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Milli Şef diin akşam Eski ilrnat?udluk 
Ankaraya döndii Kralı: ile nıiiltikaf 
Cümlıurreisimiz, dün deniz Kr~ " Son Posta " Y~: :' Arnavndlnğa 

yarışlarında bulundular, Jıalka aıd .bazı dllşllncelerımız olmasaydı 
ve sporculara iltifat ettiler TOrkı eden ayrılmak istemezdik,, dedi 

aradaki at yarışlarında 
bir hAdise 

Birinci gelen h~y~anın hile neticesi yarışı kazandığı 
anlaşıldı ve sahıbıne(3500) liralık mükafat verilmedi 

. 
J$atı"'ay, yarııı bitirdikten aon~ 

, Ankar 
1 

pazar günil bu- birinciliği ka a 
l"ad.l vapal (Hususi) - koınılarının so- hibi ltulun 
il ı an ilkbahar at -:1- da ".~E&tt 

Uncu .. _ ... _ R .. "-ı...ur koşusun 
--- <1e eısıcUlAU• ., 

Hataym bizim olduğunu sanne
dersek aldanırmışız ve bunu anla

makta gecikmiyecekmişiz 

Siycuet Jünycuının brı lıütah 
ıakilerine verilecek telı ce • 
vab: «Gelin de boyanu~n öl· 

.Ahmed Zogu ve Türkiye 
" Balkanlarda salh yalnız kuvvetli bir 
Tilrlılgf#nln mevcudigetlle mümlıilndilr 
ve hamdolsun TIJrkiye bu haldedir,, 

K~'!l Arnavudluğun 
nıçın ve nasıl istila 
edildiğini anlatıyor 

Kral ile Kra~iça dUn gece Romanya - Lehistan 
yolu ıla Fransaya hareket ettiler 

,iiriinü alın!>> demekten Kral «Son Poda» muhC11Tirı· ·ı L L "b • 'V- h ı e ROnUfU TR e n 
ı arettır. - .n.cal azretleri zatıalinizle ıu salon.. Arnavudl y • • • •• 

Yazan : Selim Ragıp Emeç da görüşecekler!.. culinin del~uıguı·ın Türkı~c el~ası .. Asaf Ca. p al • ı:ı e ı e geldıklerı gunde b • 
CYaZ1S1 5 n r.lide ~lyaset llemlndtı) erap asın antresmdeyim. Sabırsızla. muhtelif sebe ı . k . . _ n en 
~~ nıyorum.. (Dev~ı:·~o ::e~;ı!::~şme.. 

23 Temmuzda yurdda şenlikler yapılacak 

Ankarada Hata11lı lar tarafından Atatiirküu muvakkat kab · ı ı (H ·) nne çe enk konurken 
Ankara ususı - Ha tayın anavat ana ilhakı münasebetile 23 Temmuzda Tü ki · . 

yapılacaktır. Bilhassa Ha~ay vilayetimizde bu şenlik daha canlı olacak. Hata d . r y~nın her tarafında büyük şenlikler 
.. , Y akı şenhklerdc halkın l::~!unmasını temın 

etmek üzere galib bir ihtimale ıöre 20 Teııunuzda Ankara ve İstanbuldan muhtelif trenler tahrik edilecektir. 
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2 Sayfa 

Hergün 
Hatay davasının .sonu 

Yazan: Muhl~ Blrpn 

H atayın Türkiyeye iadesi mü • 

nase'betile Hariciye Vekilimi. 

zin .Millet Meclisinde verdiği kısa, fakat 
etraflı izahatı ve onu müteakib hatible. 
rin nutuklannın ve bilhassa aziz adaşı • 
mm yüksek belağatini dinliyenler veya 
okuyanlar anlamışlardır ki Hatayın Tür. 
kiyeye kat'i surette iadesi evvela Türki -
ye tarihinin mühim bir hadisesidir. Oraya 
ilk defa olarak askerlerimiz girerken de 
söylcm"stim ki bu hadise: cSalibin gir • 
diği yere hilal bir daha giremez. tarzın. 
daki eski bir Avrupa kaidesinin cenaze 

SON POSTA _________ .. ..,. ________________________________________________________________________________ _ 

Resimli Makale : = Gören znsan, görmiyen insan == 

merasiminden başka bir şey değildir. Son İnsan l:iç b:r zaman ne sandığı kadar mes'ud, ne de 
hadise ise bu cenazenin resmi işini ta -

Saadeti ~örmekte pembe gözlük, felakete bakmakta kara 
gözlük, her ikjsini ölçexken his terazisi ve hükümde müba. 
lağa bizi mutlak surette uçuruma aevkeder. Hakikati gör . 
miye, korkmadan, yanılmadan ona baktıuya alışıruz. Ha -
kikt vaziyetinizi bilmek, o vaziyette kurtulmamn ilk ted. 

mamlaınış oluyor. Demek ki Hataym is. korktuğu kaaar bedbaht değildir, yalnız saadeti de, feJa. 

tirdadı sade milli bir misak siyasetinin keti de ~antıgından ziyade hissi ile ölçtüğü için daima al. 
yüzde yüz tahakkukunu değil, ayni za • danır. Saadet b~e hayal sukutuna uğra:, felaket bah. 
manda Türkiye ile dünya medeniyeti a- sinde ile maneviyatı ıarsılır. 
rasındaki siyaset münasebetlerine iki a • -=======ı-===========-===============-----=====-=--=-====--=-====-==== 
sırdan fazla bir zama!l zarfnıda hakim o. 

biridir. 

lan menhus bir prensibin yıkılıp &ilme -
sidir. 

Hatay mukavelelerinin tei;kiki arasın. 

da şunu da gördük: Fransa ile Türkiyenin 
karşı karşıya geçerek üzerinde aylarca 
münakaşa etmiş olduktan mevzu her iki 
taraf içiı) de çok güzel işlenmiştir. Dost. 
luğu kantarla, alış verişi de miskalle öl. 
çen eski Türk sözü burada da kendisini 
göstermiş, Fransa Hataydan çıkarken al. 
ması mümkün ve caiz olan her ieyi al -
mış, Türkiye de verilmesi caiz olmıyan 
hiç bir şeyi vermemiştir. Pazarlık çetin 
olmuş, münakaşa uzun sürmüş, fakat ne. 
ticede her iki taraf ta oyunda berabere 
kalan iki pehlivan gibi birbirlerinin elle. 
rini sıkarak dost kalmıştır. Hatta dost 
kalmakla da iktifa etmiyerek Avrupada 
günden güne davasını genişletmekte o -
lan sulh ittifakı sahasında bayraklarını 

yanyana dikmiŞlerdir. 

* 

/stanbulla baba - oğul r --··---~ -, Londrada mlltlıtı 
Ermenilerin davası HergUn hır fıkra Bir 11an11m 

Kutuptur 
Bir muharrirden bahsedilıyordu. 

Ercümend Ekrem Talu: 
- O bir kutuptur! 
Dedi. Sordular: 
- Erdi mi? 
- Erdiği için de!}il, soğukluğun. 

dan ötürü söylüyorum. 

Arkadaşlarımızdan biri bir buz dolabı alacaktı. Birkaç 
gün ~ağa ~ola bq ·vurdu, en iyi markanın hangı~i olduğu. 
nu anlamıya çah§tı. Kararını verince de o markayı satan 
müesseseye gitti: 

- Elimizde öolar yok, Amerika parası olmayınca ge • 
tirtemiyoruz da ondan. 

Hikaye evvelce de anlatın~ olduğumuz hikiyedir. !hra -
c:ıt :mallarımızın kıymeti beynelmilel kıymetlerin fevkin. 

d('dir. Fevkinde olunca satamıyoruz, satamayınca elimiz'! 

ecnebi parası girmiyor, istediğimizi. alamıyoruz. Bu vaziyet. 

te bilha....~a ıerbcst dövizli ecnebi memleketleri ile ticarl 

münasebetlerimiz üzerinde bir defa daha düşünmek zaru -
retine biz inanıyoruz, ey okuyucu sen: 

- Kalmadı. ne va.kit geleceğini bilmiyoruz, cevabını 

verdiler. 
Arkadaşımız çaresizlik karşısında ikinci 

ettiği markayı satana baş vurdu, oradan 
aldı. 

- Sebeb? 

derece telakki 
da ayni cevabı 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Temmuz 2 
-===-

Sözün kısası 
-····-

Denizle alakanuz 

~,--------------- E. Ta~ 
D ün deniz bayramı idi. lıles .. 

]ekleri denizle ilgili olanlar 

bugünü layık oldugu gwôi te:s'id ettiler. 
LAkin gönül isterdi ki onlarm bu se -
vincine halk ta iştirak etsin. 

Aziz yurdumuz Hopadan İskenderuna 
kadar birkaç denize birden hakim bulun. 
duğu halde, vatandaşlarımızın çoğu ge .. 
miyi duvarda, suyu da bardakta ıormeyl 
seven takımdandır. 

Halbuki, tarihin bize oğrettiğine göre 
biz denizci bir milletiz. Ecdadımızın gok 
oayrağı, daha sonra da al sancağı Asya. 
nın göbeğinden Avrupanm en ileri sınır .. 
larına ulaştırırken, gemicnerimiz de de. 
nizlere dehşet salmışlardı. 

Hatti Meksi.kada hali mebzulen mev .. 
cud izlere nazaran, yeni dünyaya Kris .. 
tof Kolombdan çok evvel, Türk kapt.m .. 
lannın ayak basmış oidukJan anlaşılır. 

Cihan deniz tarihinde, bizim Barba .. 
roslanmızm, Turgudlanmızın, Piri Re:s
lerimizin, Piyalelerimizin isimleri ile ıe .. 
hamet menkıbeleri altın bir hAle ı;ıbi du .. 

~· ı D. z. u :s 
E. 4 1 

AK 
s.

1 

o. 
2 lJ 

• 28 

iki.dl Aq... ' Yat l :S. D. S D. J. 1> 

.& 118 lJ 46 21 147 
1'4U - 20l 

-



Almanlar i Polonya ve 

ingiliz - Rus 
gOrOşmeleri 

Yeni teklifler Moskovada 
tetkik ediliyor 

Sayfa 3 

E 

. Londra 1 (Hususi) - Moskovadaki 

Moravya ~ hududuna Ingiliz ve Fransız sefirlerile hariciye ~ nezaretinin fevkalade mümessili Vil _ 

yam Strang, bugün Sovyct ha.ricive ko 
miseri Molotof'u zıyaret ederek, İ..on -

. dra ,.e Paristen almış oldukları son ta 

• Siyaset ô1eminde 
bir şakavet 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

rE:b undan birkaç gün evvel İlal -
l.g) yan hariciye nazın Kont Cia. 

no ailesinin gazetesi olan Telegrafonun 
memleketimiz halckmd3 yaptığı bir ta -
kım densizlikleri mevzuu bahsetmiştim. 
Hatayın anavatana iltihakı münasebe -
tile gene bir İtalyan gazetesi olan Mes -
sageronun son hezeyanlarıns da birkaç 
satır tahsis etmek zaruretinde kalıyorum. 

Şu noktaya bilhassa işaret etmek ıa • 
zımdır ki İtalyan matbuatının bir m.id. 
dettenberi memleketimiz hakkında iicri. 
geri yazdıkları yazılar, matbuatımız ta. 

rafından tamamen afaki olarak muka • 
bele görmüş ve husumet hududu ile ne -
zaket sınırı arasındaki fark hiç bir za • 
man gözönünden uzak tutulınamıştır. 

Yeniden asker yıg'-' dılar ~~~~~=i;~:~=i~::::,t:k: 
lotof arasında cereyan eden görüşme 

_.. 2 saatten fazla sürmüştür. 

'T' • . • Al D e -.,., • Yeni tekliCerin mahiyeti hakkın~a 

~ agmıs gazetesı manganın anzıgı he:~o:~~i~uh~~if~=;,ı:~:~Üro•nun 
içeriden zapta çalışacağını b 

·za. . (kabinenin siyasi komitesi) tetkikine 

l lrlr JIQT arzedecektır:. Sovy_et ce~abının ~:ık·n-
°3 da verf!ecegı te.'llın edilrnlektedir. 

Londra 1 (Hususi) - Danzig'de ya- 1 Bu tahşidat, Polonyada büyük bir 1 vil halka yasak edilen Bishofsberg'e 
pılmakta olan askeri hazırlıklar, artık endişe uyandırmıştır. sevkolunmuştur. 
gizlenemiyece!{ bir vüs'at ve mahiyet Diğer taraftan Alman cKönigsberg» Almanya Dnnzigi içeriden uıpta 
iktisab etmiştir. kruvazClrünün, önümüzdeki Ağustos çnlLcıncak 

Şehirdeki Nazi makamları, hususi ayında Danzig'i ziyaret edeceği bildi - Londra l (A.A.) - İngiliz matbu-
otomobil, kamyon, at ve diğer nakil rilmek tedir. atı vaziyetin bütün vehametini anla -
vasıtalannı müsadere etmekle bera - . makta ve fakat bütün İngiliz efkarı u-
ber, Polonyalılarla herhangi bir hadi- lngilterenin yardımı mum.iyesinin Daladye ve Halifaks'm 
se çıkarmamak için, azami teyakkuzla Londra 1 (Hususi) - Varşovadaki nutuklarını müttehiden mü~aid bir su 
b areket etmektedirler. İngiliz maslahatgüzarı. bugün Polon - retre karşılamış olmasının Ingiliz mi1-

Danzig'den Sark! P rusyaya giden ya hariciye nazın Bek'i ziyaret ederek, Jetinin vaziyetin icab ettireceği her 
yol, sivil seyrllscfere kapatılmış ve Danzig vaziyetinin yeni inkişafları türlü icraatı ~vvelden kararlaştırdı 
münhasıran askeri nakliyata tnhsls e- hakkında görüşmüştür. ğına d~lil olduğunu kaydeylemekte -
dilmiştir. Bek, daha evvel Polonyanın Dan - dir. 

Alınan sübayları Dauzig'de zig mümessilini kabul etmi~ti. Times gazetesinin siyasi muharriri, 

Bugün, muhte!if rütbelerde birçok Londranın resmi mahfellerinde te - Almanyanın Danzigi içeriden zapta ç~-
. • • o doV• oo p l ' st'k lısacağıru bildirerek bu suret!(' \'azı-Alman sübayı da Danzige gelmiştır. yıd edıl ıgıne gore, o onyanın 1 ı - · . k 'i 

1 B unlar, yeni tesekkül ede~ ge~çler kı- lal ve mülki tamamiyetine karşı - her yetkte hasılt ol~~ak h~~~am~~ı. ay ~ve
taatının kumandasını deruhde edecek- ne vesile ile olursa olsun tecavüz ya - me le ve ngı ız .. u u~e mm una 
}erd ir . pıldığı t akdirde, fngilter~ h iikumeti n~sıl karşı koyaca~ını ızah etmekte -

derhal Polonyanın yardımına koşacak- dır. 
t Alman hükumetinin kullanacağı u-
ır. • suı ne olursa olsun Danzigi Almanva-

Asken hazırlıklar ya ilhak veya muahedeleri nakz için 
Var.şova 1 (A.A.) - Polonya gaze - yapılacak herhangi bir teşebbüs der -

teleri, Danzig ayanı tarafından ittihaz hal daha vahim bir vazivet ihdas ede
edilen tedbirlere ve bilhassa gönüllü cektir. Fran-;ız ve İngillz hükumet -
. t'aları vücude getirmek için tevessül leri hattı hareketlerini sarih bir suret

tiği tedarikfıta dair şu tafsilatı ver- te bildirmişlerdir. Bu hususta şüpJıe 
ir: mevcud olamaz. Her ikio:;i de PolonyD-

i!\i.~I~ gece, vapurlarla Danzıg'e bı.i ya karşı olan taahhüdlerini tamamen 
~~ ... .,,~~,o..:- myonlar getirilmiş ve bunlar si ifa edeceklerdir. 

Bulgar Başvekili 
5 Temmuzda 

Berline gidiyor 
Fakat son zamanda şuur ve mantık 

hududunu aşan bazı yazılar karşısında. 
itina ile muhafaza ettiğimiz bu nezaket _ 
ten ayrılmamak için hakikaten cebri neis 

Sofya 1 (A.A.) - Bulgar ajansı bildl. etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Çünkü 

riyor: bu neşriyat o derece cür'etkB.rane ve küs.. 
Başvekil Köseivanof, 5 Temmuzdan 7 tahça yapılıyor. Size, bugün bunun bir 

Temmuza kadar resmen Berlini ziyaret misalini daha göstererek siyasi şakavc -
edecektir. Ayrıca başvekil ile beraber tin nerelere kadar götürülebileceğini is. 
Bulgar gazetecilerinden mürekkeb bir bat etmiş olacağım. Hatay anlaşması mil
grub da Berline gitmektedir. nasebetı1e adını zikrettiğim Me.ssageroya 

Yeni bir gemimiz 
denize indirildi 

Berlin 1 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor: 
Bugün öğleden sonra Rostokda, Nep -

tun tezgahlarında yolcu ve eşya nakli • 
yatına mahsus salon vapurunun denize 
indirilmesi töreni yapılmıştır. 2800 to • 
rulatoluk olan bu gemi, Türkiyenin sipa. 
riş ettiği dört geminin sonuncusudur. 

Basın Birliğinin 
Fe11kal{ide kongresi 

göre bu anlaşma, Fransamn taahhüdleri. 
ne hiyanetten başka bir şey değilmiş. 

Ankarada Franklen Buyyon ile 1921 de 
yapılan anlaşmayı hiç bir suretle nazan 
dikkate almıyan bu gazete, iki nokta • 
dan, bu anlaşmalara müdahale etmek 
hak ve vaziyetinde bulunuyormuş. Bu
nun birincisi, Süfera konferansı tarafın. 

dan Türk arazisi üzerinde 1talyaya tanı -
nan hukuk bakımından, ikincisi de İtilaf 
devletleri yüksek konseyine iştirak etmiş 
devletlerden biri olmak sıfatile. Bu se • 
beble Fransanın, İtalyan muvafakatini 
almadan, Suriyeye aid araziden bir kıs -
mını terketmesi, bu devletin beyne]mi. 

Anı<ara 1 (A.A.) - Dahiliye Vekaleti Iel taahhüdlerini açıkça inkar etmiş. Bu 
nlôkadarlara yaptığı bir tamim ıle 14 tempoya uygun olarak bir hayli turrühat 
Temmuz 1938 tarihli ve 351 numaralı ba. savuran Messageronun sözüne hitam ve. 
.:.ın birli n kanununun muvakkat medde - lirken kendisini kaptırdığı tnfrafuruş~uk 
sınin -A- fıkrası mucibince fevkaltıdc arasında bir de bu şekilde bir tehdid 
kongrenin Temmuzun onuncu PazartPsi vardır: 

gunu saat 10 da Dahiliye Vekaletinde cTürklerle Fransızlar rahat rahat bir 
toplanacağını bildirmiştir. Fevkalade 

losu 220 
y klaşh 

Bulgaristanda 
seylab felaketi iş yaptıklarını sanıyorlarss aldanıyorlar 

. kongre bu toplantısında basın birliği ida. ve bunu anlamakta gecikmiyeceklerdir.s 
re heyetleri ile haysiyet divanlarını se _ 

Dedim ya! Siyasi sahada cür'etin ve çecektir. Resmi gazeteler hariç olmak ü. 
'diıi~~~~''------~-

220 

Mehmet Spahonun 
• • cenaze merasımı 

Belgrad ı (A.A.) - Mehmed Spaho. 
nun cenaze merasimi dün öğleden sonra 
Bosna.Sarayda yaP,ılmıştır. Merasime 
başvekil Çvetkoviş, hükUmet erkanı, bir 
çok meb'uslar ve birkaç bin kişilik bir 
kalabalık iştirak etmiştir. 

Bu münasebetle biraç hatib ve bu me. 
yanda başvekil söz söyliyerek Spahonun 
feyizli olan siyasi hayatında vücude ge -
tirdiği eserlerden bahsetmiştir. 

Alman Hariciye Nazırının 
mutemedi Fransadan 

uzaklaştırılıyor 

37 kişi öldü, 50 kayıp var, 
700 ev harab oldu 

Sofya 1 (A.A.) - Bulgar ajansının 
aldığı son haberlere göre, seylab felake. 
tinin bilanço:su şudur: 

37 ölü, 50 kadar kayıp, 250 ev tamami. 
le yıkılmış, 450 ev oturulamıyacak hale 
.gelmiştir. Zirai mahsuttit ciddi hasara uğ. 
ramıştır. Büyük miktarda hayvan tele -
fatı vardır. 

Maddi hasar yekunu 100 milyon leva 
kadaTdır. 

Ankaradaki at 
yarışlarında bir hadise 

( BD.§taraf\ l inci sayfada) 

sis edilen 3500 liralık mükafat verilme • 
miştir. 

Buna sebeb mezk1lr hayvana Pol adlı 
bir Alınan jokeyi tarafından Dopping a.. 
şısı yapıldığı iddiasıdır. 

Bu aşı ile hayvan şuurunu kaybede • 
rek müthiş bir süratle yarışa devam et. 
miş ve müsabakayı bu suretle kazan _ 
mıştır. 

Atın salyası Yüksek Ziraat Enstitüsü 
profesörleriıiden birine derha. muayene 
ettirilmiş ve aşının yapıldığı tahakkuk 
etmiştir. Islah encümeni tahkikata de _ 
vam etmektedir. 

·· ·· ··· ··· ···························· · ·····················ı 

Kara, Kule 
16 ncı aıırda latanbula gelen 
Bohemyalı Baron Wratiılauın 

maceraları 

Pek yakmda "Son Posta,, da ......................... _ ................................. ! 

zere bütün dii{er gazete ve mecmuaların küstahlığın bu derecesine ender rast ge
murahhasları kongreye iştidk edebile _ ünir. Messngero ve onun gibilere bu mü. 
ceklerdir. nnsebetle söyliyeceğımiz şudur: 

Vilayetlerden gelecek olan murahhas _ Haleb orada ise arşın buradıı. Gel de 
lar Vilayetce kendilerine verilecek fo _ al boyunun ölçüsünü! 
toğraflı ve tasdikli bi!'er vesikayı göster- Filvaki bu şekilde konuşmak bizim için 
mek suretiyle Vilayet merkezi istasyon- zevkli bir şey değildir. Fakat siyasi saha. 
lanndan ücretsiz bilet alabileceklerdir. da da argodan hoşlananlara başka şe • 

Ankara 1 (Hususi) - Basın kongre _ kilde karşılık vermek maalesef kAr et _ 
sine 150 aza iştirak edecektir. (D 11 
•....•.••.•••••.••.••..••••••••....••••••••• evaım inci sn,yfada) ·················································································· 

Sabahtan Sabaha 

Neş'e mi, işkence mi? 
Milletleri karakterlerine göre nes'eli ve durgun diye "k'ye ' k -kü a·· M la · . . ~ ı 1 a~ırma mum • . ? ur. ese Ingılızlc.r ruhan ağırdır. Fransızlar çok hareketli ve neş'c. 

lıdırler. Almanların zevk ve neş'eleri geç hareket eder. İtalyanlar ~ok '\'e 
çabuk heyecan duyarlar. Bulgarlar ağırdır. Rumenler neş'elidir. Sofyadan 
geçenler eğlence hayatının darlığım görürler Bükreşe gidenler akşam olun 
ca her kahvenin önünde kü -k b" ı,., -
d" • bT . . çu ır ça"'6ı heyeti toplandığına şahid olurlar 

1~ e 1 ınm kı Romanyanın en küçük köyünde bile her akşam milli havaları, 
dans havaları çalan bır müzik vardır. 

