc.m. 
simle çelenk konmuş ve Yıldızdaki mek. leketin emniyet ışlerind~ en geniş mana. 
teb bahçesinde inşaatı son~ ere:1 <Polis da nnıvaffait olmanızı .:-andan dilerim.> 
şehidleri anıtı) nın da küşad resmi yap:~- Sadri Aka, nutkundım sonra kordclayı 
mıştır. keserek anıtı açmış ve davetliler tarafın. 

T~ksimde Cümhuriyet abidesine çe. dan ziyaret ve tetkik olunmuştur. 
lenk ikonma merasimi saat ı:i te bir ban. Müteakıbe!l davetliler, mektebin fa. 
do tarafından çalınan 'tstiklal rnarşile lonlannda ihzar ed!len büfede izaz edil. 
başlanmış ve mezun talebe hep bir ağız. mişlerdir. 
dan marş söyiemlş1erdrr. Bundan sonra. Bu yıl mektebdeu 153 kişi mezun ol. 
mektebi üçüncülükle ikmal eden İzıdr muştur. Bunlardan 45 çok iyi. 11)5 iyi, 
kadrosundan ~7 numaralı Sami Özsu ta. 3 orta dereceler almıslardır. Bir;ncillği 
rafından bir hitabede bulunulrrıustur. Manisa mürettebatından 6 mektcb nu. 

Saımi Öı.su bu hitabesinde: - maralı Ahmed Balcıoğlu kazanmıştır. 
.Rejimin iç emniyetini korumakta cı. Amalya mürettebatından Süleyman ıle 

lan ve bu uğurdıı ca!l vermekten çekin_ İzmir mürettebatmdan Sami Özsu ikjJ-:ci 
miyen fedaık!r Oümhuriyct polis!e:-inin ve üçünoü dereceleı:de mezun CJlmuş. 
saryısına bugünden itibaren biz de katı. ]ardır. 
lıyonız. -------··---

Kuvv€ti, cümhurıyet kanıınlanudan, 

cesareti de asil Türk kanından alan b;z 
zabıta menırublan, Ebedi ve :Milli Se!. 
!erimizin kurup ulusa emanet cttlklP.ri 

Çocuk mücrimler için 
Ankarada lslahhane 

cümhuriyete sadık kalmağ.ı ve bu uğur. (BCZ§tarafı ı inci sayfarla) 
da icab ederse sev~ seve ölmeğe, büyük Şehrimizde buluna:ı Adliye Vekili 
inkılabı yaratanların bu mukaddes anıtı Fethi Okyar, dün öğleden sonra İstanbul 
önünde ve yüksek Türk milletinin huzu. ndliyesini ziyaret ederek, Müdcleiunw. 
runda hep birden nnd içeriz.> mi Hikmet Onatın odasında bir müddet 

Bundan sonra Emniyr~ Müdün1•Sadri kalmış ve adli ışleri tetkikle meşgul ol. 
Aka, Polis Mektebi Müdürü D~mir ve muştur. Vekil, bilhassa adliye sarayının 
diğer davetlilerin VF> halkın önünde me inşası ve Im:·nlı hapislıanesi etrafında 
zun polisler tarafından bir gcçid resmi Müddeiumumiden izahat almış, dırek-
yapılmıştır. tifler vermiştir. Bu arada icra rei~i Ham. 

Bir saat kadar devam eden bu me di ve bazı adliye erknnını da kabul ede. 
siniden sonra saat 15 dn Yıldızdaki p~~~ rek, kendilcrile görüşmüştür. 
mektebinde de polis şclıidlcri anıtn:ın Fethi Okyar. dün kendisile gonışen 
küşad resmi. birçok güzide d , tı·ı _ bir muharrırimize b~r hafta mezur.ıye!Je 

- d . m e ı er c. di 1 , . . I t b 1 . . . 
nun e ıcra e~ilmıştir. Davetli!cr arasın ve n cnme;~ ıçın _ s an u a geldığını. 
da Vali Lutfi Kırd:ı!', İstanbul Kuman: Vteekkr~1r Ankara~~ ~oneceğini söylcmışHr. danı General Halis Bıyıkt İ ı , muharrırımızın sorduğu bazı su. 

ay, st:mb~ıl ll . 
Merkez Komutanı, Emnivet M .d_ .. a ere cevabeı::ı, aşağıdaKı beyanatta bu.. 
Sadri Aka, kavmakamlar n·ahiye u_d\~ru lunmuş'tur: 
ı · ' mu ur. Ç k ·· ml · · Ed' d en, rnekteb talim ve te~bi h . c- ocu mucn er ıçın ırne e a. 

- dd · • ye e\'elı, çıla l hh A k · • ·· mu eıUJllumi mua\•inleri d L, • n ıs a . aneyı n ara cıvarınaa gu.. 

B 
n e!'l .renı:lun 1 b' kl d'' .. .. B agana vesair zevat b 1 1 

d ze ır yere na ı uşunuyoruz. u ycnJ 
u unmuş ar ır. ah ld t k·ı·· "k . Açış ;nutku mekt b ··a- _ . m a e genış eş ı atıı, mu emme! bır ' e mu unt Demır .. .. . . 

tarafından c;öylenerek mektebin kısa bir m~~mle . vucub aed geltıreccğı~ ~ocuk 
tarihçesi yapılın 

1 
k y mucrı enn, ur:ı .ı ıayatta ışlcdikleri 

ış ve mcs e Uı:!Urunda 'Ik .. bb"h şimdiye kadar h.d a·· • . ı ı .suçtan mutene ı olnrak ccnuyet 
~e ı uşen fedakar po.,ıc · · · · b' ı ı ı ]erin hatırns , ~- ıçın ıyı ır c eman o ma arımı çalışaca.. 

u ı anıımıştı!'. ,..., 
Bilaha E . t M'. - . . 5ıZ. re ... mnıyc ud~nı S1drı Aka Umumiyetle büyük k .... k 

tarafından da bi"" nutuk söylenmişti- • , ' uçu 
şeh·d lis ·• mahkumların mahıhul etmelerinı ehe 

. • 1 ~o . anıtının açma i inin kcn. miyetlc gözönünde tu~makta ız. 
d.ı~ne ve:ılmlŞ o!masından dolayı hisset. yeye müteveccih bulunan ~~lı B~ ~a 
tıği bahtıyarlığı t~barüz: ettiren Emniw•t ı.- · t .. b . k apı 
M 

.. d .... S ılo<lnesı ecru esı ço fnydal· n t• 1 u ur:u adri Aka, ezcümle şunları söy. ;.,.· • c 1c, e 
l 

. . verm"11'.ır. 
eımıştır: Mah:}{emele,.do · ·· · b 4Bayrağımız kadar şerd!i bir meslek k f d 1 d • - JUrı ulunması, ben 

menwbusunuz. Devletin size verdiö-i kçot· ~y ~ .ı ır. Ancak bil mevzu, rr.eml 
.... ·c ımız ıçın tctk"k h 

lruvvet, ıkudret, belinizde taşıdığınız si. Adl' 1 c :rıu taç olabilir. 
lih, mütecavizlere karşı vatandaşlan .ı~e sa~aymm ınşaatın;. bir buçu 
mu!lafaza için verilmiştir. TüTklye Cüm.. sene ıçınde ıkma! ~tmeğı? çalışacağı 
hı.rri~i polisli~ Ti.irk milletinin m .. t M~hkemelerde suratı:'l 1<!m.ini bahsind 
halli olduğu dürüstlüjü, merdliği ö~· m~ddeiumumi ile de görüşfüm. Bunu 

g - mıne çalışmaktayız.. 
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Yazan: Muazzez Tahsin Berkand ..dlW .. lllllE 
Genç kadın şahadet parmağını sayfa -ı tiği ha!lde gazetelerde, bilhassa kadın yatile kaınsının _ sonradan öğrendiği • 

Iırrın arasına koyarak elindeki romanı irnzasne çikan yazılardan, benim gibi aile hayatı arasında bir mukayese yap -
ik.apadı, başını yastıklar arasında daha birçok iç1i kimseler üzerine çok büyük mağa, görüş ve terbiye tarzlarını karşı. 
gevşek bir vaziyette bıraktı ve tembel bir tesir yaptığını anlıyorum. Fakat ben laştırrna.ğa başladı. 
te!tibel .gerindi. Okuduğu roman kendi • teşekkürlerimi gazeteler vasıtasile değil, Bu oyun yavaş yav!l§ onu sarmağa baş. 
sini o kadar alakadar ediyordu ki gece hususi bir şekilde bildirmek istedim; laınıştı. Bunu büsbütün metodik bir şek. 
yarısını iki saat geçtiği halde bunu bir çünkü rom.anınızda teşrih ettiğiniz his, le sokmak için eline kağıd ve kalemi al. 
türlü elinden bırakamıyordu. tama.mile benim duygumdur ve ben bu. mağa ve ıh.er iki aileyi bu kağıdlar üze. 

Bu kitab sanki kendi hislerini kaleme mı, maalesef beni anlamıyan kocama rinde canJandırmağa mecbur oldu. Gün 
almak için yazılmış bir yazıydı! Sene • karşı senelerce müdafaa etmiştim. Ko _ geçtikçe kağıdların adedi çoğalıyor, bir 
lerdenberi müdafaa ettiği, hayalile ya • cam beni anlamadı, yuvamız yıkıldı. Si .. tomar haline geliyordu. Nişanlılık ?ama. 
§adığı bütün prensipler bu sayfalar ara - zin romanınızdaki erkeğin, geç te olsa. nındaİki ~onuşmalarını, Nazirenin genç 
sında canlanmış, bir şekil peyda etmiş ve kansının hislerini takdır etmiı olması kızlık hülyalarını, evlenmelerini. ilk ay. 
!kuvvetli bir tez haline gelmişti. içime büyük bir teselli veriyor. Demek lann mes'ud saatlerini, sonradan kıs • 

Beş senelik evlilik hayatında o bir dil. hayatta kadın kalbini anlıyan bir erkeğe kançlığı ve müstebidliği yüzünden baş • 
ziye kocasına: (romanlar ekseriya hayattan alınmış lıy.an huysuzlukları, velhasıl anlaşamı • 

- Kadınlar serbest bırakılmalı: istib- vak'alar değil midir?) tesadüf etmek te yan bir karı kocanın gündelik hayatla -
da<i içinde yaşatılan kadın mes'ud olma • kıabilmiş! Bana bu büyük ümidi vermiş nndaki !hareketleri ve sözleri birer birer 
dığı gibi mes'ud da edemez! olduğunuz için size minnettarım beye _ not etmeğe başladı. 

