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Hokometin reni iktısadr tasavvurı~rı Birinci laaril ŞOrası 
Şeker endilstri :ur.: dUO mesaisini bilirdi 
devletleşt • ilecek! Yüksek tahsil üzerinde 
·Sümerbank fabrikalarının bir Fabrikalar Umum 
Müdürlüğüne bağlanması, bankanın da bir kredi 

müessesesi haline ifrağı düşünülüyor 
(-··-·-·-··-·----····-Dok uz apartıman 

soyan 11 yaşında bir 
hırsız yakalandı 

Evvelce yakalanıp tekrar 
kaçan küçük hırsız, 

tevkif edildi 

Zabıtaca bir müddettenberl aranmakta 
dlan ıı yaşında bir ~ çocuk. nlhayeı 
yakayı ıle vererek. dün adliyeye ıevkı • 
dilmiftlr. 

Meıhmeıd Emin i.mıini taşıyan küçük 
lmwu., ylfllldan ıumılmıyacak ve hayret 

Şeker jabrika lanndcm blrid ~andıracak ff!ldlde hdner vı çeviklikJe 

Ankara 29 (Husı.W) - İktısad Veklle· dı tetadklerine devam etmektedir. 81C8Jıeri Be1oflu clıetinde peııoerelel"tl 
ti milli end1üstri hareketine verilecek ye- ~ p. Sümerbank fab • ve ballııorılara tırmanmak wretile birçok 
ni istikameti tayin için olduğu kadar rikalan :lıfMlnw"nln lmrulacak bir f~ apartımana girmi§tir. 
Jnevaıd devlet endüstri müesseselerlnJn rlkaLar umum mOdArlütün.e ba.llanmam (Devam.ı 11 inti sayfada) 
idare §eklini tayin edebil.mek maksadJle (l>eva.rM 11 nd •ıdada.J 

~~~~~~~~~.~_.J-._~ Birii~~~, ili~ri 
f raRS8d8 C8S!JSfU' ~';::;'. .. "'' :, ' •\ı•••mıİ lk; iliiihım 
alakadar 2 kişi dah" · akalandı !'!'.2!1 !!'~!'~n. 

zlm eden kammun tatbikinden aonra bQ.. 

f evkif edilenlerin ikisi de F ·ansızdır. Buularda11 biri tün cemiyet ve tapklrilUer v~ıeria.t 
"' h b• .. • d k" •b b ı d kanun hakürr!erine göre tanziın Ye nizam ayan ar ıye encumenın e ati u nuyor u namekuiııi 

0 
tekilde tadil etmettedırı ... 

. Bu kabil mUeaee.elerı tetkik ve n1 • Pans 29 (Hususi) - Son defa mey - Bu muharririn }".ala halk aruma nifak ___ ._ 
1 

. 
1 
'--~-' ..__,,. 

da . ~.-ne erın a:unwvıe nıernur .a.uıu.. • 
na çıkarılan .oaswiluk meselesile alika- sotaaalc mllı~ a&ülmü,W.. -ı _,_'- ..ı........ı...ı- h •--., da 

d ~ı ralk 'd k' k' . d h . ..ı..!• ,,._.. ar. UR.ı~a.e.UUMlılü er .~ıu.ın 
eda::~ ' yenı en ı 1 ışı a a tev.LK ~ meeut ile. ly&n mec:llll huid· faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu 

~evkif ~ilenlerden biri, harici tesirler ye enciJmenfnde .kitibtir. Bunwa, bnı <Devamı ll inci 1ayfada) 

altında Yahudiler aleyhinde caniyar:e devlet ve mfllt n6iafaa esrannı lfta f"t
taıhri.kittıa bulunmuş olan bir gazetecidir. mit olıdufu anlqrlmıftır. 

Danzig müstalıkem bir 
kale halini aldı 

Kral Karol 
dti.n akfam 

lzm.iri terkettl 
f'21mir 29 (Hususi) - Roman.ya kralı 

Majeste Karol bu abah saat dokuz bu-
9"kta refalkatinde veliahd Prena Mişel ve 
25 kifilJk maiyeti ile hususi otıorayla s.ı
çuja hareket etm.iflerdir. 

Krala vali ve kumandan refakat et -
miflerdir. Yolda otıorayın penceresinden 

münakaşalar oldu 
Hatlblerden lsmail Hakkı Baltacıofilu ilimden 

ziyade san'ata ihtiyacımızı tebarüz ettirdi, 23 
talimatname hakkında kararlar ahndı 

MAARiF VEKiLi HASAN ALI YÜCELiN NUTKU 

Maa.rif Vekilinin Ş4ra azalarına verd~ ziyafetten bir intı.ba 

Ankara 29 (H\18\Ud) - Ayın on aıeki • ı larma nihayet vemı.ij ve Maarif Vekili 
r.1.n.de ~ biriN:i toplantısını ya - bir wtu'k söy'Iemiştir. 
pan yübek maarif f{>.rası dün çalıpna • (Devama 11 inci sayfada) 

ingillz - Rus paktı 
Bugün Moskovada kat'i 
bir neticeye varılması 

kuvvetle ümid ediliyor 
Henüz anlaşma hisıl olmıyan en mühim nokta 
doğrudan doğruya olmıyan tecavüzün tarifidir 

Loodra 29 (HUıSUSi) - Madmvada, İn- Şimdiye kadar yapılan müzakereler es-
giliz, Fransız ve Sovyet ıruimear.illeri a- nasında rastlanan başlıca müfkiiller ber
rasmda yarın yeni bir görü.pne yapılma- taraf edilmiştir. 

81 çdk m.tiemeldir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Başvekil dün akşam 
Ankaraga avdet etti Hitler ordu mevcudu hakkında genel kurmay 

re;sl!ğinden mut assal rapor istemiş 7.engin i~ ve tütün tarıa1arını seyre • Refik Saydam, dün sabah Yerli Mallar Sergisini gezdi 
den kral lbır 1ıralık ayağa kalkarak k6y• • b b d dl • d•l ki • • "' ' 
lülerin tarlalarda 91lıJm&Iannı gözden ıanayı er a ının er en ve ı e erı ıle alakadar olciu ~imanlar şark cephesine büyük ehemmiyet veriyorlar, geçirmiştir. 

cephanenin yüzde 90 ı şark depolanna yığıldı <Devamı 11 ind •7Wa> 

Bir Tork askeri heyeti 
İngiliz - Mısır mUdafaa 
hatlarını teftiş edecek 
18ir MlSll" ~erl heyetinin Ankarayı 

zfyuet ed'eceğini evvelce haber ver -
mifttik. ıBu hususta Deyli Expres gazete
sinin Kahire muhabiri ıu malmnatı ver • 
nı~. 

c'I'ürldye ille Ml8lr arasında geniş mik
yasta fbir aSkıeri i§blriiii yapılacaktır. Bu
nun için de, MllSH" harbiye nezareti önü
:aıüzdeki ayda 'lürkiycye bir askeri ho
~ pderecebtir.. Bu heyet, refaka ... 
tindıe Tüırlk enkanmarbiyesinı mensub a. 

l>anzig sokaklanna rısılan ve 1lzerlerind e a~ kandan i~!'ın ayni dev~t ~erl heyet ile birlikte Mısıra dönecektir. 
idaresi altında. birle11ne!eri lazım geldiğini biJ,diten ha~ Türk heyeti garb hududunda İngiliz - Refik Smydam HaydarpCL§a garında 

Mefhur Fransız gazetecisi Madam Ta·ı yet son güat,eroe büyük inik.yatta vahı~ Ml8lr müdafaa iıatlannı teftiJ edecektir.. IBapek.il ~ Refi.k Sa~anı: dün ~a- l~r.~l'gisini ziyaret etmiş, sergi komiser-
~ie a.ldılı mevwtik haberlere atfen Fran l~. Mısırdaki İngiliz ku.vvetleri takviye e- bah ~akatlennde valı ve beledıye reı - liği odasında kısa bir dinlenmeyi mü.tea-
'- IAMtelerine yazıyor; Danzi(de vui- (Onama lt inci ayfada) di.lJNılldtedir.. li Ltl'Ufi Kırdar olduju halde Yerli Mal- (Devama ı ı inci ilayfMa) ' 



r 
Hergün · 

Moskovadan gelen 
Müsaid haberler 

- Yaz.an: Muhittin Blrren 

- Budape~te, 27 Temmuz -
l'E5) ir aralık ilerleme imkanları 
19) kalmadığına dair her tarafta 

haberler dolaşnuş olan Mpskova müz~ -
kerelerinin nihayet kat'i fıir safhaya gır
diği dün öğleden:beri burada gazeteler 
tnrafından neşredilen haberlerle etrafa 
yayılfü. Her mem1ekelte olduğu gibi Ma
carlar arasında da büyük bir alaka ile ta
kib edilen 'bu haberleri dün, gazeteler, 
idarehanelerinin önünde, dakikası daki
kasına büyük harflerle kağıd üzerine ya -
zıp neşrcderlerken, havadis meraklılan 
bu binalar önünde mutad.dan çok fazla 
bir kalabalık V'Ücude getiriyorlardı. Harb 
ve suını i'htimalleri içinde zihinleri dai -
mi bir merak ve entlışe ile dolu olan halk, 
bu haıberleri türlü türlü tefsir etti. Ba -
zı:arma göre lbu haberler, artık suThün 

SON POSTA 

Resimli Makale : Kendinizi fazla kurnaz sanmayınız = 

Çok kuvvetli. çok zengm, çok zeki öyle adam1ar var - İnsanın nefsine itimad etmesi çd. iyi bir §eydir, hatta 
kat'ileştığine, bazılarına göre de nihayet 
harbin ictinabı imk.D.nsız bir hale geldi _ dır ki hiç teklemedilkleri bir dakikada bütün varlıklarım .ekser ahvalde muvaffakiyetin bafll~ Amllidir. Fakat nefse 

itımad gözün üzerinde siyah bir bağ haline geldiği insanı 
ğine alamet olarak telik.ki edildi. D~n 

ika?'§ısında bu!unar. rakibleri u ~ görmiye ıteV~ ~ıti#i da -
gooe ot.ere gire~en bizım politika merak- kikada çok tehlikeli olur ve açuruma sevkeder, kendini'zi 
lısı gece kapıcı başısı, beni, gelmiş olan lığın ekseriya kendilerini fazla zeki ve kurnaz sanmaları fazla kurnaz sannıayımz, r?' ıiblerinizin de ı.ıekl olabilece -
uykuma rağmen. elde anahtar, bir çey - olduguw nu görürsünüz. w. • ... .. - .. 

rck kadar la.fa tutmayı unutmadı. Otel Is- w::::::::==::ıı::::=====================g=ın=ı=au=şu==n=u=-n•uc:z._-== ===:=::ıı:========= 

~ ?.~m[~J~;§=~ 
çeyrek cevet!> demeği dostluk vazüesi Şık ve ucuza tr--·-............ -........................ -.. -~ ispanyanın hakiki 
bildim. Bizim kapıcıbaşı bcdbinler züm- (=:.= Hergun bı·r fıkra 
refilne menst1bdur: Almanyanın bütün Malolan siisler Hakimi olan adam 
ekmek kapılan kapandıkça harb ihtima- : 
ıınin artamısını tdbii görüyor. Münaka - f Ben de sizin gibiyim 
şaya ginmek istemediğim için, iben de o- i Tanınmı§ profesôrlerlmızdeıı biri 
na c.eveb dedim. j biraz miyoptur. Gôılii.ğü olmayınca 

Bu sa'bah.ki gazeteler, dünkü havadis- yazıları pek (f?çemez. Geçende bir 
leri lbiraz daıh.a izah ettiler. Bunlardan tramvay durağında tranıva11 bekli· 
anlaşı1dığına ~re, Moskova n~zakerele- yordu. Karşıdan gelen tramvaya bak-
ri ~nüz bi~ değildir; bununla bera - tı. Üzerindeki yazıyı okuyamamı§tı 
ber, iş, netice haldkında her türlü ümid - Yanında duran bir çocufja ıordu: 
lerl mfürlkün kılacak b1r safhaya girmiı 1 - Yavrum, ıu tramvayın üzerin-
bulunuyor. Fransız ve İngiliz askert mü· deki 11azıyı oku da, nereye gtttiğini 
tcı'hassmlarundan birer heyetin bugün - 1 bana da ıöyle. 
lerde M.ook:ovaya hareket edecekleri hak-/ Çocuk cevab verdi: 
kındak.i dÜllik.ü haberler bugün teeyyüd - Ben de ıiz!n gibiyim bay amca. 

Sözün 

Temmuz 30 

~ 

kısası 
-····-

Pazarlıksız satış 

.. >f. >f. 
azar:]!ı!ksız sat~ kanunu mevkii 
meriyete girmeden evvel her 

yerde pazarl~ vardı. Satı.<:ı ikiye sata
cağı mal için döııt istiyordu. Müşteri pa
zaırlı:ğa .girişiıyıordu. Uwn boylu çıkışlar
dan, inişlerden sonra üçte karar kılıyor
lardı. Alıcı dört istenen mnlı üçe aldığı 
için 'bel!ki memnun oluyordu. Fakat asıl 
memnun olan satıcı idi. Çünkü o ikiye 
satacağı malı üçe satm •ı. 

Pazarlık halkın ale) hine olduğu gibi 
bazı satıcıların da aleyhine oluyordu. 
Çün!kü pazar}Jğa alışan ar, pazarlı~< yap
mıyacaik so.tıcrdan mat ;:ılmıyorlardı. Sa
tıcı, ya saıtış tarzını de ~istirip pazarlık
çılığa başlıyor, yahud aa pazarlık ı ka
dar satış yapamı,Y'Or, onun kazandığını 

değil', kazandığının yarısını bile kazana
:rmyordu. 

Pazarlı'k fena idi. Bu fcnnyı oırt dan 
kaTdLrmak lazımdı. Bunun için bır ka
nun yapıldı. Pazarlık yasak oldu. 

Pazarlık yasağı, beklenen fayadyı te
min etmem.işti. Çünkü fıatlar serbest 
bırakılmıştı, kontrol edilmiyordu. Bunun 
için satıcı mahna azami fintı koydu ve 
g. ne giQJ!iden gizliye pazarlık yaptı. Pa
zarhk yasağına riayet edenler, gızliden 
gizliye pauırlığa girışrneyi doğru bulmı
yanlar, gene aldandılar, gene malı faz
lasına satın aldılar. 

Kanunun beklenen faydayı ver.meme
si üzerine şimdi kanunun ilgası, yahud 
da tadili düşünü!JJiiyıoIIJllu~ Bu kanunu il· 
ga etrnek, gene eski hale rücu olur ki •• 
eski hal bUeC1fu1lkünden hiç te iyi d ği di. 
Yeninin kusurunu görürken. eSkinin dn
ıha büı,yük kusurunu unutmıyalı.m. E~kiye 
riicu etmiyeliın. Bugünkünün kUt.-urunu 
giderip ıslah C'!!miye ve pazarlık deni
len 'kötü adeti tamamile ortadan kaldır
maya ba!kalım! 

*** ............................................................... 
Bursada yeni teşekkül eden 

bir cem·yet 
etmiş o'Imaanak.la beraber anlaşma esasla- , henüz mektebe gidip okumak öğren· Bursa (Hususi) - Şehrimizde (U-
nnın hcıncn hemen k-Bmilen taayyün et- .. •~ medim. /~ J f\jutj mum san'at'karlar ve işçiler lbirliği) 
mi.ş olduğu kanaati umumidir. Şu halde, Şıklı'k ile zarafeti birbirine bağdı ştı • \-. _ _! namı altında bir cemiyet teşekki.il et -
belli de hafta içinde. bu esaslar ilan edil- ran Avrupa kadınları. tfmdi işin uc ıız ta Fransa dan Jngilterege İspanyada bugün en fazla nazarı dik _ miştir. Mev~ud kanunlara göre ni -
miş bulunacak veyahud olsa olsa, gele - rafına da gitmdktedirler. Renkli ve türlü V lllı I 'kati oel!beden zat resmini gördüğünüz zamnamesini tanz~ ed:re~ hükume-
oek haftanın ilk giinlerinde İngiliz - düğtmelerden kolıyeler, bilezikleı•, yü _ çan aygare Seay6r Semme Sımer'dir. Kendisi gene- te ~unmuş ~e tasdık edı~~ıştir. ~emi-
Fransız - Sovyet paktı imzalanacaktır. zükler saç ırdkaları yapmaktadırlar. Bü. _ • ral Fran'.kionwı en itimad ettiği nazır - yetı·n· gayesı C. H. Partısı pr~nsıp1erl * tün mal'zemeısi biraz kadife, düğme, ve dı:r. Ona bir numaralı nazır denmekte - dahılinde çalışmak, cemiyetı bu -

Bu haiberJer böylece tahakkuk ettiği ibrişim olan fbıu al.sler pek revac bulmak- d!r. hmımıryan san'atıkô.r ve işçilerin. 
ta:kkiirde, dünyayı idare eden İngiltere. tadır. ' Suner, Alman Nazi partisi eBaslarına mevzuatı kanuniye dahilinde ih-
bu yeni pakt myesinde yeni bir dünya g;;re kurulmuş olan falanjist partisini i - tiyaçlarını tesbit ederek bükü -
kurmuş bulunacaktır: Bir tarafta lngil- /ki sene dagda saklanan dare eden adamdır. Bu fırka ibugün İs - metin m.üzaheretini temin eıtıne'k, terak-
tere, Fransa, Rusya ve bunlarla birlikte J [ C h ·ı . panyada gittikçe kök salmaktadır. Mo- iki ve in!kişaflımna yardım ve muh -spanyo üm uriyetçz erı t l ı d Baltık aevletılerf, Lehistan, Romanya, narşistler, ordu ıefleri, ve :tanıilJillf ki - tacı mua,•ene o an ara zamamn a ye 
Tür".ıüıye, Yunanistan, Mısır ve diğer ta - İ'ki senecrellberi Galicia dağlarında sak 11se adamlarınm. riyadeslle nefretini ka - tişmek, işsizlere iş bulmak ıgibi büyük 
rafta d'a Ail!manya, İtalya. İki taraf ara - lanmalkta bulunan 27 cümhıuriyetçi 1s - zanmış oldufundan Suner. Burgos so - ve insani bir maksada matuftur. Aza 
sında açıkta duran ndktalar da var: İs - pany.a mültecisi Fran.sada La Rochelle'e 'kaklarında asla yaya dolaşmaz. Kendi - kaydına başlanmıştır. Yakında re mP 

panya, Macaristan, Yugoslavya, Bulga - gel.m.işlerdir. Aralarında, Franko tara _ sini evinin metfıalinden alan otomobil, küşad töreni yapılacaktır. 
ristan. Bunlardan iki evvelkisi Mihver fından idama mahk\).m edilmiş iken, hük yan sdkaklardan geçerek onu ba,vektıle- Kocaeli valisi Kandırada 
makinesine ıbazı taahhüdlerle zaten bagvh- te .ğetirir. mün infaz edileceği günün arif esinde kaç 
dılllar. Sonunoo ~letlere gelince, bun - Suner ULUn boylu. solgun benizli, kes· maya muvaıffa'k olan Ferrol valisi de bu-

Kandıra (Hususi) - Kocaeli vali'!i 
Ziya Tekeli'nin inşa edilmekte olan 
Kandıra - Ağva ve tamirine ba~lanan 
İzmit - Kıandıra yollarında tcltiş'erde 
bulunmuştur. Sayın valimiz Kandı 

lar senbest durmayı tercih ediyorlar. U- kin gözlü bir siyaset adamıdır. 
za.kşar:ka gelince, Mnslrova paktı hakkın- lunırnaktadır. Bu mülteciler küçilk bir ti-
da verilen haberler tamamen doğru ise, lep ile kaçarak canlarını kurtarmışlar, 
orada da Rusya ne İngiltere ve Fransa, kömürleri bitince b1r Fransız gemisinin 
Japonyaya karşı birbirlerine yardıma ka- yedeğinde olarak Fransaya varmışlar -
rar vermiş ıgörünüyorlar. Ancak, halen dır. 
JaJ>Oll'Ynnın bütiln faaliyet hedefi Çine 
nıUteveocilh bulunduğu için, paktın Uzak
şarkı a'Pakadar eden kısmı, ancak Avru

800 lngiliz lirasına 

. ra - Şile yollarındaki faaliyetten do -
I.ıondrada Blackpool çarşısına gıderek layı memnuniyetini i'Zhar etmiştir. Ge-

bir lahna 

pa i§lerlk olan münasebetleri bakımın • 
dan mühimdir. Esasen, İngiltere, Japon
ya ile tfilsbil1l0.n yeni tarzda bir siyaset 
.im.ik:am?.tine geçmiş olduğu için, l\foskova 
paktı ta:hal&uk ettiği gün, onun ilk te
Erlr sa'h.asını Awupadaki vaziyet teŞkil e
decektir. 
Şu halde, MoSkıova paktı emri vaki ol· 

' du.ğıu gün, A'lınanyanın bir zamandanberi 
şi.kAıyet etmekte olduğu çemberleme 
- Einkreisung - politikası da tahakkuk et
miş lbu'l\ınaca:Jc dernPktir. Belki de, birçok 
mi11etlerin bir araya gelip bir milleti - ya 
ni Almanyayı; çünkü ben İtalyayı, İtal -
yanlar beni aHetsinler, başh başına bir 
pa1itika sahibi olan milletlerden saymıya 
niltemayil değilim - kuvvetli bir cember 
içine a1malan doğru ve haklı bir Şey de
ğildir. Fakat, şu var ki bundan dolay:ı 
mes'ıul olan Almany:mın bizzat kendisi -
dir. Avrupayı ve dünyayı kendi aleyhi -
ne çcv'irnııak için, APmanya mümki.in olan 
hatnbnn hepsini yaptı ve adeta işlenil -
merıı.iş kUSUT lbrrakmadı. Eğer, bugünJrü 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Hitler ve Marlen Dietrich 
Bun.dan otuz sene evvel, ilk Fransız pir lahana satın alma'k iSti~n bir İng1- 1 k ıl için daha muhteı1if yolların 

tayyaredsi B1eriat tayyaresile, boğazı liz kadmı, gıCmine kes'liTditi lMıanayı a- . ece ~em ·n edilecektir. Bu suretle 
. 1 il red D r' · · ti k mşası 1 

geçmış ve ng te e ove e ınmış • yırtara parasmı vermek. furere, elinde K d b' şebeke teşkil edec ktir. 
Münoocimliğe aşırı derecede inanan San günlerde de, yani bu hAdiseden tam tı.ııttıuğu çantayı yere lbm~kmış; biraz an ıra ı_r ___ , __ _ 

sinema yıldızı Marlene Dietri<.iı: 30 sene sonra, şimdi ölmüş bulunan Ble- oonra eğilip te alımak istediği ~ i- Muradhda bir göçmen delirdi 
- Benim giıbi müneccimliğe inanan riot'nun şerefine verilen bir ziyafette çinde tam 800 İngiliz lirası bulunan çan- A 

Bitler, eşref saatin geldJği 15 Ağustosta hazır bulunımaık üzere madam Bleriat ile tasının yerinde yeller estiğini gôr(lnce Muradlı (~usın.ı) .~ Muradlıda 0 • 

Danzi:gin mUkadderatını tayin edecek - ağltu tayyare ile Londraya gelmişlerdir. f.eryad ve figana başlamıştır. Polis açık· tur~n ~ulga~~st~ g~enlerlnden İs 
tir ..• dememtedir. Resim onları göstermektedir. göz hırsızı daha bulamamıştır. rnaıl oglu Huseyın aklı müwzen~nf 
:;::================:==:==;;:;;;::;:;:;:;;;;;;;;::;;;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::;:;:;;;;;:;;;;;;;::;===:ı lbozmuş, nezaret altında Çorluya gon. 

1 STER 1 NA N 1 1 STER INANMAP 
Gazetelerde üstü.ste iki haber. 
Birincisinden: 
c- Adalarda onnan koruyucularının arttırılacağını>. 
İkincisinden: 
c- Heylbelide yanan çaml'ann yerine yenilerinin yetiş· 

tırileccklerini öğreniyorıuız. ve memnun oluyoruz: 
- G..-ç te olsa gene iyi, dilypru-z. 

* On iki yıl evvel bir gün Hcy(beliadaya gitmiştik, bır hay-
li zamandır uLrremadığımız için kendimizi bir yenilik kar -
ışımnda buldk.ık: 

-- Birço'k yerlerde çam ağaçlarına işaretler konmuştu. 

Birçok yerlerde çam tırtıllan toplanin19t öbek öbek yakıl-

mıştı, !külleri yerde duruyordu. Sorduk: 
- Çamlara itina baş1adı, dediler, menmun olduk. Fakat 

aradan geçen zaman zanfında itina yavaş yavaş gevşedi. A
ğaçlara konmuş olan f.§aretler etllndi. ve onların yerine her 
bir ağaçta beya7. beyaz tırtıllar g&ünmiye baglach ve bu 
hal ta .• geçen haftaki yangına kadar devam etti. 

Şimdi son feliıkctten ders alara arman koruyucularının 
sayısını anttıracağız. Yanan çamların yerine yenflermi ye -
ıtiştireceğiz, hattô. ibelki de Heyfl;ell itfaiye5in~ sağlam cins
t.en kftfi rniktm;da kazma, IJcüxek. tbalta vereceği?., evet bü
tün bunları yapabiliriz, yapımya muktediriz, fakat bugQn 
başladığımız bir işi on yıl sonra da ayni hızla dev3m eder 
görebileceğimjze biz inanrnıyıoruı, ey okuyucu aen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

derildi. ............................................................. 
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Tem mu~ 

Almanya yeniden siyasi 
faaliyete mi geçiyor ? 

Hitler Ribbentropla görüştükten sonra tekrar Berlinden 
ayrıldı, bu ani mülakat birçok tefsirlere yol açtı 

SOM POSTA 

Bir Lord İngiliz 
silahlanması için 

50 bin sterlin verdi 
Eylôle kadar harb olmazsa 
kış mevsimi mutlak sulh 

Snvfa 3 

E 
e Siyasi tehlike var mı. 

yok mu? 
8 ispanyada krallık 

meselesi 
Yaz.an· &>lim Raıı-p Emeç 

Berlin 29 (A.A.) - Hitler .'bu sabah 1 m~şlıud ~la~ ~erakkile~de~ !leri gel -
Bayreuta .gitmek ililerc Bcrlınden ha- mış oldugu :ıstıh'bar edılmıştır. . . 
reket etmiştir. Dün Hitlerlc görüşmek Da'ha şimdjden Berlin, Tok)'\'> ıle ~ır 
üzere Sal~buııg'dan avdet etmiş olan ticaret muahedesi imzalamak sur~tı~e 
ı.•on Ribbentrop da sayfiyesine dön - Japon • Amerikan muahedenamesının 
nıuştür. feshine mukabelede 'bulunmaktadır. 

Londra 29 (A.A.) - Maliye Nazın, 
İngiliz silahlanmasına yarclım olrn:3k 
üzere Lord Rotherrnore'den SO bin In
giliz liralık bir çek almış olduğunu 
resmen bildirmiş ve Lorda teşekkür et 
miştir. 

~------------------~ 

içinde geçecek 
Londradan bildiriliyor: 
Almanya ile Polonya arasında 1 Bi

rinciteşrinden evvel hanb vukubulma
dığı takdirde, gelecek Marta kadar 'hiç 
bir harb olmıyacağına muhakkak na
zarile bakılabilir. 

ünya vaziyl.7tının tehlikeden 
salim olup olmp.dığını açık ha-

<liseler göstermeseler bile bazı vakayıin 
ianesile bu !hususta bir fıkir edinmek 
mıim:kun olabılıyor. Meseıı'.i bugün için 
böyle bir tehlikenın mevoud olup olma -
dıgı sorulsa, buna, evet de denebilir, ha
yır da. 

Salahiyettar mehafıl, dün Hitler ile. Alman zimamdarları, komintern~ aley'h 
von Rib'bentrop arasında yapılmış o • tarı milletlerin bir hezimete ugramış 
lan görüşmenin mevzuu hakkında a - oldukları intiıbaına mahal *rmemek 
demı malumat beyan etmektedirler. istemektedirler. 
Fütırer'in radyo sergisini ziyaret et - Almanya ile Sovyetler ar:sın~a ya
ıtWmiş olduğu dikkate şayan görülmek pılmakta olan ticari ve malı muzake
te ve Berline gelmesinin seııgiyi ziya- reler, büyük müşküiata maruz kal -
ret maksadile olmadığı söylenmekte - maktadır. . . 
dir. Son günlerde gazeteler, İngılızlerlc 

Gı1bbels, halihazırda Münih'te olup Fransl'Z.lann .Moskovada sar.fetmekte 
Dı utches Museum'daki televizyon ser oldukları gayrıefleri ,r.a!hti addederek 
gis nin küşad resmini yapmıştır. hayli alay etmişlerdir. Bugü~. ise sü -

\'on Neurath ile nazırlardan Meiss- kCıtu muhafaza etmekte ve muzakerele 
ner, Lammers ve polis müdürü Himm- rin devamını bildiren Moskova tebliği 
ler 1 ılihazırda Müni'h'tedirler ve biz. ni neşretmektedirler. 
zat liıtler'in de yarışlarda bulunması.. Hitler'in M~'ye telgrafi 
iht''T!al dahilindedir. Berlin 29 (A.A,) - Hitler, doğu -

Goerinıg, yatı ile Alman şehir ve munun yıltfönümü münasebetile Mus
kan ıı'ları üzıerincfe seyahatine devam solini'y~ dostane temennilerini bildi -
etmnktt:dir. Mumaileyh, dün !bilhassa ı-en bir telgraf çekmiştir. Bu telgraf
Kavıer Vilhem kanalını ziyaret et - ta şöyle demektedir: 
nıis•ir. cMilletlerimizi yekdiğcrine bağlıyan 

Feunk de mezun bulunmaktadtr. Alman _ İtalyan ittifak ve do.5tluk mi-
Tcfsirlcr sakını minnet ve şükranla tahattür e-

B"rlin 29 - Havas ajansından: diyorum. 
Hitler'in beklenilmiyen bir anda Bu birlik, milletılerimizin hayati 

Ber'ine av•det etmesi bir takım tefsir- hakfannı ve Avrupada sulhün bekasın'! 
tere vol açmaktadır. Führcr, Bayre - temin etmek suretile kuvvetini gös -
tıth'de bulunuyor ve Wagner festiva - terecektir. 
Une iştirak ediyordu. Von Rföbentrop Bitler i•tihkimatı teftiş etti 
da Srılzburg'dan Berline gelmiştir. Londra 29 (Hususi) - Dün ani ,•m-

Hitler'in Berlihe arvdetininı huTada rette Berline gelerek, Başvekalet da)
d~rin bir tesir icra etmiş olan beynel - resinde U'ZUn boylu istişarede bulun -
mılel vaziyetteki inkişaflardan ve bil. muş olan Hitler ve Ril:fue~~~'unı pıa
hassa Japon - Amerikan ticaret mua - yitahta muvasaıet.eı. •• e'\ n;ı ~ar 
hedenamesinin feShinden ve İngijiz - mıntakasındaki y nı Alınan istihkam. 
Fransı:z • Sovyet !müzflkerelerinde lannı teftiş ettikleri anlaşılmıştır. 

Balkan Antantı 
M etaksas sefirimiz şere· 

fine verilen ziyafette 
mühim bir nutuk söyledi 
Atina 29 (A.A.) - Atinadaki 'Dürk 

elç1::>1 şerefine verilmiş olan ziyafette 
bir nutuk söyliyen B:ışvekil Metaksas, 
Bal ·an Antantı devletlerinin istikriıl
!erini ve mülki tamamiyetlerini kıs -
kanççasına muhafaza etmek arzusun -
<ia o duklannı beyan etmiştir: 

lVIetaksas, şöyle demiştir: 
- Geçirmekte olduğumuz vahim da 

kikalarda birliğimiz, bize daima sulhe 
hadım kılmak istediğimiz bir kuvvet 
'bahşetmektedir.• 

M taksa , nutkunda ezcümle sunları 
söylemiştir: ~ 

Sil yalnız Yunanistanın çözül -
~ez bir dostlukla ibağlı bulunduğu a
sıl nı .mleketinizin ıavık bir mümes -
Bili değil, ayni zama~da parlak bir su 
r:tt(.> ifa ettiğiniz vazifenizden bi.isbü
tun hariç olarak ruhu size hiç yabancı 
01.rnıyan bu memleketin siyasi ve en -
teUektüel bütün tezahüratına iştirak 
etme.sini bilen samimi bir dost oldunuz 
ruksek vazifenizi ifaya memur edil -
~eden çok evv<!lce, iki memleketin 
~~~aşması uğrunda faaliyet sarfet -
~·~tıniz. Modem Türkiyenin en bü -
Yuk Şefleri Kemal Atatürk ile kudretli 
rresi ebediyen hatıranızda mahkuk 

alacak olan bu milmta.z devlet ada -
~ının eşsiz hakli Reisicümhur İsmet 
s Önünün sadık mesai arkadaşı olan 
b l.ı, barış ülküsüne ayni suretle bağlı 
\•Ulunan iki memleket realist ruhunun 
~h ~~~evi iptilasının en kıymetli te • 
, uru olan müsmir Türk - Yunan 
~tluju eserine faal 'bir surette hiz -

et ettiniz. 

F ransada int~habat 
geri bırakıldı 

Paris 29 (A.A.) - Salahiyettar bir 
merrılbadan bil.dirildiğine göre kabine, 
me'b'uslann teşrii vekaletlerini iki sene 
tem.dide karar vermiştir. Bu suretle 
rrufu'usln.r, altı se.::ıe teşrii hizmetlerini 
ifıa edeceklerdir. Bu tedbirin şimdiki par 
Iamentoya da teşmil edilecğei söylen -
mektedir. Önümüroeki umumı intıhab11t, 
1940 senesi yerine 1942 senesinde ya
pılacaktır. 

--------------~~~ 

Meksika 50 milyon doları Kızıl 
lspan~ollara iade ediyor 

Meksika 29 (A.A.) - Öğrenildiğine 
göre henüz Franco hükumetini tanıma -
mış olan Meksika hükumeti, 30 Martta 
Veracruz'e gelmiş olan ve kızıl tspanya
nın teslim oLmasından mukaddem oradan 
gön.deril!m~ bulunan 50 mil.yon dolar es
ki k:ı.zıl İ~anya hilkfuneti ile Meksik:ı-
ya muhaceret etmiş olan kızıl İspanyol 
kumandanlığı emrine ~mad~ bulunmak
tadır. 

Lübnan Cümhurreisi istifa mı 
edecek? 

Kahire 29 (A.A.) - cMısri-> gazetesi, 
Lübnan reisicümhurunun istifa etmek 
tasavvurunda oldu~un rivayet edilmek 
te bwhmduğunu haber vermektedir. 

