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lngiliz - Fransız - Rus 
paktı. bugiinlerde 

resmen ilôn ediliyor 
Çemberlagn bugün mülıim beyanatta 
bulunacak, nutuk merakla beklenigor 

"-'-·-·-----·--······ .. ---······--····-
Moskovada 

askeri temaslar 
başlamak Üzere 
Fransız gazeteleri, 
bundan sonra söz 
askerlerin, diyor 

Londra 30 (Hususi) - İngiliz, Franaı.z 
lrııüınıessillerile Molotof arasında cereyan 
9den m.üzakereler h~kkmda bugün buft.. 
Ja yeni ma.lUma.t gelmemiştir. Tarafeyıl 
arasında belli ıba~ müjküller bertanf 
~ilımiş o?duğundan bugünlerde kat'l an
la9m.aya varılacağı alakadar mahfellerde J 
larahatle beyan edilmektedir. 

(Devaım 11 inci a yfada) 

.,.,,,. ________ ..... ____ ..... """' 

tn.gııu miim..tK Stnmg MoMotHldcı 
tawaredn itıef'ken 

Macaristan. Hariciye 
Nazırı haklarımızdan 
vazgeçmiyoruz, digor 

Yunan ve Rumen 
Kralları Korf oda 
buluşuyorlar 

Kral Karol Cumartesı 
şehrimizde bulunacak 

Knıl Kan>l K ral Jorj 
hmit- 30 (Hwıud) - Romanya Kralı 

N d • k • M • 1 • h d 1 il • M.ajtıllte Karo1ü ve veliahdi hAınil bulunan azır ıyor 1: " acarıs an mı ver ev 8 arına 19t bu 8lbılı saat dobnda limanımızı 
samimi surette baGh kalmaktadır,, terbtmJftir. Majeat• ıcraı sabahın dör -

(Dewwm 11 inci 9ayfada) 

1 Bı.ı gQn 1 ayfa] 

r Yeni jandarma stlbaylarımız ı 
L- vazifelerine b&fhyorlar __J 

Dahiliye Vekili nutkunda 
vazifenin ehemmiyetini 

tebarüz ettirdi 
"Bizim hedefimiz olan nizam, cebir 
değil, adalete dayanan nizamdır,, 

Subaylara 
diplomaları 
dün verildi 

Mekteb müdürü güzel 
bir nutukla genç sübaylara 

muvaffakiyetler diledi 

Ankara 30 - Bugün jandarma sübay 
o1tuJ.Unda diploma tevzii merasiım ya -
pı:lmıştır. Öğleden evvel mezun aıübay -
Iar tarafından zafer ve emniyet Abidele
rine merasimle çelenk lmnulmdş, hitabe
lerde bnhmulmuşnır. Öğleden sonra sa -
at 16 da olkuıl salonunda diploma tevzii 
meras!mi yapılmıştır. Merasimde Bilyük 
Millet Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, 
Bafveıkil Dr. Refik Saydam. Dahiliye Ve Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 

kilıl Faik Öztr.a'k, Hariciye Ve.kili Şükrü l~ MüSteşan Vehbi Demirel. Milli Mü • 
Sva9Qğlu, Mflılf Müdafaa Vekili Nacı Tı- dafaa Müsteşarı Korgeneral Naz.mı. Em
n-. Sıhlhat ve 1çtimai Muavenet Vekili niyet işleri Umum Müdürü Ali Rıza Çe-, 
Dr. HulOsi Ala.taş. Riyaseticümhur U - vik, Vali Nevzat Tandoğan, Milli Müda .. 
-m Katibi Kemal Gedelef, Bqvekl - (Devama 11 inci sayfada) 

Bir inhisar memuru 
imirini tabanca ile 
ağır surette yaraladı 

.OO'flkü 11eUcen. ycınşlanr.dan iki güzel gö T'Ün.Ü§ 

<Dün ftDllaA ıM uwaı11ıe ~ ,.aı111a.n ıve a.Uetılmm nıüsabaltaıarına a.k1 7aııu w resimleri 8 wıcu sayfamızda bulacaauua> 
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Hergün. 

M illi bir tasarruf 
Meselesi 

- Yazan: Muhlttbı Blrpn 
--BudapeştP., 28-

\ 
) 

N e zaman 'buraya gelsem hemen 

&ter gün zilınimin üstünde dur

duğu tiir meoolc gözüme çarpar; belki 
haddizatında ehemmiyetsiz, fakat, Tilr -
kiyenin anilli ik.iisaıl hay.atı bakımından, 
gittikçe bii)'Ük bir hesab mevzuu o1abi -
lecek ibir mesel-e: Otomobil, taksi, benzin 
iktisadi.yatı. 

'.Iürllciye için otomobil ve benzin mesc
l€si mülhim bir ·1.avadır. Hangi taraftan 
bakarsaık ibik.alim. bu davanın ehemmi -
yeti ~mrdır. Türkiyedı:? motôrlc hare -
ket eden ınaııtil vasıtası, diğer ~rn.leket
lcrle lkıyas edildiği zaman. çok azdır. 

Bunun mfrd.ırını artırmak, Türkiye -
de insanın ve e~yanın kabil o!duğu ka -
dar fatla bir sliratle, kolayca ve ucuzca 
harektini temin etmek bizim için, hemen 
hemen, büyült bir ınkılab meselesi de -
mclctir. Medeni dünyada, her şey gün -
den ıgU.me artan inanılmaz bır süratie dö

SON POSTA· ~ .. 

Resim li Dlakale : 

Aldanmaktan çok korlanai)'lllız. her dakika .aldanmak ih
timali ile titreyen adam kendi kendisini ebedi bk hareket
sizliğe mahkfun eder. 

== Aldanmak kork usu ıı::: 

= 

A1dana nlc!ana aldanmamayu öğrenmek. aldanırım kor
kusu ile hiÇbir şey yapmaıyıarak insanlık kıymetinde sıfıra 
inmeye her zaman müreccahtır. 

nüp dururken bizlm bugünkü vasıtala - ıı:::::============================-=--======ııı:::::========= 

~~St~~i~~~ş::; 
mak ne lkada-r elzemse, ayn. zamanda o
toıocfulıliın her pa~aSlr.ı haricden getiren 
~ lbenzini dfımyan bır memleketin iktı
sadi lhay.aıtını da hesaba almak o kadar lfr 
zımdır. 'I'üxltiyenin benzin sarfiyatı her 
sene artıyor, -Otomobil arttıkça bu sarfi -
yatta lbüSbütün bir artma hareketi ola -

20 sene sonra 
Yüzdürülen 
Harb gemisi 

r ................................................ -~ 
Hergun bir hkra 
Başından savmak 

istiyorsun 

o'tJomdlıili, ve motörhi nakil vasıtalarını istemişti. Bir pastacıya girdi: 

Londrada kadınlar 
Arasmda garlb bir 
Yüzme yarışı 

Temmuz 31. 

Sözün kısası 
._.., .. _ 

Olimpiyad hazırlıkları 
Devam ediyor .. ,,. "' 

ir g~tenin spor sayfasında bu 

serlevıhayı dlrudum: 

cl940 olim,piyadı hazırlıkları devam 
ediyor.> 

Spor sayr.faılannda klüp dedikoduları. 
tokat'h, telmnelli maç tafsilatı dkumaya 
alışmış <>1duğum için böyle bir haber be· 
ni birdenbire şaşırttı. 

- llli olimpiyadlar için ha'Zlrlığ.ı. baş
ladık ha! Ckrçi bir sene kalmış amma, 
bumun da zaron yok, bir sene, gf>ne bir 
senedir. 

Habere göz gezdh::nce, ecnebi mcm .. 
balarda:n ~ı~ olduğunu ve bizimle 
alakası buJunmadığını anladım. 

Ben olimıPıyadlıarın bu kadar yaklaş
mış o::du:ğunuın fal'kında değildim. De~ 

mck gelecek sene· gene cihan sporcuları 

bir arada boy gö.sterecckler •• biz bu ci-. 
han sporculan erasındb. görünecek miyiz, 
henüz ıbu karar verildi mı, verilmedi mi?. 
Bilmiyorum •• fakat karar verlldıyse .• ar
tık spOO'da, ookadı, s'illeyi, klüp dediko
dusunu. adam yemek hırsını bir yana bı-

' ra1ap milletler .arası miisabaknlar için o-
lanca gay.retimiz1e çalışmak zamanı (gel
miştir dcmiyeceğim) geçiyor ve belki de 
geçmişt~. . 

Bdl zamanda çalışmay!p dar :zamanda 
hazırlanmamızın zararlarını §imdiye ka
dar çdk gördü!k. Gideceksek.. görmeye 
değil; kıendimizi göstermeye gitmeli~' 
&Porda yenmek te vardır. Yen ilmek te, 
fa!kat her zaman yenilmek, sporculuk 
sayılmaz. 

caktır. Şu halde, Türkiye bir taraftan Hasis bi11 adamın carıı pasta 11emek 1 
arlııımayı düŞünmekle beraber diğer ta - - Ba1'(1 yüz parnlık pasta 'Ver! 
raftan da lbenzin sarfiyatının artmama - Dedi, pastacı şa;ırmıştz. f 
sı çarelerini aıramakla mükelleftir. - Yüz paralık pa.-rta olmaz, bir· : * pasta beş kuTU§tur. : 

Bu bakı:mdan, Budapeştc de ötedenbe- Hasis dü§1lndü: , ı 

Son dakikada verilecek bir karar _\ 
zerine devşirilecek birkaç f.iPOrCU dünya 

~ spnr sahasuırla 6:p01"umuzu temsil eder
lıerse bir kere daha yeııHiriz. 

ri ıgözüme çarpan bir hadise beni rlaima - Rel;.e sen bir pasta 'VCT". 

düşündfu1i.i.yor. Hddise şudur- Bu şclıir, , Pastacı, bir pcı:;ta u::atıt. Hasis ce-
lıüksü seven Macarlann lüks içinde yaşa· : -··:den çakısını çıkanp pastayı ikiye 
mayıı da'ha çdk seven bir merkezdir; ge - Bundan 20 sene evvel Scapa Flowda : böldü; yansını geri verdi: 
niş mikyasta otomobil hareketı bulunan ibaı~ en.an 2760 tonluk eski Alman harb E - .Pastayı ikiye bôUip ya.,sını ve.r· Londrada Ramsgate'de kadınlar ara' -
bu şehirde tafksiler ve otomobiller, ekse- kruvarorıü Deııfflin.gcr, 15 senelik bir ça- E meye üşcndiğin için, yüz paralık pas- sında yapılan b1r yüzme yanşında, yü _ 
riya en uouız, :z1 eko~ornik arabalardır ve lışmarıın oo:nunda yüzdürülmüş, suyun ~ ta olmaz, deyip insanı başmdan J;t.ZV- zü.cülerin, yunşın sonuna kadar ağızla _ 
bunifurm ibenzı:n sarfıyatları çok azdır. üstüne ç.ıkarıl,mıŞbır. Kruvazörün şimdıki : mak is'tiyorsu.n! rında tuHu!k.ları sigarayı ıslatııruyarak, 
Burada fbiri mavi, diğeri gri iki muhtelif halini resimde görüyorsunuz. \.. ___ , ,-----·-----~ söndürmiyere'k içmeleri şart koşulmu~ 
renge göre ay.r:ılmıs i1k. taksi teşkilatı v resmini .gördüğünüz enerjik yüzücü bi _ 
vardır. Bunların ~yalan ayrı, fakat a - l'ediyesi ile bunlar arasındakı bir anlaş - .n.ocasını öldüratrkten sonra rinciliği almıştır. 
ra!balan esas itibadle ayni şeydir. Bu a - ma, !burada taksinın standardize edilme - sevincinden dans eden kadın 
ra.'baların gayesi, muayyec! b'..r süratla sine <kB.fidir. Taksi sıtandard bir mahiyet 
insanları 'U:CUZIC3 bır taraftım öbür tarafa alınca da kimse lilk araba arama ihtıya- İn.giliore köylerinden birinde bir köy
nalkletınekten ibıretfü. Şimdi taks•ler on cını ~issetımez: Ne taksiye sahih olan şir- ıu ıkadm lrocasmı ze..tıirliyerek öldürdük
saaıltim daiha pahalanmış, fakat buna rağ- ket, ne de onu kullar.acak olan ferd. ıki 'ben SOllıl"a, gramafunu kurmuş ve bir 
men İstanbul tarifı>lerm~ nazaran ç.;:k §irket arasında:ki rekabet, taksilerin te - dans havasma ayak uydurarak. sevincin
U~UT. ı:e~.es tııks.yi koıayca kulla - miz, şoförlerin te:biyel.ı,. nazik ve b.~lhas- den raıkset.miştir. 
na:blllr. Çurlkü bunlar ucuz ve dayanık- sa namuslu dl!nıaıarı gıbı şeylere m:ınha-

lı ar.aıbalarchr, suretı mahsusada burası sır kaıhr. D T Nı · d k d 
için yaptınlmış ve az benzin sarfederler. Bu nevi rekabet de belediye bakımın- rO a egrı ovasını azan l 

Bugün, bu şehirde hizmette bulunan ara- dan, ~ bakımdan. milli iktısad ba - Kendisine haysLyetini kırıcı isnadntta 

lranzn "çol asisi,, Landrada 
<Çöl asisi> diye amlan, dört karılı ve 

30 QOOlik]u prens &llareddovle Londrayn 
gelmiştir. İT.an kabilelerini hndi ülkesi 

aley!hinıe kıyam ettirdiği için ~ defa 
memleketmden kovulan prens çizgili 
pantal.onıu, pa11lak rügan isikarıpinlcri ile 

Londrada enteresan bir tesir yapmıştır. 
Gii2el bir fransızca ile konuşmakta ve 

- Daha Çdk vakit var .• biz neler neler 
yaparız. 

Diye ıkendimize giiven.yorsak hata e
diyoruz. ŞimdiY"! kadar böyle hataları 
çdk yıaptık ve acısını çok gördük .. 

YIU!ka:nrda da yamım ya.. olimpiyad~ 

lar çdk ıy.aklaşmış ta föı·kında değilmiş~ 
İşin .içinıde olanlar da acaba benim gibi 
şimdiy.e kadar bUınwı farkında olmadılar 
mı? 

*** ····························································-
Bahkesirde hava hücumlarını 
haber veren bir çan kondu 
Balikesir (Hususi) - Tayyare hücum 

l!aırın!dan halkı haberd;u- etmek için bele-J 
diyeoe Tqp'h:ane karakolu civarına bir ih-

1 
bar çanı !konul!muştur. · 

Uzunköprü hüktlmet konagımn 
i~şaatı bitti 

balar i-çi:nıde en az on sen" çalışmıs olan - Jnmından yalnız hesaba sığmaz iyilikler n... 1 •• --?,.ı-.ı.~ .dd.i .1 b. F 
~ :ıı • • uUuuw."161~ ı ası e ır ransız meClllu-

lann mfkdarı yüzde eUiyi buluyor. temin eden bir vası.tu olur. Halbukı, bız-
jes'Jeri ince bir diplomatın jestlerini ha- Uztmköprü (Hususi) - Uzunk-öp • 
tırlatım<&tadır. rünün çok mühim bir ihtiyacına cevab asını dava eden sinema yılkhzı Pola 

.Bu ınevi bir arabayı İstanbula alıp ge- de lher şey buınun aksinedir. 
timek ve satmak istesek yüz liraya müş- Bu mese?e, Türkiye? için çok mühı n Negriyi ~me haklı görmüş, fakat is- Lcınrlraya işleri hakkında adli istişare- vermek üzere geçen yıl ya;pılmasınaı 

!herde fliu?unmaya geldiğini söyliyen başlanan hükumet konağının inşaaa~ 
prens K.n9aT sülfil'esinin başı olduğunu bitmiştir. ' 

teri bu!mak gil.Qtür. Bunla:- temizdir. üç bir meseledir. !stanbul ve Ankara bele - tediği 6 'bin İngiliz lirası tazm1natl mu
veya beş kişi taşırlar, tarifeler de ona gö- diyeleri böyle standard bir taksi nizamı kalbil gaı;ebeyi yalnız 5'1 İngiliz lirası ö-

re değişir. Yiiız kirometre yolu gitmek i- vıücude getirseler ve hususi tE'şcbbüs!er - d::mcğe :mahkıim etmiştir. Balıkesir mahalli idareler 
çin ~ arıfua İst'nnbu'dn ne benzin sarfe- le lbirleşerdk birer şirket yapsalar. bun- =============== bir zamıarilar menkub olarak Arna-

iddia cUn.~edir. Eski mahhi şahlardan, 

derse burad~er yarısını sarfederler. Bu dan gere'k halk ıçin, gerek miJli ıktisad de mükemmel bir kawnç vasıUısı olabi- vıudköyıiinde oturan Mehmed Ali Şahın mUfeltişi 
sayede, burada taksi ucuz ve herkes için bakımından o kadar büyük faydalar hu- lcceğini ıkayrletrI;neyi unutmayalım. ka..Ucşidir. Prens, şatranç oyununa .;ok Balıkesir (Hususi) _ Balıkesir ~ 
:ı-.n 1-n..·1· b . .n Ll ki • ı h b .ı ' b'l J3 meraklid.ır. Hal-en de Mıını"da ikamet et- -- 1 
~uıı.ıanıumı 1T ir vasıta olciuğu gibi, Ma- SLue ge r oun arı esa e~meK 1 e _ l/J I halli idareler müfettişlerinden Remziı, 

:-'--- ıı.. ...ı- d·~ 8--ıı...·ı ı A bel d ı · · Ull.Aılıi..lfin- iea.tuı.. mekıtıedir. car~ucı.ıım uaı ~e ver ıgi benzin parası l\.ölUl o amaz.. ym şeym, e lye er ıçın "il' Akıncılar Hatay tahsilat müdürlüğüne 
da o niSbette aroı?'. Buradaki ;-.,..abaların ~~==:=::::;~~:;::;;:;::::=:;::::;::::;:::~;;::::;::;:;:===========================,~=') tayin edilmiştir. 
senelik amortfaman payları bizimkilerin 1 S T E R İ N A N, i S T E R 1 N A N M A l -------
ancak üçte biri c1abmr. çünkrı arabanın Bahkesirin su projeleri 
kendisi ucuz olduğu gibi hizmet müdde- Takvime balnmz: - Prusyalılar ... Prwyal'ılar, diye bağırıyordu, ayni za-
ti de ınJUn hesab edilir. İki muhtelif şir- _ 30 Temmuz 1939, tarihind dkuyacaksmız. Demek ki 2 manda clıışarıda blrakılmış olan nöbetçinin: Balıkesir (Hususi) - Balıkesire ge. 
ket elind~ bulunduğu için de bunlann iyi gün sonra Büyük Muharebenin başlad~l günün üzerınden - Silah b~ına diye, bağıxdığı işitildi. Onbaşı fırladı, tirilecek suyun projelerinin yapıhna 
halde tıu:tuhna.tarı ve uzun ömürlü ~ma - tam 25 yıl geçmiş olecaık~. k-.?ndisini bir manga Aılman wvarisinin önünde buldu. he- sı işi 5900 liraya SU mühend:isrerindeDı 
lan temin ecfiJınişt~r. Hülasa, bizdeki va- 1 men tüfeg~inı boşalttı, A'lman kuvwtinin kumandanı olan Sedada iha1e edilmiştir. Projeler üç ay h'!I1llpa gaze~eleri şlındiden o tarihi günlerin hatırn an 
Ziyetle kıyas edflrliği zaman arada hPsa - 1 mülaizrn Mayer yere yuwrllıandı. fak.at yuvarlanmaoon ev- içinde ikmal edilecektir. 
ı1.... ile oolmnya başladı, ilk kwt>nınlarm :isrm..lerinı yazıyor ar. • .............. .... ..... .................... ................ . 
.ua sığımaz farlld-ar vardır. Bu farklar bir K 1 d vel <>da rovelrverıni at- et,ml!<:!t:i. Fransız onba<:lsı da c.a&-ız T A K V 1 M Bunlar amil Mayer isminde o·r Alınanı teğmeni i e '\n re '-'lj' ..... ...,... r 
araya gefüiği z:ınıan, Macaristanın sene - olarak yere seriidi •• l'cugeat ııdında bir F.ransız onbaşzısıd:ı:r. 
lik mfili iktisad tasarrufu, bizımkile kı- Aradan 25 sene geçmiştir. şmıdi bu ilk müsademenin ce-
yas edince, fevkalAde büyük bir yekun * rcyan ettıği r.oktada a{üçük bir mezar vardır, üzerinde: 
tutar. Temmuz .ayının san günleri !bari> ile sulh arasmda tered- - Andre Peugeot 2 Ağustbs 1914 yazılıdır. 

* 'Bizde tailtsi arabaları muifaka lüks ol-
malıdır.~ şoförler ve taksi sahible
ri arasında rdt:abet vardır. Bizim müş -
teri de, san'ki bineceği taksiy;, satın ala
ca.'kmıış gı'bi, daima yem ve lüks arabaya 
bakacr-. Bizde bir arabaya verilen para ile 
bura:da iki araba alınır; bizde bir &raba -
nın yaktığı benzinı burada iki arnba ya
kar ve bü.'tlü.n rnasraflan da b u nisbet i -
çindedir. 

Buradaki arabalar. iki muhteli! şirket 

dü-dü kaydeder, Fransız ordusu o günlerde bir hadiseye se- * 
bcb olmama':t arzusile hudurldan 10 kfikımetre geriye çekil
mişti, fakat Ağusl.oswı biTinci Cumartesi günü ·H üncü a~ay
dan bir mangahk kuvveti BeMrot ile Delle arasında hudud 
re:nı:aknsına yoHaöı, bu manga onbaŞlSl Andt'2 Peugeot'ün 
lrumandasınıdaydı, o gece hemen hudud yanında Janchery 
k(~yüne vardı, geceyi itiir köy evinde geçirdi. F..'rtesi sabah. 2 
Ağustos 1914 Pazar, Fransada sefedberllk il.B.n edilmışti. 

Andre Peugoot onbaşı köy evinde a~sin~ mektub yazar
ken ·tilşardan E.V saıh5bi kadının ses:iıni duydu: 

Biz Avrupa gazetelerin<Ie ibuı hatı.Ta!an Okurken düşün
dük, birkaç aY sonra bizim de Bicyllk Muharebeye girişimi
.zin üzednden 25 ) '11 geçmiş dlaook. Biz de ilk kara müsade
mesinin .nerede vukua gelli.iği;ni kayde1ırnek. ilk kurbanın 

adını yazmak, Uk kurıbanın mezannm resmini Jroymak isti
yeceğiz, fakat yapabilcoelk: miyiz? Kendi kendimizi tenkid de 
olsa .•• O valkit!d gazetelerimizin iyi bira- tarihclllk yaptık

larına ve maziyi daima canlı tutmaya muvaffak ddutlanna 
inanmıyoruz, Ey okuyucu sen: 

. ' . 'l';, 1 STER 1 N AN, 1 STER INANMAI 
tarafından idare edildiğjne göre şehir be ' '"---------------------------------------------_, 
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-,-ELGRAF HABERLERi 
Japon milleti lıarbden 
usanç getirmeğe başladı 

Balkan Antantının 
sulha hizmetleri 

Sayfa 3 

:rzincan plinlı bir şekilde 
edilecek • 

ımar 

Yeni Vali Osman Nuri Tekeli ilk iş olarak belediyeler 
bankasından yapılacak istikrazla elektrik tesisatı 

vücude .. getirileceğini söylüyor 
Tokyoda birçok gıda maddelerinin yerine kimyevi 

tertib mahsulü mevad ikame edildi 
Atina Elçimiz R. Eşrefin Erzincan (Hususi) - Yenı Valimiz Os-1 çalın gösterdiği gayret sayesinde pıah 

General MetaksasıD rnan Nuri Tekeli vazifesi başına gelir gel- kıimlar için yeni koğuşlar yaptırıl _ 
mez memleket işlerile çok yakından ala- mıştır. Ayrıca hapisane avlusunda bir 

nutkuna verdiği cevab kadar o!mağa başlamıştır. Vali belediye- havuz inşa olunmuş, bu havuzla bol 
Honıg-Kong 30 (A.A.) - Amerika getirmiye başlamıştır. Halbuki Cliun?- de meclis azalarile yaptığı görü..<;llleler sı- suya kavuşan maihkfunlar su ihtiyaç.. 

gazetecilerinden Shanghai Ebening king'de hal böyle değildir. Orada Çın Atina 30 (A.A.) _ Atina ajansı b1l- rasmda .şehrin imarı hususunda şu faa - Iarını bol bol temin etmişlerdir. Ayrı-
Past garetesi müdürü Randall Goul(L milleti, Japon taarruzuna kur'ban ol - hatı v.e rmiştir: ca hapisane avlusu .rreni~1etilerek mah 

d diriyor: b ~ 
~nlerde Tokyo ile Chunking'i ziya • muş olduğunu müdrik bulunmak.ta ır. Tü" k 1 ·-i Ru<ıPn li".,...ef Ünay - - Ilk işim memleketi ışıklandırmak kiimların güneş almalarına iınkfuı ve-ı:>--s"' · ç· ı·ı "ki muh "-- tt•kten r ıye eıçıl) 'i-· """i. 1 "·t El k ile · ı k · 
ret etmiş idi. Mumaileyh. Chunking. - ın ı er ı sene are~ e ı. dm, Başvekil General Metaksas'ın ken o aca:l\. ır. e tr tesısatına yayı aca ıs rilmiştir. Bu avluda bir de bahçe vü-
Tokyo ünvanı altında yazmış oldu~ sonr~ zengin he~:erlanda ~rleşmı~ - di şerefine verdiği öğle ziyafetinde, Ukrazın biran evvel neticelenmesine ça - cude getirilmiştir. Muvakkat olan ha -
bir makalede bu iki payitahtın dahııt !erdir ve uzun muddet devam ede'bıle- 1. tk na verdigı·· cevabda de lışacağnrn. ŞE.furin ploanı gelir gdmez Hal- pisane .binası şimdilik ihtiyacı karşıla 

.. k L-..A.. • b. h ..A.... uka t t genera ın nu u k ... - d icio .... ""' k d . vaziyeti hakkında dikkate şayan muta- ce ı~nıanıgı ır auUt: m veme e - . t" k. evı onun en ~ ..... J"'na a ar genış ve maktadır. Bu işlerde büyu .. k yardım ve 
ak d 1 mış ır ı: :ı.. 

lealar serdetmektedir. miye amade 'bulunm ta ır ar. At" dak" ·remin nihayete erdiği muntazam uır cad'.de açtınlacaktır. Avrı- çalışmaları ıg'ıörülen Cezaevi direktö _ 
·· Çi ·rı · 'h ~ --.L.. • ld ed m ı vazı h · d...ı... ·u d ıt. · · Gareteciye, Chudki.ng'de guzel ve n mı etı, nı aı Ul:.1-crı e e ece- b .. d . 1 Holandamn eazib pa- c~ şe ır .~rıı n e ~ ~na uygmı yenı yenı rünün de hergün birçok yenilikleri gö 

nefis bir yemek ikTam edıillmiş ve ye- ğine 'kat'i surette kani bul~n.maktad~ır- y~!~~ın~arı:n saatlerimrz, ıbizim için bmalar '\'l\.lcude getmlecek ve her cadde- ze çarpmaktadır. Bu kaıbilden olarak 
unek esnasında Çinli ve ecnebi dostları . B. Gould, beyanatında şoyle demış- çok hususi lbir manayı tazammun ede- nin vaziyetine ıg6re yapı ve yokır kanu - hapisanede açılan halk dersanesinde 
ile açık ve samimi görüşmelerde bu[un- tir: . . . cektir. Zira karım ve ben 'bu saatleri, nu tatbik edilerek modern ktl.rgir ve be- okuma ve yazma bilmiyen mahkum _ 
mı""'tur - Japon mılletımn Japon matbua- . . k ht m Bayan Metak- ton evler yaptırılacaktır. lara Türk harflerile ders ~teribnek--..: · . . . . h be sızın ve pe mu ere ,rr rik . d b" h ıov.:ı 

Halbuki Tokyo'da bi~k g~da mad- tın~. cÇ~? hadısesı• ha~~dakı a r~ sas'ın yanında yaşamak saadetine na- ı ayet me ezın e ır astane bina - tedir. 
delerinin yerine kimyevı teı'kib mah - lennı munakaşasız ve ıtirazsıız kabu .1 1 b 1 sı. 1bir vali tkonağı ve bır beledive binasi- G~nlerde 'buraua .m>}en Adl" ,, 

. . .•. • .. k üımk. •• ı o muş u unuyoruz. .. 1 h .. k. t k • t 
1 1 

-r J 'b- ıye e 
6'Ul'Ü olan mevadın ıkame edıl~gıne etmek~ oldugun~ ooyleme m . u~ ünaydın, Başvekil Metaksas'dan gor e, u ume . on~gı yap ır~ ~~ı;.ına ça 1 - kiıleti inşaat Cezaevi müdürü Kadir 
şahid olmuş ve sözlerini güya hır ta- ~ğildır. Maam~fih Japon gazet~ıle~ı düğü samimi hüsnü kabulden müte - şacağıın: ~u ışlerı hep el bırlığııe ~~şar - Ulusoy Erzincanda yapılacak olan ye 
kım ecne!bifer dinliyormuş gibi konuş.. ıle Japonyadakı ecnebi ıgazetecıledı, vellid teşekkürlerini bildirmiş ve söz ?1~ğa, sızın de •. tavassu~ va gRyretınızden ni ve kargir hapisane !binasının mahal 

ı da ·ht" tl d arunu:tır r.,,,..,.,.,( Japon menabU tarafından neş - . . ıstıfade edecegıme .:?mm bulunuyorum.> 
1
. . .. dd . i .

1 
b. l"k b' 

ma arın ı ıya ı avr -s • '"<>t'.. • • • • lerıne şöyle devam eylemıştır: G ld'·. .. d be . t.el d" . 
1 

.
1 

mı mu eıumum ı e ır ı te tes ıt et 
Japon milJıeti haıblen ve tamamdle redilen tebliğlerin sıhhatım tedk~k ı- Bu asil misafirseverliği, ıfikirlerini- k e ~gı dg.ı.ın ~; ; 1 

1 
e ıye . 1~e~~ e miş ve binanın malzeme fiatlarmı ra-

lntizamsız bir hayat yaşamaMan usanç çin hakiki bir arzu izhar etmektedırler. zin yiikseklig.ile bir kat daha kıvmet-ı dço yEa ı~ anlıal a ab .. ii~.ko h.a~ vetlnt bakı - vice göre alarak Ankaraya dönmüştür. 
. .. en, rzıncan ar uyu ızml! er e - . 

