
HALKIN G 

HALK 1 N KULA 

H ALKIN DILl 

Bene 9 - No. 3207 SALI 4 - TEMMUZ 1939 

(Bu n 16 sayf::ı \ 

1'.atı 1 Kurut 

Danziğe .silôh sevkiyalı 
ve Alman zabitleri 
akını devam ediyor 

Ankaradaki İngiliz askeri heyeti 

Milli Şef' dUn 
general Land'a 

kabul ettiler 
Milli Müdafaa Vekili de dün akşam 

heyet şerefine bir ziyafet verdi • 
lngiliz Başvekili dün: "Kararımızı 

Almangaga bildirdik. Bu karar 
.değişmigecektir,, dedi 

Danzig ayan meclisi istihkamlar inşası ve silAh nakliyatı için ziraat 
amelesini istihdama karar verdi 

Lehistanın notası 
Varşova hükumetinin Danzig ayan meclisinden 

izahat istemesi bekleniyor 

Hatay vilayet teşkilalı kadroları 
Ankaraga bildirildi 

. ~n~akya 3 (SureU mahsusada gönder-ılayet teşkilatı kadroları hazırlanmış, An. 
dığimız muharririrnizden) - Hatayda vi.. (Devamı 11 inci sayfada) 

Rus • Japon hududunda 
yeni muharebeler oldu 
iki tarafa m•nsub kuvvetler de tayyare, 

tanlı v• ağır top lıullandıl•r 

,_. ... -.. ···································---·· .... -
Mareşalin 
izmirdeki 
tetkikleri 

İzmir 3 (Hususi) - Mareşal Fevzi Çak.. 
mak refakatlerinde ordu müfetti~ Fah. 
reddin Altay ve İzzeddin Çalışlar olduğu 
halde yann sabah saat onda Çefllle kıyı. 1smet inönıinür. emrelki gün Ankaraya m.uvasalattanrıdaıı bir intıba 
larındaki kıtaatıt öğleden sonra sıfat üç. Ankara 3 (A.A.) - Haber aldığımıza elçisi ile tuğgeneral o. M. Lund'u kabul 
te de Udadaki birlikleri teftiş edecek ve göre Rclsicümhur İnönü bugün öğleden buyurmuşlardır. 
akşamüstü İzmire gelecektir. Mareşal sonra Çankaya köşkünde İngill:ı büyük (Devamı 11 inci sayfıida) 
şehrimizde fevkalade merasimle karşıla. • 

nacak, g€Ce orduevinde şereflerine bir 1 e e K. l 
ziyafet veril~"'ektir. Mareşal h.mirde dört 
gün kalarak ordu birliklerinin muharebe zmırın ema paşa 
kudrT ;·h;;;~

1

~~j~;~k;d;~·ktir. kazasında fırtına ve dolu 
öç almak istiyen çiftçi bügük ta/ıribat yaptı 
vücuduna zehir surdu 
Fakat haşeratın ölümünü 

beklerken kendisi 
zehirlendi 

Üzüm rekoltesinin üçte ikisi mahvoldu, birçok köylerin 
bağlannda tek yaprak ve tek meyva kalmadı zarar 

bir milyon liradan fazla tahmin ediliyo; 

İzmir S (Hususi) - Kemalpap baj. kasırga 34 dakika Kemalpaşa d 
Dün Yeşilköye bağlı Kalitarya köyün. laırında, bağcılık tarihinde şimdiye ka • dağ !köylerinde mevcud ağaç ':'~~ :üvı 

de ganö bir zehirlenme hadisesı olmuı • dar görübnemiJ bir tabiat hadisesi ol • tük ve mahsulatı tehdide 'b:Jl~tr: 
tur. muştur. Buna ceviz büyüklüğünde dolu da inzi 

Kalitarya köyünde 46 numaralı evde Akşamüstü başlıyan fırtına Hat 18 de marn edince .itöylüler kasırganın d 
1 

.. 
(Devaım 11 inci sayfada) şiddetlenerek kasırga halini alınıı ve bu (Devamı tJ inci 

88
ynd.)0 

u • 

Bnlgaristanda 200 insanın ölOmttne ~e ıooo den 
fazla binanın yıkılmasına sebeb olan tuğyan 

Tuğyan mıntakasında.n ikıi görii.nii§: Kral felaketzedeler arasında ve su hiicumilc yıkııaıı bb· eı; 

Geçen hafta. orta Bulgaristanda misli. köy sular altında kalwışlardır. zede havaliyi ziyaret ederek, alınması 
ne az tesadüf edilen bir tuğyan vuku bul. Fıa~ bütün Bulgaristanı mateme icab eden yardım tedbirl~ri hakkında e 
mut ve Sevlievo kazaslle civardaki aeklz pı\ket.mıştir. Kral Boris bizzat. felaket .. (Devamı ı ı inci sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
H atag ve Suriye 

Yazan: Muhittin Bfrreıı 

H atayın Türk.iyeye iadesi kar~ 

rını Süriye bütün teferrüatile 

öğrendi. Ço'ktanberi bu neticeyi zaten 
beklemekte olan Suriye, bu meseleye aid 
olan tafsilatı bizimle birlikte, ayni günde 
ve ayni saatte haber aldı. Türkiye ile 
Fıransa arasındaki anlaşmaların imza e • 
dildiğniden bahsederek bunlara aid bütün 
tafsilatı okuyucularına bildiren ilk Lüb. 
nan ve Suriye gazetelerinden bazılarını 

gözden geçirdim. Şimdiki halde gördüğüm 
gazeteler, tam manasile sakindirler. Bjr 
vakitler, bize küfür edenler, Hatayın Su. 
riyeye aid olduğunu isbat için mJracaat 
etmedilcleri hukuk kitabı bırakmıyan, 

coğrafyanın başını yarıp milletler tarihi. 
nin gözlerini çıkaranlar, şimdi ortadan 
kaybolmuştur. Demek oluyor ki, Suriye 
biraz kendisine gelmşi, Türkiyenin ne is .. 
tediğin.i ve kendisinin de neyi isteme'lt 
hakkı olmadığını anlamıştır. 

Evet, Suriyeliler gördüll'r ki Türkiye, 
ne Suriyenin kendisini, ne de onun hak • 
kını istedi. Bizim istediğimiz şey, sade 
Türkiyenin ve Türklüğün hakkı idi. Su • 
riyeliler artık bunu anladılar. Bunu an. 
lamalarının :1ebebi ıudur: Türkiye, eğer 
Suriyenin kendisine ve onun haklarına 

tecavüz etmek isteseydi, dünyanın bu • 
günkü vaziyetinde onu bu fikrinden 
menedecek hiç bir kuvvet yoktu. Hayır, 
Türkiye ne Berutu, ne Şamı, ne de Ha.. 
ma ve Hamsı istedi; halta, Tiirkiye, nü • 
fusunun yarısı Türk ve hepsi de Türki • 
yeye geçmek istiyen Ha1ebi bile istemedi. 
Halbuki, Suriyeliler, Türkiyenin Halebl 
istiyeceğine çok inanmışlardı. Sade isti .. 
yeceğine değil, beliti de istediğine kani 
idiler. Son zarnanıarda Halebin Türk 
müddeiyatımn haricinde kalmış olduğu. 
nu öğrendikleri zaman hayret ettiler; ve 
ancak o zaman,, Demek ki Türkiye baş~ 
ka bir şey istememiş, yalnız kendi hak • 
kını almak gayesile iktifa eylemiş!:. diye 
düşündüler. Ben bunu iyice takib ettiğim 
Arab gazetelerirun neşriyatı arasında ~ok 
güzel gördüm. 

* İşte, Suriyenin kafasında bir takım fi. 
kirlerin değişmesi, bir kere bu sebcbden 
ileri geldi. Diğer taraftan da Suriye son 
zamanlarda çok elim tecri.ibelcrfo anla • 
dı ki henüz kendi kendisini idareye ka. 
dir değildir. Binbir mücadeleden sonra 
Fransadan bir sureUl' elde ı•tmiş o;dı.ığu 
hakları gene elden çıkaran Suriye. mus. 
takil bir hayat yaşamıya kadir olmadığı~ 
nı ve müstakil bir millet gibi hak iddiası. 
na kudreti kifayet etmiyeceğini son bir 
sene içinde çok güzel tecrübe etti. Bugün, 
bu bakımdan Suriye meyustur. 

Suriyenin bu ycisinc acırız. Fakat, Su. 
riyeltler kabahati ne Fransızlarda, ne 

Türklerde, ne de başkalarında aramalı • 
dırlar. Bir millet, istiklal yolunda, son 
ferdine kadar ölmeği göze almadıkça 
müstakil olamaz. Suriye ile Çekoslovakya 
arasında pek az fark vardır ve bu da bir 
keyfiyet farkı değil, bir kemmiyet farkı. 
dır: Suriye Osmanlı imparatorluğunur: 
vilayeti 0lmaktarı çıktığı gün Fransanın 
müstemlekesi oldu. Çekler de Avustur • 
yanın vilayeti olmaktan çıktıktan sonra 
ayni neticeye varmak için Jirmi senelik 
bir istikklal hayatı geçirdiler. Suriye Os. 
manlı imparatorluğuna karşı ne yapmı:
sa, Çekler de Avu;;tıırv ı irnoıratorluğu. 

na karşı ayni şeyi yapmışlardı. Her iki 
millet te arkadan vurmayı becerdiler, fa. 
kat, göğüs göğüse harbetmeği becereme. 
diler! 

Tarih ve hayat böyledir: Ayni sebeblPr, 
ayni amiller, ayni neticeleri verir. 

* • Suriye matbuatmda, hatta bu i!hak 
münasebetile sakin ve makul yazılar bile 
gördüm. Mesela, Şamdg çıkan Fat rıl A.. 
rab gazetesi, Hatay hadiselerindc>n bah • 
sederek yazdığı uzun bir makaleyi şu 
çok manalı ıeümlclcrle bitiriyor: 

cTan1ıin ilk zamanlanndanbe-i Türk • 
larle birlikte yaşamış ve onla:r'.a rayct 
kuvvetli rabıtalarla bağlanmış olan A • 
rablar düşünürler ve hatta inanırlar ki, 
bu mesele münasebetile arayer:ie cere . 
yan etmiş olan hadisrler ne· olur.sa olsun, 
bunlardan herhangi bir eser kalacak de. 
ğildir. Gene 1rnnidirle.r ki, orada hakim 
olanlar Türtk olşunlar veya gayritürk 
olsunlar, İskenderun bundan böyle de 
emniyet ve selamet içinde yaşıS·acaktır. 
Çünıru, Türkiyede, İsmet İnönü gibi, şia~ 
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Resimli Dla.ka.le : Sönen his, sönmiyen h ·s == r-
Sözün kısası 

Akdenizde 
Çiznıe ogluna mektub 

l, I!. Talu _J 
Azizim Çizme oğlu; 
Bugünlerde sesin gene acaib çıkmağa 

başladı. Aşıkane kitar havalarını bırakıp 
Haramiler operasının uvertürüne ge~ 

tin. Komşuda <lernk olduğu zaman geli .. 
ni güveyden kıskanıp ta bol keseden atıp 
utan köy kabadayılarına benziyorsun. 
Hatayı bizim sanıyorsak aldanıyo!'mu .. 

şuz.. ve ne türlü aldandığımızı da ~ akın .. 
da bize gösterecekmişsin.' Şimdiki iddian 
da bu, öyle mi? Acaib! Bu iddianın bi.. 
rinci kısmına cevabı tarih versin. İkinci 
kısmına ise ne cevab verilmek Hizım ge .. 
leceğini bizim mahalle çapkınlarından 

Dirine sordum: 
l~imizdc fııtına halini alan his b:r 

d'aın.a kasırgaya benzer, devam 
cPassion • dur, 

müddeti kısa 

Co~up dudaktan taşan histen ziyade kalbde gizli kalan, fa. 
kat d&ima kendini belli eden hisse ehemmiyet veriniz, ö • 

- Cart! Kaba kağıd!. dedi. 
Görüyorsun, azizim. Palavralarını son 

cılur. himle bıterll'r ... zamanlarda o kadar artırdın ki .. damı 
şimdilik edeb ve terbiyeden uzaklaştırı .. 
yorsun. Ve yakında, çok korkarım ki din.. 
den, imandan da çıkaracaksın. 

Ne istiyorsun bizden? Açık söyl,e an.. 

Nefi• bir san'at 
Eseri 

,.__.... ................................. ..-...---, 
Çin saraylarının 
En nadide antikası 

lıy~ı.m. Biz düdük makarnasını biliriz 
amma, makarna düdüğü bize söy~emez. 
Sesini iyice akord et te öyle konuşalım. 
Bu falsolu nağmelerin kulaklarımıza gir .. Hergun bir fıkra 

Hangisi pah ah 
Çok hasis b~r adamın kaynıınası 

birdenbire hastalanmıştı. Hasis bir 
doktor getirtti. Doktor 1ıastayı mua • 
yete ettikten ıonra: 

- Derhal ameliyat tazım, aksi httl. 
de ölür, dedi. 

Hasise döndti.: 

- Karar veriyor musunuz? 
Hasis biraz düşündü: 

Londrada yeni inıa edilen w.nchester 1 
Cathedralın rnozayikli pencerelerine kral 1 
ile kraliçenin resimleri i§lenmişti!:. f 

- Doktor lm hususta bizi biraz 
tenvir etmelisiniz .• 

- Ameliyat U1zım, dedim ya! 
- Şunı.ı söylemeyi unuttunuz.. A .. 

meliy4t mı dahrı pahalıdır, yoksa ce. 
naze masrafı mı? 

n. insanlar arastnda taaviln hüküm sür .. \. _____________ .} 

mesini istemekten ibaret olan lyı kalbli Bebekler için 
bır yeı:'bUlunuyo.l:'d Yepyeni bir icad 

İki b~ senelik mücadeleden sonra 
bir Arab gazetesinde bu yolda yazılar o. 
kumak, beni cidden memnun etti. Çün • 
kü, ben bu gazetelerde evvelceler nelt>r 
okumamıştım! Demek oluyor ki Hatayın 
son perdesi kapanırken karşımızdaki man 
zara şud'U1": Türk ann~, kızı Hatayı ku • 
caklarnış, bağrına basıyor ve öte ta:-af ta 
da gerek Suriye, gerek Fransa, bu man -
zarayı dostlukla seyrediyorlar. Hatta al.. 
kışlıyorlar da, diyebiliriz! 

Fat al Arab'daki makalenin son cüm • 
leleri çok manalıdır: Milli Şef, bir zaman. 
lar Hatay meselesini masanın üstüne koy. 
muş, onu şiddetle müdafaa etmiş ve ni • 
hayet birinci ve ikinci hal safhalarını ta.. 
hak!kuk ettirmiş olan Bnşvekildi. O za • 
man Suriye matbuatı miltemadiyen bağı. 
rıp çağırırlardı. Aradan zaman geçti, o 
zamanki Başvekilimiz bı.ıgün Türkiyenin 
devlet reisi oldu ve Refik Saydam bü , 
kumeti de aylarca süren bir mücadeleden 
sonra Hatayı Türkiyeye iade eden mu • 
kaveleleri imzaladı. Dünkü hasımlar bu. 
gün hep birden dost old'llar. Diyelim ki, 
Fransanın bir siyaseti vardı. Ya Suri -
yenin? Şimdi, görüyoruz ki ~iz Hatayı a. 
lırken, bu işte kendisini yalnız mağdur 

hissetmesi lazım gelen Suriye de, kalbini 
bize uzatmakta tereddüd etmiyor! . 

Türkiye bu netice ile iftihar etmelidir: 
Hiç bir enternasyonal ihtlaf, bu kadar 
tatlı bir hal neticesine bağlanmış değil. 
d. 1 
ır. 

Şikagoda açılan bir sergide son icad 
çocuk mobilyaları da teşhir edilmiştir. 

Bunlardan bir tanesi, çocuk konsolu, o .. 
yuncak masası, ve banyosunu bir arada 
toplayan harikulade pratik bir buluştur. 

Leninin Londrada 
oturduğu ev 

Londra belediyesi, Leninin 1903 sene _ 
sinde Londrada bulunurken oturduğu e. 
vin üzerine bir levha asmayı düşünmek. 
tedir. 

1 STER 1 NAN, f STER 
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meden, doğruca sinirlerımize tesir ediyor. 
Hele tehdidi bir yana koy. Sana ben .. 

den öğüd olsun. Biz gü:-ültüy2 pabuç bı.. 

rakan· takımdan değiliz. Ayağımız 1 giy .. 
diğimiz çank kendi tabanlarımızda eskir, 
bizim. Ve senin, çikolatalı krema ile pa .. 
ça tiridi yemeğe alışık dişlerini bizim de .. 
mirden leblebmiz sonra kırar. Bak biz 
sana dokunuyor muyuz.. karışıyor mu .. 
yuz? Çomarsız köylerde, istediğin kadar 
çomak oynatabilirsin. Senin an'anevt 
babayiğitliğine o yakışır. Bakışlarını sa .. 
kın bizden tarafa çevırmc; tarihi kendi var 
lığına kaide yapan Atatürkün mukaddes 
kaynağından ateş almış, inanç dolu !!ÖZ.. 

Bir zamanlar Pekin sarayının en na • lerimizden fışkıran alev seni kör cdive .. 
dide antikalarından biri sayılan bu ye - rir. 
şil öküz heykeli, imparator Çiyen Lung Fena alışmışsın .• çok atıyorsun. Atmar 
tarafından Mançu asilzadelerinden birine Camlarımız beylik değildir. On yC'di, on 
hediye edilmiş, sonraları Daily Mail ga. sekiz sene var ki, onları milli cephemize 
zetesinin Peking muhabiri tarafından sa. biz kendi s~yiJll!z, kendi eme~imiz, kendi 
tın alınmıştır. Şimdi de, Londrada baş. paramızlıa .. .a • nv.ne bır ~P)l n1ur. 
ık b. . . k"t"'bh . . .. 1 k sa ı.. -'UlıCU ır ..ıta11. a ır zengırun u u anesını sus eme - c . lini t ! 

ted.ir. ~ hiç düşünmJdeıı ...,. 
ı bıı 

Fazla hav/ıyan köpeg ır, kat'iyen o hususta tama. - · ,.. 
.. .. d . Jıil olmakla beraber kul rte~ıne 

yuzUn en ceza gtgen Q"(elen dedikodulardan ve Oı1 dir ki 

Londrada bir köpek sahibi, haY}:rdcn bu hayatın pek arz~~uy~ 
nın havlamalariJe mahglJeyi iz'aç C.i 

1~a~:ra~ir0~1!;nı .. anlıyo -
v • d d 1 hk 1 O ı· surmek V' 

I ,. 

~v~ 
gın en o ayı ma emece ıra pa 1P.rle uğraşmaktan zevk du 491 LlJ. 

··- rıı oezasma m.ahkfun edilmiştir. Filvaki. 4~ 

pek fazlaca havlıyan bu köpekten bizar 5 l~ ona baktı. İnce çiz ~ !'-K!l;::-
d d tcrsırı. b. kild , 

olan ma'halleliler en biri, üşenme en fc:te ır şe e e J'UU _r._ •• 
:r o J • .u·Jr, azızım. 

köpek her havladıkça kaydetmiş ve Zira senin öld~ zanne~ · Atatürkün 
hayvanın, saatte 60 defa havladığınh kahraınan ruhunu tam on sekiz mılyon 
pazarları ise, nisbet itibarile daha az Türk kendi aralarında paylaşrnıs. yaşat. 
gürültü ettiğini anlamış; elindeki müs- maktadırlar! 

bet aeımer1e komşusunu cezaya çarp- e. Ckı·ellı. ~a ın 
tırrnıştır. ···························································-

Sevdigi adamın dük~<inını 
soydurmak isteyen kadın 

Londrada bir A ·vustut-yalı kadın, izdi~ 

vaç vadile 40 senedir kendisini aldatan ve 
bir dükkancı olan sevgilisinin, bir türlü 

evlenmeğe yanaşmadığını görJnce, birçok 
sabıkalan bulunan, bi::- haydudla uyu _ 
şarak onu sevgilisinin dükkanına giır _ 
mcğe ve öteberi aşırmıya teşvık etmiştir. 

Fakat sabıkalı. polislerin pençesine düş. 
rnüş, hadise de bu suretle meydana çık. 

mıştır. 

-
iNANMA! 

't 

Eminlınü meydıını yükseltilecek 
Eminönü meydanının tanzimine ça

lışılmaktadır. Karaköy köprüsü Emin· 
önü cihetinde 20 santim yükse1tı1ece!{ .. 
tir. Meydan, Karaköy köprüsünün ) ilk 
sekliğine uydurulmak için doldurula
caktır. .............................................................. 
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Bir arkadaş ~mlattı: 
c- - GazeH· Jer İstanbul şehri ıçincle motôrl.i na kıl vaı::ı. 

tıılarının senelik muayeneler.ine başıandığını yazdıla:. 

Muayeneyi yapan m:itehassısla:-dır. Eski yıllara r.aza. 
ran hem daha çabuk, hem daha dikka~!i yapılmal:ndır. 

ümid fderiz ki, eski, çürük çarık vesaıt kalmıyacak!ır, de. 
diler. Ben bir iki gün evvel Yahcığa gitmiştim, dönerken 
bir Jtob'ilse hindım, ilk hadise olaTak 18.stiği µatladı, Pn ye. 
n;sinin de başına gelebilecek şeyci;r, fakat lastik yapılınca 
mrıtbrün hastalanacağı tuttu. NihayN bu da olmıyacak şey 
değı!dir. Ni•ekim çabuk yapıldı, yalmz otomobil gidrrkl3n 
bi~· aralık ~:r ~angırtı işittim, .meğer yan camlarından biri 

çatlakmış. <löki.ilmüş, o aralık gözilm ark.t cama ilişti. o da 
bir güneş huzmesi halini almış, arkadaşının yanım gıt 

mek üzere. Kemali ihtiyatla bu camdan uzaklaşmıya çnlış. 
tım. Nihayet Kartııla geldik, inerken şoföre s'lrdum: 

8 

z. 

49 

Otı• 

~- v. 
u 18 

16 6 '° 
!idadi Akta"' 1 Yata 

s. (), s l>. ı. o 
1& 18 l' .. , 21 46 
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-- Bu oıobüs şu Suıtanabmedde yapılan seneli.ıt muaye. 
nell'r~· gitmez mi? Bu camların hali ne? 

Adam kızmış olacak ki. 
-· Burası 1stt'Tlbul değil, cevabını verdi, haklıdır, haki . 

katcn Kartal otomobilleri ayn bir muayeneye tabı olacak. 
la:, bu muayenenin günü ne vakittir bilıniyorum, fakat ya. 
pıldığı zamcın bugün faaliyet hali:ıdı? bulunan nakil vası!a 
l:ırından birçoğunun ııtadro haricine çıkarılmıyacaklarına ., 

1 STER INANMAI 
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S"oJ1 Pq~staTIJtı 
'ARIH MUSAE?AKA<;I .. 
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Sayfa 3 

Japon ordusunda barb 1 !"~skova . 
aleyhtarlıgv ı başgösterdi goruşmelerı 

-~atiye meselesi 
tahkikatı bu 
hafta bitecek 

------- Sovget/,r diln yeni 
4500 Japon sübay ve neferi bu aleyhtarlık yüzünden 

mahfuzen Japonyaya sevkedildi. Yeni bir Japon 
ihraç hareketi akim kaldı 

lngillz telılif /erine 
cevab verdiler 

Satiye yolsuzluğu etrafında yapıl -
makta olan ad\t tahkikat dün de neti
ceye doğru ink\şafta devam etmiş -
tir. 

Satiye evrakı üzerinde tetkikstını bi 
tiren ehlivukuf raporunu sorgu hfiltim 
liğine diln vermiştir. 

Hongkong 3 (A.A.) - Çin ajansı bil ?ir ihraç y.apılmış, 

Ancak yeni yapılan aramalar sonun
da elde edilen evrakın tetkiki ve mev

Londra 3 (Hususi) _ Moskovadan bil- kwf'lardan Yusuf Ziya Öniş, ~nlik 
çıkanlar tamamen diriliyor: Kev~eb, Tahir Kevkeb ve Atıf Ödül 

Hariciye komiseri Molotof, bugün l1ğ. ile Ismail İsanm müvaceheleri dün 
leden sonra Kremlin sarayında, İngiltere yapılamamıştır. 

S iriyor: ımha edilmı.ştir. 
Hankeu'dan gelen ecnebilerin ver- Nevyork 3 (A.A. ) - F uçeu'daki A-

d ikleri malUınata göre, harbe aleyhtar merikan mity<>nun un J apon ta~yarc
old~ları için mevkuf tutulan 4500 leri tarafından bombardıman edılme -
J apon sübay ve nefer~ mahfuzan Han- sinden bahs~en Nev~or~ He rald Tri
keu'ya ve oradan J aponyaya sevkedil- bune gazetesı bunu şımdıye kadar U-
mişlerd ir. zakdoğuda czalim hava cambazları> t:ı 

1 i ih haı·cketleri rafından yapılan birçok kaba hareket-
J npon arın yen raç : . lere ilAveten yeni bir hareket olarak 

Hongkong 3 (A.A.) - Çın a]ansı telfıkki etmekte ve şu suali sormakta-
tebliğ ediyor: dır: 

Dun öğleden ~onra Uençeu civarına M. Hull, mesela bu sabah Arita ile 
200 Japon askeri çıkmışsa da 50 ölü ve bir teledon &'ilrüşmesi yaptığı takdir
rerek püskürtülmüşlerdir. de artık tekerrür etrniyec.e~i m uhak-
A~ama doğru Fuçeu'nun cenubuna kak olan bu tahkirlere niçin nihayet 

Öiğer bir grup çıkmış, fakat 11 O ölil verllmiyor? Hele hır Amerikan bina -
bırakarak çekilmeğe mecbur kalmış • sına herhangi bir bomba düşsün, kur
tır. şun yağdıracağımızı kendiler ine bil • 

Bugün öğle üzeri bu defa Fu-Tsin'e dlrmeliyiz. 

Barem kanunu 
için izahnameler 

hazırlanacak 

Bu yıl muallimler 
arasında 

nakiller yaptlmıyacak 

ve Fransa büyük elçiieril~ İngiliz fev - Diğer taraftan hadisede 12 500 lira 
kalıide murahhası Vilyam Strangi tekr3r komisyon işinden suçlu olarak istic -
kabul ederek Ingiliz • Fransı.z son teklif. vab edilmek üzere· dün celbine karar 
!erine Sovyet hükumetinin cevabını tev. verilen Refi Bayar da, rahatsızlığı do-
di etmiştir. layısile adliyeye gelememiştir. 

Molotof ile sefirler arasında cereyan Bu hususta sorgu hakimi Saminin 
eden mülakat, bir buçuk saat sürmüştür. vereceği karara göre, isticvab Şt'kli 

Sovyet cevabının müsbet mahiyette ol tesbit olunacaktır Vaziyetin adli bb-
duğu anlaşılmaktadır. ba havalesi veya Refi Bayarm, eYinde 

Moskova 3 (A.A.) - Havas muhabi. sorguya çekilmesi de muhtemeldir. 

ri bildiriyor: .. .. . Tahkikatın bu hafta içerisinde biti-
fngiliz - Fransız - Sovyet goruşmcsı et- rilmesine çalısıjmaktadır. 

rafında her hangi bir tafsilftt alınama • Satiye 
mıştır. Maamafih bu görüşmenin son ol- -----------
mıyacağı muhakkaktır. 

Molotof, dün yeni Fransız - İngiliz tek 
lifleri hakkında şifahen ileri sürdüğü dli. 
şünceleri bugün teyid ntmiştir. :-löylen -
diğine göre Molotof, dün. nisbeten daha 
az muhalif bir vaziyet göstermiştir. Maa. 
ınafih bu hattı harekete ne gibi bir ma.. 
na verilmesi icab ettiği bilinmemektedir. 

Elçilikler arasında 
yeni değişiklikler 

Ankara 3 (Hususil - Önümüzdeki 
günlerde elçilerimiz arasında bazı deği • 
şik'likler yapılması ihtimali vardır. Bu a. 
rada sabık Prag elçimiz Yakub Kadri ile 
Tiran elçimiz Hulusi Fuadm birer elçi _ 
1iğe tayinleri mukarrerdir. 

Ankara 3 (Hususi) - S ivil devlet 
b arem kanunu ile bankalar ve mües • 
Geseler barem kanununun tatbik tar -
ıını gösteren izahnamelert Maliye Ve
k Aieti hazırlıyacaktır. 

Sovyet makamları, evvelki günkü 
tebliğlerinde, İngiliz ve Fransızların 
yeni teklifler yapmış olması karşısın

Ankara S (Hususi) - - Muallimlerin daki memnuniyetlerini bildirmişler ve 
mes~ek hayatı~da huzu~ ile~ çal~şn:1alannı bu sefer «yeni» kcJirr.esini müstehzi 
temın maksadıl~ Slhhr, ıdar:ı mühım se - tırnak işareti içine almadtkiarı gibi bu 
be'b1ere istinad etmedikçe Maarif Ve - tekliflerin hiç bir suretle ileriye doğ-

lngiliz gönUllDleri Kralın önünde 
bir geçid resmi yaptllar 

Medliste bugün ikinci müzakeresi 
yapılarak kabul edilen bankalar bare· 
m i kanunu için hir de nizamname pro
~esi hazırlanacaktır. 

Ankara 3 (A.A. ı - Büyük Millet 
Meclisi bu~ün R~~-- -..cıı · ı:ı başkan 
ıg n !.l top ı rıp SA&' t-Jl~ '1 c .ı-ıı .· · " .... ·-.-.. • ....._ .aç___ nı> • ~tj{ıtıÇ o 

lk!leti bu yıl muallimler anısında nakiller ru b ' d t IAkk' d'l · •· · Londra 3 (A.A.) - İngiltere tarihinde ır a ım e a ı e ı emıyecegını 

yapmıyacaktır. telmih eylemem!şlerdir. Maamafih, bu ilk defa olarak kral cdördüncü ordu> yu 

iskan kanununun bazı 
müşahede, yeni Fransız _ İngiliz teklif teftiş etmiştir. İngiltere krallığının her 
!erinin hasıl ettiği int!b:ıı anlamak için tarafından gelen mim servis gönüllüle _ 

maddeleri degış\i ri\8C8k kafi değildir. rinden 20 bin kadın ve erkek Hydeparkta 

Ankara 3 (Hususi) - 2510 sayılı iskan Sanı:1d ığına g-Ore, Finlandiyalı].ar, top~andıkta.n sonra, .hü~ü~darlann ~e 
k b dd 1 . . d •. . .1 Letonvalılar ve Eston\•alılar kendı'le vahde kralıçe 1\Iary nın onunden geçrnış. anununun nzı ma e erının egıştırı • ,, ' ,, • -
mcsine dair kanun layihası ruznameyi! rinin müsaadesi olmadan verilecek bir ler, kalabalık bir halk lditlcsi tara!ından 

t . h ı f tt d k alkışlanmışlardır • ıunıştır. Layiha esaslarına göre haric. g~ran ıye ~u a e e : .evam etme te-
.,.gelecpk muhacir ve mıiltecilerin pa. d~rler .. Bu uç me.m.lcketın Moskova .. el- Gönül/üler büyük bir intizamla ge . 

l b i a 1 F çerken kral kırk dakika esas vaziyetincte ;,,,Jıw,~~c.r.J. · . ...!·.ıarı üzerine yapılacak vize rnun • çı erı, unu n,..,ı ız ve ransız mu -
;f ·11 · t k b'ld' · t' F durmuştur. 'ri ile kendilerine verilecek csya ve messı erme e raren ı ırmış ır. a-

" ikal h t•· r· · c kat Moskovadaki Baltık memleketle _ Geçen kıtaat arasında Londra fırkası 
ı:>.ll'l:r"'·~·· of': 'd vesı: a!n l er klurdu resım v ri mahfellerinin kanaatine göre İnai - nın 180 tanktan mürekkeb motörlü kolu 

.r an mua o aca ar ır. , "' b'lhassa nazar d 'kk ı · elb . . 
liz.ler ve Fransızlar, garantiye doğru: 1 ı ' a 1 c etmıştır. 

e l ngilterenin A lmanyayG 
verdiği son muhtıra 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
a 

U 
ngilterenin Alman~ayı çember içme 
almaya matuf bir siyaset takib etti. 