Bir koltukçu diğer bit 
koltukçuyu yaraladı 

Dün gece Kumkapı<la bir yaralama 
vak'ası ohnuştur. Hadise ş.udur: 
Kumkapıda lokantacı Örnerin dük -

kanında oturdukları sırada tibrahim a
tlında seyyar koltukçu ile Ali adında 
fü~r bir seyyar kolt~ arasında kav 

bmirde çocuk hastanesi g~ çık?11ştır. N:ticede koltukçu ibra -
1i'lrn'ir 29 (A A.) B 1 d. t f hım hamil oldugu tabancasını çekerek 

~an yapıtınlınakt -
1 

e e kıyeh atra ı~- 1\liyi ağır surette yaralamıştır. 
rıt a o an çocu as anesı· M--.4.. ~rb l ,...~ .. "'~" h ta 

ll. 85 bin hralık bir kısmı dün eksiltme- t."\:I WI \.n: a \ . .-~U cu't""şa as ne,. 
~e konulmuştur. Hast.ınenin yakında ta- sine kaldırılnuş. carlh de 7akalanmış-
hl.anı.tarunasına çalışılmaktadır. tır .... 

Lehistanda kış mevsimi en ufak 

Antakya 29 (A.A.) _Vali Şükrü Sök- ölçüdeki nakliye işl.erini .imkfinsız ~l -

·· ·1• t · · d t 4'k.klerine baş- rakacak derecede şıddctlı geçer. Bına. 

Hatay Valisinin 
Tetkikleri 

mensucr vı ayc ıçın '? eı. ı _ . . 
ı d .. A s e'l'aı·vp nahi • enaJeylh, boyle 'hır mevsımde Leh 
amış ve un rsuz ve uv " " - . . . 

1 · ·d k b 1~.ı go··ru··şm:üc:. bu topraklanndan geçınlecek olan bır or ye erıne gı ere a ·!\.la ıı-• • • • • 
~l.. • ı · ınt· 1 ha1ıkın dilekle· dunun çok tehlıkelı bır akıbete ugn-nd.lııye erm ıyaç arını, • . .. 
.. t b•t l ml<.'!f-' yacagı muhakkak görülmektedir. rını es ı ey e .. ""j'.ır. • • 
Valiımiz bugün de Köseyir köylerinde lehısta'I ve Yahudıler 

bir tetıkik gezisi yapmış, bundan başıkıa ilk Lehistan hükiimcti memurlarına ta-
okulları ve liseyi ziyaret etmiştir. limat vererek, Yahudilerin herhangi 

Vali muavini tehcirden vikaye edilmelerini bil-
Antakya 29 (A.A.) - Vilayetimiz vali öirmiştir. Şimdi Yahudiler, bir -

muaıvinliğine tayin edilen Akif İşcan bu- birlerile rekctbet edercesine, vatanper
raya gelm~ ve va:ı"Jifesinc başlamıştır. verane jestlerde .bulunarak, ianeler 

İngiliz - Rus paktı 
(B~tarafı 1 inci sa11fada) 

Üzerinde henüz anlaşma hfısıl olmıyan 

vermekte, Polonyaya ~nla borç -
lannı ödemeğe çalışmaktadırlar. 

Franko kendisini Kral Naibi 
ilan ettirecekm·ş 

en mühim nokta, cdoğrudnn doğruya ol- İspanya işlerine vukuıfu olan Fran. 
mıyan tecavüz• ün tarifi meselesidir. . sız diplomatlarına göre Franko'nun yıl 

Yarınki göıiışm~lerde, bu mes:lenın dızı pek yakınlarda sönecektir. Şimdi
de kat'i bir karara bağlanması ve uç ta· ki idare sistemini terkedecek olan 
raflı anlaşmanın ilan edilmesi muhte - Franko, kendisini iktidar mevkiine 
meldir. . . . getirmiş olan fıa.şistlerle monarşistler 

Evet diyeril'er için ileri sürülecek es -
ba:b pek çdk olduğu gibi, hayır diyecek!e
ri n istinad edebikcckleri kuvvetli de -
liller de vardır. Fakat bu hususta hızım 
için en iyi ırniyar, beynelmilPl alentin gidi 
şatıdır. Meselii mevsim münnscl>etile se
nelik izin yapan İngiliz d~vlet bankası. 
bu gıl>i memurlarına işlerinden ayrılma
dan evvel (bir tebliğ yap~. Demiş ki: 
cTatil'inizi mümkün mertebe İngilterede 
geçirmiye çalışınız. Aksi takdirde hfısıl o
la'bilecek gayri melhuz vazıyetlerin za
ran şaihısan size aid olacaktır:.> Yani bu 
mMltl.rlardan 1bazıları kıt'avi Avnıpaya 
gi~ler de bu sırada lngıltereye dönme -
lerine mani olacak siyasi bir hadise cık 
sa ve bunlar vazifeleri başına döneme -
scler, İngiltere bankası bu memurların 
yerine yenilerini alacak ve eskilerinin 
hakkı zayi olacaktır. Şu hale göre bu 
tebliğin manası sarih.tir: 

cBeynelmilel alemde mevcud ihtiTıif 
mevzulan bakidir. Ve her- an bır silahh 
mücadele b~ gösterebilir, ayağınızı te 
tik ahn ... Diğer taraftan Fransız kabınesının bu- arasında müvazene tesis edememiştir. 

günkü tıoplantısnda da h:ıriciye nazırı Franko'm.ın, Macaristanda olduğu gi- Filvaki herkes için bugünkü şartlat 
Bone dış vaziyeti hakkınd.ı nazırlar mec bi kendisini Kral Naibi ilan ettirmesi içinde ayağını tetik almak muvafıktır. 
!isinde yaptığı beyanatta, Londra ve Pa- ihtimali vardır. 
r-is kabineleri nrasında sun g:..inlcrdl! y?..· ----------- * pılan görüşmeler vaziyetlne l!Öre :Mos - 1 •d• k.. U de İspanyada krallık tahıtı etrafında çı 
kova müzakerelerini lzJh etmış ve h~yr- 118CI ıye oy n kan ilrl.ila..f devam ediyor. Bu vesile ile 

ti umumiyesi itib:ırile dıp!omahk rnüza- 40 b·ın altınlık b·ır bir~k entrikalar 
kerelerin mühim nok~alar üzerınrle f;i - lspıınyı1da çevrilıyor. Dahi • 

d celentniŞ olduğunu vı:: p.:ılıtik ı.;ı.- d t• krallık me .. ıeai li harbde milliyet 
hada halledilecek ynlmz nüan~ ve ~efer- ıne aranıyor perver cephedç 

1 · k ld b·ıd· t' pek çok yararlığı görulmüş generaller ya ruat mesele erı a ıgını ı ırmış. ır. Bundan bir müddet evvel Yunanistan-
ü k b d vazifelerinden uzaklastınlıyor, yahud da ~ hUkümet ara·51· ncla. .P. n .tın .• ır 'Tın da o•uran bir zat tnra!mdan İzmirli Mus-

l r ' ~ alfıyişli vazifelere tayin edilmek sureti!, 
desi ha!k~ında hcnuı:. goruş ıht: <ı l ffi('V-, tafa Ataberk isminde birine, Meridiye mem]eket caricine çıkarılıyorlar. İspan 
cuddur ld, bu da do~rudan dogruya 01 - ı...:: ··nde Yedicüce bahçesi altında bir de-

l ·d· F ... uyu yada dahili h.aıibe sebeb olan krallık ida· mıyan taarruzun tarHi mese est .. ır. a - fı'ne olduğu haber verilmiş, Mustafa da 
d k resi ve onun kötü ve adnletsiz muame kat bu noktanın .. de,_· Jm. e en muza er' e - , vilfıvcte müracaat etmiş, hafriyat müsaa-

1 d l k b b 1 " leleri idi. KOOkoca hir kütlenin gözünü re er e esas ı muş u a a re e o mı) a -, desi alarak işe başlamıştır. 
cağı intıbaı mevcudd...ır. Arazi sa'hibi ile bir polis, bir maarif ve kan büriiycre'k kendi kardeşlerini mer • 

AskP i te-rnaslar bır de mali'-"e memurunun nezaretinde hametsizoe kıtale sevkedcıbilmesi için e-n 
1 " ağır 2l111me maruz kalması icab eder. İs -Siyasi görüşmelerle muvazi olarak r.c· birlkaç günden:beri yapılan hafriyat müs-

panya bu diklkatıstzliğin cezasını milyonleceg hafta askeri göriişmeler bac:h) a - bet bir netice verm.<.!miştir. Ancak kazı - ı 
arca evladının öliimile ve pek çok ma· 

ca'kiır. lan )~erde Bizans devrinden kalma bir a- murelerınin harab olmasilc ödedi. Görü-
Bir hava g ncrali ile bir amiralin .irla- yazına mevdana çtkmı.ştır. Ayazmanın ü- ı~ k. bu 

" uyar ı acı ders hfıla kafi gelmemiş. 
re cdeeeği İngıliz askeri he-yetinin gel~ zerinde teneke bir kumbara bulunmuş ' Krallık denilen keyfe ve indi esaslara 
cek hafta ortalarında Parise har ket tur. Ayrıca hofriyattn hazır olan ve tet- nriistenid müessesenin tekrar ihyası için 
ederek Paris+..en Doumcnein başkanlığın- k'ikler yapan bir Rus mühendisi burada i~inc~ bir mücadel:e kapısını açmadan çe
daki Fransız askeri heyetile birlikte :vfos mutlak suretlte bir definenin bulunaca- kınmıyenler var. Allah bu gibilere biraz 
lrovaıva gidecektir. ğını söy emiştir. akıl ve pek çok ta insaf versin. Millete 

Bone General Hutzmqeri'nin başkan - Pazartesi günü ayamnanın civarında hizmot dururken ferde uşaklık etmek is-
lığındaıki aSkcri hey~tın T;jrk hükumetile bir baŞka yeroe daha kazılar yapılacaktır. temenin manasını anlamak cidden güçtür. 

Definenin 40 bin sarı altından ibaret S ya.ptı ~ı müzakerele!'Clen c1de edilen mü- L. _ lJ) J;;; 
kem:mel nctice1eri de ka• <leyledikten son ° duğu söylenmektedir. e un VCafjL/t.. LAıu?..ç 

······························································································································ ra Fransız - İsp nyul miınasebc lerinın 
bugünkü vaziyetini anlat!lUStır. 

Tay!"'İs ne dtyor? 

Londra 29 (A.A.) - 'l'imes gazetesinin 
dip,.omatik muharriri yazıyor: 

Eğer bir aiksilik çıkmazsa, İngiliz ve 
Fra11Siz hü1kfunetleri ge:ecek hafta baş -
Iarında ve belki de Pazartesi günü yarın 
Kremlin sarayında devam edilecek olan 
Moskova mii'zakereleri hakkında beya -
natta buPun.a!:>fleceklerdir. 

Sovyet ihükUmetinin de bir beyanatta 

bulunacağı henüz muhakkak değildir. 
İngiliz ve Fransız hükumetlerinin si -

yasi paktının müzakeresine devam et -
mckle beraber, Mn<Jkovay.ı askeri heyet-
ler ıgörrdermek hususundaki kararlarmı 
resmen ilin etmeleri de ihtimal dahilin
dedir. 

Bir Macar askeri heyeti 
ltalyaya gidiyor 

Budapaşte 29 (A.A.) - Macar ordusu 
erkanı.harbiye reisi General Enric Verth, 
ber .. berinde albay Laszlo, yari>ay Har -
vart.h ve birlbaşı Bartolis olduğu halde 
Pazartesi günü İtaiyaya gidecek ve ora
da İtafyan ordusunun büyük manevı a -
larında hazır bulunacaktır. 

Sabııhtan Sıababa 

Nezaket 
Fıkir fena değildir. İstanbul tramvay idaresi memurlarına edeb terbiye 

drsl . t • 
muaşeret e crı venyor. Medeni insanlann ders almıya lüzum gbrmeden 
itiyad ve telkinlerin sev.ki il-e Sğrendikleri muaşeret kaidelerini kitab, defter 
usulü ire bellemiye im'kin olsa ve daha ilk mekt~lenn programlan arasına 
ooyJ-e bir ders ilave etmek mümkündü. Fakat muaşeret terbiyesi daha zi - ' 
yade görenekle, iyi görgüyü bellemakle, güzel hareketi benimsemekle, baş
kalarına !karşı tevazu göstermekle elde edilecek bir meyil ve istidad meselesi 
olduğu için ookma akıl, doldurma dersle öğrenilmesine im.kin olmadığıru 
zann cdiyıo:rum. 

Kanaatimce bizim için her şeyden evvel unruml sokak teri>i~sini öğren
mek lanmdır. Bilet alıp verirken gösterilecek nezaket ve terbiye nihayet 
şruhsi bir teşnfattan ibarettir. Halbu'ki biızim en acıklı tarafımız umumi so
:kak v·c cemiyet terbiyesine karşı olan laüıbaliliğimizdir. Birbirimize karşı 
fbelki pek nazik olabiliriz. Büyüğe, kadına karşı hümnet gösterebiliriz. İşleri
mi2lde teı1biyeli davranabiliriz. Fakat bunlardan daha evvel yapacağımız, 
öğreneceğimiz şeyler olduğunu da kabul etmeliyiz. Kalkması için binmemizi 
lbekliyen tramvaya girmek için birbirimize yol ve yer ikram ederken baş -
kalarını ne kadar rahat.sız ettiğimizi, dos'tlarımıza şapkamızı çıkardığımız 
ihalde iboğazunızdaki gıcığı defetmek için ıkaldırıma tükürürken başkalarım 

nasıl iğrendirdiğimizi bildiğimiz, anladığımız ve kavradığımız zaman terbiye 
Geviyemiz de kemalini bulmuş olacaktır. Bizi bu kemale eriştirecek kudretin 
istiaadıımızla beraber müsremir belediye takilbatı oJduğunu da unutmamak 
lawndır. 
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• 
lnhisa lar 

Plaj ve deniz hamamlarının ı 
suları tahlil edildi 

Kadın memurlar 
hakkında bir tamim 

Dairelerde çalışan kadınların boyalı 

dudak ve yüzle iş b8.f1nda bulunmasın.a 

Gümrük ve 
Vekilinin beyanatı 

Vekil tütün rekoltesi, fabrika inşaab, İn hisarların yeni 
kanun projesi, içkilerde yapılacak tenzilat ve gümrük 

tarifeleri hakkında mühim beyanatta bulundu 

Bundan. sonra açılacak plaj ve deniz hamamlarında 
sıkı tetkikat yapılacak 

izin veril.miyeceği yazılmı~. İhtarlara Bir müddettenıberi İstanbul ve İz -ı lecektir. Düşüncemiz mevoud maki • 
ehen:ıırniyet wrmiyenler tiddetle cezalan- mir Gümrük ve İnhisarlar devair ve neleri yeni binada kurmak ve meıvcud 
clınlacaklardır. müessesatında tetkikat yapan Gümrük binayı da 30 milyon kilodan fazla tü~ 

Resmi daireleri sık sık teftiş eden vali ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz. tün alacak 'bir tütün bakım evi haline 
ıst.anbul beledi~ s?hhat işleri müd~r-l ~ın~~ır. Bu sebEA:>le Fl~~ya pl.8~.1~.d'an t~~ Lfrtfi Kırdar, ~lere bu hususta bir ta- dün İnhisarlar Umum Müdürlüğünde irca etmektir. Bu hususta etüdlere 

J(iğü pllıjların sıhht durumu ile yakın- lıl ıçın su alınmasına luııum gorulmeIIll§ mim gi)nderilmesine lüzum görmüştür: gazetecileri ka'bul ederek Vekfı1et iş - başlanmasını emrettim. 
dan m~l olmaktadır. İstanbul beledi - tir. Valinin fllbelere gönderdiği tamim şöy· leri ve tetkikatı hakkında beyanatta fnhisarJann yeni kanun projesi 
yesi lhıfz.ıs5ı'hha mütehassısı :reki ve bir sıh :Büyülkderedeki Bey~ark, Moda, Kil.- ledir: bulunmuştur: İnhisarların teşkilatı hakkında ha -
biye mü.feUti:şi bu işle tavzif edilmişler - ~ksu deniz hamamlarıle, Salacık, Cad- . cDevairde yapmakta olduğum teftişler c Vekaletime 'bağılı bütün 'teşekkül· zır.lıyacağunıx ~ni kanun pro ksinib 
dir. Müıtı::ılıırums ve müfettiş vil.Ayet hu - defuıostanı. Suadliye p13.jlarınm yakınla - sırasında bazı kadın memurların memu- leri İstanbulda ve İzmirde görmüş bu hangi esasları ihtiva etmesi ıazım ge
dudları dahilindeki plajları gezmiiler, su· rında lağamlar bu\unmakla beraber, su- ri~ sıfatı ile t.elifi kabil olmıyacak şe • ıunuyorum. Size müşahedelerimin ne leceğini tesbit için idarenin erkanını 
!arından aldıkları numuneleri tahlil et - ların kirlenmediği anlaşılmış, bu plAj ve kilde süse m(inhemiık olduklarını ve ba- ticeleri hakkında kısaca malfunat ve- topladım, bir arada müzakere ettik. 
tırme'k. üzere tldılilhaneye göndermi~ - d~niz hamamlannın açlk buhındurul • zılannın daha aŞirı gideıek yüz ve göz.- reyim. Yeni projenin 20 gün zarfında hazır-
lerdir. masına izin verilmiftir. leri boyalı olduğu halde daireye geldik - T"'tü k It · satış vaziyeti lanması için bir komisyon ayırdık. Ko Plaj ve deniz hamamlarından alınan lerlni görmekteyim. u n re 0 esı ve 

Bundan OOiıra tteniz hamamı ve plaj a- . Evvela büyük bir vatandaş kütlesini misyonu bu.:,<'ilnden itibaren. faaliyete suların tahlili tamam.lanmıştır. Bu gibi memurların bu vaziyette res- .. .. . . a sevketmiş bulunuyoruz. Hedefimiz gQ 
Plaj ve deniz hamamları içinde yakının- çılacaık yerler hakkında sıkı tetkikat ya- -• dair 1 rd . -

1 
. """ -rül . aJakadar eden tutun vazıyetı hakkınd v ""bel d is 

d ı kir ıı.u e e e ış gorme erı u.u~ go emı- . ,...~ k 1stan çen senelerin verdigi tecru er en da "~,.,.,- bulunmıyan plaJ· yalnız Florya pılacak. su ve kumlan tahlil e i ece t • kısaca malfımat vereyım ~re 
-cıu.a• y.ereğinden, idare Amirlerinin bu hususta . · . tifade ederek m~d teşkiılatı daha 

Bir yazmacı dükkanından Küçük Nermin tekrar 
nazarı dik:katlerlni ehemmiyetle celbe - 'bulda, gerek İzmırdev satıln_ıamış til - tasarruflu ve işleri dalha iyi g6rebilir 
eler. memu~in vakar ve ciddiyeti icab tünlerimizin çok old~~ ~yıasını duy- bir hale koymaktır. 
1 ... - .. _ - .ı...; eti" ı i lil dum Bu, ya hakikatı bılmıyenler tara· 

yangın çıkh annesine "teslim edildi ~ u<a gore ....,.n n ce enınes zumunu · L k İçkil d ıl k t -:11.ıı.t 
telbliğ ederim.> fından işae edilmiş, yabud ?a vir ma er e yap aca enz.ı u ve 

Kuniki}>apı Arabzaıde sokağında 35 sa-' Yeniden ıma!hallebici Alinin evine ka
yılı Tokaıdlı Ağae ~ Karabetin tahh çan küçük Nermin d.ün icra memuru ve 
tsticarında ve içindeki yazmaları Adrlya- polis marifetile evden alınarak, anaSJ. 
Uk si@orta firketine 6000 liraya sigorta - Fatma İlhana tailim edilmi§tir. 

Vali ve Belediye Reisi sadı ma1hsus taldb edenlenn uydur - yeni rakı 

dukları haberdir. Birada olduguv gi.'bi likör, kanyak ve Lutfi Kırdar ki h · tütün 
---------- Biliyorsunuz er senenın şarab fiatılarında dahi tcnzilfıt yapıl -

Hapishanenin 
yıkllmasına başlanıyor 

mahsulü daima ve hemen }}emen bir ması mümkün 0 11..\P olmadığını tetkik 
sene sonra memleketten ihraç edil- ettirmekteyim. İnhisarlar İdaresi, dev 
rnektedir. Bu vaziy~t tütün istihsalA - let varidatının tenakus etmemesi nok
tırun ve bu mahsule aid hususiyetin i- tasında hassasiyetle durmaktadır. E -
cabıdır. Bu sebebledir ki, her yılın ğer bu tetkikatımız varidatm tenaku

1ı bulunan yazmdıaneden evvelki gün ge- fi:ı!.ehlr leleri: 
ce yarısından sonra yangın Ç'lkmıştır. DüJc Y Y 

k!n ve yazmalar kısmen yandık.tan son-
ra thal!k:m w yndil--n itfaiyenin yardııniJe Belediye zabıtası talimatnamesi 

"°""'f' tadil ediliyor 
ateş söndÜTÜıhn~r. Yapılan tahkikata 
g&e; yangının yamnahaMnin içinde xa - iBelıediyıe Sıihhiye Mütlürf.üii bele
.m&- ımrummre~ mahsus a~ kapalı oo- diye zabıtası: talıimatname(nin lbaZIJ 
banın içine konulan kömürlerin so'bayı maddelerini tacil~ etmiştir. Talimatna
lmxhrm:ış olmasile vukua geldiği anlaşıl - menin yanın kalan m~kerelerine, 

Yıkılması takarrür eden umumi hapis- gelecek seneye devredildiği stok, bir suna sebelb olmadan tenzilat yapılma
!hane binasm.ın fhalesi yapılmış ve bina- senenin rekoltesine yakın bir rakam sı imkfuıını verirse, derhal bunu da 
nın yıktınl:rna ~ bir müteahhide Iha - gösterir. 937 Haziranı sonunda tüc-
le edilmiştir. carlar elinde 52 milyon kilo tütün bu 

Binarun yı'kttırıhnasına önümfrzdeki lunmakta idi. 938 yılı Haziran sonun
hafta içerisinde başlanacağından, son ka- da ise, bu rakam 5 2 milyon 400 bin 
lan hastane k:ıısmı da, dün boşaltılınağa kilbyu. tgöstermektedir. İıçıi'nde bulunı
başla.rlıllllŞbr. duğumuz yılın Haziranı sonunda da 

yapacağız. 

Yeniden imal ettirdiğimiz 40 dere -
celik rakıyı: Pazartesi günü satış depo. 
larına vermiş olacağız. 

mıştır. Şehir Meclisinin Teşrinisanıi.de yapa -
Ta:bkl'ka.ta devam edilmektedir. cağı toplantıda devam olunacaktır. 

Pollıt•: 

Bir &aDda1cı başılna vuru.lan ldlrekle 

yaralandı 

Arabcami ham önünde sandalCl'lar 
idare memuru İsınaille sandalcı Ömer 
arasında bir kavga çıkmı.ş ve İsman. 
Ömerln başına sandal kiÜreğ11e vura -
rak a~ ıurette yaralamıştır. 

Bu arada k~ya iştirak eden mn
dareı İsmatlin de bıçak çektiği iddia 
edildiğinden, her iki suçlu yakalanmış 
ve yaralı hastaneye kakl'ınlmıştır. 

İki kişi birleşip bir adamı yaralııdılar 

Yalovanın Koru köyünden Arrlf ve 
ayni köyden Hüseyin ve Zarlf arasın
da btr merkeb'in .başıboş bırakılması 
yüzünden çıkan kavga sonunda Hü -
il0'y1n ve Zarif Arzifi dövmi1Ş'ler ve ba 
pndan tehlikeli surette yaralamışlar
dır. 

Yakalanan suçlular Yalova Müdde
tumumillğine teslim edllmt§'~r. 

Bir fnJaat ustası başından yaralandı 

Fatihte Sarrgüzel caddesinde İhsan 
adında birisinin yeni yaptırmakta ol
tftr.ğu evin 'balkonunda çalışan usta -
!ardan Davud, bastığı. tuğla~ann kay
masile 5 metre yükseklikten yere düş
müş ve başından tehlikeli surette ya
ralanmıştır. Yaralı deı:'.hal cankurta • 
ran otomdbilile hastaneye ka•ldınlmış 
tır. 

Bir amelenin bacab kmldı 

Anadoluhisannda G6ztepe cadde -
linde Arifin taşocağında çalışan amele 
Rizeli l-0 yaşlarında Mustafa Tunçer, 
8 metre yüksekliğindeki yerden taş 
&6kmekte iken a)"lğı kayarak düşmüş 
ve bu sukut neti~inde bacağı kırıl -
mıştır. 

Musta:fa imdadı sıhhi otomobHile 
hastaneye kaldırılmıştır. 
-··········· .. ·······························-··· .... ·----· 

MEVLÜD 

Gamrilklerde: bu miktarı gene 50 mHyon kilo olarak 

Gümrük tarife tatbikatındhn 
mütevellid ihti1fı0ar 

MOteferrllı: görmekteyiz. Gezdiğim yerlerde gümrlik muha -
Gümrükler Umum Müdtlrii tehrlmize Zürra elindeki tiitün miktan faıza teşkilatını iyi •buldum. Bu vazife· 

gelecek Üsküdar Emniyet Amirllgıv• binası Zürra elinde 937 YJ1mın ayni gil - nin daha iyi ifa edilebilmesi için ma • 

tamir edildi 
-'~.:ı- ".t A{\(\.nnn ı,:..;10 tu""tu""n vardı. 938 halli olmak üzere yeniden bazı ted: -Gümrülder Um"1n Müdüm Nedimin ıu.ı.ım~"l~~ tn 
de bu miktar 7 milyon kilo idi; bu se- birler alacağız. Gümrük işlerini yakın 

önümü.Weki ayın ortalarına doğru şeh "'\...4',.t~~ Emni t.-: 1' v · b' ·· ilkl d ta "f tat u~~ar ·yet wuır ıği ınası - ne bu miktar 5 milyon kiloya yakındır. dan gördüm, ,gumr er e n e -
rlmize gelmesi beklenmektedir. nın tamiri esaslı tadilAt yapılmak su - Satışlar devam eylemekte olduğu i _ bikatından mütevellid bazı güçlükler 

Umum Müdür, htanbulda uzun mtid rettle ikmal edilmiştir. çin, yeni mahsulün piyasaya arzına müşahede ettim. Bir tarife repertuan 
det kalarak gümrüklerdeki umum! ça· Bostan'başı mevkii için de, ihttyaca kadar zürra elindeki mahsulün hemen hazırlandı. bunu neşretmekle beraber, 
lışrnayı tetkik edecek, yeni yıl için uygun ve modern bir bina yaptmla - kMfosi satılmış olacaktır. Tilocar e - her giimrükte alakadarları hata!a. düş 
memurların w idarenin ihtiya9lari1e caktır. lindeki 50 milyon kilo tütüne gelince, mekten koruyacak şekilde vıtnnler 
m~auq olacaktır. Atatürk köprüsüne tahta parkeler bu miktarın 40 milyon kilo kadarı e- yaptırarak tarife tafuikatında ihtilaf 
Gümrilk mcımırları için kurs açılıyor döşeniyor sasen ya hariçteki mil~eriler hesabı- mevzuu olan maddeleri buralarda teş 

t 1 - ı. d da ecne~i h1"r etmenin ve madldlenin tarif eninı İstaıiQul gümrükleri başmüdürlüğü, Atatürk köpri.iısüne döşenecek tah - na sa ın a mmış veyaıııu ' :u 

her yıl Olduğu ı:ri.bı· bu yıl da A~· ... tos ta parkelerden 300 bin kadar getiril- müşterilere satılarak memleketten ih- hangi kısmına gireceğini v madnıldeten 
0

-
5

<.ID dilmek u'"zere hazırlanmış oluıp ""-":-termenin fayrdalı olacagını a a miş yerlerine döşenmeğe 1baş1anmış - raç e ı '~'"' 
ayı içerliıinde muhteUf kurslar açma- t ' başı'boş miktarı 1 o milyon kilo kadar dım, bu işe ehemmiyet vereceğim. · 
ğn karar vermiştir. ır. tahmin etmek mümkündür. Ticarl ha- Diğer taraftan mewud gümrük ta .. 

Bu kurslara, idareye yeni girmiş o- ................................................ -............ reketler devam etmektedir. Btnaena - n"femiztn memleket iktısadiyatile da-
Bugfin "" ' lan bütün memurlar devam etmek mec ley'h yeni mahsulün istihsal zamanına ha a'henkli lbir bale konulması için me-

buriyetine tabi tutulacaklardır. İki ay L A L E' d e kadar 'bu stokların mühim kısmının saiye ıbaş1ıyacağız. Alfıkadnr Vekfilet-

1 - AL rrJN HARB/ erimiş olacağı ta:bit görülüyor. Bu he- lerle temas ederek ibunu yapacağız. Ay kadar devam etmesi takarrür eden bu ı . 
saba ıgöre vazi~t normaldir ve geçmiş ni zamanda Milletler Cemiyetince ha4 

kurslarda, memurlaon ça1ıştıklan va GEORG BREMT • senelerin haline uyıgun !bir seyir takib zırlanan ilıni esaslara daha uygun ye-
cak OLtvfA de HAV1LLAND 

zifclerdeki bHgileıini :artıra ders- etmektedir. Çıkan şayialar asılsız ve ni bir Nomankfilatür vücude getirece-. 
ter g6sterllecektir. 2 - Vatau Hasreti bi1Mı hakikattir. ğiz. 

Gümrilk antrep<larmdaki &abihsiz HARRY BAUR - İnşaat programı Gümrük muameleleri basitleştirileceli 
JANlNE GR1SP1N + __ ._ td · 

-ya .ı..~tııacak Biliyorsunuz ki ınn!Sar1ar aresı Bundan .ı.aşka senelerı·n verdigıv· t~ 
-y '--A' 3 • Yeni Metro Jurnal'de "dH te ı.ı 

v Fransad• 1 .. Temmuz vazifelerini yapabilmek için çeşı - ru""'belerden ıs· tı"fade ede~ı. gu··mr'Uk Gümrük başmüdürlügü, zamanı gel .. .. uh çd 1 bak 1 1~ 
siBata m . ta ır. Bun ar un eve - muamele,-n.nde fazla ...,,.örülen furma-. digıv · halde satılamayıp gümrük antre- BugOn saat 11 ve 1 de tenzillth . t n.._ 1 f b "k 1 tu lt:: '6' 

.,. matineler .. ___ ,, n, emane amuur an, a n a ar, z - liteleri kaldırarak, muameleleri de da 
polarmda birikmiş olan eşyayı, bu yıl ~~~~~~~~~---------- lalar, transit depolan, idare binaları ha basit bir şekle koymak istiyoruz. 
da hayır cemiyetlerine dağıtacaktır. E 

0 
E T I YAT R 0 8 U gibi te~vıvü arzıetmektedir. Bugüne Bunu temin için yeni bir gümrük ka .. 

Bu maksadla iki gün.denberi ğlimrU- Nurettin Geo9dur kadar imkAn oldukça bunların bir kıs- nunu hazırlamaktayız. 
ve arkadatları mı yapılmış, bir kısmının da yapılma- Gümrük komisyoncuları hakkında-ğün mu!htelif antrepo ve ambarların

da lbu nevi eşya tesbit edilmekte -
dir. 

Yarından itilbaren hayır cemiyetle
rine bu eşya peyderpey dağıtılmağa 

başlanacaktır. 

Asker ailelerine yapılan yardım 
geciktirllmiyecek 

Yardıma muhtaç asker ailelerine 
yapıUan yardımın geclktirllmemesi 
Dahiliye Vekfüetinden vilayetlere bil-

dirilmiştir. 

80 Teıamuıı: Pazar i'fiııü sına devam olunmaktadır. ki kanunu ~niden gözden geçireceğiz. 
filııdfiııb~~!~~~de lıııirah İnşaat işlerini daha iyi bir nizama Biliyorsunuz ki gilmrilk komisyoncw-
A Z R A İ L lroyaıbilmek için bütün ihtiyaçlarunını ları Amme hizmetlerinin ifasına . t'eş • 

tes'bl1 ede~k, w her 'bir nevi için mu-
''Piyeı 8 perde,, Yeni Peııçef nryatui 

Alıt•mı Yenitehlr Cümhurlyet bağçe1iııda 
OTELLO Mirrebclla rnüıtii 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Glller ve 
ıırkodaşlan 

Bugün fil11düz Yodikule Pınar 
babçeaiııde vo ~ece Ortakö y 

Emek babçoıiııde 

Karnaval Kokozları 

ayyen tipler kaıbul ederek ve bunları rik edilmiş meslek adamlarıdır. On " 
kaç senede yapabileoeğimi'Z.'1 oosa'b~ lann bu işleri daha iyi yapabilir blı 
yarak ve sıraya lroyarak uınumt bir hale gelebilmelerini temine çalışaca .. 
inşaat programı yapmak istiyoruz. ğı.z. Komicyoncular ibirliğile görüş .. 

Bu programın tesb1.ti için hazırlığa tüın, gördüm ki onların istedikleri de, 
ba,ladJ.k. HA1en İstan1mlda, &mirde bizim düşündüklerimizdir. 
ve memleketin muhtelif ~r1erinde in- Müessese ve teşekküllerin vaziyeti 

şaatım:ız var. Yeni yapılacak binal~r - Suallerden birinin cevabı olmak ü • 
dan biihassa birisi hakkında &ize ma - zere de size şunu üade edeyim ld, 
lfunat vereyim. Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinin bil 

A~ (2) noi Qa.rşam.ta. gtıntt Boğuz- ÜskUdnr iskele mcydruu genişle1iliyor Vodvil 8 perde Yeni sigam fabrikası tün müessese ve teşekküllerinin tet " 
Yüksek s~garalarımız1 imal et:iği - kiki bende iyi. intıbalar ~asıl e~ti. Bu~ 

miz Cfl>ali fabrikası çok seneler bu ların içinde l:nhisanlar Idaq~sı garb 
memlekete hizmet etmiştir. Fa'brika - memleketlerinde bile iş hacmi itibari• 
nın makineleri yenidir. Alu:ak bina le emsaline az tesadüf edilen hem ti "' 
sigara imalAtının son yılların icaib et - cari ve hem de sınai büyük bir devle~ 
tirdiği in1dşa:fı.na mtisaid olmadığın - müessesesidir. 

içinde Ba.rıyer oa.mllnde 1k1nfil nnmaımıı Üsküdar iskele meydanının tevsi o-
mtıteaklb merhum Muata.fa Sa~ A't.al:rtnc- M..,.....,:ı · 
a1n ve Ağustosun es> 1nc1 sa.ıı günü gene lunacağını ynzmıştık. ""J"'an cııva-
Sa.rıyer oam!Unde 1k1ndi nnmazını mtiteak1b rındaki çeşmenin karşısına isabet e -
Ta> toııe'beshıde.n Sıı..ttet Çinıer'tn ruhlarına den binafarın iStimlak muamelesine 
mev'l~ dkwuı.cağmdan mertıumJ.ann e'VtV:l - • • • 
4a ve a.1a'aıba.sına hürmetle a.mı ~ o- başlanmıştır. Bu binaların ıstim11ki ı-
lwnıı-. çin 18 bin lira ayrılmıştır. 

