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SUAhlara ambargo konma
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Bayar, Danzig 
için h~b 

olmıyacaktar ! 
Çünkü bugün büyük bir harb, her· 

devletten ziyade Almanya ile 
ltalganın işlerine gelmez 
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Satiye davası maznunları 
don movacehe edildiler 
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Hergün Resimli •akala : Çok iıtigen hiç alamaz Sözün kısası 
-····-

Avrupan1n 
Bugünkü vaziyeti 

Yazan: Muhittin Blrıen 
~ ünyada salah alfimetleri gör 

lb::/I mekten henüz çok uzak oldu. 

ğumuz muhakkaktır. Türkiyenin muay. 

Piç Hasan ve ak zehir 

I!. Talu -

~ iç Hasanla Kuşgöz Niyazi ayni 
o--" suçtan zan altmdandırlar. Miı . 

kerrem adındaki bi: kadını öldürdüklel i 

iddia edilmektedir. Ağırcezada munake. 
me ediliyorlar. 

Son celsede Kuşgöz k\:nclisin~n m,;~um 

olduğunu ileri sürüyor ve diyor ki· 

- Mükerr~ıni Piç kendi başına öldür. 

dü •• ben ona yardım etmedim. • 
Bu isnadı reddetm:ycn biliıki5ı k ;bul 

ediyor görünen P:fr'in o esnada gözlerinin 

f ev'kalade parıldadığını goren rei-; soru

yor: 
- Harman mısın gene? 

Piç inkara bile lüzum gbrmüyor: 

yen bir cıepheye geçip sulh fikrini __ mü.d~. 
faa etmesi, beklenildiği gibi, bugun ıçın 
sulhün bozulmamasım temine kifayet et. 
ti. Fakat, bu sulh, bir zamandanberi bir- 1 
birlerine karşı hücum halindi? bulunan 
karşılıklı mücadele kuvvetleri arasında 
birdenbire peyda oluvermiş yeni bir var. 
lığın, mücadele planlarını altüst etmesi 
neticesinde husule gelen bir sulh oldu. 
BaŞka bir ifade ile, bugünkü sulh bir 
sulh zabıtasının. silah kuv,·etile tesis et
miş olduğu bir sükunetten ibarettir. Asıl 
sulh, ruhlara hilkim bir sükun ve asayi. 
şin, medeni bjr nizam ve intizam duygu
sunun ifadesi olan sulh, hen:iz teessı.is 
etmekten çok uzaktır. 

Er.kek çok zaman chod.kam» dır, kadından hem güze], 
hem zeki, hem de zengın olmasını ister, üstelik mutlak bir 
sadakat te bekler, ve bazan bütün bu vasıfları bir kadında 
toplanmış olarak bulduğunu sanır, nihayet en beklemediği 
dıkıkada aldandığını görür. 

rınm gözden geçiriniz. Ekseriyeti fazla istek peşinde koşan- _ Evet, bay reis! Gene buldum •• gene 

ların teşkil ettiklerini görürsünüz. Kendinizi acı Akibetier- Çıe'ktim.. 

den korumak mı istiyorsunuz. kana!ltkıiC' olunuz, mutlak Al'kasından da haykırıyc.ır: 

lüzumlu olan hasleti arayınız ve kadı.n bahsinde en ziyade - Bana kokain verin, ben s.ize her şe. 
Eğer bugünkü Avrupayı, bir mılletler 

ailesine teşbih etmek caiısc, eğer Avru
pa kıt'ası gibi dört yüz milyon insandan 
fazla nüfusa malik küçük bir toprak par
çası üzerinde yaşıyan insanları, hayatla
" birbirine bağlı tek bir insan cem.ıycti 
halinde mütalea etmek hatta bir zaru. 
retse, bu cemiyet içindeki bugünkü vazl. 
yeti şöyle ifade etmek te caiz olur: Av. 
rupa cemiyetinin kendi kendisine tayin 
etmi§ olduğu njzarnı beğenmiyen ve b\i.. 

na 'karşı. isyan halinde bulunan bir züm. 
re, mütemadi fırsatlarla bu :nizamı yık
mak istiyor. Bu yJkıcı harekete karşı da, 
öte tarafta bugünkü nizamdan memnun 
olanlar, hiç olmazsa bunu daha ehven 
bar şey suretinde telfıkki edenler, isyanı 
silah kuvvetile olsun bastırmak üze-re 
tertibat almış bulunuyorlar. 

kafa denkliliğine ehemmiyet veriniz. yi itiraf edeceğim! 
-=================-=================--=--========::::a======== Bu ne bir zabıta havadisi, ne de bir ad.. 

Hayal su!mtun• uğramış, bedbaht olmuş olan arkadaşla. 

~~~.;~~:ıBE; :;~;,;~~::.:: 
bu ıapka düf agor mu, ( ............................... --""\ Pala Negri bir Fran•ız n vardır ki, tutulan insanı öbür zehirler 

Hergun bir fıkra Gazetesini dava elti gibi birden öldürmez •• parça parça, ya.. Sanıyorsunuz ? ~ 

* Eğer Mihver, Avrupada kurulmuş O

lan nizama, sadece manevi bir isyan yap. 
mış olsaydı, vaziyet belki de bambaşka 
olurdu; eğer Almanya, isyan bayrağını, 
sadece bak namına hareket2 gelmiş bfr 
fikir ve ruhun ifadesi olarak açmış bU
lunsaydı belki kendisine iltihak edecek 
olanlar da çıkardı. Fakat, Marksizmin 
sınıf diktatorası fikrine karşı şiddetle 
reaksiyon yapan nasyonal sosyalizm, 'fa
şizm ile elele vererek bizzat bir milletler 
diktatorası tesis etmek yolundan gitti. 
Bugünkü isyan, işte bu isyandır. Rus 
proleteryasının Rus burjuvasına karşı 
açtığı mücadelede hangi nevi unsurlar Bu şapka modeli, Londranın en son 
görünürse, Avrupa milletleri arasında moda §apkasıdır. GaribUğine diyecek yok. 
kendilerini proleterya mevkiinde gören Biraz da, maskeli balolarda kullanı)lan 
iki milletin İngiltere ile Fransaya karşı ppkalara benzemiyor mu?. 
giriştikleri harekette de ayni unsurlar S . . . h 
göze çarpar. Halbuki, Rusyadaki büyük ergzgı zzyaret ed~n meş ur 
in'ktlabı manen mahkum etmiş olanların, bir ama kadın 
şimdi başka bir sahada ayni usulle:-le ha- Ruhiyat edebiyatına ismi geçmiş olan 
reket etmelerini mazur göstermeğe elbet meşhur kör ve sağır muharrir ve mü • 
imkan olamaz. rebbi Hellen Keller Nevyork sergisini 

Almanya hayat hakkı istiyor; gıizel, gez.miş; arkadaşı ve :rehberi Mis Polly 
verilsin. Hayat hakkı istiyene bu hakkı Thomsonun tavassutile istediğıni <gör • 
tanımamak caiz değildir. Fakat. Alman. müştür., 
ya, bu hakkı, tıpkı komünizmin prensip- Heller Keller sergiyi gezenlerin 2 mn.. 
lerinde olduğu gibi, bizzat ckendisini yonuncusu olmuştur. 
haktan mahrum hissedenlerin tesis ede- ================ 
cekleri diktatora, ile temin etmek ister .. 
se, cemiyetlerin dahilı sulh ve asayişi na
mına mümanaat etmek bir vazife oiur. 
Nasıl, bizzat nasyonal sosyalizm, Alman. 
yada komünizme hayat hakkı tanımadıy
sa, Avrupa cerruyetinin demokratik hayat 
anlayışı da Mihverin bu tarzdaki hare
ketine razı olamaz. 

Avrupada da sulh ayni haldedir. Denile
bilir iki bütün Avrupa bir Filistin hayatı 
yaşıyor! Arada yalnız bir fark var: Fi~ 
listinde, asayişe kastedenlerin büyük bir 
kısmı, kendi haklarının ihlaline karşı si. 
lAha sarılmış olan Arablar olduğu halde 
bu işi Avrupada yapanlar, kendilerine 
hak temini iddiasile, başkalarına müte. 
madiyen taarruz eden iki millettir. İşler, 
bu hale gelmemek lAz.ımdı. Şimdi bu va
ziyeti düzeltmek kolay değildir. Eğer son 
bir uyanıklık, insanların akıl ve mantı. 
ka dönmelerini temin etmezse akıbet va. 
himdir! 

Hakkı varmış 
Ufak.tefek bir adam, ikide bir: 
- Beni hıç kimse dövemez! 
Dermiş. Onun bu sözünü devrin 

kabadayısına nakletmiş!er .. kabada- ! 
yı koltuklarını kabarta kab11rta: 

1
: 

- Onu ben biT döveyim de anla. : 
sın! ı 

Diye cevab ı>ermiş. Günün birinde 
ufaktefek adam bir hamamda yıka. 
nıyormuş. Kabadayı hamama girmi§. 
Ufaktefek adamı görünce bir 1:avga 
çıkarmak maksadile: 

- Kalk o kurnadaıı bt.ı§ka kıırntıya 
git! 

Diye bağırmış. Ufaktef':k adam, 
kurnayı deği~tırmi§. Kabadauı oraya 
da gitmiş: 

- Kalk o kurnadan! 
Ufaktefelc adam gene ıöz dinl mi§. 

Böylece hamamdaki bütün kumaları 
dolaşmış. 

Kabadayı bu sef e.r de; ufalctefek 
adama kapıyı göstermiş: 

- Çık hammn:lan dışarı. 

- Peki çıkayım. · 
Ufaktefek adam ham1Jmclaıı çı ...... 11. 

ca kabadayı kendi kendifle: 
- Hakkı varmış .• demi§, böyle a. 

damı hiç k.ırtıse dövemez. 

'---- ·-------~ 
160 kilometrelik 
Mesaf e11i yüzerek 
Kat'edecek olan kadın 

Geçen yaz Bal. 
tık denizini yüze .. 
rek geçen Jenny 
Kamme.rsga.. 
ard, Zelandadan 
Halskovrevden de
nize girerek, Jüt
lnndda Grenaaya 
kadar 160 kilomet
relik bir mesafeyi 
yüzerek katede
cektir. Müthiş cereyanlarla çarpışacak 

olmasına rağmen, genç kadın bu mesa. 

feyi elli saat'te alacağını ııanmakt3dır. 
Geçen Kanunusanide, bir kız çocuğu 

doğuran Jenny, yavrusunun da bir mo
törde birlikte gelmesini istemiş ise de, 

1 STER 1 NAN, 1 STER 
Bir ıarkadaŞ'lmız anlattı: D('Stum anlattı: 

vaş yavaş öld:irür. 

Bir tutam kokaine ipi gözüne alan Pig 

Hasan belki de o cinayetin taınamHe ya.. 

bancısıdır. Lakin zehir ihtiyacı o anda 

ona her şeyi kabul ettirir. 

Adı her n~ olursa olsun, uyuşturucu 

maddelerden birine müptel! olanlar için 

namus, şeref, ahlak, itibar, hatta hayat 

mevzuubahs değildir. 

Bir tutaınctk beyaz toz, ve sonra ip! •• 

Piç Hasan buna seve seve katlanacak. 

Belki de masum olduğu halde .• 
Dünyanın en büyük fenalığını bize, 

mütare'kede top!"aklarımızda barındırdı. 

ğımız ÇaTlı~~1ntüleri etti. Yıııni yıl. 
if:, ~ dır hAla ;<! !_ .hi çekiyoruz. 

_ {iç düşünm"\d~, .... e ra 'men 
J"' ,. 

,J •• 

k ~ · '3.-1 \1>'1>' ~k , at ıyen o ~ tama ıruna çı.. 
=--------,,&.......,...__.__1l l kl be,.~, ~~, J r.esi~IT' 

o ma a 1 ;;> ('e'\". ' ·.:) 1 .,.ıarman) 
Sinema yıldızı Pola Negrl, tend":" dedikodulahıan ~"'°' ~, .. dı. -=:ıyove· 

isnadda bulunan ve: rdcn bu hayatın pek arz~ırl}.U~a~, ... . 
h t ol d ~ l - • 'm ti çektıml 

<Hitlcre nüfuz icra ederek propa r aya nıa ıgını an ~Uı: s " ı 
' rahat bir ömUr sürm .f 

da nezaretinde iş aramak istiyor:, di • rıe uğraşmaktan zea Um•r.te. kaba. 
bir Faris gazetesini dava etmiş, 36 bin li. 

ra tazminat istemiştir. Artist mahkeme. 

de bizzat bulunmuş, davasını tefrı1ı et • 

miş, gazetenin avukatı da icab eden ce • 

vahları vermiştir. Hakim, mahkemeyi ta

~nel'un ak zehir. 

lik etmiştir. Yukarıda•ki resimae Pc.la ,-----™ • ----·------·-.. -
Negrinin eski ve yeni resimlerini görü • TDrk kadm hekimleri birliöl topland 

yorsun uz. 
~-~~~~~~~--~-

Protestan bir Başvekilin 
meb'uslarla mücadelesi 

Holtındanın 70 yaşlarındaki protcstan 

başvekili, doktor Colijn haftalarca kato-

ik kabine arkadaşlarile mücadele ettik • 

ten sonra istifasını vermek mecburiye • 

tinde kalmıştır. Eski başvekil borç para 

almadan ;ktısad ederek Holandanın, 4 

kruvazörünü inp. ettirmek ve Alman hu

dudunu tahkim eylemek istemiş ise de bu 

e-melinde muvaffak olamamıştır. 

sonralan bu fikrinden caymıştır. Jenny, 
yüzerken sebze ve meyva yiyecek, hede. 
fine vannca da tütsülenmiş yılan balığı
nı yiyecektir. 

iNANMA! 

Türk Kadın Hekimleri Birliği Haziran fi .. 
mt toplantısını Haseki hastanealnde Ünl ... 
Tersite kadın kllnlğl konferans aalonunda 
saat 20 de profesör Ali Esad Blrolun baş .. 
kanlığında yapmıştır. 

Toplantıda nlza.mnamede cemiyetler kaı

nun u mucibince lazım gelen tadllltın ya • 
pılması kabul edilerek cemJyetln yaz tatl • 
llne tarar verUml§tlr. 

··-········-.. · .. ··········-······-··-------
TAKViM 

TEMMUZ -Raıni ııone 5 Anbl .... 
1Jll ıssa - R ... r sen -Hasiraa Huıır 
22 1089 61 

GON 
s. D. 

' S4 17 2 16 

8 60 e 51 

011. llrladl Alrt•• Tabı .. '" ~. D. J, 

İşte, işin cemiyet ilminin gözile goru
len tarafı bundan ibarettir. Almanya, 
sade hak isteseydi biz de onunla brraber 
olurduk. Nasıl ki Almanya yalnız hak 
istediği müddetçe onunla beraber olduk. 
Fakat, Almanya hakkı mutlaka kuvvet. 
le ve cebir ile elde etmek isteyince, biz 
de tabii bir hareketle öte tarafa geçmeğe 
mecbur kaldık. Almanya, kendi hesabı
na eğri mi yaptı, doğru mu? Bunu ancak 
vu'kuabn alt tarafı gösteri:. Fakat, in
sanlık bakımından, Avrupa cemiyetinin 
yüksek sulh menfaatleri bakımından Al. 
manyanın hata etmiş olduğunda ~iiphe 

yoktur. 

* 

c- Oturduğum köyün kır kahvesin~ uğramşıtım. Bir 
dostumu masasının üzerine bir kağıd koymuş, üzerinde 
dü~ür.~yor buldum. 

-- Hayrola, dedim. 

-· rnkkat r.tmemiş olacaksın. KAğıdda soyadım yanlıı 

yazılmıştır bir, san'at ve memuriyetim yanlıs yazılmıştır 

ikj, memur!armdnn biri olduğum servis lAğvedilmemift..ir ü~. 

.. r· z. u 18 16 18 u " 21 46 
E. 4 .~4 8 J4 u 2 02 

···········--··-· -··-·,·-··················--········· .. 
Şimdi bir sulh içindeyiz. Fakat, her şey 

gösteriyor ki bu, kuvvetli bir zabıta kuv. 
vctinin tesis ettiği bir sulhtilr: mesela, 
Filistinde'ki asayiş gibi. Her dakika, ras. 
gele bir tarafta pathyan bir bomba, de. 
miryollarm.a, hükumet dairelerine ras.. 

gele tevcih edilmiş bi!' taarruz, orada na. 
sıJ, sulh tçinde anarşi vücude getiriyorsa 

- Şu önilmde duran ~ağıdın bana aid olup olmadığını 
an!amıya çalışmekla meşgulüm, istersen okı:, dedi. 

Knğıda lıaktım, 

,servisıniz Jağvedildiğinden memuriyetiniz hitam bul • 
muitur. <.ieniliyordu. 

Hinaena1eyh Eıoruyorwn, bu ktğıdı bana vm1mif ol • 

rr:asına rağmen bana aid değilmiş farzetse:J\,. ve yarın gidip 
yerime otursam iıaklı olur muyum, olmaz mıyım?. 

Ben bu kağıdı gördüm, alakadarile de konuştum, hidi. 
senin doğru o1duğuna inanıyofwrı.. fakat sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

• 

• 
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Başvekil P rti Grupundal Mogol - Mançu 

Evlenme işleri 
kolaylaştırılıyor 

Yeni layiha Meclis 
ruznamesine alındı 

SayfR 3 

E 
• h t d• hUdUdUnda An.kara 4 <Hususi} - Evlenme kağıd-IZ a a Ver 1. ıarı ve ııüiius kütüklerine tescilleri hak _ 

8 Türk ordusu 
v e müstakbel harb 

Y azan· Selim Ragıp Emeç kındaki lıiyih.l Meclis ruznam~ine alın _ 

iki mesele gör .. şüldü müsademeleı ınırz:ihanın aldığı son şekle göre evlen. 
me işlerinde kullanılan kağıdlar Maliye 

c ~ ugünku siyasi gerginlik neta-
cesi bir h:ırb çıkacak olur::.a 

Tur· kordusunun kısmı küJJisi hangi cep
he üzerinde tazyikinı gösterecektir? ltal. 
yan matbu tına merak olan bir mc\•zu 
da şimdi bu olmuştur. Bazı İtalyan gaze
teleri TüTk tazyikinin Trakyada his.:;cdi. 
leceğini, bazılan ise oniki aday tcve:cüh 
edeceğini tahmin etmekle meşgul b ulu. 
nuyQrlar. Ciano ailesinin gazetesi olan 
Telegrafo Türk kuvvetlerinin Süveyş k a.. 
nalının müdafaasına hasrolunacağını 
kaydediyor. Italyan matbuatının, bilhns. 
sa elverişli tez. olarak kabule mtltemayil 
görilndükleri ihtimal, bu, sonuncudur. 
İleri sürdükleri sebebler de şunlardır: 

- --- -----.- .--. • .. .. ..• Tokyo 4 (A.A.) - Domei ajansının Vekaleti tarafından tabı ve ihzar ve Da. 
Ankara 4 (A.A.) - C. H. P. Büyük su Muhıttin Bırgenın son g:ınlerde Buyu_ıc Moğol - Mançu hududu üzerindeki ha - hiliye Vekfüeti tarafından belediyelere 

Millet Mcclisı grupu bugün c4/7/1939,. Millet Meclisince tetkik ve kabul edilınış ıcklı.t sahasından alarak neşrettiği.. bir ve köylere parasH olarak sevkcdilt:-ccktir. 
saat 15 de reis v~kili Trabzon meb'usu olnn. barem ~anunlarm~n hükümk~!ni habere göre, Japon _ Mançu · kıt:a.Iarı, Bu kağıdlar damga resminden ve her türlü 
Hasan Sakanın reisliğinde toplandı : t~~kid eden hır makalcsı ha~kında .~u : dün akşam, Mançu arazisi dahılınde harçlardan muaf tutulacak ve evlenme 

İlk defa söz alarak kürsüye gelen muh. yuk Millet Meclisinin umumı heye~ı ıçtı- Kala ırmağı civarında dört bin kadar işlerinin bu k:Bğıdlnrdan başkasına yazıl
t erem Başvekilimiz Dr. Refik Saydam maında Ankara meb'usu Mümtaz ÖkmE>n Sovyet _ Moğol askerin i ihata etmiş - ması ve evlenenlerden herhangi bir şe.. 
Büyük Millet Meclisinin yakında verece_ tarafından soruian bir suale cevaben t' kilde masraf a!mmas .. yasak olacaktır. 

b ·· 1 B d·v · · h tt ır. ği yaz tatili kararına ve ugun er zar • baaşvekil Refik Saydam ver ·~fı dıza :t . .,,~ Gene ayni membadan verilen diğer Evlenme cüzdanla~ üç sınıf olup bi _ 
!ında Büyük Millet Meclisinde müzakere şınuharririn bu makale ile ı a c e. 11:>1 b" h be .. d au··n sabah 100 ka- rinci sınıf cüzdanlar 3 lira. ikinci sı:.uf 

y _ • ır a re gore c, ' 
ı•e intacı icab eden müstacel iyeli haiz ba- fikirlerin hatalı oldugu ve Cümhunyet d ... S t ta kı Kala ırmagy 1 hudu • cüzcbnlar bfr lira ve üç!incü sınıf cüz _ 

b' b.. a. ovye n , zı kanun layihaları hakkında izahatta bu_ Hal~ Partisine mensub bi!" rne m;un ov_ dunda Japon hatlarına hücum etmiş - danlar 10 kuruş bdele tabi tutulacaktır. 
lundu. le bır moka.le yazması doğru olup olma - t· J t çusu ve tavyareleri 30 Evlenme akidleri evlenme işleri rne ~ 

b b , d ğı _, 1 ak .. k l . P t• ır apon op Başvekilin u eyanatı grup umumı ı au:ıaşı m uzere ma a eyı ar ı gru k d ta k tahrib etmiştir. Japon murları tarafından doğrudan doğruya 
heyetince müttefikan tasvıh olundu. ~u :idare heyetine tevdi ettiğin i b;ldirıniş- h:u::ına n 1 ~O metreye kadar yaklaşan nı.ifus idarelerine bildirilecek ve bu bildir-

Bir Arnavudun makalesi ti. 6 tank da bu hatlara daha varmadan miye müsteniden nüfus kütüklerine tes.. 
1 - İngiltereyi bilhassa düşündüren 

noh-talardan biri Süveyş kanalının mü::la.. 
f.aasıdır. İngiltere ile Mısır arasında mev. 
cud anlaşmaya gÖ1'?, İngiltere hükiımeti, 
Nil vadisinin müd faa ı için Mısıra iste.. 
diği miktarda ve arzu ettiği yerden asker 
göndermek hakkmı haizdir. Bunun bir 
manası da, Mısınn, bir hnrb vukuunda 
tıpkı bir İngiliı toprağı sayılması demek. 

Bundan sonra ruznameye dahil ve Grup idare heyetinin bn havale üzeri- muattal bir hale getirilmiştir. cıl edilecektir. 
Bursa meb usu 1 u i din Ba a Parsın , l\l h d h ne yaptığı tetkikat neticesinde \'erdiği Hsı·nk 4 (A.A.) _.Japon tayyare kuv Turkiye haricind! yapılan evlenme a. 

kn:rar umumi heyetin tetkikine bu celc;ede h d d da San kidleri konsoloslar tarafından Hariciye geçenlerde Yeni Sabah gazete.sinin 18 vetlerinin Moğolistan u u un 
Haziran tarıhli nüshasındn cBir Arnavu- arzolunm.uştur. . . sı:ısyon zaferlerini bildirmiş olan Ku: Vekaleti vasıtasile bildirilecek. ancak 
dun açık mektubu> başlığı altında ve Grup ıdare heyeb başmuh rnr Mu . vntung ordusu matbuat bürosu şefi Türkiye haric.ind.e konsolosluklıırdari baş
Debrcli Halid ]{oya imzasile intişar et _ hittin Birgenin makalesini gerek barem albay Kavahara, geçen hafta değişti - ka makamlarca yapılan evlenme akid _ 

b kanunları hakkında grup umumi lıeye - .1 k ·ne albay Kato tayı·n edil - !erinin nüfus idarelerine bildirilmesi mee-mi;; ir mak:ıiesine dair vermic: ıılduğu ı ı "'re yen 
takrir üzerine müzakere cere,_•an ~etti. Tak t ince evvelki müzakerelerin b ir inde ver. ."t· buriyeti kocaya aid olacaktır. 

. ld ... . k l k mıs ır. B . ·ı.- ~, İn rir sahibi bu makaleyi aynen okuyarak mış o ugu prensıp arar anna, gere - u ıtiu;.ır iıe giüz, Fl'allSrz. Mısır an.. 
tir. 

buna aid fikirlerini izah ~tti ve üahiliye P arti nizamnamesinin neşripta taallük Dolm.ıbahçe Hadisesi Erzurum da laşmaları, icabında Türk askerlennin. 
Vekaletind~n bu makale !izerine ne ya _ eden maddesi hükümlerine muhalif gör- S 

1 
h K 

1 
IU Mısır araz.i ·ru müdai ya. tahsis ~:iilıne 

pılmış olduğunu takrıri ıle Suruyordu. düğünü umumi heyete arzetmiştir. a i ı ıcın. zumu Demiryoluna kavuşıyor lerini nazarı dikkate alm:ıkUıdır. İWy~ 
Dahi i~re Vekil.imiz Faik Öztrak bu maka- EvveHl. makale sahibi Mardin meb'usu k matbuatı, son zamanda memleketimızi 
le hakkında ~cab eden teşebbüslerin ta • Muhittin Birgen soz alarak bu makale ile muhake mesıne arar Erzurum 4 (A.A.) - Erzincan - Erzu.. ziyaret eden Mısır Hariciye Nazırının bu 
mamen yapılmış olduğunu ve makale sa- ifade ettiği fikirlerin hatah olduğunu be- ·ıd· :rum demiryolu dün Erzurum viliıyeti hu. seyahatini de, bu noktayı istihdaf eden 
bibi hakkında kanunen bir muamele ve yan ederek muum\ heyete karşı itizar et- verı f duduna girmiştir. Ray ierşiyatına gece bir Türk - Mısır karşılıklı yardım misa-
takibat yapmağa mahal olmadığını izah .ti. Bununla ber~~c.,.. mevzu h_akkın~a söz Ankara 4 (Hususi) _ Dolmabahçe gündüz devam edilmektediT. Bütün vila- kile alakadar görerek Mısır devlet adam-
etti. Ayni mevzu üzerin:! s:.>z alan hat ib- alan b irçok hatıbıer makale ıle efkarı u- d k b 

1 
b·r vatandaşın ö- yet halkı demiryolunun vilayetleri hu - Iannın nazarı dikkatini celbetmekt~ ve 

. . . . . • d c vu u u an ve on ı d d d d ı b b b.. 1 le.r makaleyı \"e n~redcn gazeteyi takbih mumıyeye arzedılen fık ırler haKltın a r .
1 

r 
1 

m .. essif hadisenin u una varmasın an o ayı ir ayram oy e bir ha"t"ekcte kıyam etmekten on-
ve tenkid edici mütalealardan sonra ge _ tenk idlerini sero:_ttiler . . ı:~~at:::k~~C: De~let Şurası ikin- sevinci içindedirler. Demiryolu Aşknleye lan tahzir eylemektedir. Bilhassa T~leg. 
rek makale sahibi \"e gerek makale'-·i nec:- Bnşvekı1 son soz olarak mevzuun bır - . • . . tk·k t t• 

1 
. t• ayın 20 sinde varmış bulunacaktır. rafonun yazısı. hatime olarak şu iht n 

,, r . cı daıresınce te ı a ı ne ıce enmış ır. v li H t" k:a reden gazete hakkında emsaline ibret 0 _ çok a-rkadaşlar ~rafından umumı heyette ..ıı_. +_ b 
1 

. t d. k a aşim ~canm reisliğinde muhte ydetmektedir: 
ı k k i b .. u.:-:nru~· . h . Evrak es~ı .LStan u emnıye ıre - ı·t te kk·· 11 .. ·ıı . d t k·ı ara rarar ar verilmesine dair telkifte te aruz emıı gını ve esasen mu arrır .. .. S .h K 

1 1
.. h k ı şe u er mumessı erın en eş ı e. Mısırla Türkiye arasında karşılıklı 

bulundular. Müzakere neticesinde hiikU. itizar beyan ettiği cihetle başka bir mua- toru. alı . 1 1

1c.ınM uhz~dmd~ mU . .U f~ ~ : dilmiş bulunan komisyonlar Erzurumun bir yardım misakı aktedilccek olursa t.. 
metin bu mesele hakkınd" "'apmış oldu _ mele yapılmasına mahal olrnadı~ını be. mesı ve eskı va 1 u 1 ınh ks un a~ demiryoluna kavuştuğu gün yapılacak bü talyanın İngiltere nezdinde seri bir te. 

" ·

1 

·1 d · • ı · · · mu a eme erı ğu muamele ve ittihaz -t...,.8 ~ .arlar tas.. yan etmiş ve bunun üzerine bu mesele - ı e ı;'~er e:ının me?ı . ": yıik merasim hazırlıkları ile meşguldür. şebbüsüne intizar etn ek !Azımdır. 
vib olundu. Y • nin de müzakeresine nihayet vrrilmistir. kararı e Şura umumı heyetıne se ke - Demiryolu güzerguhına düşen kasabalar_ İtalyan matbualını:ı son :zamanda bil. 

R • •ıb et flJÇ o v dılmiştir. d d · d.d b b .. ··k - · · h uznanı:~ l·ra.· • • Ruz.namede başka mevzu olmadıgm. a a şım 1 en u uyu gun ıçın azır- hassa bizim vaziyetımizl!? ısrarla ml'şgul 
Son P ·fl-t, .,. ~ saat 18 de içtimaa nihayet verilmiş - • !ıklar başlamıştır. olmaları gösteriyor ki Şarkt Akd~iz.in 

.( lzmirde sıcaklardan v. '7 emniyeti bakımından memleketimizin 

nra/ LOgUnUn ihtiyar etmiş olduğu hattı hareket. Mih-bir amele öldü s verin bir ucunu teşkil eyliyen Romayı 
İzmir 4 (Hususi) _ izmirde sıcaklar egahati şiddetle nlakadar edıyor ve düşündürü. ve 

'--hammu-ıu·· oayri kabil bir hal almıştır. a··kr A (AA yor. Evvelce bu bahiste söylemiş oldu.. 
"" .., u eş "1 • . ) - P olonya sefnreti ğum 'bi •-- h k imizd eli • (Foçaya du··şen) doludan mahsul, \:üzde ·t t·ı Gd uz gı wuc.ı. are er · e en şeyı 

" transı sure ı e ' yania'ya geçmesi i~in 'b :ıab·ı .. ı.. h b ,_._ • F 
15. Öd ....... ·ışte yu-zde 10 zarar gormüştıir. Kr ı z mucı o 1 ec~ iç ir nor.ıö YO"tur. ir 

<&ı• a ogoııun pasaportlarını dün vize et 
tzml·r 4 (Hu usi) __ Halkapınnr iplik . Kral tecavüz mevzuubahs olmadığı t:ıkdirde. 

mi,.,tir~ Londraya gitmek üzere ·· ef~ rd 
fabrikasında amele İhsan bayılarak fü.:lü. Gdyniadan vapura binecektir. mutt .ııci o ahır gibi Türk ordusunun 
Bu O• ıumu··n tesemm1;şten ileri geldigi an- Kr 1 z b d hal ve tavrı da tamamen sullıcuyanedir. 

.. a ogu, un an sonra syahatine de.. F 
l "şıldı. akat heı:hangi bir tecavüz vukubulduğu .. vam ederek Londradaıı Parıs· "' ve Ver . kd 

"' ta irde ise ordumuzun ne yapacağım 
sailles'a gidecek ve orada yaz mvsimi için araştınp soruşturmaya ihtiyaç yoktur. Ankara, 4 <Hususi) - Hftk1mler kanunu Mehmed eeınaleddin Tuze Çanakkale re- Zelzele 

mucibince muhtelif derecelerde terf!c la _ ısı, Abdülkerim Nosl Uras Ankara ceza ııa- İzmir 4 (A.A.) - Dün saat 16 da bir 
Yık görülrnüş olnn muavin htıkhn ve mtid- klınl, İbro.him Pek.stmetçloğlu Yozgnd reisi, saniye süren bir zelzele olmuştur. Can 
delumumııerıe hftklm Slnıfından sayılanın- Mehmed Emin Aygıen Ka.stnmoı~u hô.klml, zayiatı yoktur. 
nn terfi sıralarını gösteren cetvel neşredll- Ahmed Ataullah Kru:ancıoğlu Gazi Anteb 
dl. a_,llye reisi, Abdülhafiz Nuri Turan Erga-

Cetvelde b~lncl dereoodekl Mt:ınııerden n1ll Hllml Akcal Afyon hfıki -
tercihan terfie layık olanlar arasında şu ı- nı h liklml, H d t Şahf~"'"'lu ordu reisi, 
simler vardır: mi, Ahmed Ccv e '""" 

Bedreddin Köker adliye mürettlşt, Vehbi Hayreddin Vardar Eskişohlr hu~uk bük! -
Gündüz Ankara hukuk reıst, İsmail Hnkkı ml, Yahya seza! Bnrı,, Afyon a '1rccza re -
Ergü!enç İzmir icra reisi, Sallihnddin Tug- isi, Murad Hulflsl Türkmen ~ııeclk hukuk 
lacı Istanbul nsllye reisi, Hüseyin Ekmel bakimi, Mehmed All Akyol Uı;kudar ceza 
Zonguldak reısı, Refik Om~v İstanbul ağır- hft.klml. 

Erzurum da 
Atatürk günü 

Erzurum 4 (A.A.) - Ebedi Şef Ata -
türkün milli mucndele esaslarını hazırla
mak ü1.ere Erzunımu şereflendirmeleri -

ceza reisi, Mustafn Nuri Ulker Bursa ceza 
hliklml, Arif Gungören Ankara n~ırceza re
isi, Abdullah Galib Kinol:lu Manisa hukuk 

bil K h kuk h A nin yirminci yıldönumii dün burada l:ıü. Mehmed Sa.bir Eıı onya u .. - .. . . . 
kimi, İsmnll Rnslm Uz Manisa ıeL-;I, Cemal tun Erzurumlular tarafından buyuk bır 

hliklmt. sa dam Zonauldnk cez:ı Mklnıt, All Okal sevinçle kutıulanmıştır. 
te~yiz mahkemesi rapörtörü, Mehmed Nail Gene dtirı 1877 harbinin Ci2 nci yıldö -

Terfic lôyık görülenler Tore Kocaeli h!iklml, Rüswm Niyazi Kaya - nümü münascbetilo Aziziye tabyasında Beşinci derece hakimlerden terfie IA k 
görülenler şöyle tcsblt edilmlşUr: yı lar ~irne hft~ml, Mehmed Mit;:ıt Şahin - ıkalabJltk bir halk tarafından muazzam 

Faiz Yurükoğlu İstanbul ticaret reisi, gin Istanbul hakimi, Abdullah Sağ Erzincan tören yapılmıştır. 
İrfnn Gürkan Usküdnr hukuk h kiint, Meh- reisi, Mustafa CelMeddin Mutlu Adnpaz:ırı -----------
med Özbilen Kütahya hukuk hakimi, Meh - rel.sl, İbrahim Etem seyhun Tr:ı_bzon reisi, B / B k •l • 
med Badık Erdem Ma1atyn reisi, Hasan Hll- Hilmi Özkazanç ordu ~u~uk hnklml, Be- ll gar aşve l f 
mı KJşlaoğlu Bursa hukuk !ıti.kimi, Talat To- kir Sıtkı Peynlrcloğlu Usküda_~ hukuk hfl- B ı • d 
itUZ _Ankara icra hAklıni, Mehmcd Zeki Fe • klml, Mehmed Emin GökLepe Uskudar ceza er l n e 
reı Istnnbul asliye hukuk reisi, Ömer ce • hakiml, Mehmed Sadık Akgun temyiz ra -
mll Istanbul asliye ceza reisi, Mustnfa Er _ POrtörü, Ahmed Hamdi Buran, Isparta hu- Beri in 4 (A.A.) - Ha\'BS 
dem Uşa~ hl"lkimı, suıeyman S:ıkib Kinoğ- kok hakimi Ali Hıkmet atinıüş Bitlis reisi. Bulgaristan Beşvekili Köseivanofun 
ıu Balıkes r ceza hAkiml Mchmecı Nuri Tok- Fazıl ıstn~bnı asliye reisi, ArlC Sırrı Oma yann buraya gelmesi beklenmekte -
ses Kastamonu reisi, Mu,,tata Nuri Ok · · 
oğlu adliye mfifettlşi Ari! y çu . - Bursa hukuk hfiklml, Mlto.t Ceza ve Tevkıf dır. 
fettlşl Alaeddln Sabih Alta;Z:~~dllyc .mr ü- evleri umum mudur maavlnl ve birluci şu- Basvekil, Hitler tarElfından kan;ıla-

• Ye mu et- be müdüru • 
tf.şl, İbrahim Etem Sandıkçıoğlu Onzlanteb · nacaktır. 
reisi, Arıf Güvenç Balıkesir hukuk Mklmi, Köc;eivanof, birkaç ~era Von Rib _ 
Yusuf Saki Ada Kayseri relsl, Mustafa. Bl - Koca '1!11 o·· ı u··ren bentrop ile bulu arak kendisi1e iki mem 
reclk hftkimi Ali Arif Atan Çorum reL .. ı, • d . • 
Osman Yum~u Altınel Çanakkale ceza hll.- kadın asıldı leketı alaka ar eden .. ı~.ası ve iktı adi 
kiml, Ahmed Mltat Bibioğlu Aydın reisi. meseleler hakkında goruşecektir. Her-
Mehmed Suphi Tulon İstanbul nsllye hu - hnr.gi bir mukavele imzas1 tahmin edil-
kuk reisi, Ahmed İrfan Elgin İstanbul hu- Muğla 4 (A.A.) - Kocası Hasanı ta:un mtmektedir. 
kuk reisi, Me.h.med Rauf Kural Antnlya hu- mütle öldürmekten suçlu Bodrumun Ka- Mumailey'h, bu abah Bclgraddan :k n:!:· r~~~%~nh~~~e=~~lt~e= rakaya. ~.ö!.ünden Salih ~ızı ~nt.Ill!l h~k- g~~miş ve istasyonda. Yugoslavya ha -
dana h ukuk hlkimi, İsmnn Kemaleddin Ak- kındaki olum cezası bugun hukümet o - ı ıcıye nazırı Markovıç tarafından kar-
1ut izı:nır ceza hfı.ktznı. nündeki meydanda infaz edilmiştir. şıfanmıştır. 

kiraladığı sayfiyeye yerleşecektir. Bu ordu, Turk milletinin m nafii aliye_ 

Ankara belediye meclisi sinin İcab etfudiğı surette ve bilh41SS<l va. 
ziyet üzerinde en müessir olabilecek şe. 

Ankara 4 (Hususi) - Ankara bele • kilde harekete geçecektir. Bundan da 
diye meclisi yarın fevkaliide toplantıya şüphe edilmemelidir. 
çağırıldı. Ruznamede muhtelif mevzular 5 
vardır. eli11r.. &a'#ııı C#'n12ç ................. ···················································-···-················· ...................... ________ _ 

Sabahtan Sabaha 

Kurs modası 
Bu da yeni bir moda oldu. Kurs açmıyan daire, müessese yok. ihtısasln 

teknikle idare edilme.si lô.zım lıer idare şubesinde bir kurs açılıyor. Memur: 
far, müstahdemler buralarda dokunulup mütehassıs imal ediliyor. Bu ıki JÇ 

aylık kurslarda eldP. edilen ihtısasa ne dereceye kadar emniyet edileceğini 
bir tarafa bırakalım. Yalnız bu kurs ihtiyacı bizim maarif teşkilatımızın 
teknik nok5anlarını meydana çıkaı dığı için üzerinde durulacak bir mese ... 
ledir. 

Resmi ve hususi müesseseleri memurları için böyle kurs açmağa ınecbur 
eden ihtiyaç şudur. Liseler ve hatta yüksek mekteblcr bize istedijimiz ın:.i_ 
nevvcrlen veremiyorlar. Bol bol o'kur, yazllr yetiştirmek bir kıymet ifade et
mez. Serbest meslekicri bir tarafa bırakalım. Gençliğin hayat sahası diye 
göıünü diktiği memuriyet hayatında bile işe elverişli elemanlar bulunamı. 
yor ve hunları muayyen müesseselere faydalı birer unsur haline getirmek 
için kurslar açılıyor. 

Kursların beklenen ameli bilgiy! vcyahud ihtısası temin edecek hususL 
maliımatı tam olarak verebilecekleri şüphelidir. Bazı yerlerde Halkevleri. 
nin açtıkları kurslara mesela bir resim kursuna devam edenlere üç ayda 
ehliyetname vC'Tdiğini gazetelerde okuyoruz. Eğer resmi ve hususi müesse
selerde açılan kurslar da bunlar g°bi üç ayda mütehassıs yetiştiriyorlarsa 
diyeceğimiz yok. Bizim bildiğimiz uç ayda (ressam) değil, dülger yeti~emez. 
Göz boyama kabilinden üstünkörü \'Urulan cila eşyayı bir zaman için ho§ 
gösterebilir. l<'akat iş hayatında insanlan eşyadan ayırmak lô.zımdır. Kurs. 
ta cila vermektense ihtisas mekteblerinde esa lı bilgi vermek daha doğru 
olmaz mı? 



4 Sayfa 

Yangınlarda ihtiyacı karşılıyacak kadar su temin 
etmek için de noksanlar tamamlandı 

Nafia VekAleti ıehir suyu hakkındaki 
tetkiklerini ikmal etmiştir. Vekalet au -
yun şehrin ihtiyacını karşılıyacak mikta. 
ra çıkarılması için İstanbul belediyesjne 
lcab eden yardımı yapacaktır. 

Şehir suyu şehir hududuna kadar bir 
boru ile gelmektedir. Tek boru ile gelen 
su şehir ihtiyacını karşılıyacak miktarda 
değildir. Belediye sular idaresi su bo • 
rularırun sayısını çoğaltmak için tetkik -
ler yapmakuı.dır. 

Terkos gölüne yerleştirilen yeni ma -
kinelcrden mühim bir kısmından istifa. 
deye başlanmıştır. 

Vali ve belediye reisi Liltfi Kırdar ıeh. 

DenizyoHarı memurlarının 
maaşı dün verildi 

Denizyolları İşietmesi Umum Müdür -
lüğünün, Vekaletçe tasdik edilen kadro. 
suna nazaran, mülga Denizbank memur. 
lannda.n 120 kişinin açıkta kaldığını yaz.. 
mıştı'k. 

Denizyollan işletmesi kadrosuna da • 
bil olmıyan bu memurlann mağduriyc • 
tine mahal kalmamak üzere, haklarında 
VekAletçe müsbet bir karar ittihaz olu • 
nacağı ve bir kısmının açılat'ak münhal. 
lere tayin edileceği ve bir kısmının da, 
tazminat verilmek suretile haklarının ko. 
runa~ğı anlaşılmaktadır. 

Denizyolları İşletmesi Umum MüdUr. 
lfiığü kadrosu tanzim edilirken, Deniz • 
bank kurulduğu zaman, Denizyollan ida. 
resinden alınan, yani deniz teşkilatında 

rin muhtelif semtlerinde geceleri sula • 
rın kesflmesin~ meydan verdirmiyecektir. 
Yirmi güne kadar yeniden yerlerine ko. 
nacak makineler sayesinde geceleri de 
şehrin her tarafına su verilecektir. 

Öteden.beri yangınlarda susuzluktan 
şikayet edilmektedir. Belediye sular ida. 
resi ve itfaiye müdürlüğü beraber ha • 
reket ebnek suretile yangınlarda ihtiyacı 
karşılıyacak kadar su temin etmek için 
icab eden noksanları tamamlamışlardır. 

Şehrin su işi ile Sıhhiye Vekaleti meş. 
gul olmaktadır. Vekalet bilhassa ııhhi 

bakımdan her türlü noksanların tamam. 
lanınasmı belediyeden istemektedir. 

lstan bul gümrüğünden 
40 m.em ur nakledilecek 
Mevsuk bir membadan aldığımız ma. 

1funata nazaran, İstanbul gümrük ba9 • 
müdürl'!lğü kadrosunda 40 memur tasar • 
ruf edilinektecilr. 

Vekaletten, bugünlerde tebliğ edile • 
ce'k olan kadroya nazaran bu meınurla • 
rın kimler olduğu anlaşılacaktır. Mev • 
zuubahs 40 memur açıkta kalınıyacak, 

diğer başmüdürlük kadrolarındaki rnün. 
hallere tayin edj}eceklerdir. Bunların bir 
kısmı da Hataya gönderilecek ve orada 
vilayet gümrük teşkilatını kuracaklar • 
dır. 

Polisi~: 

Kadın yOzDndan bir adam 
bıçakla yaralandı 

lddemJ bulunan memurlal'ın açıkta kal. Evvelki gece Taksimde Mavi Köşe 
mamaian esası nazarı dikkate alınmış - gazinosunda içki içmekte olan HiJse -
br. Fekat, Denlzbank kurulduğu zaman yin ve Parlak Ali adlarındaki iki kişi 
idareye tayfn edlıen ve §imdi açıkta ka. arasında kadın yüzünden kavga çıkmış 
lan bu memurların içinde, vazifelerinde tır. 

ehil birçok memurlar da bulundulu cl - Dövüş esnasında Parlak Ali bıçak.la 
betle, Vek!let, bunların hizmetlerinden Hasanı muhtelif yerlerinden yarala -
istifadeye devam etmek fikrindedjr. mıştrr. Yaralı tedavi altına alınmış, 

Kadrolarda değişiklik olması dolayı • suçlu yakalanarak cürmfuneşhud mah
ailıe her ayın birinci günü verilmek mu _ kemesine verilmiştir. 

tad olan maaş, Denizyollan Umum Mü
d&-lüğnnde ancak dün akşam saat 17 de 
dağı hlabümiştir. 

MDtef errllı: 

ltletmalerin devir muameleal bitti 

Tramvay, Tünel ve Elektrik İşlet -

Bir timendtfar manevracıaı 
kuyuya dDttD 

Kadirgada Cömerdler sokağında 9 
numaralı evde oturan ve Sirkecide de
miryolu başmanevracılığıru yapan Tah 
sin, evvelki gece ~baha karşı manevra 
yaparken kenar demiryolunun yanın -
daki kör kuyuya düsmüştür Kaza neti
cesinde Tahsinin kaburga kemikleri 

mesindeki devir muamelesi dün akşa· kırılmış ve ayrıca muhtelif yerlerinden 
müzeri hitama ermiştir. yaralarun~tır. 

Nafıa Vekili General Ali P'uad diln Tahsin, berayi tedavi Cerrahpaşa has 
bir telgrafla Valiyi bu işten dolayı tcb tanesine kaldırılmıştır. 

rfk etmiştir. Delnze giren bir genç boöuldu 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Lfit

fi Klrdar dlin sabah Metro hana gide
rek devir muamelesindek:i .son şekli 

tetkik etmiştir. 

Hatay valisi dOn Ankaradan 
,ahrlmlze geldi 

Hatay Valiliğine tayin edilen e~ki 
emniyeti umumiye müdürü Şükrü 

Sökınensüer, dün sabah Ankaradan 
,e-hrimire gelmiştir. Yeni vali bir iki 
rüne !kadar İskenderuna gidecektir. 

Belediye reis muavini yarın 
Ankaradan geliyor 

İstanbul Belediyesi reis muavini Ri
fat ve muhasebe müdürü Muhtar, ya
nn Ankaradan şehrimize dönecekler -
aır. 

KlSprDnDn mDtaharrlk dubalarının 
tecrDbeal yapıldı 

Gazi köprüsündeki müteharrik du -
balann son tecrübeleri dün yapılmış ve 
muva:ffakiyetle neticelenmiştir. 

Balık aatışları lc;ln talimatname 
hazırlandı 

Baytar ve Sıhhat İşleri müdürlüğü 
tehrimizdeki baltk satışını intizama 
sokmak için bir talimatname hazırla • 
maktadırlar. 

Bakırköyünde İstavrinin evinde mi
safir bulunan 25 yaşlarında Tanaş a -
dında bir genç, dün sabah Bakukd -
yünde denize girip 20 metre açılmış, 
birdenbire kuvveti kesilerek boğul -
makta olduğu görülmüştür. 

Tanaş, etraftan yetisenier tarafınaan 
kurtanlmış ise de sahile çıkarıldığı sı
rada ölmüştür. 

Bir ctomob11 bir adama çarptı 

Remzi'Ilin idaresindeki 2105 numa
ralı otomobi1, Ankara caddesinden ge
çerken Zarif adında birine çarparAk 
yaralamıştır. 

Yarah hastaneye kaldırılmış~ suçlu 
şoför yakalanmıştır. 

Çerşıbpıda bir tramvay kazası oldn 

Vatman Mehmedin idaresindeki 183 
numaralı tramvay arabası, Çarşıkapı -
dan geçerken İzzet adında birine çar
parak yaralamıştır. 

Yaralı hastaneye kaldırılmış, suç -
lu vatman yakalanmıştır. 

Bir l•c;I elini makineye kaptırdı 

Un.kapanında yaş meyva koopera -
tifinde çalışan Hasan, elini kaıaen mn. 
kineye kaptırarak yaralanmış, berayi 
tedavi Cerrahpqa hastanesine kaldı -
rılmıttlr· 

SON POSTA 

Anadolu yakası 
Banliyö trenlerinde 

izdiham 
Tam sayfiye mevsimindeyiz. Haydar

paşa ile Pendik arasında lşllyen banli -
yö .trenlerinin sıklığını. rağm.en hiç kim
se, bilhassa sabah ve akşnm postaların
da kalabalık olmadığını iddi::ı edemez. 
Bir defo.: Birinci mevkl vagonları kafi 
değildir. Bu postalara, şaşmaz bir kaide 
1mf4 gibi, her zaman iki vagon takllmak
to.dır. Yolcuların, hiç olmaz.sa rılsbt bir 
sfikfin ve huzur içinde sefer yapab~lrne
leri için, bilhassa yolcu kesafeti şiddet
le meşhur otan sabah ve akşam posta
larına üç veya dört birinci vagon takıl

ması bir zarurettir. İkinci mevki va
gonlarının sayısını da hiç olmazsa iki 
vagon UAvesııe arttırmak muvafık olur. 
İkinci mevki blletue birlnrl mevkide o
turmayı hak bilen yolcuların haksızll -
ğına da ancak bu suretle sed çekebil -
mek mfimkfindür. Elinde birinci mevki 
blletlle aa.hanlıkta duran blr yolcuya 
mukabil, hattA. üçüncli mevki blletı lle 
ibirlnci mevkide oturan yolcuların va -
ztyetı çok hazin oluyor. Demiryollar İda
resinin, bu bahiste bize hak vereceğini 
umuyor ve rlcamızın tahnkkııkunu bek
liyoruz. 

Yeni rakı, kolonya ve 
sigara çeşitleri 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünce rakı, 
kolonya ve sigara nevileri üzerinde mü. 
teaddid etüdler yapılmaktadır. 

Piyasaya çıkarılan inhisar kolonyası. 
nın kokusu değiştirilecek, halen piyasa. 
da bulunan kolonyanın daha iyi bir çeşi. 

Temmuz S 

Romanya ile ticaretimizin 
artırılmasına çalışılıyor 

Bu memleketten kereste ve petrol ithaline mükabil 
pamuk, sert buğday, zeytin, zeytinyağı, balık ve kuru 

meyva ihracının artırılması mümkün görülüyor 

Son senelerde Romanya ile ticari essese sahibleri dün toplanmışlardırw 
münasebetimiz hayli azaldığı halde bu Toplantrda hariçten ithal edilen eldi • 
azalış geçen sene durmuş, Romanyaya venlere rekabet edebilmek için mali .. 
bazı ihraç maddelerimizin sevkine im- yet fiatlarmın düşürülmesi için tedbir 
kan hasıl olmuştu. ler alınması görüşülmüş ve bu meyan-

Bu cihet nazarı dikkate alınarak her da bir şirket kurulması düşiinülmüş
iki memleket firmaları mütekabilen tür. Eldiven amilleri Pazartesi günü 
geniş mikyasta iş yapmak imkanları - tekrar toplanarak bu mevzu etrafın .. 
nı araştırmaktadırlar. Geçen sene ilk da görüşeceklerdir. 

defa olarak Romanyaya büyük mik - Eldivenciler son yıll d d h"ld · 
k "h d"l b'lın . b ar a. a ı e ın-yasta pamu ı raç e ı e ı esı u ki~f den b .. ··ı kA .1 b" 

memleketten ithal etmekte olduğumuz '"'- e . v . ~ sanayıın mu e amı ır 
petrol ve kerestelerin bedellerini öde- hale geldıgını ve senede 100. bin deri 
mekte ~ ticari müvazeneyi teminde işlemek suretile 250 bin çift eldiven 
amil olmuştu. Bu sebeble bu yıl da Ro- yapabildiklerini ve bunun da dahili is
manyaya mühim miktarda pamuk ih - tihlaki karşılıyacak miktarda yaklaş • 
racı ve bilmukabele memleket ekono - mış olduğunu söylemektedirler. 

misinde lüzumlu olan petrol ve keres-