ğinden dolayı bir müddettenberi resmi 
Alınanyada müşahede olunan galeyanı 
İngiliz hükümeti yersiz ve haksız buldu
ğu için bunu teskin etmek istemiştir. İ~ 
gilterenin sulh lehınde kaydolunması lıi
zım gelen bu hareketini bir Mrku mah. 
sulü saymak abestir. Bir müdJettenbcri 
kara ve hava kuvvetlerini esaslı bir su. 
rette tensik eden bu devlet, bir tecavüz 
karşısında derhal mukabeleye amade ol. 
duğunu beyan ettiğine göre, böyle bir ih
timali berveçhipcşin bcrtcıraf etmek la. 
zımdır. Fakat İngıltere her suretle har. 
bin aleyhtarıdır. Bugünkü şartlar içinde 
bir harbin vukuunu, medeniyetin at•si 
için bir felaket saymaktadır. Bu sebeble. 
dir ki sulhü bozacak her hareketi önle.. 
mek için fedakarlık bahsinde :.zami me.. 
safe katetmeyi dahi göze almaktadır. AL 
manya nezdinde yaptığı teşebbüsü de bu 
mahiyette bir hareket saymak lazımdır. 
Esasen Avrupanın müzakere yolile mev. 
cud ihtilafları halledebi\eceğinı · sandığı 
için, bu istikamete müteveccih teşebbüs. 
leri elden bırakmamakta da musır davra. 
nıyor. Almanyanın 1935 te İngiltere ile 
yaptığı deniz anlaşmasının geçen yirmi 
yedi Nisanda feshedildiğinı bildiren Al. 
man muhtırasının bir cevabı ol.ın bu te. 
şebbüs, maalesef Almanyada layık oldu. 
ğu surette karşılanmamıştır. Halbuki bu 
veslka. iki memleket arasında mc.•vcud 
olan anlaşmazlığı müzakere yolilc hal. 
!etmenin mümkün olabileceğini sarahct.. 
le gösteren bir vesika idi. İngilterenin 
kanaatine göre 1935 te Almanya ile im. 
zalanan muahE>de, iki memleket arasın.. 
da harbin ilelebed vukubulmamasmı te. 
min eylinm bir ahidname idi. Almanya, 
İngilterenin kendisini çembe: içine alma.. 
ya çalı§tığı beyanile bu muahedeyi 
feshetti. Halbuki İngiltere, küçük devlet
lerin istiklallerine tecavtlz yapılmaı:lığı 
takdirde, Almanya ile her zaman iyı ge. 
çinmek aı.minde olduğu kanaatindedir. 
Bu sebeble, yarın, iki memleket arasında 
bir karşılaşma vukubulursa, bunun mü. 
sebbibi yalnız Almanya olmak gerektir . 

meyletmektedir . Diğer taraftan Bal -
tık devletleri mümessillerinin hattı ha 
reketlerinde de bazı ince farklar kay _ 

Giresunda fındık 
fabrikası 

Manhğını böyle vazıh bir esasa istinad 
ettiren İngiliz hükumeti, Almanyanın 

kırma iktısadi vaziyetini ıslah edecek geniş he. 

t rn" ._..~ 
u d:n fazla ,,kn ve-

~ mue se;:ıeleı emurlarının maaş ve 
c;etı~rile hizmet girişleri ve tetfi u

~~n~t1 ~akkındaki krınun l<lyih:ısı i
muzakcre i yapılarak kabul 0 llunrnuştur. 

M~lis. askeri ceza kanununun bazı 
llladdekrinin değiştirilmesine, Türki
ye - Estonya ticaret ve klerin~ anlaş _ 
nı:sının baza pozisyonlarında yapr1an 
tlegışiklik ile beynelmilel sıhhi ınuka
''elenin bazı maddelerini değiştiren 
a~Jaşmanın tasdiklerine aid kanun la
yıhalarmın da birinci müzakerelerini 
$'aparak Çarşamba günü toplanmak ü _ 
2erc içtimaa n hayet verilmiştir. 

F ransanın Ankara elçisi Bone. 
ile görUştu 

Pari.; 3 (A.A.} - Bone bu sabah An _ 
karadaki Fransız büyük elçisi Massigliyi 
kabul eylemiştir. 

Zeytinciliğin ıslahı hakkmdaki 
kanun Meclis ruznamesinde 

dedilmektedir. 

Eski Çekoslovakya 
Cumhurreisinin yeni 

bir nutku 
Nevyork 3 (A.A.) - Dün Çeko - Slo

vak günü münasebetile yapılan mera
sim esnasında Randan - Island'da bir 
nutuk söyliyen eski Çek Cümhurreısi 

An'kara 3 (Hususi) - Zeytinciliğin ıs- Beneş demiştir ld: 
lahı ve yabani zeytinlerin aşılanması hak. «- Avrupa yenider.. vahim bir buh
kındaki kanunun 14 üncü maddesini de. 1(.1.na doğru gidiyor. Buhran esnasın -
ğjştiren kanun teklifi r uznameye nlın - dn henüz memleketlerinde bulunan ve 
nuşbr. Liıyihaya göre zeytinliklere her ecnebi memleketlerde yaşıyan Çeko -
çcşid hayvan sokulması ve zeytin saha · Slovnklar UmurrJ Harbde oynadıkla -
larında ahır yapılması yasak olacaktır. rı role benzer bir rol oynıyacaklardır.» 

Ancak çift sürme ve nakliyatta kulla. Beneş'in bu sözier l Bohemya, Mo -
nılan hayvanata ağızlık takılması ~artile ravya ve Rütenya ahalisi için kısa dal 
nıüsaade edilecektir. Bu hükme riayet et. galarla radyoda ne!iredilmiştir. 
miyenler belediye veya köy ihtiyar he - Beneş bu eyaletlerin ahalisine 4;vak 
yetleri, zabıtf1 memurları tarafından tu. tinden evvel gayrimes'ul bir hareket
tulan zabıt varakası ile 5 liradan 60 liraya te bulunmamak şartile hazır bulun -
kadar para cezasına çarpılacaklardır. malannı~ tavsiye etmiştir. 

Maarifte yeni nakil ve tayinler Eski Reisicümhur sözlerine şöyle de 
Ankara 3 (Hususi'ı - Kültür kurulu Fethi Okyar Londradan vam etmiştir. 

muamelat direktörü Aziz Berker Kitab Parise gitti «A~rupa .diktatörlükleri bugün na -
f.arayları dircktorlüğUnc, Bolu orta okul zik bır vazıyette bulunuyorlar. Bun -
Hirektörü Enver Behiç, klıltür kurulu . ~iris ~ (A.A.) - ~r~iye Adliye Ve • lar ergeç düşecekler ve başında bulun 
ınuamelılt direktörlüğüne, Ankara birin. kılı Fethı Okyar ve aıle.sı bu sabah Lon. dukları memleketleri harab edecekler-
tli orta okul tarih coğrafya ve yurd bilgisi dradan Parise gelmişlerdir. df r. 

6ğretmeni Mu-.tafa Aral, yayın yardi _ f p M k Biz işte o anda hazır bulunmalıyız. » 
h'ktörlüğüne, yaym yardirektöru Ham. On apen OS ovaya Beneş, Alman boyunduruğundan kur 
~i Akıtutay. Ankarn umumi kitabsaray gitmiyecekmiş tulnn ve şimdi Amerikada bulunan bü-
~ektörlüğüne, Ankara kitabsarayı di - Berlin 3 (A.A.) - Von Papenin husu. tün Çck1crin memleketlerinin istiklaU 

törü Necmeddin Esener. Nuruosma - st bir vazife ıle M<'skovay:t g.inderileceği için mücadeleden vazgeçm\yecekleri _ 
lkitabsarayı direktörlüğüne. İzmir hakkındaki haberler, bu akşam re.smen ne dair vatandaşlarına teminat vermiş 

rataş Ol"ta okul direktörü Avni Kavra! tekzı"b edilmiştir. ve demiştir ki: · 
ir tkınct ~r-kek lisesi dlrektorlüğÜne, SaW.hiyettar Alman mahfelleri Al • «Şimdi b iz 19 14 te bulunduğumuz 

ikihol erkek llses direktörü Halid, man • Sovyet ekonomik müzakerelerinin noktadayız. Nazi pan cermanizmi eski 
2mir kız lisesi direktörltiğüne 't ayin e .. halen mer 'i anlaşmalar çerçevesi dahilin. imparatorldk paıncermanizminin yü _ 

de katmakta olduğun" lllve eylemiştir. rüdüğü he defe 1oğru iler liyor.• 

Giresun 3 (A.A.) - Karadeniz böl _ 
gesi fındık tanm s·:ıtış kooperatifleri bir. 
liği tarafından yaptınlmakb olan fındık 
kırma fabrikasınL'l temelatma töreni, Or. 
dudan da gelen kalabalık davetliler hu _ 
zurunda yapılımş, birlik umum .n~dürü 
ile Ordu Ziraat Bankası mıidıirü birliğin 
maksad ve gayeleri hakkında birer nu _ 
tuk söylemiştir. 

defli müzakerelere başlamaya da amade 
olduğunu kaydeylemektcdir. l\faamafih, 
yukarıda da işaret ettiğim gibi, İngilte. 
renin bu teşebbüsü Almanyada iyi karşL 
lanrnamışt1r. Bunun sebebi, ötedenberi 
mefkud olduğuna işaret etmekten hat• 
kalmadığım anlaşma arzusuzluğudur. 
Hatta, Almanya bu vadide o kadar iler. 
gitmiştir ki İngilterenin verdiği bu muh. 
tıra ile mahud Versay muahedesi arasın 

CDevamı 10 uncu sayfada) 
·········································-·················································································· 

Sabahtan Sabaha 
• 

iki hatıra 
Almanyada tereyağı vefika ile veriliyor. Çünkü istihsal azalmıştır. Alma• 

to~r~klannı ekıp biçmek için d~~arıdan yüz bine yakın ücretli işçi getiril · 
mıştır. Buna da sebeb Alman nufusundan yüzde yetmiş beşinin devlet i 1 
rine alınıp sırtlarına üniforma gecirilmiş olmasıdır. ş e 

İtalya da kahve içmeyi faşist partisi yasak etmiştir. Çünkü kahve Brezil 
yadan gelir ve oradan geldiği için harice İtalyan parası çıkar. ttalyada u. 
mumi hayat makineleşmiştir. Halkın zevk ve eğlencesini de hükumet tayiı 
eder. Y'.rn:1i dört ~aatin programını devlet çizmiştir. Ve henüz harb başla. 
mış değıldır. Harbın ne olduğunu bilen nesil harb devrinin ne mahruıniyetleı 
doğurduğunu da hen:iz unutmamıştır. 

** Dört yıl süren Büyük !iarb son nefeslerini verirken Alman ordusu maki. 
ne yağı ile kaynamış un çorbası içmekten yivleri aşınmış bir cıvata haline 
gelmişti. Ayni günlere aid bir hatırayı İngilterede bulunan bir dostum şöy. 
le hikaye etti: 

- cİskoçyalı ihtiyar bir İngiliz kadını otuz yıl yanında çalışan hizmet _ 
çisinin sa'oah kal:ıvaltısı için getirdiği tepsiye şöyle bir baktı. Tereyağı, reçeli. 

havyarı, meyvası, balık yumurtası her şey vardı. Yalnız p~yııir eksikti. 
İngilizin kaşları çatıldı: 

- Peynir niçin koymadınız? 
Emektar hizmetçi kekeledi: 
- Affedersiniz Leydi. Otuz yıldırher sabah peyniri eksik etmedim. Bir 

gün olsun yediğinizi görmedim. Onun için koymıya da lüzum görmedim. 
Leydi b!lşını salladı: 
- O!abilir. Fakat siz v:ızifenizi yapınız. 
Peynir geldi va Leydi gene el sürmedi. 

~uehan Cahid 
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Şehirde birkaç ekmek 
fabrikası açılacak 

Bir kamyon ile bir 
otomobil çarpıştı 
4 kişi yaralandı 

Sanayiciler Ankaraya 
bir heyet gönderiyorlar 

Heyet, fabrikaların açacağı çırak, kalfa ve usta kurs• 
ları hakkında İktısad Vekaletile temas edecek Sıhhi ve mugaddi ekmek yapmak ve normal bir fiatla 

sahşa çıkarmak için fabrikalara lüzum görülüyor 
Evvelki gece Nişantaşında Valikonağı 

caddesinde bir knmyon ile bir otomobil 
arasm.?a çarpı_ş~a _olmu~tur. . _ A Her yıl biraz daha inkişaf eden mil- lar tamamen Almanya için satllmıı • 

Belediye tarafından ~hrin müteaddi:l 
yerlerinde ekmek fabrikaları yapılması 
hakkındaki etüdler ilerlemiştir. Beledi . 
yenin noktai nazarına göre aıhhl ve ta . 
mamen mugaddi ekmek yapmak ve bu 
ekmeği de hilesiz ve normal bir fiatla s&. 
tışa çııkarmwk için yegane çare, ekmek 
fabrikalarının kurulması ve işlemesidir. 

Belediye, ekmek fabrikaları açmakla 
beraber, bir yandan da bugün serbest va. 
ziyette çalışan fırıncıları ekmek yapıcı • 
ları da düşünmüştür. Fırıncıların ve ek. 
mek yapıcılarının mutazarrır olmamaları 
için, belediyece, hem esas gayeden uzak 
laşnuyan ve hem de fırıncıları tatmin c. 
decek olan bir formül bulunacaktlr. 

Meselenin esası bu safhayı arzetmek . 
~dir. Diğer taraftan ekmek bahsi etra -
bnda fırıncılar, ekmek yapıcılar, uncu • 
1ar, değirmenler ve kırmacılar muhtelit 
ve işin tatbiki mahiyetin'? a.id olmak üze. 
re yekdiğerine mütebayin fikirler serdet. 
mekte berdevamdırlar. Ekmek yapıcıla 
n, her ,eyden evvel ıu nokta üzerinde 
duruyorlar: 

c- Biz, bugünkü çalışma ve kazanç 
prtlan içinde tamamen mağdur vaziyet 
teyiz. Fırınlarda yapmak mecburiyetinde 
kaldığımız iş, tahammül edilmiyecek de. 
recede ağır ".>lduğu halde, kazancımız 

Ü§l>Y mesabesindedir. İş kanunu çıktığı 
bald,.. bundan bizim hemen he.men hiç 
istifademiz olmamıştır. Halbuki şikayet 

lmkAnından da mahrumuz. Çünkü f ınn 
sahihlerini arzumuza uydurmak, yani ma. 
kul rartıar ve tabii çalışma hadleri içinde, 
llyık olduğumuz kazancı tem.in t:debil • 

Fırıncılar ise bu noktai nazara taaruz Şofar Kadnnın ıdaresındekı 1:>37 nu - lı sanayiin tam bir randıman verebil - tır. 
teşkil eden iddialar öne sürüyorlar: maralı taksi otomobili Harbiyeye doğru mesi için mütehassıs işçi meselesinin Son günlerde vulaf üzerine de al .. 

c- Belediye, bugünkü istihsal vasıta. inmekte iken, şoför Süleymanın idare - de halli lüzumu üzerinde durulmuş ve Jivre satışlar başlamış ve 500 tonlui 
lanna ve kazanç şartlarına nazaran pek sindeki 4 numaralı Lüleburgaz plakalı bir bunu temin için 345 7 numaralı bir ka- bir parti satılmıştır. Mersin mallarm .. 
cüz'i olan kazancımızı • ki yüzde bEşi geç. kamyon ile karşılaşmış, her ikisi de fren nun isdar €dilmişti. Bu kanuna göre, dan olan ve Ağustos ortasmda teslim 

f 
yapmağa muktedir olamıyarak çarpış - sınai müesseseler ve maden ocakların- şartile satılan yulaflar ı'çı·n v:nn'len 

miyar • büsbütün azaltmak tara tarı. ı dır "' 
b k 

rnış aT • da çalışan çırak, kalfa ve ustaların fiat, 3,25 .· 3,30 k1.ıruştur. 
Hal u'ki hali hazırdaki vaziyetimiz, en. 
dimizi idareye kifayet etmiyor. Ekmek fab Kaza neticesinde kamyon ve otomobil mesleki bilgilerini artırmak üzere kurs Samsun mıntakalarında da arpa is • 
rkası açmak fikri ise. hepimizi iflasa sü. şoförü Kadri ve Süleyman ile, otomobilin lar açılması takarrür etmiştir. tihsaline başlanmış olduğundan, bura• 
rükliyecek bir şe~il ihdas edecektir. İktı. içinde bulunan Remzi ve Halil yara!an _ Bu kurslar bürolarında çalışan me- da da bu mahsul üzerine faaliyet bai

mışlaırdır. Yaralılar teda,•i altına alın _ murlar hariç olmak üzere bir senede lamıştır. 
sadi istişaTe heyeti, tetkiklerini munsif o m~, zabıta kaza etrafında tahkikata baş~ kullandığı işçi vasatisi günde 100 den y ı· il · d 
lan ticari bir zihniyetle yaptığı takdirde lamıştır. fazla olarak sınai müesseseler ve ma - er 1 ma ar sergısin e 
fınncılann hemen hemen hiç bir şey lca. den ocakları sahibleri tarafından açı - inşaat başladı 
zanmadıklannı ve birçoklarımızın nark 1 
azlığı ve belecU cezalar pzünden vakit stanbul ile Paris, Londra lacaktır. On birinci yerli mallar sergisinin ku• 
vakit zarar ettiğimizi anlıyacaktır. A • d h Bu mükellefiyeti nizamnamenin neş- rulacağı Galatasaray lisesi binası sergi ve tına arasın a ava rinden sonra 3 ay zarfında ifa etmiş 

Bunlardan başka şu nokta üzerinde de f · 00 komitesince dün tesellüm edilmiştir. 
d k l

A d B f k se erleri yakında başlıyor müesseseler için 50 liradan 5 lira - Sümer Bank, İnhisarlar ve digwer bO: 
unna azım ır: ugün ırıncıların ıs~ ya kadar cezai hükümler de vazedilmiş 

nu azamı unculara, değirmencilere borç. Gümrükler başmüdürlü~ü, Yeşilköy olduğundan, dün şehrimizdeki sanayi - yük müessesat sergideki paviyonlar:m 
ludurlar. Bu hal fırıncıyı, uncu ve değir. Tayyare meydanında yolcuların güm- . . k k inşaya başlamışlardır. cıler bır toplantı yapara anun ve Se . k •t -. ç b ·· ·· bi 
mencinin elinde adeta esir etmiştir. Çün. rük muamelelerini yapmak u··zerc bir . h .. k .. 1 . .. 1 k rgı omı esı arşam a gunu r nızamname u um erme gore açı aca 1 'h • h 1 kl ~ 
kü uncu ve degwirrnencilerin iste:iıkleri fia. gu··mrük teşkiiatı kurmuştur. Bir idare k 1 t f d ·· ·· ·· 1 a· B top antı yaparcık nı aı azır ı · ar guı> urs ar e ra ın a goruşmuş er ır. u d . . k . 
tı vermemek, unsuz kalmak demektir. Fı. memuru, bir muayene, bir ambar ve bir ·· ·· d t tb•kA h. t"·~ en geçırılece tır. gornşme sonun a a ı ı ma ıye .111: Eld. . b I 
nncı, işliyemedikten sonra mevcudiyeti. vezne memurile, biri kadın, diğeri er - bazı güçlükler kaydedilmiş ve bu hu - ıvencıler ugun top amyor 
ni nasıl idame ettirebilir? Bu çaresizlik kek iki kokudan mürekkeb olan Yeşil- susta İktısad Vekaletile temas etmek Şehrimizdeki eldiven imal eden mü
yüzünden çok zaman gali fiatla un al • köy Tayyare gümrü~ünde, gelen, gi - üzere bir heyet seçilmiştir. esseseler sahibleri bugün saat 1 O bu • 
mak mecburiyetinde kalıyoruz ve tabia . den yolcuların paraları da Merkez Ban Sanayi Birliği ikinci reisi ve Kara- çukta Sanayi Birliğinde bir toplantı 
tile kAr etmedikten başka, formüle ademı kası hesabına değiştirilecektir. mürsel mensucat fabrikası müdürü yapacaklardır. Toplantıda son zaman
riayetimiz yüzünden beldi takibata uğ - Bir müddet evvel açılan İstanbul _ Mehmed Ali Kerimo~lunun reisliğin - larda dış piyasalardan memlekete it• 
nıyoruz. Onun için, belediye, fabrika aç. I:ierlin ve İstanbul _ Bükres hava hat _ de mevaddı harbiye fabrikatörlerin - hal edilen mamul eldivenlerin eldiven 
maktan önce, uncuları ve değirmencileı·i ]arından sonra, İngiltere, Fransa ve den emekli General Nuri, maden iş - sanayiinin inkişafına mani olacak de
daha sıkı bir kontrol altına .:.lmağı dene. Yunanistanla memleketimiz arasında letmeleri namına Feyzi, çimento fab- recede artması ve bu sebcble bazı ted
se, şehrimizdeki ekmek imal v~ satışının tayyare seferleri yapmak üzere hükfı- rikaları namına mühendis Kenan ve birler alınması mevzuu etrafında gö • 
ıslahı mümkün olacaktır.:. metimize müracaat eden bu mem1e • lastik fabrikaları namına Reşidden mü rüşülecektir. 

Unculara gelince, onlar da fırıncılnrı ketler mümessillerile devam etmekte rekkeb o1an heyet, Perşembe günü tek Eldiven amilleri memleket dahilin • 
itham ediyilar. olan müzakereler bitmiştir. Pnris, rar toplanmağa karar vermiştir. Bu de dahili istihlaki kar.şılıyacak bir sa-

(Devamı 13 üncü sayfada) Londra ve Atina ile İstanbul arasında toplantıda Vekalete nrzedilecek husu- nayi teessüs etmiş olduğundan, bunun 
~=========~=======~==~=~~~~~~~=tanare~furl~buQiçin~bqh%-~twkın~nnmüh~~pro~a~~him~e~~inbb~dv~ru~n9fü~ 

Bog'"' azın iki yakasına Denizbanktan açıkta caktır. rı €, vaziyet erinde hususiyet olan fab de b~ :. _ rı~ b ı;ı8: • 

mek elimizde değı1.> 

rikaların bu hususiyetleri tesbit edi - , - ncu '~. . " · • ıını .._ 

l·kı· genı·ş V8 asfalt kalan memurların Yüksek Tedrisat Umum ıecektir. aa biç düşünmeMe.. • ..... Müdürlüg"' Ü Heyet, öni.imüzdeki hafta zark ....... ~ l liı 
Yol yapılacak vazı·yetı• go··ruşoldu Ankaraya hareket edecektir. )yır, kat'iyen 0 hususta tama - - .~ 

Ankara Siyasi Bilgıler Okulu ve An - Almanya için arpa ve yihu olmakla beraber kul r~~sine 
Belediye imar işleri müdürlüğü Bo • Bir Temmuzdan itibaren Denizhan _ kara Hukuk Fakültesi hukuk profe!ıör • t I ~elen dedikodulardan ve 0 ,. dır ki 

Jaziçinin müstakbel plAnım hazırlamıi kın yerine faaliyete geçen Devlet De- !erinden Etem Meneroencioğlunun Maa. Sa 1 ıyor -..herden bu bayatın pek arz~~Uf'z\ , 
bulunmaktadır. Boğazı iki yakadan iki yol nizyolları İdaresi şefleri dün öğleden rif Vekaleti Yüksek Tedrisat Umum Mü. Yeni yıl arpa mahsulünün i~İr hayat ohnadığını anhyo - ) ' 
baştan başa katedecek bu yollardan Ru. evvel umum müdür İbrahim Kemal düTlüğüne tayin olunduğunu maarifimiz ne başlandığı bir aya yakın bir ı\ rahat bir ömür sürmek 'V'f ~ 
me~ ya.kasındaki 2_5,. ~nadolu yakasın • Bay boranın riyasetinde bir toplantı nam ve hesabına memnuniyetle haber al. det zarfında Mersinde 1500 ton mi~lP.rle uğraşmaktan z~k d asa • 

tır. 
daki 20 metre genıılığınde olacaktır. yapmışlardır. Umum müdür muavin!e- dık. rında arpa satışları olmuştur. Bu mai 

İm.ar işleri müdürlüğü ıehlr haricin • ri Haşmet Dölge ve Yusuf Ziya Kala- Beynelmilel §Öhreti haiz hukuk bilgin. 
deki modern yolların projelerini Avrupa. fatoğlunun da hazır bulundukları bu lerimizden olan ve bilhassa devletler huku 
dan getirtmiş, tetkik etmiıtir. Boğazı baı. toplantı iki saat kadar sürmüş ve şefler kuna dair birçok kıymetli eserlerin mü • 

Poli•te : 

cllifi bulunan Etem Menemencio~lu gibi Bir kadını yılıın soktu 
tan bap katedecek iki yo~ Avrupadaki yeni işleri hakkında umum müdürden ö 

ben
___. 11 d k sen'lrin bir şahsiyetin yu··ksek tedrisat ic:le- Büyükderede Çayırbaşı Tepe ma -
.t.~.a yo ann en güzellerinden ola • ire tif almışlardır. Ayni suretle Li - ~n -s caktır. manlar İdaresi şube müdürleri de u- rimizin basına gefüilmiş olması. yeni hallesinde 28 numaralı evde oturan E-

Maarif Vekilimizin çok musib Jcr::ıat mine, dün civardaki çayırda gezerken 
Beledıy' e, Bo~azın Dolmabah,.. Jle Be. mum müdür Raufi Manyasın riyasetin tl d b' 1 km 5 y- programının ayni gaye dahilinde vcı ayni o arın arasın an ır )'ı an çı ış ve 

bek arumdaki k.ısmında1..: yo1- Na!ı'!l de toplanarak idareye aid işler üze - Em. . 1. · t Em. be ıu .14 hızla devam edegeldiğinin yeni bir deli _ ınenm e mı ısırmış ır. ıne -
Velkileti tarafından yapılan itiraza ce • rinde görüşmüşlerdir. lidir. rayı tedavi Beyoğlu hastanesine kal -
Tabını göndermiıtir. Bebek. Dolmabahrc Her iki idarenin dünkü toplantıla - d lm t 

y d D · b ı· - Bu pek isabetli intihabdan dolayı h"m ırı ış ır. 
yolumm projesi yakında tudlkten gele. rın a enız ankın agvından sonra a- B t . d f d 1 ki 
eektir. çıkta kalan 100 ü mütecaviz memurun sayın profesörilmüzii, hem de Maarif VP. ir sigara a e•

1
" t:" un a 

1 
ar 

~-~1 t• •• t b 'k d . tutuf 
Bebekten itibaren İstinye arasındaki vaziyetleri tetkik edilmiş, kadro ha - Aii e ımızı e rı e enz. Büyükadada Hristos mevkiindeki 

yol infaatı devam etmektedir. Utiny-den riciL~alanl bufdmemlur!adrınk_De~izhyolllları Y fundalıklar tutuşmuş, itfaiye tarafın -

80
m 

1 
K.

1 
~ d _ _. 

1 
-kt ve ıman ar are erm e ı mun a ere eniden 5000 vatandaş• dan söndürülmüştür. Yapılan tahkikat 

a yo ı yosa ..a ar IULl.a t olaca ır. 1 ti .1 1 rl · · t f d ö ·· ··1 K ) k 
Prost, Paristen döndükten aonra Boğa • ye.: et~ nMme e dışı .. e hra lın a g ruşu. lZl aya aza aydediJdi ta, fundalıkların oradan geçen bir yol-
zm Rumeli ak. d lci . j . i . muş ur. evcu mun al er dolduktan cu tarafından atılan sigara ile tutuştu-
zalıyacak v: tas= i:.in ~~!~::~et: sonra açıkta kalan memurların kat'i 1 Temmuzda başlamış olan Kızılay ğu anlaşılınıştır. 
ıönderilecektir. r~amı belli olacak ve bunlara her haftası, halkın geniş alakası içinde de- Bir ıuz kaçırma yOzOnden 

Boğazın Anadolu yakasındaki yolun 
projeleri yakında ikmal edilecektir. Yol, 
Beyieıi>ey; _.ayında bahçen.in altından 
geçecf.4ttfr. 

· Şehir işleri: 

hızmet yılına mukabil bir aylık ikra - vam etmektedir. Şehrimizin muhtelif dBrt klfl yaralandı 
miye verilecektir. Kadro harici kalan yerlerinde Kızılay mensubları tarafm- Ramide Cuma mahallesinde oturan 
memurlardan bir kısmı da, tekaüdli.ik dan 5000 den fazla vatandaş, yeniden İbrahim. Ali ve Salih ile ayni sokakta 
müddetini doldurmuş olduğundan bun- Kızılaya aza kaydedilmiştir. oturan Faile, Hurşid ve Receb arasın -
lar tekaüde sevkedilmişlerdir. Kızılay haftası programı mucibin - da evvelki akşam bir kız kaçırma vak

ce, Fatih, Kadıköy, Üsküdar, Beyoğ - ~ı yilzünden kanlı bir kavga Qlmuş -
lu, Eminönü mıntaka binalarında muh- tur. Mllteferrllı: 

h ona baktı. İnce çiz 
J bir şekilde '.ı.ıüU . 

., btatl~ 

. 
Halkevinda ~ dersleri 

Beyoğlu Halkevinden. • 
Keman, piyano, viyola, viyolansel 

çalan amatörlerin toplu çalışmalara 
iştirak etmek üzere 1 O Temmuz günü • 
ne kadar Tepebaşındaki binamıza mü• 
racaat eylemeleri. 