Ertuaruı Sadi Tek 
( Halide Piıkiıı ) 

iıtlraklle 
Şeııyol - Çıııardibl aile 
babçcıiııde bu alcıam 

FATOŞ 
• cdvll 8 perde dnn, yeni bir bina yaptırmak ~Azım ge- (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Kırklarelinin zengin 
bir nahiyesi: Polos Mersinde ticaret ve 266 kilo ağırlığında ,-.. ·············-.. -................. - .. - ........................ -.......................... -·--···\ 

bl·r kadın Balıkes·ırde i Nahiye ve lıöylerde okumaya çolı büyülı bir ehemmiyet oeriliyor. ! • • k • f d • 11 
Yeniden birçok mektebler yapılmıı, köy eğitmenleri getirilmiftir. Na- 1 san ayı ID ışa e ıy or Balıke6'ir (H ususi) _Perşembe gü- hiyc ve köy halin aıım:laktan lnırtulmalı için pcua birilıtirmckte, 1 

nü Balıkesire 266 kilo ağırlığında şiş- arte~iyen açmaia hazırlanmaktadır. f 
Her yıl yüz binlerce liralık zararı karşılamak için man bir Aılınan kadını gelmiştir. \.. --................... ·-·--··,/ 

H arikulade şişman olan bu kad.ıın -
.Projesinde 17,5 milyon lira gösterilen limanı değil, Bandırmada vapurtian indiğt vakit 

7,5 milyon liraya çıkacak olan limanı yaptırmalıdır trene binmek istemiş, loompartiman 
. kapılarmrlan sığmadığı için otobüse 

l binmek mecburiyetinde kalm~ır. Fa
bıt bu iş de pek zor olmuştur. O ka -

ı 
dar ki yanıındak.i üç Alınan erkeğinin 
yardımı kafi gelmediğind'en etraftan 
başka yarduncılar da çağırılarak oto
büse bin müşlcii!Atla biıuniştir. 

İnsan muhayyilesinin tasavvuır e -
demiyeceği kadar şişmanı olan bu Al -
man kadınının boyu iki metreye ya -
kın, el ve ayakları küçük olmakla be • 
raber vilcud ve baldırları pek fazla iri· 
dir. 

Kendisile hiç bir kimsenin görüş -
mesini istememekte ve sadece buram 

Marsin fabrikalarından biri buram akan terlerini mendili ile siler-

. Mersin, (Hususi) - Memleketimi- ! vel başlamak lüzumu vardır. Halbuki, ken: «~uf! ... ~f!. Çok sıcak, çok sl!'" 
~ın üçüneü derecede işlek w mühim 17,5 milyonluk liman büyük, hatta cak!> dıye soylenmekterur. 
1ıınanı Mersindir. Senelik liman faali- lükstür. Nitekim, imar planıru yapan Dünyanın şişmanlık rekorunu kıran 
~ti 300 bin tondan aşağı düşmemek - profesör Yansen, işe tamamile yarı - bu madam şehrimiz otellerinden biri
t edir. Geniş hintcrlandin bilcümle şark yacak bir limanın 7 mHyun liraya çı. ne inmiştir. Otobüsten 266 kiloluk bu 
\1'e cenub vilayetlerimiz.in dahil 'bulun kabileceğini tesbit etmiştir. ağırlığın indirilmesi bir hayli müşkül 
d.uğu Mersinin iktısad'i durumu dai - Mersinde endüstri hareketleri de olmuştur. Otelde bu kad'ar ağırlığa 
~i bir terakki ve inkişaf ar:zetmekte - gittikçe canlanmaktadır. Vakıa sanayi tahammül ed:cck bir karyolanın bu - Po!osım mandmısı ve radyo dinliyen köylıilcr 
dir. Nitekim, El'gani bakır madeninin işleri, ticari faaliyet derecesinde inki- lunması da guç olmuştur. Kırlldıa.relli, (Hususi> - Kırklarelinin tadrr. Bfllhassa G-eneral Kazım Dirik ta-
faaliyete geçmesi ve krom istihsalatı- şaf edememiştir. Fakat, mevoud 28 - batısın& Trak Türklerinin at iahlandır- rafından nahiyeye gönderıl.en tanmbaşı 
2lın tezayüdü faaliyet ni'Sbetini geçen bin nüfusun sekiı.de lbirinin san'at şu- ze:zele Domaniçte bazı dııkllam sahadaki Polos eteğındeki Polos 9dk fa~ iŞller g3rmeıktedir. Db.rt ay 
senelere göre çok artırmıştır. belerinde çalıştığı düşünülürse bu va- h ııa'hdymi:nin mülhakatı ile beraber her içinde 730 meyva aşısı yap~, ziraate 

Tahmil ve tahliye işleri belediyenin dide de iyi bir terakki kaydedildiği asarat yaptı üstfuı1üğü .göze çarpmaktadır. Polos na- ve meyvalıara anı. olar~ zararlı böcekler-
~ ortak bulunduğu bir _şirk~t tarafın- müşahede olunur. Bursa (Hususi) _ 25-7-939 Salı sa-~ me~, 273 ha1!,eden ibarettir. re mücadeTe etımiştir. 

n yapılır. Gene bel~ıye tıcaret ha. • • • bahleyin şehrimizde çok hafif geçen Mliıınla!kaıtı ı.De i}eraber 1-00 hane kadar- Hayvancılık işleri 
l"eketlerini teV'si için iskeleleri tamir Antakya yolunda ıkı kamyon bir hareketiarz olduğunu bildirmiş - cbr. Ddlhan, Bedre, Kadıköy, Erikler, Po'b;, her cins hayvandan yana zen· 
~e tanzi~, yeni ~ir isk.ele ve hangar devrildi. 3 kişi öldU tim. Dün Domaniçten gelen itimada şa Çayu;]ı, Kaıro!h~?an mürekkeb köy- gindir. Dama zıyade koyun, keçi bcslen-
t~a etmış, dekovıl terbbatı yapmış - yan birinin verdiği rna~funata göre ay- lıer merJre-z nahıyenın bir halka şeklinde mclktıed:iT. Bütün nahiyede 3~2 beygır, 
1 ır. ~a~at, liman yapılmadıkç_a mat • An tak.ya (Hususi).~ Ha tayın ana - ni gün ve ayni saatte Domaniçde de etr.aıfında tm1unmaktadı:· Pol.~~ .. n~hiyesi 830 menkdb, 75 katır, 4ci83 .sığır, 279 man-
flb. ınkışaf kaydedilemiyecektır. vatana ılhakı me~asımınde bulunm_a~ çok şiddetli olmak iliere bir sarsıntı tam teş1d.Urt.h olup nahıye muauru, tah- dıa, 31084 kayını, 7298 keçı bulunmakta-

]· Fılhakika, hükumetimiz Mersinin isteyen halkta.n ~ır. kısmını taşıyan ~ı olmuştur. Fasılalı bir surette yirmi riraıt lrat1bi, nüfus memuru, tarım kredi dır. 
~tnan i~tiyacını bundan senelerce ev- kamyon devnlmiştır. Kaza geceleyın dört saat devam etmiş, gerek nahiye kttıpeııa.tifi muhasibi, jandarma karak~ 
. el takdır etmiş ve bu hususta bir pro Antakya yolunda olmuştur. Arka ar - . . .. .. kbmutaınlığı, tanın başı, sağlık korocu 

İmar işleri 

~; Yaptırmışsa da keşfin 17,5 milyon kaya giden iki kamyon lbir virajda bir- merkezı 01?.n._Hısar köyunde ve gerek- aı memu:nlan mevcuddm-. 
ıra gibi cidden pek yüksek bir ye.k.\ln birini müteakib devrilmiştir. Her iki se Tır~z koyunde b~zı hasarat olmu.ş- iKöy y ollan 

Pdbrta naniyeye bağlı bütün hayva
nat cimsiniaı ıslahı için dört nygırlık aşım 
dtm;~ Y<toılm.ıştı.r. Yanı başındaki t&

vulk ki.imesi ise 200 hraya yap~ır. 
Burada Genıeral Kaz1m Diriğin gbnder
cliği cin6 tawk.lar üretilerek köylüye yu
muırrta ve cins tavu~< dağıtılac.:ıktır. Her 
köyde mandıra mevcuddur. Bilhassa Po
loota Mustafa tarafından mandıralar ta· 

~l'Zetmesi ve Cümhuriyet İdaresinin kamy~mdan 22 kişi yaralanmış, üç ki- tur. Bır takım evlerın bacaları yıkıl - Köyden köyıe gıden yollar geniş bir şo-
on Plana aldığı da'ha mühim işlerle şi ölm~tür. Yaralılar İskenderun has- mış, beş altı evin yan duvar1arı çök - sıe gihi açıhnıştır ve her sene koyllinün 
lneşıgu1 'bulunması dolayısile inşaata tanesine kaldırılmıştır. Ölenlerden bi- müştür. Hatk geceyi kırda .geçirmeye iŞ!lerinin aızaMığı zamanda muntazaman 
~8Şlamak mümkün olmamıştır. Lakin, ri Adanada ıx>lis komiserinin eşidir. mecbur olmuştur. toonir ~Luırım.aı!dadır. Telefon şebekesi 

er Yıl yüz binlerce liralık zararı kar- Komiser ve iki ~cuğu yaralıdır. Diğer 70 yaşlarında ve Veyis dayı diye a- 90k muntazam olup her köyde telefon 
~larnak ve Mersin limanına matlub iki ölü de Adana mıntakasınd'andır. nı1an Tıraz köylü ihtiyar korkudan .mıevcuddu.r. 
~ vermek için inşaata biran ev- 6 yarahnm yaralan ağırdır. bayılmı.ştı_r_. ______ _ K ültür işleri li.mal:name<;ine uygun olarak yaptırılan 

Me11kez nahiyede birinci tip bir mek- fanni mandıra vilayet~ bir tanedir. Gc
te'b ımevcud ocup beş sınıflı ve üç mua1- l.ece'k sene her köyd~ bu tip mandıralar 
l'Lınifidir. Boci.re köyündeki mekteb be§ ı yaplırtlla<:a!ktır. Her köyde Maarif VekA
sınıfh ve üç muaUiınlidır. Erikler kö- Jetinin göndcroiği pranlara uygun mek-

c Arabkirde Hatay bayramı ) 

~ \rul'dun her köşesinde olduğu gihi Arabkirde de Hatayın anavatana ilha
v~ Coşkun .bir şekilrle kutlulanmıştır. Resim Halkevi önünde tıop1anan halkı 
~flıçleri kaymakamla 'bir arada göstermektedir. 

Bal11ada şap hastalığı ve 
bir tavzih 

Birkaç gün evvel bu sayfada Bal - yünde ikinci tip mektcb ıki muallimli tdl:ll.er yıap2'11mış ve yapılmaktadır. Gene 
yada hayvanlarda şap hastalığı çık - J>eş sırufhdlr. KaTa'ham7Ja köyünde i- her 'köyde köy odaları umumi belAlar 
tığını yazmıştık. Balya veteriner mü- kiınci tip mokıteb çatı altına a1ınmı~, dö- Jne'\'cud'dur. Bedrede 1300 Nıro s:ır.file mü
dürlüğü bize gönderdjği ıbir mektu'bda §€!ille ve kapılan bu sene ikmal oluna- kemmel bir muaHim evi yapılmış ve blr 
hastalığın büyük hayvanlara tesir et- c3k1Lır. Üç sınıflı hır muallirnlidir. Dol- çatı alünda köy ahın, ambar, ön cephe
mediğini, ancak iki aylık bir hastalık- han lköyünıddki mekt.eb bır muaföm.li ve sinide geııç!lik ve spor teşkilii.tına mnhsu'! 
tan sonra 15 e yakın koyun ve sığırın üıç sınrfi!'ıdır. Kadıköy V<' Ç~y~.rlıda eğit- tnr sar,ıon .itki od'a ve bir de deposu bulu
telef <>lduğunu bildirmektedir. Bu su- men bu!lunmaktadır. Kadıkoyundc Maa- nan bına çatı altıruı alınmış, bu sene ik-
retle tavzih ederiz. rif Vekaletinin gond'erdiğı birinci tip mal olıınaca'kt1r. 

ı*ma göre blı- eğitmen me4ı:tebi yapıl- Bilhassa un iabrıkası çok mukemmel 
Çocuğunu toprağa gömen ana mailruıdlT. M.ecburi tahsi! çağındaki l60t' o~ııı_p .~~bu civardakı köylalerin ekin-

90CUğa mukalbH ancak 730 ~uk okumak- lıcrmı oğüt:mekt'edır. 
Balıkesir (Hususi) - IBigadiçde tadır. Her .mektebın tnş duvarla çevril- Su işleri ' 

J Mustafa krzı Münevver adında 20 yaş- miş iki dekarlık bahçesi mevcuö olup bir fmişaıf y.ollundaki varlıklı f 1' ti f 
larında bir kız gayrimeşru şekilde bir ~ m.eyva dut. ve akasya fidanlan ne bugüınlkü eserlleriyle g"'rd"' ğ'" _aa ~ve n 
çocuk dünyaya getirmiştir. Ölü olar.ak dcmabJ.nuşttn'.. Her köyde mükemmel o- hiyenin en birincı derdoi u uml ukz u Rna
d ğd w "dd" d"l kte 1 bu 1 rd uı y . susuzu tur. er o_ ugu ı ıa e ı me _ o an ço - kuma oda an v~ ıry. us, cşılyurd kö:ytle umumiyetle kuyu ve kaynaık su-
cugu genç ana oturdugu eve bir çukur (V:i'lıfiryet gazetesı) tırd gaızetıefuri. ile laııı jri~dir K k 

1 
d 

.. .. , . . k" r · • ura sene er e yazın 
kazarak gommuş, vak a haber alına - 'Thtılkya d'orgile~ ve. ıtabları munfazıa. kuruyan bu kuyular halikı k ilşkill 
rak müddeiumumilikçe tahkikata baş- msn geJtmektcdir. P01os VP. Bedre köyü:ı duruma ~etmekte oMuğ;oiçin ~rtezi
lamnıştır. Çocuğun cesedi tıbbı adliye de 'birer radyo mevcuddur. Köylüler tar- y~n açın~ emehncedirler. Her büt· 
gönderilm.i,Ştir. lıadan dönıer.lron akşam üzeri köy mcyda- ~rintle aymhkbn bir mikta~arnyı 

Pazar Ola H eFan E ev Diyor ki: nma toplıanarak radyoda ajans haberle- bankada biriktirvro' ~~d· 1 
rlni ,..;:;,..,""· ...,K...., ır .. er. 

ve o c . ..,,...,,.,ı gazete hülasalannı dl!l- G" . . • 

ı/ı///~ 
~ =-----

lec!ikten sonra evlerine giderler. oçmerı ı len 
z· . 1936, 1937, 193R senı<4eriınde bu nahiyp. 
ırnat ış1eri ye gelıen 160 hane göçmenin bir kısmına 

TaŞl* Wr araziyi pn11'.luk ~ poo-çala- yeniden eVlcr yapılmış ve diğerleri de 
)'Gn hallkın ekserisi çiftçidir. Buğday, mı· mevcud evlere yerlestirilmjşfü·. Valimiz 
S'lI'. yu1~, çavdar, arpa vesaire eıkflıirse İhsan Alkroy bütün nahi) cleri tefti~ etmi§ 
de en zıy.ade çavda~ yetiştirilmektedir. ve en myıade göcnıen işi üzer.inde dıurımııış 
Bu sene yıağmurların bol ve zamanında tıırr. Bu sene Po1os nahiyesi ve mülbaka
)'Gğı.şı çii\tçiırln yüııünii güldürmüşt~r. tıına :v~JEştir.il'"JUş olan göçmenlere yeni. 
KöyJ.lü bütttUn ekin ve mahsulatını borsa- den evl"er y p•ınlacaktır. • 
d-a satmaktadır. Evvele-.:? nahiye Ye civa-

m':"1 liasan Bey geçende ga
·~ er , . . . Kıyamet nasıl 

Hasan Bey? 
§CYd.İI Hasan Bey - İki türlü ... . .. Biri lclçük kıyamet, ö- rıınldn bağcıl'ık mevcuddu. Şimdi Bedre-

1 · • ı-'..: büyu"·k kıyamet... İki de 1000, Pc:il.asta 500, Do!hancb 30Cı dekar 
Konyada sıcaklar 

~orı t:ıyamct olacak fıHin 
ardı. 

ur. hangisıni i0t'UYQI'SW1ı ~ 
devlet arasında bir harb Çl· ba:ğ mevouıd dıu.p üzümleri Teltirclağ §8· Konya (Hususi) - TemmuZU!l 
kama küç{lk kıyamet ğ rap fa:br'Jkasınn SC\ılkolunmaktadır. Boo'" 24 ünde başlayan şiddetli sıcaklar de-
lbu hari> wnunıt bir h~~b e::. rede 10 dek.af", Çnyır'lıda ~, Dolhanda vam etmektedir. Gö~ede dereoe .32 i
ğurursa 0 zaman, da bü ~k i!ki de'.kar'bık meyva ve Kavaklık bahçe- le 35 den aşağı düşmüyor. Geceleri 
kıyamet olacak demektir.yu lmi köyün arıta malı olup çok bakılmak- hava çok sıkmtılı olmaktadır 
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,-Hidiaeler Karşısında f 

DrEGÖŞEN ÖSÜMLER 
~ar s6yıledim.. tekrar tekrar yanlış Beni bi:r F.ransızh tanıştırdılar: 

- Môsyij Jan Düran. 
Ellini umtıırken: 

· tclaffurı ettiniz. İnsan buna sinirlenmez 
mi? .. 

- Memnun oldum Mösyö Jian Daren! 
Dedim, Mösyö Jan Düran tashih etti: 
- Jian Daren deği1, J an Düran. 
- Yanlı.ş anlamışım.. affedersiniz 

Tuan Doran. 
- Juan Daran değil, Jan Düran. 
- Şimdi artık do~u ~yliyebilirim, 

J:uvan Dorin.. 
- Hayır, gene olmadı, Jan Düran. 
- Jen Deren. 
- Hayır. hayır Jan Düran. 
- Jin Derin. 
- Deği4 değil; Jin Derin de değil, 

Jan Düran. 

- Sinirlenir demek? 
- Eveti 

- Ben sVzin isminizi yanlış telfıffuz 

etıtim. Sinirlendiniz... Ya sizin, bizim 
isimlerimizi yanlış telaffuz etmemJze, 
yanlış yazmanıza ne diyelim?. Mehmed
ler, Mahamc~; Süleymanlar, Soliman; 
Ziyalar, Zayi olur. 

Cebimden yinni altı 'l'emmuz 1939 ta
rilhli Paris-Soir gazetesini çıkardım. Son 
sayıfayı çevirdim. Türk kuvvetleri Ha
taya girerleııken alınan bir fotografın al
tındaki yazıyı gasterdim. 

SON POSTA 

Nazilli Recebbey 
Okulu Himaye Heyeti 

~ 

Te:ımnuz 30 

Çoban Mehmedi dolandırmıya kalkışan 
bir adam yakayı ele verdi 

Pehlivanın evine giderek para ve çuval isteyen 
suçlu hapse ve para cezasına mahkum edildi 

Meşhur pehlivanlanmtırlan Çdban hakkındaki adli tahkikata devam e .. 
l.~hme<il dolancLrmağa teşeb'büs e - dilmektedir. 
den Mehmed Afi isminde bir açıkgöz 
yakalanarak, dün adliyeye verilmiş -
tir. 

Suçlu hakkındaki iddiaya nazaran, 
vak'a şöyle cereyan etmiştir: 

Mevkuf bulunan suçlu kaleci, Ka • 
dıköy sulh ceza mahkemesine müra -
caatle kefaletle tahliyesini tale'b etmiş 

tir. Mahkeme, 400 lira nakdi kefaletle 

Necdetin tahliyesine karar vermiş ve 
kendisi serbest bırakılmıştır. 

- Nası~ dedinradi, Jun Durun. 
- Artık sinirleniyorum. 
- Niçin? 

- İşte yepyeni bir misal daha Gene
ral Muzaffer Ergüderln ismi de Mustaf-
fer olmuş. Sizin hoşunuza gitmiyen isim . Resim, Na~ll~ B:~b'bey o~lunun 
değiştirmek keyfiyeti biılm de hoşumu- himaye heyetını gostermektedır. He -
za gitmiycl>iJir değil mi? yet geçen sene ~ksul ve yetim 30 o -

Mehmed Ali, evvelki gün Çobanın 
evde bulunmadığı bir sırada Fatihte 
Atpazarındaki evi.ne gitmiş ve kendi
sıne kapıyı açan Çobanın kansı Naci
yeye: 

Satiye yolsuzluğunun ilk 
tahkikatı ikmal edildi 

Satiye yolsuzluğu etrafındaki ilk 
tahkikat tamamile ~t;cdıenmişi!ir. 
Sorgu hakimi, tahkikatm tevsi edilen 
noktalarile alfıkah evrakı da, müddei
umumili~ vermiştir. Müddeiumumt 
muavini Sabri, e.Takı tetkik ve mü -
taleasmı hazırlamakla m~ldür. İd
dianamenin 1 00 sayfaya yakın bir ha
cimde o1acağı tahmin edilmektedir. ı 

- Niçin olur mu.. ismimi söylediler. 
yanlış telaffuz ettiniz. Bir kere de ben 
t6y'.led1m.. gene yanlış telfıf:fuz ettiniz. 

/"'# l ı kul yavrusunun elbise vesaire giıbi ih-
. J '1mef. d-+uli'ui.. tiyaçlarını temin etmiştir. 

- Beni, Çoban Mehmed gönderdi. 
K6mür alınış, fakat parası çıkışmadı
ğından iki lira istiyor. Birkaç da boş 

~:;;;;~================================= C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Pencere 

Eski milletler
den bilhassa Mı -
sırlılar, Fenike -
liler camdan isti
fade eyliyorlardı. 

Fakat imal eyle -
mekte olduklan 
cam pek şeffaf de
~ldl. Bu cam ile ancak vawlar yapabili· 
yor1andı. 

Pencerelerine mikadan, jipsten yapıl -
mış şeffaf plaklar takarlardı. 

Ram.ahlar ise çok kere sedef gibi bazı 

~eniz kabukları kullanırlardı. 

Çfnde mika ve deniz kabuklan yerine 

ipek istimal edilirdi. Çok kere de yağlan 
mış kağıdlar kullanırlardı. Avrupada or

ta çağda pencereler yağlı kağıd ve mu -

fa:ıtiba kullanılırdı. Anca'k on dördüncrl 

asrın ronunda pencerelere cam takılma-

ta başlaıumşt:ır. " 

* Takma dişferin tarihi 
Talana dişlPri n 

Uk olarak kadim 
Mısırlılar tara -
fından kullanıl -
makta olduğu bu
lunan mumyalar
dan anlaplmlflır. 

Bu dişler pek ipti
dai tarzda yapıl -
makta idi. 

Kadim Mısırda bazı canilere karşı, diş-
lerini sökmek cezası tatbik edilirdi. Bila
hare ha.pis m\iddat1erini ikmal edıp çı -
kanlar hemen kendilerine takma dış yap
tırmakta idil'e:r. Bu dişler o zamanda bir 
teref ve na.mtn alfuneti idi. 

Tavla oyununa dair 
Tavla oyununun 

eski devırlerde Yu 
nanlılar tarafın -
dan icad edilmiş 

olduğu iddia edil4 

mektcdir. 
Yunanlılar bu 

oyuna cdiagra -
misrnos> adını verm.iilerdi. 

RmnaWar tbu oyunu benimsed'ikleri 
vakit c<>n iki hanC> adını takmışlardır. 

Fransada trikt:rak ismi verilmiştir. Bu 
isim zarların sesinden gelmektedir. 

* Karısmı yemeğe be!<lerken 
3 cild ilım kıtabı yazan 

Başvekil 
17 mci asır Fran 

sız başvekılıcnn

den Henri Fr~n

cols d'Ag~u 
karısının :ıkşam 

yemeğine hazır-

lanmasını bck:eji
ği sıralarda ü~ cild 
Llmi kitaıb ya:ı.-

mıştır. 

~ 

~«~ 
1'tllf/! 
(((frrı ~ 

V'JrJ~ -v 

M:'.lk:ne tamir eden kör 
Kentuckyli M'ak 

karti anadan d01ğ

ma kör r::-lduğu 

haldi? dikiş makı· 

nelerini tanm et-

mekte; herhangi 

bir makineyi de 

dağı.tarak yeni

den düzeıltmekte-

dir. 
~~·················································································································· ==-: 

L SLER 
Bir ganlışlığın 
Neticesi 

Teyze, 
cıBen .bir yanl~ hareketin kurbanı 

oldwn: Evlenecektim, bir genç kızı 
müstalldbel zevce olarak seçmiştim. Bir 
fki tesadüften istifade ederek kendisi
le de kıonuştmn. 

E9ki an'anelerin tesirinden kurtu -
lamMlllş bir adamım. Kızın ailesile 
temasa annomi memur ettim. Kısaca 
s6yliyeyim: Yanlışlığı yapan bu hare
ketim oldu. Bahsettiğim ailenin iki 
kızı vardı. Annem ktiçjiğünü isteyecek 
yerde, ayni kafiyede olan isimlerini 
yekdiğerije fkanştırarak büyüğünü is
~ aile de büyüğünün istenmesini 
talbil bulmuş. muvafakat etmiş. B::!n 
bu yanlışlığı medburi bir seyahat do -
1ayısite bir hayli geç anladım. Bir de
fa anladıktan sonra da tesadüfün seç
tiği kıza da!hi biraz al~arak meseleyi 
oluruna iuralkitım. Evlendik, diyar di-

yar dolaştık. Aradan epey zaman geç
ti. İstan.'bula dönüşümde küçük kızı da 
e'V'lenmiş, faz.la olarak kocasından da 
a_yrılmış buldum. Mes'ud değildır, bi
lıyonnu. Fenası şu ki. ben de mcs'ud 
değilim, daha fenası şu ki, bir de ço -
cuğwn var. Çocuksuz olsam karım -
dan ayrılacağım, kız kardeşini alaca -
ğım. J?.cna !hareket diyeceksiniz, de -
yiniz zarar ydk, yapacağım. Amma jş
~ bir çocuğum var, çok sevdiğim bİr 
QOCuğum, onun içın elim kolum bağ -
bdır. Falkat bir defa da size derd ya • 
nayım. dedim .• 

Btı okuyuoııma verilecek cevab yok 
tur. Derdini anlattıktan sonra bu der
din karşEında takib edilecek hareket 
hattını da bizzat tesblt etmiş bu1unu
yıor. Haki'katte bu hareket hattı veri -
leföllccclt kararların en iyisidir. Ken· 
d)ıi,ne: 

- Cesaret ve feragat tavsiye ede -
t'im. • 

TEYZE 

Kızı/cahamamda bir 
Kız kacırma vak'ası 
Kızılcahamam, (Hususi) - Kazamı 

za bağlı Çeltikçi nahiyesinin Elveren 
köyünde çok dikkate şayan lbir hadise 
olmuştur. 

Köyden Arif oğlu Ahmed ile karde
şi Zühtü, köy muh'tarı Hasanın kızı 
Emineyi kaçırmağa karar vermişler ve 
bu tasavvurlarınn evvelki gün tat<bik 
mevkiine koymuş1ardır. 

Delikanlılar kikla birlikte dağlara 
doğru uzaklaşır'ken Eminenin halası 
Ebe kadın hadiseden haıberdar oluyor. 
Derhal tatancasını kapıyor ve müte -
cavizlerin peşine 'koşuyor. Nihayet on 
!arı ormanın kuytu bir köşesinde bu 
kızla beraber görüyor. Delikanlılar E
be kadını tabancasile görünce yerle -
rinden fırlıyorlar, ormanın derinlikle
rine doğru kaçıp kayboluyorlar. 

Ebe kadın ~ğenini alıyor ve sapa
saitlam köye getiriyor. 

Hadise bu civarda takdirle karşılan 
mıstır. 

Kızı le!) h .. m1m hucu si muh !'Sebe 
memurları arasında nakil 

ve tayinler 
Kızılcahamam, (Hususi) - Bir müd 

det'tenheri münhal olan Kızılcaha -
marn hususi muhasebe memurluğuna 
Çubuk meam.ı-r vekili ı\dem Ünal, tahsil 

memuru Rnif K'OCak Ankara Yenişe -
bir tahsil memuru muavi.nliğme na'k • 

!edilmiş, ~rine muhaselbe katibi in -
san Kocak, inhilal eden tahsil memur 
luğuna varidat memuru Kfımil Neca-

ti· Orhun, muhasebe katibliğine de tağ 
vedilen Kıızıkahamam yatı mek~bi 

ambar memurluğundan açıkta kalan 
Hüseyin A'kdoğan nakil ve tayin edil
mişlerdir. 

Gebz1de Uzum bavramı 

çuval ver. 
Demiştir. 
Naciye, kncasının o saatte mahalle 

kahvesinde olduğunu bildiğınden va
ziyE-Uen şüphelenerek, zi.yareb;iye: 

- Peki, biraz bekleyin. 

Torununu zehirleyen kadın 
sorgu hakiml'gine verildi 

Diyerek, doğruca arka kapıdan so -
kağa çıl-mış ve koşup kahvede bulu -
nan kocasını hadiseden haherdar et -
miştir. Me-hmed pehlivan işi anlayın
ca kansın3, kapıdaki ziyaretçiyi cka- Beyoğlunda Tarlabaşında 6 aylık 
sa'ba gidelim de, oradan para bula- torununu sürürle zehirliyerek öldü • 
y:ım» diye, yola çıkarmasını, gerisini ren 60 yaşında Emorfiya, sulh ceza 
de kendisine bıralonasını tenbih et- mahkemesinin kararile tev'kif edil ... 
miştir. mişti. 

Naciye, kocasının tavsiyesi veçhile 
Mehmed Ali ile yola çıkıp, tam köşe
yi döndükleri sırada, karşılarına çı -
kan Çdban suçluyu yakalf\dığı gibi, 
kucaPında karakola götürmüş ve tes
lim etmiştir. 

Müddeiumumilik, maznun büyük 

anayı hakkında ilk ta'hkikat açılma • 
sı için, 4 üncü sorgu hakimliğine ver
miştir. 

Sahte müfettiş, doktor müşahede 
altına ahndı Dün adliyeye verilen suclu Mehlned 

Ali, asliye 4 ünoi.i C€'la mahlremesin -
de muhakeme edilerek, neticede cür- Sahte müfettişlik ve doktorluktan 
mü sabit görüldüğünden, 10 gün müd suçlu Mecdi hakkmdaki tahkikata de: 
detle hapse, 5 60 kuru§ para cezasına vam edilmektedir. 
ma'hkı1m edilmistir. Maznun, talebi ve 7 nci SOI\,CTU ha -

Oemirspor kalr cisi kefaletle kimliğinin kararne adliye talbibine mu 

ta h 'iye r d i 1 d i ayene ettirilmişti. Doktorun gördüğü 
Demirspor - Galatasaray maçında Hnum üzerine, Mecdi Adli Tıbda mü

hakem Tanğı yaralıyan kaleci Necdet şahede altına alınmıştır. 