Bu tasn~fte bizim yerimiz nedir? Neş'esi taşkın bir cemiyet miyiz, yoksa 
ze~~ ve eglenceyi ağır ağır tatmak istiyen bir millet miyiz? Milli seciye • 
mızın en bariz vasfı şüphe yok vakardır. Ruhan hovardayız. Fakat hayatı. 
mızda ciddi olarak tanınmışız. Yalnız tasnifte ağır ve ciddi milletler arasın. 
da yer almamız radyonun ve hoparlör denen baş belasının icadından evvele 
aiddir. Memlekete hoparlör girdiğindenberi ahlakımız, tabiatimiz, zevkimiz, 
her şeyimiz değişti. Günün hiç bir saati yok ki her köşe başında açılan aile 
bahçelerinden şarkı sesleri fışkırmasın. A vrupanın en neş'eli milleti olarak 
saydığım Romanyada müziksiz k )y, sokak ve kahvehane yok gibidir. Her 
akşam her köşede müzik vardır. Fakat dikkat ediniz. her akşam. diyorum. 

Günün bütün saatleri herkes işinin başındadır. Bahçelerde, kahvelcrd~ çıt 
o~~z. Bizde aile bahçele~i sabaht~~ başlıyarak gece yarılanna kadar gü _ 
rultu fışkırıyor. Başını d~nlemck ıçın sayfiyeye giden biçareler gündüz uy. 
k.~.~a yatan. hastalar, su~nct. anyan sinirliler bu fasılasız hoparlör gürül. 
tü~nden. penşan ols~lar . bıle aıle bahçeleri müşteri avlamak gayreUle 
pl~k es~tmekten çekinmiyorlar. Acaba milli zevkimizde sahiden değişiklik 
~·.ol?~· Yalnız akşamları eğlenmek bize az mı geliyor? Bir iki saatlik mue 
sıki hızı kandırmıyor mu? İstanbulun valisi bir doktor sıfatile hoparlör has
talığına bir teşhis koysa! 

• ~ıll!kan Ca/ıid 



4 Sayfa 

Satiye binası tahkikatı 
neticeye doğru gidiyor 

Mevkuf Denizbank erkanının evlerinde, iki mevkuf 
avukabn da ev ve yazıhanelerinde aramalar yapıldı 

1 Tramvay ve elektrik 
işletmelerini belediye 

idareye başladı 
Tramvay, Tünel ve Elektrik işletmesi 

umum müdürlüğü dünden itibaren fiilen 
belediyeye geçmiştir. 

Temmuz 2 

Yeni anlaşmanın Fransa ile on senedenberi azalan 
dış ticaretimizi artıracak hükümleri ihtiva 

edeceği muhakkak görülüyor 
Satiye yolsuzluğu tahkikatı, birçok/ Bundan başka, yeniden hakim kararile Umum müdürlük hizmetinde bulunan 

safhalardan geçerek, neticeye doğru sey. mevkuflardan Yusuf Ziya Öniş, Malik MünakalAt Vekaleti memurlarının işleL Memleketimizle Fransa arasında .~e~ıf~brikaları, Nurkalem, .k!'ntrplak,. ipeli 
retınektedir. Kevkeb, Tahir Kevkebin ikametgahla - medekfi vazifeleri dündan itibaren ni - ni bir ticaret anlaşması akdedilecegını lı mensucat, çorab, fanıla, trıkotaJ, ka· 

Dün de gerek müddeiumumilik, gerek.. rile, İsmail İsa ve Atıf Ödülün ikametgah hayet bulmuş ve umum müd?rlüğe Mus. yazmıştılk. Yeni an~aşma .hakkında uçuk ve ~a~tik. fa~~ikaları, !11~deni eş • 
ae tahkikatın süratle inkişafında bü)1ük ve yazıhanelerinde arama yapılmıştır. tafa Hulki getirilmiştir. Fransa hükfunetile müzakerelerde bu- ya sanayıcıler~, Sumer, Etı, ~ş .Banka• 
gayret gösteren 4 üncü sorgu hflkimi Sa. Elde olunan evrak, mühürlenerek, sor - Devir ve teslim işi azami bir hafta süre. Junmak üzere evvelki gün şehrimize l~r~, J:?e~let .zır~t Kurumu ı.ştırakle • 
mi, hadise etrafında incelemelere devam gu hfıkimJiğine sevkedilmiştir. ccktir. Bununla beraber. işletme ıslahatı gelen Ticaret Vekaleti müsteşarı Ha- rını bıldırrnışler~ır. ,. . . . 
etmişlerdir. Satiye şirketi evrakı üzerin- Aramalar müddeiumumilik başmuavi. dün sabahtan itibaren belediye hesabatı. lid Nazmi ve dış ticaret müdüril Celal Bu vsene ~aarıf Ve~aletının se:gı.~~ 
de tetkikat yapan ehlivukuf heyeti de, ni Senuhinin idaresinde, müddeiumumilik na dahil edilmiştir. bugün Parise hareket edeceklerdir. açaca?1 neş:ı~at_ 'RSVlyonu .da buyulC 
mesaisini dün bitirmic:tir. Ehlivukuf, ra. 1 inci tetkik bürosu c:efi Sabri, 2 nci tetkik f ı tm k d d b'lAh c. b ' Memleketimizle siyasi ve askeri bir hususıyetlerı ihtıva edecektır. ,. ,. ş e e a rosun a ı a ar _ azı .P- . B 'd h Ik k k'nl 
porunu haz•rllamakla meşguldür; Pa - bürosu şefi İhsan, m:.iddeiumumi mua - beddülat yapılarak, kadroya yeni bir şe _ anlaşma akdey1emiş olan Fransa ıle, u se;gı \ d\ ı;. ~ .. 1uı;a ze~. ıd zartesi gününe kadar hazırlıyarak, sor. vinlerinden Turgud ve Celal tarafların. kiJ verilecektir. bu sıkı rabıtalarla hemahenk olacak artırma. ma s~ ı e e a e çe yuz 8 

gu hakimliğine tevdi edecektir. Diğer ta. dan yapılmıştır. yeni bir iktısadi anlaşma a\kdedileceği 20 tenzılfttlı kıtab satışı yapılacak .. 

raftan vukuf ehlinin de gördüğü lüzum Evlerinde arama yapılan maznunlar Çamlıcanın ·ımarına ve 1 O senedenberi mütemadi bir tena- tır. 
ve taleb üzerine, yolsuzluk etrafında ba- Pazartesi günü yeniden sorgu hakimi ta. kus görülen karşılıklı ticaretimizin ye- lzmir fuarına lstanbul Ticaret 

:;,,~::
1

:.~:j.:;:~:d:o;~:~~f;~~·~A: ~:;.ı;~~:n:u;;:~•t:~~":~~~:· .:~:.:k: ehemmi yet verili yor ~!~e~~~=!~~:~~~~;c~:::ı::k: lstanbu~~~c~~~~"v}~~!:y~İ Odası bu 
dise etrafında, malOmat istemiştir. tetkik edilecektir. kaktır 

Çamlıca mm takasının Turistik bir hole . h. k '·k F d 10 sene evvel seneki İzmir fuarında İstanbul un mem 

Poll•te: Şehir iş lerl: t. ·ı · · · b 1 d" k ·ı Fil a ı a ransa an ge ın mesı ıçın e e ıyece arar verı - 27 5 .1 r k 1 n ithalfıtı Jeket dahilindeki iktısadi, sınai, tica • 
miştlr. Bu maksadla Kısıklı civarındaki ' ~~ yon dı.rab~a yak mt 

0 aedeı·ek z ri mevkiini ithalat ve ihracattaki pa • 
mız mutema ı ır su u arz • 

Bir amele 8 metre yDkseklikten dD,tü Vali Cihangir yollarını teftiş etti korulardan birinde bir otel ve gazino inşa .1 1. d noksana jnmiştir. yını, devlet vergilerine iştirak mikta • 
B K k . k ğ d 2.. dil k . B t 1 . h .. mı yon ıra an l akırköyünde ür ·çu so a ın a "' Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfttfi e ece tır. u o e ve gazınonun er tur- Avni suretle bu memlekete olan ih- rını ve bu hareketlerin yayı ış tarzım 

numaralı evin önünde elektrik telleri- Kırdar, yeniden ve büyük bir kısmı lü konforu haiz bir şekilde gayet modern racatunız da 19,5 milyon liradan 4,75 gösterir istatistikler hazırlamıştır. 
ni tamir eden amele Sefer, 8 metre asfalt olarak yapılmakta olan Cihan - olmasına bilhassa ehemmiyet verilecek _ milyon liraya düşmüştür. . Bu malfunat ay~ıc~ grafi.klerle .. dc teı 
yüksekliğindeki teli ikıcs:mekte iken gir yollarını teftiş etmiştir. Bundan tir. Her iki memleketin mütekabilen dış bıt ve mukaycselı bır Ş<>kılde gosterl • 
düşm~ ve ağır surette yaralanmıştır. sonra Cihangirin Ege bahçesini gez - Büyük masrafa mütevakkıf olan bu in.. ticaretlerinde görülen bu azalış, ihraç lecektir. • • 
Yaralı berayi tedavi hastaneye kaldı - miş, şehircilfk mütehassısı mimar şaat için, Üsküdar Tramvay Şirketi ile madde1erin1.izin dünya piyasalarından Kavun ve karpuz ıhraç edılecek 
rılmıştır. Prost'un nazım planında da yer tutan Şirketihayriye idaresi belediye tarafın - yüksek oluşundan ileri gelmekte ise Karabiga kooperatifi bu sene külli .. 

Bir adam kayıGa binerken buranın, aile bahçesi şeklinde kalına- dan yapılacak masrafa iştirak edecekler. de, ithalatı da ayni şekilde yüksek fi- yetli miktarda kavun ve karpuz ibra.-
denize dDştO sını muvafık görmüştür. Yolların in - dir. atlarla almakta olduğumuza göre, bu cı için hazırlıklara başlamıştır. 

Kadri adında biri, Kasımpaşa iske - sasma büyük bir faaliyetle devam e - memleketle yapılacak anlaşmada bu ve Bu sene Bigadan fazla mikta.,.da bal? 
lesinde Yunusun idaresindeki sandala dilmektedir. Tarık Özerengin diğer tali müşkü1Ieri bertaraf edecek la ihracı için alınan tedbirler semere 
lbimnek 6sterken müWı*1ıesihi ikay - formüllerin bulunacağı şüphesizdir. vermiş ve 3,000 ton kpA~ kuru bakla 
'bederek denize d\Şnüştür. Kadri, et- Mat ,, k doktor oldu Bu anlaşmanın yeni ihraç mevsimin - istihsal edi1!1Me#. nın xapı sul dış ·pi • 
raftan yetişenler tarafından kurtarıl - e, errl : den evvel akdine çalışılarak sene için - yasalar~ a'l thış can sik .. ... 
mıştır. de Fransaya mühim ve eski senelere ~ 

Şehircilik mOtehasaısı Pari•• gitti yakın bir miktarda ihracat yapılma - ftallo! .. Latour! .. . Babamın 
Kuyuya dO,en bir çocuGun '· " 

bacaOı kırıldı Şehircilik mütehassısı Prost, dün 81 imkanlarının temin edileceği ümidını mı topluyorsun? brana :?e 
Parise hareket etmiştir. edilebilir. Daha evvel şehrimiz piya (Devamı 13 üncü s 

Büyükderede Çavuş sokağında otu - salarında tetkikat yagan, ithal'" -~- k d h'ıç d"' .. .d - na kar. • 
ran ikibrit fabtjkası işletme müdür Prost, Pariste 1 ay kadar kaldıktan fi ~ 1 ~ 11,rd ~nç ız a uşunm en 
muavini Hayrinin 8 yaşındaki oğlu sonra tekrar memleketimize döMCek- ihracatçı rma: ara • ~ 1 ~reli· .... ,.. • ı }j 
Tevfik, 'bahçede oynarken üzeri açık tir. nan İktısad Vekale:ı . tnüJet+ - Hayır, kat'iyen o hususta tama - !! 

carlarımızın da mütalea1arı m'l h·ı 1 kl be be kul r esine 
bulunan kuyuya düşmüştür. Kaza ne- - bütün imkanları tesbit ~ ı e ca ı o ma a ra r ;._ ki 
ticesinde Tevfiğin bir bacağı kınlm1ş- Tıop 'an tııar 1 ve ,:). kEıdar gelen dedikodulardan ve 01 " 
t 11 db-. • • • • tum şeylerden bu hayatın pek arzQl'Iluf ~ 
;~pur dOdDOOnden Orkan beygirler - Şehrımızdekı fabrıkatorliV.tıecek bir hayat. <>ltn.~dı~mı anl~yo - v,. 

arabayı devirdiler BakırkBy Halkevind• ••raı yarm toplamyor .. ;ıı ... B;n rahat b:_r omur sürmek ~ 
Bugün Bakırköy Halkevind• bir resim 1er- . . • eylerle ugraşmaktan z~k du 1 

Süleymanın idaresindeki beygir a - Yarın .... l-ırimızdeki derı, mensucat, cı, 
glsl açılacaktır. Serl1 hergün 10 da.n 11 ye ~· B ı.. 

rabası köprü üstünden geçerken, va - Te 13 ten aaat ıo 19 kadnr cezllebilecet - kontrpltık, maden! eşya, çiko18.ta, ~as·- ~ın~ ucile ona baktı. İnce çiz .. 
pur düdüğünden ürken beygirler ara - t.lr. ti%, trikotaj fabrikatorlar vesaiı: sa.na- Bot~zü, sade bir şekilde em; 14 
bayı devirmişlerdir. ···-·--····--·---·----···- yi erbabı öğleden evvel Sanayı Bır - rag kış güneşi altında 

Kaza neticesinde arabacı Sill~yman kk.. ıiğinde bir toplantı yapacaklardır. adrld "'11ayan saçları ile ge~ 623 
yere dilşerek yaralanmış, berayi te - Aç 1 k T eşe ur Toplan uda 100 den fazla işçi çalış - arfova te ~~ tablo i ~ ~25 
davi hastaneye kaldırılmıştır. Annemizin vefatı münasebetile oe - Kıymetli sporcu.muz, ve memleketi - t nat müesseselerin açacakları iş- Budapeı vs ıiirn. ,si\ .. ı~~~Ol5 

• . 'yi Lak 1 • d . ıran sı B~reı . t;• 
Bir otomobil kBprO OstOnde nazesinin kaldmiması ile defninde ha- mızın en 1 n em erın en, gazeternız t 'kurslarının müfredat programı ha - aeıerad ~'> 1 2.8926 2•8923 

bir adama çarptı zır bulunmak, evimize teşrif etmek, spor muharriri Tarık Özerengin yapmak. ~ırlanacak ve İktısad Ve'k~letine gön- Yotohama -t :::~ !:ı:~~~ 
Şoför Yaşarın idaresindeki 2062 nu- mektub ve telgraf göndermek suretle- ta olduğu tı.b tahsilini muvaffakiyetle bi. derilecektir. Stotholm 2s.s9l5 2s.5923 'Moskova 

maraıı otomobil, köprü üstünden ,;e - rile kederimize iştirak ve taziye etmek tlnniı ve doktor oımu,ıur. Yerli mallar sergisine iştirak 
çerken Sadeddin adında birine çarpa- lutfun<la bulunan muhterem dostları- Spor muhitinde dürüst ve temiz bir d k f" 1 t iSTiKRAZLAR 
rak yaralamıştır. mıza sonsuz teşekkür ve saygılarımızı nam kazanmlf olan genç doktorumuza, 8 8C8 lrma ar ar IJOr Açılıt Kapaıııı 

Yara1ı hastaneye kaldırılmıfıı suçlu sunarız. yeni atıldığı hayatta muvaffakiyetler di- Yerli mallar sergisine iştirak edecek Ttlrt borcu 1 petln 
90för yakalanmıştır. Hayriye Akat ler, Wm aahasmda da başarılar temenni firmalar paviyonJarını tutmuşlardır. t • ı'D • 

Vapurdan dD,en kOtOk Cemil Uybadm ederiz. Şimdiye kadar kibrit inhisarı, şehri - • • 1 "" 

bir hammalı yaraladı --.. --·-·- mlzdeki mensucat fabrikaları, Adapa-

Ş~w~~a~~ b~n Y~an c Yeni neşriyat ) EOETIYATROSU :u;n~~~b~~~~~~~f~a~~=~=a=~~·~~-·m=e·n-~~-~--~-~~---~ 
bandıralı Belkiyon vapuruna ceviz kü- NurJ Oeno Dur 1 İstanbul icra Hakimliğinden: 
tü'kleri yüklenirken, ikiltükleroen biri Tübertdiloz _ Dr. Tevfik Bağlam, Te.,tit ve arkadaııuı 
hammal fbrahimln bacal'hna dü-rek 2 Temmuz Pazar fil•ii ,tıa- BUOON LALEDE Yeni Postane yan sokağında Alyanai 

5' -ı- 1mıaU, thsan Rita' &&har, l'uıl l}erefedd1n diı Oılrldar lntirab hah- 1..3 1 d • t ı.: 
Yaraı~~tır. Hanı altında numara ar a eczayı ıu. 

·~ tarafından tıç a.yd& blr çıkarıla.n tıb mec - tHiıade 

Yaralı, berayi tedavi Beyoğlu has - muıuııdır. 4 Oınctl laJlSl lntlpr ebnlfilr. llp•r• Yet - DBrt Çlhep 1 • Kadmlar Hapishanesi 
tanesine kaldırılmıştır. Aqam Yeıalf9blr ail• hallçuiıada 

bıye ticaretile İ§tigal eden Mehmed Ga. 

lib !nelin konkordatosu için komiser ta. 
yin edilen avukat Atıf Ödül'iln işlerinin 
takı"be avukatlık kanununun 107 ncl 
maddesi mucibince İstanbul Barosu avu
katlarınd'an 1054 sicil sayılı avukat EJi. 

rem Kulen tayin edildiği anla§ıldığından 
buna istinaden Ekrem Kulenin komiser 
tayinine ve keyfiyetin usulen tebliği ve 

Bir çocuk duvardan dO,Dp yaralandı r ' o L o M y o L u 
Kumkapıda oturan Sacldenin 4 ya- N"betçı· eczaneler 

şındaki oğlu Fikret, 1 buçuk metre U 

--··-··-f rtifaındaki duvardan düşüp yaralan -
mıştır. Ba ıece nöbe~I olan eeuneler ı•n • 

lardır: 
Yaralı çocuk berayi tedavi hastane- istanbal olheündeldler: 
~ kaldırılmıştır. Şehzadeba§mda: (İ. Hattı), Em1nft • 

Patatea yiyen bir kadın :rehlrlendl nünde: <Necat. Ahmed), Auarayda: <Zi
ya Nuri), Alemdarda: <Esad), Beyaaıd • 

Kadirgada 40 nmnarah evde oturan da: (Asa.dor), Fatihte: cvıtaın, Bakır -
Mari, bakkaldan patates alarak pi~rlp köyünde: <Merteı>, Jryübde: <Eyiımuı -

yemiş ve az bir mückiet sonra zehirlen- tan>. 
BeJotlu oihetlD.dekiler: 

me a1Aimi göstermiştir. Mari, berayi İ.st.HtlOJ caddeslnde: (Karunıt), Tepe _ 
tedavi hastaneye kaldırılmıştır. b~ında: (Kinyolil, Takstmde: <Takalm), 

Brr elektrlk kablosu kontak Jllptı Tarlabaşında: (Nihad), Kurtulug1.a: <Neo 
d: p rlh det), BefHcta.tta: (Vldln). 
q,i~e e an soka~da ~ 8 nu - Botuiçi, Kaıtıköy ve AdalardakJler: 

maralı evin üzerindeki havai elektrik Kadıköyünde: <Htısntt. Rlfo.t>, üattı -
bb10ıl1U kontak yapmJf, bir kaza vu - darda: <Bellın1,yt), Sanyercle: (Nur1J, A-
ktruna meydan verilmeden ıöndilıfil _ dalarda: <Halt>. 

miıftl.r. ~--------------------~ 
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ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OQler n 
arkadaılan 

Bu,U ırlndiis Oıldidar a.,.. 
lub•tı Hale ball99aiıad• 

B11,.• KadıklSy Y •ldetirmul 
habçHiıad• 

Z O P P E L E R vodvil 8 perde 

Na9lt Ozcen • &tuGrul S.dl Tek 
blrllkta 

Ortaköy • Emek bah9e1lnde 
Buıece 

BALAYI 
Yod...ıl 8 perde 

eb;p•• Ay-1 

Viviane Romanca 

2 • GörUnmeyen Haydutlar 

Cbester Morril - Bruce Cabot 
a - En yeni Metro Jurnal 
Bugtln 11 ve 1 de tenzUAtlı 

maUneler 
Yaz tarlfelerl: 20 • 25 - 80 K. 

ilanına karar verildi. (18976) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzun önümüzdeki kıt mevsiminde kaHSrifer tesisatı olan binala. 

nn kalörüerle kalörifer tesisatı olmıyan ibanların kok kömürü sobasile 195 gün 
müdd~e ıaıtılması kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedel ,23340, lira ve muvakkat teminat % 7,5 dır. 

3 - thale 8/7/939 tar:ihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 11 de Rektörlüli 
binasında mütef8kkll komisyon tarafından yapılacaktrr. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız ıartnaıne almak istiYenlerin Enstitü Daire 
Müdürliljüne miiracaatları. c2490ı c'532ı 



2 Temmuz 

artıyor 
~iyasada gandi kumaılannın benzerini iıtihsal eden 

bu havalide bir fabrikaya lüzum görülüyor 

m, 
yafı 
tılmı~ ır. 

\ 936 yılı 
ket.en tohumu, .. , ,. _ ~ten el
yafı elde edilmiş olup bun ~ .. beraber 
se~eden seneye fiatlardaki tezaytid 
mustahsilin ) üzünU güldürmei.t~dir. 
Ketenlerimizin bilhassa Almanya ta -
r~f1ndan külliyetli miktarda sipori~le -
rılı> karşılaşmas• neticesinde Kandıra 
ket~nciliğinin istikbali çok ~arlakb.r. 

Köylü fabr ika istiyor 
.Köylü tarlasında kemale gelen mah. 

sulü gerek toplama ve gerek tohumu 
sapından ayırma, bilahare deme .:rini 
suda ıslatıp yıkama, tokmaklama, ku -
=~tm~ ve iplik bükme gibı bir !akım, 
oın. bır meşakkatle yapılan ameliyeler 
~alıhaz~rda en basit ve iptidai vesaitle 
ırra edılmekte olduğundan Avrupadan 
bu işler için basit fakat modern maki -

- Hasan Bey, haberin 
var .mı. bizim komşu .•• 

Pazar 

Meşhur doktor bir 
. ziraat mütehassısı iken •.• 

. . . İşi kadın §apkacılı -
jına döktü ••• 

SON POSTA 

Hasan Bey - Ne şaşı _ 
yorsun yahu, kadın şap _ 
kalarının çiçek, yahud seb. 
ze bahçelerinden farkı mı 

. kaldı? 

