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, .................................................... , 
SonPosı:a 
j 10 yaşında. 1 ·.................... . ................... . 

~iz okuyucu, (Son Posta) neşriyat 
hayatının 9 uncu yılını !bitirdi, 10 un
cuSlma girdi. Bugün lbu mes'ud hA
diseyi kaydederken ilk vazifesi, gös
terdiğin teşvik ve yardımdan dolayı 

iye mahf elleri yeni bir buhran bekliyorlar! 
an.ya, rransa.ya, 
da 1. bal du.? 

sana teşekkür etmektir. 
(&n Posta) ilk günlerinde 8 sayfalık 

basit bir gazete idi. Bu~n 16 sayfa 
olarak çıkıyor. Sütunlarının altında 
memleketin birçok tanınmış ve se -
vilm~ muharrirlerinin imzalarını 
görüyorsun. Yurdun hemen her kö -
şesinde bir muhabir bulunduruyor. 
İstihbarat teşkilatı içeriden dışarıya 
doğru yayılmıştır. Memleketin için
de ve dışında mühim vak'aları ha -
di ·c yerine yolladığı muharrirleri ile 
takib ediyor. Teknik bakımından da 
çok ilerlemiştir. Hüh1sa her cihetce 
inkişaf halindedir. 

(Son Posta) sana ve yurda layık bir 
gazete olmak için daha ilk nüshasın
da verdiği sözü tutarak çalıştı, bu -
gün de bu yolda bütün hızile çalış -
maya devam ederken unutmuyor ki 
ona bu imkanı sen verdin. 

Bugün memleketin EN ÇOK OKUNAN 
GAZETELERİNİN İLK SAFINDA 

Meşhur bir Fransız gazetecisinin 
verdiOi şayanı dikkat haber 

Hitler, Fransanın oanzig işine 
mudaheıesine tahammül 
etmiueceüini bildirmiş 

Daladyenin 
cevabı mechul 

' 
bulunuyorsa, hatta SON YIL İÇİN- Paristeki Alman elçisi 
DE dahi dostlarının ve OKUYUCU- Hı.tlerin Almanyaya döne
LARININ SAYISINI ARTTIRDIY -
SA, bunu sana borçludur. Sana te - cek olan Danzig yüzünden 
şekkür ederiz. b k "" • d 

5 İ7J har çı acagına ınanma ı-

···········-·· .................... ?.~~ .... cJ::.?.'!:.~~.. ğını da söylemiş 
ada iki bomba 
k elli, bir kişi 

Tanınmış Fransız siyası muharriri 
Madam Ta.bui, İngiliz gazetelerinde de 
siyasi makaleler yazrnağa başlamış • 
tır. 

:1111~~1WbiJLYJC :M.,,, ı~ llll euetederde _çıkan 
Lcmdııa 27 ususi) - 'Bµ sabah Lon- ilk yazısında şu ha'berl vermektedir. 

f- .... -····· .... ········-.-················ .. ·······-------····----... .... .__···-····---·-~ ······--
1 s tan bu I halkının 

• 

meb'uslarına sayıb 
döktükleri derdler 

Hukuk fakültesinden bir talebe: " istanbulda 
TUrkçeye hasret kaldıkl ,, dedi 

Bir tütün amelesi, bir matbaacı, bir kunduracı ve 
çok çecuklu bir aile sahibi şikayetlerini anlattılar 

&-ada Kingkıros şimendifer istasyonunda «.Mmanyanın Paris sefiri kont Wel • Meb"uı!ar naUcla ~lencen 

liı--bıım'ba pafilallll§ ve bir kişınin ölü • zek., geçen Perşembe günü Fransız b8f · Günlerc:len'beri İstanbul meb'uslan.lmemek prtile, sayın İstanbul meb'us-
-=~=<Df.=.v=am=ı=l=O=un=cu=sa~y&='ia=)===-=--•(Devaım ___ 3_ün=c=ii=aa=y=fa=d=-a=)---==--=M=ad=a=m=Ta=bu-=i ==---=== halkın derdlerini dinllyorlar. Hiç bir

0 lan, geceli gündüzlü q,ir sene~ . F R Fransız askeri gtln meclis müzakeratına iştirak~ - ,Deva ... ıı ....... ,,,...1 

: Inriliz - ransız - us Başvekil, İstanbulun 
askeri görüşmeleri ~~!~ (A~A~hr!~~~!: işleri lıakkında 
yakında başlıyor =.::ııı:n~~e1:"::~~~ ~..; validen izalıat aldı 

d • ,. l t (Devamı 10 uncu sayfada) Royter ajansı yakın a sıyası an aşmanın oazı ........................................................... _. 
noktalarının henüz halle muhtaç olduğunu Japon - İngiliz itilAfı 

bildiren bir de klarasyon yapılacağını bildiriyor 
Adliye Vekili dün akşam Ankaraya döndü, Ziraat 

Vekili de bu akşam hareket ediyor 
Londra 27 (Hususi- Moskovada suale cevab veren, Başvekil Çember - Avrupadaki sulh 

cereyan eden müzakerelerin inkişafına layn demiştir ki: cephesini takviye etti şehrimizde tbulunan Başvekil Refik ı gelıniş, Vali ve Belediye Reisi LOtfi 

dair Avam Kamarasında sorulan bir (Devamı 10 uncu sayfada) 

Veliahdin trenle muvasalatı 
bekleniyor, Kralın da 

yatla gelmesi muhtemel 
Ka.r.adeniz sahilrerindeı hususi yatile 

bir geziınti yaptıktan sonra, F.ge denizini 
Ve Yunanistan sularını da ziyaret edece
fi ıbillcfirilımiş oian dost ve müttefik Ro -
"1.aınya kralı majeste ikınd Karclun• dUn 
akşam Köstenceden hareket e1ıt.iği öğre -
Tıit'miştir. 

Majeste kralın. bu~dn yatile linıanı -
rnıza ımrvasa ~ı bek enmektedir. 

Diğer taraCtan Romanya veliahdt 
~ens M· selın de Sof.va yolu ile bugünkü 
ehıpres1e şeıhrimızc geleceği anlaşılmak
tadır. 

~bası maj st<:: kral ılc şehrimizde bu
lUŞacak dlan genç vcliahdin, kralın yap
Dla.'kıt.a okluğu deniz gezintisine iştirak et
lneısi mı.ittemeld h·. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

.................. YAZAN •.•.....••.....• 
i 5 
1 Emekli General İ 

! H. Emir Erkilet : 

Saydam dün öğleden evvel vilflyete (Devamı 3 üncü sayfada) 

Onbirinci Yerli Mal~ar 
sergisi dDn açıldı i ıSon Posta. nm ast.eri muhıarrtrt i 

: ........ ............................................. ; Valinin bir nutku ile açı lan sergide belediye 
(Yazısım 7 ınci sayfada buJaeekmnız) kö 1 azarı dikkati celbet . H t i .............................................................. şes n mış, a ay pav yonun-

, -- daki masnuat alaka ve muhabbetle seyredilmiştir 
Büyük Ha'rb ve Milli 

Mücadele tarihlerinden 
şayaru dikkat sayfalar 

~ Bursaya iki g~n 
hükmeden eşkıya 

PllskDl•ilz lsmalltn 
maceraları 

,. ...... Yazan: Ziya Şakir ....... 
1 1 Biiyiilı Harbde Pii•lıül•ii% çe-

1 te•ile mücadele eden aılter v• ı 
• ba6ünlrii marul J'Omancı ............... .-...... ····---········ 

Cumartesiye başhyoruz 

VllU IMti Kwdar nrgiyi ~cırken (Yuw 11 lnei aylada) 



Resimli B akale : iş ve g urur = ' Sözü~ .... _kısası ~ 
En zayi/ noktamız; Kıyamet · J 
Köy iktısadiyatımız 

Yazan: Muhittin Birpn \ '°" lf. lf. 

H ergün 

- Budape'1re, 2-:1 Temmuz - A vruıpa gazetelerinden, gazete-

.O ün a~am, büyük Erzsebet lerimize nakledilen bır habere 

lg) caddesınde yıiırüyorduk. Pa - göre, buıgüın Merih dUnyaya çarpacak, bu 

zar akşamı dl.ldu.ğu için geniş yaya kaldı- yüzd?n. kıyamet kopacakmış. 
unu üzerinde büyiik bir kalabalık akıp İnanmadım. in.anamadım. Çünkü ina -
gidiyıordu. Biıden gözüme bir şey ilişti: ~ mllacak şey değir. 
Kınnw:ı mintanile genç bir köy'iü kadın, // Merih UZ'lm senelerdenberi bırçok a -
idma~ vüoudün.ün kuvvetlıedne güve - lim!llerin tetkik ettikleri, hakkında türlli 
nerek, dimdik ve canlı, ka!abaıığı yar& şeyiler söyledi.k:1eri bir seyyaredir. Bir -
yara yür..iyoıdu. Gözüme Hış~n ikinci gdidan Merihte bizim gibı em, ayaklı. 
şey: Ayaklanı çıp.ııktı. g&1lü, kaŞlı ins:ınlar ol~ğunu da iddia 

Onların ayakılan bızde de çıplaktır; bi· edeı(rıer. Böyk olduğuna göre Merih sey-
ziarlkiler de daha yanık, daha çatlaklı. yar.esin~i insanlar. belki bizi ziyaret 
daha mosmar. daha haz;n, fakat, bizim hevesine kapıJmışlardır. 
kö)Üiiler, kasaıbaya ve hiç olmazsa şehre Koskoca Merihi harekete getirip dün-
girdi'lcleri zaman kc•Ltuklarının altında ta- Avrupenın en MiyıüJk otomdbil fabrikahrından birini Küçükten başJam.caık bir işi istihfaf etmeyiniz. tedricen yamıza doğru sevketmek kudretini haiz 
şıdıkan ayakkabılarını ayaklarına geçir- tesis etmiş olan Cit.roen hayata bir makın~ ressamı ola- büyüyebiHr, etnıfma dal budak .alal)iUr, esase=ı. muhteH okluk'Jıarına göre, Salacık isıkelesine va ~ 
mcğıi ilima1 etmezler. Burada gördüğüm ııak atllmıştıı. Sonra IWıçük bir ta.mir atolyE?!ıiM malik oldu, i~lerin fç;ndc e."l sağ1'am ol.anlan küçilktea başlamıt. tedri· pur yanaştırır gibi seyyarcyi dünyaya 
_ve hıer zaman görülen - köylü kadınlar ve bu tamir aıe:ye9inden bir gün mllş'o'lıarca otomobil çık- cen büyümüş o1'anilandır. Fak!a.t .hiç yoktan tcsıs edilmiş, yanrnştınır, ve oradan buraya geçerek, mi-
fse ....Jl..t.vıe de çıplak ayakla gezinmekten h....a .. ...ıı. f k gittikçe büyüıiül!müş bir ~ sabi> olduğ'unuz zaman asla safirimiz olurlardı. Hatta bizi de kendi S"-1'....... mıya u<ıj"C"u., a at muvaffakiyet cCıtroen> e çok fazla gu-
çeki:nmezk:1'. Köyde, bu kadınlar için ni- gurura kapı!anayınız, billniz ki, gllrur en aağlam adamlan dünıyıahınna dıavet edip bir ziyafet çek -

rur getirmişti, başaramıyacağı kadaT büyük h·lere daldı ve bil 4 1 • ··1..10:: ecek !k d ııru li b ıı... hayet bir buçuk liraya ayakkabı bulmak ~ e '4C< rıcen o ..... ur a ar "et , aman vermez ır m'e=ri de muhtemeldı. Fakat, Me-
nihayet bir müfiıs cılaa-ak öldü. h. d" ih .:ı:~ ak w 

kabildir. Buna rağmen, bu bir buçuk U- ·-=:~:=:::=:::==:::=::~=:===::===:===:===:===:==:==:==========::::;z;;f:;;;ır,;;ır;,.=--=---=============== r uıunyaya y Laştıgı zaman o-

~:ff Et~~~1~~~~t~~ f f ff ;~;~~;i::~~~ 
y<rldla yfuıümcği tercih ediyor. Eski Çek Cümhurrelsi ,..-·-·---······-·-··-·····-, H G ~tirece'k, Merihi başka taraflara sevb Doğduklan gündenberi toprağa çıplak I \ Bnr/ arat iJçiJnCÜ deceklerdir. 

ayakla basmıya nlışanlaı- için böyle gez- Londrada .i HergUn bir tıkra. ~ defa evlendi * mek berki de güç bir şey değildir; fakat, 
1 i !.: ı ayaikkaıbmın iptidai maddesini bizzat ye- Kayınpederin evi . 

tıi..<rtiren köyı]ünün hıç olmazsa iptidai bir 
ayalk!ka!bı ne gezrr.eğe hakkı olmak ıa - Cerre çıkan 1>ir hoca, halkmın çok i 
zıımdlır. Şehitli kendtsine türlü türlü a- sofu olduldta:nnı haber aldığı bir §e1ı- ! 

re in'""' ..+i. .ı::'chrin en zennininin ka- ! 
yaldcabı yapmak için Asya v~ Afrika or- "-Y~ -r :1· f 
manlLarının derilerim yüzerken, koy!l'li _ pısını çaldı. lyi ağırlanmak ıstiyordu. 
nruın kendi ayıağının köselesini, çocuklu - Bunun için bir yalan söylemeyi jay • 1 
~ iıt'ibaren kendi tabanının altında dalı buldu: ı· 
imal etmeğe mecbur oması, el!bet büyüle - Ben Atıahın damadıyım! •. 

Dedi. bir i9tirnal adaletsizliktir. 1 
Sofu adam, onu nezaketl~ ıel4m- ı * !. tadı.. Ayakkabısını giyip evden çıktı. 

Hab.ıki, Macaristan köylüsü bizimki- Sofu önde, cer hocası arkada yü-
m rut:4ııe1fie çıok iyi şartlar içinde çalışır İ rü.miye baıladılar. Caminin önüne 
ve QOk iyi yışır. Bu memlekette, bütün .1 geldikleri zaman ıofu durdu: 
toprak mahsull'eri, bızdıekilcre nisbetle : - Buyurun. dedi, burası sizin ka-
dalına birkaç misli fazla verir. Meseltl, !: yınpederin evi. Onun evinde kalma- ! 
buğda1)1 mahsuld balonundan Macarista- yı yabancı yerde kalmaya hn halde ı· 
nm vasatisi lbire on ve hatt-A on iki almak- 1 tettih edeniniz. · • 
~.:_ Bardime i5Ae 3-~ arasındda bbir vas::: an - \.. _ .J 
1.:aı& v :ı.r. ynı zaman a u meuu€ke -
tin köy ırnıahmıl1eri, istihlak piyasalanna J. veç 
hem ıgayet ya.kın, hem de en ucuz ve ko- izcilerinin danaı 
)ay \l'aSltal:arlla sevlredilir. Bir ton buğ -
day, Abnan veya İtalyan hududunu geç
mek için ancak birkaç yüz kilometrelik 
ma;afe için navhın ödiyecektir. Demir -
}'!dlft.ı tarifeleri ucuz, Allıahın bu memle
ke~ verdiği bir imtiyaz olan Tuna 
bUSl:fil1ün ehven bir şeydır. Burada köy· 
l'ü, tabiatin her türlü kolaylıklanndan is
tifade eder ve bundan aldığ1 şevk ile çok 
ça'Pışır. MeselA, bizim şehirli kadınlan -
mızın seve 9'i!Ve giydikleri bir Macar blu· 
ru, sunti ipek üzerıne işlenmiş allı güllü 
ç~rne. Macar köylülerinin ellerin -
den çıı.knuşt11r. Bu bruztan onlar Peştenın 
bir meydanında bir buçuk liradan daha 

Do'kıtor Beneş Amerik.adan Lond'raya 

dömnü'Şfdr. Kendisini ziyaret eden gaze

te fötıqgraf.çıs:ı eski Çekoslovakya Cüm

h\ırrcisini diktatörlere dair bir eseıi mü

talea ederken bul.mUf ve resmini almış

tır. 

suHeriıni şehirlere ve şehir mamulatını 

da )("Oy'l'ere teşunakla meşgul olan bu Ka
nn.ca ,ebe'Jtesi, bu memleketin ölçülerine 
göre, baiflı başına muazzam bir teşkilat· 
hr ve batta blıızat fabrikalar işletıneğe 
kadar giderek köye hesıabsu faydalar te

ebik brr fiart.ıa satarlar. Üzerindı:? birçok * 
pleri.n işi iJıe birlikte bir buçuk metre 

min eder. 

İngilterede birçok memleketlerden 

gelen irzx:ilerin tıoplantısında İsveç izcile

ri. sonu ııesimde görd'lğilnüz gibi biten 

mim danslarından birini oynamışlar ve 
seyircilıerm kahkaıhalarile alkışlarını top-

lamışl.ardır. 

Fransız sinema ytldızlarırun en yakı
§lldısı Hanri Garat üçüncü defa olaro.k 
evlemniŞt.ir. Altı aY evveı rasladığı ve 
anide sevdiği karısı 23 yaşlannda Kcxn
tee M'ali ç.omeci Besab1"08tur. 

45 bin Alman talebesi 
çif tçililc yapıyor/ 

45 bin Alınan tal.ebesi Şark! Prusyada 
hasad işıerln.de çalışmaktadır. Bu tale
benin yaırısıııdan fazlasıı Nazi tal~ bir
liğine mensul>dur. ----- - -

11Un't i,pe'kiten hunaş ve bir hayli gram ip- OOtıün bunlara rağmen, Macar köy'lü· 
Hk buıl'unoan bu bluzları bu kadar u~uza sn ay.alttkalbıyı tasam.ıf etmek ıztıranndn 
ntıınak için, Macar köylüsünün nasıl bir buı'hımı.rsa, bizim köyl.iimüzün kendisini 
u-rvaç içı.nde bulundu~· .. nu tasavvur ""t- daha nelerden mahrum etmesi lazım ge- =şk=·1ı:=· =.J"l.=,.===_==1=1.=1= = .= =1 = .. = Bir tagqarecinin Jedaktirlz rtz 

•J 6" .,. te ıı.aıtsı.anı.r.tan mutf?\'e ı perışan ıgmı P 5 
mek kabilıdir. ~ini tahmin etmek güç değildir. Hal- ilave edersek. Avrupanın orta çapta bir Londrada bir İngiliz pibtu bomba.rdı-

Hab.ııki, bi~im köylümüzün istihsal buki, Macıaristan ne kadar bir lr;öy mem· kıöy mcmroketi 0lan Macaristana nis-betle man tayyar.esile uçuş yaparken, makine
vasatisi düŞkıü.n olduğu kadar bızim piya- )elkıeti ise bizim mmleketimiz de öyledir ne kadar zayıf bir mevkid'e bulunduğu - sinin kuıyrulu başka bir tayyarenin per-

Ben rivayete de pek inanını)'\) • 
rum. Bu rivayet; heyctçilerin, siyasetçi
Deroen bi.r intikamı obnasın .• 

Qünkü s.iyasetçiler. birkaç senC'de>n'berl 
ikide lbir çıkardıkları chnrbolacak> şayia
sile herkesi telaşa veriyorlardı. Hcyetçı .. 
lar de, tclıfrşa düşenler arasında idı -
ller.. Onlar da düşünmüş. taşınmış ve si
yaset7;ilieri d'c telaşa verecek ckıyamet 

lropacak> şayiasını çıkarmışlardır. 

* j Şim'diye kadar kıyametin kopmadığı .. 

1 

na !bakılırsa şimdiden oonra da kopacağa 
pek tien.zcmez. 

Fakat kıyamet kopmasa da ben gene. 

lbu kltvmıeıt şayiası yüzünder. üzülmedım, 
desem yakın ooy!cmiş olurum. Devletlelj 
amsında wku!bu1an her hangi teması, bir 
ham işareti addedip gazetelere: 

cHarl:ldlacak> . 
Manşetleri koyan gazeteciler, bundan 

böy!e, charöoıacak,, manşetlerı ıle, 
k<drutup heyecana düşüremedikleri ka -ı 
rfierini ckıyamet kopacak~ man .. 
şeUl.crll'e korku!mak yolunu tu .. 
tarlansa, gece yarılan kapılarımızın ö .. 
nünde bağııran müvezzilerin &Elterile tat
h .:uıyku'Lım.mızdan uyanacağız. Pencere .. 
lıere ÜŞÜ.Şeceğiz, ve dinliyeceğiz: 

- Kıyamet kopacağını yauyor •• İkin-

ci tabı!.. * * * .............................................................. 
Susam rekoltesi fazla olacak 

Geç.en senenin susam rekdl.tesinden; 
1100 çuval susam kalmıştır. Yeni mahsul 
Wtüın ekim mıntakalarındn iyi, bilhassa 
Traklya ve Marmara mmtakalannda ço~ 
bere'ketiJiclir. Geçen senenin 70 bin çuva
la varaın relroltesinc mukabil bu sene 200 
bin ÇU'Y'81 susam idrak edil~ceği tahmin 
ediJlmektedir. 

Diğer tarafüan dış piyasalardan bu 
mahsul fuJerine geniş alakalar devam 
e-tımı:IAte dtiuğundan, ihracatın da fazla 
o!ıacağı ınnihakkak görülmektedir. 
Keşan mıntakası mallnnndan 110 bin 

kilolkık bir parti, kilosu 14,5 kuruştan 
aliwe o1arak satılmı~tır. 

samıız istifflak piyasalarına da uzaktır. ~ hat'flA. daha ckDy> dfir. muzu g'ÖIÜllÜZ. vaaıe9ine taıblarak koplllllf. Bunun üze. 
Köy mahsuil'erlmizin kendi istihlak mer- iBmie köy, r.ıde bakım. teşkilat ve ser- Evet, köy biı.de çok zayıftır. Köy iktı- rine yere inmek mecburiyetinde kalan Beşiktaş fırınları teftiş edildi 
keıJrerimize kadar gelmesi için yapılan maye gibi suıf bizim köy tarihimizin ge- sadiyatıımızı kemiren iktısadi kansız.lık, pilot:, tayyarede bulunan mekteb talebe- Belediye müfettişleri tarafından Be. 
masraınar, tburadakilere nisbctle birkaç 1~ itibarUe mevcud olan noksanlardan ilmim en zayıf naktamııxlır. Bunu canlan- si yolcusuna: şiktaş kazası dahilindeki fırınlar tef • 
defa y\i.ksıektir. Bu nisbct sade buğday ü- dolayı geri ve iptida! kalmış değil, belki dımııak, ~ fktısadiyatına ... kan vermek - Te~aş etme. beşe kadar s;ay ve pa- tiş edilmiş, 213 ekmeğin ve:z:ni noksaıı 
zerinde değil. her nevi mahsuller üzerin- dıe gerek tabii, gerek coğrafi bakımlar - için ne kadar şuurlu haımleler yapsak az· raşü:tümin ipini ~k. demiş.tir. olduğu için müsadere olunmuştur. 
de~ lböy.:'edir. Fakat. bütün bunların üs- dlan da lkıtısadi zAflara mahkum bir var - dır. Ha1buki biz hem bu hamleleri az ya- Çocuk bu suretle sağ salim olarak ye- ·-· ........................................................ . 
tünde Macaristanın bir öe, bize nisbetle l:ıktır: Bi~ yerlerde tabiat kısır ve hl- pıyıorıuz, hem de bunların içine ·şuur ko- :re imniştir. Pilbt ta ayni şekild'e yere at- T A K V 1 M 
çdk mükemmel işliyen bir köy iktısadi _ zim piyasalarımız dünya piyasalarına u - yamıyoruız. lamak istemiş ise de paraşUtü pervaneye 
yatı vard:ır. Mesela, bu sene Macaristan- za'kiır. Buna, nak!iyat işlerimizdeki pa - . il J m takıldığından açı.1~ zavallı adam 

da kaıyısı rekoltesi birdenbire hiç görül-h •:ar:1l;:tığı=:v::e:::;:b;;~bh;;;;a;;ssa;;::k;;ö:;y:::;;ik;;t;;ıs;;a;;d;;iy;;a;;t;;ım;;1;:ı;;ın~;;;;;;;;;;;;=::UTL=::;;;;u;;h;;ı;;"t;;f;;i:;n:;::;;::;U;;;;J;;i;;l!~9=e=n=~p~a~rça~la~mmştıır~==·=========::z 
nrod!i:k: bir fail.alık yapmış; beş bin va - ~ 
p, elli bin ton taze kayısı. Bunu zama
mndla ortadaın kaldırmanın ne demek ol· 
chıgunu tahmin edebilirsiniz. Buna rağ
men, hükfunet ve halk teşkil'-.ltı elele ver
miş, ~ senenin ik: yüz tonuna muka
bil lbu sene şimdiye kadar bin üç yüz ton 
ihraç edı"Jnq. 

1 STER I N A N 1 I S TER IN A NMA I 
Bır gazetede fU satır'Ian okuduk: 
c- Yarabt-ıı •• Bu zevksiz.lik demlen hadlseyi b·;ı:ım başı

mıza nereden musıH'l'at ettin? Hem öyle bir musallat et -
mioşsin 'ki umumi kaide haline gellmiş., adc~a zevksizlik mi· 
hE:r..g: g;bi 'h:r şey dlrooşuz. Mese!S nereda b•r camı• tam;r 
etsek, bir bahçe y>aJXmYa ka'lkscık, hir binn yaptırtsak, cad
deleri boyamak için bir re1k seçselt. muhakkak ki aksi 

güzeldir. Haniya bazı davalan cab absurdo~ hallederlnr. 

Biz de gü7cli bulmak iStiyarsak muhalrkak icraatımızı~ı ak· 
sini düşünmeHyız. Hiç şaşmaz, cnu buluruz.> 

c Ve kazaen güzel biır şey göriir.Jek. anyalıın, ya eski bir 

eserdir, yahud da cmütdla8!il8> firması o!mıyanı bırinir. 

esendır.> 

1 STER 1 NAN, IST ER INANMAI 

Burada Karınca adını taşıyan bir koo
peratif teşkilatı vardır: Vakti!«"? her ta -
:rafını tetk'lk etmiş olduğum bu teşkillt 

1 
köy Jfe şefıir arasında ha1dkaten bir ka -

n nca pi çabşı:r. Bütün sene köy mah - '--------------------------------------------J 
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TELGRAF HABERLERi 
• 
lnlıisarlar Vekilinin 

/ 

"Son Posta,, ga beyanatı 
Vekil Ege vapurile izmirden ayrıldı 

lzmirde tetkiklerde bulunan Vekil, Almanyadan ithal 
edilen bazı manıfatura eşyasının gümrüklerde ne 

sebebden müşkülata maruz kaldığını izah ediyor 
İmmir 26 (Hususi) - Şehrimizde bu -1 maH!tadır. Yeni kanunda gümrük krmıis

lunımakta olan Gümrük V·3 İnhisarlar V~- yaıcu)an mesaimize ittirak eden kıy • 
km. Raif Karadeniz bugün Ege vapurıle me1fDi yardımcılar olarak muarn~le göre
fstıanlbufa lhıaıreket ct.mış vali, b~.i.ed!ye ~. Kendilerinden lise tahsili arıya
reisi ve miistahkem meV'ki komutanı ta- cağız. 

rafından uığurlanmış.tır. Ankaır.aY'3 Pazar günü dönünce bu işle 
Vapurdla beni kabul eden Vekil c!ion uığraşacağım. 

Posta. ya ~ bey:ma!ta bulunmuştur: İ~ üırum suyu ihracını kolay • 
cAlıma.nyadan memlekete ithal ermen 

ba7Jl maınifatura e~asının İstanbul ve lz
mirde gümırıü.krte müşkülatla karşılaştığı 

gli:I .. 'lmıüıştüır. A11manlar yünfü ve pa -
muklu diye memleketirniztle:ı yapılan si
paırı.iŞrıere swn'i pamuk kat.t~ları için böy-

.laştmmak üzere bir tıeme-nni ile karşı -
laştıım. Üzüım su1arın:t ilnvesi icab ed~n 
~tıoyıu 16 kuruştan ~rmek üzere tet'ki
kaıt ya.ptıaıaoağ'Jm. Ilu surette afilto11erimiz 
de ilhıraç imik&u bulacaktır. 

Ve1d1 lm.isarlar idaresinin İzmirden 

İkinci seylabda 
Samsunda 

3 kişi boğuldu 

Galıaıt:asaray - Demirspor maçında ha
kem T~a taarruz eden Demirspor ka -
leci.si Noodet hakkında'ld adli tahkikat ve 
taık.ilbata devam edil!mektt!d.ir. 

Maznun evvelki gün geç vakit, hak -
Samsun 27 (A.A.) - Samsunda vu - kın.'da'ld hazır'~ tahkikatı ikma~ edile -

kua gelen ilcinıci seylib hak'kında alman r.ek, Kadıköy sulh ceza hakiminin huz\ı
ma.Ifunata gör~, Samsun civarında Kur- runa çıkal'linuştır. Hakim yapılan istic
tıun uımağmda ışofôr mua\iru lsrnailin ve valbı mütea.'kiıb Necdet.in tevkifine karar 
Bafranın Eingiz köyünden bir kadın ve V'C'Illllis. cür'etlkar genç Üskiida~ tevkif -
Elifli köyüırrd'en bir erkeğin de boguldu- hanes evkediimiştir. 
O:ıı suların bu kere çokiı'mesile anlaşıl - .. . .. b"-• ~ Necdet duın alakadar mercı!eTe mura-
mıştır. 

Bafranm Baıkırpınar - Andavallı mev
kimde bir çifüfilkte ıı hayvan yıldırım 
ça1'plllafk su.rotile telef olmuştur. 

Demwyıol'u güzergahında 911lar çekil- -
diğiınden Samsun - Ankara ve Samsun -
Qaqamlba trenleri i~ern.eğe başlamıştır. 
Mezruat ~ :mansuıat hakkmdaki zarar -
lann tesbitme devam olunmaktadır. 

Romangadaki 
Almanların 
Vazi..1Jeti 
Londro 27 (Husus\) - Bükreşt-en bil -

oaat ederek, kefaletle tahliyes1 talebin
de lbı.Oumnuşsa da, bu husıust-::ı henüz bir 
ka:ra.r verilmı.emiştir. 

Diğer tarofil.an yaralı hakem Tnrığı 

mua,yene eden Ü~Aiidar adlf tabibi henüz 
kat'i raporunu vemı.emiştir. Burın scbcb, 
yaraların ehemmiyeti ve biTha393 dişler 

kıısnunda tıatili uııuv ihtımalinin mevcu
diyetidir. 

Tahkikatı müteakib, suç tatili uzuv 
maıhi~tinde görüld'..iğii takdirde. hadise
nin ağıroezaya intikali lizım gelecektir. 

Adli)'(!, bir me.'llleket davası şeklinde 
tecelli eden bu hAdisede büyük bir has
sasiyet gö.91.eıımekte ve tahkikatı ehem -
miyıetlıe yü...-üfımeoktedir. 

Sayfa J 

e Sin ir harbi 
Yazan· Selim Rnl!•P Emeç 

M il1ıetıler arası münasebetlerın 
ıne karar gerilmiş olduğunu bi

liym-uz. tlti ayn ve hasım zümreye ayrı
l<ın. dünyada silahlı ve umumi bir fiili 
harlb ~amamış•ır. Fakat bugünden 
yarına böyle bir harb olacak gibi herkes 
hazırlanmış, her memleket teclbırini nl
mışt1r. Bu hat. ekseriyetle büyük çarpış-
rnalardaırı evvel görıülegelmış olan bir 
siınir ımücade1e devresidir ki asabına ha-
kim ~nın davayı kazanacağında ş-Jphe 
yokl1ıur. Totalitet- cephenın düne kadar 
ta.kili ettiği hatlı hareket. kuvv<'tin~ ileri 
sü:rmek ve hayati obmyan bahisler üze-
riın~e anilıyonlarca insan hay.atını koru
m.ak ist.i~n demokrasiler üzerind~ tazyik 
yaparnk istediğiııJ elde etmekten ibaret
ti. Yapılan her fedakarlığın bir son ol
mayıp nihayet bir merhaleden iharet bu
Jundu.ğuınu gören demokrasiler kuvvete 
kıwvıvcG:! mulkabele etmekten b:ışka çare 
olmadlğın1 görerek ona gör c ted'bir al -

maya baŞlayınca işın rengi değışmiştir. 
Bu defa karşı taraf harb sözünü bir tara-

lic b~r v.arz;i~t hadis clmuştur. Tüccarların 
rnutazarrı.r dlmamalannı temin için icab 
eden tet.kika'tıı yaptırıyorum.. 

Bu nevi malların sureti umwniyede 
metn!ıekclc sokuJ~maması için Ticaret Ve
kfrlene temas ed eceği.ın. 

ürdiırn, hıt.ırda inek ve tüıtün satın alaca -
ğım, sıkışık z.a.man<ta piyasaya müdn -
halıe edineceğini, biranm memleke-tın her 
yurinden 20 kıuruştan daha aşağı satıla · 
oaığını s&yl1ecli. 

diniliyor: . 
fa bırakarak mana ve mahiyeti istenildi
ği giıbi bir tcl'sir mevzuu ohbi1ecek cha-Macar hududıuna yakın ve Banat vı - Başvekil ı·stanbulun 

Myetiınin .merk~zi olan Temi~vardaki ılcri 1 7 
~n Romanıyalı müstahsil ve tüccarlar. • f • h kk d y.ati saha> me:fllıumunu ileri sürmüştür. .Bugüın Eşme kazası civarın -

da bir bağ kulasında 17 yaşında 

Hüsoyion bir yll;ınltı. boğuştu, yılanı öl -
cfilrmek iil2ıere buDundmduğt. kama ~öğ
Süırre saplandı. öldü. Sonra yılanı yeti -
şenler ölfdüırdiiler. 