A~kerlik işleri: 

Tahsile devıam ıetmiyecelderin 
yoklama lan 

7 oplantılsr: 

Kadıköy Kızılay uhcsinin yazlık 
balosu 

Kartal ASkerli!k ŞubeBi-nıden: Llee veya Kızılay Kad1köy kazn Ş1 :t>em.ntn her mev-
muadlli ve daftıa yüksek dkullaroa.n mezun sim yaptığı ve daima gelenler üzerinde de-
olanlar, as'kerlfklerlnl ya.pma.dnn mem.uri _ rln ve zevkli bir intiba bırn...'lanış olan balo
yet a.l:ımıyaca'klarındnn 938-939 ders yılın- ıannın sonuncusu Fcncl'°ı.)::ı.ihçede Belvü ga.ı
dan bu gibi olrullardan mezun ohıl:ı da tah- zinosunda 5-8-939 da verllecel."tir. Bu ba)o 
siline nihayet verecelt ok.urların ton yokla- tçln fev'kalade bir progra.m rozırlanmı.ş, ya11 
maları Beşiktaş Askerltk Şu!beslnoe kurula- balolnrınm en zengin ve eınsals1zl olması a
ca'k askerlik nınclılsinde ı _ 15 Ağustos 939 çln her fedakfı.ıılık Uıtlyar edllm!.şt.!r. 

da yapılacaktır. İstanbul avcılarının topİnntısı 
Bu 15tegüdnlil1c m~~~-= iç.inde kanmıl btr İsta.n1bul Avcılar ve Atıcılar Birllğile is • 

mnzere ayanma~, bu meclise müra- tanbul A ı K t tmi nl h veı ar urumu hqyetl umuın1ye1e-o 
caa e ye er akkında kanuni muamele rı dün saat 14 te m~;.,.~cııten m.nı dıl 
yapılnea.'k:tır. "'il''"" """"an ar. * Miizake:e mevzuu, her lkt teşekkülün ~ 

Fntlb ASkerllk ŞUbminıden: 938 _ 93'1 ders leşerek Ustan.bul Avcılar ve Atıcılar Cemi--
Gebze, (Hususi) - 2 7 Ağustosta yılında ıııse l'eya mundllt okullarla d.aıha yeti) namı altında b1r teşeltkfil vücudc ge

kasabamızın Eskihisar m~kiinde ya- yük.sek okullardan ımeun olut> da tam ehli- tlnnesı idi. Bu cihet reye kondu ve a.Ikışl:ıt 
pılacak üzüm bayramı için kaymakam y~nn.mel! olanlardan t.aJhı.!111.ertne devam arasında kaıbul edildi. 
Fazıl Uybadımn riyasetinde teşekkül etmiyecellclerln 1 Eylt11 939 da hazırl1k kıt'a- şubeye mümcaatleri lldn olunur. 

eden komisyon faaliyete geçmiştir. :m~~kl~nırre.rdtr. Bu şen.Ltt hn!z •• * 
t:ım ehUyetnruneıtlerln Uç sübay hakkında maJU t • t ·ı· ot 

Bayramda iyi üzüm yetjştiren bağcı ı Eyli'ıl 939 da hazırlık kıt'a.sında buluna K rtal Ask llk ma ;as enı ıy 
1 1 kl 

· · 200 · bllım l i 1 in - a er Şubesinden· Plynde bin"' arın a aca arı ıkramıye hrayı _e er ç ı Eylt\1 939 dan 15 Eylfı.1 939 b~ı Hamnlı Mehm.ed Ali ~ d 1 ı. 
tecavüz etmektedir. Bu wsile ile kn - günun: kadar Beşiktaş aSkerllk ~nde albay Ahmed Rasim ve 315 doğ.:ı~ ~-
sabayı ziyaret edeceklerin istirahatle- =~~üJ n.~J..maj{~rm nıecHsmdıeü muaye- men Hüseyin o~ıu All Çağların bulun.d~ 

· · · b""t•• t t"bat l akt Y P uz.ere n fus cfizda:nları yeri bilenlerin şubeve ha.be rı ıçın u un er 1 ~nac ır. ebliyetn:ıme ve mekıt.cb vcsikalarlle blrllkt~ olunur. " r vermeleri rıc-
·······························------·------- ----·----

__ B __ a_c_a __ k_s_ı_z_ı n ___ nı __ a __ s_k_a __ ra __ Jı_k_l _a_r_ı : __________________ ___:A::::_r~z~k~ov~a~n~ı~ı 
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urı 
Avrupa mektubları 

er isini zi are 
Anasının gözü ile 
Franklen Ruzvelt 

-________ ....._ ··~····················· ......................... -................ ... ...... r ............. "·---· ' 
1 lsvlçrenin gazı yağmurdan ibaret... M/Jbarek ilç,. gün üç g•ce ~ 
i devam ~ttl. Buna rağmen zilrih ş~hrini fevkalade kalabalık i 
! buldum. Her l•olçrell bu •"rglgl zlgaret etmegl vazife btllgo~) 

Seksen yaşındaki Madam Ruzvelt, 
Amerikan Reisicümhurunun 

hayatını ve çocukluğunu anlatıyor 

\ -------·-··-··-·-·-··-----------............................. y~;a;··~···E;~tt~;;-4 Ekrem Talu 
Zürich 26 Temmuz 939 

Yağmur, yağmur, yağmur!. Üç gün
denberi, gökyüzündeki su bendlerl 
Sankı yıkılın~ da memleketin üzerine 
semavi gö~lerin, nehirlerin, hazinele
lin tekmil muhteviyatı durmadan boşa 
lıyor. Buralara ~ldim geleli güneş, 
Irıitbarek yüLiiinü bana doyasıya gös -
tenned1. İstanbuldan gelen gazeteler- t 

de, ~ urdumdaki sıcak günlerin tafsi - ı + , 
latmı kıskanarak-tan okuyo~uın. İsviç- f .. 
relilere: cYazlarınız hep böyle midir?> • f< " 
diye sordum. Çok derin ve samimi ol- • Roosevelt, anası ve zevcesi, lngiltere kral ve knıtiçesi ile bir arada 
duğunu hisseylediğim bir bicabla: Aımerikan Reisioüm'huru Rooseveltin mişler, çikardıkian bir hldi9e ile opera· 
«Yağmurumuz vakıa boldur amma, bu annesi B<eyıan Jame5 Roosevelt yaz mev- run yarıda kalmasına sebeb olmuşlardı. 
sene taliinize bir parçaçık fazla oldu-> simini geçiı:m6k ii2Jere Fransaya gelmiş- 1898 senesinde İspanya - Amerika ara· 
dediler. tir. Fransız garıetecllerlnden biri seksen sındaki mu!har0be esnasında Franklin ve 

Haniyıa., sobalar yansa, yadıngamıya- yaşında olduğu halde çok dinç ve çevik bir arkadaşı Amerikan ordusuna yazıl-
~ağun. Beraberimde getirdiğim yazlık bulunan bu şayanı dik'kat kadın ile gö- mak hevıesine dü~üşler. - Bu sırada 
ınce ve açık renk esvablar bavul'ları - ~eğe muıvaff.ak olmuştur. yaşl~ın kıüçük, boylan büyük idi - Frank-
nıı.n içinde melıil melül yatıyor. On - Madam Roosavelt Fransada ikamet Un plamnı iyiden iyiye hazırlamış ... Ar-
ları, bu gidişle birer defa olsuın giye - eylemekte olan kız kardeşi madam Dora kadaşı rle 'birlikte mektebden pastacının 
llleden Türkivey€ gerisin geri götüre- Delano Fo:ıfuese misafir gelmiştır. arabasile ~ağı tasarlamıc:lar, fakat ~ • 1939 Zü.rih sergisinde moda paviyonu "'"'~" :ı-ocgiın. Atlantik denizini geçmek madam kwamuğa tutulmuş ve cephe yeı-ine has-İstanbulda, sanp sarmalay:ı,p bırak - Rıoosevelt için artık QOk basit bir iş ol - taneyi ıl:Ao)rlamış .•. 
tığım paltomun sıcacık hayalini tahas- muş1ıur. Çünkü kendisi g)yca denizcidir. Franklin bir delikanlı o1\ınca annesi 
sÜrle gözlerimin önüne getiriyorum. 1 Bü}'\ik babasının yelkenli iemileri vardı. onu Avnıpaya göndemü~ Pariste bulun-
Ge.zmek vazifemin icaıbı olmasa, kapı ...,. Babası dahi deniz ticareti yapardı. Ço- muş. Almanyada bisikıet ile s rahat 
dJ..c;arı adım atmıyacağını. Lakin otu- cukfluğunu Çincle Hong Kongda geçirmiş- yapmış, oradan pek tatlı hatıra.arla ay-
r.ursam okuyuculSrıma karşı ve ben - '" tir. rthnanuş. 
den sık sık mektufb bekleyen gazete - Madam Rooısevelt oğlunu büyük bir Bir talihte annesi ile birlikte Kana-
~ kaı>şı mahcıib olmak var. Onun i- muha'bbetle büyütımfiştü.r. dada g.ezer iken o sırada orada bulun-
çin geçen gün tuttum, pek çok sena - Onu doğuraca-ğı sırada fatln kloro- makta olan Almanya imparatoru ikinci 
sını iŞ::ttiğim Zürich sergisine gittim. funn verilmiş, bu yüm~ hem kendisi, Vilhelmin yatını zi}aret fırsatını elde 

İsviçre yollarında otomobille seya - hem oğ1u muhakkak bir ölüm tehlikesi eylemiş. İmparatorun dairesini gezerken 
hat <>tmek gerçekten bir zevk. İtinayı a'tfiatmışlardır. bürosu üzerinde bulunan kurşun kalc-
~i.lli bir şiar edinen bu çaUşkan ve Qocuğun bizzat büyüten madam Roo- mini ça:mağa muvaffak olmuştur. 
tıtız milletin tabiatı nasıl kendine ram sevelt bu h~ §Unları söylüyor: Onun en faza hoşuna giden cihet bu 
ettiğini anlaına:Jc. için bu yolları g'ör _ _ Her çocuğu büyütmek Franklinı bü- kurşun kaleminin üzerinde Kayserın 
~ek kafidir. O dağlık, ormanlık arazi yütme'k kadar kolay olsa idi keyfıyet bti- d~lerinin izleri bulun~dır. 
U:erinde tek bir köyceğiz yok ki pürüz tün ana babalar için sonsuz bir zevk teş- Madam Roosevelte gore çocuğun; çok 
~ bir asfalt yoHa beş, altı kasaft>aya kil ederdi. fazla olan ta'bii sıkılganlığını yenmek i-
Ql d dn haili m;;<."ır;ııa.t çekrni"Hr. r en bağlı olmasın. Her 9QCUk gibi o da hayli cyaramaz- ~ ~... ~~ 

'Ve dinmek bilıniyen bu tufanın al - !ıklar> yaptı. FaCıt bunlar ehemmiyetli Roooevelt maceralı bir delikanlı ol-
:da •. her bir y'<>l sanki arı kovanı .. o- §E!'Yler değilldi. İhıt.iyar kadın. bu mevzua mamıştır. 

Irıobıller, motbsikktler, ~o9ip1dller girilince oğlu J'ıa.ldkınds hot fJJcralar nak- Evlenmeden evvel tanıştığı yegane 
~r vızır işliyor. Yüız binlerle insan Zürih sergisinde en eski lokomotif letmelktıen kendini alamaz. «kadın» ona korkunç bir hatıra olarak 
Seferber halde; her omuzda bir yağ • milletinin fi.kir ve emeğinden, munta- Gölün iki sahilinde de yetmiş be.şer Küçülk Roosevelt, kendi yaşındaki ço- ~aı:~ır. Bir .genç ~ızla Long İsl~ndda 
ınb.ur]~, her başta bir kukulete. her el zam bir şekilde bir örnek göstermek metre irtifaında demirden kuleler ya- ouklarla oyun ~adken dalına emir ver- a:a: ıle geıımeğe ~derken ~ız_ birden-
ır d reks. h ıat 1 B ku~ ı · te . diln h 1 .. - d d 1 . di b1re bayı1mı.ş. bu vak a Frank1ını o derc-i . ı ıyona yapışmış, kilometre - arzumu?Jdu. Seııgide ya«nız ma su pı mış. u e enn pesıne ya - mek~n .. oş aru~ ve sozud dl ek .. ın enır • cc sarsmış ki, hayvanın üzengilerini he-erı Yutarak, biribirlerini k0h geride ve mamulatınuzı tEşhir etmiyoruz. nın en süratli asansörlle bir buçuk da- Bır gun annt.Ul ona e ı. 

1 
. _ . 

bırakıp, ktıı.. -0··ne ~"""k mu··ıemadı· - Bu .. adıa fı0k.ir, san'at, ~ı, iktisa.d V€ kikada çıkrvorsunuz. Zürich .rehn' bü. _ akiıt · o· men sa ıvermış. Bunun uzerıne hayvan tuı t>-r--... ... --~- " 'Y - Oğlum herdav . emır ve
1
rm.e... .~- gemi azıya almış. Franklin !kızı mı kurta-Yen koşuyorlar. siyaset hareketlerimizin muhll$alala- tün güzelliğile ayaklarınızın altında- ğer ,,,,.,.,...,.,,,arm eımr verıne enne mu- w 

'lı""'"'~ racagıru: hayvanı mı zaptcdeceğini dü-lie Adım başında bir benzin istasyonu. rını da görebilirsiniz. Bunun için de dır. Göldeki vapurlar, eşai}Jıda. yerde - saade et... l b sih t k şünüp dunu1ken Allııh ona yıardım etmiş, 
r köyü~ her şehrin medhalinde bir sergimizi halka birbirini tamamlayan ki insanlar birer noktadan ibaret.. Klüçük Roooeve t u na a e arp §U hayvan lbir araba kargaşalığı önünde 

~irh?ne. İsviçre, şüphesiz ki motör- bir kül halin.de aI"'letmeyi muvafık Kulenin birinden öteklne kalın, çe-- cevabı verdi: . dur.muş! ... 
ih ?akıl vasıtalarının cennetidir. Bu bulduk.> li'lrten bir tel çekilmiş. Bu telin Ü~ - - Peki .amma. oen emir vermez ısem Bu vak'adan blr müddet sonra Frank-

tinıamıa, ve bu yollarda hangi lastik Hakikaten, İsviçrenin maddi ve ma- rinde iki tane kırmızı vagon asılı. Işte benim c!bir şey> olduğum nasıl anlaşılır? lin 9QC'Ukluk arkadaşı olan kuzini Mis 
t~;ar ~e ~gi otomobil aşınır ve es- nevi kabiliyeti ve ileri hamleleri bu tele~e~~k dedi~le_rl bu. Bizim İstanbul- Madnm Roooevelt oğlu_nıı_ n.~ş':ll ve ~anor Roosevelt'e aşık olmuştur. Bu 5-

lS ~~ınkuı:. değil! sergide t~amile !,ıyor. w • • dak~ ı:unelin bır nevi ammar bu hava- nikıb~ bir &ıava i9ln~.e büyutmuştür. İk- şikane macera herkesi hayret içinde bı-
ka eı n den Zurich'e bir saat 45 daki - Gezmemıze, göJun sag sahılınden da ışlıyor. Safrası OOzuk olan adam 1- tısadi ibu'hranlar bugune mahsus şıeyler ra'krnıış, onunla evleoeceğlni söyleyince 
rn da 'Vardık. Bu ilki şehir arasındaki başladık. Ah, biraz güneş olsa-. Bu çin hay'l.i güç. G<51ün bir kil'ometreye değildi. .. O zaman da buhranlar vardı... büüin .aile efradı sevinç içinde kalmıştır. 
lt e~afe 130 küsur kilometredir. Sir - durgun suların üzerinde martiler gi - yakın arzını bir tek tele astlı bir va - Geçen asırda vukubulan bir panik neti- Bundan sonra almış olduğu çok 
CU~ı~en Topkapıya bir tramvay yol - bi süziiJ.en, uçuşan ufacık Y?lke~liler gonun jçinde aşarken insan önce bir c~~e ~ ~b ey.lemi§ ve v~ziyet~- soğu~ bir ban~ neticesinde paraUsi en-

ugu Yaıpsaydım, muhakkak ki daha manzaraya e'l'bette baŞka bır latafet tuhaf oluyor amma, sonra çabuk alışı- nı düzeltmek ıçı.n de Çıne kadar gıtmiştı. fantıle tutulan oğ1unu madam Roosevelt 
~lt Yorulurdum. Halbuki gölün ke - verecek .. lakin ne yapalım? Taliimize yor. Hatta ikind ve üçüncü defa buna O tarihlerde ~uklar hayatın mağ- büyıük bir iıhtimam ile tedavi etmiştir. a:na her vakit'ki kadar zin'de olarak küsmekten gayri elimi?Jden ne gelir? bindikten sonra, Boğaztçine neden böy mum saiıne'lerinden uzakta tutuluralrdı. Kadın billihare onun siyasi sahada iler-

IJ k bastını. Aıvuçla para dö!t"ülerek, :sonsuz v~ ŞU'- le bir teleferik kurmuyoruz diye dü - Madam Rocseveı:t ke!ldi çocukluğu asude lernesini de ayni alltka ile takib etmiş -
do'" avanın fenalığına rağmen ve daha urlu emekler sar:fedllerek vücude ge- şün<lüm. Rumelihfsanndan Anadolu - geçıfiği kadar oğlunun hayatının da öyle tir. 
ıterusu havanın fenalığı bu menıle - tirilmiş cmiılt iktisadda ziraatin mev • hisarına bunun bir eşini 1ruımak fik - geçmesine gayret sarletım.İftir. Anası ağkımın Amerikan halin nez
kaı :ıe nsı1 olduğu için, Zürich'de fev - kii> adını taşıyan pavyondan içeriye rini Se'\1glli Vali ve Belediye Reisimi - Bir müddet onu bir mualllm ile büyüt- dinde kazanmış olduğu muhabbeti tabii 
Ça~dc bir kalabalık, bir hareket göze ;giriyoruz. İsviçrenin zind varlığı bu zin takdir~ arrederlm. G~ Bôğaz- rn~qtür. Onıa masallar naklederek denfa ve doğru bulmaktadır. • 
d~. 

1

~0rdu. Mem~ketin tıer köşesin - ~z:de b~tilnı.tlğile canlandınılımştır. içimizin bu modern V'8Blta ~ müce~ - 8'kıru aşılannştrr. - • • • • . • 
ltın uç a)'tiır buraya akın eaen hat - Bag ki1tilkleri, meyva ağaçlan.. top - bez oımasmı herhalde benim g&ııum Roooeve1ı, Amerikanın bahriye tarih! Kandıra beledıye reısı ıstıfa ettı 
6 rnn;;:• tutul?n istatisti~er~ g?.re raktan ne alınab~lirse.. do~dan doğ- 0 dakikada arzu. ed1verdl.. .. .. ıha'k!kında"ld kitab kolleblyonuna tA ço- Kandıra (Hususi) _ Kandıra be _ 
~h tniH~ geç~~ş .. H~r İS'Vlçrelı, Zu - ruya ve bilvasıbı. Şanıp. ~Ut, meyva, Beş dakika slirdü, sü.rmedl.. golun ouk1uğundan'bert başlam.ı,tır. Bugün ken- lediye reisi Reşat Güneş ınalfun olmı
Zi)?ar~t 

1 
se~sım_ hır defacık olsun baş~ .. sonra b~la u~aşan elJe~, sol kıyısıns ayak bastık. Burası ser - disindeki. bu koneksiyon dünyanın en yan bir sE!bEfuden dolayı istifa etmiş -

l3iı·a h~sındedır. Hakkı da var. ~akıneler .. tekmil teferrüatıle bir köy.- ginin en mühim lru;mı. twiçrenln mo- zen,gin kolleksiyonlanndan biridir. tir. Belediye Reisi intihabı henüz ya -
Sety:{~ ~şa~da. tasvi~e çalışa:ağım. bu ~reni~ millt gurur ~ından bi - dern ve teknik cephesi bütün m.ı:ad'a. Roo.sewlt lbir hayli müddet yelkenli pılmamıştır. Y:eni belediye reısının 
Sld :nııncı asrın cıdden hır banka- n olan sutçülilk ve peynircılik en baş- Elektrik, makine, dokumacılı!t, kim - gamilerle de gezmiştir. kimin intibah edileceği malfım değil _ 
~e~· ~ızdeki mü~asil _sergileri te~tib ta bir şeref m~kli işgal . etmektedir. ya vesaire hep ibu kl8lında teşhir edi- Rooseveltin Groton ve bilahare Har- dir. Yakında intihab icra edilecektir. 
li ink .~n, <'lde ettiklen muvaıffakiye- ~~ha ileride zıraat makineleri, seb - liyor. Ser,g1Yi gezen, İsviçrenin şi _ val"d Univeıısiby'sinde yapllllf old.u#u 1~ 3'ap etmemekle beraber:, ne yapıp zecı'lik, meyvacılık, çf9f!lcçflik pa;vyon- mendifercillk ve turl'll'I\ bakınınıdan sil pdk par11ak olmamıştır. 
lin.i P buraya kadar lbir koşu gt'1mel€- lan. Bu sahil kfunilen toprak maiı!sul- g.u·'nden günıe artan ehemmiyetini de Ann . d. ki· 
<lirn \ bunu görmelerini candan dile- ]erine ve eh1f ha~a.nJıe.ra tahsi.t olun. burada crörüyor. esı U~ · Bursa (Husust) - Divrik ortamek-

. muştur. . ., - İyi çalı.şıyordu. Fakat bir harika tebinde~ 75 izci muallim Şinasiniu 
q ~ ,. . h ser-Qisi bir fuar, bir panayır Oöliln sol sahiline geçmek için muh L&kın ba~~o~ ~ mektubum u~- değildi. Küçitlc muvaffakiyetleri olduğu nezaretınde, yurdda tetkik seyahatine 
1 . r. Bunun müteşeHbisleri evve - te1if vasıtalar var. İst.eyen, lbizim Şir- dı.Halbuld gordüklerimi ve hayra~gı giıbi küçük kusurları da vardı. Daha o va- çıkın~, bu meyanda da dün şehrimizi 
~ M ınuay·H~n bir gaye güdmüsler. keti Hayriyenin ufak tipteki vapurla- mı kısaca yazmak istesem gene bir ~ki kit m'üikcmmel lbiT belAgate malikti. Bu- 'Ziyaret et:miŞl~rdir. Buradaki fahri -
na Veyi, serrnnin değerli müdürü nnı andıran bey.az W ş!.rin teknelere sayfa tutacak: Onun için mabfldmi na ~ hayli de yaramazdı. Bir ~g{in ka Ve müesseseleri, tarihi abideleri 
~<=:i M~Ui şöyle iznh ediyor: a:Biz, yep. biniyor. Cesareti ola.ı:ıiu' ise telelferiğ1 bundan sonraki :.amna bırakıyorum. ark'ad'a§ı:aııı i'le birlikte Boeronda gOO:e- gei.di'kten .sonra seyahatlerine devam 

Divrik izcileri Bursada -

bır şey yapmak istedik. İsviçre tercih ediyorlar .. ,- Ereümend ~ 'l'abı r.tlme'k.te olan Tmnhceuter operasına gıt- edeceklerdir. 
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" Ka -:lın ne yoktan, ne bütçeden, ne de istikbalden 
anlıyor. En sonunda malum akibet. .• Böyle vak'aları 

gördükçe evlenmekten iğreniyorum " 

e M. Arb41 ( Aclreıinin nqrini 
inemiyor): 

~Belk8rlar niçin evlenmiyorsunuz? an-
ketinin ilk başladığı günden bugüne ka

DiYEfi>ilirim ki, gerek baylar ve ge -
rekse bayanlar görünüş.ten. bilhassa ba -
yanlar yalancı gururdan ve benlik dava
larından feragat etUkleri gün ne bir be
kar kız ve ne de dul bir kadın kalacak -

SON POSTA Tcnunuz 30 

' ') 
adın ar diyorlar ki 

"Bugünkü erkekte sebat denen şey yok. Yalnız gönül 
ve kadın işlerinde değil, fikirde, ictihadda, meslekte 
ve zorluk karşısında sebat yok. Hepsi zayıf ahlaklı ..• 

Bunun için mes'ud yuvalar kurulamıyor,, 
e S. Kamran Ankara: yerinde mi diye bakacaktın!. Ahırın ka- dinize, sonra da çuvaldızı genç kızların 
Gilnlerdenberi kadın ve erkeklerin pısına lkilid takacak.tın.. Hayvanı ortada kalbine batırınız. 

dar gere'k kızlarımızın ve gere:kse kar -
deşlerlmin verdi'kleıi cevablan dikkat - tır.> 

!e okıuıyor ve her iki cevabı tetkik ve tah- ,.. San P.csta sütunlarını dolduran yazıla - bırakmıyacaktın.> Eğer kızlar ve erkekler bu münaka§a 
d·".n. t1 dkuyorum. Bunların içinde Falan gı"bi ilJir sfuıü sözlerle hocayı ka-\ neticesi ihakiki kusurlarını anlarlar V6 lil edi~rum. Tecrübeler neticesi edin · 

diğim fikirlere i5'tinad ederek, bazan kız
lanmızın f eryadlarmı haksız ve itham -
}arını ycrsi:z buluyorum. Çünkü verdik -
leri ccvablarda kendilerine münhasır o
lan ahla'k ve adetlerinden !bahsederken 
bil tün kadınlığı himaye etmek istıyerek 
ha'.kikatten pek uzaklaşıyorlar. Halbuki 
kendi şahsiyetlerini değil, doğrudan doğ
ruya hemşirelerini göı:önüne getirip ve
yahud ufalk ıbir zahmet ihtiyar edip top
lantı yerlerine kadar gtdecek olurlarsa, 
haJdkati bütün açıklığile görüp söyledik
lerinin hepsine nadim olacaklarını zan
nederim. Oralarda erkek müsveddt?le -

nnı ıı-.u .. a e b' . 
1 

. kl · 
23 tarihli gazetede Nedret Cemil ve Sedad bahatli Çlkaı:n.ağa çabalarlarm~ Bun.a onları ıroır enne ya aşıp temız yuva· 

s. Gökçen (Samatya, Kasap Rifat isimli akuyuı:ular kadınlara kar - fena halde sınırlenen hoca: cPekı demı.ş 1 lar kurmalarına engel o.I~n kusurların 
/lyas mahallesi): şı son derece h'Od:gamcat saygısızca hü - ben razııyım •. ıbirçak kabahat bende fakat 

1 

:"k:rec1eafo]db uğuk nu 1bulabrtıJır<llersc ~e1 h~r 
~:1 şu hırsızın da hiç bir suçu yok mu?> ı ı tar u usur arı o a an sı mege cGazetenizde yapmış olduğunuz an - cum euw er. 1 1 b ·· k .. b b' 

kotlet be.kar oluşu.mqan dolayı alakada - Bunlardan biri kadınlan, zavallıt söy- Evet •. ben <le bir genç kız olınak sıfak- çlaba aram: ıı..~l~unaf 
1 
aşa mus. ~t ır 1yo .. . · b. bud ı tile şu suali soruıyorum: cPeki kızlar ço a sa~ o.auı ır, aırnt onun ıçın yanız 

nm. Bayanların bize kar§ı ileri sürdük - ledığini bılmez d :: ~c: ~re; 
1 

a a yek- kusurlu ve lka'bahatli fakat şu yenı genç- karşı taraf{n değil, kendi kusurlarımızı 
leri ithamlar doğru değildir. Hiç bir er - rine koyuyor, lıgerı ,-~·adın nbrınhszed~ - lerim'izin de hiç bir suçu yok mu?> . da görmemiz, anlamamız ve itiraf ed~ 
k..ıı. ,__kA k lmak · t B" ı·· kab izl'ği d an "ru-ı=ız ıgm an a e ı -

eh ·ut: ar a ıs emez. u un a- 5 1 n en, -J~ ' Bekar baıylar, biraz insaflı, müsama - rek taS!rihine çabalamamız lazımdır. 
hat kızlardadır. yor. halı olunuz. Alacağınız neticeden hiç Bekar bay'lar bundan kol'kmayınız! 

AtkadaŞiardan biri evlendi. Yuva ku - Baylar! Sizin giıbi düşüne'Il acayib fi - ürikımiyere!k kendinizi şöyle bir yoklayı _ ~ 
rup ane.s'ud olacağun, diye göklerde uçu- kirli erke'k1erin kurdukları yuvalarla el- mz ... Ve bize değil yalnız kendi kendi _ 
yordu. Şimdi halini sormayın. Nerede i _ I bette saadet olmaz. Aldığınız kadınlar nize içinizden cevı:ııb veriniz: cBugünkü 

rinden ziyade erkek bulacaklardır. 

se S1rtı yerde dolaşacak. Aıikacfaşım bir da hiç şüphesiz ki sizi me~'ud ed~ez - genç kızlarda bir aile kurmak için liızun 
türlü 'karısının göziinii doyuramadı. Bir ler. NasJl etsi'll?er kit siz onları dajma olan vasıfların lbir çoğu eksik de acaba 
elbise yapsa, kansından zırıltı hazır: kendiniooen aşağı ve çok aciz birer mah- iııdivacaelverişli bütün meziyetler sizde 

e Sabiha Güven: 
.Esas nokta şudur: Herkesi erkek müs

veddeleri diye gösteren bayan bütün ka
dınlıfk !!eminin araıdı.ğı vasıfda erkek 
bulamadıklarını ve bunun için de evlen
mekten bizzat kenditeri ımtina ettikle -

- Ben de isterim IU'k olarak ğörüyorı;unuz. '? 
mı .• > 

cMeydanı boş bulmuş yalancı pehll • 
vanlar gibi çırpınan. kendilerini meth ve 
sena, kızlarımıza ise bir sürü yalan yan
lrş ithamlarla hfu::um eden bekfu- erkek " 
lerin .günden güne ,a""tan cür'etlerini muh· 
terem gazetenizin sil.tunlarında takib e • 
diyor ve her ne olıursa olsun milH terbi .. 
yemize yakışmıyan bu saçma sapan iddia 
ve itlhamlara, cesaret ve meziyetlerini 
haI'b meydanlannda isbat etmiş olan 
'I1üı:rlk !kadın ve kızlanmızın ne zamana. 
kadar sabır ve tahmmül edebileceklerini 

- Aman hanım, seninki yeni daha.. Ynzı1arımzdan anladığıma göre tanı -
Eğer samimi olursanız he~ncecik: dün yaptırdık. dığıniz bütün kadınlar pek aşağı birer 
- Hayır cevabını vereceksiniz .. bizde 

de iyi bir yuva kurmak için lazım gelen 
v.asıflann !bir çoğu yok. rini ortaya atmamalı idi. 

Bence kızlarımız arasında iyi ev ka -
dı:ru olacak kızlar ~k değildir. Fakat 
onlar da nadide ve kıymettar bir meta 
gibi ebev-eyni tarafından sıkı sıkı saklan
ma'ldadır. Hemen nerede ıse boyunları
na birer nazarlı'k takılacak! 

Onun A.yannda bir talih çıksa mutlaka 
ağır ~ait karşLSmda kalacağı aşikar. 

Ben'iım kanaatimce baylarla. bayanların 
ideallert biııbirinden çok farklıt meselfı 

bir eıikek evlenme çağına geldiği zaman 

Yldk •• illaki iSter bayan.. ne yoktant 
ne biltçedent ne istikbalden anlar. En 
sonunda mallım akibet! Aynldılar. işte 
bunları gördükçe insan evlenmekten ığ-
reniy-0r. 

Kadınlar gözlerini modadan ayırıpt ev 
]erine çevirsinler. İşi hırakıp, ev kadını 
olsunlar. Erkekler evlt:nmeden evvel her 
şeyi yaparlar amma, evlendikten sonra 
evlerine sadıktırlar. Bir erkeğin dışarda 
gözü varna, kabatıat bayandadır. Eve gf'J
diği zaman, yozıgun argın. kocasını iyi 
karşılamamışt evden illalllaJ: dedirtmiş -

o:nıun için ideal bir 'kadın, sevimlı, sadı'k tir.> 
ve lher derdine ortak olabirecek bir ba -
yan .. işte erkek saadeti burada arar. Ve 

fırsat burada kalının eline geçer. O di-
lerse vaziyeti oonuna kadar idame etti - 8 Ahmed Akı (Vezirköprü): 
rir ve m~ud bir hayat sürdürebilir Ba- cŞiındiyıı kadar anketinıze cevab ve -
yanlann ara.d1kları evsaf ise: Sevebil - ren erkek arkadaşlar hep hakikatten 
:mooi ve saadeti için mevki, parat bilaha- bahsettiler. Şikayetleri doğrudur. Son za
re yakışıklıJtktır. Eğer bu vasıflar manlarda bunlara cevab veren kızlarıını
mevcud ise onu alacak isterse kırklık, zın manasız iddialarına sinirlenmemek el
kırk beşlik olsun! Eğer kazara bu vasıf- den gelmiyor. 
ları haiz olınıyan birısi ile evlenmişse, Niçin inkar ediyorlar? Şimdiki kızlar 
b'ir müddet sonra haydi mahlkeme .• se - daha çıok ,eğlcnceyit süsıü, seviyor. Ev ikin 
bdbini ,oorun! Gene haksız olan erkı:-k! ci planda geliyıor. Anadoludaki kızlara 
Halen tanıdığım aileler içinde herkese da fena bir örnek oluyorlar. Onlar da sü
misal o}a:bilooclk bir bayan, güzel olma - sc, eğlenceye, gC'211ll<?ğt> düştüler. Bir ka
dığıı halde tatlı dilli oluşu ve kocasını o- dının yegane işi. kadınlık vazifesidir~ Ka
yalayabilınesi, evine sadak.atile herkesi dınt evlendiği eıikeği me~·ud etmekt va
kendine gıpta ettinnektedir. Yavruları- tana hayırlı bir nesil yetiş.t~~c~.le1 mü -
nm tatlı ve ahenkli sesi ile yuvalarının kellcftir. Bunu kaç kadın duşunur. Er -
saadeti bir kat daha artmakta.. (Devamı 10 uncu sayfada) 
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mulJıiıttendirler. Ve siz bütün k3'.;ınlan 

onlar gıöi-clir zannederek hata ediyorsu-
nuz. 

Bugünün. edib. c.an'atkart zevk sahibi 
yül<sek kadınını görmemek işitmemek i -

Ewt sizde lbu vasıfların bir çoğu ve 
evıve~mirde ilk lazım geleni yok. Bu se
bat ... Siz !bugünün gençleri çok sebatSlzçin gözleriniz.in kör, kulaklarınızın sa~ır 

olıması icab eder. Bütfın kadınları itham sın:ı:z. Bunu yalnız gön:.il ve kadın me-
efoneğe hakkınız ydktur. Tıirk kızı zan- seleleri için 5Öy1emiyorum. Alelumum 

söylüyorum. İşdıet fikirde, içtihadd'at nettiğiniz gibi h'U.ysuz. g_eçimsiz yuva yık sonıy<>rum. 

mak için yaradılmı.ş bir tıynette de~il - meSlekte ve bir zorluk karşısında sebat Fakat her işte bir baş ve başlangıç Hl-
dir. Her genç 'kızın emeli mes'ud bir yu- gasteremiyocsunuz. Zayıf ahlakli oldu- zım olduğu bir defa daha kendini göster• 
va kurmak, erkf'ğ'ini ve yavrularını ebe- ğwıuz da ~u'ha~ak~ır.' .He~ . c~r~yana di ve QOk mtihtcrem Bayan Suad De>rv!· 
diyen m'eS'ttd yaşatmaktır. ıt:1P~~yıor. gamlek değ~ırır gıbı ~ıkır de- şin haklı isyanı, yani kaz.an kaldırışı ni -

k _., w 0 b d i ği~rıyorsunuz. Hodgamsınız.. aıle kur-1 haycıt bizleri de pürsilfilı olarak şeref ve Eğer uı"'ugunuz yuva <ı u saa E.'\ mak feragatinaf.se muhtaç olan bir eser h · · · · ··d f · · 
bulamıyorsamz bunun giimhım kendı - . . .. . aysıyetı.nuzı mu a aa ıçın cepheye sev .. 