Temmuz 20 

Orta - Lise bütün ikmal dersleri 
Orta - Lise bütün ikmal ve bitirme imtihanlarına tek veya azami 4 kişilik 

gruplarla giindüz ve gece de 4 lisanla hazırlıyoruz. 1914 sencsindenbcri 
usulü tedris ve muvaffakiyetle tanınmış (ÇEMBERLİTAŞ karşısında Ya -
hancı Diller ve Riyaziye Kız - Erkek okulu) birknç derste müşküllerini gi -
derir. Sınıf ta kalmak korkusu rla bırakılmaz. Tediyatta kolaylık da göste • 
rilir. Direktörü Ziya Çetinkaya 

Mobilya Y aptırılaeak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

direktörlüğünden 
A - Fakültenin yeni binası için yaphrılacak muhtelif cinste mo.bilya kapah 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel 50.017 1ira 76 kuruştur. 

C - İstekliler fenni şartname ve resimleri almnk ıçın Ankara mektebler 
muhasebciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makbuzla fakülte hesap 
memurluğuna müracaat edeceklttrdir. 

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

Iiğinde yapılacaktır. Teklif mektublarmın ihaleden ibir saat evveline kadar 
mezkur muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulunması l!zı.mdır. 

(2582) (5039) 

Elmalı Elektrik Türk Anonim Şirketinden : 
Dememiş miydi? İşte bu yüzden ko - kndi. Bu minnettarlığımr bizzat söy • Ve ... bir gün bunları tekrar okuduğu Müessislc.: taahhüdatlarını 225 liraya iblağ eylemeleri, etmiyenlerin müessis

casile aralarında mütemadi bir geçim • leınek için sizi ne gün ve nerede göre _ zaman bir romana çok benzediğini gö. 
tik senedatları sat1lacağı. c4843ıt 

sW~ bq~~m4 n ~ p~msiilik bile~~mib~irm~irirka~~~. rin~biliilitiyH~lüm~d~BudefabL ============================~=~ 
boşanmıya kadar varmıştı. * şının i~inde yeni bir fikir doğmuştu. E. mış olsun!) olmakla iftiliar edeceğini sade bir elbise giymiş olduğuna ve yü. 

Nazire bir senedenberi dul bir kadın - cSaadet şarkısı. muharriri Vecdi Os • linde böyle kuvvetli bir mevzu ve esas anlamıştı. Bundan başka. Kemalin kal • zünde ibir dirhem boya bulunmadığmP 
dı ve gerek babasmdan kalan para, ge • man .Bey bir aydanberi yüzlerce kadın olduktan sonra şahıslan ve vak'alnrı de. binde en gizli bir köşesinde birden bire memnundu. Hiç olmazsa me9hul romano 
rckse kocasının her ay gönderdiği nafa - mektubu almıştı. Bu ilk romanının giir. ğiştir:mek. bunları büsbütün başka bir bir ümid ışığı da parlamıştı; çünkü 0 ka. onu hafif bir kadın addedemiyecekti. 
la onu müreffeh blr surette yaşatıyor • düğü rağbet ümidini kat kat aşmıştı; fa. şekle sokmak pek güç bir şey olmama - rı.smın ve kendisinin hayatlarile hisle. - Vecdi Osman Beyle görüşeceğim 
ciu. Küçük bir apartıman kira lamı~, bu- kat bu sa'bah Naz. ire imzasile gelen mek- Iıydı ... Bu gayretle hemen işe g1rişti ve efendim. 

rt k k · d ı rini tahlil ederken bilaihtiyar kendi ka • 
nu, a ı ocasmın ına ve ısrar arından tub onu iki üç dakika düşu .. ndürdü. Na • bir kaç ay içinde, müstaar bir isim al • - Yandaki kapıdan gireceksiniz. Sizi 

akt k d. ·· - ı bahatlerini görmüş ve zaten Nazireye 
uz a. en ı arzusuna gore sus emiş v~ zire _ Beya~ıdda . . . sokağında . . . nu • tmda, güzel bir hissi romanı neşretmeğe bekliyor hanımefendi. 
burada her akşam arkadaşlarını davet e. maralı apartımanda _ kadının hüviyeti muvaffak oldu. karşı duymakta devam ettiği sevgi ye • Ne çılgınlık! Bu yab&tfcı adama roma. 
derek kendisine serbest bir hayat hazır. hakkında şüphe etmeğe imkan yoktu. Bu Şimdi müşkül bir vaziyet karşısında niden körüklenmişti. nını çok beğendiğim bizzat gelip söyle • 
lamıştı. Ancak, yeni hayatı ne olursa ol. satırlar kendi karu;ı tarafmdan yazıl • bulunuyordu. Nazireye ce\•ab yazmak, o. * me'kte mana var mıydı? Nasıl olmu§tu da 
sun, Nazire hala en çok okumadan zevk mıştı. na lrendisini tanıtmak lazımdı. Aksi tak.. Nazire heyecanlı bir romanı okuduk • !böyle düşüncesiz bır karar vermişti! 
duyuyordu. Hem de, on altı yaşında 01- Vecdi Osman • asıl ismi le Kemal Yıl. dirde kaba ve itimada layık olmıyan bir tan sonra düşünmeden yazdığı mektubu, - Buyurunuz efendim ..• 
duğu zamanki gibi :romanttk ve hissi ro. maz - oldukça iyi işliyen bir eczanenin romancı mevkiine düşmüş olacaktı ki ilk bilhassa bu mektubda romancile görüş. Genç kadının kaşları çatıldı. F.ski ko. 
rn~ar~. -~ 

İ ~ıibi idi. Karısından ayrıldıktan sorn"a adımda böyle fena bir reklam yapması mek ıs' tedı'g~ı·ııı· yazmış oldu~unu hatır • casına hiddetle baktı. 
şte bu gece elinde tuttuğu kitab yeni s 

. . . . . . . . uzun zaman kadınlardan uzak kalmağa muvafık olamazdı. Bahusus. Nazire gibi ladı'k.ça yanakları kıpkırmızı oluyordu. - Bu komedinin manası nedır? Ben 
bır muharrırın tam kendı hıslerını ıf:ıde a7..m.etmiş ve bu sebcbden evinde kendı' tanıdıgı~ "Ok ve romana düşkün bir ka • b h'" Vecdi Os""' ... n Beyle go··ru··şmeğe geldlın. d.eoek kı1d 1 · :ıı Bereket versin ki gelen ceva gayet ur. .. .... 
e şe e yazı mış güzel bir roma. kendine münzevi denecek bir ömür sür. dma lka~ı böyle bir hareket büsbütün metkardı: - Vecdi Osman benım .:\azire ..• 
nıydı ve N~e. bun~ ~on sayfasına ka .. meğe başlamıştı. Ancak beş senelik evli. ihtiyatsızlık olurdu. İcabında o. gazetecie - Sen mi? 
dar okuyup bıtLr~e~ı~~en sonra uyuya. lik hayatı, ne de olsa, insanın üzerin • kendisine açık bir mcktub da gönderebi. cHanımefendi, iltifatınıza teşekkür e. - Evet, o beııim müstaar ismim. 
mıyacağını pekala bılıyordu. de bir iz bırakıyor. Bu yalnızlık zaman lirdi. Fakat, ya Vecdi Osmanın kendi ko. derim. Yarın, saat üçte, Ankara cadde. 

~ncak, kitlib bittikten sonra da Nazi • larında Kemal bila ihtiyar kansile geçe~ cası olduğunu anladıktan sonra tehlike sinde ... mecmua idarehanesinde emir .. 
renı? h.eyecanı durmamıştı. Hemen ka _ hayatını tahlil etmeğe, aralanndaki ge • daha büyük olmaz mıydı? le-rinizi bekliyecE>~imı hürmetle bildiri -
1~~ı erın: ala.1:ak meçhul romancıya, ta. çirnsizliği teşrih etmeğe ve bunların sl!- Genç muharrir o gün akşama kadar rim •• 
ıbıı adresıne ~ır m~kt.ub yazdı: bebini araştırmağa koyuldu. Bu tahlille. düşündükten sonra, karısının kendi şöh. Ne ince adam! İstemiş olsa bir apar • 

cBeyefendı; yenı çıkan romanınızı o. ri ve lbu teşrihleri o kadar inceden ince _ rı·tini bal~.i 1amıyacnğını, bilakis bu ro • tıman adresi de vercbUirdi! O takrlirde 

Jcudum. Kad~ kal~i~i .bu. ~ada: ine:. ~ir ye ve metodik bır şekilde yapıyordu ki, manla kendi hayatı arasındaki rabıtayı Nazire ne kadar müşkül hır mevkie dil. 
anlayışla tahlıl ettığını:c ıçın sıze butun bunun için ta nişanhlık zamanlarına hat. daha yakından görerek kocasının adeta şerdi! 
11.assas .kadınla~ n.amına teşekkür ede • ta daha evvele, ikisinin dE> çocukluk za. pişman olduğunu anlıyacağını ve meş • İdarehanenin taş merdivenlerini çıkar .. 
nm. Kıtabınız ıntlşar edeli bir ayı geç - manlarına kadar inmeğe, kendi aile ha. hurlbir muharririn karısı (velev ki boşan ken 'kalbi çarpıyordu; fakat arkasına çok 

Eıuinenin Sevgilisi 

* 
Eski kan koca o gün, bu gazete idare 

hanesinde neler konuştular! Her haldı 
mevzuları cSaadet şarkısııt romanı et 
rnfmdan bir parça uzaklaşmış olacak kJ 
birkaç ay sonra Nazire ile Kemal barış. 
tıklarım ve yeniden evlenmeğe karın 

verdiklerini ahbablarına ve eş dostlannı 
bildirdiler. 

- İşte Hayri amca geliyor. 
Bu söz mükerremi bir an için daldı· 

ğı düşünceden sıyırdı. 
Emine: 
- Ba<k hele diyordu. Yanındaki ka· 

dm Şaziye hanım değil mi?. Şaziye ha
nıımla flört edebl1mek yüzünden bizf 
burada sıcak ateşte kavurdu. 