~~~e~~alinin arttırılması düşünül - Ankara borsası 
-····-Romanya bir senede 1 6 bin ton pa

muk ithal etmekte olduğundan, pa · 
muklarmm:ın ihracı için tabit imkan -
lar mevcuddur. 

Açılq • Kapanıf fiatıan 4- 7- 939 

Bundan başka Romanya sahil mem -
leketi oldu~ halde sularımızda yeti

Londra 
Nev - Yon. 
Parta 

şen çeşidli ve leziz balıklar pek ziya- MllA.no 
de rağbet görmekte, gerek taze ve ge
rekse konserve halinde sevki imkAn -
lan daima mevcud bulunmaktadır. 
Bundan başka, Romanyaya deri, sert 

cenevre 
Amesteradın 
Berlln 
Brüksel 
Atin& 

ÇEKLER 
Açılış 
6.9276 

126.62 
8.563 
6.657G 

28.665 
67.28 
60.81 
21.1>25 

Kapanış 
5.9S 

126.675 
S.i1i5 
6.6625 

28.567G 
67.2117;) 
li0.88 
21.535 

Yeni bir bayan sigarası tipi için de tet. buğday, kuru sebzeler, fındık, kuru ü- Boty& 
kı1tler yapılmaktadır. Bu hususta henüz züm, incir, zeytin, zeytinyağı susam, rag 

di satışa arzedilecektir. ı.0025 
1.66 

4.825 
14.08 
28.885 
2'.8.i:.!5 

ı .082J 
1.66 
4.3275 

14.085 
25.845 

24.S42S 

maden kömürü ihracatının artırılma- Madrid 
kat'! surette bir şekil tesbit edilmemiş ise Va.rtova 
de, çıkanlacak sigaranın nev'i ve tarzı sı için tetkikler yapılmaktadır. Budapefte 
hakkındaki etüdler ilerlemiştir. Mütekabilen ticaretin inkişafı im - Btlkret 

k 11._ Belgrad 
0.905 
2.8925 

0.9ou 
2.tl!l2ıl 

84.62 
80.:54 
23Jl025 

Rakı derecelerinin düşürülmesi için, tlularının araştırılması ve bu yolda Yokoham~ ~ 
ilk adım mahiyetinde olın::ık üzere piye. sarfedilen mesai neticesinde içinde bu- sto~o ı<ı1va~. 

84.606 
80.62iö 
25.59.!5 saya çıkarılacak o~an 40 derecelik rakı, lunduğumuz yıl zarfında Romanya ile b" .. .. _i _ 

1 t . ı· · · d t " ·· "dJJ ıç duşunmed~u imal edilmiştir. Bu rakının derecesi 40 o an ıcar~ ımız~n e ar acagı ~ı ,J •• ..r ... ·:. ~ R 
-.,....... ............... 

olduğu halde üzüm somasından yapıldı dilmektedır. Bılhassa Rumen fırın k t' ~~ ~· \e~ ----11 
- lan t b ğd t' t"n ' a ıy~n o ~" tama K kı. için kalitesi yüksektir ve fiatı da u • ser u .. ay, zey ın ve zey 1 ıl olmakla beı~~, #'11 r.cs!Qlı~.cm •p•:uı 

cuzd B
. litrel'k . . 

168 
k larunızla alakadar olmaktadırlar .. ı . (',F- , J? -=ıvo· _ 

ur. ır ' f1şe.51 uruıtur. • • ~en dedıkodulat aan \~ :>.-· w _ 

Mesel! f5 derecelik yenı rakının 25 Dünya yun, tıftık ve der erden bu hayatın pek arz~1rı:_ua41h-
santilitrelik fİ§esi 49 kuruş olduğu halde, fiatları yUkseld·ı ir hayat. 

01~~dı~ını··nan,.k:,.:e1:;..;rr·:.;;_:m;.u.•t,j_b~=~ 
. . . rahat bır omur su 

yenıden pıyasaya çıkartılacaıt olan bu ra. • .............. . 
. Son alman haberlere göre memı~\fde ugraşmaktan za Um., 

kının 25 ıantilitrelik şişesi 42 kuruş ola. k tim. d ld • "b' a·· .. t"t ... e ız e o ugu gı ı unya yun, ı 'O ..u •• 

c.aktır. Bu suretle librede alıcının lehine tik ve deri fiatlarında yüzde ı O : 15 nis ~.:ı:.i!!a baktı "' "? ~ukmünce, Blrllll 
28 kuruşluk bir fark vardır . .. . ı~ .... ~ı- tb heyetlerllc yük .. 

• betınde bir yukselış vardır. Amerika - sek lfc.~ ,.ı.VaÔı ve mıntaka hay.sJyet c11 .. 
Mevzuubahs rakı iır.al edilmiş ve fiatı lılar bilhassa halı sanayii için en elve- vanlarını, Jlk defaya mahsus olarak, seçme"k 

da Vekaletçe tasvib edilmiş olduğu için, rfşli olan Türkiye Anadolu menşeli lçin toplanacak olnn kongre Dahlllye VeM .. 
bugünlerde piyasaya çıkacaktır. yünleri tedarik etmek için müteaddid letince içtlmaa çağırılmıştır. 