···························································-
Bu alqam 

TOrk Reva Opereti 
Taklim Altıııtepe 

tilatron 

Efenm Aşkı 
Yazan, beltdeyen . .,. 

bizzat orkestrayı 
idare edeıı 

Mulıli• Sabahattin. 
bayik Orkutra Hale Görlcai ve Böyı 

8. Attllanın idaresinde 
Çarıamba AZAK bahçe1i 

lsTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan OOler ve 
ıırkadftflan 

Ba akpm Yeıilköy ıiaema 

Z O PaPeEdi. E R 
vodvil 8 perde 

Barbaros meydanı ve Sult•named
Emlnl5n0 yolunun pllnları renlden 

tetkik edilecek 

İstanbul imar plAnmın Nafıa VekA

leti tarafından tasdik edilmiş olduğu -

nu yazmıFık. PIAnda iki cihetin halli 

sonraya bırakılmıştır. Bunlardan biri

si Barbaroshayreddin meydanının ve 

diğeri Sultanahmedle Eminönü ara -
1ındaki yolun plAnıdır. Şehircilik mü-

Şahirlerarası telefon hatları 
takviye edlldl 

Şehirlerarasında çalışmakta olan te
lefon hatları takviye edilmi? ve şima
li Anadolu ile garbi Anadolu şehirleri 
arasındaki muhabereler daha sıklaş -
tırılmıştır. 

telif temsiller ve konferanslar veril - Altı kişi arasında bir müd~t devam 
miş, Kızılayın içtimai ve s1hht bakım- eden ağız ve yumruk kavgası nihayet 
dan yaptığı hizmetler tebarüz ettiril- bıçakların çekilmeslle neticelenmiş ve 
miştir. Salih, Ali, İbrahim ve Faik yaralan - ---------------

mışlardır. E O E T 1 YAT R O 8 U 

tehasaısıı Prost Paristen döndükten 

1<>nra bu iş üzerinde meşiul olacak -
tır. 

Bunlardan başka Suriye, Irak ve İ
ran arasındaki hatların genişletilme -
sine de başlanılmıştır. Sonbahara ka
dar bunların ikmaline çalışılacaktır. 

Sillvrlnin imar plAnı hazırlandı 

Silivrinin imar planını hazırlıyan 
mimar Sabri, dün plan etrafında Vali
ye izahat vermitir. 

Yo,llkC:y hav• latıısyonunnn 
projeleri tamamlandı 

Yeşilköy Tayyare meydanında Dev
let Havayolları İdaresi tarafından yap
tırılmru;ına karar verilen modern sivil 
hava istasyonunun projeleri tamamlan
mış ve tasdik olunmak üzere Münaka
lat Vekfiletine gönderilmiştir. Proje -
ler geldikten sonra derhal inşaata baş
lanacaktır. Yeni istasyon binasında 
polis, gümrük ve muhafaza için ayrı 
ayrı bürolar bulunacaktır. 

Nuri Genç Dur 
Yaralılar berayi tedavi Cerrahpaşa ve arkadaşları 

hastanesine kaldırılmış, suçlu Hurşid 4 Temmuz Salı akıamı o .. 
ve Receb yakalanarak tahkikata baş - küdar Fıstıkatacı Beyler-

o~lu bahçeıinde 
lanmıştır. ANALARIN GÜNAHI 

Bir tramvay ihtiyar bir adama çarptı Murad Şamil varyetHI 

Maçka Beyazıd hattına işleyen 83 
numaralı tramvay arabası, Çarşıkapı -
dan geçerken 66 yaşında Tekirdağlı 
İzzete çarpmış, İzzet başından çok ağır 
surette yaralanmıştır. Yaralı ifade ve
remiyecek bir halde, Cerrahpaşa has -
tanesine nakledilmiştir. 

Ertuörul Sadi Tak 
Ş"nyol - Çınardibl 

aile bahçe•inde buıece 

MALIN GOZO 
Vodvil 8 perde 

ekuyuca AyMI 

• 



4 Temmu~ 

Kandıranın elektrik ve 
su ihtiyaçları 

Senelerdenberi bir türlü halledilemiyen bu iki ihtiyaç, 
Kandire halkına pek fazla sıkınb veriyor 

SON POSTA 

Samsunda Kamhk 
eğitmen kursu açıldı 

Sayfa S 

Sıvasın şirin kazalarından 
biri : Kangal 

Kangalda belediye faaliyetini artırdı. Yakında plana 
göre imar hareketlerine başlanacak 

Samsun (Hususf) - Samsunda ge-
çen ay içinde eğitmen kursları açılması Sıvas, (Hususi) - Sıvasa bağlı kaza. Başlıca ziraat mahsulleri buğday, arpa 
umumt bir sevinç uyandırmıştır. Kurs, !ardan biri de 80 kilometre mesafede bu~ olup 50 milyon kilo buğday, 30 milyon 
Havza kazasına bağlı Kamlık köyünde lunan Kangal kasabasıdır. Kasaba 130. kilo arpa istihsal oluur. Mahsul bire beı 
açılmıştır. Kamlık, yeşillikler arasına 140 yıl evvel bir köy olarak tesis edilmiş. vermekıtcdir. Gene yılda vasati olarak 
serpilmiş çok şirin ve ~üze! bir yerdir. tir. 6 nahiyesi. 175 köyü ve 135 muhtarlı. 20,000 koyun, 1500 keçi, 300 at. 80 kısrak, 
Baharın iç açıcı renkleri, burada sene- ğı vardır. Bugünkü halde 113 köyde köy 120,000 kilo yapağı, 4000 hayvan derisi 
nin büyük bir kısmında en kudretli kanunu tatbik edilmektedir. Kangal na. harice gönderilir. Kanğal kasabasının i
mısralar yaratır. ruye iken 1318 yılında kaza olmuş, Killik, çinden Sıvas _ Malatya şosesi geçmekte 

Akpınar nahiyeleri buraya bağlanmıştır. yaz ve kış otomobil, araba gibi vesait iş.. 
Hayırsever ve «Con• adında bir zat, Kasaba Kangal ağalan tarafından kurul. liyebilmektedir. Fakat Kangal _ Sıvu 

bundan hayli zaman evvel burada bir muştur. Kasabaya gene bu ismin veril. arası yolları çek bozuk bir vaziyettedir. 
mekteb açılması için bina yapmak te- mesinin sebebi bu havalide fazla YJlikl •:. B 

1 
d' • 

1 
• 

şebbüsünde bulunmuş, para sarfetmiş, da kanğal otunun bulunmasıdır. e e ıyc ış erı 
fakat bazı sebebler tahtmda bu kültü- Kangalın civarında mebzul miktarda . ~asabada 1319 yıllarında belediye ıeş.. 
rel teşebbüs sona erdirilememlştir. tarihi eserıer vardır. Ançıkale köyünde. kılatı kurulmuştur. 330 ev, 60. 70 arasın. 
Eğitmen kursunun bir an önce açıla- ki istihkam harabeleri Romalılar devrine da da dilkkan mevcuddur. Kasaba bele. 

bilmesi için büyük bir gayret ve istek aiddir. Ançıkale istihkamlarının etrafı diye bütçesi yıldan yılan büyük inkişaL 
gösteren vilayet makamı, bu binadan yontma taşla çevrilmiştir. Önlerinde göz. lar göstermekte ise de gene dar bir çer. 
da istifadeyi düşünmüş ve bunu mü - cü siperleri bulunmaktadır. Bu siperler çev_e içindedir. Bu yıl belediye reisliğine 

Kan:frramn uzak tan görünüşü kemmel bir şekilde tadil ve ıslah ettir- şimal tarafında daha fazladır. Şarkı ce. seçılen Kangalın yetiştirdiği kıymetli ve 
Kocaeli vilayetinin en geniş kazaların.. j vardan muhtelif memba sularının birlet- miştir. Kültür işlerine azami ehemmi - nrubi kısmında kaya üzerinde yapılmış çalışkan gençlerden Şükrü Koçak Kan. 

dan biri olan Kandırn 2290 kilometre tirilmesile su isaline muvaffak olunmUf yeti veren vali Fuad Tuksal, mütead - bir mabed vardır. Bunun yanında bir gal için büyük 'bir çalışma ile istikbal h:ı. 
murabbaı arazisi, 102 divanı, 473 parça ise de dört beş senedir bu suyun kasaba.. did cfeMar bizzat mahalline giderek kapı taklidi !lt! üzerinde asıl kapı olduğu zırlamaya çalışmaktadır. Tabiidir ki bu 
köyü ve 47,52ü nüfusu ihtiva etmektedir. ya kifayet etmediği görillınektedir. İki inşaatı gözden geçirmiş, icab eden di- zannedilen merdiven bulunmaktadır. çalışmanın artan faaliyetleri ile kasaba 
Kasabanın tarihi, kısaca tetkik edilecek senedenberi projeler ve planlarla uğra. rektifleri vermiş, cEğitmen kursu•nun İstihkam dahilen şarktan garba doğru yakın yıllarda daha güzel bir çehre ile 
olursa Bizans tarihile münasebeti görü- şılınakta ise de ortada miisbet bir i§ yok mükemmeliyeti için çalışmıştır. Asr1 taş bir duvarla ikiye bölünmüştür. Bu Orta Anadolunun en verimli kasabnla. 
lür. Çünkü memleketin eski isminin şim. gibidir. Geçe:ılerde su mütehassısı M. Pol vasita1arı ihtiva etmesine dikkat gös - duvarın orta kısmınd·ı bir mağara ve ya. rı.?dan. ~irisi olacaktır. Belediye bu dar 
diye kadar ihtilaflı geldiği muhakkaktır; isminde bir m:ihendis gelmiş, kasabanın terilmiştir. nında zindan olduğu zannedilen bir yer. butçesı Jle kasabada birçok icar haneler 
Bi.zanslılar devrinde Kandıranın asıl is. 3 kilomet:e şimali garbisi~~e _ Gö~c~lü Eğitmen kursu elyevm hali faaliyet- le kargir olarak vücude getirilmiş muh:ı. yaptırmış, su yollarını ıslah::ı çalışmış. 
!rli Kenteresantral iken, o zam.anlarda namındakı suyun mesafesını olçmuştur. tedir. Amasya, Tokad gibi vilayetler- fız mahalli bulunmaktadır. Şimal ve ce. Halkın ihtivacını karşılıyabilerek bir de 
~izans beylerinden bir prens tarafından Memleketli ~llar~anberi susuzluktan den de eğitmen namzedleri gelmiştir. nub kısımlarında harab binalar görül. park vücudc getirmiştir. Bu yıl da bir o. 
ı~are edilirmiş: esasen buranın muazzam bıkmıştır. Yedı seki_z çeşme. vardır, fakat Bu sene Samsun çevresinde 50 eğit- mektedir. tel inşasına başlanmıştır. Aynca kasaba 
bır şe.?ir olduğu civarındaki bazı köyler- b~nlardan ancak bır tanesınde gayet az men okulu açılacaktır. Bunun sağlıya İçtimai ve kültürel vaziyet çevresinde bir de sıcak su kaplıcası 
de muşahede edilen taş sütunlardan an. ~ktarda su bul~n~aktadır. Bu. ~eşme. cağı fayda, izaha muhtac deği!dir. Bil- Kangalda beş sınıflı ve beş mualHmli vardır. Bu~ün beledivenin elinde bulu. 
lS§ılmaktadır Dın su alıcıları butun memleketlıdır, b~- tü k .. 1.. b" . d ......,ak bir ilk okul ile Alacaham, Kavak, Yelli. 

• .. . b k n oyu sonsuz ır sevınç U)·uı - nan bu kaplıcaya vilayetlerden ve kaza. Kandır b" t k b k . ·ı .d d"I" rada su nobetı e !erken kavgalar da d ce Nahiye merkezleri ile Yellice nahiye. a ır e e çı ı c ı are e ı ıyor . . . . ta ır. la d b" k 
Ka dı 60 1 . . . tesbıt edılmcktedır. Halk suyun bıran sine bağlı Höbek ve Killik nahiyesine r an ırço romatizmalı hastalar gel. 

dix Bn ra O ıalne.dlık hır kaza merkezı- evvel kasabaya getirilmesini dört gözle Kursun açılması, «Kamhk•ın hemen bağlı, Şahin köylerinde üçer sınıflı ve mektedir. Belediye buraya dört oda, bir 
. ·. urası sene er enberi ihmal edil- N>hresini değiştirmiş, köy ve civarın-

lrl.iştır Y ln dah"ld 1 b k ı · L bekliyor. r birer muallim~i beş köv okulu vardır. kahve yaptırmıştır. Daha yakın yıllarda duı.... ·.. a ız 1 
e yo şe e e erJ o Kasabal 1 kt 'k . t• da bir hareket uvanmıştır. Köylüler, J b 

""'sa :muntazamdır. Dört mahalleyi ih. 1 et' n ıs ıyor .. . . k ~d.l . h .. · Kasabanın nüfus vaziyetine ve köylerin uranın dahn fazla rağbet görmesi ve 
tiva eden ve 600 haneli bir kasaba bulun. Kocaeli vilayetinin bütün kazalarında c~rnhunyetın en ~erme er~~ ~~nı fazla mevcudiyetine göre bugünkü okul. kendisine daha fazla bir gelir temini için 

- Hasan Bey, yeni bir 
ikarar verilıni~ .•• 

(Karasu müstesna) tenvirat elektrikle hır başarı \'e armagan vermesını şu ·• Kar ihtiyaoı karşılamamaktadır. Kangal esaslı bir şekilde ıslaha karar vermiş bu. 
Yapıldığı halde Kandıra çok kadim bir ranla kaydetmektedirler. 

çevresinin en büyük ihtiyacı okuldur. lunmaktadır. Belediye knsaba yollarının 
kasaba olmasına rağmen elektrik gibi lü- (Eg. itmen kursu )nun noksan kısım- Kasaba çe · d ·ıoo 000 d k k 

vresın ~ u , P ar a. tanzimine, ve kasabayı :ığaçlamaya, dük. zumlu ve medeniyetin yegane vasıtasın.. ları da tamamlanmaktadır. E0ilmen b"ılı' zer araz· oluo b 22"" 000 d k k" ı kl 
n ı unur. .,, e arın. an arın şe ini değiştirmeye, her saha1a dan mahrumdur. Elektrik meselesi de n'amzedlerı·, memnun, çalışmakta ve d · tif d d'l kt d" 

an ıs a e e>e ı me e ır. yenilikler teminine çalışmaktadır. aynen su meselesi gibi ihtilnflara yol aç. kurslarda gerek derslerin, gerek hayat 
ş ve bu yüzden bu zamana kadar müh. intizamının mükemmeliyetinden dola-

' l,kalınıştır. Evvelce bir takını müt~ yı sevinçlerini izhar etmektedirler. 
--""~--· - ~ "" .,r tarafından elektrik için müte-

falar alAkadarlara müracaat e. Ladik Halkevinde 
il.:. e muvaffak olunamamıştır. Su 

ık meselelerinde alakadar ma. çahşmalar 
çok yakından ilgili davranma- Samsun, (Hu-

ıemleket namına dileriz. susi) Ladik 

.•. Bundan böyle umu _ 
ıni yerleri kirletenlerden ... 

) 
Halkcvi çalışma. 

larında büyük bir 
hız ve istek göze 
çarpmaktadır. Bu 
sene açılan Halke. 
vinin kısa bir za. 
manda muhitte 
sosyal ve kültürel 
bakımdan oynıya. 

cağı rolun ne ka. 
dar mühim olduğu 

derkardır. Resmimiz, Ladik Cümhuriyet 

Halk Partisinin, Halkevi işlerine b:iyük 

alAka gösteren genç başkanı Raif Ecevi. 

di göstermelrtedir. Çalışkan başkan, ay. 

ni zamanda halk şiirleri ve milli destan. 

lar yazmıik hususunda muvaffakiyet 
göstermiş bir zattır. 

Siirdde yağmurlar 

... Para cozası .alınacak. 
mış .•• 

Hasan Bey - Felaket a. 
zizim, bundan böyle b!zim 
çocuklar karpuzları, ka • 
vunlan, portakalları evde 
yiyec(!kler, kabuklannı da 
odalara atacaklar demek • 
tir. 

( KUçUk mem ~eket haberleri ) Afyonda muhtarlar kursu 
Trabzonda arazi te\'7:İİ Afyon (Hususi) - Halkevinin her 

Mevstmln kış olması ve muhltın de arızalı muhtar seçiminden sorıra yapmakta ol 
bulunması hnseblle ş!:ndlye kadnr tevzll biti- duğu muhtarlar kursu bu sene de Ha
rllemtyen nrazı işleri sona ermek üzeredlr. ziran içinde açılmış ve ı O gün devam 
Şimdiye kndar yalnıı merkez kazn ve köyler- t · ı· B'"t·· d · ··d·· ~ · 
-:ıe arazi işi için yapıln.n masraf 263 bin lira 1 e mış ır. u un aıre mu ur ve cımır-
geçmı:.ktedlr. Diğer kaza ve köylerde ara~ leri tarafından il~ili kanunlar, köy iş
tcvz.l ı,i bıtlr.Jn•ekte ıs~ de yalnız Maçka ka- !eri ve muhtarlar vazifeleri etraflıca 
znsının kırk dört köyii geri kalmıştır. Bu anlatılmış; muhtarların bilr!ileri artı· -
köyler için de tevzi edilecek 2948 hektar ara- rılmıştır K k f d 1, l t 
zı mevcuttur. · urs ço ay a ı o muş ur. 

Dava Kurumu Jntlbabı Halkevi muhtarlar için hususi toplan-
Şehrimlz Hava Kurumunun yeni ldare tılar tertib etmiş; sinema göstermiş ve 

heyeti intihabı yapılmış reisliğe Trabzon son günü de şehir gazinosunda muhtar
gilmrük müdürü Necdet Şener ve idare hey- lar şerefine 200 kişilik bir ziyafet vcr-
eti nzalıklnrınn da avukat Rngıb Öztürk, miştir. Ziyafette d i ·· d ·· 

1 
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Halid Akman, Teğme!l Hnkkı, avukat Cemal . , . a re mu ur erı, ar-
Karnhan, Cemal Rıza Çınar ve Beklr Ku _ tı \e Halkevı azaları da bulunmuş, sa-
laksızoğlu seçllmlşleıdlr. mimi hasbıhaller yapılmıştır. 

!\fara ta yeni :rol ve köprüler 

Nafıa Vekfiletlnce yaptınlmnkta olan Afyonda iki kişi asıldı 
Mnrnş-İll~lu yolu ve cAksun nchrl üzerin - Af (H ") B" k ·· 
deki beton köprünün inşası tamamlandı ve yon usust - ır aç yıl oncc 
geçişe açıldı. Şimdi şosenin daha iyi hale Keçeci Ahmedi taammüden öldüren 
getirilmesi bekleniyor. Sinanpaşadan Zaim oğlu Bayram Kara 

.. l\larnıı ıı~rus müdürü göz ve Said oğ1u İlvas Karakoçu'un 
Mnraş ınu!us mfitluru Osman Baytekin, idam cezaları tasd"ktcn gelm"ş b 

dileği lizcrlne nnlrıedildlğl Blleclğe gitmek 
2 

. r . 1 , ~e U 
üzere lkl gün sonra buradan ayrılı:ıcakt.ır. ceza 7-6-939 da ın.az edılmıştır. 

Memleket haberlerimizin 
devamı 73 üncü sayfadad11 

Ayancıktan yazılıyor: Mekteblcrin tatili münasebetiyle Ayancık spor kuru. 
mu muhtelif vilayetlerde okuyan gençleri toplıyarak (talebeler muhtelit takı. 
mı) yapmış ve iki takım meydana gctir.rrtiştir. Geçen Pazar aralarında bir maç 
tertib eden bu iki takım maçı (A) takımının ga1ibiyetile bitmiştir. Resim her iki 
takımı bir arada göstermektedir. 



6 Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında 1 

Esnafın muayenesi 
Meraklının sesini duydum: 
- Bay bay! 
Döndüm baktım: 
- Beni mi çağırdın? 
- Seni çağırdım ya, tam üç gundür a-

çım! 
- Vah vah ... Oruç mu tutuyorsun? 
- Oruç tutmuyorum. 
- O halde yakmda bir lokanta var, o 

raya gidelim, daha ben de y~mek yeme. 
dim, birlikte yeriz. 

Boynunu büktü: 
- Ben lokantad:ı yemek yiyemem ki! 
- Neye tereddüd ecı:yorsun canım, o 

kadar zamandır arkadaşlık ediyoruz. Bu 
sefer yemek parasını ben veririm. Bir 
başka sefere de sen verirsin! 

- Ben param oımadığı için yemek ye. 
miyor değilim ki, inanmazsan bak. 

Açlık bizim meraklının zihnine vur • 
mUJ olacaktı. 

- Paran yok demeclim canım, arka .. 
dq arkadaşı yemeğP davet etmz mi? 

Meraklı beni dınlemiyordu. Elini ce • 
bine sokmuş bir cüzdan çıkarmıştı. Cüz -
danı açtı. 0lzdan para dolü idi. 

- Paran da var da ne diye yemek ye. 
miyorsun? 

- Nasıl yiyeyim! 
Koltuğundaki gazeteyi açtı: 
- Gazete ne yazıyor. dinıc .. 
- Yemek yemeyin, diye yazı mı var?. 
- Keşki öyle olsa.. dinle hele: 
cEsnafın S'Ihhi muayeneleri için tayin 

~dilen müddet bitmiştir. Yapılan tetki • 
kata göre esnaftan seltiz on bini muaye • 
neye gitmemşilerdir. 

İşin asıl mühim tarafı, muayene kaça. 
ğı esnafın bu hareketlerinin ihmalden ve 
mali kaygudan ziyade hastalıklı oldukla
rı için. işlerinden menedilmek korkusun
dan ileri gelcliği §frpheszdir.> 

- Olur ya! 
,- Nasıl olur dostum, düşün bir kere bu 
havadisi okuduğumdanberi ne kadar es -
naf varsa hepsinden fÜphelenmiye balla. 
dun: Lokantaya gidemem. Çünkü yemek 
leri pişirenlerin, bulaşıkları yıkıyanla • 
nn sari hastalıkları olduğundan §ilphe -
leniyorum. Bir satıcıdan bir çörek ala • 
marn, satıcının sıracalı olmadığını nere. 
dcın bileyim.. Şekerciden beş kuruşluk 

şeker alamam .. Şeker koyduğu kağıdı, 

elini tükürükleyip duvardan koparan çı. 
rağın verem olmadığı ne malum. Bir su.. 
cudan su içemem ... Velhasıl üç gündür 
aç, susuz dolaşıyorum. 

Yüzüne baktım; traşlı idi: 
- Traş ta olmamışsın? 
- Nasıl olayım, beni traş edecek ber. 

ber sar'alı ise, traı ederken sar'ası tutup 
boynumu kesiverirse ..• 

- Peki amma senin bu halin ne ola • 
cak? 

- Neye? 
- Açlıktan, susuzluktan öleceksin. 
Güldü: 
- Ne olsa bir bulaşık hastalığa yaka • 

lamp siz de arkamdan gelecek değil mi. 
siniz? 

Ellerile aç karnını bastırdı, ayakları. 

nı sürüye sürüye yanımdan uzaklaştı. 

r:J ünı-et ::f.JuliUi 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
" Şoför,, ismi nereden geliyor?. 

Otomobil kullananlara verilen cşoför> 

fsminin nereden geldiğini biliyor rnusu • 
nuz? 

Henüz otomobiller icad olunmazdan 
evvel Parjste kömür ile :işletilen buharlı 

otomobiller mevcud imiş... Bunları 

idare edenlere kömür ocaklarından do. 
'layı c~oför> ismi verılmiş. İşte o günden. 
beri, ve otomobillerde görülen tekamül. 
lere rağmen ıotör ismi ipka edilmiş .. . 

Buna inanır mısımz? 
Amerikada Çar

liston §ehrinde bu 
lunan bu fabrika 
sahasında öyle mu 
halif rüzgar eser 
ki, fabrika baca • 
}arından birinden 
çıkan dumanın sağa, diğerinden çıkan 

duman ise sola doğru tüttüğü görülür. 
Buna inanır mısınız? 

Fenerli adam 
İngiliz Kolom • 

biyasında Lang _ 
leyde yaşıyan 

Brourn ismindeki 
bu adam Kanada 
ordusu ile Fran • 
saya gitmiş, ora. 
da hizmet görmüş. 
tür. Harbde aldı • 
ğı yaralar netice • 
sinde, karanlıktan 

korktuğu için gece 
gündüz yanar bir 
fener taşımak hastalığına tutulmuştur. 

* Bu şekilde ne buluyorsunuz? 
Yukarıda gör • 

düğünilz şekli bir 
Amerikan rt>ssamı 
çizmiştir. İddiası. 
na göre de bu şe. 
kilde cHclen Win. 
daranda Zube-r, 
kelimelerinin harf 
leri mevcud bu • 
lunmaktadır. İnan 
rnazsanız, bir ke • 
re de siz dikkatle gözden geçiriniz. -·-············ ... ······· ................................................... ·-····· ····---······· ................ ····-· 

Bilgüyen münakaşa 
Daima tehlikelidir 
- c 16 senedenberi evliyiz, fakat 

ayrılmak üzere bulunuyoruz> .Mek· 
tubuna bu satırla başlıyan bay cH. 
H.• bana bir de uzun hikaye anla-

. tıyor. Sonunda da soruyor; 

- Şimdi söyleyiniz, kim haklı? 

· Mektub gözümün önünde, fakat 
okuyalı bir dakika olmadığı halde 
muhteviyatını size anlatmaktan aci ... 
zirn, o kadar uzun, karışık, yekdi .. 
ğeri ile münasebeti olmıyan bir sürü 
vak'alardan mürekkebtir. Yalnız şu .. 
nu kaydedeyim: İçinde bir aldanma 
ve aldatma vak'ası yoktur. O tarz
da ki bütün mesele bir aile dediko
dusuna irca edilebilir. Şu halde ce -
vah veriyorum: 

- Kabahat her ikinizdedir. Hata 
evvela aranızda geçmiş herhangi bir 
münakaşayı, bir anlaşmamazlığı içi· 
nizde muhafaza etmiyerek muhitini· 

ze yaymakla başlamıştır. Ve bir de
fa iki kişilik münakaşa 1 O kişilik 

münakaşa halini alınca içinden çı .. 
kılmaz bir vaziyet hasıl olmuştur. 

Eski diplomasinin en mühim bir 
kaidesi iki devlet arasında yapılan 
müzakereleri gizli tutmaktı, haki • 
katen bu usulün faydası da görülü
yordu. Gönül işlerinde de vaziyet 
aynidir, hele aile işlerinde böyle ol
duğu muhakkaktır. 

Bay cH.H.> benden ne yapmaları 
lazım geldiğini sormuyor, zarar yok, 
kendiliğimden söyliyeyim. 

- Aranızda anlaşınız ve bir gün 
bana anlattığınız münakaşalarda yer 
alınış olan iki tamf ailesinden kaç 
kişi varsa hepsini de bir ziyafet sof
rası etrafında birleştiriniz ve onlara: 

«Bugünden itibaren aramızda me
sele kalmamıştır• deyiniz, tafsi{lat 
vermekten de ictinab ediniz. Birçok
larında kaşların çatıldığını görecek-
siniz. 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Erkek çocuk 

elbisesi 

--ç_ ,,,,,_) 
··--~ T' .. ,. f 

Temmuz 4 

Çatalcada işlenen bir cinayetin 
muhakemesi başladı 

Alacak yüzünden arkadaşnn öldüren suçlu, cinayeti 
tevil ederek anlatıyor 

Bir müddet evvel Çatalcada vukua gidersin> dedi. Evine gittik. İçeri gi -
gelen feci bir cinayetin muhakemesi - rince, arkadaşım silahıııı çıkartarak 
ne ağırcezada dün başlanmıştır. minderin üzerine koydu. Ve bana: 

Hadisenin suçlusu bulunan aşçı Hü- c- Şu lambayı tutuver, şarjörü dü
seyin Uçann çok sevdiği bir d.:rstu O· zelteceğim> diyerek, tabancayı eline 
lan Arif Çavuşu, bir alacak meselesin- aldı. Silah işte bu sırada, birdenbire a
dcn dolayı tabanca ile öldürdüğü id - teş aldı, çıkan kurşun da Arifin ken -
dJa olunmaktadır. disine isabet etti. Yoksa, Arif bana 

Son tahkikat aç1lmasına dair mah :- vakıa borçluydu amma, ben bu mese
kemede okunan karardan anlaşıldığı - leden dolayı onu öldürmüş değilim. 
na göre, vak'a şöyle cereyan etmiştir: Mahkeme, hadise şahidlerinin cel -
Yakın ve sevişen iki arkadaş olan bine karar vererek, muhakemeyi baş

Hüseyin Uçarla .Arif Çavuşun, cinaye- ka bir güne bırakmıştır. 

te takaddüm eden günlerde bir alacak Sarkmtllık eden bir genç hapse 
meselesinden araları açılmış, gene gö-

Ceket, pantalon, bolero ... Oğlan ÇO- rüşüp konuşmakla beraber, birbirle - Y8 &rkadaŞI para C9ZaSlna 
. . . . . . rine karşı kınlm1şlardır. Geçen Mart mahkQm edildi 

cuklar açın ışte en pratik bır elbıse ... Sı. . "si d b" k k kt k 
cakta yalnız ceket pantalonla gezerler. ayı ıçeı: .n e . ır a şa~ so a a ar - Dün, Sultanahmed 3 üncil sulh ceza: 
Serin çıkınca kısa kollu minimini bir bo. şılaşan ıkı. eskı dost,. bır yere oturarak hakimi, bir sarkıntılık hadisesinin du-
l l h . k da t d şarab içmışler, haylı sarhoş olduktan 
ero on arı, ıç sı ma n, er en sonra . A 'f' . •tm· 1 ruşmasına bakmıştır. 

- - kt k sonra birlıkte rı ın evme gı ış er - 1 uşurne .. en orur. .. .. . dir. Şahidlerln anlattıklarına nazaran Hadisenin . suç usu bulunan Fethi 
Her uç puça da elde orulecPktır. Ce- . . ku d k'ld 1,, 1 Pazar günü nışanl1sı Havva ve Havva-

k t. t l d"ğ 1 ı kl . cmayetın vu u a şu şe ı e an .. şı - d . D'l" " 'J b' l'kte e ın pan a ona u me ere e enmesı İki . k't ttl a·kt ııın kızkar eşı ı ara 1 c ır ı ~ez -
çok kullanışlıdır. Bolero açık mavile mıştır: . sı l kgeç vaH~" ev: .n•.r ı en mekte olan Mehmed adında bir gencin 
. l "...+' E k . v.d. 3..5 sonra, hır ara ı a~çı useyının. k l k 
ış enmıj.ır. sas ren nar çıçegı ır. . d' . 1 d' h önüne çıkmış, genç ız ara arsı. ya -

1 d k . b b kl b" 1 kl c- Şım ı sem vururum 11 ıye ay- .. . .. 1 .. 1. 
yaş arın a ı e e ere oy e ren er ya_ v •• 'lın' b b' 'l"h . t kışıksız ve mutecavız soz er soy ıye -

kırdıgı ışıtı ış, unu ır sı a sesı a- k hl k t . ti 
caşır. k"b . t' B' d d d ı-ek, sar ın ı c mış r. 