400 il h F·ı· 1. ı· lendirdiniz. Bu fikirler, sizin samımı !emektedir. B.u sene ın~asına başlanacak olan bu F·ıgaro gazetesi muse a 1 1$ in 1 kanaatinizdir. Bunu, sizi iş baş•nda 1 

• • • • bınanın tesbit edilen yeri hükumet ve 
görmüş oldu~mdan dolayı bıliyorum. Yem hır lı.apısa_ne bması yapılacak adliyeye yakın tbir malhaldedir. Kırk bir Türkiye Arab Maverayişşeria Bizim için çok aziz olan bir dostl~k Bund~n bır mudde: evvel otur~::nı bin lira keşfi olan binadan başka bir 
etrafında sizin gibi yüksek bir otorıte vacak bır hal~e old~gun~. ba_h~ett.ıgım de zirai büyük bir ha,pisane yapılma-

1·1Au9sı· neşretti 8faZİSİn8 girdi sahi:binin f kirlerine tercümnn o:an l\!emleket hapısancsı bugun ıyı bır şe ·ı düşünülüyor. İnşaat için Ankaradan 
Q • sözlerin kıymeti pek büyükti.ir. kil,de ısl~h "~ tami: edilmiş~ir. Yeni gönderilecek mühendis beklenmek -

Paris 30 (A.A.) _ Havas ajansı bildi- Amman 30 - Filistinlilerden mürek - Ünaydın, bundan sonra harbin fe - ge en muddeıumumı Yusuf Izzet Ak- tedir. . 
riyor: keb 400 kişilik müsel.LAh bir çete, evvelki caatlerini anlatmış ve sözlerine şöyle • ( 

Figaro gazetesi, bugün on sayfalık bir a'kşa.ın Maverayişşeria arazisine girmiş - devam eylemiştir: Başvekil lzmirde ekmek I 

'lliirkiye fü\vesi neiretmiştir. tir. Maverayişşeria kıtaatı kumandanı Harbin manzarasını, bütün de'hşe -
Bir çok reslınierle müzeyyen olan bu K!.a(> Paşa, çeteyı ele geçirmek maksadi-,tilc gözümüzün önüne getirdii?"niz za. Ankarada Buhranı yok 

fl6ve, Yeni T.ür'kiyenin her sahadaki gay- le ar.aştııımaıar yapmak üzere yola çık - man, Balkan Antantının di~er :ki rü~-

retlerinin umumi bir hülasasım. vermek- JmŞt.ır. Su kadar mühim bir grupun Şe -1 nünün büyük zimamdarlarının da mu- Ankara 30 (A.A.) - Başvekil Dr. hmir 30 (A.A.) - Şehirde bir ekmek 
tedir. rianın ötesinde karargAh tesis etmesi Hk zaheretile. memleketlerimiz Q>üyükle - R€-fik Saydam beraberinde Hariciye buhranı olduğu hakkındaki haberler üze-

İMvenin !ba ınaa B. Suad Davaz ve Re defa olarak va1d olmaktadır. Vaziyet, res rının vücude oetirdiği bu eserin insa- Ve kili ~ükrü Saraçoğlu olduğu halde rine Belediye Reisi gazetecilere şu beya-
ne Massiglini~ Türk • Fransız dostluğu- mi Ondhafıl!i oldukÇa ve ciddi surette meş ni ehemmiyetinı daha ivi anlıvoruz. bu abalı Ankara ya gelıni~lerdir. nalla buhınmuştur: 
nu tdbarıüız ettiren beyanatı vardır. Bu i- gul e1ım~tedir. Avrupanın bu mıntakasında mües - Baş\ ekil Saydam istasyonda B. M. İzmirde ekmek buhranı diye bir mese-
15ıvede en )'liiksck Türk rical! ile Türki - Sayfiyede bulunan Emir Abdullah, ses sulhü ebedileştirmek ve bu rnınta- M<>etısi Reisi Abdülhalik Rcnda ile le yoktur. Bu bazı mahdut. kımrelerin nar 
yeyi çok iyi tanıyan Fransız simaları var- Anıanaaı'a avdet etmi~tir. kanın istikJ.alıni azimk<ir bir surette Vekıllcr ve şehrimizde bulunan meb- hı yü~'tıme.k için ihdas etmek istedik .. 
dır. B. de Chamberun'un Atatürk hakkın temin eylemek asıl hedefini güden 'bu uslarla Ankara Vali ve Belediye Re- leri bir vaziyettir. Bazı semtlerde bir iki 
~i macrtalesiniıı karşısında Hüseyin Ca Alman • Jıa'POn gayretlerin semereli neticeleri, hıer ısı, Emnh·et Direktörü, Veka etler ile-

h f k. ded. fınncınm az ekmek çıkararak narhı yük-Jiid Yalçın, İsmet 1nönünün portresini türlü meti ve senanın ev ·ın ır. rı· gelenlerı tarafından karc:ılanmış -
Yapmaktadır. 'T'.• f Temennimiz, aynı mu:na ene \'C su t•r. • •• '!... d t Ih ·" seltrook istedikleri işitilmiştir. Belediye. 

Paris aıkadenı"si fahri rektörü B. Char- l l CQTe sever iş birliği idealinin, huzur ve sü- böyle vaziyetler ihdas eden fırıncılan 
'L- k" · · d vaşamava susamış bu··ıün ı dikkatle takib etmektedir. Sımdiki şart-ıuety. Fransız - Türk entellektüel müna- Mu ah e -'esı· ' un ıçın e ,/ p k d T 

OObetieri !hakkında mufassal bir etüd neş u~ insaniyeti aydınlatmasıdır. a yas - s en erun lar altında ekmek fiatını yübeltmcğct 
?etmekte ve B. Hasan Ali Yücel, Türk Atina gazetelerinin neşriyatı d • J makul lbir sebeb yoktur. 

Tok.io 30 (A.A.) - Domei ajansı bildi- 3 ( A) A . A. b"l emıryo U maarifinin prenslblcrini anlatmakta, B. rı·..,,,...... Atina O A. · - tına Jansı ı Çekirge mücadelesi 
Hüsnü Çakır, endüstrileşme hareketinin ,,_ diriyor: 
L_ Yeni Alman - Ja?Vm ticaret muııhedesi, B k·ı M taks s e Tü·rkı''l'" elçisi ~raıktcristiklerini bildirmektedir. :r--- aşve ı e a v ,, 

'I'ürk san'atine, ziraatine, turizmine, ezıcütmle, iki anemleket arasında yabancı Ruşen Eşref Ünaydının nutuklarını ay 
ticari, ma'li ve iktisadi meselelerine de piyasalarda lüzumsuz rekabetlerin önü - nen birinci sayfalarında neşreden biı -
aryrı ayrı sayfalar tahsis olunmuştur. ne .geçmek maksadile Od memleketin ü - tün gazeteler, bu nutuklarla heyecanlı 

9ilncü devletlerle ol.an münasebetlerim makaleler de yazmaktadır. 
tanzim eylemektedir. Etnos gazetesi diyor ki: 

Ankara 30 (Hususi) - Devlet Demir -
yolları işletme idaresi tarafmd11n gonde-
rılen delegeler cenub demiryollan idaresi 
delegelE>ri arasında Payas - İskenderun 

demir)olunun devir ve tesellümü işine 

ııid muhtelif meseleler üzerinde 'llÜzake-

[::?Jmir 30 (A.A.) - Egenin muhtelb. 
bö1gclcrinde yapılan çekirge mücadelesi 
son safilıaya girmiştir. İzmir, Aydın, Ma
nisa ve Muğla vilayetıeri çekirgeden te
mizlenmiştir. 

İtalyan filosu Şarki 
;Akdenizden döndü 

Ticaret ma'hfelleri, bir taraftan Japon Bu nutuklar, Türk - Elen dostluğu reler devam etmektedir. 
An karada 
Devlet matbaası 

pamuğu i!h!raoatını diğer taraftan da Ja - nun birer destanıdır. Türk - Elen mil- Payas - İskenderun hattı cenub de -
Jetleri, bütün kafülerile, bu nutuklar- miryıollan idaresi tarafından 12 Ağustos-pcm istihsaline lüzumlu Alman makine -

""Roma 3-0 (A.A.) _ Şarki Akdenizde leri ithalôtını ~alaştıracak olan bu ye

btr antreımıa.n ~velanmdan d<lnmüş ni muahededen memnuniyet göstermek -
olan ikinci İtalyan filosuna mensuıb tedir. 

daki hissiya\a iştirak etmektedır. ta Devlet DemiryoHarına tamamen devir 
Atinadaki Nea divor ki: ve teslim edilmiş olacaktır. 
Bu iki nutuk. Türk - ElE>n dostlu5u -

Remilerin ekserisi, TaJ.1ellteye gellniş- --~------~ 
tir. Limana giren gemiler arasında 
bahriye müsteşarı Amiral Cavagna ı
~n~? bandırasını taşıyan Pola kruva
. ru de vardır. 

nun 'birer destanıdır. O Türk - Elen 
dostluqu ki 'bütün her iki milletin şu
urunda da bir an'ane kuvvetile kök 
salmış bu~unuvor. Bu iki dost ve müt
tefik memleket, bütün dünvaya, kar-

\ 
1 

Bul garitJ tanda 
Yeni demirgolu 
Sofya 30 (.A.A.) - Kral, buıgün, şılıkb anlaşmanın ve sulh idealine 

Kraliçenin, Prens Kirilin, Başvekil bağlılığın en güzel misalini vennekte-
fttenemencioğlu 

şehrimizde 
Köseivanof'.un bütün hükumet azası - dir. 

j nın, yüksek devlet memurlarının ve 

büyük bir halk kütlesinin huzurile ce

nubi Butgnristanda Çepino-Yakuruda
Belit?.a demiryu1unun küşad merasi-

· Ankara, 3-0 (Hususi) - iBu akşam 
l9,2o de kalkan ek!ij>resle Hariciye 
lıınumi ~tfui Numan Menemencioğ-
lu İstaılbula hareket etm~tir. . 

Çin - Japon harbinde 
mutazarrır olan 
Amerikalılar 

Hatay Telgraf ve 
TP-/efon şebelıesi 

t" Ankara, 30 (Hususi) - Hatay vilaye -
~ndeki ıposta, tc~graf ve telefon şebeke -

sı~ı Fransız1ardan tesellüme giden hey -
~ıın·z vazifesini bitirmiş ve şebekeyi ta
nı tnen teslim alını'?tır. 

Fransa bisiklet turu 
Paris 30 (A.A.) - Fransa bisiklet tu

~· bugün nihayete ermiştir. Turu 4224 
k ıJıometreyi 132 saat 3 dakika 17 saniyede 
k atetıniş olan Be~ikalı Sylvevere Maes 
azaııml§tır. 

mini yapmıştır. Vaşington 30 (A.A.) - Şanghay'da-
Yeni demiryolu, altm~ kilometre u- ki Amerikan konsolosu tarafından ha

zunluktadır. Takriben 200 milyon le- ıiciye nezaretine gönderilmiş olan ra-
. ra nazaran Çin-Japon harbi esna -vaya mal olmuştur ve Bulıganstanın po 

1 
ı..~a· ı d muta 

.. . sında vukua ge en mı ısıe er e 
en guzel mmtakasından geçmektedır. 1 Amer·ıkan tebaasının rnik -

zarrır o an 
tarı 600 ze baliğ ofrnaktadır. 

it lyada kömür sanayii 
Amerika ile Vatikan Roma 30 (A.A.) - Stefani ajansı-

nın iktısadi bülteni, İtalyan kömür arasında münasebat 
snnayii ile iştigal eden İtalyan mües- New-York 30 (A.A.) - Gazeteler 
seselcri miktarının g.eçen sene niha - Kardinal Gas,parri'nin yapacağı gayri 
yetinde takrilben 4.200 e baliğ olduğu- resmi seyahatin Amerika ile Vatikan 
nu, yani 1936 senesine nazaran yüzde arasında diplomasi münasebetlerin 
12 nisbetinde bir fa~alık bulıundu&u- yeniden tesisi yolunda atılmış ilk bir 
n1:1 !bildirmektedir. adım olacağım beyıan etmektedirler. 

Devlet demiryolları 
umum müdür:üğünde 

Ankara 30 - Açık bulunan Devlet Dc
miryolları işletme umum müdürlüğü tcf-
tış heyeti reisliğine Vekalet seki1.inci iş -
Jetme müdürü B. Cemal Hidayet Sertel, 
sekizinci işletme müdürlüğüne ahvali sıh 
hiyesinden dolayı istüa eden ve işletme -

lerden birisine tayinini istemiş bulunan 
Devlet Demiryollan işletme um-..ım mü -
dürü Tahsin Sezer tayin edilmişlerdir. 

Devlet Demiryollan umum müdürlü -

ğü, umum müdür muavini B. Fuad Zın -
cif.kıran tarafından vekfileten idare edi
lecektir. 

Bir Sovyet Generalı 
tayyare kazasında öldü 

Ankara 30 (Hususi) - Ankarada 

~urulacak büyük Devlet mafuaası plan 

ve projelerinin hazırlanması için Baş

vekaletin 1939 'butçesine bir miktar 

tahsisat konulmU;Ştu.. Başvekalet Dev 

let matbaası binasına yarıyacak mü -
nasib bir arsa aramaktadır. Arsa bu -

lunduktan sonra plan ve projenin ya. 
pılması işi münakasaya çıkarılacak 
tır. 

Vegi itiraz ve temyiz 
komisyon lan 

Ankara, 30 (Hususi) An -

kara, İzmir, Seyhan Viliıyetleı:i 
merkezinde müteşekkil vergi itiraz ve 
temyiz komisyQ.Tllarında, evvelce Ad

liye Vekfıletince, namzcd .gösterilerek 

tayin edilmiş bulunan reisler temyiz 

komisyonları teşkili hakkındaki ka -
Mo kova 30 (A.A.) - Dün feci bir tay- nunun tabbikatı olarak yerlerinde ip -

yare kazası olmuştur. Hakkında tnfsılat ka edilmişlerdir. Bu reisler İstanbul -

elde edilememi§ olan bu kaza netıcesin - da B. İsmail Hakkı Ağrasoy, Visa -
de general Victor K'holzulC>v, binbaşı Ser lüddin Verim, Ramiz Akdoğan, An • 

ge Tdherkaisov. askeri mühendislerden karada Meluned Tev'fik Şenocak, İz -
Alehandre Titov ve 1van Keyehev öl - mirde Hasib Kayıran, Seyhanda Münir 
müşlerdir. ulattı.r.. 
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Süt işi üzerinde 
tetkikler ilerliyor 

1 Bir lokantada çıkan 
kanlı hadise 

Bir elbiseci tabancasını 
çekerek bir baba • oğlu 

ağır yaraldı 
Sütçüler cemiyeti reisi: "Süt koll'İsyonunda bizden 
kims~ bulunmuyor. Halbuki bizim tecrübelerimizden 

istifade edilmesi lazımdır ,, diyor Evvelki gece Kum.kapıda lokantada 
yaralama vak'ası olduğunUı yazmıştık. 

Temiz süt işi üz.erinde belediyenin Ve bu yfuJden de kreması alınan süt- !Bir ba.'ba ile oğlunun ağır surette ya-
yapmakta olduğu tetkikler i!erlemek- ler halka satılmaktadır. Şehirde sık ralanmasile neticelenen hadise etra -
tedir. Bu hususta Belediye İktı.sad İş.. sık vukua gelen sütten zehirlenme bnda tahkikata devam edilmektedir. 
leri Müdürlliğünde ~ir toplantı ya - hadiselerinin başlıca sebebi krema al- Aldlığım malfunata g6re vak'a fU şe-
pılmış, Ziraat Vekili ile Viliyette ka- tı sütlerin halka sat:rlmasıdır. kilde olmuştur: 
rarlaştırılan &ıususlar üzerinde görü - &lediye, krema fabrikalarını sıkı Baba oğlu yaralıyan :tlbrahim ElQzı-
Ji.HmU.,tür. bir şekilde kontrol eder ve krema altı ğın Gümüşmaden kazasına bağlı Mim 
İstanbuda süt fabrikası tesis! hak - sütleri sattırmazsa halkın midesini bo köyünden dir. Yaralanan, Ali çavuş ve 

k1nda İstanb~1 Süİt.çüler Cemiyeti zan sütler ortadan kalkım., olur. oğlu Mustafa da oralıd:ırlar, suçlu tb. 
Jıeisi Ahmed Cemal bize şunları söy - Hileli süt satış.ı yapan dükkfuı ve rahim Çarşıda Bitpa2annda 3 numa -
]emiştir: imalflthaneler fbizce ve ~rkesce ma - ralı dükk.Anda, yaralılar da 5 numara-

- Süt komisyonunda bizden kimse lfundur. Bunların hileli süt yapmaları lı dük.k.Anda ellbisecilik yaınıaktaclır
bulunrnamaktadv. Komisymı, geçen - na rnAni. olmak kabildir. Süt fa'brika- lar. 1ki taraf arasında eskid~berl 
terde .bizi çağırdı -re dinledi. 35 - 40 sının inşası tamamlanıncıya kadar be- memleketlerindeki bir arazi yüzünden 
1enel1k t.ecrübelerimizde.n edinmiş ol- lediye, sütleri -re imalathaneleri sıkı husumet vardır. 
duığumuz malfunatı kx>misyona anlat- bir şekilde kontrol ederse fabrika yok İkide lbir aralarında ağız kavga.lan 
bk. luğu hiç bir zaman hisşıedilmez. ve mütekabil Sövmeler tekerrür edip 

İstanbulda süt işini teşldlAtland1r - Hayatının mühim bir kısmını eüt - durmaktadır. Hatta h'~diseye takad -
mak zaman meselesidir. Falbrika tesi- çülüğe vakfetmiş bir ilhtiyar sütx;il de dilm eden günde de lbir müşteri yilzün
stne b~den iti4:laren başlanmış ol- süt işi hakkında fUnları söylemekte - den gene bir ağız kaVlgası o1m~ dilk
aa bu iş anıcak 2 sene sıonıra tamamla - dir: kAn komşularının araya girmeslle kav. 
nab111r. Hdbuki süt satışı \>uıg;iin kon- - Ötedenberi lbizde daııbımesel hük gacılar yetıştırılım.ştır. 
tro1S'U7. bir haldedir. müne geçmiş bir söz vardır: cSüt Sul- ilbra.him Akşam üzeri bera!berinde 

Bir taraftan süt fabrikasının tesisi- tan Haınidden fbi~ lrorkmaz.> Çünkü akrabalarından A'bdfüvehaıb olduğu 
ne çahş1lırken, bir taraftan da şehir ona yapılan hilenin önıüne şimdiye ka- halde 'bir meyhanede kafaları ~ktik
QO)tak'.larında ddlaşan sü~er teft~ dar geçllemerniştir. Her el attığı işte ten sonra yemek yemek üzere Kum -
edilmelidir. muvaffakiyet ıg'&teren İstanıbul Vali kapıdaki öınerin lokantasına gelmişler 

Halka temiz süt içirebilmek için ve Belediye Reisi Lutıfi Kırdar eğer ve üstkat salona çıkmışlardır. 
8lıkı lrontrollar yapmak kMidir. Şehir- süt işine de el koyarsa herşey pek ça- Biraz. ~nra Ali çavuş oğlu Mustafa 
de 33 aded krema fabrikası vardır. buk düzelecektir.> ' ve Sa'bri, Mehmed ve İsmail adında 

b 
üç arkadaşile birlikte ayni yere gel-H alİ Çl8 modern Belediye mem a mi.şler ve ayn bir masa iŞgal etmişler-

d 
dir. 

bir amele sularında mo ern Bir rnüd<let sonra aralarındaki husu-
met tazelenmi~, ve perde, perde yükse-

YUrdU yapllacak tesisat kuruyor ıen ağrz kavıgası fili bir şekle d'ökuıe-
ceği, sırada lokantacı Ömerin müda -

Limanlar Umum Müdürlüğü. İstan- Belediye, Vilayet hudud'ları dahi - haleslle yatıştırılmıştır. 
bul funanında çalışan bütün işçilerin lindeki bütün mem'ba sularında mo - İşin 'bu kadarla kalmıyaooğını kes
daha medent 'bir şekilde yaş.amal'an d€rn tesisat meydana getirecektir. iBe tiren lQ'kanta.aı ibir ıgarsonunıu JX>fi.Se 
hususunda bir takını projeler hazırla- lediye sıhhat müfettişleri birer birer koşturmuş, fakat bu esnada da kanlı 
mağa t>qlamıştrr. memba sularını gezmiş, sahlb!erile te hadise vu'kua 1Qelmiştir. 

!Bu projelerden biri Haliçte bütün mas etmiş, memba sularında yapılacak -rr _ •• n.... 'ti . k k .. 
k . A ha · 1 di ~a suren ıuır ı şıp a ışmayı mu-

fşçilerln barınmalarını temin edEce tadı}at ~akkında i7:a. t ~~ er. r. teakib İbrahim bamil oldu w iBrovnig 
b'~;lr ve modern bir lbina 1nŞl crtmek Belediye, sulardaki tesısata venle - _n.. km' 1...-a..~ ~ 1 ... J ~ • • n..:''bl t1:11Uancasını ~ ~ ve U<1.'U<1 ogu a lbeş 
ttr. Deniz.bank teşekkül etmed€n cek şekli kendı t~ıt edecek, sa·uı e- kurşun. ıkmışt 
e'V'Vel Liman İş.letme Müdü·rl1 bulunan rinden ona göre tadHfü istiyecektir. 5 ır. .. .. . 
Raufi Manyas bu i.şle çok yakından a. Sıhhat müfett~1erinin teftiş.leri es - Çıkan ku~n1ar_:n uçu Alı çavuş.~n 
IAkad lrnuş bu hususta icab eden nasında bir ilusım memlba sularındaki karnına ikisı de oglu Mustafanın hus
bütü:r ~azırltldan yapmıştı. Fakat tesisatın bakımsu: olduğu ve suların yelerine isabet etmiştir. 
sonradan Deni2fuank t~kkül edince gayrisıhh! tarzda şişelere dolduruldu- Vak'a ~~line yeti~ zabıta me
bu iş bir tasavvur halinden öteye geçe ğu görülmüştür. Belediye, memlba su- murlan canhı tahancasıle yakalamış -
memiştlr. Limanlar Umum Müdürlü- }arına son şeklini verecektir. 1~r ve yaralıları cankurtaranla Cer -
ğilne getirilmiş olan Rau:tı Manyas ' rahpaşa hastanesine kaldırmışlardır. 
liman işçilerinin hayatiarına ~ni bir /Jıl Vekilimiz Yaralıların ifadeleri Cerralhpaşa 
renk verecek olan bu işi tekrar ele al- hastanesinde alınrnışbr. 
m~ır. Bu akşam Fatihde Atpazarmda oturduğunu 

Haliçte ~ edilecek olan işçiler Ankaraga dlJnOgorlar söyliyen oarih :lıbrahim soııgusunda: 
yurdu için 30 bin liraya i!htiyaç g'ös - Birkaç ,..,,;.,...de:rvberi şehrimizde bu _ - cBeş kişi üstüme hücum ettiler. 
terilmektedir. Limanlar Umum Mü - 16....... Beni öldüreceklerdi. Ben kendimi mü-
dürl'üğü, ~lerfu çalışma ~lerini lurunakta olan Gümrlik ve İnftıisarlar dafaa ettim. Onları ben vurmuş deği
artıracak olan lbu işin biran eıvvel ta- Vekili Raif Karadeniz ve Ziraat Vekill lim• diyerek suçunu inkıAr ve Mdise 
bakkuk etmesi için icab eden teşebbüs Muhlis Erkınen bu akşamki ekspresle ~rinde bulunan tabancanın kendisine 
Iere girişmiştir. Bu tasavvur, amele a- Ankaraya döneceklerdir. aid olmadığını iddia etmiştir. İlbrahim 
rasında son derece memnuniyet uyan ve akrabası Abdülvehalb nezaret altın-
dırmıştır. Veni Paris Elçimiz dün dadırlar. 

Matef errllı: geldi, Ankaraya gitti Bir elma yUzünden 
Patis ibüyük elçiliğine tayin edilen Çıkan cinayet 

Peşte elçisi Behiç Erkin, dün salbah 
300 seyyah geldi 

İtalya bandıralı Markopolu vapurile 
dün Hrnanıımxa 300 fn,gillıJ seyyahı 
gelmiştir. Seyyahlar !stan'bulclaki ta -
rihi eserleri ve Büyükadayı gezmiş -

. rerdir. 

DUn Mcnk nlsbeten hafif geçti 

seınp1on ıekspresilıe şehrimize geliniş- Evvelki gün Gura'ba hastanesinde; 
tir. Behiç Erkin, Sirkeci garında dost hastalara aid elinalardan birini yiyen 
}arı tarafı:ndan karşılanmış ve gaze _ hademe Eminin bu hareketini g6ren 
tecilere şunları söylemiştir: he~releroen Aliye, yaptığı işin çir-

- Yapılan davet ü.zıerine geldim. Bu kin olduğımu ihtr ederek kendisine 
akşam Ankaraya gidiyorum. Parise ne bir hayli çıkışmıştır. 
vakit !hareket edeceğim Ankaradan a- Emin; bk elma yüzünden uğradığı 

bu ih!tarlan büyük bir asabiyetle kar
lacağıın talimatla be11i olacaktır. Ma - şılamı~, eline geçirdiği sal:ata biçağ;i.le 
caristanla münasebetlerimiz normal w hemşirenin üzerine hücum ederek ge
dostane olarak devam etmektedir. l'işi güzel vücudıüne saplarmya baş,la-

Tcnmwz 31 

Dış piyasalar için arpa, tiftik, yapak, kıl ve 
balmumu satışları devam ediyor 

ıJaıeta za.rfııntla da piyasada her cins ran'bolu 110-113, Konya damgalı 105-107 
mal üzerine sa~ muameleleri devam et- •kuruŞtuır. 

miş, gere'k ~li fabrikalar ve gerek ih- YAPAK: Almanya ve yerli fabrikalar 
ractaçD.ar ıteırafmdan mübayaat yapıl- m'iilbayaatCl' devam ~tmektcdirler. Sovyet· 
ımştıır. ler de yqipak sancı flrmalarlle temasa 

BUGDAY: Piyasaya Eskişehir, Bey- geçmek arzusunu izhar etmişlerdir. Haf· 
ll:kamr, Aıapınaır havnlisi mallarından ta zarfında: pi'Yasarla 1550 balya yapall 
yeni mahsul gelmeğe başlamış, yumu- sa~ olımıştm. 500 balya kızıl yapalS 
faik cinıs olan ibuğdaylar 5,27-5,32 para- yerli falbriıkala;r tarafından 58 kuruştan 
daın satılmııştıır. alınmıştır. 

'!Qprak Mahsulleri Ofai şehrin gün- Fiatl'ar 'rr~a, Bandırma, Bursa, 63· 
lülk :ihtiyacına kafi gelecek buğday sat~- 65, Çanaklkale, Gelibolu, 1zmri, İzmit 60:.. 
larma devam etmektedir. Fiatlar 1-2 çav- 62. Karaihisar, Kütahya, Eskişehir, Yoz· 
darlı ekstxa ekstıra Polatlı malları 6,10- gaıd 52-53, Anıkıara, Po1ntlı, Konya, Kır .. 
613, 4-.5 çavdaı-lı Ankara ayarları 5.30· şehir, Orta Anadolu malları 50-51, yıkan-! 
5,32, 9-10 çavdarlı Konya ayarları 5,26· mış yü:n 65-70 kuruştur. 

6,30, 9-10 9Q'Vdatıh Trakya sertleri 4,35- DERiLER: Koyun derilerinden başka' 
5,05 kurtl§'tur. diğer cins deriler üzerine talebler devam 

ARPA: Samsu:rıı ve Mersinde alivre ar· ~te imacaı1lçıloar ve yerli fabrikalar 
pa lla1t.ı§1a.rı devam etmektedir. İki ay niUJbayıaattCl' bulunmaktadırlar. İtalya ve 
~a yüklenmek prtile hafta zar- A'.krnanya için 100 adedi 150 kilolıuk olmali 
:tında dış piyasalar için 1750 ton arpa sa- şartile 205 kmuştan 12 bin keçi derisi sa-. 
;tıışı olmuştur. Mttnanya, İtalya ve Belçi- tılmıştır. 
kadan talebler devam etmektedir. Mah· 
sul iyi olan Trakya.dan mevrudat de· 
vaan etmekte ve bu mallar günlük dahil! 
ihtiyaca telkabü1 et:me.ktedir. Fiatlar A
nadıolu malları dOkme Haydarpaşa tes
Hmi 3,39-4,02, 'llr~a ve Marmara mal
Wı 9uvallı Eke?.e te&limi 4,08-4,10 ku· 
ruştıu:r. 

SUSAM: Haraa-etli alivre satışlar de· 
vam etmek'.re !beraber fiatlarda bir gev· 
§e!k:lik ihissedilımektedir. İstihsal mmta

F.iaıtlar keçi derun çifti 190-205, oğlaa 
140-150, kuzu 150-160, sığır kuru kilosll 
60~, salamura kilosu 40-42, koyun havJ 
!kurusu 60-63, tıuzlu 48-51 kuruştur. 

KEÇ! KILI: Ku~ım mallarına 52-54 
tabak mal:lM'l 23-25 kuruş arasında dı~ 
piyasalardan talabler vukubulınaktadır. 

istihlak maddelerindeki 
yükseliş miktarı 

kalıaTınrlan .s<nış tekliflerinin devam et· İstanbul Ticaret ve Sanayi odaslill:Ilr 
mekıte olıması fia1llar üzerinde mü<?ssir tanzim ettiği istatistiklere göre tap -
ollınaı:ktad:ır. tan eşya fiatlarında 1913 - 14 senele-

Yeni ~idlt çuvalb mallar iskele teslimi rine nazaran aşağıdaki yıükseli.ş fark-, 
14,20-14,22 kuıruştur. lan vardır. · 

BALMUMU: A1manya için satışlar Zahire ve hububat fiatlannda yüz -
devam ct:mdktıedir. Hafta içinde Karade· de 714, haywmi ıgııda mnddeılerinde 
niz ma&nndan 80-82 kuruş arasında 779, nebati ,gılda maddelerinde 1304, 
beş bin kilıo kadar satı~ yapılm~tır. meyvalarda 733, çay ve kahvelerde 

TİFT!K: Hafta bidayetinde ehemmi- 1525, hayvani iptidat maddelerde 670, 
yetli muameleler ohnamış ise de, son nebati iptidai maddelerde \622, men
güttıleırd-e Almanyadan 200 bin kiloluk sucatta 1085, sair üç mamul maddede 
bir penni gönderilmiş olması sebebile 1048 yükseliş kaydedilmektedir. 
piyasa hararetlenmiştir. İhTacatçılar he- İthalat maddelerindeki yükseliş yüz 
sabına bil!hassa Kiütr.hya, Karahfsar, ~- de 1180, ihracat maddelerinde 667, 
kişe'hir, Ilgın havalisinden ·105-108 kuruş dahilde istihsal ve istihlAk edilen mad 
araılannda mal müL?ayaa edilmektedir. delerde 922 dir. 