Sayfa S 

menemen ouasında 
suıama işleri 

Ova tamamen sulandığı gün Ege pamuk 
rekoltesi iki misli artacaktır 

İzmir (Husust) - Garbi Anadolu o
valarının sulanması için meydana ge -
tirilmekte olan tesisat, Nafia Vekaleti 
su işleri kontrol teşkilatı tarafından 

sıkı surette kontrol edilmektedir. :wtw-

Divrik madeninde 
buhram 

amele 

Divrik (Hususi) - İlkbahardanberi 
:şlemeğe başlayan demir madeninde fa 
aliyet artmıştır. Ancak C€vhe.::in istas
yona nakli geri kalmaktadir. Bunun se
~bini de ameJesizlikte aramak lci?.ım -
dır. Çünkü bu madende ~mele yevmi -
yesi 70 ile 80 kuru~ arasındadır. Bu ise 
an.elenin ihtiyacını karşılayamamak -
tadır. Diğer taraftan yevmiye~er ~e 
muntazam olarak verilmediği için ame
le işinde kalmamaktadır. 

Dört sene mütemadiyen bir 
batmda ikiz çocuk doğuran 
elli yaşmda bir Türk anası 
Kızılcahamam, (Hususi) - Kızılca. 

hamama bağlı Karacaüren köyünün Ça • 
kal mahallesinden Seyid Ali efendi oğlu 
yetmiş yaşında Raşidin eşi Molla Dur
muş kızı elli yaşlarında Kizban şimdL 

ye kadar her sene dört defa birbiri ilze. 
rine doğurmuş Ve! her doğuruşunda da 
biri kız, diğeri oğlan olmak üzere hep 
ikiz çocuk dünyaya getirmiştir. Bu ço. 
cuklardan şimdiye kadar dördü yaşama. 
mış ve diğer dördü sağ kalmıştır. Şayanı 

hayrettir ki bu Türk anası şimdi gt>nı 
hamile bulunmaktadır. Herkes bu doğıı.. 

cak çocukların evvelkiler gibi biri kız. 

diğeri oğljln olarak mı dünyaya gelecek.. 
leıini merakla beklemektedirlPr. 
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EKMEK 

B iz ona her pyde:a fala ebem. 

miyet verirdik: 

- Nimet! 
Derdik. 
•.. Kamala 
Derdik. Aziz old11lu içiıı de )'ere dl.. 

fÜJ'mekten çok sakınırdık. Kaza ile dO... 
Flrmiiş olsak. hemen kaldırır, öpüp ba
llJDU& koyank 'ka\)ahabynıpn affiDi di-

lerdik. 
v .. irnjni bnnblamu, eJmu taneleri

ni toplıyaa bir kuyumcunun itinuile 
yerden toplar, ve tet üzerine basılma. 
dan kuflarm Jiyebilmeleri için tah~bo. 
p, pencere içlerine bırakırdık. 

* - Ekmek çarpsın ki! 
Sözü en büyük yerninimizdi? 
- Yediğim ekmek helal olınas.1"' 
Sözü, en bOyük ahdimizdi. 
- Eli ekmek tutsun! 
Sözü, en büyük duamızdı. 
Bize yan bakanı: 
- Benim ekmeği.mi sen mi veriyor. 

IUDf 
Diye istmfaf edeTdik. 
Bizi hakir pene: 
- Ben eJmıe1imi taştan çıkannm! 
Diye övünürdük. 

* Böyle olduğu hald~ ekmeğin hamuru 
ayakla yoğu.rulurdu. Fırından çıktıktan 

aoııra, fırın t~Jakarlarının Üzerlerinde 

~ dolqf!Mm tezglhlara atılırdı. 
l'Jrma giden ml .... i ekmek istedili ZL 

man. tablakAr birb9 tanesini mıncıkla. 
chttan IOIU'& bir tane seçer uzatırdı. 
Mütwl de mmak'v, ))elenime alıT, be
jenmeae tablatArdan bir bqkasını il. 
terdi. 

* Ekmek nedeme kqıda urı1mazdl. 
Yayamıamendillçinekonwur,~toL 
tala aimır, yahud da çamurlu prua 
saplannm bulundulu 7.embile atılır, ne 
getirilirdi. 

* Günün birinde medeniyet bu işe mil-
dahale etti, artık ekmek hamuru ayakla 
yoğurulmuyor, ve fırından çıktıktan 
sonra «Ağıda sarılıyordu. 

- Çok şUkür evde ağırlanan ekmek 
fırında da ağırlanıyor! 

Diye sevinmiştik.. fakat sevincimiz çok 
sürmedi. Son günlerde, hamuru yeniden 
ayakla yoğurmaya başlamadılar amma, 
fırından çıkan ekmeği kağıda sarmak L 
detinden vazgeç-tiler. Ekmek gene mm.. 
cıklaaa mıncıklana müşteriye veriliyor, 
ve gene eskiden olduğu gibi açık olarak 
koltuk altında evlere götürülüyor. 

Ekmeği kfığıddan çıkarmak çok geri 
bir hareket oldu. Binn evvel bu İ§İ hal. 
letmeliyt&! 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
~elemengin müstemtekeleri ... 

...--..ı..... 

Küçük Fele -
menk devletinin 
en muazzam mü.s. 
temlekelere ma -
lik bulunan bir 
devlet olduğunu 

biliyot mu idiniz? 
Feıemengin müs • 
temlekeleri diin -
yanın en vasi, en 

~ müstemlekeleridir. 
Amerikadaki müstemlekeleri Fele • 

menk Giiyanı namı diğeri Surinamdır. 
l'elemenk Antilles adalan. 
A.yadakiler fUDlardır: 
Cava ve Madura adaları. 
Sumatra, BaU. Lombok adaları. 
Cesim Borneo kıt'asının mühim bir 

bam. 
Celebe& ve Moluk ad!lları. 

Mezopotamya kaç da nadir? 

' ) l///~ ,. -

Fırat ile Dicle nehirleri arasında bulu. 
nan mmtakaya Mezopotamya denildiği 

malWndur. Bu kelimenin manası cnehir
ler aruında bulunan memleket. demek
tir. 

c Yakınprktaki cMezopotamya> dan 

maada dünyada iki cmezopotamya• daha 
vardır. Biri Afritadadadır. Niger ile Ba. 
ni nehirleri arasındadır. Diğeri Ameika 

'nmor ve Yeni Gine. , . 
kıt asında Uruguay ıle Parana arasında -

Felemenghı müstemlekelerinin mesa • d 
hai aathiyesi iki milyon murabba kilo _ =ır=. =--============
metreden fazladır. Nüfus miktarı 62 mil. zunluğu 8000 kilometredir. 
yoııdur. İşte Jtilçüt l'elemengin büyük müı • 

Müstemlekelerdeki demiryollannın a. temlekeleri! •• 

---------·· .... ·-----··-···-~·-··---..... ·-··-··-----·---·-----

illi ze11cell erlıelı ' 
Bay cK. A. t.. ye: 
- İki evliyim, diyorsunuz. Anla 

yamdık. Türkiyede Allaha şükür ta. 
addüdü zevcat yoktur. Eski devirden 
bir nümune iseniz gönül .ba!lsinde ye. 
riniz olmamak lazım •• 

- İki kadın yekdiğerinin vücudle. 
rinden haberaizdirler, fakat şimdi iki -
IİDİ de ayn ayn evlerde ya~tmanın 
lmkAnı yok. eümlesini de i13ve ede • 
ret elnl dampyor.sunuz. Hatanın ce. 
lll8IJl1 çekmek zamanı gelmiş olacak • 

tır. 

Şu bedbaht kadınların ikisini de va 
~ n.rken yetıiden mes'ud birer yu -

n bırmak lmkAnına terketseniz ne 
olur? diyeceğim geliy::ır amma d )~U
IU tereddüd ediyorum. 

* Bir eski, bir yer.i hikiye. 
Bay cR. X• in pek yumuşak bqb 

bir genç olduJunu tahmin ediyorum: 
- Evlendik, kanın benim nüfu • 

zumdan ziyade ailesinin nüfuzuna ti -
bi kaldı w daima ailesinin sözile ha -
reket etti, diyvr. 

'Bu cR. L hı ilk dakikadan itıbaren 
çok yumupk Wr eldiven içinde çelik
ten bir ele malik olamedıılmı aösterir. 

- Aradan zaman geçti. Kanm ben. 
den habersiz bir çocuk düşürme ame. 
liyesi ~ticesinde hastalandı, ayrıldık. 
cümlesini ilave ediyor, ve hasfalığın 
kend~ine de geçip geçmediğinden şüp 
hesi olduğunu söylüyor. Merak etme. 
sin, bu çeşid hastalıklar kadından er. 
keğe geçmez. Hattl verem bahsinde 
dahi erkeğin aşılanması için 1fususf 
bir kabiliyete malı1t olması lazımdır. 

Maaınafih merakı büsbütün izale et • 
mek için ~k bir tahlil yaptırtmak 
lifidir. 

cR. x. tekrar evlenmek hevesin • 
de, bir genç kıza rutıgeliyor, bu genç 
kız iyi tahsı1 görınilşt-lr. Ve maalesef 
biraz da hoppadır. Sonra bana dahi 
garib gelen fikirleri vardır. Ve Bay 
cR. X> soruyor: 

- Bu kızla evlensem mes'ud olabi
lir miyim? 

Asla ilıtimal vermem. Birinci tec • 
riibeden sonra bu okuyucuma lAzım 

olan zevce kendisinden daha yumu • 
ıak batlı, bı1hassa daha az tahsilli bir 
kızdır. Unutmıyalım ki, genç 
kızda fazla tahsil, muayyen bir gör • 
gil, bir aile terbiyesi ft manevi hazım 
kabiliyeti De müterafik olmazsa ek • 
seriya menfi netice verir. 

TEYZE 

Samsun• 73 IDk 
yaman IVCISI 

... ••• 

Metresini yaralıyan 
Kemal dün tevkif edildi 

Suçlu IOl'pau SU'Wada metreaiai kadın 'Jkad•tl•naın 
yaralayıp kendisine iftira ettiklerini SÖJlecli 

TabinMfe, 80bk artumda cereyan e.. f disfnl deli gibi g&fermele yeltenmi9 -
den bir~ hldileli dün miiddeiu .. tir. Suçlu IOJluncu pantalonunn da 
mumilile IDtikal etmiftir· parçaladığı lcin mahkeme heyeti hu -

BMiMnJn mçlusu bulunan qçı ite • zunma fanilasız. yalnız vücudünün alt 
mal iddia edildijine göre. ffndieini ter .. klllDl bir çuval parçasına sanlı olarak 
keden eUi metresi :Nazife Kelihati bı .. çıkarılmış. tek telime söyleınemiftir· 
çakla, yO.ztlnden alır surette yaralamış.. Aitı jandarma neferi suçluyu zorluk -
tır. Buna da aebeb, llelihatin Kemalin 1a muhafaza edebilmiftlr. Muhakeme 
yanma artık dönmek lltemeJilidir. ye devam edilecektlı 

Yatııan•nt a~ .evtedilen ~ Berdlr --+• W.11 divan 
nun dtbı Jlllllan ilticvabmda, nk'a)'I m.. ,...,... 
Ur ederek. fWllan anlatmlfbr: adall MI' IJ ..,. •hkORI 

- Ben, kat'iyen Melihati bıçakla ya- edildi 
ralamıt delilim- Bu 1fi her halde bir baş. 
kası, belti de Mellhatin kadın arkadaş.. 
lanndan biri yapmıf olacak. Suçu, be.nim 

. 
Meşhut! 811Çlara bakan Suttanahmed 

3 ~CÜ 8UUı eeza mahkemesine, di1n 

Avcı Ahmed vurduğu donıuzlanlan. biriw Gstfune ylkledller. 'Mesele bu. Yok.sa, garib bir dövme davan intikal e~miftir. 
benim b&yle bir ~adan haberim d3hi .Aksarayda oturan YeglM, bir mfkl • 

Samsun, (Hususf) - Samsunda öte. . dett.enberi İbrahim isminde Safranbohıt. 
denberi avcılığa büyük bir k yok. Mellhatin beni tertetmesl ve be. 
dır D 1 b" mera var. nim kendblle yenicleıı mUuuebat tesisine bir fınn te~Ahtan ne birb~ yaf81Dak.. 
r •

1 
omubz av aTık ılhassa ço~ elle~ce. çalıpnam da. yalan. Metresimi kovan a- tadır. Evvelki akfam, İbrahim eve d&ı • 

ı o ur ve u mera , domuz mukellefıye.. 111 benim.1Dll _,_.. 1 d(11ünde. Yeglne sevgilisinin ~tinde bir 
tine dahil köylerimize çok yardım eder. 

1 
yhJmd ._. ldd" p .. ,_d en ~!~dlse, oib. A- alyans yüztik görerek, ha.,.etle· 

Ş h" d d ı kl"bn h e eaıı ıa, ta ece ıuu-a an ı a • ~· · e ır e mevcu avcı ar u a er hafta • - Bu yüzük de, nereden çıktı! h • 
muntazaman ·1 · t rtib tm k rettır • .av gezı erı e e e te Müdd "mnumili~ it 1 h klnnd "lk -.elce yoktu, yoksa 1en e\'U mi8in'! 
ve bunlardan iyi neticeler alınmaktadır. eı ., ema a a 1 

• 1b . . 
Sam k 

. . 
1 

da tahkikat _,_•sına karar -ı. ve ken Diye sormuştur. rahtm ıse pP.l"VUUl-sun ço ıyı avcı ara maliktir .... ~... .. ... ~ • 
• disin" 4 tl dl nn hlkimi S • · h ca şu cevabı vermiştir. 

Bunlar arasında meseli resmini gördü.. 1 n sore- ammm u. 
ğü .. uhakkakt t.i zunına çıbrtmıftır. - Elbette evliyim ya. Ne sandınch? 
. nuz avcı m ır ·. ~ ufta P- HAkim. maznunu aorguya çektikten Karımla çocuklanm me!nlekett~ kaldı • 

lir ve cavcılann babası• tlbınne lAyıktıf. eonra, tevkifine karar vermiştir. ]ar. Yoksa, seninle evlenecelimı mi um. 
Ahmed bugün tam 73 yaşındadır ve elli Yaralı Melthat, hastaneye kaldırıla • muştun! 
seneden fazla bir zamandanberi devam rat, tahtı tedaviye alınmıştır. Bu hitab, genç kadının onuruna do • 

eden avcılık merakı sönmek §öyle dur.. lzmirde iki kadmı öldOraı kunmuş ve ikisi arasmch bir ağız kav .. 

sun. bilakis artmıştır. Ona her zaman o.. adam deli rolU yapıyor gası ba11~ır. . 
muzunda tüfeği, üstünde avcı elbiseleri, t . .. Fazla hıddete kapılan İbrahım, YegL 

zmır (Hususi) - Kemerde Sur - neyi ad•mıl~Ş ve ~telik bı 
av sahalarında raslamak mümkünddr. meli sokakta umumt kızlardan Avşe ç~ ~ Kapı~üftilr. • 
Kuru kahve ticaretile iştigal ederı Ah. Münevver ve Naciyenin ölümile neti _ 'ıı- can s~d..UJ!!"...-
med, vaktinin mühim kısımlarını av ge. celenen cinayet davasın::ı ajırce Lato , Ba ce, 
·ı · d ~tılanmı...+ ••• Katı"t Ali Osman ··· ur.... bamın .. , 

8 zı eran e geçirdiği için ticarethanesini, ba. -. ___ .,...... " a.. 
nezarethanesine getirildiai nı mı topluyorsu •. n'!.. tı 4:! 

yanı idare @tmektedir. !"t (De 13 ·-
zerindeki elbiselerini yırtmış VIUDI uncu •K _ 

Kaşta çalıılıan bir Bigda lıer lllktellsiz ., ~ c1a hiç ~"!~ j 
JOI ÇIYU$U bir ajt•n OkUll fi Hayır, kat'i}._ o lıuauata tama - • 

Kaş (Husust )- Biga (Hususi) _ Burada. \le cahil olma.kla beraber kut~sble: 
Resmini gördüğü- olmıyan her köye bu sene [igelen uı.rdan ve ol' n 
nüz Muttalib E • ğitmen okulu inşa edilecek, bu teYlerden aba pek ~OL~ ......... 
miral, Kaş yolla - başına kadar herhalde ikmal -.hayat ı anlıyo 
rınm ikmalinde olan bu okullarda hemen tedrisata n rahat b~ drmek 
çok emeği g~çmiş, !anacak, w bu suretle kazada mekte\t?ylerle ugraşmaktari~ 
emektar bır yol si ğitmemfz hi bir kö kalmamış 
çawşudur. Mut - laz ~ ç y o-f'r~ ona baktı. ince çiz . 41 

talih çavuş, vazi - ca ~- ~zft, ~ tekilde ec1d 
fe işığ?dır. Antal- Krokileri, modelleri Maarif Vekile- mi?i~ kış gmllft alt da 
ya Nafiası kendi - ünden ~ ve tayün en hava - H ayan saçlan ile ge; Jet ve hu 
sini çok sevmekt~ ve en zorlu ve Acil iş- dar, en g62le g&iintlr yerine kurulacak sus! ~ L o-
lerde, Muttalib çawşu kullanmakta - olan bu ,.eni okullar, yontma taşla ve ~ ~ ~ şnnş 
dır. &-Değine g&e inşa edilecek. taş bulu - lan bazı· ~ ~ r ıçın iyi btr m al teş-

Kazamız yolları için azami fedakar _ namıyan ova kliylertnde kerpiçten ya- kil eden btr'iıarekPt, vilayet ve komşu 
lıkJa ve tam bir sadakatle çalı!llan Mut- pılmasına da müsaade olunacaktır. kazalarda da takdirlerle karşılanmıı 
ta1ib çavuşu Kaşhlar çok se~iştir. Köyün en değerli noktasını süsliye- büvük alaka uyandırmıştır. 

cek olan bu modem mekteblerin inşa- · . . . 

d 
· · h ""kt\m t beş .. li kd. Bır hafta 7.arfında bu hayırlı fıkl'ın 

Kızdcahamam a diplomasız ;a~~1: ~pıı:C:, ge;:- ra:an r:,~~af~ faaliyet sahasına intikali için laz m ge-

bir dişçi yakalandı ıar da köy sandıklan tarafından tesvi- len hazırlıklar da ikmal edilmi!?tir. 
Geçen gün Ankaralı Ahmed Saci is. ye edilecektir. Planlan yapıln1ıs olan muhtelif va .. 

minde diplomasız bir dişçi Kızılcahama. Bu yeni mekteblerin hepsi birer der- sıtalar 300 den fazla çocuğu t.erbiyevl 
ma gelmiş ve Çamlıdereli demirci Ömer saneli olarak yapılaca'k, yanlannda ay- bir faaliyetin içine atacak ve sokakta!! 
isminde birisinin evine yerleşerek kadın, nca birer de öğretmen odası buluna - kurtaracaktır. İleride ~kilit · 
erkek birçok kimselerin dişlerini tedaviye caktır. Her mektebin mevcud talebe - 1 tilece w. de ·· . d edilme~ genış.. 
başlamış, fakat birkaç gün sonra bir ka- si, nihayet 50 den fazla olmıyacak, köy- e gı umı · 
dının dişlerini tedavi etmekte olduğu bir lerlınizde bundan sonra bir ferd oku - be devama kanunen mecbur tutulacak. 
mada cürmü meşhud halinde yakalan. Ylld' yazmadtk kalmryacak, ddkuzdan aksi takdirde velilerinden para cez~ 
mı§tır. on ikiye kadar her klSy çocuğu mekte- alınacaktır. ------------·-----· -·-···-··--·-·-·--····--····-···---... ···--------····--············ ... -----········ ....... -......... -··---· -··-~ 
1 iki ahbab çavuşlar: Uglcuda gezen malıküm 1 



1 TfllMD!!s 
SON JİÔSTA 

• s.,ra ' 

Alman ve lfalyanlar 
bize neden kızıyorlar? 

CEDEBİVAT __J 

Edebi eserde 
tez meselesi 

YAZAN: HALiD FAHRi --·········-············, rtt;; .. t;;id·; .... ı~giıı;·-;;-·F;;;;~~~i~·;ı; .. ·bı;·iikt;·····y;~·i· ... ~-i~··viy~~.a1 , ~ah~~ i i ferine kalkışacağımızdan korktukları ıçın degı , en ı- i 
! R~~a s:.ğer Balkanlıları muhtemel bir tecavüze karşı korumak j 
~ mızı .. ve 8

1 

tedbir aldıöımızdan dolayı hiddetleniyorlar •••• Nasıl i 

OZANSOY 
Dava eSkidir anuna, bugün de aktüıı-1 bu böyledir diye san'at eserlerinden her 

litesirti kayibetmemiştir. Hl1a, Avrupa türlü fikri lüzumsuz bir ,ey gıôi kesip 
edebiyat mecmualannda San'at san'at atmak bugünkü mütekamil insan kafa.sı
için mi? Yoksa l>ir teze mi dayan.malı? na uyıgun düşecek bir nazariye olamaz. 
münakaşası yürütülüyor. Demek ki. da.. En canlı ve Ehemmiyeti gittikçe artan 
vanın daha ihalledı1ememiş tarafları var. . uzer l"" h· t i ? . i bir mantık, ne hak ve ne sa a ıye e ) 

'-· .. ·-y;;~~~-~~kJi .... G~;;;;~J"--JL ... &;"j;····E;iriJ~t··· .. Nasıl ki işte görüyoruz: her iki cephe 

941. B. Brldlet 

münekkidleri, meseleyi sağa sola çeki_ 
yorlar ve anlaşılan, pek öyle kestirme
den bir hüıkıne de varmak istemiyorlar. 
Kim bilir, bellc.i ha.klan da var. San'at 

yan bakan bir macera romanında bile, hükümlerinde akademik olmak kadar, 
san'atı ve san'atkirı dar bir çerçeve içi- yav~ Y$raş, bütün harikuladeliklerin 
ne sokacak ne belA tasavvur olunabilır? nihayet ŞU 'veya bu şekilde izah ve tefsiri 

Maamafih meselenin her zaman için kabil olabilmesine lüzum hissetmiyor mu 
yeniliği ve ehemmiyeti inlı:fır edilemez. yuz? Hatta hazan, kültür itibarile en .za. 
Bunun için kon~abilirlz. yıf bir okuyucudan b le şuna benzer iti-

Paul Adam'ın rn~ur bir cümlesi razlara şahid olabiliyoruz: 
var iti, benim de pek hoşuma gider: 
san'at, diyor, bir sembolün içine bir dra
mı sıkıştırmaktır. > 

Bu cümleyi tahlil edersek, öyle sanı_ 
yorum ki, san'at için san'at taraftarlarile 
san'atı bir teze, bir gayeye matuf gör. 
mek istiyenleri bir noktada gürültüsüzce 
birle.ştirmiş oluruz. 