ı etmış ır. ıraz sonra a o a a .. k k d F th' i 
ki Jamba üflenerek. ev karanlığa gö - Bu yuzden çı an avga a ~ ın n 

Güzellik bilgileri mülmü , katil ise bu sırada firar et - arkadaşı Osman,. d~, Meh.mede bır yum 
. t" ş ruk vurarak, hadıse polıse ve mahke-

mış ır. · 'k 1 t · t' Yağlı kreminiz ivi ise yüzünüze bol bol Bütün bunların netice ve hülasası: meye ıntı a ~ mış ır. d h"k" 
sürmekten ve par~aklarınızın ucile ha- Arif Çavuş, arkadaşı Hüseyin tarafın- Dünkü. mtl akeme. ~o~~n ~· : ım 
fif hafif vurarak cildinize içirmekten dan göğsünden vurulmak suretile öl - suçu sabıt olan Fethıyı 'f gu? ~pse 
korlonayınız. Znrar göreceğiniz aklınıza d" "lın" t" . mahkum ve derhal tevkı etmı~, 5 -

uru m: ur · d" kte 16 lira para ce -
bilC' gelmesin. Bilakis, cild ancak böyle Maznun Hüseyine gelince, o, hak - manın ıse ovme n "lın' t' · ·ı t · es'ne karar verı ıc; •r. beslenir ve bu sayede taze kalır. kında bu tarzda yürütülen iddiayı rcd zası e ec~ıv ı • l b" * ve tevil etmektedir. Diin. ağırcezada Elektrık cereyam ça an ır 

~ . yapılan sorgusunda, hadiseyi şöyle an- adam 3 ay hapis yatacak 
Boyun çnbuk lorışır. Buna manı olmak latmıstır· , A b · 

· · ı. #1'1• ' 1lk apan go lS-lsüyorsanız onu saba. , akşam, parma - _ o gece, Arifle biz sokakta dolaşır- Ba'>~ .. t'i y, .. ,.. 
larınızın ucile, çenenizden göğsünüze ken, bir ara yanıma sokulan muhtar r-' , uncu . un:' ~i:latind<'~·. ce • 
doğru oğunuz. Amma bastırmadan, hır- Hamza, Arifin bir bakkal dükknnY' da hiç düşünmefü: •. ..,, , nk,.,.~dısı ad• 
palamadan... girerek, tabancasını doldurdu~unı.ı A J l. ~ * ~emişti. Ben, aldırmamıştım· ayır, kat'iyen o hususta tama. - - •""' - ~~c-

Alın da pek erkenden, hatta daha kör- tam birbirimizden ayrılacağımı:ahil olmakla beraber kul r.csıne 2 dur•~ası 
pe denecek bir çağda bozulabilir. Yağlı da, Arif beni evine davet ederE.t aelen dedikodulardan ve O.ı! lir ki ~y mud • 

c- Gel, birer kahve içelim d lerdcn bu hayatın pek arzi:lrı2.Ujıı tır. 
kremle günde yirmi kere ortadan yanla- bir hayat olınadığını anlıyo • ı=al-=--===,,,. 
ra, aşağıdan yukarıya doğru hafifçe o. A'acak yuzunden bir a . rahat bi_r ömUr sürmek vı -~~a 
ğuşturunuz. Bu tehlikeden kurtulursu. -
nuz. yaralandı xıerle ugraşmaktan zevk du -"!! 

Cibalide Üsküblü caddesinde oturan ile ona baktı. İnce çi.Z;.!" lctn Ei rüsk 
Mevsimin tathsı Mustafa ile Fenerde oturan Yusuf ara vap e bir şekilde1 vupuru gelecek 

Yarma şeftaliden de, et şeftaliden de sında alacak yüzünden kavga çıkmış, hafta sonlarında limanımıza gelecek • 
!?pıl.a~mr. Et. ?eftaliden yapacaksan:z Yusuf bıçağını çekerek Mustafayı sol tir. 3500 tonlu~ . ol~n Tırhan vap~ru 
ırılenru ~eçersınız. Bol suda .. y~.karsınız. kolundan yaralamıştır. limanımıza getınldıkten so~ra ~tr.u~ 
Sap yerındcn. yav~ş~a oyar, obur .başım Yaralı Cerrah paşa hastanesine kal . vapuru üçüncü bir kazan ilavesı ıçın 
delmeden çekrrdeğ111ı çıkarırsınız. Alınanyaya gönderilecektir. 
Ş k · d k t " dınlmı.ş, suçlu yakalanmıştır. e erı su a ayna ır, şurup yap:ırsı - T h ndan sonra Ağustos i-

nız. (Bir kilo şekere yarım litre su koy- Bir otomobil bir çocuöa çarptı ır an va~uru .. 
1 

k ve 
malıdır.) bu şurup hafif bir ateşin üs - 2351 numaralı otomobil Okçumusa çinde de Dogu vapuru. getırı ece 
tünde iken şeftalileri yavaşça içine ko _ caddesinden geçerken 1 o yaşında Ke • Karadeniz hattına tahsıs olunacaktır •. 
yarsınız. Hiç karıştırmadan ve içine ka- mal adında bir çocuğa çarparak hafif- Almanyaya ısmarlanmış ola~ gemı-
şık sokmadan bir iki taşım kaynatırsı _ çe yara lam ıştır. lerden Şalon da, geçen hafta içınde de-
nız. Sonra kepçe ile şeftaliJC'ri birer bi - Bir otomobil motosiklete çarptı nize indirilmişti:r;. Bu vapurda maki -
rcr nlır, tabağa dizersiniz. Üstüne şuru - . B v • • d ne aksamı ve diğer tesisatı ikmal olu-
bunu dökersiniz. Soğuvunca yersiniz. Veznecılerde ozdogan kemerın e o . . . . . 

Y f ı 'd ~ k turan Ahmed. dün motosıkletle Beva - narak Teşrınısanıde lımanımıza getı -arma şe ta ı en yapaca sanız, o va _ ' _ . .. · . . 
kit çc>kirdeğini çkarmaı;sınız. Kabu,ğunu .zıda dogru g~lmekte ıken Şofor Mch - rılecektir. 
incecik soya:rsınız. Sonra tıpkı öbür şef_ medin idaresındeki 2130 numaralı oto- -------

1 t K t . · a L"ıse ve Oniverslte kemplerı açıldı tali .gibi pişirirsiniz. mabil e çarpışmış ır. aza ne ıcesm e 
İsterseniz .şeftalilerin üstüne birer par Ahmed motorsikletten düşmüş ve ba -

ça kaymak koyarsınız. Et şeftalide bu cağından yaralanrn1ştır. 
kaymak parçalan çekirde~lerin yerine Yaralı Cerrahpaşa hastanesine kal -
konulur. Görünüşü dnha hoş olur. dınlmış, suçlu şoför yakalanmıştır. 

..... ,.-........... ·-···········-··-········ ........ ·-·-------··-·--··-··----------
Bacaksızın maskaralıkları: 

' 

Lise ve üniversite askeri kamplarına 
dünden itibaren başlanmıştır. Üniver-

site kampına 1600 talebe iştirak etmif 
tir. _________ ... _______ _ 

Çiçek toplarken 1 

... .. . . '-
. .. '.. . . . 

••• 
' • ' lı • 

•._•) ., ' 

~ -
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• 
ltalya aldanıyor! 

Bundan sonra akıl ve mantıka rücu etmek isterse onun 
için tek çıkar gol Arnavudluğu iade ile Akdenizde 
ve Balkonlarda tahakküm davasından vazgeçmektir 

Yazan : Emekli General il. Emir Erkilet 
Bir vakitler ... dost 

ve müttefi!tlcrıne hi. 
yanetten kendini ala. 
m.anıış, onları sene • 
lercl' aldatarak isU • 
iadesini teminden 

Manisa 

si mi İtalyaya ümid 
veriyor? Mihve:ı 

Danz.ig vesair isti -
karnetlerde harekete 
teşvik eden aca.bn 
bu hadise midir?' 
Farzedelim ki Rusy:ı 

Uzakdoğuda "erile . 
cek bazı garantiler<' 1 

karşı tarafsız kal 

mayı kabul etsin ve 
ya en fena bir ihti 
mal olarak Lehısta . 
nın bölüşrnesinde Al. 

ta diyebiliriz ki Cenubi Tirol ve Triyeste. 

yi muhafaza edebilir. Yoksa Mussolini-

nin dimyata pirince giderken evdeki buL 
gurdan olması pek muhte~eldir. 

H. E. Erk~let 

Sayfa 7 

( Son 25 yılln meşhur cinayetleri ) 

cenueıBöu cinaueu 
lstanbulun tanınmış zenginlerinden sarraf 

Sülegman e/eni ·, karısı ve oğlu 
bir gece evlerinde ııudll öldürlll111.ilalerdl? 

c- Hişt!. Pencereyi aç Raif' .. • 
c- Peki usta! ..• 

Demir. tahta ve çivi elleri arasındn 
mukavva gibi dağılmaktadır. Pencere a. 
çıldı. Şimdi birer birer köşkün içine sü. 
zülüyorlar. Köşkün içi sokaktan daha 
karanlık. Kırıp açtıkları pencereden taş. 
lığa giren dört haydud, karanlığa alışık 
gözlerile, kediler gibi fütursuz ve sessiz 
yürilyorlar. İşte sofa ve merdiven. Ayak.. 

- Vermiyeceğim! •• 

- Al öyle ise!. 

- Bu da benden!. 

- Sana da! •• 

Yere düşüp kı.rılan ve sönen bjr idare 
lambasının güriiltüs:i duyulmuyor bile. 
İki ihtiyar kan kocanın feryadlan koca 
köşkün içini çınlatıyor. İki insan vücudil 
kanlar içinde yere yuvarlanıp can acıla. 
rile tepiniyorlar. 

Haydudlardan bir, ikisi yatak odasına 
dalıyorlar. Bu sırada üst kat merdiven. 
!erden bir adam haykırarak aşağı koşu. 
yor. Bu, evin biricik oğlu filiz gibi bir 
delikanlıdır. Daha yirmi iki yaşında. 

Ana ve babasının yerlere serilmiı 

kanlı vücudlerile karştlaşan delikanlı. 
haydudların üzerine atılıyor. Kısa fakat 
çılgın ve korkunç bir boğuşma oluyor. 
Neticede, dört haydud birer bıçak darb~ 
sile onu da biruh olarak yere seriyorlar. 

Üst ve ba§ları lnsan kanı ile kıpkızıl 
kesilen haydudlar, köşkün bahçesine, O

radan sokağa fırlıyorlar. Fakat duvar 
dibinde, onlan bekliyen arkadaşları ve. 
rine. namluları alınlarına çevrilmiş p~lis 
ve bekçi tabancalaril~ karşılaşıyorlar. 

f 
larmın uçlarına basa basa, tırmanır gibi 
yıik:arı katn çıkıyorlar. Aralık kalmış 

bir oda kapısından içeri dalıyorlar. Kö. 

İşte bir zamanlar, 1stanbulun tanın. 
mış zenginlerinden sarraf Süleyman e. 
fendinin köşkil bir gece :vansı h8yle ba. 
sıldı ve o zavaltı iki ihtiyar ne genç O

ğullan böyle 5ldüruldüler. 
şedP bi" sandık duruyor. Hep birden ona 
dokr'ı ıvürüyorlar. İçlerinden biri söy~ 
lüyor: 

c- 1şte o sandık-..
Bir ses onu tersliyor~ 
c- Sus be •• zırıltı etme! •.• 

Küçük asma kilidi kınp sandığı açı. 
yorlar. Çamaşırlar odanın ortasına f 
l 1 

ır. 

atı ıyor. Bir çanta içinde biraz para b' . h , ır 
zı!11et ma fazası ve içinde kıymetli bir 
~pe ~uluyorlar. İçlerinden biri, llkayıd 
soylen1yor: 

- Bunlar hiç .• 

Bu sırada karp odadan bir ses haykı. 
rıyor: 

c- Kim o!. Kim var dqarıda?! •• 
. ~ayıdudlar birbirlerine bakıftyorlar. 

'sırı korkuyor: 
c- Yandık be! •• 
Dördü birden, ıesin geldiği oda kapı • 

sına doiru yürüyorlar. Sofada sakallı ve 
altmışlık fakat celUl' bir Dıtiyar, gecelik 
entarisile onları karşılıyor. Bir elinde 
bir idare lAmbası, öteki eli bonlboı, yü. 
zünUn damarlan hiddetten tltriyerek so. 
ruyor: 

* 
Yakalanan ve cürümlerini itiraf eden 

katiller, Erenköylü tatlıcı Raif, Yahya, 
Tophaneli ve evkaf kitabetinden mazul 
Tevfik, Kara Ahmed ve Fahreddin adla.. 
rında beş hayduddu. Bir yıl kadar süren 
muhakemeleri neticesindı:? Raif, Yahya, 
Kara Ahmed idama. Tevfik ile Fahred
din on beşer sene küreğe mahkum edil
diler. 

İdama mahkılm olan Raif :ıe Yahy.:ı, 
biri 318, diğeri 322 senelerinde gene birer 
masumu öldürdüklerinden dolayı on be. 
şer sene küreğe mahkQm edilmiş iken 
meşrutiyetin ilAnında affa uğrıyan ikl 
azılı cani idiler. 

Ali Kemal ...................... _ .... ___ .... _ 
20 milyon lirahk i,··;;j;;İ···--

hazırlamyor 

Be~iyenin S senede yapilacak işlere 
15 milyon lira ayırdığını, Nafıa Veka -
~etinin bu miktan 20 milyona çıkardı
gını yazm~tık. 

- Ne istiyorsunuz? •• .. . İstanbul Belediyesi imar işleri mü-
JUrüyüp ?üıılüğü. 20 milyon Hra ile yapılack 

ışlere aıd projeyi hazırlamıştır. 
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Senelik mezuniyetini İstanbulda geçir. 
)leğe gelip te on beş gün sonra buradan 

dar kaçan bir ecnebinin, evine gönderdi... 
ti bir mektub m!isveddesi elime geçtJ. 
tarihi bir vesika olabilir diye aynen 
naklediyorum: 

cOn gündenberidir resmen İstanbulda, 
lakat hakikatte bir papaz manastırında 
bulunuyorum. Allahın güzellerden güzel 
yarattığı fakat insanların alabHdiklerine 
çirkinleştirmiş oldukları bu yerde, üç 
muhtelif devrin tarihi yadiglrlannı üç 
günün içerisinde gezdim ve gördüm. Üç 
gün de, o gezinti ve ziyaretlerin yorgun. 
luğunu çıkarmak için oteldeki odamda 
sırtüstü yattım. Çünkü zevklerine ziya. 
desile ve hattA hükumetin müdahalesini 
mucib olacak derecede d:işkün old:.ıkla. 

nnı anladığı..ın İstanbullular, bizim gibl 
anzasız ve tehlikesiz yollardan hazzet. 
ıniyorlar. Onun için bütün sokakları 

altüsttür ve bizim panayır yerlerindeki 
Moskof dağlarını (montagnes russes) 1eri 
tanzir eder. Ayni zamanda İstan bulun 
~ir noktasından öbür noktasına nereden 
gidileceğini kestirmek te bir eğlencedir 
Mescıa benim oturduğum Beyoğluna, 

Galata denilen yerden otomobille ulaş. 

mak için biribirinden dar yedi sokaktan 
geçmek ve hiç akla gelrniyen bir istika. 
met tutturduktan sonra, Bo~azkesen gi. 
bi korkunç bir ad taşıyan bir bayırdan 
hrmanmak lazımdır ki bu, İstanbuldan 
kkendeıiyeye gitmek için Marsilyad~n 
lolanmağa benzer. 

İstanbul şoförleri birer han1cadır. Her 
tnıre kuzu kuzu inkıyad ettikleri gibi, 'l 

daracık geçidlerden öyle bir cesaret ve 
meharetle geçerler ki kalbi zayıf olan 
~ir yabancı muhakkak bir buhran ge~ 
Jirir. 

Otellerin vaziyeti fecidir. İsmen birin. 
ci, fakat otelciliğin bugünkü müterakki 
ıekline göre üçüncü ve hatta dördüncü 
derecede olan bir İstanbul otelinin sahi. 
bi dünyanın en bedbııht mahrnkları me. 
yanındadır. Mobilyası da kendi kadar 
eski bir binanın içinde, o, çok rüzgArlı 

bir yere kurduğu ağının bir köşesinden, 
düşecek sersem bir sineği ilanihaye bek. 
liyen garib bir örümcek gibidir. Türkler 
otel hayatına alışık olmadıkları cihetle 
o beklenilen sinek behemehal ecnebi ola. 
ca.ktır. Bu zamanda ise, buralara düşe. 
cek benim gibi enayiler yeryüzünde çok 
olmasa gerektir. 

1stanbulun eğlencesi herhalde mebzul 
olacak ki, resmi makamlar, İstanbullu. 

Edebi tefrikamız: 4 

i 1 ......................................................... 
ların mill1 bir tehlike haline gelen israf. 
larma ıed çekmek için, vaktile kl5ylere 
mahsus neşredilmif bir kanunu buraya 
da te~e lüzum görnıüşler. Likin ben 
_ ihtimal yabancı olduğumdan - burada 
eğlence namına bir ıey bulamadım. 

Yerlilerden dinlediğime göre bu ıene. 
ye gelinci ye kadar lstan bul da her yu 
bir estival yapılırmış. Yenibahçede orta 
oyunu, Llngada zurna konseri, Beıikte+ 
ta pehlivan gürefi, Eyübde horoz dövü~ 
gibi mutena eğlencele.r olurmuş. Yazık 

ki ben buna yeti~emedim. Yoksa ben dP., 
dokuz canlık ailesini yanına alıp ta, ilci 
francıla, iki kutu sardalya, yüz dirhem 
kaşar peyniri ve bir okka domatesle Ka. 
mondo. mezarlığmda Pazar tatilini geçi. 
ren Hasköylü Yahudi gibi: 

- Ke cumbuş! Ke cumbuş!. 
Diye, sizlere, ne türlü eğlendiğimi bal. 

laniıra ballandıra anlatırdım. 
Şimdi bu festivaller yok. Lakin gene 

de İstanbulun yerlisi büsbütün eğlence. 
den m.:ıhrınıı değildir. 

1 • 

KÖYIDElli DOST 
....__'73ue/ıaı,,, Cahid 

Çok çapkınlık etmiş insan - ı buırada geçirmeniz için rica eJersem 
Jann sevgileri çıldırasıya olur. Bu sev- muvafakat edersiniz. · 
giler emniyetlidir de. Çünkü önceleri Bu teklifte o kadar ince bir kibarlık 
sevgi diye baş vurup geçtikleri müna· vardı ki iyi hayat sürmüş bu temiz in
sebetlere tak1lmadan kendilerini bH- sanın hüviyetini bütün aydınlığı ile 
miyerek (Kadına karşı mukavemet ) gösteriyordu 
idmanına ~ıştınnışlardı.r. Ve bundan Dedim ki! 
sonra sevdikleri zaman bu sevgi im • - Bu tesadüf benim için pek kıy • 
bikten geçmiş, yüksek bir sevgi metli oldu Osman beyefendi. Şehre 
olur. Osman beyin Parisli rahmetlisi dönmek mecburiyetinde olmasam bu 
herhalde böyle tecrübeden geçmiş bir güzel yuvadan aynlmak istemem. Fa
sevgiyi de beraber alıp götürmüş. O kat sizinle görüşmek için artık fırsat 
kadar ki bugün bile bir kadım meşgul kaçırmıyacağıma emin olunuz. 
edebileceği muhakkak olan bu dinç ve - Teşekkür ederim dostum. Şehir 
yakışıklı adam o hatırayı biltiln haya- hayatından ho1,anmadığım halde iyi 
tına saklamak için dağ başına çekilmiş. bir şehirli benim en sevdiğim insandır. 

- Hararet bastı mı beyefendi. Geçtiğimiz camlı kapıdan mermer, 
- İyi tahmin ettiniz. Öyle güzel ye- aydınlık bir antreye girdik. Osman bey 

mekleriniz vardı iki beni itiyadlarun . sol tarafta insana ilk hamlede bir ame· 
tian ayırdı. Ve itlı-af ed~yim ki şimdi liyathane hissini veren açık mozaik 
1stanbu1a dönmek bana işkence olacak! döşeli, aydınlık bir salon gösterdi: . 

Osman bey saadet fışkıran diri kah- - Çalışma odam. 
kabalar arasında yerinden kalktı; Bütün bir duvar tavana kadar göm-

- O halde size köşkü gezdireyim me kütüphane. Karşı oephe çiçek bah
blraz açılırsım.z ve zannederim ~yı çesini seyrediyor. Baştanbaşa cama • 

Mesel!, dört etrafı deniz ve tabit kum. 
sallarla çevrelenmiş olan bu şehirde, haJ,. 
kın ihtiyacını düşünen makamlar ve 
müesseseler sun'i plajlar ve hatt1 bir de 
karada yüzme havuzu vücude getir~ 
ler. Sahil ahalisi oldukları için bittabi 
yüzme bilmiyen İstanbullular bu plljla.. 
ra devamla oralarda, yüzülmeyi öğrenir. 
ler. Meşrubat tarifeleri Belediyenin gay. 
reti sayesinde ucuzlatılmıştır. Hattl ba.. 
zı yerlerde, fiatlardan, bu sene dahi onar, 
yirmişer para gibi önemli tenzillt yaptı. 
nlmıştır. Buna mukabil, plaj ve gamıo 
sahihlerinin de zarardan korunmaları 

gözönünde tutulduğundan, rakı ne me
zenin gayrimüf ariki lAzımları olan ek. 
mek ile su parasını müşteriden aynca 
almalarına mesağ verilmiştir. 

İstanbullular, alaturka saza ve dJye. 
bilirim ki alelı1mum musikiye düşkün. 

dürler. Çalgılı kazinolara rağbet ziyade. 
dir. Bunlarda çalgı onda başlar, fakat 
adı çalgılı olduğu için meşrubat fiatlan, 
çal~ bulunmıyan saatlerde bile iki, üç 
kattır. 

• •an'at tarihinin 
dehası, bü .. 11ük mimar 

Türk eş sız 

Kapıda neonla yazılmış parlak ilô.n. 
lar, filAn ses yıldızının o cennette nağ. 
mesaz olacağını bildirir. Gider, bekler~i
niz. Nazenin, gece yarısına beş kala gö. 
rünü.r. Güftesi bestesinden, bestesi güf. Sinan, Kayserili olup Yusuf oğlu dedikleri Moldava seferine gitti. Ka • 
tesinden berbad iki şarkı okur, gider, Abdülınennan adında bir adrurun oğ- nuninin de bulunduğu bu büyük se "' 
Dinleyiciler mesttir. Lakin yıldızın sesile lu idi. On altıncı asrın başlarında ve ferde Prot çayının üstüne köprü kur -1 

sanmayınız; ondan yarıma kadar içilen İkinci Beyazıd gününde genç bir ço - mak icab etti. Mimarlar uğraştılar, fa
rakı ile, ve garsonun sunduğu hesap pu. cuk iken o zamanın en büyük bir o - kat bir türlü yapamadılar. Kanuni ise 
sulasının azametinden!. kulu olan İstanbuldaki acemi oğlanları mutlak köprünün yapılmasını istiyor-

Bazı umumt yerlerde, bir vakitler dil. kışlasına alınmış, orada yı11arca çalış- du. Sadrazam Lfıtfi Paşanın hr.tırına 
ğün, nişan, jübile gibi ne .. 'eli toplantılar mış, okumuş, yazmış, san'at öğrenmiş Subaşı Sinan geldi. Ve bu güç iş de Si
olurmuş. İsrafın önüne g;çmek için, çok yetişkin bir asker olarak orduya çık - nanın uhdesine verildi. Sinan, ordu • 
şükür bunları kaldırmışlar, yasak etmiş. mıştı. O, Yavuz ile birlikte seferlere daki işe yarar adamları toplıyarak on 
ler. Şimdi, artık iktısad etmeyi oğrenen gittiği gibi Kanuni ile birlikte de Bel - Uç gün i~inde o bataklık ve enli Prot 
halk, evlerde kumar oynamakla ve kem. grad ve Rodos seferlerinde bulundu. çayı t;.';Ü u ,.ta .t1 bir köprü 4urdu. 
di arala.rında toplanıp, otelde harcaya. Muhaç . seferinde gösterdiği yararlık - + . .. •. • nn: 1:n1ien soı;Ju!ıaz~ı
cakları birkaç yüz lirayı tasarruf edPrek, larla Pıyadebaşı ve sonra Zembe:re.f da hıç duşunme'lie.. ....... '"' ""t"' .. f ı5es 1.n:s 
dışarıdan tedarik ettikleri şampanya, başı oldu. Bağdad seferine gitti' ] ı ':1.ıqt?qp<KJ 
viski, soğuk yemek vesaire ile cümbüş. zaman Van gölü üstünde gemi ~ayır, kat'ıy~n o hususta tama. - - .·~ ~ - Jk 
leniyorlar. Vakıa bu, iki misline malolu. lAzun geldiğinden Sinanı ve ist:ıhil olmakla beraber kul r .. rsıne, K 

11hniITa"rla 
yor amma, hiç değilse, artık.larile ev hal- bilen İzmitli Yedibela Mahmtitlen dedikodulardan ve O.l\ di• ki 

1 
".Öklere çı -

kı bir hafta geçiniyor! tarafından Sadrazam Lt1tfi Paş lerf ~bu hayatın pek arz::'~uf n ;,,;yetiştirdi. · 
Yaz günleri İstanbullular bu kadar siye olundu. Bu iş Sinana hava J:' <P":l E' ;. obn~dı?ım anlıyo • 1ur adam. 

eğlence bolluğu içerisinde ne yapacakla. di. Sinan, orada iki hafta içinC:.ı g C1 ':'U!' om:r sürmek V
4 '"ok d;rı·alı 

nnı, nereye gideceklerini adeUi şaşırdık. türlü avadanlıklarile üç kadirga v, ~ ~graşma tan zevk d ' .!!' isbat 
larından evlerinde otururlar. Oturmak zırladı ve bunların kaptanlığını da ·· . . . ~f,. wuı kubbe. 
istemiyenler de tramvayla, çalgılı vapur. tüne aldı. Van gölünün öte yakasın - ,,W ona .baktı .. Ince çız.ı,.._ hlretülebniye-
1 l tr 1 1 b. · gü ı .. . . . bır sekilde' ar a, en er e gene ta ıatın ze ya. daki duşman askerlerıne bır baskın sınde ,,.J 11 Jlyasofya kubbesi gibi 
rattığı lakin insanların çirkinleştirdiJi yaptı. Birçoklarım öldürüp kaçırdığı kubbe devleti İslamiyede bina olun • 
mesire yerlerine gider, bir Atina 1eyaha. gibi on beş kişi de esir alarak Sadra - ınwıınm:.tır diye kcferci fecer · mi • 
t . ah b' .. }"'k ~l ' } ~·~ enıD 
ı P asına ır gun u Ce; enır er.. zamın yanına döndil İşte Sinan bu ya· .,....,.inenler· Mil 1il J J . . . . . · mar .,,~. ı s nıan ara ga e • 
YahudJnın .derl;ği gıhı: rarlığı üzerine Sadrazamdan birçok be bemiz vardır derlermiş. Ol kadar kub-
- Ke cumouş.:. Ke cumbuş!.> (diyeler ve sübayıık riltbesini aldı. Da- be doğurmak gayet müşküldür dedlk-

E. Ekrem Talu ha sonra bizim tarihlerin Karabuğdan (Devamı 13 üncü sayfada) 

kan. Fildişi renginde bir büyük yaz1 İki elini masaya dayamıştı. Şu anda - O yoğurt delisidir. Burada f sviç -
masası. iliklerine kadar hatı;ra olmuş a~ı rede gördüğüm şekilde yoğurdu şişe-

Masaya yaklaşmı.ştım. Yüzü aydın- yaşadığı muhakkaktı. Manzaranın aza- lerde yaptırıyorum. Hazır vardır in • 
lığa çevrilmiş büyük gümüş çerçeve meti içinde ürperdim. Sahne adeta mu- şallah. Beş dakika müsaade. 
içinde bir kadın fotografı gözüme iliş- kaddes tarihin canlanmış bir levhası Ben otomobilin ~astiklerini muaye
ti. Gürel bir sarışın. Bu muhakkak Os- idi. Pariste başlıyan macera yıllan ar· ne ederken Osman bey çakır gözlü ça .. 
man beyin sevgili rahmetlisi olacak. kada bırakmasına rağmen Domuzder6 vuşuna emirler veriyordu. 

Resimle meşgul olduğumu hisseden çiftliğinde ve bu metin, olgun insanın Burada işler adetA askeri intizamla 
Osman bey donuk bir tebessümle göz. bünyesinde hAia yaşıyordu, yürüyor. Osman bey adamlarını ma • 
1erini yere indirdi: Ben de hürmetle ve itiraf edeyim kine gibi çalıştırdığı için herkes vazı-

- İşte o... kıskanç bir hürmetle eğildim ve cO:t fesini de biliyor. 
Sesimı' çıkarmadan egı'""ldim nun gum" üş ""'r11r.>veli resmi önün~, 

• .. ~~ '$"- • Biraz sonra yeşil yapraklara sarılmıı 
Ele avuca sığmaz bir erkeğe ömrii - henuz bu kadar azametli varlığlnı his- "ç sepet get· dil 0 be b 1 d .w. .. h'd d ğ u ır er. sınan y un arı 

nün en civcivli anında firen yaptırdık- setme ıgım ve muşa ı olma ı un aş- tom b'l rı l"'"fri k 
tan sonra ona mes'ud bir yuva kuran ka, mutlak"tlşka. Ben de itaat ettim. 0 0 ı e e ı e yer~ 1 r en: 
ve hayatından çekilip gittikten sonra Ve bu da bana bir manevi ziyafet ol- :- Bu kayısıla~dan sizi~ de. hoşlan· 
da onu bütün hatıralarile bu yeşil ka- du ki yeni ~miyet hayatının gönül kı- d~gınızı zannederım. Sepetın bıri sizin-
şeye saklıyan kadına biraz daha cesa • rıntılarından ibaret maceralarından u- dir. . . . 
retle baktım. Bugün de bir Azize gibi sanmı.ş ruhum bu manevi :z.:iyafetten - Çok nazıksmız Osman beyefendi. 
kendine taptıran ·bu güzel kadının yü- kana kana nasibini aldı. Fazla yüz veriyorsunuz. Sizi tahmini .. 
zilnde erkek başlarını eğdirecek esrar· * n1zden daha yakın bir günde rahatsız 
1ı bir ifade var. Mat çehre üzerine çizil- Osman beyin Domuzdere ormanları etmemden korkunuz.: 
miş keskin hatları o kadar muntazam içinde zevkine göre ilAvelerle muhafa· - ~ğer bu bir sebeb ~la~aksa sizin 
ve ahenkli ki hattA bu uzunca yüziln za ettiği çiftlikten ayrılırken dedim ki: için bırkaç sepet dnha getırsinler. 
ruhunu yaşatan büyük göz bebeklerini - İlk fırsatta ziyaretinize gelece - Zarif bir ndam. İlk defa kaba bir çift· 
aramıya lüzum yok. Osman bey şimdi ğirn. İstanbulda çocuklarınıza bir şey lik knhyr~ı gibi gördüğüm bu ince ruh
biraz daha eğilmiş adeta ibadet eder göndermek istemez misiniz? lu, uyanık insana bütün kalbimle bağ-
gibi derin vir vecd içinde dalıp gitmiş- - Ben rica edecektim. Fakat zahmet landun. 
ti. olur diye ~saret edemedim. Beş dakl- Elini sıktım. Hareket ediyordum· 

Ses çıkarmadan, hareket etmeden ka beklerseniz Vildan'ın sevdiği kayı- Birdenbire aklıma geldi: 
durdum. Bu ilAhi dakikanın asaletini sılardan toplatayım. - Ya adresleri .. çocuklarınızı na~·' 
bozmaktan çekindim. Çif tıik sahibinin - Ya oğlunuı.. bulacağım? 
büyük kurşuni başı -biraz daha eğildi. Güldü: (Arkası vın) 



4 Temmus 

Yaprak bitlerine karşı 
mtıcadele nasıl yapılmalıdır? 