(Arkası ftl') 
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HAJiCI SUll AIN 
Yeryüzünün cenneti 

16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah ı 
-- Baron Wratislaw'm hatıraları: 13 . __ .,,,, 

Türkçeye çeviren: Süreyya DJlmen 

Me11ing'in bu eserlerinin şöhreti, [ma .. gönül alma:.)· denilir. Binaenaleyh 
frenk mehafilinde dilden dile geziyor, bize alaka göstermek suretile gönlü -
bunları görebilmek için heııkesde bü - müzü alan sefir cenablarının hediye -
yük bir merak husule geliyordu. leri, yarım elma dahi olsa, bizce mak-

mensub bir kadın ve kız ile temas et -
memişti. Fakat, lbu sınıf kadın ve kız
ların zarafetlerine, fikren terakkile -

Edirneden istanbnla doğru 
Bulgar kadın ve kızlarının başların- Bugünkü seyahatimiz e.snasında MC"' 

Hatice Sultan. Melling vasıtasile ken bul ve muteberdir.) 
disine edilen rica ve müracaatları red
detmiyor, bahçeyi ve sarayı gezmek is
teyenlere, memnuniyetle müsaade gös
teriyordu. 

rine dair bir hayli sözler dinlemişti. 

buna binaen, bu fırsatı fevtetmedi. daki 'bu şapkalar ibir, bir buçuk Prag riç ırma~, kesme taşlarla inşa edil _ 
arşını yüksekliktedir. Kadınların bo - miş güzel bir :köprü ile geçtik ve gayet; 
yunlannı da cam ıboneukfardan mamul latif ibir orman içinde seyahatimize de. 
gerdanlıklar süslemektedir. Kulakla - vam ettik. Nehri solumuzda !bırakarak 

Hatta hazan daha lutufkar bulunu -
yor .. kendisi, eSki hamam dairesinin 
camekanına çekiliyor.. ziyaretçilerin 
harem dairesini görmelerine de müsaa
de ediyordu. 

İşte şimdi (Sicilyetiyn) ( ı) hüku -
metinin sefiri Mösyö lö Kont dö Ludof 
da ayni arzuyu göstermişti. Hatice Sul-

• tan da, yukarıda arzettiğimiz cevabı 

vemıişti. 

Sefir, dört çüte bir kayıkla sahil sara 
ya geldi. Mellfng'in delaleti ile bahçe -
yi, bahçedeki labrenti. sarayın yeni ya 
pılan kısımlarını. o zarif ve san'atkara
ne hamamı, harem dairesini gezdi. Gör 
düğü nefaisden aldığı zevk ile sermest 
olarak kayığına avdet etti. MeHing'in 
elini tutarak, 

- Bir ill68nın. ancak bütün hayatın
da görebileceği şeyleri, ibirkaç saat zar
fında, bir arada görebildim ... San'at ve 
nefasetin bu kadar yüksek eserlerine 
malik olan Sultan hazretlerini tebrik 
ederken, bunları görmeğe müsaade et
tikleri için, l'ÖtuflkArlıklanna da teşek
kürler ederim ... Lfüfen kendilerine ar
zediniz. 

Dedi. 
Fakat .. tam kayığına bineceği za -

man. 'birdenbire irkildi. Çünkü sefir, 
en hüyük hayreti, şimdi hissctmisti. 

Sefir, kayığın ikıç güvertesi ü~erine 
yerleştirilmiş olan bir takım bohçaları 
ve kutulan gösterdi: 

- Bunlar nedir?. 
Dedi. 
Melling, perestiş ettiği Hatice ~ulta

nm nezaket ve cömerdliğinden büyük 
bir gurur hissederek: 

- Ekselans!,. Bunlar. Sultan hazret
lerinin he.diyeleridlr. 

Diye, cevab verdi. 
Sefir, o !kadar şaşırdı ki, bir müddet 

bunlara bakakaldı. Sonra, ellerini iki 
tarafa açıp MelUng'tn yüzüne bakarak: 

- Dostum! .. Şu halde, Sultan haz -
retlerine şunu da aynca arzediniz ki. 
kendilerine lAyıkile teşekkür edebil -
inek için, söz bulamıyo:rwn. 

Diye mır.ıldandı. 

* Hatice Sultanın hediyeleri, Lahuri 
Şallar, Hind kumaşları. Mısır ketenle -
li, ~kerleme kestaneler, bademden ya
Pılınış kurabiyeler, F..dirnenin ( devayi
misk) i, mermer renkli ve anber koku
lu sabunlan, şişelerle gülyağları ve 1 -

tırşahilerden mürekkeıbdf. 
Sefir, Hatice Sultanın bu cömerdli -

kinden o kadar mütElıassis oldu ki. res
sam Mefüng'e bir mektuh gönderdi. Bu 
hislerinden bahsettikten sonra: 

(Bu muhteşem Prenses hazretlerine 
9Ü'kranlannu bizzat ita etmek için kızı
mı saraya ~dermek irtfyorum. 
Kızun, bu ziyaretin hatırası olmak ü

~:re, prenses haznttlerine bir kaç he -
diye takdim edecektir. 

Servet ve nefaisin bntün debdebe ve 
haşmeti içinde yaşı.yan Prenses hazret
lerine beğendirecek hediye takdiminin 
Pek güç oldt.t.ğıunu takdir etmiyor de -
tillm. Buna binaen bQyilk tereddüd -
ler geçirrr.~.k1P.~·~m.) 

Satırlarlle mektubuna hitam vermiş
ti. 

Melling, sefirin bu mektubunu, der
hal Hatice sultana arzetti. Sultan, bu
na da şöyle bir cevab il~ mukabele gös
tıf!rcli:. 

{ Sefir cenı:wblannm kızını sarayım -
~ görmekle çok mesrur olacağım. He
d:i~ bahsine gıeUnce; bu kabil şeyler, 
~ ıbatıradan ibarettir. Bizlerde, 
eşhur bir kelAm vardır. {Yarım el -

(1) ita.J,ra ~ O M.ma.nld vazlveU 

* Bu Avrupalı asılzade kızı yakından 
görmek için, o sabah erkenden bir teb-

OSMANLI SARAYLARINDA İl,K 

DEFA GÖRÜLEN (ALAFRANGA) 
dil kayığı ile Nişatabad sarayına geçti. rındaki küpeler ise omuzlarına kadar gece (Papaslı) köyünde konakladık. Bu 

Selim, o gün tebdil çıkmakla bera - sarkmakta ve bu rengarenk boncuklar rad~ han yo'ktur. 
ber, son derecede itina ile giyinmişti. bir kilisenin 180 taneli büyük tesbihini Bu iköyde bulunduğumuz g~ lstan
Kavuğunun üzerini de, yumurta resa- andırmaktadır. Fakat onlar bu dekor i- bulda, senelerden'beri, haşmetlu impa • 
metinde 'bir züm:rüdün üzerinde yük- çinde kendilerini adeta Bulgaryanın ratorumuz hazret1erinin (ikamete me _ 

DANS 

Bu me'ktublaşma, öyle bir za:::ncına 

tesadüf ettiki· o zaman Hatice sultan, , 
.şah biraderi sultan Selimi o inziva kö
şesinden çıkarmak için bir sebeb dü
şünmekte idi. 

J . "f b' g çla st"ısle :kraliçeleri gibi memnun ve mes'ud san mur küçük elçi) lik vazifesini vapmış se en, mce ve zarı ır sor u - J 
. . makta ve biz yabancılar arasında ke - ve yapmakta bulunmuş olan Herr Pets-

mıştı. . . mali azametle gezip dolaşmaktadırlar!. ch'den elçi efendimize yazılmış bir 
~atice ~ultana gelin~·· o: ~ır ı~san * mektubu hamilen bir çanı~ geldi. Mek 

7Je'ki sultan, bu fırsatı kaçırmadı. bedıası, bır haşmet numunesı halınde Hikaye edildiğine göre, buralarda ya tubdan anladığımıza göre Herr Petscli 
idi. Bu dilber ve taravettar kadın, hu- şayan Bulgar milleti; ya isteyerek ve - biran evvel de~tirilerek öz yurda dön 
gün o kadar cazib ve ahenk~ar ku~~ş- yabud başka ulusların tazyikile yerle- rnek heyecanı içinde bulunuyor. 

Derhal padişaha bir mektuıb yazdı. Se
firin kızının saraya geleceği günü bil
dirdi: 

(Nolur (2) aslanım .. lüıtf ve kerem 
eyle .. devlet ve saadetle sarayımıza teş
rif buyur. Frenk kızlarında, şuh,n~ ca 
zibe vardır, deyu işitiriz. Bera1'erce 
müşahade olunur. Hemen, ltıtfunuz de
riğ buyurmaym.) 

lardan bir elbise giym~ti kı: onu gıy- rini değiştirmek mecburiyetinde kalan Ayın 13 üncü günü akşamı, içinde i
diren (Kutucu usta)lar (3) bile, hay- insan dalgalarının önünde. Volga tes - yi bir :hanı .bulunan (Uzunsavaş) köyü
retler içinde onu temaşa etmişler .. ve rniye edilen (ESkitya) nehri kıyılannı ne geldik:. Burada güzel ve temiz oda -
'kendilerini zebtedemiyerek: terkle buralara göç etmiş ve bu neh - ları olan bir han vardır. Bittabi geceyi 

- Na7.ar değmesin, aslanım. rin adından dolayı Bulgar adını almış burada geçirdik. Ertesi gün de ( 160) a-
Diye, Hatice sultanın .başından, avııç bir millettir. dım uzunluğunda ibir taş köprüsü, için-

.. k u"zerlik tohumlan İlk yurdlarından buralara göç eden de d~mı kurşunlu bir hanı havi (Har _ 
avuç çore otu ve bu ulus, kendisine Heamus ( 1) dağın - manlı) köyüne rnuvasa1at ettik ve ko • 

Diye, rica etti. 
Üçüncü Selim o zamana kadar, Av -

rupanın asalet ve kibarlı'k hayatına 

serpmişlerdi. da ve Sofya ile Ffü.be arasındaki, mü- nakladık. 
(Arkası var) 15 

dafaava tabiaten elverişli yerleri yurd Sonteşrinde, Meriç nehrini tekrar 
_ edin~iş ve uzun zamanlar Bizans im - sağımıza alarak ve kara deniz kıuıları-

(3) Sultanların elbiselerine ve tuvaletle J 

c2) Ne oldu? rlne bakan saraylı .ıtııdınlar. paratorlarının kudret ve şevketlerine na kadar uzanan Balkan dağlarını da 
==============================~meyd~n~umu~~kH~ durm~~-so~muz~~rabrnk~lumuza~~ 

qır. Hatta bir savaşta, İstanbul impa - eyledik. Yol, neıhrin yakınından geçi • 
ratorluğunu idaı·e etmiş olan Flander yordu. Bugün meşhur (Mustafa paşa) 
kontu Baldwin'i yakalıyarak öldür - köprllısünden geçtik. Bu köprü yirmi 
müs!erdir. Lakin cenubdan gelen Türk iki gözlü olup dört yüz dört adımdan 
istilfı ordularının satvetine boyun eğ - fazla uzunluktadır. Bugün içinde Türk
m~lerdir. Bu suretledir ki bugün gör- lerin bir camii ve güzel bir hanı bulu
düf!ümüz sefil ve ağır hizmetkarlık ha- nan (Şimpiri = Shimpry) köyüne iriş
yatmı sürmek ıztırarında kalmışlardır. tik ve burada kaldık. 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okulu kayıt 

ve kabul şartları. 
ı _ Hastabak1cı hemşire yeti~tirmek üzere An'karada M. M. Vekaleti tarafın

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu> açılmıştır. 