Bu manadaki sembol nedir? Tabıatı 
ve tabiat içindeki insanı kendimize göre 
bir tefekkür ve tahassüs içinden geçıre. 
rek ona verdiğimiz orijinal bir şekil de_ 
ğil midir? O halde bir gayeye d0ğru Y:.i
rüyoruz demektir. Böyle olunca da, me_ 
selenin hem artistı"k yaratış ~ephesinden, 
hem de bir tez, bir menfaat noktasından 
birleşmeleri pek tabii olarak doğru bir 
netice olur. 

- Bu romanı eğlenmek, hoşça vakit 
geçirmek için okuyorum. Fakat efendim, 
hr şeyin de bir derecesi var. RomancJ 
hazan öylıe olmıyacak vak'alar tasavvuı 
edıyor ki... Doğrusu canım sıktlm gl 
başladı. 

Görüyor musunuz? Macera romanlan 

meraklıları bile, zamanın hakikatlen 
karş sında yavaş yavaş realiteye ehem_ 
miyet vermeğe başlamışlardır. Şimdi bu 
okuyuculara bile, herhangi muhayyel bir 

eseri zevkle takib ettirebilmek, artık 
dünkü kadar kolay olmıyacaktır. Onla. 

ra sanki bir şeyler öğret.iyormuı gibi 
davranmak, yani ellerine aldıkları bu 

Acaba san'at için san'at taraftarları, dar bir hakikat ve bir tez ilave edebi!. 
tez kelimesini duyunca neden korkuyor_ mek lazım geliyur. 

nevi eserlere bile mümkün olabildiği .ka. 

lar? Hiç şüphesiz, bir kısım iddialı eser. O .halde, basit edebiyat için bile Iü. 

lerin sun'iliğini gördüklerinden.·· İyi am. zumlu görülen bir tez, yüksek edebiyatı. 
ma. hakiki san'at kadrosuna girecek olan 
ve girmiş olan eserler, sadece bir iddanın 
mahsulü değiller<lir ki... Beri tarafta 
nice eserler de görüyoruz ki, ruhi tahlil-

lerindeki derinlik kadar içtimai hüküm- buna karşılık muhitine bir şeyler öğre.. 
!erindeki kuvvetle de canlıdırlar. Büyük tendir. Yeter ki, heyecanı eserlerinin 
bir üslUpkar, hAdi!;eleri muayyen bir fik- sayfalarında titresin ve biz böyle b ı 
ri isbat edecek surette bir yere toplar- muharriri yahud şairi okurken onun kaa ken, kaleminin inceliği dereces·nde renk 

çarpıntılarını da kendi kalbimizde duyar ve heyecan yaratmaktan da geri kalma_ 
mılşhr. Es~rinin kazandığı rag.bette ve gibi olalım . O zaman, hem fikrimiz ay_ 
bu rağbetin uzun zaman sonra devamın_ dınlanır, hem hissimiz oqanır. Tezi mü. 

corred şeklinden çıkararak his ve hayal 
içinden ortaya myan san':ıtkann kud. 

da da bunu teyid edecek bir hakikat gö. 
rüyoruz. Bir sembolün bir tez oluşu da 
bundan ileri geliyor. Bir noktada hem 
art'stik, hem de içtimai kıymet bir yere 
gelmişlerdir. Bilhassa roman ve tiyatro 
nevinde, bunun müna'kaşaya bile taham. 
rnülü yoktur. Öyle iken, hllA da rnilnıı
kaşa mevzuu olmasına faştnamak kabil 
değildir. 

Şair olsun, romancı veya tiyatro mu. 
harriri olsun, hatt! sadece bir edebi mü
sahabeci, bir münekkid olsun, muhakkak 
ki isbat edecekleri bir fikri, belirtecek, 
leri bir temeli ortaya sürmek vazifesile 
mükellef tirler. Yoksa ne diye kalemi el
lerine alsınlar? Denizden bahseden pir, 
denizin ya durgunluğundaki huzura, ya_ 
hud coşgunluğundak:i haşmete hayran 

reti de buradadır. Aksi takdirde, tez iJ 

eser, bize, kat.tksız ekmek gibi gelebi~ 
Belki karnımız doyar, !akat tam gıda a. 

lamayız. Hakikat aranırsa, san'at içu. 
san'at taraftarlan biraz da bunu daşün_ 
melidirler. En iyisi, yukarıda söyledı~i. 
miz gibi, hisle fik.ri bir eserde mezcede. 
bilmektir. Ah işte yüksek san"atın güçlü. 
ğü de buradan çıkıyor ya ... 

Fakat san'atın, kolay bir iş olduğum: 
kim iddia etmiştir ki? ... 

Halid Fahri Oza.naoy 
··········· .. ···············-································ 
Eski bir sinem a 
Yıldızın ın uenç kızı 

kalmıştır. Az veya çok mısralarile, bizi 
de o hayranlığa sürüklemek, o duygu_ 
sunu b·zde de uyandırmak ister. Netice. 
de, varmak istediği bir gaye vardır. İşte 
o ga)'e de o şiirin tezidir. Fakat hazan, 
daha başka bir fikir, bir içtiınat hAdise de 
kaydetmek arzu.suna düşebı1ir. Mesela 
Tevfik Fikretin ba'lıkıçılar için yazmış 
olduğu meşhur her iki manzumesinin 
gayesi, denizden nzık bekliyen bu fakir 
adaınlar.a karşı kalbiınizdeki şefkat telle
rini titretmektir. Gaye bu olunca da, ar 
tistik heyecana ikinci bir umur daha kc 
rışıyor demektir. Eğer nn':atk!r. tees. 
sürü ihlal etmeden ve sadece ınllcerred 
bir fikir şeması içinde kalmadan buna 
muvaffak oluyorsa, eserinin yükaek de. 
ğerini inkar etmek imklnaızdır. Zaten, 
san'at için san'at taraftarlannln en faz_ 
la .çekindikleri ve bu çekingenlik, bu kor. 
ku ile aley:hinde bulundukları tez düş.. 
manlığı da, e.'berlyetle, bu muva.ttakiye. 

te erişe~iyenlere kSır§l çevirdikleri pek Meşhur sinema yıldızı Glor) a ~u 
haklı siliilılandır. vanson'un kızı 18 yaşına basmıştır ve 

Burada, kayıtau fal'tm. ne felsefeyi lıir üniversite talebesi olan nişanlısile 
§lir yapanları, ne de lilri febefa yapan.. yakmlarda Nevyorkta evlenecektir. 
ları müdafaa edecek deAmm. En derin Ck.nç kız annesine pek benzemekte. ar· 
fikir bir san'at 81er~de muhakkat iki kad~Ian ona: cKüçük Glorya. demek 
lieyecama baiel>ar b YJDet alır. :Aiı.oak tedirler. 
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evlenmiyorsunuz? 

Cildi pürtüklü ve kabarcıklı bir kurbağa derisine 
benzetiyor, bazen 15 • 20 yıl sürüyor, fakat sonunda 

JDutlaka ölümle neticeleniyor 

"Son Posta,, nm bekAr okuyu
cuları fikirlerini bildiriyorlar 
e KaracabeyJe İ•minin yazılma

•ını iatemiyen bir okuyucumuz:. 
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Fetlıi Alımed Paşa 

(V ah§i ateı) hastalı§ına tutulan bir Brezilyalı 

c933 &eneaınde evlendim. Daha evlendiği

mizin "çünc4l ayı bitmeden her nedense b1r
blr1mlzle geQlnemedlk.Karım annoolnln evine 
gitti. Mahkemeye müracaat etti. Banotık. Bu
nu 1.klncl, ftçüncü, dördüncü firarlar takib et 
ti. Her defasında mahkeme bizi ayırmadı, 
barıştırdı. Tam beş sene böyle yan evli :ya
n bek~ durduk. Şimdi bu beşinci defasında 
ise iıatellk eTl de boşaltıp gitU. Gene mahke
mede uğr~ıyoruz. Bu evlllik hayatında a.n
ca.k bir c;ocutumuz oldu. Bu halimizden tabil 
memnun değillz. Gene mahkeme b1z1m bo
fallDlamıza mani sebebler olduğu Mdiaalle 
ıtara.r vermlyecek. 

Bu yüzden hem ben, hem diğer taraf aııevt 
blr müzayeka.ya düçar oluyoruz. Artık bl.zl.m 
yuva kurmamıza imkli.n kalmadı. Beşeriyete 
yardım kastUe yaptı~ımız çocuktan pek mem
ntm de~lliz. O yavru da ikl arada sürünüyor. 
Bu ıştn mes'ulü bizler de~. boşanmanın güç 
lüğikiilr. Biz birbirimizi sevemedik, bizden 
fayda yok, hAll blribirlrniza bağlamıya ça -

Türk müzesinin temel taşını koyan adam, dev
letin yabancılardan borç almasının şiddetle 

aleyhinde bulunan bir vezir 

lJfDlal:ta ne mana var?• 

D Unyanm her tarafında vakit haline gelen bu kabarcıklarla kaplanır. Bizleri kanun ayırsaydı, altı senede o da, 
vak.it zuhftr ederek binlerce, Bu yaraların kaşınması ve kfilı. yanıp, kah ben de evlenir, birer yuva kurar, blrtaç ço-

-n b·nı ı f d 1 h serinlemesi vah..: a•- adını almasına se. cukla memlekete nüfusa hizmet ederdik. 
J""2 1 erce te e at ver iren sa gın as. j• ~ Şimdi btı halleri gören dellkanlıların evlen-
Wıklara karş-, fen mücadeleden geri beb olmuştur. memelerini pek tabil buluyorum.. Süleymani Kanun! zamanında Radoı şid P~a, Fethi Ahmed Paşayı hiç sev.ı 

mezlerdi. Yapılacak ıslahat için lazım ge.ı 
len masrafları karşılamak üzere yabancı 
memleketlerden borç para almak mese.. 
lesi ortaya atıldığı vakit, Fethi Ahmed 
Pqa daima şiddetle ınubalef et ederdi. 
Milyonl'Vca liralık devlet borçılannm 

durmamış ve bunları bazan kısmen, ba. Hastalık müzmin mahiyettedir. Bazan fethinde bulunmuş ve Re.dosta yerleşmiş 
ıan da tamamen yenmeğe muvaffak ol. hafifler ve hattA kaybolur glbi olmasına Bir bayan okuyucunun cevabı Türk kumaındanil.anndan birinin ahfa. 
muştur. rağmen sinsi sinsi ilerler ve hazan 15 ve e M. $. (lzmir, Karantina): dmdan, tarihi ve asil bir ailenin oğlu o. 

Kolera, veba gibi hastalıklar bu cü~ hafta 20 yıl sQrüp gittikten sonra mut. cAnketınlzl hergün okuyorum. Okudukça lan Fethi Ahmed Paşa, on dokuzuncu 
)edendir ve artık dünya yüzünde bun. laka ölümle neticelenir. sinirleniyorum. Oılya biz kızlar hergQn, balo, asnn güzide simalanndandır. Bilgisi, ze. 
Jarın defışet veren adlan hemen hemen Allahtan ki sari olduğuna dair henüz .sinema, daha ba4ka eğlence yc.r!erlne lider klsı ve naımusile devrinde büyük bir şöh. 
ı..:t1·1me .. oldu. ev işi Ue hiç alA.kııdar olmazmışız!!. HattA ret ve hürmet kazanmr idi. 1801 sene. korkunç faizlerinden daiırıa ürker: cBu 

devlet şimdiye kadar borç yapmamıştır, 
bir kere borca dalarsa bir daha altından' 
kalkamaz. derdi. HatU.bir defasında hft. 
kumetin kabul ettiği br borç mukavele. 
namesini padişaha redcettirmiş, bu yüz.. 
den hükfunet erklnı di,er tarafa mühim' 
miktar bir tazminatı ».selerinden öde • 

.,,. .. bir delil elde edı°lmemiştir. Ayni zaman. yemeği blle qçıdan getırtirmişlz! t. Moda - . . 'l • 

Diğer taraftan verem, kanser, cüzzam da Avrupalıİarın da bu hantalığa karşı dan başka bir şey rlüşünmezmlşiz! ı Bu iddia- sınde doğmtlflu. Sekız yaşında iken sa. 
gibi hastalıklarla da hekimlik yılınadan lan okuyan kızlarmız .susmıya nasıl taham- ray çocukları arasına alınmış. yeniçeri 

muafjyetle.ri olduğu anlaşılıyor. mül ediyorlar ıaşıyorum. Ben kendi hesabı- ocağının lağvından sonra teşkfl edilen 
ugraşmaktadır; ıve bunların çarelerinin 
bulunacağı gün de pek o .kadar uzak 
değildir. 

İnsanların fen ve ilim kudreti böyle 
bir yandan bu afetlere karşı .dururken, 

öbür yandan da tabiat, beşeriyetle istih 

za eder gibi yeni yeni hastalıklar icad 
ediyor. 

Bunlardan en yenisi, yamanlığından 

'dnaye cvahşi ateş:. tesrruye edilen bir 

llettir ki şimdilik yalnız Brezilyaya 
nünhuır gibidir. O memleketin Matto 

)roaso eyaletinde daha çok raslanan bu 
ılletin mahiyeti ile menşei ve illcı, Cenu. 

bl Amerikanm en meşhur tıb profesörü 

Dr. Santayana Dekastronun başkanlığın. 
da, ıallhiyetli bir heyet tarafından araş. 

tınlmakta -0lduğu gfüi Parisli meşhur 

profesör Gujeri de ayrıca bu hususta tet. 
kikat yapmaktadır. 

cVahp ateş> vücudün herlıangi bir 
noktasında tezahür eden bir cild hasta. 

lılım. İlk arazını müteakıb yavaş yavaş 

wcudün her tarafına yayılır ve cilde 
pürtüklü ve kabarcrklı bir kurbağa de. 

iBu hastalığa muhtelif şebebler atfe. ma bu tahammülü gösteremediğim için bu cAsakiri Mansurei Muhammediye> teş_ 
d"l kt · d '-! b mektubu yazmıya mecbur kaldım. 

ı me e ıse e, niç iri kat'iyetle tesbit kilAtına nefer olarak kaydedilrruş, ve bu-
ed"lm· d v.ld' B l · t' · ld ğ Sinemaya, tiyatroya ıittiğlniz zaman dit- radan su·· ratle terakki ederek, henüz o. 

J ış egı ır. azı an ın anı 0 u u. kat ediniz, salondakUerln yü1.de yetmiş beşi 
nu, bazıları da andoktin guddelerinin iyi er.tektir. Modaya lelince: soraıım size: Bun- tuz dört yaşında iken ferik olmuştu. Vi. 
işlememesinden ileri geldiğini söylüyor. dan blrkaç yıl önce giydlğlnlz şalvarları, pa- yana elçisi, Aydın valisi, Londra elçisi, 
lar. çalan düdük glbl dar pantalonları niçin fim- Paris elçisi olmuş, İngiltere kraliçesi Vik.. 

G b
. k h di kullanmıyorsunuz? Hepiniz bol paçalı pan- toryanın taç gı"yme merasiminde Tiirki. 

ene ır ısım ekimler bu hastalığın taıonu, beli büzgülü omuzu pamuk yutıklı 
menşei asabi oldulh· iddiasında<Iırlar. celtetıerinlzle modaya oymuyor musunuz ? yeyi temsil e-tmiş idi. İstanbula dönüıUPıa-ı -· Latour! ... Babamın J• 6

'4 tşte iblı de ibugüne uymak için her sene de- de nazır omluş, ikinci Mahınudun µıı mı topluy·orsun? 1<ırana aye Cild hekimleri ise bunun mütegayyir bir 
~işen modaya uyuyoruz. Modaya uymak için Atiye sultan ile evlenmiş ve nil (Devamı 13 üncü s ~,,,, 

ekzema nevinden ibaret bulunduğuna mutlaka bol para sarfetmet icab etmez. Ayni Tophane miifirliğine tayin edilınif .- - na kar ... 
hükmetmektedirler. elbise yUz enı liraya da çıkar, on bt'.f ııraya vazifede iken 1857 de ölmüşt;_ır. ~ç kız da hiç düşünmtkien ... ~ _. • 

Doktor Dekastro, uzun tetkiklerden da.. Gelelim ev itine: Her genç kız az çok ev w • ı: l li11 
sonra vahşi at ·n Brezil h lk k 111 yapar ve bundan iftihar ve z~vk duyar. Her bul~dugu vazıfede, zek'- Hayır, kat'iyen 0 hususta tama _ •. 

' eş. ' ya a ının an Mesel! ben ylrml ikl yaşındayım. llk mektebi çalışkanlığı ıle muvaffak olan Fe . berabe ıru1 ·r.e ine 
tasfiyesi bahanesı1e kullandıkları nebatf bitirdikten sonra ev itl Ue meşgul olmıya med P~a, Tüııklyedc ilk defa ola~ cahıl olma.kla r :lir ld 
miishillerin suiistimalinden ileri geldiği ba.fladım. Şimdi yemek Pi§lrirlm, dikit dl- Türk müzesi kurmalı d~şünen~ar gelen dedıkodulardan ve oı 11muf 
neticesine varmış. kerim, para kıymeti blllrim: iti küçük kar- lmak f t il d fj , -n şeylerden bu hayatın pek arzı;. c; ~ 

deffm1 büyüttütüm için çocuk bakmasını bt- 0 51 a ı e e kir ve •an at~k bir havat olmadığını anlıyo - 'V~ 
Henüz hali tetkikte bulunan bu kor. ıırtın. Senede ancak iti Qç kere sinemaya gt- tımızda çok kıymetli bir mevkii olan~n rahat bir ömür sürmek ~ 

kunç illetin Avrupaya da yayılmaması. derim. Yurdumuzun her köş~sinde açılan kız nevver bir vezirdir. Tophane müşiri bli.ııylerle uğraşmaktan ze-vk du 
nı temenni ederiz. eMtıtillertnden her sen.e yuzıerce genç tız lunduğu sıralarda, fimdiki Askeri Müze ii 

-·-··--···········-·····-······ .. ····-····· mezun oluyor. Bunlar dıki~ dlkmeslnl, çocuk (A İri ') kil" . "lah h . . t . · . 

D
. "k bakmasını, ev idaresini, yemek pl§irmeslni, Ya .. n.~ ısest, 81• ma zenı vazı. ıuucıle ona baktı .. Ince ÇlZ i4_· 
ıvrı Nuri Demirağ okulunun çiçek, fapka ya.pmasmı, hattA eldiven n fealnl gıoruyordu. Fethı Ahmed Paşa, bu ~ .. sade bir şekilde en ıaran 

Y
urd gezisi çanta imal etmesini mükemmelen blllyorlar. mahzende bulunan ve san'at ve tarih bu ~ kış güneşi altında ' ıl ba .. 

. . . . Beklr erketıer çok rica ederim, kızlarınız ev kıymetleri bulunan eski silahlan seçmiş, şaklar~ayan saçları ile g, ~ . çok farı&! 
Divrik, (Husust) - Nurı Demıral o. 1.11 bilmiyor, moda peşinde to~uyorlar, deme- bunlara eline geçen diğer bazı tariht e. l ld n.. tablo fi 't ~ ~- h d 

kulu 70 kişilik izci takımı Temmuz l~ te .sinler. Bunu diyebilmek 1ç1n, kendllerlnln l . d il• . .. " . ı o U6
4 

, • ~ • .(;'·_:...,. asa 
. . v . . . şalval giymesi, sakallarını göbeklerine kadar s~r en e ave ederek ılk Türk muzesı. mevsimi l iJ's :Cim .-- ~:uubat sapları 

N~rı Deıru.rag hrafından gezdirıle:ektır. uzat.malan mı ıcab eder? o zaman bizde çar- nın mayasını, yahud temel taşını vücude büyu"k yıg~ ~;,, haline .ıretirilmekied.lr. 
M manzarası verir. Nihayet vücud, en Gıdeceklen yerler Ankara Eskicıehi .,.+ u\T ~ • :w r, tnf giymeye hazırız getirmiıl.i K- l" ahsul" b ı ı d ...:: b f.if b. t l tl l k t · + _ ı . t · · oy u m un o ca o u.şun an ÇOA 

a ır ernas a pa ıyan ve cı ı yara zmıt, Bursa, .ı8parta, zmır, stanbuldur. <Devamı 10 uncu sayfada) Tanzimat ricali, billıass!l Mustafa Re. sevinçlidir. 