B~~ hük\ı.mc:tinP bir şikayetname gön- iŞ erı a ın a Bu arada, gerilen sinirleri gevşetmek 
Güımriilk. Jooım.i9y-oncularının temenni · 

l1ar.ini dinlledim. 12 sene evvel kabul e -
ctiren ka.rnm. 1'htiyaca cevab veremediği 
içiaı yani bir teşkilat kanunu hazırlan -

derun~erdir. ı·d • h t ld ve uyanan Ş\.llllrlan tekrar Ui)"llŞturmak 
Rıcnnan'Yah nüstahsiller bu şikiiyetna- va 1 en ıza a a 1 için ortaya hel'gün bir ba~ka sayia çıka-

:ed b'liıyiilc b' k"t:lle tıe!':kil eder. Te - nlmayo lbaşlamıştır. GeçenerdP Londra-
~rdaki Am::n ~lliy~tinin Roman- (Baştarafı 1 inci sayfada) da t.Qplanan bahn:ı 1ıvcılan konferansına 

Hataylı kadınlarımız da 
peçelerini yırttılar 

yahltıra karşı boykot açmış olduğunu ve !Kırdar tarafından kar~ılannuştır. Re - A1manya namına iştırak eden zatın 
şehır.iın iktısadi hayatını felce uğra·mak fik Saydam vilayette. 'bir müddet meş- Londradıa yaptığı bazı temaslar, bu hu
g ve<Iil€ tÜJrfJii türlii müşküller çıkardığı- gul olduktan ve muhtelif meseleler et- susta ileri sürii:lebilecek tipik bir hadi
m bıl(fi.ıımek.tıe ve bu vaziyete bir çare rafında Validen izahat aldıktan sonra sedır. İa\gittereni!ı Almanya ile anlaşıp 
'buJıunmasım rioa etmoktedirJer. Partıye gitmiştir. Partide Parti Mü - A'Lman harlb sanayiinin sul~ sanayii ha

'f.eımıişvardaki A:m~nla.r,. bu. har:ıre;ıe: fettişi Tevfik Fikret Sılayla konuşan Hne iıfıra.ğ edihnesi için Almnnyaya bir 
riıııdc 0 kadar ilen gıtımış:.erdı.r kı, Nazı Başıveki~, ibilfıhare belediyeye uğra - mi'fy.ar İnıgı1iz liralık bır kredi açılması 
k>Şk_i'~tına ~bil olmıyan Almanlardan mış ve öğle yemeğini yemek üzere Pe- dedikodusu. bu vadidıe teyakkuzun ehem-Reyhaniye ve Kırıkhanda coşkun tezahüratla karşı

lanan Meclis Heyeti dün Hataydan ayrıldı 
d!ahı aıhş rerı.ş yapmamaktadırlar. rapalasa dönmüştür. mi~tine bir defa daha d'ikkati çekmiştir. 

Ma' r·ıf ŞuA rasında kabul Ba~\·ekil öğleden sonra şehirde bir ino<tL.'+erenin Almanyaya ~yle muazzam 

1 

"' gezinti yapmıştır. Doktor Refık Say - 'bir pnra vermesinin bugünkü şartlar i-lske. nderun. 2.7 -. .A.nadolu ajansının ra:Tıı k.alıabai.ık. arasında alkı .. tar ve yasa 
j" ~ d · ı k ı dam dün P<'ra.palasta bazı ziyaretleri çindle rnümkıü.n olamıyacağı bedıhidir. tıususı mu!hıa!bın bıldınyor: sca'erilıe geçtı. B. M. Meclisi mümes.çılle- 8 1 en arar ar kabul etmiştir. Başvekilin bu ün ve - Buna rağmen bu nevi şayiaların ortaya 

lB. M. Mr · t Pnrti ve vilayetler mu - rini ar.a~a gören Kırıkhanlılar sevinç 
mh!h~a-r· ttin Günaltayın riya • y ~ d·m·· ""'""-dı Ankıara 26 (A.A.ı - Maarif şUrası u- ya yarın akşam Ankaraya hareket et- aıtnııması gö.:r.ı:=crıyor ki her an bir h.:ırb 

aş an ° uyorn:u • ı ı 39 ç b .. .. · uht ld. '1.llk 'Mimar · d · d d k 4. se:t.iınde dı.. 13.5 de Harıciyeden Rey Bir kadın, heyet . . . _1~-· mumi he~ti 26 7 9 arşam a g-Jnu mesı m eme ır. \ uu ı mı erpış e (>n emo raı. 
reısının ve vcuıuıın a- M arif v k'lliğ' ··51 İJ z· Yckir filim, hali mil elle~ arasınd,ı umumt ve h<rniye !kazasına hareket ettiler. Heyete yakfla,rına kapanarak hıçkırıyor ve sizi saat 10 da a e rı d ı rn~ eşarı ı- Jıraat 1 

Vali Şükrü SO'Amensüer. jandarma alay bekliyorduik, hamdolsun, geldiniz. bu - san ~ungımuın nya&-e uı ~. top anmışiır.l Şehrimizde bulunmakta olan Ziraat esash ıbir itiMf zemini burunabileceği ka-
l<ıumaın'd:anı Kema1, emniyet müdürü İb- gü:ne de ka"VU:,cıbuk. Varolun, diyordu. cLıse ve or.00. -ıı~ıllaıokr. 01~~e~bo~u - Vekili Muhlis Erkmen dün de Ziraat naatine imale 0 di1mek i~tenmektedir. Bu 

h - d t Jar.ı meslek ve t~ru1<: u ıarı ınzı a~ ta- • .. tek ifi ATtman murahhasına fnailtere mi nı im Akmcı, kutlama komitesi başkanı Heyet camdan tezahurleıi.? 18,30 a s- . ' . . .. ke . d Vekaletine baglı muessesclerde tet _ "' 
+~ . 1ama1.namosıı. nın muza resme evam yapmLŞtır? Bu suale hayır divr>biliriz • .ıın.ayct Müııse1ıoğ'l!u refakat cdiyıortlu. lrondl'rW!ıa hardlrot ettı. . . edlı:_:ı.rek kabı.il etmiştir. kiklerde bulunmuştur. Zirı:ıat Vekili " -

Reyi}ııand~ye gelirken yolda Yenişehir Burada bulunan Ha.mıdıyenın ışıkla - +.,_, • . • • bu akşam Ankaraya dön~ktir. Qün!kü İıngiltere böyle bir fikri şiddetle 
gö'Tüne uğranmış ve bir müdd:et ic;~irabat r'ile pıa-11 pri yanan İskenderun limanın- _ ~:ıın~ ~l'se ~~.~.rif Ve-kıl. Bay Hasan . . . . . redıd ~ımıt&teclir. Almanya mı bununla 
edilld'ikteın SOOl'l\1 buradan hareket edil - dn ve dorıanma yapan şehrin methalinde Alı Yucclliı ııeısııgın.de toplanarak bas· Adlıyc Vekilı Ankaraya gıtti vazi~ti ~ilrondil etmek isterr:istir' Bel· 
.!'nl; .. t;,,., . . h 1• ma. yazı ve resimlen derlmne talimut - · k. F k t B ı·nd ı h b ı Al -·~ .... heyet, 'kaı)unakaı.m, Parti bması ve a ıı;: d 

1 
d Bir haftadan'beri şehrimizde bufo _ ı. • a a er ı en ge "n a er er, -

Ş f l .1 •• ta f d k 1 ~ namesi. .ille .orta erecedek< oku lar a i1 ı . d 
ohir bayırakl.:ır ve takı za er cr~e sus- r.a ın an a~ anu~. t:ah . . • ifeller tahmatnarn.esı> ni ve nan Adliye Vekili Fethi Okyar, dün manyanın pa-ra ı e saıın a ınmak ıste i-

l"'"'-.: -.ı: Gü. 1 b' t~k a{o.., .. :ın o··nu·'nde o- Heyet lk.~,..,-;ın Hataud'an T--.-, .. eksprc- nıı vaz kş k' k l Ank h k t gwini ve buna ;.,..., imk~n o1madıg1ını bı0ldı·-...,,u,Wjw. 'Ze ır a ·ı z = •u'-"8'-"'' •• ." - .., • .,., cilk tcd:rii.9ai .müfettişlıeri talimatnamesi - a anı ı c spres e araya are e .....,.;; u 

tomdbilden inen heyet reisi, vali ve he- sili? Ankaraya donmeK uzere hareket edı- nm yeınf:lomncsi hakkındaki teklü. ı mü- etmiştir. ~ekil H:ydarpaşa istasyo _ rerck bu şayial:ırı şiddetle protesto edi-
Y-ot azası, l:fo.· jandarma müfrezesi tara - yıar. .. -· . . . za.kere ve kabul etmıştir. nunda adhye erkanı ve dostlan tara - ynrlar. Şu halde? 
fı.ndan scl'i'ımlandtı.. Amak~'ICl 26 - Buyu.ıt Mıllet Mecl151

• • h ı· t 10 dn fından uaurlanm1-:tır (Devamı 10 ıınclı saufnda) B · · . . • 1 Şıira wmımı eye ı yarın saa , ..., "" . ., 
u srrada peçeli, çar;,""amh bir kadır. Oilarlhuırnyet H9.l'k Partısı ve vıliıyet er 1aımuılk ıuııere celseyı;? nihayet verınış- .............. ............................................................................................................... . 

kafi~ ~n öntlne ç~~ t~~i~en m~~~~b~saat~JOdaŞem- ~ ~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
İsm-et Neşet iısm.ind~ peçeli bir kız, yal- settıin Günaltıayın baş:kanlığmd:ı ~ntak· tırÔlf.ıed'en soma muhteli! ko.:nisyoııl:ır Sabahtan Sabaha 
nız bizi esaretten değil, asırlardanberi bi· :ya(fan harekefı!e İskenderunl geldıler. 

1 
alarma devam etmişlerdir. 

2Ji mahpus hayatı yaşatan bu kara ve ka- Saat 10 da heyet içten gelen coşkun \'e 98 ışın -- - -
• 

l'aınJ'ıJk kisvedon ele kurtardınız. deyip pe- samimi heyecanla uğurlandı. Fransı z haric·ıye mah-
~hııi \'IC çaTŞafını yerlere atmıştır. Onu ' 

t'Clki!ben ao kadar kadın. ayni hareketi Çocuk mahkOmlar feller·ı yen·ı b·ır buhran 1Ekrwrl1ıyruıak çarsaf ve peçelerini in -

d~menddır. Bu ~anzıara halk ve heyet yenı· COZ&BYAnde b ki. 1 
t<l!rafandan şiddet~ alkışlanmıştır. ~ e ıyor ar 

Reye:t ııeisi Şemsettin Günaltay kısa Ankara 26 (Hususi) - Edirne ço - fı 
1 

. . f d ) 
bix h·~ftbe ·De Re . k .. • (Ba§tara ıncı saya a ılf<\ ı yhanıye adınlarını hur- cuk ıs'lahhanesinde bulunan mahkum - . . t u· Sef' bu 
llletli'C sclfutilamış ve bu memlekete mil- lar bugün şehrimizden geçerek Kızıl - vekili Daladyeyı zıya~e ed ı. lmır, 1-
Y-orılar • · areti esnasında, Hıtler en a ış o oa vaöandaş yetiştiren asrn ve şe - cahamamda ~a edilen yeni cezaevı - zıy~ . ilb' Dailadyeye ez-
tcll.i '.Dü:rk kadınına ancak medeni kıya- ne naklolunınuşlardır. Çocuk mah - dugu talımat m~c ı: 
~tin !<ikı.şaoağını söyli~k bu hare - kfunlar kısa bir müddet Ankarada kal cümle şunlar~:.! et~· dahili bir me -

tiler.in<i~n duyduğu memnuniyeti izhaı rnışlar, HakimiyetiMiUiye meydanın - - Alınd ~ D ~g ro'eseıesinde FTan-
e1trnistir . ,. . 1 d sele say ıgı anzı 

P ~ .' . dakı abıdeye çelenk koymuş ar ır. müdahalesine asla tahammül e -
artı bmamncfa heyecanınL zaptede - Mahkumların baslarında jandarma bu- sanın •. . F hükfunetine a -

tniıJ-en hi!" Amb vatandaş Ç<)k içten ve sa- lunmayısı bilha~a kayda şayandır. demiy~~ı~ı; ransız 
lniıni sooı !!- h .... · . . . • çıkça bıldırır. 

erre ı::;sıyatıf'..ı ıfad'C etu. Mey- w 1 k Almanyanın sulliıper .. 

b~l do1kıuran bin?erce vatandaşın kalbi Bir Alman askeri heyeti Kodnt le ze a'an da uzun boylu bah-
n1~. J ver uyıg:u arın . , w. 

a . . . talyaya gidiyor setti ve bir Alman şehrı olan Danzıgın 
bü~~:ta~~ı~n~~e~n Y~~kı:,:~: ~%a~ Berlin 26 (A.A.) - Kara ordusu u - A?manyaya ilhakı gibi gayet tabii~ bir 
erıup kendırerini selaınlıyan hakın teza- mumi erkanıharfuiye reisi General Hal meseleden .dolayı h~~~ çıkmı~acagına 
hünatı aııası.nkia Surive ile hudud tcşkiJ der'in riyasetindeki bir askeri heyet, dair Hitlerın besledıgı kanaatı anlattı. 
~ Ham.,.,..., ı . . l ~ı ıd · B İtalyan ordusunun Po Yadisindeki ma- Daladyenin, muhata.bına ne cevalb ...... tuı.p ıca arına ge ı. ura· . . . F k t 
dıa kısa bir mi.ı.ddet durularak Kırıkhana nevralarında hazır ibulunmak üzere I- vermiş olduğunu . bılmiyoruz . . a a 
geLmdı. talyaya gidecek, 1 Ağustostan 9 Ağus- şurası muhakkak kı Fransa Lehıstnna 

Kırıkhan halkı, heyetin kasabalarına tosa kadar İtalyada ka1acaktır. vermiş oldu~ ~özü. tutacaktır.. .. 
geit:>in1 Q)üıyıijk kurtul~ bay;ramının .ASkeri meıhıafilde bır ltalyan asker1 Fransız harıcıyesı mahfellerınde, o-
lnes'ud biır h5disesı telfıkkı ile daha cos _ heyetinin de tarihi henüz tesbit edil - nümüzdeki birkaç hafta zarfında bazı 
kun ve caınıl.ı bir hale gelmiştı. Sokahlar memiş olan Alman manavralarmda ha ciddi mü.şküller çıkabileceği itiraf e -
hallk.ıa hııncahınç dO'lmuştu. Heyet iki il . zır !bulunacağı söylenmektedir. dilmektedir.ı. 

lslanbul kögleri 
İstanıbul vaiisi otuz yıl imar görmiycn şehri yem baştan yapmak için iki 

kuvvetli silahı eline geçirmiş bulun uyıor. Bırı yeni ı timlfık kanunu, biri da 
Belediyeler Bankasının açtığı beş mfl!yon uk !kredi. 

istanbul gibi hududl'arı Monako prenslliğinden daha gniş bir şehir için beş 
mil~n lira değersiz bir yekunduır. Fakat imar ~ başlayıp şehir geliri de 

arrthk~ pek tabıi bu milyonlar bırbirini ta.kiıb edecektır. Meselenin ana 
yolu açıhmştır. Artık: 

- İstanbui neden imar edile.nuyor? 
Diyerflıerı iskat etmek kabH değildir. Çüınkü öıiir ve bahane mevzuu kal

mamıştır. 

Yatmz Karadeniz kıyılar•ndan Maıımama en,ginlerme? kadar uzanan İstan
W iç.in dü.şüntllecek mühim hir nokta daha vardu-. M'allım ya bir köy ka -
mmıu va.ırlır ki İstanbul köyleri için taıtibik edılhniyor. Halbuki hududları bu 
kadar ~iş b!r sahayı bır elden çekip çevi~ her zaman için müŞkfildür. Biz 
lbu köy kanununu İstanbul köyleri için de tatlbi!k ::!dersek bu müşkülü yen -
miş o1.acağız. Mesela Beykoz vcyahud Sanyer kazalarına bağlı Boğaziçi 
lköylıeri bu kanundan ıstifade ettirilmiş 0'1sa muhakkak ki şehrin gezinti ve 
say:fi'ye mıntaka!an olan bu köylerin l""alnmıması da-ha kol~y olur. Bu köyler 
ke-nıdil'eri için hazırlıyacnkJarı kalkınma p'Tanl-arını şehir programını tatbi~ 
eden mü.tehassı.slara tasdik ettirmek suretile kendi bütçeferıle ta~akkuk et
ıtiTdiıkçe ana şehrin bu s:ıyuyclerle olan irtiban gün geçtikçe kuvvetlenir ve 
3-ıer köy ihtiyacına, mvkiine göre çalıştıkça bugünkü hazin harabeler yavaş 
yavaş ar.tadan lı:aJkar. Her köyün intilıab edeceği mühendis, mimar ve gü
zel san'atlara mensub mütehassıslar bu küçük pranları dıkkatle tokib ettikçe 
tabiatin cömerd elinde pek güzelken talbiatsirz.. insan ellerıle mezbeleye, birer 
çürıüık ıtahta salaş yığınına çevrilen, çirıkinl\?Şen köyler layık oldukları gibi 
lbirer zi)'lllet ve cennet olur. 



4 Sayfa 

T op~antıda belediye baremi, beş . milyon liralık 
istikrazın mahalli sarfı ve belediyeye geçen işlet· 

melerin hesab ve muamelah tetkik edilecek 

İstanbul Şehir Meclisinin Ağustosun larına tekaıbül edecek parayı temin et-

on beşinde fevkalade toplantıya çağı- miştir: . f-.n--ı • d to 
1 Şehır Mec1lsinın t:'VJ\.O. a e p an • 

nlacağını yazmı.ştık. FevkatAde top - tısındaki ruınamede şu maddeler var -
ıantıya aid hazırlıklara başlanmıştır. dır: 

Ruznamedeki maddeler fazla olduğu 1 _ Belediyedeki ücretli memurla -
için müzakerenin bir günde bitirile - rın aylıkları bareme çevrilmiştir. Üıc -
miyeceği anlaşılmı.ş, belediye reisliği retli memurların ı'barem üzerinden a -
tarafından Dahiliye Vek§.letine bir tek lacaklan maaşlar tesbit edilecek, ba -
lif yapılmıştır. Belediye, DahHlye Ve- rem cedveli Şehir Meclisinde tasdik o
kAletine yaptığı teklifte fevkalide top- lunacaktır. 
lantının on ibeş giln müddetle devamı- 2 - Beş milyon liralık istikrazın 
na müsaade edilmesini istemektedir. mahalli sarfını gösteren rapor okuna -
Dahiliye VekAleti belediyenin teklifi - cak, meclisin tasdikine arzedilecektir. 
ni tetkik edecek, muvafık bulursa Şe- 3 - Belediyeye geçen tramvay, tü • 
bir MecUsinin on ibeş Ağusroetan itiba- ne}, elektrik işletmesinin hesablan ve 

ren on beş ıgün müddetle faaliyetine muamelatı .g67.d.en geçirilecek, büt.çe -

izin verecektir. Belediye reisliği Mec- si ta.cıdik ed~lecek, Meclis azasından 
lh-. .,..;; lük· istihkak - daimt iki murakıb ayrılacaktır. Hs azalarının on ·~ '6 ... n 

Eğlence yerlerindeki 
tarifeler değişecek 

Eğlence yerlerindeki tarifelerin ~rt 
sınıfa ayrılacağını yaZIDL!jtık. Beledi -

1e, mevsimin ilerlemiş olduğunu na -
un itibara alarak tarifelerin sıruifl.ara 
ayrılması işinden va2lgeçmiştir. 

Kaymakamlar 1938 senesinde tasdik 
edilmiş obm tarifeler üzerinde meşgul 
olacak, kab'Ve, gazoz emsali meşrubat 
tlatlarmda yüzde on, iç'ki fiatlarında 
yüzde on beş. tenzllAt yapacaktır. Kay

makamlarla eğılenoe yerlerinin sahlb • 
leri tarafından m~tereken hazırlanan 
tarifeler tasdik edilmek üzere beledi -

yeye g&ıderilecektir. 
Belediye gelecek yaı mev'!imine ka

dar yetiştirlhnek üzere tarifeler için 

yeni formül bulacaktır. 

Üniversitede 

Sıcaklar devam 
ediyor 

Bir müddetten'beri başlayan .şiddetli 
sıcaklar, dün de şehrimizde devam et
miştir. 

Dün saat 14 de azami hararet gölge
de 35, güneşte 58 dereceyi bulmuştur. 
Ril2ıgAr, 14.30 a kadar cenub istikame
tinde iken, 14.30 dan sonra .şimal isti
kametine dönm~ür. 

MU tef errllt: 

MDftDIOk kııdroeundakl memurlar 

İstanbul Müftülüğü kadrosunda ça -
lışan ıbütün memurlann maaşlanna bi
rer derece zam yapılırulitır. 

GOmrOklerde yeni teyinler 

İstanbul Güınıilkleri Başmüdür mu
avini Ril9tü İzmir ithallt ıglimrllğü 
müdürlliğüne, İstanbul Baş.müdür mu-
avinliğine de Kara gümrük müdürü 
Feyzi tayin edflmi.şlerdir. 

Te9rlh doçenti Hal rOaumu kaldırıldı 

Meslekt tetkikat yapmak üzere Pa- Halde müstahsilden karpuz ve ka -
rise giden İstanı'bul Üniversltesi Do - vunun beher tonu için alınan yetmiş 
~nti Operatlör Dr. Zeki Zeren. tetkik- beş kuruş Hal rllsumu kaMınlınuftır. 
lerini ikmal ederek, Fransa.dan fShrl - Bundan sonm seııgilerde metre mu -
m1z.e dönmüştür. rabba başına beş kuruş alınacaktır. 

r l 21 • 
ncı 

• 
resım sergisi açlldı 

ırergidın blr görlln.iJl 
Gilzel San'atlar Birli~ 21 tnci re - içeri&>, cRüstempaşa camisi> ve Umu

ılm sergisi dün Galatasaray &esi sa - mi Sekreter Vecihi Bettketo,ğlu'nun 
lonlannda Va:li ve Belediye Reisi Ltıt- cKuıibağalıdere• ıi c:Böstan> ı ve nwh 
ti Kırdar tarafından açılmıştır. telif natunnordlan 90k gltzeldir .. 

SON POSTA 

Doğru değil mi? 
Otobüs değil, 

ecel beıpiği 
Evıvelld aqam Bakırköyden blltnn 

aon oinbüs, gene iber Uşam ol.dulu ılbl 
hMJselere aebeb olmuş, ili1tel1k 'bu bf. -
dJse.leri de bir kaza ta.ma.ıınlamıışt.11' • 

.Baıkır.köyü.n a1cşam saat dokıızda.n 
ronnı. trenle al!kaısı kesillr. İ.Mnbulla. 
muvasalayı yalnız otobüsler temin eder. 
Fakat saa.t.te bir .14leyen, ot.obti.sler J:htt
yaca. kA.tl gelmez. Son otOOüs kışın oldu
ğu ll'llbl gene 11 de kalkıınaıktacıır. Fa.ltat 
yaz münaoobetlle lmlabaWı: bir halt .kiiıt
looi son otobüse kalmak.ta, bir tek OıOO -
bils .bu kalabalığı l.stia.b etımediğt içln de 
daima gürültü, patırdı çıknın.ktadır. Zi
ra o saatte boşe.lruı Bakırköy mensuca.t 
la.brıl.kasmda çalışanlar da otobüse bin -
cWcleıi:uden bir kısım halk dışarıda Jml
ma.k.ta, dtomob.11e bhınıeğe, ameleler Ye
dlkuleye kadar yürümeğe mecbur ol -
ma.'ktadU"Jar. 

Evvelki a.k.şam da sem otoıbüse elliyi 
ml\t.eca"fiz JO}cu kalnu.ş, bir teı1t orobUs 
bu kalabalJ#ı ala.mıyQcağı için, halk po
lis me11kezine mftracaa.t ederek, fazla o
tdbfr.s kaldırılmasını istem.Lştir. otd>üsil 
idare edecek toför bulunamamış, n.lha -
:ret İstavro !sminde bir adam, bu1un -
m'1lı4, yJrmi 1k1 kişl1lin bayatı eline tas -
Um edilerek yola çıkarılm~r. FaJı:at 
d1'relmJyonıu bcnut olan arabayı., sonra -
dan şoför ab,Jıadığı anlaşılan ista.vro, 
meMUcat fabrikası önünde, sür'atle ~
ki yüzünden taldırnna çıkamıış, ça.kıl 
yı#ını Üzerine )'ilrıüyen otdbfis devrıllme-k 
tehltkesl geçirım.Lştir. Bu şiddetli sadme 
yüzünden otoboo yolculanndan, Yedi -
kulede oturan Saadet isminde b1r ka -
dın •başından ve vücudünün mootelif 
mahallerinden yaralanarak bayılmıştır. 
Bunun üzerine direksiyona başka bir a
drun, geçmiş, faıka.t yaralı kadının git -
tikçe fenal~nsı üzerine otobüste bu
lunan Fatih Kayma.kamı Samatya mer
kezi önünde durmasını söyleyince şoför, 
ehltyetan oldu~mı söyllyerek, <Ytdbüsü 
bırakıp kaçmıştır. Tekrar eski şoför a -
rrullayı almış, Samatyaya getınnL'}. fa -
ka.t derhal a.t1o.yaraJı: kaçm~ır. Pollsler 
hA.dl.seye müd~ale etmişler, İstavro bi
raz sonra yakalanmıştır. Neticede şoför 
olmadığını, kendisinin zorla direksJyona 
oturtulduğunu itiraf ~iştir. Yaralı, 
celbedilen nöbetçi hüMmet taıbiıbi tara-
fından muayene edllmiş, imdadı sıhhi 
otomoblllle hastaneye kaldırılmıştır. 
Kıcymakaan bizzat ıhAdiserun zaptını 
ya.pml:}tır. 

Buna bf>z bir şey Ufwe edecek değlllz. 
HAdise halkın haya.tına karşı gOOt.erl -
len kayııd:mlığı, Bakırköy otobüsler.l.nde
ki 16.üballllği, son otobüs derdini açıkça 
anlatmaJktadır, dlyoruz. 

Temmuz 37 

Havayolları idaresi 
Masal, Tebriz ve Berata 

taggare işletecek 
lstanbul • lzmir doğru hava seferleri 7 Ağustosta başlı• 

yor, ayrıca Avrupa sefeleri ihdas edilecek 

Yolcu tayyare Zerimizden biri 

Devlet Havayollan idUesi, balen re evveM ElAzığa uğrayacak, 60lll'a 
mevcud Ankara • İstanbul, Ankara - Diyaı:ibakırda mola verecek ve oradan: 
Adana ve Ankara - İzmir hava hatla - Musu'lıu tutacaktır. 
nna ilaveten 7 Ağustos 939 tarihinden Ayni sene içinde Ankara ne Te'bri:ıt 
itiıbaren tstanbul - İzmir arasında doğ- arasında da bir hava hattı açılacaktll'lı1 
ru hava seferleri de yapılmasını karar- Uzunluğu 1200 kilometre olan bu haf 
laştırmıştır. Her sabah saat 7,10 da İz- Ankara - El~zığ - Van - Tebrlz nokta
mirden bir tayyare kalkarak bir saat larını ihtiva edecektir. • 
50 dakika sonra İstanıbula gelecek ve Gene önümüzdeki 940 yılı içinde Anı 
her gün akşamları saat 16, t O da da İs- karadan Beruta da tayyare seferled 
tanıbuldan kalkacak bir tayyare İ.zmire başlnyacaktır. Bu tayyareler Ankara • 
varacaktır. dan kalkarak Adanaya uğrayacak ve 

Pek yakında Samsun • Ankara hava sonra Berutu tutacak~ardır. ~ara • 
hattı da açılacaktır. Berut hattının uzunlugu 750 kilomet• 

İngiliz, Fransız ve Yunan yolcu tay- redir. 941 senesi içinde açıla~a~ hava: 
yare şirketleri İstanbul ile Atina, Pa - hatlarının haşında Ankara - Tiflis hat>
ris ve lımdra arasında tayyare sefer - tı gelmektedir. Tayyare seferle:r:i An ... 
leri yapmak üzere hükumetimize mü- kara - S~v~s - Erzincan - Erzurum • 
racaat ctm~lerdir. Bu hususta Anka - Kars - Tiflıs arasında yapılacaktır. Bu 
radn yapılmakta olan müzakereler ne- hattın mesafesi 1100 kilometredir. 
ticelendikten sonra, ya'kında İstanfbul Devlet Havayolları İdaresi, Yeşil • 
ile Atina, Faris ve Londra arasında köy tayyare meydanında, yeni hava 
tayyare seferleri başhyacaktır. hatları açılınasile, gittikçe artan lhti ~ 

940 senesinde Ankara ile Musul a - yacı 'karşılayacak modern bir tayyare 
rasında ~ir hava hattının açılması mu. istasyonunun yapıhnasını kararlaştır • 
karrerdir. Bu mesafe ( t 025) kilomet- mış ve projeleri hazırlamıştır. İnşaata 
redir. Ankaradan kalkacak bir tayya - yakında başlanması muhtemeldir. 

Polisi~: 

Bir çnp mavnası bir aandah batırdı 
Kızıltoprakta oturan Said Mıoda a -

Toplan tılsr: 

İstanbul avcılanna 

Doğru değil mi 1 

Sular idaresindeki 
yüksek maaşlar 
tenzil edilecek 

. çıklarında sandal ile !balık tutmakta i
ken çöp mavnalarından biri sandafa 
çarparak parçalamış ve batırmıştır . 
Sandalda bulunan Said mavnaya çık • 
mak suretile kurtuhnuştur. 

~nlbul Aıvda.r kurum'lllldan: İs~ı11 
avcılar ve atıcılar Btrliğllc kurumumu7.un 
blrle9tfrllmes1 esasını karam bağlronnk Uze4 
re evvelce lllin edllen uın\l'lllt hey'et toplan. 
tısında ekserdyet temin cdlleım.eımesindaı;J 
.oon toplandı 29n/ 39 Cumartesi günü saab 
14 de Alemdar cnddesinde'kl Alay köşkün • 
de yapıla.cağın.dan bütün üyelertn gelmel&o 
r1 rica olunur. 

Terkos şirketi İstanbul belediyesine 
devredildiği esnada memurların aylık 
tıcretlerine dokunulmamış, bu hal bu
güne kadar devam etmiştir, Belediye 
sular idaresinde lbir~k memurların 
maa.,ları, belediyenin diğer memuri -
yetleııinde çalışanların maaşlarile kı -
yas kabul etmiyecek kadar yüksektir. 

İdarenin muamelatı ile yakından 
meşgul olan Vali ve Belediye Reisi 
Ltıtfi Kırdar maaşlarda muvazene te
sisine karar vermiş, yeni 1barem ced -
velinin bu esasa ~re hazırlanmasını 
emretmişt1r. 

Bul.ar idaresinde zat işleri müdürü, 
muhasabecl, mnunı hukukiye müdü -
rttnden müreklreb bir komisyon me -
murlann barem üzerinden alacakları 
maq mi'kdarını tacfbit etmekted1r. Ye
ni barem cedveUnde yüksek maaş a -
lan birçok memurların aylıklarından 
mnhim mikdarda tenzilat yapıbnıştır. 
Komisyon tetkikatUll yakında bitire -
oek, barem oedvelini Valiye verecek -
tir. 

Otomobilden düşerek yaralendı 

Kasımpaşada oturan Hüseyin evine 
gitmek üzere Tophanede otomobile 
binmek istediği sırada yere düşmüş, a
yağından yaralanmıştır. 

Bir çocuk be,ından yaralandı 

Üsküdarda Eski Mahkeme sokağın -
da oturan şoför Ce!Alin kul!landığı 63 
numaralı Çorlu otobüsü, Lalelide 6 ya
şında Nedaya çarpmıştır. 

NeclA başından yaralandığı için has
taneye kaldırılmış, suçlu şoför yaka -
lanmıştır. 

Bir otobOs tramvaya çarptı 

Dün akşam saat 1 7 de Çarşıknpıda 

bir tramvay kazası olmuştur. 
Topkapı, Sirkeci hs.ttına işleyen 36 

numaralı tramvay arsJbasına 305 7 nu -
maralı Şişli - Fatih otobüsü çarpmış -

tır. 

Tramvay ve otdbüste lbulunan yolcu
lar, müsademe esnasında büyük lbir te 
Mşa kapılm!.Jllardır. Bu esnada tram -

vayda bulunan Reşad ve Rafet adlı iki 
kişi kollarından yaralanmıştır. 

Otobüsün şoförü yakalanmış ve ya
ralılar hastaneye kaldırılmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun deniz 
gezintisi ' 

Şehreıııtlnl çevresindeki yoksul ve ~ 
ynıvrula.rn .bir yardım olmak üzere Qocu! 
Esivgeme Kurumu tn.rn.fın'dan b1r deniz ~ 
zlnıtlsl tertlb edilmiştir. Gezinti 26 Ağlı&t 
ıtoo · cuma.ııtesı günü yn.pılaca.'k ve 13,30 dan 
gece 1,30 a kndnr deıvnm edecektir. 

············:;:·E:şE:·K·KuR··········-

Hanin gay,bubetile ~izi derin kederde 
bırmn sevgili zevcim ve babam Ahmed 
Ragılb seJÇuık'un gerek cenaze mcrasir
mi.nlcfu bul!umnalt ve gerekse mekü.ıb ve 
tellgrafla ve bizzat ziyaret suretile beya"' 
nı taziyet edan akraba, elhibba ve dostla
ıumııza a)Vl ayn teşekkür etme~ büyü~ 
tc~rümüz mimi olduğundan cümlesi• 
ne derin teşek!kiiirl'erimiz.1 sayın gazete
niz vasıtasilıe nrzederiz. 

RefiToası 
Nebiye Selçu.'JG 

Oğlu. 

Ihsan Selçuk 
-... ................................... ..._ _____ .. _ 

ÖLÜM 
Eczncı Kft.ztm Can refikası ve eczacı kJmııı 

yager İsmet Sümcr'ln Ocymvalidcsi Bayan 
Nefise oa.n müptel~ olduğu ho.st.alıktnn lnn.•.
tulamıyarn.k Cerrohpaşa hastane.91ndc ve ,. 
fn.t etmıştrr. Cennzesı gugün mC2Jkflr hasta>
neden kaldınln.mk Beynzıd camll şerifinde 
namnzı blmdıkıtan sonra Edlmeknpı Şe ,. 
hidllğine defnedUecek:tlr. 