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

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

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu mi! ddet içinde okurlara ayda bes lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamrn okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan l.aşlamak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy
dirme ve barındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eylfıl/939 da tedı ısa ta başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şurdardır: 
A _ Türkiye cümhuriyeti telıaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsaid 

bulunmak c:bunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka bağlamak lazımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et. 

tirilerek evraka bağlanacaktır.> 
E _ En az orta okul tahsilini bitirrni~ olmak veya bu derecede tahsil gördü -

ğünü isbat etmek .tasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.• 
F _ Evli veya niş.anlı bulunmamak cevvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.• 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebcblerle okuldan çıkarıdlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhht sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakiler M. M. 

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

.Bulgarlar, Slavonik bir dil kullan - Ayın 16 ıncı günü Edirne şehrine 
makta olduk1anndan biz Bohemler bun müvasalat olundu. Bu şehir imparator 
larla konuşup anlaşabilmekteyiz. (Adrian) tarafından büyütülmeden ev-

9 Sonteşrinde Sofyadan hareketle bir vel (Oresa) tesmiye olunuyormuş. An
takım sıra dnğlar üzerinde seyahatimi- cak bu hükümdar tarafın~n tevsi o -
ze devam ettik. Öğleyin, beylerbeyi ta- lundu'ktan sonradu iki onun adını al
rafından gönderilen bir ça~ bize yol- mı.ıtır. 
da yetişti ve Sofyada iken paşaya bedi- Bu şehir tam, Meriç nehrini besliyen 
ye edilen saati getirdi. Türkler bu saa- Tunca ve Arda ırmaklarının birbirine 
tin nasıl kurulacağını bilemediklerin - karıştıkları yerde inşa olunmuştur. Bu 
den ibir zenbereğini kırmışlardı. Bina - ırmaklar burada ıbirleştikten sonra a
enaleyh beraberimizdeki saatçimiz bu- ş.ı.ğı doğru akışlarına devam ederek 
nu. gece konakladığımız yerde onan - Avrupayı Asya&n ayıran Ege denizi
\'erdi. ne dökülürler. Bu .şehrin muhiti o ka

Filibe şehrini çevreleyen ovaya mu- dar büyük olmamakl'a beraber etrafın
vasalat etmezden evvel dik ve sarp bir da geniş varoşları vardır. Türkler tara
dağ üzerinden \'C dar bir yoldan geçi- fmd<ın yapılan binalarla bu şehir bu _ 
yorduk. Bunun tam ortasında halen gün'kü büyüklüğü iktisab etmiştir. Ne
saofam bir taş >kapı vardır. Bu kapı hir üzerinde büyük bir taş köprü var
(Derbend kapı) adını taşıyor. Burada dır. Her ne kadar, İstanbuldan sonra, 
''aktile BulJ!aryanın son despotu veya bu havalinin en büyük şehirlerinden 
Prensi Mark Karlovitz ikamet eyle - biri olan Edirnede da1ha· birçok güzel 
mişti. Fakat bizzat şato o kadar harab hanlar varsa da biz bunlardan şöyle or
olmuştur ki ~toya benzer bir tarafı bi- ta derecede bulunan bir handa konak-
le kalmamıştır. ladık. (Arkası var) 

_.. ...... --... -·········· .......................... .... 
Bugün konakladığımız yer, içinde bir ·-

hanı bulunan J aneka köyü oldu. Son Posta Sonteşrinin onuncu günü sabahı yo
lumuza devam ettik ve Hebrus ırmağı-
nı müşahede eyledik. Bu ırmak çok u- Yemıt, Siyul, Ha~~ve Halk ııazetesı 
za'kta olmıyan Rodop dağından nebean 
etmektedir. Türklerin Meriç adını ver
dikleri bu nehrin üzerinde gayet güzel 
t~ bir köprü vardır. 

Yerebatan, Çat.alçe§nle sotat, 25 
İSTANBUL 

Bugünün akşamına doğru Filibe ...... l._ 
ayni makamlar ':i""~ 

rine ulaştık. Bu şehir, dağlardan uzun 10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

tarafından kendilerine bildirilecektir. mesafelerle ayrılmış üç yüksek tepe _ 
11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekleri yol den biri üzerine kurulmuştur ve sanki 

parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları bu tepeye latif bir taç giydirilmiş his _ 
-~-~-k~ç_e_~_b_~_u_~_ili __ ed_e_c_~_~_~_i_r_. __ c_1_01_6_• __ •_3_5_W_> ________ ~~~~rm~~i~~libe~hrik~~~ 

Devlet demiryollırı ve limaRlırı iflttmısi Umum idaresi ili:ılar ı 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıflan aıağıda yazılı iki gru.p malzeme ve 

eşy,p her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26.7.1939 Çarşamba günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki kom~n tarafından açık ek. 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlernn her grıu.p hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü.. 
t"acaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - 2000 kilo 30 mi'limetrelik manila ik:enevirjnden balat. Muhanunen bedeli 

1200 lira olup muvakkat teminatı 90 liradır. 
2 - 25.000 !kilo swtk:ootik muhammen bedeli 2687 lira 50 kuruf olup muvak. 

kat teminatı 201 lira 57 kuruştur. (5063) 

dan akan Meriç ırmağının üzerinde i -
'kinci ve a}şıb bir 'köprü vardır. İşte 
biz, buraya uzak olmıyan bir handa ko 
naklad1k ve burada iki gün mola ver -
dik. 

Sonteşrinin 12 nci günü Filibeden ay 
rıldıic. Meriç vadisinin bata:kımsı yer -
lerinde pirinç tarlaları ve ovadan ge -
çerken yer yer yükselmiş mezar gibi 
·bir takım tlirnsek1er görüyorduk. Türk
lerin iddialanna göre bunlar. vaktile 
bu ovalarda yapılmış olan muharebe -
lerde ölenlerin hatırasını ebedileştir -
mek için yükseitilıniş chöyük> ler imiş. 

(1) BMtuı dallan. 

--ABONE FıATLARI 
1 e 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

8 
Ay 
Kr. 

TURK!YE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 23.0 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 .. 
300 1 

lllİll:==-:=S:::==:Z:==:ıı::b:::== l 

Abone bedeli pe,indir. Adrea 
defi§tirmek 25 lruruftur. 

-···-
Gelen evrak Beri verilme~ 
ilanlardan me.'aliyet alınmcu 
Cevab için mektublara ıo lruruJluk • 

Pul ilavesi llzundır. ,,. ............................................. ~ 
: Posta kutuau : 741 İstanbul ' 

1• TelgTaj : Son Posta E 
• 1 

i Telefon : 20203 ! 
........... _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ç 
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1 Son Posta 1 S POR tBon Posta• ~·-- + .. frikası: 46 

• 
1 

Yazan: Hasan Acınan Gl2 

Oyuncu alım satımı derdi 
ortadan kalkıyor 

Melikenin ıztırabı Federasyon yeni bir kararla futbolcuların ancak 
Ağustosun başlangıcından sonuna kadar klüb. 

değiştirebileceklerini bildirecek 
Baybars kin ve hiddet içinde haykırdı: 

- O nankörler memleketi ve hayat -
farını kurtaran arkadaşım17.l. kıskandı -
:tar. Bugün hapse attıJar, ihtimal yarın 
öldürecekler. Ondan sonra sıra bize ge 
!ecek. Buna meydan vermemeli. gidip 
sarayı basarak arkadaş.ımlZ1 kurtarma
lıyız. Haydi saraya! .. 

nallarına karışan ibir ses kulağına çarp- j uzun olmıyan bu yıllar önce büyük bir . . .. .. . .•.. 
tı: teslimiyet, sonra kıSkançlık ve sinir .. Beden T:~bıy~ı l!mum Mudurlugu- bAu muameleden dolayı, hiç ürlmıemek 

- Hoşca kalın Melike hazretleri. Siz buhranları arasında geçti. n~n verecegı yem. hır karar karş:'ında lazımdır. 
yaşadrkça bu yurd !baıuı haram olsun!. Asilerin korku ile kaçıp gittikleri 0 dıkkat ve ehemmıyetle durmak laz.ım- Hiç bir oyuncu Cumartesi günü on i-1 

~ * günün akşamında güzel kadın kollarım dır. • • kide satılmış da saat üçte eski klübünil 
- Aktayı istiyoruz. genç hü'kümdarın boynuna dolarken: Agızdan, agıza dolaşan rivayetler ta- müşkül vaziyette bırakmış değildir. 
- Kumandanımızı tahliye edin. - Ne kadar mes'uduz AY,bey! -de - hak'kuk ederse klüp değiştirmesini ar - İngilterede oyuncu alım, satımı, en 
- Ya verirsiniz, yahud başınıza yı - mişti- artık hiç bir üzüntümüz kalma- zu edecek sporcuı:r, her sene bir A - dürüst ve kendine ma'hsus makul yol -

kanz sarayı. dı. g~t~stan, otuz A~tosa ·kadar renk - lardan geçerek yapılmaktadır. Bir gürültü koptu: 
- Haydi saraya! 
Bunu daha korkunç 

İşi azıtan asi1er şimdi sarayı taş yağ- Ne yazık ki yanıldıgı~ nt pek çabuk lerını taşıdıkları klupleri terkedip, di - Şimdi b" d t tb"k" d"" .. ··1 kl · fod"kl ·· kl".be . k • • ız e a ı ı uşunu en şe e 
bir nara lakib munına .ı~trnuşlardı. Bırden pencere - hissetti. Harici tehlikelerin yok olması, .. ı erı uı • gırece .ıer, ve nizan:ı gelince, muayyen ıbir zamanda klüp d~ 

etti: lerdcn bırı açıldı: ona kendi iç aleminde hazırlanan bü- ~uddet ~lan bır sene~ ~k.lem~ğe ~ıç ğiştirrne şekli bazı memleketlerde tat-
- Alın Aktayı. yük inhidamı sezmek fırsatını vermiş- l~~urn gormeden, degıştırdıklen klu - bik edilmektedir. - Aybcye ölüm!. 