Edebi tefrikamız: 2 

• • 

KÖYDEKi DOST 
ğil. Çiftlikte çahşan, ne Greta Garbo - m: ba~ıyor, bu inziva köşesinde oku- tik. Osman bey içki düşmanı olduğu 
lar, ne Anna Bellfüar vardır.Erkekler- dugu bırkaç romanımdan aldığı zevki nu daha yemeğin başında söyledi. Çift
der. yalnız aşçıbaşının adı Moris Şöval- a?latıyordu. Birıçok karileri hayalle _ lik arazisi içinde çok güzel kaynaklar 
yedir. Öteki adamlarımla böyle latife- r_ınde romancı-far için çizilmiş garib varmış, bunları tahlil ettirmiş, en hafi
ler yapmasına müsaade etmedim. t~pler va~dır. Mesela İstanbullu bir ka- finde karar kılmış. Hakikat çok güzel 

23 h Calı . 
1 

Babacan, kalender bir ev sahibi oldu rıim benı YS§h başlı, sakallı bir adam ve soğuk bir su. 
Ü UI! an UL ğunu ilk temasta anladığım Osman bey tasavvur edermiş. Malatyada bir kadın Çiftlik bahçelerinde yetişen benekli, 

DDnkU kısmm hu~Asası - Gece bu bahçeye giremezsiniz! ~~fs~la~a gilrmede~b~?ıl:cak ~ü.?im k-~~im ~ana !azd~ğı mektubda beni leziz kayısılardan birçok yedik. O ha-
:Uubarrtr, ınneıtU bir günde bll' otomobil - Korkunç şeyler olacak? b~~(. atır allll§ gı ı ur u ve yuzume şoy e ~ edıyordu: . . le geldim ki ve Osman beyle öyle kay. 

teM:atllıtl eanuında, tozlu bozuk bir yola Malına güvenir gibi başını salladı: a ı. . . . .. . . • .... nce, uzun boylu, narın, hatta bı- naştık ki yemekten sonra şarıl şarıl su-
aapJJOr. Usüta ataç kftmelert ıörülmekte- - Hepsi kurdboğandır. Hayvandan trn ~~:_e<IıDonız, sızed henu~ftkl~~dımıh~b: razHiçllbı vk~ hTastalıklı bir genç.. lar fışkıran havuzun başında uzun beı 
dlr. Aral>a71 olr gölgellle çekip yemek ye - adam indirirler. nı aumı. muz ere çı ıgı aa ı ı . a u ı annya şükür sapa sağlam koltuklardan birine teklifsizce kendi-
met ı.tQor. l'akat bir hendeli ceçerten ıa- _Ya .. Kaç köpeğiniz var? Osman Kıral. bır adamım. Pek ince olm~dığı~ gibi mi bırakıvardim. Beklenmiyen bu çift. 
lak toprakta teterletıer patlnat yapıyor. Ben de kendimi tanıttım: oldu_kça da sporcuyum. Munekkıdleri lı"k zı"yafeti can·"""'a degvmı·ştı". 
Jıllhaye& tarlada çalıfan köyliller 7ardıma - Dört! M h C d y 1 ""l 1 "u - u arrir eva a nız. pe,~ ıvan o an bir memlekette roman- M hakkak ki . . . . . . 
lrofuJ'orlar. otomobU sene yola çıkıyor. Bu Osman bey camlı kapıdan görünen Gözbebekleri büyüdü· cıların da az çok boks"" lına tl t u sevımlı çıftlık sahıbı de 
mrada tlftlllin beJ"i oamıuı Bey geliyor, hl- . · or 0 zsa a e b im gı'b" k f d · b" · r· ı 
4JIMJ"i 61NnJJIOr. MUhaa"rtre çtrtıtlıe cell;p o:ta yaşlı, tıknaz, _başı beyaz takkelı - Ne muharrir Cevad Yalnız ıtzst - olmalan llzım, ne ise çiftlik sahibi Os- en. d.w. 1 a a engı ır mısa ır e e 
l»eraber ,emek yemeli tekllf ed11or. iklal bır kadına seslendi: niz öyle mi? man bey beni daha iyi tahmin etmiş. geçır .ı~n~ ~e~undu. . . 
de otomobile biniyorlar. Biraz sonra çtftllt - Mistinget bak misafirim var. Şö- Elindeki kırbacı yüzüme indirecek _ Hislerine kapılmadan fikirlerini roman B~sılı ~ı~ çıftlık danası gıbı tatlı t~tlı 
-~ giriyorlar. o.nan Bey: cŞu camlı Yalyeye haber ver. Sen de sofrayı ha- miş gibi havaya kaldırdı. Ben geri f1r- kahramanlarına hazmettiren bir adam, gev~ş _getirirken Osman bey de keyıfll 
bıplda dur&bllirtzb diyor. vuz başına hazırla! lamıya hazırlanırken birdenbire kendi- diyor. keyıflı anlatıyordu: 

(Romen devam ediyor) Bir benzin variline benziyen Mis - mi bu açılan kolların arasında buldum. Hiç ummadığım yerde pek te hoş ol- - İstanbula SJitmek aklıma bile gel-
Çiçek bahçesinin küçük meydanında tinget gene içeri girdi: Onun şakrak sesi kulağımın zarını de- mıyan bir tesadüfle beni yazılarımdan miyor. Çiftliğe çekileli tam on yedi yıl 

durduk. Otomobilin sesini duyan köpek Gülmemek için etraf unla meşgul o- !ercesine çenemin altınd3 patladı. tanıyan birisile karşılaşmama çok se _ o!du. Bir kere kızım hastalanmıştı onu 
lerin uğultu halindelti havlayışların - lur gibi davrandım. Fakat çiftlik sahibi - Hay varol evlad. Muharrir Cevad vindim doğrusu. Şimdi daha teklifsiz- görmiye gittim· Bir kere de eski bir em-
dan fena halde korktum. Meydanda gö hissetmi.Şti, Güldü: Ynlnız sensin ha?! leşen çiftlik sahibinin havuz başına ku- Hlk davası için. İki defasında da ance.k 
rünmedilderi halde sesleri dehşet veri- - Tuhafınıza gitti değil mi. Hakkı - Bir kelime bile söylemiye fırsat ver- rulan ter temiz sofrasında yemek yer- bir gece kaldım. Yirmi dört saat içinde 
yordu. Korktuğumu anlayan Osman nız var. Bunlar kızımın marifetleri. iki meden tekrar ediyordu: ken adetA eski bir baba dostile konu - çiftlik gözümde tüttü. Bugün tam elli 
bey: üç yılda bir çiftliğe gelir üç gün ya ka- - Demek muharrir Cevad Yalnız ,ur gibi çene çalıyordum. yedi yaşındayim. Amma çok şükür de-

- Merak etmeyin, dedi. GQndüz hiç hr ya kalmaz. Fakat aklına geleni ya - sensin ha! Osman beyin köpüklü bir neş'e gibi mir gibiyim. Saçlarımın beyazlığın• 
tehlike ydrtur. par. Bütün adamlarımın adlarını de - Çiftlik sahibt adetl buhran geçlrl - dalga dalga yükselen kahkahaları ara- bakmayın, bunları çiftliğe yerleşme• 

Merakla 90rdum: fiştirdi. Garibi fU ki onl'arda yeni isim- yordu. Neden 90nra yavaş yavaş süldl- sında net!s bir sttğltın kızartmasuu, ar den evvelki hayatımda nğarttım. 
- Ya ,ece? lerinl ben.imMdller. Yalım bUnlar ele- net buldu. Şimdi hayran hayran ytlztl- kuJndan enfel bfr tli\reci lineye çek - (Arkuı var) 

) 
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SON POSTA 

Çocuklar yazın 
ferah giyinmelidir 

Neden güz vüdcudBn 
daha önce buruşur? 

Çok defa vücudlerinin derisi daha tap.. 
taze denecek halde olanların yüzlerinde, 
çizgiler, b~uklar belirir. Bazılannın 

da yüzlerinin lbir tarafı kırışıksız oldu • 
ğu halde öbür yanında çizgiler belirir. 
Buna sebeb şudur: Derisinin yalnız yüz 
kısmının altında yassı adaleler vardır. 

Bunlar tek tek veya hep birden derlyl 
mı.ihtelı'f oekilde hareket ettirerek yü -
zümüzün türlü manalar almasını temin 
ederler. Neş'e, keder, öfke gibi bütün 
ıruhl hallerimiz yüzümüze bu adalelerin 
deriyi hareket ettirmesi suretile akse -
der. Bu manalar ve dolayısile bu hare -

(

ketler yüzde geçici çizgiler çizer. Sık 11k 
tekrarlandıkça bu çizgiler daimlle§lrler, 
yüzde çizili kalırlar. 

ı
. Şu halde yüzümüzün derisfnJn, vücu.. 
dümüzden daha önce buruşmasının ıe • 

ı bebi açıkça oo.laşılllllf oluyor. Bundan, 
buru§ukluğu geciktirmek için fcab eden 

q 

ıey de kendi kendine ortaya çıkmış bu. lı ve manalı yüze nazaran ne kadar gQ.. 
~ lunuyor: zel olsa onun kadar sevimli olamaz bu 

Eğer gençliğinizi -daha doğrusu y11 • muhakıkak. •• Ancak her şeyin fazlnsı 

zünüzün gençliğini- mümkün olduğu fazladır. Bir defa başladı mı çizgileri is. 

kadar uzatmak istiyorsanız elinizden gel tediği tekilde idare etmek ve durdur _ 

eliği !kadar aaltin Yafa.maya çalı§ınız. Va. mak elde değildir. lıte bunun için yüzü 
ra yoğa üziilmey:inJz. Neş'enlzin ta§kın • sevimlfleftiren bu cmana çizgileri> ni bL 

~ lığını biraz lçinJzde saklayınız. Yilzüntı. • le mümldln olduğu kadar geciktirmell 
zil mütemadiyen hrıştıra kınıtını glll • ve önlemek lAzımdır. 

meyiniz. Hiç değı1se tizüntünüziide C!e Bundan başka çizgı1erin hepsi de böy 

sevincinizde de biraz mutedil kalınız ki le mazur görülebilecek bir tarzda da ol. 
Yaz günü çocukları elden geldiği ka • yüzüntlziin adaleleri rabat etsin. Derinizi maz. Ve yüze ne mana, ne de sevimlilik 

dar ferah giydi.rmeli, az süslemeli. Bu • de rahat bır&ksın. vermeyebilir. Çok defa bir lşde kendi 
ruşmıyacağmdan, kırışmıyacağmdan en. afl . b lin . . 

b 1 ak 1 ku Bir tar ı yüz uruşma.ınna ge ce: kendiruze kuvvet vermek için de yüzü 
dişe edilen, yıkanırsa ozu ac o an - • • . • .. ,. 
ma§lardan, biçi'mlerden, garnitilrlerden Bunun ~bebı de bastt~r. Yüs d~ınrn müzu kınftırdığımız olur. Mesela: Dik -
sakınmalı. Bunlar hem size üzüntü olur, altındaki yassı adalelernı kuvvetı blrbL katimizi artırmak maksadile ka§lanmızı 

botluk hep arkaya verildiği için ne karnı, ne de hem de -müt-emadi bir kayda tlbi tu • tine müsavi değildir. Ve yüzi\n blr tara. kaldırdığımız çoktur. Gözü kuvvetsiz o. 
_ .. _,,, ... iki büyük mahzurunu bir hamlede or. tacağınız için- çocuğu sıkar. fında bulunanlar öbür tarafındakilerden lanlar be iyi görebilmek için kaşlarını 

'r tayyörden daha kullanışlı ... Sımsı. Rahat, bol, temiz bir elbise ... İ§te ço. daha çok inkişaf etmiı olabillrler. Bunun çatarlar. Daha bunun gibi hislerimizle a.. 
ajı, ön ve arkasındaki eş kuplar··· cuğun en pratik yazlıfı. neticesi cildin a.z veya çok kırıpnuile Ukası olnuyan nice yüz kırıştırma lan .. 
recek özeniş var? Buna mukabil Peki, serbest olsun diye onu role • kendini gösterir. mız vardır. Bunlar da ıüphe yok ki çeh. 

le kapalı yakası ve başlıbaşına ete. lemekten vaz mı geçelim? Maamafih yilı kınpkları hep böyle rede önce geçici, ıonra ıonra daimi bu • 
crçeve içinde orijinal güzellikler Hayır ... Rahatlığını bozmıyacak süı • ruh! hallerin aksinden yani için yüze w.. rtı§Ult ve izlerini çizerler. İşte bu izler 

ler bulunuz. Hem mevsime, hem çocu .. ran manasından llerl gelmez. Öyle ola birincilerden daha fena görünür. 
cleri ipek, ketenden yapmayı tav. ğa, h~ d~ bütçenize elverişlJ, basit fa • idi belkf bu kadar can sıkmazdı. Çünktı 

ve<-ı ,.rışık kumaşları birleştirerek yapı • kat aevimli modeller ... Mesel!: Yıkana. Bu da bi7ıe §unu gösteriyor: 
P • Bu kumaşı bütün bir parça halinde bilen bir kumafln wtünü renkli renkli, hislerimizin yüzümtızde hlsıl ettiği çiz .. Ne yapıp yapıp yüzünü .sakin bulun ,. 

1'ie !e geçirmiş. Yaka drnpe ... lJdarı en. cicili bicili işletivermek .•• Varsın biçimi giler ona bir mana, bir huswiyet verebL durmaya çalışmak. Yoksa er.geç ~izgi • 
(umaşı birleştiren diltişler pikürlü... Ayni göml"ek kadar sade olsun. İşleme çocu • Hr. ~~ ba.kı_ma. ~zü g(lzelleştirir bile dL lenir. Ve bu çizgileri silmek, zor, hattA 
plikaşe var. ğu süslemeğe yeter. yebılınz. Büsbütun durgun bir yüz can. hnkansız oltu· • 

Bu breton şapka keten tire ile elde ö • 
rülmüştür. Kroşe sık iğnesi en uygun 
diifea-.. Patronu iki parçadır. Yuvarlak 
bir tepe, düz bir kenar. Bu iki parçanın 
birle§tiğj yere geçirilecek kordela üstüs
te dikilmi§ iki renk grc>ir'f!Ddir. 

Bu biçim hemen her yüze yakışır, bll. 
lıassa gençlere çok iyi gider. Ayni örg-J. 
JÜ kenarları daha gmıif ve aşağı düşük 
fapkalara da tatbik edebilirsiniz. 

• 
Brode ve dantel modadır 

.Jantel modasmın en coşkun devresinde yqarken rıeye 
çamaşırlarınızı da ıııeme yerine dantelle aiiılemlyorııunuı, 
hem bu, daha çok tolay olur. Eğlence kabilinden yapaca • 

tınız oya gibi incecı"k bir acro,. dantelle bu kadar aüzel bir 
ıecelik meydana ıetire'bilirsinlz. 1eııa mı? 

e<iyle minjmini bir jile; beyaz, maıvi, sarı, pembe açık 
renk herhangi bir çor robunuzu flk bir ctakım> haline 

koyar. Diki§e hevesiniz varsa kendiniz de tereddüdsüz ya • 
pabilirsiniz. Görüyorsunuz ya biçimi ne kadar basit. Bütün 
mesele brod~&nin renklerin! iyi ıeçmektedir. 

ITül - dantel modası 
çok sürecek ıni? 
Tülle dantel yıl. 

lar var ki bu ka • 
dar parlak bir mu 
vaffakiyet kaza • 
namamışh. Bu, 
hatta moda yara. 
tıcılarını bile şa • 
prtan bir fevka • 
ladelik oldu. Me ·
sim bapnd& tüıün 
ve dantelin yeni 
modada oldukça 
mühim bir yer a -
lacağı söyleni • 
nlyordu. Büyük 
moda evlerinde 
birçok ta güzel model hazırlan • 
mı§tı. Fakat modanın her orta • 
ya attıjı. rajbet görmez. Ne ncyinlik. 
ler olur ki doğduğu yerde batar. Bakar. 
aınız kadın; evvelce tahmin olunamıyaıı 
ıebeblerden, o yeniliği yadırgayıverirı 

Bir iki ebaniriğin, birkaç değişikJ.i1' 

müpte1bının <ıstünde şöyfo bir görün. 
me6ile gözden kaybolması bir olur. 

Yıllar ve yıllarca unutulan dantel de 
moda meydanına ürkek ürkek adım a. 
tarken böyle olacağından korkuldu. 
Halbuki bütün tahminleri sönük bırakan 
parlak bir rağbete ulaştı. Anlaşılıyor ld 
kadında çok zamandır benimsediği sade. 
ye, düze karşı bir bezginlik başlaını~ 
Gene biraz o eski elli yıl evvelki tül, dan. 
tel Alemine dalmak, tam bir kadın fan. 
tezisi içinde görünmek istiyor. Onun bu 
meyline bakarak dantel modasının dah• 
uzun uman ya§ıyacağını ümid edebiliriı. 
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90N POSTA 

Milli Sel diin aksam 
f ' 

Ankaraya döndii 

~ a -..ın b M .... ", il n ~ 
" szü~ ov'"' ,-,yfad.aJ 

ketihayrlye, Denlzy.. fapurları ile 
sair merakib limandan unrekct. etmiş -
lerdir. 

Vali ve belediye rcisj Lutfi K1rdar, İs
tanbul kumandanı Korgenera1 Haiis Bı
yıktay, İstanbul Onivcrsite~i .rektörü Ce
mil Bilsel, Deniı:yo:Iarı umum direktö _ 
rü İbrahim Kemal Ba) bo:-a, Devlet li _ 
manla:n · etme idıresı umum müdüni 
Raufi Manyas, Ankara ınotörile, .emruyet 
direktörü Sadri Aka po:is motorile Sa _ 
varona yatının iskele ve sancak ibordala. 
nnda mevki almı~ bu.unuyorlardı. 

Vali ~e belOO.i)e rcisı doktor Lıfıtfi !K'!r. 
darın cmrile gazetecilere tahsis edilen is. 
tanbul nıotö.rü d kafileyi talcib efüyor _ 
du. 

Sbv ona yata Se 1miye açıkla:rmdan 

Milli Şefin aporculara ıltilat 

' 

Sayfa 11 

Eski Arnavudluk Krall ile mülakat 

Mülakat esnasında Ahmed Zogunun üç pozıı 
• (BQ.Jta.rafı 10 uncu sayfada) 1 Hatta İstanbuldan ayrıldığı için de çd" 

lfil ve hürriyetlerinin bir kiifilidir. müteessirdir. Hususi işlerimiz ve Arna 
Balkanlarda kuvvetli bir sulh ve saliıh, vudluğa taalluk eden bazı düşünceleri . 

yalnız kuvvetli bir Türkiyenin mevcu - miz olmasaydı, buradan kısa bir zrunaıı 
diyetile mümkündür. için de olsa da ayrılmak istemezdik. Biz. 

Hamdolsun bugünkü genç ve dinç Tür zat ben hayatımın en güzel çağlarını b11 
kiyede bunu görüyoruz. Arnavudluk ve lfıtif şehirde geçirmi~ bulunuyorum. 
Amavudlar hakkında hükümetı cümhu- - Amavudluğun kurtulması hususun 
riyenizin, efkArı umumiyenin ve mat - da ne gibi teşebbüslerde bulundunuz? 
buatın gösterdiği çok samimi alakaya son - Cemiyeti Akvama bir muhtıra gön. 
derece minnettarız. Astrlarca birleşmiş derdim. Bu vaziyeti protesto ettim. 
T\irk ve Arns.vud kalbini bir rubu asır a. - Bu hususta daha çalışmak. tasavvu 
yıramaz. Demek istiyorum ki, Balkan rundasmız tabii majeste? •• 
harbindenberi geçen yirmi beş sene zar- Gözleri bir müddet yere ·;ivilendi. Ba 
fında bu kalblerin birbirlerine karşı duy. şı cevab vermek için doğrulurken dik vı 
duklan sıcak!~ hararetini kaybeune - azimkardı. Ümid, cesaret dolu gözleri~ 
miştir. Onun için, bilhassa rica ederim, gözlerime çevirdi: 
benim ve bütün Arnavudluğun, Arna - - Sağ bulunduğumuz müddetçe Ar 
vudluk ve Arnavudlar hakkında necib navudluğun istik1fü•nin istirdadı emelin 
Türk milletinin gösterdıği yüksek alaka. terkedemeyiz. Biliyorsunuz ki, bir mil 
dan dolayı daiına minnettar kalacağımı. letin istiklali hayatından. her şeyındeı 
zı yazınız. mukaddestir. 

- Majeste. Arnnvudluktaki İtalyan i~ Kral hazretleri b;raz sonra otelden mü 
galine takaddüm eden hadiselerı sorabi - farakat edeceklerdi. Dakikalarını harca. 
lir miyim?.. mak doğru değildi. Müsaadelerini rica et. 

1 
Başını önüne eğdi. Renkli ve sıhhatli tim. 

yüzünde muztarib ntimikler peydahlandı. Ellerini uzatarak koltuktan doğruldu.. 

1 Ağır ağır konuştu: lar. 
1 - Tabiidir ki, Arnavudluk bir müva - - Bilmiyorum, sizi memnun edebil • 

zene üzerine yaşıyordu. Bir tarafta Bal. 
kan devletleri, diğer tarafta İtalya.. dim mi?. 

Son zamanlarda bu müvazene sarsıldı. - Fazlasile majeste, fakat bir lUtuf 

l 
1talya ile olan anlaşmnmız:ı rağmen Ar. daha rica edeceğim. 
navudluk harben işgal edildi. - Rica ederim. 

Alyansın birinci maddesi: - cSon J>.ostaı. ya imzalı bir fotoğra .. 
cArnavudluğun ist;klal ve hakimiyeti fınızı .. 

m.illiyesinin muhafazas1> idi. Mademki Ne aksi tesad:if .• bütün bavullar ka -
İtalya Arnavudluğun istiklal ve haki _ panmıştı. Arandı. Kralın fotoğrafı yok .. 

'

mlyetl milliyesini tekeffül etmişti, bu ha. tu. Kral elimi kuvvetli avuçları içinde sı. 
rek:eti yapmaması icab ederdi. karken: 

- Bunun için İtalya bir sebeb göster.. - Pnristen bilhas~'l Ron Postaya gön. 
miş midir?.. dereceğim! vadinde bulundu. 

- Hayır, iıiç bir sebeb ••• Son ültima. Merdivenleri inı)orum. Maiyetleri er. 
tomla bir takım şerait taleb etmişti. Bu kanı elleri göğsünde beni selamlıyorlar. 
şerait Arnavudluğun hayatiyetini teh .. Dışanda Arnavud milletinin bahtı ka. 
did ediyordu. Kontr bir propoze yapıldı, dar kara bir gece başlıyor. 

1 onlar bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Nusret Safa Coslmn 
Amavudluk, bir istila ordusile işgal e - * 
dildi. Kral Zogu dün nkşam saat 22 de Ro . 

- Arnavudluk Balkan Antantına Hti. , manya bandıralı Besarabya v Purile 
bak etmiş bulunsayd1, vaz.iyed daha baş. Köstenceyc hareket etmiştir. Kral ora • 
ka türlü olmaz mtydı?. dan Polonva yolilc Fransay:ı gidC'c- ktir. 

- Belki .• Fakat o zaman bu mevsim _ Krala kraliçe JC'raldin ve küçük \•elL 
siz addedilmişti. ahd ile hem ir<'lf'rı p:-ı:>nse lcr, sarav na . 

Bu mevzuun kralı muztarib ettiğini gö .. zın Martini, hususi katibleri Naçi, Ka . 
rüyordum. Başını önüne eğmiş, kralını zım Kostraki, yaverl~ri ve küçük rüt 
dindarnne bir h~ ile dinliyen Asaf Ca _ beli birkac zabit ref krıt etmekteclir 
culinin sevimli yUzünde de ayni izleri gö. 
rünce, mevzuun rotasını başka istika • 
mete kırmak lüzumunu duydum: 

- İstanbuldan ayrılmanıza sebeb ne. 
dir, tekrar dönecek misiniz? 

- Tabii. .. Ben kendimi yan İstanb:ıl. 
lu telakki ediyorum. 

Siyaset alemi 
(BO-§tarafı 3 ncii sayfada> 

miyor. Bundan dolayıdır ki zamanın bu 
türedi siyasilerine cevab verirken söz1.. 
müzün tonunda hasıl olabilecek değişik. 
liği okuvucularımızın mazur görmelerini 
rica ederiz. geçmiş, şehir namına se2fımlanmış ve saat M·u· Set 'Savaronacla ga~eteleri tetkik ediyor 

- Kraliçe hazretleri memleketimizi 
nasıl buldular? •• 

- Bilaşüphe o da istanbula hayrandır. 
13,50 de Ortaköy önündeki mevkii mah. ı . 1 

: • Devlet Denizyol -ı törü Remzi Baran, yanında mekteb tale.. 
susa demir atmı tır.. kırdardan şeh~r ;ş:enİb, him !Kemal Bay- besinden Nuri Eren ve Mazhar Uğur ol. 