Açılış töreninde şehrimiz.in tanınmış Ayetullah Silmer'in c.Akşam> ı, Hayri Kol saatini çalan eranıyor 
Tahkikat devam etmektedir. l\levı:ı. rahmet eyliye 

ressamları ve san'at Alemine mensup Çizel'iıı d{urtuıan Hatay> 1, Sami Ye- Fatihte Sinan~a mahal!lesinde Fe-
birçok zevat 'bulunmuştur. Seııg:i ge - t ik'in «Karlar e1'irken Burea> 81, Şeref dlet sokağında 1 7 numaralı evde otu
çen ienelere na~ran d~ olgun ve gü Akdilrin cKüçtik Çamlııc~ sı v. Str • ran Samiyenin kol saati, ~ık bulunan 
zeldir. 21 senedir seııginın devamında ' bafu;e ka;plSllldan giren meçhul bir hır. 
büyük hhnınetıl:eri görülen Gttzel San- yanı':nin cMaoolya• m muva.flfak olmuş sız tarafından çalınmıştır. 
atlar Birliği Resim Şu!besi Başkanı esrler arasındadır. Sergi OıD. !beş gün a- 8aınJyen:in pol!se yaptığı müracaat 
ressam Şevket Dağ'ın cAyasofyanın çık kalacaktll'. üzerine suçlu aramnaJa bqlanmıştır. 

Sabırsızlıkla beklenen .c•••••••••••-
B EŞ l K TAŞ BAHÇESi 

ve Sineması: Yarın umuma açılıyor. 

B ..r .. y 41P J[ V A. L S Orijinal 
Film U U İngilizce Kopyası 
ı A~stos ::;alı günü okşamı Şehir tiyatrosundan Hazım ve arkadaşları , 

BiR MUHASiP ARANIYOR 

ilk 



~~a r Afyonun .Düzel bir nahiyesi: Çay l 
Boluda şifa verici bir 
memba suyu bulundu 

Adanadan Ankaraya 
kıymetli eski eserler 

gönderiliyor 
Müzmin hastalıkları sür'atla iyi eden bu suyun tahlili Adana (Hususi) - Bu Y~: ~ara -

• • B 1 H • . . da açılacak olan santral muzem.ıze A-
ıstenıyor, O u alkevı çok ıyı çalışıyor danadan çok kıymetli eserler gönde -

rilmektedir. Birinci kısmı nihayet bu
lan Sakcagöz hafriyatından ver.imli ne 
ticeler elde edilmiş bulunuyor. 

Cenubda şimali şarkiye doğru uza-
nan Sakcagöz, Balkar ve Baykal mın
takalarmdaki Prehistorik vadileri lba -
yunca Eti İmparatorluğu devrine aid 
zengin materyaller vermektedir. 

Bulunan seramik parçalan arasında 
Mezopotamya ve Orta Anadolu ile ir- Aiyon, (Hususi~ - Afyonun Bolvadin 1 Asıl, :kasabanın şimalinde k ··zcı 
Ubat temin etmesi, en eski devirlerde kıazasırun yerr\yeşıl ve elektrikler, çağ- bir park 'V!Üoud'e ~urıım· t' . <;o gul lıyanlar arasınd b. .. k.. · ov ışır. Çağ ıyan 
Cenubun şimal bölıgelerile ahenkli bir . . a ır şıır oşesı vardır: parkı. Çayı ihya eden büyük sıu bu 

d 
. Ç~ nahiyesı. kım . . ...Jı.....ll.:_ par-

me enıyet geçirm~ olduğunu tey.id e- S ltta da yl;ar . ıçım.mu.ır. Parkta güzel tartılı çiçek-
di'yor. u n g ının, eteklerındeki koru.. ler, )"Ürlımıe ve fıskıyeli havuz! n~ 

nun yıanıacmdadır Te . bol b ar, "6aç-
Sa t-v.ago··z ho"yu"guny" de bulunan saray --L: • · • mız ve lr su lar .. hmktnn arasında rengarenk el k ~ ı.uu.uyeyı d!hıya eder; suyun bir lnsnnndan 1rik aanpı.ı!reri e -

temeli iki kapılıdır. Dış kapıda· nefis E!?ekıen"'k istihsal ed"lm kt d' parlar. Radyo neşriyatı 
h k 

ı e e ır. muntazaman dinlenmekted' 
ey eller bulunmaktadır. Bulunan bu Dutu, meyvası ve biberi bol olan Çay Ge .. ır. 

saray harabesinin ıbir kapısının eni se- nıahiyesi A.ıı...,.... _ Eski eh" Af . . çen yıl tenezzuh trenleri buraya 
o..ıp.m ş ır ve yon - ış1ıyordu Elektrik. 

kiz metredir. Kau>ının tam ortasında Konıyıa şoselerinin ayrıldığı yerdedı'r du M • sebze, meyVa ucuz. 
yüzü b d- • r. anmra çok ş · d' gar a onük iki kadın başlı kar- AJ.vıca istasy~nu da vardır. Evler bahçe- .~ •Y aırane ır. Tabiat sa-