Birkaç çarpışmada muhafızları da -
ğıttıktan sonra sarayı sardılar. 

Kanlı bir kelle ayaklarına yuvarlan- ti. bun nam ,.e hesabına spor yapabile - S . .k. 
d A 

·1 d 
1 

B b . ceklerdir enenın on ı ı ayı, oyuncu akınıDI 
ı. sı er şaşır ı ar, ay arsı aradılar. inhidam ve hufre · ·· ı · k t ~-·1· t b" t k h · t 

Y kt 
· · S . ,.. . . on ıyece ·, eş~ı a ı ır a ım arıc te-

- A ktayı istiyoruz! o u. Kaçm~ dıye haykırdılar. Hep- B" ld k" h d ,_ b k por teşkılatnnızın en çok elını tu - . 1 d ku t k 1 b .,.,,...,1. t . . .. . . . . .. . .. ır an o u ı ru un a açıuın u or- . . . . .. sır er en r araca. o an u ~ ın ta 
sını anı bır dehşet ıstıla etti ve cbabul- k tan, ıdare makinemızı her gun lüzu - b"k" d tl k tte b"" ük b" . 
kuratin» denilen kapıyı kırarak çöle ·unç uçurumda muazzam aŞkının cü - rnundan fazla meşgul eden sicil işi ha- ı ın e ~u a .sur~ uy ır ~~ -

nz. d ~ogruw ~- t I mudiyeler gı"bi yuvarlandığını sezdi. k "k t t h ··ı ed"l b" k"ld bet olduguna hıç şuphe etmcmelıdır .. 
- Vermezseniz sarayı '.başınıza yıka-

Bir köle atının üstünde isyanı j are u• haç ı ar. ı a en a anunu ı mez ır şe ı e- Kl"" 1 . k d k ·a 
eden Baybarsın yanına yaklaşarak ku- * Gene çı1gın bir aşk gecesinin sa - dir. . 1updennlb~ oyudncu t an lsıral ca _

1 .~mle -. . .. cı er c, ır ay a a eş o a ar curu e. 
ilağına fısıldadı: . O a~m Aybeyın taraftarlan bt.iyük bahmda onu derin bir uykudan uyan - TeşkHatın <Lisans» namını verdiğ1 ri kadar yer yakarlar-. 

_ Şu mektub sizin .. bir dakika gö - ıbır ~nlık yaparken. Aktayın katlinden dıran Ayıbey: şev, hüviyet cüzdanı meselesi, doktor 
rüşmek istiyorlar. sonra rüt~i .~rükselen Seyfeddin Ko - _Çok mu yorgunsun sevgilim -diye muayenesi, polis ikamet tezkeresile re-
Zarfı alara'k merakla açtı, içinden si- tuz genç hukümdarı tebrik ediyor:iu: t t.k k 1 . 1 sim ve nüfus kağıdı gibi .bir takım ev-

·· - .. d b. A t k h" b" tehlik k 1 d sormuş u- ar ı zev gece erme caya-yah b ir mendil çıkmıştı. Gögsun en ır - r ı ıç ır e a ma ı. rakın ikmnlile elde edilme'ktedir. Bu 
inilti koptu: Memleketin tc'k hakimi sizsiniz! namı~orsun ve ~aclarının arasından ko- suretle bu iş için gösterilen bütün ti -

_ Anamın çevresi!. Ay.bey düşünceli, düşünceli mml - pardu~ı beyaz bır kılı işaret ederek gül- tizliıklerin en nilhayet, yalnız futbol ü -
Biran d~ndü, sonra köleye döndü: dandı: muştu: zerinde toplanmış olmasına rağmen, 
- Nerede !bekliyor .. - Bilakis Kotuz! Esaretim bugünden ı - Galiba ihtiyarlıyorsun? yeni tatbik edilecek usul ile müşkülle-

Ömer Besim 

Galatasaray - O. Spor 
maçının hakemi 

kim olacak? 
- Şu kapının arkasında. ıtıbaren 'başlıyor. Bu müt!hiş ruh çöküntüsüne galiba rin bir nebze hafiflemiş olacağı şayanı 
- Peki geliyorum. . . . iV ıbir saç teli sebeb oldu. Hakikatte ise bu memnuniyettir. Bu hafta İstanbulda, gelecek hafta 
Kapının ar~asında M1sır ıncısi vardı. O günden itibaren b~lıyan ou aşk inhidamı çoktan beri hazırlıyan hayat Klüp değiştirme ayı olarak kabul e - da Ankarada milli kiline şampiyonluğu 
- Bay?ars. . esareti tam üç sene sürdü. ve hadiseler vardı. dilen müddetin, daha ziyade profesyo - için karşılaşacak olan Galatasarayla~ 
- M:1ıke h?v~retlerı! . . Ca.şkun ve ihtiraslı bir aşk için pek (Arkası var) nel klüplere şümulü bulunduğu etraf- Demirspor arasındaki maçı İzmirli ha-
- Gonderdigım mendılı hatırladın ta münakaşayı mucib olmakla beraber, kem Mustafamn idare edeceği Fede • 
aı? böyle bir kaidenin meselfı İngilterede rasyon tarafından tebliğ edilmişti. 
- Evet anamın çevresi. Bir doktorun gunlUk mevcud olmadığını ciddiyet '\'e sarahat Hakem Mustafa mazereti dolayısile 
- Bunu ibana verdiğiniz gün, eğer ile söyliyebiliriz. bu maçları idare edemiyeceğini Fede -

bir dileğiniz olursa bana bu mendille notlarından . rasyona bildirmi.,..+ir. hatırlatınız. Bay.hars bu çevrenin uğu - 1 ~ 8 • f> 8 7 8 9 ıo Ingiltere profesyonel futbol teşkila - 'l~ 
runda canını yerir demiştiniz. Bilmem tı bila'kis böyle bir kayıddan uzak ol - Futbol Federasyonu, iki maç için de 
bu sözü de hatırlıyor musunuz? 1 Güneş banyoları.. duğu gibi, bugüne kadar bizde tatbik alakadar klüplerin hakemlerini seçme.. 

_ Bugün gibi Su1tamm! 2 Alelltılı.k herkesin kendlsini saatlerce edilegelmekte olan sisteme de pek uy- !erini dün yeniden tebliğ etmiş, mınta-
-

0 
halde sizden bir dileğim var S güneşe maruz bırakması asıa. muvafık gundur. Şu farkla ki bizde amatör fut- ka ise .iki klüb murahhaslarını bu mak.-

• oJnuyan bir görenektir. Gerek eençler ve bolcunun ki~ değiştirmeslle, İngilte - sadla mıntaka merkezine davet etmiş ., 
Baybars! Bugün !bu meydanda kanlı gerek5e yaşlı insanlar için hiç olmazsa De · hh ki şeyler olacak. 

6
izi çok severim.Bu ha - & bir defa tıbbi muayeneden geçmeden he- redeki profesyonel futbolcunun klüp ti. mırspor mura ası dün va · o ., 

<liselere ikarışmıyarak derhal memle _ 6 men deni?.e atlamaları veyabud saatler- değiştirmesi arasında birbirine hiç ben lan davete icaıbet etmediği için hakem 
keti terketmenizi istiyorum. 

7 
oe günet ve kum içinde kalnuıJa.n t:at'l- zemiyen büyük bir fark vardır. işi bugün halledilecektir. 

p r vıbars ha vatının en m~ .. ı..m bir A - yen caiz değildir. Her ne kadar bizdeki futbolcu da, Küpler mutabık kalmazlarsa, hake -
J ~ 8 Gençler için en çok düşünfilccek m~- 1 'k b" f t k b"l" kl""b0

" •• nım yaşıyordu. Alnında toplanan iri 
9 

le aik çiğ-erlerde vukua gelen Uıtlkanlar mut a a ır men aa mu a ı ı u unu mi de Federasyon tayin edecektir. 
ter tanelerini sildi. ve zatülcenblerdlr. Ha.kllroten böyle bir bırakıp, başka takımda oynamak ar - Alman - ltalyan atletizm 

_ Andınızdan dönüyor musunuz 10 ıkaç vak'aya şnhld okluk. Ak ciğerlerinde zusunu gütmekte ise de, bu nihayet bi-
Baybars? SOLDAN SAOA ve YUKARDAN AŞAÖI: ki üıt ve sair istldadlar dolayıslle fazla raz da onun kaprisi için bu işi yaptığı karşılaşması 

güneşe maruz dtaldıktan sonra blrdenbl- .... · hak"k tt" 
- Hayır Melike hazretleri! o ı.a • l - El.skiden erıkeklertn cece. Gimdl ka - uır 1 a ır . .re bir zatülcenb veyabud anı bronşitler İngı"ltereve gelince: Bir klübün ıne _ Alman ve İtalyan atletle.rinin Mil.a r 

merdliği !hiç bir zaman yapmam. Fakat d.ınların gündOs gtydlkle.rl elbise - ba.şlar; dereoei hara.ret yükselir. ve ar- J od t kl b ı ı 1 tı 
size ibir şeyler söylemek istiyorum. Sada. kn.ı;mda.n verem de infilak ed.eb111r. neceri, takımının zayıf tarafını daha zi n a yap ı arı eyne mı e a etızm 

Galeyana gelmişti: ı - Büyültmek. Bazı gençlerde de deniz ve gttneş ban- yade takviye edebilmek maksadile gö- müsabakaları. 800. metre dünya rekoru-
- Çok yanlış hareket ettiniz Melike a - Şebnem - Btr eT laJıln. yosW1dnn sonra orta .kulak lltföa.bı başlı- ziine iliştiği oyuncu~ cebindeki para- nun kırılmasıle nıhayet buldu. 