Var 1..-ı ~' L lan umum muduru ra d w h ld S eldil Mille D 1 ve uı.· eu.iye r.eisimiz ile u;tanbul k 1 gemilerimiz ugu a e avaronaya g er. 1 iye tezahüratta bulundular. 
kumandanı Korgeneral Halis Bıyıktay, boradan yaptırılma ta 

0 a~ . rek Şefimize çapa, can kurt&ran simidi ve Milli Şef, yarışta derece alanları şap. 
emniyet -Oirektörii Sadri Aka yata çık _ hakkında izahat aidllar. 1inıversıte · - tahlisiye roketinden ibaret güzel bir ar. kalanın sallamak suretile selfımladılar. 
mışlar ve Milli Şefe .o::ho*' geldini~ de _ törü Cemil Bilse ile dcrsıe:e_ ve_ gençlerın ma takdi mettiler. Yarışlar bittikten sonra Paramunt 
mişlerdir. muvaffakiyet1erine dair goruşt·Jler. Mazhar Uğur. İsmet İnönüne: sinema şirketi tarafından Milli Şef İnö • 

Milli c:....1iır.iz yata alman zevata ılti _ Bu sırada Sa'l.•aronamn sağ ~da~ntl- - Bize bahşetmiş olduğunuz bu se - nünün, Bayan İnönünün ve çocuklarının 
Y"" dan geçen Uru-..: ersite talebesını hamıl - . 1. d · ·ı gu- •· •• h t 1 k fatta bulunmu • r, bundan :son:ra den.7_ i 1 1~ 1 vınç ı enızcı er nunun a ırası o ara filmleri alındı. Yavaş yavaş akşam olu _ 

h.. t ll 1ev vapuru smet nönünü .se am ıyor, getirdiğimiz deniz alametlerinin kabufi _ yordu. Alaca'karanhk içinde Savnronn den gençliğin v rtı ~ ı teza ura a. e eriru 
· l d" genç.c · nü arkada~larım namına rka ederim.> yatı ağır a~r hareket elti, yarış yerinde sallamak sur ;· mukabe'e etmıs er ır. 

7 
• • • o• 

C.. h . . . .. .. , • . d ket. I c- \ aro1, yacıa Mıllı Şef» Dedı. ve limanda bulunan gemiler tarafından 
llll' urr •" Tnonu .a ı\'Pf ce o· .. R . . • 

b . . . . . ı\'e tezahurat y:ı.pıyorlardı. cısı - Millı Şef şu mukabelede bulundular: selamlandı. 
evaz pantc gı n ı~lf.dı. Geınınır• y.ı-ı - ü - · ·· 

rış h . . d t cumhurumuz beşuş bir sinıa ile nıversı- c- Te§ekkur ederim. Arkadaşlarınıza Milli Şef, Boğaziç.inde bir tenezzüh 
sa asını g n u .. guvcrtesın ~ 1> u - l"ğ" . h .. 1 . k b ı ~ eı·mıa ·· ı · 

ruyorlardı. te genç ı ının teZl ur erme :nu a e e eı.- s a rmu soy eyın çocuklarım. > yaptıktnn sonra geç vakit Derinceye dön. 

M·ıı· ş-1 d b 1 tl j tiler. Yanşlarda derece alanlar sıra ile Millt müş ve hususi trenlerile Ankaraya ha .. 
ı ı t:ı vanıarııı a u unan zeva a . . . _ .. . . 

nıu··ıe dd"d kk d k Yarıc:lar program mucıbınce başlamış.. Şefın onunden geçtiler ve hep bırden: r eket buyurmu§lardır. 
:ı ı mevz.u'ar ha . ın a onuşu - ı Y • • • • v 

•orı d 13 . d k L. fj ı tı. Yüksek Denız Tıcaret mektebı direk- c- Sagol!> " ar ı . u mPv~nda vah o tor ut . Sabih Alaçam 

Ankara 1 (Hususi) - Cümhurrcisi İn. 
önü yarın saat 11 de şo3hrimizi şereflen _ 
direcektir. 

ismet lnönU Malatyayı 
şereflendirecekler 

Malatya (Hususi) - Hususi surette 
istihbar ettiğime nazaran Milli Şefimiz 
İsmet İnönü, kendilerini Malatyaya da • 
vet etmek üzere Yalovaya giden beledi -
ye reisimize, mensucat fabrikasının açı -
lış töreninde hazır bulunmak üzere Ma. 
lat:yayı şereflendireceklerini vfıd bııyur. 

muşlardır. Açılış töreninin Temmuzun ilk 
haftasında yapılması muhtemeldir. 
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YANLIŞLIK 
==_ı ___ 

1 
Karadeniz Boğazındaki birliklerle has-

ilanları 1 

BiR tanesinin ihtiyacı olan 15,500 kilo koyun 
eti satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
11/Temmuz/939 Salı günü saat l!'i.30 da 

1 J ·· ·---····~ yapılacaktır. Muhammen kıymeti 6975 
uo-ı•ı--111111 Nil-Da.. Çeviren : brahim Hogl ~ liradır. İlk teminatı 524 liradır. Şartna -

mesi her gün komisyonda görülebilir. İs. 
t.eklilerin ilk teminat makbuzu veya mek. 
tulblarile 2490 sayılı kanunun 2..3 mad.. 
delerinde yazılı vesikalarile beraber iha. 
le günü ihale s:?.atinden bir saat evveline 
kadar teklif mektublarını Fındıklıda Ko. 
mutanlık Satınalma Komisyonuna ver • 

Selimiye garnizonundaki blrlı1clerle 
Haydarpaşa hastanesinin ihtiyacı olan 
48,000 koyun eti satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 10/Temmuz/m Pa
zartesi günü saat 11,3(1 da yapılacaktır 

MUhaımmen kıymeti 20,640 llradır. tık te. 
minatı 1548 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerinin tık 
teminat makbuzu veya mektublarile 2490 
sayılı ka,nunun 2-3 maddelerinde yaııJı 
vesikalarile beraber ihale günü ihale ıaa. 
tinden bir saat evvelin~ kadar teklif ır.ek. 
tublannı Fındıklıda Komutanlık. Satın. 

Kavurucu bir Ağustos güneşinin için. 
de simsiyah görünen üçUncü sınıf bir ce. 
naze arabası, Romada maruf Prati di Cas 
tello mıntakasında, yeni inıa edilmil biı 
çok evlerden birinin sokak kapısına yak. 
laştı. 

Öğleden sonra, saat üç sularıydı. 
Ekserisi kiracısız olan bütiln bu yeni 

Büyükadada blr otelin salonundn bir genç 
kız şarkı söylüyor ve Fazlı Şnkir de: a:En -
fes, cnfes!ıı diye mırıldanıyor. 

Şarkıyı söyllyen Kadriye Ertekin adında
ki kız şımarık bir zengin kızıdır. Belki.'! ve 
Aysel isminde iki kard~i de var. Babalan 
60 yıı.şlarında, temiz giyinmiş, lyl çehreli 
bir ndamdır. Fakat kızlarına karşı büyük 
blr zafı vardır. Kadriye Ertekin bu sırada 
Salih Bey isminde blr adama sesleniyor. Bu 
adam bütün kadınların arzularını körükö-

ı rüne yerine getirmekten hA.z duymaktadır. 
Onların istedikleri blr takım şeyleri İstan -
buldan satın ruıp Adaya getirmektedir. 

Adadaki otelin diğer slmruarına gelin -
ce ..• 

(Roman devam ediyor) 

- Hazır!. diye bağırdılar, ve arabacı, 
ayağını çamurluğa dayayıp, şapkasmı 

burnunun üstüne eğerek, mezarlığa doğ 
ru yol aldı. Çıplak cenaze arabasında ne 
bir çiçek, ne de tek bir kordela yoktu. 

Arabanın arkasında te~ bir matemJı 

insan yürüyordu. Bu bir kadındı. Yüı.ü, 
siyah ve kalın bir peçe llE' örtülüydü. tJ_ 
zerinde ağır san ç~Jeklerle işlenmiş siyah 
bir elbise vardı. Elinde de kavurucu gü. 
neşten kendisini korumak için de açık 
renkli bir şemsiye tutuyordu. 

Kederden ziyade, utanmadan doğan 
bir jestle başı önünde, yere bakarak ce. 
naze arabasının arkasından ilerliyordu. 

Kapısının önünden geçerken, dük • 
kandaki yüzü gözi kıllı adam hınzır hın 
zır gülerek: 

- İyi, ve hoş bir yolculuk Rosie diye 
seslendi. 

Kadın, peçesinin altından adama bak 
mak için başını çevirdi. Eldivenli elini 
kaldırarak, salladı, sonra tekrar inciirdi 
ve yerde sürünen eteğini yukarıya doğ. 
ru çekince, topukları aşınmış iki büyük 

meleri. c4.507• 

* Karadeniz Boğazındaki birliklerle ha"4 
tanesinin ihtiyacı olan 85,000 .kilo sığır 

veya keçi etlerinden fiatı müsaid olanı 
satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
11/Temmuz/939 da Sah günü saat 15 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymetleri sığn 
etinin 28.900, keçi etinin 27,200 liradır. İlk 
teminatları sığır etinin 2168 lira, keçi e. 
linin 2040 liradır. Şartnamesi bedeli mu. 
kabilinde verileb:lir. İstekillerinin ilk te. 
minat makbuz veya mektublarile 2490 sa
yılı kanunun 2..3 maddelerinde yazılı ve • 
sikalarile berabe~ ihale günü, ihale saa • 
tinden bir sa3t evveline kadar t"'°klif rnek 
tublarını Fındıklıda Komutar:lık Satm. 
alına K~misyonun:ı. vermeleri. c450S> 

alma Komisyonuna vermelerf. (~10) 

* İstanbul koınutanlığına baRlı birlik • 
Jerle Gümuşsuyu hac;tanesinlJı ihtiyacı o. 
lan 71,000 kilo koyun eti satın alınacak • 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 10/Temmuz,'939 
Pazartesi günU saat 15,30 da yapılacak _ 
tır. Muhammen kıymeti 30,530 liradır. İlk 
teminatı 2290 liradır. Şartn3mesi bedeli 
mukabilinde verilebilir. İsteklilerinin ilİ 
teminat, makbuzu veya rnektublarfle 2490 
sayılı kanunun 2-3 maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale gQnQ ihale sa. 
atinden bir saat evveline kadar teklif mek 
tublanm Fındıklıda komutanlık satın. 

alma komisyonuna vermeleri. (4511) 

* 
+ Selimiye garnizonundaki birliklerin 

ihtiyacı olan 150ooq kilo sığır veya keçf 
Çatalca Müstahkem Mevki birlıklerile etlerinden Iiatı müsaid olanı sa~ın alına. 

hastanesinin senelik ihtiyacı olan 18,800 caktır. Kapalı zarfla ihalesi 10/Teınmuz/ 
kilo koyun eti satın alınacaktır. Kapalı 939 Pazartesi güniı saat 11 de yapılacak. 
zarfla ihalesi 10/Temmuz/939 PazarteS! tır. Mulha.mmen kıymetleri sığır etinin 
günü saat 15 de yapılacaktı:. Muhammen 49500 liradır ve keçi etinin 46500 liradır. 
kıymeti 6580 Hradır. İlk teminatı 494 lira. İlk teminatları sığır etinin 3713 lira keçi 
dır. Şartnamesi her gün komisyonda gö • etinin 3488 liradır. Şartnamesi bedeli 
rülehilir. İsteklilerinin ilk teminat mak mukabilinde verilebilir. İsteklilerinin fi.Jc 
buzu veya mektub!arile 249(; s·-tyılı ka • tem.inat makbuzu veya mektublan1e 2490 
nunun 2-1 m:ıddelerinde yazılı veıtikala • sayılı kanunun 2-'3 maddelerinde yazılı 
rile berabe!" ihale günü ihale saatinden vesikalarile beraber ihale günQ lhale sa.. 
bir saat evveline kadn:- teklif mektubları. atinden bir saat evveline kadar teklif 

Pencerelerden birinden kalın bir ses nı Fındıklıda Komutanlık Satınalma Ko. rnektublarmı Fındıklıd:; Komutanlık: Sa. 
yükseldi: misyonuna vet·me.ıeri. c4509, tınalma Komisyonuna vermeleri. (4512) 

ayak göründ:.i. 

-====--~~~~~~~~-~~~~~~--~ 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

:a 

( Arkua ftl') 
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H. AJr m C: E S lU l TAN la~on fj1I2tt~~-
Tunus beyleri Melling'in hazırladığı eser Beglik irsidir. Otoritesi mutlaktır. Afrikanın içerilerinde 

büyük bir sahaya kadar nüfuzu şamildir 
Terclims eden: HUS9 /İl1 Cahid va·;lll Evvela bu kini izhar etmek için bir itan Selimden intikam almak için, bil -

muhit bulamamıştı. Çünkü bu halim ve yük bir meharetle işe girişmişti. 
Maamafih Melling, çok kurnaz davra

nıyordu. Artık sık sık harem bnhçesin
de görünınüyor.. kendisini adeta naza 

Bu işin jdareı:ini bizzat kendisi deruhte nazır hazine sarayında beni hususi suret. 
etmenin münasib olacağını anlatmak is. te kabul etti. Odada bize sandalya vazi.. 
tedimse de mütaleamı kabul etmiyordu. fesini gören kasa altın ile dolu mu idi, 
Onun vü.cudü asileı· üze:rinde elindeki as- bu salonu dolduran sair kasalarda da 
keri kuvvetlerden ziyade tesir yapabilir h~p altın mı var idi, bilmiyorum. Ben 
eli. Fakat Romani~ Napo}jsinden ayrılma. yalnız bir eskicinin dükkanının arkasın. 
mağa kat'i surette karar vermiş gibi gö. daki kısmı görmüş gibiyim ki buraya bir 
rünüyordu. Paşayı ne karar ittihaz ede. çok eşya yığılmış bulunuyordu. Faka\ 
ceğini tayin hususundl daldığı tereddüd • .işlerimi müzakere ederken tesadüf etti.. 
ler içinde bıraktım (1), Tunusa gitmek ğim mülayemet, zeka ve incelik eserle. 
üzere yola çıktım. Teftiş vazifem orada rinden pek memnun kaldım, o zaman 
hitam bulacaktı. hükümran olan beyin oğlu ile de mülA-

cidden selim Padişaha karşı, herkesin 
içinde az çok bir sevgi ve hürmet var
dı. Onun için Ata Molla, hislerini bir 
müddet gizlemeğe mecbur kaldı. 

Fakat kısa bir zaman sonra, (Rikallı 
hümayun kaymakamı) Musa paşanın 
da ayni fikirde olduğunu anladı. 

Musa paşa da sadrazamlık için yamp 
tutuşuyordu. Fakat, o da bu arzusuna 
nail olamıyordu. Bunun için Sultan Se
liınden menınun görünınüyordu. 

Esasen uzaktan akraba olan bu iki 
şahsiyet, çarçabuk anlaştılar. Ve, knr
şı karşıya geçerek derdleşmeğe başla -
dılar. 

Bunlara, üçüncü bir şahıs daha ilti
hak etti. O da, Antepli hoca Münibe -
fendi idi. 

LATİN HARFLERİI .. E TÜUKÇE çekiyordu. 
YAZILAN AŞK MEKTUBLARI Dairesindeki odalardan birini atölye 

. haline getirmişti. Ve bu atölyede, mü -
Istanbulun bu sefalet manzarası kar- him bir işe girişmişti. 

sısında, tam manasile bir sefahet haya- Küçük bir ocakta, renk renk bovalar 
tı yaşıyanlar, kendilerini ve memleke- kaynatıyordu. Ve bu boyaların içinde 
ti tehdid eden felaketten haberdar de - erittiği balmumuları tekrar dondura · 
ğillerdi. rak, bunlardan bir takım modeller ya • 
Topkapı sarayında (Serdab köşkü) n- pıyordu. 

de haftada birkaç gün (kume fasılları) Bu meşguliyet, günlerce ve haftalar
tertib ediliyor .. sultan saraylarında da ca devam etti. Kurnaz san'atkar, her -
ayni zevk ve sefahet hüküm süriiyor - kesi hayret ve heyecan icinde bırakmak 
du. ıcin, b~ müddet zarfında atölyesine 

Ressam Melling, (Neşadabad) sara- kimsevi kabul etmedi. 
yına gelip yerleştikten sonra, Hatice Hatice Sultan bile meraktan çathyor
S~Jtanın neş'esi büsbütün artmıştı. Bu du. İkide birde, Hayrettin ağayı huzu · 
guzide misafirine karşı gösterebileceği runa celbederek: 
izzet ve ikramın derecesini tayin ede - L 1 1 M" lebi ne eder.. ne · k k d - a a... ımar çe • 
mıyece a ar_ şaşırmıştı. .. isler? .. Bir gizli marifet düzermiş ... 

Ressam Mellıng, artık dunya saade - Amma bunun aslı nedir? .. 
tine ermişti. Bütün hayalleri, parlak 
birer hakikat olmak istidadını göster -
mişti. 

Diye soruyordu. 
Hayreddin ağa: ressam Mellini'!'}n 

rrizli isini, Hatice sultandan daha fazla 
mer,ak <ediyordu. Ve bunu öğrenmek Her sabah gözlerini açtığı zaman, Ha 

tice Sultanın bir çok kı.vmetli hedive -
"' icin; 

leri ile karşılaşıyor.. bunların karşı -
sında derin hayretlerle düşünmekten - Canım, ~lebi .. kuzum, çelebi ··· 
kendini aJamıvordu. Sultan hazretleri, pek fazla mNak bu-

Cknç ressa~. artık hayatını sadece ~:-ıruyorl~r. ~-u ~anın kapısını aç da, 
bir şeye vakfetmişti. o da, kendisini bu hır kerccık goreyım: 
kadar nazikane iltizam ve himaye edrn Diye, yalvarıyordu. Fakat her defa
cömerd Sultanı memnun etmek .. cnun smda, tatlı kahkahalarla gülen Mellig 
daha fazla muhabbet ve teveccühünü derhal cevab veriyor: 
kazanabilmekti. (Arkası var) 

İnhisarlar u. Müdürıüğünrlen: J 
Miktarı 

10000 met. 
758 kilo 

Muh. Red. 
Lira Kr. 

1995. 
416, 90 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

149. 
31. 

62 
... 6 

Eks ı tme 
Şekli Saati 

Açık ek. 15,30 
16 

Maltaya uğradıktan, Lampedousede kat ettim. Babasına yeni halef olmuştu. 
Bu genç prensin ga'W>t mahcub "e çe. durdukıtan sonra, Bon burnunu dolaştık " - • 

ve yeni Goulette hisarının karşısında de. kingen olduğunu haber vermişlerdi. İlk 
ınirledik. Buradan Tunusa gittim. işim onun sıkılmamasını temine çalış. 

maktı. 

Bir göl kenarında yahud, daha ziyade, Bardede her millete mensub birçok 
göl şehrinde bir sığlıkta kain olan bu şe. köleler gördüm. Fakat bunlar hakların. 
hrir epeyce büyüktür. Oldukça güzel inşa da edinmiş olduğum fikirlerden hiç bi. 
edilmiştir. Deniz kalesi tarafından şöyle rini teyid etmediler. İyi giyinmişlerdi, iyi 
böyle m:idafaa edilebilmektedir. Şehrin beslenmişlerdi, iyi muamele görüyorlar. 
civarındaki tepele: üzerint> serpiştirilmiş dı. İçlerinden çoğunun, hatta memleke. 
olan istihkamlar da müdafaaya yardım tin hastalığına tutulmuş olanların blle 
ediyorlar. Bütün deniz şehirlerinin hep. azad edilmekten memnuniyet duyacal:la. 
sinde iptida balıkçılar tarafından tayin nna ihtimal veremiyorum. Memleketin 
edilmiş olan bu vaziyet Tunuslulara Kar. iç taraflarında satılan kölelerin hüküm. 
tacanın vaziyetinden daha muvafık gö. darların yahud eşrafın hissesine düşen. 
rünm~ olacaktır. Tunuslular aldıkları ler kadar bahtiyar olmamaları kabildir. 
ganimetlerden zenginleştikleri zaman tı. Çünkü oralarda bu köleleri spek;jlasyon 
carete açıktan açığa hücuma başladılar. için satın alırlar. Efendilerin hırs ve ta. 
İcra ettikleri deniz haydudluğu onları 

mahları kölelerin lehinde bir amil teşkiJ 
denizden gelecek bı:: top ateşinden tahaf. ediyor. 
fuza sevkettiği t .. hmin edilebiliyor. Ro. 
manın eski rakibinin hala harabele:"ini İtiraf etmelidir ki kölelere fena mun. 
taşıyan yayla ise biiakis körfezin yarısı. mele edenler yalnız Avrupalılardır. Bu. 
na kadar denize doğru ilediyor. E~er nun da sebebi şü:Phesiz, şarklıların kö. 
Tunuslular orada bir şehir tesis etselerdi leleri satın alma~ için toplamaları bizim 
b r baskına maruz kalabilırlerdi. Avru. ise toplamak için satın almamızdır. Kö. 
panın politikası dürbünü ele alıp ta uzak leler şarkta hasisler için bir zevktir, biz. 
kıt'alara göz atabilmek için kendisinin de ise sadece hasislik aletidir. Müstemle. 
hakikaten işine yarayabilecek şeyleri kelerimizden bir zenciyi Tunusta bir kö. 
farked"nciye kadar Tunusluların yegane le ile bitaraf bir memlekete götürsünler. 
korkacakları hücum böyle bir baskından Ben sizi işte bu mahkeme huzuruna da. 
ibaret olabilirdi. vet ediyorum. 

artname ve nümunclcri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı 2 
.oc.?..~~~•gl:vecr= zemc açık eksiltme usul·•e satın alınacaktır. 

Tunus kurbunda elan Kartacanın su 
kemerleri görülüyor. Karadan altı fer. 
sah mesafede vaktile sarnıç hizmetini ifa 
eden su hisarı da mevcuddur. Eski za. 
manların biraz ha.şmet ve azamet eseri 
muhafaza eden yegane abidesi şüphesiz 
ki budur. Yaylada yığılı olan enkazda 
hiçhlr büyüklük nişanesi yoktur. Ancak 
bu enkaz karıştırılmak ve kazılmak sure. 
tiledir ki zamanın tahrib edemediği bazı 
altın madalyalara tesadüf ediliyor. Tu. 
nusta bu madalyalardan mürekkeb bir 
kolleksiyon gördüm. Bence pek kıyıneL 
tar idiler. 

Tunusluların karakterleri, ihtirasları 
ve ahlak adetlerini teşkil eden şeylerin 
hepsi Afrikanın ikliminin tesirı altında. 
dırlar. Fakat gerek bu kav.imlerin, gerek 
Türklerin muhayyeleleri bir çokları için 
kadınların taaddüdü yüzünden husule 
gelen mahrumiyetler hasebile yollannı 
sapıtıyorlarsa ve kadınlar zenginlere 
mahsus bir halde kalıyorlarsa da Afri. 
kalılann yapılışları ayni hatalara nefis. 
]erini terketmek fmlkanını vermıyor; a. 
teşin hamlelerini hiçbir şey durduramı. 
yor, bu hamle insan fıtratının hududla. 
nnı aşıp geçiyor. 

Muhammen bedelleri, muvakkatteminatları eksiltme saatleri hizalarında 
oy~udır. 

~ı.tijıllf.~l'l,f: rıı lII - Eksiltme 7 /VH/939 Cuma günii Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu _ 
ı1' besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Etrafa saçtığı zehir°, son derecede mü 
essirdi. AtA Molla, halkın cahil zümre
sini kolayca isyan ve ihtilale sürüklive
cek olan bu zehiri, çok iyi keşfetmişti ... 
O da (din ve şeriat) klsvesi altında, ba
sit ruhlu insanları, inkılAb aleyhine ha 
rekete getirmekti. 