.. 
Balu. Halkevi aza lan Paşaköyün<W tal göğüslü ve aslan ayaklı lbir Sfenks )i ve ağaçlar arasındadır. ~:-~":"~trıge erken kavuşan Çay na-

~~~) -~~~~ı~~~r~~~w~~h~~d~~~ ·-~~=;~;~:~==~=f~~~~~=;~~=k~ç~a~lı~ş!b:~~rr~l!u~·==~ 
"~sı, suyu ve umwni cgörünüşü itiba - hale girmiştir. Edirnede bir ka k 
:tile vilayet metkeı1lcrimiz arasıni.:ia Halkevi faaliyeti Sağ ve sollu sarayın bütün duvarla- rı ocayı Zimmetine para geçiren bir 
hususiyetler taşıyan yurd parçaları - Merkezde müteaddid ilk, bir z'raat rmda nefis kabartmalar vardır. Saray öldüren katil mahl<Om oldu hk - a ı kapısının iki tarafında aa birer aslan memurun ma Omı·yetı· ı'ndı·r·ıldı· 
"lız an :birisi olduğu gibi, halkının u- ve bir de orta mekteb vardır. 1.-11..art du Edirne (Hususi) - Geçen sen~ Aycıı1> 
Yanıkl y b'lh .. h . tt AdllJ ması ruyor. -s- Balıkes· (H .) 
l' .. ı~, ı assa . cum urıye en son- Halkevi çalışmaları cicfilen ~k şa- Çukurovada tarih . 1' y. . _ kadın semtinde oturan Sarraf hanı sa- ır ususı - Bandırma pos-
a kulturel yoldakı hummalı çalışma - yanı takdir bir durumdadır. Yeni ya- zengın ıgıne rus hibi saka Ali ile karısı gece yarısı ya- ta havale memuru Hasan Soyu 600 kü-

l~rile de bütün yurdda tebarüz eden pılan parti ve Halik.evi Bolu halıkmın taklarında uyurlarken paralarına ta _ sur lirayı zimmetine geçirmekten suç. 
hır irian vasfııu haiz bulunmaktadır. irfan kaynağı halindedir. Bolunun en maan balta ile öldürülmüşlerdi. lu olarak altı ay önce tevkif edilmiş. 

Gerede, Mudurnu, Düzçe, A'kçeko _ yü'kse'k bir mevkiinde azami bir itina O vakit katmerden Fai'k Edirnede yapılan muhakemesi sonunda 6 sene 
cayı ihtiva eden 1 ı 140 kilometre ge- ve zevk ile kurulmuş olan Halkevi bi. yakalanmış ve cinayet ortağı Hilmi de 

4 
ay hapse mahkfun olmuştur. 

nişliğinde bir arazi üzerinde, Zongul • nası tam manasile ihalka rehlbkr 0'1- kaçmıya muvaffak olmuştu. Bir müd- Suçlu zimmetine geçirdiği parayı 
d~k, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Bile- maktadır. Burada Maarif kütüphane- det oonra Menemende ~şled.i~ başka muhakeme başlamadan önce tamamen 
cık ve Kocaeli vilayetlerile muhattır. sindeki kitablann i~esile büyük bir bir cinayet üzerine Edirneye getiril _ ödemiş bulunduğundan bu cezanın ya. 
Arazisi mümbit ve bavac;ı gayet temiz KitabsaraY'l vücude getirilmiştir. miş ve muhakemesine başlanmıştı. rısı indirilerek 3 sene 2 ay hapse ko -
olup civarında kükürdlü iki ihamam Halkevi bandosu haftanın iki akşamı Azılı canilerden Hil'mi Menemende nulmsaına karar verilmiştir. 
'Vardır. Bolunun 8 kilometre şimalinde icrayı ahen'k etme'kte ve Halkevinin işlediği cinayetten idama mahkum edil- L I b 
At yaylası denilen mevkide bun- geniş bafrıçesi bilaistisna her sınıf va- miş ve ceza hülanü Menemende infaz U e urgazda bayrağımızı 
dan bir müddet önce bir memba tandaşın bir zevk kaynağı olmaktadır. edilmişti. Faik hakkında ıburn ağır ce- tahkir eden bir Ermeni 
k~fedilmistir. Bu suyun yapılan tec- Ckçen yıl içinde lbir Bo1u coğrafyası za mahkemesinde devam etmekte olan b. h 
l'tibeler neticesinde birçok müzmin has- bir de 15 yıl için cBblu• adlı mühim mahkeme neticelenm~, 15 seneye mah ır sene apse rr.ahkQm oldu 
talıkları şıfa temin ettiğinin anlaşılma- iki eser neşredilmiştir. Sekiz ay zar- kUm edilmiştir. Lüleburgaz (Hususi ) - Lülefuur -
sı Üzerine umumi ibir rağbete mazhar fında ikisi rodyofonik olmak üzere, gazdan Kuleliye kadar olan asfalt yo-
<>lmuş ve Sıhhat Vekaletine müre'kke- Ana, M:11~ublar: Kanun adamı, Cep- Çukurovada bulun~~ ncfh Bahkesirin bir köyünde lun. ~üteahhidi Hohfif .şirketinin mu-
b~~ının tahlili için gönderilmişse de hede? do~uş •. ~r, Çaban ~dh piyesler eserlerden bın bir çocuk boğuldu ha~ıbı Karab~t admdakı e~eni bay -
rnusıbet ccvab gelmemiştir Buna rağ _ temsıl .ed1lmıştır. Çok mu:vaffak olu- b tl 1 haf . t f li ti k ragımızı tahkır etmek küstahlığında 
nıcn «Albuhayab tesmiye· edilen suya nan ve fazla rağbet gören radyofonik d:r;ıry~~r:~ ~::iş ve ~ae::nıı ~r ~~Iık~ ~~si~ ~ayı:rihisar kö- bulunduğundan cürmümeşhud mah _ 
Uznklardan gelenler ve iyi olarak dö- t~msinere sene içinde devam edilecek- kazı f~aliyetine geçmek pek lüzwnlu- ~n Hen ~·· ~ oglu 

1 ~ yaşların- k~m:since bir sene hapse mahkfun e -
henler bulunduğu rnusırrane ileri sürül tır. Kışın Halı:evi spor kolu müteaddid dur ~ aska~ oy 'tmc.ıvar~~dakik dereye d.ildı. 
tnekt k 1 ·· k 1 · gırıne uzere gı ış, yuzme bilmedi 

e ve mahallen tahlili istenmekte- ış spor arı yaıpmış, sure av arı ter • - . d 'bo - 1 .. ~, Hadi h - S 
dir B tilb ederek pek mk haV'uanatı va~"'e Ad a N'g""de yolunda bı·r t e gın en gu m...., .... r. se akkında am~unda p'Aj' 
Ç<>k. undan 1başka Bolu çevresinde pek avlam <:ı} d 2' t J • d k ·;-1·J an 1 r n adliyece tahkikat yapılmaktadır. .. 

havası kimyeviyeyi haiz sular . ~" a~ ır. en:muz a .. aza arın çobanı parçaladı Samsun (Hususi) - Beden terbiyesi 
rnevcuddur. da ıştırakıle bir atletızm musabakası . .. .. Bahkesir Kolordu Komutanh""gı •I>?lges!~in t~ebbüsile Samsun ıgüzel 

ı yapılmış, birinciliği Düzçeliler kazan- Adana, (Husu.sı) - Dunku Toros eks· . . • .. bır plaJ yerı kazanmıştır. Fener clva-
mar ve yol faaliyeti B l k (H ) 'T'::-mışlardır. Halke\tl k~ülük ~lu da presi Adanayıa dört saat rötarla gelmiş- a ı ~ır us~ı . -: ı wu general rmda, ıbanyalu soyunma mahaJ!Ierile, 

(! Gerek şehir ve gerek şehir yolların- çok iyi çalışmaktadır. Köylere yapılan tic. Bu.na seoob, Niğde yakınında bir kü- Nuredd'ı_? Yamu: ıki~ı kolord~ k~ - şık bir gazinosile kurulan banyo saha
G~· ima_r faaliyeti, bilhassa vali Salim tedkik gezilerinde, do'kt.or, ibaytar ve 9ilk çdbanın trenin altında kabnasıdır. muta_nlıgına ~yı~ edılerek Balıkesıre sı, memlekette milhim !bir ihtiyacı gi-
Und.oganın yQrulmak bilmez çalış - ziraat müdür ve memurlan da bulun- Hadise ı:ıöyfe olmuştur: Dün 11,55 te gelmış ve vazıfesme başlamıştır. dermiş bulunmaktadır. 

llıa~arile en ehemmiyetli bir devreye durulmaktadır. -s-
g~tırm~tir. Bolu Mudurnu, Bolu Düz- ---- şe1uıimizde bulunması lazım gelen Toros ( Ayancıktaki sel tahribatı =.,) 
~&~ G~e~i~clpaşaüre~-Balı~sirmUddeiumumimuavini~~m~~~u~m~rd~ş~ ~-----~------------~=~--~~ 
d k 

rinde, m.alk:inist dokuz ya .. 1arında bir kü-
e i b .. t.. F . . '.i"' . u un yollar baştan başa imar e- ransaya gıttı ,,.;;n, nrlhamn başını hattın üzerine koya-

dıım· ~"""" ~.., 

1 
~ ve buralarda en rahat bir suret- Bnlikesir (Hususi) _ Adliye Veka- ralk. u!)'kuya daldığın görememiş. ancak 

e 40 kişilik büyük kamyonlarla se- etinde salahiyetle vazife görmekte o- yıa'khışınca, bir köpeğm aııkasında yatan 
l"ahat mümkün olmaktadır. Yolculu'k lan Balikesir müddeiumumi muavin _ 900uğu farkcdebiLnuş ise de mesafenin 
muayyen bir tarife ve !belli saatlerde !erinden Necrneddin Yeşil adli işler ü- yıak~nlığı dollayısile treni ani durduı'mak 
}'a,p l · d t •1·'kl d b 1 ,_ · kabil o1amamışıır. 

1 an hareketlerle çok müntazam bir zerm e eW\ı er e u unmaK uzere 
~kle sokulmuş, bütün yolculuklar u- Veka.Jetıçe Fransaya ıgönderilmiştir. Lokoonotifin gürültüsünü işiten çoban 
•t.ı.Urni b' k Necmedfün Yeşil Fransada bir sene ka- uyanar.a!k 1lrnçmak istem.işse de artık va-
!l.A ır ontrol altına alınmıştır. Vi- lacaktır. kfit kaDmacbğıından tekerleklerin altında 
t· Y~t merkezinde seyyahların istiraha- kalmıştır. 
ını tem· . . ıb l 

b· ın ıçın e ediye daimİ olarak Mard"n Kızılay balosu Dev?et Demiryollan İdaresi tahkikat 
k.ır .otel isticar etmiştir. Vilfuyet mer- Mardin, (Hususi) _ Hatay bayr.amı yapmak üzere hadise mahallıne bır mü-
t ezınde olduğu gibi Boluya bağlı altı münascl>etile şehrımiz Kızılay Cemiyeti fetti.ş göndermiştir. Diğer t.araftan act\i-
.:,,zada da çalışan valinin yakın alaka- ~k gürze! bfr balo vermiştir. ~ de işe vaz'ı.yed etmiştir. 

b' - Hasan Bey, meşhur 
ı:r ecnebi ı:. ı:-

cu.ı.ıu ••• 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

. . Gazetelere bir ma • 
kale yazmıı .. 

. •. İki asır sonra bugıün
kü Avrupa medeniyetin -
den eOOI' kalmıyacakmlfo .. 

Hasan Bey - Fena ha -
her, desene, çı.kmas: bek -

. Jenen harb tam ıki yü.ı se
ne devam edecek •• 

Ayancıkta geçen Pazar günü bir sel felaketi oldugun· u b' 4. tahrib 
t - ık . . ' ırçon. at 

Y8ıP ıgını yazmışt · Tahrib edilen yerlerin tamirine b::ıclanmıctır y k dak' 
im1 1. •-ı. :ıı.. t ·· ~ --·~ · u arı ı res er se ın ı.aıur.ııua mı gostermekte dir. 



1 Hidiaeler Karşısında f 
a 

TOBELER TCBESD 
Başım ağım-dı. 1 FU~ yüzlerce insan arasından, göl-
- Başmn ağırıyor! ~ çekiJ!miJ bir tek ben vardım. Daha 
Desem hemen tavsıye ederlerdi: fgzla gü1Jünç ollmamak için tekrar güneşe 
- Güneş ve deniz azizim •• İnsanın c> çıktım. Keşki güneşe çıkımasaydım da gü-

ııma can katar, ne baJağrısı kalır, ne bir &ç olsaydmı. 

feY• 
Kamını ağınrdJ. 

- Kamun ağrıyor! 
Desem hemen tavsiye ederlerdi: 
- Güneş ve denı.z azizim .. İnsanın ca

nuıa can katar, ne karın ağrısı kalır. ne 
bir şey ... 

Ve1lhası1, her deı-de deva olarak günei 
ve den.izi tavsive ederlerdi. 

- Her haYrle bukadar insanın da bir 
bildiklteri var ki, tavsıy.:? edıyorlar. 

Diyıe <fi4'iimnüş ve bu düşüne~ ile on 
beş gün cfuun muntazaman pHija gidip 
yaınmak ve deni~ gırip yıkanmak kararı
nı vermişti.m. 

Dün sab:ıih siftah ettım. Bındiğim va -
pur hıncahPlıÇ cfo.'l\ı. idi. Ben üst kat gü -
verteyc çıktığım zaman orada bulunan -
far, mahal.e kahvesine giren yabancı bir 
nfilşt:eruye kahvenın gediklileri. na
sıl yadırıgıyarak bakarlarsa, bana da 
öyıle ba.kımı..~ardı. 

Yabancı vaziyetim ile onları tediI gin 
etlli.ğirni his.9efJtiğim için en kenar, en gö
ze görunmez tarafa çekilip durdum. 

:ro.ijda da plaj müstahdıemleri beni, 
davefsi2 misafırc kapı açan ev sahibinin 
a>ğuk tavrile karşıiaduar .. Etrafımdaki -
Jcrc ba'kaı:ıak ben de bir kabine aradım, 

buldum ve mayomu giyip kumluğa çık • 
hm. Beni gören gülüyordu. Evvela sebe
biıni anlamadım.. Fakat biraz soınra ha -
khten gii·ünç ol'duğumun farkına var
mıştım. Çüınıkü onlar kara idiler, tunç 
rengi idiler. bense bembeyazdım. 

Güneşte oturdum •• Faz.la yandım d1ye 
g61geye çekilklim. Gene ban:ı bakıp ba -
kıp giilli.1y(Ull'ard1. Ben de onların yerinde 
olSam giifurdim ya •. 

* Gece sabaha kadar ate, için
de yandım, uyuyamadun. Sabahleyin vü
cud!üinün neresıne el değdirsem, acısına 

taıhalllllÜ edemiyordum. 

cGüneşte yandı.ğun için bugün mat -
baaya gelemiyeceğim:. tarzında bir mek
tub yazıp ımatıbaaya göndermeyi de ayıb 
saydım. GüÇbela gıyindim. Sokağa çıktını 
Ka1abablk ıtramvaYda vanımdaki kolumu 
dürl't.ü: 

-Ay! 
Dedim.. lnmek tstiyen biri, omuzuma 

yava a ddlw.nup: 

- Affedensiniz! 
Dediği zaman: 
- Arman! 
Diy ... rek oldı.ığum yerde birkaç kere 

zı.pladmı. Benim bu halimi görenlıerden 
biri yanındakine yavaş, fakat benim du
yabileceğim bir sesle: 

- ZMl'allı, kaçık galiba! 
Dedi. Ornm SÖ2Üniı, önünde oturan çal

çene bir 'kadın da duymuştu; ağzını açtı: 
- Aman AUahun, başımıza gelenlıer 

~r? Her ne vakit Çarşamba günlıeri so
kağa çıksam.. böyre bir şeyle ka:rşılaşı -
rırn. Tövfbe otitimdi. Fakat ne yapayım •• 
dıaımadımla Kızım darılmışlar, onları ba • 
nştırmağa gitmek i~in tövbemi bozdum, 
başıma gelıeceği ben bilirim. 

O daha söyruyordu. Ben tramvaydan 
inmiştim. Şimdi matbaadayım.. cayır ca
)'111" yanıyorum. Hakikaten canıma can 
llmıtacağını biJmiş olsam bile bir daha 
piaja gitımcm.. Tövbe, tövbeler tövbesi! 

r:J ufftet dJuLuc.ri 

C Bunları biliyor mu idiniz ? .=ı 
5000 şarkı söyliyen kız 

Amerikada 5000 
muh.telü şarla söy 
liyen henüz on ye
di yaşında bir kı:ı 

vardır. Bu kız, ka
zandığı fe'\i kalede 
rağbet kaI'ŞlSlnda bugün Amerikan rad· 
yosunun en bUyük san'atkarlarından bi
ri abnuştur. 

* Çinlilerin ö Dlerine 
hediyeleri 

An'anelerinc CD 

Yepyeni bir lamba 
İngiliz rnühen- ~ 

d;sJcruub>n bJr; !.~ 
müthiş kuvvette / 
bir Himba icad ey-
lemiştir. Bu Him- ~ 
banın kudreti şu 

suretle ifade edtlebilir: 
San'tbnetıre murabbaında 20.0'}0 mum 

lruvveti vardır. 1500 metre irtifaa asıldı
ğı talkdirdc 100.000 nüfuslu bir şahre 
ışılk vcrmeğe kafi gelmektedir. 

* Bir senede dünyada kaç 
otomobil yapı lıyor? 

milletlerden biri - 1!>38 senesi için-
meı:ıbu.t bulunan ~~ -....._ 

00~ de muhakkak ki de dünyada yapıl-
Çinlilerdir. Çinli- mış olan otomobil-
lerin her sene ced- lerin sayısı şuckır: 

~\--~~ 
• 
iki küçük hırsız suç 

Beyaz garnitür 
modası 

üstünde yakalandılar 
Küçük hıı:sızın biri gemiden çaldığı sis borusunu hırsız, 

polis oyunu oynam:ık için aldığını söyledi 

Biri 9, diğeri 13 yaşında iki çocuk 
tarafından yapılan bir hırsızlık vak'a
sı, dün adliyeye intikal etmiştir. 

1 3 yaşında Hasan ile, 9 yaşında Fu -
ad Eminönünde mot9r iskelesi civa -
rında gezerlerken, ortalığı tenha gö -
rerek, hırsızlık yapmağa karar vermiş
lerdir. İki çocuk bu maksadla kaptan 
İbrahime aid motörün içerisine atlıya-

1nce, daha iınce, büs'b{ltün ince tfırlü rak, işlerine yarayacak .bir şey aramn
tiir.ııü beyaz garnitürün m00ada yeri var, ğa koyulmuşlardır. Bulduklarının bir 
Akşam tuvaletle. çoğunu beğenmemişler, nihayet ikisi -
rinde, öğleden ~ ne de pek cazib görünen kocaman ve 
sonra için abiyye yeşil bir sis borusu üstünde karar kıl-
ellbiselerde, sabah mı.şlarchr. Yaramazlar, boruyu alarak 
elbiselerinde ... sa.. tam firara teşebbüs ettikleri sırada, et-
de, ağır, süslü her .. aftan görülerek suçüstü yakalanmış-
çeşid giyecekte be~ .ar ve zabıtaya teslim edilmişlerdir. 

·· Bunlardan Fuad yaşı çok küçük ol -yaz sus •. • 
Gördüklerimi- duğundan serbest bırakılarak, yalnız 

zin arasından en Hasan hakkında takibata geçilmiştir. 
güzel bır iki örn~ Küçük maznun yapılan istio:va'bında: 
ği anlatayım: Si- - Bu boru hoşumuza gitti, çaldık. 
yah tüldlenı boi, çok bol et.e.k1i, düz kor- Amma, satacak değiklik. Mahallede 
sajh. kdllan enine bfugülü (uzun kol) hırsız - ;polis oyunu oynadığımız za -
bir tıuva1ıet gö-ı;ünü.Wn önüne geıtfriniz. man öttürecek tik. 
Bu tuvarete konulacak ~slerin erı şık Demiştir. 

ve orijinali rredir, bilir mismiz? Hasan dün adliyeye teslim edilmiş, 
(Dantd anglez) den V hadi teklinde müddeiumumilik küçük hırsızı m uha -

ve ucu bele inen bir jile... keme edilmesi için, Sultanahmed 3 ün-* cü sulh ceza mahkemesine sevketmiş -
Öğ:ledleın sonra giyilecek koyu renk, tir. 

sade lbiır rdba en yeni süs olarak ne tak- I 
marı. iljjJir misiniz? ki yangın hAdisesi etrafında 

Ortası p:Ili, kenarları dilimli, yakası tahkikat yapı : ıyor 
dik kapalı (yalancı bir jile) ... İstediği - . . . A • • 

ntiz va:.Kit t<tkar, iste~iğiniz zaman çı- Adlı~ece ıkı yangın hfıdıse6ı etra -
fındak,ı tahkikat derinleıstirilmekte -karıramız. * dir. 

Ul7JU!ll kdL.u. düz bir ipekli robu beyaz- Bundan üç gün ovvel, Marpuççular-
ın nasıl sfufl.emeli, bilir misiniz? da Barnatan hanında Yako ve Salamo-

1ğreti ve bol büzgülü bir jile .. . Bı.'Jlu na aid dairelerde yangın ziihur ederek, 
şif:omkm veya ince ciantelden ya"Ç>abilir- iki oda yandıktan sonra, söndürülmüş
siniz. San derece şık olur. Fazla olarak tür. 
bir iyiliği dalıa vardır: Sıcak havalarda Bu hadise etrafında, müddeiumumi
taıyy6rıü.nüzün altından b1uz yerine kul- likçe tahkikata başlanarak, yangın ma 
lfilmsmız. (Son iki örneğin ~;mıerini hallinde Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
ver?yaruz.) hakimi R~din huzurilc, belediye mü

Plili çocuk 
e~biseleri 

Plili elbiseler çocukların rahat rahat 
giymesine pıek 

müsaid olduğu i· 
çin çocıuk MOda .. 
sıntlan hemen hiç 
eksik olmaz. Fa-

hendisleri tarafından bir ke~f yapıl -
mıştır. 

Bomontide Nikolanın yağ fabrika -
sında, kazan patlamasından çıkan yan
gın tahkikatına da devam edilmekte -
dir. Patlayan kazan üzerinde, beledi -
ye mühendislerinden Fethi tarafından, 
dün tahkikat yapılm~tır. 

Bir genç tabanca ile oynarken 
yaralanıb öldü 

duğunu göstermiş, cesedi muayene e -
den adliye tabibi Salih Haşim defnine 
ruhsat vermiştir. 

Satiye tahkikall derinleşti ril iyor 
Satiye yolsuzluğu tahkikatı, görü -

len lüzum üzerine müddeiumumilik ve 
sorgu hakimliği tarafından, derinleş -
tirilmekte ve tevsi edilmektedir. 

Bu münasebetle mevkuflardan Yu -
suf Ziya Ön~ dün yeniden adliyeye 
götürülerek, 4 üncü soııgu hakimi ta -
rafından teh~ar isticvab edilmiştir. Ha 
disede suçlu olup, gayrimevkuf bulu -
nanlardan Denizıbank katibi umumisi 
Sadun Galib ile, Reasürans şirketi a -
vukatı Atıf Ödül de, dün adliyeye ceı-: 
bedilmişler ve hakinl tarafından sor • 
guya çekilerek, kendilerinden yeni~ 
bazı izahat alınmıştır. ............................................................ _ 
Fransa ile ticaret anlaşması 
muzakereleri devam ediyor . 
Franısaya öteden.beri ihraç edilhıekte 

afan fındıld!a.rımızın alivre satışları bu 
ay'larda yapılmakta ve mallar Ağustos 
ve Ey'Hirde sevkedifmekte idi. 

Bu sene Fransa ile yeni bir 
0

ticaret an .. 
1~ası elırafmda Pariste müzakerele!' 
cereyan e1!mekıte olduğundan, fındık ın .. 
racatçı firmaları yeni anlaşma mil2ak~ 
relerinin neticelenmesıne intizar etmek· 
tedirle.r. 

Tuasen eski anla~a müdd'ctı bitmi~ 
ol'duğundan, bu ay nihayetine kada:r 
t.eanrlid edi?mişti. Yeni bfr temdid'e ma
hal kahnad'an Paris müzakerelerinin ay 
sonuna kadar netic:eleneceği tıahmin edil· 
~ktedir. 

Kanadaya yapı lan ihracat 
Evvekıe de yazdığuntz gibi Am.rika 

ite ticari münasebatımız bazı güçlükler 
do1ayısile diğer memle-k.etler yolile ya· 
pıhnağa başlannuştı. Bu arada ehemmi
yN1i bir ticari münaS0batımız olmıyan 

Kanada yo'Piie ve takasla bilvasıta Jhra
cat yopılana'kta v~ bu vaziyet memJe
ketimize girmesi lazım gelen dövizin Ka
nadayn akmasını intaç etmekte idi. 

Ynpılam. tetkikler neticesinde bu cihet 
sarahaten anlaşılmış ve hükl'ımetçe neş
redilen bir kararname ile Kanada He ta-
kas muame'1e9i kaldın1arak, bu mahzu .. 

ruc önüne geçilmiştir. 
Yahnz bu kararın neşrmd'cn evvel 

movoud talkas şartlarını nazan dikkate 
alarak filıraıç taahhiid!ine girişmiş o'lan 

11.....;.,..,;., mezarları üzerine vazeyledikicrl Amerika 2,490,0QO, Almanya 34~,01'0, kat bu sene bü -
u;:.......... İn.oit"~re AAS,000, Fransa 223,oac. Rusya yük küçük tek -

Yedikulede oturan Cemal oğlu Sul
hi isminde 18 yaşında bir lise talebe -
si, evinde tabanca ile oynarken bir -
denb're iJah ateş almış ve çıkan kur -
şun Sulhinin göğsüne isabet etmiştir. 

bazı ihracatçılar mınt:ıka ticaret müdür-

hediyelerin tıutan üç milyar frangı te- """" '"" -rt 

cavüız etmdktedir. 215,000, Kanada 166,0CO. İtalya 69,000. mil nındada pli - ;; 

.... ..,..._. .......... - ....... - .. -··---·····--··· .. ·····---·····- ------- nin. fevkaliıde bir 
yerı var. \ 

liiğü;nc müracaat edere~ karardan evvel 
yapıhın satışların tanınmasını 

lerdir. 

istemiş .. 

Bu, bir kadın 
Değildir 
Bay Yılmaz'a: 

- Bir kadın var ki, sizi ka!binin 
bütün ktrWetile sevmektedir. Bu 
kadın evlidir. Bir çocuk annesidir, 
fakat kocasından aynlacak, çocuğu
nu annesinin evine bırakacak ve si-

1.e gelecektir. Bu kadını siz de sevi
yorsunuz, istediğini yapmaya müte
mayilsiniz, fakat bir defa da benden 
sormak istiyorsunuz. 

Evini bırakıp bir yabancı erkeğin 
arkasına takılan kadın ender değil -
tlir. İçlerinde şu veya bu sebeble bir 
derec€yc kadar mazur görülebilecek 
olanları da 'bulunabilir. Fakat bir 
kadm ki, hiç bir kabahati olm1yan 
çocuğunu bir paçavra gibi atmayı 

düşünür, teklif eder, o kadın kadın 
del,ıildir, kendisinde chis> ölmüş -
tür, his olmıyan kadının sevıgi iddi-

asına ise inanılamaz. Tabiatın bir o
yuncağıdır, erkek elinde de bir o -
yuncak olarak yaşamaya mahkum -
dur. 

* Bayan F ikriyeye: 
- Yeni kurulmuş bir yuva ayda 

kaç lira ile idare edilebilir? diyor -
sunuz. Bu sual ile sık sık karşılaşı -
rım, her karşılaşışımda da ayni ce
vabı veririm: 

Geçimde ölçü herkesin muhit"ne, 
görgüsüne, hayat tarzına göre deği
fir. İstek için hudud yoktur, fakat 
imkana göre arzu edilen şeyin bir 
kısmı yapılır, bir kısmı da atiye ta
lik edilir . . 

İki üç odalı bir apartunanın 20 li
raya kiraya verildiği semt olduğu 
gi>i standard fiatının 40 lira ol -
duğu semt de vardır. Okuyucum 
muhtaç olduğu paranın mikdarını 

aneak kendisi tayin edebilir. 
TEYZE 

Keten; bu nevi 1~ 
elbiselere en u -
yan irumaştır. 

Yaralı genç, derhal imdadı sıhıhi ile 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılarak, 

tedavi altına alınmışsa da, kurtulamı -
yarak ölmüştür. 

Hadise etrafında yapılan tahkikat. 
vak'anın sadece bir kazadan itıaret ol -

Geçen sene de benzori bır vaziy~t ü

zerine .evvclce giri~ildiği tesbit edilen 
tnahhtüıcJllere müsaade edilmiş olduğun-

dan, bu dilt>ğin kabul edileceği tahmın 

edilm.eMedıi r . 

Alakadarlar şimdiden sonra Amerika 

Koyduğumuz mo 
deli isterseniz as 
kılı bir etek bluz 
.şek'.linde yapar -
mnız. isterseniz küçüklere rob şekli vermek daha doğ- tioarelinin vasıtasız olarak yapılacağını 
m:kılan koyunaz rudur. Etek - Bluz biraz daha itina ile ve Türk - A:mcrikan ticaretinin norma1 
ro'ba çevirirsiniz. giyilrndk ister. Ve çocuğa bir büyük seyrini takib cdcccğı kanaatini iz.har et .. 
İkisi de kulfanışlı olur. On yaşından hali verebilir. me'k.tedirfor. ................................................................................ ·------... ·--- .................................................................................... .. 
f __ i_k_i_a __ h_b_a __ b __ ç_a_v_u __ ş_ıa __ r_: ________________________ Kı_ı,_sa __ b_o~y-lu __ h~ay~ı-k~çı __ I 
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• 
lapon - lngiliz ililôfı 

Avrupadaki sulh 
cephesini takviye effi 
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V eni İngiliz-Japon anlaşması -1 
nın muhtemel ilk neticelerin

den biri şüphe yo'k k1 Avrupa lbarı.ş 
Cephesinin kuıvvetlcnmesi olacaktır. 

Çfuı.kü İ~ltere ve Fransa Avrupada 
Uğraşırken bir de uzak şarki düşünmi
Ye artık mecbur bulunrnıyacaklardır. 

İngiltere ve Fransa Avrupada Söv
Yet Rusyanını iltihakile sulh cep'hesi
llin kuvvetlen~eğini umuyorlardı. Bu 
IÜndiye kadar olamadı; fakat onun ye
tine İngiltere Japonya ile anlaştı ve bu 
beklenilmiyen hadiseye, belki de, Sov
tet Rusyanın uzun süren tereddüdü se-
beb ve müessir oldu. 

Sulh cephesinin Sovyet Rusyadan 
tstediği şey, bir tecavüze uğramaları 
halinde Lehistan ve Romanyaya yar -
dırn etmesi idi. Böyle bir yardım kara
rının e\ıvelce bilinmesi belki de bun
lara tecavüz ihtimalini kaldırır ve bu 
suretle bir haıfuin önüne geçilmiş o - Son ihtiUifıar er.ıasında T!yençinde bir noıct<ıaan aıgerıne sevıceaıı~ 
lurdu. lngiliz kuvvetleri 

Fa'kat buna mukabil Sovyet Rusya- anl81J11lasının olmasına mani oldular IMarsdıall ve Palau serpme adalannı 
llın. U7.ak şarkta bir taarruza uğraması veya bunu geçiktirdiler. Fakat, onun almak için girdi ve harbden sonra Rus
~~nde kendisine de yardım edilmesi- yerine işte hiç wnulmıyan ve belden- yadaki karışıklıklardan istifade ederek 
Ilı Ingiltereden istem~ haklıydı. An- miyeıı bir İngiliz _ Japon itilafı mey - Kaıbaykal gölüne kadar ilerledi. Fakat 
tak. ~zak doğuya da şamil bir Soıvyet- dana geldi. sonra, Sovyet Rusyanın teşekadllü~de, 
l)gılız-Frans12 ittifa'kı Franısa ve İn- IAkin bu itilAfın Japonlar tarafın - 'buralarını gene İngiltere ve Amenka-

giltere için çok ileri bir hareket olur- dan istenmesi ve hattt İngiltereyi, nın tazyik ve tesirile geri verdi. Gö -
du. Bundan başka Lehistan kendi top- hem de Ruslarla bir anlaşma müzake- rülü~r ki, Japonyanın doğu Asya po
?aJtları'1da Rus askeri görmek iste - resi yaparken, kendileri ile anlaşmak litikası daima Avrupa devletlerinin a
tniyor<lu. için tazyik ve idbar etmeleri dikkate rasındaki ihtilMtan ve Avrupanın ta-

:Elha<:•l bir Baltık devletlıari meselesi şayandır. Çünkü Japonya Büyük fından istifade ederek tA orta Asy.aya 
~e Vardı ki bir harlb olur olmaz Sovıyet Hanbdıen evvel, uzak d<>ğuda dalına ve kadar ilerlemek ve Çinle beraber bü -

Usya buralarını işgal ederek müdafaa hep İngiliz-Rım rekabetinden istifade tün doğu ve hattA orta Asyayı yabancı 
etırnek istiy..ordu. Çünkü onun Baltı!k eom. ve Kora. Sahalin, Portortür ve nüfuzlardan kurtarıp kendi nüfuzu 
sa~li »ek azdı ve Balt.' devletleri ü- Liyaotong da Hip Busayada yerleşel:>il- altına koymaktır. 
:rınden ~usyanın şimaline dD~ yü- bi1ınifti. Filvaki tnı;ıtere Rusyanın Nitekim bu istikamette ilk büyük 
d Y~ek bır ordu bu memleketi Baltık uzak doğuya yani Büyük Atlasın batı adım ve mer'haleyi teşkil eden Monçu
ı·e~ızi kıyılarından pek çabuk ayırabi- sahillerine doğru uzanmasında İran, koyu gene hadbden sonra Avrupa dev
ç~ i. Onun i~in ~et Rusya. bu ~ü- Efganistan, Magolistan ve Çindeki Jetleri arasında hüldlln süren anlaşa -
it.ha d~letlenn de hımaye sıstemıne menfaatlerine, bilhassa Hindistan müs- mamazlıklardan yüz bularak aldığı gibi 

1 lind~. ~rar ediyordu. . temlikelerine karşı, tehlike sezdiği için iki senededberi de ~rlin - Roma mih-
d şte butun bunlar ve galıba m~d Japonyanın Asya şarkında nüfuz ve verine dayanarak Çmde olanca ser
b'ı aı~ baŞka bir takım gizli se'beb ve istiııA emelleııfne daiına mümaşat et - bestliğile hareket etmektedir. Bütün 

11 anıler üstüste 'birikerek Avrupa ba - mfştt. bunlar g'ösreriyor ki, Japonya bizzat 
,~nda lbir vakitler bir gün meselesi Japonya, Büyük Harbe mahaza Al - kendisi 'başkaları için hiç bir fedalkar-
~an Sovyet Rus-İllbafliz-Fransız rnanyanın Tsingtan llmanile Mariaıı, (Devamı 14 üncil sayfada> 
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C:: GüNüN ADAM LARI :=J 
Yugoslavga Hariciye 
Nazırı Markovitclı 

O kıymetli bir diplomat olduğu kadar tanınmıı 
bir feylezoftur, siyasi hidiselerede uzağı görme

sile de şöhret kazanmışbr 
Miintefik ve dost Yugoslavyanın bari-( 

ciye nıdwı Alexandre Tsintaar Marlto
viltdı geniş ahnlı, gözleri daima dn§ün

cePi bir adamQJr. 
İcalb ettiği t.akclirde gülmesini bilir ... 

Fakat n.ı!hunun ve ahlakının esası cldldt
yıe-11tir. Ya1nu ciddiyet değil, ayni zaman
da inceliktir. 

r 
O, tam manuıle bir diplomattır. 

mıüJme.ssi1idir. Tepeden tırnağa kadar 
cfip'bnatitıır. Her hareketi, her bakışı o
nun dipromathğını meydana vur.makta
dır. Her biT hareketini ijlçerek. kontrol 
ederek yapar. 

A:Jlexandre Tsintsar Ma.ı1tovitch alA
viŞten hiç h.oş'la~maz, sadelik vasfı mfi
mc)'!Yizidir. Vazifesi icabı söz söylediği 

v.akit turntıurakb cümlelerden kaçar, i
fadesi daima sadedir. 

Gazetecileri sever, fakat ancak husu
l! hayatında ... Onlarla görüşmeğf bir 
ıev.k bilir ve uzun boylu milsahabeler 
yapar. 

Faikat onlardan istediği ıey ketumiyet 
ve ciddiyettir. vatan işleri üzerinde on
Jarm azaımi ağır başlı olmalarını arzu 
eder. 

'l'sintsar Marlwvitch meskkten y,etiş 

mi.ş bir diplamattır ve ayni zamand3 
fey!l~fiur da ... 

Aı\uupayı baştattbaşa geımiş. dolaş

m.Şt'ır. Bu gezmeleri, dıol'aşmalan sıra

sında her şeyi, her hadiseyi yakından 

tetkik ıetrnişti r. 
Bu suretle bugünkü meseleleri yakı

nen lbilmelat.edir. Aristokrat creğildir, or
ta ham in.san?ardan hassaten hoşlanır. 

Bu y;fuzdon de kamil ve tam manasile 
dJıgun bir insan sade bir insandır. 

Fakirlere daima şefkat ile muamele 
edeır. Onfarun derdlerine ortak olmağı 

bir vazife edinir ... 
Thiaıtsaa- Markıovitch fbndiye kadar 

birçdk anülhim vazifelerde bulunmuştur. 
Bu va.ı.ifeler ~un tecrübesini fevkall& 

~-
Bazı siyasf hAdiseler hakkında çc* ev

velden fikirl'er ~yan eylemiş, bu f"ıkir

lerin 'bı18thare sıhhatli olduğu anlqıl
mıştır. 

E*i Amavudluk kralı Zogonun hata
la yn'ldan gitmekte olduğunu; İtalyan it
tifalamn .Aırnavudtuğa pek pahabya 
maloTacağ'ııııı 90k evvelden söylemif idi. 

Onda lhir c.'beşerl faikiyeb vardır. O, 
bu faildy~ti Har-bi Umumi S1Tasmda cep
helerde geçiroiğt müşküa Mı'Jardan, si-

Markovitcb 

perleırde senelere! süren hayattan elde 
e~iemiştir. 

Umu.mi HB.I1b onu bir hayli pişirmiş. 
şiımrliki adam ohnağa namzed bir hala 
getinmi~tir. 

Umumi Hanbden biraz sonra :meşhur 
Yuıgıoslav devflet adamı Nicolas Po
dhitıcıhin k!aıibHğini ifa eylemiştir. 

Bu sıfatla büyük sulh konferansınR 
iştirak etımiştir. 

Bu vazifden sonra birçok mühim va
zifererı üızerme !llmış. kıonsolosluk ta yap 
mlŞtlT. 

1922 senesinde toplanmış oJan Santa 
Mar.garita konferansında eksperlik vazi
i'ıesini ~r. Bu konferans İtalya ile 
Yıugos~avya ar.asındaki ihtilafları halley
lemek üzere tıoplanmış idi. Müteakaben 
Triyeste~ ikonsolOi ()lmuş, nihnve: rı
rana maıslalhatıgilzar olarak gönderilmiş
tir. Tiranadaın sonra Belgrada avdet ede
rek haricive nezaretinin Balkanlar şube
si müdüırl~Ofuıe tayin edilmıştır. 

1926 senesinde Peşte maslaha~zari\
ğma, az som-~ da sırasile Sofv3. Vfvana 
sefaıret'leri b~tıbliğine getiri lmiştir. 