Şehir işleri: 

Caddelerdeki refOJlerde su tealaatı 
yapılacak 

Şehrin muhtelii semtlerindeki cad
delerde yapılan refüjlerde su tesisatı 
da vücude getirileceğinden, Belediye 
Sular İdaresı bir proje hazırlamıştır. 

Sebze Hail bu gece açılıyor 

Yeni sebze hali binası ikmal edilmiş 
tir. Bu gece saat 22 de yeni hal ıne -

.. Kongre, Temmuzun onuncu Pazartesi sa .. 
muracaatler yapmaktadU'lar. Ameri - ba'hı saat onda Anknrada toplanacak ~ 
kalı firmalar kambiyo muamelelerinin kongreye bugün çıkmnkta olaıı lbütün gaze .. 
uzun sürmesind~n dolayı İngi1tere, te ve mecmuaların rnurahhnslan iştJrak c .... 
Fransa, Kanada yolile derhal iş yapa • debllecektlr. 
bilmek imkanlarının araştırılmasını Her gazete ve mecmuayı kim temsll ede

cekse, bu murahhasın hüviyetini ve hangi 
istemektedirler. .istasyondan hareket edece~ini. ı:nzete ve 

Almanyaya arpa ve kuru 
bakla satıldı 

Mersinde alivre arpa satışları devam 
etmektedir. Dün alınan malfunata gö
re yeniden 200 ton arpa fob Mersin 4 
kuruştan Almanya için satılmıştır. 

mecmua sahibinin kendi ımznslle bugün sa
at -16- ya kadar Kurum Merkezine bildir .. 
mesinl ve ücretsi~ gidebilmesi lçln murah ~ 
hasa vesika temln edebllmek üzere üç tane 
rotogranannm verilmesini, Vllt\yetten aldı .. 
ğımız emlr üzerine, bildiriyoruz. 

rasimle açılacaktır. Çanakkale mmtakasından da gene 
Çocuk bahçealnln plAnı tetkik edllfyor Almanya için 4 kuruş 1 paradan 100 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan GOler ve 
arkadaşları 

Şişhane karakolu civarındaki çocuk 
bahçesinin planını İstanbul imar işle -
ri müdürlüğünü tetkik etmeğe boşla -
mıştır. 

Çubukludaki k'5şk otel haline 
getirilecek 

Vali ve Belediye Reisi Lufi Kırdnr, 
yanında fen i~leri müdürü Nuri, imar 
~leri müdürü Nuri, imar işleri müdü
rü Hüsnü olduğu halde bugün çubuk
luya gidecek, belediyeye aid Hidiv 
k!:işküne verilecek şekil etrafında, tet
kikat yapacaktır. 

Belediye, burasını otel olarak kullan
lanmak isoomektedir. 

Deniz tıl~rl: 
Liman mıntaka memurlarının 

vazifeleri 
Liman mıntaka memurlarının vazi

feleri hakkındaki talimatname diln vi
ı.A.yeı. t.eblli edilmiştir~ . 

ton kuru bakla satılmıştır. 

Ticaret Odası ve Borsa 
memurları yardım sandığı 

İstanbul Ticaret ve Sanavi Odası ve 
zahire borsası memurları yardım san
dığı idare heyetinden inhilal eden a -
zalıklar için dün intihabat yapılmış -
tır. İdare heyetine Oda muamelAt mü
dürü Avni Abacı s€çilmiştir. 

Sanayi birliği sergi binasmda 
çahşacak 

Sanayi Birliği Cuma gününden itiba 
ren Yerli Mallar sergisi binasına nak -
l.edilecek ve sergi kapanıncıya kadar 
mesaisine sergide oovam edecektir. 

Pazartesi günü de sergi komitesi ser 
gide bir toplantı yaparak hazrrlıkları 
gözden gEÇirecektir. 

Eldivenciler don toplandılar 
Şehrimizdeki eldiven imal eden mü-

Bu ıılı:~ıım Şcnyol Çtnardibl 
aile bahçesinde 

Buyuk Müsamere 
Zugin varyete vo telepati tecrübeler! 

Na,ıt Ozcan - Ertuarul Sadi Tek 
l Birlilcte lıugoece 

Büyükdcre • Bayazparkda 

VAttYA MIRZOTI 
Vodvil 8 perde 

okuyucu Aysel 

TOrk RevD Opereti 
a.....~ı-..t,._-...., Bu akşam 

Gedikpqa AZAK ılnerna 
bahçcıindo 

Efenin Aşkı 
Yazao, beıtcloyerı ve 

bizzat orkeltrayı 
idare eden 

-· ...,._.... Muhlia Sabahattla. 
biiyiik Or}eatra Hale Görlui vıı Böyı 

S .. Attllanm idaresinde 



S Temmuz 

Doğu Anadolunun baş 
. şelıri: Digarbakır 

Bursa elektrik 
şirketinin satın 

ahnma işi 
D• b k •k d• t · d.f h •k ı· d Bursa (Hususi) - Şehrimizde bu -ıyar a ır 1 bsa ıya 1 şımen l er altının 1 ma ın en lunan elektrik şirketinin tesisatını hü-

sonra seri bir inkişaf kazandı, zirai kalkınma hızlandı kUmetin sayın alarak belediyeye dçv

- Hasan Bey, şu köşe 
başındaki dilenci, yok 
nıu? •• 

redeceğini, buna müteallik müzakere
lerin hayli ilerlemiş olduğunu bildir • 
miştim. Bu maksadla iki gün belediye 
meclisi fevkalade bir içtima akdetmiş, 
şirketin vaziyeti hakkında, şirketle be
lediye arasında henüz halledilemiyen 
müteferrik noktalara dair, belediye re
isi Neş'et Kiper izahat vermiştir. Aza
dan bazılarının mütaleaları dinlenil -
m.iş, neticede bu husus içir. yapılacak 
istikraz salahiyeti belediye reisine ve
rilmiştir. 

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

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

•.. Ne zaman önünden 
geçsem on para isteı· ••• 

oa~WLö'il ' 
PA~ALİtlG1 

c::::J c::J 
=:ı c:;.I 

' 7 

Bu hayat pahalılı • 
ğmda on paranın ne kıy • 

· meti var ki, bir .iJe yara. 
sın!. 

Hasan Bey - Öyle de. 
me azizim. senelerdenberi 
tramvaylarda biletçilerle 
rnüşterile: 10 para kavga. 
ıı ederler, bilmez misin? 

Çankırı Halkevinden müsbet 
ve yerinde faaliyet bekleniyor 

Halkevinin konser ve konf er anslanna genelerin 
alınmaması muhitte mesele oldu 

Borsada bir muskacı mahkOn
oldu 

Bursa (Hususi) - Üfürükcülük ve 
büyücülük suçunöan zannaltına alınan 
«Asri Hoca> namiie maruf Hilminin 
tevkif edilerek muhakemesine başlan
dığını ve yaptığı marifetleri bildirmi1-
tim. Bunun, adedi on beşi bulan suçla
rı arasında muskacılıkla ademi iktida
ra çare bulmak teşebbüsleri vardı. Mu 

8"1 "k · · d danya köylerinden, yeni evlenen Meh-
I 8CI IÇln amızhk boğa alındı rned adında birisinin on lirasını çeke • 
Bursa (Husust) - Bilecik vılayeti rek derdine deya bulacağını iddia et -

köylerinin damızlık ihtiyacını karşıla- tiği söyleniyordu. Asliye ceza mahke-
mak üzere, Vilayet Veteriner Müdürü mesinde üç dört celse devam eden mu
Mazhar Üresin hayvan müpayaasına hakemesi bitmiş, suçları sabit görüle -
çıkmıştır. Bu cümleden olarak ilk defa rek üç ay hapsine, elli lira para ceza -

h · · lmi B h" t k sına mahkum edilmiştir. 
şe rımıze ge ş, ey~e ır mm a a - ___ _ 
sından yarımkan Montafin boğasından "-M"'~"m""'-""'/..-e'k"";""""7"~~h""'-"'-b'-"-~~,~-wı-""'7'J-,._,.~ .... ~,.,., 
sekiz b~ satın almıştır. Vilayetimizin a er erımızın 
diğer mıntakalarını da gezerek elli ka- devamı 10 ve 13 üncü 
dar cins damızlık boğa satın alacak - sayfadadır 
tır. ~~~'WWW 



SON POSTA Temmuz S 

1 Hldiaeler K.arpsında 1 

Bir sizden, bir .· '~ bızden. E . . d k ı ı k 

T ahta evlerin, eski mobilyaların 
1 
da!a ~lanın iizerinde dolaştığını gör. 

ged1kli sakinleri tahtakurular, muşlar. 
. . - Hırsız bu olacak' 

Kalitaryalı Davudun evinde de haylı D • 1 · k d 1 d ı lk" .. emış er, sıne o aşmış o aşmıt ı 
mebzulmll§. Davud bunlardan korunmak k d .. ..+..cı .. b" . . aln k . . ar a "'l....... arının ına onmuş: 
maksadtle, zehırli bir maddeyi vücud:ine f.,.. .... h 1 -'~-.. Tah k - ~""" ırsız .• 
nu.ı:.uı~. ta uruların artık kenc:Urrt ra. K t -&t b kl' ı··r ~· · ka 

arşı arnı a e ıyen, u e6ını ar • 
!hatsız etımiyeceklerinden C'min bir halde d aln irmJ 
yatağına yatmış. Az sonra bir rahatsız. nşınıKn rdına çe~-- ş: 

. . .. .. .. . - :r.pı ama ~.uuzı vurayım. 
lık hıssetmış. Meğer vucudune surduğll T t•ıw k · k d 1 d ld e •& çe mış, ar a aşı a nın an a ı. 
madde kendini zehirlemişmiş. ~ t ·ı rtü t- d"" - "l ü 

• 6ı yaranın esın e sı s u uşup u m ş. 
Davudun başına gelen hadise bana bir s...ır. "--l -1 kad 

f kra h tı la 
"5 Aö an o en ar aşının yanına 

ı yı a r ttı: ·t ..... :a 
..,,___. f d gıw•~= 
.ı:ıo sa a am arkadaş olmuşlar, bir B" t b"zd ·tt· b" t d . . - ır ane ı en gı ıyse ır ane e 

tarla :kiralayıp tuz ekmişler •• günler, haf. 1 -ı-- "tt· d · . . on anwaı gı ı ya, emış. 

talar geçmış. Ekilen tuz bir türlü filiz v- dü eh" ı· b" dd ·· K . İ . ucu ne z ır ı ır ma e suren a. 
vermıyormuş. kı arkadaş bunun s~bebt. litaryalı Davud, kanını emmek için hü. 
ni düşünmilşler. Biri: 

cum eden tahtakurulardan biri yahud 
- Tarlaya hırsız girmiş, ektiğimiz tu. bir kaçının kenc:Une dokunur dokunmaz 

zu çalınış olacak .• tekrar ekelim, fakat zehirlenip öldüklerini gdrdüyse .. yukarı. 
bu sefer bir ta.rafta gizlenir, hırsızı bek- daki fıkranın katil kahramanı gibi: 
leriz. Gelir gelmez de vurur öldürüriz. 

- Ben zehirlenc:Um amma, onlar da ze. 
Demiş. Tarlaya yeni baştan tuz ekmiş.. hirlcndiler ya! 

ler. Biri tarlanın bir tarafına, öteki öbür 
Diyerek, kendi kendini teselli edebilir. 

tarafına oturmuş, hırsızı beklemişler. Az 
zaman sonra bir sineğin vızıldaya vızıL rJ ,nnei dJu.!Mi. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 
Kalb şeklinde yetişen patates 

Amerjkada Nev 
york §ehri dışında 
ki tarlalarda Bar. 
bara Goulcling is • 
minde bir çiftçi 
kadın yukarıda 
resmini gördüğü • 

' ' 
\ \ \ 

nüz kalb §eklind~ bir patates yetiştirmiş.. 
tir. Kadın bu işte çok dikkatli davranmıı, 

bir takım cendereler ve kalıblarda kul -
l~tır. 

* 
90 yaşında bir talebe 

Bu ihtiyar 90 ya 
ıındadır. Ameri • 
kada Oregon eya. 
Jeti kasabaların • 
dan birinde yaşa • 
maktadır. Her Pa 
zar gunu giyinip 
kuşanır ve ogün 
açık lmlunduru -
lan .Pazar halk 
mektebine:t gider. 

* 
insan ikametgahlarına dair 
Yapılan tetkik. 

}ere göre insanla. 
rın ancak 
500,000,000 u ev • 
lerde; 700,000.00C
u çadır ve kulü • 
belerde ikamet e • 
dermiş ... 

250,000,000 ade. 
di ise vahşiler, yurdsuzlardan mürekkeb 
imişi 

Okuyucularıma 
Cevablarım 
Gebzede Bay cG. İ. T.:t e. 
Anne, baba hele erkek çocukla -

nnın cmürvetini» biran evvel gör -
me}çte istical ederler. Kendi bakım
lanndan hakları da vard:r, fakat ço
cuğun vaziyeti pürüzsüz, mali du -
rdrnu iyi olmak şartile. Halbuki he
nnz askerliğini yapmamış, yeni ku
rulmuş bir yuvayı az sonra bıraka -
rak milli vazifesi başına gidecek bir 
erkek bu şartları haiz sayılamaz. 
Bence bir müddet beklemek daha 
doğru olur. 

* Ankara da Bay cH. • e: 
Ergen erkeğin ~özü dul kadında, 

hele çocuklu kadında değil, genç 

Dünyada elbise giyenlerin sayısı 
Zannetme. 

yiniz ki dünyada 
elbise giyenlerin 
sayısı giymiyen • 
}erden çoktur. Bi. 
lfıkis elbisesiz ge • 
zenler ekseriyeti 
teşkil ederler. ln. 
sanlardan beş yüz 
milyonu tamam elbise giyerlt'r, iki yüz 
elli milyonu şöyıe boyle giyinirler. Yedi 
yüz milyonu ise vücudlerjnin yalnız kü. 
çük bir kısmını setrederler ... 

* GUnyanm en kıymetli altm 
parası 

Yer yüzünde \ f ı / / 
\ // / 

tedavülde bulu • ~ / / 

.:::: ~~ ~ ?: 13;· ::-
nan altın paralar 
içinde en kıymet. 
üsi Hindi Çinide 
Annamda cLof11 
adı verilen para • 
dır. Bu altın para. 
nın değeri 23 İn • 
giliı: lirasıdır. 

::'l/ ' / / 11' 

~ 
* Çinin zenginliği 

Çin arazisi dahi. 
linde bulunan kö. 
mür madenleri 
miktarı Avrupad:a 
mevcud kömür 
madenlerin.. 
den yilzde yirmi 
sekiz miktarında 

fazladır. 

Üstelik Çin kö. 
mürleri .kuvvei haruriye noktai nazarın • 
dan da çok iistünd!ir. 

kızda olmalıdır. Bu kadın bir anne 

olduğu halde ilk kocasını nasıl ter .. 
ketmiştir, bilemiyorum. Fakat ço . 
cuğunu bir yabancı erkeğe haber 

yollamakta kullanan kadının ahlak 
dfmdan bihakkın şüphe edilebilir. 
Açık söyliyeyim: Kendinize fena bir 

arkadaş seçiyorsunuz. 

* Ankarada Bay cH. A. • ya: 

- Seviyorum, fakat sevdiğimi na
sıl söyliyeyim bilemiyorum, diyor -
sunuz. Öğretilmez ki anlatayım. Hiç 
hazırlanmadan, söylemek istediği -
niz şeyleri hiç ezberlemeden, du -

daklarınızın ucuna geldiği gibi söy -
leyiniz. En samimi cümleler yapma .. 

cık olmıyanlardır. 

TEYZE 

v ışın e o ayı 

İnce çama§ırlar hususi bir itina ile yı. 

Bir çobanın işlediği cinyayetin 
muhakemesi ağırcezada başladı 

Çoban hasmına kürekle vurup hafifce yaraladığı halde 
yaralının bilahare tatanostan öldüğü tesbit edildi 

kanmak.~ter. Asıl~.cağı nkit alelade ça. BüyUkçekmece civarında, Çöplükçe surette ve yüzde sabit iz bırakacak şe.. 
maşır gıbı sıkıp bukerek suyunu çıkar. köyünde vukua gelen bir cinayetin kilde yaralamıştır. 
maya çalışmamalı, sulu sulu asmalıdır. h k . w d dil başla_ 
Çünkü: Sıkmanın bıraktığı kat yerleri mlmu a temesıne agırceza a n Dünkü muhakemede, suçlu Rüstem 

tl b. d h d"" 1 l K nı ış ır. h"d" . t ·ı d k ça ar, ır a a uze mez er. umaş ça. H"d' . 1 Al' vl M ta a ıseyı evı e ere : 
b ak k. B b"lh . kl'l . . a ısenın suç usu ı og u us • Kah 

uc es ır. u, ı assa ıpe ı er ıçın f b" .. k 1 .1 b' likte y h - vede kendisine eve gitmes1ni 
k ··h· d' a, ır gun oyun arı e ır a -

pe mu ım ır • · d l d k ı t k söyledim diye, eniştem kızdı. Bana kil 
B.. ı 1 .. t" d k yaya aı tar a an geçme s er en, oy e çamaşır ann us une e ço .. · · d B d i 

dikkat t k l " d S ğ k "t" f d Yahya buna mumanaat etmek 1stemış- fürler savurmağa başla ı. en e, ı e me ıtzım ır. o u u u ay a~ 

ğ b 'b" k 1 d 1n.. tir. Bu sebeble aralarında çıkan kavga büyümesin diye kahveden dışarı çık _ 
sız, sıca ı u gı ı umaş ara zarar ır. . . d b 
ce bir bezle örtülü kalın bır ütü örtüsil. da hıddete k~pılan Mustafa elın e u- tun. Fakat biraz sonra sokakta Rüstem 

.. .. . d 1 k "til ·1 0ı··1 l"d' lunan bir kurekle Yahyanm başına b" k d ·ı b" l"kt .. .. .. k ti nun uzerın ev~ ı ı u ı e u eme ı ır. 
1 

H"d" . .. ır ar a aşı ı e ır ı e onumu ·es -
Altındaki t>rtü k!lltn olmazsa kumaş ge. vurmuş ve ylara arnıştır. eda ıseybı ml u- ler. Arkada~ının elinde bir alet vardı. 

h l il .. - d · · d- 1 teakıb, yara ıyı muayene en e e - -. 
ne ırpa anır, ·~ e ıyı uze mez. 15 - f 'Üstüme hücum ederek bu alet ile ka 

İşleme yastık 
diye dpktoru, yaranın gun zarın- • -
da iyileşebileceğine ve beş gün işine fama vurmağa başladı. Ben de, kendi .. 
mani olacağına dair rapor vermiştir. mi korumak için, bıçağımı çıkarıp, ha
Halbuki, Yahya yarası bu kadar hafif vada salladım. Fakat, eniştemin o sıra
olmakla beraber birdenbire ölmüş, ö - da benim bıçağımdan değil, arkadaşı-
lüm gayritabi! ve şüpheli görülerek, . . . . w 

d M kı d·ı 1 t" Ce ed ·· nın elindekı cısımden yaralandıgını cese orga na e ı m ş ;r. s u -
zerinde yapılan fethi meyit ameliye - zannediyorum. 
st sonunda, Morgun verdiği raporla, Demiştir. 
ölümün kürekte bulunan tetanoz mik- Muhakeme, şahidlerin celbi için ta~ 
robu dolayısile vukua ge!di~i tesbit o- lik edilmiştir. 

ıunmuştur. Borsada kendisine mUddei-
Hakkında yapılan tahkikat sonunda .. • • 

öldürmek suçundan ağırcezaya sevke- umumı muavını sosu veren 
dilen Ali oğlu Mustafa, dün mahke - adam mahkOm oldu 
mede yapılan sorgusunda vak'ayı in - Bursa (Hususi) - Kendisine Anka• 

.ltar etmiyerek, demiştir ki: 
. ra müddeiumumi muavini süsii vere • Birkaç sıra jur, bir iki ufacık sarma... - Ben on beş seneden ben, koyun - . . . . . . 

G~zel bir yastık için bu kadarcık bir e. 1arımla birlikte o tarladan geçerdim. rek şehrunızde bırkaç kışıyı dolandır-
meği kim göze almaz? Vak'a günü de ayni şekilde geçerken mak suçile zannaltına alınarak tevkif 
. Tabii yastıkla işlemesi, ve her ikisile Yahya mAni olmak istedi. Aramızda edildiğini bilrlirdiğim Rahminin mu -
mobilya arasında rrnk uygunluğu gôzet. bu yüzden münazaa çıktı. Yahya ba - hakemesi bitmiş, bir ay hapisle 16 lira 
mek esa~ır. . .. . ~~ taş attı, ~n de_ k~~dimi müdafaa para cezasına mahkum edilmiştir~ 

1 

Mesela: Mavı oda doşemesıne turuncu ıçın, ona elımdekı kurekle vurdum. -···-·---···· .. ·············-·--···-·-······· .. -
veyahud turunculu bir yast~k n:ş'e ka. Hafifçe başından yaraland1. Fa~~~ ~Ü- Demirciler mekteb istiyor 
tar. Kahverengi arasında be;, be1le açık rekte tetanoz mu, ne varmış, olumu - . . 
filizi iç açıcı bir nokta olur. ne sebeb olmu~. Ben, doktor değilim Vıran~lW. (Hu 

Zaten ince kadın zevkini evinin en çok ki, işin orasını bi!eyim bav reis. susi) pÇa:'.,. ~-l~. -
bu nevi tefcrrüatınd:ı gösterir. Mahkeme hadise şahidlerinin cel ;: ıt. · d"" ·· _:_i. -d·~ 

' -acı -Jııç uşunıne '°" .,.. 
bine karar vererek, duruşmayı b . ..., .. 

l J .. ~1· ~· ~ Her kadın bilme i ir: gune bırakmıştır. r kat'ıyen 0 ~"1' tama l~&~ 

Muslin ropların Eniştesini yarahyan RD~n 'olmakla beı'?~~e~'~ı r?:c:~v: 
muhakeme edildi itlen dedikodulaı'Oah ~'a- ).. a 

temizliği erden bu hayatın pek arzi1Il! ~t 
. . . Asliye birinci ceza mahkeme ir ha vat olmadığını an},:;.~ı. -J.> ~tb 

Muslın rop veya bluzları ıçınde toz sa. Kasımpaşada eniştesi Kerimi y rahat bir ömür süeAl!.\!1' rrl 
bun (veya lüks sabunu) eritilmiş ılık SU- yan kundura boyacısı Rüstem is P.rle uğraşmaktan it u~ ı 
da yıkayınız. Çalkalama suyuna karıştı- de birinin muhakemesine başlamı ·~ •uı · ~ 
racağınız çividi doğrudan diğruya suya tır. ·~~ nna bak~ ~... , 
atmayınız. Ufacık bir keten .t~rbaya ko. Hadise Kerimin evine gitmemesi ve L" •• ..~~~.c D~~(-rcı nahiye 
yup daldmnız. Yanm baş çıvıd bol hol karısına bakmaması yüzünden ç!kan reJıme buyuk hır mudilra Hulusi 

yeter. bir kavga sonunda olmuştur. Bir ge- istek ve memnuniyetle bağlanan halli 
Bu sudan çıkaracağınız elbiseyi, için- ce kahvede eniştesine rastlıyan Rüs - iş güç sahibi olmuştur. 

de, litre başına 20 gram beyaz gomme a. te~ kendisine: Demircinin mümbit ve mahsuldu 
rabique eritilmiş bir suya daldırınız. Sı. ' ·ım· 

c- Yahu, ne diye evin: gı .. ıyor - topraklarında her nevi hububat büyük 
kıp çıkarınız. Beyaz bir beze sarınız. b" d k k gun d a 

sun, ır e er e çocu unyay bir bereketle yetişir. Pirin" zerivatı. 
Nemli neınli ütüleyiniz. aeldi git bari onu ~ör• demiş, öteki • -r • * nld ' t . ünazaaya ba la sebze ve meyvacııık son zamanlarda 

E k ·11-1 · 1 k't · do"'k,.;;1_ a ırış e meyınce, m ş - te kk" t · t" C 1 h • r = arın saç E'rmı va ı sız .... 1 d ra ı e mış ır. an ı ayvan ve mali 
mıs ar ır. 

mekten kurtarabilirsiniz. Bu sırada bıçaqını çeken Rüstem, sulcit ihracından mühim mikyasta pa .. 
Mecbur 'kalmadıkça şapka giymesine Kerimi kulağından ağzına kadar nğır ra temin edilmektedir. ı 

mani olunuz. Zira şapka saçları hav&m: 
bırakır. Erken dökülmelerine sebcb olur. 

Akşamları siz nasıl saçlarınızı fırçalı. 

yorsanız onu da ttpkı öyle fırçalanmaya 
teşvik ediniz. Kadınlar hiç fır~alanmasa. 
lar bile saçlarını sık s!k düzelttikleri, her 
yana doğru taradıkları için onlan bir de
receye kadar tozdan kurtarıyorlar, b:ış. 

lannda~i kanın cereyamna yardım edL 
yorlar demektir. Halbuki erkeklerin ço. 
ğu saçını ı:.ırkaya doğru tarayıp bırakır. 

Fazla meşgui olmaz. Yani saçının ne gün. 
düzki tozunu silker, ne diblerini hava. 
!andırır. ne de bir masaj y~rine geçecek 
fırça ile diblerini besler. Erkek saçının 
erken dökülmesindeki sebeblerden biri 
de budur. Başka sebebleri önltmek (hat. 
tA keş! etmek) miimk~n de~i!se bile bunu 
ortadan kaldırmak eldedir. f~e bunun 
için ne yapıp yapıp erkeğjnizi saçlarını 

fırçalamaya alıştınnız. -----·---·--··---....... __ .... _______________ _ 
Bacaksızın maskaralıklara: 

lznik sporcuları Gemlikte 
Gemlik (Hususi) - İznik sporcula .. 

rından rnürekkeb kalabalık bir k<ıfile 
Gemliğe gelerek Gemlik gençlerile Pa 
zar günü maç yapmı~lar, Gemliklileı 
3.0 ga1ib gelmişlerdir. Haftaya GemlHı 
sporculan bu ziyareti iade etmek Ü7.6o 

re, belediye reisi Eşrefin başkanlığın
da İzniğe gideceklerdir. 

-----... --
Otomobil gag/arken 



SON POSTA 

Milli şair Mehmed 
Emin ile 70 inci lelı Hariciye Nazırı nasıl get;,ı;, 

d · d • • ı A k f nasıl tanındı, nasıl nazır oldu ? yıl öniimiin e mu o a ~;~~;:=:2~=~~~;~~:~:=~1 

C GüNüN AOAMLARI =:J 
JozeEBeck 

Mehmed Emin: "Her yeni yol açanla olduğu gibi benimle de alay ettiler. ::.i::!.:~~":~ .r.~:y::~n~:U":: 
O 1 S dece baktım Ye acıdım dl.110f Şimdiye kadat' yapmış oldutJ seyahaL n ara a " J lerle politikacılar içinde seyahat rekoru.. 

Milli Türk şairinin dört tarafı kitablar. 
,,;.:,,.~;E koltu la kaplı yazı ooasında, l'ô.,.._ .... 5• , • -

ğa henüz otut'muf:tum ki. kapı çalınaı._H~ 
metçi bir mcktubla, bir telgraf. ge~ırdi. 
Telgraf Unh'f:'l'Site rektörü Cemıl BilseL 
den mektub dQ Ordu saylavJ Selim Sım 
'l'ar~andım .geliyordu. İkisı de milli pi -
rin 70 inci dönüm yılını tebrik ediyorlar-

' dı. 
1ki yıldanberi kendisini :görmekten 

mahrum taıdığun Me.hmed Emin Yur • 
d&kulu, her za.manki zindelifı1e bulwıca ı 
ç.o'k. memnun ks.ldım. O dalgaiann. rliz.. 
gldarın aşmdıramad1ğı. yalnı.z rengin -
den çtidı~ ğlam kayalara ben%iyı>rdu. 
70 yıt nun dinçliğinden hiç bir i'!Y ala. ı 
mamt~ı. Yalnız arbk .sakalı katıksız be. 
yazdı. Eünde kendisini tebrik eden mele.. 
tuh \"e telgraf: 

hatıralarla dolu dağlarile, ırmaklarında nu k1rm1ştır. 
buldum ki, bunlar da bana hiç bir ~airin Aynca bütün dünya hariciye nazırla. 
terennüm ctmediiji büyük destanları ve n arasında mevkiini en uzun zaman mu. 

, şanlı hikayeleri dinletmiştir. haf aza eylemeğe muvaffak <>lan bir adam 
lnkılfıbcılığ:ı. gelince: Bizim halkımız · ıı.ddolunmaktadır. 

bir lkan ve çamur devri olan istibdad ve Bugün tam kırk beş yaşındadır. Fo. 
zulüm asırlan jçinde yaşadığından, onu tografları sayesind~ uzun boylu, yakışık.. 

k 1 • lı bir erkek, sinema sayesinde seri yüru. hürriyet ve adalete kavuşturma azı!D 
yüşlü, çevik bir adam, radyo sayesinde 

olduğu kadar, yirminci asnn ftituhau de tok sesli olduğunu öğrendik. 
ınemle'ket ve beldeler :r:aptetmektcn zi • J"ozef l3eck, hareketli bir çehreye, 
yade hak ve hakikatleri "f:et'ıetmek fO • cevval bir bakı.şa maliktir. Onu yakın. 