n1 
~ .. _

1 
yor. Ve hastayı ha.fta.ıarca ve belki aylar- nın kuvvetine .göre 'ka'Nh tarafla pazar- Bu mevsim zarfında yaptığı bir çok 

hazretleri -diye gürledi- Çok ya ış ha- t - ~. ca tedavi ve ameliyatlara sevkedlyor. aoı• 
reket ediyorsunuz. Sizi taparcasına se- IS - Nehl IA.hlkası - En fazla ıyı olanı. Böbrek hastalığı olanlar, mide ve bar _ hk usulile elde etmeğe çalışır. müsabakalarda, aldığı derecelerle na .. 
ven sadık adamları birer birer silkiyor- e - Ced - Qabut olarak. saklarında ülser olanlar, 'k:a.ra cıc;erlertn- Her.hangi bir takım, ligde daha faz- zarı dikk~ti celbeden Al;rıan atleti Har-
sunuz, evet ıbugün size açıkça söylüyo - '1 - Bir o kadar fazlası- de hnstıaıık bulunanlar, müteverrimler la şöhret yaparak dolayısile para ka - lh~? azamı formd~ ~ldu~ bir sırada 

8 - Ya-urdan hAsıl olan dereler _ Nl • kalb hastalığına düçac olanlar kat'iye~ zanmak kaygusunda olduguw için, filAn dw;.ıya rekorunu ıkı sanıyeye yakın bir, 
rum, ben ve Aktay sizi taparcasına se- &"' deniz ve güne~ 'banyoları ya.pmamalı _ d k ld 
viy.orduk. Bu a.ş'k uğruna sizin her em- şane. dırlar. oyuncu için sarfedeceği parayı kıyma - zaman a ırrnı.ş 0 

u. 
rinizi yerine getirdik. Fakat bugünleri ı - Zer'ederse. Güneş banyosu yapacak olanlar clahl dan harcamaktan hiç bir vakit çekin - İngilizlerin meşhur mil koşucusu Sid 
çabuk unuttunuz. Bizi kırdınız, bir düş ıo - Muannid. bunu ~dakikadan b~lıyarak tedrtct mez. ney Woodersona aid olan 800 metre re-
manırnızla evlendiniz. Aramıza kin gir Geçen bulmaoa.nın tballe4llmft tekli: bir surette yarını saate kadar çıkarrnaıa- Futbol borsasında kıymeti maliim o- koru, maruf atletin ıbir mil dünya re -

h
. :ı...i • h SOLDAN SAÖA: rı liizımdır. Tansyonu yük.sele onlanlarda . i 1 .. ko k şt - Af d K 1 di. Hayranlarınızın ıç ...., nni terci et- g{ine_, banyosu beyne kanın hücumuna lan oyuncu ıç n pazar ıga giren idare - ru o ugu ına a geçen sene ırı -

miyerek hepsinin fevkinde kalmanız ı - Karabük - Ka sebebiyet verebllir. Çok tehlikelidir. ciler, beş aşağı, on yukarı anlaştığı za- mıştr. 
aazımdı. Ne yazık iki bunu yapmadınız. 1 - İzaz - Neden. Ceyab Lstıyen okuyucula.nmı.D po8'a man, tıpkı bizim dar.bımesel gibi; (pa - Bir mil koşuda 800 metre, 880 yarda 
Bugün Aktaydan sonra beni de kay - 8 - Fakat - Dert. pulu yollamalanru rica ederim. Aka1 tat- rayı veren düdüğü çalar). Daha düne ve nihayet bir mili kıran İngiliz atle • 
bediyorsunuz. Bundan sonra neler ola- t - Amil - Seven. dJ.rde Ll\elderi mutabe!ells taıabfllr. !kadar ren'klerl için çırpınan futbolcu, tinin se'kiz yüz metredeki rekoru Ha~ 
cak biliyor musunuz? IS - Yıkanır - v. bir hafta sonra karşı taraf nam ve he - biıg tarafından 1.46.3 dakikada koşul, 

_ ? . . . e - Bm - Nerime. sabına eski klübü karşısında aslanlar mak suretile k:ınlmıştır. 

- T~ başına !kalan Ay bey istediği 7 - Tiz - Pa - Alta. N b • 1 gibi oynamağa b~lar. Alınan atleti Harbig 191 3 senesinde 
~bi at oynatacak .. size hakim olacak, 1 - A - F1dall1 - IJ. n etçı eczane er Bu oyuncu alım satımı, zannedildiği Dresden'de dogm"' uştur. Husust bir ı:ir-

d h 
.. d gü l i 1 - itl - Sa - Dua. ,.. · o a a genç, gun en ne genç eş yor, 

10 
_ L. _ Ese _ Ya _ M. --... ·- gilbi büyük ve karışık bir takım forma- kette memurdur. Boyu 1. 75, kilosu 68 

halbuki siz kadınsınız ve günden güne ··-···········............................................... B• reee nöbet~l olan eczaneler şun - litelere t§ıbi değildir. dir. 
yaşlanıyorsunuz. Bir gün gelece'k ki bu 1.ar~ İki idareci pazarlık eder ve futbolcu Zam ük 1 b" tl 
ikıbalden mest oıarak ba~ka Alemlere Yunan ve Mısır atletleri . bm clhettndekller: da satılık 01ur. Satııan tut00ıcu, orta - . anım.ızın en m emme ır n e-., ' Şehzadebaşında: Cİ. Halli), Eıntnönün- t dl Atl t 1500 t k ı. 
aalacak ve size ihanet edecek; o zaman de: (Hasan HulWd.): Atsarayda: (Sarim), ya konan para üzerinden bir mikdar ı r. e ızme me re oşa.raa. 
siz ıztıra'b çekecek ve çırpınacaksınız. gidiyorlar Alemdard6: <Sırn Asım), Bayazıdda : yüzde alır ve pek tabiidir ki büyük bir ?aşl~mıştır: Altı senedenberi atletızm 
En acısı ~öyle ızbrab içinde kıvranır - Atletizm Federasyonu, şehrimizde CBelkls>, Fatihte: CVitall), Ba.kıritöy\ln- yekUn tutan bu hesahdan dolayı zararlı ıdle cıddt bır surette meşgul olmakta -
ken bu koSkoca çölde yalnız ve hA.mi • bulunan atletler şerefine dün Büyüka- de: CMeııkez>. Eyü~: <Eyübsultan). da çılanış değildir. Satış i~ böyle bi - ır. 

Beyoğlu clhetlndekiled: 800 t · t d"' ek l 
siz kalacaksınız. dada bir ziyafet vermiştir. Pek neş'eli tst1klll caddesinde: CKanzuk>, Yük _ tince, bir de teşkilAtın kayıd muame - me renın resm unya r oran 

Mısır İncisi sapsan olmuştu. Düşme- geçen ziyafette kal& reisleri müteka- sckkaldırımda: (Venikopulul, Taksimde: lesi vardır. şunlardır. 
mek için duvarlara ıtutundu. bil nutuklar söylemişlerdir. VI'.a.ksim.), Yenlşehlrde: CParunakyan>, İngilterede maçlar, yalnız Cumarte- 1912 (Ameriıka) Meredith 

- Fena oluyorum Baybars, yalvarı- Atletimı Federaeyonu Reisi Doktor Şişlide: CHalkl, Galata.da: <İsmet), Fın- si günleri yapılır. Bir oyuncu sabn alan 1926 (Alınan) Peltzer 
run size! Susunuz ve gidiniz. Adnan Federasyon namına, misafir ta- ~:!~:. < M~tafa Nall >. ~ktaşta : klüp, Cumartesi günü saat bire kadar 1928 (Fransız) Martain 

- Gidiyorum MeUke hazretleri! Ya- kımlarm federasyonuna güzel bir ku - Botaz.içi, JWlık.öy, n Adalarclakller: cFutbol Asosye.şine• telgrafla bile ol - 1932 (İngiliz) Hampoon 
ırın bana kaçtı diyecekler. görüyorsu - pa hediye etmiştir. Kadıköyünde: (Hüsnü, Rıfat.), üsttı - sa malfunat verdiği takdirde kayıd mu- 1936 (Amerika) Cunningham 
nuz yn sizin için .bu zilleti de göze alı- Romanyah atletler dün tayyare ile-, darda: CSelimiye), Sarıyerde: <Nuri), amelesi nizami ~de ibitmiş, oyuncu 1937 (Amerika) Robinson 
vorum. Yunan ve M1Sır atletleri de Cuma gü- Adalarda: (Şinasi. Rıza). da yeni takımda yer alıhıış demektir. 1938 (İngiliz) Wooderson 
Atına aUıyarak kırbacını şak]atb. ~t nü Roı;nanya va.purile gideceklerdir. Yeknauırda biraz ~t gibi görülen 19.39 (A'lman) Harbig 

- 1.51.9 
- 1.51.6 
- 1. 50.6 
- 1.49.8 
- 1.49.7 
• 1.49.6 
- 1.48.4 
- l.46.3 

... 



SON POSTA 
20 Temmua 

TOrkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
15 - Temmuz - 1939 Vaziyeti 

A KTIF 

Altın: Safi kllo8ram 17.179.910 

BANKNOT 
Ul'AXLllt 

Dahildeki Mahabh•1- : 

Türlı: llrUl 
Hariçteki MuhabidH: 
Altın: Safi «ilogram 9.058.321 
Altına tah'111 kabU aeıbat 
d6'fUler 
Diler dö11sJ•r n Borçlu k11rlnl 
bak17eler1 

Hazine Tnhvillerl: 
neruhde edilen e"fl'&tı nalı:dJTt 

tnrşılı~ı 
kanunun s - a tnel maddele
rine tevfikan hutne tlU'afındıua 

Tlti tedl7at 

flenedat CU:r:dam : '" 
TİCW BENEDAT 

l'.sham ve Tahvilat Cüzdam : 
<Deruhde edllen ...-ratı n.ak

.a. - tdJyenln tar,ıııtı E5ha.m ,.. 
CTahTillt itibari kıymetle) 

8 - Berben •ham ,., ıabvtllı 

Avanslar: 
Bazıneye tıaa vadeli avans 
Altın Te oom ılılMlnt 
T&hTillt 6urine 
Hiı1~darlar : 
lıluhteJll ı 

24.164.917,95 
18.811.G09,50 

U74.390,51 

528.132,11 

12.741 252,48 

15.648.51 

3.153 019,69 

158.748 563,-

17 .228.027 .-

126.646.G70,06 

43.281.111,47 
7.517.080,97 

9.481.000,-
20.258,69 

7.808.722,-

Ychaia 

BU'GON 
KUM6AllASlNA 
·PAtl~ATAN 
KOCOKEL 

Lira 

4ıU50.917,96 

628.132,11 

15.913.820,68 

Sermaye: . ' . 
tktfyat Ak~i: . 
Adi " feTUJA.de 
Huswl 

PASİI'· 

TedavtıJdeld Banknotlar : 
Denabde edilen nnıo natd.17' 
Kanunun s - 8 lnel maddeleri 
ne terli.tan hum• tarafında• 
Tiki ıe<Uyat 
Denıhde edilen nrab nakd11• 
bakiyui 
Kar;ılı.tt ıı.mamer. aıtın olarak 
lllveten ıednIDe nzedUen 
Reeskont mulı:ablll lllnten tedL 

uzed. 