1930 senesinde-n 1933 senesine kadar 
Pariste ayrri wzifeyi ifa eylemiştir. 

1933 senesinde .efir :>larak Sofyaya 
9e hniştir. 

Bu:llgaristan if~ Yugoslavya arasınd:ıkl 
rmıkarenet orıuıı eseri sayılabilir ... Ma
l'&n O'llduğu ti.zere, bu mukarenet 1937 
9€1Desi iki Slav milleti .arasındıı bır cebe
di dıostlkik. paktı ile nettcelenmi.ş idı. 

1935 senesinde Yu~avyanın Berlın 
sefiri dlmuştur. 

(Devam. 14 tincii sayfada) 

r Tahta bacakl1. köpekler l 
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( '' ar, niçi evlen.m· orsan.az . '' 
j Erkek er söylliyorlar 

şekli: "Kadın ruhiyatı, 1 
müddet dost kalmıga müsaid değildir. 

Kadınlar söuıuuorıar 
> 

Derdin ilmi cepheden bir görüş 
kocasına uzun 

"Kadın bugünün erkeğine nisbetle elbette daha 
mükemmel insandır. Bekar erkekler ( Kendimize 
güvenemiyoruz da onun için evlenmiyoruz ) deseler 

Azami altı ag sonra kadında kocasına karşı için için 
e Leman Ongun Maçka: İyi kıazaaıan ve o nisbette evinE' iyi ba· 

daha doğruyu söylemiş olacaklardır ,, 

bir kin uyanır ve bu bazen düşmanlığa kadar gider,, Son Pootada içtimai hayatımızın en mü- kan lbu aile reisinin tamamile ev kaduıJ 
him bir derdini teşrih eden bir anket a- bir hanmn vardır. Erkeğin çal~ası ve 
,.,ııM1 Su-..ll Dervış bunun taraflı hücum- kıadının idaresi bu evi müreffeh surette e Hamdi Gençer (Ankara, Y e-ı göre lbwıl!ann muadili olan şey1€ri yap- lil'ı"k !haya ına lanet ederek, ge - ~ .......... • iiU 

1 K ?arla 'bittabi hakikatın tebarüz edemedi- geçinıdıiriym. Fakat erkek n :> dese beğenir 
niıehir): makitıan ~kü kadın arımızı ne hakla ıne kadından soğuyacaktır. a -

ciBdkfırlaır niçin evlenmiyorsunuz? su- menı2debilirr.iz?. dın hem evin icab ettirdiği servis- ğini kestirerek; buna kadmları davet et- siıniz: cKeşki idareli olmasa da beni borca 
anine lben dıe derem olarak cevab vere- . Ne lluıoet; rahibeler gibi, evde bir rna- !eri başarsın ve hem de eşine ve krndi- ti. Şiımdd. günlerdenberi her iki tnraf ta ~a, amma daha şık giyinse, daha bo
ym>. BekAr yaşamağı kimse istemez. bed yıa.ptınp içine, kapamak mı istiyo- sine tı1$i ve cinsi zevk temin etsin der- daha hararetlenen hücUım ve müdafaa yansa, her gün yeni bir kıyafette karşı· 
Çül1kü sefalettir. Fakat şu zamanda da ruz! İnsaf edelim: sek !bu kat'iyen olnuyacak bir şeydir. Şu safhaları geçiriyor. Ben de bu yazıları, ma çıksa.» 
evknenlleri gördükçe, bekarlık sultan- c- H.appadırlar, ahlaklarına güvenil- lh&He görıiilyıoouz ki: Evlenen adam ilk güınalü& meşguliyetUnden arttırdığım za- Bu Söireri dinliyen kansı lkocası!l'lm 
lı!ktır, demekten kendimi alamıyorum. mez, .aQgözlliidürlıer, insafsızdırlnr. idare z.a:maruarı ham.en müteakıb dıüştlndüğü- maınlarda aliıka ile okuy()t'um. Kadın ol- bu insafsız takdirinden duyduğu iniialf 

ı'Buh.ındujlım muhLt oldukça .lıilkstür. biLmezl'cr, sadakat~erine güvenilmez, nün baaıfuaŞka şekillerile karşı karşıya ma'kla beraber ne feminizm, ne de an· QOOUğmıun saçlarım okşayarak giderme• 
Buna göre bunların ekserisinin hem da- bun'laıila yıuva kurulmaz, llh ... :o bııllunm:ağa mahkum oluyor. füeminiımı taraftarıyım. Cemiyetin ka- ğe çalıştı. Ben bu levha karşısında ka· 
h1H, hem harici vaz.iyetlerini görebiliyo- c- Eıikekfik e~fını haiz değildirler, Bundan ıbaşka kadın ruhiyatı (büıtiün dıına cik:hrğu kadar erkeğr- de her zaman dma nihayetsiz saygı duytlum. 
rum. züppedirrer, aile yükü taşıyacak karak· d'Üınya kadıı&nnı kasted!}"O'I'Um) kocası- için muılıtaç olıduğunu ıakdir ediyorum. Şimdi. .alkırabamdan bir erkeğin, fazi· 

Zamarurnı211n ~iştirdiği kızlar hop- terde dteğirdirler, hercaidırler, korkak- na U21Un müddet dost kalmağa müsaid Bumun için şu kanaate varmışımıdır ki letJl bir kızın yok ettiği mukadcieratmı 
pa, züppe, süs dµşküm.i, zevk, balo, sine- tı:ı&r, ıkadına karşı zalimdirler, sadakat değildir. Azaım.i 6 ay sonra kadında ko- an~k iyi kadın ve iyi eıık.ek bir memle- düŞüınütyıooıuım. Binbir saadet vadile bir 
ma mer&ldım. Ben akşama kadar nice il- bahsinde 'bir taraflıdırlar, irh .. ,, casına karşı .için için bir hınç, bir kin u- iretin bun~i te~il edecek dürüst bir yıuıva kurıiWıyor. Henüz çok genç olan 
p.'kDar, maşıiklnr görürüm. Bir de baka- Bunllar ne demektir'? ben bu müna- )'13.nır ve !bu bazan düşmanlığa kadar nesle örnek olabilirler. kadın kocasının birçok felföketli günleri .. 
nm. llfuikaıç gün sonra ayrılmışlar. Baş- kaşal'an dbğru bulmuyorum. iler.Iıer. lli7Jde erkeğ'in aile hayatında oynadığı ne ortak, istikıbaline müessir, çocukları· 
kalariM dü.şü.p kalkan kızlar, neticede B€n 35 yaşında, uıwi teşekkülAtı ook- YaJ.'nız §U· kadar var ki dünyada ne ka- rol mlhakka.k daha sıkıcı, daha :ıarab e- na iyi bir müırebbi, kocasına terakki yo-
hı.tllhab eıtıtiği delikanlı ile evleniyor. sansız.. tamfrssıhha ve bu fakir memleke- dar kadın varsa bu düşmanlığın tezahü- dicid'ir. Temenni ederdim ki içlerinde llunda cesaret verıci bir müşevvik olu• 
KOC8SMl'Jıll karşı aşkın.dan bahisle bin bir tin hnyatma nisbet1e kazancı ortanın üs- ratı da o ~dar değişir. Bu bahis uzun- bumı itiraf edecek kadar hokşinas kim- yor. İdeal bir ka.d'ın ... Bu acı ve mahru• 
dil dö'ken kadının, bakkal düWnında ti.inde id:.-al'ist bir bekanın. Böylece be- dur. Cil'.dler dolcTh.ı.rur. Size çok canh bir seler de bulıuaısun! m'iyetın günler atlatılıyor. Erkeğin ilk işi 
akşama kadar tcletonla başka erkeklere kar kallacalk ve bek.ar öleceğim. Neden? ntlsal siöyliyeyim: Niçin sa'klamalı? Bugün evlenmiyen maızisi rnıeQhıW. seciyesi meşkuk bir ka· 
neler ş()y']ediğiıni kulaklarımla işitirim. Arzedeyim: B~am: bütün manasile bir insan, bil- erlkek, .kendisine kanaat.kar ve sade bir dınla tanJŞıp bu yuvayı yıkmak oluyor. 
Bütün bun'Palu gördüktn sonra evlenmek Benıce e~enm::dc: Millf, vatant, içti· tüın manasile bir erkek idi. Annem de o- ev kadınımdan eş bulamadığından değil, Kadın, jzre.tinefsine indirilen bu ağır 
a'khma gelmediği gibi, bekflr olduğuma mai, his;i ve cinsi bir vaı.ifedir. Ben de na Myik bir kadın idi. Bu iki insan bir- o tipi benimsemediğıinden, sevemediğin·· droibeyıe tahammül edemiyor. Hatta a• 
§Ukrediyıorum.:t mi1li, vatani ve içtimai duygularla meş- blııllerine çdk: bağlı ve çok hürmetkar den, i1Xiivaç hayatından uzak lkalmışt.ır. daletin erlkeğe yüklediği mühim cezanın, 

r bu bir vatan<h~ım. lsbatı: Bütün içtima! idiler. Omı süSlll. fırapav. müsrif ve kap- sicHinde ıbir leke olarak ;kalmasını ço• 

e Relik T afman (Kadıköy 
verağa ıokak No. 27 ): 

mlüessesEferimitie alakadarım. Vergile- İ7x:livaçıla:nnın 55 inci senei devriyesi risty'O'Z tip daha çok tatmin ediyor. ouklaronın babasına münasib gormiyerel~ 
riıni munıtazaanan veririm. Bütün ntJ- nd kuth.ıladığımız zaman onları htıl~ ilk (Bugünkü erkeğin kendi otoritesine uM bir jest yapıyor. Son bir fedakhrla1i 

Ya- kel11ef~leri reve seve kabul ederim. evlendikıleri ~ olduğu gibi birbirini gürveni ydkttur. O ya zalim, ya iradesiz gösteriyor. Kocasını affediyor. 

.Ewen.meğe taraftar ve hahişker olup 
ta geçdırn darhğuı~an, kadınlarımıza iti
mad.Sıüıktıan ve bunlara benzer kurun-
tulardan ıevlenemlyenlere şaşarım. Ge
çim darlıığı yoktur. Bekarın masrafile 
evli de geçinir. Nik~hta keramet vardlr. 
Bu şu damektiT ki: Erkek evlenince daha 
dağnı ha.relket eder. Kadınla birbirini 
tamam'llarlar ve her şeyin yo1umı bulu!I'
lar. Diğer taraftan dünya kadınlarına 

nfiSbet:le lkadınlanmız muhakkak ki daha 
tyi yıı.rvalanna bağlıdırlar. 

Ma.tıtıo, :rob, süs, sinema, sosyete, bil
mem ne!. .. Peki; ne yapsınlar? Çıplak 

mı gezsinler. Suratlarına tencere k~rası 
mı silrslmJ.er? Bu neslin analan için ipek-
14 çarşadliar, beş metre uznluğunda kadi
fe hırkaıJar, samur kürkler. hotozlar, 
puıdoolaır. dülııgünler, rastıklar, yapma 
benler, 'l.Men:ııer, sürm~r, ~ihiryerde

ler, ıkıoca koca elmas, PJl"Ianta dallar, 
helva sdh'betleri, düğünler. araba ve ka
yak Memleti, tiyatro, orta oyıumı, kukla, 
kara;göz, cambaz, saz ve söz hepsi de 
vıardı. 

~ ve asri1eşen hayatın icabına 

Edebi tefrikamı-.· "7 

Yn1nız eVlilik kanunla teeyyüd etml~ bir oover ve sayar insanlar görmüş böylece Y18ni kıT1bıkrtnr. Evrenır:ken, her şeyden Erkek ıgayesine vüsulden memnun, 
müık'lll-efiyı:i!t dllmadı~ından bundan isti- uııun ömurJoer dilemiş idik. evvel, kadı.ınaaı muhakkak geliri ve para- kadın mukadderatının ibu eUm neticesin· 
fnde ile kendi idealime göre bir hayat Birisi 98, idğeri 92 yaşında ve birı di- sı olımasını arar. Bir kadının zenginliği ô~n hnra!b ... Ayrılıy-o.!"lar. 
tanzim etııniış, bu hayatı benimsemiş ve ğeriınden 2 ay sonra bu muhterem vücud- şüıphıooiz bir kusu:- değildiı:. Fakat evle- Şiım.di ıkadln, hayatın hergün biraz 
'bun•a al!IŞml'.Ş buDunuyorı.ım. Böylece ken- leri ebedi istirahtgahlarına tevdi ettik. nirlren müın.'hasıran zengin kadın arayan dalha güç1leşen yollarında çabalayıp du., "' 
dimi m1.lsteıü:h bulduğumdan yaşayışın.- Bundan sonra elıme annemin gizli bir erlkeğin b'u fikrini ben en baştıa gelen bir rıuıyıor. Erk~ vicdani hisler<len mahrum, 
da biT ~şiklik yapmağı kat'iyen kabul d:e.flteri geçti. Aman yarabbi bunu hatır- kUsu.r addederim. zevkinde berdevamdır. 
edemdynrnmı. llamalk bana ne kadar acı geliyor: Meğe~ Ta~iat1ıe ·bütün mahlfıkatın erkeği di- Hillasa: 

Çürikıü: se mmem babamın elinden ne büyük a- şinfın hfun1si ve besleyıcisidir. Dişi de Bugüın'kıü kadın belki tamamile değn, 
Evi?ıenmce bir t:V kurmak 18.z.ımdır. zall::llar ç~! Babam anneme karşı ne yıuvayn yapar. Bugünkü €rkek bunlar- faUtai erke~ nisbeten daha mükemmer

B1r evde esaslı olu.ak: Mutfak, menaj, kadar zalimane hareket etmiş! .• Onu genç dan tama.milıe acız ve bu gibi talebl'er.ile dir. Erkek daha az mütehammil, daha az 
od'a hizmetçiiiği ve garson1uk seryjsleri yaşndıa ba!basından, anasından ayırmış, de bumu muteriitir. Çalışmıyan, (yani e- feragat sahiıbi ve cemiyetin içir.deki va-, 
vardır. Evlillkten bir dl~ çxx:uk peyda o- tıaşralara götıünnüş, gayet şık giyinirmig, vdndten dışarıda vazifesi olmıyan) kadın zifösini daha az müdriktir. Sokakta., 
11aoağı gÖ2ıönüne getirilirse bu servislere kafeşaıntana1rra gider, vals., polka, mazor- hiç te mi.isteıhlL1< farzedilmemelidir. Ka- mah'lremel'erde, evlerde ufok bir dikkat
süt.nin:elilk, dadüık, mürebb1yelik, hasta ka oynarmış. Daha bir sürü Jeyler... dın evde çab.şarak, evinin hazan hizmet- le .göze çaııpan hadiseler bunu isbat eder. 
ba!kıoıhğı, terzirik ve daha hatırıma ge1- Manzwn ve mensur yazılarla dolu olan çiliğirnıi. ahıçılığını, bazan hanımhğını ve cBekariar niçin ovlenmiyorsunuz?> 
m.iyen ve meşgul dil olmak istemediğim bu klocaman defterde yazılar şöylece bi- anahğını yaparak kAfi derecede vazife- anlketine cevaıb veren erkeklerimi.l bari 
binbir servis ilAve etmek lAzım g~ltr. iyar: sini başarmış sayılmaz mı? kısaca: 

Bu işler esaslı olarak kadınlar üze- cEvlen(ii:m. Kocam dilnyanm en mü- Olm.ı.du®tmı cevablar arasında gördum. cBiz kendimize güvenem\yoruz, nefsi· 
rindedir. Şiımdi buradan iki mühim dava l<ıeımmel bir eııkeği idi. Onu sevdim, ona Anlraralı bir hanım, kadının süse düşük- mizc olan bu itimads1zlığımızla bigünah 
meydana çlitar: Kadm ya kocasını veya- hü!rmet ettim. Sevildim ve hürnnet edil- l'üğünü anla.1ımak isterken diyo:- ki: bir kızın ımikadderatının metuliyetini 
hutl evim ihmal etmek mecburiyetinde- dim. GanıÇ!iğmn boşa gitmedi. Vicdanını- &bahreyi.n erkek karısını siyah saçlı y!ük!Enmelcten çekiniyoruz. Onun için 
dir. Kocasını ihmal ederse. Cinsi ve hfs- da ıbeni tazib edecek hi~b1r nokta yok. b'ı:rak~r. akşam san saçlı buluyor., evJenmtyoruz.> 
si zcvlkinden maht"lJ,m kalacak o!an erkek Yalnız ... Rakısız yere, o mübarek koca- Eğer bu böyi.e ise .muhakkak erkeğin Desinler d-e ckseriycli meziyetli ve 
- kadımn ıev işile neler çektiğini hiç kale n,ıa. yaptıığırm eziyetre::- de olmasa ıimdi a.rmısuından mülhemd\r. Gc~nlerde evi- kıusuırsuız oJan kızlarımıza haksız isnad" 
biTe a]nuıyacak - kadlndan soğuyacaktır. onun yanma daha müsterih gidecektim., me misafir geren bir !k:arı koca arasında laııda bubımasmlar. 

Evini ihmal ederse erkek ev- <Oevamı 10 uncu sayfada) geçen lbh- mülbahaseyi hatırladım: <Devamı 10 uncu sayfada? 

bey. Yanıma oturunuz ve bana direk -
siyon öğretiniz. 

diği için ne yapacağını şaşırdı. Hemen 
müdahale ettim: 

...... ~-:· r"" " •• , •"',. • • 

Vaziyeti bir anda düşündüm ve ka -
rar verdim. Yanına oturdum. Düşün
düğüm şey şu idi: Vildıanın arzusunu 
kabul etmek belki Süleyman beyi kız
dıracaktı. Fakat o zaten istim üzerinde 
idi. Kabul etmesem bu sefer Vildan is
van edecek, ortadaki soğukluk artık 

Osman beyin m'ildahalesile de yatış -
mıyacak hale gelecekti. 

Direksiyonu sol elimle idare etme • 
sem ot'omobil bütün hızile havuz ba • 
şında demirleyen mühendisin üzer.ine 
gidecek, Bereket Vildan manevraları 
yaparken ben volanı idare ediyordum. 

,- Gazdan ayağınızı kaldırın. Ve ya
vaş yavaş yanındaki fren pedalına ba .. 
sın . 

- Kim bilir. Belki de kansını dai -ı karıştırıyor, hem de erken dönmek için 
ma beraber görmek istiyor. bir bahane arıyordum. 

- Zannetmem. Geçen yıl Vildan bir Birdenbire Vildanı yanıhaşımda bul 
ay İsviçrede kaldı. Süleyman bey ge • dum, elleri arkasında, kaşları biraz ça
ne işleri yüzünden gidemedi. Neyse tık: 

bekletmiyelim. Bize de kızar. - Meraklısınız Cevad bey, dedi. O -
Burada bugünkü kadar sıkıldığımı tomobil kullanmak keyifli bir şey dla-

bilmiyorum. cak? 

Bahçeye çıktığımız zaman Vildan Ha - Zannederim. 
san çavuşa beygirler hak.kında talimat - Güc müdıür? 

- İstidada g~re~ veriyordu. Süleyman bey havuz ba -
çından aynlmarnıştı. Anlaşılıyordu ki Biraz daha sokuldu. Şimdi direksi -
bugün bu:ııadan erken kaçmakıtan baş _ yonu, vitesleri merakla seyrediyor. 
ka ok Birdenbire sordu: çare y ... 

Otomobilfn lastiklerini kantrol et -
mek bahanesfle aynldım. Doğrusu şu 
somurtkan adama karşı ben de hırslan-
mağa başlamıştım. Buraya kadar gel • 
dikten sonra güze}, eğlenceli geçecek 
bir günü zehirlemekte ne mana vard1. 
Gerçi bana göre hava h~ anmla havıa
mızı bulandırdı, rahatımızı kaçırdı. Os 
man beyle baş'başa kalsaydık daha iyi 
idi ya. Hem arabanın ötesini berisini 

- Sizden bir şey rica edeceğim. 
- Buyurun? 
- Bana direksiyonu öğretir misiniz? 
Bir dakika durdum. Yavaşca etrafı -

m1Za baktım ve hafifçe gülerek cevab 
verdim~ 

- Kocanız darılmasın. 

Ben lAtife etmek istemf.ştim. O b'ir -
denbire göıJlerini açtı ~ bir anda kaıpı"' 
yı açtı. Direksiyon ~rlne oturdu: 

- Şimdi sözilmü oo~t1rdim Cevad 

1 

- Önce şu pedala basınız ve bu vites 
ko1unu boşa veriniz. · 

- Peki. 
- Sonra şu düğmeye basınız. Bu 

marş düğmesidir. 

- Peki. 
- Görüyorsunuz ya. Motör işledi. 

Şimdi makine istediğinizi yapacaknr. 
Arabada ilç vites vardır. Biri kalkmak 
biri hızlanmak, b:l.ri de sür'atlenmek 
için. Şimdi şu vites kolunu kendinize 
çekeceksiniz ve çekerken sol ayağını -
zm altındaki pedafa basacak, vites ~ 
çer geçmez yavaşca ayağımzı kaldıra -
caksınız. 

~nç kadın tartf ettiğim hareketleri 
sıkılmadan yaptı. Yalnız sdl a -
yağını debreyaj pe8alından çabuk kal
dırdığı için araba biraz sarsıldı. 

- Şimdi tekrar ~breyaj yapın, w 
tes kdlunu ileri it:l.n.. , 

-Tamam. 

- Şimdi üçiincü vites. Sağ ayağınız 
gaz peda~ını idare edecek, her vites de
ğiştirişte gazı yavaş yavaş verecek -
siniz. Debreyaj yaparken vites kolunu 
bu sefer kendinize çekeceksiniz. Bra -
vo. İşte şimdi iş sadece direksiyonda. 
Gazı idare ederek istediğiniz tarafa gi-
din. · 

Ben e11mi volandan çektim. Vildan 
yapılacak manevra karmadığı için di • 
reksiyonu istediği tarafa serbestçe çe
viriyor. Bu kolıaylık o kadar hbşuna 

gitti ki sevinçle haykırdı: 
- Öğrendim vanahi! 

Ve ileride ayakta Süleymanla konu
şarak kendisini seyreden babasına ses
lendi: 

- Baıba; kaçıl oradan çiğnerim. 
İç bahçenin yollarında zahmet çek -

meden dol~ıyor. Öyle memnun ki. A
ra sıra gazı yokluyor. Anlıyorum ki he
veslle istidadı beraber. Bir aralık Ha -
san çavuşa seslendi: 

- Kapılan aç çavuş. Yola çıkaca -

~· 
Parmaklıklı demir kapı açılıncaye 

kadar beklemek lhımdı. Freni bflme • 

Ben de ihtiyaten el frenini yakala .. 
• dım. Neyse Hasan çavuşa 93rpmadar> 

durduk. Fakat bu manevrayı usulünde 
yapamadığı için motör de istop etti. 

Ona sebebini anlattıktan sonra: 
- Şimdi yeniden hareket edeceğiz• 

Demin yaptığınız manevraları sırasile 
yapacaksınız. Önümüz açık korkma " 
yın. Unutmamıştı. 

- Tam. Birinci vites. Bravo, ikinci 
vites, güzel. Şimdi üçüncü vites, mü • 
kemmel. 

İki tarafı kestanelik düz yolda gtdi1 

yoruz. 
Bu ayrılışın havuzbaşmda yanlarna1' 

için bahane arayan mühendisi ne ba16 

getirdiğini artık düşünemiyorum. 

Vildan daha ilk el silrdilğü direksi " 
yonun hassasiyetini kavramış gibi. ~ " 
deta kırk, elli ile gidiyoruz.. Her ihtl .. 

male karşı tetikteyim. Ve ona gaze faZ" 
la basmamasını rica ediyorum. 

Ana şoseye çıkan eski değirrnerı' 
kadar geldik. Orada büYük bir dışbıl f 
dak aiacı var· 

{Arkası var) 
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CZIRAAT=:J 

PlaJ. Cİiveieri ( KarikatUrlU Fıkralar J r· .. .. ...·-----·------...... _ ..................... - .. Çamhkta gece _ 
Mevsiminde 1 Umamı H~~den •~a miilemaJly.,. ainıate ttJ..ia edilen bot arml, -

Bir ~ lkız, sahilden fazla açılmıştı. 

Kuvveti kallldi. Boğulmak tehlikesi ge

çiriyordu. Acı Be\ balınfı: 

- Babmı milyonerdir. Beni, beni kur
tıaran adamla evlendtrır •.• Can ... kurtaran 
Jdt mu? ••• 

* E'll:ı8eesElııt denizde feD adam bağm-
70.rdu: 

- itmdad, can kurtaran yok mu? 
Sealni ~ yqlım bir kadın deniz 

bnarma ~: 
- Su nmi, ~ değilse ben de gi

~ 

- NıedAnın başına gelenl'eri billsen? •• 

- Ne cfmut. sevdiif erkekle plajda 
tbıı kocam mı görmilJT 

- Ket1re &yte oı.ym. kocasile plajda 

laen. ~ aek 1mnü1-

* Xadtn - N3al bir mayo giymeliyim 
ki, bıerkemn 1&a1 bende taısın. 

Erbk - lılaY.QIUS lıd,ı,-~ etsen .. 
bellkıi muvaffak olunun! .. 

* Köyf 8- plljda kum berine yatmış tj-
1111 kadme b*k: 

- Ben bmun kocaa o1saydm, böyle 

tq,raıt ibaroJne yatuır mıydım hiç, dedi, 
dUJe q 1ID.1il bir yatak .ererdim. 

*** 

Sofi* ...._. ll&be ariık boyla 
.. 7811& v....._ ..... ,... ._ .de bir sün 

nana 
O llJü lnlsial ll&üme çebln 

o-
istiinde, 

• ._,... ...._ kefen 

ppeınlar 

........... ...... branbtı bir 
rinde, 

................ ~tap-
anlar. 

Koyda 7Jkanan ay ne kadar cüzel, 
Onun ~landır suda pariıyan, 
O Ç&DUll altma bu geee de pi, 

Benlnıle beraber yerlere ıısan-

* AleTclen nefesin yiirime delcll; 

Teninden •üzülen o ık.oku neycll? 

Beni ayırmazdı ecel geleydi, 

Kanımda tutuşan iludaklanndan: 

* AtızJar kllidli, cözler imilı, 

Muhabbet ateıfll, sözler liummalı; 
Ah nasıl durmalı, nasıl durmalı! 
Yanında bir avuç toprak olmadan!. 

- Kocam, komşmnuzun çocuğuna 

bir saçmalı tüf ek hedıye ettiklerini 
haber almı§. 

- Oğlunuz başıma taı attı. 

- Tq ba§ınıza geldi mi? 

- Gelmedi am-.na a.ı kalsın gele
cekti. 
- Ô'!Jleyse taşı atan oğlum d~ğil-
dir •• o atmıJ vlaaydı. muhak1·:ak ba· 
§ınıza gelirdi. Çok iyi nişancıdır. 

_ Bana i'!Dmad etmiyorsunuz deme-k : hayvanlar ı'ın arnın olan mn' a oe 'ayır U.liyacını arttırm""1'. Ba 
bayan; ben sizin ı yibd.,.dir iti timdi a 7G'de lasla ot oeren aın'i ~7U'Lrr 
için at~ gibi ya- ;,apılnu,.uuı 6aılanmqtır. 

nıyorum, sanki bir "---·--·· .. ····--- ---·····-·--- . _____ _, alevim. 
- Demek öyle 

hal 
- Yemin ede

rim bayan, inanmıyor musunwz? 
- 1nandmı, hele yaz geçsin, sonbahar 

da ~in, 'kı.şın sizi beklerim. 

* Ucuz 
Ebe, yeni doğan çocuğu dört yapnda-

ki ağaheyisine gös ı 

terdi: , 
- Bak, bu be- .mr .... """"'1~ 

beği annen. baban ~J::~~~~ 
senin için aldı. 

Dört yaşındaki. 
yeni doğan karde
deşinıe baktı: 

·-- -···-·--· .. 

- Uouz aılımJ olacaklar lı:i, ben farkı
na vameyayım, diye üstünden etiketini 
kopaımıışl:ar. 

Trakya ~lannda otl'1(0ft al rirllleri 

Bilhassa Har.biumumiden amıra muh rilmiştir. Bugün 600 dEkardan fa , a 
telif milletlerin araZlııi pek daraMılı bir yer itıgaT eden bu sun'i çayırlar il'--* için hayvanların başı boş doıa.P o&- ride daha ziyede geniŞJ.etilecektir. 

Ajans havadisleri y~ca~ .mer'~ar hep ziraate tahsi9 e - Sunı çayır ve mer'alar gerçi ekilme-
Erirek odanın bir köşesine oturmuş, 0 dilmıştır. Böyle olunca ya hayvan ye - dik yerleri pek çok olan mem1~eti -

.. kü. ' . ., ha t~rmekten va1Jge1Çmek, yahud da on mı·~e bira _.., b. kü.,. t .b. .. gun aJ .. ns - -~ ~ z masuuıl ır ue tgı ı go 
vadislerini yüksek il 5l\~ . 'Jıara yiyecek temin etmek 1Azım gel - rünürse de, bunlann temin edeceği Ü8· 
sesle okuyordu. ~ ~ miştir. Bu maksacfla, Aıvrupanın bir - tün kıymetler her zaman için teşvik ve 
Misafir, merak et· •, , . " . ~k mem1eketleri, aynca ve dar saha .. tesislerine 1dfi bir noktadır. Kaldı ld 
ti; kansına sordu: ,., • ' !ardan fazla mikdarda ha)'l\'an yemi ye bizim bütün çayırlenınız ve mer'ala • 

- Niçin zevci- tiştirecek çarelere başv.urmuşlar ve bu nın ....,.,.. lah . uht LJ-
. . . ız ....- ıs a ve ımara m aç Ul.I" 

mz &Jans havadıs- ydlda cidden kıymetli netice~r a'lmış - haldecfiı! Tanmman 
lıerini bağıra bağıra okuyor... }ardır. Bugün Aıvrupıanın ekser yerle -

_ y,,.......,.,.ııanmrz bir radyo aldık, da a- • ~- bu~.. ,__ ,..;~ ünha 
.......... "9..... • • nnue 5 'UG.y, arpa e~r 6 ... n m -

jans bırv.adisk-rini radyoda dmlıyoruz . 
-=-,. '..H sıran hayvan yemı olacak nebatlar da zanneı.&:>.ıııuer; ıı:ıı ... yoruz. 

ziraat edilmekte ve bunlar ya taze ve-
•• *.. . . ya kuru bir haföe tqplanarak, hayvan- Bir okuyucum ~~ak ağacı hakkın-

Gon uhşı lann tagaddi.sine arzedilmekt.edir. da malfunet istemişti, kısaca yaz.ıyo -

* 
Somak ağacı 

Genç kız, sevdiği genç erkekle sanda- .. rum: 
la ıbirunişti. Deniz Fakat yapı1an . t~lerle anlaştı - Somak ağacı ( = Rhus Coriaria L )' 
<.ialgalı idi, genç mış bulunuyor ~ mer .8 o~un hay • En çok Sicilya adasında yetişir. Ana • 
kızın gönlü bulan- van gıdasmda}ti yen. diğerlerinden mlunun bir çok yerlerinde hüdayi naı-
dı: .farkh bir imtiyaza maliktir. Muhtelif bit yetişmekte olup, bilhassa İzmir ta. 

- Gönlüm bu- çeşidleri ihtiva eden iyi bir mer'a otu, raflarında IUSUZ arazide çdtça rastla • 
lanıyor. daiına tek başına yetiştiriTen pancar, nır. Somak ağacının yapraklan yüzde 

Dedi, gen9 et"- dan, şu veya bu gibi yemlerden her ba 22-34 nisbetinde tanen'i ihtiva ettiğin-
kek: kımca üstün olmaktadır. Onun için el- den dibaıgatte hararetl'e aranır. Somali 

- Benim bir pyim yok! .. .. .. bu deki maihdud arazi)"e göre, daha fazla yapraklan saooyie taş değirmenierdıe 
~ ov&b verdi, genç kız yumnu - yem verecek ve binaenaleyh az bir 18- öğüdüferek arzedilir. Maamafih bunu 

l'IU§ltıul'dlı: bade fazla hayvan beslenmesine medar kısmen bir muameı·•••wre tlbi tutara• 
- Ya1anoı? k bi ' VÜ de ...J• 'hn ,,..,, r 

" 1- , olaca r mer anın ou ~ ...... ın e - Ekstrakt şeklinde satmak da revaç bul - Yalan mı soy uşorum. . d .... ülmegwe ·beş'Ianmış ve Mlll1 ça-
- Şimdi değil. evvelden yalan söy- sı uşun . muş bir usuldür. İzmirde bir fab ... ika 
~·· ikide bir bana, bizim gönüll'e- ~rrı ve .~7r'acılık mesaisi bu maksadla yakın umana kadar somaktan Sumez 
rimJız her zaman birdir, demez miydin? •• ı e emış r. Ekstarktini yepmakta idi. * Şimdi her memleketin havasına, top 

L:· mu ok reğına uygun gelıecek bir çayır mey - Somak ticareti bizde geniştemi§ de. 1 
ZU kız Y ilin k ttl dana getirmek elimizde bir şeydir. ğil'dir. En son yetiştiii Sici1ya adasın,. 

Genç erkek, genç a ı q e • daki ~---", .. makl tahmil 
" b 1 ~.l'\.Ue gore sıo ar ee-Genç kız yuz ver • ~ ...._. Sun't çayu ve mer'alar, ta i çayır-

medi. Genç erkek ' "'\ lara bakarak bir defa daha fez!a ot nasındaki sikle~ ~zerinden ~eğil, tah • 
başındaki ıapka • f1 vermekle beraber, bu otun kalitesi de llye esnasındeki siklet üzerınden satı • 
yı çıkarıp denize . ı ötekinden kat kat üıstün olduğu için, lıtıar. Slci}yanın yaprak somağı prese 
attı: · ~ ayni sahadan çıkan ot'la hem daha fu.- edibntş w gayrisafi sikleti 250 kilo o-

- N~ye şapka; #:'~*' ~- la hayvan beslenebi1ırnekte, hem de bu lan denkler halinde, öğüd'ülınüş soma• 
- Bayan sizi uyurken uyandırıp ra~ nızı denıze attınız·.. •. besi daha ~k verim temin etmeıkte - ğı ise 75 ter ki1dluk çuvallarda sevk.o-

- Artık bana luzumu yok. Sız aşkımJ . hatsız etmek istemediğim ~i1~ daha '- f . d k dir. lunur. reddettikten sonra, .. a am yerın e a .. 
evvel haber veremedim, bundan bir lır mı ki, onun üzerine koyacak bir d• Yapılan tecrü!belerde: Muayyen bir Sici'l'yeda sen6Vt 16 bin ton somü 
evvelki isıtagyond11 koridordan bir şapka lizım olsun.. sahanın tek biçimdeki kunı ot hasıTa- istihsal edilmekte ve bu mikdar tama • 
adam içeri girdi, '7alizinizi aldı, tren. Kıskanç değilim tı 200 kiloyu ~işken; o yerin ye men İngl'l.tere Amerika F'ranBa Bel 4 

den indirdi. ._._ı. nıbaşındald ayni bilyüklükte 1tm1 bir ik Alın' .. '..ı_ .
1 
__ ~-~....:ııa-

- Ne var, ne 3~ • • 
600 

. çı a ve anyaya gon~nuıft:'l\ı.cuın 
--------------------------- -G~~~ ~~ık~~~~~ ~~ m•Mka~~~~neb~ 

Söyledim le.. sana sormalı.. nı ot vermiştır. Demek ki, tabU çayır lstihllk edildiğine dair kat't bir rakam 

- Benim için mek son günlerde Ne • ~lindey'lren bir hayvanın beslenme - ydrtur. 935 senesinde Beykoz deri fab-
t11b var mı? cati ile aran çok eine yeten bir yer, sun1 çayır haline . 

- İsminizi bilmez- iyi imiş. getirildikte üç hayvanın ~nmesine ri~~z 11 ·72 l kiTogram ~ma'k sarfet.. 
ıem, size gelen mek- - Evet.. yetecektir. Sun'i çayır otlennda diken, mıştı. Tanmman 
tubu nası? bulayım? - Necati evlt karamuk, delice, acı tuhum ~aire ,,,._ * 

- İsmim, Nezahet değil mi? gı 
Sunadır. - Evli, faıkat ne çıkar; ben lı:ısk8JlÇ bi ı.ararlı yiyeceklerin de bu1u111nıya - Frigorifik vagonlar geldi 

_ Size mektuıb d~ıim ildi ca~ı, yani bu otun 10n kertesine kadar 
yok! • ""

5
u yenip hazmedil~ düşünülürse kl .. Ile\ıl.let Demi~llan idaresince M-

~ - Bunu sOyiemek - r nn büyüklüğü kolayca takdir edilir. manyaya olparlş edllnıif oan soğuk hava 

için ismimi sordunuz, ~ İyi terkiı'b edilmi4 bir çayınn otunu tertibatmı havi vagonların ilk partisi 
1 

demek. ot1~yan veya biçimini yiyen ineklerin ~llniştir. Lilzum ve ehemmiyetlerine 
- Ne yapayım? süt verimi, tabii ve düzensiz otlara ma- evveb! de temas ettiğimiz bu Frigorifik 
- Aklınızca beni lik çayır vıe mer'alarda beslenen inek- vaıgariar, sebze ve meyva nakliyatmuza 

kandırdınız, ismimi lerden bir buçuk misli fazla olmuştur. yıepyeni bir ~kil verecektir. Sayılarmm 
öğTendiniz ha ... Asıl Türkiyede ilk sun"i çayır mesai ve k.trk 'kadar ol'acağı haber verilen Frigıo-
ben sim kandırdım. tecrilheleri Karacabey harasında baş - riımk v~rı memleketimize de mal e. 
Benim :ismim Ne-za- lamıttır· Orada uzun tecrilbelerden son den Devlet Denıiryoltan İdaresinin bu 
het Suna değil, HJç - AffedMtifü b4y, hetrim tenb CO. ra iklim ve topraia uygun sekiz çeşid ydlldaki nıvaffakt~tini memnuııiyet v' 
ben hakild ism.tmJ pum bu ttıraflar.da bir ~.,., dÜf11Uif Necl1ye otu ile 5 MJ.d BakH,. otunu · taldrı. bydediyonız. 
Bize llÖyler miyim! alma.nal 111111ıtva e6D bir terki> meydana llti .. 

Tarımmaa 



ıo Sayfa -
Yeni barem kanunlarının 
tatbikatı için kolaylık · 

Mal~rıe ile Dıvanı Muhasebat tarafından hazırlanan 
izahnameler yakında neşredilecek 

Bankalar ve müesseselerde Ağustos maaşı yeni 
kanun hükümler~ne uyğun tarzde tediye ediliyor 
Ankara 26 Temmuz - Barem ka -ı meğe imkan gö..'"ememekredirler. Maliye 

..ı:unlannın tatlbikatıru kolaylaştırmak için Vekiletini:n de bu ır.ütalead~ olduğu ha
Ma1iye Vekıalıet.i He Diıvanı Muhasebat ta-ı ber verilmektedir. Da-eceler Eyll\ılde an 
rafındml müştereken hazırlanmak1.:ı olan !aşılmış ofooağmdan EylUl ayhğt ile be
izahrıame'lerden sivil devlet baremi ka- ralber Ağı.ıstm ayı muvakkat tazminatı 
mıııuna dair olanı yakında neşredilecek- da tıed'iye olunacaktır. 
tir. Bu iuı\'ıname kanunun her maddesi- Barem kanunu çerçevesine gire:ı ban
ni ıtıafsil edecek ve mu~liık hissini v!'ren kahır ve müıe9sese1Ci' ihtisas mevkilerini 
h.ıükünileri aydınlatacakıtır. Ordu tare - g&teren cedvelleri de hazırlamıy;ı baş -
mi hakkındaki kanunla bankalar ve mü- lıaırmŞlardır. Bu cedveller hakkında ev -
emeseler baremine daır olan kanunun veli uımumi mürakaba heyetinin müta -
izahınamelıeri de sıra ıle tanzim ve neşro- leası ahnacak ve sonra İcra Vekilleri He
]un:aca:ktır. Bu kanunların tatbik sure - yetiınin tasdikine arzediLe~eldir. 
tini .gösteren nizamname projelerinin ha- Bareme dahil teşekkül ve müessese -
mrfranımasma başlanmıştır. llorin umum müdür ve umum müdür 