ı yaratmaktır. Bunun en ıyı numunelerı- lrett' nizde arayınız. Ya eşinizi intih-ıb etme - 1 ı. 
. . b'l . . d d eo p ~a ni her şeylerini bize vakfetmış olan ana, K"'ndi ı..,.ı:::ımızdan gerr>nden bı'r mı'k _ sını ı mıyorsunuz, yanu a D 1m ı.~1 . . '"' v~ r-

sütunlannda haftalardır açığa vurduğu-! babalarımız vermişbr. Fakat siz her şe- tar ba'hsetti'kren sonra es:ıs düşünceleri • 
nuz giıbi da'ha evlenmedPn boşanmajtı dü- yin.izi bir yuıva 'kurmağa vakfetmek şöy- mizi arzedeceğim: 19 yaşında olan kızımı 
şündüğünüz için bu yuvayı n;hayetd ka- le dursum, en ufak bir kaprisinizden, bir kendinin intfhaiJ> ettiği ve benim de mu· 
dar yaşabnağa muvaffak olamıyorsunuz. itiyadınızdan da!hi fedaknrlık etmek su- vafık gördag:lm birilc evlendirdim., iç g{ı 

Ka:bahat kendinizd~ir. retire o yuvayı ayakta tutmağa teşcl:fuüs veyi aldım ve her suretle istirahat ve :ih· 

Suzan Burdur: 

bile etmeT.Siniz. tiyacını temin ettim. Kızıma mes'ud bir 
Bu sayıp döktüklerimden maada daha aile yuvası kur<luğumun zannile sevinir

sayısı-z nice kustr1annız vardır ki bu 1 kent n~şanlı ıbulundu~ müddet zar:ın .. 
kusurlar aileyi baltalıyan funillerdir. da harıkuiade komedi oynamış oldugunu 

Ew b .. k 1 d .. bet b' nika'htan sonra anladığlmız bu züppe, 
Son Posta gazetesinde bekar erkekle - ger u muna aşa ar an mus ır hafta geçmeden metTeslle buluşmağa ve 

rin anketini takiıb ettim ve bu anketi o - netice .çııkacağını ve birbirlerini tanıya- dolaşmağa ı'başladı. Nasihat para etmedi. 
kurken hep Nasrettin hıx·anın meşhur 

hikayesini düşündünn. Siz de bilirsiniz e:
bet: Nasrettin boca eşeğini çaldırmış, bü
tün köy halkı başlamış hocayı kabahata 
çikarmağa: cHayvanı oraya değil, buraya 
bağlayacaktm .• Yanın saatte bir ohun 

mıyant anlıyamıyan erkrkle, kadını bir- Ve hatıra gelmez rezil muamelelerden 
birine yaklaşıp memlekette çoğalmasını sonra senelerdenberi alışmış olduğu met· 
temenni ettiğimiz aile ocaklannın kurul- res hayatına avdet etti, biz de mahkeme· 
masına uzaktan, yakından en uf ak bir de soluğu aldık. 
yardımı dakunacağını ümid ediyorsanız.. Gelelim esas davaya: Erıkeklerde de, 
evıvıelfı lbdkar baylanffit JUtren iğneyi ken- <Devamı 10 uncu sayfada? 

derine şöyle bir sual sorduğunu işit - - Aıa o halde başka ibir şey yapa - Kadınt karıştırıcı, mütecessis bit 
tim: lım. Be:n de sizin arabanızla dönerim. mahlı1ktur. Vildanın yaramaz elleri el· 

- Ben erken dönmek istiyordum. Vildan Hanım burada rahat rahat ek- bet bu kutuyu dolaşacaktır. 
Yapılacak işlerjm var. A'Caba Vildan zcrsizlerini yapar. * 
sahiden dönmiyecek mi? Bu teklifim Osman Beyin hoşuna «Domuzdere> çiftliği yavaş yavaş ha 

Gözlerim yan kııpalı Osman Beyin gitii. Fakat genç mühendisin buna bir- yatımda mühim bir yer aldı. Bunu his· 
. --23uehan Cahid cevabını bekledim: denbire mana veremediğini yüzünden sediyorum. İstanbula gelip yazılarıma . ı .. . f . - Zannetmem. Şimdiki halde _göl- anladım. Her ~üpheyi dağıtmak için gü başladığım zaman kendimi tahlil edi· 

- Haydi Beyler, boğazlar meselesı . ~uleyrnan Beyı ge ıren. ta~sı oto.mo- den ve çiftlikten memnun görünüyor. !erek ilave ettim: yorum. Çiftlik hafızamdan olduğu }ta.· 

baŞI:ıyor. . .. .. lbılı kapının wyanında bek?y~ı: Benı bu Fakat belli olmaz. Bakarsınız bir gün - Belki şehirde otomobilin ıpek lü- dar hislerimden de çıkmıyor. Şimdi Jbü• 
Hemen kolumu çekip gen dönduın: r~~a bulacagını umm~dıgı ıçın otomo~ içinde bıkar ve dönüverir. zumu olduğu yok. İlıtimal Vildan Ha- tün bir haftayı yalnız lbir fikir için ya
- .Beyefendiyi bekletmiyelim, ba - bılı akş~a .~ardard~mrın~. almış, ve ka - O halde ben geç kalmıyayıın .. si- nım eli altmda böyle bir vasıta buld'u- şıyorum. Sonunda çiftliğe gitmek ze'V"' 

kın oturmuşlar bile! . . rısını. a lJ> ay e .onecegıne kanaatle zin posta arabası işliyor tabii. ğu için aklına esince apartımana dö - ki olmasa altı gün bana işkence olacak· 
• Boğazlar meselesi sayesinde hızım gelmış. Onun yerınde olsam hatta ye- - Şimdi mahsul mevsimi her sabah nüverirler. .Bu hafta arası bir akşam Vedad Be"' 

• w b'l kalmad .. "kl "f° .. dönüş meselesi de olmuş veyahud şım- ~~ge ı e an suru er go u_~r- İstanbula bir sefer yaptırıyorum. Ve Süleymana bakarak devam et- ye uğradım. Belki onu da kandırıp iba"' 
dilik ibastırılmış sayılırdı. dum. D_nu yapamazsam yalmz .. do~er - Mükemmelt öyle ise .görüşürüz. tim: basının yanına g'ötürelbilirdim. Hefll 

Artık mükalemeye hakim olan Os - fakat bı~ daha da karımla yuz yuze Siz dönecek misiniz Cevad Bey? - Artık o zaman bana telefon eder- Si.ileyman Bey gelime onun yanında 
man Beydi ve ben de onu söyletecek gelme.zdı.m. ~arı ~oca her şe~den ev- Bu muhavereyi dinlememişt yalnız sinizt gelir. arabayı alırım. Olmaz mı? bana arkadaş olurdu. Ne yazık ki 'btl"' 
§'eyler bu'lup haz1rlıyordum. ve1 bırbırlerıne hurmetle baglanmalı. ismimin söylenmesile kendime gelmi- Bu proje bütün şüpheleri dağıttı. lamadım. Kapıcı iki haftadanberi Bli"' * Bunda o kadar ince teşrifat kaidele.ri şim ıgı1bi birdenbire €~erimi açtım: - Muvafık. yükderede olduğunu söyledi. Bekar de 

Yemekten ilk kalkan genç kadın ol- vardır ki iki taraftan biri aksayınca - Efendim. - O halde siz hazırlanıncaya kadar likanlı yazın bu sıcak günlerinde Be1"' 
du. arkadaşlığın şekli kalsa bile şevki kal- - Pardon. Siz de daldımz galiba. ~h ben bir kere otomdblli muayene ede- oğlunda kalamaz ya. Hakkı var. oto" 

Rahat bir piliyanı sürüklerken: maz. re döneceğinizi söylemiştiniz de Beyle ylın. mo'bil merakı başlayıncaya kadar beJl 
- Ben şu ıhlamurun altında şeker - Tok karnına daft:ıa iyi düşünülür der- beraber gideriz , dedim. Ara'banın yanına geldiğim zaman de onun gibi her mevsim bir tarafa gi"' 

leme yapacağım, dedi. Burada öğle uy- ler. Yemekten sonra kansı istirahate Aklıma ant bir fikir ıgeldi. körliğü siper alara'k not defterinden diyordum. Bu göçebelik ilk zamanla! 
kusuna da alıştım. çekilmekle beraber Süleyman Bey ka- D.:ığruldum. kopardığım bir ~ğıda şu bir satın yaz hoş oluyor. Nerede akşam orada sab~ 

Ve kimseden ceva'b beklemeden çe • yınpederile tatlı tarafından bir hayli - Beraber gidelim, dedim. dım: fikri pek genç yaşlarda keyifli. :ffele 
kildit gitti. konuştu. Ara sıra lbeninı de kar~ - Ve etrafıma bakınır gibi yaparak: - «Hafta dön~ü sizi mükemmel bul insan biraz girgin olursa önünde açıl" 

Onunla hiç meşgul olınadun. Hatta tığım bu sohbet epey sürdü. Vildan - Fakat Hanımefendi henüz uyan- mak için otomobili tnrakı~rum. Hür- mıyacak kaıpı pek azchr. Mesleğiro de 
konuşmadım. Daha fazla babası ve ko- herhalde banyonunt otomobil tali - mamışlar. metler.> bilhassa kadınları meşgul ediyor. Ese! 
cası ile alakadar oldum. Genç kadmın minin ve nihayet ağır yemeğin tooirlle İkisi 'birden dediler ki: iBunu dtrekstyon tablasındaki küçük lerimit y-azı1anmı okuyanlar Q;eniJJ'lıe 
vaziyetinden anlaşılıyor ki bu akşam derin bir uykuya dalmıştı. - Vildan kalacağını s8ylemiştt. kutuya koydum w l'Astiklerl, benzini tanışmak i:çin fırsat arıyorlar. 
~hre dönmiyecek. Bir aralık Süleyman Beyin kaympe- iBen de bu oevaıbı 'bekilyordum: muayene edip yan'Mlnna döndüm. (Arkası var) 
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Taz 
son 

Deniz suyunun 
saçlara tesiri 

Deniz banywundan sıonra saçlarda'! 
waklıık Ui>affiıür ederek kurur. Fakat 
saçlarda kalan tU.7Jlan yapıiJtan hır hal 
·alır. Bwıun önüne geçmek için saçlan 
banyodan sonra tatlı su ile çalkalamak 
l!zımkiır. Bu J!hmal edil.memelidir. Bunu 
yapttktan sonra saçlannız.ı 90 dere<:ellk 
aEml ile uğuşturmalısınız. Tercihan şu 
tertibi yapı,p kullanınız. 

Huile de ricin 
aholesterine 
Ohlorofıooım 

Aloool de citron 
Alcool de jafborandl 
Ac&ne anlhydre 
Aloool a 90 degres 

* 

1 gram bO 
1-

10 -
80 cm 3 

30 -
so -

300 -

Saçların güneşin tesırile renklerini de-
ğiştinnesine karşı tedbir: 

San.şı.nlar saçlarının güneşten rengi -
ni değiŞ!rmiş Kısmın.a. rengini değişme
miş kısmını da uydurmalıdırlar. Bunun 
için saçlarınızı yıkadıktan sonra AJman 
papatyası suıy'ile çıalkalayınız. Saçlannı

zı daima güneşte kurutmaktan sakını -
nl2. Çün(kü güneş ziyası saçların sarışın
.lığını d~ ziyade tebarüz ettirir. 

Güneş, rüzgar, b:ıta saçları kurutur. 
Bunu gidermElk için hindyağı esası üze
rine yapılIDJ§ bıiyla.ııtin kullanınız. 

Plijda 

Şehirde 

Emprime; ıüse en müsaid olan bir lrumaşlır. Fazla kup'u 
göstermez. 'Ostüne bir iıki garnitür il!ve edilirse lüzumun
dan çok süslenmiş gl1i görünür. 

Bu yaz fötr gibi inoo }'(inlün'ün de modası bır türlü geç • 
medi. Bilakis yazlık en inoe şapkalıarın ve kumaşların ya
nında .ikisi de mühJm bir yer tuttu. 

Yaz, h&Bır şapka mevsimiydi. Fakat 
geçen yazdanberi fötır şapkalar da kul • 
lan.ılı~r. Bu sene tüıl ve kadife şapkalaı 
da çdlt görülmektedir. 

Ona mümkun olduğu katlar sade modeller seçmeli. Za
ten kendi :kendinin s&ü o?an bir kumaşa hariç.ten süs ara
maya ne lüzum var? Bi:r.az bfuıgü veya pli, sade çizgiler 
tçinde orijinal bir gibellik saklayan bir model... İşte em -
primede aranılacak prtlar ... 

Model; lac1verd yünIDdendir. SüSü beyaz - mavi yuvar
laklardan ) apılınn bir gans ... Bluıu beyaz organdiden ••. 

Gans ceb yc;;Tınc, omuız ba§lanna w bütün bolero'nun ke
narlarına geçıriimiştir. Şen, genç. kıvrak bir clbiso ... Ahiy
ye fakat o kac!ar sade ve kullanı.şlı k'i .•• 

Gunun modasında ne 
yenilikler var? -----------·------·----···-----.. ······· .................................................................................................... . Çorapların en g{.i2Jel sayılanı çok koyu 

olanlardır. Bilhassa kızıl grinin koyusu. 
Fakat o kadar inoe, o kadar şeffaf ola • 
cak ki bacağı uçuk bir renk dalgası glb1 
saraCBJk... Ne lazıl ne gri, ne de başka 

bir renk vennek mümkün olmıyacak. 

Plili roblar 

Bir zamaruar moda olan plili etekler .• 

eon senelerde gene c>rtaya çıktı. Bilhas -
sa Yaz ve mevsirrdi.k rotılarda pek fazla 
Pli Vardır. Bu tanı elbiseler bilhassa 
iençı~re pek yaraşıyu. 

F'akat yaşlı olanlar bu modadan biraz 
ç~llnneliditler. Çünkıii gençlere çok iyi 
gıdecek olan bu etbiseler onlarda iyi dur
lllıyacak. P.e iyi i6r:inmiyecektir. 

ı Yaz makyajı ynznn onneşten 
1 aldığı renge uygun olmalıdır 

Y82ın, makyajınızı taıbii renklere de -1 
ğil, yüzünüzün güneşten aldığı yanıklı
ğın rengine uyclurmalısınız. 

Dfk-'.kai ettiniz.se farkına varmışsınız -
dır, ekseriyetle kışın renginize pek uy -
gun gelen, cilıdinizin kendisinden imiş 
gi:bi tıa1bii bir matlm halinde yüzünüze 
yayılan tbir pudra yaza doğru ~ele ya -
zın- bir başkalık all.r. Burnunuzun u -
cundan çafbucak sırıtır. Boyhunuzun ren
gile tezad denecek bir fark yapmağa baş-

lar. Bunun seoobini düşündünüz mü? 

Pudra değişmedi, değişen sizsiniz. Cildi -

niz güneşte yand.ı, 'kızıllaştı, pembeleş -
ti. koyulaştı. Ta:bii teninize pek uyan 

pudra yeni renginize aykırı düşüyor. Şu 
halde ne yapmalı? 

Yazın pudranıza kıoyuccl bir pudra k:ıt 

malısınız. M.aamafih bu, umumi bir söz -

dür. Güneşte herk~ koyulaşmaz. Kimisi 

peon'bel'eşir, kimisi yaldızlı gibi bir renk 
alır. Bazıları da kahve rengilcşir. 

Pudrayı işte 'bunlara uydurmalı. Pud
ra değişince hiç şüp'hesiz rujda, allıkta 
da bir değişiklik yıapmak icab eder. 

Güneşte eğer kahve rengileşiyorsa -
nız: 

Hafif turuncu allık. 

Pek hafü 1'1.ll'un.cu ruj. 

Pe~i pudra kullanınız. 

Güne.şin te«irile bu rengi alan clldler 

ekseriya yağlı cfldlercHr. Böyle derlye 
fazla güneş yağı sürmemelidir. Güneşten 
uzalklaşmca ve ooakta kalınca ne yağl,ı 

ne yağsız bir !kraınle kalmalıdır. 

* Şapblaınnızı ipekli elbiselerin ku .. 
maşile ---billıassa ~rimelerle- kapla
manın çıok moda olduğunu bilmem bJli .. 
JOr musı.muz? Bazım k.alot, bazan kenar
ıar lcaplanaıcak. Yerine gcire bıri de öbü-ı 
rü de gürzıel ••• 

* !Moda~ g&rumüze a,Ykın gelen kombi
~ devam odiyor: Mevsim ba
flllda ~ giptirle sUslü fötr şapkalar 
çikardı. Şimdi de ince yünlilyü, benekli 
ipek rdbları pike ile sUslüyor. Güzel mi? 
Bu. zm1lte bağlı bir teY... Faknt moda 
lJlll? Mıoda ••• 

Domates fırını 
Gün~ kızanoııorsanız: Beş altı tane domatesi güzelce yıka· 
Müm'kün olduğu kadar az allık, koyu dlktan 6(7Ill'a ortalarından ikiye bölünUı.c 

bir ruj sürünü.z. Bir ıtıepsiye bliyükıçe bir kaşık zeytiny.aAı 
· Cildiniz !büyük bir ihtimalle kuru ve lro:YU\P ısı.tınız. Yağ kıTAiığı zaman mce 

naziktir. Güneşe karşı koruyucu &eyler kıyılnuş maydanoz, doğranmış iki ::li' 
sürümneğe ehemmi.yet veriniz. sarımsak, bir !Parça ufalanmış ekmek iç! 

Eğer yaldızh g:i.'bi bir renık alıyOl"Sa • koyunuz. Sonra bu için üstüne doma • 
. Plaj elbiselerinin birçok çcşidlerini teSl.erl d:inizi, tuz ve biberini serpiniz, Ü• 

nız. Ilık . . görürymuz.. Uzun pantalonlar bu sene ge zerlerini u1atılıruş ekmek içi veya gale-·. 1:mbe a .. ~ ~~ek r:~ . ~J, yaldıılı ·çen senelere niSbetle az .• şort, plAj rob- ta unu ile örtünüz. Tepsinin üzerine 
gı'bı pudra sü.rilnuz. Sızın cıldıniz pana• lan. ve plAj man1otan pantalon mo - bf.raz da zeytinyağı gezdırdıkten sonra 
dıkÇa güzel görünür. Güne§e karp pud- dasını unu.'Uturaoak gibi. Ç!lnkü bunlar fırına sabnız. Bir çeyrek saat bekletip 
ra delil krem kıul1anını.z. kadın i~ daha muvafık giyim oluyor. çıkan.uız. Gü7.Cl' hafi! bir yemek olur. 



ıo Sayfa 

Fotoğraf tahlille~i -
Hayatmı kazanmakta 

kuvvetli bir tip 
1 
l 

Daha ziyade girgin olması 
IAzım gelen bir genç 

Dilzceden A. 
aem, karakterini 
soruyor: 

Menfaa tlcrinf 
teminde becerikli 
olur. Hayatını ka· 
zanmak için her 
işe baş v.unır, ü~ 

mid ve cesaretini 
kaybetmez. Zor~ 

luklarla mücadele 
edebilir. Aı-kadaşlık hatırım güder. 

* 

Fatihte7' AU 
Stılman karakte• 

rini •oruyor: 

Sakin ve uysal 

hallerinde bir ter

biye üadcsi varsa 
da, daha girgin ve 

cesur olması ıa-

zımdır. 

* 
Kafası işleyen bir genç Cesur tipli bir genç 

1ncgölden Ah-
med, karakterini 
soruyor· 

:1şaktan 1smait. 
karakterini BOT14· 

yor: 
At.11.gan değil. 

dir. Sakin hare· 
ketleri arasında 

kafasının işlediği· 

ni görmek m.üm· ( 
kündür. Kararla· 
nnda, ileri gitmez. 
Şiddetten ziyade 

Üstüne başına 
dikkatli davfi"an
maz. Kafasına koy 
duğuml ısrarla 

yapmak ister. Zor 
luk_far karşısında 

pek gözlü olur. 
Kafasını yorucu 
~lerle uğraşmaz. 

* 
yavaşlığa ve anlaşmağa temayül eder. 

* 
iradeli bir çocuk 

A masyadan 1h· 
san Giindüz, ka· 
rakterini soruyor: 

Aza kanmıyan bir genç 

Sade ve açı1t 

hareketlerinde i· 

rade kabiliyetleri 

görülebilir. İca

bında çevik ve a

tik olabilir. 

* içini belli eden bir genç 
Kayseridcn 'f\'e. 

;ad, karakterini 
soruyor: 

Beyoğlundnn 

Mustafa, karakte
rini soruyor: 

Yükselmek ve 
azla iktiia etme· 
mek ister. Bu ar· 
zularıru meydana 
getirecek teşeb· 

büslerinde daha 
'c:'uvvetli olması • 
lıaz.ımdlı.r. 

Son Posta 
Fotoyraf tahlili kuponu 

fsim • • • • • • • 
Serbest tavır ve. 

hareketleriJ.e içir ı 
gızlcmez. Herkes 
le iyi giçinJr, ar· 
kadnşlarınm şaka· 

larına tahammül 
gösterir. Neş'esini 

daim:ı muhafaza 

eder. 