.................. _ ............................................................ \ ·------
,,....... • L h ·d fidanlara cirı.z olan ve ilmi adı ile Puıeron 
~bze, "''e" ve trr çefı • d G 1· . _ .J•ı d bitine karı• tütün ıuya çok layaalı ır. e ın 
teımıye _..en yapr. d b. · b'' ··1ı 

böceli de Pıııeronlarla mücadele e ız1m en UJ'" 
yardımcımı~ olabilir. • 

..... ·-·--·-·-----· .. ··· .. ·-···-··-·-'' ------------------·--~:;:-"·-------Yamn: Tamnmon 

Ona 
raslasam: 

- Bu kadar da 
vefas•zltk olur mu 
a canını, - diye li -
tem etmeje baflar. • 
Haydi ben işt.en bq 
kaldırıp gelemiyo -
rum; bari sizler bir 
gün toplanıp ge -
lemez misiniz? Hem 
efendim, bahÇe 
mi sizler de glSrmi
yeceksenir., Jd:mlel' 
görecek? 

Bu bahçe, tekad .. 
de çekildikten aon .. 
ra onun yegAne te .. 
aellisi oldu. Boı dur 
maya alışmadığı :L
otn ilk ~erde 
az daha deliye M
neookti; bir tüıf.O. 
kendini avutacak 
iş bulamıyordu. N4I 
den sonra yakın 
dostlarından biri, o 
na bu bahQeYI aa .. 
tın alıverince, ye -
niden dünyaya ~ 
ıniş gibi oldu. Şim 
di bütün ömrü o ~ 
rada geçiyor. Fır .. 
sat bulup ııehre gel 
dikçe tanıdtltların .. 

b c \ 

dan kime raslasa a _ tTzerinde yaprak bitini bulunan bir ~ dalı.81rbf.-:- ~a.-
he . ~1-useronlar. c - Kanadlı puseronlar. d, e - us mut• 

p. ... ~ Sirfüs sineğinin kurdu. g - Gelin böcetL 
•et;rı. ~ r ~o ,., sa'fı...;.,'IJ. ti _ıı - Gelin böceğinin kurdu 

lıbışt1 Jı\ltrefasızııı. . -,.~ • ~b ola:L J leşmek vasfına da maliktirler. Havalar 
aşıtıdf. başlar. raıı 0ğumaya yüz tutarken birbirlerile çjft. 
b~ı.._ Geçe ~ek, nebatlann ötesine berisine yu. 

litU! 4 
dar •-C. ~· 

• cc ~ """ 
llliyt tQ "ô 'er ·~~ · '.t~j1ji·~~ ~ .; O' i 

• v- "'-• • · ... de ~ ~ L., 'ô4 ı J.,.1nacl'" ~ .un , 
...... ~?. , - b~ k o ~ c.n ~ iü ... ., .. >\. bir oce 

Ş. ~· • bir hamlede üzeri. 
~ f]\ :ıdığı böceği iki par. 

ınağı ar ezdi: 

rta bırakırlar. Bu yumurtalar kışı ge. 
.i ek, püscronlann neslini, öteki yaza 

tırır. Mevsimi gelince bunlar çatlaya 
içlerinden (bikri tenasül) kabiliye. 

'e malik, o ilk püseronlar çıkar ve ye. 
ıiden bir yavrulamadıı- başlar. 

Mundarlık sarmış olan nebatlarda ek
seriya aşağı yukarı gezinen kanncalara 
ve parlak kırmızı renkli küçücük böcek. 
lere de raslanır. Bir çoklarının kanaa. 
tince mundarlık veya balsırayı meydana 

getiren işte bu kırmızı renkli böcekler. 
dir. O ikara bitler bunların yavrularıdır. 

- .Bunıar, dedi. l,te bunlar 
mundarlığı! 

yapıyor Hastalığı önlemek için anaları olan o ka. 

Nihayet ffİ kavradım: Dostumuzun fi. 
danlan, yaprak biti iltilAsına uğramıştı. 
Yapraklan buru§, bUl'Uf olmuş; körpe 
uçlan da bu aebeble büyümekten kal. 
mıştı. Halkın mundarlık, balsıra, yahutl 
kumU§ dediği bu hutalık sahiden pek 
Q..zücli ve bir hayli zararlıdır. Fazla ol
duğu seneler, bütün bir bahçenin bu yüz.. 
den kuruyup gittiği çok görjlmüştür. 

fir kırmızı böcekleri yaşatmamak lazım. 
dır! Ne yazık ki, hakikat bunun tema. 
men aksinedir: Hastalık yuknıda anlat.. 

tığım gibi apayrı bir mahllık olan Y~?rak 
bitlerinin eseridir ve bu kırmızı bocek
lerle bir alakası yoktul'. Kırmızı böcek. 
ler; bilakis bize tabiatin bir ihsanıdırlar. 
Çünkü iki ay süren ömürleri esnasında 
bunlar sadece püseronları yiyerek ya. 
şarlar. Yani bizlere? zararlı değil, faydalı 
böcülerdir. Daima p!iseronlu yerlerde 

Bu haatalığa tutulmUJ sebze, çiçek, 
bostan veya Ddanlamı yaprakları daha 
uzaktan farkedilir: Bilhu.sa körpe kısım. görünmeleri, hayatlarının onl.:ı.ra bağlı 
lan hep buruş, buııq olup kıvrılmıştır. olmasındandır. 
Bu kıvrıklann alı ytirfme bakarsanız, Karıncalara gelince; onların da mun. 
binlerce bitin oralara kümelenmiş oldu. darlık ile bir alakası yoktur. Püseron1ar 
lunu görürırilnüz. XJtablarda daha ziya. nebatların suyunu emerken tatlı bir su 
de (Püseron) diye anılan bu bitler, yap. dahi ifraz ettiklerinden, kanncaJar bu 
rağm alt yUıiınd~. hortumlarını ne·ua1a ifrazatı yalamak arzusilc nebatata üşü
IOkm.~ bir halde durur ve mütemadiyen şiirler. Hatt! bir alim, karıncaların boy ... 
onun suyunu emerek yatarlar. nuzlarile püseronları gıdıkladıkJa:ını ve 

PUser.onlar, o kadar süratle çoğalırlar tatlı ifrazına teşvik ettiklerini tesbit ede. 
ki mü~aıd IU~~rda koca bir bahçenin is- rek onlara (karıncaların sağmal inekle. 
tilAsı ıçfn 2-3 gün k!fl gelir. Çünkü bun. ri!) adını vermiştir. 
!ar hiç çiftlepneğe hacet. kalmadan bo. Hülfisa, bahçesini ziyaret ettiğimiz ta. 
l)'Una doğurnurk sureUle ürerler. Her ye. nıdığın kanaati hilıifına fidanları, sebze. 
nf doğan yavru da, 24 saat sonra anası gi. leri, çiçekleri ~aran mundarlık hastalığı 
bf doğurmaya başlıyarak, akıllara dur~ ile, o kırmızı böceklerin, hele karıncala. 
gunluk getirecek kadar çoğalır, g~de.rler. rın hiçbir alakası yoktur. Ve biz, bu ba. 
NOıayet sonbahara doğru bu yeşıl veya histe kırmızı böcekleri öldilrmck değil, 
siyah renkll bJtlerin arasında ~klen on- bilakis korumak durumundayız. 1Jerı 
ların benzeri olan, yalnız Ustelık kanad. memleketlerde bu kırmızı böcekleri hu. 
lan da bulunan bir takım .. püseronlar susi surette üreten ve köylüye dağıtan 
peyda olur. Bu kanadlı puseronlarda Iaboratuarlar bile vardır. 
di§ilfk - ttkeklik hali mevcud olup çift- (Devamı ıo uncu sayfada) 
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1 Bir ressam kadmla tvlenmiştim 

1

ıııı r~ı ı~ıın ııı lı 

O da bütün kadın. 
lar gibi boya merak. 
lısı idi. Bütün kadın. 
lar gibi .saçlarını, yiL 
z'.inü, dudaklnnnı 

boyadıktan başka re. 
sim de boyamak hu.. 
yu vardı. İşte ben o.. 
nun bu huyundan bi.. 
zar oldum ve evlen. 
diğirni:ıin haftasında 
evden kaçtım ve bir 
daha uğramadım. 

Bir dost evinde ta. 
nışmıştık. Gözüme 

güzel görünmüştü. 

Ben ona bakarken o 
da duvardaki bir res.. 

1 • ~_...:...--.ı...--,.. • (ı 

me bakıyordu. Ben onun yüzündeki ince zel bir kadındı. Benim saçım yok, güzel - Erkek güzeli imza.sile yazı yazan 
güzelliklerı tetkik ederken o da duvar. de değilim, fuıtelik erkeğim. muharriri görmdk i!tiyordum. 
daki resmi tetkik ediyordu, ben, ona - Ne çıkar, başına saç takarım, .. ..n - Bendenh:im bayan! ., ... 

..... _ ....................................................... bndinden bahsedip: züne makyaj yapanm. Olur bit~r! 

( l - Çok güzel buldum. Fevkalade! - Etme eyleme karıcığım, sen bu heı. 
_ Hoş Sözler _ Dediğim zaman, o da bana dönilp: vesten vazgeç •• hem b<ı§ka bir resim yap. 

Sağ kalırsa 
- Erkek 32 yaşında, kadın henüz on 

altmnda, bunların evlenmesine ne der. 
sin? 

- Garib bulurum. Biri ötekinden bir 
mlsll yaşlı, düşün hele kadın 40 yaşına 
geldlği zaman eğer erkek sağ kalırsa 

ıreksen olacak! 

* Lokantada 
- Garson? 
- Emrediniz bay! 

- Ben de öyle! san daha iyi değil mi?. Mari Antuvanetln 
Demişti. Ben onun bu sözünü üzerime o kadar çok resmi yapılmış ki! 

alınmıştun. Sonradan öğrendim: Halbu. - Hayır hayır, başka resim olmaz. 
ki o, duvardaki tabloyu çok güzel bul. Ben onu kandıramamıştım. O beni ~ 
duğunu söylemişmiş ve benim şahsımı na etmişti. Başıma saç taktı. Yazümiln 
değil, kendisile ayni fikirde oluşumu be. makyajını yaptı ve bana kendinin bol 

ğenmiş. Her n9 ise bu teferrüatı geçip 8 - etekli entarilerinden birini giydirdi. Bir 
sıl mevzua geleyim •• Nasıl olduysa oldu 
ve ressam kadınla evlendik. tabureye oturttu. Resme başladı. Ne ka .. 

İyi idi, hoştu, güzeldi amma ressam. dar zaman geçti bilmiyorum; kapı ça.. 
lığı olmasaydı. Daha evlendiğimizin ilk lmdı. 
akşamı idi; benim bir resmimi yapmak - Git kapıyı aç! 

istediğini söyledi. Bir koltuğa oturttu ve Yerimden fırladım. Kapıya inoim. Ka. 

- Listede ctabldot bir lira .. 
sen benim hesab pusulama 150 

zifaf gecesini s:ıbahn kadar o paleti, fır. 
ynzılı, çıiları ayakta geçirdi. Ben de koltukta 
kuruş oturup sabahladım. 

pıyı açınca ne göreyim, bizim dairenin 

müdürü, kansı ve kızları.. beni görü!r 

görmez hep birden bir kahkaha k<:pardı. 
yazmışsın. 

- Unutuyorsunuz bay. Kapıdan gir. 
dlğiniz zaman kasadar kıza bakmış, gü. 
lümsemiştiniz, yirmi beş onun için ilave 
ettim. O da size gülümsedi.. yirnti beş 
te onun için!. 

* Netice 
İki genç kız arasında: 
- Nişanlım, artık benimle ev1enmeyP. 

karar verdi gibi. 
- Nasıl anladın? 

Evlendiğimizin ertesi g:inü ben elbise 
değiştiriyordum. Elbiselerime 'Jaktı: 

- Bunlar bir ressam kocasının gıye. 

cekleri elbiseler değil! _ Şey, Mari Antuvanet! 

Dedi ve o gün bana paçaları belinden _ Ben memurlarımın hususi hayatla.-

lar. Müdür kendisini tuttu: 

- Bu ne kıyafet bay! 

bol bir pantalonla omuzları lrulıık hiza. 
nna karışmam amma, nihayet daire ha
ricinde de biraz ciddt olmalarını istemeli 

sına varan bir ceket yaptırttı. Sokağa 

bu ..acaib kıyafetle çıkıyor, işe bu kıya. 
fetle gidiyor, herkese gülünç oluyordum, hakkımdır. Yarın daireye geldiğiniz z~ 
fakat evde daha müşkül vaziyetteydim. man, vezneye uğrarsınız. 
Karım bir gün Neronun resmini yr.pmak Basbayağı kovulmuştum. Karım bağı. 
hevesine kapılıyor. Beni yatak çarşafır.a rıyordu: 
sarılmış, ayağımli takunya giymi• olaralr 

annemden hiç_ hoş. ':il - Çabuk gel, resmi bitiremiyorum. saatlerce kar5ısında durduruyordu. Er. 
- Son günlerde 

!anmıyor. 

* 
Boşuna 

- Evvelce bizim evi mavi boyatmıştık, 
yepyeni olmuştu. 

- Gene boyat, yepyeni olsun. 
- &şuna para sarfetmek olur, kayna. 

nam da ·bundan on sene evvel boyandığı 
zaman genç görünebiliyordu. Fakat şim. 
dl ne kadar boyansa boşuna oluyor. Bir 
türlü genç görünemiyor. 

* 

tesi gün bundan cayıyor, bir NapoJyor. Onun atelyesine ğirmeden yatak oda. 
resmine başlıyordu. Gene model ben olu. ma girdim. Yüzümü sildim, başımdan 
yordum. Bu sefer de ka~ıddan bir i:ühlh saçları, sırtımdan entariyi attım ve elbL 
başımda, elim ceketimin iki düğmesi a:-a- semi giyince kapı dışarı fırladım. Ben 
sına konulmuş l:>ir halde o resi;n yaptığı kapıya inerken hlilA karım bağırıyirdut 
mifrldetc;e karşısmda kıpırdanmadan. - Ne yapıyorsun, çabuk gel, şu Mart 
gör kırpmadan resmin bitmesini bekJi- Antuvaneti bitireyim de.. arkadan Hoı
yordum. Evlendiğimizin tam haftasında kademin resmini yapacağım! 

karım Mari Antuvanetin bir resmini yap. 

mak istemişti. Günlerden de Pazardı. *** --·····-.............................................. .._ 

Evde idim. Onu bu resmi yapmaya teşvik 

Azalmamış olsaydı ettim. Mari Antuvanete model herhalde 

_ Kocamın bana karşı olan aşkı gün ben olamazdım. Fakat teşvik etttğime 
geçtikçe azalıyor. ancak onun resme başlıyacağı zaman piş. 

- Nereden anladın? man oldum: 

- İlk evlendiğimiz zamanlarda beni, - Haydi hazırlan Mari Antuvanetc 
benim genç karıcığım; diye severdı. Şim- başlıyorum! 
eli sadece karıcığım diyor. 

- Bu hal, onun sevgisinin azaldığına 
değil, senin ihtiyarladığına delA1et eder. 

- Sevgisi azalmamış olsaydı, benim 
ihtiyarladığımın farkına varabilir miydi? 

Tavuk dedi b1r giin horoza, 
cB~nda pisirm.eyin boza .. , 
cKendine get ıen artık biraz,, 
Çok fazla azıtm4sın bu yaz., 
Horoz şa§ırdı bird('nbire, 
Dedi tavuğa ene var bre; 
cBen ne yaptım da bunıı dedin., 
cAcaba !lir şey mi istedin? ... > 

Tavuk çok hiddetliydi bağırdı; 
Basınca bir yumu·rta kırdı. 
Dedi; cyetP.r bu yaptlkların,, 
c Yeter aenin çapkmlı'clannı. 
cBfz on iki tauuk kdfiyiz.,. 

Deyince şaşırmış; sormuştum: 

- Ben mi hazırlanacağım? 
- Sen ya! 

- Ben nasıl Marı Antuvanete model. 
Hk ederim. Sen de bilirsin lti karıcığım 
Mari Antuvanet başında saçları olan ıfi-

Radyo tamircisi - Mağazamda hiç 
radJIO kalmadığı içitı, bunu aldım 
getirdim. Ben radyonun tamirini bı. 
tirinciue kadar ~izde kalabilir! 

Kirletemem 
- Bu ne hal! 

Hizmetçi hanımına 

döndü: 

- Yemeğin tuzuna 
bakıyordum. 

- Yemeğin tuzu. 

n bakmak Jçin yeme.. 

ği parmağınla alıp 

ağzına götürmen ~ 

lAzım; bu ne pis!ikUl\ c Yetişmıyomıuşuz gibi biz,, 
cKarşı ktlm.e1ttt gözün, t1etcr: •• , 
c.Dllerim <>l imandan beter ..•• 
cYani tek tavukla kalasın., 
cHaline hoıhoılar aDlCl81n!. 

Mehmed Esirollu 

_ Otobüıe binerken daima yanıma bir §i§e süı alırım. 

Ben otobaıten ininciyc kadar f~edtki ıüt tereyağı otu. 
VnlJIO'"• 

- Ne yapayım ha. 

nımcığım, bu kadu 

az şey için koskoca 

bir kaşık kirletemem 

yal 



10 Sayfa SON POSTA 

• 
lngillerede ~ir Hariciye 
Nazırı nasıl yetişir? 

Lord Halifaks, taarruza bile maskeli bir bataryadan geçer. Boş 
bir emniyetle uyuttuğu hasmını gafil avlar. Birgün harbi ilana karar 
verdiğimizi bir ecnebi sefire bildirmesi icabederse, muhakkak 

bu haberi da masasının üstündeki kağıdlarla meşgul gibi 
yapıp, laf arasına sıkıştlrıverecektir 

( lngilizce kaynaklardan çeviren: Neyyir Kemal] 
Mister Çemberlayn Lord (Halifak.s) a ı 

hariciye nazırtlığını teklif ettiği vakit, 
Hindistanın bu eski valisi tereddüd et. 
meden lkabul etti. Zira lngilterenin ve 
belki de A'Vl"Upanın kendine ihtiyac duy
duğunu biliyordu. c Peki. demesi için bu 
ikadan da yetmez mi idi? 

Kendisini yakından tanıyanlar kararı
na şaşmadılar. O bu mevkü istememiş, 

aramamıştı. Şahsi muvaffakiyet mesele. 
sinin bugün artık bahis mevzuu oll.!llıya. 
cağını, Büyük Britanya dıı siyaseti için 
zafer günlerinin çoktan geçmif ve çok u. 
zaklarda kalmış olduğunu biliyordu. 

Bu tayin Avam Kamarasında tenkid. 
lere uğradı. Fakat Çernberlayn; teşkil 
ettiği kabinenin bir cistidadlar kabinesi· 
olmasına rağmen, azalardan hiç birinde 
Lord Halifaksın bu mevkie uyan hususi 
evsafını bulamadığını nezaket ve güven. 
le izah etti. 

Çembcrlaynin bu derece kıymet ver. 
diği evsaf nedir? 

Buna cevab vermeden önce, Lord Ha. 
lifaksı hariciye nezaretindeki odasında. 
işinin başında görelim: Masası, selefi E. 
deninki gibi ortada değil, bir köşededir 
ve tıpkı bir ev kütüphanesi gibi sadelik 
ve samimiyetle düzeltilmiştir. 

Halifaks ziyaretçisini utangaç bir te. 
bessümle karşılar, gözlüklerini düzeltir, 
oturur, söze sizin başlamanızı bekler. 

- Tıpkı Kayser gibi - sol kolunu kımıl
datamadığını, tabiatin bir eksiği tamam. 
Iamak üzere bağışladığı o fevkalade me. 
harctle sigarasını sağ elile çıkardığını, 

sağ elile yaktığını acıyarak görürsünüz. 
.Muhatabı anlatacaklannı bitirince Ha. 

lifaks, sigarasının dumanlarını bir yana 
üfler. Söylıiyecek bir sözü kalıp kalma. 
dığını anlamak ister gibi karşısındakinin 
yüzüne bakar: 

Ve: - Sonra? diye sorar. Sesi tatlı, 

aerin ~ son derece tesirlidir. Konuşanı 
ne tasdik, ne de itiraz etmeksizin süzer. 
Sonunda: 

- Evet, der, sizin görüşünüze göre or
tada halledilmesi lazım olan bir mesele 
var. 

Eli gene gözlüklerine gider ve onu ya. 
rım santim aşağı çeker: 

- Hiç şüphe yok. davanız bir mahke
mede kazanabilir. 

Gözli.kler yarım santim daha iner. 
Lord etrafındaki eşyayı düşünceli düşün. 
celi gözden geçirir. Sonra gözlüğünü çı. 

karır ve e1ile karşısındakine uyku geti. 
ren daireler çizer: 

- Düşüncenizi tamamile anlıyorum. 
Durur. Mevzu ile hiçbir alakası kal

mamış gibidir. Yüzü tatlı, melankolik 
bir mana alır. O gün daha ne işler göre
ceğini hatırlamak ister gibi önündeki not 
defterine eğilir ve gözlerini kaldırma. 
dan: 

- İddianız. doğru görünmesine uğ
men, mantrksız ve asılsızdır• der. 

Lord Halifa.ks takındığı bütün bu ta. 
vırların belki farkında bile değıl. Fakat 
öyle karakteristik halleri var ki... 

O; taarruza bile maskeli bir batarva. 
öan geçer. Boş bir emniyetle uyutt~ğu 
hasmını gafil avlar. Bir gün harbi ilana 
karar verdiğimizi bir ecnebi sefire bildir. 
mesi icab ederse. muhakkak bu haberi 
de masasının üstündeki kağıdlarla meş.. 

gul gibi yapıp, laf arasına sıkıştınvere.. 
cektir. 

Halifaks gösteriş yapmayı sevmez. 
Umumu alakadar etmeyi ne arar, ne is.. 
ter. Fakat öyle seçkin bir şahsiyeti ve 
boyu bosu var ki kimin yanında bulunsa 

derhal göze ~arpar. İnsan ona baktıkça 
insaniyetin hayrını istiyen, dünyadaki 
bütün muztarib çocuklara acıyan ve tan:ı 
rnanasile olıgun bir entellekütelle karşı 
karşıya bulunduğunu hisseder. 

* Eton kollejinde iken sakatlı~ı oyun 

I :i kıran, meslekler ya;:ıtan, dostlukları 
körükliyen. kiminin gözünü açıp yeni bir 
dünya gösteren, k iminin gözlerini kör e. 
den bir h§.dise, cBüyük Harb> gelir ça. 
tar. Kasıl'ga gibi gelen bu feliket o za. 
mana kadar parlamış bütün fÖhretleri 

Lord Halifaks 

oynamasına mani oluyordu. Arkadaşları 
arasmda büyük bir tesir bırakamadı. 

Kollej hayatına dair bütün bilinenler 
cEtonu bitirmiştir> kaydından ibaret ... 
Etondan sonra nicelerinin aşındırdığı 

Oxford yolunu tutar. Bu yol; resmi ha. 
yatın zengin meyvalıklarına giden biri • 

cik kısa yoldur. Halifaks bu yolu mm•af. 
faklyetle yürür. Evvelleri belki de en. 
gellere uğramış olan öğrenme aşkına ar. 
tık ~iği kadar hız verebilmektedir. 

Bununla beraber onda hal! yarınki 

mesleğinin müjdelerinI göremiyoruz. Ne 
Smith gibi parlak, ne John Simon gibi 
ateşlidir. Henüz, dövülen örsün kıvılcım. 

larından eser yok. Halifaks milli hayatı. 
mızın seline herhangi bir karakter ve 
kültür sahibi insan gibi katılmaktan ·ıen 
geçemiyeceğe, öğle güneşi kızgınlığını 

azılı politikacılara bırakacağa benziyor. 
Fakaıt bu görünü' aldatıcıdır. Lord 

Halifaks (o zamanki adile Wood) daha 

o zamandan, hadiselerin enginine dalma. 
ya hazırlanmaktadır. Earl ~f Onslowun 
küçü1r kızile evlendikten sonra (West
minister) e .gider. 1910 da siyasi mukad. 
deratın kızışıp karıştığı bir sırada 

Yor~ire'den meb'us seçilir. Fakat mec. 
liste bir tesir uyandıramaz. Bu: Bal. 
four'un, Walter Long1arın, A~sten 

Chambeerlainlerin. Loyd Corçların. 

Winston Clıurchill'lerin, Asquilhlerin 
devridir. Wood gibi utanf!aç bir arka sıra 
m~b'usu. bunca parlak yıldızın arasında 
bir kandilin göze çarpamıyacağını ne ka
dar düşünse yeri var. 

Bereket kendi gibi gölgede kalmış bir 
arkadaş bulur. Parlemana iki yıl evvel 
.girmiş olan bu yan §air, yar1 taşralı eş. 

rafı .andıran adam (Stanley Baldwin)
dir. 

Woodun bir arkadaşı daha vardır: O 
da Etondan çıkmıştır. &mer, enerji sa. 
bibi, kumanda için yaratılmış canlı bir 
genç. Adı (George Lloyd) [*]. Parle. 
mana o sene girmiştir. Woodla hep mu. 
hafazakir partinin istikbaline dair ko. 
nuşmalrtadıdar. Zaten muhalif partiler 
dalına kendi istikballerini düşünürler. 

Geonge Lloyd sözle kalacak insan de. 
ğildir. Bir şeyler yapmak lüzumunu duy. 
maldtadır. Woodla beraber bu mesele 
hakkında c.Büyük fınab adında bir eser 
neşrederler. 

Bu sırada, hiçbir devlet adamının hal 
tercümesinden eksik olmıyan, meslekle. 

Pl Loyd Corç defll, COrç Loyd. 

siler, .süpürür. • 
Wood, kolunun sakatlığına rağmen, 

mükemmel bir binicidir. Av .sahasına ce
saretle atıldığl gibi harb sahasına da yıl. 
madan koşar. Fransaya giden kafdelere 
katılır. İki kere taltif edilir. Miralay o. 
lur. İyi bir asker, temkinli bir zabit, ce. 
sur bir erkektir. Fakat bütün bu vasıflar 
daha binlerle insanda bulunabilir. Mec. 
liste dört yıl hiçbir fevkaladelik göstere. 
memişti. Murharebede yaptıkları da ya. 
rarlık.tan ileri geçmez. Bununla beraber, 
mesleğınjn başlangıcı parlak olmasa da, 
eşine her adamda rastlanam1yan böyle 
bir karakter sahibi nihayete kadar göl
gede kalamaz. 

* (Westminister) e dönünce cmuhtelit 
kabine» yi düşmek üzere bulur. Sinirleri 
harb f eliketinden yorgun, kalbi politika 
manevralarından huta düşen Baldwın; 
kabinede ticaret nazındır. Woodla eski 
dostluklarını canlandırırlar ve belki de 
Woodwı 1921 de müstemlekeler sekreter. 
liğine tayinine de o, sbeb olur. Bu vazife 
ağır olmakla beı·aber, Avam Kamaraslll
da tanınmak için ufak bir fırsattır. 

Derken Car ton klübil toplan ı ı 'f1l
pılır. Muhafazakarlar muhtelit kabine 
boyunduruğundan sıyrılırlar. Liderleri 
Bonar Law hemen o gün Lloyd Georgeun 
~rine başvekil olur. Baldwin toplantıya 
Lloyd Gemıgea karşı söz almak ve pol;_ 
tikadan çekilmek üzere gitmiştir. Bu ve. 
da hitabesinin kendi.sin.ı başvekilli~e nam.. 
zed yapacağı hatırından bile geçmez. 

Wood da ayni ruh haleti içindedir. Öy. 
le ki, eğer o gün partiyi Loyd Corç ka. 
zanmış olsa id1 - ki bu pek mümkündü -
her iki devlet adamını siyaset sahasında 
bir daha göremiyecektik. 

Bonar Law; Baldwini maliye nazırlığı. 
na alır. (Wood) a da maarif nazırlığını 
verir. Zaten bu rnevkiı"? gerek ilmi, gerek 
karakter.i itibarile Wooddan uygun insan 
bulunamaz. 

Harbde kaybettiği iki genç oğlunun 

ıztırabil.e fazla çalışmaya dayanamıyan 

Bonar çok geçmeden ölür. Yerine Bald. 
win geçer. Bunun üstüne, müstakbel 
Lord Halifaks, mevkiinin kendisine temin 
ettiğinden çok daha büyük bir nüfuz ka. 
zamr. Başvekil Baldwin kendi gibi du. 
yan ve düşünenlerin fikirlerini almaktan 
çok hoşlanmaktadır. Vloodun kiliseye o. 
lan samimi bağhlığımn tesiri altmdadır. 

Yarının Lord Halifaksı artık perde ar. 
kasında büyük bir kuvvettir ve nüfuzu. 
nu nezaretlerin idares;nde değn. doğru. 

dan doğruya siyaset cereyanının 'kayna. 
ğında göstermektedir. Fakat halk henüz 
onu tanımıyor. Gazetelerde bahsi gec;. 
mez. Nazır arkadaşları ona mecliste na. 
sılsa gecikmiş bir ziyaretçi gözı1e bak. 
maktadırlar. 

Allah; sevdiklerini erken alırrnı~. 

(Baldwin) de evdiklerini hükümet dai. 
relerinin en nankörü olan ziraat nazırlı. 
ğına geçirir. Muhafazakar parti 1924 te 
yeniden iktidar mevkiine gelince Wooda 
karşı da ayni şeyi yapar. İhtimal böyle. 
likle gülü sevenin dikenine de katlanma
sı 18.zım geldiğini g&termek istiyordur. 

Wood ziraat nazırlığını muvaffakiyet. 
le başardı sayılabilir. Çünkü: Onun kısa 
nazırlık devresinde çiftçi şikAyeti her za. 
mandan azdır. Maamafih Woodun istik. 
bali tarlalarda değildir. Hindistarun ha. 
vası bulanmıştır. İskelet vücudlü, kur. 
naz ve mahir kafalı Gandhi milyonlarla 
Hindlinin uyuşuk siyaset şuurunu uyan. 
dınnaktadır. 

H.indist&nın yanık yüzünde birbirini 

Temmuz 4 

Ziraaı: Yaprak bitlerine karşı 
mücadele nasll yapılmalldır? 
(Baştaraf ı 9 wıcu sayfada) 

Bu kırmızı böceklere fen dfünde Kok. 
sinella (= Coccinella), türkçede de Ge. 
Iin böceği = Kabe böceği derler. Çocuk
ların (Uç, Uç. Cici böcek) tekerlemesile 
avuçlarından uçurmaya çalıştıkla"t"ı kır. 

mızı böcek. işte bu gelin böceğidir. (Ha. 
~eratın Kınkanad sınıfındandır). 

Sırası gelmişken söyleyim ki, p:iseron. 
ların düşmanı olan bir başka böcü daha 
vardır: O da gelin~"ıöceği gibi pilseronla. ...... 
n yiyerek yaşa;;,~ •. akat şekil itibarile ö. 
tekine benze~~ J13u. daha ziyade sinek 
gibidir. Fen ~ 'le Sirf:is (= Syrphııs), 

türkçede Balsıra'" sineği diye anılır. (Ha
şeratın Zarkanad sınıfındandır.) 