• lunda bütün diinyaya insani bir idealin dan görenler, sinirlerine tam manası1e 
meşalesini göstet"dtği için. bir dünya bi. hakim bir adam olduğunu hemen farke. 
~isi olan Türk ırkına bu yeni ıafer yi • derler. Sinir1erine o der~ hakimdir k; 
lunu göstermek te icaı:ı ediyordu. adeta kalbinin vuruş1annı bile kontrol 

Türk milleti için bu iki yolda Y"ni eder. 
hamlelerle, ;n"kı1iibm ruhunu nef etmek, Diinyanm en .sade adamıdır. ister ah. 
Türk ırJunın yapacağı en büyük in\.:1la'b. bablaln a.ras1nda, ister resmi merasim.. 
lan teşkil edeceğinden dola.Jl şiirleri~ lerde oisun sadelikten k.at'.iyen .ayrılmaı. 

- Evet, diye s6ze başladı •• ~ yaşını de bu ıruhu milletime sunma.ğa çalıştım .fozef Becit 18.Q! senesinde V.arşovıula 
geldiK. thtiyarlıfiı bile geride lbırakah bir • ~ ~~ Af4... l '1Ji ve bu benim inkılabcıhk idealim oldu. dünyaya .gelmıştir. 
hayli zmnan oldu. fi Bittabi benim yolum büsbütün bir ye. Bahası meşhur hukukçulardan bir~Y-

- Artık yazmlyor musunuz?.. .vf(_ .A~ ~ ~ ni yol oldu. Yükselttiğim ses, bu yeni y.o. di. Rus makamatı resmiyesi ile uğraşıp 
Gülümsedi: la bir nevi davet nidası olduğundan coo durumu .•• Siyasi faaliyetlerde bulu.nd~ 
_ Yarrnımak mümkün mü?- Ycaza • Me1ımed Em.la Yurdai:ut yolda yürüyenl~r memnun ol.ına:lılu~ ğundan dolayı 1908 senesinde hapse ~ 

mamak beliti .. Fakat çalıpyorwn. iÜ'ç saf. Türklük ruhunu uyandırmak, onun kal. güldüler. Benimle alay ettiler. Her r~ni tılmıştı. 
ld ~ 1910 senesinde hapisten ~ıktıktan son. hadan mürekkeb bir destan yaııyorurn. bine "Türklük i""" bir ateş, r.~nına Türk.. yolu açıp yürüyenlere mukadder o u

0 
.. 

d B . :ı.u• ra evvela Galiçyada Luvow ~eb.rinde; Btrincisi kurtuluş estanı. ismi: • izım lük için bir alev koyarak bir Türkçülük gibi, bana da a.yni -şeyi yaptılıar. 

iBecJc 

rına keodisinl JevblSde sevdirmiştl. 
A vustıu:ya ve Alınan ordulan ile bi'r. 

likte haırbede:ı Lehistan lejyonları bir 
gün isyan bayrağını çektiler. 

Jo:zef Beck .derhal f..aaliyete _gr>_çti. cGiz. 
li harekat. onun en ho~landığı sahalar. 
dan biri idi. 

Ukranyaya geçti, muhtelif isim1er a1. 
tında işler gördü. muhtelif vatanperv•r 
ve nSkorl teşeitK:üller arasmda faa\ lblT 
surette irtibat vazifesini gördü. 

~ · ··mh · · · · sonra el& Karpatlamı cte,ğinde kain Li-z.aıerimiz .. , ikincis.ı cu unyet ıçın, IS • cereyanı yaratm.aAa çalıştım. Rus şairi Lemtontorun, bir şiiri var • 
• n· 1-1 "b ·· ·· ·· ·· A manowa ~ehrinde ikamet eyledi. Hapse H b a..•tm• -ıru: coizim inA! a ımız,. uçuncusu. n.. ....... _ .2• __ ı..: ~-·ı -. .n-d- -um.·· adını ta dır ki. bu :mu'ltadderatm istihzasına m~h. ar uı ış'h. k Bi 

. v:-.b . UleCDlll -.. ıtuıı e ovuu ug .. n .. g.irmesinc rı:ı.ğmen vatanının istiklali ile B k 
1
.n.,... . KA •• d ·n ra, c uı:n ~ eınız... şıdı"'-- Türk·, milJ!, vatani, .medeni ve kılın olani&T' için bir sem.boldur. vu şıı • ec , ;,.:..:. senesı anunusanısıo e a-'.a. 

Tam bütün iaalıyeti ile çal1şmaktn ,_ -
lunduğu bir sırada "Mareşaı Pilsudski iT 
gün onu acele çağırttı. Bükreşte. ~e.. 
de, Briiltselde, Romada, PariSte ~rüle
cek mühim ~~l~ kendisine havale -etti. 

* 
6...... . d • - ı a· tW-~tan biran bile geri durmadı. rise at"aşemiliter ıolaralt göndermii. Bizi bnnlıktan aydınlığa, darlıktan insanf olmak üzere en büyük rüyanın rın e şan- şoy e ıyO'f': İşte ,~~çu··k Jozef Beck bu f'Ok kovu h 

kar b -Au "Y _, i926 ~esind~ Vırrşov.a ıı ğı:n!dı. genlşli~esaretten. ü'niyete çı an. _'"' kahramanı olsun! cBcn, kalbleri gizli garez ve husumet~ vatanperver:in doldurdu_fo hava Jli"'inde l d ı 
d -ç ·· Mareşal c'Pilsudskiı. onu müste.c;am san ve muetteıer e o u evn u . , d k" k dd t ler jl'mde buldum. Gözleri sır, kin ve in. bu··ın;du·· - . . . flaru1enn mes u uyum •• mu a era ru Jl - 'y h 

~fh "" ~r~rak, hurn~:. •çın, ~~el lıarıa bugiln1l gösterdi. Yaşadığun mSd • tlkam!arla dolu giirdüm. Kardeslcröme Bab,,;.;~ıu .vhıe hep Le1ı •al.anperver. i
9
;

0 
senesmde bıqvelcil muavöoö 

0 

dı.ı. :: t Y:'.• "''"~~"".'·~ W•l'• ... ;""" ~ dıalıa çoklarını gösterecek, ben öl.. aşkı. öman" mukaddes adaleti. ölôbi ha. leri, Leh muharrirleri. Leh .. n'atkhrlan 193! •eneı;mde de hanci e nezareti"" kıaıı::: ... l' lP d '" jb • Jıt '" O en sonra da benim çnk aziz ve sev • kikaU telkin ettim. LAlcin f enabğıu in • geHrdi. Hep;; de kalh!ccinde h:ir Lehis.. gelirildL .. 

•ın a "!etim n onun ull çocukları ara • sanlan üstümo hücum ettiler. Küfürler. tanın rüyasını taşırlanlı. O .. ıaıtenberi. .. ğ<wı soldan gelmek.. lai aşk ve i.rn .l' 

rıı.ı.-~~ıl!tıim çoculttanm da daha büyük. le. tahkirlerle başıma taşlar ~dırdılar. Mareşal Pilsudsk.i de babasının evine ite olan cer.eu~nlara u.rre kadar olsun lazım gelir52, .J " 

fil ~ekls. :Beni taşlara gömecek oldular. Bir ~ün gelenler arasında iai. lkendi ·ru .ka_?tmmadan v.atarurun harıici ma istiyora~"- \... b 1 ~· ti d ~ 
~ ıitl, Türkçülük kapısını açrnağa eni~ ~r yo cu ~·r P yanı~ 0~- Jozef Beck ıbü.yük \•atanperv:er Mare- siyasetini pe!t bi.iyük bir meharet ile tcd. 

Bu üç şr z çaflaıda Osmanlılık ..., ts • ru geld• t5'ohza1ı kahbhalorla gmı.,,.,ı.: ~al P;lsudsköyö öşte o vakit tanımak fır. vir cylcdL. be~ b,.,;111 ruhu hôkimaJ. Tabtl mücadele ,_ Balnnız çocuklar• Şu önünüzden satına naH oldu. Ona Yaktile .Jnglliz ve Fransızlara sa. ler.ııı ""'-\.."'" · ,~ . ~ • ;.,m geldö. V• ıriz ~k ntihfaflara geçeni görüyor musunuz! Çehresi ne ka. 19J4 de Joze.f Bock; KcUovi, Lw4"' tılnuş adam• dediler, o aldı~ etmedL •. caktır. V. l' • 

0 .c:q'rd~~ılf"lln.ı;'~.r; bldmı:r: değil mi!.. dar solgun. b.clli ki kendisini bu dine tah. ve V~~·.anath tahsilini üanal etti. Ondan sonra Almanya ile .iyi komsu. Tü kl
.r..,_ __k,'- u u .. , ..... ~ nı :.< ' 

1 ı H Er claht cerru·yetler·n· ku d " k l k d B d d 1 ı "na r 1.14 ,.,.\.U\.fa
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• ··..:-- , \İ günleri yaşıyorrnuı gıôi ihtiyar, dik kir ettirmiştir» dedi.. Ben onlara bak • emen c 1 1 u r u • .ıu esas annı ur u. un an o ay .., 
•Ben bir ~~· r,,.... ~akarlı bir dağa benziyen muhteşem bll- tım ve acıdım... O cEndnht cemiyetleri. ki hür Lehistan lbu se!er cAlmanlara satı1mıı; adam. de. 

• ... şını ellerj arasına aldı; parma arının a. ştc ben de aynen Lermontofu taklid ltl ı ordusunun nü''eSiııi 1eşkı1 '<'y'lemt~. dner. Gene nldms e't.m~di... Aleyhinde 
- ı · · ı Hnrb iliin edilir edilmez •Leh ıe;yon:. nümayişler l.ertib eaildi. Omuzlawn Döyen a1eş;n şair, hayatını ıöyle anla • rasmaan hatıralara dolan goz enm. a • •ıtöm. Onlara baktım •• acıdım.. tntaatına topç" olarak iştirak eyled;. silkme'klc mukabele etti. tıyir: nında çizgı·ıer halinde mücadele senele ~ üstada 70 yılın en unutulmaz hııtır.ası. 

1916 senesi1'de mülilzimievvel oldu. i AJ:ln ~- t ...... _ . d ~ rinden kalını intıbalann ıztırabını gö • nı sordum. Bir an dilşünmeden .ccvab 
- ~ U4 ulallbuldı. Beşaktaşta 08 • _ l9H) senesi nibayetine doğru en büyük rn~· verdi: 

du.m.. Babam. bir l.np kayığı (*) sahibi ., v• ....... " A. vusturya nişanı olan Virtuti ""Militnriyi 
olan s lih .reistir. Anam UEUn,caova.ı, Has. _ Beni çok istihfaf edenler oldu •• H~ - Cümhuriyeti UAn edenler arasında aldı. Avusturya ordusunda idi. Kahra. 

Zaman onun tam manasilc bir vatan. 
perver o1duğunu lisbat eyledi ... 

İCT'8at1 sayıfamıJ11ca'k bdar çolctur .. 
köylü &nine hatundur. Beşiktai rüşdiyei ll ~ öyledir, diye ağır ağır devam ettı •• ben de vardım. Fırkada ate§li bir nutuk manca harbediyomu. Kendini hsl'Cama'k. 