Piyasada cinı.s ve :menşelerine göre İst<ıtistik 91 3 - 14 senesinde 5 2, is • 
106-111 kuxıuı;rtan 1100 balya kadar satış· tihlak maddesinin kıymeti 100 olarak 
lar yapıhnıştır. ka'bul edildiği takdirde, fbuıgünkü ra· 

Ftiıatlar oğlalk 123-125, Karahisar, Kü- yice .göre 836 ve .geçim seviyesinin yük 
tahy.a 110-112, Ankara, Bulvadin 108-110, seliş miktarının lbu nisbette olduğu 
ÇE:r'keş, Gerede 95-100, Kastamonu, Saf nu tesbit etmi!jtir. 

Poliste," Toplsntılar: 

Otomobil-Tramvay çarpışması Kız1ı1ay Afemdnr n.ahiy·esinin 
sUnnet diiğlinil 

Dün Yedikuled.en Sirkeciye gelmek- Kızılay A'lemdar nahiyesi 5 Ağustos' 
te olan vatman Hilseyinin idaresin - Cumartesi akşamı Sarayıbumu parkı 
deki tramvay Etyernezde ~ör !sma- gnzinosunda mUht~, eğt,~c(ıi lbir 
ilin idaresindeki 2054 sayılı taksi oto- slinnet düğünü terti'b etmiştir. Terti'b 
mdbiline çarparak çamurluğunu par- komitesi sabaha kadar devam edecek, 
çalamıştır. olan lbu g€-Cenin lbüyilk bir neş'e için -

Bir yangın başlangıcı de ıgeçmesi için tertibat almış, zengin 
1 

Taksimde Irmak sokağında 11 sayılı bir PIOoCJ'.ram hazırlamıştır. iDüğünde 
evin üçüncü katmda oturan Dimitri Şehir Tiyatrosundan Hazım ve arka • 
kızı Marika içtiği sigarayı bir dikkat- daşl'annın bir piyesi, Hamiyet Yüce • 
sizlik eseri olarak pencere pervazına, sesin bir konseri, orta oyunları, canlı 
söndür:meden bırakmış ve bu suretle kara:göz, Karadeniz oyunları vesair eğ 
pencere ve civan yanmıştır. Ateş bü- lenceler vardır. Çocuklarını sünnet 
yilmedenı oondürillmilştür. ettirmek istiyenlerinı Divanyolıunda 

Bir sıvacı düştü, kolu bnldı Sıhh1 Müze yanındaki 120 numaralı 1 

Al n... kk ld t .,,_ h' mağazaya müracaatleri lfizımdır. ( 
ıtmua a a o uran sıvacı tora ım 

oğlu Salilh dün, Mehmed paşa camiinin Sanyerde bir genç boğuldu - ı 
ınva tamiratile meşgulken mü.vazene- .. . , 
_. i k ylbed k 15 t ..:~,__klik _ Sarıyer<le Kumkoy açıklarında Ah-
l)ln a ere me re y~~ d . i d bi d.. d · gir 
"-- dd dü' ,,.., k t ti me ısm n e r €enç un cnıze 
ı.e.ıı ca eye şm""'l' ve su u ne ce- . i . .. b"l d' W• d .ı:.·k ti 

mı~, yı yuzme ı me ıgın en 1.41 n 
sinde sağ kolu kırılmış ağzından lbur- kesilerek boğulmuştur. 

Dün hava hafif rüzgarlı. olmakla be 
raber hararet derecesi gtilgede 30 - 32 
ye kadar yükselmiştir. Günün Pazar 
olması lhalkın sabahtan itibaren Bo -
ğaziçi, plfıjlnr ve sayfiyelere tehaci1 -
mline se'beb olmuştur. Her Pa.mr ol
duğu ıgi.bi dün de halkın çoğu iBoğaziçi 

Yeni Faris büyük elçisi dün akşam 
Ankaraya hareket etmiştir. 

nundan fazl'a miktarda kan gelmiştir. ----··- ·----.. -
ıruştır. . Yaralı, bayıgın !bir halde cankurtaran ISTANBUL HALK 

Etraftan yetışen diğer hemşire ve la Cerra1lpaşa hastanesine kaldırılmış- TiYATROSU 

Tramvayda bulunan bilezik 

ne akın etmiş, mevcud tarife harlcln - Evvelki gün saat 11.30 da Vali ko -
de öğleden evvel ve ~1eden sonra :llA- nağı caddesinde Prevcre apartımanın
ve vapurlar tahrik olunmuştur. Şir - da oturan Yunan tebaasından Safi Va
ketihayrlye 'bilet aatışlarına g(:Sre dün sllyadie tarafından MaÇ.ka - iBeyazıd 
Boğaza gidenlerin Say:ısl; 6.5 bini geç - hattında işli~ 154 sayılı tramvay a
miştir. Dün Küçüksu ve Flbcy:a p~lari rabasmda bir altın bilezik bulumnuş • 
da ~k kalabahk olmllihu'· tur. Sahilbi araD!Tlaktadır. 

hademelerin yardıınile Aliye, Em.inin tır. K ım Gnler ve 
elinden kurtarılmıştır. ıırkndnşlan 

Yaralı hemşire tedavi altına alı~ İki kişi bir olup adam yaralamışlar Ou bcı gün l~n Anlıaraya 
il'-- -..ı- :t.-d dli llın G 1 tad Defterda ,.,....1,,,., · i gidecek olan Halk tiyatrosa m ~avu. '.lm eme a yeye tes e-- a a a r J..,,,..""'iu camı - bu alcıam son tcmailinl Bii· 

dilmtştir. çinde oturan Mehmed oğlu Fahri., ayni yükdcrc aile bahçcsındc 
DUn eürmümeşhudda muhakeme11l yerde oturan Kemal ve arkadaşı A11 veriyor 

yapılan Emin bu hareketinden dol'ayı tarafından bir kavga neticesinde taşla A H Ç 1 B A Ş 1 T O S U N A G A 
23 gün hapis cezrunna :mahkôm edil • bqından yar~a.nm.J§f:ır. SuçJd)lr ya- vodvil s peıde. Yeni varyete hokkabaz, 
nrlştir. kalamruslardır. ayrıca Sabriye Tok1ea birlikte 



Bütün Konya esnafının iştirakile yapılan toplanbda 
hayat pahalılığı hakkında kararlar verildi 

Edirne (Husust) - Gelilbolu ve Ça. 
nakkale havali.sine giderek b'f>Igenin 
bu kısmmöa teftiş ve tetkik gezisinde 
bulunduğunu yazd1ğım Trakya umumi 
mü:fettlıji Kıa.zım Dirile Bursaya geç -
'Q'\fş'Ierdir. 

GeneraJllmizin bugünlerde şehri.mi
lle avdetleri beklen.me~r. 

Erzincanda bir sene evvel 
işlenen bir hırsızhgın 

failleri yakalandı 
Erzincan, (Hususi) - Geçen yıl mil

ll kütülbhane müzesindeki ddlaı'bdan 
1 ~ kilo ağırlıığında 8 parçadan ibaret 
gihn~ külçesi çalınmış ve 'hırsızlar 
bir türlü meydana çıkarılamamıştı. 

Sayfa S 

Mevcud su İzmite 
kô.f i gelmiyor 

Şehir nüfusunun ~ttikçe aı:tm~sı yüzünden su ihtiyacını 
karşılamak uzere yenı bır su temin edilecek 

Zabıtanın yaptığı devamlı tahkikat 1zmitten btr görünii§ 

neticesinde bu hll"Sıibğın demtryol~n İzmit (Hususi) - İzmitin nüd\ısu, meğe muadil oluşu, 'bu !fikri ikind 
da Galışma~ ~zere Erzincana g7len Sur dikkate değer bir şekilde artmakta - derece~ düşürerek, evveloede müta· 
meneli Azız Jle arkadaşları BılAI, Os- <hr. 1930 da rn ıbin küsur olan şehir savver olan Balaban suyunun akıtıl • 
rnan, Hamdi v-e İsmail tarafından ya- nüfusu, son nüfus sayımında 1 7 bin ve ması, daha uyıgun görülmüştür. 
pıldığı meydana çıkarılmış, hırsızlar şimdi de 22 hin küsur k~iye baliğ ol- Şehrin ve şe'hirlinin dileklerini v~ 
Sürmenede yakalanmı.5lardır. lllll§tur. İki üç sene sonra, İzmit nüfu- ihtiyaçlannı halletmek· çarelerini a· 

sunun 30 bini bulacağı, muhakkak gö- raştıran valimiz Ziya Tekeli, Balaban 
l(<>n.ya Halkevinde yapllan toplantıda esnaf ve tüccarlar bir arada [Kötede UzunköprUde kavun karpuz rülmektedir. suyu mem'baına bizzat gitmek suretile, 

Ticaret Müdürü Zeki Afşın] ihracatı ·Sellülbz sanayii müesselerinin ku - bu alaka ve yakın niSbetini bir defa 
~on~a, (Hususi) - Vilayetimiz mın- Zeki AfŞıının sözleri esnaf ve tüccarla- Uzunköprü (Hususi) _ İki yıl önce ruluşu, deniz ve kara askeri garnizon- daha göstermişlerdir. 

taka Tıcaret Müdürlüğilne muhitimizin rımı~ dıiikfkat ve aUka ile dinlennıi§ ve şehrimi:zx:le kuruiıan kavun, karpuız ıro- lannın bulunU.ş'U ve muhtelif ticari te- Kocaeli valisi, Balaban suyunun bol 
Pe-'k Yakından tanıyıp sevdiği eski mm- pek müsaid bir memnuniyet havası ya- t'fi 'hr h 

1 
kl h.,.,1 _ ~kküllerin hareketi ile, şehir nüfusu ~ gümrah varlığı karŞ"ISlnda, lbu güzel 

•..ıı- tı ... ~-- opera 1 ı acat azır 1 anna ~ a ··a·· ~ kted· suyun şeb · ı · · kAnıl tetk·k ~ ... l\Cı;ısad Mü.dürümüz Zeki Afşın ta- ratım.ıştıır. bu tezayu u o""'"errne ır. re ısa esı ım ·a arını ı 
Yhı l mıştır. etmişler b · 'd ı ta · 

.. 
0 urrrnuştur. Zeki Afşm. yirmi beı Bu ltıoplantıda şehrimizde bclunan MüstahSile çok f~alı olan koope- Bu sebeble şehirde su sarfiyatı da edilen v~ u. ı~ aı evv~ ce. nzı.m 

brun önoe şehrimize gelmiş, vazifesine pA..ıo:- -ı:ı.Odh+ıl..{..wf Kı ı..ı.- ı· b' .. ~.. 1 ket' . . b r· gu" .rWfalm,.c:, onuncu Cümhuriıyet bayra- proJelerı ~ııden ıgeçırmışlerdır. '1§1 <U'U mu.ıv .............. uz rJLUlre 1 me usu raı.ı:.ı. mern e lIIllZln u ne ıs ve • 's"'6 ~ B 1 ha 'IAMrJ"' • • 
anııştır. Şev'ket x..:ıJ'l p-..... 1 H lk · :-ı--' 1 -L-·ı·· . in ,ı.. • • 1 d 'yi mında fenni tesisat ile şehre isalesi a a: n n.IVJ ulen, kendı hududları 'l'i vau , an ve a evı re~~n- ze mı:uı..:>u u ıç ııarııç pıyasa ar: a ı d h"li d · . 
caret müdürümüz, ilk iş olarak ti- mizre münevverlerimiz de hazır bulun- bir mevki teminine rmwaffak olmuş - yapılan (Paşa suyu) bugün arbık, ihti- a ı n e. olan suyun I~te akıtılma-

c~aret nıu.·düriyoti teşkila~ ve vezaifinin i- ,,.....,,,. t Tr k L·Ilh U .... ~,.;iın·· yacı karşılayamaz bir dereceye gelıni!:.. sını tecvız etımemektedırler. Esbabı 
m~........ ur. a ya ve 'Ul assa Zı.u..nvt- "'"'un r ibe k . . . 

aid tedbirleri alınış ve muhitin ti- .. . . . tir mucı olara da, suyun kıfayetsızlı-
caı-et d Müıfe'tıtiş Şevket Ödül bu faydalı içü- ş5hretli kaVlrnları her yerde tereıhan · w, • b. k k" .. b d ·...ı·r d urıumu üzerinde etüıt.lerine başla· _ .. w ...ıı.. y b k :b lt .. 1 gını ve ır aç oyun u su an ı~LI a e 
llı.ı.ştır ma halkkm.da takdirlerini söylemiıtir. aranmakta ve buyıuk ragbete mazuar azın u ı~n ve una ıcı gun e- ...u.: W• • il . .. . 

• 1m kt d . rinde, su musluıkları, ibir damla suya 'CHıgını ı erıye surrnektedırler. Ze1
ti A-tı.. b t•·dı · d b"l :Mıüsahabcn.hı sonunda h&'-·at pahalılı 0 8 a ır Halbuk' · ~..J 125 l"t 

b ' .'""lın. u c :ı erı arasın a ı - . i - ·-······ .. ························-········----···-·· hasret kalmak ve şehir !halkı suyu he- 1, sanıy~e ı re su ve-
f'I~ ~da~ beş yıl önce kendi mesaisi ğ'ı ve ~r tlıcarı ve iktısadl mevzular r $ ..,. p1 rf t k b . t' . d ren Balaban suyu o civar köylerin ih-
4J-C ıt.c.Şkıl edıLmiş olan esnaf teşekkülle- üzerinde ticaret müdüriyetince hazırla- amsundan sa k~ ~a eme me urıye ını uy - tiyacına 'kafi geldiği gibi, büyülk hiı 
~1tenıasa €elmiş, beş yıl içindeki du- nan anketfo ~edilerek esnaf ve tüc- küçük haberler ma .. a ır. . . . kısım da zayi olmakta ve aşağı ovalan 
tıi b annı incelemiş, bu teşekküllerin ye- carıımıza dağıhlım.ası kararlaştırılmıştır. "' ""' Nufıusun. artışım,. ~alk~n temı~h~. yer yer batakfık içinde bırakmaktadır. 
'l:iüsı aştan canJannuısına müteallik teşeb· Mıntaka İiktısad Müdürlüğünde ou- B. Muhasebe müdürü takdir ~ild.J bahç: V'e .~ıçek ye~ış.tı.rmı~e olanı ınhı- Dağılan sular bir araya toplanacak 

ere girişmiştir. lun:d\.ığu zaman faydıılı teşebbüslerde 've Husust mtihaoobe lşlerln1n 1yi blr aırette makıni ıg'ös~ermesı ıtiıbarılede: ayrıdı olursa, gerek İzmit ve gerekse Baln -
llıından d'Ört gün önce de tüccar ve ifa& ve bllhassa vllfl.yet ~e.sının nrldn.tı- ıb.lr .kıymet ıfade ed~n bu vak a. şeb - ban köyü ve etrafı aslfı kesilmez bol 

'°Sılaflan Halkevinc davetle kendilerine mfü:.'S.5ese'ber ıteŞkilinde iyi hizmet yap- nın mıihıı.mımenattan ~a olarak tahsil ve nrnıze yeni ve bol bır su ilAvesıni za- bir suya kavuşacak ve halkın istifadesi 
llıü.duriyetm vazife ve teşkilatını anlat- ~ olan Zeki Affının bu toplantı ile at- te.nıını lhususls.nnda gOOterdiği gayret ve rurl kılmıştır. yalnız 50-60 hanelik köye inhisar et-
~ ve mamie'ketin ticaret durumu u-ze- hğı ad.un, memleketin iktısadl bünyesi- muvaffo.'kJyetıten dola.yı hususi mubasebe Evvel-A kagıw d ve sellüloz ıfarorikela- · , kti 
"ltı müdürü A'hmed E.1JJ1l.r v11A(y~ tat:d1rna - • . . mı) ece r. 
ti de nıüsahalbede bulunmuş ve cümhu- nin takviye ve lııkişafı itibarile mühim- mo Ue taWt edtmı~r. rına S~pa~cadan ~e~~rı.~~ sudan is- İzmit belediye mecl'isi, geçen giin-
~t hü~tiinizin yüksek bimınetile dir. Bu mühim adımın devamlı bir ha- Kııradenh pzetesi b&1JU1uharrirli11 titade ımkanları duşunulmuş ve fakat, kü fevkalade toplantısında, Balaban 
tı- _Yea tıcan .. ha. yatında ve maişet muhi- :rıe'ket halini alacağım ve Konyamızm ye- Ka.ro.deniz gazetooı balJmuhtuTirt Ethem falbrikanın bunu her zaman garanti e- suyunu şehre getirtmeğe karar ver _ 
w4.11Q. "' _,,_ w ~. 41711939 tarihin~ vflıilvet makamına . . nd -1 k . . ~ .. :enı 111.ıA~af tedbirleri alınacağını ni teŞkilfıUtlan bakkile faydalanacagını vwdlği arzu1Nı.lde lbu gazetenin ba4'DUbar _ cten:eme~ı ve aynı za~ ~ yay.ua~a ~ışti.r. Suyu şehre getiremek için 100 
~ir. uırnarı:z. rlrlJ#1nden çeklldlğin.1 bl.ld1ımJştlr. şehir tesısatınm da, yem bır su getırt- bın Iıra kadar bir para sarf edilecektir. 

C Bog"'azltyanda gu··nÜ ) • TfiM HCLva ~:~~~~~u~yet mey- (Afyonda _ Lozan _ rumın.da. inşa edilmekoo oıa.n btnaaı ddden büyük bir san'at eseri tamir ediliyor ________ .;;... _ __;:.._ ________ __;;:;_ _______ .J 8'frlıel ve muhteşemdir. Bina lnşaaıtı bitmiş-

r 

~~ğazlıyan kazasında !.ozan günü coşkun bir şekilde kutlulaıunıştır. 
lll.ışt 'tıu.klar söylenmiş, Lozan kahramanı Milll Şefin büyük başarısı anlatıF -
~t ır: Resimde bu büyük günü kutlulayan halktan ve gençlerden bir grubu 
ııı..., erıy0r. 

tir. Önfunümekl harta içindede teı~llüm 
muamelem yapılacalr.tır. HaYS. Kurumunun 
binasında, kX>nferans salonuna varıncaya 

ta.dar her türru lhtlya.c düşünülınıQ.ştür. 
Çarşambada at ıYJU"IŞlan 

Hayvan ne.sl'ini ısıtın Jrurum.u taratmdnn 
terW> edllmekte cııan a.t yvışlaırı, bu hatta 
Qa:rşam'ba koşu malhalllnde yıpıJmıştır. Ko
şulardıı kala.balık lbir sey1re1 kütlesi bulun
mu; ve Samsundan çok gelen olmuştur. 

Bir taltif 
Beş seneden.beri ~caret odası baştMibll
~ tıam bir başarı ile ıra et.ıınekte olan o.s
ınan Cudi Gürsayun m~a kırk Ura znm 
yaıpıldı.ğı T1caıret VekA.letinden bildirilmi~r. 
Muhlttıe kendisini herkese sevdimı.14 ve Sam
sun ticaret odasını örnek denileb~ bir 
hale kO,Ymuş olan baıy CUd1n1n bu .suretle 
taltifi, kendisini sevenleri de sevind1mıiştır. 

Rükılmet ıkonal't tamiratı 
Hiikfunet konağının ba.şlanmış olan tamı

ra.tma devnm lçin gereken hale geluüş ol -
duğundan tamiratın m!iteba:ld lusınma da 
dev.am ed11mektedir. 

Afyıon. (Hususi) - Afyonda tarihi a- mı da tamir ettirilecektir ve bu e:,erle
bideler ~r. Bunlar arasında tamire rin ~tıra:f:uida güzel bir park tesisi muh
muffi:aç olanlan Vakıflar idaresinin elik- temeldir. 

Pazar Cla Hasan Bev Divor ki: 
kat naZB.1'ını çe'kmiştir. İlk olarak; F ati- iBundan maada Bolıv-aclln.de Camiilre
hıin meŞh.ur vezirlerinden Gedik Ahmed l:nr, Ça:yda Aliıettin camii ile şehirdeki 
Paşa tlarafından 879 da yaptırılrnıt olan Ku'--.:ıı.. • · · d t · · takıa - t 

- Bir İnhisarlar İdare • 
~ ~ geçince ucuzlayacak de. 

er. 

. • . O:ı beş gün evvel şişe. 
si on beşe iniyor. diyP yazıl
dı idi. 

' . 

. . . Evvelki gün de şişesi 

yirmiye inecek diye yazıldı. 

• • J'l..L.1'u oaanısının e amın rrur e -!mareıt camıi esaslı hır surette tamir et- . . 
ti:ııilımcktedir. Tamirat 3 sene sürecek mi.ştir. 
1941 de b~ olacaktır. Bunun isin 7ô Va.kı!Iıı:r İdaresi üs.tr..i ev, altı fınn ol
bin lira tah5is edilmiştir. Caminin eski mak üızere (6 bin) lira keşifli bir bina in
ilfOO.'Dunun muhafazası için pek itina e-. şa ettireoelatir • 

cfilmıektledi:r. Müteakıben İmaret hama- Resim İmaret camisini gi>stcrme'ktedir. 

Susıgırhk el_ektrik fabrikasmm 1 
mşaatı 

Balıkesir (Husust) - Susığırlıkta 
Hasan Bey - Bir an ev • 'kurulacak elektrik fabrikasının inşaa

vel İnhisarlara geçse de, bir tı ilerlemiş bulunmaktadır. Fa'brika -
kaç gün sonra da yirmi be • ya aid makine ve muhtelif inşaat mal
fe, yahud da otuza iniyor, zemesi Bandırmaya ~lmiştir. İnşaat 
diye daha taze bir havadis Cüınhuriyet bayramında ilanal edil • 
yazıirnasar mit olacaktır. 



[ 1 Htdiaeler Karpsında 
$ 

Kontrol 

M abadan çıkıyordum. Meraklı

yı gfudüm: 

- Ben de fi8.lla geliyordum: .dedi. 
- Peki amma, ben çıkıyorum. 
- Zarar yQk.. ben de seninle beraber 

Jürürüm. 
- Muhalkka1c soracağın vardır· 
- Şlmdilik yok. 
_ Şimdil'i.k yel..:;, şimdiden sonrası 

için ... 
Ben SÖ2JÜm'i.i bitirmemiştim. Bir yo-

ğurtçu:nun. sesi yükseldi: 
- Hanya ılooyun si.itile kuru kaymaiklı!. 
\f.eraOO!ı sese kıulak veroı: 
- Kıoyun sü:tile olmadığı muhakkak 

değil ani? 
- Herlhalde •• 
- Neye böyle bağırır .• 
- Böyle alışmış.. bitti deği! mi, daha 

farı.al OO!'n»yaea.ksın •. 
- Hayır lbitmedi, asıl soracağım bu 

dQğildi. YıoğurUarın yapıldığı kaplar na
mldtr? 

- Ne bileyim! 
- Yıoğurt tenekclerı nasıl temizlenir? 
- Ne ıbıleyıiml 

meselesi 
-iBilmem. 
Me.Nik.h gene susmuştu: Birkaç acııın 

daha atıtrk. Bir tatlıcının önünde idik. 
Meraklı camekan'daki tepsı dolusu bak
ravala<ra baktı: 

_ .Ağımıı suıJ.a.n.dı galiba' 

- Hayır merak ettim •. 
_ Fiatml mı •• merak edilecek şey de

ğil. Üııerierinde etiket var. 
- Göıfilm var, görüyorum, okumam 

var, dkuyıarum. Merak ettiğim cihet o 
değil! 

- Ya nedir? 
_ Bu baXılava1an yoğuranlar, açan

laır işe lbaşlamadan ellerini yıkarlar m1, 
tırnaklan lkesik midir? 

- Ne bileyim? 
- Daha da var.. bak bir tepside bir 

iki dilim ba'kla'Va kalmış. Fakat tatlı du
ruyıor .. bu tatlı tozlanmıştır. Şimdi bunu 
döke-tı:er mi, yıdksa tekrar k-ıullanırlar mı? 

- Ne bileyim! 
- Senin bil'ip bilme:menle nlfıkndar 

değilim c.arum, belediye acaba kontrol e
diyıor mu? 

Meraklı suıstu, birkaç adım daha _yürü-

- Senin bilmen bi!mcmen 
ac.a\ba beledi~ 'kontroı ediyor 
)

0or mu? 

düık: müsavi.. 
1 - Karnıını aç. mu, bili-

- Kıonıtrol et:Iru>7. olur mu'! 
- Pek zamıetmcm. 
- Neye? 
- Şimdiye kadar yoğurttan zehirle-

nenler ohnach da .. 
Meraiklı susmuştu. Birkaç adım daha 

attık. Bu scfC!I' de bir dondurmacının sc
iiıni dlı.ydUk: 

- Vi.şndıi var, ~aymaklı! 
Meraklı gene sese kulak verdi: 
- Bu ada.m dondurma yapmak ıçın 

wıt ahyıor, kaynatıyor, dondumyor. 
- İşte bunu biliyormuşsun .• merak e

dilecek ta.Tafı da yok! 
- Merak edileceir tarafı olmaz olur 

mu? Bu ıadam sü:tlü aca'ba kalaylı bir kap
ta mı !kayna~·or. yoksa kalaysız bir kap
ta .rm? 

- Ne bile}"im! 
- Kullandığı bütün kaplar yıkanıyor 

mu? 

- Ne bileyim! 
- Senin lbilhnen beni alakadar etmez 

canını, ac:rba belediye kontrol ediyor 
mu? 

Dedi. tavsiye ettim: 

En pahah ilan bedeli 1 Kokteyl ansiklopedisi 
Şimdiye kadar yapılan ilan bedell~- Amerikada Havanada me~ur Splen 

rinin rekoru kırılmıştır. Avrupada hl .ıid otelinin gene meşıhuru alem olan 
yük bir piyano fbrikası piyanolara bir lbar şefi vardn-. Bu bar şefi bir 
mahsus iJan için resim aramış, nihayet kokteyl ansiklopedisi vücude getirmiş 
meşhur Leh vatanperveri Paderevs - tir.Bunda 8046 aded kokteyl tarif edil 
ki'nin resmi üzerinde karar verilmiş· 
tir. Res~m, ressam Zuol~oa'ya 450 mektedir. Bar şefi hu 8046 kokteyli ko 
lbin franga sipariş edılmiştir. laylıkla yapabilmektedir . 
.............................................................. ································································ 

Bir bıkmak ve 
Bıkmamak mesele.~ 1 •• 
-c... Bugünlerde içime bir koriku 

da geJdi, kocam bc.>nden bıkmış olma
sın? diye ü'züllüryorum. Eskisı kadar 
mültıefit. ıbenimle meşgul değil. 'Fakat 
tesadüfen evimize genç bir hanım· rni
saı!:ix mi geldi? Dl:'rhal değişiyor, ona 
karşı beni ürıJeceık kadar mültefittir.> 

.Bu satıdan y.azan Bayan cB. D.~ 
bana en lüwanlu malUmatı verrneji 
untttmuş: 

- Kaç senod:iır evlidirler? ve şika
yet ettiği ?aka~i ne mahiy-cttedır? 
SöylCıl'llelJajş, faı'kıat yersiz bir endışeye 
kapılmış o1ması çok muhtemeJdır. 

Bam llrndınfar :k~alarından sonu gC'l 
miyıen 00- f:ışılk rolü beklerler. Kendi
lerine hayntı zehir eden yanlış zeha
bm başlangıç noktası buradadır. 

Koca. ilik günlerde, ilk aylarda, na 
dir dlarak ta ilk bir iki sene içinde 
~el'IÇ'Cklten AU?şli bir aşıktır, fakat bl.J 
müddet ~nce samimi bir drıst ha~i· 
ni alır, frşı'kJılkı stfatı sönmemiştir, yal
nız arev :kül altındadır. Bazan canla. 
mr, ekSeriya ate~ni içinde saklar. Ko-

ti 

ca.dan talbiatin yüklediği bu r.>lü de
ğiştirmesini istemek onu bılktırmak o~ 
hır. İhtiyat ve mantık aksini amirdır. 

Sonra mü!him bir noktayı da unut· 
anı y.almn: 

Haıib sonu erkeği sadece bir koca 
değil. a)'Q'li zamanda bir hayat ~sö. 
rıüdür. SalbaMan akşama kadar yoru· 
hır. Eve döndüğü z:ınıan ekseriya bit
kindir. Bu vaziyette biraz dinlenmek, 

!biraz da kendi halıne kalmakta hak
lıdır. 

Okruyucum: 

- Baoo karşı lakayıd kalan kocnm 
misafir hanım e.tra!ında pervanedir, 
di-,Yt>r. Düşüınmüyor ki o dakikada er• 
kek yarım mas'kelidir, muıvaffakiycti· 
mizin kendisine tahmil ettiği vazifeyi 
yıapma'ktru!U-. Yapmak mecburiyetin
dedir ve taıh:min ediyorum ki, Bayarı 
cB. D.» için hakiki endişeyi icab et· 
ıtirecek b'ir sebOO yoktur. 

* Aydında Bay A. A. ya: 
- Bu lllC6eleye ancak doktor karı~ 

şır. İstaınll:ruj.a gelirseniz size kime mü
racaat etımok J.az.ım geleceğini söyle-
rim. ~EYZE 

~ 
Sonbahara hazırlık 

Bu şı!k bluz deniz içindir. Kayıkta. 

yatta, kotrada giyilmelidir. Rengi denize 
U)ıgundur. Serin deı11iz havasına kar~ 

insanı cdket vesaire giymekten kurtarır. 
Çü~i: Yünden örülmüştür. 

Laciverd ve beyaz yün ... Koyu renk 

yel'ler talbii radverddir. Eşarpı daha in
ce bir )ıilnden yapılacaktır. Renkleri la
civero - beyaz - kırmızıdır. 

Bu üç ren<k kombinezonu son derece 

gü.ze'dir. Modası da hiç geçmez. 

Her kadın bilmelidir 
Yıınnurtla haşlanırken bazan çatlar ve 

y€.llm€'Z !bir hale gelir. Bunu önlemek 

için yuımuııtaının geniş ucunun yalnız 

kabuğoou bir tqplu iğne ile delmeh, iğ
neyi yumuııtamın içine d()kundurmamal'ı. 