Böylece püseronları iyice oğren:iikten 
ve gelin böcekleri hakkındaki yanlı~ b:I
gimizi değiştirdikten sonra, mundarlığ'a 

karşı koymanın çaresini de yazalım: 
Mundar1ığı yapan püseronların en 

pratik ilacı tütün suyudur. Bunun için 
bir teneke suya beş kilo tütün kırıntısı 

ıslayarak 24 saat bekletmeli. Tütünün 
acısı suya iyice çıkınca bunu bir bezden 
süzerek diğer bir tenekeye aktarmalı. 

Üzerine 250 gram arab sabunu, bir tafü 
kaşığı kadar da karbonat ekleyip gfızel. 
ce karıştırmalı. Ondan sonra bu suyu 
bir cPülverizatör - P.iskürgeçJ c doldurup 
hastalıklı nebatıara sık sık serpmelidir. 

Tütün suyu, haşereleri ancak temas 
suretile öld:irdüğünden serpme sırasın. 

da yaprakb:-ın bi:hassa alt yüzleri!lin 
ıslanmasına dikkat etmelidir. Şurası da 
mühimdir ki, püseronlarJa başa çıkabiL 
mek için işe daha yeni görünmeye başla 
dıkları zaman başlamak ve tütün suyu. 
nu sık sık tekrarlamak IAzımdır. Eğer 

tütün suyu; kınnt1dan yapılmayıp ta. 
nikotin hülasasından yapılırsa, ılacın 

nisbeti daha güzel kararlaştırılacağından 
tesiri daha kat'i olur. 

Tütün suyu nebatıara arız olan diğer 
birçok haşerelere karşı da faydalı oldu. 
ğundan, gerek amatörler, ge!"ek kazang 
için ziraatle uğraşanlar onu kullanmak. 
tan fayda görürler. 

Biri bahçesine davet eden tanıdık. 

mevzua o kadar alfıkalanmıştı ki, geç 

vakte kadar hep bôyle şeylerden konuş. 
tuk. Dönüşle fidanların yanından geçer. 
ken kederi gene tazelendi. Ve ... Bidayet. 
te (Hoş geldinid demeyi unu~tu~ı gibi, 
nihayette de (Allaha ısmarladık) sözı1. 

müze (G~le güle) ilemeyi unuttu' 
Tanmman 

Siyaset aleminde 
(BCl§tarafı 3 ncü. sayfada) 

da bir köprü kurmak garabetini d~ gÖL 
termiştir. Zira, Alman matbuatına göre 
Versay muahedesi bundan yirmi sene ev. 
vel bir 28 Haziranda imza edilmi§ti. Yeni 
İngiliz notası da, gene bir yirmi~ 
Haziranda verilmiştir. Bu ise bir tahrik. 
ten baŞka bir şey deği.lmiş. ('...örülüyor ki 
siyasi davaları halletmek ;çin her şeyden 
evvel bir parça hüsnüniyete ihtiyaç v3r. 
dır. Bu olmayınca, dünya ahvalini ısla.. 

ha matuf bütün gayretlerin iflas etmesi 
zaruridir. Son İngiliz muhtırasına Berlin.. 
de gösterilen k!ibul şekli, kaydiyeyi isbat 
eden itiraz kabul etmez bir vakıadır. 

takib eden isyanların gölgesi dolaşmakta. Fikrini soranlııra: 
dır. Avrupalı eşleri gibı açıkgöz, mahalli - Geldim, amma, kalbımin yarısı 
politikacılar; bu vaziyeti parlak bir fır. Hindistanda kaldı, orada bizim rehberli. 
sat saymaktadırlar. Havada suikasdci ğimizin altında bizim itimad ve iştiraki. 
kurşunları vızıldamakta, ayak takunı mizle kendi talihini _çizecek ve istikbalinJ 
yer yer birikip, sessiz sessiz hükUınet daima imparatorluğumuzun istı1tbalile 

kuvvet:ne lkarşı koymaktadır. b(rleştirocdk olan bir Hind.!stanı dil§ü. 
Başvekil: - Wood, der, seni Hindista- nüyor ve onun için çarpıyor, demektedir 

na yollamak istiyorum.. Oksfordu uv11ffakiyetle bit?ren. .... u., 
Hindistana umumi vali ?lmak ... Yer- 'a - :Ji bil,,.,. 1t!lise 

lere kapanmış insau yığınlarının arasın- ad . iin~ 1 nden ffatında 
dan bir mabud gibi geçmek, koca bir tabi Cfa hiç düşünm~df" -~ .:ı ., j' İlk işi 
kıt'anın s.vü ve asker şefi olmak, sa~..,. k ~ ~ ' • i babası.. 
ları şark romansının sayfalan arasıtr1Y!r, at'iyen O husust;;. çt. ~ ~ • •• )ğul son 
yükselen prenslerin armağanlarına ınil olmakla beraber ~ ~ t.. "'te :> 'Uşm~arı 
mülmek ... Kim bilir kaç muhteris btif.len oodikodulardan ve Or.~ ~:l r. 

ömrünce bu hayal peşinden koşup ı:rdcn bu hayatın pek arz~ı ... f ~ iversi. 
mU§tur. bır hayat ol~dığım anlıyo - }nv~:ıL 

rahat bir omur sürmek ve f · 
Woodsa arkadaşlarına sadce: - Mert P. .,.le v kt 'JI rwın 

. b lk" H" .• ugraşma an zevk du s· t simden nefret ederım, amma, e ı ın- ıyase 

ı(.standa insaTl'hğa bi:r hizmetim ddlm- a ·ı~ ona baktı. İnce çı'z , nr.dlar 
nur• demektedır. Kan 

la b 'll bir şekilde e k"t' 
Bu sözler Mister W oodun son sözleri. yn af' augil va ı 

dir. Zira, Hindistan valisi olduğu gün eden odur. Fakat halk Lo~f' 
:\iister Woodluktan çıkar. Baron 1rwin dına yabancıdır. Aradan hlı'cı. 
ünvanını alır. Halk bir ismini geç beller, Bu isim gazetelerin başında ~ alır. Bir 
geç unutur. Şimdı art1k her rasgeldiğiniz akşam gazete.si Lord Halliaksın Hitlerle 
adam Hindistana gidecek yeni valinin a- görüşmek üzere Almanyaya gideceğinı 
dını biliyordur. fakat kim olduğunu ta- haber vermi§tir. Bu haberi yalanlamaya 
nımadığını da nAve ediyordur. İsim de. çok çalışılır. Av köpeğine son derece me. 
ğiştirme, umumi hayatımızın hiç şüphe. r.aklı olan lordun Almanyada bir köpek 
siz en karıŞlk taraflarından biridir. Me. yarışım görmeye gideceği iddia edilir. 
sela: Sinyor Mussolini ile l!Örüşmelere Amma orada Hitlerle Goering gibi spor. 
başladığı söylenen Ear of Perthin Mil. culara da rasthyacakmlJ, olur a, tesadüf 
letler Cemiyetindeki s:r Erie Drummond bu! •.. 
olduğunu da o vakitler kaç kişi farkede .. 
bHntişti! 

* Hindistanda vaziyet bütün bütün ger. 
ginleşince Baron frwin; Gand.hi ile uzur.. 
bir mülakatta bulunur. Hiçbir uzlaşmaya 
varamaz. Mistik Gandhi, idealist Gandhi, 
siyasetçi Gandhi: - Kongreye danıp. 
yun. 

Dıye çıkar gider. Fakat umumi valile 
konuştu.ldarmı uzun uzun düşünür. İn
giliz hükumet adamlarını o, ~jmdiye ka. 
dar Olimpos teRClerinde yaşıyanlar gibi 
görmüştür. Bu mahzun, nazik yüzlü İn
gilizde bir başkalık bulur. Belki de onun. 
la anlaşmak mümkün olacaktır. Geri dö. 
ner. Londraya gitmeyi, yuvarlak masa 
konferansında bulunmayı kabul eder. 
Böylece Hindistan Hitlerinin, Lenıininin 

- ne derseniz deyiniz - kudreti sona er
miş olur. 

* Kırk dokuz yaşında memleketine dö. 
nen Baron 1rwin alkışlar:, çi~eklerle kar
şılanır. 

Kral kendisine en yüksek şövalyelik 
nişanını verir. Delhide heykeli dikilir. 
Merasimden netı·et eden adam en coş. 
kun merasimler ortı-sında kalır. 

* Hasılı, Lord Ilalifaks Bitlerin çiçe~ 
kokuları ve tatlı rü~lilann ninnisi için. 
de Avrupaya yeni yeni sürprizler hazır. 

'ladığı sessiz inzivagahına gider. İki ada 
mm aralarında bilmmeı: ne geçer. Hari
ciye nazırı memekete dönünce Çember

layni Almanlarla anlaşmanın mümkün 
olduğuna inandrrtr. Yoksa Çemberlayn, 
Edenin kabineden çıkmasına ve son de. 
rece şiddetli siyasi ·buhranlara sebeb o. 
lan politikasında ısrar etmezdi. 

* 
Lord Halifaks elan hariciye nazın .•• 

Fırtınanın coşturduğu, korkunç ve bula. 
nık bir suda tehlikesiz bir yol açmaya 
çabalıyor. Halk onu tanımıyabilir, mü. 
nekkidleri onu anlamıyabilirler. Zarar 
yok. O; hiçbir vakit hiç kimseden sem.. 
pati istcmiyecck. Tek sağlam kolile in.. 

sanlığa daiına daha yükseği gösterecek. 
Allahtan Hindistandaki gıbi iyi bir yol 
açmasını diliyecek.tir. Ve eğer av mevsi

minde tesadüfen bir serbest gün bulabi.. 
ü~se. yanında köpekleri, derhal atına at

lıyaca.k. damarları gençlik ateşile tutu.. 
şan bir delikanlı çevikliğile ormanlara 
dalacaktır. 



-
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4 Temmuz 

Halayın kalkınması ve imarı 
için faaliyete geçiliyor 

Antakya ıokaklarındtı anar.atana fi hak sevinci gömrm Hatcyhlar 

SON POSTA Sayfa ll . 

izmirin Kemalpaşa 
kazasında fırtına ve dolu 

buyuk tahribat yaptı 
DanziQe silah sevkiyatı ve Alman 

zabitleri akım devam ediyor 
( Başta.rrıfı 1 inci sa11fad1J) 

nun tesirinden kurtulmak için ağaçlara 

tutunmuşlar, başlarına tahta parçaları 

koyarak tahassun etmişlerdir. Bu sırsda 
kasırga ile birlikte sel halinde yağmur ve 
dolu boşanmış, halk hayatlarını kurt:ır. 
mak için birbirin'? yardım etmiştir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
]ıklar için iç.in devam etmektedir. 

Bugün, Avam Kamarasında bey"natta 
bulunan başvekil Çemberla:yn, Danzigde 
geniş mikyasta ru;keri hazı.rlıklur yapıl _ 
dığını, birçok Alman zabit ve ~eknisyen. 
}erinin turist maskesi altında serbest şeb. 
re geldiklerini, şarki Prusyad:ın silah ve 
mühimmat idhal edildi~ini söylemiştir. 

Bize aid olan. hiçbir şeyi terketmiyece
ğiz. 

Londrada faaliyet 
Londra 3 (A.A.) - Çemberlayn b11 

sabah Lord Halifaks da hazır olduğu 
halde Varşovadan son haberleri geti
ren İngilterenin Varşova elçisi Ken -

Şimdi Kemalpaşa bağlarına giren bir 
insan !kendisini kış mevsimi ortasında sa. 
nır, birçok yerlerd~ tek yaprak bile kal -
mamıştıT. Başvekil aynca, Almıın «Konigsbergı. 

harb gemisinin Ağustos ayında Danzig Ji_ 
manını ziyaret edec~ğini ve bunun iç.in 
Almanya tarafından istenen müsaadeye 
Varşova hükumetinin verdiğini bildirmiş 

nard'i :kabul etmiştir. 
Başvekil bu ziyareti müteakıb Bu -

ckingham sarayına giderek kral tara
fından kabul edi!nıiştir. Bu kabul bir 
sa~tten fazla sürmüştür. 

Afetin tahribat sahası 10.000 hektar -
dan fazladır. 5000 hektarlık ba~ ve mü -
hirn mikyasta zeytin ve meyvalar mah. 
volmuştur. Maddi zarar vasati bir mil -
yon liradır. En ç'>k zarar görer. Armudlu, 
yukarı ve aşağı Kızılci köyleri, Kemal. 
paşanın şark ve garbındaki bağlar, Çam. 
bel, Akalan, Ekmeksız ve Ansızca köy -
lendir. 

Ören k'öyü ba~larınd il ve Pars ada za. 
rar kısmidir. Zararı tesbit için Kemalpa.. 
şa kaymakamının reisliğinde bir J.:Qmis -
yon mahallinde tetkikata başlall"ıftır. 

.Afetin tahribatı ile Kemalpaşa üzıim 
rekoltesinin ıiçte ikisi kaybolmuş sayıl -
ma'ktadlT'. 

.Alrmud'lu, Kızılca gibi köyler halkı 
yokluktan hicret edecek vaziyete ıeldik. 
!erini söylemektedirler. 

Hadise münasebetile İzmir valic;i ile gö. 
rüştüm. Vali Etem Aykut verdi~i beya. 

( n.atta köylünün bankalara, kooperatife, 
devl€te olan vergi ve diğer borçlarının te. 
cili için teşebbüse girişileceğini, Kızılayın 
yardım derecesinin tetkik edildiğini sr:iy. 
ledi. Bugün Kızılca ve Arnıudluda tet -
kikler yapan iki heyet İzmire gelerek va • 
liye izahat vermişlerdir. 

Rus - Ja~on hududunda 
yeni muharebeler of -u 
Londra 3 (Hususi) - Japon kay -

naklarından bildirildiğine göre Moğol
Mançu hududunda, yeniden ~i-:ld~tli 
muharebeler cereyan etmektedir. 

Dün, Sovyet ve Japon kıl'aları ara
sında yapılan çarpışmalar çok kanlı 
olmuştur. Her ik! taraf da tank, tayyn
re ve ağır toplar kuUanmaktadır. 

Domei Ajansının neşrettı~i bir teb
liğde deniyor ki: 

tir. 

Çemberlayn, Danzigdeki vaziyetin in. 
kişafı hakkında Varşova ve Faris hükfı. 
metlerile daimi temas halinde bulunduk. 
lannı ve İngilterenin noktai nazarının 

Lord Halifaks tarafından Alman •aya sa. 
rahaten izah edflmiş olduğunu söylemiş.. 
tir. 

Diğer taraftan Berlin mahfelle!i ise, 
Danzigde hiç bir fevkalôde hareket ol • 
madığını, ancak mahalli polis lruvvetl"
rinin organize edildiğini bildirmektedir. 

Üç devlet mOıterek teıebbiis mü 
yapacaklar? 

Varşova 3 (A.A.) - Dolaşan bir şa -
yiaya göre Polonya, Fransa v•1 İngiltere, 
üç memleket arasında tam bir gö:üş ~ir. 
liği olduğunu teyid etrr:ek üzere gerek 
do[frudan dokruya, gro-ekse Dnnzigde-ki 
Wlletler Cemiyeti yüksek komiseri va. 

In •·ıtıerenin Berlin sefiri Neville 
Henderson yarın öğleden sonra tayya
re ile Londraya ~e1ecektir. 

Bone ile görüşmek üzere dün saban 
Parisc gitmiş olan Frnnsa sefiri Cor -
bin bu sabah Londraya avdet etmiştir. 

fngiJiz gazetelerinin neşriyah 
Londra 3 (A.A.) - Umumivet iti

barile İngiliz gazeteleri, Danzig~de haf 
ta tatili esnasında ihdas edilen tehli
ke ve telaş vaziyetinin, sinirleri tecrd 
be et~k ve alakadarlar üzerlerindeld 
aksülameli ölçmek için Almanlar ta
rafından yapılmış bir teşebbüs oldu -
ğunu yazıyorlar. 

Buna binaen gazeteler Varşova'nın 
gösterdiği azimli hareketten, Fransanın 
Berline yaptığı ihtardan ve İngiliz hfl
kCımetinin de taahhüdlerine mutlak 
surette riayet edece~ni teyid eyleme. 
sinden dolayı fevkalade memnun gl5-

sıtasile müşterek bir teşeböüste buluna - Tayrnis gazetesi yazlvor: 

c~lardır. «İngiJterenin ve Fransanın bu şa • 

zükmektedirler. 

Bununla beraber ecnE'bi müşahidlE'rin viaları önündeki aksü13mdinin dai -
kanaatilie göre Şodakinin nanzig ayfin ma böyle olmıvaca~ı zannedilivorsa, 
meclisine Varşova hükfımetinin bir no - her türlü tereddiidü izale ettirmek ;' 
tasını tevdi ebnesi ihtimali daha kuvvet. fayet edecektir. 
lidir. 

Notada serbest şehir statükosunun Fransız gazet~lerinin neşriyatı 
Danzigiın Mkerleştirilmesini menettjği Pnris 3 ( A.A.) - Harici ve Nazın 
hatırlatılacak ve son zamanlarda ahnan Bone ile Paris~ki Alman sefiri ara -
askeri mahiyette tedbirler hakkında res. sında yapılan mülakrıtı mevzuu hah -
mi malfımat istenecektir. Ayni müş:ıhid. seden •Le Temps» gazetesi diyor ki: 
ler notamn Leh haklarına yapılaeak her •Bone Almanva hükümetine dip -
hangi bir tecavüzün Polonyanın istiklali. lomac;i yolile Fransanın vaziyetini sa
ne karşı yapılmıs bir tecavüz mahiyetin. rahatle bildirmek için en münasib za
de telakki edileceğine dair ihtarı ihtiva et manı intihab etmiştir. Fransa akdettiği 
mesi de mümkün olduğunu ilave eylP.mek itilaflar mucibince giriştiqi taahhüdle
tedirler. Şimdiki halde Danzi~e karşı bir ri ifa etrneğe azmetmiş bulunmaktadır. 
cebir hareketi yapılacağına dair ortada İngilterenin vaziyeti de aynıdır. 
bir emare yoktur. Paristeki sefiri tarafından keyfiyet-

Moğol - Mançu hududundaki harekat 
cephesinden wrllen bir haberde, Ja -
pon - Mançuri kuvvetlerinin Namohan 
bölgesin~ hududu g'eçmiş olan Mo -
ğol - Sovyet kıt'aıarını çevirmeğe v-e 
bunları 60 metre genişli~inde bulunan 
Hala nehrine kadar püskürtm~ğe mu
vaffak olduğu teyid edilmektedir. 

Danzi~deki Alman maknmları şehrin ten haberdar edilen Almanya hükti -
Leh kıt alan hrafından jşgaline mAn; ı· Fr .

1 
İ "lt · Polon,•aya .. · me ı ansa ı e ngı erenın J 

olmak uzere serbest şehri tedricen asker k .. t"kl · ta hh""dl · k tt• ve 

Bu tebliğe göre, .Tapon kuvvetleri 

. - arsı gırış 1 erı a u erm 3 ı leştınneğe devam eylemektedirler. "h ld ~ d b 4.- hh"'dl "n 
sarı o umın an ve u wa u erı 

Ecnebi müşahidlere göre Almanya hü hini hacette tamamile yerine getirile-

~ !!...,,... Çiangçin'in 20 kilometTe b~tısındaki 
•. · ~ 'flatay!ı kız1ar milli Türk kıyo.fetıfffle Ganjajinobo yakmmda 20 kndar Sov-

kiime~n~n m~dı Da~zigde ~rf'yan e - ceklerinden haberi oJmad•qmı iddia e
d~n hadıselenn tamamıle dahılı bir ma . demez. Bone Almanya sefirile pek 'lıt-
hıyette olduğunu ve Almanyanın bu iş. zik ayni zamanda pek kat'i bir ifade 
le-re karışmadığını, hatta Ağustos sonun.. ile konuşmuştur.• '~) "".,&0ı inci sayfada) SalAhiyettar bir memb~d.an .. al~ım yet tankı zaptetnıişlerdir. 

boraya oild'~rihlıiştir. Te§kiJit kanunu ~ı.. malfrmata göre Hatay valısı Şukru 8 
kar çıkmaz hazırlanan kadro bir günde Temmuzda Hataya hareket edecektir. 
tatbik :rnevkiine konacaktır. bd hman 

Hatayın kalkınmasına ve iman faali. Tayfur Sökmen ve A ürra 
Yetine fiilen bir ağustosta başlanacııktır. Melek Ankanda 

Unıumi bütçeye konan 5,000,000 iira Ha. Ankara 3 (Hususi) - Hatay eski dev. 
tayın iktısadi ve sınai kalkınmasına har. let rejsi Antaıya meb'usu Tayfur Sök -
canacaktır. İskenderun limanının inşaa. men, eski Hatay başvekili Gazianteb 
tına ya'kında başlanacaktır. Keza Amik meb'usu Abdürrahman Melek bugün bu. 
bataklıkları ile İskenderun bataklıkları _ geldiler, Mecliste bulundular. 
nın kurutulmasına önümiizdeı.:i ay içinde raya 
başlanaoa'ktır. A"'ltakyadaki şelalelerden Hatay Valisi 
istifade edilerek cenub bô!gelerimiz..? elek. Ankara 3 (Hususi) _ Hatay valiliğine 
trik tem.ini :çin büyük bir santral yapıln. tayini mukarrer Şükrü Sökmen Süer bu 

=ktır. akşam 1stanbui:t hareket etmiştir. 

T ahtakurularından öç a!m:k istiyen ç:t:çi 
vocudüne zeh:r surdu 

(Ba,tarafı 1 inei sayfada) 

1 

tık rahatsız edilmiyeceğini zanr.eden çift. 

oturan ç~ftçilikle meşgul 65 yaşlarınd1 çi, aradan birkaç sg.at geçtikten sonra bir. 
Davud bırkal' aünd b · · d h ·t ' 

~ a en erı evın e • a:s a , denbire fenalasmağa b!lşlamış, bu vazı. 
yatmaktadır. Gece v ·· d': k 

.. c gun uz yata ve yet üzerine doktor çağınlarak muayene 
}'Organına lıucum erl ... n tahtakuruları yü. ~ilmiş. vücudüne sürdüğü zehirli naf -
ztinden uyuyamıyan ve bu mtiz'iç Jı 

. . . aşe - talinin tesirile zehirlendi~ anlaşılmıştır. rattan kurtulmak ıçın bırçok şeylE!r ya. 
pan Davud, bu ırücadelesinde muvaffak Davud r.ok ağır bir vaziyette cankurta. 
01"""'"-·şt B ~ 1 k nda s n d rnn arabasile Gureba hastanesine kaldı -~•-..ıu ır. u ı•a arşısı . u e - r 

1 
t 

rece müteessir olan çiftçi, henüz terkibi 
malfun olrnıyan bi:- zehir tedarık etmii 

• 
ve bir miktar naftalin ile karıştırdıktan 
sonra soyunmuş, hazırladı~ı zehirli naf. 

talini ba§tan :nihayet~ kadar bütün vücu. 

düne stir.rnüştür. Bu suretle vücudünü 
tahta ~arından muhafaza ederek ar. 

ı mış ır. 

Hitler ve Bulgar Başvekili 
Berlin 3 (A.A.) - Bitler, Hamburg -

dan buraya dönmüştür ve Bulgar baş -
vekilirun Berlini ziyareti &ünleri udm. 
u Berlinde kalacaktır. 

Bulgaristanda 200 insamn ölft
mune ve 1000 den fazla Mnanm 
yıkılmasma S3beb olan tuğyan 

(Btllrarafı 1 inci sayfada) 
mirler vermiştir. 

Şimdiye kadar elde edilen resmi ma -
IOmata göre 120 ki~i sular altında ho -
ğulmuştur. 82 kayıb ve 56 yaralı vardır. 
Maddi tıasarat yüz milyon levadan (tak. 
riben bir milyon iki yüz bin Türk lirası) 
fazla tahmin edilmektedir. 

On binlerce dönüm ekilmiş nrazi mah. 
volmuştur. Binden fazla ev ve bina yıkıl. 
mıştır. Sayısı benüz U:!sbit edilmiyen sü. 
rülerle kasablık hayvan telef olmuı ve 
on bin kişiden fazla insan meskensiz ka~
ınıştır. 

Fel&ketzedelere yardım etmek üzere 
Bulgaristanın muhtelif merkezlerinde ko 
miteler kurulmuştur. 

* Moskova 3 - Tass ajansı bildiriyor: 
Sovyet hükfuneti Bulgaristanda Ros _ 

sibta nehrinin taşması üzerine felikete 
uğrıyan halka yardım için 100 bin leva 
teberıi.i etmiştir. 

Macar genel kurmay başkam 
Bedin 3 <A.A..) -- Macar genel kur _ 

may başkanı General Werth, yarın bu _ 
raya gelecektir. 

lzmirde zelzele 
İzmir 3 (A.A.) - Temmuzun b.irir.ci 

gecesi Karaburunda üç saniye devam e _ 
den bir ı.elzel~ olmuştur. Zarar ve hasar 
yoktur. 

da Danzig limanına bir Alman kruvazö. • 
rünün geleceğinden Polonya hükumeti _ Leh topraklarına men Alman 
ni resmen haberdar ettiğini t?-lstt: rmekten tayyarc>si 
ibarettir. Varşo\•a 3 (A.A.) - Bir Alman ta}-

yaresi Wilun civarında karaya inmeJı 
mecburiyetinde kalmıştır. Pilot istic • 

SiIAh ıevkiyab devım ediyor 

Varşova 3 (A.A.) - Po1onyanın Dan. vab edildikten 3onra Almaı1 hududu .. 
zig umumi komiseri Chodac~i bugun na sevkedilmiştir. 
Danzige dönmiiş, fakat henüz ayan rci _ -----------
sinden mülakat taleb etmemiştir. Demek 
oluyor ki bu ana kadar Danzig mL\kam. 
larma her hangi bir Polonya notası tev. 
di olunmuş değilrur. 

• 
Şarki Pnısyadan Danzige silah nak _ 

liyatı devam etmektedir. Emirnameye gö. 
re, ziraat ve metalürj! işçilerinin bir kıs. 
mı, ayanın emri ile cgayri muayyen bir 
müddet zarfında hususi ehemmiyette mtis 
tacel bazı işlerin yapı_lması için> sefer _ 
ber olunabilecektir. Bu emirname bu S" 

1 A f .... 

ret e ayan meclisinin hizmetine alına _ 
ca!k işQL'ıcrin Dnnzig arazisin.in haricine 
götürülebileceğini a~ tasrih etmektedir. 

Danzigde.ki yabancı mahfelier, ayan 
meclisinin aldığı bu tedbire büy·llı: bir e. 
hemrniyet atfetmektedir. 

Dan~ yabancı mahfellerinin fikrine 
göre fıyan emrine alınacak işçıler, muh. 
temel istihkam inşaatında, silah ve mü. 
himmatın tahliyesind~ ve nihayet Alman 
ordusunda ve gönüllü Jnt'alarda kulla _ 
nılacaktır. 

Lehleri u ~on sö:ıii 

Varşova 3 (A.A.) - Milli birlik par 
tisinin kurmay reisi albay Wenda söy
lediği bir nutukta ezcümle demiştir k i: 

Danzig üzerindeki haklarımıza zarar 
verilmesini asla kabul etmiyeceğiz. 

Ankaradaki İngiliz 
askeri heyeti 

(BQ§tarafı 1 inci sayjada) 

Milli Müdafaa Vekilinin ziyafeti 

Ankara 3 (A.A.) - · Milli Müdafaa Ve. 
kili General Na~i Tır.ar, bu akşam Mır • 
mara köş"künde General O • M. Lund rL 
y.asetindeki İngiliz askeri heyeti şerefine 
bir ziyafet vermiş ve samimi bir hava 
içinde cereyan eden bu ziyafette genelı 

kurmay ikinci başkanı Orgeneral .A.mn 
Gündüz ve daha birçok generaller ile İn. 
giliz büyük ~lçiliği askeri ataşeleri ham 
bulunmuştur. 

Mecliste münhal Devlet 
Şurası azalıktan için 

intihabat yapıldı 

' 

Ankara S (A.A.) - Büyük :M.iUet Meo 
l~nin bugünkü toplantısında Devlet ŞQ.. 
rasında açık bulunan birinci daire reislL 
ği ile üç azalık için intihao yapılmış, Şe .. 
fik Yürekli birinci daire reisliğıne, İhsan 
Mlivanlı, Fazıl Ö1.elci ile Kazım SaT • 
gın da Şurayi Devlet azalıklanna Mt;i1. 
m.tşlerdir. 
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Fotoğraf tahlilleri 

bir tip Gurura kıymet veren bir genç 
Çorludan Ke.. 

Muazzez Tahsin 
Ali usta evinden çıkarken karısı ka. mele. onları mahrumiyet içinde yqatmak naklan Alinin gôzünün önundcn bir §~ 

şek gibi geçtiler .•• 

mnı Kaptan, ka. 
rakterini soruyor: 

Kendisine ehem.. 
miyet verilmesini 
ve b5yük görül. 
mesini ister. Gu. 
rura kıymet veri 
Şöhreti sever. Bu 
halleri etrafının 

teveccilhilne mini 

pıya kadar onu uğurlamak vesilesile ya. ne feci bir §eydi! 
11ına yakl~tı ve içer'iti odada bulunan ço. 
cuklarına işittirmemek için alçak bir ses. 
le fısıldadı: 

- Küçüğe bir çift ayakkabı almu:sak 
olmıyacak; bir haftadır sokağa çıkaını. 

yor. Artık yağmurlu havalar başladı. 
yalın ayak gezdirmekten korkuyorum; 
halbuki ağabeylerinin peşi sıra o da kapı.. 
dan çıkmak istiyor. 

- Peki, alırız. 
Ali usta omuzlarını biraz daha kam

ıburlaşh'I'.arak sokağa çıktı, fabrikanın 

yolunu tuttu. 
Ne kadar idareli olsalar, ne kadar kül 

kömür geçinseler, yetmiş kuruş günde. 
ilikle beş canın yaşaması kabil olamıyor, 
ikarı koca hergün yeni ve mübrem bir ih. 
tiyaçla karşılaşarak zehirleniyorlardı. 

Küçüğe bir çift ayakkabı almak için 
en aşağı iki gündelik lazımdı... Parayı 
oraya kapattıktan sonra beş boğazı ne 
De doyuracaklardı! 

Fabrikaya doğru ağır ağır yürürken 
'.Alinin kulağında bir düzüye karısının 

sesi çınlıyordu: 
- Küçüğe bir çift ayakkabı almazsak 

olmıyacak! 

Birdenbire başka bir ses, hakim ve sert 
bir ifade ile beynine doldu. Birkaç hafta 
evvel gündeliğinin artırılması için rica 
ettiği müdür ona: 

- Neyinize güvenerek bunca çocuk 
ıyetiştirirsiniz be adamlar! Jiye haykır. 
mıştı. 

Evet, belki de onun hakkı vardı amma 
Turgudla Hasanın, hele minim.ini Sühey. 
lfının yüzlerini görse o qa belki bu dere. 
ce sert olmıyııcak, onların bir baba kal. 
bine akıttığı saadeti hissedecekti. 

Daha dün akşam, SüheyIBnın küçü. 
cük kollarının boynunu sardığını duyun. 
ca bütün günün üzüntülerini bir dakika 
için olsun unutmamış mıydı? Onun çet.. 
ırefil dilile anlattığı binbir hikayeyi din. 
aerken ömrünün bütün sefil ve zavallı 

tarafı göz:.inün ônünden silinmemiş rniy. 
ai? 