/:\cres • • • • • • 

DİKKAT 
rotograr tabllli içln bu kuponlardan 
l adedinin rönderllmea p.rttır. 

~~~~

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM Ş1RKETI 

TESiS TARiHI 1863 

Sfalüleri ve Türkiye Cümhuri~ti ile münakil mukavelmamesi 
2292 Numaralı I0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazele) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : · 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

"ilrkiyenin bafhca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, VUNANISTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

• 

VUGOSlAVVA, RUMANVA. VUNANISTAN, SURIVE. L08NAN 
......._,; . , 

f ilyalleri ve bilUln Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcfuat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türl<iye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve ıahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedal tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şarllannı haiz kiralılı 
Kasalar Servisi vardır. 

?iyasanan en müsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

SON POSTA 

Ankara Radyosu 

Gümrük ve 
Vekilinin 

Temmuz 30 

• 
inhisarlar 
beyanat~ 

G 
DALGA UZUNLUÖU ~ (Baştarafı •4 üncD sayfada) 

11148 m. 182 Kca. 120 Kw. Bu müessesemiz muhtelif fabrikala-
!' .A.Q. 11,74 m. 1&195 K<:a. IO ıtw. 
T.A.P. 11,70 m. 9465 Kc.:. 2o ıcw. rı ve teşekkü.llerile tamamen Türk 

_ teknisyenlerin ve mütehasısınların e -

icablara uygun bir şekHde tesblt ey -
lemek üzere oradaki memlLI'Wlluza sa
lfilıiyet verdik. Müddet bitince bu mal 
lar hakkında da diğer yerlerde olduğu 
gibi kaçak eşya muamelesi tatbik edi
lecektir. 

PAZAR 3017139 lindcdir. Bu şahısların hepsi kendi iş-

12.30: Program. 12.35: Tüıik müziği: An - lerini yapmağa yetebilecek kudret ve 
Amerika ve Mısırda mamul sigara 

sahşlan 
1 kura Radyosu Küme ses ve saz heyeU. kabiliyettedirler. Bu mevôudiyet koı
<Hallametodllerl ve oyunları.) 13: Memle - valadığımız tekamül ve inkişafın en 
ket saat A.yan, ajans ve meteoroloJ1 hı.bcr - b" "k t · t d 
lerl. 13.HI : Müı.lk (Küçük Orkestra·- Şef: uyu emına ı ır. Mütcakıben Vekil dış piyasalarda, 

ezcümle Amerika ve Mısırda mamu\ 
sigara satışları hakkında muharrimi -
zin suallerine şu cevabı vermiştir: 

Necib Afkın.> ı - Dr1go - Esmeralda balet Gördüm ki şimdiye kadar bu mü -
süiti No. 1. ı - Dohn:u1yt - Rapsodi Do ma- esseselerin başında çalışanlar iyi e -
jör. 3 - Drtgo - AI'lokenLn mllycnlnn ba - .. . . . . d" 
ıet sillt4 Nb. ıı. 4 _ Fram Lehar _ Şen dul, serler vucude getırmışlerd:ir. Bıze u 
~ereUnden potpuri. 5 - Walter Noaok - şen vazife de, vücude gelen bu eserle. 
Köy hlklyelerl. 6 - DI1go - ~eraldn be..- ri muhafaza etmek, yeni günlerin ih -
Jet süiti No. 2. 14.15 - 14.30: Muzik (Melodi- . .. .. 

- Amerikada tütün işini üzerine a
lan trö.stün mukavelesinin feshine te
şel::ibfuı edildi. Bu iş bittikten sonra 
sürümün temini için çareler anyaca -
ğız. Mısırda ise bir fabrikamız vardır. 
Bu fabrikanın vaziyetini tetkik et -
mek üzere dün Türk Tütün Limited 
Şirketi müdürünü Mrsıra gönderdik. 
Alacağımrz neticeye g6re oradaki va
ziyeti de da'ha iyi bir hale koymağa CJt 

lışacağız. 

ıer _ PIJ 18.30: Program. ıs.35 : Minik cib- tıyaçlarını ve dunya tekarnulatıru na-
rruhlm ÖZg{lr ve Ateşl;>ôce!tlert - Şen Oda zan dikkate alarak bunların daha 
mfıztği.> 19: Qoclik saatt. l9.35: 'lmıık müziği mükemmel 'bir hale gelmesi için çalış
(Fa.sıl heyeti.) 20.10: Neş'ell plA.klnr - R. 
20.15: Müzık (Solistler _ PI.> 20.30: Memle - mak olacaktır. 
ket saa.t A.yan, njans ve meteoroloji haber- Hataydaki i.ııhlsarlam tabi eşya 
lerl. 20 45: Türk müziğt: ı - Leyli\ hnnım -
HüZ'l.alll şarkı: Ey ısaıbahı hüsnüan. 2 _Ley Hataydaki evvelce ithal edilmiş eş-
IA hanını - Hüzzam şarkı: Harabı int4za.r ) aya gelin:ce, Hataya devlet kanunları 
oldum. 3 - Sadettin Kaynak - Maye tür - girince şimdiye kadar senbestçe satıl
kü : Qıka.r yücelerden haber oorarun. 4 -
Zeki Mehmed ağa _ zavu peşrevi. 5 _ Meh- makta olan bu mallar hakkında kaçak Ucuz sigaralar ve av barutu 
med ağa - za.vtı ağır semai: Bulunmaz nev- muamelesi yapılmak lazım geliyordu. tkuz sigaraların şehirlere teşmili 

av barutunun ucuzlatılması, müstah · 
silin i'Stihlfık pazarına revkedemedlğ, 
elmalardan sidr imali ~şlerini dt 
tetkik e~kteyiz. • 

""!:va.nsm. 6 - Refik Fersan - Mahur şar.kı: İ t'k 1' tl · "'.. .. ·· d t tu 
Bir neş'e yarat hasta gönül. 7 - Kemençe n ı a ın zarur~ erı t:>ooonun e u. -
taksimi. s _ ibrnaum ağa _ Mahur tü.Mü: larak, mahallınde !bunlardan elınde 
Sabnh olısun !ben .şu yerden. 9 - Sellm m - bulunanların muayyen güne kadar İn 
Za.vtı yıftrilk semnı: Almış nt,anı t1rt. ıo - hisar İdaremize beyanname vennele -
Mchmed ağa - ZaıVl'l saz semnlst. 21.30: Mil- A • 

l'l!ık (Cazband _ PU 22.45 _ 23: Son ajans ri ve teslim etmelerini ilan ettık. Bu Vekil, yarın akşam Ankaraya hare 
ket edecektir. haberleri ve yannki program. ilan müddetinin tayini işini mahalli ............................................ --·-······-·· 

Hergün: Moskovadan 
gelen müsaid haberler 

rR:1<.ıfn .. nfı 2 nci savfada) 
vaziyet, onu düsünmeğe ve düşüne düşü
ne hatalarını görrneğe sevkederse bun -
dan cgerek Alınanyanın - ve onun yanında 
h.dyanın -. gerek bütün dünyanın istifa
de edeceği Şü:Phesiı.rlir. 

* Evet, Almanya, kendisinin tabii hakla-
rının hududları içinde kaldıkça. insan -
hk, miUiyet ve hatta sulh namına, bü -
tün dünyanın biıtaraf efkannı kendi etra
fında hissedebilirdi. Hattii, onun kendi 
ha.klannı müdafaa için silahlanmak ve 
icabında kuvvete müracaat ~tanek isteme
sini bire hoş ve tabii görmek kabildi. Fa
kat. iddialarının hududu bunu aşıp ta 
Almanya, teveccüh ettiği her istikamet
te her kapının kendisine en geniş şekil -
de açılmasını istiven bir tehdi.tl kuv -
veti halini almca. b~tün vaziyet değiş -
mi~ oldu. Bu dalkikadan itibaren. bu teh
d'idJdir kuvveti muayyen bir çerçeve içi
ne almak, büyük veya küç.ük, bütün öte
ki milletler için farwlmuştu. Almanya, 
Aıvrupanın perişanlığını kendisi için mü~ 
said bir vaziyet şeklinde f!Örii.p te kuvvet 
ve tehdirl politikası '~yesinde kontinan
tal bir heg.emon'j·a tesisi istemeseydi, Av
rupa daıha mülayim bir şekilde, daha ta
bii !bir inkişafa doğru gidebilirdi. Bu -
günkü vaziyet, ya onu 'kapitülasyona, ya
huda da Avropavı harbf' götürecektir. 
Tek wQheli, sert ve eğilmesini bilmez bir 
politikanın, her zaman muvaffakiyet ve
rebilecek bir politika ohnadığını bu tec
rül?e de göstermiştir. 

Bugünkü vaziyette artık bizim tarafı
mmfan mar edilebilece.lc tek bir temen
ni kalryor: fnıgil1erenin dünyayı sulhe 
dıoğn.ı götü:nne'k ii~e. sarfettiği ve da -
ha doğrusu sarfetmek istedi~ gayretler, 
mukabil taraftan vakit geçirilmeksizin an 
laşı 'sın ve insanlar i~in, kendi ellerilc ya
ratr. ı1cları gil;ı,eJ medeniyettı->n istifade e -
dElbilme devri mümkün olduğu mertebe 
uzasın! 

..ı--· 

&il:AÇ'AHA'ZÇINl1 
~AKA.T 

:·:·: ··· ·B.SonPQsı:a. 
DAi< t u C3 I R. 1 LA N ,, 

t BÜTÜN OlKEYi HER GÜN OOLA$11t.., 

Kadın1ar diyorlar ki 
• 

<Ba"'terah 8 inci sayfada) ı sütunlarında teŞhir ediyorla::. 
kızlarda cta bazı kusur ve kabahatler ola- Hülasa: Avaz avaz bekar kalınağı ter -
bilir, fakat bunu umumileştiıecek ve bü- cih ederim diy-e bağr:an erkeklerin başh
tün bir nesli kötülemek doğru değildir. ca k.orktUkl~ kızlarımızın sırtlarına 
Genç erkekler unutmamalıdırlar ki, bu- yıü'klemek istedilderi kabahatlerden ziya
gün llli.itün ka'bahatleri sırtlarına yükle - de kendi huysuzlluklannı, sebatsızlıkları· 
mek istedi!lderi .kızlarımız içinde kendi kız nı, nefislerine hak.im olamadıklarını bıl -
kardeşleri yarınki çocuğunun anaları, dikleri için, aile yuvası lrunnağa, o yu • 
kendi anaları bulunmaktadır. vayı .şenlendirip idame etrneğe kendile -

Süslenımeği. temiz gezmeyi, kudreti rinde cesaret ve kabiliyet görmedikle -
varsa modayn az ~ tabi olmağı genç rinden. ve alışmış kudurmuş.tan beterdir 
bir k~a, yahud yeni evli bir kadına çok kaıbilinden, eııgeç sokak hayatına döne -
görmemelidir. Bu onun hakkıdır. Bun - OO!derini bildiklerinden, ne olur ne ol • 
dan bin türlü mana çıkarmamalı. Ayıp maz, üstelik bir de nafaka vermeğe mah 
ve güna'htır. Dünyanın her tarafında, kUın olmaktan çekindiklerindendir.ı. 
hatta vahşilerde bile, evlenmek arzu e • 
den bir kız eşe dosta, akraba ve arka -
daşlarına karşı mes'ud olduğunu göster -
mek ister, .bu pek tabiidir. Şu şartla ki 
bu lbütçeyi sarsmamalıdır. Ne kız. ne de 
eıikek kendi akranından aşağ: görün."Tıek 
i.steme7., buna se'bebsiz mani olıruı.k. evin 
düzenini ekseriya bozar. 

Genç kızlanmı:z otomobil isterlermiş, 
balodan ayrılmazlarmış, kaşlarını yolı:ır ~ 
lar, yüzlerini boyarlar. sigara içerlermiş, 
f!V kadını olmazlarmış v.s. Fakat acab:ı 

kaç tanesi böyledir? Bu zavallıları da 

Erkekler diyorlar ki 
:Rastı\rnfı 8 inci sayfada) 

keklerin hepsi vazifüsini bilir. Belki bil -
miyen de vardır. Erkeğin bütün müca -
delesi, çırpınması yuvası içindir. Şimdi, 
evini umunsamıyan, kocasından sıonra e -
vine dönen kadınları görüyorum da ne 
yalan söyliyeyim, evlenmekten ürk:.iyo -
rum. Bilmem haksız mıyım? ..• .... cv~·~·ı .. ··~;;;·;;~•tHHHHf 

yoldan ve baştan çıkaran gene erkekler Çocuk - Çocuk E.sirgeme Kurumu tara -
değil midir? B~n bilir bilmez ankete i fından çıkarılan b_? mecmwuııı:ı 14B wıcu sa 
• • n. ed .... 1 r'k .. d"' yı.sı çıok ungln mundcrecatla ve yepyeni bir 
ıştıra:~ en o gen~e:, oyna en gor u "" şekllde çıktı. Tabı ve nefasetinin giju,ell!A1 
ğümüz çocuklar, acaba bu şerait altında kadar, içi de o nJ.ıilıette enteresandır.şltr, tıı 
mı dünyaya gelmişler? Tabii hayır. kftye ve romanları Oku.yuculannın sempa.ti-

Gcnç ve biraz güzelce bir kız sokağa çı- sini toplayacak ve lrendllerıne güzel saaUer 
kansa hangi genç erkek ve hatta evli yaşatacaktır. Bu güzel dergtyt btitün m.em -

ldkot çocıtklarına bllhasın ta.vs1ye ederlz. 
barklılar bu kızın peşine takılınıyor, ona 
rahat V'<!ri~r ve yüzleri kızarmadan söz ,. 
atmıyıorlar? Bu hallece her gün rastgele
bilirsiniz, zabıta vak'alan da buna canlı 
bir şırlıiddir. Erkekler bu i§i acaba. o kız-

Ankara borsası 
--···-

la evlen~k için ve hüsnü niyetle mi ya
p•yıorlar? Tabii hayır. Yalnız eğlenmc'k 

Afl)q - ltapanıt tiatlan 29 · 7 • 939 

ve mümkün ise o zavallıyı baştan çıkar -
mak için. Aldananın vay haline. İşte şim tondra 

diki eclteklerimizin ekserisinin d~nce
leri, eğlenceleri budur. Buna muvaffak 
olmak için de kibar ve zengin görJkmek 
lmmdır. Öyle görünme:~ için de şık ol -
mak lazım, şıklık ise para ile olur. Pa -
rası olmıyan kefaletle, taksitle Beyoğ!u
nun en tanınmış terzisinde elbıse yaptı -
rır, hem de birkaç kat olacak, kundura, 
şapka, kravat ve gömlek ona göre ... Son

Nn - Yor• 
!Parla 
Mlllno 
Cenew• 
Amutera= 
IBerlln 
Brüksel 
Atlna 
Botr& 
)>rag 
Madrtd 

ra kızlara müsrif derler. He]<> arkadaşla- varıon 
nndan ödünç elıbise, balo için kiralık Budapefte 
smokin veya fra!k alanlar... Blıkreı 

ÇEKLER 

Açıllı 
5.9175 

126.6l 
8..!61i 
6.M76 

28.6675 
<7.81 
rıo.816 

il .fit 
1.08 
J.66 

4.825 
14.0B 
~.8826 
~.fijfi 
(ıjj06 

2.ll9 
İşte böylece b'iiıtün boş vakitlerini so - ~~:~=ma s4. o> 

kaklarda sü.ııtmek, kız veya kadın avla - tokholm 29.7776 

K:apanıı 
1.9275 

ııe.&2 

J..115 
8..&676 

t.8.S&76 
157 .aı 
60.816 
21.Sl 

ı .os 
1.66 
4.l26 

J,.08 
23.8825 
24.676 

0.00C> 
2-89 

84.606 
'-!M77r, 
2S.89 makla geçiren, d'üşüncesi az genç kızlan ·'!~kova 1 '3.89 

·-------------.....;.--------------1 baştan çı.karnnağa uğrg,şan, veyahud csa -
sen ahlMo pdlt maılbut olmıyon bir kadı-
nı elde et.me'h."'İJ!n iftihar duyan ve övü - 1-----------.--A-çı-lıı---K-.p-.-•• -,-' 
nen bu bekar erkekler, çok asil ve necip Türk borcu ı peıın _ 

İSTİKRAZLAR 

olan !kızlarımızın ekserisini böyle hazır .f • lI • 

lokma zannediyorlar ve bilir bilmez, ya- • I vadell 

lan yanlış iddialarla ken<:1tlerini 1ıazete 
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Birinci _Maarif 
dün • 

mesaısını 
• • 

Şôrası 
bitirdi 

Danz·g müstahkem bir 
kale halini aldı 

(B<L§tarafı 1 inci sayfada) bulmadı. Üniıversite p.rofeSörünün şah zel hazırlanımı.ş olın!lsından dolayı duy -
duğu hazzı ifade etti. 

(B~tarafı 1 inci saytacta) 1 erkanrharbiye garü> cephesınde ancak 3'J 
Şehir miistahkem bir mevkie benze - fırka aSker !bırakacaktır. Buna mukabil 

mQıtedir. Naziler Danziğin askerılcş - ordunun külçesi şar • .: tarafına yığılacu
tirilmcsini tamamen bitirmişlerdir. Kış- tır. Dünkü toplantıda verile ı karar.r.r sen fikirlerinden istifadeyi kafi say -

An.kara 29 (A.A.) _Maarif şlırası u - dı ve üniversitede esas takrirdedir, 
mumi hey.eti 29.7.939 Cuma;rtesi günü profe~.örün !~ şa~i)\zli takrirllerin
saat 9 30 da Maarif Vekilliği müsteşarı de .. mundemıçtır, dedı. 
İhsan 'sungurun reısliğinde toplandı. 1 Universite Edebiyat Fakültesi do -

Nc't:icede :raporun heyeti umumiyesi 
reye konar~ kabul edildi. 

Hür ve demokrat bır hava içinde muh
telif maarif meselelerinde merrueket da
vası halinde en kıskanç bir ihtimamla, 
geceli ,gündüzlü ınüıtalea eden şiiranın 

mesaisi hitama eriyordu. Aza arasından 
<birçok zaıtkır edindikleri müsbet ve yük
sek intıba1an ifade içm tehalük gösteri
yor. Ve söz istiyorlardı. Bu zatlardan Mal 
tepe askeri lisesi ed b'ynt öğretmeni yar
lbny İsmail Halkkı Önderdoğan 32 seııe
lillı:: süren muallimlik hayatımın en mes'ud 
zamanlannı şura münasebetile idrak br.h 
tiyarlığına erdiğinden ha.hisle: cŞuraya 
gcl'iriken yarpılacak müzakerel('t' ve alına
cak neticeler hakkında az çok tereddüd 
içinde idim. 

lalar askerle tıklım tıklım doludur. Po- Şimdi ordunun nak'iye servisleri ıle de 
lis te birçok tev!!tifat yapmıştır. Lehlilcr miry'Ollan idaresi kuvvetin yeni tevzi 
salklanmakta, çoluk çocuklarını da Polon- şekline göre tren tarifeierini değıştir .. 
yaya yollamaktadırlar. himmat n..ı:kliyatmın yüzde 80 i şarka 

ı - Orta Okul açılmlynn yerlerde ki - çentlerinden Enver Ziya K.aral do -
fayetli görülen illk okullara orta öğreti- çentlerin istihdam şeklinde ve faali -
me hazırlayıcı akşam sınıfları açmak sa- yetlerinde bir eksiklik görmediğini 
fıllı~eti verilmesinin orta oğretim ko - sövledi. Mebmed Emin Erişirgil, ten
mi<zyonunca tetkikine dair yayın direk- kid1ere cevafb vererek seminer mesa
törlü,ğü Faik Reşid ~1nı.ıt tarafından ve- isinin ehemmivetinde ısrar etti, Yük
rilen takrir okunmuş ve Vekaletçe tet - SE'k Öğretim okulunun inkişafı ted -
kiki kararkıştırılnuştır. birlerinin düşünülmiis olmakla bera -

Führer'in tedbirleri mekle mP~ldürler. Artık bütün mü -
Berlir:de oturan ecnebılerın aldıkları tevcih cdiınıiştir ve bu dakfk dan iti • 

mnlılmata göre: Hitler 2 Ağustos tarıhi baren yedek cephan!:'oin yüzde 90 nı şark 
için büyük kn.ıronay reisliğınden mufassal ı depolar na yığılmış bulunmaktadır. 
bir rapor istemiştir. Bu raporda bilhassa Diğer taraftan Hit'e:r etkanıharbiye .. 
ordu mevcudu. ihtiyat cephane, benzin 1 den Berlin - Roma mıhverınin asked ba
mi.ktarı, Alınan lruvvetlerının umumi va-ı kumlan Londra Paris mihverine üstün 
ziyeti, hele bir harıb v:ukuun.dn ordu hare- o1duğunu gösterobilec_lc şekilde rakam -
ketinin hasad üzerinde yapacağı tesir l lann neşredilmesini istem~tir. Bu mü . 
bildirilecektir. naseıbetle yazılacak makaleler Alman ga· 

2 - Pilin .kxxmisyıonu raporunun geçen bor profesörü muhakkak oradan yetişir 
tqplantıdan kalına yüksek öğretime aid saymadığını anla1ıtL 
kısmı hak!kında komisyon reisi siyasal Fakültelerin programlan EcnEfui mü.şaıhidlerın kanaatlerine göre :>Jetelerinin i.l:k sayfa' rında çıkacaktır. 

bilgiler cOOılu direktörü Emin Erisirgilin Üniversite İktısad Fakültesi umu -

Dokuz ap1rtıman 
soyan llyaşında bir 

hırsız yakalandı 

izahatı dinlendi. Bu kısım şu esasları ih- mi iktıc:ad ve maliye tedrisi ordinaryüs 
tiva ediyordu:. orof-esörü Neumark türkçe olarak lise 

.a - lstan'bul Üniversitesi Tıb ve Fen ile Üniver.site tahsil sistemlerinin bir 
F.alkülielerindeki klinık ve laboratuynr olnıadı~mı, bu farkı talebenin kol'avca 
sıkıntısının izalesi için Ankara Tıb Fa - 'kıcı.vrryamadı~ı. kita'b ve takrirleri 
kıül.tesinin inşası işinin tacili ve Ankara takib etme® fazla tema rül ettiğini 
ziraat enstitüsünde bir tabii ilimler fa- söyledi. Fakültelerin p~ıYramlarını 
kültesinin tesisi. da yüklü 'buldu. Tatebe için etraflı ha 

Burada çıok hür bir kürs\i, demokrat 
ibiT hava, AJ.icena.b bir muhit buldum. Mü
zaıkcrelerden büıyUk istifadeler ettim. Sa
yın Maarif Ve'kRine bu değerli hizmet -
!erinden dolayı en kalbi şükranlarımı su
narım. dedi. (8astarafı 1 inci sayfada) 

lb - Bütün fakültıe ve yüksek mekteb- vat ve iktısad şartlarını gösteren si -
lerin bir elden idare edilerek kuvvet ta- ciller tutulmasını :fuydalı sayd1ğını i -
sarrufunun temini, lcri sürdü. 

Hür ve demokratik bir hava Melh:med Emin, girdiği aprtımanlarda 
Şura müızakerelerin başından itibaren para, mücevlher, ufak tefek eşya ve ta~

yakın lbir alaka He dinleyicilere mahsus n~lmesi kıolay ne bulursa aldıktan son
sıra!ardan taki'b etırniş olan Manisa meb'u ra, tekrar ayni şekilde pence~ ve bal -
su Kam."Tl Nami Duru da hissiyatmı ifa - konlardan atlıynrak, firar etmiştir. 

c - Bütün yüıksek mekteb ve fakül -
telere şfunil bir kariyer akademik niza -
mının teessüsü için kanun hazırlanması. 

Ankarada milli kütüphane 
d - An'kara Ünh'ersitesinin tesisi ile 

ınüvazi o!arak Ankarada bir milli kütüO
hane teşkili. 

e - Üniversite şehirlerjnde talebenjn 
Yeme ve ya1ıma ihtiyaçlarını karşılıya -
ca.k tedbirlmn bu şehirıer belediyeleri 
Jle ~erelk:en alınması. 

f __, Ayni mesleğe ei.eman yetiştiren 

falki.iJlt:elerde sınıf ve tedrisat bakımın -
dan birli!k temini. 

ıg - Yüksek mekte'b ve fakültelerde 
asistan miktıarmın artırılması ve asis
\anlığın yalnız doçentliğe müntehi bir 
kariyer sayıJınamas~ ve psistanlıkta 
geçirilen müddetin staj sayılması için 
kanuni mevzuatta tadilat yapılınası, 

Talebe ve köylü 
b - Fakülte ve yüksek mekteb genç 

lerine Amme hizmeti zevkini tattıra -
cak, onları halk ve köylü ile yakından 
temas ettirerek faydalı olmak imka -
nına eriştirecek tedbiI'lerin düşünülüp 
oııganize edilmesi, 

i - Her yıl Ankara, İstanbul yük -
sek mekte'b ve fakülteler mümessille
ıinin toplanarak memleket tetkikleri 
için aralarında iş bölümü yapmalarına 
Ve fikir teati etmelerine zemin haızır
lanması, 

j - Devlet dairelerinin tamamen ob 
jektif olan tetkik meselelerinde Üniver 
siteden istifade etmesi. 

k - Ankara ve İstanftml Üniversite 
llla.hallerinin toplu bir şekilde teessü
&U için tedbir alınması. 

Çocuk operatörliiğü 

Söz alan profesör Salim Ali Dilem -
r:. Tıb Fakültesinde çocuk operatör -
lugi}e ort()pedinin müstakil birer ih -
tısas şlibesi sayılmasını istedi. 

Pertevniyal lisesi edebiyat öğretme
ni. Tevfik Arad raporu: Yüksek öğreti
rnın manevi tarafı üzerinde, bilıhassa 
~ntlerin ~tişme ve istihdam taı-z
lanı~ yüksek öğretmen dkulundan 
tanı öğretmen yetiştirilmesi noktala -
~dan eksik buldu. Hukuk Fakültesi 
~~ıı Ali Fuad Başgil plandaki esas-
~rı takdir etti. Yalnız hukuk fakü1te

lrinde takririn esas olduğunu, çünkü 
:atlbikat sahıısının ıbizzat hayat oldu
~nu izah etti. Talebeyi ana dil ba -

lllı.ndan takviyeye muhtaç buldu. Bu 
~ biraz da yabancı dile proparnnda 
~~ne varan lüzumun<lan fazla e
-~iyet verişe atfetti. 

Yilksek öğretim 

On beş dakika teneffüsten sonra Ma 
~rtt Vekili Hasan Ali Yücelin reisli -
'Po nde toplanan Şura umumi heyeti ra
'trı ~ yüksek öğretime aid kısmır~ın 
tıs Üzakeresine devam etti. Yüksek Ik
d ad "Ve T.iıcaret okulu profesörlerin -
den Vehlbi Sandal komisyon raporun
~aıı .bahsedilen şekilde devletin üni -

l'sıteye tetkik işi verme5ini uygun 

Edcbivat Fakiiltesi 

Üniversit<' Edebiyat Fakültesi de -
kanı Hamid On!lllsu Edebiyat Fakül • 
tesinin bina bakımından mü~ül va -
ziyette oldu;runu SövlP.di. Tedris un
~uru azlığından ba~tti. Ya'bancı di
lin edebiyat fakültesi için hüyük e'hem 
miyetinden bahsetti. 

de etmek ricasında bulundu ve kürsüye Bu yaman hırsızı takib eden zabıta ge
geledek şuranın hür ve demokratik bi~ çenlerde yakalnmış, fakat çocuık kara -
hava içinde aldı:ğı neticelerin ehem:mi - kıola sev-.kedilmek üze:-e yola çıkarıldığı 
yetinden bahsetfti ve Maarif Vekilini bun- sırada, mu!hafazasına memur polisin e -
dan dolayı öğdü. }inden kaçmıştır. Çok geçmeden yeni -

Maarif Yek ilinin nutku den yakalanan ıküçük hırsızın yapılan tah 

lıimden ziyade 1&n'at 

Ankcrra 29 (Hususi) - Maarif şt'.irası- kikat sonunda dokuz apartıman soyduğu 
nı söYJediği mühim bir nutukla kapıyan tesbit edilmiŞtir. 

Bundan sonra 8&L alan İsmail Hakkı 
Baltacıoğ'Lu Ünivıers\tenin niçin mevcud 
olduğunu araştırdı ve planda buna ce -
valb bulamadığını söyledi. Üniversitenin 
gayesi !Ile pres'izyon, ne ihtısas, ne de kre
asyonda buldu. Üniversitenin sadece in
sani, ilıni usullere insiye et.tiğinı söyledi. 

:Maarif Vekili Hasan Ali Yüce! verimli 1 Dün adliyeye teslim olunan maznun 
çalışmalardan dolayı azaya teşekldir et- çıocuğu, müddetumumilik b1icvab edil -
tikten sonra dedi ki: mesi i~in Sultanahmed l inci sulh ceza 

23 talimatname hakkıni::Ia 'kararlar Mki:ıni Reşid.in huz.uruna çıkartmıştır. 
aldınız. Bu çalışmalar ve elde edilen Haklın, yapılan hafi sorguyu müteakib 
neticeler, emeklerinizin verimini g&-I 11 yaşındaki Mdhrned Eminin tevkifine 
termeğe kafidir. Bu kararlan tatbike karar vermiştir. 

Universite kapılannın .ardın.a kadar a· 
çık olması, Üniversitelinin ana dilindt"n 
baŞka iki dil daha bilmesi, bunun için de 
Galatasaray tipinde !iseler açılması 1ü -
zumwıu ileri sürdü. İlim .adamlarının sık 

!başladıktan sonra memleket maari - -------
finde hasıl olacak yeni inkişafların se- Kral Karol dun akşam 
meresini şimdiden ttıhmin güç değil-

dir. izmiri terketti 
Milli Şef 

Aziz meslektaşlarım, 
sık ilim ve san'at kongrelerinde karşı -
laşması lüzurmınu işaret etti. İlimden zi- Bütün hayatını 'Ilürk milletine ııer-
yade san'ata ihtiyacımızı tebarüz ettiröi. leme ve yüks:ıı:ıe yollarını açmağa ve 

Taıl)·m ve t b' d R d S bunda en tesırlı vasıtaları yaratmag·a er rye azasın an eşa em . • 
..... u· s· Ü . 't . . . .. hasreden Mıllı Şef ve Reisicümhuru-..... u~ın ırer nıversı enın g.ayesını mu- .. .. t İ .. 
cerred bir ihakikat taharrisinde bulmadı, mu~ ~~yuk .. ~t nonü, Y_üksek he -
:ıt..t' h . . d h k'k . y vetımızm butun çalışmalarıle ""'k ,.a-
.ıı.u ısas arıcın e a ı at aranamıyacagı- .; • .. 'r" ,, 

..;.:. ,_d. 1.. k . kından a.la'ka.landılar. Muzakereleri 
nı ;:,.vyu.: ı, p an oıms""llun raporu reye b d ,_ 

1 
.. ' 

,,~ ura a .ırnnı~ıı an büt .. 
Jrorıulara.k .aynen '.kabul olundu ve saat 14 . :-'-- . u.~ .. meseleleri 
de celse tatil edildi. dıkkatle takıb ettılcr. Butun Şura ü -

lk. . I yelerini yüksek huzurlarına kabul et-
ıncı ce se mek lutıfiinü 'bize bağışlamalan, maa-

Öğleden sonra c.else saat 16 otuzda rif mensuft>lanna, öğretim ve eğitim 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücelin reisli - mesleğine karşı teveooüh etmiş asil 
ğinde açıklı. ve yüksek bir sevginin gururunu he _ 

Plan komisyonu raporunun tetkik ve pimizde yaratmıştır. 
tedr-isata aid kısmı hakkın.da mesleki ve Yüksek heyetinizin sumullü ve isa
teknilk tedrisat umum müdürü Rüşdü U- betli tedbirlerile en U)'\,"Un hal şeklini 
zel izahat verdi. bulan ve bulaook olan her maarif da-

Ra.porun lbu kısmı şu esaslan muhtevi vamızı tahakkuk ettirmek için millet-
idi: çe sarfedeceğimiz cehtin, Milli $ef İs-

(B~crtarafı 1 inci sayfada) 

Otıoray Selçulk istasyonunda tevakkuf 
eder etmez kral orada toplanan köylüler 
tarafından hararetle alkışlanmıştır. Kr&l 
bu samimi tezahürata iltifatlarla muka -
bele etmiştir. 

Efez ıharabelerini ook enteresan bulan 
kral. geçen sene Bergamayı da ziyaret 
etıt'ikini her iki aI'keoloji merkezinin bü
yUk kıy.met ifade ettiğini beyan etmiş -
lcrdir. 

Kral öğle yemeğini Selçukta yedjkten 
sonra saat on altıda !zmire dönerek ya -
tına girdi. Yata lzımrdP mühim miktar -
da lmımnnya alımnı.ştır. Krala refakat e
den to:r:piıck> da md'"..onn yağı alnıı~tır. 

Hü '0metin yeni 
iktısadl tasavvurları 

(Ba~tarafı 1 inci sa11fatfa) 
ve bu fabrikaların firıansman işinin ise 
bir kredi mii~esesi halinde muhafaza c-

a - 1936 yılında Başvekilliğin emrile met İnônünün nur verici önderliği ve 
Maarü Vekilliğinden alakadar vekillik . yiiksek müzaheretl<>rile bizi t'eSVik et
lerin müımessiUerile birlikte tanzim edi- mesi, çalışınailll7.ın en verimli 'bir ba -
len meslt>lki ve teknik tedrisatın inkışafı sarı ile netice]enecei?inden en katı te dilecek olan Sünnerb"nk tarafından te -
hakkın.da planın der'nal tatbikine geç;ı _ ~~natı~ır. Iı:1aarif aile:ine hita'b ed~m mini mevcud tasq•v"Vurlar arasındadır. 
mcsi ve yalnız mesleki tahsil müessese!e- vuce sozlerı. bana, Cumhurivet rnaari H'ükfunet varacağı kararı İkinciteşrin ic
r:inin açılacaik yerlerin memleketin ye _ fi~i:1 .yepyeni bir i~~i~af devresine gir timaında bir kanun layihası ile' Büyük 
ni ikıtısad'i bünyesine göre tekrar gözden dıg-ını anlattı. O gumın tarihi, tarihi- Millet Meclisine arz ve teklif edecektir. 
geçirilmesi. mizde haYırlı ve fevizli bir başlangıç 

L 'UI...- :n.· .. .n ilk k 11 olıacaktır. Bütün varlığını. Türk mil _ 
ıu - ucı IJAı J .... z o u u mezunu o- . . . . 

lan yerlerde mesleğe müteveccih muhte- letının ırfanına. hızmetkar ehnekte ha 

Seker endüstrisi , 
Alınan ihııberlere nazaran milli ban -

kalar taı aıfından kurulmuş bulunan hir lif sınıflı meslek lrurs veya okullan açıl- v~tı~ın ~ıwesim bulanlar, bu özleri 
rronullennde tekrar ederek, bizim gi-

ması. 
bi •bahtiyar obnalıd1rlar. 

an-onim şirket tanafından bugün idare 
edilmekte olan şelker endüstrimizin dev
letleştirilmesi mevı;uubahsf.ır. Böyle bir 
tasavv.unm tatlbffi<ine geçebilmek için hü
kıimet madıdi imkanlar araştırmakta~r. 

e - Orta ticaret okullarile liselerinin 
çoğaltılma5'1. 

d - Orta ticaret okullarının muhte -
lif ticari müesseselere tezgahtar yetiştı
recek şekilde tensı.k edihnesi ve ticaret 
l~lerinde de memur yetiştirecek şube
ler açılması. 

e - Tkaret okullarına muallim yetiş
tirmek üzere yfildsek tıcaret ve iktısad 
mektebinde bir şube açılması. 

f - Ankarada bir yükse« iktısad ve 
ticaret mektdbi açılına&t Jutinlannın 
tetkiki. 

Candan çalıştınrz. Hepinize biltün 
vürei?'imJe, ayrı ayrı teşekk.!lr ede -
rim. Tememıilerim, vakın bir zaman
da sizinle gene bera:ber çalışmak ve 
maarif davalarımızı beraberce hallet -
mek fırsatını bulmaktır. Mnaıif Şft -
rasının lbirlnci toplantısını kapıyorum. 

Susıgırhk belediye seçimi 
yeniden yapılacak 

faarif Surası 4 Balıkesir (Hususi) - Susığırhk be-
• lediye mecli.<rl in1i'habında kanuna ay

T rabzonda fındık rekoltesı kırı bazı dhetıler .görüldüğünden Dev-
Trab:ron 29 (A.A.) - Kuraklık yiizün- Jet ŞCırası tarafından intihabın yeni -

den ~ mınıta'kıa.larda fındık mahsulü den yapılmasına karar verilmiştir. Ka
d'ökiHmeğe baŞlarnıştır. Bu yıl reiolte rar Vil~yet vasıtasilc kaza kaymakam-

Söı alan yüksek tedrisat umumt mü - talhm.inlerden n<:bendır. Alçak semtler- l~na bildirilmiştir. Seçim Ağustos 
<lirli Etem Menemencioğ'lu mevzuun gü- de fındık toplama lpne ~r. bidayetinde yapılacaktır. 

Biri iktisadi, diğeri 
içtimai iki mühim 

cemiyet lağvedilecek 
(B~tarafl 1 inci sctıJfadaJ 

cürrileden olmak üzere şehrimizdeki ko
misyon da sık. sık toplantılar yapmakta 
ve Tamrnuz sonuna kad:ır tasfiyeye tabi 
tutulması icab eden teşekkülleri seçmek
tedir. 

Bu arada biri iktısadi, diğeri içtimaı 
iki müessesenin 'kanuni vaziyetleri muh· 
tacı tetJkik görüldüğünden, lağvedilme · 
leri cihetine gidilmesi nuıhtemel görill 
mektedir. 

Başvekil dun akşam 
Ankaray l avdet etti 

fB~carafı 1 inci sa11Jada) 
lh"b, paviyonlnn gezmeğe başlamıştır. 
Başvekile, tetfkikleri esnasında Sanayi 
Birliği reisi ile Sanayi Birliğ! umum.t kA
tibi liı.znn gefon izahatı vermişlerdir. 

Refik Saydam, sergiyi dikkatle tetkik
ten geçirm~ kendilerine verilen izahatı 
b'üyiifk bir alruca ile dinliyerek, bir !asım 
sanayi erbabmm derdleri ve dileklerile 
alakadar oltrn.ruştıır. Başvekil, sergide kırk 
beş dakika kalml§tır. Bu arada sergi bakı 
kınd<.dtl ihtisaslannı şöyle bildir:niştir: 

- Sergiyi gördüm, çok memnun ol 
dum. Burada gazetecilere düşen vazife 
bunların nefasetini tebarüz ettirmek ve 
Avruıpa mallarının satışına karşı, bu sa .. 
trşı durduracak şekilde vaziyeti ortaya 
koyma!ktır.> 

Başvekil dün akşam saat i3,5 ta Kadı ., 
köy vapuriie Haydarpaşaya geçmiş, '1 
trenile de An!karaya hareket etmiştJr. 
Daktox Re!i'k Sayıdam, Hariciye VeldU 
Şükrü Saraooğlu, vali, parti ve vilayei 
erkanı tarafından uğurlanmıştır. 

içinde bir general bulunan 
bir Japon tayyaresini 

Ç!nliler düşürdüler 
Ohun.king 29 (A.A.) - Chekiai ajan • 

sından: 

Çinlilerin tayyare dafii bataryaları. 

Hlupeh'in şarkında kain Hungmeı kazuı 
civarında bir J a.peh"l bombardıman tayya
resını düşünnüşlerdir. Bu tnyyarede 
Hanlkıowd.a!ki Japan er'kinıhaıibiye reJsl 
General Toji dahi~ olmak üzere yüksek 
rü.tı'bede 11 Japon zab·ti bulunuyordu. 

Tayıyare ateş alarak yere düşmüş. par .. 
ça1anmış olup içindekiler derhal telef ol., 
muşlardır. Zabitler, bir asked konferan-. 
sa iştirak etmek üııere Şnn.ghaya gidiyor~ 
lardı. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank ŞubeıJ 

Merkezi: Berliıı 

Türkiye fUbeleriı • 
Galata - İstanbul - İzmir 

Deposu: İal Tütün Gümrüğil 
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iMiS? 1 
IDevlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il~:1!arı 

Devlet demiryolları 5 nci iıletme müdllrlüğünden 

E 
liiuU-UUU-11111111111~ .. -om... Çeviren • • H. Alaz Adllll .. Ull~ 

l - Fevzipaşa - Diyarbakır hattı üzerinde Alkçadağ - Malatya istasymılan 

arasında kilometıre 23:3 + 500 - 234 + 800 de 10,000 ve Şefkat Yolçatı istasyon
Ian arasında kilometre 337-339 da 10,003 ki cem'an 20,000 M3 balastin şartname 