Barem kanuntannm mer'iyet mevkıl- mu3vinlerine verilcceit aylıklar barem 
ne giıımesi ile bu kanunların çerçcvesıl kanunu ile teSbit edilmiş olan azami ay
içinc giren ibütün daire ve müesseselerde ilk derecesini (600 lira) ge9memek :i -
kanun".Gr.a inıtiliak içın hümmalı bir faa- mre, İcra VekiUari Heyeti tarafından ö
liyıe~ göze çarpmaktadır. _ nümü;r.deki günlerde tayın ohıınacaktır. 

Billh~a bankalar ve mucsseselerde A- Bu aylı'kfraır m:iesseselerin ve vazifeleri
ğıı.ııstm maaşı yen.i kan~n ~ih.-ümlerine "nfo vüs'at ve ehemıruyetin~ ve derece -
uygun tarzda tedıy~ edılecegınden oor - !erine göre tesbit edilecektir. 
dro'lann ona göre hazırlD.crlmasına ba~lan-
mıştır. Ancak lıüktımet.in hazırlattırmak
ta o'ıcluğu izn:hname henüz neşreditmemi§ 
oltluğuncfun ~numın baz.ı hükümlerin\ 
her müessese kendi anlayışına ve kanaa
tine göre ta.tlbika hazırlanmaktadır. Me
selii Ankarada çahsan bankalar ve mües
SCGCl('l' T1t(!'lllUrlonna veriıecek muvakkat 
ta7llll.inatın Ağusto;ta hangi esasa göre 
tediye edileceği: üzerinde tevakkuf edi
len bir nokta o•muştur. Memurların da
hil o'acaklan de-recei.er ancak Eylftle ka
dar tesbit edilmiş olacağındhn bazı mü -
cssıeseler lbu d'~~celer taayyün et'rnıed~n 

yeni esasa göre muvakkat tazminatı ver-

Tahsil dereceleri 
Amkara 26 (Hususi} - Bar~m kanu:ı

lan memura derece tayininde tahsil de -
rcocsini esas tn.ıtmakta olduğund:ın Maa
rif Vekiıleti, mektehlerııı bııgünkii tc~ -
kilfıfüırı itibarile kanunlarda tesıbit edil-
miş esaSlann han.gi!erinı? tekabül ettik -

lcrini ayn a:yn tesbit etmiş bulunmakta
dır. Ancak, Vekalet tesbit ettiği mekteb
lcrden mühim bir kısmının teşkilatınd'.l. 

evıvclce değişiklikler vukubulmuş •ıldu

ğundan bu ımıakteibllerd'C!'n daha önce me -
ztm o1ankırın yeni barem kanununa göre 
tallınilllerJni tıı)"I'l~ teroit karanndad!r. 

Londrada iki bomba 1 İngiliz - Fransız - Rus 
infilak etti, bir kişi askeri görüşmeleri 
öldo 17 yar ah var yz kıda başhyor 

(8astarafı 1 inci sayfada) 
mile, 14 k:işi.nin yaralanmasına seıbeb ol
muştur. 

İınf.ilak çok ~iddeUi o1anuş, istasy"Onun 
muazzam binası sarsıı]m:.ş ve bütün civar 
ev'J:erin camıa n kın 1.mış:tı r. 

Pafüyruı bombanın. bir valizin içine 
~leştir.i:!ımiş ol.ciuğu tesbit edilmiştir. 

Aksam. ikinci bir bomba da Viktcııry:ı 
iStasyıanunda pa,tlamı~ ve üç kişinin ya
ra'llanımasına sebcb olmuştur. 

Romanya Krah ve 
Veliahdi bug'Jn 

şehrimize geliyorlar 

(Baştaraf\ 1 inci <;ayfadaJ 

- Dün akşam Moskovadaki sefiri -
mize yeni talliınat gönderdik. Müzake
relerin inkişnfı hakkında, önümüzdeki 
hafta daha etraflı izaıhat verebileceği -
mi ümid ediyorum.> 

Başvekil, İngiliz • Fransız - Sovyet 
erkanıharbiyeleri arasında istişareler 
yapılıp, yapılınıyacağı !hakkında soru
lan diğer bir suale de: 

- Henüz kararlaştırılmış bir şey 
yoktur. Mahaza bu kabil istişarelerin 
yapılması tabiidir.> cevabını vermiş -
tir. 

Londra 26 (A.A.) - Bir kısım mü -
zakereleri İngiliz - Sovyet görüşme -
}erine hasredilmiş olan kabine toplan -

(Baştarafı 1 inci saytacıa} tısından sonra İngiliz siyasi mahfelle -
Majrste Karolun ve prens Mişelin bu rinden alınan malumata göre, İngilte

ziy:ı.reıt ve seyahat)eri tamamen hususi re, Fransa ve Sovyetler Birliği arasın-
malhiyetrtıedir. da erkanıharbiye müzakerelerinin a -

VcJihad Mişel şehrimize geldi çılması artık pek yakındır ve bu hu -
Romanya Veliahdı Prens Mişel bu susta bugün veya yarın Avam Kama -

sabah saat 7,25 de Scmplon eksıpresile rasında .beyanatta bulunulması bek -
şehrimize gdlmiştir. V eliahtl Sirkeci lerunektedir. 
garında Romanya sefiri General Kon- Röyter ajansının diplomatik muhar
oolos ve Sefarethane erkanı tarafın - riri, yakında üç hükfunet merkezinde 
dan karşılanmı'Ştır. Romanya Veliahdı erkanıhaıfuiye müzakerelerine başlan
Sirkeciden doğruca Romanya Sefaret- dığını haiber veren, bununla beraber 
hanesine gitmiştir. siyasi anlaşmanın bazı noktalarının he 

Romanya resmi mahafilintlen öğren nüz ıhaılle muhtaç olduğunu ıbildiren 
diğimize göre, Romanya Kralı Majes- birer deklerasyonun yaıpılacağı fikrin

·te ikinci Karol Köstenceden yatile li- dedir. 
rnanımıza müteveccihen hareket etmiş Paris 2 7 (A.A.) - Petit Parisien ga
se de, muvasalat saati henüz belli de- zetesinde, İngiliz • Fransız - Sovvet 
ğildir. müzakerelerini bahis mevzuu eden Bo-

Siyaset Aleminrf e 
(Baştarafı 3 ncü .-;ayfada) 

urgues şu haberi vermektedir: 
Siyasi anlaşma tamam1anmak üzere 

bulunduğundan, Londrada, genel kur -

may temaslannın 1 O gün~ kadar Mos
kovada başbyabileceği tahmin edil -
mektedir. 

' Dünya, hakikaten mukavemet edil~ 

mesi güç bir sinrr harbi içindedir ve bu
llll kazanacak o!an tarafın da, nıha-i za-
fıeri yarı yanya k9.zanacağın.cfa. şüphe Alman ajansına göre I 
yokiur. Qü.nkü ortana, şfopheleri gicıerip Moskova 26 (A.A.) - Alınan ajansı 
~:zıu uyuş urac:ı~ bir manevra bildiriyor: 
varıdır ve vaziyL'ti iyi görenle!' için ken- Umumiyetle iyi ma1Umat alan mah
dUerini bu aldatıcı sözlere kaptınnamak feller Moskovnya bir İngiliz askeri hey 
lı!rinci esas dl'mak lazım gefü. etinin gönderileceğine ve askeri bir 

5 . . rn b pakt akdi imkanına dair olan haberle-
e/un UCa9ıtt- L"'n~ç ri mevsimsiz addetmektedirler. 

SON POSTA 

Erkekler 
söylüyorlar 

<Bastarafı 8 inci sayfada) 
Anneciğimin ruhunu tazib etmemek 

için bu defteri böylece kapatıyorum. 
Ba,Şkıa ailelere gelince: Ahlak, fikir, 

U12JVi teşekküüı.t. küfüv vaziyetlenne gö-
re birçok eŞkakle kadın düşmanlığını iz
har için fırnaıt bulur. 

Memurun maaşı bittiği zaman ona 
binbir miiyaçtan bahsedilir. Erkeğin c:ı 
sikmti.Lı bir zamanında onu büsbütün sı
kıacafk bahane bulunur. 
Çoo~na domuzun piçi diye bağrr

malar, iki kadın bir araya gelince koca
}armı çekiştirmeler birbirine akıl öğret
meler hep bu insıyak1 düşmanl'ığın ka
dnnlarckı tmahiiratından başka hır şey 

değildir. 

İşte ben ıbiii'iin bunları dikkat. nazarına 
alarak hayatımı bir kadınla birleştirmek 
istemedim, istemıyorum ve istemiyece-
ğim. • 

Zaten iki insanın her sahada birbirile 
anlaşmasına imkan yoktur. 

Dfuvyada bir buçıuk milyar insan var 
diyıorlıar. Bunlıarın simasını çeviren hat 
ö1Çü1ıürse en büyüğünde 0,80 metreyi 
geçm.ez. Bu sahaya hangi ressam birbiri
ne benzemez bu kadar figür çizebilir. 
İnsanll.armı lbenr.emıyen cihetleri extros
pcciıoiS!oridir, ruhlarının ifadesidir. Bu 
ifade ayırı ollunca tabayı de ayrılır· İn
sam.ar bwbir1erile ancak muayyen saha
larda dlostt'UiI'lar. 

Av, kumar., i!;ki, dans, meşgale, mesai. 
ilim, fen, il:h.. a.I'!.<adaşlarLIIlız ayrıdır. 

Onlar'la hep muayyen sahalarda dost o
labiliriz. Ekı.seriya hayatımızın bütün te
fler.rıiiatına karı.ştLracağımız dDstl.. kay
bet.meğe mahkumuzdur. 

İşte böykce cinsi ve hissi 2le\rklerimi
zi tatmin için de bu sahada eşler bul
mak bum.ın hakiki zevkini idrak etmek 
demektir. 

Amma renasul la:ı.ım imiş. Ne yapahm 
bunu lda idealist bakar olmıy.anlara bıra
kırız, zaten ideal'ist bekarlar bereket 

Temmm Z1 

Kadınlar söylüyorlar 
<Bastarafı a ind •yfada) 

Bu hareket daha necib ve da:;a doğru 
de~l midir? 

e Gii:z.~n A. ( Kadıkö:v): 
Eı1kekierin e~sanevi bir şekil verdik

leri anketiınizi muntazam suret~e rıkuyor
dum. Hiç birine ehemmiyet ve:ınediğlm 
için cevab vermeğe ruzum görrr.cmiştim. 
Fakat 20 Temmuz tarihli nüshanızda (C. 
İstanfbul) i:mzasile cevab veı"E::ı bayın 
mekWbunu okuduktan sonra, gene fazla 
eilemmiyet verdiğim için değil. fakat ben 
de f&rimi söylemek için yazmcı.ğa karar 
~rdim. 

C'Bay C.> verdiği cevabda kımsın
da.n ayımlıdılotan sonra otuz kadınla tanış
tığını yaz.ıyıcıır. Onunla evlenecP.k ola~ 

genıç kırmrmz. tıanıştlğı kadıni:mn otuz 
binincisi o1ımak için mi, yoksa onunla 
beraber yaşadığı hayata atılma~ için mi 
evlenecek? Bu karakterde olan er-kekler
le evlenecek kızlanmJza acırım. 

Ben de bir genç ktzım. Şimdiye kadar 
ev'Lmneği hiç düşünmedım.Çünkü heni.iz 
izdiıvacı bana düşündürebileccl,t karakter 
de bir gence ı aSlamadıın. Şimdiki er
kekler ya yı.ika:rıda bahsettiğim gibi otuz 
kıırk kıadın peşinde, yahud da ona yüz 
verroiyen kadınlann arkasından atıp tut· 
malkla avunuyorlar. Bunların hangisile 
mes'ıud olunUT siz söyleyiniz? 

Kadmlanmı211 yalancılıkla itham eden 
erkekllcr aca:ba günde kadın kandırmak 
için kaç yalan sbylüyorlar? 

Bazı erikckler, karılarının akşam eve 
gelince güler yüzle karşılanmadıklarını, 
hatta onlar için saçlarım taramağa bile 
llümım görrnediklerıni söylüyorlar. Han
kıi ikadın kıocası.nın eve güler yüzle gelc
ceğin'den emindir ki süsi..ensin? 

* Okuyucularla konuşmalar • 
e Bay Rilat Köprülüye: 
Bu sü.'bun kadınlara mahsus olmakla 

daşı yapacaıj'ı kadının parasını gözönüne 
ıW!mak gibi ahlaksızlık nümuncleri gös
terdikleri de göriilmektedjr. 

Zamanımızda bir sinema san'atkarına 
benzemek lhevesınde ancak birkac erke
ğe tesadüf cdfünesine mukabil bir sine
ma san'aıtıkanna bnzemek istiyen binler
ce kadm ve kız görülmektedir ki bı... ba
yanlar saadet yuvası kurmak meziyetine 
sahi!b 'Olıamayan havai mcşreb mahluk
lardır. 

Kadın, evine ve erk.eğin':? çok ibağlı 

olmalı ve her zaman onun vaziyetlerilc 
alakalıanmalıdır. • 

Erkek. evine ve karısına çok müşfik 
olmah v.e yuvasından başka bir şey rlü
şünmamelid'ir. 

Kaclın, içtimai, mali ve iktısadi saha
da dışarı işlertlen ziyade yaratılışı itiba
rne evıci ve erkek, d'ı~ardan içeriye, yu~ 
vasma taşııycı olmaltdır. 

1ştıe böyle kurulmuş aile yuvasında 
saadet ve baıhtiyarlık hüküm sürer. 

İşe bu düşünceleri gözönüne alaralı:: 
başandığı takıdirde erkeK kızı ve kız da 
erkeği iyice tartıp anlamış olacağından 

kuııacaklan yuvada rahat yaşarlar. 
Aksi taıkdirde evlilik hem kadın ve 

hem erkıek için bır a?abdır vessel.irn. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUliU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
A..Q. 19,7f m. 15195 Kes. 20 Kw. 
.A.P. 31,70 m. 94G5 Kc=. 20 Kw. 

PERŞEMBE 27/7/39 

12.30: Program. 12.35: Türk müziği. 1 - ... 
berruber sizin hem bizlere, hem de ayni ...... _ suzinak peşrevi. 2 - Mustafa Ne.tiz -
?Jamanda erkeklere verdiğiniz cevabı a- Suzinfı.k şarkı: Sensiz bu sabah. 3 - Neyzen 
şağ"ıda neşrefımekte bir mahz.ur görme- Rıza ef. - Suz1n0.k şarkı: Çaldırıp çn!gıyı. 

diın. Fakat esas itibarile cfüşüncelerinizin 4 - Lemi - Suzinak şarkı: Yeter hicranlı söı 
lcr. 5 - Mustafa Nafiz - Suzlnflk şarkı: 'Ü -

vemin iki ,.,,ıı, azdırlar. Bunu anketınize büyü.k lbir kısmına iştırak etmediğimi mldst bl ı ı 6 H lk tü-'-ü..r. Y-"n. z r sev ş e. - ......... - a '"" .:iu: 

verilmekte dlan cevablardan da anlıya- tasrih etımck isterim. Esmerim kıyma bana. 13: Memleket saat A-
bilirsini'l.. e Rilat Köpıi.ilü, lsta11bul: yarı, nja.ns ve meteoroloji haberleri. 13.15-1~: 

• l Qazetenıizin açtığı OOkar erk~kl~rın Müzik (Karışık program - Pl.) 19: Program. 
Ziya (Ankara smetpa~a ma-

~ mütaleaları anketi'le son zamanda mu- 19.05: Müzik (Weber - Valsa davet.> 19.15: 
hailesi Arun sokak No. 12): harrirlerimizden Bayan Suad Dervişın Türk müziği (Fasıl heyeti.) 20: Memleket 

c35 yıaşı,ntla, 100 lira kazançlı bir ~- ortaya attığı kıvılcımla parlayan genç saat Ayan, ajans ve met.eorolojl ha.berlerL 
kıcirım. Kıdemli ve ebediyen de bekar 1 •• -t.--~- fik. 1 . . trakib etmekte 20.15: Konuşma (Ziraat saatl.l 20.30: Tilrt 

.ıu;{;JJ<U.u..u.=m ır enru - müziği: ı - Uşşak peşrevi. 2 - Şevki bey -
kalnıağa a'htetıniş bii insan olarak ankıe- yim. Uşşak şarkı: _ Giilzara nazar kıldım. 3 _ 
tinizi alaka ~ taki.b ettim. Bugün de ce- Erkek!crin m.ütaleaları ne kadar doğ- Tanburi Faize - Uşşak şarkı: Niçin nalen:fe
wııb veriyıorıum. Bekar nrkadaşlanının ru vıe haklı ise kızlarımızın da bu saha- sin. 4 - ......... - Ta.nbur ta'ksiml. 5 - Şem
f.iJdtleri muhitine, telakkisine göre dıoğ- da yürütt.üklleri fikirleri 0 derece dloğru settin Ziya - Uşşak şarkı: Şu salkım.söğüdün 
rudur. A'1111rara, İzmir, İstanbul (diğer ve haklıd'ır. Ancak şurasını iyi bilmeli- ~.tı dalına. 6 - ......... - Halk türküsü: El~ 

. . . . gözlerine kuııban olduğum. 7 - Dcllfl.l zade -
ş::fuiııller hariç) bu şehirlerdeki bekarlar, dır kı ne erkek ve ne de kadın hıçbır za- Şehnaz şarkı: Etmedin blr Ifthza ihya. 8 _ 
kcndıim de dahil otduğum haJde şu sebeb- man biıibirinin esıri olımamakla beraber Şem.scttın Ziya _ Şehnaz şarkı: Hem nldan
den evllıenaniyıor1ar: 'hükmü aDtıınrla yaşama~a tahammül ede- dım hem aldattım. 9 - Rahml bey - Şehnu 

Yaşadığımız asrın yetiştirdiği kadın mez. Y:ılnız erkek kadmın ve kadın da şarkı: Ey dllberi işvebaz. 10 - ......... - Şeh
ve kıZlar ahlak bakımın.dan bir hayli de- eıikE'ğin bütün aile hukukuna riayet et- naz saz semaisi. 21.10: Konuşma. 21.25: Neş-
~ımiş.~r ve er!tekleşmid·erdir. 'Junlar- mekle müikelleftir. ell plft.klar - R. 21.30: Müzik (Wagner'in c -

:.' se.rlcrindcn - PU 22: Müzik (Küçük Orkes -
dı kadıruıtk ruhu, erkeğe hürme~ hissi Kwm.ıDacak yuvada nişan merasiminin tra - Şet: Necib Aşkın.> 1 - Lumbye - Şam-
9clk azallınıştır. Hepsinin kendisinde gör- şöyle parlak ve düğünün böyle şatafatlı panya <G:ılop.> '2 - Siedc - Nahlra cinter -
dJüffii .kachrl1ık evsafı, yalnız süs, zevk. olmasını, erkek şu kadar masrafa gıre- mezzo.) s - J. strauss _ Artist, ha.yatı. 4 _ 

eğ1ena~r. Aile yuvası kurmak, sada- cek. krz bu kadad kıülfete katlanacak Paul Lincke - Olhnpiyadlarda (Marş.) 5 _ 

k m- şeklindeki düşünce1 erden evve. iki taraf Relnhold Becker - İlkbahar (melodi l li -
aı.u:: lroc. aya hürmet etmek, şimdi kadın b stoı ı 

vaıııyet!]erin~ göre, geçinmeleri üzerinde Ro el\t z - V yanada Ukbahar. 7 - Frnmı 
ve kı21'.'.arımı7JCa ganb bulunuyor, ~ki b" "k tesir icra d li k d t' Lehar - Çigan ~kı. 8 - Erns Arno Nil.un -
bir ziynet olarak krıbu! ediliyor. Şurası- en .. uıyıu. ' e ~n ma • u re l!l dorf - Arzu CVals > 23: Son ajans haberleri, 

ölçu1mesı ve yapılacnk ışlcrin derecesine zırnat, e.iham, tnhv!Hit, kambiyo _ nuku~ 
m ayırıca kayıdctme:t isterim ki, knd'ın rıza ~ tahammül gösterHmesi l<lz.ımdır. borsası (flat.> 23.20: Müzik (Cazband - Pl.> 
hı<><r zarmın kadmlığını müdrik olımalıdı:-. Yôkısa cıikek eli.nde var, hnrcarkcn ve 23.55 - 24: Yarınki program. 
K':ldın kadınlır{ını müdrik olursa işte taşırken cici, fakat herhangi bir surette 
bürt'iin nıereEele.:- o zama'l1. or':adan kal- gerek mınnuriyet ve gerek ticaretteki 
kar •• 

* 
Açık muhabeJre · 
e M. A. S . O. Doğanay (Kırık

kale): 

- Güzel ~ yerind temennilcrini;lc 
ta\\'Siye!erinize iştırak ederiz. Y ı;lnız ni
çin cV'lenmedi~inızi yazmağı unıutmu~J
nuz. Lutfon bunu tas::ilı ediniz. 

e Zeki Co§kun (Gaziantep •ıh
hat memuru): 

- Hakkınızı teslim ede::iz. Ancak bu 
cevaba Lüı:rum. görmediğimızı de ilaveyi 
unutmayız. Size c;?ralım: Değer mi d(>r-

• • '> 
smız ... 

e O•man Altınö: (Ankara): 
- Cevabınızı niçin neşretrnediğimizi 

tahmin cdeceğinız: wm.ıt.ıyoruz. 

e S. D. Ô. (Devrek): 
- Niçin evtenmcdiğinizi yazmadığı

nrız için cevabınızı neş.redemiyoruz. Çün
kü siz andcete değil, bayanlara cevab ve
niyorsun uz. 

Nusre; Safa Coşkun 

vaziyıeti sebf.ibil'e işleri düzgün gitmediği 
zamanlarda böoü olursa pek tabiidır ki 
o kadın ev kadını değildir ve olamaz. 
Bunaan başka en mühim ve bariz bir 
nokta daıha vardır ki maalesef yazmak 
medbuıriyetindeyim. Kadın erkeğine yal
nız midesille değil, kalbile meI'lbut olma
dıkça a~t.c hayatı z.ehmiir. Takdir etme
lidir ki kadınlardan daha çok erkek ha
yatı kazanmağa ve onWl büt:ün zorluk-

Fransız askeri 
heyeti şehrimizde 

(Ba.ştarafı 1 inci sayfatla) 

sız askeri heyeti rnihmandarlarile bir • 
likte bu akşam eksprese bağlı hususi 

vagonla İstanbula hareket etmişlerdir. 
Heyet istasyonda Orgeneral Asun 

Gündüz, Milli Müdafaa Vekaleti müs-

larına göğüıs germektedır. teşarı Korgeneral Nazmi Tolo, Genel 
Buna bir misal: Eski bir hikayedir Kurmaydan Korgeneral Sabit Noyan, 

amma çıok ~"erinde söyıenmiştir. Ankara Mevki Kumandanı Tümgene-
. 25-30 sene tatlı hır aile hayatı yaşayan ral Mustafa Kemal Gökçe, Merkez Ku 

bır karı ve kıoca. Evın erkeği her akş=ım 
evine iki elleri dolu olarak g"'lmekte. 
Biı gün nasılsa işi icabı ellen boş eve 
dönmüış, bu vazıyet~ erkeğini karşılıyan 
kadın hayıretle: 

- ~. efendi senin bir gözün kör ı e:t ... 

dü? 
Sualile ıı,u kadar zamandır erkeğinin 

elllerine bakmaktan yüzünt:> bakmadığını 
arilatmş. 

Bunurila beraber bazı erkeklerin efe 
bilh8S9a evlenme işlerinde aille yuvası 

ıkurmak emelindea. ziyade hayat arka-

mandam Albay Ali Demir, Emnıyet Di 

rektörü Şinasi Turga, Geoo1 Kurmay
dan Kurmay Albay Şefik Çakmak. 
Kurmay binbaşı Hüseyin Ataman, Kur 

may yüzbaşı İrfan Alptekin tarafın -

dan uğurlanmış, müzika Fransız -

Türk marşlarını çalınış, bir askeri kıt'a 

selam resmini ifa eylemiştir. 

Tren hareket ederken garı dolduran 

kalabalık bir halk kütlesi misafirleri • 

mizi hararetle alkıilamıstır. 



Onbirinci Yerli Mallar 
sergisi dOn açlldı 

Vali Hcıtay paviyonunda bir kilimi tetkik ederkeft 

«Göğsü~ kaljartan bu güzel netice 
Mil'J'i Şefimiz, Cümhurreısimiz 1smd İn
~ün sanayi~ \·erdiğı ehemmiyetin ve 
Wlksqk yarart.Jcı 'kabiliyetile bu sahada 
"Üeu~ geti:nmiş olduğu medenlyet man
~m m&Sbet ve maddi şekilde teccl
:si:dir. Fa'Oııiikalarımız günden güne ço-
alırrıa~ istihsdatımız çeşidloomekte 
~ artrnalldadır. 
~r biiyüktıar ''!' bu hususta halkımı

~ darba ,geniş ve daha etraflı b•r fikir ve
~ içHı İstanbuldcı büyük, munta -
lıaırn ~ ihtiyaca uygun bir sergi binası -
~ lıüa.nuıw fiddtle hissetrnekte')'iz. 
"~Yni zamanda ş~1rimız.in ümranına da 
~ edecek olan böyl? bir serg~ bina
~ Ölnlinııi.imeki senelerde vücude ge -
~ d'.ıınalk, belediyemizin birinci plan
~ ki tasaVVUr ve teşebbüsleri arasında 
ıı~ .• 

b· l1:ütea.kiıben ve.li her yıl gittikçe artan 
~ g~1ılıe güzel bır eser vücude geti -
\>e ınıilll~ sanayi birliğini !<'imk etmiş 

l\ia.arif Vekal~tının bir kitab sergisi 

~<k! getirerek '!'ürkiyeınin sanayi ve 
'hn ~ sıaıhaıl.anruiaki mes\ıd inkışafları 
ltırı Yana gôgtennek i~rsatı vermış oldu -

u tebarüz ettirmı§'tır. 
Belediye köşesi 

~k Vali nutkunda e-n.di.istri planile mem 
dat;~ziO'l .sanayıi Vf' maadin sah:ısın -

~1işini izah ettikten sonra,: 
~~ Mvetoo bu seneki sergide 
~ 1at <tarak bir de blediye köşesi va""-

• '8rlbul fl!liırinm nmst:ıkbel ,eklini 

stanbul balkının meb'uslarına 
sayıb döktükleri derdler 

·(Bqtaratı ı inci ıaufada1 

ler, fstanbulun derdi gıene bitip tük~n: 
mez. Buna emin olmakla beraber, iki 
saatte iki derde kulak açılsa kArdır, 
diyen meb'uslanmız dün de Eminönil 
Halke~ne geldiler. küçümencik def -
terlerine notlar aldılar. cAnkaraya dö
nüşümüzde aid oldukları makamlar 
nezdinde teşebbüsatta bulunuruz.> va
dinde bulundular. 

Eminönü Halkevinin konferans sa -
tonunu kalabalık bir halk kütlesi dol -
durmuştu. Meb'uslarırnız kendileri i -
çin hazırlanan yerlere geçtiler. Gene -
ral Doktor Hakkı Şinasi, tabir caizse, 
şikayetlerin, derdlerin harman edile -
ceği celseyi açtı: 

- Şimdi sizi dinleyeceğiz Birer bi -
rer dilek'lerinizi, şikayetlerinizi söyle
yiniz, dedi. 

Dedi amma, salonda çıt yok .. herkes 
birbirinin yüzüne bakıyor. Kimse derd 
ka,pı'Sının tokmağını çalan elin ke'1disi 
olmasını arzu etmiyordu. Bu mlitered
did sükOtu, mütemadiyen terini silen 
Ali KAmi Akyüz bir müdahale ile mü
kAlemeye bağladı: 

- Her gittiğimiz yerde, burada ol -
duğu gibi, evvela lbir sükiıtla karşılaş
tık. Sonra vatandaşların tereddildleri 
zail oldu. Arkadaşlar !heyecanlandı -
181', birer birer dileklerini, derdlerini 
söyledHer. Çekinmeye lüzum yok. Din 
liyoruz. 

Tütiln amelesinin derdleri 
İlk sözü gıenıç bir tütün amelesi al -

dı. 

bir muhtıra koydu. Diğel' Jropyesini ere gibi öğleleri umumi tatil yapıJmasını 
kendi okurnağa başladı: istedi. 

Bu vatandaş, Türk vatandaşlarının Bir tüccar, deri sanayiinin ilerledi • 
Suriyede kalan mallarının 1919 dan - ğini, Yedikuledeki deri fa'hrikalarının 
beri ellerinden alındığını, bedellerinin ihtiyaca kafi gelmediğini, yanlarına i· 
ödenmediğini, muhtelif vaid ve vesi - Iaveler yapmak istediklerini, ancak 
lelere rağmen bu işin halledilmediğini burasının Prost planında yeşil mıntaka 
anlatarak: olarak gıöısterilmesinden ötürü, beledi-

- Fransız müstemlekecilerinin e -
linden mallarımız kurtulamadı. 

Dedi. 
Gene cevalb Ziya Kararnürselin ağ -

zından sadir oldu: 
- Fransa ile siyasi mesail halledil -

miştir. Bunu da arzederiz. 
General Kazım Karabekir, şikayet -

çiye sordu: 

yece inşaata müsaade olunmadığını söy 
liyerek, icabında yıkılmak kaydile izin 
verilmesini istedi. 
Aile tarafından bakıJaımyan çocuklar 

Sekizinci olarak derdini döken va -
tandaş, ceketten mahrum, pejmürde 
kıyafetli, muztarib bir aile babası idi. 
Söze şöyle başladı: 

- Suriyede kalan malların tutarı ne - Yedi tane çocuğum var. Altısı er-
kadardır? kek biri kız.. 80 kuruş yevmiyem var. 

- Dir rakam söyliyemem paşam, Bir çocuğum gazete satar. 20 kuruş da 
birçok yerlerde, bi~k eşhasın külli - o getirir. Ev kira, param yok. Çocuk _ 
yetli mikdarda malı var. larıma bakamıyorum. Aç, sefil, dola • 

Matbaacılann derdi şıyorlar. Bu çocukları .benden alsın -
Üçüncü söz, matbaacı Cemal Azmi- lar. Bakamıyorum. Müracaat ettim kay 

makamhktan kovdular. 
de: 

- Ben matbaalardan alınan vergi -
ye temas edeceğim, diye başladı ko -
nuşmaya.. Bizden oturduğumuz bina -
nın hasılatı gayrisafisi üzerinden ver -
gi alıyorlar. Bir de ayrıca aıat ve ede
vatımızdan alAtı sabiteden addeôerek 
vergi almaktadırlar. Binanın kıymeti -
ni yükselten şeyler aıatı sabiteden ma
duddur. Bizim makinelerimiz vesaire, 
aıatı sabiteden sayılamaz. Bu kadar i -
tiraz ettik, dinletemedik bir türlü .. .biz
den bu parayı alırlarsa, matıbaamızı, 

evimizi, barkımızı satsak, gene ödeye -
meyiz. 

İkinci maruzatım: Biz yüzde seksen 
devlet işi yaparız. Bu işlere müteah -
hidler de giriyor. Müteahhidler bizim 
gibi fazla vergi vermediklerinden bu 
işleri daha ucuza alıyor, reka!bet im -
kAnını ortadan kaldırıyorlar. Çünkü 
biz dört defa muhtelif vesilelerle ka -
zanç vergısı veriyoruz. Bu vaziyette 
nasıl çalı.şa;biliriz. Meb'us olan matba
acılıkla meş-gul arkadaşlarımız var. 1 -
tiraz komisyonu da bu müracaatımızı 
reddetti. 

KAwn Karabekir - Cemiyetiniz yok 
mu? Meb'us olduğunu söylediğiniz ar
kadaşlara açmadınız mı? .. 
Matbaacı Cemal Azmi - Cemiyeti -

miz yok. Açmağa sa'W\Ştık, tröst yapı
yorlar diye bir ihbar vaki oldu. Bunun 
üzerine muameleyi durdurdular. 

Kunduracı kalfası anlatıyor 

Dördüncü olarak bir kunduracı kal-

General Kazım Karabekir - Ben a
ileleri tarafından bakılamıyan çocuk -
larm devlet çocuğu olmasını teklif et -
miştim. Bunun üzerinde yürümeli. 

Dedi, 'bedbaht adamcağızın adresi • 
ni aldı. 

İstimlak işleri 

Şerif isminde bir adam, belediye -
nin ye~~ istimlak kanununu yaptığını, 
fakat dıger nafia ve ~ükfunet istimlAk
ı:nnin. lb:1şka kanuna tabi olduğunu 
soyledı. Istantbulun imarına kermi ve. 
rildiği bu sıralarda h;timIMtlerde ild. 
ayrı kanunun k\ıllanılmasından halkın 
zarar edeceğini iddia etti. Bütün istim
laklerin belediye kanununa tevfikan 
yapılmasını istedi. 

Sabık Evkaf müdürlerinden İbrahim 
Sa,bir, nikahların tescil muamelesinirı 
karışık olduğundan, nüfus muamele • 
lerinin senede bir defa karşılaştırılma-
sından, veraset muamelelerinin güçlU. 
ğünden bahsetti. Yol açılırken, birçok 

kıymetli mezar taşlarının ziyan oldu • 
ğundan yana yakıla şikayet etti. 

Türkçe konuşmak meselesi 

ibrahim Sabirden sonra söz alan, Ü
niversite hukuk fakültesi ron sınıf ta
lebesinden Naki Tezel, İstanbulda türk 
çeye hasret kaldıklanndan, yahudi, er
meni ve rum vatandaşların türkçeden 
gayri lisan konuşmakta olduklanndan 
acı acı şikayet ederek bu yüzden ha -
sıl olan birçok hadiseleri anlattı. He -

Bundan sonra susuz, yolsuz semtle
rin, hayat pahalılığının, fenersiz sa -
kaklann şikayetleri b irbiri üzerine yı
ğıldı. Beledi derdler daha çoktu. Derd
ler çoğaldıkça, sıcak da artıyordu. 

Defterler kapandı, dağıldık. 

Nu5ret Safa Coşkun 

Kayıb Aranıyor 
Resmim gördü

ğünüz 13 yaşında -
kı Durmuş ~r 
Temmuzun 22 nci 
Cuma günü Çargı· 
kapıda Sinanpaşa 

sebilinde suoıhuk 
eden kardeşi. Meh 
med Özgerin ya -
nından ayrıl:mış, 

bir daha dükkana 
dönmemiştir. Kendısini bilen wya g6 ı 

.renlerin en yakın polıs merkezine, ya • 
hud lbirade.r:inin dükkanına teslim etm& 
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Çorum leyli, ve İstanbul nehari küçük sıhhat memurları rnekteblerine alın

ma şartlan şunlardır: 
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Yazan: Muazzez Tahsin Berkand ...dlW 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasınrlan olmak ve yaşı 18 den aşağı ve 26 dau 
yukan bulunmamak cyirmiden yukarı olanlann askerlik ilişiği kalmamıı ola. 
caktır-» 

Cahid, \SöyJemclc, seni tekrar geriye çağırmaik 
Bu mekltulb\ı evine değil, yazıhanenin mtinı daı yıaktu. Çankü sen evlenmiıı 

adresine ya'Zlyorum. Şayed karının eline ve balayı seyahatine çıkmıştın. 
geçer de, on sene evvelki bir macera bu- Acaıba o zaman sana: 

Yaşasaydı! İşte büyük kelimeyi sana 
ymıdım Camd; k.ıznnız bir hafta evved 
ölldıü. Onıu, !bi11kaç samiml ahbabımla be· 
raber götıürup baba bildiği adamın ya
nma gömdük. 

2 - Orta mektebde!l pek iyi ve iyi derecede mezun olmnk cLise sınıflarında bir 
veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edileoe'lctir. Bunlarla kadro dolmadı. 
ğı takdirde orta dereceliler de alınır.> 

3 - İstekliler, bütün evıakını tamamlamış olduğu halde, dilekçelerini 15 Ey. • 
llı.l 1939 tarihine kadar Ço~m mektebi için Sıhlhat ve İçtimai Muavenet VekL 
Jetine. İstanbul mektelıi için 1stanbul Sıhhat ve İçtimai Muc:venet MüdiirlüğO 
vasıtasile mekte<b müaürlül:tüne gön.ieroceklerdir. günkü mes'ıud hayatını zehirlemeğe se- - Cahid. çocuğumuz olacak; bana gel! 

(;eb oiur diye korkuyorum. Kağıdın so- Deseydim gelır miydin? Zannetmiyo-- Kıznn öldü Cahid! Bunun ne demek 
oMıuğunu anlıyor musun? Hayır, anlıya-mındaki imzaya bak: Sahireyi unuttun nım. Hatta belki de beni Adi §Üpheler 

mu? Haıyrr, bug:..inkü ömür şartlann ne altında bile bırak:ırdın. 
o1ursa oJmm. üç sene beraber yaşadığın - Emin misin? Çocuk benim mi? 

mazsın, bunun bilhassa benim gibi bü
tün ömrünü evladı uğuruna vakfetmiş 

cNo'ksan evrak ile gelen dilekçeler muameleye konulmıyacaktır.ı 
Gön&rile~...k evrak şunlardır: 

A - Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 

bh- lkadını büsbütün hatırından çıkarma- Yabud dıa böyle bayağı sözler söyle-
olan bir ana için neyi ifade ettiğini tak
c:M edemezsin. 

B - Orta mek~eb şehadetnamesi as!ı, cDaha fazla okumuş olanların ~ehadet. 
name ile birlikte tahsıi müddetlerini tasdik eden resmi vesıka>, na imkan yıoldtıur değil mi? miyerek bana sadece yavrumu d~ğrnr-

Sana bu mektıubu niçın yazıyorum bi- roorımı.mı, ana ol'mamak için bir doktora 
?ıiyor musun? Belki de şımdi kumral kaş- m~aat etmemi teklü ederdin. 

C - Müteh.c1ss1.sları tam bır hastane heyetin&n, basümış örneğine uygun 
ve üstünde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. cBu rnpo!"u h:ıstane 

baştafbiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarnfından milhürlü 
zarf halinde olarak göncieriıecektir.> 

lal1ln çatıhyıor. ınce dudakların öfke He İşte ben bunu istemiyol'dum. Ana ol
bozul'ı.lyıar 'V'C mavı gözlerin koyulaşıyor, mak ümidi benı tepeden tırnağa kadar 
kıoy.u1aşzyıor, kendi kendine: değişti~ bambaşka bir kadın yap-

Hasta iken, küQilcük ellerini bana uza
tıyor ve ateş'l-er için~ sayıklıyordu: 

- i\nne lbabam gelsin, bana ~ker ve 
çiçek getirt;i.n! İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyaıfuakır. Haydarpaşa, Nünıune 

hastaneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Ac!ana. Sıunsun 
Memleket hastanelcrmde yapılacak ve istekliler bu hastanelcrlrı bulunduğu 

Vilayetlerin Sıhhıt ve İçtimai MuavPnct Müdürlü'klerme bızzat müracaat ede.. 
oeklerdir. 

- On senıc evvel bıraktığım bir kadın rnıştı. - Pekıi 'kıızım, sana söz veriyoITUm ba
ban gel:ecek, sana istediğin kadar çiçek 
getirooek. 

benden ne isteyebilir? Ancak para .. . Çoou.ğtwmı doğ'uı"Clum. Nur topu gibi 
MutTaka bu sJtırların aşağısında adice bir kız ... Kumral saçlı, mavi gözlü yav-
telufid]er~ hakaretler, vadler var. rıuoıik ••. Senin kızın. Omı al!daıttmak ve avutmak için kucak 

kıuca!k 9iÇckbe.ri yatağının et.rafına serp-Diye düşünüyorsun. Belki de benim Fakat onu bes1emek, büyütmek. ya- D - Çıktıkları mekteboe::ı veya mah am polisinden alınmış hüsnühal Uğıclı, 
E - 4,5 X 6 boyunda üç tane f.:>toıgraf ccepheden alınmış ve ince kAğıda ba. 

sılmış olacab. 
seni ad~a zıorla evlendirdiğimi, seni be- şatmak M.zım.dı. Bunun için de (yüzüm 