* 

İngiliz. adaletinin büyük 
-reisi: Lord Heward 

iki ahbab çavuşlar: 
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C Radyo Bahisleri ~ 
Amerika radyo diktatörü 
David Sarnof'un bayatı 

Yerli Mallar Sergisinde hususiyetler 

Akşamları koca sergi 
. ..................•... ...__ . ••·•••··•••••••••·•••··•··•··•••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••• "la sanki kuşdili çayırı ( David Sarnol su katıimamış bir Rustur, babası ile Amerikaya hicret s 

ettiği zaman, henüz 14 yaımda bir tel~al kablosu fabrikasına pos • ~ 
tacı ol~ak girmİftİr. Fakllt bunıınla kalmayıp süratle yükselmi~! ~.o E 
yaıında Amerikanın en büyük radyo korporasyonun? um'!m mudur : 

olmuıtur. Bugü11 radyoya tabi her ft!Y onun elındedır. 

- ···--·-.. ·····-···.) .................................................. ·-········-·--·-··················· ... "Bayanlar, 
• 
Istanbulun 

Baylar... Burada yarınki 
anahatları gösterilmiştir,, 

H t · da masaların üzerine tabak tabak konulup teşhir edilen a ay pavıyonun .. 
iri iri kayısılar kaşla göz arasında eksıhyor 

Canını~ mı sıikıl.'lyor? Eğlıenecek bir 
yer al'Uyıcmsunıuz da, hı91>ir tarafı ~~ri:nüz 
:mıü t'\.t1ıımıyor? Ne lüzum var, plaJa, ga
zinoya gidip ç.i.ilte tarife sistemi ile bo
ğuııt'uya gelmeğe.. Qeyreğe kıydınız mı, 

:iStediği.niz kadar eğlenmek.. hem de hoş
ça vakit geçirmek mümkün. Yedi ~a1lar 
sergisine gidin!. Her sene burası bır pa
nayıra benızer. Bu sene biraz daha ağır 
.başlı. Evv.el'ki yı.lia.nn lfı.übalilikleri yok 
amma, gene eğ1enmek pek~la kabil! •• 

Zira, eğlencesi kıt ve kuvvetsiz fstı~
b-.ıllda. haEk medburen eğlence icad edı
yar; eğTeru:e ile münasebeti bile olmıyan 
yerle.ni lbu şakk kıoyu~r. 

Yerli Mallar sengisi. bunlardan biridir. 
İşin faı1kma varan Milli Sanayi Birliği 

' bu sefer Q)cş kumş mani tedbir olarak 

lkıoyımuş. Bu itibarla bazı saatlerde inler, Sergide teghir edileıı ve çole rağbet gören sun'i çiçekler 
A.'1ıeTikanın radyo dikwıtöru David Sarn of bir konferans verirken (solciaki zat) oinh scıPgi G-ı~ tertibi~ ile maç yap- Çiçelder yıapma imiş amma, kokuları 1 h ydk. Fa!kat bwıa rağmen can stlonl'ısile 
Davıd Sarnof Amerikan radyosu dik- dinnek için üç gün didindi.. Bitab düş - malkla berD!ber, aıkşam üzerle~ mübarek da unutulmamş.. saaıaerlni ölli.ürmek istiyenler gene mev· 

tntörıüdür. Cana yakın, kibar tavırlı, tü. O vakit telsU te)graf henüz çocukluk sengi Kuşdili çayırı. He!e k<>rı.d?1' safal~- Bana daha 90k takdir hissi veren, bu cud.. 'billl:ı.cum akşamlan koridorlarda, 
tarnas.s .. \.11.- bir adamdır. Onun yapmak- devrinde idi. Böylece yirmi bir yaşında nnı sormayın! Kıüıçıi.lk, dar fılan vakıa, lbabçed OAl" nek· erbe-tiye iç çeke '-'O.ı.ü ku..J-t;.,.,.; ıı...:1\...-kkını ·sıbat ettı. ve 1Mcin Hey.belideki büyük turlar kadar güzel şeylıeri ilki genç kızımızın yapmış e. b...,,en se ~ s :.. ' ~ -
ta olduğu işleri görebilecek adama güç u.ı.~ ...... , •UJllw • • o1malarıdrr. Şimd~ kadar bu yapma, rek ddlaşanalır, csergıde buluşalım.. va-
rasnanır •.. David Sarnof, Amerikanın Bu anuva1ifaıkiyeti üzerine Marconi şir iheveSJlısı var. . fantezi, çiçdklcr Avrupadan gelırdi. Ba dini alınış <>!anlar. ve.. geçen seneki ser-
ffk.ri ve 'bedii hayatın,1 aid her kıınmd:ı ketinin mual!lim ve mühendisi ünvanını Yerli Malılar sergisi, yalnız iktısadı ha- sene 'Ü'Skiroar Kız San'at Enstitüsünü bi- gıde tanışıp ta, bu sene gene hatıraları 
teın.ayüz ~iştir. Sinema şirketleri, aldı. Au. oonra başmühendis muavinı ol- yatım~ değil. içti~ai hytımız~a da ~:kı tiren Müzeıhlher ve Fazıla Çandı.rlı is- ihya etm~e. yahud tazelemeğe gelenler tlyatıro şirlketleı ile müzikholle1·, gramo - du. s~ıya alakadar. Bekctrlar anketınc CL\ ab . . . . . . faz1a ol'uyıar. 
fon k k 1 k, 1 minrle ıkı kıınmız, tam yırm.ı ıkı g'.mde um,panıyaları. konserler, bütün res- Gene ıbir müddet sonra cContact ma- gönderen dlruyucularm u a .an çın a- d..J1\., · kl · h Bütıfrn bir mahallenin kızlarını teslim 
ini :kıab Il ·ı , k d ı·'k d . . . 1 Jt.oca pavyonu uıuuraıı çıçe erı azır-

u er ı e ÇOi< ya ın an a a a ar - nager.11, cAsistant trafıc manager. vazıfe- sın. • 1ı arak se.11gi ~ iştirak etmişler. Şimdi alıp. önüne katmış babayani kılıklı hir dır. lerine tayin edildi. Kim demiş. insa~ rınuıru yerlerde ta· lı~e de @;deriyor!armıı;. Bu cidden kadın, kapıda, d:l'huHye diye yakasın• 
Da\•id Saıınof, kendisinın bir cSelf Bi:r'kaç ay geçince Marooni kumpanya - nışmaz. anlaşmaT., eh,.... zarif san'at eserleri. estetik revkimizi tı- yapışlı~a, şaşmiı: 

'1lade man> olkiu~unu şeref saymakta - sı R. C. A. ile birleşerek mühim bir rad • * Jka b3sa doyu~ gibi, yubancı piyasa _ Beş kuruş mu? •. İnan olsun fazla, 
dır. Esasen Amerikada iıdettır: Kendi l'O tr&ı!ıü Wcııde getirdiler. Sergide maketlerle ymnki lstnnbulu ile re!taıbet etmesi bakınundan da iktısa- diye itiraz etti. hem çok fazla. Uzerine ı......,, kendi kuvveti ile yükselenler ö- Dovid Sanınf, ohız yışnda olduğu hal g&ıteren bir paV)Oıl var. Prost pliinına den memleket için hayırlı... kırk para koyar da. ç6cukları sinemaya >Gı.ürıer ve bu hareketleri ayıb sayıl - de Amerfkanın en büyük radyo teşckk5- göre, bu m-.ıterle müstakbel htanbulu * ııoU1rürilm. Şimdi kadınlara bütün sine-tııaı, bila!kis 901< takdir edilir. lii olan Radlo Corporallon America'ya u • ~Ben kendi hesabıma. uzunu- malar 

6 
kuruş. 

Bu adam Rusyadıı doğmll§tur. mum müdür tayin edild:. Az sonra, bu zwı, göUe.Mrni kapayarak, tahayyül ede- Süımeıiban!k, Tümensa, İnhisarlar pav-
lienürz Uaü.9frcük çocuk iken ailesile kışekkıüJüın meclisi idare reisi oldu. Sekiz rek, seyırettirn. Zira, bu kontrplfık oyun- yıcmlavı dakmasyon itibarile çok mükem

btrlikte Attnerikaya hicret eylemiştir. o- senedenrberi bu vazifeyi işgal eylemekte- c~arın, taş, tuğ!lla. beton, bir kelime ile mel. Neşriyıat pavyonları güzel hazırlan
l'l:lıcla baıbası günün birinde birdenbire dir. eser halinde hakikatleşmesi. zamana .mış o'llmakla beraber. halka. kitabı sev
\'efat eylemiştir. o vakit kendisi 14 ya· Amerikanın değil yalnız bütün radyo ımuMnç... dirmck ıve aldırmak tedbirlerinin unu-
Dlında idi. Annesini ve kendisinaen kü - meı'ke2flıerini, fakat radyo ile alakadar Pa:vyıanıda biraz kalabalık olunca ho- tttlması baıJmnından noksan ... 

Kızlar ipek çorapların teşhir olunda
ğu pavyıonda. dört tarafa dağılıverınce 
te ı aşa düı;itü: 

~dört etkek kardeşini geçindırmek va buluınan !bilcümle teşekküllerinı kontro- parl!ör de k<muşmağa başlıyor: * 
~esı· -k · · Jlü aııtJnda IOOlundurmaktadır. b ı b l b d 

ona yıu lenınışt1. - Sayın ayan ar, ay ar.. ura a ya- Banmutad, gene dondurmacılar, ay- re .• aç kırrd gıbi !lakıyorlar. Kız Necmi-~elı\ bir tclgraı kablosu fabrikasında Teşekküllerin en ince tcferrüabna ka- nnki mamuor İstanbulun ana hatıan gös- ranc.ı!ar, niyetçiler, her zamankı Y'!rleri- ye bu mrafa gel, Hayrünnisa, sen kardeş· ~acı olarak işe alındı. Haftalık ücre • dar hcpsile yakından meşgul olmaktadır. teri!miştir •• ilh... ni almışlar. Basmacılar, ağızlı~ılar gene !erini bırakma bakayım! 

- AyoT, söz verdinizdi. hani beni üz
mi~tini?Jdi .• ben hanginizin peşinden 
ık"'()Şayı.m. Şu de'ikrınlılara bakın bir ke-

. lıeş <lolardı. Bu para ile ailesin! geçin- Rad:yo ım.:ıkinelerinin imaıatmdar. tu - Spikercik bunu, pavyonda beş kişi t:ıp- nıevcud .. fakat bunlara dışarıd• yer tah- Koridor nihayetinde başka bir ınüsa· ~iyeceğinden cNe»ı York Herald. tunııız da, Radio City Müzikholüne, Nev- lanı.r toplanmaz, tekrarlıyor. . ed:tı..J·ğ· . . . M h d gaı; t,__, .. _ _ _ sıs uuı ı ıçın. sergı a mu paşa çar- !aha: e~inde dahi w. görmeğe başladı, altı york -üniversitesıne, caz orkestrasından ..1.M.ıc.ı• ... erek bugunu un tt k 
ay Yarını "'~' u urma , şısınn benzerni)ıor. 7.aten içerde satı~ ta _ Hatırladınız mı, geçen sene sizi iki L zarfında tek!ra.f makinesi ile muha · TOOkanini'ni.n orkestrasına kadar hepsi o- - l ıusul 
Qel' ne guze · · · yapıtmıyıcxr. d"'fa g·n .......... ~cl·:um.- fki<;inde de kalabalık e 'USu.:.1Unü öğrendi.. nun nezaretine tab! bulunmaktadır. •· ...,, ......... .. 

O ~,- * * arasında lrny'bohnu!ıtunuz. di ~a:r..it telsizlerin icadından bahse - Bundan lbir müddet evvel David Sar-
lbof hnege !başlanmıştı .•. Küçük David Sar nm kara.kış esnaSJnda radyo ropörterle _ Serginin bariz hususiyetlerinden biri- Sergide nazan dikkatimi celbeden i- Verin kulağıruzı başka cir konuşmaya: 
l . 'Paça'f.arını sıvayarak hemen, telsiz iş· rini !sviçred€iki Saint Bernard rahib ma- Si de, seQgiye berrzemi~ olması?ır. Maket- kinci güzel eser, Eminönü Halkevi sos- - Annemden izin alıncıya kadar akla 
~.ıle nı-·ı bulunan M~rconi Wireless .. d k p .. . . . }er grafikler ile, yerlı sanayun inkişafı, yal yardım şUbesirnin köşesidir. Bu şube- karayı seçtim. Yerli Mallar sergisini ar· 4.~ -~... nastınna ıgıon erere azar gunlerı kılı - ' kil b ·· k.. d - · 

egraıtı Oomoany'ye gidi sed ·· , __ .1 d ı- An . yarın aıacağı §10 • ugun u urumları nin başında bul1.1nan Dr. Sureyya Kadrı kadaşlarım1a gezeceğiz, dedim. Kardeşi-
h· • \ • e ooy~ıı en usrdrı ıerıkaya yay - .. ·ı,,...,;., n.. g""en seneye D"'-"'"''"a d ,..~~ b -~--.:ı be · b" k h -
&:>Jtr ..,,,,.. ,.,ıösterı .... '""i. uu ~~ ..-~ n a- u-uır eş ı»t:Uı=.ıen rı, ırço ayır nı.ues- · de ·· ·· d.....J· :p • k ı k · rr...... ~·e mınra bu kumpanyanın en dırmıŞtı. Radyo alıcı makinelerinin bu 6 oduğu . . . . 

1 
h" nı göt.ur, ~ı. _ eştme ta ı aca lar dt-

o:.""Uç "'n.nratö· - f t k ·d· ~ - . . . ha umunU ıçın se. rgımn e me seselerine örnek olmasını temenni etti-
00

.. k ,.. ..... , bek . . .. 
o "'ı"' ru sı a ını azanmış ı ı ve daglara çtkarthnası mühım bır mesele ı· ı. ·~ediı~ıecek bir keyfıyettir ıı;.;,.... ıı..: t.llJ· b l Se "d be ye tmı cxptu. yu:t lettım mı: •• 

"akit Yaşı 16 idi. . . . . ııı.a,.... uı.J01 • 
6

;.. .. v • .nr teşeu1.1usıe u unur. rgı en - . 
I'\_ dı. Nihayet neşrıyat Amerıkadan mü - H tay pavyonu m.allannı pek çabuk . . Bır tarafita aUı karınca, bol müşteriyi ı... '-'ll aııtı YSŞlnda elde eylemiş olduğu keınmel tte d" ı ·ıd· Rahibi · a ' .. dava bir pavyon alır, burada, tıcaret u..ı~.~ 
~ tnu sure ın enı ı. .ı erın elden ~r<hğı için. mütemadiyen yer- kast·l'e değif de. geçim kastile elişi . Ji- ....... uı~, Roma - Berlin mihveri gibi a· ~ vaffa.kiyct, hayatı üzerinde pek dualan~n ınıra sıra. meşh~~ Saınt B~ l~e samtasında. M~lan~ Ü1.erine 1 ış rnansız bir kazanç mihveri etrafında mü-

:r bir Clesir yaptı. nard lr.öpek'Iıerlne Iıtld.i. Bu kopekler mık tabak ta!>alk kaııulup leıfıır edilen iri iri Y~ fa!dr kadınla"." n_ıeydana getirdik- temadiyen döırlıw. Soğuk mo§rubatın e~ t""',..._f · .. 1e · ··zar· d k d" · · . ...a....... •• •• ı· ·ı ~ Ame ·k 11 . - nd eks. . lerı Wuzlıarı. mendıllerı, çay takımları. . • hu . ~·
4 

ı~ rı u ... ın e en ısını rv.u.u onu.ne ge ırı ere11. n a ı ar ı - kayısılar, kaŞFa gaz arası a ılıyor, . . 
11 

a te hir t • • iStilila.kine de diyecek yok. Herkesin elın· 
Ylik bir merak sarılı. çin havlai~fü. Köpeklerin havlamaları - ta.bağı saat başında yenilemek icab edi- ın_uhtelıf. ışleme eşy yı ş • . e.tırır. de ayran bardağı •• lsı On sek~ yaşında Nevyorkta Markoni na Amerikan köpoklerı gene radyo vası- yoııınuş. Hatay bizim değil mi artık .• ka- Bu· haııti de salım y~pMığı ıçın çoluk- _ Boş yOkl 
~nunda ınanager oldu. ta.sile cevaıb verdiler.. yıs'""ınını tadına bakmak hata sayılmaz. tarını, çıootik'I. a'l'IDJ, elışı yaparak geçin-
~ .ıı.> Feryadları arasında ipli niyetciler •• ı..,_ 

1

llnı.i Yaşında şimnl kutbuna gittı. Bir Bu ın~yıat henüz Amerikalılar fora- Yalınız pavyonun tertibinde biraz da- diren fakir kadınlarımıza burası senede 
"""'t1ı.b di Diyıorum ki. kendi kendime, bazı ta. her seyahati kafilesınin telsiz ınuha -. fından uınutulımamıştır. İşte Amerikan ha itina gösterilsey: •• · lbir defa fayıdalı biT pazar, hem de onları 
testtını Vazife olarak üzerine aldı. Er _ r~ <iik1at.örü David Sarnof. böyle bir * teşvik için bir V€Sile olur. Bu sefer ka- rnfi.arı buranın Eıergi tekniğıne pek uy-

se-ne N"v k d .. d .. B. nd--.:ıır ·d d ı ·f - · d ·· gun, bazı tarafları panayırdan bir örnek, t " yor ·a on u. ır geee is - cuuu • Se1.1gide en hoŞ"Uma gı en köşe, sun'i ın arırmzmı zan , uzerın e goz nuru \':~r ~nd~ ~r imdad işaretinin farkına ....................................................... ·-····· ciçeklerin teŞhir edildiği pavyon oldu. t- san'at halinde semboirenmiş iş1crini hem 

{!elır,. u .ur: ~d işareh pek zayıf olarak Bursada şarbon aşısı çeri girer girmez şaşırtlın1. Sanki nefis onlar, bom ıSaSy.a? yardım şubesi hesabına 
1Qi kte ıd • Tsareti veren Titanik ge Bursa, (Hususi) - Koyun, keçi gi- bir çiçek pankına girmiştim. O renga- iki t.arafl'ı bir takdirle seyrettim. hı~u~· Bir buz dağına çarpmış, batı • bl kiix;ük baş hayvanların ~rbon Jıas renk gü!'ler, iri iri karall!filler, kasıntpat- * 

l) talığındnn korunmaları için, vilaypt lar. papaty.al'ar, çiçek açmış şeftali dal- . . . . .. 
cii 0 d Sarnof bu facianın kulak ş:ıhi- ba~r müdiriyetince aşı ya,pılınakta _ ları, yalban gülleri, aklınıza gelen bütün Şimdı b ~az da sıze ~rgıyı ~~ezenler· 
ta f:f u~. Yavaş yavaş denize batmak - dır. Ilk olarak merinos mmtakalarına çiçekler .. Aılah Allah dedim, şimdi bazı- den \"C seııgı ha~mdakı wnınnı ıntıbala· 
•anı n koca ge~inin son dakikalarını aş1 yapılmış, ıburllar tamamlandıktan larmın mevsimi. değil. nereden bulmuş- r.ımd:ın bahsedeyım. 
.( saniyesine tes.bit etmiştir. sonra da ikinci kademe olarak vilaye- lar bunları. Burnumu yaklaştırdım. Bur- Yukanda söyledim, sergiye beş kuru-

buv1:r1uian ~i yiz yolcunun isim ve tin diğer kaza ve köylerinde ~ı ame - r.ı..mnun. zirvesi hafif dalanmakla beraber, şu almadan bn-~rlar. 
.} etlerini alemin dört bucağına bil - liyesine ıbaşlan~tır. nefis bir kdku duydum. Bu yWJlen her seneki bayram yeri ha-

geç<m seneye nazaran mükemmel, umdu

ğumuza, beklediğ'imıze göre zayıf.. nE 
isim vermeli buraya?. 

Derken ho.parlö: haykırı~ or: 

Sa.çları.ma ak düş:ii sana bir ad buln 

ml'l.dım! 

Nerede ise ben de ihtiy:ırlıyacağım . 
Yııllardır, geziyıorum burasını! Doğru •• 
ben de bir ad bulamadım • 

Nusret Safa Cosku, 
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,. 

''Bekarlar, niçin evlenmiyorsanaz? ,, 

Erkekler diyorlar ki Kadınlar diuorıar Bi 
''Kadınlarımız, önüne gelen erkekle tanışmaktan, fazla 

fantaziye düşmekten kendilerini menetmelidirler. 

"Eğer erkeklerin söyledikleri gibi dünya yüzünde 
kötü kadınlar varsa onlar Allah tarafından 

bizim intikamımızı almak için halk edilmişlerdir ! ,, 

Aksi takdirde hiçbir bekar evlenmeğe cesaret edemez,, e Melek, Çamlıca: kamı.mızı almak için halkedilmişlerdiı 

e lamail Bozok ( Balıkeıir): sasen kendisi süslenmek mecburiyetini 
hisseder. Fakıaıt müstesna olarak. hoppa-.UZUın müdde'lltenberi devam etmekte F 
sı da, züppesi de, müsrifi de vardır. a

olan anlketinizi dikkatle takib ettim. Be- kat istisna kaide teşkil etmez ki •• 
kar ohna!khğım dolayısile, ben de kana- Birleırden de bu kıratta klııIBcler az 

atlerimi suıalamalk istiyorum. mı san/ki. Hayat şartları artık değişmi~-
l - Bekftr bayanlar bizlere karşı hak-

tir. Şimdi sadece erkeğin kazanıp getir
S?Z yere itihamlarda bulunuyorlar. Fakat m si lldMi geli!n:iyıor. Btınu temin edenler, 
lbiree her ibayanın kusuru malumdur ve yi.ılksok maaş sahibi olanlardır. Bizler 
h'iÇbir zaıruın göııi.bnüz.den kaçmıyor. Bu- giıbi 50-60 lira gelire malik kimseler, eş 
gün birçdk yahud bir tane erkekle, ta- cdineeeğimiz kimsenin ya az çok varlık
nışınıyan, !loonuşmıyan tek bir kadın var lı, yani kocasına hasredeceği bir evi, ya
ınndır? •• Varsa yüı.rle kaçtır. hud cüz'i lbir parası OOmasını, yahud bir 

2 - An!ketinize cevab veren bir baynn :ı:neslelk sahibi fbulunması dolayısile ka
bir şapkayı 15 liraya aldığından bahsedi- zan'<:muza iştirak etmesini arzu ederiz. 
yor. Orta halli tbir aile için _bu pek çok Fakat bu gibi kızlara malik olabilmek 
değil midir?. Kadınlarımız, önilne ge~en için bizde ka7.aooımızdan ziyade başka 
enkalde tanışmaktan ve fazla fantazıye meziyetlerin bulunması lazımdır. Bun
düşrnıclCtıen kendilerim menetmelidirler. dan fakir olanların ve bu isteği güdenle
n'!ı..ı---ı il ı....'!flno • • sarsmamalıdır · 
~ı, a ıe uuı~sım • run yaptik!lıan evlıenme teşebbüsleri pek 
A'ksi takdirde, hi9blr bek~r evlenmeğe tabiidtr ki, akinı kalıyor. 
cooaret edemez. T.abit ben de öyle... Bazıfannı bu imkansızlıklar, kadınlar 

~ a?eyıhinıd'e !bulunmağa seV'kediyor. Yoksa 
~ kıızlanımız zannedikliği kadar fena değil-

dir. MeŞhur s&Jdür: Alacağın kız evinde 
e M. Aç (Adana): ' iki tabak yemeğe alışmış ise, sen bu ta
cDainll dlruyucunuz olmak hasebil'e bağı bire indirnıe, ya iki olsun, yahud 

wnın zamandaılbıeri devam edegelen ve üçle ... 

son günlerde bayanlarımızın da haklı Bizim en bü'yıüık hatamız kendi seviye
mürlahalesile büSbütün alevlenen anke- mizden yiillmeklerde ~amızdır. Hele 
ti.m.zi meralk ve alaka i!e taklb etmekte- ru!h imtizacına hiç bakmayız. Evlenip 
y.iım. Yimıi sekiz yaşında bir bekar old\ı- boşanmalarımız bir aınlık buhran devre
ğumu da ilQve edersem bu alakanın bir sinin kurlbanıdırlar. 

tat dalı& yerinde olduğunu anlatJnış olu- Şimdi lbana diyeceksiniz ki, ey bize a
rum. Bek.Ar erlkeklerin verdikleri cevab- kıl hocalığı eden kimse, sen söyle baka
lar hemen hemen birbirlerinin ayni ve- lım, niçin bekarsın?.. Derhal anlatayım: 
yahud müıtemm.imidir. Yüzde doksanı Henüz kü.fvrümii bulamadım bir, bazı 

!Bekar &n'keti uzayıp gidiyor ve bütün ve yaptıklarını ~ iyi yapıyorlar. 
~ay.iğit başını derde sokmağa cesarete- belirlar da löimistis:na ayni nakaratı kul- Benim lıayıatınu okudunuz. Siz takdf11 
der? .. İyi bilir. alll'sın. ya sonradan fena lanıyurlar. ediniz. Hava ve hevesine kapılıp on be' 
çıkar, kötü ol'ursa? .. Kadın da vakıa bü- Kadı.nlar müsrif, kadınlar ahlaksız, senelik evini, ve kendi hayatının iyi ve 
1lün gıüıze.llıi'k!a- bir araya toplanmıştır kadınlar sadakatsiz diyorlar. lrotü günlerini P8Yltl§a paylaşa kırk ~ 
amma, ırufr:ıunda fenalığa karşı pi.iyllk bir iKadınlann· bu.na karşı kendilerini mü- şine gelmiş kansını t~rkeden erkek nü 
im:i.dad vardır. Kadın bence tekamül et- dafaa etmeğe ihtiyaçları yok. Onlar mu- hoppa, Y~ kadı~ m.~ · . 
miş ibir şeytandır. Tevekkeli ckvamı ka- k~ele ohnak üzere kısaca şu sözleri söy- ~e«{le:ın hepsı boyledır ... Bilfıistis-ı 
dime kız ~.rırıan dirı diri gömmez- ı ı kAf·..:r.: na böyiledir. 

~....,._. ese -er a ıuır. 
0 

h h'· t 
mi.c:!. Bana bir hadise gösteriniz ki. için- k di .ki n]arda ne atıraya urme , ne ma-

.,. Bir cemi.yet kadın ve erke ·ye ı zil\M bagvhlık varmr. 
de kadın pamnağı olmasın! Abdülhak Ha- ,~,.ııı-den· .. ...,,. kk"l d ğildi Kn M"' -

llyrı A:uı.u:: mu~ie ·ı e r. - Sevgı' ve kadın onlar için hayatlarınııı midin şu bcyıt.:i de kadının yaratılı.şını d ahlakısı.z 1 b. ·yetin erkeği 
Pek cr.ilreJ bir sU'rette izah ediyor: ım 0 

an ır cemı i yıo1u üze-rinde zaman zaman uğranılacal: 
c- ahlaklı, erkeği dürilst olan bir cemiyet n meri:ıalelerdiır. 

cDünyada kadın n.ıha değil, kuvvete k dın ..ıı.1~11-- 1 y . bi mi 
a ı au ~z o amaz. anı r ce - Onlar hayıat yoLlarına devam ederler 

eştir; yet tereddi ettiği zaman kadlnile, erke- ve bu bayatta .c:ıırada, burada kxmakları. Sen tapma yanarsın, omm Allahı a- ğil ;,,.,.+;,.... ı ·· le ·1 .. n.-· ı· ·ı ...--
e, ·~ ....... a muessese rı e, ~.ı.uıyeı.ı 1 e, lar. HaWulkıi kadın içın sevgıi aile temeli 

te§tir.> alhMJkı ile, bünyesi. ruhile, varlığile bir- ve aile sevgisidir. 

e 1. Ap. (Ankara): 
..Bekarlaır niçin evlenmiyorsunuz, su

a!hıe bay ~ bayanlardan gelen cevab
ları dikfkatle okuyorum. Bekarlar, böyle 
tJir sualin tevcilhi ile gayenin hududunu 
aşa.mlk. iılci tarafta rahsi ve ailevi vaz.i
yet?erinin taıhlilıl. cihetine gitmişlerdir. 
Bence: Bu 9Ual ibelairlara sorulması ge
relren, yerinde, Qdlt güzel bir sualdir, fa
kat bir şartla: Hıiıd~yi daimi afaki dü
Şümnek suretile ... İşte ben de bu .kanal
dan ~rek fikrimi yazıyorum. Bekar 
erlkek!ler, lkızlıarımıza: cAile yuvası lru
ramaız, evllen.irsek mes'oo olamayız, müs
rif \ile zevfk düşkünüdücler vesaire .. > gi
bi isnadılarda bulunuyorlar ki, bu kat'iyen 

doğru de~lkiir. Ben birçok scbeb1erden 

den tereddi eder.· Eıikekler yuva kurmağa kalıkıştıklan 
Eğre kadınlar bekArlann söyledikleri zaman alacakları kadından değil. kendJ ... 

kadar lkıötii iseler, kendileri de ayni de- \erinden kıorksunlar... ÇünkU aileyi yı-
rec.....L. ıkıötildüırleır. 