ve mukavıeDe projesıne tevfikan kırdırma, hat lrenanna Figüre ettinnek liiUI'eti· 
le iıhzar v:e teSJ.imi kapalı zarf usu1i1e ekSilltmeye konumluştur • 

'Pelogeya, kendini doktora gösterm~k 
için, tA otuz deratlik bir mesafeden koy 

hastanesine geldi. 
Evinden şafak sökerken çılunıştı. An • 

cak öğleye doğru, tek katlı beyaz. kö! 
hastanesinin kapısı önünde atından ındı. 
Ve orada, kapının önünde durmakta olan 
köylülerden birine: 

- Cerrah hasta kabul ediyor mu? diye 

sordu. 
Köylü lf.iyi.ik bir alfika ile: 
- Cerra!ı mı? diye tekrarladı. Sen has 

ta mısın? Nen var? Karnın falan mı ağ • 
nyor? 

Pelaıgeya, adeta inler gibi bir sesle: 
- Evet. hastayıım, dedi. 
Köylü: 
- Ben de hastayım yavrum, diye inle· 

di. Galiba fazla darı yemişim!. Yedinci o• 
olarak deftere yazıldım. 

Pelageya. atını oradaki ağaçlardan bi· 
rine bağlıyarak !hastaneden içeri gırdf. 

Hastaları, ddktor muavini lvan Kuz • 
miç muayene ediyordu. 1van Kuzmiç, kır 
saçlı, ufıılk tefek ve köylüler arasında 
pe'k maruf lbir ihtLyardı. 

Bütün civar halkı onu tanır, herkes o· 
nu metheder ve her nedense ona ccerrah> 
derlerdi 

Sırası gelince Pelagt>ya, carrahın oda· 
sına girdi: yerlere kadar eğilmek sure • 
tile onu selamladı ve bir sandalyaya o· 
turdu. 

İvan Kuzmiç: 
- Nen var, kadın, hasta mısın? d:ye 

oordu. 
Pelageya inler gibi bir sesle cevab ver

di: 
- Evet hastayım ı hem de çok hasta • 

yım. Bütün vücudü.m hasta. Her yanım, 
h€r ıke.miğim ayrı ayrı ağrıyor; yüreğim 
de de bir ağırlık var. 

İıvan Kıuzmiç alakasız bir eda ile sor • 
du: 

- Peki, bu senin hastalığın ne za • 
mandan:beri devam ediyor? Ne zaman 
b~ladı? 

- Sonlbahardanberi !van Kuzmiç; tam 
son'banardarfucri. Ki.>cam Dirnitri Naumiç 
şclıirden geldiği gün hastalandım. Ben 
mutfakta yufka açıyordum. Kocam Dl · 
mitri Naumiç hamur işlerini p€k sever. 

Diye sormuştu. Bu suale fevkalade 
hiddetlenen doktor Oğuz da ona: 

- Evet Emine, bu cesareti göste • 
ırenlere sık, sık rastgeliyorum; ceva -
bnı ı vermişti. 

Hayri bey o ıgündenberi dokrorla 
Eminenin arasının büsbütün açıldığı
m görüyor. 

Halbuki doktor Oğuzun gayet çok 
hastaları var. Ve heI'g'iin bu hasta
lar artmakta bir silrü aıbdal ve sonra
tian gör.meler bu monden doktor tara
.fından tedavi edilmeği lbir kiıbarlık te
iakki ediyorlar. 
Hast~1an güzel nevrastenik kadın • 

far, onları eğlendirerek tedavi ediyor. 
aamar katılığı çeken1ere ise yemeğe ve 
içıneğe müsaade ectiği için bir sürüsü 
kendi doktorlarını terkedip, perhizsiz 
tedavi yapan <iokror Oğuza koşuyor -
lar. 

Muhakkak doktor Oğuz yakın bir za
, manda iyi bir servet yapacak. Hem 
j ae zengin bir kızla evlenecek.. onun 
gözü üniversitede, üniversite profe -
sörü de olmak istiyor. İlim için deği~. 
profesör ünvanı ile çok daha fazla mü.ş
teri avlııyabilmek için ... 

Ona bu sene Adada bir dispanser aç
mak fikri zengin kızlarla yakından te
·mas etmek için geldi. Kışın yerine 
ıgenç bir doktor bırakacak. Kendisi 
yazları Adaya gelen kızları bu hayırlı 
müessese yüızünden epeyce yakın ta. 
nıyacak. Altı ay evıvel aklından geç -
miş olan bu projeyi sırf zengin aile ka
dınlarının merhamet ve cömeroliğile 
hMarabildi. 

DJktor Oğuz: 
- Emine hanım; diye ısrarda devam 

edivor. Eğer i'ikri Ertekin beyefendi
nin sizin şarkı söylenıenize müsaade 
etmıyeceğini 7.annedh·orsanız .. 

Genç kız doktor.un sözünü kesiyor. 
- Onun veyahud halamın, l})qhassa 

halamın 'bu işe n.uhalif olacağından e· 
minim. 

Keneli kendine: ırKtzının sesile bir 

Ben hem yufka açıyor, hem de kocamı 'karardı. O ise, ciddi, ve ağır adımlarla 
düşünüym-dum: cAcaba kocam ne yapı . ilerliyor, esen rüzg3.rla sakalı sağa sola 
yor?> diye zihnimden geçiriyordum. Çün gidiyordu. Sırtında şehir işi bir göm • 
kü o sıralarda kocam şehirde bulunu • lek, ayağında gene ,ehir işi kunduralar 
yordu; köY.imüz namına onu meb'wı vardı. 
seçmişlerdi... KDcamın ayağındaki şehir işi iskar -

Doktor muavini kadının sözünti ke • pinleri görünce yüreğimden bir cah» 
serek: koptu. cEyvah, diye düşündüm. Ben btı 

- Falkat rica ederim müsaade ediniz, kıyafetiımle onun eşi nasıl olabıli:: -
dedi. sn buraya kocanızdan bahsetmeğe dim?:ı. 
mi geldiniz, yıoksa hastalığınızı anlat • Tamamen sersemlem~tim. Dimihi 
mağa mı? Naumiç ağır adımlarla yanıma yaklaş-

2 - Eksilime 15/8/939 da Sah günü saat 11 de Malatya işletme binasında ya· 
pılacaktı.r. 

3- Muhammen bedel 30,000 lira. muvakkat teminat 2250 liradır. 
4 - Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve bu iJe girme

ğe manii kanunisi bulunmadığına dair beyarmame, muvakkat teminat makhu· 
zu veya banka mektubunun mukavele ve şartnam.eM'll:! birlikte mühürlü zarf 
içinde tayin ed.Llen gün ve saatten bir sa at evveline kadar k.:mıisyon reisliğine 

vermeleri ıazundır. 
5 - ,Bu işe ai:d şartname ve mukavele projesi Malatya, Ankara, Haydarpa~ 

işletme ve:z:nelerir.ıd~ Diyanbakır, Elazığ, Narlı, EioğJu istasyonlannd:a istekll-
l~v~ 150 kunı.ş bedel mukabilinde verilir. (3322) (5580) 

- Allı:dı, All~. anla.tı.yoruz ya f van tı: ı İ•tanbul J ı • Belediyesi linları 
Kuızmiç, neye sözümi.i kesiyorsunuz? Ha, - Merhaıba Pela.geya, dedi. Yıllardır 

~di~~:B~m~fuk~~~a ~~~cinkgo-riişmed~ n~~n ~k~rm? ~----------------------------~ 100,000 aded parke taşı 11,000 lira tah rniın edilen bedel üzerinden şartnamesi 
yıordu.m; bir de ne bakayım, ~ ko~n A:'btal karı, kocamın sırtındaki torba - mucibince kapalı zarfla mübayaa edilecdktir. İlk temiuatı 825 llradır. thale 
su:ratlı Agafya teyze hem ellerini kolla· sını alacaık yerde sersem sersem aya - 14/8/939 p · · d D A E 1 azattesi güniı saat HS e ai mı ncümende yapı acaktır. Şartname-
rını sallıyarak mutfağa doğru koşuyor, ğındaki iskar.pinlere bakıyordum. Bu a • 
h d b .,,ıı, rd si Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde göriiTebilir. Talihlerin 939 yılına 

em e a,mınyıo u: rada aklımdan da c:.unlan geçırıyor -
Tr,,..., ıLv-.o p 1 k :.- aid Ticaret Odası vesikas.ı ve ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 nu 

- .. ~, ~'i e agey~ a, seninki ge - dum: cEyıva'h kocam iskarpin giymeğe 
liyor. Sırtında toıiblsı. elinde bastonu j, başladı. Şehir kadınlanna alıştı. Artık 
le köy so'kaklarından cakalı cakalı ge - beni lbeğenmiyecckl> 
çiyor. 'V\--aırn da aiklımd"'n l · · .r..V\: .. geçen erı OM:U -

Sevincimden yüreğim güm ğ{1m at • muş gfüi: 
mağa başladı; ayıiklanm birbirine do ~ 

laştı. O kadar şaşırm1'tım kf, ~fkaları 
bir türlü ibıra:kamıyor. gene hamur aç -
makta devam ediyordum. Nihayet yuf 
kalan elimden bırakmağa akıl ettim. 
Derlhal avluya ikoştum. Her taraf günlük 
güaıeşlı"kti. Or.t.alıkta mis gibi, tertemiz 
bir hava vardı. Solda, ağacın altınd!l 

sarı buzağı g~ getiriyor, kuyruğile 

sinekleri 'lrovalıynrdu. Kendi kendime: 
- Eh, diye düşündüm, Dimitri Nau· 

miç şu buzağıya kim bilir ne kadar se • 
vinecek?. 

Doktor muavini kaşlarını çatarak: 
- Fa!kat rica ederim. dedi, hastalığı

nızdan bahsediniz!. 

- Eh sen P.elageya, Pelageya, diye 
söylenmeğe .başladı. Sen cahil bir karı
sın, ben şhndi seninle ne konuşabilirim? 
Ben artık şehir insanı oldum. Münevver 
bir adam oldum .• ben şimdi artık meb -
usum. Daıib, taksim biliyorum.. halbuki 
sen, bellki de adını bile yazamazsın!. Be· 
nim yeriande bir başkası olsaydı bu ra -
hilliğinden ötürü mutlaka seni kapı dı -
şan ederdi. 

Ben hala çitin kenarında dumyortluın. 
Yavaş bir sesle ona: 

- Nasılsın Dimitri Naumiç. dedim. 
Ben cahil bir lkadınun •• sen beni hemen 
kapı dışarı et! 

Bu sözlerim üzerine Dimitri Naumiç, 
beni lrolumdan tuttu: 

- Ben şaka söyledim, Pelageya, de -
di. Ben bwm mahsus söyledim .. sen da -
rılma! 

Kal'bim yeniden atmağa başladı: 

maralı kam.ına göre hazırlayacaklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de ka 
dar Daimi Encümene vermeleri.. (5'742) 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Sabnalma komisyonundan : 

A - MerJc.eziımizle mülhakat için 25 ton çu'buk kükül't alınacaktır. Kükfrr.. 
tün beher kirosunun tahmin bedeli (15,5 !kuruştan) umumunun tutan 13875) 

liıradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız ahnır. 

C - Eksiltme 15/Ağustos/93!.l Salı günü saat 14 de Galatada Karamusıa!a· 
paşa sokağında mezkur merkez satınalma komisyonunda yapılacakt;r. 

D - Eksiitme açık olacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası 280 lira 63 Gruruştn.ır. 
F - Eksiltmeye girP.ceklcrin 1939 sen esi Ticaret Odası vesikalarını gösterme-

tcri şalittıır. (5735) 

y.asından kalh-tı ve odanın içinde dolaş • 
mağa başladı. Nihayet: 

- Kafi, dedi. Hastalığından bahset .• 
nerenizden ralhatmzsınız? 

- Rahat5ızlık mı? Şimdi bir §eyim 
y.ok •• doğru.sunu istersen İvan Kuzmiç 
sıhhatimden şikayete hiç hakkım yok •• 
·çünkü kocam: cBen şaıka ettim• dedi. 
Demek ki o, şaıka söylemiş •• 

dimi çok iyi !hissediyorum. Sana çok te-. 
şekkür ederim.. Allahaısmarladıt. 

Pelageya d-Oktor muavininlıı masası ü
zerine içi buğday dolu bir çıkın bıraktı 

ve lk.apı,ya doğru yollandı. Sonra geri d5-
nerek: 

- İvan Kuzmiç, şu darbı, taksimi ne-
rede öğrenebilirim? Muallimin birine 
başvursam mı, dersiniz? 

- İlahi f van Kuzmiç, ben sank1 ne -
den !bahsediyorum? Böyle çabucak da -
rılmayın! An1atıtığım şeyler içimdeki 
derdden ~ka ne ki? Ha, neme kal • 
m~tmı? Avludan sokak kapısına fırla • 
dun. Kapıya gelince sokağa şöyle bir 
göz geroirdim; solda kilise; kilisenin ya
nında papasın keçisi otluyor, keçiden bi
raz ilerde kırmızı horoz eşC'lenip duru· 
yıoır. Sağdan da Dimitri Naumiç geliyor
du. İvan Naumiç'i görür görmez yüre -
ğim ağzıma geldi. Başım döndü, gözlerim 

- Hiç merak etmeyiniz, dedim, ben Ddk!ft>r muavini: Do'ktıor muavini, de.rin derin içini çe
kerek: 

başka ses arasında bir mukayese ya
pıldığını ister mi hiç--. 

Diye düşündü: 
Fakat bunu yüksek s~sle söyliyeme

di. 
- Hangisi olursa olsun bana müsa

ade ediniz gidip onlardan izin alayım. 
İşte halanızla enişteniz buraya doğru 
geliyorlar.. . Gidiyorum. 

Adeta koşar gibi onların karşısına 
doğru gitti. Emine gülüyordu: 

- Doktor bu dispanser ~i için ku • 
durdu ... İnşallah halam hayır, der. 

Hayri bey: 
- Halan hayır deme7.5e sen daima 

hayır diyebilirsin. 
Diye homurdandı. 

- Halamın hayır demesini tercih 
ederim Hayri amca diyor, insana ha
yır demek o kadar güç geliyor ki. 

- Fakat biraz evvel hayır demekten 
hiç çekinmedin. 

- Demin mi? Ne zaman? 

de amali erlbaa, darb, taksim öğrenirim. - Ta:bii ş~a söylemiş, diye söylendi. 
Ben de adımı kağıda yazabilirim .• sizi, Sana ibir toz, yahud hap falan vereyim 
sizin gfüi dkumu.ş bir adamı mahcuh et- mi? 
mem. - Lüzumu ydk İvan Kuzmiç, nasıhat-

Dokrtbr muavini İvan Kuzmiç sandal- lerine teşekkür ederim. Şimdi ben ken-

Sevgilisi 
Nakleden: Hatic'° Hatib 

gin bir adam. Benim ona yaptığım fe
nalığı ona unutturmak istiyen yüz ka
dın bulabilir ... Eğer parasız bir insan 
olsaydı. Benim gibi bir şey ... O znman 
bu şeye belki de pek cesaret edemez!. 
Ona hayır diyemezdim. 

- Fakat chayır!» diye'bildin ya me
sele burada: 

- Bana darılmışa benziyorsun. 
- Niçin sana <ianlmı.ş olacağım E-

mine?. 
- Osman Tezcana hayır demiş ol

duğum için Hayri amca demindenberi 
her bahane ile sözü oraya götürüyor, 
ve benimle kinayeli, sitemli konu.}mı
ya başlıyorsun. 

- Sana hiç danlmadım Emine! Sana 
öyle geliyor. Senin uslu ve iyi bir kız 
olrlıuğunu bilirim. Bu adamla evlenme-

ğı mademki reddettin; -demek bunun 
için sence mühim bir seıbeb vardı. Çün
kü bu çocu'k artık sizin neslinizin ta -

- Amca Osman Tezcan 
ğil mi? 

- Zengindir. 

zengin de-

· - Niçin demin konuşurken .zengin 
olmadığını ihsas eder tarzda lM.lar 
söyledi. 

- Bunu niçin yapb; bflJıniyorum. 

Yalnız bildiğim bir şey wırsa o da ()s.. 

man Tezcanm .. demin sana şarkı söyle
men için çek veren adam kadar değil; 
fakat Türkiyenin zenginleri içinde va
sat denecek kadar parası olduğudur. 
Mesela o benim yanımda bir Karun 
bir Rok!eller sayı1aıbilir. 

- Benim yanunda artık ne .sayıl
maz? 

- Evet hele senin yanında. A .. . 
Bak... Bak Emine se'\ıgilin gidiyor .. . 
Uykusu gelmiş galiba! 

- Biz de gitsek ... Benim de uykum 
var. 

- Osman Tezcana hayır dediğin za- nımadığı. ta.nıyamıy~~a~ bi~ şey yapı- Bunu söylerken öteden geçip dışarı
ya doğru çıkan Hadi beye gülümsü • 

- Evet, dedi. Muallime gidiniz, mu -
allime •• doktorluk bu işle uğraşmu!. 

Pelaıgeya yerlere kadar eğilerek ka • 
pıdan çııktı. l\fih. Zoşçenko'dan 

O pek ani olmuştu ve tam bir emri 
vakidi. Fakat bu defa müsaade ede -
me2ldi. 

Halbuki doktor Oğuz ne becerikli, 
ne nazik, ne sokulgan bir insandı. Yal-
taklanarak, yalvararak, ya.kararak her 
istediği şeyi elde edebildiği gıöi niha
yet Eminenin halasından Eminenin bu 
müsamerede şarkı söylemesine müsa
ade koparabildi. 

Esasen Ertekin ailesinin ~ O -
ğuzu danltmıya hiç de niyetleri yok • 
tu. 

Onlar doktorun kırları Belldslıı ho· 
şuna gittiğinin farkında idiler. Doktor 
da öteye beriye yani Ertekinlerin ku .. 
lağına gidecek yerlere m~lerinin 
günden güne arttığım ve İstadbulun 
en iyi kazanan doktorlan arasında bu
lunduğunu söylemişti. 

İşte wf ukta \böyle bir zevç bulmak 
ümidi varken onu darıltmak ve kaçır
mak işlerine ıgelmiyordu. Bunun için 
Eminenin dispanser menıfaatine şarkı 
söylemesi tekarrür etti. Emine de bu· 
nu ka:'bul etti. Fakat Ertekinler, aym 

müsamerede Kadriyenin de ŞBrkı rJôy
lemesine müsaade etmemiŞlerdi: 

cHer müsamerede söyliyemez artık 
garib olur!> 

Diye gayet büyük kat'iyetıe onun 
şarkı söylemiye<X'ğini anlatmıtlard'ı. 

Zaten doktor Oğuz Kadriyenin şarkı man en ufak bir vicdan azabı hisset- vor. Eskı lısanla soylıyeyım: « Sana 
medin değil mi? oerestiş ediyor.> Bu asıroa perestiş et-

- Ne söyılüyorsun Hayri acına? .. mek değil sevmek bile ibir mucize ... Ve 
Vakıa vicdan azabı duymadım ... Çün-1 ·en bunu göre göre mademki onu red· 
kü onun beni istemesinde bir knba - 'ı cicdiyorsun, bu yaptığın şeye itiraz et
ııatim yok ... Fakat çok azab ve çok miye hiç birimizin hakkımız yok. Çün
·~eder duydum. Onu perisan bir halde ! kü muhakkak sebeblerin var. 

yordu. 
' söylemesine fazla bir kıymet vıenni • 

ördi.ık.1ce, teselli etmek için ne yapma-1 - Hayri amca siz hala bana inanını
lı? diye kendi kendimi yedim vallahi .. 1 yorsunuz ... Ve tir takım sebeb1erden 

- Çoculk iken bir şeye üzüldüğün ı ~üpheleniyorsunuz; doğru yapmıyor -
vakit! «Öldüm. Bittim,. derdin. sunuz. Tahmin ettiğiniz tarzda sebeb. 

- Evet! «Öldüm. Bittim• tam sözü lerim yok benim. 
buMun ... Hem öldüm. Hem · bittim. - Evet bunu bana demin de söylc-
J'akat çok şüküır ki Osrnanı Tezcan zen- din; niçin tekrarlıyalım? 

-7-

Eminenin halası evvela kat'ı bir 
tonda Erninenin o müsamerede şarkı 

söy liyemiyeceğini söy lecli. 

Ba'bası burada değildi. Kızının böy
le müsamerelerde şarkı söylemesine 

yordu. Dispanser menfaatine yaptla • 
cak bu müsamerede, bir şarkı söyle • 
mesi için bin liralık çek verilmiş olan 
genç kızın konser vermesi Adadan de
ğil, İstanbulun diğer sayfiyelerind• 
bulunanlar arasından da turaya kala· 
balık .getirecekti. 

taraftar olup olmıyacağını bilmiyor - Onun kazancı iyi olacak ve dlspan· 
du. Esasen daha geçen günkü hadiseyi serin bir senelik ihtiyacını temin ede
Sami ağabeyinin nası!l d~ünooeğini bilecekti. 
bilemiyordu. (Arkası var) 
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Aya sof ya mabedi - Kurul ka1tak, kurul... Köyleri -ı - Artık .. ileri gittin, ağa ... Bu 'bah. zarlarını, Hacı Me'hmedin göıllerin!p 
mizde, bizim avratlar yiyecek ekmek, si kapa da, başka şey konuşalım. içine dikti: 
gı·yecek go··n ( 1) bulamazlarken, sen bu Diy·e, bag· ırdı. - Baka, Hacı Mehmed ağa! .. Bu ha- - . t k . lm f d. . . ·znı 

Am Yemekten sonra, saraya geldigimız za e me , yanı e~~ e en ımızın ı rada altın Yaldızlı kayıkların k,N.'l,iine Hacı Mehmed, pi .... lrin davrandı. O tun için, kaltak deyip gidersiniz. - lm k zı k·m . . . lın ak 
"'1"' '1"" s· şekı.ld.., atlarımıza 1binerek konağımıza 0 a sı n ı seyı ıÇErı a am ve kurul... da, sert s~lere tahammülü olınııyan ma ben, onun merdliğini gördüm... ı- "' -~ı- b' 

1 
· k k . ııı:ıı 

v.1 k döndük. geı~ n erı oruma , yam ye l'!el: Diye, Hatice Sultana dil uzatan bağ- zorba başılardan olduğu halde, Ka - zin yol'daŞlar, tbi7lim yamakları ıırıp t tan tarafıo4an vaki olaJbilecıek her hangi 
rı yanık bir yamakla bıçak bıçağa gel- 'bakçı Mustafanın adeta azaTlar gilii geçirmişler.. biraderin derisini de de- Elçi Efendimizin maiyetinde s - bir sarkıntılığı önlemek vazifesile sa· 
miştl. söylediği sözlere aldırmadı: lik deşik etmişler. Hatta ele geçirip. bula gelen eşhasın isimleri: rayı hümayundan bir çavuş, eski biı 

Turna Mehmed, düşünüyor .. o za - - Aibe mori .. bu bahsi nasıl kapa - pare pare etmek istemişler ... Sorarım, Haşmetlu Roma İmparatorunun ~ev asker tayin olunmuştu. Bunun yiye • 
man Hatice Sultanı bıçağile müdafaa rım? Beni buraya, bunun için gönder- sana .. böyle bir babayiğit, kaç senede kalade Sefiri: Her Frederic Kregwıtz, cek ve içeceği, aylığı ve yılda iki kat 
ettiği için, şimdi kalbinde daha ibüyük diler. Seninle söyleşmiye geldim. dünyaya gelir?. Eğer o hatUıll olmasay- Elçi hazretlerinin biraderi Andrew giyeceği sefirimiz tarafından temin 

0
• 

bir memnuniyet hissediyor: Diye, mırıldandı. dı, şimdi bize, kardeş acısı He ağla • Hofbnan Geroge von Landau Kreg - lunuyordu. Çavuşun üç kişi de yamağı 
- Ne. iyi etmişim .. meğer, günün ibi- Çok zıeki bir adam olan Kabakçı mak düşerdi. witz; Albert von Thurn; Frederic Ma- vardı ki bunların hepsinin bir zaman-

rinde iyiliğini görecekmişim. Mustafa, zaten Hacı Mehmedi görür Ded,i. lowetz; Gebhard Weltzer; John Frede- da konaktan umklaştıklan görülme-
Diye, kendi kendine söyleniyordu. görmez, onun hususi bir maksadla Hacı Mehmed, im cevab karşısında, ric von Oberheim; Kaspar von Ho'hen- mişti. Çavuşun \tendisi, konağın kpısı .. * geldiğini anlamıştı. Fakat o andaki birdenbire sersemledi. Çünkü o, Sek- furth, Henry schwenitz, Smil Zahra- na yakın zemin katında bir odada~ 
Turna Mehmed. bu şükran ve min- heyecanı 0 kadar büyüktü ki, kendi ban başı kahveci oğlu Mustafa ile, 25 detsky, Francis Jurkowitz, Doktor maiyeti de onun yukarısında ikame 

net hislerile mütehassis olup dururken taşkınlığım dökmek ihtiyacmtfan, 0 - bölüğiln ihtiyarı kazancı Laz Mustafa Conrad Pretorius, John Pertholtlt, olunmuşlardı. Bunlar, vazifelerini ga., 
Hatice Sultanın kalkıp odasına kadar nun maksadını sorup anlamıya vakit gfüi en nüfuzlu ocak ağalarının ver- John Seltzer, Ja.hn Kapl, Turkhaus, yet itina ile yapıyorlar, öteye beriye 
gelmesi .. ve, biraderi Kabakçı Musta- bulamamıştı. dikleri emre, Kabakçı Mustafanın kö· William Wratsky, John Reinhard · von gidip gel~n kimse1ere dikkat cdiyor-
fanın barbarca muamelesine karşı ken Ka'bakçı derhal !kendini topfadı. rü k8rüne itaat edeceğini zannederek Stampach, Geor~ Reitter, Elçi k~;s; lar ve yabancı kimseleri konağa sok-
disini şiddetle ~üd~~a .~t:r1esi, Turna Hacı Meh~ede sormıya başladı: iburaya gelmişti. Ladislaw Mörtıhen (ki bilahara i a muyorlardı. 
Mehmedin k.a'l!bıne büsbütun coşkun - p k'T' ö 1 r IDvveJa şu- Hacı Mehrned, Kabakçının bu müta- etmişti), Mirahur Bernard Sch~hn:r, Bunlardan başka, bizim atlı veya 
luk verdi. - e a a .. ~ Y ~~ ım... .. d ' 1 r lealarına 'itira1' etmek istedi. Fakat Elçilik Rahibi John Winorz, Se re er yaya olarak şehirde bir gezinti yap-

EV\ell gördüklerine inanmak iste- nu sö~le .. sem uraya gon erene Kabakçı, sert bir el işareti i1e onun sö- Gabriel Hahn, Vis - Sekreter John mak istedigı~'miz vakit lbizleri korumak 

rned" • ' kim?. zünü kesti. Rhandleberger, Sefir Efendimizin ha- ürere hu çavuşun maiyetine d6rl ı: a·· - Sekban b::ıc:ıı ile 25 bölüğün ihti- Du Hac v •• •• d ha 'L.'tme- t n Prankh 
- Hey, Tanrım!.. Aca b, uş mu.. ~· - r 1 aga, sozurn a uı dernei Hassaları: Eus ace vu . . ' Yeniçeri daha tayin edilmişti ki bun-

Y'oksa, hayal mi görürüm. yarı, kazancı Laz Mustafa. di... Şu söyliyeceklerimi, can kulaği- George Lasotn, Elçilik Mabeyincılen: ların da muayyen yiy€Ceklerd, ayı• 
Diye, söy'lendi. - Ala ... Bu yoldaşlar, ne istiyorlar? le dinle ve öylece cevab götür. Adam WoUlgang, John Malow:~· ücretleri, yılda ikişer kat ruibaJarı, gn. 
Sonra, hakikati kabul etti. Gözleri- - Saray taşlanacak. Dedikten sonra, te'hdidkar bir vazi- Mark Reindler, iç oğlanları: Sıgı~ - müş boruları ve sopaları hep elçimiz 

lli yumup. eltni kalbinin üstüne bastı- - Hangi saray?. yet alarak, kelimelerin üzerinde dura- mund Fink, Melchior Kregwitz, tarafından temin olunmakta idi. Bu' 
tarak: - İşte, o kaltağın sarayı. dura smlerine devam etti: John Perlinger, John Wen - Yeniçerilere, ağ.a:lan 'tarafmıdan, biz.i 

- Ah .. şimdi de, buramdan yaralan- - Hatice sultanın mı?. - Auaıara selam eder, ellerinden ö- zel Wrtislaw von Mitrowitz, ( 1 ) lere bir zarar gelmemesi için çok dik· 
dun .. hem de, ne zorlu yara... - Beli... perim. Her ne ki emirleri olursa, can Stephen Lang, Balthazar von Kopet, katli ve uyanık bulunma1arı hakkın-

Derken, kendinden geçti. Kabakçı Mustafa, birdenbire dizle - baş üzerine ka'bul ederim. Fakat, ken- Sef•r-et tercümanı Kaspar Malek, Sa - da sıkı emirler verilmişti. 
(KABAKÇI) NIN BALTASI rinin üzerinde doğruldu. Yumrukları- dilerine söyle ki, bu Hatice sultandan ki: Paul Gretzemond, IJC-Vazım memu- Hünkar hazretleri gündelik iaşemiz 

Kabakçı Muırtafa, Rumelihisarına av nı, dizlerinin ürerine koytlu. Sert na- el çeksinler. ( Arkrı-.1 vnr) ru: Luke Meminger, Vekilharç: Henry için liızIIQgelen erzakın tedarik edileı 
~~i~z~an,17~o~nmmt~,~=========~=~======~~========= h~.IDl~:~bMtim~~~~&- r~wrl~~i~de~~rm~a~ 
Anıavua Hacı Mebrned ile karşılaştı. ZAYİ zacı Frederic Seydl, Beıiber Chrıstop- Bu yiyecek maddeleri şunlardan ibaı 
Onu ıgörllr görmez: öb t • 1 r Kaptanı olduğum 35 tonluk Şile lima- pher Haas, Kuyumcu ve saatçi Blasius ret olurdu. 

- Aman, ağa! .. Başıma öyle bir iş e ÇI eczane 9 mna bağlı MFBUT moföründe mevcud Cyrentballer, Gümüşçü John Aeder, (Arkası var) 

~eldi ki, ne sen ror .. ne ben söyliye. --····-- bu1W'l'an ve maliveye aid olan kazanç BOycı Michael Fisher, Macar Terzi -··········-·················-······················ .. ••• 

!:· .. Ne dersin?. Bir avrat, beni mat l~:~~~ :~~:';':,•::";.,.n.ı.r , .. - ;::;:;~nm:~b~:~:· ı:":ı~n~~i~;i k:~ ~ri~~~~~ R:;ı:,,~as:il:, ~~.: [~~G~u~;ı~~~-~B~~~~~~~~~;~;~-J 
Diye 00..., başladı. Hatice Sultan ile Şehza.dOl>a§mda: <İ. Hamı. Emlnö - mına aid Olduğunu ve yenisi çtlmrılaca- pher N., Aşçılar: John Tyngel •. Phılıp ~ ~ '~ :~ _ ~ '~ ~ ·~ ~-~~---
~n macerayı, başından sonuna ka- nünde: (Hnsan Hulüsl), Aksarayda: ,ğ'ından erSkilerinin hükmü kalmadığı Peckstein, Jacob Brenk, Şekercı Waw· 
dar anlattı. <Zzya Nuri>, Alemdarda: <Esad), Beyn - ilan a1ıunurr. rinetz Scmid, Seyisler: John ~al~a~, 

zııdda: <Asador), Feıtlhte: (.Emtlyadl), h p kl D ı Kı }facı Mehrned, sözünü kesmeden, Ka Bıı;kıt.köyündc: Cİ.Stanbul),, Eyübde: CE- Anadolu Kavak Çeşme sokak 16 İsaac Czoth, Jo n oc 1• em rcı . • 
hakçı Mustafayı sonuna kadar dinledi. yübsu>tan). nmnarada Hasan Kazancı lian Shenkel, Elçinin arabacısı Chnsto 

Sonra, gevrek ~k gülerek: Beyotıu cihetindekller: pner Zikan, Sefirin hizmetçileri: John 
Eh .. !ba k lsun ğ İstlk1A.l caddesinde: CKnnZ'llk), Tepe - ZAYİ - Yuksek Ticaret m'kıteb1nden 1927 B . Peter Wcbcr, Janush Kra - .. mu: re o ' a a... senesi aldığlm tasdiknameyi zayi ettim. Ye- ornamıssa, . 

Dedi. ba.şmda: CKinyoll), Taksimde: (Ta:k - nlslni a.ıacağundM eskisinin bfikırnü yok - bat, John Reıch. (2) 
sim), Tarlnıbaşında: (Nihad), Kurr.u - 1 1 1 

. 'l{a,'bala;ı Mehrned, elindeki çubuktan luşta: <Necdet), Beşiktıa.şta: (Süleyman tıır. .. Bunlardan maada araba ar a ge en-
~nirli sinirli birkaç nefes çekerek, söz- Reoob). li91 numaralı Omer Çizmeci' ler tekrar salbık elçi Herr Petsch ile 
erine devam etti: Botllz!~f: Kadıköy 'V.e ~dala.rda~il~: ZA yf _ İktısad ve Ticaret Faki.ilteirtnden Viyan aya avdet etmişlerdi. 

- Mori, ağa!. N-e bakarsın öyle yü- Kadıköyilnde: <Bfiylik, üçler), ÜSkü - 930 senesin.de alınış old\ltlum vaziyetiml bll- ~ na· a döndüğümüz zaman odala-
tünıe .. mübarek olsun, derim. d.ardn: <Ahmediyıe), S:ı.rıyerde: CAsaf), ; diren vesikayı znyi ~· Yenısım çı.'.ka.raca 0 ghazırlanmıc: olduğunu g6rdük. 

t.r Adalnrdn: CHalk). 1 ğım.dıın e&lsinin hükmu Yoktur nmızın -ı C\.abakçı Mustafa, gene anlamadı. _J l\lehmed ~~b Ton Zira Herr Petsclı'in adamları lbunlan 

ı 2 s ' o 6 1 s 9 ıo 
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Sorınıya, rnedbur kaldı~ er boşaltmış ve Viyanaya müteveccihen 

- Ne rnilbarek olsun. K 1 z f Usulile Eksiltme ilanı İstanbulu terke hazırlanmış bulunu - SOLDAN SAliA: 
- Sultan kaynatalığı. 8p8 1 ftr yorlardı. 1 _ Yakalama.k mrumrından emri ha • 
- Ağa!.. Zihnim karışık. Anlamıyo. 1 _ Eksiltımeye konulan iş: Zonguldakta Amelebirliğl hastane binasının ce. İşte bu zat, takriben bizimle İstan -

911··- •• 
10 ..!!_•- •• 

1'.tın. $unu, açık s6y1e. nu:bundaki granit parke yol ve betonarme duvar ve piyade kaldırım inşasıdır bulda iki hafta kaldıktan ve paşalar-
- Morl, bunda anlamıyacak ne Keşif !bedeli (7745) lira (70) kuruştur. dan izin alıp bizleri de tannya ısmar-~r? ... Bilmez mfsln, o kaltagı• .. fşı·t - ·d k ı d ladıktan sonra bü·..r.k :ı..ı·r ~,,,,.rınr ?tı 2 - Bu işe aı evra şun ar ır- ;y... ıu .,..v .. -y 

ez rnisin, sarayda olanlan ... Yabanın A) Mukaveie projesi. ve neşe içinde şehri terketti. Çün~ü 
~Vurunu sarayında kapatan o karı, B) Eksiltme şartnamesi. kendisi, çok ~meden bazı tebeddul-

rna Mehrned gilbi civelek delikanhyı C) Fenni şa.rtname. ler olacağını hissetmiş gibiydi. Bunun 
•le R'<!çir!r de. rahat bırakır mı, hiç?.. D) Vahit, fiat ve kşeif hüliisa cetvellerL içindir ki öz yurda a'Vdet ebnekte bu-
d 1'taba~ M~, Hacı Mehmedin ne E) İki parçadan ibaret plan ve maktA. lunmuş o1masından sev:inıç duyacağı 
emek istediğini, ancak şimdi anladı. İstiyenler bu evrakı (2) lira mukabilinde Zon;guldakta Amelebfrliğinden t~. tabii idi. Anladı .. f.akat buna ne cevab vere-
~ darik edebilirler. 
d nı ~şırdı. Eğer bu kadını g6nne- 3 _ Eksiltme: 2181939 Çarşamba günü saat 00 lbeşte Zonguldakta Amelebir. 
v ~ .. onun, karoeş'tne g&terdiği şefkat liği faal heyeti huzurunda yapılacaktır. 
V: insaniyete karşı ka1'btnde bir minnet 4 - Eksilıtırneye girebilmek için ta1iblerln (581) liralık muvakkat teminat 
lll şükran beslemek tOrumunu hisset- vermesi ve Resmt gazetenin 3297 sayılı nüshasındla çıluln talimatnameye tevff. 
lr eden eıvel bu sözleri işitmiş olsaydı, kan müteahhid1ik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 
ot'C!J. Melnnede mukabele etm~k kolay 5 _ Taliblerin teklif mektublarını üçüncü maddede yazılı saata kadar Ame. acaktı ... Fakat şimdi!... ı· -~ı • ı ab eder p..:..ı d la -"-

}{ lebirliği bacJl,.anhğına makbuz mukabi ınde Vt:nıı=erı c · "" a a o Ci1A ,_ aıbakçı Mustafanın rlhni o kadar )"' 

* 

t\:al'ı gecikmeler kabul edilmez. c5309> htıl ~ktı ki, birdenbire söyliyecek söz 

Herr Petsch'in avdetinden &0nra, 
elçi efendimiz, kendisile lbir masa ba
şında yer ~la'bilmesi münasib Türk 
veya hııistiyan bazı zevata SJra ile he. 
men heııgün ziyafetler tertfb ediyor ve 
bu suretle Türk misafirlerimizin bulun 
madığı pek az günlerimiz oluyordu. 

-=--------------:----------------- Bizler de, bunlann ge11ş ve gidişlerin-!Un adı. 
~~acı Mehmed, daha hAIA gevrek 
~~v~k gtllUyor: 

1) - Anlaşıldı, morll. O ka~tak, seni 
b~katen mat etmiş.. ~liba, o frenk 
~ ıvnru g:fbi, seni de büyülemiş ... 
tas ı.k, ne otunııtrun, burada?. K'alk, 
~a 1 tarağı tx>pla. Git, m.ıı!tanın sarayı
Q.;l Gir, sana da serilecek yatağa ... 
ilt· Vur bahçııvan, bir.. Turna Mehmed, 

ı .. Sıe n .... 
k,,\.=~' ~·.. nö'bcl.leşe ... 

<iıt· ~ı Mustafa, artık davanama 

<1>----A.rata ~ çam der181: 

den adetleri hakkında bir çok şeyler Harp Okulu Komutanlığından ı görüyor öğreniyor ve bu yolda kendi-

Hark okuluna 15/Temmuz/939 günü nilıayet bulan kayıd ve kabuı muamele- terine bir çok sualler soruyorduk. 
Gerek oturduğumuz konağı muhafa si cEylul 939, nihayetine kadar uzatılm1ştır. A.Skerlik §Ubeleri.ne ve Ankarada 

oulunanların Harb okuluna müracaatları i'M.n olunur. cl79> c555h 

İstanbul Levazım Amirliğinden 
ı _ Askeri dikim evleri için imtıhan edilmek prtilo mütehassıs makastar 

terzi ustası alınacaktır. 
2 - Şerait amirlikten öğrenileb:lir. 
3 _ isteklilerin bonservısi dıploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile btrlıkte 7 /8/ 

939 tarihine kadar Tophanede İstanbul Levazım Amirliğine müracaatları i!Cın 
olunur. (5269) 

(1) Müellif. 
(2) Baroy İmparato."U müşa.v1r1 Bohemıyab 

Frederlc Kenviç ann1ye.t.1ndc clll Jdş1 ile İ3tan 
buln gitt.1. Frederlc'in kaıxfeşl ib:ıron Thurn, 
Baron Malowetz, sefa.rot k!Lübl Habn, ter -
ofunan Malek, Eczacı ~. bn.demel hassa
dan Mttrowitzll W~v bunlıı.nn ııra.smda 
ldi. Seydl ile Wıı.rıt:1slfıw, sefarott.n. sergfizeş
ttnl ve d~ o\duğ\ı haJ1 müellim1 yazmış
lardır. 

Ha.mm.er, Cild - 7, Sa. - 1'7G 

zır. 

2 - Ta.ham etsek. 
a _ Tü'ltıfllıürken çı!mnlan sn.da - Bir no

ıta • Petrol lAmbası ~e hrıstl 
olan Q;yalhh'k. 

, _ Be:ygir • san•at. - İstihmf için kul -
Janılan argo b1r nida. 

6 - Ad! - Bir yere e.tsetmış şeldl. 
a - Hastalık - Eı»'a tizertndek1 parlaklık. 
7 - Rabıt eda.tı -~ masdarmdan 

emri he.zır - İ.şaret. 
a - Beygir - Rabıt edatı - Sonunda bir 

cR• olsa lo.şm ya.Aan. 
9 - Eş1nme1c mruıdanndan 1mı1 .fall. 

10 - iQlnde petrol, ~yeiı, peymı d>l 
feyler sa.tıtıklan kab. 

YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Sigara kutusu. 
2 - Blr aennre. 
3 - Heyret nid881 - Hayn!t n1dnsı • Kaıı 

sa.'bm sa.ttı11. 
4 - San'a.t - ~ oSmı:yan - İl.t b.arf a>-

nunda olsaydı Farsca altı. 

n - Baş - Mnhsul. 
6 - E.9eı1er - ~. • 
7 _ Blr m:tt.a - Karnı ~mıa - DAıve. 
8 - Beyaz - Rabıt edaJb - Ist1f'lbnm nldaa. 
9 - Fenalığın zıddı. 

10 - Harruıetıenme. 
Geoen bulmacanın halladilmlş şekli: 