Türk Uruı Mevduatı : 
Do··-...!- taahhüdatı : 141.520.536,- YU 

Altına tah'1lt kabll dövızltı' 
Difer döTisler n al&eaklı &llrt.DI 
bakiyeleri 

Llrs 
15.000.000,-

4.21 '1.134,25 
8.000.000,- 10.217.134,25 

158.748.583,-

17.228.027,-

141 .520.536,-

19.000.000,-

69.000.0C'O,- a-~ ... .&0.536,-

33.103.508,12 

3115,62 

35.124.555,14 35.127.670,76 
941.538.015,21 

126.646.670.06 Wadıtelif : 

50.798.192,44 

17 .309.080,69 
4.500.000,-

15.838.614,40 

417 .506.864,34 Yekf.\a 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lıkonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

417 .506.864 ,34 

-YADJN 
CEK DEflEQ.(NE 

iMZA l\TAH 
t>OYdK EL 

OLACAKTlll 

Askeri Fab:ika.ar U.'1UID rvı_d irEi1 i lanl l ·ı 

275 metre mikabı çam tahtası 0,16 X ı(),025 X 1 M. eb'adınd:ı 
250 > > > > 0,18 X 0.025 X 4 M. > 

250 > > > :t 0,20 x 0.025 x ;l :M. > 

200 > > • > 0.22 X 0.025 X 4 M. • 
25 > > • :t 0.22 X 0,030 X 4 M. • 

Tahmin edilen bedeli (50.000) lira olan miktar ve eb'adı yukarıda yazılı beş 
kalem çam tahtası, Akseri Fabrikalar Umum Mıüdürlüğü merkez satına'ma lto
misyıoımnea 3/8/93!l Perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyQndan verilir. Talihlerin mu. 
vakkat teminıat olan (3750) lira ve 2490 nwnarnlı kıanunun 2 ve 3. maddelerin. 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle am"kadar tüccnrdan c ldukla. 
rına dair Ticaret Odası vesikalarile mezkur güaı ve saatte komisyona müracaat. 
tarı. (5248) 

100 ton liamızı azot ı temina't obn (1177) lira (50) kuruş ,,.._ 
Tahmin edilen !>edeli 26,000 ura olan 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele , 

100 wn hamızı azot askeri fabrilrnlar u. rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla • 
mum müdürlüğü merkez satınalmn ko - tına ve bu işle alfıkadar tüccardan olduk. 
misyonunca 7 /8/939 Pazartesi günü snat larınıa dair Ticaret odas! vcsikasile mez. 
15,30 da pazarlıkla i!lale edilecektır. Şart kur gün ve saatte komisyona müar-n • 
name bir lira otuz kuruş mukabıiircic ları. (5301) 
koonisyon.:lan verilir. 'J'aliblerin muvnk 
kat teminatı olan 1950 lırayı vt• 2490 No. 
lu kanunun 2 ve 3 cü maddelenndekı VC'. 

saıntle komisyoncu olmadıkiarınn ve bıı 
iile alakadaT tüccardan olduklarına d&i:
Ticaret odası veısikasile mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (5205) 

* 205 kalem muhtelif elektrik :malzemesi 
alınacaktır 

Tahmin edilen bedeli 3~l,000 lira olan 
205 kalem muhtelii elektrik. mnlzemc~i 
ns1ı:eri fabrikalar umum müdürliiğü mcr. 
kez saıtmalma komısyonunca 8/S/939 Sa. 
Jı gilnü saat 14,30 dıı pazarlıkia ih:ı1e 
edılccektir. Şart.name bır lirı 9!1 kuruş 
mukabilinde komisyondan verılır. Tahb. 
erin muvaldrnt teminatı olan 2925 lıra,\'! 

\•e 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 maddele. 
rindeki vesaikle komısyonc!.l olmadık1a. 
rına ve bu işle alakadar t..ıccardan olduk
larına dair Ticaret odası vesikasile mr::.. 
kur gün ve saatte komif-.yonda bulunma~ 
tarı. (5202) 

* 10 Aded hassas kiiçiik torna tezgahı 
alınacak 

Tahmin edilen bedeni (15,700) Hra O

lan 10 adet hassas küçük torna tezgahı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü mcr. 
kez satmal'ma komisyonunca 8/8/l939 
Saiı günü saat 15,30 da pazarlıkla ıhale 
edirecektir. Şartname parasız olnrnk ko • 
misyondan verilir. 'J'aliblenn muvakkat 

* 300 ton l'oleol nhnacak 

Tahmin edilen be•leli 90,000 lira 
olırn 300 ten toleol Askeri F ıbrika· 
lnr Umum MndnrlOğll Merkez Satın· 

alma Komisyonunca 28-7-939 Cuma 
gnnn saat 14 de pazarlıkln ihale 
edilecektir. Şartname 4 lira 5o kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temlnntı olan 
6750 lirayı ve 2490 No. lu kRnunwı 
2 ve 3 nen maddelerindeki vesalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu 
iş e alakad11r tüccardan olduklarına 

ılnir ticaret odası vesıkasile mezkOr 
gnn ve snntte komisyona mnraca· 
atları 15124• 

* 
149 kalem ateşe muka"\im muhtelif 

tuğla ve harçlar alınacak 
Tahımin edilen bedeli (151.170) lira o. 

l:ın 149 kalem ateşe mukavim muhteli:f 
tuğla ve harçlar Akseri Fabrikalar U. 
mum Müdürlüğü merkez satınalma ko: 
misyonunca 7 /8/193!) Pazartesı günü sa. 
at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir.-. 
Şartname (7) lira (56) kuruş mukabilin. 
de komisyondan verilir. Taliblerin mu.. 
vakkat teminat olan (8808) lira (50) ku. 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

maddelerindeıki vesaikle komisyoncu ol. 
m.lldı'klarına ve bu işle alakadar tüccar. 
dan oldukfanna dair Ticaret OdaSl vesi .. 
kasile mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatlan. (5249) 

\ Selimiye Askeri Sabnalma Komisyonu lıanl ırı 1 
Cinsi Miktarı Beher kilosu ı.Iuhamme~ bedeli 

kilo K. s. L:r.:ı 

Patlıcan 40,000 5 2000 
Ayşe kadın fasulya 40,01)1) 9 3600 
Domates !!4,000 5 1200 

!Bamya 3,000 2 3rıo 

Sivri biber 3,0l)(\ 5 150 
Dolmalık biber !:,000 5 1% 

1 - Selimıye garnizonu b:r!ikh !":le Haydarpaşa süel h r;tnnesı ve Karad2• 

niz Boğazı birlik ... eri ihtıyacı için şartnamesi mucibince yuk·ındn cins ve mik • 
tan yazılı altı kalem sPbze kapalı zarf usulile eksiltmeye k nulmuştur. 

2 - Muhammen bedelleri hizalarında gösterilıniş olup muvakka~ temı .. Jtı 
655 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltme 4./ Ağustos/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat l:i te Seli • 
miye ıtümen satınalma lkomisyonundn yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün komisyonumuzda görüleıbili:.-. 

5 - Mühürlü teklif mektubun1in knnuni vesaik ve teminat makbuzu veya 
banka mektubunu ihtiva edecek olan lrn palı zarfların eksiltme saatinden bir saaı 
evveline kadar komisyon başkanlığına verilmesi lazımdır. (539!1) 

~ 

Seiimiye tfrtn b!rliklerile Haydarp?.şa İsteklilerin belli gün ve saatte knt'i te.. 
süel hastanesi için 7COO kilo sığır eti, av. minat paralarilc birlikte Selimivedeki tü. 
sa.f şeraiti dahilinde satın alınacaktır. men satınalma komisyonuna gelmeleri. 
Pazarlığı 21/Temmuz/9:l!l Cuma günü + 
saaıt 14 te yapılacaktır. İsteklilerin beıli Haydarpaşa sile! hastanesinde mevcud 
gün ve saatte kat'J' temina~ paralarile 230 adet karyolanın keşif rap runa göre 
birJiltte Selimiyedekı tümen satınalma boyanarak tamir ettirilecektir. Pazarhk. 
komisyonuna gelmeleri. la ihalesi 24/Tcmmuz/939 Pazartesi gü • * nü saat 14 te yapılacaktır. Keşif bedeli 

Karadeniz Boğaımdaki birlikler ıçı:ı 355 liradır. İsteklilerin belli gün ve saat. 
6000 kilo sığır eti evsaf şeraiti dahilinr.1c te kaıt'i 'leminM paralarile birlikte Se .. 
satın alına~.k~~r. Paza__rlığı 2li'l'e-mmm/ ı limiyedeki tümen satınalma komisyonu. 
939 Cuma gunu saat 1.l te yapılar.aktır. na gelmeleri. (5400) 

Nafıa Vekaletinc1,en: 
~ > ÇOCUK H EK 1M1 ~~ '!'lm

1
--------·---------------· 

I D~Ah~ed Akkoyunlu ~~~~l~st_a~n~b~u~l~K~o_m_u~t-a~n-lı~-v~~il~an~l~a~n~~~~ 
~ 3611 numaralı kanunun muvakkat 1 inci maddesi mucibince mülga cNafia 
b ~n Mektebi> mezunu olup halen bilumum devlet devairi, belediyeler veya 

unlara bağlı müessselerde maaş veya ücretle müstahdem bulunanlarla serbest 
Ç~lışanıara dahi 12/12/936 tarihinde c40t yaşını ikmal etmemiş olmak ve mühen. 
dtslik tahsiline kabiliyetli görülmek şartile Teknik Okulunda açılmış olan mü. 

bendislik kurslarına devam hakkı bahşolduğuna nazaran alak.adarların bu hak • 
tan. istüade edebilmelerı için gene mezklır maddenin sarahati veçhiie 31/12/939 
t<lrihi~ «tadar Nafia Vekaletine yazı ile müracaat etmeleri, aksi takdirde kur~ 
aa ~am haklarının zan olacağı ilan olunur. c2503> c4554t 

Taksim - Talimhane Palas No. 4 istanbulda şcraid ve keşif ce:dvelıne g veya mektublarile 24!10 sayılı kanunun 