...,,.-..ı •. eski Melctebô Miillı:iyede ve Ben fiirlerimi yazıp netretmcğ• ~ılı- irad etnüşlim. Atatürk, •bunu açık cet tan çckönmiyorilu. Amirler;ne, madunla. (Devamı 10 uncu say!aaa) 
~~~~d~.Bm~~-ğ~um~~~~k w İ~m~~~~~~m~~·~fil.O~n~~u~=~============================~= 
kan hemen hemen hiç sokakta oynama _ vardı. yet :ilan edildi. ~öz alan hatiblerdcn biri ( y h • '1-A a h.ı. ) 

Lituanya ne J,ehistanın fll'~Smt dil. 
zeltti . 

dun. Me!<tebden eve döndüğüm vaköt, Türkçülük yalnız mm sahasında bh: de bcndöm. lltatürk te dah;ı_ olduğu hnl. &ZlSIZ 1.--ye: .-, •&pot 
Y~ız odada .kapının tahtasına yazılar tef.kik mevzuu idi. Şürimiz gerek şekil, de bütün mec\isi aya~a kaldırdım. nç . _ 
Y>zar. boş odalar sanki bör dershane ;aıq ııorelı: nıh öb1ıorile Tllrl< değHdi. Dmm;z. defa: •Yaşasın cfimhun,oet. döye bağırt. --::._,-:=<=< 5'::: l 
ı.. ben burada bör muallim imişim gfö; o. de olduğu gbô şfüimlıd• de Arab ve A • tım. Bu ömrümfin •n unutulmaz, en he. • - ( • .: " 
kuduğum dersıeri kendime ve çağıma cem saltanatı yaşıyor ve bu saltanatın yecanh günü ve hAdisesidir. ~ f __ 
mahsus bir dil ve tavırla takrir €nerdiın. ınüstevli amrleri gıôi Arab ve Acem ke. Milli .şair bana son destanından par- 'I 

Bu, günün birind• Ceıüf .. eng;,. A - lm..leri nıe'V<1ld. lıulunuJ<>ıdu. Bu ya · çalar okudu. Söze bu destandan güzel bör -?' .... 
hada kendimde olanları olmıyanlara Ter_ bımcı bükfuneti yıkmak ve bu müstevıt kıt'a alıyorum. Bu kısımda şair Atatür. ty 
.mek sureti.le y.apacatım .hizmete aid :ben. ferdleri dilimizden kovmak. dilimize is ~ ke hitabla, Ankarayı anlatıyor! 
d~ ilk kabiliyet ve istidadı, a.nlatabil - tik.lalini kazandırmay, yapılacka en milll Bu §ehrin içindeıı cümhuriyete,. 
~1 

ve ruhumun yolunu gösterebildiği bir vazifeydi. İşte ben bunu yapmağa ça. En :haAıkçı bir ruhla ün b:r:andırdın. 
ıçın karakteristik bir tezahürdür. 1 ..+·- ~t..:ı •1.b :lıe Bunu yapmakla b~ Bir 'çölün '.istünden insaniyete, Tü k -ıü.k ı.~ ~ ı ı ar 

r. çu cereyanının yaşlı liderine raber ruh itibarile de şiirin mülteci ve Bir yeni Isparta doğdu sandırdın. a>rdum= , 
milliyetçi olmasını istedim. 

- İlk fİİ..-iniz hangileridir. ve ne .ıa • d 

man ~şrettiniz? Şiirierim :ruh itibarile iiç cephe arz:e er: ·············-···· .... -···-··-··········-···········-
Parlak, fakat eski kod-' ıı..-"- Halkçılık, milliyetçilik, üçüncüsü dt 

~ cw -.uuıyan b ı 
.gözlerini yerde, duvarda, Pt!lncerecien dı _ bunlann ikisini de 'kavramak ve un a • 
şarıda bir müddet dolqtırdı: nn ikisinin de rüyalannı haltikat yap • Kaş (Hususf) - Gömbe yaylasından 

- . bir Türkü . . ınak yolunda yürüyen tnlnlibcilıktır. Kaşa gelmekte olan Antalyalı ( Dok -
. -:- İlk ŞRrım c Ben _1 ba lry "'- dinım, Halkçıhk: Bu ideali ben halk evladlan tor) IAkabUe anılan fôförün idaresin -cmsım uludur> mısraı e § an rnanru. . _,1., t b11· Göm" be _ 

b. Tü kü olan anamın, babamın beni dünyaya ge. deki bır tenez.ı;wı o omo ı, ~dir: ~ ede~iyata cBen ~rdim r İk1;;_ tirdikleri mn~vati bir çatının altında, nin Çerçelı"beli mevkimde motorun 
:zı.~ı:nı terennum eder~ gır . ·Guek halk nıhundaa ve haDt tııyatından aldım durmuş ve frenin tutmamq olmasın -

şuran, (Atıadoludan bir ses) tir. ki, bu bana hiç bir lllmin yamıağa mu. dan bir yokuş çıkamamı• ve gerlv. 
bu bi · · · · mı k b d son ' '.t ., -rın~ şnn c ve gere.. ~-· an - vaffak olııımadıRt en engin ve en acı"klı doğru kayarken, §Of örün boyunun çok 
~zdıgım. <frkım.ın turküsu), cEy hakikatlerin muka.ddes ititabını. okut ... kısa olmasmd.an "Ye arkasını gareme -

uyan. manzumeleı:ile edebiyatımı. muştur. mesinden dolayı, yoldan ... "tr-.ıc ve yu-za c'Jür.b " t• w b d t.~ t ~l.D..ı.U '.t 
u ge ırmege, u e eU1y.a vası.. u:ıı· l":ıik: Bu 1deaU d b. varlanın•..+.r. tasile Tü k'" k lb ruh d ..ı.v.u ıye 'lr"' e, gene ır "i" 

r un a ve un a uyuyan halle kızı olan karımla birlikte yıTuırca ŞoftSr haft.%e yaralanmış, otomo'Dfi 
<•> Yedi çlfteH kayık. gezip do1aŞtığun Anadolunun §tref ve Kaşa getiriterek tamlr e!llnı!ştk . 

Nusreı Safa Co_Jbm 

Kaşta bir otomobil kazası 

... 



8 Sa~ 

Nakil vasıtalarını Pazar 
unnleri çoğaltmak lazımdır 

Halkın fikri: ''Bugünkü vaziyette Pazar tatili, tatil 
değil, cehennem azabı oluyor,, 

Bir~ gündenberi lstanbulu kavuran ı Pazar günleri bizi ziyarete gelen dostlar. 
müthlş sıcaklar yüzünden halk geçen dan işitiyoruz ki Kadıköy vapurları bil. 
Cumarlesi ve Pazar günleri bütün plaj. hassa stadyomda maç olan günlerde fev. 
lara akın etmiştir. 50 binden fazla İstan. kalci.de kalabalıktırlar. Bu vapurların. teh 
bullu şehrin muhtelif semtlerindeki bu likeye düşürecek kadar çok yolcu alındı. 
gezme ve yüzme yerlerine gitmek için ğını söyliyenler de var. Fakat ben ken. 
nakil vasıtalarına hücum etmişler, böyle dim bilmiyorum bu iddia ne dereceye 
bir akına karşı evvelden hiçbir tertibat kadar doğrudur. 

alınmanuş olduğu için halk gayet kötü Bayan Vasfiye, Osmanhey: 
fR.rtlaı- içinde ve pek rahatsız olarak Pa. 

- Bu Pazar Büyükdereye gitmek is. zar tenezzühünü yapmıştır. 
tedik. Evin öniinden otobüs geçer div~ Pazar günü bu kıt vasıtalarla gezmeğe 
çıktık. Kapımızda saatJarca otobUs bek-çrkmış İstanbullulardan bazılarile kon·..ış. , . .. . 

1 h . . . 1 ı· n..:ıan ledık. Geçtı, geçmeaı değıl amma nasıl 
muş o an mu arrınmız on arın ı.ııı:ını ~ 
anl · geçti, tıklım tıklım dolu olarak ve hiç 

atıyor: durmadan.. o zaman o kadar gczmeğe 
Aksaray Bay Ali: karar vermiştTk ki otomobil tuttuk amma 
_ Bu Pazar günü Floryaya gitmek is- bize çok pahalı oldu, her Pazar ayni şeyı 

tedik. Ben, bizim bayan. baldız, iki çocuk yapamıyacağJmız için nakil vasıtalannın 
hep birlikte güle oynaya vakit geçirmek arttırılacağı güne kadar Pazar gezintile::-i 
myetinde idik, halbuki daha Sirkeci is- yapmaktan vazgeçtik. 
tasyonundan itibaren aksilik ba~ladı. He. Bay Fahri manav, l{abataş: 
pimiz bir trende yer bulamadık. Birbirini - Tövbeler olsun bir daha Pazar gü. 
ite kaka vagonlara hücum eden halkın nü gezmeğe gidene. Benim ev daha gi.i. 
arasında ben çocuklarla içeri girebildim. zcl, daha püfür püfür esiyor. O tramvay 
Refika ancak üç vagon ötede bir kişilik arabası içinde Yenikapıy:ı gideyim deyin. 
yer buldu. Baldız arkadan kalkan trenle ciye kadar döktüğüm teri ben askerlikte 
,eldi... Evve~a hep berabet olabilmek i- manevralar yaparken dökmemişimdir. 
çin baldızı istasyonda bekledik, sonra Bırakınız yazıp ta ne çıkacak, tramvay. 
plaj\ gıtb'k. Ne ise yüzdük, oturduk, gü. lar için gazeteler neler yazdı. G~ne o .• 
neşlerde çocuklar !koşuştular. Eğlendik gene o .. gene o ... Benim ümidim kalma. 
yorulduk. Dönüş facia oldu. Trenler gö. dı, Ianet olsun gezmeğe. 
zümüzün önünde gidiyor. Yer bu!up içi
ne giremiyoruz. Nihayet bir tanesine gir. 
dik. Girerken e:o1mekten bizim bayanın 
eBV'abının eteği yırtıldı, baldızın ökçesi 
koptu, çocuğun biri de kollarımızda uyu
du. Çapkın beş huçuk yaşındadır. Biltün 
gQn açık havada, denizde filan yorulduk. 
tan sonra ayakta beş buçuk yaşında ço. 
cuk kolda ~ri dönülür de bu tenezzüh. 
ten nasıl bir fayda elde edilmiş olur. Ta. 
bı1 bu sinirle üstelik bir de kan koca a. 
tıştrk. Bir daha gezmeğe gitmiyeceğimize 
yemin ettik ... Nakil vasıtaları tarifeleri 
vehrln ihtiyacına göre tanzime mecbur 
değil mklirler? Mademki bizim memleke. 
Umizıde yazın, Pazarları halk bu vasıta. 
lan çok kuHanıyorlar. O halde bu vası. 
taları işleten müesseselerin tarifeleri bu 
Dıtiyaca göre yapmaları ve araba, vapur. 
?agan adedi az ise onn göre bunları te. 
da:rike kalkışmaları lazımdır. 

Bütün hafta çalışan insanların hafta 
sonunda §ehrin havasından, suyundan, 
güneşinden istifade hakkı değil midir? 

Bayan Vecihe, Ka<lıköy: 

- Biz Modada oturuyoruz, onun içjn 
zaten deniz kenannda bulunduğumuz 
dan tenezzühe gitmek üzere umumt na. 
kil vasıtalarını pek kullanmıyoruz, fakat 

Edebl tefrikamız: 5 

Bayan Fikriye, Kasımpnşa: 
- Pazar günleri gezmeğe ç:kmak eğ. 

lence değil, cehennem azabı, eğer Şir. 

keti Hayriye vapurlan daha sıklaştır. 

mazsa eğer Adalara, Modalara da dahs 
bol vapur işlemezse Pazar tenczzühlen 
gezinti değil, üzüntü olmaktan k.ırtula. 

maz. Geçen Pazar Beykoza ~itmeğe kat. 
kıştık, giderken d~. gelirken de ancak 
vapurun en altında ve ayakta yer bula. 
bildik ve denizden, havadan, güneşten 

bir haftamızın bir tek Pazarından anca~ 
böyle istifade edebildik. 

İstanbullulann pek haklı olan bu şika. 
yetlerini alakadarJar.:ı duyurabilirsek beL 
ki de halkımızın e:ı büyük bir de:-dinj 
halletmeğe vesile oluruz. 

If. H. 

Gemlik Halkevinde konferanslar 
Gemlik (Hususi) - Gemlik Halke -

vinde şehircilik mevzulu bir seri kon
feransı tertib edilmi~ ve birinci konfe
rans kalabahk bir samiin huzurunda 
verilmiştir. Müteakib haftalar konfe -
rans1ara devam edi!ecektir. Diğer ta -
raftan Halkevi iki ayda bir ne~redil -
mek üzere, Gemlik adlı bir mecmua 
çıkarmak tasavvurundadır. 

• 

SON POSTA Temmuz 5 

Radyo temsilleri 
Yazan : ismet HulOsi 

Ankara radyosu faaliyete başladığı 
zamandan bugüne kadar oldukça müte
nevvi bir programla ntışriyat yapmakta. 
dır. Programda radyo temsillerine de yer 
ven1iyor. Fakat bu temsiller ekseriyetle 

"SON POSTA,, nın, 

Tarih Müsaba~~~ 
Osmanlı papazı 

radyo dinleyicilerini prog:-amın diğer kı... Girid cenginin en nazik bir devrinde Türk ordusunun 
sımlanna nisbetle daha az alfıkadar et~- k f d k Ik b• 
yor. Bazıları t€msil başladığı zaman is. arasında nİf a ve esa saçmıya a ışan ır papaz, şeh .. 
tasyonu kapıyorlar. Bunlar arasında ti. zade olduğunu iddia ede_n babası meçhul bir delikanlı 
yatroya çok düşkün olanlar bile var .. se. Dördüncü Murad öldüğü zaman, Ib-
beb ne olabilir? rahim Osman oğulları hanedanmın bi-

Bu noktayı tahlil edebilmek için evve- ricik , rkeği olarak tahta oturmuştu. 
ıa asıl tiyatro i~e radyodaki tiya:ron~n Yen~ ve genç padişah, Muradın sal -
bir .mukayesesinı yapmak mecbunyetın. tanat devrinde, her an ölüm korkusu 
deyız. . . içinde yaşamıştı. Tahta, bedeni ve di-

Tiyatroda dekor vardır, e.bıse vardır, .. 1 k k . . . . magı yorgun ve yıpranmış o ara ~ çı -
makyaj vardır. Ractyo temsıllerınde ıse t s· . b h l · · d k k . t' mış ı. mır u ran arı ıçın e sı sı 

Müsabakamız bitti 
Reyinizi kuponlarla 

birlikte bir ay 
zarfında günderiniz 

bütün bunlann yerine kaım olan ses ır. d"' o• b 1 d h""kAmet 
. , . uşup ayı ıyor u; sarav ve u u s p t k 1 . · Tiyatroda seyi:rcı, vak anın cereyan ettı- t 

1
A .. d ·"a· İb h. :' w ok c on . os a, o uyucu arı Jçın 

ği devir ve muhiti gösteren dekoru, tem- t e a~~çın ~·ıh~· d~a ımm ço:g~ Y .: bundan 40 gün evvel bir müsaba -
sil devam ettiği müddetçe karşısında gö. ~· ır ve ıa ı unyaya ge.. e e~ o- ka açtı. Mtisabakanııı mevzuu son 
rür. Aktörlerin hal ve vaziyetlerini, hat. luverecek olursa, hanedan munka.~ı~ o- dört asırda (Meşrutiyet devrine 

t • k kt 1 . . k ·ı ına J'estleri. lacaktı. Binaenaleyh saray ve huk - kadar) 'l'ürklüg"c en büyük İ'-'ilPi a ara er e!°IIlJ ma yaJ ar f kA A d" • • .J 0 
ne bakarak tayin edebilir. Birçok sahne. ~et er an~ın .. yegane en ı~esını~ P; - ve en büyük fenalığı yapmış olan-
ı d k• ereyan tarzını aktörlerin dışahtan bır dol almak teşkıl ettı. u- lan tayin etmekti. 40 isim ve 40 
er e va anın c . . d d 1 . r b'" -k ··1 
ğ ..ıı d ık:an sözlerden zivade· nun ıçın e ev et nca ı, uyu u cma hal tercümesi nec:rettık. Bunlarm a ıaann an ç .J • kA t..d t b' b' l ·ı )' 

jestlerinden, mimiklerinden istihraç erler. ve saray er anı, _<1 e a _ır .ı: erı e r.~- yirmisi iyilikleri, yirmisi de fena _ 
Radyo temsillerinde, tiyatronun esas kabet ede:ek p~dışaha bır~ır~nden gu- lıkları ile meşhur tarihi şahsiyet • 

bünyesine dahil bu mühim unsurdan hiç zel ve cazıb ;anyeler takdımıne b~s~a- lerdi. Müsabaka bittiğine göre şim. 
b. · · bul nmayıc:ı tiyatronun radyoya dılar. Bu telaş ve rekabette haklı ıdı - di okuyucularımızdan istediğimiz 
ınrun u 'S, S kd' ·-· . . fk 

intibakında bir güçlük ortaya koymuş. 1er: araya ta· ım ettıgı canye, ıs ı - şudur: 
tur. Gerçi spikir vak'anın tarihini, geçti- b~lin .. valid: stıltanı olacak olan ~a~! 1' Bu 40 isimden 6 isim seçeceksıniz, 
ği muhiti, şahsiyetlerin giyinişlerini, mak. h:ç şuphesız k.i bu .. tavass~tunun mu • (Ü-ç iyi, üç fena), Bunları bir ka • 
yajlarını sözle anlatıyor amma, söz hiç kafa tını fazlasılP gore~ktı. .. .. • _ ğıda yazaca:t ve her gün ikinci say. 
bir zaman gözönünde duran cismin yapa. Bu arada Kızlaragas· Sumbulaga famızda neşrettığimiz 40 kuponla 
cağı tesiri yapamaz. d~. Z~fire ~sminde harikulade güz~l hir birlikte bize göndereceksiniz. Bir 

Görmeden dinliyen seyirci, çok kere Gurcu canye -;atın aldJ. Fakat padışaha ay sonra en çok rey toplıyan İ;iim.. 
seslerde yanılı:r. Vak' ayı takib edemez. !.akdim. et~eden kı.zın ~ebe .. olduğunu leri seçmiş olanlar arasında para 
Takib etse bile bunclan gözle görüp ku. oğrendı. Guzel Zafıre, bır muddet son- mükafatı kazananlar tayin etmiş 
lakla işittiği tiyatroda duyduğu zevki ra babası meçhul bir o~lan doğurdu. olacak ve ilan edilecektir. 
duymaz. Sümbül Ağa çocuğa, hanedana olan Müsabaka neticesini bir ay son. 

Radyo temsilleri yazanlar, tiyçıtro hürmet ve merbutivetin~cn dolayı Os ra neşretmemize sebeb, memleke _ 
temsi1leri yıaz•~ınlardan daha güç bir mev. man adını koydu. Fakat I 5tanbul zilre- tin en uzak köşelerinde bulunan 

0
_ 

kidedirler. Onlar için istifade edilecek fası, çocui!a güzel bir Ifıknb koymakta kuyucularımızın <'Cvablarının dahi 
şey, yalnız artistlerin sesleridir. Yarata. gt'clkm.ıedi1er, Osmana «Kız.larağası • elimize geçmesi için vakit bırak _ 
cakları eserin hayatı artistlerin seslerilc nın piçiırı dediler. maldır. Göndereceğiniz cevabların 
mümkün olabilenektir. Eser hakkında Bu sırada sarayda da Turhan ismin zarfları üzerine (Tarih müsabaka. 
verilecek izahat ne kadar devamlı olsa' de bir cariye padi~ahtnn gebe kalmı~ sı) kaydını koymanız, cevabınızın 
gene tesirsiz kalac::ığına göre bu cihete v_e V~~ia~d ?,ehzadc M~h.med~, istikba- gazeteye gelen diğer mektublara 
fazla ehemmiyet vermeyip, eserlerini lın Dorduncu Mehmedını. do7urmuştu. karışmaıruı.c• için elzemdir. 
mümkün olduğu kadar tiyatronun dekor, Turhan Sultan zayıf, nahıf bır kadın - -:_ ·!.~iiiı • 
elbise, maky<rj, jest çerçevelerinden ha. ld~. Veliahd ~ı-e~si .~m~iremedi. Kı~~ 'hiç düşünm~~ıı .,:'I .bekhyoruz 
riçte tutmaya gavret etmelidirler. Eşhas agası da Zarıfevı sutnıne olarak~ ..ı·. , • • 

. . 'b h" ~l '!><;): •eg 
mümkün olduğu kadar az olmalıdır. Ses. aldı. Fakat çok ~eçmedi. 1 ra ıia-, kat'iyen o ~'". tama ~,,err ~ 
ler birbirine benzer olmamalı, ve sahne. zel _Zafire ile sarayda de?ikodllil olmakla beı-~~c~'~J r& '=nyo alarak Kız· 
lerde birbirine yakın sesl~ri bir arada ko. bebıyet verecek kadar alakad ~en dedikodu laf oafi H~ jı aıq menfaları olan 
nuştur.m~n sakınmı:ılıdır. Mesciln iki Piç Osmanı, Veliahd Prens M~erdcn bu hayatın pek arzL1n:.\ nı''' 
genç kız bir erkekle ayni sahnede konuş. den daha çok seviyordu. Bir g ir hayat oTmadığını an'efü .. -..,~H~ .gemi Rodos 
mamalıdm"lar. Çünkü konuşanı tefrik et. han Hasekinin haşmetlu kocas rahat bir ömür sün ...; ıan filosunun 
mek dinleyiciyi çok sıkar. · raz haşin ihtarı, Şehzade Meh f?fle uğraşmaktan 8 Um~ Ağa ile ge .. 

Şarkılı radyo temsflleri, yalnız söze babası İbrahim tarafından çılgın , '-U• /-'gemiciler vuruşa 
inhisar eden temsillerden daha çok mu. hamle ile bir havuza fırlatılıp atılma -' on Q.attJ" ..,,.. .. tızlarağasının cariye 
vaffak olur. Bunun için radyofonik tP.m. sını intaç etti. Veliahd, muhakkak bir W! öleleri:hazine ve atları ve Zafire 
sillerde bu ciheti de ihmal etmemek ge. ölümden mucize kabilinden kurtuldu. ile oğlu Osman esir edildi. İstanbul hil· 
rektir. Bu skandal üzerine saraydaki va1Jye - kumeti, bu tecavüzü, sebeb tuttu, Mal 

Bu hususta bugün için daha fazla bir tini tehlikeli ~ören SürnbiH Ağa der - ta1ılar.fu Giride uğradıkları :zaman i· 
şey söylenemez. Radyoya giren tiyatro, hal vazifesinden affım rica ederek, yi bir şekilde kabul edilmiş oldukları· 
henüz radyonun hü:1yesine alışamamış. ölüm korkusile, deniz seferleri mevsi- nı ileriye sürerek, ötedenberi zaptet • 
tır. Bu; zam.anla. tetki1cc1e ve çalışmakla minin geçmiş olmasına rağmen, Zafi - mek istediği Glrid adasınm sahibi o .. 
mümkün olabilecektir. lsn1 et Hultisi reyi, oğlunu. kıymetli cariye ve köle - (Devamı 10 lDlCU sayfada) 

tiriyor. Öyle vaziyetlerde öyle insan - pet üçüncü kata çıkmıştım. Kapıyı çılan kanadından uzun boylu, sarı saç· 
larla tanışmağa mecbur oluyoruz ki Danyel Daryoya benziyen şirin bir hiz lı, ince bir kadın göründü. 
dudaklarımız iğreti tebessümle açılır - metçi kız açtı: Bu Vildan hanımdı. 
ken içimiz fğrenmekten bulanıyor. Ji.,a- - VHd~n hammefendi yevde.~er m~? Zaten ayakta dolaşıyordum. Zıyrıre .. 
kat işte böyle ormanlar içinde bütün .. Kı~ bcnı yukarıdan aşag1 ş~yl~ bır tin sebebini 0 sormadan ben söyledimr 
bir dünyayı kafasında hazmetmiş, his- suzdukten sonra Fransızca dedı kı: ş· a· ç'ftl'kt 

1
. h ın 'IZ3 I C I d 1 · · h . h l E t g· k' . . ? - ım ı ı ı en ge ıyorum anı __,_ uehan ahi eri ve secıyesi çetın aynt ımti ana - - ve. ız ımsınız. f a· p d . . . . . . b' , 

d ğ k e en ı. e erımz sızın ıçın ır scpe• 
Telaştan Osman bey de söylemeyi babalarının ka:1biıide anaları kadar f t · .1 gon er ı. a ayn e rar gı me ı • 

l 
rından geçip durulmuş bir insanı an - Hazırla ı ım artımı uzattım. .. d d' H ft t k 't k f'k 
cak tesadüfün mucizesile keşfedebili - Golf kıya e ı ı e elinde sepetle gelen . d . B Ik' b" 

1 
d' e 

unutmuştu. yerlerini bulamamışlar. yoruz. misafiri hizmetçi bir şeye benzeteme - r~ni ey:tsız :u~ ır arzunuz o ur ıy 
- Affedersiniz bu hata benim. Kı- * Osman beyin çocuklarına gönderdiği di. Fakat Vildan hanımefendi kartımı sız ra ım. 

zıın Vildan Taksimde cGazah apartı - Çiftlikten doğru şoseye çı~an yolu hediyeleri taze taze yetiştirmek için ~n görürse misafirinin çiftlik kahyası ol • Bunu evvelce. düşünmü~~üm. G~m9 
manında üç numarada otw-uyor. Tam öğrendim. Bu .şose doğru Edırnekapı- ce yolumun üzerindeki Leylak apartı- madığmı anlar. kadına babası hır sepet gonderebılir. 
bahçenin karşısında. ~na .~liy~r· .. Arnavudköyü _sağda Pi- manına uğrad!m. Kapıcı bfr numara - Kız gitti ve bir dakika geçmeden dön Bunu hizmetçiy~ _ha!ta apartıma~ kn • 

Ceb defterimi çıkardım. rınççı köy.un~ solda. bıra~ıp ılerleyince nın bek~r kiracısı için: düğü zaman kapıYJ ardına kadar aça - pıcısına bır~kabılır.~ım. Kendisinı ra ., 
- Bu apartımaru biliyorum. Fakat solda eskı hır değirmenın yanından - Gece yarısına doğru gelir! rak: hatsız etmege ne luzum vardı. NahOf 

sapınca doğru Domuzdere ormanlarına Dedi. Sepeti kapıcıya uzattım! _ Gi:rebiltrsiniz efendim. bir karşılanıştarı kurtulmak için biraı 
milsaade ederseniz gene yazayım. .. 1 1 ·· 1 1 ıt.. d d 

ve çiftlige giriliyor. Gelirken yo umu - Çiftlikten babası yolJadı. Gelince Acaba Vildan hanım da Fransızca mı ya .. ~n soy eme . .i< ı:azım ı. Pek yalan. a 
- Vedad Beyog"lunda Macar cadde- degıl ya· belki h ft gid şaşırmışım. verirsiniz. konuşuyor. ' a aya gene erım. 

sinde Leylak apartımanının birinci ka- Büyük handa durup bir sigara ve Gazal apartımam önünde birkaç ıük~ Cicili bicili bir salon. Sinirli ve hop- ,Vildan hanı~ be.n. i .. ayakt.? dinledi,. 
tında. Pek uzak değiller. ğim D n1 k b k g zbeb kl -' kahve içti · halde bir buçuk ia&tte otomobil duruyor. Bu apartımanda ,şe- pa bir kadın elile süslendi~l belli. Du- ı er en mavı, uyu 0 e e"" 

Güldüm: İstanbula geldim. bir zenginlerinin kalbur astü olan - varda gözüme ilk çarpan Osman beyin adeta .c~ gibi parlıyor?u· ... 
- Evet. Ne kadar olsa kardeş yakın- Akşam olmuştu. Şehrin ışıkları mer- lan oturuyor. Hediyeyi vermek ba - giller yüzlü resmi oldu. Hissettiğim ya Vazıyetı anlayınca bır anda degışi" 

lığı. keze doğru ilerledikçe kalabalık ve gü- hanesile çiftlik yanaşmalarına sinema hancılık yarı yarıya azalıverdi. Bu süs- verdi. Elini uzattl: . • 
rültü He beraber artıyordu. artistlerintn isimlerini takan kenç ka- lü salonda ondan başka hoşa giden bir - Çok memnun oldum efer..dım, ıut-

. - Biribi:_I:rin~ babalarından çok se· Çok güzel blrgün geçirmiştim. Ve dını görmek isterdim. Fakat üstüm ba- şey de yok. Heykeller, billurlar, puf - fen oturmaz mısınız? 
vıyorlar değ\} mı? . muhakkak ki mükemmel bir dost keş • şım toz içinde idi. Bu kıyafetle karşı - lar, mraldzler, berjerler, adları gıbi Gösterdiği koltuğa yerleşirken o d• 

- Onu zannetıoom. Sevı1ecek, el üs- !etmiştim. Hergfin şehir ve cemiyet sına çıksam kendimi tanıtıncaya kadar kendileri de alafranga olan bir yığın eş küçük bir taborey~ ilişti. Bu genç kadı!S 
tünde tutulacak bir baba olduğunuza hayatında konuşulacak değil belki el- muhakkak beni de çiftlik çobanların - ya. adeta yapma bir bebek gibi bir şeydi• 
onlar da inanmışlardır elbet leri sıkılmıyacak insanlann tanıştığı - dan biri zannedecek ve belki bana da Henil.z salonu adamakıllı tetkik et - Konuşınas~ da garib. Türkçeyi fenj 

Osman bey bafifce dudaklarını bük- Fikrine ve ahllkına güventur bir gangster rolleri yapan bir artisttn adı • meAe vakit kalmadan karşılrl buzlu öğrenmiş bir ecnebi gibi (r)ları ()') 
til. Hissettim ki çocukları kıymetli bir dost edinemiyoruz. HattA bu tanışma - nı takacak. Bu haklı endişeme rağmen camın arkasında ince bir gölge belirdi gibi söylüyor. 
M!'Vgillnin yadigAn olınalanna rağmen lar çok defa bize :felAket ve lztırab ge- genç kadını g~rmek ümidile elimde ae- ve bu g&g.nin eli uzandı. Kapının a - (Arkası var) 
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Bakınız, ··t dava i_ me~leketlerde (Son yirmi beş yılın meşhur cinayetleri: 2 ) 
si 

•yor • mahnıud seuhel rasamn hatn 
' ' Yalnız sadrazam soğuk kanlılığını kaybetmemişti. 

Otomobile hücum eden haydudlara " Ne oluyor ? ,, 
diye sordu. Bu suale tabanca sesleri cevab verdi 

inekler sa;dmadan evvel, bu fennt 
abuda h<'klerler 

İnek1eıre kuru ottan ve çayudan waıda bol vita· 
mini havi pastalar verilir 

Harbiye nezareUn.in kapısı.nda muhte. 
tem bir otomobil duruyordu. 

lılığile ~nı dayadığı yerden çektre1' 
gazub bir .esle haykırdı: 

Süt., bu cıam bMfııedq otomaük sohtutu 
dalreye aaa.., - daire ıütö ncad hara
retinden tüD H~ tah..U edu. Bu 

rureue Mitin taaellil temin ediHr. 

nekterın gttnaelik tuvaletleri ıu;la ihmal 
llilnıez. Bol su i!e yıkanır, fırçalanırlar. 
Bundan maksau da süte berbanı;i bir 

5cbeble kıl Ye ya bir toz parça· 
•llllll dÜJmcmeshıl temindir. 

Elbisestnin her tarafı parlak sırmalar. 
la süslü, iri cüsseli. esmer ve ~ bıyıklı 
oofar, otomobilin etrafında dolaşıyor, 

ayni 7..amanda sık sık başını çevirip ne. 
zaxt.>tin muazzam kapısına bakıyordu. 

Nezaret kapısından girip çıkanlar, o. 
tomibilin dört metre uzağından geçiyor, 
ganô bir vehmin verdiği tela§la uzaklai
makta acele ediyorlardı. 

Birdenbire bir çift mahmuz ve kılıç 

§8.kırtısı işitildi. Koşar adımlarla nezaret 
kapısından çık.an bfr yaver otomobilin 
yanına gelip sert blr hareketle kapıyı 

açtı ve dbndik kesildi. Şoför, iri cüssesln. 
den umulmıyan bir çeviklikle otomobile 
girip direksiyon başına geçti. 

Süngülü nöbetçilerin taştan birer hey. 
kel gıôi kaskatı kesilip esas vaziyetinde 
se1Am durdukları kapıdan, sadrazam ve 
harbiye nnzırı Mnhmud Şevket Paşa, sa
kin fakat metin adımlarla dışarı çıkıyor. 
du. Etrafına bakmıyordu. Yalnıı keskin 
gözlerle gayri muayyen bir uzaklığa doğ_ 
ru dalmıştı. Üç adım gerisinde bahriye 
mülAzimlerinden bir yaver daha vardı. 

Sadrazam bu suretle otomobne bindi. 
Şolö:r emir beklediğini belli eden bir ha. 
reketsizHk içinde idi. 

Sadrazam munis bir sesle günlük em. 
rini verdi: 

- Çek oğlum .. BabıAliyc!. 
Otomobil hareket etti. Nöbetçiler ra

hat vaziyetlerini aldılar. Kapının öniln
de, i~ girecek veya dışarı çıkacakları 
sırada korkularından oldukları yerde 
kalanlar. tahlil edilerniyen bir ferahlıkla 
harekete gelcUler. Yalnız bunlardan bir 
kaçı, otomobilin arkasından bakıp gözle. 
rini yükselen toz sütunlarına daldırarak 
dalgın dalgın bir §eyler mırıldandılar. 

Sadrazamın otomobili harbiye nezare
tinin dış kapısından çıktı. Koma çala. 
rak Beyazıd meydanına doğru sür:ıtle 

!lerliyordu. Beyazıd meydanının köşe. 

sinden Divanyoluna sapacağı sırada, bir 
kaç ınci're ilerlerde bozuk bir kaldınmın 
tamlr edilmekte olması yüzünden şoför 
otomobili durdutmağa mecbur oldu. İşte 
bu a-n, nereden çıktıkları bllinmlyen ye. 
dl. scldz ld~Uk bir kafilenin birdenbire 