nim .gibi lbir kadınla ebediyen yaşamağa kızm'a.rak itiraf ediyorum) senelerden
ma!hkftm etmemek, önünde açılan güzel beri beni ~n yaşlı bir adamla evlen
i.s'ttlk.bal yolunu kapamaktan menetmek meğıe rıazı oldum. Kızımız onu baba bil
için o zerııgin ve şerefli izdivacı yapmağa d!i ve sevdi. 

tim, en çdk sevdiği şekerleri kutularl:ı 
önüne yı.ğdıırn; .i:akat o bunları görmil

)tlrdıu. Y:atağaı yatar yatmaz keıncfıni 
kıaıytbe~. llfır daha açılamamıştı. Yalnıı 

vakit vakit sayıkJıyordu ve binıbir ma
nasız söz arasında. gene babasuu çağırı

yıondu: 

4 - Çorumdaki leyli mektebe girmek istiycn.Jer bu vesikalarcl:tn başka bJr 
de aşağıda örne~i yazılı, Noterlikten tasdi1k1'i taahhüd senedi vereceklerdir. 

Taahhüd senedi örneği 
seni adeta mecbur ettiğimi büsbütün u- Ben mi? Ha~r ben kocamı sevmedim, 

ÇorUim.daki Leyli Küçük Sıhhat Memurları mektebine alınarak tahsil edip 
mezun olduğumda. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin edeceği vazi
fede beş yıl hizmet et:lWğı ve bu hizmeti kabul etmecHğim veya kabul edip te 
muayy<'fn müddeti bitirmeden bırakuğım ve sıhhi sebebl~r dışındı\ mektcbden 
daimi olanak çıkarıldığım takdirde benim için sarfedilml~ olan parayı tamamen 
ödemeği ve bu taahhüd sene·H mucibince benden is'tenilecck para içfn ödemek 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve ta. 
ahhüd eylerim. 

nıuttun artık... eevemed!ın Cahid . . . Ancak o k'1çük Be--
Fıakat ben ne o zamanı, ne seni, ne de rin için öyle müşfik bir baba . idi ki ona 

btngünü unut:a:biliyorum Cahid. Seni bel- ta.hıamnriiJ etııneğe meabur oldum ve tam 
ki de bera:bcr yaşarken biraz menfaatle sekiz sone onunla beraber yaşadım. Ra
kıarlŞllk sevıgi ile seviyordum, fakat sen- hat, saikin, namuslu bir hayat ... 

- Baıba gel, elimi tutı 

- Baıba !bana çiçek getir! 

den aymllınak suretile yaptığım fedakar- Kıııım, lrnrunız büyüyordu. Bukle buk
hk bana bu menfant hissmin çok geride le saçlaI'l, sevimli yüzü, ince ve uzun 
kaldığını ve seni daha ziyade kendin bO)'l.i.lle herkesi kendine çeken fettan bir 
lçjın sevd!iğıi:mi bana öğrctt\. yavru ... Gii'zelliği senden, fettanlığı ben-

Sağllığıındla onu aldatmış, bir yabancı

ya cıbaba> ismini vermesine müsaade et
miŞt.im. Bunun kızımız için lüwmlu bir 

şey oliuğwıu zannediyorqum. F·akat öl

dükıten sonra ona yalan sıöyliye:mem. o
nu alliatamam artık. Bunun için sa:ıa 

yazı~, sana yalvarıyorum: 

Sarih ikametgfıh odresi 
- '.Bu söınerl bırak ta benden ne iste- dıen ·almıştı. Yukarıda adres ve hüvıyetı yazılı olan .................. J?' bu taahhüdname 

dix.:ın amrle! 
9' u~..1 Berin ba'ba bi ldiği ad'amı ne kadar ge- mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için İki yüz Ura oL 

mak üzere bütün tahsil müddeti için ce man 400 liraya kadar parayı, fafzile be. Diyorsun degil mi? Dur Cahid, bu iti
raf o kadaT kolay değıl .• dur gözlerimin 
yıaşını sileyim ve biraz kendimi ~playa

YIDl-
Sana ikaiThimi asıl yakan acıyı söyle

mek için yıandığım halde bunu hemt>n 
anllatınsam .mektubumu sonuna kadar o
kumazsın diye korktuğum için söylemek 
istediğim şeyl'eri sıraya koyuyonun. 

Senden ay:rıldıktan sonra çok ıztırab 

'90kttim Calıid; fakat bu ıztırab yalnız 

senden ayrıldı.ğım için değildi : Yakında 

ana olaca:ğı:mı ve çocuğumuzun babasız 

blülyüyıeoeğini anlamıştım. Bunu sana 

- Nasıl siz değildiniz ... Niçin şim
di böyle bir sual soruyorsunuz niçin ... 

Osman Tezcan perişan bir bakışla E
minenin yüzüne .bakıyordu: 

- Çünkü, mevzutibahs olan genç kı
zın kendim olduğunu bilmiş olsaydım 
başka suretle bu teklife mukabele ede
cektim. 

- Reddedecektiniz değil mi? 
Osman Tereanın sesi müthiş boğuk 

çıkmıştı: 

- Evet bunu evvelden de bekliyor
dum. Fa'kat gene ümidim varmış. Bu 
benim içi°n mütfhiş bir daıföe oldu. 

Emine müse'bbibi olduğu kederin 
karşısında merhamet duymağa başladı. 
Şimdi indirdiği darbenin acısını tahf,
fe gayret ediyordu: 

- Hayır, cevabım hemencecik 'nir 
red veya bir ka'bul cevabı olama7ilı o 
kadar ... Evlenmek ço'k mühim bir şey
dir. Hayatta daha doğrusu bir kere ya
pılması icalb eden çok ciddi bir iştir. 

tekerrürü ve neticesinin kötü olmama
sı temenni edilen bir hadise. Bunun 
için ani kararlar bütün hayat devam 
edecek bir felakete sebeb olabilir ... 
Bütün hayatı bozacak .. . Sebebini an
lıyorsunuz değil mi? Böyle bir teklif 
yapacağınızı hiç de beklemiyordum. 

Osman Tezcan cevab vermiıyordu. 

Konuşacak hali yoktu. Koskoca adam 
ümidsizlik içinde ağlıyordu. Genç kı
zın cevabının ona yaşattığı sevinç da
kikası üstüne gelen bu keder, onun so
ğuk kanlılığını mahvetmişti. Çoktan 
yüksek-ten düşpıüştü. Ve bu sukutu 
kahramanca 'karşılayacak kudreti 'bula 
mıvordu. 

Ona bu kadar keder vermiş olduğu 
için hayret ve teessüf duyan genç ka
ranlıkta onun elini arıyor, ince parmak 
hırile onun elini tutuyordu. Bu eli bü
yük bir muhabetle s1karak ondan özür 
dileyordu: 

- Osman Bey beni aficdiniz, geçen 
hadise beni tahmininızden fazla müte
~ir etti. Benim için her zaman bu ka 

vdyurdu bill9en! O scktz yaşında iken Ne
jad öldüğü zaman ne kadar çok ağladı. 
günlerce cBaıba! Baba!• diye yavrucu
ğum nasıl sı:zfacb! CJnun ağzından dökü
len lher cbcıba. kelimesi hıma sem hatır
la tıyorö'u. 

tçlıi ve hassas kızım bana: 
- Anne, babamı istiyorum! O gelsin! 
Diye yalvardıkça sana, onun hakiki 

babasına koşmamak için kendiml güç tu
tıuyurdum. 

Kızımız çd'ıt içli, çok sevimli, çok ince 
bir llm:dı ve yaşasaydı cidden bul.Ur..marz 
bir kadın olacaktı. 

- Git, kızının küçük kabrinin üzerini 

çiçeklerle süsle Cah~ sağken yapmadı
ğın va:niıferri öhiükten sonra yap ... 

İşte bu m.clO:'J.b:ı sana bunun için yaz
dun Camd. 

TOrk RevO C peretl 
•-....a.ı~ .... ._-~ Bu ııkşıım Şeııyol Çı

..... .v ...... 

nardibi nıle b bçeaiode 

EFENiN AŞKI 
operet 8 perde 1 tablo 

yıu:au, bcıtcleyoo 

Muhliı Sııbabattiııio 

r.aber, !borçlu .............. ile bırlikte müteselsil kefil ve müşterek m.iiteselsil 
borÇlu sıfatile ödeyeceğim. 

ISTANBlJL HALK 
TiYATROSU 

Kamın Gnlor ve 
ı rkndaşları 

Bu akşam Altıotepe 
aile bahçesi 

MEMIŞ ÇELEBi 
Tarihi komedi 3 perde 

Kefilin adresi 
c5428:t 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gençdur 

ve arkadaeları 
Bu alr,am 

Karogümrik "Eald ÔSan,. 
yeni "Kural., •oem nda 

Ce ııad Kara Mustafa 
Tarihi piyeı 4 derde Murad Şamil YBTJetell 

.en~ onq'J'~ .. v.~ 'l'F.FRfKA<ı1· 27 gelmiyecek! 
- Fakat hayır!. 
Emine Osmana izaha çaba yordu: 
- Hayır.. sizi i}{ısaca sev~illrdimı 

E •ı • • fakat... Ben evlenmek istemlyorum. 

ını·nen•n ~e-"gl IS.. - Bir dakika e~l evlenmek hrt.e-~ & ~ .... & diğinizi söylüyordunuz. 

- Size izdivaca aleybtar olmadığımı 
söylüyordum. Prensip olarak ... Fakat 

Nakleden: Hatic42 Hatib hakikaten evlenmek mevzuu bamolun-
dar iyi ve bu kadar Artık sıkılınıya - ca tabii iş değişiyor. Çünkü şimdiye 
nazik olan, sizi üz - raık hıçıkı.rıyordu. 'kadar kimse l})eııimle evlenmiye talih 
.iüğüm için çok ca- Emine onun hıçkı - olmadı. Bunun için lbu meseleyi hi9 
nım sOO.lıyor. Evet rı.klarını duyuyor bir zaman dddi ve mümkün bir Şf!1 
evet.. benim ıçın ve karanlık.da şöyle olara'k düşünmedim. Anlatabiliyor mu-
çıok nazik ve çıok dyi sezebildiği geniş o • yum? 
idiniz. Bu akşama muzlarının titreyi - - Sizin iyi ve nazik olduğunum bili-
kadar ihtiyar sevgi- şini ıhissediyordu. yorum. Bana en son kederi vermek b-
iimden ve sizden - Bir çeyrek sa .. temiyorsunuz. 
başka hiç bir kim at tir ağlıyorum. de- _ Yok canım ... Hiç bir şey bilıni .... 
se bana karşı nazik di. ~ak ?OObahtım. yorsunuz. Hiç bir fiCY anlamıyorsunuT.o 
q'lmaıruştı. Ben5m1e - Rıca ederim Esasen 'bilinip anlatacak da bir şey yok 
meşgul olına~tı. Osman bey böyle ortada .. 

Onun itiraz ed~r ağlamayınız göz .!:tş _ Ben bayaği basit bir adamım E'r 
bir jestini gf)riince larnızın bana mut - m·ne hanım belki bana söylenilen şey-

- Evet, evet d.1- hiş bir tesiri var ... 1 ı. hak"ki manasını anlıyamam. Fa-
B 

.. 
1 11 

erın ı 

ye 5'Ö11Üne devam u soz er zava 1 kat lbana söylenilmiyen sözlerin hep-
etti. Bıen ne söyle- Osman Tereanın sini anlarım. Şimdi benim bu gillüng 
diğimi biliyorum. ümi~sizliğini azal - ümidsizliğimi affediniz ve geliniz :i~rt. 
Yalnız Hadi 'Bey ve t~cagını t~id : - ye girip ve bir dans edelim. 
siz benimle meşgul thyordu. Bunu go • Emine· 
oldunuz .. bu akşama kadar bütün öte- f olarak intibah ettiğimi söylemek gü- j ren Emine şaşırmUj ibi1 halde sordll': _ D · t ek . tem· orum. diye 
kiler benim mevcudiyetimi bile sez - lünçlüğünde ve küsta.hlığında bulunu- - Söyleyiniz ne yapayını? Ağ'lama- ld ansd se·mı ıs, d ıyhi bn _ 

· · d 0 · i . A •• 1 mırı an ı. ız n mes u ç o a....-
mez görünüyorlardı., ~~· Skızın tar~: k~~ ır an ste- y~n~z. dıye ne ya?mam 1azımse soy e- memnun olduğunuzu o kadar gıl>nnelt 
_Fakat siz de itiraf edersiniz ki onlar nılmı~ece olan :;ı: : · .. . . 

4 
yınız onu yap.~c~gı_~:. .. .. . isterdim ki. .. 

bu akşam 'boş geçirdikleri, kaybettik- Emme onun sozunu kestı. Ve cıddi Burnunu guru1tül.lu gürültülü sılen . b 
· · · b' ı o T . - Bu şeyın artık hiç ir zaman leri saatleri fazlasile telafi ettıler. Sı- ır ses e: sman ezcan. .. •·· v k uh'temel 

zin bu aıkşam 'bir zarer gccenizdi ve - İyi, namuslu ve sevimli ve sevilen - Beni biraz seviniz bu kafidir. ~.~~n olmıy.acagı pe m 
Ded. E · · d ' k · t ı gorunuyor. Emme hanım. ben aptal gibi bu gecenizde... bir erkeğin yanında yaşamak herhalde ı. mıne şım ı ço ıç en ge en 

- Osman bey mülbatağa etmeyiniz. bir saadettir. dedi. bir samimiyetle: - Siz bana demin güzel, zeki ve i!Mı. 
Ortada zafer vok.. . Öteki acı, acı güldü: - Ben sizi biraz değil, pek çok se- Bir kızı sevdiğinizi söylediğiniz zaman 

- Hay1r mÜlbaJağa etmiyorum. Bu - Reddedilen bir saadet... verim. Osman bey; diye cevab verdi. ben halazademden !bahsediyorsunuz. 
Pkşam sizin güzelliğinizin istidadınızın Ve Emine bu acı kahkahanın iboğuk Bütün kalbimle severim. zannetmiştim. 
herkesten yüksek olan şahsiyetinizin bir hıÇkırığa döndüğü.nü hayretle işitti. - Bütün kal'ble değil kısaca sevi - - Halazadenizden mi?. Hanglshı -
ıaferi idi. Ve sizin bütün İstanıbulun Ne yapacağını ibilmiyordu. niz. den? 
'akdirlerini üzerine çek-miş bir genç - AğlıyQr musunuz?. Oh rica ede- Genç ıJ<ızın cevaıb vermediğini gö - - Kadriyeden ... Evlenmek istediği-
ı-ız olduğunuz daktka1arda ben ah - rim. Ağ1adığınızı zannediyorum ... Söy- rünce: niz 2enc kızı o zannetmiştim. 
maklık edivor ve size sizi hayat eşim leyiniz ağlıyor musunuzı - Görüyorsunuz ya bu elinizden (Arkası var) 
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.AJICIE SUlTAM 
Yaralanan sekban 

~~r, bu ~ı okur okumaz,_saz ses Jbir gen~ti. (Civ~lek) likten, henüz (ya. 
ıennı bastıran bır ·nlra, kııhvenın cam- mak) lıga geçmı.şti. 
btrını sarstı. Azgın bir Yeniçeri, avazı Gençliğine rağmen arkadaş.lan Tur· 
çıktığı kadar: na Mehmedıe hürmet gÖ5teriyorlar, ve 

- Meded, yl HamYY!.. onu ~k seviyorlardı. Buna sebeıb de, 
Diye, bağırdı. Turna Mehmeöin delicesine cesareti ve 
Yeniçerinin bu nArasını, 24 üncu sek ayni zamanda, (24 Sekbanın ustası) o-

han efradından birinin şu sözleri takib lan (Kabakçı Mustafa) nm biraderi ol-
!tti: mas1 idi. 

- Hamiş (1) ·· Gali>a, yoldaşın ar - Yeniçeriler, beyhude yere bağırıp du 
Jlası, fazla kaçmu} . ruyorlard1. Vücudünün muhtelif ~r -
N~ayı atan Yenıçeri, derhal cevab !erinden yaralanmış olan Turna Meh • 

\1erdı: . . .. medin. bir ar.kadaşı tarafından kaçırı -
- Arpayı, senın baban yer .. Bız, a - ı "ı.:: "ldü" v •• •• b'l · ı d ,a · 'lp govuru gunu ı mıyor ar ı. . 

ta Dimyat pirincinden pilav yer .. ve 

- Ölüyorum .. bir yudum. su ... 
Diye mırıldandı. 

İbrahim, acziçinde kıvrandı. Gece • 
nin bu vaktinde, bu rssız sokakta ona 
suyu nereden bulacaktı? ... 

Alaca karanlıkta, İ1brahimin göziine 
bir kaıpı ilişti. Derhal bu kapıya atıl
dı. Kapıdaki büyük pirinç halkalara 
yaıpıştı. Bütün kuvetile çalmıya başla
dı. 

Biribirini takib eden madeni sesler, 
o derin sükun içinde, uzun akisler hu
su le getiriyordu. Fakat kapı açılmıyor 
ve zalim bir sükut, devam ediyordu. t'azaki üzümünden hoşaf içeriz. Turna Mehmedi kaçıran arkadaşı, 

Sektban neferi, yerinden fırladı. Yum (Zileli İbrahim) di. Bu .f:c18kar arka - iBu kapı, Hatice Sultan sarayının ha-
1'\ıklannı kal;asına dayadı. Başını dim- d~ş •. y~:~~n ~anfar ıçın<le yere se- rem dairesinin araba kapmı idi. Gece
~ tutarak Yeniçeriye hakaretle bak _ nldıgını gorur gormez, onu ayaklar al
tı: tmda çiğnetmemek için hemen sırtına 

leri de, saray kapılarınn açılması. bir 
usul ve merasime tabidi. 

İlbrahim, bunları bilmiyordu. Ve mü 
temadiyen tunç tokmakları vurarak: 

- Bre yoldaş!. Yediğin içtiğin ile yüklenmiş .. kahveden dışan çıkara • 
lii'byan gibi ne öğünQr, durursun ... Pi- rak yan so~klardan b~ri.ne girmi~ti. 
llv ve hoşaf ile işkeni>e şişirmek rna _ Maksadı, cfogruca Rumelı'lnsarına go -
l'i&t değil. Ağzmın tadını biliyorsan, türerek, orada bulıunan biraderi (Ka - - Yahu!. Burada insan yok mu? .. 
tunu yemelisin. hakçı Mu9tafa) ya teslim etmekti. Yaralı bir yamak, ölüm halinde .. inim 

Diye bağırdı. Hemen beli'l'lden koca Fakat Turna Mehmed, iri yan ve a- inim inliyor .. Allah rızası için, bir yu-
htağan bıçaluıı sıyırarak. Yeniçeriye ğır ci'\ ·eli bir delikanlı olduğu için o- dum su verin. 

~~!~ban: • ri 
1 

b ha 1_ ti 1ro nu ancak, Ortaköye kadar taşıyabil • 
~l\. neıe n n u rel\.e , r - · H ı· s lt d L._1 k nlı ı· . _:..,_ t . mış.. a ıce u anın sarayının uvar-

Diye, 'bar 'bar 'bağırıyordu. 

:ılarem daıresindeki nöbetçi kalfalar, 
kapının çalınmasını ve tlbrahimin acık 
lı acıklı bağırmasını işitmişlerdi. Ev -
vela, ne yapacaklarını şaşırmışlar .. 

-.u an a ne ırenın zwıur e mesıne .. .. . _. 
ktti geldi. o amia krtı~lar, palalar, ya- lan o.nu.?e gel~ı~ zaman, artık gücü 
lağanl'ar panldadı. Kahvenin içi bi:ribi.- kuvetı tukenmıştı. 
11ne kan.ytı. İbrahim, bu kanlı yükü, daha fazla 

Korkunç bir boQ'aZ'laşma başladı. taşıyamıyacağına kanaat getirdi. Lakin 
Sekbanlar, büyük bir cesaret gösteri- Yeniçerilerin kendilerini tak~b ederek be'kleyen haremağalarına beher ver

sonra, Mabeyn kapısına koşarak orada 

)'orlar.. Strllanndakf kısa cebkenleri hem Mehmedin, hem de kendisinin, mişlerdi. 
Çıkarıp !«>&nna sararak kalkan gibi i- palalar altıntla can vreceğinden de bü 
~ tutu~rlar .. sağ ellerindekd yata - yük bir korku içinde idi. 
lanla'rila Yenlıçeri1erin ürerine atılı • Vakı.A, Turna Mehmed henüz yaşı -

Fakat kapıyı açmak, mümkün değil
di. Çünkü, sarayın bütün dış kapıları
nın anahtarları, şu ande (iBaşağa) nın 

yastığının altında bulunuyordu. Onu 
uyandırı.p kapıyı açmak için de (Sul
tan hezretlerinin ferman buyurmQS}) 
icab ediyordu. 

~rlardı. yordu. Vakit va'kit, yaralarının ıstıra-
ka Yeni~ri'ter bu cür'etkarane hücum hından inlij"<lrdu. Fakat bu inilti, git
b rşısın~ 1'l.t an P1Blemışlar.: etten .tikçe zayıflıyor, artık ölüm emareleri 
ir kale gfbt, ka~ntn bir kiSşesine top beliriyordu. 

1tnınış1ardı. Fakat sonra, kendilerini 
.___ İbrahim, Turna Mefmedi yere yatır-
wuı.ıarl1yarak hep birden Sekbanlarm ü- d M h 1 b" ~- . d d bekl' 
Pıeıine atıbn·"" .. rdı. ı. eç u ır .l\..uvetten ım a ı-

"'9"1 yormuş gı"bi, et.rafına bakınmııva ı})!l.c:- Halbuki şu ande, sokakta yatan bir 
la lriç şüphesiz ki Sekbanlar mağlCıb o- ladı. J -ı yıaralıya su vermek için Sultan haz.ret 
la ~aklar .. be1k1 de, bire kadar kırılacak- KADIN KALBİ }erini uyandırmıya kim cesaret edebi-

rdı. lirdi. Zaten Sultan yatak odasına çe-
bi Bu acı Akı'bett keşfeden sivillıerden Tam o sırada, Mefmed hafifçe kımıl- itildikten sıonra, o çağırmadıkça odaya 

rkaç kişi bıçaldanm çektiler. Sek - dandı. ıstıralbının derecesini gösteren girmek adet değildir. 
~ara yardım etmek istediler. Fakat acıklı bir sesle: 
~hanlardan biri, kuvvetli bir tekme ==============================ı:::::::===============-=====:::::::m 
~. yanıbaşındaki sivili geri fırlGttı: 

(Arkası val') 

dı - Geri dur, bre .. bu, orta kavgası -
r. Yoldaşlar arasına başıbozuk gire -
~

Diye, bafırdt. 
k SiVillerden çoğu, koı1ru1annoan so • 
ağa fırlamlflarch. BunJerdan bazıları 
~-bu kanlı w.k'ayı haber vermek ~çin 
'Yl>hane kulluğuna Jmşmuşlardı. 
~ğazkesen w Tophane kahve1e • 

~~eki helk. sokaklara 'boşanmış, o ci-
• ~r~ büyük bir velvele uyanmıştı. Ve 
~ _gurnıtn, çarçabuk Garata meyhanev 

Tine taşmıştı. 
ha Şimdi, o mey'hane1ercle bulunan Sek 
lı nıar ~ Yeniçeriler de vak'a maihal
&.~~ kOıftıyorlar.. onlar da bu kanlı bo. 
~~aya iştirak ediyorlardı. 

~b Abdullahın ~i. bir muha
\ı Sahnesi hallni atmıştı. Dükkanda, 
!rı l"ılrnadık, parçalanmadık EŞ.Ya kalma 
~ı." Ayni zamanda, boğazlaşanlarm 
la 1 o kadar çoğalmıştı ki, artık bun
~~a'hvetıaneden dışarı taşmışlar, so
larn ve karenlıkta mücadeleye baş • 

tşlardı. 

flit~ eniçeriler, yamakları iyiden iyiye 
lŞtırıYt>rlar: 
~ Bre, 24 iln cemaati!. Bizler, eb • 
-.a (2) olup otururduk. Siz, bize ta-
9!'~ ettiniz. Bunca yoldaşın kanına 
dlru iz ... Sebe'b olan çakalı teslim e • 
tttr t. ~ bire kadar, cümlenizi kı-
n~ırirb.. ' 
a ı~. bağırıyorlardı. 

\t~ kanb hAdlsey.e SElbeb olan, Kas -
~ Mehmed) isminde 

t~) (!~ laearıenm 11111, f&r898Sl <HAanus) 
• ""u.ı:i) d ~ ~ enıBür ... V&ktlııılz ve lüzumsuz 

it llıutaıı!en ııwtıan., llıtlha m&tanundıa böy 
(2) ~ e edDJr. 

aııı: --., .. 8llkat. edip 
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Sayfa 13 

16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 20 ._ __ _,,, 

Tiirkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Saray teşrif atı 
Famaıgust:a 'nın zaptında hiristiyan - mi.ş ve Türk~ olarak yanında bulu • 

Jara ~k büyük zararlar yS?IUŞtır. Bun nan1ara sadece: 
dan sonra Sinan, (Beylerbeyi) liğe ~ - Baka baka haramzade gavu -
(Paşalık) a yükseı.miş ve en sonunda ra! .. (3) demiştir. 
(sadrazam) olmuştur. Sinan paşa Mal Şimdi 'biz gene asıl mevzuumuza av-
ta muharebesine iştirak etmiş. şarkta det edelim: 
İranlılara karşı açılan savaşta~a ~a • İl'k Kanunun sekizinci günü, elçi 
rarhk gösteıuniştir. Birkaç yıl ıktıdar Herr Von Kreçvitz cenapları dört bin 
mevkiinde -ki bu, bizim İstanbula mu beşyüz altını arabalar koydurarak el
vasalatımı.zdan birkaç hafta evveline çilik tercümanı ile saraya gönderdi. 
kadar devam etmiştir.- kaldıktan son Ayni gün saat ona doğru, her ilki elçi, 
ra bifinmiyen 'bir sebebden dolayı, bu önde gümü.ş tepsi ve saatleri taşıyan· 
yüce mevkiden uzaklaştuılrnıştır. Fa- lar olduğu halde, ve adete tevfiken at
kat talihin kendisine güler yüz gös~r- lanna binerek saray yolunu tuttular. 
diği ve binaenaleyh yüksek makamlar Dış kaplya varıldığı zaman yüz kadar 
işıgal ettiği müddetçe amcası ( 1) oğlu (kapıcı) dedikleri aSkerlerin silahlı o. 
Feıiıadı hiç unutmamış ve bu adamın larak saf bağlamış bulundukları g6rü
da derece derece yükselmesine yardım lüyordu. Bu askerler bizim haşmet • 
etmiştir. Bu yardımı Ferhadın lu Rbma İmparatorunun (Haı1beci) lev 
en sonunda sadrazam olmasına kadar ri yani şahsi muhafızı gitbidirler. Bun 
devam etmiştir. İşte bizim İstanbulda ların zabitleri de komiser ve daha çok 
bulunduğumuz sıralarda Sinanın ye - da sarayda ölüme mahkUın edilenlerin 
rine Ferhad Paşa (Veziriazam) mev • işlerini bitirmek vazifelerini görürler. 
kiinde bulunu~rdu. Zira padişahlar arasında bir tebeddül * vaki olduğu zamanlar veyahut ileri ge 

Ferhad hakkında Herr Petsch'in bi- len saraylılardan bazılarının boğulma· 
!arı için hünkarın iradesi sadır oldu-

1Je anlatbgwına göre, birkaç yıl evvel 
de f ğu vakit hüküm, ibu kapıcılar tarafın-

Ferhadın paşa, Herr Petsdı'in se a. 
ret sekreteri bulunduğu bir sırada el • dan icra edilir. Bunun içindir iki Türk-

,_d - ler nazarında bu sınıfın ehemmiyeti 
çinin öfümü vaki olur. (Hatır.lli1 ıgıma vardır. 
göre bu zat A'Vusturyalı Herr Von Zi -
zinc'dir.) Ve cesedi memleketine gön- Biz sarayın il'k meydanına girdiği • 
deriliyor. Bunun üzerine imparator Ru miz zaman güzel binalarla karşılaştık. 
dblph, Herr Petsch'i elçilik payesine Bunların içinde, Pragdaki Prag sarayı
rerfi etmenin muıvafık olacağını ve bu nın karşısında olduğu gibi, saray sa
işi başarabile<:eğini düşünerek başka natkarlarının atelyeleri bulunmakta -
birini göndermektense kendisini terfi- dır. Bu meydanın öbür tarafına \'ardı-

an bu vazifeye tayin ediyor. Öteden • ğımızda kapıdalkilerine benzeyen bir 
beri devlet adamları arasında, bir kim· takım askerin daha ihtiram safı bağJa
se yeni bir makama geçince veya rüt- mış bulundukları görünüyordu. Bura
bece yükselince birbirini kutlamak a - da atlarımndan inmek medburiyetin • 
det ıo'lduğundan Ferhad da Herr de idik. Çünkü Hü.n'karın ikamet eylev 
Petsdı'e kahyası vasrtasile bu tebriki diği dairelerin bulunduğu üçüncü mey 
yapıyor. Kahya, Herr Petsch'in paşa - dana hiç bir atlının gitmesine müsaade 
ya takriben bin kuruş ve zarif bir tas edilmez. Hatta en büyük paşalar bile 
hediye etmesi lüzumunu ihsas ediyor. ikinci mevdanda atlarından inerek sa
Herr Petsch bu tası gönderiyorsa da raya yaya olarak giderler.• 
para yoUamıyQr· Binaenalleyh Fer'had (Arkası var) 
Veziria1..aml'ık mevkiine yükselince 
Herr Petsc.h'i çağırhyor, tekdirimiz bir (3) Hammer bu hAdlsıenin, kAtibllkte.n el· 
tavırla neden dolayı (senelik hediye). çllife terfi edilen Pe7.en ile sınan paşa ara • 
nin -ki cıeziyeye böyte diyorlar- şim- sında cereyan ettiğini Yazt;'Or. Hammerln 

Peze.n dediği adam tetrlkamızın mütead -
diyedeğin gönderilmemiş bulunduğu - did yerlerinde adı geç.en Hen- Petsch'dlr. MD 
nu soruyor. Herr Petsch özürler dile - euıt lronU1J1Denın tendi.sile Ferhad pqa ara
yerek henüz ceziyenin gönderilmesi za aında geçınif bulunduğunu b1zzaıt Herr 
manı gel'mem~ bulunduğunu, şill')diye Pet.soh'den lfltm.i§tir. 

kadar bu yolda hiç bir gecikmeye mey- Hammere IÖJ'e bu Jronuoma şöyle olmuş • 
dan verilmediğini, mahaza uşakların - tur: · 
dan birini derha1 Viyanaya lroşturaca· •Sinan ıtmcı defa aadarete tayin edilince, 

gı- nı beyan ederek oeziyenin daha er - divan heyeti huzurunda kaba bir tarzda tev 
clhl hltab ederek hiddetle: cVerg1nin tıedt -

ken gelmiş bulunmasının kendisi için yeslnde nlçin bu kadar tea.hhür g~terlli _ 

de şayanı arzu olduğunu izah eder. Vev ;vor?. dedi. Pezen, btmun sebebini bilmedi • 
zir, Herr Petsch aleyhinde baş'ka bir tını ve Viyanaya yazacağını söylemes.1. üııe • 
bahane 'bulamayınca bu dıefa tercüman rtne Sin.an paşa gene o şiddetle deıvam ey • 
vasıtasile: ledi: •Adi bir yazıcıyı (Pezen'i kasd eder) 

,. .. elçi yapmak ıkıtldarını Viyana Kralına kim 
_ Viyana kralı (2) adi bir katibi verm4 .... ı~? Pe . P 1_,. . . ..,uu •· zen. cı a.cı_, bir dunuz ço -

Saadetlu Padişah nezdine elçi tayın et- hanını rezır yaptığı gibi imparator da bir 
mek kudretini nereden almıştır? yazıcıyı setır yapa.bilir.• cevabile mukabele 

Diye sorar.. Bunun üzerine Herr etti ki Sinan paşanın çocukluğunda Arna _ 

Petsclı, hiç düşünmeksizin: vudhıkta domuz ~ ıbulunduğunu telıntb 
ııı.. p ... ;ıo; ..... h ha retle · . ..1.... ederdi. Sinan paşa bu oeva.bdan münf61l ol• 

- Saadeuu ~ z •. rının ~ madı, huzva tarşı tebessüm ederek: cKA. -
muz sığır ~banlannı en yuce ~alık tır benim pan.yı o olnsten akçe ile öderdb 
nıevkiine getirmeğe nice kudreti var " tözlertru l!IÖJ'ledi. 
sa, ekndim olan Rloma imparatorunun Ha.mmıer, clld-7, aayfa-177 
da bir kAtibi elçi yapmak ve onu Koe - --..... ._.. ......... _ ............................. . 
tantaniyede Hünkar ~zdine gönder • 
mek kudretini haiz olduğunu kabuI et
mek lazımdır. 

Diye cevab verir. Bunun ü.ı.erlne Fer 
had, Herr Petsch',in ~k cür'etkArane 
olan cev~ını beğenerek tebessüm et-

(1) Sadaıret mevkltni 1.§Kal eden, Sinan -.e 
Perbad Paşelann aslen Amavud bulunda
ıan malüpı ıee de amca çoculıiarı oklmla -
nna dair tarlbleıxle bir malOmata teadM e· 
demedlm. Miiterdm 
(2) Q(lnlcll bu, onıa.roa knpa.ra1ıoı.rumuza 

verilen bir tırmı.ndr. cbnparatm) demeti 
redd~ler. İddia eytıeder t1 Padifahları 
R.oma impa.rıwtorlutunuın varisidir. Zlrıı der
ler, R<mla knpaıUmtuiu ~ Runadan 
Ko8tantanılyeye nalclolunml]ftur. MllelJlf 
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Kanlı hailenin son perdesi 
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Futbol f ederasyonn mill1 kome 
maçlarını idare edememiştir 

Yazan : Ömer Besim 6 :il • ,_ , _ ___ , ________ _ 
Aybcy bu mektubu gözyaşlarile o - - Senin için hamam hazırlattım is- 7 li1 • Milli kiline şampiyonasında .. klüb1erin 

kudu. Bütün nefretine rağmen gene o- tersen gir- s I~ ,__ --.ı- başma gelen, pişmı-? tavuğun başına gel-
nu sever gibi oluyordu. Ka~binde aşka - Çok iyi olur Şeceretüddür. 9 -- ---ı--1--ı--ı-;....ı..-ı-- mıcdi. U2Ull soneler, bu sahada tecrühc 

benziycn bir nefret, nefrete benziyen İkisi de yataktan indiler. Aybcy hay- 10 I• il kazanmış olıa.n salahiyet sahibi kimseler 
bir a~k vardı. Evet ne olursa olsun o - ran ve müteessir kendine bakan kadını mi!!li küme şampıronası hakkında tanzim 
nun bu son arzusunu yerine getirmek bir kere daha kucakladıktan sonra ha- SOLDAN SAôA ve YUKARDA.."'J AŞAlil: edilen taLimatnameyı aldı klan zaman bu 
gerektı. Uykusuz geceleri, aylarca aş- mama girdi. Artık onu bir daha gör - işin çılkcrr biır tarafı olmadığını görmüş -
kının üstüne doğan mehtabı ve sonu miyecekti. Ateşli hülyalar ve zevkli 1 

- Kusurlu. 1'cr ve haklı itiraz •ıe tenkid1erde bulun-2 - Taba.betin s1ntr hastalıkları şubesi -
gclrniyen arzularım hatırlad1. Birden sahnelerden ~mdi ne kalmıştı? Ağ)r şart lahikası. muşkın:b. 
Qııun yarı şeffaf yarı mat vücudü, göv- bir baş ve yurgunluk .. ta'kunyasınm çı- 3 - Kolay - zekası olem. Flutlbol federasyonu ve onun ~lerlni 
d<'Sinin yılankavi kııvnmlan göııünün kardığı sesler boş ve ıbüyük hamamın 4 - Abideler - Rü-z,gfir. gönen cyrüksek hakem encümeni• nin u-
öniine geldi. Vücudüriü bir alev kap - ku'bbesinde akisler yaparken. artık ka- 5 - Son - İyi olımıyan. zıuın tıetkiık ve incelemelerden S011!ra ha -

1 d K
. f · k 1 d • k h 6 - Kamer - Kıskançlık. a ı. ın ve ne retın amçı a ıgı ço rısınm ayaline dalıvordu. . zırlaA~fu ileri 9iirül~n milli küme maçhırı, " 7 - Çabuk - Fe.5ad karıştıran. ~"<j 

ihtiraslı bir gece yaşayacaklardı. Nef- Hamam Ç'Ok sıcaktı. Bir köle çağır - s _ onu doğurtan _ Bir nota. hiç tıelıir edihniveceği iddiasile g\Jya 3 
ret edilen bir kadmı sarmak, onu dö - mak için kapıya gitti. 9 - Blr yere yerleşt.lmıek. Temımuwa bitecekti. 
ver r:ibi parçalar gibi okşamak. Sonra Hayret kap• kilidli! ıo - Muayyen zamanda alınan p::ı.ra - Fenerlbahçe.ntn yıldönümü çıktı, bir 
kin V<' intikamla inleyen ateşli dudak- - Beıdreddin Lfilunun kızı hoşça mı Yapmak •Ciiriimler tçin kullnnılır.• hafta ileri atıldı. 
ı Geçen bulmacanm halledilmiş ba1-1•! 
ara '!Öğüs germek, oh! .. Bu hakikaten A,1bey? .,........ Galaıtasaraytla · Demirspor arasındaki 

pek acı bir ze\"kti. Arkasına döndü. G<."niş kubbelere SOLDAN SACA: puvanJ.arda müsavat oldu. averaj ortn -

Hemen atına atladı ve Mısır İncisi - yükselen mermer sütunların arkasın - ı - Yerebatnn. dan kalkınca 23 ve 30 Temmuzda bu iki 
nin sarayına bir hırsız yahud macera dan elleri kılıçlı beş akai!ac;ı çıkmıştı. 2 - Eğer - Lakin. klü'bün iki defa maç yapmasına karar ve-

dü.cıkünü bir ça,pkın gibi girdi. Şecere - Saray entrika'larınm vaban<'ısı o1ma - 3 
- RczakJ - L. - E. rild.i. 

tüddür onu tam hfüyalarının tecessü - yan A'\fo.ev kci hakikati derhal kavTa-
4 

- Erot - K. - Ab. 23 Temmuzıdaki maçta Demirsporun 
5 - B - K - Alftımet. 

mü halinde karşılamıştı. Hiç bir za - dı ve korkunç bir feryad kubbeleri 6 _ Alıklık _ Se. kaptaını ve kıaFecisi hakeme taarruz etti, 
man bu kadar güzel ve ateşli olmamış- inletti 7 - Ta - Akalim. maç yanda kaldı. 30 Temmuzd'ıı yapıla-
tı o!. - Ba'1a vapac~ın bu muydu? Şece- 8 - Aklam - La - A. cak maçta da puvan m'5savatı olun;a o • * ref' ~dür?. 9 - Ni - Besi - Ad yıun uq:,atılıacak. gene beraben- kahnırsa 

ıo - Ne - Temadi. 
Sabah tül perdelerin arasından b'r Kö!'e1erden biri havkırdı. lrupa omaıdaTı ikiyP bölünerek hır par -

ışık v~ hararet ilahesi ~bi ~irerken - Sövl('"meyjn şu nan körü! h·ili · e .............................................................. çası Ga'lıartasaraya, bir parçası da Demlr-

M1s r İncisi, kendini nala kolları ara - kemlik roen cezasına katlanır. ı ~ spora veri~kti! 
sında tutarak uyuyan Aybeye hayran Şimdi hamamda müt'hi~ bir bo!luc;ma Bii doktorun günlük Halıbu.'l(i ne öyl:e oldu, ne de böy1ıe ol-
hayran baktı: lba~lamıştı. A,·bey kölelerin ellerinden dlu. Yeni gelen bir kararla, Galatasaray-