1 Pazardan maada hergUn saat 15 ten öre planı mucibince bir adet hangar ynp.

1

2.a maddelerinde yazılı "tt 'k 1 . J 
sonra Tel : 40127 ih . , • • esı ·a arıle ih~ 

tırılacaktır. Kapalı zarfla ı alesı '.J/A - le gu''nünde k" .. ..._••••••••••••••rl n se ız gun evvel Vilayet • 1 ..,.. ğustos/939 Çarşamba günü saat Hl de ya. !ia Müdürlüklerinde • .. 1 Q pılacah"'tır. Muhammen keşif bedeli :!5Ji00 . n alacakları ver 1 .. 1 
" Doktor. · Zati get lira 47 kuruştur. İlk teminatı 1935 lira _ 

1~~ı: ~raber teklif mektublarını i' :e 
elediye karşısındaki muayeneha· dır. Şartname, keşif cetveli ve planı in • gunu ihale saatınden bir saat evvelin•! 
esinde öğleden sonra hastalarını şaat şu?esince beleli mukabilinde verile- kada: Fındıklıda Komutanlık Satınam. ••11>• kabul eder. •••1111111" bilir. Isteklilerini:n ilk temina~ makbuz Komısyonuna vermeleı·i. 53M. 
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,, 

BOtOn resımterlniz 

b~JI• otur 

ROM" 28° ile 
pozdan daima 8 

Güzel, net ve detayla resim 
Muvaffak olacağınızı hiç Omtt etmediöinlz bir zaman 

"VERIKROM" muvaffaklyetinlzl temin edel' 

.Benklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Bölgelerdeki bOtOn detayları 
"VERi KROM" aynen alır 

Kapah, bulutlu, yağmurlu, karlı havalaroa 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz mOddetinde aldanmışsanız 
"VERIKROM" hatanızı dOzeltlr 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERIKROM" a emniyet edebillrsinlz 

Her mevsimde, her havada, her uatta, her yerde 
· .. KOOAK VERIKROM.. 28° fllml 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız vev~ 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK $1rketl - Beyoilu. lstanb• 

8 poz <fa gOzel 

Yeşilköy Tohum lslah istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi 

Motorin 
Vak.um 
Valvalln 
Gres yağı 
Gazyağı 

Miktan 
Kilo 

1501)0 
1000 
300 
300 
300 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

1200.00 
410.0( 

108.00 
46.50 
45.00 

Benzin 1500 337.50 

İlk teminat 
Lira Kr. 

161.03 

ı. - Cins, tahmin beleli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 8 kalem rnüşteil 

madde ve makine yağları 4 Ağustos 19·4~ Cuma günü saat clh de Beyoğlunda 
!'stikilal Caddesi 349 sayılı binada Liseıler Muhasebeciliğinde toplanacak komis.. 
yonca açık ~iltme ile satın alınacaktır. 

2. - Şartnameler hergün adı ~eçen Muhasebecilikte görülebilir. 
S. - 2490 r.ayılı kanun şartlarını haiz isteklilerin belli gün ve saatte vesika 

w ilk teıninatlariyle komisyonda bulunmaları. c5387:ıt 

M. M. Vekaletinden: 
Mulltelif mahallerde benzin tankları yaptınlacağından bu işlerle iştigal 

eden firmaların lazım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak üzere Anka. 
rada M. M. Vekaleti İnşaat Şubesi Müdürlüğüne müracaatlan. cl28:ıt c5173> 

~ · Şuhut Belediyesinden 
~ · 1 - Kapalı zarfla pazarlık usulile evvelce münakasaya konulup talib zuhur 
etmmesinden dolayı bu defa şartname5inde değişiklik yapılarak yeniden müna
kasaya kom.flan 17,723 lira 49 kuruş bedeli keşifli Şuhud kasabası elektrik ve 
makine tesisatı 18/7 /939 gününde başlanıarak on altı gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhale Şuhud belediyesinde toplanan encümen tarafından 2/8/939 Çarşam. 
ba günü saat 15 te yapılacaktır. 

3 - Muvakkat temina: 1329 lira 23 kuruştur. 
4 - Bu işe olan proje ve hülasa keşif ma1ızeme, montaj şartnameleri hesabat 

ve münakasa şartnamesi mukavele projesi bir lim mukabilinde Şuhud belediye • 
sinden alınır. 

5 - İstekli oianlar Naiia Vekaletinden alınmış ensteletorlük vesikası ve ona 
mümasil ıtesisat yaptığına dair alınmış bonservisleri ihaled~n bir saat evveline 
kadar belediye encümenine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri veya posta ile 
ıöndermeleri ilan olunur. (5250) 

iŞTE BÖYLECE 

MEFTUN OLMUŞTU. 

T....,..11 

KANZUK 
TER PODRASI 

• 
BOROSALINA 

Koltukaltı ve ayak terlemelerini kat'iyen zarar 
vermeden keser. Kokuyu giderir, BOROSALINA 
kullanmakla elbise ve çoraplarınızı da harabiyet'" 
ten kurtarmış olursunuz. Eczanelerden arayınız. 

INGILİZ KANZUK ECZANESİ -- Beyoğlu, lstanbul 

tn,aat Mühendisi Aranıyor 
Şim,ndifer İnpabnda ibtiauı olan bir inşaat Mllbendill 
aranıyor. Taliplerin mufaual evrak ile ve T. C. rumuzile 

lstanbul 176 Poata. kutua adresine miiracaatlan Zevcim cBu adeta bir harika> dlye 

söylenmekten kend•.sini alamıyordu. An- '••-----------------••••••••• 
cak: İki ay kadar oluyor. Alnımda, göz· 
lerle ağzımın etreı.fında buruşukluklarım 
vardı. Filhakika yaşım da epeyce ilerle~ 
mişti. Bugün b1tün dostJarım ıeffaf ve yu 
m~ak tenimi ve bir genç kızınki gibt taze 
ve nermin cildimi takdirle seyrediyorlar. 
Her ak§am yatmazdan evvel cildin unsuru 
olan penbe renkteki Tokalon kremini kul
lanırım. Terkibinde Viyan:ı Üniversiteısi
nin meşhur bir profesörü tarafından keşif 
ve <Bioceh tabi:- edilen cazib ve kıymetli 
gençlik cevheri vardır. Gündüzler iç!.n, 
Beyaz Renkteki Tokalon kremini kullanı
rım. Cildi beyazlatır ve yumuşatır. Ve bü

tün siyah benlen gidet'ir ve açık mesame
leri sıklaştırır. 

Saç Bakımı 
Otızellltin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

il!çdır. 

Dr. IHSAN SAMI ""-...... 

BAKTERiYOLOJi 
LABO RATU ARI 

Umumi lwı tahliliitı, frengi nolctal 
na:ıarından W auerman ve Kabıı t.amül· 
leri, kan küreyv•tı Hyılma11, Tifo ve 
ııtma hottalıklıı.n teıhiıi, idrar, balgam, 
cerahat, J.a:ı:urat ve su tahlilab, ültra 
aıikroıkopi, husuıi atılar i.tihzan. Kanda 
üre, teker, Klorür, Kolluterin miktarları• 
nın tayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

iİsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

Ernetı Kurt tarafından kocası Tahsin aley
hine açılan boşanma davasının muayyen o
lan tahkikat günü müdde:laleyh Tahsin 
mahkemeye gehnecHğinden hakılunda gıyab 

kararı ittihaz edUerek tahkikat 11/ 10/939 
\ Çarşamba günü sa.at 14 de ıtallk edilerek bu 

babdak.1 gıyab kaıran da mah1ccme divanha
nesine asılmış olduğun<&ı.n müddeaaleyhin 
yevmi mezttlrda ttne gelmediği surette gı -
yabında tahktkat.a devam ve icab eden ka -
rar ittihaz olunacatı teıblil makamına kaim 
olmak üzere ll~n olunur. 939/368 

\lan Tarif em iz 
Tek 11ltun anumı .......................... 

eahil• 400 lıunıı 
sahile 250 • 
aahil• 200 • 

Dördüncü ıahile 100 >> 
iç ıahileln 60 >> 
Son tahil• 40 a. 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptırac~k
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
t.ıifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpİJ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticilri il.Anlarına 
aid itler için fU adrese müracaat 

lid
. • 

edilme ır: 
llAncıhk KoDellıttll ŞlrtleU 

ltaJıra.ınanzade Ban 
Ankara cadd .. 

····································-·········--······-···-
Son Posta Matbaası 

Neınyat Müdürü: Selim Ragıp E~ 

SAHİPLERİ: !'. :!'!n E::IxLıGlL 

- ...... 

Elektrikle 

p 

Yıkam 
ç-..r ... eabü. ....... a.119.,. .. -
JlP,......_ yılwaar "ayw -et..._, 
f&Jm edilir. Kiri çamafl' ic -' uıf..s. 
~. bnmalar. itilew .. .ur- bil.
_,. ı..mr bir bale ptirilir. JAJAG ,...... 
f'k- tMiutlan haklgpde ...... ~ 

Birillli ~ ...... d . 

I• A. Jo hn A. f. lrfurt 
•a.ı..U t l.taaltal, hnluaPeel 
Bu 20122 DeJI GIJumall , .. nı11 

T ~ C. ZiRAAT BANKASI 
Kural•• t.rlhl ı t88S 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Zlr•I ve tlc.,.r t~er nevi bllnka mu•m•l•l ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
50 liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıdaki plba 
ıöre ikramiye dağıtılacaktlr: 

4 Aded 1,000 Liralık' 4,000 Lira 
4 " 500 tt 2,000 " 
4 " 250 tt 1,000 " 

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

DiKKAT: Huablanndald paralar bir aene içinde SO liradan •la 
düşmiyenlere ikramiye ÇL~ıtı takdirde % 28 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar •nede 4 Mfa, 1 EJl.U. 1 Birincikinuıı, 1 Mart•• 1 Buiru 
tarihlerinde çeldleeektlr. 

u~!!~~~!~ .. ~r~~~!~! .. ;;) 
Taliplerin tercümei hallerini bildirmek suretile (614) poata kutu

._~ suna tahriren mOracaatlan. Liaan bilenler tercih obmar. 

İstanbul Levazım Amirliğinden 
1 _ Askeri diki..m evleri için imtihan edilmek şartile müte~assıs makastar 

terzi ustası alınacaktır. 
2 - Şerait ami.rlikten öğrenileb:lir. 
3 - İsteklilerin -bo:ıservısi dıploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile b\rlikte 7/8/ 

939 tarihine kadar Tophanede İstanbul Levazım amirliğine milracaatlan l1lD 
olunur. (5269) 