sadrazamın otomobilin'! hficum t-ttiği gö. 

rüldfi. Bu öyle umulmadık bir taamıı 
idi kf, yalnız yoldan geçerken g~zleri te. 
sadüfen bu sahneye ili~en birkaç kişi ol. 

duklan yerlerde ve ağızlan açık olarak 
Jreld1Iex. Yaverler sıçramak ve dı§an fır. 
lam.sık için bir tak1m şaşkın hareketler 
yaptılar .Şoför oturduğu yere mıhlandı. 
Yalnız sadrazam korkmamış ve hiç hay. 
ret etmemiş göründü. Biltün soğukkan _ 

- Ne oluyor?! •• 
Bir ancta namluları otomobile çevrlL 

mi§ tabancalar, .sanki bu suale cevab ver. 
miş olnwrk için ateşe başladılar. 

- Da:rıl. Dan!. Dan, dan, dan!. Danı. 
Otomobil. içinde bulunanların canhav. 

lile kaynaşmalarından sarsıldı. Sonra 
hareketstz kaldı. Koca meydan bir anda 

yüzlerce insanla karışıp kaynaştı. Kah. 
velerden, dükkanlardan fırlıyan halk: 
büyük blr §aşkınlık içinde koşuşuyor, ço .. 
luk çocuk. kadın erkek haykmşarak, gt .. 
rip kaybolacak bir delik .bulmak i\in 
müthiş ıbir tel§.şla sokak içlerine kaçışı.. 
yorlardı. 

Zabit. polis ve askerler, kimin arkasın.. 
dan koşup kimi yakalıyacak1armı kesti .. 
remiyerek çırpmıyor ve rasgel'.:! kaçışan 
üç beş kılıksızın peşlerine takılarak elle .. 
rindek.i tabancalarla ateş ediyorlardı. 

Otomobilin etrafı polis ve askerlerle 
muhafaza altına alınmıştı. Hiç kimse, 
sessiz ve hareketsiz kalan otomobile da .. 
ha fazla sokulup kapısını açmnyn cesa .. 
ret edemiyordu. Etrafta biriken ahali 
birbirlerine bir takım sualler soruyor. 
lndı: 

- Ne olmuş acaba?! .. 
- Sadrazamı vurmu:ları •• 
- Ne!. Ne zaman?. 
- Şimdi! ... 
- Ölmüş mü? •• 
- Öyle olacak!. 

- Sebeb ne imiş?. 
- Ne bilelim! •. 
Bu sırada büyük rütbeli bir zabit oto .. 

mobilin kapısını açarak şoförün yanına 
oturdu. Heyecandan titriyen bir sesle §U 
emri verdi: 

- Çabuk harbive nezaretine!. 

Otomobil harbiye nezarE'tinin kapısına 
geldiği zaman beş on zabit ve asker k" 
şaraik ~Up otomobilın kapısını açtılar. 
Dışan çıkarmak için ihtimam ile kucak. 
lan an sadrazam son nefesini veriyordu. 

Yaverlerden bahriye mulazirni İbra .. 
him bey ölmüş, hademe Kazım ef encil 
ağır yaralanmıştı. (29 Mayıs 329 Çar. 
§alllba günü zevali saat onu on ge\iyor. 
du.) 

* Bu sırada küçük ve kapalı bir otomo. 
bn yıldınm. süratne Aksaray yokuşun. 
dan iniyor ve jçinde bulunan Cevad, 
pehlivan Mehmed ve Abdurrahman ad .. 
lar:ındaki üç kişi az evvel kullandıkları 
tabanc41.an oeblerine yel"leştiriırler-ken 

endişe ile şöyle konuşuyorlardı: 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

min, prltejin ve diğer unsurları havi bu-l ük.ten yapılmıştır. elektrikle işler. Ve 
kınan çayırlarda otıatılır. çanaklnrdım tutunuz da soğutucu aletle .. 

Yalruz ot bu inekleri beslerneğe kifa. re varıncıya kadar bütün levazımat kuL 
yet edemiyeceği için, mütehassıs baytar .. lanıldıktan sonra takim edilir. 
lann tavsiyesile, hayvanlara pamuk to. Bu resimleri basan Avrupa mecmuası. 
humu pastası, muhtelif hububat, balık yazısının sonunda diyor ki: c. Yalnız ço .. 

Modern bir süthnnede sağılan bu inek dünynnın en hol sütünii veren bay- yağ'ı ve tuzlar verilir. cuklar için değil. büyükler için de tabia • 
vnııdır. Giinde iki defa snğılır. Modern süt sundurmaları hıfzıssıh. tin bahşettiği en mükemmel bir gıda olan 

Süt meselesi İstnnbulun ezeli drrdi ~ tedir. Bu çiftlikte orta kalitede bir inek hanın bütün kaidelerine uyularak inşa e. sütü, her türlij l'nikroblardan korumali 
dir. Bu dava acaba başka memleketler. s~nede 600 galon süt verir. Hayvan Jyi dilıni§tir. İçlerinde her türlü konfor bu. üzere fennin bulduğu bütün usulleri tat. 
de nasıl hallediliyor? İşte bir misal: cinse mensub Iso bu miktar 1000 gallona lunll!'. Gayet temiz tutulan bu yerler ya. bik etmek her medeni ülkenin en şaşmaz 

Resimlerim.iz, ileri memleketlerden bi- çıkar. Çiftlikte beslenen inekler kim .. z.ın serin, kışın da sıcaktır. Süt sağma ve ihmal edilmeğc gelmez bir vazife -
rinde modern bir süt çifUiğini göstermek. yevl gübrelerle yetiştirilen ve bol vita.. ~ pas tutınıyan cinsindendir. Çe. siclir.> 

.vı 



10 Sayfa SON POSTA Temmm 5 

Malatya caddeleri 
çok bakımsız 

Son yirmi:beş yılı~ " Son Posta ,, nm tarih müsabakası 
meşhur cınayetlerı (Bqtanfı 8 lnd oayfacla) ldetle mukavemet gösteriyordu. Yirmi 

<8-ttandı 9 mım • .,.....) lan Vesed.ik dlmhuriyetine kaqı harb bet yıldanberi devam eden bu uzun 
- Topal Tevfı"k bi7.e yetifip otomobile ilin etti. ve kanlı cengi bir Türk zaferi ile 1<>na 

binemedi, eler yakalanma hepimiz mah- Malta şövalyeleri. Zafire ile oğlunu erdirmek azınile, Köprülüzade Fazıl 
Yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyen cadd~lerin volı::hm demektir. . M ita götürdüler. Bir zamanlar Ahmed Paşa, yeni kuvvetlerle adaya 

u1 b ki ıyor Diğeri onunla alay ediyordu: rr: k htna altınlarını durdurmak i: ı,eçmLt. Kandiyıe muhasarasının son 
biran evvel yapbrılması ve S anması e en - Brrak bu kuruntuyu be ca~ı~!. ~ çinr Rodos ş;:alyelerile papanın Sultan muh~lerinde kumandayı bizzat 

. . · - · i beledi e rei. n.a Topal Tevfik derler amma- pır g Cemi nasıl bir Alet gibi kullanmak !s- kendi elıne alınıştı. 
Malatya bu civar viliyetlerımız lçeri-1 gorebilen yeni vali ve yen yb kle dir k.Alırl- . İşte bu sırada idi, Türk ordusunun 

. d tabii zenginlikleri itibarile en ziya- s~zden faaliyet, güzel eserler e - - Evet ammSş içim rahat etntiyor!. tedikleri hatırlandı. cPiç Osman• ın arasına nifak ve fesad sokmak, bu su-
:: ~kki istidadını haiz bir §ehirdİ1'· •:e ~ . • ... * da, bir ~ray_ e~trikasına kurban gitmiş retl4! de muhasarayı akinı bınkmak 
§il Malatya> .ismi onun tavsifine Ufidır. Memncet fahribsı ,..1nnda qlemege Bu sıralarda Topal Tevfik. GecL1cpa,a f~raım:m~ b~~~ ş~~desl ?lduğu. i~- hulyasile Osmanlı papazı Giride gön -

Etrafı kuşıtan çıplak dağlar arumda a~ civarındaki bir abdeshanede yakalanmıı d~n .edıldı. ~uyuk .hır ıtin~ ~le yetist:- derildi. Osmanlı papazı, Türk ordu _ 
uzaktan güzel b!r vahayı andmr. ıtıa bir zamanda lnpat ve montajı ve üzerinde henaz atq edil.miş üti taban. nldı. Evvela hiristıyan edildı. Pek ku- suna attırdw beyannamelerde ve Sad 

Şehrin mebni bulunduğu arazi pyet tamımır1e ikmal '!dı1erek Teınrnuzd~ res. ca bulunmuştu. çük br yaşta Domiken tarikatine yaz - razama gönderdiği mektublarda, Dör-
müsaid ve vfısi olmaklı beraber bol bir mi küşadı jcra edilec!'!k olan Malatya Otomobille firar eden Cevad, pehlivan dınldı, rah;b yapıldı. Kendisine Do - düncü Mehmedin bir psib olduğunu, 
suya maliktir. Her taraft.an ve her evin mensucat fabrikası her bakımdan tam Mehmed, Abdurrahman ise iti saat sonra minit dö Sen - Torna adı verildi. Fakat asıl saltanat hakkının kendisine aid 
altından su geçer. Fakat bii.tün ba tabii bir muK:emmeliyet an.etmektedir. Mem~ Şişlide Omıanbey gazinosu önünde ya.. bu sefer de imıile anılmadı. Osmanlı bulunduğunu, kendisine itaat ettikleri 
giizellikler ve müsaitl imkinlar, mutaas.. ve işçinin bütün esbabı ~~ati, ve bu.. kalandılar. papazı diye şöhret buldu. Genç rabiL takdirde hepsini servet ve samane bo
sıb ve görgüsüz bir güzel gibi al~e ta- tün ihtiyacatı temin edilmL~ır •. :~brika- Ayni giin ~kşruna kwr yalnız fstan. Dominik dö Sen - Torna. gayet güzel ve ğacağını vadediyor, Sadrazama da, im
biiliğinden bir adım ileri gid~ v~ nm kooperatifi fabrr"ka me~bını~ın !ter bulda 150 kişi tevkif olund~ Bunla~ ara- fevkalade zeki idi. Malta şövalyeleri - paratorluğunun bütün idaresini tama
lbu müsaid imkin1ardan istifade çare!en ihtfyacmı karplamata kifidır. .JCemur sında, devrin tanınmış bırçok yuksek nin reisi ı,askaris, kendisini evlAdlık men kendisine bırakacağını bildiriyor
ıaraştınlmamıştır. . _ ve işçi vaktini hoş geçirmek. için .~ıu: şahsiyetleri de vardı. edinmişti, genç rahibe karşı derin bir du. Fakat, Zafirenin piç oğlunun bu 

Tees&irii mucıb olan cihet fU ki; c:üz'i çıkmak lüzumunu histetınezler. Ç':11~u Divanıharbi öriice yapılan muhakeme. alaka ve sevgisi vardı. Ona Salamank beyanname ve mektublarına. durma • 
lbir mesai ile izalesi mümkim ~ . nrl bu amı ve ihtiyaçlarım fab~ka ka:1tınuı- leri neticesinde cürümleri ~bit ~lanlann Üniversitesinde parlak bir ilihiyat dan gürliyerek ateş saçan Türk top -
ıaltıkasızlıktan müt~id bazı ~ de nmxemmel su~ tatmin eder.'?1"_ v~ bir kısnu idam olundu. Diğer bır kısmı tahsili yaptırttı. Girid cengi bütün lan cevab vermişti. 
ler yanş edercesine bu tabii gü.Jelliğı şehirde de bu lmkaıu: blılama21ar. F~on.. da on beJeı' seneden aşağı olmamak üze- dehşet ve şiddetilP. devam .:diyordu. A- İkinci bir Sultan Cem oyunu bu ıu· 
müessir bir surette cerilıadar et:rncktedir. bmn güzel bir Iİn~ ve tam teşkilit. de kürele mahkum edildiler. da, Türkler tarafından hemen ba.~tan- le akim kaldlo Rahib Dominik dli 
MalatY3!llll en büyük derdi. J'UlD toz, Iı blmdosu da mevcoMur. AH Kanal başa zaptedilmfş. yalnız birkaç kal~ n-Toma, Kızlarağasmm pfçl. Os • 
kışın çamurdur. GmiJ spor tqki!Jtı ft m:ikemmel spor Gonon adamları bunların arasında bilhassa adanm ı - manlı papaZ! c1a pek az 10nr• miltever-

Şehirden istasyona uzanan. cadde beş sabalan ikmal edı1et'e'k ilk çalışmalara dare merkezı olan Kandiye kalesi şid- rim olarak öldü. 
parçalıdır. İlk parça birkaç adım d~e- b~lanmış bir vaziyettedir. 
cek kadar, belediyenin parka d~şediği Yaıkında (Mekikspor) un muvaffaki.. (Baştarafı 7 nci sayfada) 
paTÇadır. Oradan sonra fabn'ltanm hudu. yetleri a~ka ile takib edilecektir. ~Si~e:eya. ve Cieszyni Lehistana iade 
duna kadar geniş bir toz deryası başlar. Fb!hrikanm canlandırdığı. bu geniş ettırdi. . . . . 

Sıhhat ve l~ttmat Muavenet 
Vekaletinden : Bu kısımda yürürken yanınızdan bir o~ . . , ___ • k. Bu onun ıçın tam hır muvaffakiyet ol 

- • isti spor fa.aliyeb M.alatyada. maa~ pe. du. Beherinden onar bin tane olmak üzere bastırılması kapab zarf usulile ekS11t-
tomobil geçecek olursa ya rızgarn:, • · ölii bir halde bulunan spor hareketlerine Jozef Beck hakkında bir Alman poli- meye konulan !O cins halle sağuk propaganda afişleri için 28/8/1939 tarihinde 
kametini kollamak, yahud da ruzgar :-tr: ...... f ettir ..,. tabiidi,. ı 

klan kaçmak mecburiyetinde- hız vererek ~ ecegı • . tikacısmın şu sözleri dikkate pyandır: talihler tarafından tekill edilen fiatlar komisyonca 1iyık hadde görülm.emif o • 
~ Uuza -ddet nefeMiz dımnağa İki senedenberi d"3Dl eden ve fabrı. cO :rüya görd~ rüyasını yaşadı. rüya.. duğundan açık eksiltmeye k.'.>nulması takarrür etmiştir. 
sınız. zun mu bi ı ''--·ı- t f olan ol bü" -ı.. İ ğınd liibl -!Lı mütehammilseniz ve elbiseniz de tozun karım nm en: tAUMlaalıne mf ak~ h . sı hakikat du. Vatanperver ve Y\l• hale 10/7/9'39 Pazartesi gunü saat 15 de yçılaca an ta erin ,,._._ 

. 1 'L.&..r bu hummalı faahvet m ese: • şe nn. bir adaındı:r.• lazime ve teminat mektubbrile birlikte mezkur gün ve saatt~ Veklletteki busu_ rengrne uygunsa mese e yo&,u • ". . . • 
1 

..... _ • -
u - CÜ fabrikanın hududu bo. iman hususunda bir nümuncı ımtıS3 ~ Bugü.nlttde de halli bütun cr.ınya-...a si komisyona mü!'acaatla:ı. ~2747> c484h 

~n p~e~~ y~~~~~~~·~ w~~~m~lli~mm~d------------------------------
yun~ uzman t< zam caddedir Bu da bi Danzig mesel~ ile geceli gündüzlü 'lt- lstanbul Deferdarlıiından ::: :~=~~ci kısmın ~ütemmi~ Bursada yağh SUr8Ş'6r raşmaktadır... Hem vatanı~1, hem A~ 
devam eder. En son parça da D. D. Yol. Borsa (Hususi) - Muradiye Genç - manyayı memnun e?ecek biı' hat surr.~ 
lan 5 inci ~letmesinin yaptırdı~. lstas.. Jerbiriiği spor krübünün tertib ettiği bulmağa gayre! ediyor. Bakalım talihi 

Muhammen bedell 
Lira 

yonda nihayet bulan caddedir. yağlı pehlivan güreşleri geçen. Pazar bu sefer dıe yar o!acak mı?.. Defteraartık binasında mevcu:ı ZTit ~aıem eşya H8,llG 
Bu beş parçanın ittihad ede-ek mun. günü Atatürk stadyomunda, bınle_:ce O. Tuğrul Yukarıda yazılı 27& kalem eşya hizasmda yazılı muhammen bedeli üze~-

tazam ve mükemm~l bir cadde h3Iine seyirci huzurunda yaptmlmıştrr. Gu - • den açık arttımıa sureb1e satılaeaktır. fiıaı.e 17/7/939 tarihine müsadif Pazar-
kalbolması acaba mümkün olabilecek mi reşler heyecanlı cereyan etmişse de ~- 38 nci okulun mOsameresı tesi günü •at 14 dedir. Taliblerin 'ö 7.5 pey a:kçelerini vakti muayyeninden ev. 

b · ,_;11;._ b lmak rr>n n~ kadar uzun Hin edilen meşhor pehlivanlardan bır Erenkôy 38 cl U.lt: okul yok.sut çocuıwn vel yatırarak mezkUr gün ve saatte Defterdarl~Mı~ .ı~ l'r Müdüdüjünde ve u ım-.rıı u .,_. . . nl .... 8 T 939 c • • ... - -- - ~~'I 
1 k .. kısmının gelmemesi halkın nec.'.'esızJı - me aa4'il'e emmuz mrutr• " 3• .:.şa- - ...... .J..k·ı .,.,., k - una mürac3atrmıa1 - 1lw, sene er cn>rP#'P ' " -'--nda ._._ ...._ "" ı mu~ ı sa-ı omısyon -rıt... d" .. --" - 1 b-.. e.-

3
-- • w. • S t l 4 d _ mı 8uadlye P!al g:ı~........ u...- An ~a osu __ ·.ıılÇ uşunme. ~ • • l , 

Daha garibi zaman zanum caddeonin gmi mucıb obnuştur. aa e mu teröb edllmı.,tlr. Mııbteıif $enct'lt'::fe. ~ -------------~--r- ,, 
----randan der'_,,. .. uzanıp gı'tt:Jö: halde tad merasimle bir çift davul zurnanm milabakaal " tı---•" .san•a.tör!amımd2n E k• h• ~~ ti• de ~~. -ı.~· ·ek 
'A.t:Ud cı.. "IY , ... ~ S ışe 'r vııaye D ~ kat'iyen 0 l: ~'\-~tama'. •..t. 
yolun orta kısımlan su görmemektedir:. gilrft1tüleri arasında gfireşler başlamış- Bayan ~ TunQ tantmdan sazıarm- c: .. -lrm.. - Mihalıççık yolunun 4Jil 'olmakla bert;,~~.e~'. r;c.=ıv;~ 32 ara.. 
Beled. · ·· ·· hr" muayyen ıa.. tll'. Desteye çıkan dört çift pehlivandan da tanıDDl.1' bir :heyet refab.tne bl:r 'lılrk ~~, ~ -:• ~ sag 

ıyenın araz~u I~'-~., R~b deste bfrlncisi olmuştur. Küçii'k müııtı toııaerf YerfJece!t l'e bıJJ:J abn?:a ta- smda 11708,27 lira keti! bedelli Y n dedikodularaan ,\~.,ı ~ •/ tari-
sımlarını ancak şoyle uu auıar. d lt? d" "ft h dar: deT8J1l edecektir. hine müsadif Pazartesi günü saat erden bu hayatın pek arz~ll!...;:, ""M7'9 ko-

engeŞelebn.~~ç.kamrş:ı~~b:,oz>y;u~n~'.; ~u~~;J;n; ~~~:i~;~~fı~_ıar~ ·-r·~ ... ~ .. ~·:H~ ... ~-~·~ .. ~· .. ·~·:~·(O .... ~~-~~ .. YH~H~H~-~-~-~H~............ nu:ı:~~a~:~ v::;; ~:~~~- i~a~!ra~ıroı~ı~~n~u:n'eYiı -\.l~} -
...... ~ h Bu işe aid evrak, grafik, tafsilAt P.rle uğraşmaktan a Um•l!rosu, hu. feci manzarayı. arz.eder. Bu berbad: yolda pehlivan sert güreş yapıy. or •. A _asmmı. .-;;e 

l d H tt B ı ı bur susi fenni .... ..t ..... me eksiltme şartn -o ~a, 7.: ibaret olup 
yürüvebilmek bir . hayli maharet ve çe. ezmeye ça ışıy~r _u. a a ı arı~ - het" zaman ~;;~Müdürlüğünde görülebı • '"il ~\l~.,,:;ı,._ . ,, 
vikliğe mütevakkıftır. Kışın çamurunu nu kanamış, yuzund; ber:ı:r _hıı.'.>~l .o~-
layıkile anlatabilmek için yalnız fU ka. muştu. Hakem BiUlın maglubivetını_ ı- Ankara Radyosu İsteklilerin lıate tarihinden en az sekiz gün evvel viliyete müracaatla ala. 
darcık söylemekle iktifa ederim: kışın lan etti. Halk arasından da sab:yr ın- G DALGA UZUNLU~U - cakları ehliyetname senesi içi~ Tıcaret Odası vesı"kasuıı teklif mektublanna 
çamurdan rnasl.ln kalabilen yalnız bJr yer leten: .. Hayı; olmadı!• sanı:s: yuksel - eklemeleri şarttır. 
vardır ki 0 da evinizin üst kat odalarıdır. tft. Buna ragmen BiIU maglub adde - 11:19 •· 113 ~ 129 X:w :Mektu.blar ihale saatinden en az bir saat evveline kadar Daiın1 Encümen 
Bu hal hen:iz şehrin hiçbir tarafına bir dildi. Başaltına Yarun Jünya Süley - ~:.:. =~-:::. 1

;.:;: : ::: riyasetine makbuz mubb.Unde tevdi edilecettir. Pista ile gönderileeek mektub.. 
kmış yol yapılmamı~ olmaktan mütevel. manla Bulgar şampiyonu ~r~ çrkt~ - lar iadeli taaıhıhüd.lü ve mühür mumu ile mühürlü olacaktır. 
rıddlr-. Belediyenin, şehrin iman için lar, berabere kaldılar. '!l'ekirdagh Hu - Ç.&aŞAJllL\ 517139 Postada olacU. geo1mıeler kabul edilmez;. (4.730) 
sarfedeceği mesai bfiyük ve modern bir seyfne rakib bulunan İzmitli Enver ve 12.30: Program. 12.35: Tun mfiziti - Pi 

belediye <lairesi in~a etmekle kalmama. Myonltı Süleyman g&terl~ güreşi yap ıs: MemJMıet aat iJan, a.ta.n.s ~ lRteoro -
lıdır. Bu mühim noksanTan bizden iyı trlar. l<lJI haberJld. 13·15 - H: Müzik rıtarqık frog 
•===============-===--===--==ı-==-ı-==-=========- ram - Pil) lf: Program. 1S.D5: MiD1k (Stra,.. 

Belediye ~ular idaresinden: 
İdaremiz müstahdemini için cernan 139 kat muhtelif cinsten elbise. 

Arakkirliler veni bir orta mektebe kavuştular 
u8.'fmı W nlD - Pi.) 1.9.15: Ti.irk mfizlli <Fa~ • 19 aded palto. 
talnlat113~ md md md md md md md Kapalı zarfia eksı1tmeye konmuştur. 
aıl befett> 20: Memleket sa.at l~ a;tam ft 1 _ Bu ;.- dair olan pırtname id.uemiz Jıevazım servisinden para.su olarak 
meieor:olojt b&berler'- 211.15: Konqma. 20~: ... - t 
~ mtl:ıdll: ı - 0cıw:ı beyin - saba :Pet- alinabilir ve kumaŞ ve elbise numuneie ri ayni serviste görü ebllir. 
re?L ı - Dede - Saba llll'kı.: Gftt eyle gel bil 2 _ Talihlerin şartnameye göre hazır Iıyaca.klan kfP81ı teklif zarllannı ihale 
büDed. S - Apl Mutafa - sat. pm: BlJ: günü Olan 24n/939 Pmrtesi günü saat 15 şe kadar Taksim Sıraservilerdeki Mü
esrure __. -,erdim. t - ··-- - Kernn düriyete vermeleri Iizımdır. Bu .aatten sonra ~tin1ecei zarlfar iaba! edı1.. 
la)'elmt • - Kl:nm u~ - Büznm .. nı~ Ben 

mez. c29M> 
RO JC. s - .... - ... - Balk~ - ------------------------------
til: lndba '*an OY&JL T - ......... - Balk 
1UrH11; Dmmadıuı ~ bal!ar- a - Ra .. 
tt ...,- - mlrdlJlbica2th tartı:. Bengi ruba-
n.na. 1 - Oıı1Dar.ı MUı8d - Ktlrdll1hicazill' 
f&l'b: ~dea li&meJOC. 10 - ... ___ -
Mu!l&JJW tılrkl: Bagft:n. aym oa d6rdü. 21.lll: 

Hafta!* poat& btusu. 21.25:. Nef"ell pllllar

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 
Gazetemizin 4/6/939 tarihli nüshasmın 4 CÜ sahifesind'e '#1/24'1 dosp vı 

20832 hesap No.. lu gayrimenkul ilünmm 5 d satırında Kerestec:i sokağı yazıl-
ması icab ederi.'.en yanlııhkla Ketesteci sokağı yazıldıfından tMhihen ilin olu.. 
nur. 

R. 21.SO: ııaza: CBllJ&ll Ferhunde ı:rtın ta- --------------:--:-----------------
nı.fmdan r:ıtano soloıan > 22: )(thll'.; cıtac;t11r Eskişehir. vilayetinden 
Orl'atıa - (lef: Necib ~) 1 - SChu - Eskişehir _ Sivrihisar yolunun 3 + 080 - 13 + OOQ nci kilbmetreleri aruın:.. 

' mm - Nırdineii ıntontntn rom•!w. 1 - da 2226Z75 lira kqif bedelli ıose esaslı tamiri l/'l/D tarihinden 24/1/939 tarL 
Arapkir (Hususi) - Geçen yıl bina-( Mektebin yalnız üst katında (8) ders Rlo Oflbbad - Ma.lbrade komar valaL s - hine müsadif Pazartesi gUnü saat 15,30 a kadar kapalı zarf ualile eksiltmeye 

h (4) d -11~ -d" Bl.Dı OOIW]lll - Cambttzlv (701r:stıot.} '6 - _.,. D 'mi ..,.._ - . d ıl caktlr. 11 halk tarafından temin edilmek üzere ane tane e muöllu..u, mu ur, mu- Ha.m Zaoder _ PoDcL 
5 

_ l!ta.r1 ıtomnk _ konulmuştur. Elcsı1tme vuayet 11 .mucumenın e yap a 
burada bir orta okul açılmıştır. 9.38 yılı avin, ve kAtib odası vardU'. Alt katın- Vl.,anad& teee. s - Obaııeooe J!llece - Amal~ Muvıakkat teminat 1689,71 liradır. 
Mayıs ayında binanm yapılması için da da bir o kadar oda mevcuddur. rı ae:renadı. :as: 8all ajana b&berJert. ldraM, Bu işe aid nrak, grafik. tafsilAt ve hülba keşifleri sibl~ .fiat b~drosu. hu.. 
halk derhal faaliyete geçmiş w para Mektebde (251) çocuk okumaktadır. esham, tahYU&t, tamblJo - nukut bonul su.si fenni prt:name eksiltme şartnamesi ve mukavele proJesınden ıbaret olup 
tevziatına başiam1~tır. Emlaki Milli - Geçen sene. ile bu sene arasında l 00 Cfiai.> 23.20: MllzlJı: tCuband - Pi.> 213•55-M: her zaman Na.fıa Müdürlüğünde görülebilir. 
yeye aid ola~ 1 O bin lira kıy~eti~de çocuk fazladır. Kira ile tutulan e!ki _Y_ıır_ınki __ P_rogram.____________ İsteklilerin ihale tarihinden en az scki:ı gün evvel vilayete müracaatla ala.. 
ka'rgir rur bınan.m duvarları uzerıne . d ld w • • b' k H f C I cakları ehliyetname senesi ir;inde Ticaret Odası vesikasını teklif mektublarına 
(8996) lira sarfile muazzam bir bina mekteb bınası ar o ugu ıçın ~z~za - Do tor a iZ ema eklemeleri şarttır. Mektublar ihale saatinden en az bir saat .evveline ~ada: Da. 
in~a olunarak açıimn töreni yapıldı. ıııre fazla: talebe alınamamıştı. Ögret- (J .. okmaı. Beldla) imt Eneümen riyasetine makbuz mukabilinde tevdi edı1ecektır. Posta ıle gondc-

Binaya aid paranın bir kısmı hariç - men ~adrosu_ tamamdır. . " ~yobmda lOi numarada mp rilecet mektublar iadeli tsahhüdlü ve mühür mumu ile milhürlü olacaktır. 
t<: ki Arabkirliler tarafından gönderil - Resım yenı orta mekteb bınasını gos- Po8tada olacak geciilıleler kabul edilmez. (47~) 
miştir. termektedir. hasta bhl eder. Telefon 21&K-23391 



5 Tenunuz SON POSTA Sayfa tt 

Hayır, Danzig için harb 
olmıyacaktır ! 

~···· .. ----···--·-·········---··-···------·, 
Bir kitabçı ağzından 

Mekteb kitabları 
meselesi 

Danzigde tecavüzler 
Alman 
hudud 

kıt' aları iki Leh hücum 
muhafızına · fada) Danziği içinden fethetmesinin faydası ne B1r tıtnbcı yazıyor: 

'(Başraı·afı 1 incı sağy şimdi olabilecektir? cSon basın kongresinde kltnbcılığın Londra 4 (Husus"ı) M"Jletl C 
saldırdılar 

yenler çok oJmustu. Fakat e er - ı er e -
D . .. .. den" umumi bir harb çıkar. Mademki Danziğin 1içinden fethi dahi günden güne inhitat etmekte olduğSemb nb- nıiyetinin Danzig komiseri Dr. Burk _ kası, harici istikrazlarmın :faiz ve te • 

mettülerini ödemiyedeğini alakadar • 
lara bildirmiştir . 

anZıg yuzun . . , h ld Al çık bir surette münak~a edüdl. e - h b .. Re A 
sa her halde İngiltere harbedeceğını asıt:. hnrbi doğuracaktır, o a e manyanı!"I lcri araştırıldı ve Jzah olundu. Bu kon - art, ugun uter jansının Danzig 

.. 1 d' d"ye itham edilemez. ' şimdiki Danzig Jıarekelıerile vakit geçir. grenin satıcıya tanıdığı yüzde yirmi beş muhabirine beyanatta bulunarak, ser-ça soy eme ı ı . "-
A k Çonıberlaynin ve Halıfa11.sm mesine ne lüzum vardır? Yrıksa Hus - • hak, her cihetle şnyanı şukran bir terak- best şehirde sulhü muhafaza etmek için nca ... d l . . ı k 

şimdrki müker.rc;:r ve açık Ha e enııın İngiliz • Fransız müzakerelerinin sonunu kl adımıdır. Ba~ladıı•ı seramycs\n n nr- elinden her geleni yapacağım ve Dan _ 
Almanlar ne diyorlar? 

Bcrlin 4 (A.A.) - Havas : 
f d acaba yalnız bu kadarfa mı, ya. mu bekliyor? Yahud Rusların biç olmaz. şılı~ı alnb11mesi lmkflnlarmın artma- zig meselesine muslihane bir hal ça _ 
ay ası • 1• • sım gören kltnbeı, clbet•e ki mekteb Ri-

Dl• İngı'lı"z d'ıplomnsis:nin harb mes u ıyetı sa tarafsız kalmalanm temin etmeyi mi resi bulunabileceg~ ini söylemiştir. 
Geçen haftan n hummalı günlerin

den sonra bir sükunet devri başl1yor. 
Her sene olduğu gibi bu sene de Nazi 
partisinin tezahüratı Temmuz ve A -
ğustos aylarında yapılrnıyacağı için 
nasyonal - sosyalist rnahfelleri bir müd 
det istirahat edebileceklerdir. 

tnblnrının sürümünü :emin için her su-
meselesinde en son bir müahaze mevzu umuyor? retle gnyreı:. edecek ve mesleğini, bu Burkhart, Danzig'de askeri hazırJık-
ve imkanını da ortadan kaldırmasile mi Elhasıl harb olacak mı? İşte alemin asıl mesleğin haricinde olanlara kaptırma- lar yapıldığına dair ecnebi gazetelerde 
kalacaktır?! bilm~k istediği c:ev de budur. Her şeye rağ maya çalışacaktır. Şu kadar vnr kt mek- çıkan haberlerin de hakikate uygun 

İngiltere ve Fransanın tarihte örneği men ben yeni büyük bir harbi henüz bek. teb koopernti!lerl, bu bahiste kitabcı - olmadıklarını ve bu gibi haberlerin ef-
b t l'hatmın si nın mühim bir hasmı vaziyetındedtr. k" · · h ..l" .. kt görülmemiş u muazzam es 1 

• ' • lemiyorum. Bunun için de en sağlam de. arı umumıyeyı eyecana uuşurme en 
h 'T b Mu:ıllunln bu işle meşgul olması ve kl-yasi garanti ve ittifakların. u asa unca lilim harbi hiç bir devlet ve milletin ~e- tabcıdan iskonto hnkkı iızerlnde feda _ başka hiçbir şeye yaramadıklannı ila-

azim masraf ve fedakarlıkların gayesi nüz istemem<>si ve böyle bır harbin hiç kt'ırlık istemesi, ışıerı gene eski tezeb- ve eylemiştir. 
haTbe mani olmak değil midir?! O halde bir milletin hesab1arına henüz uygun düş züblü hale sokmak tehlikesini glisı.erlyor. Diğer taraftan Danzige yeniden si -
bunca gayretler neden havaya gitsin ve memesidir. Mektob kitabını ya Jdtabcıya, ya ~ek- Iah gönderildiği ve bu silahların muh-

d t 1
- kanasın?! H<>r teb koopernttUne, yani ikisluden biri - t l'f kt l d d ed'ld·-· 1 l insaniyet ne en eı-.rar .. k ~ - Eğer mesele sırf Danziq üzerif\de ka - ne bırnkmalL Aksi halde, vaziyet eski- e ı no a ar a epa ı ıgı an aşı -

kes bilmiyor mu ki bu seferki anayış labilir ve Almanya, İngiltere ile Fran - sine dönecektir.• maktadır. 
evvehltilere göre çok farklı ve dehşetli o. sayı ve Lehistam bu yolda tekrnr ikna e. • Bir kısım esliha ve mühimmat da, 