ı:ıut: kıan, eşinden bikan hep, hep, hep er-. 
Ve o zaman şikAyet edip durm.!lsınlar, kektt.ir • 

malU:m ya bir söz vardır: 
rencere yuvarlanmış, kapağını 

muş. 

buı- Okuyuculara cevabfar 
e Bay lımail Bozok Balıkeıirı 
Mekıtulbunurzu be'karlar sütununa verfof. 

ceğlm, fakat bu mektubu bana hitaben 
yazmış olduğunuz için bazı fikirlerinize 
itiraz etmeği kendimde hak görüyorum. e Mehlika, Mı•ırlıoJla, J(adıköy: IBl.Jgün lbir er.keıkle tanışmıyan hiçbtı 

45 yaşın.dayını. Otuz yaşımda l:fu- dul- kadın ydktur diyorsıunuz. Ayni sözü de 
ken yaşımdan birkaç sene bCiy.ük bir er- kadınlar size söylerler. Bugün bir kadın .. 
Jrek!le teşriki hayaıt ettim. Otuz yaşımla ta tanışmzyan hiÇbir erkek yoktur. 

bugünkü lkı!zlann fazla müsrif ve süse 
meyyal, hoppa ve r..etice itibarile koca
sına ve yuvasına sa.dık olmadıklarını ile
ri süruyoi. Pek az kıs.mı da hakikt yara

dolayı bekh- arkadaşlarımın fikirlerine 
ail-evi mazeretlerim oldu iki, maaşımın iŞtrrak ıetırniymum. Çünkü: 
jdare edip etmi~ endişesi üç. İşte 

k:ıtk lbeş ~ kadar bu adamla yaşa- Bugümkü erkeıcl.er şunu iyice aklınıZI 
dun. Hayatınn ve gençliğimi ona vakfet- kıoy.unu.z ki i!ayatta biri imtiyazlı, diğeri 
tim. Şimdi kırk lbeş yaşında ve bir daha imtiya'2JSIZ iki cins tanınıyoruz. Kadına 
kıolıay kolay evlenenuyecek halıcle bir ka- alHlalken memnu olan her şeyi erkek ya• 
dınım. Kocam genç bir kıza tutulmuş. par diye bir lkaideyi bugünkü kadınlara 
Benden 1*:.§arup onu almak ist:lyor. Ba- kalbul etıtirem.emini-z. 
na yıaprnadığ'ı hakaret ve eziyet kalmı· Siz uslu olunuz, genç kızlar da uslu 
yor. Beni so~a atmak istiyur. Kazancı olul'lar. Fakat siz biz istediğimiz gibi ya· 
yeni karısi:le !kendisini ve aynca boşa- şar, sonra evJenit.iz derseniz genç kızları 
diktan sonra bend besliyecek kadar de- ahlfildlı tuıtırnağla nasıl muvaffak olursu· 

ya temas ediyor ve diyorlar kl: 

cKazancmnz az, hayat pahaiı. bu se
belXien ev)enmeğe cesaret edemiyoruz.> 
Öyle ya, kendini güç geçindiren, fakir 
bir ~eye malik bir delikanlı, ikinci bir 
hayabn :yıükünü omuzlarına nasıl alabi
lir? Yoksa kı7l1aTimıza müsriftir, hoppa
dır, şudur budur demek bir bahaneden 
baŞk.a bir şey değildir. Pek mallımdur ki, 
bir milJcli:n !beşeri seviyesınin tekamülü, 
kadınlarının içtimai durumu ile ölçülür. 
Biz bu S€'Viyenin en üst tabakasındayız. 
Şimdi bütün dünya Türk kadınına gıpta 
ve hasedle bakıyor. 

Bir kadın kocasının her şeyi olduğu 
gi!bi ilk planda namus ve şerefidir. (1\..1-
çalır elbet beşer, kadın sukut ederse .. ) 

O, bütçesinin kabiliyeti nisbetinde e-
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hepsi bu!. Maaımafih daha gencim; sabre-

diyıoruan. Elbeit muradıma erecek, ve 

dünyanm en nezih ve en iyi anne olma
sını bilen münevıver bir Türk kadınile 
hayatum ıbir~ceğim.. 

e H. Ergezen (Ortaköy Sağlık 
ıokak): 

cKarıımla araımız münhasıran geçim· 
sizlik yüzünıden açıldı. Nihayet ayrılmak 
zaruretinde kaldık. Jki ıbuçuk sene uğ
raştım. Bu uğurda neyim var, neyim 
yok sanf ettim. Bir daha da cvlenmeğe 

t'&ıbeler ~besi, bekarların evlenme
mesine boşanma mduğ:unun niçin sebeb 
~<Gtil etıtiğ'ini şimdi daha güzel anlıyo
rum. Bu lboşanma zorluğuna karşı hangi 

----------· --- --- -

Çok dostum, ahbabım var. fstanbu., lak aralarında, salonlann'da ararlar • 
!un bi~k tanınmış aileleri bana emni- Bunun için yeni ıbir romana başlarken 

1 - Mes'ud alamıyacağını, şunun bu
nı.m ifadesille düşünerek evlenmekten 

vqeçrndk, bütüaı kadınları kötü zan-
netmek hatıaaır. 

2 - AiıkıadaŞ!iarınuza, Anadoluda kız

larmnzıaı iffet. .ismet, saadet saçan §ak

raik. ~aılamnı göıımelerini tavsiye ede

rim. Y1dksa. kendi dar muhitinde veya 

k.nik y.ılda bir ~rdüğü, işittiği çirkin bir 

aile facia.sıını göıiinilne getirerek evlen
mekıtcn far~ olmamalıdırlar. 

3 - Evlenmek için llC hoşça bir me

~' ne de servet saman lazımdır. Fa

kir okun. yafuız elzem olan, nefsine iti
madı, hayat ıarlkadaşını intihabda isabeti, 

içtimai vazi~tini takdirdir. Yani (yorga
na göre ayak uzatma) sını bilSin! 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

ğilıdir. nuz. 
Otıuz yaşıımla kırk yaşını arasında ben Bun . · ln k d ı de;,.n, . . . un ııçın ya ız a ın arın 6 evdıenebılk, yahıuıd bir ış tutabillr ve ha- -~-11'-·1- ~:-~-:- .....JI k k d bil ... "'n 

.ı' lii . ed bili .uııı::.u.ı..ıt:Aew..ı.ıUDUı t:!l·Ke , a ın •«.ı ym:ımı 4>~a ~ur tanzım e r- 1 . . · 1 • hlAk ık t genç erınm, aynı şey e.rı a u sız ı e.ı 

elim. lakki etmek:nl ve izdivaç hayatına yı~ 
Şiı:mdi ise kırk be§ yaşındayım. İster ramruş, ah!l:aikıen sukut etmiş, bedenen ve 

kadın, ister erkek olsun şimdiye kadar ıı..ıhıan mariz o1'rnuş tm sıurette değil, 
hüÇbir iş tu1nna~ herhangi bir insan memfokete hirçdk çocuk yetiştiTebileceIC 
iç.in yeniden hayata atılmak, yeni bir ha- kaıbiliyette yıani ruban ve bedenen sıb.oı 
yat kurma!k iınlkanı var mıdır? Bir mes- hatli, zind'e ve temiz olarak gelmele~ 
lek ed'inme.k veya bir yuva kurmak için 18aıımclır, 

kııik beş yq tam yaş değildir. Takdir e- İsraf meselesine gelince, bu da bir ka" 
derSiniz. ralkıt.er mese'l'e.<;idir. Kadında da, erkekti 

Ertkeklerin yııırlıklan yazılan okuyo- de müsrifler ve hasisler bul\ınurlar. BU"' 
ruın. Eğer an1ann söyledikleri gibi dün- nu wnuma teşmil etmek bence hatalJ 
ya yıüzünd'e Xötü kadınlar varsa onlar olur. 
Allah tarafından erkeklerden bizim inti- (Devamı 10 uncu sayfada? 

ve nihayet ruhlan bozuk salon hanım- satır c Vildan>ın bir hafta boş otur " 
laı:ıına kadar aşk anyan renk renk, boy madığını aıilatıyor. Genç kadın çift ,. 
boy 1mılar ve kadınlar ömrüm.ün on likten şehre kadar gelmekle direks " 
beş yılını haftalar, günler gilbi doldu. yondaki kuvvetini anlatmak istiyor ,. 
rup geçtiler. En hoşa gidenin nihayet du. 

üç ay süren saltanatından kal'bimde bir Saat tam dokuzda bir taksi ile Edil°" 
dz bile yok. Hepsi dudaklarımızın ara- nekapıya geldiğim zaman c Vildan> J 

sında kaybolan renkli ve kokunu şe- Ramiye gi'den yolun köşesinde bulldUJJllt 
kerlemeler gibi eriyiıp gittiler. Zaten Bugün pek neş'eli görünüyor ve 

0 
ka• 

aşk nedir ki! 
Şimdi yaşamak davasının .en bu'h _ dar da şık ... Etekleri akordiyon bir ~ 

ranlı devrine geldim: Hayat sadece yaz keten el'bise ve başında beyaz ~ 
~ sevmek ne S(?vilmektlr. Saadeti re, güneş gözlükleri yuvarlak yüzünit 
yalnız gönülde anyanlar Cresüs'ün ve berenin altından fışkıran altın ktı 
haııinclerini rüyada gören bedbahtlar mesini daha mülkemrnel g&teriyol' 
kadar talihsizdirler. Yaşamanın da rl- kolları hemen omuzlarına kadar açıll 
yaziye gibi, mi'hani'k bir ilim olduğunu ellerinde beyaz etldivenler. 

ka'bul etmek Hlzırn. Çünkil hayatta ay. Kurşuni cgıt>zlerinin güldüğ(i ancıd' 
ni se'belbler ayni neticeleri veriyor. Ta- .yanaklarındaki canlı çiZ'gilerle o b8J1Jı 
ıbiatin nizamı bizim .zavallı kal'bimi • franbuvaza benziyen duda.'ldarmm a~ 
zin hıTçınlıklarile değişir mi hiç. lığından taze manolya gilbi görüne1İ 

Bana bazı kadınlar: diŞlerinden anlaşılıyor. 
- Hodgfunsın, egoistsin, kendini dü-

•• n ü .. ı d ı Aks' · .ı..:ı·.Jll ed Kapıyı açtı. Yanma oturdum. 
9 .. n rsun. er er. mı J.uuıa en - 1' ~ 
]erden değilim. Fakat lbu tabiatin de- - Hem tebrik ederim, hem teşe 
ğişmiyen hü'kümdilr. Benim değil ki! kür. 

* Dedim 
Cumartesi günü :matbaada elden 

gelmiş 'bir mektUb buldum. Açtım: 
- cYann sabah dokUıZda Edirneka

pısı dışında sizin otomQbtlinfa si'Z1 bek
~r.> 

Osman beyin fmzasmı taşıyan bu tld 

Artık direksiyona tamamile alı9~ 
bir vaziyette: 

- Müsaade eder misiniz, daha dof: 
rusu emniyet ed'er misiniz sizi ıÇiftliF 
kadar götüreyim 

(ATkcw var) 
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Dünkü at ya ı arı 
çok heyecanh oldu 

Koşularda müteaddid •-IJrprizler oldu. Bahsi 
mllşterekler eplgce para aetirdl 

At yarıflarmın ikinci hafta koşulan 
dün Veliefendi yarış mahallinde hü -
yük bir kalaibalık önünde yaprldı. 