Senelerdenberi devam eden uzun 
harbler, esasen halkı bizar etmişti. Vi
layetlerde, Adeta seyyar hükfunetler 
kuran eşkiyalar türemiş.. bunlar her 

tarafı haraca kesmiılerdt. Ahali bir ta
raftan hükfunetin bitmez tükenmez ver 
gilerini, verebilmek için varını yoğunu 
feda ediyordu. Diğer taraftan da, etra -
fa ölüm korkusu saçan eşkiyaların e!in
den hayatlarını kurtarabilmek için son 
nafakasını bunlara veriyordu. 

İstanbul halkı ise, açlık ve sefaletin 
fztırabile inim inim in1fyordu.. halkın 
sefaletile eğlenir gibi, müfrit bir sefa • 
het hayatı yaşıyanlara karşı herkesin 
kalbinde acı bir kin ve nefret belin -
Yordu. 

Senelerdenberi devam eden harbler
& birbirini takib eden mağlubiyetler, 
yeniçerileri de fena halde sinirlendir -
mişti. Bunlarda da, artık tamamile ma
nevi sefalet baş~stermişti. 

İstanbul, her nevi tohumu kabul cde
~~k ve o t.ohunıu süratıe filizlendirecek 
.:-btarıa ha~ gelmişti. İşte Ata Mol

undan istifade etmek istemiş .. Sul-

IV - Şartnameler ve Amerikan bezi nümunesi sözü geçen şubeden her gün 
parasız alınabilir. 

V - İstekliler eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. ( 4536) 

1 l, tanbul l elediyesi tanları 1 
Aded Beherinin tahmin bedeli K. 

6000 26 Soba borusu 
750 26 Dirsek 
750 35 Deveboynu dirsek 
120 150 Soba tablası 
320 35 }.taşa 

150 24 Kürek 
200 100 Odunluk 

İlk okullar için yukarıda miktar ve tahmin bedeIJerj yazılı bulunan soba 
malzemesi açık eksııtme suretile satın alınacaktır. Şartnamesi Zabıt ve Muame. 
lat Müdürlüğünde görülebilir. İhale 5/7/939 Çarşamba günü saat 14,30 da Daimt 
Encümende yapılacaktır. İsteklilerin 190 lira 9:z kur~J~k ilk t~minat makbuz 
veya rnektubları ile ihale gününde muayyen saatte Dainıt Encumende bulun. 
malan. ( 4427) 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 

Cinsi Miktarı İlk teminat Muhammen bedeli 

1 ci nevi ekmek 60,000 kilo 427 lira 50 Kr. 9 Kr. 50 santim 
Gureba hastaınesine lüzumu olan yukarıda cim; ve miktarı yazılı ekmeğin 

kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde isteklisi bulunmadığından komisyonca pa.. 
zarlığa bırakılmıştır. 

Pazal'lığı 13/7/939 Perşembe günü saat 15 te VakıflM Başmüdürlüğü bina.. 
sın.da toplanan komisyonda yapılacaktır. Şaı1ırıamesi hergün Levazım Kale. 
minde görülebilir. (4648) 

Türkkuşu fstanbul lıpekterliğinden : 
.Türkkuşu üyeleri Temmuzun ilk haftası içinde kampa gönderileceklerinden 

son muamelelerini yaptırmak ve hareket gününü anlamak üzere bütün üyelerin 
3 Temmuz Pazartesi günü saat 17 ye kadar müracaatları • 

Pazartesi günü müracaat etmiyenler:in kampa aidemiyece'klerdir. c4745• 

Beylı"k mansabı irsidir. Otoritesi mut. 
laktır. Afrikanın içerilerinde büyük bir 
sahaya kadar nüfuzü §amildir. Bey her 
sene veııg:i toplamak için dolaştırdığı kü. 
çök bir ordu sayesinde buralardan vergi 
alır. Bu vergiye ~r vergisi, nüfus ver. 
gisi, ganaime iştirak hissesi ve hüküm.. 
dann aldığı gümrük refıni de inzimam 
eder. Fakat Tunusluların servetlerinin 
hakı"Jd kaynağını ticaretleri ve sanayileri 
teşkil eder. Kendilerini sair c baEba. 
resque. milletlerden temeyyüz eden bir 
nezaketleri vardır. 

Bey şehirden biraz uzakta oturuyor. 

Şehitlerin pi~~leıinin en başlı se. 
bebi temizliğin ihmali olduğunu zanne. 
denler Tunus ahalisinin teneffüs ettik. 
Jeri o murdar hava içinde yaşıyabildikle. 
rini görmekle hayrete düşeceklerdir. Ha. 
vanın bu fenalığı şehrin pisliklerini civar 
göle nakleden bir kan.aldan çıkan buhar .. 
lardan ileri gelmektedir. Bu göl de b1r 
talkım buh'arlar netrediyor ve bunlar 
tehlikeli oluyor. Tunusun sıhhate muzır 
olmamasını ancak körfeze müntehi olan 
vadinin derinliğine atfetmek kabildir. 
Vadi, kanalın ve gölün buharlanm cezb 
ederek, onlara insanların hayatına mu. 
zır olacak derecede bozulmak için zaman 
bırakmaz. İkametgı\hına Barde denilmektedir. Sur 

ile etrafı çevrilmiş ve kulelerle tahk" 
~di!miş olan bu sarayın içi dışarısının ~~ Tunustan .ayrılırken, Charles.Quint'ln 
ihtımal vermediği bir haşmet eserf arze.. burada yaptırmak fırsatını bulduğu ka. 
der. Bana en dikkate ıayan görülen cihet lenin harabelerini gördüm. Yapılan top. 
oldukça geniş 'bir avludur ki etrafında ra'k tesviyeleri bu kuleyi timdi denizden 

biraz uzalklaştırmış bu'lunuyarlar. Şüp. 
~yaz. mermerler üzerine istinad ettiriL hesiz bundan dolayıdır ki Tunusulular o. 
mış hınalar vardır. İçerideki bazı daire. nun yerine Goulette kalesini ikame et. 
ler de bana memlekete nazaran pek iyi :nüşlerdir. 
tezyin edilmiş gibi geldi. Fakat Barde 
hakkında ·beyin merasim yaptığı Divan Tunus mersasını terkederek Tu1ona 
salonuna bakarak hüküm verecek bir a. gittik. Faydalı olacağını zannetmesey. 
dam sarayın haşmeti hakkında büylk elim hiçbir zaman yazmıyacak olduğum 
bir fi'kir besliyemez. İhtimalki aldığım bu hatıralara burada nihayet veriyorum. 
bu intıbaı takviye etmek içindir ki baş. S O N 

........................ ·-·· ... ·······-····················· 
uı Maamafth, topçu kumandanına haTan ZAYi - Yük.sek Deniz Ticaret Mektebtn

topla.rının nasıl kullanılacağını ve fitlllerlntn den almış olduğum 12/ 8/ 936 tarihli diploma 
nasıl yapılacağını göstermek mecburiyetinde mı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskJSl
kaldım. Babırtll Mora C&rgaşalıklarını ancak n1n hükmü olamiyacatı UAn olunur. 
uzun m1ldde.t aonra te.Uine muvaıtat olınU§- KMhkiJ" Telefon Caddesi N. 7. de miilizlm 
\ur. makinisti .t.ma11 Hakkı Saltan 
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bn dusmesmden hangılerı mes'uldur? kika kadar yürüdükten sonra A vbey at l 8 de Fenerbahçe stadında mılli ku 
- Hiç biri Sultanım~ Bu ihanetin bu- küçük bir evin bahçesine gırdi. Ce bin- menin son ve en mühim karşılaşmala-

tün mes'ulleri cezalarını buldular. den çıkardığı bir anahtarla kapıyı aç _ rından birisini yapacaklardır. Son pu-
- Hayır Muhsin; ben bunların miic tı. Serın bir küf kokusu yüzlerine çarp- van vaziyetine nazaran bu iki kıymetli 

rim olduklarını ıddia ediyorum. Aceb tı. takımımızın artık şampiyon olmaları-
ban!{ımiz doğru düşünüyoruz? _ Nine biı.e ışık göster. na imkan yoktur. Birinciliği ve ikinci-

- Tabii siz daha doğru düşünürr;ü • Nereden çıktı~ belli olmıyan bir ih- aiği Galatasarayla, Demirspor paylaşa-
ınüz; fakat bu vak'a esnasında Dimvat- tiyar kadın sönük bir ışıkla etrafı rıy _ caklardır. F1enerbahçe ile Beşiktaşın 
ta bu1unsaydınız siz de benim gibi dü- dmlattı Bir odaya girdiler. Aybev bu bugün yapaoağı müsabaka, Ankara -
şüncc<'ktiniz. evi ara sıra istirahat etmek ve hU'msi gücünün de puvan vaziyeti gözönün -

İbni Mansur söze karıştı: eşyasını saklamak için tutmuştu. Işığa de tutulmak şartlle, üçüncülükle be -
- Hükümdarın her şeyi görmesine yaklaşarak Mısır İncisinin mektubunu şincilik arasındaki dereceleri tayin e -

lüzum yoktur. Her yerde hazır ve nfi- açtı. dccektir. Puvan vaziyeti ne olursa ol
zır o1cm Tanrı onu ikaz eder. Şeceretüddür, onu kazanılan zafer _ sun şehrimizin bu iki kuvvetli takımı-

Bu serserinin r;oftalığı karşıs nda den dolayı hararetli cümlelerle tebrik nın yapacağı müsabaka zevkli ve he -
Muh~ınin bütün kanı beynine sıçra • ettikten sonra sözü Turan.şaha ~etıri _ yecanlı bir müsabaka olmak kıymeti-
mı.ştı. yor ve söyle divordu: ni taşımaktadır. 

- Allah zulümdan hoşlanmaz ya c ... Bö ·le bir zaferin akabinde tahta Ayrı tarzlarda oyun oymyan takım-
Man ·ur. çıkan bu tecrübec;iz genrin bazı çılgın _ iar111 vapacağı maç iki ayrı sistemin 

- Demek siz muhterem h~kümdarı !ıklar yapmasından korkuyorum Her çarpısması şeklinde geçecektir. Fener 
zalimlikle itham ediyorsunuz. ihtimal karsısında kuvvetli ve tenbirli lilerin yerden, kısa paslı ve fazla ça -

Bu emirlerin hepsi masumdur, onla- olmalıyız. Bilhas..sa sizin ordu üzerin _ lımlı oyununa karşı, Beşiktaş1ılar e -
n cezalandırmak zulüm sayılır. deki nüfuzunuz böyle bir vaziyet kur _ nerjive dayanan, uzun pash bir oyun 

Oyunun ilk devresi çok güzel geçti. Fakat ikinci 
devrede Vefa sert oynamıya başladı 

Turanşah hiddetle haykırdı: şısında bizim için kıymetli olacaktır. oynamaktadırlar. Bize kalırsa bu maç-
- Bana bak Muhsin! Uzun sö7.lcre Bu nüfuzu sarsmamak için Aktay, Bay ta kendi oyun tarzını rakibine kabul Takımlar sahada maça baflama dan t?m1elki menuim eınasında 

lüz:ım yok. Bu listedeki kırk kişi gün hars, Türe Hüsamettin gim emirleri i- ettiren takım müsabakadan galib çı - Son günlerini yaşıyan millt küme dil gol kaçırmakta yarış ediyorlar. Bu 
dogmadan asılın.alı._ darc etmenizi rica ederim. Bu mektu kacaktır. • maçlarından Galatasaray - Vefa kar - arada Vefalılar pek çok favul yaptı -

.. A:.tık her şeyı .~oze _almıştı. «Hayır bu aldığ nızdan bir müddet sonra ora - Galatasaray • Beşıktaş şılaşması dün Taksim stadında yapıl- ıar. Bu şekilde oynamaları muhakkak 
hukurndar~! .. :ı. dıye soze başladı. ya diğer bir mektubum vasll olacak ki k 1 1 dı.w Havanın serin ve müsaid olmasına ki aleyhlerine oluyor- Vefanın gelişi 

Faknt ycrınden fırlayan Turanşah bunu kumandanlan ve askeri taltif i - arşı aşması yapı mıyor ragmen stad<la mahdud bir seyirci ka- güz l G l ta d k dini 
ağzmı kapıyarak onu susturdu: çin yazdım. Bu mektub okunurken .::iz Ankara 1 (Hususi) - Milll küme labalığı vardı. Mutad selimlama me _ e oywununa a a saray 

8 
en 

- Nasihat dinl~meyi çocukluğum - de hazır bulunun "Ve kumandanla,. ii.ze- maçlarının başlangıcında yapılamıyan rasiminden sonra takımlar sahada yer kaptırdıgından oyun tadını kaybetti. 
Banberi sevmem! Sana emrediyorum, rinde ne gibi tesir bıraktığını bana bil- Galatnsaray ve Beşiktaş arasındaki mü }erini aldılar. 29 uncu dakikada Budurinin mükem-
Kırk kişi gün doğmadan asılacak. dirin! .. » sabakanın yapılmaması kararlaştınl - Birinci devre mel bir kafa vuruşunu direk kurtardı. 

Böyle bir emre itaat edemem Sulta- Şimdi Aybey, gene bir takım güzel mıştır. Oyuna Galatasarayın hücumile baş- Vefanın mukabil akınında ortalık ka-
,rm! Varsın ölüm listesi kırk bire çık - c~le!erle biten bu mektub~n çizgile- w .. Beden T~rbiy~si Genel. Di~ektörl~ - landwı. Sala.haddinin .~~~a kaçıp orta - rı.ştı, fakat top kornere kaçtı. Vefa sol 
sın. rı ve satırları arasında sevdigi kadının gunde teşkıl ed1len teknık bır komıte ladıgı topu Cemil gogsıle alarak ks. - açığı korneri avuta attı. Oyun birinci 

- Bunu yapacaksın Muhsin. hayaline dalmıştı. Bu kısa ayrılık av - ahka.mr umumiyeyi ve beynelmilel leye indiyse de kaleci çıkarak topu ya- d . ks' t ds h 
B 

.. ı b' · t ı s 
1 

· f tb 1 k ·a 1 · . - .. .. 1 k k 1 d evrenın a ıne amamen ta ız ve e 
- oy e ır ışe vası a o an:ıam u. - nı zamanda ona aşkının derinliğini ölç- u o aı e erını .goz?nune .. a ara . m.a- ~ a ı. Galat~.aray akınları tevali e- t . 

tanım! Emrinizi lfıtfen nedımlerlnıze mek i~~mını vermişti. Birden kapı . çın . yapılmasıı:a ımkan .. go~emıştı.r~ dıyor. Ve~~ mudafaası bunları tehlike ~ec::~ 0Yl'!a~ıyo~. ~ .. ::~~~ f~i)r: 
biklirin. dan gıren bir ruzgarla utreyen ı~ık Ve.rılen ~arar Istanbul bolgesıne tebhg olmadan onfodl. v'.etaMar mukabel . ur! ... :r;r_, u :zık bır ~l •'7.i _ 

İbni Mansur atıldı: mektubda bir g~l~e yaptı Bu gene '·u- edılecektır. etmek istedilerse de Galatasarefu topluyorsun? le. ~lum-
- Sultanın nedimleri katil değil - mandana Mısır incisinin bir işareti gi- DUnkU tenis müsabakaları dafileri toplan kola~ı~kla ul.fbevarnı 13 üncü ı:taı ... '~ ~ 

dir. bi geldi. D" D w 

1
, Kl''b" d t . yorlar. 7 nci dakikada Vefa _ lına ' r._ 

- Muhsin de cellad değildir. - Gidiyoruz Kotuz; ben gelene ka -
1 

un, lmagctı ıK u un e enıs maç- nın ortasile Galatasaray kal kız da hiç düşünmJtlen na "_,.. .. 
B l"dtk d h d b arıyapı ışır. ... ... ]h u ce a e arşısın a gevşeyen ü - ar sen urada kal. .,.. k kekl d +-t b ~d T bir tehlike geçirdi. Vefa sol :ı· iı k" d b · w • J. c er er e: ~ an U;ı an ınan ':? k ,. 

rum ar aş eni.ıgiın yakasını bıraktı. - Başüstüne Emir! İ . li Al' l'b 1 . t' rü, topa üstüste vurduğu ha»1Yir, at ıyen o hususta tama - • •· 
I
'ht" .. .. 

1 1 
Al • K zmır ınosa ga ı ge mış ır. .. . . . h·ı 1 kl be be kul r.esine 

- ıyarın sozu o sun. ın bu ka - apıyı Harzemli ~encin üıerinc k3 - A . A . V d d Ab d . lu kaleve gırmcdı. Nihayet {a ı o ma a ra r 1d 
gıw d T '" H"' tt" .. .. .. zoyı yonı. e a u u yenmış - w w l .a-..:ı· d dir ı ure usame me goturun; emrim pıyarak sokağa çıktı. Dişarda sıcak ve t' pu tutmaga muvaffak oJtlu. ge en ~ıkodular an ve oı 
bu ge~ icra ~dilsin! boğucu bir rüzgar esiyor, Mısırın ateşli ır. . . . dan sıkı bir Galatasaray ~eylerdcn bu hayatın pek arz~Illuf 
Kanlı gözlerile baş enü~e yiyecek ~ mevsimi «gene geliyorum!» divordu. Çıft erkeklerde: Grıf - Arteryan çıf- S f ·· 1 b' 1 · 1 1 bir hayat olnıadığını anhyo -

ıbi bak•yordu. Muhsin artık ısrarın lü - Aybey demin çıktım büyük binava ti Cimcoz, Armiteyç çiftine galib gel- a a guze ır p onJon a g~ e rahat bir ömür sürmek "" :")' rnişf du. Vefanın soldan yaptıgı liuı.:, I ~ kt .- f. 

zumsuz olduğunu anlayarak büyük bir girdi. Kumandanlar birkaç gündür bu ·~~· b 
1 

d Osman ancak kornerle kurtarabf e ugraşma an zeyk du 
teessür içinde çekildi. eve yerleşmişlerdi. Avlunun kapısında Çı ay~n ar. a: . . . İki kalenin karşılıklı tehlike atlatma . ~ -* bekliyen bir asker göze çarptı: Schi.lkte Grodeslqi çiftı, Sporel çıftıne ga1ib kl' b" kl k 18 'n ona baktı. ince çiz ·• jiı, Sa -oyunu zev ı ır şe e so uyor. ı - . . ;a fi 

Yatsı ezanı okunurken dolu diznin kin hiç bir şey bilmiyormuc r!ibi iceri gelmiştir. · d kik d 1 · · B de bır şekilde ens t m. t- " • cı a a a go pozısyonuna gıren u- .. ~ 
Mansureye giren bir süvari, atını şeh- girdi. Aktay, Baybars, Hüsameddin Muhtelit maçta ise Vedad çıfti, Ma- . . .. .. 'ıŞ guneşt altında se, ... d - Sefer, 
· b. k "" · d b ak k dam Grı·zı· çı'ftı'ne galı"b gelmı'ştı'r. durıyı Vefalılar an k duşurerek topu H.trı.n saçları ı'le ·• rengi hteş<>m_ Ga-

rın 1ssız ır ·o.şesın e ır tı tan son- bütün emirler bu akşam bir arada idi. m- ........ t k k 
1 

k k kl I . . kurtardılar. Vefa sert oynamağa baş - . ı-.ı.p t 't ,.>ağı, a.. . 
ra c rar aran ı so a ara saptı. Yü- Aybeyin gelişi meclisi harekete getir- kmCI küme maçları ladı. Galatasaray kazandığı frikikler - zı, Su'(ljm cJ:l'\nuu·• • .>f"' 