lacaktır? Yoksa buna rağmen harbi Mih. debilirse Danzig meselesinin bu sefer de '-....... _ ...................................... -----·•" Baltıkta Almanyaya aid Holm adasın-
ver dev1etleri mi istiyo!'lar? Ve bunun e. barış yolile hallolmak ihtimali vardır. Hu Satiye davası da depo edilmiştir. 
limizde herhangi. bir delili mi vardır, o da Sovyet Rusyanrc Almanyaya bir hiz - Tecaviizler 
halde neden bekliyorlar? Ekinlerin kal - meti olmuş ıJlacaktır. Aksi takdirde Da11- maznunlar dün Polonya kaynaklarından verilen bir 
kacağı Eyllıl ayını mı? Fabt değil bit zig sürüklenip gider. habere göre de, Danzig'deki Alman hü-
hafta veya bir ay, geçen her bir günün . , . . . . . u h ec··ıdı·ıer rum kıt'alan iki Leh hudud muhafızı-
onlar için hayli zararlı olduğu yapılan Netıce olaraıe teıtrar edebılinm kı ne m vace 8 .f na saldırmışlardır. 
hesablardan çıkmıyor mu? Eğer bunhır Hitlcr ve ~ede Mussolıni bir ~arbi iste.: (Bcıttarafı 1 inci sayfada) Bir Alınan tayyaresi düstü 
harbi :..ı1·yorlarsa ic:te Danzig bah3nesi memektedır.le.r. Oıılar mah.a llı. ve mev1.ıı b' l'kt 

...,~ -s ı k b 1 1 kt f t n eden alım satını işile ır ı e, ayrı - Varşova 4 (A.A.) - Polonya mat hazır değil .!llidir? Yoksa Danzigdeki gizli ne azana 
1 ır erse onuna 

1 
• 

1 
a .. e n:e~: ca tahkik mevzuu olan 12500 lira ko- buatı, J.,eh - Alman hudud bölgesinde 

kapalı bir sürü hazı:-lıklarm sonu mu yıolunu aramaktadırlar. Çunku buyuk rnı'syon meselesı' etrafında da suçlular- a·· t" w .. 

b h b h d l tt · d Al bir Alman tayyaresinin yere uş ugu-bekleniyor? Bütün bu Danzir:r o.Yunları. . ir ar er .. ev e 
1 
en zıya e manya 

1 
lm kt d 

., İ dan izahat istendiği an aşı A a. a ır. . nü bildiriyor. Tayyareciler paraşütle nın harb bakımından esaslı nir kıymet. ılc talyanın ışıne ge.mez. Tahkikatı idare eden hakım Samı, atlamı lar<lır. Bunlardan biri Leh ma-
len olmadığı bilinmiyor mu? J•'ğer l\lih. o d H f hakkında ilk tahkikat açılan Refi Ba- kamları tarafından tevkif edilmiş ve 
ver devletleri harbi isth.•orlarsa şu bin. r umuzun a aya be . t' b d'lmesine 

ı yarın niya ten ıs ıcva e ı ciğerleri Almanyaya kaçmağa rnuvaf-bir çeşid dolambac.lı sivasi v~ askeri ko · · B beb Refı' Ba 
J • • • • ld ·· Ü ... karar vermışt1r. una sıe ' - fak olmuşlardır. Dledilere neden lüzum gör.iyorlar? Ve gır;şının yı on mu b d 

t yarın hasta ulunması ır. Londrada karşı tarafın aleddeYam tedbir almala .. b ·r:.k· ı·-· ta f ndan 
( Bn .. tarafl 1 incı <ıayfadaJ "' üncü sorgu Ü ım ıgı ra ı ' Lo dr::ı 4 (A.A.- - İngı'lterenin Var-rına meydan veriyorlar? Yoksa harb kaL ""Y Ü küd hAkimlig-i 

rinde büyu" k merasimle kutlulanacaktır. bunun için s ar sorgu a - sova sefiri Kennard, bu sabah başve -deleri değişti mi? be k ·ı .. d ·1 ·ş • 
Antakyacla yapılacait törene bütün halk ne bir istina vara ası e gon erı mı - ka"lett" ı..an'cı'ye komı'tesinin içtimaınn Batıdakj Ren tahkimatına dayanarak ~ ı· 

Almanyanın T..ehistana. f ljılyanı!l da Alp. ve köylülerimi:t iştirak edecektir. tir. R f' B iştirak "" miştir. İçtima esnasında Dan-
sabah saat 10 da Par': hükumet, be.. Erenköyünde oturan e ı aya - · 'd k" · t t tk"k d'l · t" lara arka vererek, dedikleri gibi, Bal . ..., "" .. h"k" . t fı d zıg e ı vazıye e ı e ı mış ır. 

lediye ve Ticaret odası heyetlerile es:ıaf nn, uskudar sorgu a ımı ara n an Ak K ...1 K.r ı t f d kanlarda Sclaniğe yürümesi her halde . . uh 
1 

şam ennaru. a ara ın an 

Alman matbuatı, demokrasi mahfel
'erini bir buhran havası yaratmakla it
ham ettikten sonra şimdi de nizam w 
asayişin avdet ettiğini yazmakta, bu • 
nunla beraber Almanyanm bir metod 
dairesinde hedeflerine varacağını il!ve 
eylemektedir. 

Fransızlara göre 
Paris 4 (A.A.) - Gazeteler tmgun 

Danzig'deki vaziyet hakkında nikbina,.. 
ne gözükmektedir. 

Journal gazetesi, nasyonal sosyalist 
zimamdarlarda gözüken kararsızlığın 
sebebini Polonyanın ve bu memleketin 
garb müttefiklerinin azimkarlığında 
görüyor ve diyor ki· 

Almanya, Polonyayı tecride çalışı ~ 
yor. Almanyanın ümidi, «Fransızlar ve 
İngilizler Danzig için ölrniyereklerin • 
den» P<>lonyanın nihayet mutavaat e« 
deceğindedir. Alınanya, böyle bir chal 
sureti» ile sulh cephesi müttefiklerin -
den, garb devletlerile her türlü müte
~anid hareket fikrini nezedeceğini de 
düşünmektedir. Bunun üzerin~ vazi -
yet~ mihverin Akdeniz ve Afrika cep
helerinde başlıyacağı öteki büyük te
şebbüse ha:'(ır dlacaktır. Almanyanm 
planları budur. Danzigden çok uza · 
ğız, Danzig ancak bir hareket nokta · E k tec:elclcülleri reisleri ve bütün köylüler bugün isticvab cdılmesı m teme - k b 

1 
d'l · ti ylfilcle bugünden daha güç olmıynca '.t a u c ı mış r. 

nıı? Böyle hareketle!" sürüklenir. durur ~ adına ihtiyar bir köylü Orduevine ı?iderek dir. Londra 4 (A.A..) Polonyanun Pouque gazetesi diyor ki: 
1a onlarda artık bir baskın şekil ve ma. albay Şükrü Kanadlının şahsında Türk Dün, yeniden birkaç şahid de din - Londra sefiri Kont Raczynski, dün ak Şantaja mahkfım alınmak, silahlı Al .. 

sıdır. 

hiyeti 'kalır mı? Mihver devleeerinin İn ordusunu selamlayıp halkın kurtuluştan lenilmiştir. şam Lord Halifaks ile görüstükten son manyanın tehdidi karşısında Danzig • 

giltere, Fransa, Lehistan, Türkiye ve di. mütevellid şükranlarını aırzedeceltlerdir:. Snuyetler gara· nt'ını·n rn Polonya hariciye nazırı Beck ile de en ufak bir fedakarlıkta dahi buluı. 
ler Balkan devletı,_..:.. a:n.; tı~z Saat 10/25 de bandonun iştirakile izci. u-. buluşmak üzere bu sabah tayyare ile mamak, mukavemet, mukavemet gen~ 
daha -O~ J.... ~ • ~{ia!ıı; ~ra:. ~erin söyliyeeeklen fstikliil marşile, Lise d'"' b d 

1 1 
Varşovava hareket etmiştir. mukavemet etmek lazımdır. Çünkü, 

diklerini kabu ~ ~ydanında merasime başlanacak ve nu. ı ger 8ZI 8Y et 0f 8 J~bistanda mali tedbirler Danzig'de istikbalimizi, hiir millet ha-
Bir harbi besı· e•· r söylenecektir. Bundan sonra as - •

1
. . . d•f Londra 4 (Hususi) - Danzig ban - yatımızı ve canımızı oynuyoruz. ~~r~~

1 

·mdarm~~~m~~~~ft~rl deteşmıını ~te ı er ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hal bekleniv u ? u11eri biT geçid resmi yapacaklar _ A . k b . f 1 "' 
yet ihti· v ~ ~içi~ de bir fener alayı tertibe. (Baftcırafı 1 ~ aayf~) me rı anın ı tara ıgı 
~ Şfill'l ba ,. edi ir. da gönderilen raporu tetkık etmıştir. 

h b &ı;:J.r.'• -~;;, .. • Moslrovadaki lngiliz seiiri S~edsi:ı bu 
ar ).;&\. / _ 1'-ıi.f:. • tun Hataylılar kurtuluşlarının ılk d 1 c:ıld•:;1r.a görı? son İn • 
Diınyc). , ..,._ 0 .c denılf'n ~•eseri olan bugünü böylece büyük hir raporun.Fran an takl'fi b • • ' 'b lt"b 

1Ahlana. v~ .. ;,-...... ct,:.L_ ftn1t".<. \~ın..~"~k ve neş'e içinde kutlulıyaca-klardır. giliz ;_ bl a nsdız es ' cr:lnı prBenlsıt k dı a -
dı r °' • - ~ ~· _ rile Aa u e en G''Y·~- er, a ı ev -ğı, Danzig4 e p~· ~ r;;>ehir<le her taraf bayraklarımızla suslen I !etlerinin garantisi hususunda tatmin e _ 
Yanıbaşında &teşle ~~~~aa miş, müteaddid taklar kurulmuş bulun. dilmi olmakll\ beraber, yeniden bazı 
harboimıyacağını kim i~dia ~~~bili!'? Fa. maktadıT. (A.A.) mü~lat çıkarmışlardır. 
kat bu tarzda harb olabılecegını de hnrb S il şimdi de garanti sisteDlJnin 
den anlıyan kim scyliyebilir? Vaziy:t ge. H. ti M r . lngi~:;:: : Fransam~~ yabndan alaka -
çen sene Eyl('l} buhrnnından cvvelkı du : er, USSQ ınıye dar bulundukları diğer Avrupa devletle. 

ruma ~nzeıniyor mu v: geçen .seae Ey- neler vadetmı·ş ?, rine teşmilini de istemektedirler. l~l krizıne doğru gidilmıyor mu! O va . Bu vaziyet karşısında müzakerelerin 
~di? te harb yüzde yüz muhakkak değil mı (Baştarafı 1 inci sayfada} daha bir müddet devam ~deceği anlaşıl -1 • 

2 - Akdeniz İtalyaya hasredilecclttir. maktadır. 
Almanya Ağustos ayında bir harb ~e- a _ İtalyanın Balkanlardaki menfaat- Diğer tarafta~ İngiliz salahiyettar 

trıisinin Danzigi ziyaret edebilmesi icin leri 40_50 nisbetinde Alır.anya tarafından mahfellerinin nikbin sayılarnıyacak te -
Polonyadan izin istemiş ve :ılmış! Bu ~e- tanılacaktır. lakkisine mukabil, Londradaki Sovyet 
ye alamettir? Acaba Ağustos ayından li . . w a· mahfelleri tamamen nikbindirler. . Diğer taraftan Mnsse runın agzı ve ı. 
evvel .harbolmıyacağını bu zıyaret bize 1i olarak tanınan Gayda bir makalesinde Bu mahfeller. esas müzakerelerin sona 
g~antı e_de: mi? ~i: ~lman. kr:u;azörü: 1 telaşlı bir ifade ile İtalyanın, diğer mi~ _ erdiğini ve ancak tesbite muhtaç bazı fer'i 
nun alelusul Danzıgı Zıyaretı gıbı l.addı letler üzerinde ılrtısadi ve siyasi nüfuz ıc.. noktalar kalmış olduğunu söylemekte . 
za.tında ve normal zamanda hiç bir ehe~. ra etmek arzusunda bulunmadığını yaz _ dirler. 
nıı;:eti olmıyan bir hadisenin bugünün makta ise de siyasi mütehassıslar bunun Kabinenin yarınk; umum toplantısın-
va21yet.i üzerindeki tesiri nedir? Bunu da. aksini gösteren ifadelerde bulunmakta _ da, vaziyet tekTill' gözden geçirilecektir. 
ha evvel yapılacak bir baskını setir için dırlar. Bu mütehaSSJslara göre İtalyan Son vaziyet 
efkAn Ağustos nyına kadar uyutmak ve Alman hariciyelerinin mürakabesi aL Paris 4 (A.A.) - Havas ajansı bildi -
maksadına mı, yoksa Lehistanla diplo • tınd.ı çalışacak olan komisyonun başlıca riyor: 
matik bir muhabere yolunun açılmasına gayesi Mihver devletlerinin Afn1ta \C Dün Moskovada Seeds, Na~giar ve 
mı hamledeceğiz?. Balkanlarda nüfuz mıntakalannuı kat'i Stranga tevdi edilen son Sovyet cevabı 
.-:~nya ve İtalya harbden ne kaz3 _ şeklini tesbit edeceklermiş... Paris hariciye nezaretine gelmiş1 ir. De _ 

n~bılı~ · Rus - İngiliz müzakerelerinin he
4 

vam eden müzakereler bahsinde 5det ol. 

nu_z bır n~tic~ye varmaması onları teşci Mareşalı·n tafıı·şler·ı auğu üzere Fransız diplomatik mahfelle. 
edıyor mu· Fıkrımce ne Almanlar ve ne ri bu hususta büyı1k bir ketumiyet mu • 
İtalyanlar fazla yanlış hesııblar yapını _ (Baştarafı ı inci sayfada) hafa~ e'tlnektedi.r_ Hariciye nezaretinin 
yacaklardır. O halde A vrupanın ve rlnn. Saat 4 de köylünün sevgi ve sr,.y 6ı te. salahiyettar daireleri şefleri, Bone ile bir. 
yanın hali neye varacak? Yakın ve bü. zahürleri arasında Iııra köyünden n)Tı- 1ikte, Molotofun nota3ını ve Naggiarın rn 
yük bir harbe mi? Bövb bir ihtimal için lan Mareşa1, yollan dolduran köyl~1erin porunu tet~ik eylemekte bu1unmu~tur. 
birçok alametler vardır. Fakat bunları~ sürekli alkışlarıı~ yoluna devam etti. As. Öğleye do~ru alınan haberlere göre, 
bir tanesi bile sağlam ve esaslı değildir. keri bir noktada durulduktan sonra Ur • Molotof, Fransız - İngiliz projesinin bazı 

Almanlann Danziği içinden fethetm~. laya gelindi. Urla iskelesinde yer alan noktalan hakkında yeni tasrihat istemiş
ğe hazırlandıkları söy?eniyor. Fakat Le birliklerin talim ve terbiyesinde p&Tlak tir. Buna göre, mü1.akerelerir. bir müd _ 
histan Danzig statüsünde herhan~i bir neticeler elde edildi. det daha devam edece~i sanılmaktadır. 
değişikliği kendi istiklfıline bir tecavüz Mareşal, saat yedi buçukta İzmire gel- Paris ve Londra kabineleri sıkı temas 
addedeceğini söylüyor ve Ingiltere ile di. Ve şehirde :fevkaH\dP merasimle knr. halindedir ve Bone, ö.qteden sonra J .. on _ 
Fransa taahhüdlerini yapacaklarını açık- şılandı. Orduevinde teretine verilen zi • dra biiyOk elçisi Corbin ile uzun bir tele. 
ça beyan ediyorlar. o hald~ Alrnanyanın ya.fette bulundu.. fon g~ıil§mesinde bulunmuştur. 

Londra 4 (Hususi) - Nevyorktan biLldahili siyaset zaviyesinden değil, daha ga 
diriliyor: niş bir zaviyedn tetkik edeceğini ümid e, 

Bug:.in Haydeparkta gazetecilerle gö . diyoruz. Biz cümhuriyetçi bir gazete sı « 

rüşen cümhurreisi RuzveJt, mcb'usan fatile meb'usan meclisindeki cümhuriyet. 
meclisinin cambargo:ı. hakkında kabul et. çilerin bitaraflık kanunu meselesinde sırı 
tiği karann faşist memleketlerini hare • Ruzvelti müşkül mevkide bırakmak ar .. 
kete getirecek mahıyette olduğunu soy~ mısile reylerini kullanmnlanna teessüf 
lemiş ve Avrupanııı bugün yaşamakta ediyoruz. Vaziyed pek ciddidir. Bu glb\ 
bulunduğu tehlikeli vaziyette, bu kararın güçlütklere d~şülmemcli idi., 
muhakkak surette değişmesinin icab et - İtirazlar yiikseliyor 
tiğini ilave eylemiştir. Ncvyork 4 (A.A.) - Silahlara am. • 

Ruzvelt, kararın yaptığı akisler hak. bargo konmasına dair meb'usan meclisi .. 
kında gazetelerin verdikleri haberlerin nin verdiği karara birçok Amerikan mah.. 
doğru olduğunu ve hariciye nezaretine fellerinden yükselen itirazlar gittikçe §ld 
gelen raporların da bunu teyiıi ettiğini detlenmektedir. 
bildirmiştir. Gazeteler, Daladye, Çemberlayn ve 

Gazetelerin mütalt>..alan Lord Halifaks tarafından geçenlerde gös. 
Nevyork 4 (A.A.ı - cNew-York Ti - terilen ve Hitleri tereddüde se\•keden 

mes• gazetesini!l Hnydepark muhabirine kat'iyet ile ıneb'usan meclisinde görülen 
göre Ruzvelt, meh'usan meclisinin am - ve Hitlere Amerikanın Fr nsaya ve İn • 
bargoyu kabul etmesi üzerine Avrup:ıda giltereye yardım ctmiyeceği zehabını ve. 
harb ihtimallerinin arttı~1 kanaatintledir. ren keşmekeş arasında bır muka)'cse yap. 

Muhabir, pek salahiyettar membabr maktadırlar. ' 
zikrederek, reisicümhurun meb'us3n mec 
lisinin Bloom projesini reddetmekle HiL 
leri ve Mussoliniyi Avrupa demokrasile • 
rine ~arşı taleblerini desteklemek ıcın 
kuvvet istimaline teşvik ettiği kanaafi~ • 
de bulunduğunu iddia etn1ektedir • 

Muhabire göre reisicümhur, meb'usan 
meclisinin Amerikayı muhtemel bir harb
den uzak tutmaktan ibaret olan vazifesini 
iğl8ık ettiği mütaleasındadır. 

Bir cümhuriyetçi gazetenin 
protestosu 

Vaşington 14 (A.A.) - cNew.York 
Herald. gazetesi, tecavüze uğrıvan mil. 
Jetlerin Amerikadan serbestçf> sıltıh ve yi. 
yecek tedarik etmleri lazım gldiğini kay. 
dettikten sonra diyO'I' kı: 

cBu gibi ihtima1lcr, ·kongre karnrları
la derpiş edileme1. Bunlan diplomasinin 
arzusuna bırakmalıdır. Bunun içindir ki, 
bitaırafük kanunu projesini tetkik etti~i 
zaman AyAn meclisinin meseleyi sadece 

cNew.York World Telegram~ bazeteıl 
meb'usan meclisi tarafından kabul edi • 
len metnin petrol, pamuk, çelik, yiyecek 
vesair maddelerin ihracına mani olma • 
dığını ve silah ihraç edildiği takdirde de 
Amerikanın harbe sürüklenmek tehlike. 
si artmış olmıyacağını kaydeylemekte • 
dir. 

Bu gazete, ayan meclisini bu mcseleyt 
düzeltmeğe davet etmekte ve netice ola. 
rak şöyle demektedir: 

c Yalnız harb zuhurunda bitaraflığı : 
mızı muhafaza etmek için değil, harbe 
mani olmak için de süratle hareket etmei 
lazımdır.> Ayan meclisi şu jesti yapabi • 
lir: 

cAmbargoyu ilga eden bir kanun tek. 
lif etmek •• O zaman meb'usan meclislnln 
kararından geri dönmesi ihtimali kuvvet. 
lidir. Bu hareket, Amerikanın sulhün ida. 
mesi yolunda kendi mı?nfaati namına ya. 
paeağı hareketlerinin asgarisidir 
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Antal3ra Nafıa Müdürlüğtlnden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

l.!!:u-ıwıuuı--.. Çeviren : Faik Bercmen ..ıdW!.J 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gündoğmuş knzası hükumet bınası inşası ke§if be. 

deli: Hususi şartnamesindeki sarahat ve tafsilata göre mevcud malzemeden is.. 
tifade kaydü şarlile (istekli bu §artı kabul ettiğine daii' pullu bir taahhüchıa.. 
meyi teklif mektubuna bağlıyacaktır.) 

Ayrıca 15957 liral!k inşaat. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. · Kasabada müthiş bir sıcak hüküm sü- sızın ekmeli bu bıçak.la keser mıyim? 
ruyordu. Belediye kontrol heyeti, bele. Yük:.5ek zevata mahSU! ayrı bir bıçağım 
Giye binasından çıkmış, çarıı-ya doğru var. 
ilerliyordu. Heyet, bir doktor, bir bele. Komiser, miyob gözlerini kısarak eli.. 
(iye müfettişi, bir komiser ve iki memur- ne aldığı jambona uzun uzun bakıp tır
dm ibaretti. Hem yür üyorlar ve hem de nağile kazıdı ve gürültüyle kokladıktan 
kazadaki pisliğin. ihtikarın ve hilenin ö. sonra: 
nüne nasıl geçmek İazım geldiğini uzun - Ağır bir koku var bu jambonlarda, 
uzadıya münakaşa ediyorlardı. Münaka. dedi. 
p pek hararetlenmişti. O kadar, ki önde Bakkal hemen yetişti: 
giden 'komiser arkadaşlarına dönüp şunu - Aman efendim, öyle şey olur mu? 
söylemekten kendini alamadı: Dikkatle muayene buyurulsun, bu jrım-

- Vallah, bu şekilde sık sık toplanıp bonlar geleli henüz yirmi dört saat oL 
memleketin faydasına hizmet etmeliyiz. madı. 
Nası1 doğru düşünmüyor muyum? Dört Komiser mahcub ve sıkılmış bir halde 
öuvar arasında bu meseleleri halletmeğe jambonu bırakıp başka şeyleri muaye
blkıştığımız vakit, herhalde sıkıntıdan neye koyuldu. 
o1acak, birbirimizle adeta kavga ederce. O sırada, berayi muayene elini pirinç 
sine münakaşaya tutuşuyoruz. çuvalına daldıran milfettişin eli yumuşak 

Belediye müfettişi büyük bir ciddiyet bir şeye değmişti. Müfettiş dikkatlice o-
ve tehalükle doktora sordu: raya bakınca gözleri şefkatle parladı : 

- Nereden ve kimden başlıyacağız? - A, minimini, ne de güzel şeyler! 

'.Acaba Oşeynikofun dükkanından başla. Bak bana Gavriliç, bunlardan erkeği 

sak nasıl olur? Ah, ne hilekar heriftir, varsa bir tane yolla bana ..• 
ansızın dükkAnına girersek onu mutlaka - Emriniz başüstüne •• o tarafın kon. 
cürmü meşhud halinde yakalarız. Geçen trolu bitti mi? Mezeliklerimi g"drmek iste. 
gün bizimkiler ondan pirinç aldırmışlar, mez misiniz? İşte ringalarım .. peynirler •• 
yüzünüze güler, pirincin içi fare pisli- hele bir tütün balığım var, tenezzül bu. 
ğile dolu imiş. yurulsa görü!se.. Perşembe günü geldi. 

Doktor lakayıd bir tavırla: Hemen hemn dükkanımdaki malların en 
- Pekala ondan başlıyalım, dedi. nefisi. Mişka, bir bıçak ver bana oradan. 
Kontrol heyeti Oşeynikofun dükkanı. Bütün heyet azaları balıktan birer di. 

na girdiler. Hiçbir şey sormaksızın tef- lim kesip kokusuna ve lezzetine baktılar. 
tfşlerine başladılar. Kazan sabunlarının Bakkal kendi kendine söyleniyormuş gL 
artistik bir zevkle birbirinin üstüne yı. bi: 
ğılmış bulunduğunu gören doktor: - Vakit t>ulup ben de tadına bakama. 

- Bak, bak. dedi, bu mübarek kule mıştım, dedi. fırsat düşmüşken bir dilim 
sabun kulesi mi, yoks:ı Babil kulesi mi? alayım? Bu mübarek te ... (Elile içki işa. 
Epeyce de marifetli imişsin görüyorum. reti yaparak) bunsuz hiç gitmez .. Mişka, 
'A, a, ne yapıyorsun orada? Aman arka. kafanı kırmsını istemiyo:san çabuk dav. 
daşlar, bakın Gavriliç ayni bıçakla hem ran, oradaki şişeyi ver. 
ekmek ve hem de sabun kesiyor. Mişka hemen şişeyi açıp ustasının ö. 

Bakkaıl doktoru hak ve adalete davet nüne koydu. Komiser ensesini kaşıyarak: 
edercesine atıldı: - Yemekten evvel içki bHmem nasıl 

- Zannedersem d'>ktor, ayni bıçakla gidecek? dedi. Neyse bir kadehten fazla 
ekmek ve sabun kesmem kolera hastalı. içemeyiz, amma Gavriliç çabuk olmalı
ğını davet etmez. sın! Senin içkilerinle vakit kaybedecek 

- Orası öyle amma, bu hareket "le de değiliz. 

kadaşlarına, hazırlıklarını ikmal için va.. 
kit kazandırmıştı. 

Bir çeyrek sonra, heyet azası ağızlan
nı silerek çıktılar ve Goloribenkonun 
dükkanına yollandılar. Dükkana vardı.. 

lar amma içeri girmenin imkanı yoktu. 
Beş çırak, kan ter içinde muazzam bir 
yağ fıçısını dükkf.ından dışarı çıkarma. 

ğa uğraşıyorıardı. 

- Sağdan itin, biraz yukarı kaldırın! 
Hay Allah müstahakmı versin! Aman e. 
fendiler biraz kenara çekilin, belki fıçı 

yuvarlanır da bir tarafınıza çarpar son
ra ... 

Fıçının dışarı çıkarılması için bir çey. 
rek uğraşıldı, lfı.kin beyhude yere .• fıçı 
b lr tarafa takı1mış. bir türlü yeriı!den 

oynamıyordu. Çırakların fazla gayret:n. 
den de ortalığa pis bir hava neşredilmiş. 
ti. Kokudan bur•m deliklerini tıkayan 

komiser: 
- Aman, gidelim bu pis yerden, bun. 

lar sabaha kadar uğraşsalar fıçıyı yerin. 
den kımıldatamıyacaklar, aJ!1aşıldı! diye 
bağırdı, Çibukine gidelim. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel §artnamesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri~ evrakı Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/Temmuz/939 Pazartesi günü saat onda Antalya Nafıa Mil. 

dürlüğünde müteşekki. komisyonda yapılacaktır. 
Talihlerin teklif mektublannı tam saat dokuza kadar komisyona makbuz 

mukabili vermiş bulunmaları ıarttır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf wıulile ve vahidi fiat esası üzerinde!ı yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak için muvakkat teminat akçesi (1196) lira (78) kuruştur. 
6 - İsteklilerl:ı dış teklif zarfını koyacakları evrak ihaleden sekız gün evvel 

Nafıa dairesinden alınmış müteahhitlik vesikası Tjcaret Odası vesikası. (4618) 
~~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan : 

ı - Gümrükler için muhtelif boyda 950 tane milli ve gümrük bayrağının 

15/7/939 Cumartesi günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasarlanan tutarı 2902 lira 50 kuruştur. İlk teminatı da 218 liradır. 
3 - Şartname ve şali nümune9i komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin g:in ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanuni vesikaları. 

le birlikte Galatada eski İthalat Gümrüğündeki Komisyona gelmeleri. c4708> 
Çibukine gitti!er amma aksi tesadüf ============================-====

dükkan kapalı idi. Kontrol heyeti azala. 
rı birbirlerinin yüzüne bakarak mırıl. 

dandılar: 

- Yahu, biz Oşeynikofun dükkanına 

girdiğimiz vakit Çibukin dükkanının ö. 
nünde bir şişe çalkalıyordu, ne ~abuk 
kapadı. 

Kapısının öni.inde duran dilenciye bak. 
kalın nereye gittiğini sormak istediler 
amma, dilenci onlardan evvel davranıp 
kurnaz bir sesle sızlanmağa başladı: 

- Allah rızası için, zavalh bir sakata 
yardım edin! 

Dilencinin çenesi durmadan işliyordu. 

Heyetin sabrı tükenerek acele acele ora
dan uzaklaştılar. 

İçki satan bir dükkanın önünden ge- J mısınız, bilhassa sizin için soydum.. 
çerlerken komiser: ................. . ................. . 

- Bu kadar yorgunluktan sonra so. . ................................. . 
ğuk bir şey içmek için buraya girmeği Komiser, kontrol heyetile benber mey 
hak ettik doğrusu, dedi. haneden çıkarken memur yanına yak.la. 

Bu teklifi ittifakla kabul edip iç~riye şarak: 

girdiler. Önlerine hemen bir şişe gelmiş. - Sepet hakkındaki emirleriniz: efen. 
ti. Belediye müfettişi etrafına bakınarak: dim? dedi. 

- Yazık, ki buradn yiyeceğe dair hiç - Hangi sepet? Ha anladım. Sepeti 
bir şey yok, dedi. Bir salatalığa bile ra. elmalarla beraber imha edersin! Böyle 
zıyım. Ha... çürük şeyler bin türlü hutalığın yayıl. 

Belediye müfettişi bir şey hatırlamıı masına sebebiyet verir. 
gibi elinde sepet bu!unan memuru çağır. - Fakat efendim, zatı Aliniz elmalara 
dı. Sepeti gözden geçirip sağlam bil' elma rağbet buyuırm,µştunuz da ... 
buldu ve agzına götürdü. Bunu gören - Ha evet, bir ikisi sağlamcaydı.. sen 
komiser: bunu bırak ta doğru bizim eve git mada.. 

- Sahi, dedi, bu elmaların hepsi çü. rna söyle, merak ve hiddet etmesin, bu * rük değil .• ~u sepeti koy bakayım şuraya akşam bir saat kadar gecikeceğim. Bir 
İki saat sonra teftişten dönüyorlardı. da bir iki tane seçeyim. İyilerini ayıralım şeyler uydurma sakın madam Morfenin 

Hepsi de, yorgunluktan bitkin bir halde da çürüklerini sonra imha edersin! Buyu. evine gittiğimi söyleme! 
idiler. Bununla beraber emekleri boşa run Anikita! Evet dediğim gıbi sık sık Sonra başını iki tarafa sallayıp gözle. 

olsa iğrenç bir şey •. ben de ekmeğimi se. 
nin dükk!nından alıyorum. 

gitmemişti. Memurlardan biri elinde bir böyle kontrola çıkmalıyız. Başka türlü rini .. ~ 11 
.. \İl# ~ayri memnun bir 

Bakkalın da kaybedecek vakti yoktu. sepet peşleri sır;\ geliyordu. Nihayet çü- bu işleri yoluna koymanın imkAnı yok. duşunilea # b 
Zaten matlub hasıl olmuş, kontrol heye. rük elma satan birisini bulmuşlardı da Hem bu vesileyle sık sık birbirimiz ', ~._ 1!3-' ~ ~lediğin bundan 

- Hiç merak buyurmayın bay doktor, tini icab ettiği kadar alıkoyarak diğer ar. bu sepeti müsadere etmişlerdi. görmüş oluruz. Doktor bu elmayı a.1<at ıyen o l'. ~,~~.;\tama e 
============-===============-===================================================================================!:ılmakla ber· ~e~~ 

- Ben çaytı gitmiye alışmadım amca; .. soN POSTA» ::-:r~ Tli'f'Rhusı: 5 dedikodulardan .. ~~vı -=ı.vo J?~ itiyadı 

bizim gezdiğimiz yerlerde böyle şeyler ~e~!!~~;;~ı;;~~~5~~~~~~~5i!!~!~~!5~~:;~cn bu hayatın pek arz~111. aır~1i değil bulunmaz ki. . Bu bir itiyad meselesi... hayat olınadığını anl"'1i - m!tir oclme 
Sen de söyledin ya ben bir asker kızı- hat bir ömür sürt e ı.. t• .ifa geçe • 