Geçen haftaya nis'betle daha mun -
tazam olan fbu fhaftaki yarışların ne • 
ticeleri gene bir hayli silıt>rizli oldu 
ve bu yüzden ibahsimüşterekler de ol
dukça iyi para getirdi. 

~~~ 
~~'-

· piinkil yc!kcn yarışlarından iki güzel intıba 

Birinci yarış - Dört ve daha yukan 
yaştaki haliskan Arab a tlarıruı. mah -
sustu. Bu satış koşusuna üç at iştirak 
Jtti ve 2000 metrelik olan bu koşuda 
İnci birinci, Ünlü ikinci, Çetin de ü -
çilncü oldu. 

o 

Babsimüşterekte Ganyan 38() ku -
Dünkü at yarışlarından heyccan?ı 

bir safha 

irvana birinci oldu. Az farkla Önkes 
ikinci, Yıldırım de üçüncü geldi. 

J3ah.simüştere~ ganyan 290, pla • 
İkinci yanş - Üç yaşında ve bu se- selerde 135, ve 380 kuruş verdi. 

ne içinde kazançlan 500 lirayı doldur İkili bahiste Nirvana - Önkes çüte 
mıyan yerli haliskan i~liz atıanna oynıyanlar ı 3 lira, çifte bahiste de si
mahsus olan bu koşuya da üç at girdi. bel - Nirvana çifte oyruyanlar 5,75 ku 
Netirede ıgüzel bir koşu yapan Kaya ruş kazandılar. 
birinci, Oya ikinci, Ece de üçüncü gel 

Tertibatın alınmaması intizamsızlıklara sebeb :~~;.:~: :ı:;ı:.u~~:=~ryt;::;, 
mesafesı 1800 metre i<lı. 

Dun yapılan bisiklet 
yarışını Ankarah 
Orhan kazandı oldu, Rumenler iyi derece aldılar 

Romanya yııt klüblle. Moda Denizcilik I 
kl'üıbü ar.amnda yapılan yelken müsaba • 
kaları dün Moda koyu11da icra edildi. 

Roınanyadan dır.vet edilen misafir yel
kencilere harzı.rlanan d.sabakalar icab 
eden terrt.bt alınmaciıJı için karışık ol -
muş, ve ımüaabakalar maatteessüf bek -
lenen a!Ak.a}"I göstermemiştir. 

Yarış maıhel!l.inde bulunması icab eden 

hakem?erin noksanlığı -ve i§aretlerin va'k 
tile ikonımaması bu karışıklığa sebeb ol - · 
ınuştur. 

Alınan neticeleri muile bildiriyoruz: 

Stnr Bot 

1 - Rwnen Bercea, 1.24.30 saat. 2 - Ha

ııun 1.26.7 saat. 3 - Romanya l.31.15. 

Olinıpiya Yole: 

1 - Rumen Sincnestu 
57.3. 3 - Nejad -

Star Bot (klüb1cr) 

54.5. 2 - Şere:f 

Bu yarışa altı tekne iştirak etti. 

1 - Ga-?atasaraydan Mahmud 1.8. 7 saat. 
2 - Dernirspor Melih l.13.8. saat. 3 - Ga -
latasaraydan Niyazi. 

Yüzme teşvik müsabakaları 

•• •• 

ı :D.Jo metre (Kl.üp harici) serbest: 1 -
Mahmud 2.26, 2 - Sadullah. .l3isiltlet Fcderasynnu tarafından tertib 

Üçüncü yarış - Dört ve daha yukarı orunan 'fünkiye mukavemet birinciliği 
4X200: 1 - Beykoz: 12.2, 2 - Beşiktaş, 

yaşta haliskan Araıb atlarına mahsus dün sa'ba!h. saat tam 6.30 da Topkapı ile 
3 - Beşı"k!t:aş. 

. olan bu koşuya da dört at girdi. Silivri arasındald 150 ki1001etrelik mesn-
Su ıtopu maçını ~-1 Beykoz. Beşıktaşı fed ltınışt 

"· ,_ t Çok heyecanlı olan bu yarışta mü- e yapı ır. 
yenereA .ıı..·azanmış ır. . . 

,,.._.,_,ı..._, __ ,, 1 k h ft d kemmcl lbır koşu yapan Bahtıyar gü - Bu .mllsaballrnyn 14 bölgenin 28 bisik -
.ıvJJ~ıuara ge ece a a evam e- 1 ·si 4...+ı... k 

1 
k 

. ek . zel !bir gali:biyet kazandı. Ceyliin ikin- atçı ~ ... ..,. a etmtş ve 5 rnüsabı yarışı 
dile<: tır. Ka k d .. .. .. ld y tamamen ilmnaJ etmiştır. ci, ra uş a uçuncu o u. arışın 

1 • mesafesi 2400 metre idi. 
Gureş şampiyonası seçme erı 

Bahsimüşterekte ganyan 460, plA 
İstalllbu1 güreş ajanlığı tarafından ter- selerde 185, 110 kuruş kazandı. 

tib ed:llen müsabakalara 74 güreşci gir -
nriştir. 66. 61, 66 kik>la:- arasında seçme
ler yapıbnııştır, nihai müsabaka gelecek 
hafta olacaktır. 

Sokak koşusu 

Yanşa başlamazdan evvel geçen sene 
_ vefat eden hımirli bisikletçinin hatırasını 

taziz için lbir dakika sükut edilmiş ve bi· 
Mhare federasyon reis vekili Rıdvan ve 
monitör Caıvidin bulunduğu hakem hey· 
etinin işarctile yanşa başlanmıştır. Ya • 

nşta ya:I:nırı ufak bir kaza da olmuş ve 
Kıonya'.Cı. .Afı:medin kolu çıktığından has .. 
tan~ ka?dırılanıştır. 

Dördüncil yanş - İki yaşındaki ha
liskan İngiliz atlarına mihsus olan 

Gen~r kllüblinün tertib ettiği sokak bu yarışa dört tay girdi. Yarışın me -
Hakem heyeti dereceleri tetkik ediyor koşusuna yedi atlet girmiştir. saf esi 1000 metre idi. Çetin bir mü • 

Yruıış oonuında Ankaradan Orh.'.ln 5.2.15 

saat derece He birinci, Eskişehirden Fa • 
lk bir metre f.ankla ikınci ve ~ne Eski • koz): 2.45, 2 - Bedri (Beyıkoz), 3 - Artin Qmıan 2.53 dakika ile bırinci, Abdi sa'baka sonunda Si'beil birinci, Siget -

(Beylooz). 3.19 da:kıka ile ikinci olmuştur. var ikinci, Gürayak da üç.üı:ıcü oldu. 
==~=========================== Bahsimüşterekte; ıganyan 155, plfıse -

Atletizm birincilikleri 1
•rde ' 0~ 

çok durgun geçti ~ 

şehirden Saıb:iliattin üçüncü olmuşlardır. 

Umwrd tasnifde de takım itibarile Or· 
han, Nurl, Osmandan müteşekkil Ankara 
ta!kmn birinci ve Bayram, Süleyman, N1 
baddan müteşekkil İzmir takımı da ikin· 
ci olmuştw-. 

Kiiçiikler: • h k l l Beşinci yarış - Bu koşu üç yaşında- Yarışın niıhayetinde Toplrnpı meyda ~ 
. Müsabakalara ne atletler, nede seçılen a em er ge - ki yerli yarmıkan İngiliz atlarına mah n.ında ıfoplıanan ı:püsab1klara Federasyon 

100 Sırındtü: 1 - Maruf (Beşiktaş) 1.32, • • • h lk ·ı h k } } }d K p H liınin kayıdlı ·· 
2. Necati (Befiktaf), 3 _Cemal (Demir_ mıştı, şampıyona a tan seçı en a em er e yapı i susinı... oşuy~ ....... :: ""~ . tarafında:n surat ve mukavemet yar~la .. 
11.P<>r). . . . olan uç atı ;gıw~J. ~ın yarış dört rmm ibirlDcl ve ~Uıclsine kupalar ve ya· 

Istanbul atletizm !birincilikleri dün ı lar vaktıle yerlerıne gelmez, atma ve at arasında oldu. rışa iştirak eden müsabıklara da madal .. 
ıoo Sırtfudl .Klüp harici): 1 - Fuad Kadıköy stadında, bütün ümidlerimizi atlamalarda da~ ziyade .. ~li~ .ölçü 1400 metre mesafeli olan bu kx>şuda yalar verilmiştir. 

l.U. 2 - Adnan.. söndürocek kadar, dul\:,cııtın geçti. açılıp kapanır ve pek talbııdır ki bütün 
ıoo metre serbest: ı _ İbrahim İstanbul birincilikleri elliden az bir bunlar büyük bir iç sıkıntısı doğurur, 

(Bey - seyirci, ve o niSbette az lbir sporcu iş- neticede 'beklenen al~ayı ~lmak da 

1ki yelkenli ya"§ esnasında 

tirakile sessiz ve sadasız yapıldı. mümkün olamaz. Teşvık musa'bakalan 
Tam mevsim ortasında, hele Balkan haricinde büyük lbir mana taşıyan 

oyunları arif esinde yapılan bir şehir şampiyonaların büyük bir dikkat ve 
şampiyonasının 'bu kadar siinük geç- itina ile yapılması ve ona 18yık olan 
mesi, ender tesadüf ettiğimiz bir mü- ehemmiyeti vernıeği artık bir prensip 
sabaka olmuştur. meselesi yapmak lazımdır. 

Müsabaka listesinde kayıdlı bulu - Dünkü İstanbul atletizm birincilik -
nan atlet1~r ,g~~rnediğinden _ 1 O~. me~- lerl hiçbir heyecan doğurmadan ya -
re seçmesıne luzum kalmadıgı ıçın fı- pılm~, hatta bu sahadaki emektarları 
nal olarak yapıldı. ibile atletizm hesabına inkisara uğrat -

Cirid atmaya ancak üç müsalbık iş- mıştır . 
. rak etti. Bayrak yarışlarında ikişer Dün 
takım ıgüç çıktı. 

Koca bir şampiyonaya davet edilen 
hakemler gelmediği için seyircilerden 
seçilen üç hakem koşuları, iki hakem 
de atma ve atlamaları idare etti. 

alınan dereceler şunlardır: 

'Üçiincü katngori 

'r!~A 
Atletizmin hastalığı, halkın lüzum-

suz yere 3 saatten fazla stadda kal • ı 1 O metre mfuıia - Agob (Fener - . 
masıdır. Taıbanca patlamaz, müsabık- (Devamı 10 uncu sayfada) Ya,.ışlan tak!b eden seyirciltt 



10 Sayfa 

1 Fotoğraf_ t~hımeri -
Kayıdlara az bağlam bir geaçl Enerjili bir tiJ 

Kayse1idcn 1b- Bandırmadan 

rahim Siı.lcyman. e\. ' · Tet>fik. karakteri 
karalcterini soru. ni ıoruııor: 
yor: Zorluklar kar-

Kafası yoru - şısında becerikli 
cu ışler peşinde hareketleri görü-
bulurunaz. Kayıd- lür. Başkalarına 
lara bağlanmak- mınnet etmekte 
tan çabuk sıkılır, müstağni davraııa-
Kendine çekidü- bilir. Münakaşa ve 

SON POSTA 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLOOtJ ~ 

1548 m. 182 Kes. 120 Kw. 
A.Q. 11, 74 m. 15195 Kca. 20 K.w. 
A.P. 31,70 m. 9465 Kc::. 20 Kv.-. 

T~ 31 

Atletizm birincilikleri 
çok durgun geçti 

(BaştaraCı 9 uncu sayfada) taş), · ı .50, İner (iBeşiktaş), Tevfi!C 
bahçe) 18.8, Ferid (Haydarpaşa), Şa- (Beşiktaş). 

hin ('Boğaziçi). 50 metre - Sezai (Haydarpaşa) 
50 metre - Cezmi (Galatasaray) 6.4, Ferid (Haydarpaşa), Necdet (Be.. 

6. l, Said (Galatasaray), Nejad (Hay- şiktaş). 
PAZARTESİ 31/7/ !9 da ) , 

12.30: Program. 12.35: Türk mlizlği _ PL rpaşa · . 100 metre - Sezaı (Haydarpaşa) 
n: Memleket 63aıt A.yan, aJa.ns ve meteorcr l 00 metre - Cezmı (Galatasaray) l 2, Kamran (Haydarpaşa'· ""'=id 
loJl ha!:>erlm. 13.15 _ ı4 : Miiz:Uc CK~ 11 .8, Ziya (Feneı1ba'hçe), Said (Gala- (Haydarpaşa). 

Birinci kategori program - Pl.l 19: Progr.un. uı.os: Müzik tasaray). 
<Senfonik ptA.tıar.) 19.30: Türı1c mfD!ği <Fa.- 200 metre - Said (Galatasaray) 

zen vııenneltte dik- ınOcadclc yapar, 
ka.tli değildir. İyi muamele il~ himıete menfaatla-ini pek ihmal etmez. dl sıl beyıeıtt.) 20.1s: Mll11 mus1ıtllere dair f an- 24 6 z· (F b h ) M "h (-.:-Ken - cü GmuıJma <Fln muısiklsl _ HaJD Bedi Yö _ , , ıya ener: a çe , en re-

neten.> 20.30: Memleket saaıı 1pn. aJam neribahçc). !JeVkedik:lbilir. sine ehemmiıyet verdirmek ister. 

* 
Etrafına kolayhkla uyan bir genç 
· KıTk.:areZinden 

Salih, kaTaJ...-terinı 

sonıyor 

Hr,- lıususta an
laşmak taraf t...,. 
dır. Mücadeleye, 
münakaşaya, bir 
i~ üzerinde uzun 
boylu ısrara yel· 
tenmez, bu sayede 
sıkıntılarını ko!ay
'*1a gide!'dbilir. 

* Bir tarafü h"reket eden bir tip 
Kırklare!inclcn 

)at.m. Şeker, ka -
ra1~ tcr-iiıi soruyo7: 

Az gülen çehr 
dnin altında ba~

~alarına fayda te
aıin eden halleri 
bulmak miimkün
dür. Birkaç taraf· 
1ı hareke! etmek 

* Sakin bir genç bayan 
lstanbuldan Tı'lr 

kri.n, karakterini 
soruyor· 

Tavır ve hare
ketleri zaman ve 
mekAna ayk1rı 

düşmez. Arkadaş· 

lan hakkın.da sa
mimi ve iyi kalbli 
olur. Zorluklar 
kar'Ş!Sında çabuk 
şilr.ayetçi olur. 

"" 
Ağırbaşh bir tip 

Kütalıyadan Ga 
zi Con;:, karakte
n1n soruyor: 

Nadiren neş'e. 

lenir. Umumi su· 
rette ağır başlı vr 
çekingen hallerı 

görülür. Arkadaş.
larile anlaşmalr 

suretile iyi geçin· 
.. .ek ister. Herke-

ve meteoroloJl haber.l.eri. 20.50: Tiirtc mftoal- 800 metre - Kazım (Kasımpeşa) 
ğl: ı - Lemi - Wcar& şartı: Nef'em emeilfm. 2.12, Hüseyin (Beşiktaş), Yo~ (IBe-
2 - Fabenln - AcemllJlran şam: Kıme tıa- şiktaş). 100 metre - Fikret (Galatasaray} 
lim diyeyim. 3 - Neyzen Buriıan.r:n - Bum- G ··ıı N di (K 1 ll 12 85 11.1, Me1fü (Fenerbahçe), Atinaot 
rıaJc .prtı: HayIJ demdl.r. 4 _ ••••.. . .• _ Sol _ ~ : - a u e ) . 
tanlyegA.h peşrevi. s - Dede _ suıtaniıye _ Kuçuk gülle - Orhan (Galatasa - (Kurtuluş). 
gfl!ı lkincl beste: Carrli dlliml.z. G - Dede - ray), Agdb (Fener'bahçe). 400 metre mama - Melih (Fenel'I 
Sultanlyeg§.h atır semaJ: Nihan ettim seni. Cirid - Kemal (İstanbul Lisesi) batıçe) 60·8, Cemal (Galatasaray), 
7 - •••...... - Keman ta.lmlml. 8 - Lemi - 44.5 7, Thsan (Beşiktaş), MikaroHç Ali (Galatasaray). 
Sulte.niyegAıh şario: Andıkça geçen günleri. (Bogw · ") 1500 metre - Rı~ Maksud (Feneı 
9 - Lemi - Ferahfeza şarkı : Dinlendi ba- azıçı · şun dün gece. ıo - Arif bey _ SultaniyegMı Yüksek atlama - Nadi (Kuleli) b~çe)_ 4.26.~, fob~ahim (Galatasaray)r 
saz semadsi. 21.30 : Konuşma (Dokiorun sa.- T .63, Necib (Beşiktaş). Vladmır ('Bogazıçı). 
a.tı.> 21.4.5: Neş'eIJ plA.klar - R . 21.so: MOzıac Uzun atlama - Cemal (Kuleli) Cirid - Melih (Fenerbahçe) 54, ~ 
<Solistler - PI.> 22 : Müzik CKüçftt: Orkeıs - 6.t 6, Yaşar (Deniz lisesi), Nejad (Hay rif (Beşiktaş), Sudi (Fenerbahçe). 
tra • Şet: N«tb A$m.) ı - Alol6 Padıer -
negg _ Vlyananın ca.zl>esl. 2 _ Hemıann darpaşa). 10,000 metre - Rıza Maksud (Fe 
Doot...ru - Marş. s - 8a1nt _ saens _Kahra_ 4X50 bay.rak yarışı - Haydarpaşa neııbahçe) 3().38 dakika, Remzi (Be • 
mıı.nlar 'I1l1U"f1. 4 - ~n - B1r d.odta. takımı 25.2, Beşiktaş takımı. şikt~), İı:ak (Galatasaray). 
5 - Hans Schnekler - TiroI dallarının halk Dördüncü kategori 4X200 bayrak yarışı - Cemal, Ga· 
şarkı ve danslarından pot;purL 8 - Mann - . · 
trod _ Bir kn.rnavıı.l hülyası l'nteıımezro. ·r;r·· ._ "···~,,~ ~1J lı'b, Zare, Fıkret (Galatasaray) takı · 
7 - Drlgo - Esmeralda haletinden ağır vals .. mı: 1.35. 
No. 3. 23: Son ajans haberleri, zf.raatt, esham. Üç -tek Füruzan, Cihad, Melih (Fe 
tnlhvllA.t, . kambiyo - nukut lborsa.<n cne.t.> neııbahçe), 

;;~~: P=~~azband - PU 23.55 - 24: Ya.- Gülle - Necdet (Beşikt~) ı 2.28, Klüblerin aldığı dereceler de şun 

.... Er·:{·e·k.İer···diy ... Q;:far··i(I""""" ~: ~~. 1:r;.1 (Haydarpaşa). ıa~;~rbahçe: 30 puvan. 

Uzun atlama - Hayri (Fenetbah - Galatasaray: 22 puvan. 
Cilastara{ı 8 inci sayfada) çe) 5.58, Kemal (Haydarpaşa), Ya - Müsabakalara gelecek hafta devan> 

• M. Cemil (Sarman): şar (Beşiktaş). edilecektir. 
c25 yaşında bir beıkfırım, kazancımdan Yüksek atlama _ Necdet (IBeşik - Önter Besim 

şikayetim yıdk. İki kişi de olsam geçindi- ı::::::=============================~ 
te düşünmek gibi 
değişiklikten beceremez. 
bağlarur. 

İnandıklarına se açiJmaz. hislerim meydana 
istemez. 

vurmak :irim. Ev"lenımek birinci gayem. Fakat 
bir tıürlü taha'kkuk ettiremiyorum. Zira lngiliz adaletinin büyük 

* Açık vaziyetli bir tip 
famir<Ien 

durrahman, fotog· 
rafının tahlilini is. 
tiy_or: 

Açık hareketle
rinde neş'e ve gi:-
ginlik görülür, bir 
,eyin sonunu ön
ceden düşünerek 

ü:ıüntülere kat
lanmak istemez, 
arkadaşlh;ğı zararsız olur. 

* Herkesle an'aşmaga mutemayif 
bir tip 

kıl:.aradcm J!. 
Krışlı, :Caraıkıcrini 

ıonc11nr: 

1şlmn olurunl\ 
bağlanmasını tc 
clh eder. Mücade
le yerine anlaş

mak ister. Raha
tının kaçmasını ~ 

temez. Kcnıdisini 

kolaylıkla etrafı· 

na scvdirebi:rır. 

* Az konuşur agırbaşb 
bir genç ~ayan 

A.nkaradan Gii· 
ziıı kar:ıkterini so
ruyor: 

Kendini göste
rici hareketlerde 
bulunmaz. Sakin 
ve ağır başlı ha' -
lerile ve az konuş
masile daha ziya
de te\recciih toplı
yabi ir. Eşyası:u 

f3i ku anu-•• TemWilt. kayıd1an:tı.a alaka 
göSterir. Çabuk utanır ve kırılır. Medeni 
cesaret"ni 4'1Z kullanır. 

•......... ·························-····-·-··------
Jores'in ölümünün 
25 inci yıldönümü 

Paris 30 (A.A.) - Bir-lerce kiş4 Jean 
Jaures'b ö:ümünün 25 inci yıldönümü 
ı:Wnaseıbetile .vapılan merasime iştirak 

E lımişlerdir. · 

* Zeki ve eneriili bir tin 
Yozgaddcm Ad· 

nan Kemal Kt· 
ltr;u{1~1l, muvaffak 
otıı.p olamıyacağı· 

nı 80T'Uyor: 
Zeki ile enerjt 

birleşin~ muvaf· 
falriyet kolaylıkla 

yaratılabilir. Yal
nız muvaffakiyet. 
.,. ... dlerini ihtirasa 
Wııündüınnemek gereöır. 

* 
Muvaffakiyetinden şüpheye 
hakkı olmıyan hır çocuk 
K~mıpaşadan 

Ali Yalçın. hayat· 
ta muva!fak olup 
olamıyacağmı 80· 

i
l nıyor 

Böyle bir şüp

heyi taşımak !çin 
çok acele edHmiş· 
tir. Okuma vazi
yetinde olanlara 
muvafiakiyet bir 
haktır. 

... 

* 
Efinden iş gefen bir er 

Sandıklıda>ı Hfi.
-fot, karak"tf?Tini 

soru.yor: 

Teşvik gördük· 
çe pek gözlü ve be-

cerikli olur. His-
1 !erini daima belh 

etmez. Ark.adaşla

rına karşı atak ve 
şakacı olabilir. 

Son Posta 
"f oto~raf tahlili kuponu 

r • ,. 
ıaım • • • • • . . 
Adra . . . . . 

DİKKAT 
Fotograf &ahllll için bu kuponlardan 
t adedfnfn gönderflmesJ ıartıır. 

j 

lkazanıoınwı iyi olinasına rağmen mevki
im yüksek değil! Ustabaşıyım. Hangi kı
zı istedi isem ailesi burun kıvırdı. Biz 
k1zı:mızı yıiiılosek bir insana vermek iste
riz, d.iyorlaT, l)ir ustaıbaşıya vermek için 

• • 
reısı: Lord Heward 

I 
yeti.şıirmedi:k ya!.. (Baştarafı 6 ncı sayfada) kn.nlarıının tanıdığı Hewartı artık halk ta 

Bu ceval)ları aldıkça kınlıyor, üzülü- Po?itikıa ve hukuk onu yakasmdan tut- tanıyıor. Jürilerin gönlünü çelen. avukat 
yor ve netice<re de evlenmekten vazgeçi- muş iki arkadaı gibi mütemadiyen ~an ve sert hfılkıim feylezof ve edebiyatçı da 
yorum. Dengimi alamıyorum diye, gidip ve Ş(lırete çekiJ'Ol'iardı. Bır Çilkları siya· oldu. Siyasetıçıi Ue hukukçunun bir phı> 
bedıbaht Olıaıcağrm bir insanin hayatımı satıe int.isOOmı i.sti.yorlardı. Hali da isti· ta birleştiği olagandır. Vaktile edebiyat-
birieşt.iremem. Dengimi de bana vermi- )'uiar. Temetkü.z k.abineai.nde müatesna . A • •• _ 

yıorlar-. Tar.iıhime küsü.p ömrümün sonuna bir ~ vardı. Kabinenin apaçık hatala- çı bL[' hakırne de raslanmıştı. Fakat uçu· 
kadar ot'uracağm:. Yalnız ~nu da HAve rından hiç birine katılmamış, partinin nıün. ~ adamda toplandığı görülmüş §eJ 

edeyim; Eğer her aile lru:ını yüksek mev- Loyd Camı <Un kinin.den uzakta kal- değilclir. 
kili biır insan için yetiştiriyursa vay ınü- mı.ştl. Liderleri sulhe teşvikte, hilkOme· ··--········· .. ·-··-· .. ······-·············-·--
tevassıt seveycu ookarıarın haline!.,. 1 te dlşnan ka:zaııdıran mütareke prııa- Antalya kazalarında 
Açık muhab9re · mnm _d~i~nde bü~~ rumıeı.:er camiler tamir ediliyor 
--------· gö~. - Bu hızmeu hala tamamıle 
e S. L. (Ankara): takdir edi~ değildir. - Siyasi cephesi 
- (kolen cevaıblar sırasiie neşrol'un- de hukuki cephesi gibi açıktı, serbestti. 

maktadır. Merak 0tmeyiniz. Mektu'bı.mıuz Tcmerlküız kabinesi her umudsuz anında 
Sütıunlarımıızda yer :bulacaktır. huıkuk mfişaviri sıfatile muhakkak onun 

e Melin PırılJar ( Anlıara): fikrini alırdı. 
- Melat'ubtmuzdan bir şey anlamadık. * 

Ankete değil, bayanlara cevab veriyor- Hewart hangi mevkie geçtiyse tesiri 
sunuz. O da pek müphem .. biraz daha derhal belirmiştir. Başmiiddeiumumilik· 
vazıh yazmamzı rica ederim. te iken en sallhiyet sahibi bir phıiyet: 

e l•liim Ercan (Ankara): cHıç 'ld:msenin o mevkide H~ıart kadar 
- Maalesef mektubunuzu neşredemi· dirayet gfuteremediğıni:. söylemi§ti. O 

yeceğiz. Qü.nkü kanuni mahzurlar vardır:. zamanlar mü.ddeıumumilik yerine siya· 
Bu tal'afları çıfkaııma.ğı düş.ündük. Bu se- sete gime, muhakkak ki milli kabine ıı
fer cevaıbnnız pek budanmış olacaktı. baştna daha evvci ve dahJı baska türlu 
Va2JgC9tik. gelii"di. 

Kadınlar diyorlar ki * 
İdeal haklın hakkında birbirine zıd iki 

tclaklkıi vardır: Birı, hakimin - kanaatıne 

tesir eddbriecek - her §eyi zihninden· çı
karıp, zdkfısını münhasıran önün& gelen 

(Hast.arafı 8 inci sayfada) 
Mı.ikıtesid bir erlkek evlenmek istediğ: 

zama11 idareli bir kadın aradığını açıkça 
1 söyJıemeiicfir. Çünkü kadınlann arasında 
müsıifeLr oDciuğu gibı idarelfler de pek 

davada bir adaıet terazisi gJbi kullanması Antal (H ") _ "-~-, kaf 
J~..4...... ... r~rl; ,_ t" d d' Öbü-"· H" ya ususı .n .. u.wnya eN. 
.u.Alu g~ 3.an.aa ın e ır. ~u. a- d . . elini -ı!IL-..:ıı . ta . . . 

· ...,.ıt,,f.,
• ~v.a;•u.L • 

Suad Dervq 

. . aıresı ıı~ en mır etbrmıye 
kimın.. ~vıcuıd adalet ~ethumunu kanun başl tu-. İlk o'tarak Elmalıdaki Ö-
çerçevesıne harfi harfıne uydurmasını amış 

······-······················································ istler. Lord Hewart ikinci tiptendir. Yani km Melnned paşa camini tamir ettir
seııt bir hakimdir. Sert h!kimin düşma- mekte olup kısmı azamı ilanal edil -
nı çok ıolur. Hewartın mesleğinde bu ka- miştir. Resim tamir faaliyetini göster
dar hı211a sivrilmesi zaten düsman kazan- mektedir. 
masına yıcter. 

* 
Lıard Hewart meclisle..rın gü~i.ir. 

Mem1ekctinde bütün davetlerin başında 
tutulur ve hepsinde birkaç sözü bin rica 
ile bekh?nir. Blr hikayenin, bir hicvin, 

7; bir istihzanın dinıeyici üzerinde yapaca-

ÔÖlAÇ AMA JÇfNl7 ğı tesiri kimse onun gibı tartamaz. 
~ A KAT Falkat onun bütün bunların dışında da-

iiU,;1,!Ul~\\ll~ Son Pı:s ı a ha geniş bir muhiti vardır. Ayni zaman-
·•*'· .ı .. ~ da hem cK.!asikler Birliği> nin, hem de 

DAi< 1 ,, [3 J ~ 1 L N ., cİ:n,gilıiZ1ıer Birliği> nin reisidir ve bura-
, OOTflt ÜlKEYl HElGÜN OOLA~I~ •• lardaki ıyaııııl.arile kıymeti bütün bütün 

yüı'.kselmiştir. Şimd•ye kadar y ilnız ya-

Samsunda belediye işleri 
Samsun 'Hususi) - Belediye meclisi 

fevkalade ictimaa davet edilerek c. H. 
P. kurağınm 19 Mayıs müzesi şekline 

lronulması ve yeni Halkevi binasıruıı 

inşa edileceği arsadaki bazı binalann 
partiye ferağı hakkında müzakerelerde 
bulunuhnuş ve kararlar verilmiştir. 

Şehirde bazı ana caddeleri birbirine 
bağhyan sokakların da parke kaldırunı 
Hıe döşenmesine belediyece karar ve • 
rilmiştir. 



Yeni jandarma snbaylarımız 1 

vazifelerine başlıyorlar 
(Btı§tarajı 1 irıci sayfada) başına gideceksiniz. Maiyetinizde er -

fan ileri gelenleri ile Matbuat Umum ler bulunacaktır. Bunlar milletin si • 
Müıdüııü Salim Gündoğan, Emniye: Mü - ze emanetidir. Onlan kendi evliidlan.
dürü Şinasi 'l\ıngay, ve matbuat mü - nız .gibi koruyacaksınm Ve daima mil
mes.9illeri hazır bulunmuşlardır. Mera - !ete faydalı olacak tarzda çalışhracak 
sime genç sülbaylann söyledikleri ve mü- smız. 

%ikanın iştirak ettiğı İstiklal marşile baş- Nizam unsunı 
lanmış, ve müteakiben oku, mü.dürü Al- . . . . . 
:,_ H" - T """" b" t 1 ··yı . !Bıliyor musunuz ki, Jandarma polis uay usnu e~n u nu uz. so eımş - . . - 1 
t . ıuı,ı.. =-"!.-::. 'I. kş b tk da vazıfesıle de mükelleftir. Bu sıfat a 
ır. ruıuay .aA . .ı~u.Lı e en u nu un o- . . . . ·h 

k 1 k.ısa ib' ta "h · · tıktal'l yurd ıçınde emnı~tın, huzurun ve sı 
u ıun ır n çesını yap. so~a hatin muhafazası olacaksınız. 

genç mezunlara şu suretle hıtab elrruş - J d . d "l'.T d 
t
. an arma nızam unsıu ur. ve ev -
ır: 

let kudretinin timsalidir. 
Nizam unsuru bizzat muntazam, ni

zama riayetli ~ bu hususta herkese 
nümune olmanızdır. 

KuV\•c>t timsali olmak itiıbarile mev 

C"Bundan sonra. komutanız altında bir 
jandarma Jut'cısı ve mıntakanızda, çoğu
nu yurdun en sağlam bır unsuru ve müs
tahsili olan, köylü teşkil etmek üzere, 
bir ihal.k filemile karşılaşacaksınız ve a -
sa.yiş idare makinesirıin başına geçerek kiiniz çok mühim ve naziktir. 
ameli !hayatn :ıtıiacakc::ınız. Bu ödeviniz- Kuvvet, vckar ister. temkin ister, 
d~ muvaffak olabılmek için her zaman it'dal, basiret Ye nezaket ister. 
göronünde ıbulunduracağınız esas şudur: Temsil (>ttiğiniz kuvvet devlletin, 

Güzel huy milletin emanetidir. O ancak devletin 
. . . . ve milletin yüksek m<'nfaatleri icab 

Her t'ilrHi ıdııre sıstenu yapısının e::ı tt' y. d 1 t k ı . e ıgı zaman ve eve anun arının 
kuvvetlı ve en snğlam temeller. halkm 
kalbinde olanıdır. Halktan l.."Uvvet alını- emrettil; hallerde harekete gelir. Şah 
yan her teşeı:;büs ekserıya akamet<' mah- si gareze ve ~nfaate alet olamaz. Bir 
kfrmdur ••• Maiyetındeki efradın ve mın-jka: hafta evve! yanı~ı~d~ki ~ardeş 
takasındaki halkın sevgi ve itimadını ka- muessescde polıs enstıtusunde soyle 1 

zanamıyan ve kalblerini teshır cdemiye::ı miştim. Zab1'ta vazifesi zah~tli ve 
bir zaıbıta 3.miri bircc.k lş!erinôe hüsran- hazan tehlikelidir. Fakat vatan h"~e 
la 'karşılaşır. tinde zahmet ve tehlike ağırlıjh nis -

İnsanların kalb1cri: Aşılamıyan v.? i _ betinde zevklidir. Şereflidir. Muvaffa 
çine girilemiye:n, mctın bir kaleye ben - kiyet için en büyük rellber vicdanları
zer. Bu lcalenin an:lhtnrı· Fazilettir, nefa nızdır. Vicdanınızı faaliyetinde ser -
feraıgatidir. Kısacası güze~ huydur.. best bırakınız. Kendinizi daima onun 

İzzetinefis muraka'besi altında bulundurunuz. 0-
11'...-..:- • ltın . ek d 1 nun İrşad ve ilhtarlarına uvunuz. O si-
·•:Ju.ın.nız a a gırec • yur yavru an- . . . . . • . 

nı, yalnız canlı bir makine gibi kullan _ z~. ~a~:na 1~1ye, daırna muvd'ıfakıyete 

Yunan ve Rumen 
Kralları Korf oda 

buluşuyorlar ~ ,, 
tBa.sca1afı 1 inci satlfada) 

dünde yatın 8(1\-ertesine çıkarak henüz 
uyanan şehri seyretmış, kahvaltısını ai -
lece güvertede yed\kten sonra hareket 
arzusunu i'2lhar etmışt\r. 

Yat yavaş yava~ limandan ayrilırken 
velia'hd Prens Mişel dür.binle sahilleri -
mizi seyrodiyurou. 

Yat Pireye doğru yoluna devam et -
mektedir. Oradan Korfoıya gidilecekt!r. 
Yunan ve Rumen Kralları Korfoda gö -
ııüşeceltlerdir. Kral Karol Korf odan 1s -
tanı'buia dönecektir. Kralın ~artesi gü 
nü İstanhulıda bulunması muhtemeldir. 

Veliehd Rumen bahriyesine yazıldı 
iBükreş 30 (A.A.) - Kral Karo!, Ru -

men lbahriyesinin bayram günü olan 15 
Ağustosda, ve'Iiahd Prens Mihnilin Ru -
men ıbahriyesine teğmec olarak yazılma
sını emretmiştir. 

MG carisi an Hariciye 
Nazırı haklarımız~an 
vazgeçmiyoruz, diyor 

(Baştarafı I inci sayf adtı J 
dostlanmızın da bize güvenebilecek -
Ieri hakkmda verdiğimiz teminatın se 
mereler vereceğini üm1d ediyoruz. 
Dostlarımızı muhafaza için üzerimize 
her tehlikeyi almaya hazıruı. Biz, Ma-
carlar, sulhsever sakin bir milletiz, fa
kat bizi rahat bırakmalıdırlar. Fakat 
bunun için haklarımızın heıihangi bi • 
rinden va~eçmiyo:rıuz. 

ayfa l ı 

ingiliz -Fransız·- Rus paktı 
bııunnlerde resmen ilan ediliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) haberleri vermektedir: 
~aşvekil Çemberlayn'iıı yarın aöyliye- Fransız hükfuneti, Orgeneral Dou o: 

ce.ği siy.asi nuıtuk merakJa beklenmekte - menc'e, J\foskova seyahatinde refakat 

dir. edecek zevatı ~imdiden tayin eylemif. 
Çemlberlayn'in Mosk:oua milzakerele - tir. Hiilen bahis mevruu olan cihet, 

rinin seyri hakkında mühim beyanatta 
bulunacağı söy1enıınf'Y.tedir. siyasi ve askeri gö~melerin lbiribir 

Diğer ıtaraftan Paristı:vı gelen haberler lerine müv~zi olarak ilerliyoo:.ği hı 
daıhıa sari}ııtir. Fransız matbuatı müzakc- safhada da lnıgiliz - Fransız müşterek 
relerin neticesi halokında gayet nikbin hareket plfuıım tesbit etmektir. 
gö:rıünmektedirler. Bu gazctelerın ver - Exelsior gazetesi diyor ki: 
dikleri anahimıata ı;>re nıuahedenin met- Kremlin .g<lrii.şmeleri, fbiriıbirle.rlııe 
ni anlaşmalarm heyeti mecmuası tama - milıvazi olarak, siyasi hukuki ve tek • 
mile tayin edtldiltten sonra neşroluna - nik planlar üzerinde inkişaf eyliye • 
caktır. cek \'e ıhep 'birlikte biribirini itmam ~ 

Pöti Parizi~ §U malumatı vermek - dici neticelere vamıak suretile, vn • 
tedir: cude getirilecek üç taraflı pakt, Av-: 

Askeri heyetler rupada doğrudan doğruya veya bil • 

<Gerek Paris ve Londrada ger~k Mos- vasıta ,·ukua gelebilecek her türlü te
Joovadaki wnumi intiba, artık bundan 1 cavüz ihtimallerini önJiydbilecek ınkJ 
bl>yl~ sözün askerlere verilmesi lazım 

1 

bir iŞbirliği. mahiyetini alacaktı~. Sov· 
geldiği merkezindedi.r. Diplomatik gö . yetler, pratık sahada, Alınan - Italyan 
riişrneler de aSkeri görilşmeler azerinde tedafüi ve tecavüzi ittifakını bir tns;ı
müebot tesirler :icrasından hfili kfilmıya • liz - Fransız Sovyet tedafüi ittifakı ile 

cd:tlr. t karşılamak bahsin<leki isteklerine var 
Journal gazetesi de şu mütemmim mış bulunmaktadır. 

İngiltereye ısmarlanan 10 harb 
gemimizin inşaatı ilerliyor 

fBastarafı 1 inci sayfada) olunmaktadır. Türk Ye Alınan teknfs _ 

gem1sidir. Destroyerler Zafur torpi - yen ve işçileri tarllfından Haliçte inşa 
tosu tipindedir . .Bu gemilerden ilk 0 -

edilmekte olan ay sınıfı denizaltı gemi 