Bu böyle o1mıyacakt1. kurtulımıva çalısrvor, kapıyı yumruk - notlarından la Deırrrln:wor arasındaki maç ikinci bir 
Onun hareketinden AYbey de uyan - luvor. f ervad edivordu. tdl:f.iğe kadar teh:r edildi. 

mıştı· _ Beni affet ŞeceretüdÇür! Ben vap- A ,. Şimdi söylıeıdiğirniz yalan mı? Böyle 
- Se\·gi1im! tım sen vapma. evlenmekten, salta - satı ÇOCUh/ar ! J bir v34iyet pişmiş bir tavuğun ~cnna ge-
- Aybey! nattan vaz geçiyorum. Asabiyet nerede b~ar ve nerede b4- lir mi? •• 
- Çok yorgunum Şeceretüddür! ( ATkac;ı var) tıer? On iki aydan.ben idman üstünde du-

1:: Asabiyet ta.blrlle heI'.ha.ngt bir hasta - raın fu1ibo1cubra hiç acımadlğımıza göre: 
• lığı merbut olan ve o hastalığın A.razın-

Ja p on - Ingı·11·z 1·tı·la" fı Avrupadakı· dan sayılan asabiyeti dU.,ünmemeUytz. ikinci bir tefüliğ gelın.ciye k:ıdar, kupa -
Me3elrt beyin utı.ha.bmdan, sa.r•a hasta- nın yarısıın.ı orst.ın kaçırmamak için ıstim 

ıh h 
• • k • lığından ve sar'adan mütevellld asa1>1 - üzerinkle duTCITlak mecburiyeti karşısında SU Cep eSJDl ta VIye etti ye.ti-er b1zlm buradak.1 movzuumm hart- buIT.i.marllaınn Allah yardımcıları osun ... 

clndedlr. Hatıtli. bu nokta.da daha nert İşte ayak üzeri hazırlanan bir taliınat-

(Baştarııfı 7 nci savfadsl 

lığa girmeksizin dalına Avrupadaki 
ihtilfıfları doğu Asyada istismar et -
meği bilın~tir. 

Bcrlin - Roma Mihveri birkaç sene
dir, bütün İngiliz donanmasını Avru
pa denizlerine sımsıkı bağlamakla Ja
ponvaya en i>üyük hizmeti yapmıştlr. 
Aı .... .Ak şimdi, Japonya Çinde, ve umu
miyetle Passifikte İngiliz ve Fransız 
kol'onilerini tazyik ve tehdid suretile 
Berlin-Roma mihverine tam yardım 

edecek iken o, bu tehdidi mahaza İn -

giltereyi kendine, adeta zorla, celb et
mek için yapmış ve işte görüyuruz ki 
muvaffük da olmuştur. Merkezt Avru
pa devletlerinin politikalarına dayana
rak ve AvrU{Panın şimqiki durumunda 
İngilterenin kendisine uzak şarkta hiç 
bir ey yapamrya-cağını iyice bilerek, 
Çinde baş-1adığı ve iki senedir epeyce 
ilerlettiği işi Japonya şimdi tekrar İn-
gilterenin yardımiıe bitirmek istiyor. 

J aponyarun 'bu sırada İngiltereden 
istifa.desi pek büyliik dlabillir. Ancak 
Büyü'k Beritanya hükfunetinin Çini ne 
derecelerde ihmal ve yüzüstü bıraka-

Bu anlaşmanın 'bize öğ'reteceği bir 
hakikat var ki Japonya Aksayı Şarkta 
henüz sırf kendi gücüne güvenerek 

muazzam işler becerecek vaziyette de
ğildir. O heı1ıalde ve her !hususta isti

nad edeceği büyük bir devlete muhtac
tır. Bu da, evvelce olduğu gibi şimdi 
de İngiltere olacaktır. 

İngilizin siyast meseleleri daima geç 
kavradığını i<ldia ederler nmma bir 
kere knvrayınca da ne yapacağını bile-

mediğini hiç bir kimse söyliyemez. Ke
za İngiliro atd'olunamıyacak bir şey 

daha varsa o da sabırsızlıktır. Sabret
mesini bilen kazanırmış derler ki pek 
doğru imiş! 

Bizce yeni İngiliz-J8J)On anlaşması 
Aıvrupa sulıhü için yeni bir falihayir

dir, ve q,u sebeble memlekE"tin bu an
laşmayı yalnız iyi telakki edeceği aşi
kArdır. 

H. E. Erkilct 
. 

Günün adamları 
<Baftınıtfı T ncl sayfacfa> 

gklerek ruhl gayr1t.a.'b11Uklere müptclA 
hllkaten gerl ve mü.tereddi veyahud bir name yaNY101& patlak verince. averajda 
nevi hırsızlık cınnetı.ne müptelfL ola.n _ sarahaıt yıclk diy-e büt;ün nizamlar ayak al
ln.r. paranoyan olanlar başlı başına öt- tına al:ınm~ mtllf küme şampiyonası da, 
rer hasba olduklarından bunlar da b1 - f.utnxn federasyonunun hatası yüzünden, 
z1m mütalea saha.."llıza daıhll değildir - beden teıibh~ umumt müdür1ü!tfinün 
ler. Biz burada asabi çocuk deyince ha-
reketlerinde değişfkllk ve Lnhiraf ile başını na"ıak ~re derde sokmustur. 
harekl ve hissi mera.ki?Jde kezalik vszı- Kadı1rovtdleki maçta çıkan hadised'en 
te bozukluğunu anlayacağız. Fakat bun rorııra, FertPıfuahç0 kl•:.ibünün duş mahnl
lar müvazcnesizJer veyahud dertn deJe- '·ine ga~ilıeıri toplayıp beyanatta bu -
nere sınıfından değildirler. Bunlar nor- lıuınan federasyon reisı birnı enerji gös -
mal olarak gldilmesl lca!:ı eden dooc!oR -
ru bir yoldan inhiraf edenlerle tabi! t.e- terse idi, kupa çoktan asıl sahibini bul -
kft.mill ve tnktşaf esasında vukua gel&- mruş ollua-du. Ben klüblerln yerinde o'lsam 
bllecc.k olan bir taklDl tnakla.şm.a ve sa- lkn.ıpayı federasyona bırakırım. 
ınt.maln.rdan başka b1r şey deC1Jdlrler. Ömer Besim 

Asaj)J çocuklnnkı. görülen A.rarı ve a • S b 111.metıerden btn de haru sınır ıeza'hnr- er est gUreş seçme 
ıertdlr. U b k 1 

Pek müteaddld ?e muhteru şekillerd., m Sa 8 a arl 
ıa trtr QOk haller çocttklarda asnbl t.e - Beden Terib\ıyesi İs tan buJ bö!gesi gü -
zahürlm':I gösteııınclct.edlr. Pratik he.yaıt,- reş aj.aınlığıaıdan: 3C/7 /1939 tarihine mil
ta herkesin bu allımetıert lflyıldle an - sadif pazar günil Veznedlerd·~ kôin Sü -
la.malan ve tanıımala.rı tçln birer birer l"'"11T'nanıİ""e -. klübU salonunda y. apıla-
ve teferrüaıtlle göstermek lAzımdır. ....,,~·· " "'r--

Bu ba.'hse yarın devam edeceğiz. ca'k otan serbest güreş seçme müsabaka-* llaırı için: 

BazJ olrnyueufarnn ınek!tuıblarına ad -
ret1 yazmayı unutuyor.lnr. Ve bıtta.b1 ce -
vsıbsız lmlıyorlar GeTe'k cevn.b pulu yol -
ıanm::ısının. gerek adres yazılmasının ih
mal edfunemesı IAzundır. 

1 - Ta.rıh saat 12-13 arasında yapıhı -
oaktıır • 

2 - GüreŞ!ıere saat tam 14 de başl~na
caktır. 

cağı henüz belli değildir. Herhalde an-

i 
Stnyadinaviç kabinesinin sukutund:ın cevab ıstıyen ot:uyucuıanmm posta 

laqılıyor ki, n:giltere Japonyaya asga- sonra baridye neza?"etine getirilmiştir. pulu yollamalarını rıca ederim. Atat tat-

3 - Evvelce de bildirildiği gibi sik -
lletlerde iki kilo tolerans \•ardır. 

5 - Halremtiğe Ahmed Güııkan, VefLlc 
Gürlran. Saim Arıkan, Yusuf Aslan ve 
Reşad BE·y!koczllu seçilm~rdir. 

ıi tam bir tarafsızlık v~detmiştir. Ger- Sırbistaaıa iki voyvoda veren çok eski dlrd• ısteklerı muırabelüls UJ.ablllr. 
çi bu da Japonya için şimdilik kafi ge- bir ail --·'- b 

1 
...... _____________ , 

lebT f k eye meı~u.u u unan Alexandre -
ı ır: a at Japonya ile uz1aşm1Ş bi - TıriMsaır M Tiko "tch bü -k b 

taraf bir İngilterenin nihayet Çinde a vı yu ir vatan- ,,-------------------~ 
lbarışı temin için, Şang-Kay-Şek üze _ pmM!Tdir. Çalışmağı kendisine bir zevk. Nöbetçi eczaneler rinde müessir olması ve Çin ile Japon- ~fru bir zevk değil, bir vazi!e edfn

ya arasında bir tavaS51.lt ~ine gir~esi miştir. 
mümkündür. Japonya herhalde bu hu- Kendisinin çal'lşkan olduğu nfsbette 
suslarda İQgilterenin yardımından aza- mafyıErtiınin de çalışkan olmasını iste

mi istifadeler teminine çalışaiaktır. mekt1cdir. 
Çün'kü onun Sovyet Rusya ile olan M~a'kkakbr Jd doırt ve müttefik Yu

M '\,O'Olistan meselesini lıal ~in Çinle ~ra.vya Tsmtsar M.arkov1tch ile en bil
ar !aşıp uzlaşması larzımdır. yıOlk 6lıyast adamlarından birine ka~ 

~·eni İQgiliz-Japon anlaşmasının muş bururıımaktadır. 

Ba cece nöbetçi olan eczaneler •un -
lardll": 

İstanbul cibetindckller: 
Şelhzadeba.şında.: <Asaf), Emlııönünde: 

<Necat: Ahmed>, Aksarayda.: <Şeref), A
lemdarda: c Abdülkadir ı, Beyazıdda : 
(CemJl). Fa.t.llite: CEmllya.dt): Bakırkö

y(lnde: Cİstan'bul), Eyül>de: (Arif BeŞlr). 
Beyotlu cihetindeldler: 
İstnclAl caddes1n<le: <Kamıık>, Yilk • 

seldnldırnncla: <Vlngopulo), Te.ıkıslmde: 

5 - Y ılk:anda adlan yazılı hakemle -
ııin mezkık gün ve saatte müsabaka ye -
ııiıne ge~lerl rıca olunur. 

Atletizm birincilikleri Pazara 
başlıyor 

Beden Teıfuiyesi İstanbul bölgesi atle
tizım ajanlığından.: İstanbul binnciliği 
prQgramı şu suretle tesbit edılmıştlr. 

30/7 /1939 Pazar saat 10 da: 
Kategori 4 ve 3, 50 - 100 - 200 - 400 srç

meleri. 
Saat 14 d~ 3 ünC"l ve f Ü!lcQ kategori-

l'er büfiln finailer. • • 
Ka~ ı. 100 rnetra se9Jlle ve fin&a. 

6/8/1939 Pazar saat 16 d:ı: 
50, 200, 400. 11 O, 800, :>000, 4 x 400. Yu 

nan diıksi, di9k at.m3; yüksek ablama vıt 

u:zıun atmama finalleri. 
Kayid 28 Temmuz 1939 Cuma akşamt 

kapanır. 

Edirnede yapılan Eskrim 
maçları neticelendi 

Eskrim federasyonu tarafından hazır
lanaın mfüsalbakalann rcvnnşı, Edirnedt 
y.apıLrnıştıır. Ankara ile İstanbul takımla 
n arasındaki karşıla~alann neticeleri 
şuın.I a rdı:r 

Fl'öre 1 - Ankaradan (Naci) 2 - ts
tanıbt.ıT.daaı (İlhan), 3 - Ankaradan (MUS' 

tafa). 

Epe: 1 - Ankaradan (Zihni). 2 - An
kar.acfan (Na.ci), 3 - !stanbuldan (İl 
han. 

Kılıç: 1 - İstan.buldan (Osman), 2 -
.Aııı'lraa-adan (Zilini), 3 - 1stanbu1dan 
(Nıuri). 

MüscrbakıaJla.r büyük bir intizam içinck 
yapılım ıştır. 

Türkiye sür'at ve mukavemet 
bisiklet musabakafarı 

Öniimüııxlek:i hafh yapılacak olan• 
Türkiye sür'at ve mukavemet bisiklet 
müsabaka~an nazırlık.fan ikmal edilmif' 
fu. 

Bisildet federasyonu bu m!isabakallll"' 
da komiseıılik yapacak hakeme yirmi, di
ğer kont:rdl ve saat tutacak hakemlere d• 
beşer lira verecektir. DPrece alanlar• 
madalya ve takım itibarile kazananlarl 
yıi.rımi ile otuz lira arasında kupalar ve -
ri1ecektir. 

Tarık Ozerenginin teşekkOrU 
Pazar .günü idare etmiş olduğum Ga· 

liatnsa.ray - Demirspor maçında tanrruzt 
~yıarak yaralanmam dolayısile gere~ 
evııme gethnek, gerek mektub göndermek 
sureti}~ hatırnnı soran kıymetli arkadaf 
ve dOOt'kıırıma, ilık tedavimi yapan de • 
ğeıril!i ınreS!ekdaşlanma ve gazetelere son· 
SU2 teşekküırleximi sunanın. 

Dr. Tanic Ôzerengin 

lki Yunan:ı atlet Londraya 
gidiyor 

Yunaın.iStanın maruf atletlerinden 
(Syi]Jas) tle, (Mantikas) 400 metre mr 
nia müsa.'ba'kıalannn iştirak için ? Ağur 
tmla Lcmrlrada yapılacak olan bcynel • 
~l müsabakalara gireceklerdir. 

···-·········································· ... ········---CEMAL SAHiR 
Ba aqam Kar•ı\imrük Zaferde lllr te'1\•ll 

MEÇHUL SERSERi 
opereti yarın rece Yeıilköy l•ta•yon bah99-

ılnde yeni prorğ'a• RAMONA opereti 

Ankara borsası 
-e••a--

Açılq - Kapanış tlatıan 26- 7 - 939 

ÇEKLER 

Açılıt Kapanıt 
ILondn 6.118 ı.Ja 

INn - Yotl ~6.6571 1J6.6576 

~ 8.3156 S.1156 
~lno 6.86 l.61S 

O.nene 18.6760 t.8.5760 

Amuteradm 67.70G 87 .70I 
Berlln D0.811 i0.816 

Dr11Ue1 21.62 11.5~ 

~Una t Jl826 S.081b 

~fJ& ı.66 1M 

rrac 4.816 4.321 

Madrld 14.086 1'.()81 

~arıova 18.SUI 1'.842' 
Budapefte 3'"6:.11 14.4621 

Blltr8f uoo 0.000 

Belgrad 2.89ıl ~.scnJ 

Yolı:ohama 84.6~ 14.62 

3tokholm ao.sı eo.se 
'-fOSkO'Y& U.90 IS.90 

~ 

mr.hivct ve maddelerini henüz bilemi
yoruz: fakat ne olursa olsun İnıgiltere
nin de bu itilaftan Çinde sulhü iade 

ve A :'1"~p~da yeni bir haıi>i men için 
azamı ıstıfade edeceği muhakkaktır. 
Çinde ve Passifikteki İngiliz menfaat
lerinin bu suretle musaddak ve mah _ 

fuz kalmaları da onun için ayrıca bir 
kazanç teşkil edecektir. 

Bu fevkaMde nazik vt buhranlı za

manlard.a Tsiıntnr Markovitc.'ı Yugoslav
ya için p:ıba bf9llmiyecek bir kazançtır. 

O. Tu(ind 

CTa.ksJm), Yen1.şehlrde: <Panm&'kyan>. 
Şişllde: CHaHt), Galata.da: (İsmet), Fın

dıklııda: <Mustafa Nam, Beştkta:1ta : 
<Silleymnn Receb>. 

iSTiKRAZLAR 
Cirit. 1500, 400 maniaı, sın~ 10,000, 1--------w--------~ 

28 Temmuz Cuma rGnii akşamı 
'ı edilrule Pınar Babçeal 

NAŞIT ÖZCAN 

Bopfçl, Kadıkö1 ve Adalardakiler: 
Kadikö.Yıfulde: <Hilsn1l, Rıfa.t>, tiskQ • 

darda: CMeııkez>, Sarıyerde: (Asaf), A· 

4 X 200 fi.nallDarl. 
5/8/1939 Oumartegf saat 16 da: 
Kategarl 150, 200 ~ 400 seçmeleri. ~00 

"" mania fina.l, 4X100 finaL. 3 a:hm ve f;tfü· 

----------------------------~~ le atma final. 

dalarda.: CŞlna.sl Rıza). 

Kapu•I 
Ttlrk borcu I pefln 

• • lll • 
• • ı ndel: 



Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

AKTİF 

ka1a: 

Altın: san lallogram 1'1.1'19.910 

BANKNOT 
U1'A.KLI1t 

l>ahlldeld MuhablTlft : 

Türıı: l1rul 
llartçtekl Muhabirler: 
Altın: Safi kllogmm 9 058 321 
Altına tahvlll tabU lflrbett 
dövtzıer 
Dtter dOYisler ve Borçlu lllriDI 
bakiyeleri 

hazine Tahvilleri: 
:r>eruhde edtlen eTT'Alı:ı nakdin 
karıılıtı 
kanunun e - il inci maddele
rtne tevflkan haatne tnratınd.a 

•ltı tedlyat 

8enedat Cüzdanı : 

27 - Temmuz - 1939 Vaziyeti 

2UM.917,95 
20.955.4'19,50 

1.461.391,27 

384.928.84 

12.741.252,48 

14.SG0,42 

3.334.247,54 

158.748.563,-

17.228.027.-

Lira 
Sermaye: 
ihtiyat Akçesi: 

PASll' 

AdJ .,. !eftalt.de 
46.581.788,72 Husud 

TMfavilldeld Banknotlar ı 
SSt.928,84 ~ruhde edilen eT!'Ul nalı:dt19 

Kanunun e - 8 inci maddeleri 
ne ıevnıı:a" bu~ne tarafından 
dkt tedlyat 

Deruhde ed.llen l"r.atı nalı:dlJ• 
bakiye.si 

16.090.360,44 Kar~ılıtı tamamer. aıtın olarak 
116.ntt>n tedart\le •u:edllen 
Reeskont mukabtu Ulnten tedL 
nucl 

Türk Lirası Mf'·ıduata: 
141.520 538,- Dö'\i:ı taahhiidatı : 

4.217.134,25 
6.000.000,-

168. 748.563 .-

17 228.027 ,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000.-

3.016,48 

36.195.190.60 

Lira 
l~.000.000,-

ıo:ın .134,.25 

22!J.S20.536,-

34ı.052. 787 ,88 

3619U07,06 

1 Emniyet Sandığı ilanları 

O/o 5 faizli ve 8 
Emlak 

taksiti: 
1 

Kad~ Caferağa mahallesinde 
Mıoda D~ sokağında eski 176 
yeni 18 No. lı 

sene 
satışı 

ciNst Mubammen 
kıymeti 

12500 tk:i buçuk ikaı.ta onu ilti odalı 
üç mf a1l, su, elektrik ve 
b~ tesisatını havi bod-

rum katı k8rıgir diğer kat
ımı abşap bir evin tamamL 

Beşilm.aşta Ahbasağa mahaUesinde Dönt katta on bır odalı 1500 
eSk:i Dılamur yeni ja:ıdarma mck- maajba}ıçe ahşap bir evin 
tıe!bi sdkağında egki 69 yeni 73 No. lı tamamı. 

1 - AMf!l:It!lla 10 A~ustos 939 tarihine diişmı Perşembe gunu saat 14 ten 
16 ya kadar yapıla<:ak v gayrimenkulller en çok bedeı veren!erin üstünde kala
ca.Mır. 

2 - A.rıtıtıronaya girmek için muhammen kıymel!in % 10 u nisbetindc pey ak
çesi yat.mmak lazımdır. 

3 - Arttır.ına bedelinın dörtte biri peşin ve ıgeri bılanı seki:: senede sekiz 
müsavi takSitte öd'enir. Taksitler % 5 :fa ire ıtm>itllir. _ 

4 - Taksit!l'er ödeninceye ikadar gay rimcnkul Sandığa birine! derecede ipo-
tdkli kalır. (5325) 

TİCARİ Bırnı:DAT 128.483.366,44 

Altına tah...Ut lı:ahU d6"1zler 
Diğer dorlzler n aLır.a.tlı d.lrlnl 
bak1yelerl 

128.483.366,44 lıluhtt'lif: 93 443 S93,8S --------------------------....-------
F.aııam ve Tahvilat Cüzdanı : 

(Deruhde ~dllen evrakı nak
A - (dJyenln lrarşıh~ı ~ham ve 

CTahvllAt itibari kıymetle) 
8 - Serbest ubıı.m ve tahvlllı 
A.~anslar: 

lJazıneye lnsa vadell a vana 
Altın ve Dö'f'iz Qa•rlne 
'rabVUlt Qurlne 

lliuednrJar: 
'1..ııtelif ı 

43 470 751,47 
7 517.080,97 

6.04] .000,-
21.104,42 

7.808.722.-

50 987.832,44 

l 3 .870.826,42 
(500.000,-

16 012.419,72 

l'chlia 418 432 059,02 Yt!iri".-

1Temmuz1938 tarih:nden itibaren: 
lıkonto he ddi % 4 Altın üzeriııe o/c 3 

418 432 05!1,02 

Sıhhat Ve içtimal U3Venat Ve~ a~etioden 
Bu yıl, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları şunla.rtlır: 
•Evrakı tam ve şartları haiz olanların kayıd muameleleri, dilekçelerin nim. 

dığı tarilı sırasına göre derhal yapılac:ığından, isteklilerin zamanında müracaat. 
ları lazımdır.> 

l - fü> P. C. B. sınıfı için· Tam devr"'li liselerden veya lise derecesinde olduğu 
Maarif Vekaletince tasdik edilmiş mekteb1crden pek iyi ve iyi derecede mezun 
0lınuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak. 

bı> diğer sınıflar ıçin: Bulunduğu sınıfı iyi derece He geçmiş, yabancı dil ve 
a&"kerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İsteklikrir. bi.i•ün evrakını tamamlamış olduğu halde, 30 Eyllıl 1939 ta • 
l'ihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekfüetine mü -
lacaat etmeleri lazımdır. Noksan evrak ile gelen dilc;kçelcr muameleye konul -
lnıyacaktır. 

Gönderilecelt e\'rak şunlardır: 

A. - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hiiviyet 
ti.izcranı a51.ı, 

B - Mekteb şehadetnamesinin aslı cim lihanlannı tamamen bitirdikleri halde 
Şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mekteb müdürlü~.iniin 
11Yni zamanda m~zuniyet derecesini de gösteren fotoğraflı ve resmi mühiırlı.i 
hir Vesikasını göndereceklerdir.> 

C - Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varııkası, 

D - Mütehnssısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve 
6stünde tasdikli fotoğraf, bul mı an bir sıhlıat raporu. cBu raporu hastane baş • 
tabiblikleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafıl'ldan m:.ihürlü zıırf 
halinde ola!'ak gönderilec(.\ktir.> 
h İşbu muayeneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 
Clstaneleri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir. Bursa, Konya, Adana, Samsun 

lnellı'leket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olunmırk için bu has. 
tanelerin bulunduğ~ı vilayetin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine istek. 

ler bizzat mfiracaat edeceklerdir. 

:E - Örneği aşağıda gösterilen, noterlikçe tasdiikli hir taahhüd senedi cbu se. 
11~d istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğinde gorü:. 

tıtügu veÇhile kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılarak imzalanaca~. 
ır., 

1" - 4. 5 X '3 boyunda altı tane fotoğrafı •cepheden ahnmış ve ince kağıda ba _ 
'1lını.ş olacak>. 

~ 3 - Yaşlan 22 yi geçkin bulunanlar, yurdda okumaya ve ileride mecburi hiz. 
~ et''erini yapmaya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanla!' kabul edil • 

e.ııer. 

l ~ - İsteklilerin gönderdiği dilekçe v~ vesikaların Vekaletçe alındığı adres. 
'o~rlı~ bildirildi~i gibi kabul edilip edilmedikleri de gene adreslerine ayrıca 

1 dirilecektir. 
Taahhiid senedi örneği 

q Leyli Tıb 'fa eb~ Yurduna kabul ediıerek her hangi bır tıb takültesinden tabib 
til~ak çıktığımdn, 2000 sayılı kanun mucibince, yurdda geçirdiğim zamanın cta. 
'k·ier_ d: dahil» üçte> ikisi kadar !lir müddetle Sıhhat ve İçtimai Muavene~ Ve- • 

• /· etın;ın lüzum gorcceğı mahallerde hizmet ifasını kabul etmediğim veya muay_ 

h~ll lntiddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdirde yurdda benim için sarfo. 
dı ?lan Paranın iki katını ödemeği ve tıb ta'hsilini terkettiğim veya sıhhi sebeb1er 
rn ilnda FakfütedC'n daimi olarak çıka:rıldığım, yahud yurdda bir seneden az bir 
r lidd t ka ara1t yurdu terkeylediğim takdird-e benim için sarfeclilmiş olan pa • 
t ~ t~~amen öaemr .,.i ve bu taahh:id senedi mucibince benden istenilecek pa. 
rn : ıcın ödemek mecburi~~tinde olduğum tan'htcn itibaren , .. 9 faiz yürütül
lta~lni ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikini 

uı Ve taahhüd eylerim. 
\' Sarih ikametgah adresi 

Ôd Ukarıaa adres ve hüviyeti yazılı olan ...... in bu taahhüdname mucibince 
bu~~ek :rnecburivetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz lira olmak üzere 
has ~n tahsil müddeti için cem'an rnoo ~iraya ve ?ki katını ödemek mecburiyeti 
bi.rı\ Olduğu takdirae 36CO liraya kada!' parayı, faizle beraber, borçlu • . . . • . He 

1 
t1? :rnütesehil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile öcliyeceğim. 

Kefilin adresi c5423:a 

1

------- ------
--------~---- --- -~-----~----_-__ ... ---------- ______ ..,. 

~LLA:-. .. ~ LAN~.AJ1 

Tesis tarJ.hl : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyecleki Şubeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

SELANİK - ATtNA 

• 
Her nevf banka muameleler) 

Kiralık tasalar servisi 

..... ---- ---- -------- - -------- -------- - -- - - - - - - - - - -

Zayi evrak çantası 

25-7-939 Salı günu saat Uç buçukta 81r -
.keclden Edlrnekapıya giden tramva.yda esv -
ra.'k çanta.mı unuttum. Bulan Qemberlita.ş -
ta Evka:f sokağı a~ında bakkal bay KA.zı -
mn tesllm ettiği takdlrde meımnllıll edlleca
tir, 

Abdülkadir 

.......... -....................................... ._. __ 
t " 1 Son Posta 

Yevmi, Siyasi, Havadl3 ve Halle ıazeteaı 

Yerebatan, Çatalçeşme aokak, ıa 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr . 

TÜRKİYE l4o0 760•.oo--ı-150-11 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
deği§tirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
IUinlaTdan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kurllflut 

Pul ilavesi IAzımrlır. ,,. ............................................ , 
: Posta kutusu : 741 İstanbul ' l Telgraf : Son Posta i 
: Telefon : 20203 : 
";ı'·····--······-········ .. --............... J 

1 Deniz Levazım Satınalm:t Komisyonu ilanları 1 
1 - Tahmin edi11en bedel: cl7.250> li· 

ra o}an cl0.000> kilo kosele 27 /'l'emmU2/ 
j 939 taribine rnstlıyan Perşemb günü sa· 

a1 .14,. de kapalı zarfla alınmak üzere 
ekısi~yıe konulmuştur. 

2 - İlk teminatı cl293:t lira c75. ku
ruş Olup şartnamesi her gün komisyon
dan parasız dJara~ ahnabilı:-. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde bnZlm edecekfuri ka

pah tekllif mektub1arını en geç belli g1.in 

ve saatten bir saat evvelin.e kadar Ka· 

sımpaşnda bu:Punan lromisıyon ba~anıı .. 
ğım cınklbuz mukabilinde vermeleri. 

c5029> 

ı _Tahmin edilen bedeli cl7,181> lira c50> kuruş olan c3fi,0001' metre patiska 
29/Temmuz/939 tarihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla alın. 
mak üzere eksiltmeyl' ko~ulmuştur. 

2 - ilk temina•ı cl288> lir~ c62:ıı kuruş olup şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24<)0 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edeceklcrı ka. 
palı teklif mek:tublarını en geç bellı gtin ve saatten bir saat evveline kadar ko. 
misyon başkanlığına makbuı mukabilinde vermeleri. c5055.-

Askeri Fabrikalar U :num Müdürlüğü İlanları 

1 O Adcd hassas küçük torna tezgahı misyondan verilir. Taliblcrın muvakkat 
alınacak tcımina't olan (1177) lira (50) kuruş \'P 

Tahmin edilen bcdeai (1~,700) lira o. 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele , 
lan 10 adet hassas k'iiçük torna tezgahı rindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla • 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer., nna ve bu işle alakadar tüccardJn olduk. 
kez satınalma komisyonunca 8/8/l!:l~9 ]arına dair Ticaret odas! vcsikasile mez. 
Salı günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale kfır gün ve saatte komisyon..ı müarcaat. 
edilecektir. Şartname parasız olarak ko • lan. (5301J 

Sivas iskan müdürlüğünden 
Eksiltmeye Konu.lan iş: 

ı - Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmen evlerinin (keresteleri ha. 
riç) bil\.ımum malzeme müte'dlıhide aid olmak üzere kapaıı zarf usulile yapı
lacaktır . 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
3 - Bu işe aid şartM!lle rtıniaro ••• 
A - Fenru şartname. 
B - İdari şartname • 
4 - 1/ Ağustos/1939 Salı günü saat 15 de iskan müdürlüğü dairesindeki ko. 

misyonda yapılacakt:r. 
5 - Teminatı muvakkate miktan 268-'3 lira 80 kınuştur. 'l'e.minatı muvakkate 

nakden veya tahvil olarak kimisyonca alınamıyacağmdan bunun daha evvel 

maliye veznesine yatırılmış olması ve makbU"ZUnun zarfa korunası. 
6 - İ~kliler fenni ve idari prtnamelerle pl§.nı tatil günleri hariç her gün 

Ankarada tskAn Umum Müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Saıİlsun, Kayseri İsk~n 
Müdürlüklerinde görebilirler. 

7 - Teklif mektublannı 4 üncü maddede Y~ saatten blr saat evveline ka
dar makburz mukabilinde komisyon başkanhğına vernıeten lazımdır. Postada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 
hazırla.runaımş ve müh:irlenmemiş olan zarflar ka:bul edilmez. (5286) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
ı _ Kurumumuz çamaşırhanesi ve liıboratuvaıfuırı ihtiyacı olan (4000j kilo 

bey.az Hacışakir sabun açık eksiltmeye kcxnulliruştur. 

2 - Mu'hammen bea'el (1520> ve mu'valdkat teminat 114 liradır. 
3 - 10/8/939 Perşembe günü saat 11 de Rcktörlü1$ bınasmda müt,eşcltkil 

komisyon tarafından ihalesi yapılacaktJr. 

4 - Da1ıa fazla izahat ve parnsız şartname almaık istıyenlerin Enstitü daire 
m'il:cfürlüğü:ne müracaatları. (3346) (5621) 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Derlin 

Türkiye tubeleri: 

Galata - latanbul - İzmir 
Deposu: İll Tütün Gümrüğil 

• İstanbul Komutanlığı 
İlan lan 

İstanlb.u~ Komutanlığına bağlı birlik! 
için komisyonda mevcud evsaf~ dahilin· 

de 8 başmckkari hayvanı satın ahnacn • 

br. Her Pazactesı ve Per~embe günl 

saat 14 de pazarlığı yapılmak üzere d. . 

rudan doğruya hayvanlarilc beraber F . 

dık!I'ıda Komutantık Satınalma Komisy~ ••t=:====---====--=-===-==1•• nuna ~eleri. (5616) 



1t Sayfa 

Sizde bOyle gOzel 
resimler c;ekebillrslniz 

6X..$> ım. 

Ha~ıraıarınızı . 
ebedileştirini ' ''VOLLE 

SON POST.\ 

o 
Yeni Krome model, küçük, şık, sağlam 

Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik 

BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

6 liradan bas•ar 

KODAK satıcılarından 

arayınız ve ya şu adrese 
müracaat ediniz 

KODA t\ ~ırk ati - Beyoölu, lstanbul 

\uGON 
KUM6AllASINA 
PAll~ATAN 
t\OCOK EL .YAl}JN 

CEK DEFTERiNE 
iMZA L\TAH 

t>OY6K EL 
OLACAKTIR 

TÔ~K(Y 
iŞ 

~ANKASl 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Hark okuluna 15/ Temmuz/939 günü nihayet bulan kayıd ve kabld muamele

si cEylul 939 , nihayetine kadar uzatılmıŞtır. ASkerlik §Ubeierine v~ Ankara.da 

Son Posta Matbaası 

bulunanların Harb okuluna müracaatları illn oıwı.ur. cl79e c5551.e , 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrftn UŞAKLIGlL 

Temmuz 27 

KANZUK 
• . 4 , " . 

- .TER P O ·.D ,R A ·s 1 .. · j 

'"~~·B o R o s :Ai.tN A 
. - . . r . 
J5~1~ukaltı ve ayak terlemelerini .~at'iyen zarar 
.v~.frrieden keser. ~oku~iu gıc:(e~ir, ·'sOROSALINA 
~ ~f:t"ill..,.I:.: • .,.:: . • . ' ., .... , . ·.. ~ ; • 'c. : . 

· ~-~·'·-':~r.nakla elbise ve·_ç~rapı_~rınız.' da haraôiyet·" 
te11 :·kurtarmış olursunuz. Eczanelerden arayınız~ 

~ '.~.-C ' .. :.••.-;:t:~. .. • .- . ' . 

1~~;~~fz~-.K AN~ u K E c z 'A N.-E s ı ·- · Bey o ğfu;J·s~atı bu 1 

Devlet Hava Yollar Umum 
Hat1anmıZ3. iTaliitY 

İzmir arasında -: g 
Hava hat'ları 

aca 
Bilet fiat'lan 

Gidiş 

LiraıKr. 

Gidiş-Dönilf 
Lira Kr. 

An.'.kara - İzmir c1stan bu! üzerinden> 40 oo 57 00 
28 50 İstanbul - İzmir cdoğru. hat 20 00 

7 Ağustostan itibaren hareket saatleri 
Ankaradan hareket İstanbula muvasalaı 

Saat Dakika Saat Daklka 

14 00 

İsta:rıbul.dan hareket 
Saat Dakika 

9 3(J 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 15 

Adanndruı hareket 
Saat Dakika 

7 10 

İsta:rlbul.dan hareket 
Saatı Dakika 

16 . 20 

12Iniroen hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

İ'2ıınirden hareket 
Saat Dakika 

9 00 

16 00 

Aın'karaya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Ad.anaya muvasalat 
SaEMt })akika 

17 25 

Aın'karaya muvasalat 
Saaıt Dakika 

9 20 

İzrnire mu-va.salat 
Saat Dakika 

18 10 

İsban'bula muvasalat 
Saat Dakika 

00 

lzmire muvasalat 
Saaıt Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 45 

Failh tafSilit için: Meydan müdürlük~e acentalara müracaat edUJnesi. 
c3326t c5577> 

Şuhut Belediyesinden 
1 - Kapalı zarfla pazarlık usulile evvelce münakasaya konulup tallb zuhur 

etmmesinden dolayı bu defa prlnamesinde değişiklik yapılarak yeniden mnna.. 
kasaya konulan 17,723 lira 49 kuruı bedeli keşifli Şuhud kasabası elektrik~ ve 
makine tesisatı 1817 /939 günün& başlanıarak on altı gün müddetle eksiltmeye 

konulımuştur. 

2 - İhale Şuhud belediyesinde toplanan enoümen tarafından 2/8/939 Çaqam. 
ba günü saat 15 te yapılaca-ktır. 

3 - Muvakkat teminat 1329 lira 23 kuruştı.ır. 
4 - Bu işe olan proje ve hülAsa keşif ma'Izeme, montaj şartnameleri hesabat 

ve münakasa şartnamesi mukavele projesi bir lira mukabilin.de Şuhud belediye • 

sinden alınır. 
5 - İstekli olanlar Nafia Veldletinden alınmış ensteletorlük vesikası ve ona 

mümasil tesisat yaptığına dair alınmış bonservisleri ihaleden bir saat evveline 
kadar belediye encümenine makbuz mukabilinde revdi etmeleri veya posta ile 

göndermeleri ilan olunur. (5230) 

~-·,. Saç l!lakımı 
GOzelllğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dOknlmeılnl 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

ilAçdır. 

,-. TORK ÇOCUGUNU 
Nasıl yaşatmalı, 

Nasıl gürbUzleıtirmeli ? 
PROFESÖR GENERAL 

Dr. BESiM OMER AKALIN'm 
bu yeni eseri size öğretir. J 

,. Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki muayeneha· 
nesinde öğleden sonra hastalarını 

~--•~ kabul eder. 

\lan Tarif em iz 
Tek ııntun aantımı ·························· 

sahile 400 lrıınıı 
ıahile 250 • 
•ahile 200 • 

Dördüncü ıahile 100 » 
/ç •ahileler 60 • 
Son sahile 40 • 

Muayyen bir müddet zarfuıda 

fazlaca miktarda ilin yaptıra en. 
lar ayrıca tenzilAtlı tarlfenılzden 
istüade edeceklerdir. Tam. yilr.ım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlanna 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilınelidlr: 

tılncılık Kollektll ŞlrtıeU 
Kahramanzade Bao 

Ankara caddesi 