rÜMÜnden kimseye görünmek isteme- di: (Arkası var) İkinci küme klübleri arasındaki ku - den bir netice elde edemedi. 22 nci da- Hake_ r cıun Kılıç. 

~~~ ::,~~:::::r~si~~e!~~:~ ~~~d~~ : ~~~~~~~~~~~~~~~~ pa maçlarına dün Taksim stadmda de kikada <?sınan tuttuğu topu elinden M. T. ö. 
yük bir evin önünde durdu. Arka arka- Gunun Bulmacası vam edilmiştir. Beylerbeyi ile, Demir- kaçırd!ysa da Vefalılar favul yaptık- GUreşçilerimizin çahştırılma-

. ya üç ıslık çaldı. Pencerede bir gölge ____ .. _ . _ . _ .. _ . _ . _ spor arasında yapılan maç 1-0 Bey - narından tehlike savuşturuldu. 23 ün -
!kımıldadı ve kapıdan bir adam çıkarak lerbeyi takımının galibıyetile bitmiş- cü dakikada Galatasaray bir korner ka larma başlamyor 
yan sokaklara saptı. Meçhul yolcu onu 1 2 8 4 l'> 6 7 8 9 ıo tir . zandı. Kornerden gelen topa Vefal~lar Beden Terbiyesi İstenbul Bölgem Gil-
takib etti. Nihayet bir duvar dibinde 1 Beylerbeyi 2 7 puvanla birinci, Hl- elle dokunduklarından penaltı verıl - A. nl ğm..:ı ·- • B"l • ttl\..- -ı 

d. B d · b 1 t h ·1 tti V f ret Ja ı uıı:rn. 0 genuz ts ........ m.o.w.. 
birleştiler. 

2 
sar takımı 23 puvan1a ikinci, Demir - ı. u un unu go e a vı e · e a _ .. w.. • 

21 l 
.. .. ·· ı t sol açıklarile tehlikeli akınlar yapma tarlugune tayın edilmlıJ olan Salın An-

- Kotuz! spor puvan a uçuncu o muş ur- w - .. . . 
8 k" b · "ki b k 1 ga başladı. Oyun hemen hemen rnüte- kan tara'fından klu,plerunız g(lreşçilerl.. 

- Benim Aybey. 4 TUr ıye ısı el musa a a arı vazin oynanıyor. Galatasaray hücum- nin çalıştırtlmahınna başlanacağından 
- Bir haftadır seni bekliyordum. - ki b ik.. -_ Ben de gelmek için Melike haz • 5 9 Tem.muzda yapılacak Tür 'ye isı larında bütün paslar sol açık Sarafimw çalışma zamanlarının tayin ve tesbft e.. 

retlerinin emrini bekliyordum. 6 let sürat ve mukavem~t b~rirrcfüklerine de toplandığı halde bu oyuncu hiçbiri- emmesi için güreşle meşgul kıtıplerimirlıı 
- Melike nasıl? 7 iştirak edecek olan Eskışehır takımı İs- sinden istifade edemiyor. 33 üncü da- 3/7/1939 tariltine :mOsa.dif Pamrtesi ~ 
- Çok iyi, size şu mektubu gönder- 8 tanbul~ g~lmi~tir:. . kikada Vefalı Muhteşemin güzel bir nil a~rnı saat 18 de Bölge Merkezine 

di. _Eskışe'hır bıSl~et takımıı ıdmanlarını frikik atışını Osman mükemmel bir ulAhiyetli birer m.urahhu göndermeleri 
_Başka bir şey söyledi mi? 9 musabaka sahasında yapacaktır. plonjonla kurtardı. Bundan sonra Ve- rica olunur. 
- En kısa zaman içinde cevab getir- . 10 Eskişehirliler geçen sene mukavemet fa birden açılarak Galatasarayı adam- Yaşar tekrar mindere çıkıyor 

memi emretti. SOLDAN SA la n YUKAKDA'!lıl AŞA(;J: yarışında birinciliği kazailllllilardı. akrlh sıkıştırmağa başladı. Sol açığın 
- Beni takib et Kotuz! Mektubu o - ı - Oyun - İşaret sıfatı. * attığı çok güzıel kornerlerden Vefa mü Uzun zamandanberl ıakatlıb dolayW.. 

kuyup cevab yazana kadar sokakta bek : = ~=ka~~~:~:~dan ısmı meful Beden Terbiyesi İstanbul Blilgesi Bi.. hacimleri bir türlü istifade edemiyor- le idmanları bırakmıı olan hafif ıliklet O~ 
•eylmezsı'n. siklet AJ"anlığından: !ar. Son daki·kalarda Vefa tamamen liınpiyat birincisi Yaşar, yeniden ldman-
:ı 4 - Sonunda bir cY• olsa tabiat. 

Seyfettin Kotuz, Ay'beyin en sadık a- ~ - Atmak masdanndan ısını meruı - Me- 1 - Türkiye bisiklet birinciliği mil.sa- hakim ... Fakat başka sayı yapılama - lara başlamıştır. 
damlarından biri. al. bakaları 7/7/1939 Cuma günü (1) kilo- dığından birinci devre 1-0 Galatasa - ·--·--······· .. ·-·--·..,..,,-r----
Harzemşah hanedanından •Mev _ ~ = ~~)?:~ı~.Geml dlrelL metrelik sürat koşusu ve 9/7 /1939 Pazar ray lehine neticelendi. DOYÇE ORIENT BANK 

dud şah> namında bir prensin oğlu olan 8 _ Sebeb. günü (158) kilometrelik mukavemet ko- İkinci devre 
bu gencin hazin bir macerası var. Cen- ı - Hatırlamıyan - Damarlarda bulunan. §USU olmak üzere tcsbit edilmiştir. Oyuna iyi başlıyan Vefa gene Gala-
gizin Harzemi istilası esnasmda bil • Geçen balmacamn ltalledihnlı iekli 2 - Müsabakalar Edirne - İstanbul tasarayı sıkıştırıyor. Galatasaray b'r 

SOLDAN SAÖA: asfal l - d 1 ak tiln ailesi katledilmiş, yaşı küçük oldu- t yo u uzerin e yapı ac tır. türlü toparlanamıyor. Bunda bilhassa 
ı - Babacan - Eb. ğundan kendisi ölümden kurtularak e- t - AleT - Erue. 3 - Yarı1 saatleri bilahare ilin olu. v~fanın Galatasaray forvedine tatbik 

11irc1lere satılmış, bir çok maceralardan ı _ Civciv • Aş. nacaktır. ettiği sert oyun Amil oluyor. 6 ncı da-
sonra Mısıra gelerek kölemen ordusu- t - A. - Lisan - Re. 4 - İstanbul takımını tefkjl edecek o- kikada Galatasaray sağdan bir akın 
na girmişti. Zekası ve cesareti sayesin- 5 - M1 - Hacer. lan koşucular Ş\lnlıardır: Abdullah, HL yaptı. Vefa bekleri ve kalecisi topu tu-
lle kısa bir zaman içinde yükselen Har 9 - ö8aylav. ralambo, Anastas, Torkom ve Mihal. taınadılar. Saraflın yetişerek stkı bir 

'I - te - Naci • A. Z6Dl1i ge119t ı\ıybeyin ·en ziyade gi1 - 1 _ oe _ t. _ Hazer. 5 - Yukarıda adlan yazılı bisikletçi.. şiltle Galatasarayın ikinci golünü yap-
,.aiği aC!amlardan biri olchr. Gt!ırıç ı - 1tmJd _ K . _ ı.a. !erin buna göre şimdiden hazırlanmala- tı. Bu golden sonra Galatasaray hAki -
ıEumandan Mansureye gelirken onu Mı ıo - T. - Kaymakam. n Uizumu ehemmiyetle teblil olmıur. m.iyetl elde ettf. Fakat Saraflm ile Be-

- - ··-·· .. . .... -- -

Merkezi: Be.rllıı 

Galata - ı.tanbaı • İzmir 
Deposu: ı.t. Ttltb Gilmrilll 
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2 Tenımm 

Hikiye: Bir yanlışlık 

Müdürlüğünden 
Kapah zarf usulile eksHtme ilanı 

d ~ - Eksi!tme~e konulan iş: Gilnd::Y.!mu" kazası hükfımet. binası inşası ke§if be. 
elı · H • 6 s _ftı- ed · , . · ususı şartnamesindeki sarahat ve tafsiltıta göre mevcud ~em en ıs.. 

tıfa~e kaydü şartile (istekli bu şartı kabul ettiğine dai; pullu bir taahhildııa
ıtıeyı teklif mektubuna ooğlıyacaktır. ) 

Ayrıca 15957 lira.l!k inşaat. 
2 - Bo iJe aid ~artnameJer 'Ve evrat- runJardır. 

A - Eksmm~ şartnamesi. 
B - Muka,·elc projesi. 
C - Bayındırlık işferi gene? §artnamesj. 
D - Hususi §artname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

1sı· l •Yen er bu şartnameleri:? evrakı N;ı Cııı Müdürlüğünden araı:ıilirJer. 
.. 

3 
- Eksiltme 17/Tcmmuz/939 Pazartesi günü saat onda Antalya Nafıa Mü. 

durlüğünde milteşeklti. komisyonda yapılacaktır. 
Thliblerin: t ekli! melctubianm tam saat dokuza Ttadar komisyona makbuz 

rnukabili vermiş bulunmaları ş:ırıtır. 
4 

- Eksiltme Jtapafı zarf muiile ve vahidi fiat esası üzerinden yapılacaktır. 
6
5 

- :Bİ larilt~eye tştirak için muvakknt teminat akçesi (1196) lira (78) kuruştur. 
- steklılen:ı -''- t kl,,. f - ı Na.f d . . '"""'i e u:. zar mı koyacakları evrak ihaleden sekrz gun cvve 

_ ıa ~mdeı:ı. almı:n~ rn:ite::hhitlik vesikası Ticaret Odası vesikası. (4618) 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: . 
. Eyüb P. T. T. Merkez binasında bir Itısım tamira1ın yaptınlması işi açrk ek

sıltm.eye komılınuştur. Eksiltme 19171939 Çarşamba saat. 15 30 da İstanbul B. 
Postahane alt katta müfettijlik odasında toplanacak alım sa~ım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Keşif bedeli 61? lira 54 kuruş, muvakkat temi.ıı\at 47 liradır. İstekl ilerin ol
babdaki keşif ve şartnameleri görmcl ve muvakkat teminatlarını yatırmak üze
re çalışma günlerinde mezkur müdürHk idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
~ ~saatinde de- bu tarihten 8 gün evveI İstanbul vnayetinden 500 liralık, bu 
ıışe benzıer iş yaptıklarına dair alacakları ehliyet vesı'kası. 939 yılına aid Ticaret 
Odaw VesikMı, mınraliat teminat makbuzu ile komisyona müracaatları. c4805. 

SON FO.STA 

Ankara Radyosu 

····---············-········-······· .... --.......... ·-··· 
Son Posta 

Yevmi. sıyaaı, Havac:n, .,. Halt eazete11 

Yerebatan, Çatalçeşme .sokak. IO 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
?Jlahfuz ve gazetemJze alddir. 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. :Kr. 

TÜRK1YE 1400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği.Jürmek 25 kuru,tur. 

- ····-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri uerilntez. 
llônlaTdan mea'uliyet alı111114% 
Cevab için mek.tublara 10 kUI'Ufluk• 

Pul ilavesi lAzımdır. ,, ............................................. , 
i Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
! Telgraf : Son Posta : 
~ Te~f cm : 20203 E . . 
~ ............................................... .; 

... a•••-•••••••••·---••••••ae• .. •-••••••••• .. • .. •••••-•: 
Son Posta Matbaası 

Nefrlyat Müdürü: Selim Ragıp Emq 
SAHİPLl'JU: S. Ragıp EMEÇ 

4. Ekrem UŞAKLIGIJ,, 

Sayia ::> 

Ban!~alar ve devlet 
müesseseleri baremi 

Önümüzdeki günlerde ikir. ci müzakeresi yapılacak 
olan projenin son şeklini neşrediyoruz 

ilanı inşaat 
Sümerbank Umumi Müdürlüğünden: 

1 - fzmjtte yapılacak klor fabrikası ile buna müteferriğ iıJer vahidi fiat esa. 
aile ve kapalı zarf usuli1e eksiltmeye kon muştur. 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedf'!Ji 569.800.- liradır. 
2 - Eksiltme evrakı 25 lira mukabilin de Sümerbank İnşaat Şubesinden alı.. 

nırbüir. 

3 - Eksiltme 17 Temmuz 1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Sümer
bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 26.!>40.00 liradır. 

. 5. - İstekliler tek!if evrakı meyanına ;imdiye kadar yapmış oldukları bu ııa .. 
bıl ışlere, bunların bedellerine firmanın teknik b·ır t ....... ı.:1aAtı ol l d ğ . ~ up o ma ı ına var .. 
sa kimlerden terekküb ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarına 
dair vesikalar ve mahimat koyacaklardır. 

6 - Teklif :neı<.tublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e kadar 
~:~buz m~kabilinde Ankarada Sümerb ank umumi muhaberat şubesi m5dilr .. 
lugune teslım edilecektir. -

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lazımdır. Postada vaki 
olabilecek gecikmeler nazan itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka bu inşaatı dilediği müteahhide vermek veya bu ihaleden tamamen 
sarfı nazar etmek hakkını muhafaza eder. (2649) (4720) 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Hesap No. Gayrimenkulün mahnJli 

215 Beyoğlu Büyilk Pangaltı mahal. 
lesi Osman bey sokak eski 6, 8. 
10 ve yeni 11, 13 • 

Nev'i 

Apartıman 

İcra dosya No. 

34/1229 

~ankamıza ipotekli olup İstanbul dördüncü icra memurluğunca yukarıda ... .l .. 
marası yazılı dosya ile 4.7.939 Salı günü açık arttırma ile satılacak olan gayri .. 

menkulü alanlar arzu ederlerse Banka bu gayrimenkul mukabilinde, menuatı 
da.bilinde pa.ra ikraz edebilir. (3688) 



16 Sayfa 

• 
nsır AINllllUJL. AIMI 
~ I " ~IS MI A•erl h • lıı ltolfl' 
ft 6 ft t AraYltUJ. Tel. S&.160 

Mektep, İngilizceyi en iyi Oğreten bir mneııseııedlr • .Alnianca veya Fransızca ihtlyart olarak mtıtehassıs mual· 
limler tarafından öğretmr. M!W ter biye ve kOltnre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatıbr. Kntnp

hnneleri mükemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve ıporlar talebenin bedent tekemmülO.nQ temin eder. Lise 
kısmı derslerine munzam olarak ticaret dersleri gösterJlir 

MÜHENDiS KISMI: Amelt ve nazarı wıullerle Elektrik, Makine ve Nafıa mnhendisi yetittirir. 

K A Y I T G Q N L E R J • Yaz tatili zarfında Pazarteel ve Perfembe gOnlerl eaat 9,00 dan 
• 12.00 ye kad•r. 7 EylOlden sonra hergOn 

Fazla malumat için mektupla 11ega bizzat milracaat edilebilir. 

iNGER 
Bayanlara mahsus S ı N O ER 18 ayar bilezikle beraber altın Hallerinin yeni modelleri gelmiştir. 

Fiatları 85 Hl 150 liradır. EMSALLERi 0181 ON BEŞ SENE OARANTILIDIR Taşra mQşterilerimize anu 
ettiklerinde yeni katalot gönderilir. slNOER SAAT MAIAZALARI • latanbul Eminona, Tel : 2196' 

Bayi olmıyan yerlerde SINOER aaatlerint Atmak için bayi aranıyor. 

YALOVA KAPLICALARI 
TEMAMEN AÇILDI 

Yalova kaynaklarının cHyperthermal e> R adio - active ve m üsekkin deval 
suları, romatizma ağrıları, siat ik, her tü rlü asabi elemler ve nevriteler ile nikriz, 
şişmanlık ve şeker hastalığı gibi tegaddi arızalan ve hazım yolları bilhassa 

em'a ile safra kesesi hastalıklarının ağrılı tekilleri (kolit, miizmin ve muannit 
isal, Spasmodique inkibaz, iltisakat elem leri) müzmin sancılı rahim ve tenasül 

guddeleri emrazı gibi mütenevvi hastalıkların tedav~inde çok müessir ve asır. 
lardanberi de mücerrebdir. 

Termal kür ve rejim yemekleri m:itehassıs doktorların d aimi nezareti altın.. 

dadır. 

Kaplıcada su altındı\ veyahud kuru masajlar, fizyoterapi ve elektrikle te. 
davi dahi tatbik edilir, her türlü tıbbi tahliller yapılır. 
Fintlar: 

Termal otelde (pansiyonla beraber) bir kişi için 605 kuruştan 770 kuruşa 
kadar. 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar. 

Hususi banyolu odala: ve salonlu hususi daireler fiatlan 1210 Kr. la 1750 
kuruş arasındadır. 

Büyük otel ve Çınar oteli tamamen tecdid edilmiştir. Her odada sıcak, soğuk 
akar suları vardır, konfor tamam ve mükemmeldir. 
Ffatıar: 

Büyük otel (pansiyonla beraber) bir kişi. için 420 kurustan 530 kurusa kadar. 
İki kişi için 730 kuruştan 840 kuruşa kadar. 
Lüks salonlar 895 kuruştan 1060 kuruşa kadar. 

Çınar oteli (pansiyonsuz) bir kişi için 200, iki kişi 300, üç kişi 400 kuruştur. 
Kç. otel (panı:iyonsuz) bir kişi 125 iki kişi 200 kuruştur. 

Taş otel (pansiyonsuz) bir kişi 100 iki kişi 150 kuruştur. 

Pavyon (pansiyonsuz) bir kişi 50 iki kişi 80 kuruştur. 

Fiatlarda servis % 10 lan dahildir. (4793) 

Devlet Denizyolları 
Büyükada - Heybeli - Yürükali seferleri 

6 Temmuzda tatbikine başlanacak olan yaz tarifesine takaddüm eden yalnız 
1 Temmuz 939 Cumartesi ve 2 Temmuz 939 Pazar günlerine mahsus olmak üze. 
r e Büyükada • Heybeli - Yürükali arasında ilAve seferler yapılacaktır. Bu se .. 
ferlerin saat ve hareketlerini gösterir. İIAnlar iskelelere asılmıştır. (4756) 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Mttdürlüğilnden: 

Manizade ölü Hüseyin mirasçılarına ilan yolile son tebliğ: 

Murisiniz 1649 hcsab No. sile Sandığımızdan aldığı 375 liraya k8J1ı 11/ 6/ 928 

t arihinde Maltepede eski vapur iskelesi sokağında eski 519/10 yeni 7 No. ıu 
müfrez bir bab dükkanın tamamını ipot ek göstermişti • 

1/4/939 tarihine kadar borç ödenmediğinden faiz, komisyon ve masraflarla 
beraber mezkıir miktar (926) lira (82) kuruşa baliğ olmuştur. 

Bu sebeble 3202 No. lu kanuna müsteniden 38/677 Na. lu dosya ile yapılan 
takib ve açık arttırma neticesinde ınezk1l.r gayrimenkul 338 lira bedel ile ta
libine muvakkaten ihale edilmiştir. 

İşbu ilan tarihinden itibaren bir ay içinde borç ödenmediği takdirde kat'i :iha. 

le kararı verilmek üzere dosyanın icra hakimliğine tevdi edileceği son ihbarna. 
me makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (4812) 

Orman Umum Mttdftrlilğftnden: 
Beş muhasib alınacak 

Umum Müdürlüğe bağlı Devlet Orman İşletmeleri Revirlerinde ist ihdam edil-
mek üzere ayda 150 lira ücretli daha beJ muhasib alınacaktır. 

A > Şartlan şunlardır. 

1 - Memurin kanununun 4 üncü maddesi şartlarını haiz olmak. 
2 - Yüksek Ticaret mektebinden mezun bulunmak. 
3 - Umumi muhasebe ve sanayi muhasebesile duvlct muhasebesine vttkıf 

bulunmak. 

B > Vazifeye alınacak muhasiblere aylığından başka aynca ayda 15 lira mes
ken bedeli verilecektir. Şu kadar ki Umum Müdürlükçe mahallerinde ikameL 
gah gösterildiği zaman bu bedel verilmiyecektir. 

C » Muhasible.r kıdem kazandıkça çalışma vaziyetleri ve kabiHyetleri de na
zarı dikkate alınarak devlet memuru hakkındaki mevzuatın tesbit ettiği müddet. 
lere kıyasen terfi ettirilecek ve Umum Müdürlükçe tayin ve Ziraat VekAlet.in. 
ce tesbit olunacak miktar üzerinden maaşları arttırılacakbr. 

Talib olanların evrakile birlikte 10/7 /939 Pazartesi günü akşamı saat 17 ye 
kadar Ankarada Or man Umum Müdürlütüne müracaatlan l!zımdır. c4732. 

YENi BiR TEN 1 
GÜZELLİGİNE 

doöru atılacak 

Bunıtuklar 
iıale efüebilir. 
Viyana Üniversitesindco bir P rofc9Ör 
Biocel - Tabir ettikleri Cençlitıo ca· 
1.ip bir unwnınu Iıe,fetmi 1tir. Bu 
cevher hali haıırda peobe renkteki To· 
kaloo Kremi terki binde mc•cuttur. 
Cildin bu yegane un.urunu akpmları 

yatmudan cYYel tatbik ediniz 
Iİz UJUJkea, o ; cildinizi 

~llllll~~b.ler ,,. pmıç? .. tirir 

ı.e , oermin •• 
kadife gibi yumı;pk •• ıdyalıı oelrta• 
lardan kurtarmalı içia her aabalıı be· 

yu A .. kdeld Toblo. 
Knıai•i liri••· 

Scmereai 
pyct eıaio ,,. 
memnuniyet babfdır. 
40 yatlarında pri..Wlirler. Y .... 
iı:lerioi aidirerek bir Genç lrıa• p · 
tel cildini ikame eder. Cildin 11.-v 
olao Tolıaloo kremioio •merui ... 
raaı lııapettir. Meıaou. kal-1aalar 
paruıoı seri alabilirler. 

• 

Han Tarifemiz 
Tele sütun aantımı ·························· 

Birinci •ahile 400 lıuruı 
/irinci •ahile 250 » 
V çüncü ıahile 200 u 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 4IJ ,, 

Muayyen bir müdde~ zarfında 
fazlaca miktarda ilan yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanların& 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

.bAncılık KoDektU llrkeu 
Kahraınamacle Ban 

Ankara ...... 

KUM iHRAÇ VE NAKil MüNAKASASI 
TtirkiyeDemir · 

ve Çelik 
Fabrikaları Muessesesi Mudorluğunden : 
Karabük civarında kain Karadilik mevkiinden 1900 ton, Zobran 

mevkiinden 3100 ton ve Bulak mevkiinden 1900 ton yani cem'an 
6900 ton kumun, tarafımızdan verilecek nümuneler evıafma ay· 
gun olmak üzere gösterilecek yerlerden ihraç ve fabrikamızda ine 
edilecek mahallere nakil iıi bir müteahhide verilecektir. lb&le 12 
Temmuz 939 Çarıamba ıinil saat 15 de Karabükte müeıleM mB
dürlüğünde yapılacaktır. Talib olanlann teklif mektublannı 1500 
lnlık muvakkat teminat akçeai ile birlikte ihale günü saat 14 de 

1 
kadar muhaberat aemıimlze teslim etmeleri ilin olunur. 

Bu huıuıtaki tartname bet lira mukabilinde müeıaeaemizdea te
min olunabilir. 

Müeaaeae bu iti dilecliji talibe Yermeie aerbeı\tir. 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
"•• ... ......,, -

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
IJube ft ajaDI adedi: 262 

Zir•I ve llCM"f t.er nevi b•nk• muamelel ırl 

• •\.. -c.. .. t_. .... 1r 
:n, ııco 'ZI~ u• .our ... 

ı topluyorsun? le.gülüm. 
13 .. .. '\ta • 

evamı uncu s \' . 
U\l 

PARA BiRiKT kız da hiç düşünmJd;n ~-- ·;ı. -
. 11: lbıı ıKRAmcıyır, kat'iyen o hususta tama.- · ... 

. ahil olmakla beraber kul r.~~·~ 
Zıraat Bankasında .tumb~aelen dedikodulardan ve 01 :lı. 

S~ li~as1 b~lunan~ra aen~;ylerdcn bu hayatın pek arzQ"luf2\ 
ıore ikramıye dagıtılaca~ _:pir hayat olnıadığını anlıyo - f 

4 Ac!ed 1,UU() rphat bir ömUr siirmek ~ 
4 500 rle uğraşmaktan ze.k du 

" \ 

4 " 250 " 
40 " 100 " 

100 " 50 " 

o ona baktı. İnce ç1z iıı, • 
de b ir şekilde enıya. 1fim 
\Ş güneşi altında ise, _.d 
.,an saçlan ih rengl hteş• 

120 " 40 
160 " 20 

~o ii'fı, ,.>ağı, ~. 
"3 .:.\fj r. ~ .• 1 ....... 

,. , r 101·- ,. 

DiKKAT: Huablanndaki paralar bir sen• içinde SO liradan apla 
düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar aenedc 4 def8, 1 E)-161. 1 Birindklnun, l Mart•• 1 llainm 
tarihle.rinde çekilecektir. 

Sivas isk&n mii.diirlii.jüiıd.en 
Eksiltmeye konulan iş: 

1 - Hafik kaza merkezinde yapılacak 100 göçmen evlerinin (keresteleri ha • 
riç) bilumum malzeme müteahltide aid olmak üzere kapalı zarf usulile yapı -
lacaktır. 

2 - Keşif bedeli 35784 liradır . 

3 - Bu işe aid şartname şunlardır. 
A - Fenni şartname. 
B - İdari şnrtname. 
4 - 12 Temmuz 939 Çarşamba günü saat 15 de iskan müdürlüğü dairesinde.. 

ki komisyonda yapılacaktır. 
5 - Teminatı muYakkate miktarı 2683 lira 80 kuruştur. Teminatı muvakkate 

nakden veya tahvil olarak komisyonca alınamıyacağından bunun daha evvel JllL 

liye veznesine yatırılmış olması ve mak buzunun zarfa konması. 
6 - istekliler fenni ve idari şartnamelerle planı tatil günleri hariç her giin 

Ankarada İskan Umum müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Samsun. Kayseri İskln 
Müdt'rli klcrindP görebilirler. 

7 - Teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ta -
dar makbuz mukabilinde kom.syon başkanlığına vermeleri lazımdır. P~tada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun tarifi dairesinde 
hazırlanmamış ve mlihürlenmemiş olan zarflar kabul edilmez. (2524) 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Belediyemizin şehri üç yüz lira ücretli mühendisliği ve 175 lira ücretli fen me.. 

muru veya mimarlığı ve 30 lira asli maaşlı veıteıinerliği miinhaldir. Talibler in 
diploma, tercümei hal ve diğer evrakı müsbitelerile K ayseri belediye tiyuet -
ine müracaatları ilin olunur. c4280> 