larak ~nizaltı gemileri limanımıza ge 
· 1'---k d lerimizin dördüncüsü Yıldıraym da tıritt.."1.X , estroyerler ve mayin ge -

mileri 'bunları takib ed€Cektir. inşaatı ikmal olunmak üzeredir. Te -mayınız. Bunlann da, yurdlanna hizmet P?turur. Vıcdan aldan~~ ~ir mura
için tqp1anmış ve her birinin, sizin gib', kıp ve aldatmaz bir murşıddır. 

Macaristan, bütün komşularile iti -
mad havası jçinde yaşamayı arzu et -
mektedir. v~ bunun için, hiç kimseden 
tamamile ve kat'i hakkımızı olınıyan .Bir müddet evvel Haliçte taş kızak- ferrüata aid bazı kısımlar Ağustos or-

bir izzeti ınefis sahibi olduğunu gözönün- Adalete dayanan nizam 
de tutunuz. 

Arkadaşlar, 

Halka !karşı olan muamelenizde: Bun- Yukarıda söylediğim gibi nizam un-

hiÇbir şeyi istemiyoruz. !Macaristan, ta denize indirilen Atıfaym teçhizatı talarına doğru bitirilecek ve Yıldıray 
sekinetli ve azimkar ve harici siya - ikmal !edilmiştir. Atılay 'b~ rde denizaltısr 26 veya 30 Ağustosta de -
setle ve dahili sükfınu ve memleketin d 1 te ''bel . e nize indirilecektir. 

lnrın damarlarında doi.aşan kanın. her surutlur. Fakat bizim hedefimiz olan 
zaman hakim yaşamağa alışmış ve fakat nizam, -c~ir ve zora değil, adatete da
kaltben bağlandığı kımselcr için kanını vanan nizamdır. Ve ancak bu nizam -
dök:ıne.mten çekinmem.iş bir neslin temiz dır ki, yurdda huzur ve refah yarahr. 

· k' -.1!.. "k ıtm 1. • • h' b' f 8 ma cru enne başllyaca1dır Al ın ~a..ıını yu se en. ıçın ıç ır ır.. . . . · -
sat fevtetmiyecektir. (A.A.) manyaya sıpar~ edılen <lenizaltı ge _ Yıldıray denize indirildikten oon -
=============== milerinden Batırayın da bu ay sonla- ra taş kızakta hemen iki denizaltı ge

zilet, vatan hizmetinde sadakat ve fe- rında limanımıza getirileceği tahmin misinin inşaatına başlanacaktır. 
kanı olduığunu unutmayınız. Cümhuri - . - .. . 
"""t d ind bü "k b' h ei h Bu nıznm ancak Buvuk Şeıfin 12 T.eş-

k
J'" evr c yu ır uzur ,.e r a a rinisani 936 tarihindeki nutkunda ifa 
ll1V'UŞIDUŞ otan bu mukaddes anayurdu - .•. 

nun daha çdk yukselmesi refah d _ de ettıgı .gibi canarşıdcn ve cebirden 
ha ~k artın"'"' e h ı·· '1- .r.· ının 1 a uzak, bütün vatandaşlar için müsavi 

r- ....... v er ur u uuşman ara . . . . • 
karşı korunması, bu asayiş ve huzurun 1 bır emnıvet havası 1çmde,, dogar ve 
dev.amile mıüıın.kün ulur ... Yurdun, bu en ya~ar. İşte bu 'büyük gay(:'nin tahak -
önemli ve en şereflı ödevinı omuzlarınıza kukunda sizin rolünüz müJhimdir. Cüm 
a'ldığouıı7Jdan dal.ayı sizleri tebrik eder va huri)1etimizin yüksek kurucusu bu 
son söz olarak şımları söylemiştir: kıymetU eseri Türk gençliğine emanet 

Hepinize can veren ve mes'ud yaşatan etmiştir. Siz o gençlikte birer mevkii 
Ytırdumuzu, çok seviniz. Hayat çok tatlı mahsus sahiıbisiniz. 
bir şeydir. Bunu da çok seviniz, fakat bu Büyük Şefin bu ulvi sesinin aksi ku-
Be~: Sizi fazilet.ten ve yurda hizmet - laklarmızdan uzak kalmasın. 
ten alı!k:oyınuyacak şekilde sınırlayınız. Başımızda :bulurunasmdan yalnız if 
~. ve iffet remzi ve canlı timsali tihar değil, ayni zamanda huzur ve 

ragat istiyor. 
Arkadaşlar: 

Sizden söz istiyorum. Bu ulvi direk 
tife uyacağını1.ı vad ediyor musunuz. 

iBir senedenberi sizi şefkatle sine -
sine basııp yetiştiren bu büyük müesse
seyi sözünüze şahid tutuyorum. 

Hepinize vatan hizmetinde rnuvaffa 
kiyet ve verdiğiniz sözün eri olmağa 
mazhariyet dilerim.> 

Diplornalann tevzii 

Dahiliye Vekilimizin nutkundan son 
ra Büyük Millet Meclisi Reisi A'bdül
!halik Renda ~nç sübaylara diploma
larını tevzi etmiş ve davetliler büfede 

olan değerli Şefinıiz İnönü. başta olmak itimad da duyduğumuz Milli Ş fimiz 
~zere lbütün büyüklerimizden görmekte Büyük İnönü gençlikten ahlak ve fa- (A.A.) 
Ofduğuı:muz .fazilet ve çalışma örnekleri ==========================~~~= 

izaz edilmişlerdir. 

reh'berinn, kanun ve vicdan, önderiniz Sıvasta meteoroloji istasyonu yapıhyor 
ye tn:u Tanrı yardımçınız olsun • 

. 'Bundan sonra Dahiliye Vekili Faik 
Öztrak, şu nutku söylemiştir: 
Sayın davetlilerim, 

Karşınıı?.da €i)rdüğünüz genç sübay
lar HaPbiyede lbir Türk si!b~yı için 
lftzıın olan bi]igi ve ter.biyeyi aldıktan 
sonra, bu müessesede jandarma 'mesle
~ için lüzumlu olan bilgi ve terbiye
Yı edindiler. Devletin bir jandarma si. 
ba~ına vereceği bütün vazifeleri ve j 
llıes'uliyetleri kabule ehliyet kazanmış 1 
Oldular. 

Bugün huzu.runuzla ~eref verdiği -
nız 'bu tören işte bu ehliyetin mackll 
ifadesi olAn diplomaların tevzii için 
tertib edilmiştir. Bunda hazır bulun -
~a~la hu genç hizmet unsurlarını ve 

nı taltif 'buyurdunuz. Hepinize te • 
Şekkürlerimi arzederim. 

Genç jandarma arkadaşlarım: 
l"O Şiındi size tevdi edilecek ol'<m dip -
d tnalar çok mühim salaruyetleri ifa -
~ etmekle 'beraber size çok ağır mes
Ulı~t de tahmil etmektedir. Salahi -
r~tlerinizj kullanırken bu ehliyeti da: 
~ııa :hatırlamanız Jazımdır. 

Milletin emaneti 
Arkadaşlar, • 

DiPiomalarmızı ellerinize aldıktan 
ltonra her biriniz ve-rilecEk vazifenin 

Meteoroloji is tasycmu rnıad parkı 

Sivas (Hususi\ - Başvek!let devlet lerde başlanaca.lttır. Orta Anadolunun 
meteoroloji işleri umum müdürlüğünün llıcr bakımdan büyük bir .sınai şehri olan 

Sivasta tesis ettiği mıntaka meteoroloji SiNasm ve bültün yurdun ihtiyacını ön -
istasyonum.m kurul~cağı saha üzerindeki lemeye çalışan bu teşekkül de kuvvetli 

;stimrak :işi sona erm.if ve 2000 rr.etre mu ve tam kadrosu He ve tefkHlitın kabul 

r~~aı üzerHıde yapılan rasad parkı mü- ettiği son eist.em teknik alatı rasadıye ile 

keımnel denebilecek bir şekilde ikmal e- ça1ışmaktadır. 

dilmiştir. Şe(hrimizde yapılacak olan me- Geceli gündüzlü durmadan büyük bir 
teoroloji istasyonunun Cümhuriyet bay - mesai sar!eden meteomloji kadroıru, ü -

ramma 'kadar inşaatı. sona erecek ve tö- rerlerine düşen vazifelerini mükemmel 
renle açılacaktır. bir ~e ba~ktadırlar. Bu da çok 

İstasyon inşaatııu da hemen bugün • ümld verici mahtyettedir. 

T.C.~ 
Kurulut tarihi ı 1883 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Ziral ve ticari t.er nevi banka mua'Tielel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apiıdaki pli.na 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 tt 100 tt 4,000 H 

100 " 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 " 4,800 u 

160 " 20 ,. 3,200 " 
DiKKAT: He.sabl.arıııdaki paralar bir sene içinde SO liradan aşatı 

düşm.iyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 26 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar tenede 4 clefa, 1 EylAl, 1 Birincikinun, t Mart ve ı llıuiru 

tarihlerinde ~lecektlr. 



t2 Sayfa SON POSTA 
2 ; c Trabzon Necmiati takımı turneye çıkll 

.. lllU" "Son Posta,, nın Riklyesi ~ .. ) 

Arjantin Aşkı 
! li l ı 'i ; : Ç~viren : Fallı B•rcmen 

Montekarlıoda rulet o;rn.amak günah-ı:bin hn.kJa da günde iki bin frank kaza- tf.ngaliniz var ya •• Dütün hesablannızı e-
lin:-..Je go··rıdlügumv.. ı.;;,,.;;cük bir ceb defte-

le.rıl'mlan biridir; briç, domino, bilardo, nılır. UA.l .... ~ 
h . az riıne ya211.""".-ınuz. İşte bu defteri bana 

poıkıer şu veya ibu oyun beni ıç sa~~. • - ··: .. ···• . J-~-· 
faıkat rulcl .. dedim y~, ona hiç yuzüm - Bır milıyon frangmız varım? wrelbilir misiniz? Kırk sekiz saat sonra 
ydk.. Sanşm kadın gülümsiyerek oyun~u iade ederim. Mabadı.m. defteri Pepitoya 

Gü d d ku .. oynamak şart.ile, \"•n seyı:retmeğe daldı. Arasıra on frank üze- g&:termek ve: cGördıiin mü, kumar oy-
n ~ 0 z =~b·ı bana yirmi frank rine oyuna .gir~ numaralar üzerine natlım ve ka:z.andıığun para ile bu elmaSJ 

ka
iki .. ~:ıdıra:~~":a; bilyam var tabii. ka~~·. ordu. Bir aralık. aldıID> dernektir. Çok rica ederlJI4 bu 

........ ·"'!:> s: ...... ~l-J.z ba ğr recek arzumu ka'bul ederseniz beni minnettar Bel'ki siz bu parayı az görür de, işçiler - ~~ııuu şıma a ı ve • 

ld w ta "f • dedi. etmiş olacah5ınız! tiül'"OSUnun yapmış o ugu rı e mucı· ad.e k" f ,_ 

b
ince, !bir mrn:ambalarını parlatmak .Ü· - Dalına iltrerimde, b~a.ğrılarına mü- - Peki madam. m m, ı şu. u acı.111 

. ...., ---ı- olaıbil,.....k aspı·nn· bulund•_,.,ak A f edakfu-1•,..,....,.ın hayatınızı kurtaracağını 
'""'re bir yerde r!llışs:ı.m günde kırk dört ~il '"""'"' ~...... • "-"6•.m 
-- ~ det.imdir söylüyorsunuz, emrinizıe amadeyim. Def-
z-anlk fkıazana!bileceğimi söylersiniz! La- · 
.u 11.n11..n.- ,.....,.."rladı.k ,.,..,Mtıo·· Pepı·'- ·teri size veriW">rwn; buyurun! 
kin ibu oyunu hiç oynamadınız.sa, o küçü- - naı:dJı.u ~·.... ··-~.J • w, J~· 

oiilk sihirli biltyanın insanda. yarattığı he- beni gazinoda bekliyor. · '· · · · ·' · · · · · · · · ·' · · ·' ·"' ·' · · 

İ . - Pepit'oya ıtarafı.mdan selam söyle- , ................ · · · · · · · · · · · .. 
yecanı kestirememiniz! sterseniz sıze 

Tıraıbwııı, (Hususi) - Şehrimizin en rer maç yapmak suretile bu ~ahatten 
eGld spor Gt!Jüıbü olan Necmiaıti Karadeniz pvdet edeoelktir. Tramzonun gerek spor 
sa!hmnıde Bafra spor klülbüniln dawü il- hayatmda ve gerek içtimaı hayatında 
zerine sey.alh:ate çıkmıştır. :tıık na;ı Bal- traydal'ı çalışmaları görülen Necmiatlnin 
rada yıapacafk olanı Nccmiatl taı1r:ımı da- oo seyahartltıe çak iyi neticeler alması 
niişte S:mısun, Ordu ve Giresunda da bi- bB!denıi.ym. 

Marıtingalimin esrarını faş edeyim. 
me~ unutmayın! Ertesi gümü kumar salonların-. sarı-

- Alay etmeyin! Zira Pepito bir kap- şın kadını lbeyihude yere aradım. Oyun 
· Evvela iher çift üzerine on frank; şa- lan lkadıar yuıtıcı, sert ve kıskanç bir ik.o- oynar'.kıen, defter.i:me göre, miktarı azal· 

yed çift ~ıkarsa iki oyuna iştirak etme- cadır, şa:kıayıa gelmez. tı.p çoğaltacağım için, yanımda defter 
den kırmızılar üzıcrine yirmi frank; boş· * ot.mayınca ta'lJiatile oyuna iştirak edemi-
lar kazanırsa bu sefer dört oyuna iştirak Selk:iz gün sonra, gazinonun holünde y.ordıum. 
etmeden siyaiıılar üzerine altmış frank san.şın kadına rasladım. Pek telAşlı ve Da'ha ertesi ~nü de kadına raslıya· 
mı .. oıyınnrsınız. Bu şekilde belki yedi ve- sıkıntıh görii:nüyordu. Yanıma yaklaşa- madun. Yıavaş yavaş canım sıkılmağa ve 
ya sekiz fr.ank 'kaylbedersiniz. Fakat saat rak: hiddetlenmeğe başlamıştım. Böylece 
elinizde, başladtğımulan dokuz saat son- - Size bir şey söyliyeceğim amma sı- dıönt gün dalha geQti. Beşinci gün itiyadın 
ra kay.bettiıklerinizi, yirmi frank lmzanç- ktlıyıorum. dedi, ne ,1lursa olsun anlata· sevlkile kumar salonlarından içeriye dal
la teliıfi .edebilirsiniz. cağı:n. Size itimadım var. Siı.i ilk gördü dım. Sa?onun bir köşesindeki masada se-

Geçen kış, lben, bu Martingalimle, sa· .ğüm zaman, üzerimde bir sempati uyan- yirci adedi nazarı dikkatimi celbedecck 
rışın bir kadının hayatım kurtarmıştım. dırdmız. Benim de size karşı •• tasavvur kadar çıo'lctu. Hepsi de ruletin solunda o
Kwnarın da .arada sırada insana iyi taraf- ed~niz, ne kadar sıkıntıdayım .• size turan önü.ne hadsiz hesıahsız fiş toplamı2 · 
lannın dokunacağı tutu10r. kocamdan bah9etmiştim.. ol.an bir oyuncuyu seyrediyorlaroı. Bu· 

iBu sarışm 'kadınla bir masada yanya- - Evet, Pepito.. nun lkJm olduğunu görmek üzere şöyle 
na idik. Bir aralık fişlerim.den biri kaza- - Ta.mem.. i~ kbcam Pepitoyu di- biraz eğildim; lbu, alelade bir elbise giy-
ra dekıoltesinden içeri yuvarlandı. Tabii ğer btr Arjantinli He aldatmış bulun- mi:ş. pala bıyı'kh, kalın kaşlı bir adamdı. 
bu hadise ar.ann?.da bir mükaleme zemi- :rnaı~ayun. SeV'gilian, Buenos Ayrese git- O masaya biraz daha yaklaşınca herifin 
ninin açılımasma sebeb oldu. Sarışın ka- meden önce bana kırk beş bin frank kıy· önünde oyun defterimi görmiyeyim mi? 
dm lbana: metinde te'k taş bir yüruk hediye etmek Herif, defteııdeki hesa.blarımdan ilham 

Gö. ··-.: li · -.:ı- b. M t• l l11tfünde bu.Jıu.ndu.. alarak kfılh kırmııının, kah siyahın u .. ze-- ru.J'W"um. e DI€lU.U ı~ ar ınga 
var. - Yaşamasını ve ikram etmesini bilen rine oynay.ı.p dıuruyortlu. Ha, anlaşıldı, 

- Evet ımadaım. 
bir ada:mımış doğrusu.. bu Pepit.o idi. 

- Dalhası var •• bu h~iye beni sevin- İlk a!klııma gelen c:ey. elimi herifin o-
- Bunu bilirim. İnsanın mahvını ça· ~ 

direceğine üııii,yor. Çünkü, bunu kocama muzuna kıoyup defterimi almak d\işün
buklaştıran sahte oyunlardan biridir. 

nasıl yutturacağnnı bilemiyorum. Küçük cesi oldu. Lakin böyle bir hareketin u-
- Fakat benimki hiç şaşmaz madam. bir şüpheye bile düşse beni boğazlar val- yandırabileoeği tatsı..z neticeler gözümün 
- Herikes lbOyle söyler. lahi.. ön~nde canlanınca va.ııgeçtim. 
- Hayır efendim, on iki bin frankla, - Şu halde.. Tam bu sırada, .arkadan birisi kolumu 

riyazi ibir hesaib neticesinde yirmi frank - Aıklııma siz geldiniz!. tu'!ltu. Ba._-cuımı çevırince sarışın kadını ta-
kazanıylQrum. - Teşekkür ederim iltifatınıza .• fakat nıdrm. Sessizce beni, kalabalığın arasın~ 

- Demek, iki ~z yirmi bin frankla iki tatlı canıma Pepito tarafından kıyılması- dan çekerek bahçeye gelmemi işaret et-
~ frank kamnıhyur. na pek g6nlfun razı değil.. ti. Bahçeye çılktığımız zam:m: 

- Evet efendim, bir milyon iki yüz - Hayır maksadım o değil •• bir Mar- - Affedeıısiniz, kabahatim büyük, de-

(~ ______ K __ o_n~y_a __ -_K __ a_r_a_nı __ a_n __ nı ___ a~ç_ı ______ J 

Karaman, (Hususi) - Geçen Pazar ~ Ge~liğinin galibi~We netice
~ü KaTaınan İdmanyıurdu aahuıııda lıermıö.ştir. Resim Konya GençlleııtiıAll ile 
Korııya Gen~rbirliği ile ·Ka.raman İd- Kar.aman İdmanyurd'u oyuncularını bir 
manyıurou arasında yapılan maç 3-1 Kon· ar.ada göSreıımektedir. 

di, hala de~terinizi iade edemedim. Ku- Sarışın kadın ayni zamanda tatlı ba
marda n<! şelkilde kazandığımı IÖyleyince kışlarla ~ sözleri ilave etmeyi unutmadı: 
3ık>cam da, defterinizie şansını denemek - Beni dinleyin mösyö, ben hiç te 
istedi. Hesa'b?annızda ne tadllAt yaptı na~r değilim. Hayatımı kurtardığınız 

bilmiıyorıum; fakat üç gündür her aeall8- ve bununla beraber Pepitoya da yüz bin 
ta otuz bin frank kazanıyor. Hattl dün franga yakın para kazandlroığınu için 
o kadar sevinçili ve memnun görünüyor- si2Je ne kadar teşekkür etsem azdır. 
du, iki tasavıvıur edin, bana on beş bin Balkışları Qdk tatlı idi. ooun taUı ba
franGc lkııymetinde bir inci hediye etti; iş- kıŞl.an karşısında, bir şey diyebllme.'ll 
te bakın, güzel değil mi? münlk!ün olamanuştı. 

Baloda bir şarkı söylemesi için meç
hul bir milyarder tarafından hayır ce
miyetine b'in liralık bir çek verilmiş o
lan genç kızı artık bütün İstanbul ta
nımak istiyordu. 

Balo 'hakkında malumat veren gaze
teler, nasıl da bu hadiseden dallandıra, 
ba!Tandıra h'ahsetmi~lerdi. 

Sevgilisz 

yük bir yeis ve dehşet içinde seyr~r
ken birdenbire Kadriyenin bütün fe
na ahlaklarını unuttuğunu ve onu 
hakiki bir kıikardeş gibi sevdiğini 

hissetti. Kadriyenin lbabası çı]gın gibi 
bir halde ve küçük ~uklar gibi !ııç
kırarak ağhy·ordu. 

Emine farkına varmadan bu sene 
yalnlZ Adanın değil İstanbulun en Naklede;a: Hatiu Hatib 
meşhur bir k:lflı oluvermişti. kerrem şimdi ilk günlere nisbeten o- rünrni;ye çapalıyordu. Fakat Emine o-
Reklamın ne demek olduğunu iyi na daha az sokuluyordu. nun 'badbaht olduğunu tahminde güç-

bllen ve zill>pelerin pisikolojisinden Hayri bey yeğeninin daha fazla lük çekmiyor. Hem bunu gözlerile de 
bir üstad gibi anh~·an doktor Oğuz işte Lady Salikokla meşgul olduğunu görü. görüyor. Birkaç gündür Osman Tez -
bunun için sade Eminenin 0 müsame· yordu. can epeyce kilo kayibetti- Boyu daha 
rede şarkı söy1emesini istiyor. Geri Olgun kadıncağı.z acaba bu alakayı uzun, omuzları daha dü.~ük görünüyor. 
kalan numara ve eğlencelerin hiç lbir o bir hariciye memuru olduğu için mi Yanakları. hemen, hemen lroylboldular. 
kıymet ve ehemmiyeti olmıyacağını ~öste:r.mekte idi. Yoksa hakikaten Mü- Şimdi çok daıha enteresan, çok daha 
hissediyorou. kerrem hoşuna mı gidiyordu. Oteldeki güzel bir Osman Terean meydana çık-

ATtık Emine evde de mühim bir Alman kızlan da o kadar delikanlı tı. 
şahsiyet olmuştu. Müsamere günü ge- içinde Mükerremi tercih etmiŞlerdi. Bu değişiklik Emineyi derin bir te· 
linoeye kadar nezle olmaması ona tav- Hep.5i birden uzaktan ve yakından o- essüre g&müym ve büyük bir esef ve 
siye ediliyor. nunla alakadar olmakta idiler. ayni zamanda minnettarlıkla: 

Halası: Fakat yeğeni hakkındaki bütün kö· - Onu bu kadar üzen ona bu keder-
- Kovarore bu defa saÇlnı nasıJ yap- tü fıikirlerine rağmen onun hiç bir za- !eri veren ben miyim? 

ması lazım geldiğini 'ben söyliyece • man ecnebi kadınların hakikaten baş- Diye düşünüyor. 
ğim; diyor. <a maksadlan varsa bunlara alet ol - Bazı kerede içinden şöyle konuşu _ 

Eniştesi bile lbu işe Iakayid g<irün - mıyacağı merkezinde idi. yor: 
memek için: Mükerrem Alman kızlarına hiç - Koca gibi hoşuma gitmemezlik 

- Azıcık ekzersiz yapsan! ehemmivet vermivordu. Daha, ince ve etmese idi de, bayan Tezcan ismini 
Diye söyleniyordu. zarij' İıngiliz kadınım adım, adım takib dahi taŞ1mıya razi olsam onunla evle-* ediyordu. nemem. Çünkü o çok zengin bir adam 

Mükerrem Alp Emiıne ile konuştuğu Eğer ecnebilerle ha:rıiciye memur - herkes bu işi parası için yaptığımı ~öy-
akşamın ertesi ıgünü Hayri beye: !arının evlenilmesine müsaade edilmiş liyecek. Kendimi satm~ gibi 'bir Ş€y 

_ Burada kalayım mı?. Yoksa gide- olsaydı. Muhakkak Mükerremin bu olacağım, Mükerremin yaptığı. gibi. .. 
yim mi? kadının parasına tama ettiği zannedi- Mükerremin bir uçurumun kenarm-

Diye sormuştu. lebilirdi. da olduğunu hissediyor ve o günahsız 
Hayri bey ona: Emine bütün etrafta olan, biten şey- tertemiz, ilk aşkının bu egoist ve ah-
- Ne istersen onu yap oğlum; de _ teri farketm.iyor gibi jdi. İhıtiyar sev- l akı zayıiif .gence karşı duymuş olmak-

mişti. Keyfin istfyorsa burada kal; gilisile :flört etmekte devam ediyordu. tan utaruy·or. 
yoksa 1stan'bulun başka bir tarafına Ve o ihtiyarile konuşur, şakalaşır, * 
gitmek niyetinde isen gidersin... Fa- gül~ürlerken Osman Te?JCan ona Müsamere gününe ~dar hiç bir hA-
kat burada kaldığın müddetÇ€ benim müşfik ve kederli gözlerle bakıp du- <lise olmadan geçti. 
misafirimsin. ruyordu. O ıgünün sabahı ise Kadriyenin de-

Kızı denizden çıkarıldığı zaman Ha
di 'beye teşekkür etti amma asıl Kad
riye ile meşgul oldu. 

denize atması ve genç klZl muhakkak 
bir ölümden kurtarması, bütün Adayı Belkisle, A)15el de öyle yaptılar. 
heyecan içerisinde bıraktı. Hele hadise Yalnız Emine ihtiyann ymnna gL. 
yerinde biriken insanlar arasında bu- derek, onun üşümemesi için bir an 
hınan bir adamın Hadi beyi görünce: evvel otele ıgötürdü. 

- A... Bu Arnerikaya gençliğinde Ot ld .. wl w • d ·ht· H di . . .. e e og e yemegın e ı ıyar a 
gıden11vde. oA:ra~andmı.l~ahrdekr o~arak do- bey kendi daima otuııduğu masada 
nen a ı zıız eyışı er P.Sı şaşırt - ld w b'·t·· ·· 1 · k nd. ini ·· yer a ıgı u un goz erın e ıs suz 
mıştı. d .. w •• •• f ~- tt• v b a....w4\ .... Jrü . . . . ugunu arKe ı. .e unu ~...u...,, 

. Hadı . A~ız.. meŞhur zengm Hadı A- kurtarma hadisesinin yarattığı t.eces -
zız bu ıhtıyar adam mıydı? süs olarak telakki etti: 

Kadriyeyi sulardan kurtaran bu ih
tiyar ki bir genç kızın hayatını kurtar
mak için ancak kendi hayatını. tehlike
ye attığı zamana kadar büfün otel hal
kının yaşına bile -hürmet etmediği bu 
basit ve manasrz adam, serveti bütün 
İsta?l'bulrtın dilinde destan olan ve te
reddüdsüz Türkiyenin en zengin ada
mı denilecek olan Hadi Arıfız miydi?. 

Buna otelde hiç kimse inanmıyordu. 
Fazlı Şakir: 

- Bu ihtiyar mı, -diyordu. Yok ca -
nım onu benzetmiş olmalılar. Onun 
ismi zaten Hadi sadece Hadi. Hadi A
ziz değil... 

Salih: 
- Bir milyarder mi diyordu. Ona 

bugüne kadar ettiğimiz muameleyi 
düşündükçe sırtımdan kaynar sular 
boşanıyor. 

Herkesin ona karşı olan düşmanlığı 
geçmişti. 

Herkes onu ı})iı:1birine g6stererek Jtu.. 
laktan kıulağa bir şeyler fısıldayorlar
dı. 

Kadriye salona girdiği vakit yeni -
den süslenmiş ve hakikaten pek güzel
leşmişti. Küçük adımlarla Hadi beyin 
masasına doğru giderken Hadi bey: 

O hakikaten bu kadar güzel bir kı-

zın ölmesi pek yazık olacaktı.:. 

Diye düşünıdü: 
Ve Kadriyenin kendisine teteldcür 

etmek için yaklaştığını hüı;ettiğinden 

yerinden doğruldu. Ve ona elini uzat
mak istedi. 

Fakat Kadriye hakikaten pek min. 
nettar ve müteheyıyiçti. Şimdiye kadar 
çok kötü mu.amele ettiği bu adama 
yaklaşınca birden kdllatını açarak 
boynuna doladı ve iki yanaklanndan 
öperek: 

Mükerrem lburada kalrnağı tercih Görünüşte, genç kızla arasındaki nizde ,geçirdiği bir kaza ve bu onu de-
Buna sebeb bira.z Kadriyeyi kurtar

mı§ olması, fakat muhakak ki fazlası 
milyarlarının rivayeti idi. 

- Çok teşekkürler e<:lerim, beni ö
lümden kurtaıdıruz, \'Qk iyi bir in -

etm~i. Kadriye EI'tekin, Mükerrem- münasebetin değişmiş hiç ibir tarafı nizden kurtarmak için Emirıenin sev
le meşgul w;rünüyQrdu. Halbuki Mü • yoktu. Ona karşı tabii ve likayid aö· I s?ilisi Hadi .beyin ceketini atıp kendini Emine, sahilden kaza sahnesini bü-

sansınız. 

( Aricaa NT') 
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Nizamı cedid ve Kabakçı 

- Ocağın maskarası• olsun. 
Sôyleşme, burada bitti. Hatice suı

lan sarayının taşlanması işinde muvaf
fakiyetsizliğe uğradığından do.layı mü
teessır olan Arnavud Hacı Me'hmed, 
(nizamı cedid) meselesinde Kaba~ 
n~~ fikrin1 açık ve sarih olarak öğren -
diğme sevinerek çıkıp gitti. 

* 

l Çanakkale Halkevinin dikiş ve elişi sergisi ) , ___ ______:...___..;...-.::.....__ 

Sayfa 13 

f 16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 
-, Baron Wratislaw ' ın hahraları: 24 --

Türkçeye çeviren: Süreyya DHmeD 

Sultanların kızları 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eczaneler fiUJl-

1 lardır: 

İstıınbul clhetindekiler: 
Şehzadeba.şındn: (İ. Hakkı), Eminö- ; 

nünde: CHJ'kmet), Aktancyıda: C~eref), 
Alomd:ırda: CA'bdülkadir)' Beyıı.zıddn: 
c0emm, Fntlhte: <Hüsa.meddin), Bakır- ~ 
köyun'de: <Hllfı.l), Eyübdc: (Arif Beşir). 
Beyoğiu dhetindekiler: 
Tünelb~ında: <Matkoviç), Kalyon

ouda: CZafiropul.os), Ta.kShnde: (Kemal, 
Rebul > , Şişlide· (Pertev) , Be.5iktaşta: 
(Nail Halid). 

Boğazi~i, Kadıköy, Adalardakiler: 
_Kndıköyunde: (Kadıköy), Üıs.kildarda: 
<ImraılmJ, Sa~rd.e: (0.o;m:ı.nJı, Adtı-

~arda: <Şinnsl Rızıı>. ) 
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Yazan: Ziya Şakir 

Bursanın azıh şeriri
Evvelki ve dUnkU kısmm 

hulAsası: 
Püskülsüz İ.Small ölmüş_ 1 -

Onun herkesi ürküten maceralı hays..tına, 
hayır ve salll.hn doğru y:ür(iyen 111 bir m.ec
ra ~m. 

Her yexıde bir gölge aemls1111 IQUıde şör11-
lan bu adam, ba.şlılbaşuıe. bir A.lemd1. 

Bursamn küçük bir ev1.nde dıoğa.n tamam 
bıı.b':ısı çocuk!kcn esnanıta bıa$&1m.Jıf, 18Bca.t 
o küçük ve karonltk bir ~ !rapN>mü 
tan hoşlanm:ıml§b. 

Bir ka'hve ~ıp !burasını esrarkeflere ft 

kumarbazlara metke?: tttihaıı etmiş, zabı -
tanın talklb:ı.tma uğramıştı. Nlheşet bir sar
rafı soydu, hafif tıertıb ~ t>aotadı. 
A1 llıinındıı. kısa bir rniiddect hapis y&tıtı. 

Bu sırada ben, Balkan Harbinde Buna 
ıı.layının dördüncü lböliiğüne nefer ola.raJt 
kabul edilmek şeref'inl Jaı.zamnıştlm. 

Muharrir mıihtellf c~Jere gMın)ıt, ne
ferlikten onbaşılığa., tbafÇ8.YUIPUla f1lbelmif, 
e.<;'lr düşmtlş, hastnnelerde ya:tm.ıo, &era 

! 

kamplar.na sev.kedllm1ıf n nJ.b&yet İltan - nihayet Knko :yalcrlanabild:i. ıArtık Dediler. 
bula gelmJştlr. Bu sırada uumumı Hart> ~ canlarına (tak) diyen p:>lmlerle, bizim O zaman aramı:zda şöyle bir muıha-
k:uları etra.ra yayılmak.tadır. Bosna. l'acluı k d H li be hakikaten feda vere geçti: 
patladığı zamruı kendbl Bursa.ya IPdl)u'. ar a aş a m 'Y• - _ Pi.i.skl.ilsüz kim? 
Bursa alıcy kUmnndanı onu asterl tntzibaıt karlık göster:ınişlerdi. 

..ı-. • - O da böyle azılıı şerirlerden mi?. memuru yap~. !~na. 1 nefer ve • ..,vr. DaiTemizde, lböyle a'Zlılı bir şerin 
Her gece en gürtiltiilü, en kanlı hM1selertn misafir edecek yerimiz olmadığı. için - Hayır.. halim, selim bir adam -

geçtiği Bursa.da lbu 6 neferle başçaıvuş pollse . . . . dır. 
ve jn.nrlarm:ıya ynrdım edlrorlar. onu polıslere tes1ım ettik. Bız de, koca - E .. ne istiyorsunuz, bu adamdan? 

Nihayet blrglin (Kola» hmtlnde azılı blr bir meydan muharebesinden çıkmış . . .. . b ktı1 -
şrirln ya.knlanmnsı için kumandan. kendüd.- gibi, yorıgun al1gln dairemize geldik. Bıribırlerlnin yuzlenne ab arrdi ... gu

1 
• 

ne emir veriYor. Faka.t bafça.vwı tereddM - . . f ed . k' (K k ) lümsediler ... v~ sonra, ceva ve er: 
Şunu ıtıra erım ı, o o yu ya-

dedir. Bu l.Şl 6 1nrı1.bat neferi Ue yapabile - kal kl ~ bi ( tv t) .. t il _ Öyle amma .. o, on Kokoya bedel-cek mJ? ama a eger r sa e gos er -
( Hatıralar devam ediyor) miş ise, bum göstere~ biz değildik ... dir. . ? 

Bu şeref, doğrudan doğruya, polis e - - Bu ada~ ne ı.ş yapar·•· 
~ fendilere aiddl. Ancak şu var ki, bizim - Kahvecı. 

' Halbuki il;u ihtiyar adamcıağı1Jlar, de satvet g&termemizin zamanı gel- - E .. korkulu ciheti neresi'?' 
be.ş vakit namazlarını Mle inliye, S'lk- mişti. - Vfi.kıa, korkulu ciheti yok gibi -
laya kılabiliyorlardı. Hatt! ve mah - Ertesi gün, koca debboyu altüst et- dir. Kblro gibi, öyle, vurucu kıncı de
za (~atvet göstermek) için deıvriyeye tirdim. Nihayet. dört aded uzun ve ğildir ... Fakat ... 
çı~tıgun zaman, eksertya .. bana yetişe- paslı süngü ele geçirebildim. Bu sün- Bilnıiyorum. Söze ne karıştı? İyi ak
mıyorl~r.. ar~amda, dBküntü veriyor. güler!, parıl pan:l oluncaya kadar te- lımda kalmadı amma, galiba o anda 
lar.. boyle manasız yere, sokak 10ka'k mi.Zlettim. Kendi elimle, bizim baba.- beni, birinci bölük zaıbitlerinden biri 
dolaşmaktan şikayet bile edtyorlerdı. canların tüfeklerine geçirdim. Kendi- çağırdı. Konuşmamız, yarıda kaldı. 

Bereket versin, o ara'lık tla arkadaş lerine de icab eden talimatı verdim... (Arkası var) 
ln1dadıma yetişti. Bllil.tm. biri, Bursa- Halim beyi yanınıa aldım. • ............................ - ............................ _. 

~r:~~l~~~~~;§~S ~ı~;b~tJ~fi: ~ 
den (a3ahaeddin efendi) idi. Halim rak önüme kattım. Yanan hilktlmet 1 2 s 4- o 6 7 8 9 ıo 
bey: iri yarı, güÇlü kuvvetli, merd. ba- dairesinden çıkarak ağı.r ağır debboya 
bac.~ı bir zattı. Bahaeddin efendi ise, doğru ilerlem.iye başladım. 
gayet terbiyeli, zeki, iyi okur yazar ve Maksadım, bir gösteriş yaıpmaktan 
bilhassa çalışkan ve cevıval<ld. ibaretti. Ve bu maksad da, derhal hu-

Bu iki arkadaşın bana iltthak etme- sule geldi. 
sile kadrom ıgeniş]erniş, ~z nefere Sefe~rlik dolayuıile, koca cadde, 
~b13ğ edilmişti. Eh... artık, kumanda - kalabalıktan geçilmiyordu. Ekserisi 
nımın bizden beldediğ1 satvet ~ri- askerlik davetine gelmi' olan köylü -