SOLDAN SAÖA: 
ı - Pata;vaıtsız. 
2 - Arn.'b atı - Sa. 
8 - Talan • R. - Lt 
4 - A'ba - Kısır. 
5 - Van - Kılı'k. 
6 - At - Kış - K. - B. 
7 - Tırıl - Sır'a. 
8 - S. - Sılo.'51k. 
9 - ls.lık -Riya. 

10 - Znlr - Sakar. 



14 Sayfa SON POSTA 

•Son Posta» nm tefrikası: 2 

a Bursavı ifti uon idare eden e ftiua 
PDskDlsOz lsmailin · maceralan 

yazan: Ziya Şakir 

Balkan harbi sırasında 
p~,.~~ !~:~:,!.~IAsası l --...-·r---"~-~-· ............ .....,,...,.7'11113"111T"""'..,.......__.,...__....~~_,~~....,...,_.. 
Onun herkesl firküten maceralı haya.tına, 

lı:ı.Yır ve salfı.ha d~ra y.ürıüyen 111 bir mec
ra w•rm ım. 

Her yer.de bir gölge sessiz!~ iç.in~ gôrii
lcn bu adımı, lbıı.şlı'baş.ı.na tm Alemdi. 

Bursamn küçük, bir evinde doğa.n iamnnı 
b:ı.bası çoculilten esnaflığa başlatmış, fa.ko.t 
o küçffk ve knrnnlık blr dM:ıkft.na kaıparunak 
tan boşlnnmamıştı. 

Bir tn'l?ve açıp burasını esrarkeşleft ~ 
kumarb:Wara merirez ftUlıaz etmiş, zabı -
tanın t.o.kibatına uğrruru.şt.ı. Nihayet bir sar
rafı soydu, hafif teı1tlıb eşldyall(?a bc.tladı. 

Af ilanında kısa 'bir müddat bapis yadıb.. 
Bu sırada ben, Balkan Hrui>tnde Burso. 

alaymın dördüncü bölüğüne nefeı- olarok 
kab:ıl edilmek §ereflnl kazanmıştım. 

{Hatıralar devam ediyor) 

Temmuz 30 

lson Postal P O R 
Bugün yapılacak 

al garışları 
Bu hafta Veliefendi çayırında 20 ye yakın hayvan 
koşacak. Kazanması muhtemel atlan yazıyoruz 

Alayımız. derhal hareket etti. Edir
neyi, güç tutabildik. İki gün iki gece 
Sultan Selim camisinde istirahat ettik. Nihayet~ Saray Bama hadisesi vu. Diye, korkunç ve tehdidk&.r naralar Veliefendide 31apılan yan§lar dan bir intıba ve seyirciler 
Üçüncü günü, tekrar hareket emri al- kua geldi. Cihan Haı'tri zuhur etti. Hü- atan (cahil) delikanlılar üzerinde han. Yarış VQ Islah en.cü..ı:neni tarafından Ara'b atlarına mahsustur. İkramiyesı: 
<iık. Ertesi s~bah, (Kayepo) :köy(lnün kfunctimiz tarafından da seferberlik gi kuıvvetıe. ne tesir husule getirebi - tc~~ edilen a.t yarışlarının ikincisi de 190 lira; mesafesi: 2400 metredir. Bu ko-
sırtlarında düşman ile karşılaştık. ilAn edildi. lecektim?. bugün Veliefendi looşu mahallinde saat fl.JıYa da Ceylan. Karakuş, Çetin, İnci ve 
Meşhur (Kayapa kanlı harbi) ne tu • Seferbeıfüğin H!n ed11diği .gün, 1s • . . üQtle yapılaca1Mır. Bahtiyar iŞtirak etmektedir. 
tuştuk. Karşımızda, düşmanın (kısmı tanbuldn idim. Henüz terhis tezkeremi Faka~ n~ ~apayım ~· bu vaııfe. ba- Yirmi beş atın gireceği bu haftaki beş Favörimiz: Ceylan ve Bahtiyar. 
külli) si bu'lunduğu için, bir hayli za- almamış ve askerlik.le al.Bkamı kesme- na .venlıı:ıı.Şti. A.Skedık-t:. de: verilen yarışın prqgramı şu.dur: 
yiat vPrerek akşama doğru (Kuştepe)- miştim. Onun için erte.si sabah Buırsa- v~zıfeye ıtıraz etmek mümkun değil- Dördüncü yanş 
ye çekilmeğe mecbur olduk. ya avdet ettim. (Şahadet) camisinin di. Birinci yarış ' İki yaşında ve bu sene içinde ko~ ka-

Ertesi gün, kale muhasara edildi. minaresinden ikindi ezanı okunur - Çaresiz.. işe, başladım ... Gündü21leri, Dö11t: ve daha yukarı y~a halis kan A- zanmamış yerli halis kan İngiliz atları -
Hayatımız, yeni bir devreye girdi ... ken (debboy) denilen dairei askeriye.. debbqyda çalışzyoroum. \;efetberlik ra'b atlarına ırudısus olan bu satıı koşu - na ma!hswfüır. 
Galiba, bu haııbde biraz çalışmış olma· nin kapısından içeri girdim. Bursa ala- davetine icabet eden \biııleroe drad, sunda!ki at?ar 200, 400, ve 600 liraya sa - İkramiyesi 500 lira; mesafesi: lOJO 
lıyım ki, -tam on blr gtln (nele!-) lfk yının kumandanı binbaşı Selim beyin debboyun büyük avlusunu dtildunı - tılacaklardır. mdrcdir. Bu yarışa da şu taylar girecek-
ettikten sonra, rüt!bem (onbaşı) lığa hururuna girerek sert bir selamdan yordu. Bu sakin. muti, kendi halinde İkiramiye.si: 155. messfesı: 2000 metre - terdir: 
terfi edildi. sonra: insanları idare etmek ve intizama sok- dir. Bu yarRA .,.;,...nler: Yaman. Bahtiyar. Geld ~ o-~ Mart ı. Sigetvar, Sibel ve Gürayak. 
Alayımız ve bilhassa taburumuz. düş Dedi im. efendim. mak kolay d.luıyordu. Fa.kat, da\~te ica f.tnlü, Çetin ve İnci adlı hayı,:anlardır. Fawrlrerimiz: Sigetvar ve Gürayak. 

mana mukav~met ile temayüz etmiş - m. bet etmiyen, (Ahmsker şubeleri) tara. Fav6rimi.z tl'nm ve Çetin. 
ti. Bunun için de (Mezartepe) ve * f d :- 1 Beşinci yarış 
(K ı Al ku 

-..ı Sel' be . 
1 

ın an J..3teni en kimseleri bulup getir- İkin 
um artepe} nin düşmandan istirda- ay manuanım 1m yın car- mekt k t çekil" rd · ci yarıf Üç .yaşında yerli yanm kan İngiliz at-

dında bize mühim bir vazife verildi. Ş'lSma, omuzlnnnda sırmalı başçavuş e epeyce sı ın 1 ıyo u. üç yaşında ve 1939 senesi içinde ka - larına mahsus hendikab koşusudur. 
Taburumuz ibu vazifeyi de takdire apoletleri parlıyan, tığ gilbi 'bir asker Bizim altı babacandan mürekkep in- zançlan 500 lirnyı doldurmıyan yerli ha-

şayan 'bir s~tte üa etti. Bu muvaffa. olarak dikilmiştim ... Edirne muhasa - ~ba~ ma~ınm 1olık kıbafe~ni bi~ lis tkan İngiliz atlarına mahsustur. 
İkramiyesi: 255 lira; mE"safesi: 1400 

metredir. Bu k.o.şuya girecek!er şunlar -

dır: Poyraz. İbniradyo, Nirvana, Yı1 -
dınm, Berceste, Önkes. Tığ. 

kiyetli haı"oden sonra. beş onbaşıya rasında, o çetin askeı'lik hayatımızda, d~~zım e 1?''. ayn ayn ecpsıne çe - mkramiyesi: 3'55 lira·, mesafesi: 1800 
(çavuş) Iuk rütbesi verildi. Koca b' kendisinden daima bfr (baba) şefkat uzen vermiştım. 
alay müvacehcsinde, a1ay kumanda ı~ ve mUhabbeti göröuğüm ihtiyar alay Artık akşamları. bunlarla devriyeye mm.redir. Bu yarışa: Kaya. Oya, Ece ve 
nımız binbaşı Selim Beyin parlak bir kumandammm çehresinde, şu anda da çıkıyordum. Fakat, mü'him bir hadise- F.lıayımaud Flayıın isimli atlar girecekıtir. Favörilerim:iz: Berceste '\'e İbniradyo. 
nutku ile çavuşluğa terfi edenlerden b~na k.arşı candan bir sevgi belirdiğini ye tesadüf etmekten de fena halde lror- Favörimiz: Ece ve Kaya. Bu haftaki yarışlarda ikili bahis beşin-
biri de, bu (a'bdi aciz) di. Jnssettım. kuyordum. 'Üçüncü yarış ci yarı.Şta. çifte bahis te dördunru ve be

şinci kıoşudadır. Neferlikte de. onbaşılıkta da hev~ • . Bu ~aıba kumandanın bana verdiği Aradan birkaç gün geçer geçmez, Dört ve daha yıukarı yaştaki halis kan 
siJll 1 -almıştJ. ... Doya doya nöbet bek - ılk emır, şu oldu: w k">rktuğuına uğradım. Öyle bir hadise 
liyeınediffim .. ve, bir kere olsun kara- - Tam, zamanında geldin.·· Kogu- zuhur etti ki, bunun karşısında bir an 
vana taşıyamadığım.. hele çadırda, .şa git. Birkaç ncf er seç: Bun lan .ma~ : şaşırdım, kaldım. 
bir manganın başında, şöylece kuru _ yetine al. Asken inzibat vazıfcsmı 
lup oturamadığıma hala oayır cayır deruhtle et. 
yanarım. Selim beyin bu emrini derhal ifa 

Aradan. aylar geçti. Kale, çıok şe - ettim. DE!b'boy muhafızı dr.addan, altı 
refli bir müdafaadan sonra sukut etti. ncl'er seçtim. Bunlaria, ilk inzilbat lot
Bu sukut eaıasında, taburumuz Maraş asını teşkil ettim. 
cephesinde idi. Ve anudane bir müda- Bu küçük k1t'am, ~Hen (Mustah
faadan sonra, mukadderata boyun eğ _ faz) denllen en yaşlı eıfraddan mürek
misti. kebti. Askerlikleri, yıalnız S'lrtlann -

Esaret devresinin ilk günlerini, (Hi- daki ceketlerden beni oluyordu. Eğer 
~ali Ahmer hastanesi) nde geçirdim. bu ceketler istiS'Ila edilirse, tepe1erin
Calısaoak kadar kuvvet keSbett"kt den tırnaklanna kadar bütün kıyafe~ 
;onr~ da, hastanenin sertabföi ~ere~ l~rile her birisi bir köy ağasına benı
lıum Bahaeddin Şakir bey) tarafın _ riyordu. ;aıaska ve kasaturalar-: )')~
dan, hastanenin kadrosu meyanına it- tu. EHennde sadeoe .kayış yerm~ ıp 
hal edildim. bağlanm~- birer (berdanıaa) tüfeği 
1 Esaret ayflanı. jbitip tükenrniyorthıı. buılunu~rdu. . . 
Fakat bu hayatta da, milhim ve gizli . O tanlı~ Bursa şehri. (Baıbıl h-ule -
vazifeler ifa ediliyordu. sı)ne benzıyordu. A~ olup da or -

N
.h et b ., L.. d b" · 1 if talık karardığı zaman (Setb~ı) ve 
ı ay • u vazıı.eıçf en ınn a e er· d' k'" .. .. ) h 1 

Clerken, ele geçtim. Derhal hastaneden I1gan ı o~rl1Su mey ane eri~e (At-
,.ıka ı k ('n,-- k" ) deld .. k pazarı) demlen urnumbaneler mahal-
~ rı ara l.DV.:)ua oy usera a- 1 . d · · a gfilı .. d "ld' eS'ln e, ardı arası kesılmıyen kavgnıa. 
r 11 ı~a gon erı un. rın, dövüşlerin, kanlı vak'aların önüne 

Bu simgünlük de ayıı:S bir fayda te- geçmek için, bükUmettn muntazam po
min etti. Bana, ~e mühim ve mah - lis ve jandarması bile bir hayli müş:kü
rem bir vazife verildi. Hem gülünç ve lat çekiyordu. 
hem korkunç bir maceradan sonra, İs -
tanbula firara muvaffak olarak bu va-. . 
zifeyi de ifa ettim. Buna mükifat ola-

Şimdi lbu karmakarışık ve vel·veleli 
hayatın içine, asker k898klan da karı
şacaktı. O zaman: 

- Gel 'bakalım, inzibat kıt'ası ku -
mandam. 

..Polis müdüriyetinden, Bursa ahız.as
ker şu'besi riyasetine ( 2) bir tezkere 
geldi. Bu tezkerede. (Koko) isminde 
bir şenroen bahsedi1iyor .. Balkan har
binin askerlik kaçakların.dan olan bu 
azılı çapkının derdesti için, bizden de 
yartlım isteniyordu. 

Selim bey, teikereye lbir'kaç defa 
g6'l gezdirdi: 

- Aman oğlum!. Göreyim seni .. as
~rlik satvetini g6ster. 

Dedi. 
Amenna ve sad'dakna .. ben de. o fi

kirde idim ... İtlim amma, o satveti ne 
ile gösterecektim?. Bizim alb ba'ba
can ile mi?. 

(Arkası var) 

(2) A.M.asker ~tı kaibul ~H ~ 
kurnıı.ndanmı Se11m bfı7 de <Buma amaet.er 
oubesl rtya.setı)ne 1~· 

,,--····--··· ... · .. ·····-·············-----.... , 
Bugünkü spor 1 

hareketleri ı 
• 

Şeref stadı: 

1

. 
saat 13 - Yüzme mftısabakal8" 
Kadıköy stadı: 

rak da -o tarihte İstanbulda bulunan. 
fır·~ kumandan vekili erkAnıharb 
ka rrıakarnı Hafrz Zühtü bey ( t ) ta
raf "!.dan (IBaşçavuş)luğa terfi ettiril-
dir 

: !'aya, Eciirnenin istirdadı meselesi 
kar .:?h. Böylece bizim askerlik devr~ 
si, l iraz daha UıZadı. Artık, Edimedeki 
i.şirı1 bitip de İstanbula geldiğim za
m::n, büyük harbin lrokuları da du -
yulmıya başlamıştı. 

Diye, beni çağıracaklardı... Ben, be- • 
nim altı babacan köy ağam ile bu işin 
içine nasıl girecektim? Ve: 

Saat 14 - İStaribul a.t.ı~ blrincl
ltklert. 

Moda Dmizcillk klilbU: 
saat 15 - R.amall(fa -~ ,,eUııen 

ynrışl8n. 

(1) Şimdi, miralay müt&kaldidir. f'ıener

baihçe yolunda ikamet etmiı*tdr. 

- İmanım ahçik .. gene mi jam yer-
tas ... 

Diye, hovardalık wlıyanlar .. 
- Yasu vire, kaı:di'y'Mm ... 
Diye, bar bar bağıranlar .. 
Elindeki bıçağı dtwarlara sürterek: 
- Anam babam.. yok mu bana bir 

beU? ..• ; 

ÇMımece yolu: Biısltl.M muka.vemeıll 

'b1rtncWI\. Meale: ıee llıdkımetre. 

Vellefendi: 
Saa.t 15: At ~. 1t1nc1 hdta. 
s~ ldtibfl: 
sut ı• - tıJi.a mw. giiNI b&riDoWtıed. 

.,., ....................................................... ./ 

Rumen yelkencileri dün 
limanımıza geldiler 

Rumetı yelhmcil:cri~ biT grup ve kendi yellkenlilerin.de tseunbulu temaf4 eri'' 1 
üç Rum en dcn~ci i 

Bugün Modada yapılacak olan büyük den~ 1dii.bü tarafınd&n misafir ediınıif 7. 
.)'lelken yaraşlanna iştirak etım6k üzere lerdır. 11 

Rıotnanyalı deni7;cller 50 kişiden ıni1 
lbnıanyadan yola çikan Rumen yat klüb re'.kkelbldirler. 4 yel!kenli ve bir kü~ et' 
yelık~::<!~:-i diln §ehrimi.ze gelmişler ve 1:. k gemisi ile beraber gelmişlerdir. / 



BUGON 
KUMBAllASINA 
PAll~ATAN 
KOCOKEL 

·yA~N 
CEK DEf.TElllNE 

iMZA ATAN 
r>OYOK EL 

OLACAKTlll 

T0RK(Y 
f Ş 

·f>ANKASI 
Ordu Hastabakıcı He ş reler Oku
luna ait bazı izahat ve Okulu kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hastıabakıcı hemşire ye!iştirmek üzere Ankarada M. M. Vekaleti tarafın

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu» açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur olup 

lekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa

Caklar, ondan sonra arzu ederl<.>rse memleketteki bütün sıhhi teşekk5ller kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu mi: ddet içinde okurlara ayda bes lira harç
lık verilecek ve iase ve ilbasi.arı tamnmr n okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan m;zun olanlar, barem kanununa göre 17,5.asli maaştan başlamak 
Üzere maaş alacaklar ve bu mik1 ar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy
<lirıne ve barındınna orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/EylUI/939 da tedıisata bıışlıyacaktır. 
'1 - Okula kayıd "ve kabul şartlan şur.lardır: 
./\. - Türkiye cilmhuriyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
:a - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmtğe müsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka ba~lamak Jfızımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
n - Kendisi, ana ve babası i!fe:t ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

r ·ı •ti erek evraka bağlanacaktı-.:.> 

. E - En az orta okul tahsilirıi bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü • 
liırıu isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 
. };' - Evli veya nişanlı bu1 ur.mamak ccvvelce evlenip boşananlarla kocası 
6bııüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği. yahut evlenmek 
~etile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıdlığı yahut altı senelik mec
Ufi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhht sebebler dışında 
~ldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
l ~eceğinc ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
asdıkli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

: - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
V - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunlan Ankaradakı1er M. M. 
it. Shh. İş Dairesine, diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 

t aYnıak.unlara takdim edecekler ve bu yol ile M . .M. Shh. İş. D. ınıe yollanacak
ır 1\1 .. 

· Urncaatların 25/ Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 
ta ıo - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tafından kendilerine bildirilecektic. 

t>~l - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekleri yol 
cııı,.~1 kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacaklan 
~e bunu tasrih edeceklerdir. ı11016> c3559> 

t~l1: -
~ - 65U sicil numnralı motosl.klet ~- ZAYİ - Nufus teSlcereml Te a8kerl wst -
' na?ltcnıı ~ etıttm. YenlSlni alac:ı.ğmı - kamı zayi ettim. Yenistnl çıkaraealmıdan 

~sinl.n hWarnii ydctur. mk:lslnin hükmtl yoktur. 
llaW oihı Mehmecl llelhmecl oila liikril A&amcilt 

Yevmı. Sıy.u;ı, Havadis ve Halk gaze:esı 

Yerebatsn. Çatalçeşme sokak. 25 
t4STANBUL 

Gazetemizde çı:;can yazı ve 
resım1erin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 
. -····-

F; TLA~l 

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

TÜRKİYE 14•ı0 750 4VU 
YUNANİSTAN 2340 1220 71U 
ECNEBİ ı7oo l4UU 800 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiştirmek 25 ltUtUftur . 

1 
Ay 
Kr. 

15U 
270 
800 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyP.t alınmaz. 
Cevab için me::ktublara lO kuruşluk 

Pul ilavesi lazımd:r. 
,. ······························· ··············-... f Posta kutusu : 741 1stan!:>ul 1 

i Telgraf : Son Posta i 
! Telefon : 20203 j 
; ................................................ -~ 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Hikimli -
ğinden: 

Şükriye tarafından Çarşambada Ce· 
becibaşı Mescid sdloak 3 No. lu e'Vde mu
kim Saadet aleydıine ikame eylediği aynf 
hanenin irzıalei şüyuu davasından dolayı 

~nderilen t®Uğ varakasına Saadetin 
halen Amavudlukta olup adresi ınalfun 
olmadığı mü.bqir tarafından verılen 

meşrubattan anlaıılmakla .bittaleb on 
beş gün müddetle i1Anen tebligat icrası· 
na karar verildiğinden yevmi muhakeme 
olan 25/8/939 saat onda :mahkemeye biz· 
zat gelmediğiniz veya bir vekil gönder· 
mediğiniz takdirde hakkınızda gıyaben 

hüküm verileceğ1 ilan olunur. ................................................... --....... 
Son Posta Matbaası 

Ne§riyat Müdürü: Selim Ragıp .ime; 
S. Ragıp EMBÇ 

SAHİPLERİ: ~ .rıcrem UŞAKLIGlIA 

Bursa Ziraat mektebine 
kayit ve kabul şartları 
t - Türkiye tebaasından olmak. 
2 - Orta mektebi hitinnit çiftçi veya arazi sahibi evladı olmak 
3 - Yatı 19 dan yukarı olmamak. 

4 - T alıail esnasında mektebi mazereti ohnadan bırakmaıaak. 
Ve bıraktığı takdirde kendisine yapılmıı olan bütün masrafları öde
yeceğini bildirir Noterden muaaddak (nümuneıi mektebden almacaii 
veçlLle) bir kefaletname vermek .. 

5 _ istekliler, nüfus tezkereıı, mekteb §ehadetnamesi, hiç bir has
talığı olmadığını ve ziraat işlerine mukavim bünyede bulunduğunu 
bildirir sıhhiye heyeti raporu, aşı kağıdı, hüsnühal varakası, çiftçi 
veya arazi sahibi evladı olduğunu b"ldirir vesikanın dilekçe ile bir
likte mekteb müdürlüğüne göndermeleri. 

6 _ Dıtarıdan olacak müracaatların en büyük mülkiye memuru 
vaaıtasiyle yapılması. 

7 _ Mektebe alın:ıcak1ar şehadetname sırasile alınacaklarından 
sıra ile evvela pekiyi dereceli olanl-Cr, yetişmediği takdirde iyiler, 
bunlar da yetişmediği takdirde orta derecel:ler seçilecektir. Şehadet. 
namesi ayni derecede olanlardan Tabiiye ve Riyaziye derslerinden 
yüksek derece alm1ş olanln1· tercih edileceklerdir. Bunun için vesika
lar arasında çıktıkları mekteb idıuesinden alınacak ve bu dersler de
recesini gösterir vesika bulunacaktır. 

8 - Mekteb 15 Eylulde açılacağından isteklilerin en son Ağustosun 
yirmi beşine kadar nıürncaat etmeleri. 

9 - Orta mekteb son sınıfında olup ta ikmale kalanların dn dilek. 
çeleri. ve evrakı kabul edilecektir. Ancak ikmalsiz pek iyi ve iyi de· 
receli şehadetname alanlar müretteb sayıyı doldurmadıkları takdirdı 
müracaat edenlerden ikmaUer:ni verip pekiyi ve iyi derecede mezun 
olanlar arasından seçilip kadro tamamlanacaktır. (4754) 

-y··ksek Deniz Ticaret• Mektebi
Müdürlilğünden: 

Mc'ktebimire 939 yııı zarfında ta1l"be kayıd ve kabulü şeraıti: 
ı _ Mektebın tah.c;;ı müddeti lise ve yhl~k sınıflı olmak ilıere aılh ,sı:>ne. 

clir. Yatıh ve para udır. Ga)esı tlcc!.I'et gemılenmize kaptan ve m.akinist ve de. 
niz aneskği için fen adamı yetiştirmektedir. 

Mektebe kabul olunan tall~benin 6İ~imi, yiyimi vesair husu.c;'ltı rnekteb tara.. 
fından temin edilir. 

2 - Meıktebin bu sPne hem lise ve hem de yüksek sınıima t:ılebe alına<'nktır 
A - Lise sınıfına ahnacak talf'b~lerin orta mektebi bitirmis ve yaşları on 

beşten küçük on dokınıdan büytlk olmama-lan şarttır. 
B - Yüksek sınıfa alınacak tnlebc1erin de lise mezunu oiTJıalan lfızımı:!•:-. 
3 - Yamlmak ıc;ın Pazartesi, Çoısamba ve Cuma günterı nWktebe mürocaat 

edilmelidir. 

4 - İsteklilerin ME'kteb mildürlhğüne karşı yazacaklan istidalarına aş~ğıda. 
ki vesikalan rapteylemeleri lazımrlır. 

A - Hüviyet cfrzdanı. 
B - Aşı kağıdı. 

C - Mekteb şehadetnamesi, veyti tasdiknamesi vevahud bunların musaddak 
suret1eri. 

D - Po'isçe tasdik edilmiş iyi hal kağıdı. 

E - Velilerinın iz:ihlı adresleri ve ta IJbik imzaları. 
F - 6 aded kartol'!suz fotografları c 9 X 6 eıb'adında~ . 

5 - Ynzı1ma i~i 26/Ağustos/9~9 Cumartesi gününe kıadaroır. Kayıd olanların 
28/ Ağustoo/939 Pazartesi günü sıhiıi mu nyeneleri için sabah sar,t 8 de rnektebde 
bulunmalıarı lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Orta!köyde Mckteb Müdürlüğüne müracaat olunmalı. 
dır. İstanbuldan gavt-i mahallerden yapılacak ımür.acaatlara matbu mektebe dü • 
bul bi gisinden göndc.,.ilir. Müracaat için posta pulu gönderilmesi lAzımdır. 

c5272:ıt 

______ _.. __________ ............ ----------------------~--------.. 
Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu İlanları 

Cinsi Miktarı Beher kilosv Muhammen bedeli 
kilo K. s. Vrll 

Patlıcan 40,COO 5 2000 
Ayşe kadın fasulya 40. ()1)0 9 3600 

Domates 24.000 5 1200 

Bamya 3,000 2 360 
Sivri biber 3,000 5 150 
Dolmalık bibe::- ~.ooo 5 10(1 

ı _ Setinuye garnizonu b:r!iklc=;Ie Haydarpaşa süel hlstanesi V(; Kara'd~. 
niz Boğazı birlikıerı ihtıyacı için şartn:ı mcsi mucibince yukanda cins ve mik • 
tan yazılı altı kalem sı:>bze ka~aJı z:ırf t~lile .e~iltmeye konulmuştur. 

2 _ :Muhammen bcdellen hızalarında gosterılın.iş olup muvakkat teminatı 
555 lira 75 kuruştur. 

3 _ Eksiltme 4/Ağustos/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat lfi te Seli • 
miye ıtümen satınalm.ı komisyonunda yapılacaktır. 

4 _Şartname her gün komisyonumuzda görülebilir. 
5 _ Mühürlü teklif mektubunun kanuni vesaik ve teminat makbuzu veya 

banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatinde11 bir saat 
evveli.ne kadar komisyon başkanlığına verihnesi lazımdır. (5399) 

,~--------:ıls-t-anbu_l ___ K_o_m __ u-ta_n_l_ığı ........ il_a_n_la_r_ı ______ ..,.., 

Komutanlığa bağlı birlikler için 10000 pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 251$f\ ı 
kilo sa'bun satın alınacaktır. Pazarlığı lira 47 ~ur. İlk teminatı 1935 lira -
2/.AğuStos/939 Çarşamba günü saat 14 de dır. Şartname, keşif cetveli ve planı ir 
yapı1lacaıkıtır. Muhammen tutan 3200 li· şaat şttl:ıesince bedeli mukabilinde veri -
radır. tık teminatı 480 liradır. Şartname- bilir. İsteklilerinin ilk temina~ makb : 
si hergün 6tomisyonda görülebilir. İstek- veya mektu.blariJe 24!'0 sayılı kanum 

IHerinin belli gün ve saatte Fmdıklıda 2.3 maddelerinde yazılı vesikalarile ih •• 
Kormı:ta~ık Satmalma Komisyonuna j le gününden sekiz gün evvel Vilayet N 

getnrelerı. fia Müdürlüklerinden alacakları vesn 

* !tstanbulda §lerait ve keşif cedveline gö- larilc beraber teklif mektublarını ib ' 
re planı muclbince bir adet hangar yap- günü ihale saatınden bir saat evver 
tınlacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 9/A • kadar Fındıklıda Komutanlık Satına~ .ı 
ğustos/939 Çarıamba günü saat 15 de ya. Komisyonuna vermeleri. 53~·1:ıt 



16 Sayfa 

Devlet Hava Yolları Umum 
Mftdürlilğilnden: 

Hatlarımıza itaveten l Ağustos 193~ Pazartesi gününden itibaren İstanbul • 
İmrir arasında -:doğnı. seferler haşlıyacakıtır. 

Hava hatları Bilieft fiatlan 
Gidiş 

LiraKr. 
Gidiş-Dönüı 

Lira Kr. 

Ankaııa - İzmir cİstanbu! üzerinden> 40 00 
İ.sıtanblıl - İzmir cdıoğru .. hat 20 00 

7 Ağustostan itibaren hareket saa1ileri 
Ankara.dan hareket İsbanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Daklk.a 

14 00 

fstanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 3{} 

Ankaradnn hareket 
Saat Dakika 

15 

Adanada.n hareket 
Saat Dakika 

7 10 

İsta.rlbuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

İ;:mıirde."l. hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

İ7lmirden hareket 
Saat Dakika 

9 00 

16 00 

Aın'karaya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya muvasalat 
Sacwt Uakika 

17 25 

An'karaya muvasalat 
Salrt Dakika 

9 20 

İzmire muvasalat 
Saaıt Dakika 

18 10 

İstanlbu!a muvasalat 
Saat Dakika 

9 00 

İ71Illire muvasalat 
Saat Dakika 

17 45 

A.nkaraya muvasalat 
Saat 'Oakikn 

11 45 

57 00 
28 50 

Faila tafSilat için: Meydan müdürfüklerllıe acentalara müracaat edilinesi. 
c3326> c5577> 

TÜRKiYE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Heybeliadada inşa olunacak verem pavyonu 
ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Umumi fenni ve hususi şartnameler 
D - Keşif cetveli 
E - 1 aded 1 /200 vaziyet p 18.nı, cephe ve maktalar dahil 24 par

ça ı /50 tatbikat planı 
, İstiyenler bu evrakı 13 lira 27 kuruş bedel mukabilinde Ankara-

·, öa Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay satış deposu mü
diriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 1' te İstanbul Kızı -
lay hanında Kızılay deposu müdiriyeti nezdinde müteşekkil iıhale 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuru~ muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup eksilt. 
me komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A-En az bir parçada 2001000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam bitir
miş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlüklerin
den alınmış fenni eıhliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İstanbulda Klzılay hanında Kızılay deposu müdir.i
yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi. 
lecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel • 
rniş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatıhn.ıf olması IA
zımdı~. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

TÜRKİYE 

KIZILAY CEIDiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Gaz Mas\ce Fabrikamız için dikiş mnkinelerinin tamirinde vukuf sahibi 
bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı makinelerinin tamlrlnl 
de yapabilenler şayanı tercihtir. · 

Makinist, ihtisası derecesi anlaşılmak üzere Uç ay tecrübe mnddetile 
angaje edilecek, ondan sonra aslt mütehassıs olacaktır. 

Taliblerin hizmet ve kifayet vesikalarlle Yenipostane civannda Kızılay 
hanında, Kızılay Deposu DirektOrlUğQne mnracaatled. 

SON POSTA 

-, 
İngiliz Kanzuk eczanesi 

müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 ('.aheseri, bütün dünyanın en 
mükemmel güzellik nıüstahzarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadmıar için 
zaruıi bir ihtiyaçtır. Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimt yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra ~, .ıoq 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Temmm 30 

En Fazla 
'RAÔBET Bulan 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GüZELLiK 

MüTEHASSISI 
Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 

- Şapka ve roblarda olduğu gibi - Pudra renklerinin modası ela dalma 
değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin güzellik miitehassısı, 7eai v• 

cazib renkleri hemen bayanların enzarı istifadesine arzeyler. * Peche - İlkbahar tuvaletlerile hassa suare tuvaletlerile ahenktar bh 
ahenktar olan ve bilhassa sarışınlar- pudradır. 
la saçları kestane renginde olanlara * Rose Ocre - Sıcak tenli esmerle? 
yakışan cŞeft&li yumuşaklığb tesirini için son moda pu~adır. 
yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir çok * Ocre - Esmer tenler için gayet renkler cKreına köpüklü. meşhuı 
sevimli ve cl\fah bir tesir yapan ve TOKALON PUDRASININ bütüıı 
bugün Pariste pek fazla rağbet bulan serisini teşkil ederler. 
pudradır. Bütün bu renkler, tene güzel vt * Rechel Dore - Zayif tiplere hafif nazik bır cFinimab vermek için hu. 
ve mahrem bir parlaklık veren ve bil- saten tetebbü edilmiştir. 

PUDRA...""iIZI NASIL İNTİHAB ETMELİ? 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ğü. bulunmalıdır. Bu kıymetll cev 

Adi pudralar, cildin tabii yağlarını her hususi bir usul dairesinde Toka 
mas.sederek kurutur ve sertleştirir. lon pudrasında rnevcuddur. Bu pudn 
Ve buruşukluklann serian husulü- ise cildinizi kurutmaz ve sertle§tlr-
nü teshil eder. Bu halin önüne geç· mez. Bilakis kadife gibi yumuşatır ve 
mek için pudranızda cKrema köpü- tatlılaştırır. 

CAZİB RENKLERİN BÜTÜN SERİSİNİ TECRÜBE mt:Ntz. 
Bir çok kadınlar. maalesef .--

5
-IZ_E_H_E_P_S_l_N_l_-. 

tenlerine uygun olan 
pudrayı kullanmıyorlar. 

Bunun PARASIZ 
renk bir pudra tecrilbe 
ediniz. 

Adresimize yazına, 111. 
ze parasız muhtelif renk
lerde 6 adet nümunellk 

1' makyaj 

ıçm yüzlerine 
olmuş ve sert GÔNDERECEÖİZ. yeni TOKALON pudrasi 

DOKÜMAN: 1 

Vilayetimiz 
Memleketi tanıma yolunda 

oiddetle muhtaç olduğumuz Bü· 

tün DOKÜMAN eseri ilk sayısını 
HATAY'ıı hasretmiş bulunuyor. 
Botun uyanık Türkiye halkını 

bilhassa orta tahsll gençliğini 

şiddetle alQkadar edecek olan 

bu muazzam eserin llk sayısı 

1 Ağustosta çıkıyor. 

······-························-.. ·························· 

ilan Tarifemiz 
Tek lfltun santtmı ·························· 

Birinci aahile 400 lıuruı 
llrinci •ahile 250 » 
Üçüncü •ahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 >> 
iç ıahileler 60 » 
Son sahile 40 » 

Muayyen bir müddet ~ar.tında 

fazlaca miktarda ilin yaptıracik· 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifenıJzden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarun 
ve çeyrek sayfa ilAnLır için ayn 
bir tarife derpiş edilıni§tir. 

Son Posta'run ticari illnlarına 
aid işler için iU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıf.ncıJık KoDelrttt llıtıeu 
K.all:raınamade Bu 
hlıua ...... 

bir manzara veriyor. Te- ._ ________ _. göndereceğiz. Ve bu tec-

ninize uygun pudrayı bulmanın ye. rübeyi kolaylıkla yapınız. 
gane çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: İstanbul 62~ posta K. (25 No. 
bir renk ve diğer tarafına başka Tokalon pudrası servisi). 

TÜRKiVE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMU Mi MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşa.da inşa olunacak verem pavyonu 
bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 142432) lira ( 41) kuruştur· 

2 - Bu işe aid şartname ve E!'\Tl'ak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 
C - Umumi fenni ve ıhusust şartnameler. 

D - Keşif cetveli. 
E - 1 - adet 1 /500 vaziyet planı ve 14 adet 1 /50 tatbikat plAnı 

(Cepheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de -

posu Müdüriyetinden alabilirler. 
3 - Eksilbne 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kızıl

ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil ihale 

komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş muvakkat 
t<?minat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt-
me komisyonuna göstermesi lAzımdır. 
A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 

bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlük
lerinden alınmış fennt ehliyet vesikası. 
B - Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deıı>osu Müdirlye
tinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile-
cek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması IAzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Muhasebe Memuru Aranıyor 
Karadeniz ıahiliode bllyük bir müessese bir Muhasebe memuru 
arıyor. Fraoıızca bilenler tercih olunur. Taliplerin mufaual ma16-

111atla (M. F.) rumuziyle lat. 176 Posta kutusu adre.ine yua ile 
mllracaatları. 