Fakat çocuklarını çok seven bir baba 
için onların ıhtiyaçlarmı tem.in edeme. 

* Ali us~a makinesi başında çalışırken 

de bu düşüncelerinde devam ediyor, kü. 
çü~ lazım olan ayakkabıların hayali bir 
türlü gözünden silinmiyordu. 

- Bugün çok dalgınsın Ali usta •• 
hayrolsun bir şeyin mi var? 

- Yok Mehmed; bir şey değil •• öyle 
susuyorum işte ... 

* - Ne oldu sana efendi; bu akşam ağ 
zını bıçak açmıyor? Bir şeye mi darı]. 

dm? Süheylaya bile yüz vermiyorsun .•• 
- Bırak hanım, içim sıkıldı.. arkada. 

şm birinin başına bir kaza geldi bug-:ln .•. 
- Vah zavallı! Aman Allah seni mu. 

haf aza etsin! 

* 
Bu cöyle susuyorum işte> bazan Mch. 

medin de arkadaşına verdiği bir cevab 
olduğu için altında gizlenen derdi an1ı. 

yordu. Sustu ve makineler yenjden iş. 

ledi. Ali o kadar dalmıştı ki birdenbire 
yükselen bir çığlığı bile farkedemedi ve 
ancak bütün makinelerin birden durma. 
sından gelen derin sessizlikte gidip gel. 
rne, bağırışma ve konuşma gürültülerini 
duyabildi. 

Ali kendisine gizli gizli gülümsiyen bir 
hayale takılıp kalmıştı: İki odalı bir ev •• 
bir taşlık, küçük bir bahçe içinde bir çı. 
nar, bir kuyu ve yanında karısile üç ço. 
cuğu ... 

duygulu bir genç Zeki ve 
1sta~buldan 

- Kolunu makineye kaptırdı. 

- Dur baba, kuyudan suyu ben Çeke. 
yim, senin elin sakat ... 

Dalgın gözlerle ellerine baktı.. iri iki 
pençe gibi kuvvetli esmer ellerine ... Ve 
tatlı bir rüya görüyormuş gibi hafif ha. 
fif gülümsedi. • 

F. 
Çevikciz, f otoyra. 
tının trıhlilini isti. 
yor: 

Bir işin önünü, 
trdını düşünecek 

tarzda zekasını 

ıtullanır. Canı tat. 
t.ıdır. Tehlike ve 

- Haydi ıambayı sôndürün, baka. zararlara katlan. 
lım ... Sabaha gene şafakla kalkmak var. mak istemez. Men. - Vah zavallı! Şimdi ne olacak? 

- Sen yatt ben şu tencereyi ovayım, faatlerine dokunar haksızlıklar karşı .. - Hastaneye kaldırırlar, doktor ilaç 
parasını verirler, ölürse ailesine bir ma. hemen gelirim .• beş dakikalık işim kaldı. sında kolaylıkla itiraza ve ıikAyete ge. 

Si bağılarlar, ölmezse kendi.sine birkaç Zavallı Hayriye, belki o zaman gece çer. 
yüz lira tazminat verirler ve gene fabri. yarılarına kadar çalışmaktan kurtula. 
kada hafif bir işe koyarlar. cak! O zaman! ... Ali usta bu hayalle * 

Bu sözleri, çok bilmiş ve çok şeyler 

görmüş bir tavırla Baki usta söylüyor. 
du. Bir taraftan yaralıyı hastaneye kal. 
dırırlarken, bir taraftar. da ameleyi tcs, 
kin etmek vazifesj ustabaşıya düşmez 

miydi! 

Ali tekrar makinesinin başına .geçti; 
fakat bu defa zihninde yalnız ustabaşı. 
nın sözleri vardı. 

- Demek ki burada sakatlanırsak bi. 

gözlerini kapadı ve mes'ud bir uykuya 
daldı. 

* Makineler gidip geliyor ... Fabribnın 
en faal saatleri... Ali usta dudakları a. 
rasında bir şarkı mırıldanarak çalı~ıyor. 
Bugün öyle keyifli ki! ... 

- Çok şükür bu~lın dünkü gibi rleğıL 
sin Ali usta ... Keyfin yerine gelmiş, gü. 
lüyorsun, şarkı söylüyorsun. 

zi kapı dışarı etmezler; baktırırlar, ço. - Ne yapalım evlad, insanın hergünü 
luğumuza çocuğumuza maaş bağlarlar; bir olmuyor; bu sabah her neclense nt!ş'e. 
ölmezsek biz.i gene buraya alırlar. li uyandım. 

Atılgan ve girgin bir genç 
lstanbuldan 7.e .. 

ki Övünç, karrık .. 
terini s::mıyor: 

Keder ve yeise 
kapılmadan hayat 
karşısında neş'eli 

davranır. Kendini 
gösterici hareket.. 
lere kayıdsız kal
mak :istemez. Tcş. 
vik ve teşcilere ko. 
laylıkla intıbak edebilir. 
olur. 

Bazan aceleci 

değildi.JP MeniaaUerine karp hm n ta. 
mah göstermez. Rahatını ve bolum& O.. 
mal etmez. 

* 
Olduğu gibi açık ko111f11 

bir genç 
1stanbttldan H.8. 

mid Görgiin, ka • 
raktcrini sonıyor: 

Sözlerine şekaJ , 
verrneği düşünme. · 
den olduğu gibi ve 
açık konuşur. Bir 
mevzu etrafında 

münakaşa yapar. 
Fikirlerinin üstün 
olmasını ve kabul 
edilmesini ister. Hareketlerinden 
olarak endişe taşımaz. 

Son Posta 
Fotograf tahlill kuponu 

falın • • • • • • • 
Adru • • • • • • 

DlKKAT 
Fotograf tahllll lçln bu .Iı:uponlardu 
6 adedlnln ıönderllme.sJ oaittır. ,. 

Birkaç yüz lira da fena para d('ğil doğ. - Çoluk çocuk hep iyi,ler ıni? onları yaklaştırıp uzaklaştırıyordu. Biı· - EjWah, hemen can;kuırtaran ot~ 
rusu ... İnsan iki odalı bir evceğiz alır, - Allaha şükür... defasında onlar uzakta kaldılar ve göz. mobilini çağırmalı ... 
kira derdinden kurtulur, çocuklarına Ali ustanın gözleri, bir bulut arkasın- }erinin önünde bir delik açıldı, bu delik - Koşun.: çabuk olun, müdüre haber 
üstb~ yapar ... Sonradan daha az gün. dan gibi, Hayriyenin kemikleri çıkık o- büyüdü, yakınlaştı, yakınlaştı... verin... .. 

1 "1.lncu ~a -delik alsa da gene bir zarar etmez. Ba. muzlarını, Turgudun esmer yüzünü, Ha. Birdenbire bir çığlı~ ve yere düşen bir vacırz . ~ ,ı: bracı~"lıktan 
, , • ıP 1 ~1Jf:i'l .:Vı:ı+· 

şını sokacak bir evi olduktan sonra, çok sanın mavi gözlerini ve SüheylB.nın soluk cismin çıkardığı gürültü... aa hıç düşünm dc;:ı. ... 
sıkışırsa bir odasını kiraya bile verir. dudaklarını gördü ve onlara uzun uzun - Ne oldu? Ne oldu? ~·· I ... Ben gi. 

Turgudun kıvırc!k siyah başı. Hasa. baktı. - Zavallı Ali usta, elini makiJLtyır, kat'ıyen o ~"~'tama - i eğim. ko. 
nın sarı saçları, Sühyeltının yumuk ya. Makine gidip geliyor, her hareketinde kaptırdı. jllhil oJm~kla beı ~~e~'tl r .. :c:ine ;;;-.ıreceğim. 

=============================================================r,gelen ~dıkodulaıt..1an ~~ ~J.ı1 ı. k'?. -==== 

Ben bu işte bir kötülük görmü - ~i~~~~~55!~~~;;ıı·;~;o;N~· ~P~o~~~T!A!·~VT~11.r~~TF~F'R~,~·1'~ı\:S:I~:=4:iE5!~!~~~~~~=;~~1erdcn bıı hayatın pek arz~~t!fz1 adar bir yorum. Ne olur ... Bu sözi.i onun yerme bir hayat oltnadığmı anlıyo • m ki . 
zÜppenin biri söylemiş olsaydı, mu - n rahat bir ömUr sürmek vı liyecek 
hakkak hoşunuza giderdi değil mi? ' vl~rle uğraşmaktan zevk dıf 

- Ne olur Osman Tezcan da bir söz l/l:J • • f&:! •ı,,_• QW ' öz? 
söylese 1 rci fl.:>IDIDeDID ~evgI ~... 'le ona baktı. İner kkmda ... 

- Siz onun yerinde olsaydlnız böyle ~ "' e bir şekild' 
bir şey söyler miydiniz? - Bertrli'ire 6e r gelir misin?. 

- Hayır doğrusunu söylemek 1Az1m Gittiğim yerlere aber gideriz. 
gelirse ben bunu demezdim. Yalnız : Nakleden: Hatice Hatib - Hayır bura kalaca~ım ... Piya-
cı:Buradaki insanların hepsi sersemdir. diye onun sozunu raz flört yapmak no çalmak istiyorum ... Çok şükür kim-
Senin kıymetini yalnız ben anlıyorum. keserek yanından lazım. se kalmadı. Ben de rahat, rahat piyano 
Eğer onlar bunu anlam1yorlarsa bunu uzaklaştı. _ Biliyor musu _ ile meşgul olabilirim . 
kıymetini düşürmen onların sersemli- Genç kızlar sa _ nuz Hayri amca ..• - Kimse kalmadı mı?. Amma yap-
ğini tebarüz ettirir- derdim. londan çıkmışlardı . Ben dişardan gel _ tın ha . Sevgilini unuttun galiba .. bak-

Salih ona mütehayyir bir gözle bak- AnneJerile babala _ dim ... İstanbulda sana bir yere kımıldanmadı. Hiila sa-
tı. Hayri bey devam ediyordu: rı da onu takib et • büyümedim, böy _ lonun bir köşesinde oturmuş gazete o-

- ... Ona sen diyorum diye şaşırdı- mişlerdi. le şeylere aklım er- kuyor. 
nız. Fakat ben onun yabancısı değilim. Onlar dişarı çıı _ miyor... - Ben ondan sıkılıyorum. O dünya-
Annesinin akrabasıyım .. Ben onu da- kar çıkmaz Fazlı - Halbuki flört nın en şeker adamı ... Kendi halinde bir 
ha bir çeyrek sa~t yaşında olduğu za- Şakir hemen Ledi modern hayattan iz- ihtiyar ... Bilmiyorum. Niçin bizimki -
man tanıdım ... Öyle bile olmasam. O Solykok'un yanı _ divac hayatına gi _ lerin hepsi de ona musallat onu çeki' .. 
benim torunum yaşındadır. na yaklaşmıştı. den yolu değil mi? miyorlar. Onlar da böyle söyledik~ 

Salih bu sözler karşısında Emineyi İngiliz kadını bi • _ Siz de öyle mi ben de aksi olarak ona karşı sempa 
beğenmiye mecbur olduğunu hissetti: raz yürümek istedi- düşünüyorsunuz ? duyuyorum. 

- Hakikaten çok şirin bir kız dedi. ğini söylüyordu. _ Ben öyle dil • - O halde saat beşte gelip seni ah· 
- Şüphesiz çok şirin hatta çok güzel Fazlı Şakir: şünmüyorum. Öyle rım. 

bir kız dedi. Fakat buradaki delikanlı- _ Müsaade eder- goruyorum. Hayri bey biraz gitti, sonra gerl 
iar onun bu güzelliğini pek fark eder seniz size refakat _ o halde benim döndü: 
görünmüyorlar. edeyim. evle nemiyece ğimi - Mine!. 

Salih: Dedi. kabul edelim. Ben - Ne var amca? 
• w~. Ç~nk~ ~alazadeleri onun gilzel • İngiliz kadınına ayru teklifi yapmak 1 olur musun, bekle de beraber gidelim. j evlenmek için yaratılmış değ!lim ... A - Sana bir şey sormağı unuttum .. 

ligını sonduru~orlar. . . . . için yaklaşmış olan prens Abdürrahim -: Peki Hayri amca!. - Parmak kadar boyunla uka!.a~~k Ceb harçlığın bitti mi? 
- Evet Emıne onlar gıbı şık gıyın - bu sözil işitince hiddetle geri dönmiye - Kendim banyo yapmıyorum am- etmiye kalkışma... Dünyadaki butun - Hiç biter mi amca!. 

miyor. Ne yapsın babası askerdir. Mü- mecbur oldu. ma ... Sen benim gözümün önünde ban- insanlar, bilhassa senin gibi güzel ve - Canım sıkılma söv le .. baban bi-
temadiycn dişarda dolaşıyorlar. Mo - İşte tam o sırada biraz evvel yo yaparsan benim içim daha rahat e- cici kızlar evlenmek için yaratılmışlaı;- zim Ertekinler ~ibi milyoner değil as-
dayı halazadeleri gibi adım, adım ta- Bayan Nurhayat Ertekinle kendi diyor. Anladın mı? dır. kerdir. Sen gılya onların misafirisin 
kib etmiyor. Esvablarını kendi diker. hakkında görüşmüş olan şişman kadın- - Peki Hayri amca! - Hem neden benim evlenmemi is- amma!. Onların 11cçirdiği hayata iştirak 
Bunun için iyi giyinmez, sonra da ba- la karşılaşb. İhtiyar şişman kadın ona: - Kız bak az kalsın unutuyordum. teyip duruyorsun. Daha on dokuz ya- etmek için ene insana epey para la -
bası zengin değildir. - Zannederim dedi. Siz, intisab et- Belki saat beş buçukta falan klübde şındayım ... Çok vaktim var. zım. 

Tabii milyon sahibi kızlara reka- mek istediğiniz ailenin hiç de hoşuna bulunmak istersin; klübün çayları çok - Hakkın var ... Fakat sen müşkiil- - Babam yanıma epey para verdi 
bet e~<>c0k va_iyettc değildir. gitmiyorsunuz. güzel oluyor diyorlar. pesend bir kızsın ... Kocanı pek kolay amca .. daha bitirmedim. Teşekkür e -

- Ben Ertekin beyin kızlarını zen- İlerde Hayri bey Emineye: - Ben klübe gitmesini sevmiyorum. lıkla intibah edeblleceğini zannetmi - derim ... 
gin oldukları için beğenmiyorum. Dün- - Neye diye soruyordu. Kaçta ban- - Halbuki Adada en güzel bir klüb. yorum. Herhalde yarın öbür gün evle- - Eminim bana hakikati s5ylemi • 
yanın en fakir kızları dahi olsalar, on- yoya gideceksin? Bütün tanıdıklar oraya geliyorlar. İn- necek kız sen değisin. yorsun. 
forı gene beğenirdim. Ve: - Dört buçukta; Hayri amca! san bütün dedikoduları orada öğren1 - - Ainca samimi mi söylüyorsun?.. - Neden buna hükmediyorsun! 

Hııyri bey arkasını dönerek: - Benim ufak tefek işlerlm var . An- yor. Genç kızlar da oroda flört yapıp Beni bu kadar müşklilpesend mi zan - - Klübe çaya gitmedi~in için ... 
- Bundan eminim, bundan eminim cak beşte gidebilecejim ,_ 4le beıte koca buluyorlar. Koca bulmak için b1- nediyorsun? (Arkası nr) 
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Sıvas Akşam Kız San'at 
okulu • • 

sergısı 

huzurunda 

(Arkası var) 

AyanC1kta bir esrar yatağı 
meydana çıkarıldı 

Balyada bir maden amelesi yaralandı 

Şehrimizde bu yıl Maarif Veklletl ta • 
rafından ev kadınlan ve genç kızlar lçJn 
açılan Alqam Kız San'at okulu az bir 
müddet zarfında muhitin büyük ve ar • 
tan bir allkasını kazanınıo bulunuyor. O. 
kulda im,tihanlar 10nu dolayılile btr yıl 

içerisinde görülen ve okutulan flpka, çL 
çek, diki§ derslerinin 6rnek birer mah • 
ıulü olmak üzere bir sergi açıldı. Çok 
büyük bir seyirci kütlesi tarafından alL 
ka ile seyir ve takib edilen Sivas Akşam 
Kız San'at okulu sergisi hakikt manasını 
ve okuldan beklenilen gayeyi çok canlı 
olarak ifade etmektedir:. Şehrin en ;,ızak 

ıemtlerinden bile okula devam eden f e. 
ragatli ev udmlarımızın ve genç kızla. 
nmızın artan bir faaliyetle uğraşarak o. 
kuldan edindikleri istifadı.? çok büyüktür. 
Okulun çalışkan direktörü Bayan Kad • 
riye Şahin ve genç iki öğretmenin müşte. 
rek varlıklan ile talebe çalışmaları kuv. 
vetli bir surette organize edilmektedir. 

Maarif Vekfiletinden de bugünkü hal. 
de dar bir kadro ile Sivasın en mühim ih. 
tiyacına cevab vermiye çalışan okulda 
gelecek ders yılından itibaren bir nakış 
kısmının da açılmasını ve kadronun tnk. 
viyesini bekliyoruz. Resim sergiden bir 
köşeyi gösteriyor • 

Marmariste süngercilik ilerliyor ) .____ _____ _ 

Kaş 'Husust) - Denizaltı servetleri 
bakımından, cenub sahillerimiz, 90k 
zengindir. Burada, karasularımız al -
tında, mebzul surette yetişmiı aünger 
tarlaları mevcud bulunmaktadır. 

Latü kıyıları, yüz binlerce çam ağaç
larile, Marmaris, süngercilikle uğra -
şan, istikbalin zengin bir yurd köşesi 
olmak istidadını göstermektedir. Re -
sim sünger §irketinin motörlerini gös
teriyor. İlk zamanlar, ecnebi şirketler tara -

fından, uzun zaman istismar edilen 
yurdun bu mühim ııervetl, şimdi, Mar- Ayancıkta Çangal ormanında 
marisli'ler tarafından işlenmektedir. bir mekteb yapılacak 

Sünger tarlalarının zenginliği Mar - Ayancıktan yazılıyor: Burada Zingal 
marislileri, daha fÜmullil ve daha bol şirketinin işlettiği ormanlarda çalışan 
maddi ve manevt kuvvet sarfını davet memur ve 4çilerin çocukları ka~.aba -
etmiş ve ilk hareketlerle dağınık ola- nın uzaklığından ilk mekteb tahsil!eri
rak kurulan teşekküller, zamanla bir- rini güçlükle yapabiliyorlardı. Bunun 
leştirilmiş, bir şirket teşkil edilmiştir. büyük lüzumunu gören Zingal şirketi 

Bugün, 250,000 lira sermaye ile te- bu işe ön ayak olarak bir ilk mekteb 
teşekkül eden sUnger şirketi, Akdeniz i~asına karar vermiştir. Maarif Ve
sahUlerinde hummalı bir surette çalış- kAletinin tasvibinden sonra inşaata 
maktadır. başlanacaktır. 

Şehirde birkaç ekmek fabrikası açılacak Balya Karaaydın madeninde matkapçı 

olarak çalışan Balyalı Cemalettin maıtarada (Baştanfı 14 üneü sayfada) mek oluyor ki artık•un ve ekmek mesele. 
blr dlna.mıtın birdenbire patlama.sı yüzün - c- .Bizden bir müfteri, yani bir fınncı sini, belediyenin kökünden halletme.c;i vak: den a«ır surette yaralanmıştır. Cemaleddl- . . . . . · lm 
nın yarası tehlltell görüldüğünden tedaYi hangi kalitede buğday ıı;>arışı verırse o. tı ge iş ve geçmiştir bile!» 
edilmek üzere fatanbula gönderllıntşttr. nu alır ve pek tabii olarak bu bujday, un Dün son toplantısını yapan ve ekmelt 

"Son Posta,, nm tarih 
musaba kası 

( Baıtarafı 8 ind 1ayfada) 

Jeri bu bakirin kalbinde ukte kalını§ • 
tı. Mezldlr cami binasında himmet e • 
düp biavnillihitealA sayei Sultan Se -
lim Handa izhari kudret edip bu kub
benin Ayasofyanın kubbesinden altı 

zera kadrin ve dört zera derinliği zi • 
yade eyledJm. diye yazdığını hatırla -
mak lazımdır. 

Sinan bu yarım asır süren mimarlı -
ğında o zaman dünyanın en büyük, en 
muhteşem İmparatorluğu olan Os -
manlı İmparatorluğu toprakları üze L 

rinde Mekkeden Kırıma, Bağdaddan 
Budine kadar olan Türk yurdlarında 
yüzlerce cami, mescid, medrese, mek
teb, imaret, türbe, sebil, çeşme, su yol
ları, hamam, köprü, kervansaray, çar
şı, saray, konak yapm!ştır. HülAsa; Si~ 
nan Türk san'at tarihinin eşsiz bir de
hasıdır ve öyle kalacaktır. 

balme gelince de evsafını deği§tirerek fiatlarını ipka eden ekonomi istişare he. 
o.tün bir kalite ibraz etmez. Bu bakım • yeti, bu mevzu etraf.ında nihai kararını 
cfan fırıncıların iddiası yersizdir. Gali flat vermiş ve heyet fırıncıların ötedenberi 
meaelesine gelince, bu da varid olamaz. ileri sürdüğü iddialan yersi;ı; bulmuştur. 
Çünkü, fiatlanmız zahire borsasının kon- Kırmacılann l:.uğdaydaki gloten mik. 
trolu altındadır., tannın azlığından fikAyet ettiğini yaz .. 

Halbuki gerek unculara, fırıncılara, de m~tık. Mtehassıslar da bu husustaki tet.. 
tirmencilere ve gerek belediyeye karıı kr1tlerinl bitirmişler ve hazırladıklan rL 

bitaraf vaziyette olan ve un _ ekmek me. paru belediyeye vermişlerdir. Raporda 
~lsind ihtısas sahibi bulunan ekonomik buğdaydaki gloten miktarının bilakis her 
mehafil §U miltaleayı serdediyorlar: serıekilerden ziyade olduğu yazılmakta _ 

dır. c:- Belediye esas davada hakhdır ve 

ekonomik .lçtişare heyetinin tetkik edip V•llnln kabul ve iade ettiGi 
belediye riyasetine bildirdikleri kararlar zlyııretlar 
tamamen doğrudur. Ekmek, bugiln, ıeh. Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırda .. 
rimizde sıhhf olmıyan şartlar içinde imal dün Yugoslavya konsolosunun ziyare
ediliyor. Birçok fırınların içlerini ve ça. tini iade, Bulgar konsolosunun zivn 
l~ma şartlarını görseniz, vücudil beşerin retini kabul etmiştir. .. 
en esaslı gıda maddesini teşkil eden ek - Şehircilik mDtehassısı bir ay 
meği yemekten vazgeçersiniz! sonra gelecek 

Bundan başka. fırıncılar, ekmek pişir- Şehircilik mütehassısı Prost, bir ay 
dikleri unların içine birçok un ıskartası sonra Paristen dönecek ve Kadıköyle 
olan maddeleri katıyorlar kJ, bu yüzden Üsküdarın planlarile meşgul olacak • 
ekmeğin hfi.lisiyetine halel geHyor. De • tır. 
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Yazan: Hasan Acınan Giz 

Melikenin sarayinda 
~----------------------

Hain köle bütün iradesini gözlerinde le koşu.ştuğu gözüküyordu. O kadar Mutadı hilaf ,na fazla boşboğazlık et-

1 Son Posta 1 S POR 
Futbol monitör/erimiz 
kampa . soku/malıdırlar 
Polonya federasyonunun her yıl açtığı bu kampları 
memleketimizde de açars:ık futboiümüz için büyük 

fayda'ar temin etmiş oluruz 
copladı: heyecana düşmütü ki ne olursa o~sun tiğini aniıyan Mansur hemen kendini 

- Kendinize geliniz sultamm Ter - şu bacakların üst tarafını da ı;törmek topladı: Polonya futbol federasyonu, İskoç -ı bir idare şekli tesbit etmiştir. Buna na 
diği fermanı geri almak bir sultanın arzusile kapmın sürmesıni çekti,; fa- _Beni ne f!Üzel k\.mu~turuyorsunuz, ların beynelmilel oyuncusu, Arsenal zaran dokuz federasyon şimdilik bir i
şanına yaraşmaz; .bunlar sizin huku - kat arkasından gele:-ı tit~ck bir kadın fakat sizin hiç açıldığınız yok. klübünün meşhur soliçi Aleksi Cey - dare halinde birleştirilmiştir. Mevcud 
kunu?.a tecavüz ediyorlar. sesi ile olduğu yerde mıhlanıp kaldı. Ayşe kendisine doğru uzanan eli şid- misi, beş hafta devam edecek antre - ve mer'i bulunanlarla bilahare mer'i -

Artık düşüncesi bir noktaya saplan- - Fakat ne yapıyorsunuz? Oraya detle itti. nör kursuna nezaret etmek üzere an - yet mevkiine konacak nizamlara göre 
mıştı. Ayağa kalkarak elındcki kupayı erkekl~rin girmesi yasaktır. _ Ne yanıyorsunuz, çıldırdınız mı? gaje etmiştir. İngilizlerin cbüyük snn- idare edilecek spor faaliyetınin idari 
yere çarptı. Karşısında latif bir kadın \•artlı. atkan dedikleri Ceymis futbolün bü - ve teknik işlerini federasyonlar daire-- Hay•r sadece konusuyoruz. 

- Benim neş'emi kaçtrdın1z! Zevki- Gayri ihtiyari «Melike hazretleri!'lin _ 0 ha:de suaame cevah wrin! tün inceliğini nefsinde toplamış, bari- si başkanı idare edecek ve bu hususta 
mi berbad ettiniz; işte son defa söylü- huzurunda m1yım~• diye kekeledi. .:ı - kulade bir oyuncudur. umum müdürlük namına bölgelerle - Bir şaı tia iste .. 1iginiz cevabı veri-
yorum mücrimler aSllacakhr. Asıla - - Ne münasebet; bendeniz Melike- Arsenal takımında meşhur İskoçya- muhabere ve evraka imza sa!Ahiyetinl rim. 
caktır. Ve gene ası.lacaktır!. nin baş hazinedarıy:m; adım sade'!a _ Şartıwz·~ lı David Jak sağiç oynarken Ceymis de haiz olacaktır. Son vaziyete göre umum 

Mansurun bir işareti ile ~;az oynak Ayşedir. _ Bir öpüş! uzun zaman soliç oynamı.ştır. Yirmi müdürlüğün kadrosunu genel direktör 
bir havaya başladı v~ iki kişinin feryad Mansur çabucak kendıne gdmi.?ti· beş bin İngiliz lirası değerinde olan ve sekreter haricinde şu zevat teşkil 
ve ricaları bu ahenk arasında kavn'ldı Bıyıklarım bükerek çapkınca güldü: - Saçmalıyorsunuz. bu oyuncular zamanmda Arsenalin yıl etmektedir: 
gitti. - ~ - Bu garib işte? - '7...orla alırım. dızı parlamış, 1914 scnesind~ kral ku- Federasyonlar dairesi başkan vekil-* - Niçin? - Mümkün değil. pasını kazanan bu takım, hiçbir klübe liği ve Zat İşleri Müdürlüğüne Ziya A-

- Öyle ya Melike sizı hazinedar :P!.1- JX>mindenberi kendini güçlükle tu- nasib olmıyan bir muvaffakiyetle ay- teş bakacaktır. Federasyonları da ve-
tıktan sonra sizin gibi bir hazineyi lri- tan Mansur, ani bir sıçrayışla Ayşenin ni sene lig şampiyonu da olmuştur. kaleten şunlar idare ederektir: 
me emanet ediyor? üstüne atılarak kollarını beline doladı Bugün İngilterenin en maruf futbol Atlefü:me Kerim Bükey, futbole 

ıx 

Yumruk!arımı sıkarak karşısına Ayşe kızard:. Mansur, yüzünde bir ve genç kadının göğsünü kanatırcasına münekkidi olan Ceymis, birkaç gün Ziya Ateş, güreş ve boksa yUzbaşı Tay 
Çıkacağım, ~abuk babam•n miras·nı genç kız taraveti ve bedeninde !ılgun dişledi. Ayşe çevik ve kuvvetli bir kız- sonra, Polonyada beş hafta devam e - yar, bisiklete Hüsnü Naili, atıcılığa 
iade et diye luıykıraca.~:nı; ya vermez- bir kadın güzelii~i arzeden bu latif vü- dı. Ansızın düşti.i.ğü bu tuzaktan ko- decek derslerine başlıyacaktır. Hakkı Ugan, dağcılık ve kış sporlarına 
se, ra aksilik ederse? cud karşısında bü~iln ftidal:ni kaybet- !aylıkla sıyrılarak zaten ufak ve ç-elim- Her sporda olduğu gibi futbolde de muallim İlyas, eskrime Rıdvan Bora, 

- O zaman! mitişti. liz olan Arab gencini omuzlarından çok muvaffakiyet gösteren Polonyalı- sportif oyunlara Kerim Bükey. Teşki-
- O zaman icabma bakarım. - Kula~ıma böy:e sakra'ic kuş cı- kavradı ve yere düşürdü. Başı duvara lar, önümüzdeki mevsim yapacakları ıat ve snhalar dairesi reisiiğine CelAl 
- Bana kal1 rsa sultanım, birden şid- vıltıları geldiğine ve sizin gibi güzel çarpan Mansur: «Kaltak!• diye düştüğü maçlar için, mevcud antrenörlerini bir Dinçer, sağlık dairesine doktor Adnan, 

det göstermeyin evvela rnü:ayim dav- bir hazinedarın karşısında hulunduğu- yerden fırladı. yere toplamak ve esash bir surette ça- hesab işleri dairesi reisliğine Nafiz 
ranın. bakalım nasıl hareket ediyor ? ma bakılırsa galiba hazinenin tam mc~r- _ Başımı kırdın; şimdi sana göste- lıştırmak maksadile böyle bir kamp Ergeneli, neşriyat, propaganda ve kü-
Umanm ki bu cin fikirli kadın sizinle kezine düşmüşüm. ririm. kurmuşlardır. tübhane müdürlüğüne muharrir Saf-
ilk anda boz~mak istemez. - Biraz hak~<ınız var. Melike haz - . . . Aleksi Ceymis gibi dünyanın sayılı fet Gürol, muamelat arşiv levazım ve 

_ Hakkın var ya Mansur! Bu çok retleri, sevgili hükümdarımız belki i!- Behnden hanç~rt.nı 5e~mıştl. Fakat futbolcüsüne kamp:n umumi idaresini daire müdürlüğüne Süreyya Ülgür ge-
şaytaiı bir kadındır. Ona ayni kurnaz- tifat buy~rur diye sarayın bütün g~ı<:l av1uda~ ge1~n .~ıddetlı bır konuşma veren Polonyahlar, elbette bundan a- tirilmiştir. Federasyonlar şimdilik fe -
lıkla mukabele etmeli. Fakat ben de kızlarını bahçede topladılar. hareketıne manı oldu. Turanşah haykı- zami bir şekilde istifade edeceklerdir. derasyonlar başkan vekilinin idaresin-
bir hükümdarım: o bana hali. eskisi gi- - Şu dakikada kendimi hükümdar - rıyordu: .. .. .. 