lebilirdi. lerden ibaret olan bu kalabalık, dur • 
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Temmuz 31 

mi 
15 Temmuz tarihli 

bilmecemizde kazananlar 
Bir futbol topu Irma.k ma'hallesıt. Kılıçdede adka.k Be numa

rada İs.mail, Çorum askerlik şUbes1 altında 
15 Temmuz tarihli bilmecemizde beri>er Hamdi oğlu GalLb B!lö'rnk. 

kazanan:larıı aşağıya yazıyuruz. İstan- RESİMLİ EL İŞİ MODELİ 
bulda bulunan talihli okuyucular:ımızın Kayseri İs~-on şefi Azmi kızı Ülvtye, 
i'~~rtesi, Perşerrlbe ~1eri öğleden Dlyaz1bakır cnıan eczanesi sahibi oilu Fik
sonra hecl'iyelerini !bizrmt idarehane - ret, ErLincan Adllye afü mübaşir Halll ~u 
mizden almaları J8zımdır. Taşra oku- Oevöet, Bursa Cumhuriyet caddesi 296 mı -

maralı evde Ali sa~. Zlle İstiklll okulundan 
yucularımı:znn 'hediyeleri posta ile ad- 20 numaralı Turgud Soydan, İstanbul sa -
resleıine gönderilir. ma.cya 29 uncu dkuJdıın 175 Meral, Samsun 

Ankara Fişek febrtka:a l1'IS8b memuru uıugazl maıhallesl Tera'kkl sokak 8 numara
Cemll ~u nopn. 00 Naci, İstanbul erkek lise.sinden 100'1 De-

B'ı r aylık "Son Posta,, abonesi mırat. istaoouı ~ıu birinci okul 111 Be
dia İyem, Kocaeli ln!h!sarlarda ~a.y İ~ 

Kırklareli İs~ Devlet DemiryPlu k.ı -
sım şefi oğlu Eroibnend. 

MUHTIRA DEFTERİ 

oğlu Müjgan Kutucu, Yeşllköy Umraniye 
mahallesi SerıQe sokak 6 numarada Al.i Ke-
mal, Bartın Ba.'k.kal Sami oğlu Vıı41tl, Istan
bul Fa.tfü 18 inci dkul sınıf 5 de 633 Rlfat. 

( Son Posta hatıralı) ~ posta.ne civarında dondurmacı Mm-
Tuı1hal Hadçeler mahallesi 15 numarada ~ta.fa ellle Hüsnll. 

Med1ha. Giml, :bıtatibul Galatasa.r~ lise61 
sınıf 7-<: de 188 Sabit, Zlle İstalll okulu sı- KART 
ruf 5 de 10 numaralı Rüştü, İstanbul 44 neti Busığırlı.k balı:b.l Şev.ket oğlu Cevdet De-
llk okul sınıf 4-B de Nafl Süer, Baımsun mlr:ılp, Ankara öncelbecl, Uzanlar .ııokak 66 
H'anQeı11 maJ1.allesi Müm.i1 Hamam lllOk'atı ntmı'arada Zafer, KArama.tı plye,de al• 
29 numarada Aıh:med Hlkmet, İstanbul Be.- y~ Raif Verkin oğlu Ra.fet, istaıobuı 
ma.tya ,Alaçkeıkan 17 numarada iıhsa.n. AnamlUh'lsa.r Kandilli caddesi 81 mmı.ara
YUV ARLAK D'ÜNY A KALEMTRAŞ daGüzin, Bursa şeh.rekU8tü malıallesi Bö 

( Son Posta hatıralı) lüntıii soka.k 14 numarada Hasan. A4ı:şelı1r 
İstanbul Cağaloitlu Nuroosnanl:Ye ~- iıfuisarhı.r müdürü Seyid Taı1ha.n km Kadri.

si 7 numarada AIAeddm, tstanbul ~ ncü ınc ye, Bursa Ba'hçe ma.hallesl Çardak soka'k 10 
okul sınıf 5_A da 390 MüjgA.n, İstanbul Fa- numarada Hüerev, İstanbul Heybellada Tul'
tıh Fevın paşa cıaıddesl 3 numarada Be.id, guıd reis sokak 16 numarada Ha.tice, İstan\>ul 
İstanbul Boğaziçi lfse61 sınıf 2 de Hikmet Beyleri>ey;i ilk Okul talebeısinden 149 Jale. 
özdemlr, İStan'bul veznecller Zeyneb KAmll Dirlıçe hukuk hfı.klınl oğlu Mustafa, istaabul 
sokak ıs numarada Muammer. 18 lool okul sınıf 5-B de 606 Ali, P!U1 Foça 

YAPI TAKIMI baldkal Melnned Tovfrk ~lu Necdet Q()şkun. 
Bulvadln ma.'llkeme ba.şklltibl Abdtlmılbim 

İst:ınlbul Yeni Nesll ilk okıılu sınıf 2 de oğlu İbrahim, Kallta.l M&ltepe Cami «>ka.lr: 
92 Oölı:zzya, İstanbul Fatih 40 ıncı okulda ıs numarada Raziye, Uzunköprü Ge.z1 Mah-
164 Vedad, i<>tanbul Yerebatan Neş'e a.par- mud okulu karşlSI ıo numarada Erdoğan 
tıma.nı altında Şevlket, Faıt.1h orıta okulu Alp, Qorlu Bak.kal Ahmed K!ı.şlf kızı Neza
sınıf 2 de 345 Fehmi, İstanbul Daıvudoa.şa bet, İıstantbul ~lu orta okulu sınıf 2.....B 
orta okulundan 128 Ekrem. de M5 NeclA, İstanbul 44 tıncü okul sınır 4-

DİŞ FIRÇASI B de 266 Neod&t, Aiika.ra Cebeci Tan:rell so
kak 27 nuımara.da Meral, İ.staoouı Gala.tasar 

< Son Posta hatıralı) rıcy Usesi idare ftmlt1 oğlu :iıhsan. İsıtanbul 
Samsun. Vilô.~ şoförü kızı Neriman, İs- Beylerbeyi Çamlıca caıddesl 58 numarada 

tanbul H9ô'1'iye 119esi sınıf 10 d&n 633 Han Sadiye, Konya. a.vulka.t Mootafa Karaağaç 
dan, Diyanbnkır İı2:zıet pa.şa caddesi Çub~lt oğlu Adil Karaağaç, DÜ'ıÇe belediye olıvarın
çu SOkalk 24 numaroda CellU Güvenç, Is da Reflık. Ba.yra.k.tar oğlu Memduh. 
taOOul Kurtuluş Barutıhane cad.dool 100 nu- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···-

maradıa Orhan, İstanbul Suıtnnaftmıed ne: Mardı'nde akreplerle mücadele 
ğinnen sokak SO numv.rada Süleyman Er 
doğan,. Mardin, (Hususi) - Hazirandan iti-

DİŞ MACUNU baren f.aariyute geÇtıniş olan (Akrep im-
Balıkfl5ir posta paket memuru oğlu Kenan ha cemiyeti) iki ay içinde 1500 e yakın 

Vural, lst.arn>ul AUkalÇ>aşa ca.dldesl DemAm ahep satın alarak yakmak suretile bn
soka.k 8 numarada Hasan, Nmayl>in tabur ha etımi.şt.ir. Cemiyetin sürekli mücade
lkum.andanı kızı Vedide, İstanbul Süleymaul- lesi sayesinde akreplec günden güne a
nlıye kız orta okulundan 128 Jale, İste.nb 
Gala.ta.saray llsesinden 730 Resai Gllnur. zalhl.alktadır. 

ALOMİNYOM BARDAK Ceımiy-eıt, Akrep çarpma vak'alanna 
karşı tedllıicler almış. fakir halka yardun ( Son Posta hatıralı) t 
o!lnıak üzere Nusaylbin, Cizre ve dil ka-

İstanlbul Taşkı.g.J.a piyade &layı he6ah me- zamma seromlar gönd.eaım.iş.tir. 
muru Hayri mı Ha.tice, İst&nbul Çatalo~tıu =============== 
er.kek ortaokulundan ı 17 ~a.n, İstanbul 
44 üncü okuldan 228 Şükran Ça.kmak. i:wı.n
bul Vefa erkek ı.ıMısınden 848 Cevdet.. 1'tan
bul ~ uncu ilk okuldan Pe,y'han Sönmez. 

KOKULU SABUN 
( Son Posta hatıralı) 

İstanbul ~ llseıslnden 423 Ortıa.n, 
İstanbul 61 lncl Hk okul mnJf 3 de im Se
ded, iata.nıbul Galatuaray l1ae81 705 Vedad. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Garibi şudur ki, o aralık, {Ko~ )ya muştu. Büıtihı g5zler; parıl parıl slin -
da bir aLJgınlık gelmişti. Balıkpazann- ıgIDer arasında, ko].1.an sımsıikı bağlı, 
daki meyhanelere dalıp çıkıyor .. ve her başı önüne düşmüş, mağlub ve zebun 
dalıp çıktığı yeri de, k:ınp geçiriyor - bir halde ağır ağır önümde yürüyen 
du. K('J1royu takib ediyordu. 

Soldan aata: İstanbul 4ı5 lnc1 okuldan 3'75 Ek1n, İatan· 

Soğuk neden 
Alınır? 

D8nlme fazla taım•tr.ta.n veyahud 
faza sotut dondurma yemett.en V&Ja
hud cereyanda kalmalııtan, geoeley1n a
çık pencere ile ya.tına.it 1Uyadında bultm
nwtıkfan halde bU&'ilNude açık peoce11 
ile yatara'k soğıik alanlar son güınıude 
ootamıata ba.Şladı. Bunların ktmWrıde 
aııJln Ş&kllndıe, k.tın!slmıe banıa.k nerr.leal 
§eldinıde ~ daima aGefle yöbek de
reoei hararetle mtıtera.tllt lhpSa~ar 

bu bünlerde sık lllık görtMnwık'4 -
dlr. Bunlara zamkrıeten tatarcıık 
d'erl.llen hqeırenin aolmnaaınıdan m~ 
tımillld üç eüolWc lbmmnalar da ~ 
dır. Maamanh bunlaraı hemen bepBl 
çok uzamayan w stıra.tle ~eten ftk'a.
lanhr. oene dıemz 8C!beblle ter~ 
Catnonrit) 'VU'a.smı da bllgiln.kırdt P.. 
dllm. Hasta bunun da farkında ~ 
rak te'kra.r denl0e giım.llJıUr. Iztıral>ı oJıdUlı 
ça çıak l.cll. OOWn bunlardan aıbbatimi
l"Jn v~ nOkıtat nazarından 91tan.
catan~ tek netlce llhtf(yaıtıa hareket et-
mele liizumuıdıur. ffiçbir feY1 ifrata var
dmn.a9t ~ ~lr. Mutedll bir ve
kilde harekeıt etmek "" dahna BOtuk al
gınlıklarından, güne§ ça.rpmala.rından 

kendbnlzl kıorumalı: mecb~yiz. 

Dcrhai polis müdüriyeti ile temasa Kumandanımm istediği şekilde {sat-
~eçt.im. M~terek bir plAn tertip etti~· vet) göstermiştik. Hele, debboyun av
Artlk, bu Kriko denilen ele avuca · sıg. lusunu dolduran binlerce {icabet efra
mab şerire (kahir bir darbe) indire - dı)nın aTtaısında, alay tüfekçisi tara -
cek .. (Emsaline ibret) gösterecektik. tıman ayağına koca ~r zencir per -

!'°ko ha~ı:1'1~ aldığı~ ~itimat, ŞU çimlenen Kolroyu, ..o sabah sureti rnah 
idi ... Kendısı ırı yar~ güçlü kuvvetli, susada hazırlattığım- hapishaneye at
ka~lan ıgibi.~k, son derece gözü pe~, tığımız zaman, vazifElnizi cidden par -
sekiz on kişıye (!be'U) dem!yen hır lak bir surette ikmal eylemiŞ.tik. 
Rum delikanlısı idi... Namuslu ve ter-
temiz bir aileye mensuptu. Hele, bir (PÜSKÜi.SÜZ İSMAİL) İLE 
manifatura mağazasının sahi!bi olan İLK TANIŞMA 
büyük kardeşi için, (melek glıbi bir 
adam) deniliyurdu ... Atle, Kokoyu ev
lerine kabul etmiyorlardı. Ve onlar da: Ben, 'bu muvaffaktyeti ~lislere 
bu şeririn bir an evvel temizlenmesini medyun idim. Eğer onların fedakar -
istiyorlardı. lıkları olmasaydı Koko gibi azılı bir 
, Bursa za'bıtasını peştnıden koşturan canavarı -'bizi1:.1" baba.canlarla~ ele ~e
v- k h' 'b' yni ..;.:ı tm çirmfye teşeıbbusü a'kılımıdan 'bıle geçır-.n.o o, ıç ır gece a yeıue ya a- . 
dıf l için onu ikametgahında bastınnak mezdım. . . . . . . 

nk.. d v 'ldi B b' Ancak şu var kı, vaZlyetı ıyı ıdare m un egı . una maen, ona 
1

_ dört 
1 

k .. .. 
1 
.. 

mi. ' ·eJ11I00l bir pusu tertip ettik. Ve işe etmiştim. Kol\.vyu para sungu u 
· 'k arasında teşhir ederek o kalabalık ara-

gıı tı . . kl b' l k göst' 
T· >koyu pusuya düşürmek, kolay ol- sıı:ıd~n geçırme e, ır var ı er -

du. Fakat onu bastırmak mümkün ol- miştım. 
mı ordu. Bu dev cüsseıli çapkın, üze· Bu varlığa, herkesten evvel biz inan
rin çullananlnrı bir hamlede silkip mışt~. V'! artık kendimizde bir kuv • 
at• ur, futJbol topu gil>i, oradan oraya vet gormıye !başladık. 
sıçı lVor .. düz duvarlara tırmanıyor.. Neteki~, ertes! gün, Hal~~ ~ ile 
damdan dama atlıyordu. Bahaeddin efendı karşıma dıkıldıler: 

En heyecanllı zabıta filmlerinde bile - Al}ı .. bir de, şu pilskül.süzü al aşa-
ender görülen bir mücadeleden sonra, ğı et.sek ... 

1 - Keder - Akar ıu. bul İBUtlAl lıLsesl sınıf 1 de Ali Kemal. 
2 _ B1rdenbire - BJr nota - Blr meYlf&. ALBtiM 
1 - Dabl - Tat - Bir nota. 
4 - Bir nota. 
5 - Ok a.tan silah - Alacın kollan. 
6 - Görz reırıgi - Bir nevi loleme. 

( Son Posta hatıralı) 

Göynük Soru Ali mahalleel Abdullab Bu
hara Dı Saflye, fa.nbul snı~ kız 

7 _ Bir nota. ort-a okulu sınıf S-B de 354 Neriman, ~a 
8 _ Kamer _ Bir nen kaı,y* - F--• 64:. Devlet Dernicyıo~an tUbe mtihendtııi M. Flmin 
9 _ Glzll - Bir nota - Bae. otlltt Emı.a.n, l<ıtanbui Gedl:lıı>ata Hamam 

10 _ Te'kdir _ ,Al. caddesi 23 numarada Sedad, bta.muı ~-
Yukanbn qatı: daı,>aşa llses1nden 1715 HOııml. 

ı - Lemeti - ~. BOYA KALEMİ 
2 _Valide _ Yemelc mastannda.n emri Ürgil> İnk.ıW> olrulu.ndan aıt N4*ten, 

tın:r - Bu m8'8im. İstanbul 44 ün<:ü c*ul sııuf 1-A dıa 104 ZülıAl 
3 - Bir ınota - Pazartellnıden a>Dl'& - ar ôı;glray, Urfa vUtyeıt janıdıuma b:ımuıtam 

nunıda blr cM• olııla tahnln. mülha.tı oğlu Cevad :eaı,dar, Dmtndıeııın 
4 - Hayret nldasl. gümrük başniidDdtıttl kMSbler1ndıen Dad 
5 - Ai&CHı tollan - Elfa. _ oğ"lu Rana, İstanbul. Betlktat 20 ncl m Okul 
6 - mr nevi i.şleme - Yapmak cciirümler sınıf 5-C de 499 Tabıtn. 

içln kullanılır•. 
7 - Blr nota. AYNA 
s _ Genl.şllk - Annenin ka~ - blr nota. ( Son Posta hatıralı) 

9 - Mutfaklarda üzerine öteberi konula.n İstanbul 44 üncü okuldan 314 r:DürkAn, İs-
duvara çivili tnht.nıar - Bir nota - tanb:ıl 61 lncl ilk okuldan 6Sl Nejad, İstan-
yağmurdan hasıl olan dere. bul Fa.Uh Haydar caddesi 13 numarada. ~ 

ıo - Etrad - Akar su. can, İstan'bul Ş1'll Terakki lJmBl lMt Hasa.n 
Geçen bulmacanın .lıalledilmla ~ KİTAB 

Soldan ata: * 1 - Yakala. 
2 - Arasak. 

Uşak Kur:tultı.§ maaıaıieısl Dere solaı.k 40 Bazı ~ mektubla.rma a.d -
numarada Kemal, Kayweri bez tebritası ta- res yamıa.yı un\JOOlvOrtar. Ve bUıtabl ~ 

3 - Tu - Fa - ls: , 
4 - At - Ar - Yu. 
5 - Başa - Akis. 
6 - Ara.z - Cil~. 
7 - Ki - ~ - İm. 
8 - Alt • Ki - Ka, 
~ - Efimen. 

10 - Teneke. 1 

' , . . 

mlr"na.nesl besal> memunı Htıaamedd1n lam vabm ~. Gerek CMab pulu 70~ 
Müz~en, t)'rgUp tmııAa:> okulmıdan 66 Nl- lıuwnAA!.nın, gerek a.dres yazı1ma.sınıll 

ha.l Güleç, İstadrul Qaiakıl1u İstanbul ~ ~1.h:;;;m;;,.;..;.al_eıd_'_ım_mnMl __ ı~a-zımd_-.,r~. ---~'."1 
kek lJse&1 karşm l'1 nıumarada İkbal, Qon*11 Onab lılüJm ~ ~ 
mer.keaz kıraıfilıanesl mtlBteclrt Nuredd1n K8i- pulu 70ııamaıannı rlca ederim. ADI tar· 
mncı, samsun Neclb bEll1 Alba.11 B~ d1rde latelclm muta~ kaieblllı. 
ııcarşıs.ı 24 numarada Zeki, :bltıanbul Samat- _.. 

yıı. 29 ı::- :u !!k <*'ulda.n 01 Net18&. S&mlmı ...,.~=--------------
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Şerait ve evsafı dahilinde 100 kilo çay 
Batın ıahna-caJttır. Pazarlığı 2/ Ağustos/ 
939 Çarşamba günü saat 14,30 da yapıla
ca~. 

lcrinin dlık teminat makbuz veya mektub- 1===============1 
larile 2490 sayilı kanunun 2 ve 3 madde- Yevmı, Slya.ııı, H_ıı~~~is-ve Halk gaze..esı 

lerirnde yazıfiı vesikalarile beraber Fın- Yerebata.n. Qatalçeşme sokat, 25 

drldlıda Komutanfük Satınalma Kornis-
1 
____ t " T A N B U L 

Muihammen tutarı 360 liradır. İlk te
tninatı 54 liradır. Şartnamesi hergün ko
tn~nda görülebilir. İsteklilerinin ilk 
t<:rmnat ma1'ibuz veıy:ı mektublarile bera 
her befili ~ ve ~aatt•" Fınd1klıda Ko
illııutan lık Sa1ınıa;lıma Komisyonuna gel· 
Irıe-1eri. 

* . İstanlbuJ J.."Omuıtanlığına bağlı birlikler 
l~in 400.000 kilo tutusturma odunu satın 
a:ı naca:~ır. Açık ~xsiltmc ile ihalC'si 17 ı 
Ağusots/939 Penşembe günü saat 1 l de 
YUpı}acakıfur. Mulhammen tutan 4400 Iira
~ır. ~-1k temina1ı 330 lıradır. Şart~am sı 
<'r.gtın .komisyonda görüle-bilir. lstek.i-

~'Onuna gellmeıleri. 

* İstanfbur komutanlığına bağlı birlik-
kr için 824-00 ikilo kuru soğ".ın satın alı

naccıktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17 / A
ğustos/939 Perşembe günü saat 15 de ya· 

pılaca'kıtır. Mu.'lıammen tutarı 4944 lira -
dır. İ1ık teminatı 371 liradır. Şartnamesi 
her.gün komisyunda görülebilir. İstekli .. 
leıünin .ilık tominat makbuz •·eya mektub· 

laril'c 2490 sayılı kanunun 2-3 maddele
rinde yaaniı vesikalarile beraber ihale 
günü belıli saatte Fındıklıda Komutanlı!:; 
Satınalına Komisyonuna gelmeleri. 

Deniz Levazım Satınalm'-1 Komisyonu ilanları 

Marmara Üssü Bahri K. Srhnalma Komisyonundan: 
Cinsi kilosu Tahmini fiatı Tutarı 

kuruş lir'l 

Sade yağı to,ooo 92 184tıO 

1 - Komutanlık birliklerindeki kara erlerinin senelik ihtiyaçlarından olup 
~da miktarı ~azılı sade yağı kapalı zarf usulilc eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 1.Ağustos.939 Salı ıf.inü saat 16 da İzmitte Tersane kapısın • 
dakj Komisyon binasında yapılacaktır. 

8 - Bu işe aid şartname komisyonda görülebilir. Ve bedelsiz olarak alınabilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek .isteklilerin 2490 sayılı ikanunun istediği tica • 

tct "esikalarını ve .1380. liradan ibaret ilk teminatlarile birlikıte teklif mektuıb. 
~:rını muayyen ıgün ve saatten tam bir saat evv-eline kadar komisyon baŞkanlı. 
'5llla vermeleri ilan olunur. c5237. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
~ - Kurumumuz çamaşırhanesi ve laboratuv~ fütiyacı olan (4000) kilo 
~ Hacışakir sabun açık eksiltmeye konulhıuştur. 

2 - Muhammen bcacl (15201 ve muvakfitat t'eminat 114 liradır. 
.. .:.- 10/8/989 Perşembe günü saat 11 de RektX>rlü3' bınasında müteşekkil 
--..ıll8}"0!1 ıtarafından ihalesi yapılacaktır. 

~~-:_;'?~~ fazla izahat ve parasız şartname a]maık istiyeıılerin Emtit1i daire 
~e müracaatları. (3346) (5631) 

Gazetemizde çı.ıtan yazı ve 
resımlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddır. 

AEC E Fı TLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TüRKlYE 14 JÜ 7n0 4JU ll>U 

YUNANİSTAN ::?34u 12..ı:!O 71u .!70 

ECNEBİ /. ıU 1 14 8VO ;jij(.) 

Abone bedeli peşindır. Adreı 
değiştırmek 25 Kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımd!r. 

~-··············································'lııııı. 
; Posta kutusu : 741 İstanbul : 
E Telgraf : Son Posta i 
~ Telefon : 20203 : . . ... , ............................................... ~ 

EOE TiYATROSU 
Nurettin Oenodur 

ve arkadaşları 
81 Temmuz Paurteal akp

mı Bakırköy Sakıuıacı 
Miltiyadi tiyatroıunda 

LOKMAN ZADE 
Vodvil 8 perde Mirrabella reW.ü 

zonıin - varyebt 

................................................. -.......... . 
ErtuOrul Sadi Tek 

( Halide Plılri•) 
iıtirakile 

1 Aoııııtoı Salı ıüııii 
aqamı S. 21,90 da 

Tabım • Altıntepe aile 
babpli.de 

FATOŞ 
•.ti 8 ııerde 

Sayla l:, 

İstanbul Gümrükleri 
Başmtldürlüğilnden : 

İBt.alıbul gümr:ülkıleri için 65 ton antrasiıt ile 200rtı:ın Kriple maden kömürü açık 
eksiı1tııne aretile adınacaktır • 

1 - Mulılammen bedeli 4223 lira 50 kuruş dlup muvakkat teminatı 317 lir> 
H~. 

2 - Ewaf ve şartnamesi Levazım servisinde he:ııgüın görülebilir. 
3 - Eksi1ıtıme 10/8/939 Perşembe günü saat 10 ela Galatadaki Başmüdür101' 

binasın.da yapıl~tır. 

4 - İstıelclilerin şartnamede yaz.ılı kanımi vesaildleri)e birlikte gelmeleri. 
(5337) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Yeri Kıyım eti Nevi Depozitoru 

T. L • T. L. 
• 

796 Be~ Hüıseyinağa Mah. Kilit 1000.- Ev 20!>.-
scılkağı No. esk: 8 yeni 9 taj 10-

Mreısi yukarıda yazılı gayırimenkul peşin veya'hud sekiz taıksitıe ve pazarlıll 
mretil'ıe sırtılacafktır. ~ 

lıhare 4/8/939 Cum:ı günü saat andadır. İfMklilerin ıt>irrlirilen gün ve saatte 
d~tıo akçesi, nüfus tezkeresi ve üç aded vofilkalık fatıogrdalrile birlikte ŞU· 
bemiz eımPıi!k servisine gelmelerı. (5723) 

lstanbul Belediyesi 
ls .. anbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri 

umum müd ·irlüğünden 
1 - Muhammen bedeli (4136,75) lira tutan 100 aded demir konS'>!, 125 aded 

demir mu'hafum borusu ve 125 aded kıiçü;k tenviratı umumiye direği açık ek
siltınıeye konmuştur. 

2 - Muıvakkat teminat (310,26) liradır. 

3 - Eksiltme 11/8/039 Cuma günü saat 15 te Metro h001 binasının 5 inci ka
tmd'a taplanacak ol<ın arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şr.rtnamcler idarenin Levarzmn Müdfu'lüğünden parasız .teda
ritk roile-bilir. 

{) - İstelklilerı'n kanuni vesikaları ve rm.ı;vaJr.kat ieminatıan ile ilan edilen 
gürn ve snatta Jroın.U;yonda hazır bu1unm~lan. (5620) 

Harp Okulu Komutanlığından: 
Hark okuluna 15/Temmuz/939 günü nihayet bulan kayıd ve kabı.d muamele

si cEylUl 939:t nihayetine kadar uzatılmıştır. Aslkerlik şubelerine ve Ankarada 

oulunanların Harb okuluna müracaatları ilan olunur. cl79> c555h 

As ~eri Fabrikalar Umum M id jrlüğli ilanları 

18 'ton Ferro Krom alınacak \I'ir. Taliblerin muvakkat teminat olan 
Tahmin edilen bedeii (1S000) lira olan (1350) lira ve 2400 numaralı kanunun 2 

18 ron Ferro Krom Askeri Fabrikalar ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon. 
Umum Müdürlüğü merk<'z satınalma ko- cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tile. 
misyunur _a 10/8/939 Perşembe günü sa. cardan olduklanna dair Ticaret Odası 

at 14 t<:: pazarlıkla ihale edilecektir. ŞarL vesikasile mezkfu qün ve saatte komiS-
name parasız olarak komısyondan veri-1 yona müracaatları. (5403) 

Tapu K~dastro Umun Müdürlüğünden 
1 - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve beherinin muhammen bedeli 75 lira olan 

200 aded do.mir saç dolap kapalı zarf usulile ~iltmeye konmuştur. 
2 _ Muvakkat teminat 1125 liradır. 

3 - Eksiltme 2/8/939 tarihine m:.isadif Ça.rşam'ba günü saat 15 de Tapu ve Ka. 

dastro Umum Müdürlüğü Levazım Dairesinde müteşekkil Eksiltme Komisyo • 

nunda yapılacaıkıtı.r. 
4 _ Şartn3.Ill€ ve resimleri Ankarada Umum Müdürlük Levazım Dairesinden 

ve 1ataıt9ulda Grup Tapu Sicil Müdürliiğünden parasız olarak verilir ve nürnu • 

neleri de dairelerde görülebilir. 

5 - istokliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel~e1cr ve 
1125 liralık teminat ma'kbuz vey.a banka kefalet mcktublarile birlikte kanunun 

tarifab ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve nokszı.nsız <>lar.ak yazacak -
lan teklif rnektublannı havi zarflannı ihale saatinden bir saat evvel Komlı;yon 
Reisine vermeleri ilan olwıur. (5278) 

Maarif Matbaası Müdürlüğür.den : 
Matlbaarrnz için 10 mürettip ile, kırm~ makinel'erindc ç uşabi!.~c:k ~!~iye lü

zum vardır. İ~lerin 1.S.1939 Salı giınü saat 9 da Matbaa Mudurlugune mü-
racaaıt1aırı. (5651) 

Tesis tarihi : ıssa 

• 
idare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

fürlıiyeclelti Şubel.rlı 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcaınl) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yanani•tanclaki Şubeleriı 

SELANIK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

ltiralık kasalar 1ervial 

İlan Tarif em iz 
Tek snt.un sant.ımı .......................... 

sahile 
sahile 
sahile 

400 kuTUf 
250 )) 
200 ,, 

Dördüncü sahile 
1 ç aahileler 
Son sahile 

100 )) ~ 
60 )) 
40 )) 

ı 

Muayyen bir müddet zarfında f 
fazlaca miktarda il!n yaptıracctk· 1 
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yarım 1 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn ~' 
bir tarife derpiş edilmiştir. ~ 

Son Posta'nın ticarl il~nlanna ı 

ald işler için §U adrese müracad ı 

edilmelidir: 



. 
,. !=ı';= ._ SON . PosTA'' 

terkibinde: ( 
t . NE ve GIL 

KANSIZLIGA ve V E R E M E istidadı olanlara 

Bu resmi 
" KOOAK •• la siz de çeke~llirs.inlz 

~'KODAK'' JUNIOR 620 
·Anastigmat objektif. otomatik 

... ~eni Krome Modeller 

Şu hatıraya 

bakınız 1 

Kıymet 

blçlllrmt? 

15 ~~dan başlar 
KOOAK satıcılarından arayınıı 

ve ya şu adrese mDracaat ediniz : 

KODAIC Şirketi - Beyoilu. lıtallbul 

OSMANLI BANKASI 
TORI< ANONiM SlRKETI 

TESfS TARiHi 1863 
SfatD.ferl v• Türk{yt1 Cümlıutljiltf il• münakit mukavıfniamnl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli /ununla tastlilt_Hilmipir 
( 24/6/ 1933 tarilrl/ 243$ Numaralı Reşml Oazn.} .. , .... , ... : 

ihtiyat akçesi ı 
10.000.000 tnslllz Lltuf 

t.250.000 lnglllz Uras"' 

Tlrklyenin bathca Şehlrlerinde 
f>ARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA, ve MANÇESTER'de 

MJSUt J<IBRJS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, PILISTlN 
ve MAVERAVI ERDÜN'<V 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURiYE. tOBNAN 

Filyalleri ve bltOn Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardar 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart ve mevtfuat hesaplan lcilşadı. 
Ticari krediler ve vesaildl krediler küpdı. 
Türki9e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedal iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esha'!J,.ve tahvil.it, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

- Seyy a hatla rin ızaa 

- Eğlentilerin izde 

• Gezintilerlnlzde 

-Tatil 

zaman larımziJa 

Sadık arkadaşımz 

DOKUMAN: 1 

Vilayetimiz 
Bu muazzam eserin HATAY'a 

bıısredilen birinci sayısı 

2 AGu•to• 
Çartamba gOnO çıkıyor. 

40 aınrlık tarihile, botnn manevi 
ve maddi kıymetlerile ve 200 
den fazlı fotoğrar ve tablo Ue 

HATAY'ı yaşJtan bu eser 

70. BOyOk nıf• - 30 kuruttur. 

Minimini yavrunuzun sıhhatini dU
şünOnOz. Onlara çocuk arabalarının 
kraliçeii olan l'e en iyi imal edilmiş, 
en tazlıı tekemmnı ettirilmit en sıb
ht arabayı alınız. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi vıtrdır. 
Jler yerden ucuz ffat ve mOaald 
şartlarla yalnız, 

Baker Mağazalarında 
bulabilirsiniz. En yüksek emniyet şartlarını haiz kirahlr 

Kasalar Servisi vardır. ·········-_.....-... ··········-·· .... ···-----------
Piyasanın en mG•ait ıartlarile ( kumbarah veya 

kumbara•ız) ta•anuf heıaplan açılır. 

Son Posta Matbua 

·z , fi ' 

ERO FOSFAT vardır. 
ve S İ N İ R hastalıklarına karşı kullanılır. 

KANZUK 
NASIR " t LA C 1 

Er muannıd ve eski ne!'" rlan bile kokunrlen 

'çıkarır Elli senedenber · Avrupa • e Am.~ri

kada mazharı takdir olrrH -. bır ılaçt•r 

k.anzuı... Nasır ilacı her ec:u=tnede vardır 

INlJILl2 KANZUK ECZANE~I - - Beyoğlu stanbul 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

31 Temmuzdan 7 Ağusto~a kadar muhtelif hatlara 
ka!kan vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeqiz hattına 

Bartın hattına 

lzmit hathna 

Mudanya hattına 

Bandınna hattına 

Karablga hattmn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı 12 de (Tarı). Perşeni>e 12 de (Karadeniz), Pazar 
16 da (Tırhan). Galata rıhtımından. 
Salı 18 ~ (Bursa), Cuma:rıtesi 18 de (Antalya}. Sfrkecl 
rıhtımından. 

Salı, Perşemlbe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane nh
tımından • 
Pazart~sı 13 de ve diğer gü.nieır 8.15 de (Sua) .uıtemi 
vapunlardan biri. Cumartesi ayrıca ı:i.30 da ve P.aı 
20 de (Marak.az). Çarşamba- postası Tophane nhtımın· 
dan ve C.:iğer postal'a-r Ga:ııaıta nh:tımmdan. 
Pazartesı, Çarşamba ve Ouma· 8.15 de (Marakaz), ayn
ca Çarşamba 20 de (Antalya), Ounuu-te.si 20 de (Bursa). 
(Marakaz) Galaıta rıhtnrundan. diğerleri Tophane nh· 
tımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Baaıtın). Tophane nhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar). Tqphane rıh.tumndan. 
Çarşamba 15 de (Kemal), Cumartesi 15 de (Saadet). 
Sırkeci rıh1ımı.ndaın.. 

İzmir sür'at hattına - Pazar 11 de (Ege). Gala.ta n.hltımından. 
Merıin hattına Salı 10 da (Çanakllm'l.e), Ouma 10 dıt (Mersin). Sirbd 

rıhtımından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malılmat aşağıda telefon numara
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Karaköy acenteliği - Karak8y, Köprftbatı 42362 
Galata acenteliği - Galata, l.tanbul Mıntaka Liman 

Reialiii binan altında -40133 
Sirkeci acenteliği - Sir~eci, Yolcu •alona 22740 

(5733) 

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

(1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmu,ıur. 
II - Muhammen bedeli s!f (10,000), muvakkat teminatı (750) liradır. 

il - Eksiltme 7 /VII:/939 Pazartesi günü saat 16 da Kaba taşta levazım Vf 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiatsız f ennl tekliflerini 

münakasadan (71 gUn evvel tetkik edilmek üzere tütün fabrikalar fUbeslne ver. 
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazaınmın vesika ıilmaları llZJmdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler ~ 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için ta.. 
yin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri. (~27) 

Devlet ~111tiryıllan vı li111111lırı i•letrnısi U111u111 idırasi H1~! tı-ı 
MUhamıınen bedelleri aşağıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 8/9/1939 

Cuma gü.nü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve :kapalı zarf usulile An-karada ida. 
re binasında satın alınacaktı:. 

Bu işe girmek isteyenlerin miktan aşağıda yazılı mtwakkat teminat ile ka
nunun tayin ~tiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komlı
yon reisliğine vermeleri Ilzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesindeo, Haydarpapda T .. 
sellüm ve sevk şefliğinden daiıtılacaktır. (5505) 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. İsmi Lira Lira Ku. 

1 Perçin çivileri (63 kalem) 
2 Vida, RondelA ve Gupllyalar (6l kalem) 
3 ltlddelif boru ve maDJOlllar (8 kalem) 

12088 
6000 
6440 

908 eo 
'50 00 
483 .. 