1 
İngiliz futbol cemiyetinin malı olan de faaliyetlerine devam edecektir. 

bi muamele etmek istiyor, hayır bu yı- dan daha mes'ud addedıy:1rum. O - Demek sozunuz bu kadar. PekalA bu fikirden bizim federasyonun da is- Bir boksörün teklifi 
lanı ilk fırsatta ezmeliyim. şimdi bu manzarayı görecek halde de- yakında görüşürüz .. Mansur! Nerde - tifadc etmesi. futbolümüzün inkişafın-d Ankaranın 61 kilo boks şampiyonu 

Birkaç gündenberi Kahireyi şeref - ğil. sin Gi iyorum. da ~llibaşlı rol oynıyacak bir mesele - Hakkı, gazetemiz vasıtasile boksör 
lendiren Turanşah şimdi Mansurla bir- - Niçi~ yoksa bir şey: mi ki?'d~lar? Han!erini k~nma sokarken Ayşeye ?i;· In1Pllerede her sene Ağu~tos ayı Muva!! .. . davet etmektedir. 
ijikte Ü\·ey annesini ziyarete gidiyor _ - Tabıi babasının rnuıı5m: ıstıy~:· yumrugunu saıladı. 1çmde uç hafta devam eden bır antre- ;p;.tıncu (kı, bes ravunddan yu _ 
du. Şimdi de Mısır İncisinden baba- - Siz zannedersem he: zaman hu- - Bahtın varmış elimden ucuz kur- nörler kursu açılır. d h. .. .. ... ,.. .~t.Jerı 'ı . inde ma,.. 

k - d d b 1 ? F tb ı · t' · li 1 an ~ a ıç duşunmeCie,. ·:> ıç ,. sının mirasını jstiyecekti. Kırk beyin um ann yanın a u unuvorsun.uz. tuldun. Fakat alacağın olsun. .. u . o c:;mıye mm sansı o J •• J ....... :'. bildirmckte-
idaını ordu üzermde çok fena bir tesir Mansur guı una başını :::nlıadı Koşa koşa avluya çıktı. Turanşah yü- norlerı b~ uç h~ftalık ~ur~ta : fyır, kat'ıyen 0 ~"j ~"~'tama - ·~,; 
bırakmasına rağmen o ha!a nedimleri- - Onun ba~ ~edimiyim .Maam3fıh zü kıpkırmızı, yerlere yatan enüklerln ~ak, yem mevsım za: m a :~ '-hil olmakla beı ~, #'\J r~csin~Jfuıemiz vasıta 
nin çevirdikleri hile ve fesad dolabla- yakında daha mtihim mevkılcre nam- arasından hidde~le ~rek arabasına ıdz:ıa_n tarzları ve takt~kler gı,1&eıen dedikodulaı1.1fl l .. 

311 
dir -='voruz. 

k .. - k- ·· A ı t ı d K'. ed. . k' lerını artıracak oyun sıstem '\I e ı a • rma oru orun'? a e o uyor u. oş- z ım. biniyordu. O da sessızce onu ta ıb et- . . . . . . lerdcn bu hayatın pek arzr~ttfııatnresı 
kün bahçesinden yerlere yatan köleleri - İnsallah muvaffak olurımnuz. An- ti Ayşe araba bahçeden cıkana kadar lerını, esaslı bır şekılde ınkışa bi hayat olrn d w ı m1 

- 1 b"t- k' d 1a de · ~ miş olurlar Antrenör kursund r a ıgını an ıyo - •tindnn 
ayağile iteliyerek: . . ~~Şl:an su ~a~ u un es ı a am. rı - yerinden kımıldamadı. Sonra çürüyen . ·. . . rahat bir ömür sürmek Vi 'li!"eı.:eltdŞ meruı. ~' 

- Tez Melikeye haber verın -dedı- g~tırmek ıstıyor. göğsünü kapadı Gözlerinin yaşını sil- terem~ ~n ıyı top stop edenı, ş 1lP.rJe uğraşmaktan zevk r olan al çu 
ben ve baş nedimim mühim bir iş için - Belki? Yakında büyük inkılllbiar di ve yukarı çıktı. Mısır İncisi sofadn nı,. drıblıng yapanı, kafa oymyanı söz? :rlartt. Al 
kendisile görüşmek istiyoruz. .. w. kta d d tcrışler yapnrlar. . b kt r· ~uucııuıı.. -

gorecegız. aya uruyor u. F tbol" . b ettirdiği her türr . e \ '::1 a ı. ıı .:ıcağından üyelerin 
Koşa koka yukarı çıkıp hemen geri _ Ne ~ibi? (Arkası vnr) u un ıca e~ <'ri ri('n • 

dönen köle «Melike rahatsız oldıı~un- rnevzuun ilmi bir şekilde münakaşası teş ~ u unur. 
dan yalnız sultan hazretleri ile ~örüş- yapılan bu kurs, İngilteredeki futbolün Fransızlar atletizmde Almanlara 
mek ricasında bulunuyorlar.> cevabını e· d kt u IUk bugünkü mevkiini haıtrlamış olan iyi maglQb oldular 
getirdi. ır o orun g n ve esaslı bir mektebdir. 

Futbol federasyonumuzun emrin - MUnlh s (A.A.) - Dlln MUnlh't.e yopılıuı 
Turanşah sinirlenmişti: tlarından .. Fransa - Almanya atıetızm maçı Aimnnye.-
- Ne demek? Benim nedimlerimi is-

1 2 8 
.ı f> 6 7 s 9 10 no de bulunan yirmiye yakın monitorle - nın :tahlr muzafferlyetııe nihayet buimuo • 

rin, şu tatil devresinde buna benzer tur. Almanyn 45 puvana karşı 105 puvanıa 
tiskal ediyorlar!• diye söylendi. 1 bir kamp görmeleri. hem onların me - maçı kazanmıştır. 

Bir fırtına kopacağını sezen Mansur Kalp basla lığına dllçar sailerlnl kontrata, hem de gelecek mev En müsakl lblr sporeuıuk havn.n içinde ce-
:zaten şeceretüddürıe karşılaşmak is - 2 Olanlarda meslek sim yapacaklan faaliyete iyi bir biz _ re1an eden maota. 20 btn scyırcı buıunmUf-
temiyordu. 3 J met olacağı için şayanı arzudur!. tur. 

- Müsaade buyurun sultanım -dedi- 14 ntihahı mesele&i: 1 Ömer Besfm Alman milli takımı Norveç 
bendeniz ŞU serin avluda gezineyim. 6 Meslek ve meşguUyeUn kalb hastalık- mİllf t&klmtRI 4 · 0 yendi 
Sizin yalnız görüşmeniz daha münasib 6 ıarının seyrinde b\iyük tesırı vardır. Şu Beden Terbiyesi U. MUdUrlUgU nnn 0s1oda Alman - Nor1eç mlllt futbol 
olur. • halde muhakkaktır kl ma~et membalan tatımıarı tar4ıla1II11.1tır. 

7 müsatd olanların kalb hastalıkları fakir- yeni merkez teşkilAll Norveçlilerin sert ve takti~! bozuk oyunla-
Turanşah hiddetli hiddetli yukarı 8 ıere nlsbetle daha uzun sürer ve do.ha u rına muta.bil daha şuurlu ve teknik bir o-
kt 11.ır k ı d 1 ı d k L d Ankara (Hususi) - Beden Terbiye-çı ı. ıvı.ansur oca av u a yapa ya n·.ı 9 sıkıntılı olur. Evler n e alan &a ınlar .. _ w. • yun 0ynıyan Alrtıanlar, Berlln Olimpiyadın· 

kalmıştı. Uzakta mermer sütunlar ara- da.ha as muztarlb olurlar. si Umum Mudurlügü merkez teşkılatı- da. kendUerlnl yenip ellmtne olmaıanna ııe-
sında etrafa serinlik saçan fıskiyeli bir 10 Kalb hastalığına tutulmuş bir çocu~a nın kanun esasları dahilinde ve kilçilk beb olan Norveo mılll takımını ' - o mal -
havuza dogwru ilerledi. Havuzun arka - Soldan sata n yukanclan aşalı: henill mesıet tntıhab etmedJll cihetle bir kadro ile tedviri düşüncesile l·enl ıab ew. 

istikbaldeki mesleğini ve hattı hareke-
sında ayrılan bir koridor yarı karanlık 1 _ İzdiham. tini tayin ettirmek kolaydır. Meldeb 
aehlizlere doğru gidiyordu. Kurnaz kö- 1 _ ya.pılmaQ hlcab veren şeyeler-yol. doktorlannın bu huaustakl rolleri tale-
lenin kalbinde şimdi bir tecessüs duy- benin hastalıklarını adi.Dl adım takib 

S - Yüz kuruş-mekt.um. eylemek 1Llbarlle pek mühimdir. Serlrl 
· gusu uyanm•ştı. Adı ve hayatı etra - 4 _ Birdenbire-çok oımıyan. 1\rızalar vazlh olursa mes?le 1 ottur. Jl'a-

fında birçok rivayetler dolaşan bu 5 _süzülmüş. kat vazırevt şlkAyetıertne ratmen eerlrl 
muhteşem Melikenin sarayı acaba na- 6 _Arsızın ya.ptığı. radyolojı.t ve sair ince talb mua.yeneıerı 
sıl bir yerdi? ., _ ~ınm yaptığı. uzvt bir kalb hastaıııı meyd&na çıkara-

n ı i mazsa fiUyet. edilen arazlar ifrazatı da-
Şu ~oş koridorun ve yan karanl1k 8 - Nesll-iklncl ile C.çtinctı har n yer er lılllye hermanlnnnda To:ya asabi.yete attat 

öehlizin ötesinde neler vardı? Etraft:ı değlştırlltrse mefkftre. mek lA.zım gelecekt.Jr. !!u halde istikbal -
hiç kimse olmamasma rağmen gene sü- 9 - Bakiye-bir not&. deki tutacağı mesıe~l kat'lyetıe tayin 
tunların arkasında gizlenerek dehlizin ıo - Süra.t-çok k§.mll. mUştW olur. Oyun n gpor meııeıe1erınde 
nihayetine kadar gitti. Burası çok şık Geçen bulmacanın balledllmlı ıekll: bu noktaya çok dikkat etmeıtc:Ur. 

Büyüklere gelince kalbin uzvt hastalıtı 
ve oymalı bir kapı ile nihayet bulu - Soldan sata: gerek tesadüfen ve eerek bası otklyet -
yor, kapının orkasından şen ve şakrak ı - Kellme. ıcrinden dolayı m11racaatıerı tnertne 
kadın sesleri geliyordu. Şimdi teces - 1 - İkame~ kalb ııfeUerlne nazaran tahammtll ede-
süsten daha ba~ka bir duygu ile gıdık- 3 - Ki-tnan-act blleeetıerl maddl ve hitemt faallyetıert-
lanan Mansur kapının oymaları ara _ 4 - Ama-En-Ece nl ve mealeklerinl ikiye armnak ıioa.b 

5 - Nale-alın. eder. 
sında bulduğu bir deliğe gözünü yak - 1---------------1 
~tırdı. Oh! 1şre yalnız zemi - e - Aian-ea,e. <Jnab llılym oh111Caianmul poına 

'I - Pay-lt-nam. p\1111 ,oııamaıanm l1oa edertlD. Alrll tü 
ni gorunen bu delikten yeşil çi- 1 _Et-unut-ne. dirde U&elderl md&Mlıllla n•HWı. • 
menler üzerinde çok güzel ve çıplak t _ AlarK. 
kal:Jırı bacaklarının mevzun hareketler- ıo - Bud1111L 

( Zenci Coa Luiz - meyhaneci Galanto maçı ) 

Zenci boksCSr J oe Louis'ln meyhane- yere de yıktığını hatırlatalım.. 13u s~ 
ci boksör Qalento'yu teknik nakavut ret1e zenci bo.aör, üç senedenberi , 

defa olarak yere yuvarlanmış olmalC 
ettiğini biliyorsunuz. Buna rağmen, tadır. Resimde Joe Louis'i yere yuvat' 
meyhanecinin mağldb olmadan evvel, landıktan sonra kalkmağa çalıfır~ 
zenciyi iyioe sarstığı ve bir keresinde görüyorsunuz. 
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OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞIRKETt 

TESiS TARtHI 1863 

St.ttülni ,,, r ürkivP Cıiınhuripeıi ,,, mtintJlıİ/ muk•wleJMmtsi 
2292 Nıımualı ı0/6/193.1 t•rihli kanunla ıa.'idİlı «lilmiştir 

( 2Q/6/ 1913 farihli }43.S Numnalı Rl'sml Gazete J 

Sermayesi: 

ıhtlyat akçesi : 

10.000.000 inatHz Lirası 

1.250.000 lncfllz Llras 

Türkiyenin ba$bca Şehirlerinde 

PARtS. MARSILYA ve NIS"de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDUN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA. YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN ' 
ve HATAV'da 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Tıcari kreJıler w vesaıl<lı krediler küşadı 
Türlriye ve fc-n~bı memleketler üzerıne ke$ıde senedaı ıskonıosu. 
Borsa tmırlcrı. 
Esham vt> tahvılat. alhn ve emıaa üzerıne avans. 
~nedat tah5ıları ue saire. 

f n yüksek emniyet şartlarını haız kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsait şartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf heuplara açılar. 

Ankara Radyosu 

Nöbetçi eczaneler 
----····---

Bürballiye icra memarhıtundan: 

Bürbaniye B. Ahmed M.den olup Berga
ma Poyracık köyünde olduğu ve adresi meç
bul olduğundan bulunamıyan Ramazan kızı 

Hanlfeye: 
Ali şahidi ve ummuhane olan noter sene

dine müstenld 25 lira ve adlyen 13 Ura 25 lm
ruş borcunuz için namınıza çıkarılan ödeme 
emri adresiniz meçhul olduğundan tebllğat 
yapılmadığından on gfin içinde borcu öde
meniz ve bir itirazınız una bDdlrmenls Ye 

al beyanında bulunmanız tebllğ makamına 
oımat üzere ilin olunur. 939 1208 

:Asliye Hukuk Mahkemesin -

Bu rece nöbet · 
dır: çı olan eczaneler şunlar-

istanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: tUnlversite l Eıninö.-

nünde· CB • 
Aleıncı. ensasonl, Aksarayda: rsanm) 

arda: <Sırrı &ıın) ' 
<.Belkısı, Fatihte· (H. • Beyazıdda : 
koyunde: <Hilıtı • ı:samedctin), Bakır-

. '· Eyubde: ıEyübsultan). 
~yoğln cıhetlndekiler: 
Istiklfil caddesinde· <Deııa d 

rede: <Guneş), Takslınde· (t ~~ a>,l Dal-
P · -.uonc yan) 
a~aıtıda: <Nnrg.ırc!yan ı, Karako de: 

<Huseyin Husnuı, Be lkta§ta: c ~ n· 
Halid). a 

Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardaldttr· 
Kadıkoyunde: lH'.lJk, Hulüsf Osma~) · 

U küdarda: (Ömer Kenan), Sarıyerde ; 
<Osman). Adalarda: <Şinasi Rıza). 

'-----------------·~ 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner 8aaJc Şubesi 

Merkezi! Berllıa 

Tiirlriya tubelaiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lst. Tütün Gümrüj(l 

* Her tirli banlra ifi * 

.. El.malı Elektrik Türk Anonim Şirketinden: 
. Muessısle:- taahhüdatlarmı 225 liraya iblağ eylemeleri, etmiyenlerin m!lessis-

lik senedatları satılacağı. c4843• 

SON POSTA 
Sayfa 

~ı_ı ________ ıs_t_a_n_h_uı ___ K_o_m_u_t_a_n_hğı----il_in __ ıa_n ______ ...... ı 
İstanbul komutanlığı içjn cTam takım. 

1ı kompraser, beton karıştırma, taı kır -
ma:11 rnak.ineıerile motörpomp, su tulum. 
bası ve kamyonlarının faaliyete 1retiril • 

Tflfs tarihi : 1888 

• 
fdare aerkezl : İSTANBUL (GALATA) mesi ve tamirleri, bakım ve hüsnü m'.J _ 

hafazaları jçin bir makiniste ihtiya~ var. 

günü saat 11 de yapılacaktır. Muham. 
men keşif bedeli 2465 lirn 60 kuruştur. 
İlk teminatı 185 liradır. Şartnamesi ve 
sairesi bedeli mukabilind.? aid olduğu fUo 
bede verilebilir. İsteklilerinin ilk trmi. 
nat makbuzu veya mektublarile 2490 sa. 
yılı kanunun 2.3 maddelerinde yazılı VP. 

sikalarile ihale gününden sekiz gün ev. 
vel vilayet Nafıa Müdürlüklerinden ala.. 
cakları vesikalarile beraber ihalt? günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutan. 
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

rlirkiyeclelri Şubelerlı 

tsTANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA BürOlll 

Yunanİ•tanclaki Şob~lmı 

SEL!JtlK - ATINA 

• 
der nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Son Posta 
Yevmi, Slyaal. Havadis ve Halt ııazeı.eaı 

Yerebatan, Çataıçe.şme aotat, 21 

. tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 8 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TURK1YE 14v0 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

:ı>.'iOU 1400 800 300 ECNEBİ 

Abone bedeli pe§indir. Adres 
değiştirmek 25 kuru§tur. 

Celen evralr geri onilmn. 
ilanlardan me•'uliyel alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruıluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
/"" ........................ ····················9'~ 
·ı Posta kutusu : 741 İstanbul ' 
I Telgraf : Son Posta j 
~ Telef on : 20203 ! 

dır. 

Talihlerin D. şubeye müracaatları. 
c4824:11 

* Defterdardaki bir numarah dikim e. 
vinde yaptırılacak tamiratın açık eksılt
me ile ihalesi 17 /Temmuz/939 Pazartesi 

c-1665• 

İstanbul Defterdarlığından 
Muhammen bedeli beheı 

Küçükmustafapaşa caddesinde 74 sayılı fırının sahibi Reşidin 
yedi emanetindeki 45 çuval un H. 

Lir:ı çuvalı 

225 

Yukanda yazılı 45 çuval un muhammen bedeli olan 225 kur~ş üz<'rinden 
17 /7 /939 tarihine müsadif Pazartesi günü açık arttırma ile satılacaktır. İhale be
deli nakden ve peşindir. Taliblerin % 7,5 pey akçcleri!c vakti munyycninden 
evvel yatınp mezkur gün ve saatte defterdarlık milli emlak müciürlüğündeti 
müteşekkil satış komisyonuna mür;ıcaaUarı. (4859) 

Devlet demiryolları ve limanları işletmasi Umum idarasi il~?l!ar ı 
Muhammen bedeli 700 lira olan 1000 Kg. lokoloit boya 17.7.1939 Pazartesi 

günü saat 10,30 da Haydarpaşada Gar binasındaki Satınalma Komisyonu tara.. 
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 52 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle.. birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyo. 
na mü:racaatlan lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki Komisyon tarafın.. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4731) 

Seferihisar İcra Memurluğundan: 
39/183 
Rizenin Sütlüce köyünden olup halen Seferihisarda askeri fırıncısı Receb o~

lu Ramazana bir kıt'a ipotek senedi ile masrafsız 245 ıki yüz kırk beş lira borçlu 

Aslen Rizenin Cami köyünden Gadraf oğullarından Mustafa oğlu Mehmed Aliye 
mukaddema ödeme emri tebliğ edildiği ve müddetin geçmesi yüzünden takib. 
den düşürüJdüğ-j cihetle yeniden borçluyu mumaileylıe son ikametgahı bulunan 
Gebzeye yeniden ödeme emri yazılmış ve kendisinin oradaki işini terk ile İstan. 

bula fırıncılık yapmak üzere gittiği bildirilmiş ise de mumaileyhin İstanbuldakl 
adTesinin meçhul bulunması hasebile icra ve iflas kanununun 57 nci maddesi 

delaletile hukuku usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine tevfikan 
ilanen tebliğat ifasına karar verilmiş olduğundan ilan tarihinin ertesi gününden 
muteber olmak üzere masraf sız 245 lira borcun ipotek c;enedine müstenid olma .. 

"·············································--' \ I 

ıına binaen icra ve iflas kanununun 146 ncı maddesine tevfıkan bir itirazınız bu. 
lunduğu takdirde on gün içinde itirazda bulunmanız olmadığı takdirde bir ay 
içinde borcu ödemeniz lazımdır. Aksi takdirde icraya devamla merhun gayr: men. 
kul satılarak paraya çevırileceği tebliğ makamına kaL>n olmak üzere ilan olu • 
nur. (4826) 

• 



16 Sayfa 

Mütehassıs kimyagerler tarafından 

senelerdenberl tetkik ve tetebbtı 
edilen ve bntnn dOnyada tesir ve 

faydası mühim olan yeni bir 

KEŞiFTiR 
PUskUrtmeye lüzum yok. 
Yakmak lOzumu hissetmez 

Knrklerl, elbiseleri, çamaşırlan 
halıları ve saireyi tahrip eden 
G O V E L E R 1 kökDnden yok eder. 

Yemek salonuna, yatak odasına, 
banyo odasına, mutfağa, aptesane
lere kcyacnk olursanız, 

SiNEK - SiVRiSiNEK 
Hiç bir zahmeti yok. ve btıtün haşaratı uzaklaşbrdığı glbl 

Yalnız odanızın veya elbise dola- fena kokuları da izale eder. 
bmızın herhangi bir köşesine asıl- Sarl hastalıklar mikroplannı ta· 
ması katidir. tJıyan lıaşaratlan korunmak için 

Sizin başka bir meşgJıleniz olma- EViNiZE, APARTIMANINIZIN içine 
dan AS E P TA tableti vazifesini bir veya birkaç A S E P T A tab· 
kendi gOrQr. letl asmd.k: kafidir. 

Eczanelerde ve bOyOk Bakkaliye mağazalarında aatüır. 
Şark lıpençiyari Laboratuvarı. Istan bul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
K•rul•f tarihi ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajaıı.1 adedi: 261 

Zirai va ticari t.er nevi banka mum.111lehrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
SO lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile qağıda.ki plana 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,003 Lira 

4 " 500 " 
4 " 250 " 

40 " 100 " 
100 " 50 " 
120 tt 40 " 
160 " 20 " 

2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

" ,, 
" 
" 

,, 
DİKKAT: Hesablarındald paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 

d~yenlere ikramiye çıktığı takdirde 9'u 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJdl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 11.uinD 

Carih1erinde çeldlecektlr. 

Kayseri Belediyesinden 
ı - Belediyemizin hali hazırasını gösterir mevcud 1/2000 mikyasındaki ha.. 

rıta yapı ve yollar kanunu mucibince 1/1000 mikyasının yapılacağ~ gibi yine bu 

harita lhalen mevcud 1/500 ve 1/2000 mikyasındaki şehrin hali hazırasım göste. 
rir haritalar üzerine işlenmesi bir ay müddetle Nafıa Vekaletinden gösterilen 
şartname ve mukavelename projesine tevfikan açık olarak münakasaya çıkanı. 
mıştır. 

2 - Yukarıda yapılması icab eden haritaların muhammen bedeli talihlerin 
Belediye Encümenince teklif edecekleri fiatlar tetltik olunarak Belediyenin nefi. 
ne olan teklif kabul edilecektir. 

3 - İmar heyetinden musaddak ehliyet vesikası olan yüksek mühendis ve bu 
gibi şehir plfınlarını yaptığına ve muvaffak olduğuna dair Nafıa Vekaleti şehir. 
cilik mütehassısları girebilirler. 

4 - Bu işin yapılması Belediye Encümen ince kE'ndisine tevdi ve ihale olunan 
mühendis veya müt~hassıs!arın yapacaklan bu haritaları yapı ve y0!lar kan·mu 
mucibince Bc!ediy~ Meclisim? ve v !Ayet makamına ve Na~i:ı Vekfı~e:i İmar teis. 
liğine ta.;dik ett.irmeğe mecburd'Jr. 

5 - Talihler tf•klif edecekleri fiat ~zetinden arttırma ve eks:ıtmc kanununun 
bu babdaki hükümleri ı,ıucibince yüzde yedi buçuk temir.atı muvakkate olarak 
belediye veznesine yatı:-ılması şarttır. 

6 - Talihler ellerindeki vesikayı en az ihale gününden sekiz gün evvel Kay. 
ı;cri Nafıa Müdürlüğüne ibrazilc tasdik t?ttirilmesi ve 19/7/939 tarihine müsadif 

Çarşamba günü saat 15 Belediye Encümenine ve fazla izahat almaıe isliycnlE'r 
Belediye rr.ü!:ıendislığin~ müracaatları il an olunur. (45201 

SON POSTA: 

50 yaşında 
Olmama rafimen 

SOLMUŞ 
BiR CIL TTEN 

cBütün dostlarım• bu derece genç gö. 

rünme'k için neler yaptığımı soruyorlar. 

Takriben üç ay evvel, 50 nci senei devri

yemi tebrik !çin misafirlerim gelmi~ti. 

Tenim esmer ve sert idi. Gelenlerden 

Temmm 4 

v oma 
Me•- ı'llman güzellik m6teha11uı Profes:Sr 'Doktor. E. wlNTER 
tarafından formülü yapılan ve dünyada mevcut mfistahzarabn en 

mükemmeli olan VENÜS güzellik müstabzaratmı kullanınız. 

8 ... • Q 

Umumi depoıu : Nureddin Evliyazade Ecza, allt ve 
ltrıyat Deposu lat.ınbul 

bir çok kadınların, cildın unsuru olan ~--•••••••••••••••••••••••••••' 
Tokalon kreminin ;stimall ile memnunı- KUM •HRAÇ VE NAK•L M• •NAKASASI yetbahş semere:ı.er elde ettiklerini öğren- 1 · 1 U 
dim. Benim mütereddid olınama rağmen T k • D • 
tecrübe etmeğe karar verdim: Her ak-ı ür • -e em•r 
şam muntazaman yatmazdan evve~ pembe J 
renkteki Tokalon kremini ve sabahları ··e Çel•• k 
da pudralanmadan evvel beyaz renktekı W 
Tokalon kremini kullanmağa başladım. 
Bir kaç gün sonra. cildimin yumuşayıp d 
ıazeıeştiğini ve bir hafta nihayetinde da- Fabrikaları Müessesesi ModorlUğUn en : 
ha genç göründUğümü hissettim. Bug:fo, 
üç ay oluyor, o derece cazib ve şayanı Karabük civarında kain Karadilik mevkiinden 1900 ton, Zobran 
hayret bir semerP. elde ettim ki bütü!l mevkiinden 3100 ton ve Bulak mevkiinden 1900 ton yani cem'an 
dostlarım ancak 38 yaşında olduğumu 6900 ton kumun tarafımızdan verilecek nümuneler evsafına uy· 
söylüyorlar.-. gun olmak üzere' gösterilecek yerlerden ihraç ve fabrikamızda irae 

edilecek mahallere nakil i•i bir müteahhide verilecektir. ihale 12 Cild unsuru olan pembe renkteki To- :r 

ı kalon kreminde Viyana UniversitesL pro· Temmuz 939 Çar§amba günü ıaat 15 de Karabükte müessese mü-
fcsörlerinden doktor Stejskll idaresinde dürlüğünde yapılacaktır. Talib olanlann teklif mektublarını 1500 
genç hayvanla:-ın cildlerinden istihsal liralık muvakkat teminat akçesi ile birlikte ihale günü saat 14 de 

~adar muhaberat servisimize teslim etmeleri ilin olunur. ve cBtoceh tabır edilen ve tıpkı insan • d 
Bu husustaki §artname beı lira mukabilinde müesseıemız en tecildininkilerine müşabih gene ve sıhhatli, 

min olunabilir. tengin ve kıymet!i cevherler hülasaı.ı 

var.dır. Be az renktekı (Yağsız) Tokalon ,...:••M•u···es•s•e•s•e•b•u•İ•§•İ••••••••~~: 
remın e ıse t:ıze rema ve saf Zeytin· ' 

yağı ve sair bes1eylc! unsurlar vardır. ,....... v· 
Muntazaman her iki kremi kullanınız. E 1 

Açık, yumuş:ık, düz.gün bir cild temin 
etmiş olacaksı:ıız. Faydalı semeresi p.a-

rantidir. Aksi ha ld ~ paranız iade oluna-

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden: 
Yeni tesiMtla faaliyete geçen 

Adnna fabrikamızın 
Slllndirli 75 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
ıo, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedU· 
rniştir. 

Sipariş için Adana tabrlkamıza 
veya Ankara AtatUrk bulvarı And 
apartınıan No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi· ı Çeşld Ankara 
• Çeşit Adana 

• 

\lan Tarif em iz 
Tek sütun santımı ·························· 

Birinci •ahile 400 lıuruı 
1 kinci •ahile 250 » 
Vçüncü •ahile 200 >> 
Dördüncü •ahile 100 » 
iç •ahi/eler 60 » 
Son aahile 4IJ ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
faz.laca miktarda ilan yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 

ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

ilancılık Kollektlf ŞlrketJ 
Kahramanzade ilan 

Ankara caddesi 

······························································ Son Posta l\Iathaası 

Neşr:yat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Adalar • Anadolu • Yalova hath yaz tarifesiG Temmuır; 939 Perşembe günün.. 
den itibaren tatbik olunacaktır. Yeni tarjfe iskelelere asılmıştır. (4856) 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
Cinsi miktarı muh. B. % 7,5 teminatı eksiltinenin 

lira kr. lira kr. şekli saati 

Sömikok 60 ton 1137 60 8.5 Sl pttzarlık 1' 
Maden kömürü 60 • 840 63 • 15 

I - 18/VI/939 tarihinde talib zuhur etmediğinden şartnameleri mucibince yu.. 
kanda yazılı 2 cins kömür yE'niden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur . 

II - Muhammen bedeli muvakkat teminatlan eksiltme şekil ve saatleri hfza
lannda yazıiıdır. 

III - Paz!lrlık 7 /VII/939 Cuma günü saat Kabataşta levazım ·re mübayaat 
şulbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden pat"asız alına.bilir. 
v - istekliler pazarlık için tayin ediıen gün ve saatlerde yukarıda adı geçen 

komisyona gelmeleri. (4472) 

r htanlul Eelediyesi ilanları 1 
100,000 aded park~ taşı, 11.000 lira tahmin edilen bedel üzerinden ıartna .. 

mesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. İlk teminat mikdan 825 liradır. 
İhale 10/7 /939 Pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Keşif, 
proje ve şa!"tnamesi zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemind~ görülebilir. Ta -

liblerin 939 yılına aid Ticaret odası vesikaları ve teminat makbuz veya mektub .. 
ları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (4667) 

Ar.kara Polis Koleji Müdürlüğünden 
Liselere mu1deleti Maarif Vekfıletinr.c kabul ve tasdik erli.en Polis kolejinin 

birinci sınıfına orta mektcb mezunlarından müsabaka ile leyli, meccani elli tıt .. 

lebe alınacaktır. 
Müsabaka tarih _ coğrafya • türkçe ve riyaziye derslerinden tahriri ve şifahi 

olarak yapılacaktrr. Talib olanlar, müsabakanın ne suretle yapılacağını ve diğct 
kayıd ve kabul şart1armı vilayetlerde emniyet müdürlük1erindcn ve kazalarO-
emniyet komiserliklerinden öğrenebilirler. (2696) (4828) 

• 
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