yun. E • • s ·ı · . rJe uğraşmaktan ~ Umı·~ 
- Çaylara gitmezsen bile evinde çay ~ ırınenın evgı ısı zberden çalı -

içerdin ya!.. ~· il. ~ ça bakt.ı 7,., 

- Acıkmıyorum... • cia ... ~·.tı.dr i't.niakları Offenbach'dan 
- Yalan paran yok onun için gitmi- Deleussy'ye, Gounod'dan Mozart'a ge 

yorsun, senin halazadelerin ve halan Nakleden: Hatice Jlatib çiyordu. 
senin çay paranı vermesinler diye bu- ;a Fazıl Şakirin ya Emine piyanonun Salon bomboştu. Yalruz cEminenin 
rada pinekleyip kalıyorsun. Osman Tezcanın ya başına geçti. 0 pi _ sevgilisi> dedikleri ihtiyar adam b~r ke 

- Ben halama davetliyım ve bura - hud da şu küçük sa yanoyu çok sever • narda oturuyor, arada bir garson ya 
ya gelirken babam bana yol parasın - lihin vermesini bek- di. Onun hocası an- bir gazete almak ya unutulmuş bir 
dan maada ayrıca da yirmi beş lira liyorlar. o sinirime nesi idi. Anneciği! .. kahve fincan•nı götürmek için salona 
verdi. dokunuyor. Ne san'atkar ne in • girip çıkıyordu. 

- Sen onun hepsini bitirdin. - Anlayamadım. ce bir kadındı. Yal- Burası tam bir sessizlik içinde idi. 
- Hayır bitirmedim. On iki lirası _ Anlamıyacak nız piyano mu, han. Birden Emine piyanonun arkasında 

hAia cebimde duruyor. Babam otele bir şey yok. Halam gi musiki Aleti onun bir ayak sesi var gibi işitti. 
geleceğimizi bilmiyordu. Evde kalaca- o saatlerde uyuyor - parmaklarına değ • Başını c.ı:ıvirdi. 
ğız diye bu kadar para verdi. Şimdi lar... Biz dördümü7 diği zaman dilsiz Arkada, tii yanıbaşında ihtiyar Rdam 
yazdım; aybaşında elli altmış lira yol- gidiyoruz ... İçeri gi kalmasım becere ~ duruyordu. Koltuğunun altına gazete-
lıyacak rince hepsi etrafı - memişti. Emine an- leri almış oraya kadar gelmişti. 

- Şimdi beni dinle Mine! .. Ben !e • mızı alıyorlar. Ben nesi kadar istidad _ Emine kendisine bakınca: 
nin amcanım; babandan para gelinceye ağır başlı bir kız de- _ Sizi iyi dinleyebilmek için daha 
ı.-d · · ı· · H 1 1ı değildi. O yalnıı 
'Ad ar sana yırmı ıra vereyun... a a- ğilim amma .. bu a • yakına oturmama müsaade eder misi • 
zadelerinden aşağı kalmanı istemiyo • damlar sinirime do- piyano öğrenebil • niz dedi. Yoksa sizi rahatsız eder mi -
rum. Onlar şu harb zengini amcaları • kunuyorlar. Sonra miş ve gene annesi- yim? 
nın mirasına konmasaydılar.. bugün da para vermek za- nin yardım.ile kusur E · ·· 

1 
. . i . ...nı 

· · · d. F mıne onun goz erının çıne 6 .. e • bu c~~~ları ~apabıl~rler mıy ı... akat mam gelince . Aysel suz şarkı slSyleıneği rek: 
ştmdı oyle gormemış oldular ki.. Belkisa, Belkis Kad beceriyordu. Oh l 

1 
d d. B t 

- Ben oniart seviyorum amca... riyeye işaret ediyor. Belkis elini çanta-! yor... 1 Şimdi piyanonun başında kendini çok - . ~s a... e 1• uyurunuz. ~aka_ 
- ~n onları sevedur ve benden de sına daha götürmeden ya Fazıl Şakir - Hakkın var,. fakat senin halaza • bahtiyar hissediyordu. Şimdi istediği ~e~ iy1Jıya?.0 çalamam .. ben slzı ra 

yirmi lirayt al.. yahud da Osman Tezcan hemen heaa - delerin bu ufak !arklan gözetemiyecek gibi çalıyor, söylüyordu. Kimse onu ra- a ız eceg~m.. . . _ 
- Fakat... bı görüyor. Bu şey de bizimkilerin ho- kadar modern oldular .. Ben dolaşma - hatsız etmiyor, kimse onu dJnJemiyor- - Çok na.~ıksı~ı~ E~ıne ha.mm .. fil 

1 - Fakati ne? .. Ne zaman büyüdün şuna gidiyor amma benim hoşuma git- ğa gidiyorum. Çok gevezelik ettik. Sen du. kat aç.ıkça. soyl~yınız; eger sizı sıkıyor1 ôe bana karşı gurur duymağa başla - miyor. piyanonun başına geç.. istediğin gibi Musikiye bayılırdı. Sesi güzel, gam- sam gıdeyım. Sız her zaman bana kar 
dm. Şimdi yirmi lirayı sana vermem. - Hakkın var .. fakat kendini bu ka- çal; vakit geçir ... Banyoya giderken de Iı, iyi Ahenkli, tatlı bir seııti. Buraya şı o kadar iyisiniz ki, ben sizin canıntıl 
Çünkü sevgilin burada kitab okur gi- dar da sıkma. Bu efendileri bir çay pa- sana borcumu öderim. geldikleri gündenberi o salonu pek hiç bir şey pahasına sıkmak istemert1· 
bi yapıyor amma hep bizi gözetliyor .. rası ödemek harab etmez.. Hele Os - - Borç mu?.. nadiren bu kadar bulabilınittL Eğer sıkılmıyorsanız benimle meşgul 

- Hayri amca şimdi size doğru bir man Tezcan memleketin sayılmış z~ - Buradan bir yerlere gitme; seni Otelin bütün müşterileri bugün ban olmayınız .. devam ediniz ... Sizi dinle' 
şey söyliyeyim mi? Ben klübe param ginlerlnden biridir. gelip otelden alacağını. yoya erkenden gitmiş!erdt Hava çok mek hakikaten bir zevk ... Sizin yaşı 1 

o1madığı için gitmemezlik etmiyorum. - Esasen ekseriya da parayı o veri- - Amca sıkılırsam ben <ıaba erken güzel bir hava idi. O kadar sıcak yok. nızda bir kızın Deleussy çalıp antamıa" 
Çayın parasını bizim kızlar, yahud ha- yor ••• Ben çay paruı fazla bir şeydir giderim .. kumda yatarım; söz veriyo - tu .. Arada bir uzak yabani bulutlar, sı ..• İnanılmıyacak şey ... Çünkü nes ' 
lam verecek diye de çekinmiyorum. diye sinirlenmiyorum. Fakat ne bile - rum sana denize girmem. güneşi lSrttlyorlar, yollara ılık bir göl - tiniz musiki nedir bilmiyor. Musil<i~ 
Benim sinirime dokunan şey parayı on yim ben taşralıyım ifte.. akrabam ve - Bir de sakın Aşıkmla kaçmağa kal ge serpiyorlardı. yalnız dans musikisi zannediyor .. tıl 
ların değil yabancıların vermesi... O yakın dostlarım obnıyan bu lnsanlann kışına!.. Otelin piyanosunun bafm4a bulunan güzel bir sesiniz var. 
kadar paralar~ var... Gene de parayı paramı verm.lerl beni rahatllz eCl1 • - Buna m veremem amca, notaler, tanaolar, valsler, fobtrotlar - (Arkası nd 
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Mimarha ılık payesi 
mesile karşılaştı. 
Başhademe, eği!erek Melling'i etek

ledi. Sonra, karşısında divan durarak: 
- Çelebi! .. Ağa hazretleri teşrifini -

zi rica ediyorlar. Yemeğı, beraber yi -
yeceğiz. 

Dedi. 
Melling, hayret etti. Demek ki va -

kit, o kadar geçmiş.. akşam yemeği 
zamanı gelmişti. 

.. 

_J 
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Yazan: 11.asaD AaDllD Gb 

f Son Postaf S P O R 
Spor işlerinde ihtisasa ne 

zaman ehemmiyet vereceğiz? 
~ Esirler e müzakere Atletizm hayatı, Ankara atletizm ajanlığı ile başlıyan bir arkadaş federasyon 

reisi oldu. Halbuki ileri memleketlerde bir J;por şubesinin .muharrirliğini yap • 
mak için bTien o şubede senelerce çalışmış, tanınmış, 1'ekor kırmış bir sporcu 

olmalt lazımdır. 
Anlaşılan :üvey oğlu ii1e ara - kendine çevirdiği :zaman g5z.erıini yaş J de im. Dcrha imza .edelim. Ondan son-

sında büyük bir m~ geç - "çinde uldu: ra iivey anam n iş'i kal.yor. 
V.azan : Gmer 8esi11 mişti. Göilerinden alev saçan Melike A.y.şe ağlıyordu. Onu da biran evvel temizlemeli. 

hiddetine rağmen ıona sakin lbir ses~ * 1 - Evvela şu haçl!lar aradan çıksın iÜ~ :sene içinde Bürhan FcleJı::ten Vi.l • rüz. .. .. _ . . . . . . 
hitab elli: - EsirlerJ.e m~u'ker,e y. ne'f celer Sultanım! Sonra düşünürüz onu. Maa- dan Aşire, Vü.daıı • .\.§irden Şina~ Re§ıde Munasebet duştuğil. ~·~ .gıttiği~ız ~u 

e oldu. giizlerin neye b7Jll'mış? '\"eriyor :sultanrm1 Ev\~ela Dmıya !ta bul ma'fih orduda Ü\1ey ananızın güv~di - dev.redilen aUetizm işlerimiz, birkaç gün. ,yerlerde spor muhamrlığı de boyledır, 
.-.Kendine ıgüçiük1le lhiltim alan cany~ duldan ütün gs.nımetler e ehri iade ği damların şimdiden icabına bakma- denberi de K-erime teslim edilmiı bulun- idarecilik te ,pek tabii bu şekildedir. 

birden boşandı: edecelder~ Sonra ıon sene1ık ibır müt:ı- lı. maktadır. İyi futbol o,ynadtğı i_çin bir gemiye sil-
- Ah Melike hazretleri! Bir daha reke yapacaklar... - Bak Mansur! O kadma neler ya - Kısa bir zamanda elden ele .g~en vari, güzel koştugu için bir hastaneye 

bana böyle ağır varireler vermeyin. - Peki tazminat mese~si? pacağını. ıl\ mk: babamın miTasmdan T .. nk Uetizmi, bu devir ve teslim mua • .doktor, mükeı:nmcl ,aüreştiği için bir lab-
Aman ne :ahlaksız adammış. biraz yüz - Fidye ve tazm!nat olmak ıüzere bana bir me'te1.k bile vermiyor. m:ıest yüzünden yerinde saymağa bile ~ikaya mübendis dlu~a:my~:ağı için~ 
verince hemen üzerime atildı. Göğsü- :sekiz -yilz bin Bezan veriy~r1u. - Diin de söyl~d.ğim gibi haıinedar vakit ve zaman bulmuş d~ildir. ki, adrndaşlar.ımızdan ozut dilıy.oruı:n. ih. 
mü par.aladı. Az daha hançerle beni _Pena para değH. k·zı ele ~eçiril~ek lbu definenin verıni Bürhan Feleğin ya,ptı.ğını Vi!dan A- tisastan vazgeçtik. meşgul olmadıkları 
vuracaktı. _ Tabii sultanım1 Bu adsm"ar! bir- öğrenebiliriz Sultanım. Ayşe. :!\1-e1fke- şir .. Vildan ~irin yaptığını Şinasi R<>şid, branşJa.rda, hele teknik işlerde v~~~e al. 

- Bari .ağzından bir söz alabildin an evvel salıverme1i. Bunlar başımız - nin -en mahrem bir adamJ. bozmuşlardı. Bugün de Şinasinin yaptığı. malarım ~at~. mahz~rlu goruyo • 
- Bild~n ihi vap Mansur! Sana nı K-erim bozacak :ve bu suretle atletizm rum. Benım bu Iilmm: ışlirak eden:_erlıı 

mi? da ka1dıkça ordunun da minnctt alt n- tam salahiyet verivorum. d'l k d kt k ben .gazeteCJ ol. 
- Aldım Melike hazretleri! Sultan da kalıy-0ruz. On.arı salıverdlli-'ten , 011_ 'şlerimiz yeniden - guya - tanı.im e 1 • sayısı 0 a ar ço ur ı, 

çok hiddetli imiş, yakında eski kuman- ra kö1emenlere de ihUy.acımız kalmaz. Mansur Turanşahtan müsaade alıp meğe mi başlanacaktır? malt sıfatile ancak onlara tercüman olu.. 
ler . ımr:ı'dıktan sonra şehrin harkinde'ti 1·dm · tl · 'ttifakının atletizm yorum. danları değiştirip yerine nedim mı Yerli Mısır askerlerim 'SuriYeden gelı- an cemıye e.rı 1 .r. 

k•bti mahalle1;ine <!itti. Orada bir ya - feder,ajlyonu reisi Bür'han Fe1ek bilfiil at. . 9 •. ayed_ Kerim: cB. enim kömur tozu pis. geçirecekmiş, sonra... receğimiz 'kuvvet1erle lakvi}•e edPre'k d b h t a 
hud'nin dükkanınd:t Şem'un kendisini letizm ya,pmamı~ olmasına rağmen Av _ 't~ uz_enn e uzun ır aya ım.,var. ır, .sen 

- Sonra? bu asi köpeklere haddini hıldiri - b-ı.ıı·yordu. b • k. f bılmılYorsan ıı..en ne yapayım > A:uecek 
ı::r..t rupai bir düş-:incc ile u sporun ın ışa ı . . u . • uv· .. 

- Büyük inkilaplar olacak .dedi. riz. {1) - Allah vı.wdirncm olsun y.a İbni için daha ziyade mütehassıslara i~ ha . se, kendısıne muvaffakıye'tten başka dm.. 
Şeceretüddür, yavaş yavaş sofanın - Hakhm ·var ya mansur! Şu .hal:ie Sem'.un! İn~allah hayırlı haberler .ge - \•alesinde ileri gitmiş, zamanında Alman, yecek bi:. tek.şeyim yoktur! 

ortasındaki masaya doğru ilerledi; ma- haçlılaı·ia y.apı!an anlaşmayı '-a:.ml e - tırdin~. Amerikalı bir takım antrenörler memle. Her gun bır taşın altından çıkt~ 
sadan eski bir Mısır vazosunu aldı ve · • d sı k d ta d 
Şl"ddetle ye .. ,.,. çarptı·. - Mükemm(''! E:sirler mcse:!e~inde kette çalışmıştır. ıç.·~ eşe, 0 a arşı ~ u nmıyor e .. 

ı,... Cl > Mısırın o :zamanki ordu t 'şlı:l!.itı,ıa ô- Atletizm ,·c:ıerı·nı· ı'se "ıc:tcn anlıyan te'k- ğılmı amma, zorla değıl -ya; ben her fe. 
re Ka'htredl? on bın kadar sn! ,mn h<ı -a Turanşahı kand't'd~. .. .-

- Alçak! O inkılabı ben yapacağım.! memtüklerı ve bunun bi.r m Hn en h.ila. aa Sek" - tı· ıı... , nik komitelerle idare ederdi. derasyona, mutlaka 0 sabada emek ver. 
Mısır İncisi birdenbire deg-ic:mic: ani - ız yu.:> ın ı:.ıezana razı .C> uyor ı z · mic:- ter dökmüş kimselerin gelmesini ar 

• . . _ •. --r---ı )'erli Mısır asker! lbulunuyordn. o.m. l'nı'> - ·rıu? Türlt spor 'kurumunun -at etizm J.eae - li' • • _ • 

bır ıstihakye ugrıyarak o guzel bede - ıus, Haleb lbi di~er buyük: hı.cterde e, · . . . . . , rasyonu reisi ,.!ildan Aşir is~; atletizm] ~ :dıyor ve işin sellmetını de o yoldt 
nin altından yepyeni bir ahsiyet do - oehrln muhafazasına .memur olan Vt. hal ·j -:- Ol:du hı e .Bıze 1~, bır pay ka.:ı memlekette yaymağı ilk iş olarak ka _ goruyorum. 
ğurmuştu. Yüzü mosmor, ıgözl:eti dişan h» namı ver.ilen eı~ler ve ~emlUk1erden1C k. bul etmiş. 'ftntrenorlere yol vermiş, lfi • 

... b' ·sı . k .• hal' d k ll başka ~ene yerli milis ıkuvvct.ıer1 ıı:ar1ı (A!"kası wr) 
u~m~ rrı~ ~ me oar~~~~~~~~~~~~~~~~~~====~==~~===~~e~~a~~"~ü~n~~-
t•e bacaklar gerilmiş masanın üstünde rakmıştı. Meşhur boksör 
ne varsa yere çarpıyor, yaralı bir kap- [ • d kt 1 k Beden terbiyesi umumi müdürlüğünün 
ian gibi soluyordu. o herbangi iradeli ti o 'lrun gün,ü atletizm i~lerini pe'k kısa bir -zaman i~n Oempsey anır hasta 
~ mütehakldm duruşu ec;ki bir manto 

1 
, elini! alan Şinasi Reşid atlehzmm rtam :r 

gibi düşmü~ <>rtada çılgın ve asabi bir not 3f lnt an içinden gelen bir sporcu idi. Vildan A- Meşbur dünya ağır sı1tlct boks şanı 
kadm kalmıştı. l======~=-::-:"."":==-=-=-===I 'iin yanm 'bırakt1ğı dahili ba-r~ke'tlere piyonlarından J ak Dempsey ağır hasta 

Büyük Katerin, Elizabet, Mari Terez 1 Kalb ı~aslal ... rrıuı hız vermiş. mümkün olduğu kadar ec - :~ı..r~an ani b~r apand'ısit ameliyatı 
gibi seçme kndm !arın da bazan böyle ~ ~. '°Siek ı·n tı" ı..a bı nebi temasların çoğalması yo'hlnu tut,;.. .. .. .- ·~~ -·· 51ıt hastalığı ne çar 
bütün iradelerini kaybederek aciz ve JJ. c ıt muştu. • fı fUÇ duşun~aj Üı en buyük dövüt-
biddet içinde kadınlaştıkları olurdu. Mesef esi: 2 Her -elde, ba,ırn bir veçhey.e d , 1.).1· '\~· ıekTDempscyin hayati 

. - - b .. lk d' ·n kat ıyen o r ~ ,tama - Alçak -diye haykırıyordu- şükr.:ı- 6 Kalb hnstnlnrının hlkemi ve bedeni ça- alan atl~ızm ~ıit, ugun en ıSı ' be ~· ~...,,", r esaf 
nını pek çabuk ödedi. Üstüme yürüdü, 

6 
.ıı-.... ı~...;ı--ı ıışmalanna mu,,:ıi.d olan meslekler: tanıdığımız 'ba.Şka lbir arkadaşa { olmakla rr.;> <'.ıe ıf.t-=:ı~lento maçına git. 

babasının mirasını istedi. Ben bu ha- Erkekler: - Kuyumcu :ve buna be'mer dilmiş bu1unmaktadır. dedikodulardan ~•g..,..-, a "-bire midesln. 
kareti kocamdan bile görmedim. Mu- 7 ıı--ı--ı an•atıa.r, ner nevi hnk'kak"lık. ~lmas ~ Atletizm hayat• Ankara atl den bu bayatı~ pek an .. 

1Ill. ' ~nissettiğb'D 
8 Je121elerl. :yald..ızc'ılık. ce~:r.ahi ve tıbbi a - .., -ı-:- r hayat olmadıgını an)·•\':' • ~tb ~ evlen. hakkak ona haddini bildirmeliyim. ]anlığı ile bqlıyan K-eruıu.u, h b' •. U .. ~eıJt.. "it.ı>-_r-., 
9 letclllk: ve tamı: işleri. hafif matba::ı'"ılık, _k b. h .. ~ --''-es· z ra at ır om r sul} ..,.ilkeyyifata kar. 

Kolları yanma düştü. Rengi sarardı, ıı--ı--ı - - ___ı lltnografya, çı1ınglr1ik, ~f'SSamlık ve lo- yu ır e e:nmıy.c. Vt:nuu 1 e 1 ~ kt 21__ u 
gözünde bir damla yaş toplandı. kriz 10 Uşecfiik, kağıdcılık 'kulem ve kltnbcılık atletizm sahasında ne derece m .re ugraşma an B ~~seye ~lmüşler. 

b k •tm• r ==-ı=::ııı::::::=======:...:....:::::!:I==~ ıposta puln ve çlkolatı satıcılığı, gozlnk- olacağını kestiremiyorum. --z;.,..u ~ın11, boksor ayaltta 
ça u gı lŞ ı. SOLDAN SAÖA. culuk, kapı b~~ ·ılıği., laborat.uvar ve tıb- Bir sporb. bilfiil uğrapnak şöyle ~8J- a ba~t~ r?,., 

1 
ıe~rek yatala düt -

- Ayşe! 1 - Slyuh - Şenaat. yapan: bi müstahzarat »Çll11ti, ~em.<.Jve lş\.ılıği, sun, 
0 

sporU!l içli. .dışlı .gidişini b!,~ takib muş, ikinci ir f>uhran dahı.ı geçirmiş. G• 
- Buyurunuz Melike hazretleri. ı - Afiş - :Mukaddes. terzilik, dlklşcılık !nbrika,arda oturucu il l d kt 1 h st 1., t h" ederek he.. 
_ Çabuk ıbana Sevüktekini çağır! s - Mihrace - İlpebayltlt. etmemiş bir kimsenin büyük bir cesare e en o ot ar, a a 16. eş ıs 
Aynada saçlarını düzeltene kadar 4 - Saati düzeltmek - Hatu!ayan. lş~:erh~.:.talannın k;:.:iın veya erlcek kendisi 'çin :pek yeni olan bir mevzuu: men ameliyata lüzl.:m görmüşlerdir. 

7 - Kanaat aeurm'• - Erk~k 'keçi. N 1 1 d ,__11___ r diyerek n_.....,_y Ame..:kanu:ı 2 numaralı ......-... Se "k k' · · · di • 'il ko.lb ve damar ftfetıerlue ve serld lhal- c asıl o sa Jl tın an --..uım.:. llU'CU~ '"" ~ .. _.. 

vu ~te ın ıçen gır · 1 - linstalık - .ebed• ın zıdd1. kabul -'-esı· h-,-ikatem büyu··k cesaret • ıbunıdur. 
- Bı·ı........,.m hatırlar mısın Sevu"kte - rih ... lerine göre hfiltmi ve ıç~imat faaliyetle- 'CWU - "' m ffy 

un;; 1 - Ce a - ı:.V. .rlo.J ıve çaitşma kablliye.tJer:l.n!. bu ıfaall- ~ Si ıatt""l&Jt 119 • or 
kin? Bir ramazan gecesi seni çağıraTak, 10 - Hatırlayan - 'SUt -veren iri bayvan. yet ve kablltyetıerlnln dt!receslnl tayin ur. a Ol vı .:ıı 
Mısır bugün mühim bir tehlikey~ yüz TIJLUWAN AŞ.lÖI: eylemek !hastaların istikbali lçln elzem· Nihayet bil.tün bu iişler. h~ftama :;u· 16 'Tem.muzda Kadıköy stadında yapıla-
yu .. ze r.u>}dı· demı·ş ve sana rnu'"hı'm b'ır 1 - icar - Tq. dlr. Umumiyetle denebilir ki ge.nçlerlıı ayyen güııleri yapılacak to~ _ n~i!a . u - cak beynelmilel atletizm rnüsaba'ltaltıl 

t:>- • - !:~ence - :PJanm.at masd:ı.nm'ian <em- ı akt ·b t. ayıldı~ı ç nd r kı RU 
• 

15
' kalb ateUerı bedeni ve hikem! faafiyet.1 unm an 1 are 5 6 1 1 1 ' ıc • ~ :a- t -.:ı11 Mısırh tl tl d MUl-vazife vererek çok uzaklara gönder - rl hazır. b" .f . b" ıçın wtve ""1 en a e er en 

az olan bir meslek ıcııb ettirir. KAhıllerde veya bu şahsa ağır ır vazı enın u • lmrls ile Cbeyd, dün Atinadan İstanbul• rniştim. Sen o zaman o uzun mesafeyi ı - Mlhrace - ıS&r.botun attığı. -eydana ... - 0 blb hastaııtıannda yük 'uli "" ltolayrı·'-, ili 
H tı.rl Akl tmek .... ıt- ımes yew uAıa ven yar. iL iL.et ....._. :..~· 

ibüyük bir SÜratle kazandın bugün f - & &r - e • ihastahğuıa göre meslek bulmak 'Ve de • edildiği ea· if ı. Ilal'eA 'C'•ULf~lt:n;J!r. 
senden ayni sürati bekliyorum Sevilk- ' - Lt.tife - BoJ. ti§Umıek çot .zon:tur. 'Böyiece 'hall umı ıle.n ° Mısırlı atletlerin ikisi de sürat kOJU 1 

ı - Mina.rede o'bınan. - Minarede oku - Resmi :ve hususi muesseselerde fabr1 • duğu yerde mıhlanıp bldı~ı zuna da ctm.ıc1ar 
tekin. nan. . adama d~:ıh., ._ vazı1t oluyor. • 

blarda memur \M&nla.r için blr derece "<;Eı'"' .,,... "' n... .. da t .. -
- Başüstüne Melike hazret~ri. 1 - Kavp - Ha:yn.nla.ra musau.at eılan ıte..blldlr ta:b.t serb&"t mesle'k erbabı ille .Mes1e'k arkadaşımız üstad IBürhan Ca. UIN·SI ,af Jlrlfw~ 
Masaya oturarak acele birkaç satır böcek.. :muesseselerde amele olanlar himaye '"' hid iiJti gün evvel Son Postada cTecrübe Bursa (Hususi) - Yarış Jslah -ene& 

yazdı, sonra bir zarfa koyarak üstünü 10 - Akletmek - Eleme Aleti. mesletıerinl detıttlrmek pek güçtur "Ye tahtası> başlılı ile yudıJl bir :mablede: meninin tertib ettiiiıi ikinci hafta .:at kO-
mühürledi • Geçen b.ıaacamn .....,._q f'ildi: bazan da ıgaymnümtündür. r 

SOLDAN nta: c- Hüikiimet ve ibelediye :tıe;kilatı ŞU8U ,geçen Pazar ıgüııü, Atıcılar mftr 
- Mansureye gidiyorsun. Bu melrtu- ı - Kalaballk. ıcnab ı.tt.Jen Okaygeulanmm PGlta malrine gibi iipetecek çarenin ancak 'İl ba.. dam.nda yapılmıftır. Birinci kıoşu But' 

bu Aybeye vereceksin. Bugün ~ahire- ı - Aytb - :a. - iRala. pal• J'Q1lamalannı ııtea ederim. üm tat- ~a tam saWıiyeili müt.ehaasıslarm ıe . sa mıntakasmda doğm~ ve 'bıüyüınlf 
oen çıkacak herhangi bir 'kimseden çok 1 - !Ura - 9U:1ı. ıdlrM 1~ awhb'h'ia nıebWr. :tirilmemi ile bbı1 old'Qlun.u'• mma boylu Ü;C yaflı ıha1iskan arab my1ara ımalJIOI 
önce Mansureye varman !azım geliyor : : ~-~ iizah• çalışıyordu. olcl~undan, lazım ~len şartlara uy " 
anladın mı! 1 _ Armbt _ 8ü. tdareci1iğe bd.ar gitifıir- iüzum yok. gun b.ayv:an .kaydedilememiş w bu~ 

- Anladım Melike hazretleri! Hiç ı - L. _ ı.,n1ıt çor ınubanir~ini ele alalım. şu yapılamamıştır- İkincisi dört n ~ 
merak buyurmayın. 1 - T.ık - titıt. ....... İ eczaneler Fransız1ann Mıroir c.1e spor ıaah en ha yubn y.aştaki yarımkan vab ~ 

- Haydi güle güle. 1 
- Kalan -11. - :ae. UVl\'I meşhur mecmualarında atletizm yazıla - ha.Uskan arab ıat ve kısraklarma ımA1t 

Melikeyi etekliyerek dişan çıktı. • 11 - Hıs - l!ltmel. 
.. .- ailıetıt .ı.n -=-ndır ... • mu :miinhuımn. Franunm en meıhur sustu. Mesm 2200, birinciye 1 M. i 

~'yşe onu takib etti: Gemlik baglanıda llastlhk lub': aUeti Jeo Andre bisı'klet yanılarmı Fran «inciye so, iiçünoüye 20 ura lkraınn' 
- Vedalaşalım Ayşe! ......... dbetla4ekller: sa turu !kahramanı Pelisiye, futb<>l mnç - konmuştu. Yarışa bet hayvan işti~ 
·Her zaman kendini naza çeken güzel llaşglsterdi Şeihsadebafmda: {Hamdi). !!mlnöntm- Jannı beynelmı1el futboleii Gambelen etti. Bigalı Ra:lid AbAd.ın Aslanı bi-

d ,_ 1:1 de: CBasan Bu!uSO. Aba.rayda: CPer - · .~ ikad1:0 hemen genç a amın 60 arına Gemlik (Husust) - Gemlikte bağ - ya~. cili'"- Raşid Çeti.n"in Gümuş·· Ü ikincP" , tn>. Alemdarda: <Eşref iRet'et), Beya - eı.. -
atı1dı. • lara yeni bir hastalık arız olmuştur. zıdda: (Haydar), Fatihte: (Vltall>, Ba - Sporu en ileri götürmüı milletlerd!?ll ği. Hasan Kutlunun Yılmazı üçüne'fl 

- Kendimi tehlikede hissediyorum Bağctlann ifadesine göre yapnlklar • lk'lrlWJbde: (Merkezı, By1ibde: l{t\rıt Be İngiltereye bakınız: Orada yevmi gaze • lliijü kazandılar. 
Tekin. dan başlayan ve tedricen muhitini ~- şlrJ. telerde futbaıi yu:ısl görmek is'tenıeniz, Üçüncü k-0~uda birincillği Gön~ 

- Ne tehlik<?si AY.§e? O halde seni nişleterek salkunlan kurutan bu afe- ae,... cibeüalkk.iler: mutlan Jale; Cey.mls ıibi ıen merııf tut. Nazif Atabekin Mevzikası, ikin.ciı.a 
yalnız bırakamam. tin mahiyeti tayin edilememişt!r. :t.tlltw ca.dd611Dde: (Oalatasara1>. bolculaaın. yu.ılvile itarşı.l.qımıllllL lL K-emalpaşalı Mehmed Çıetin'in 01' 

A te1A.,. d'" t'" XurtulU§ta: (Iturtuıuı>. Maçkada: (Maf tla ,_ bir . ·_-~ 
yşe ~a uş u. Bütün bağlarda ayni hastalık görül- 'ka), Ga1atada: tİtlyoD, Btı1lkt&.fta: M- B()}csu mu b , rin,giıı en ço .. tanınan gast... ıtiçüncillüğü Karacabeyli Ffl" 

- Mahsus söylüyorum Tekin! Seni mektedir. Gttçı bu hastalık bağ lke - Tin}. lbobörii yannqtır. A.tlmın Sandrabudi11'i aldılar. _ -" 
tecrübe için bu, vazifen hakikaten mü- narlannda başlamıştır ve henüz ~iı ~ ttadtiır ~ Aclalarık1dler: Atletizm yu.llarım, eıld bir diiDy.a re. Üç hayvanın iştıimk etti,ği ÖÖT'~ 
hiırı. Mümkün olduğu kadar çabuk git. bir muhiti saıtıUf dllildfr. Bununla be- Ced*fiybde: <Bli1ük. YeJdellrmenlt, 1mr.dmeninin ka1emindmı tıbrsumız. !ti .qwia ıda Salim İneh'm Yına.ıt ~ 

Böyle demesine rağmen ona sım&ıkı raber. tıevessüd ihthnaline binaen leş- ~ dtt1•u, S.nıerde: ı<•m), hülisa e!eoı* ıcıılm:nk. her .spanı, yabnı cıi. lnegfülil Basan .Mutlunun ~~~ 
sarılmış başını gösüne koyınU§tu. Se- hm için Ziraat \Tekl1etinill ali:kadar Ad&l&rd&: LHaltl. o ~ l'9"fDdl khmelertn pn.lamı. fil ikinci. Susığıdıklt MeCW 'AJ,1111"' 
vüktekin son defa öpmek için yüzünü olması beklenmektedir. dan oJavnanan milmkün olduğunu ıörü.. Atını üçüncfl geldiler.. 

Ömer Besh 



S Temmuz 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
l _ Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Vekaleti tarafın

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu:. açılmıştır. 

2 _ 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur olup 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 _ Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa
caklar, ondan sonra arzu ederlerse mem1cketteki bütün sıhhi teşekkilllec kendi
lcı-ine açık olacaktır. 

4 _Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bes lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbas~rı tamamrn okula aid olacaktır. 

5 _ Okuldan mezun olanlar, barefll kanununa göre 17,5 U maaştan haşlamak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy
dirme ve barındırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eylfıl/939 da tednsata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul Ş:\rtlan şur.lardır: 

A _ Türkiye cümhuriyeti t.ehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe mü.c:aid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev-· 
raka bağlamak Jazımdır.a 

c - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iff Et ehlin den olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka b:ığlanacaktrr.» 

E - En az orta okul tahsı1ini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü -
ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.a 

F - Evli veya nişanlı bu~umnamak cevvelt<! evlenip boşananlarla kocası 
ölmüş olanlar kabul edilir. Bun:J aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir .a 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıdlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhl sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahiblcri okula jmfihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bun lan An.karadakiler M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vilaye! merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak
tır. Müracaatların 25/Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Talible:rin kabul edildikleri ve mektebe harP.ket etmeleri ayni malu!mlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekleri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016. c3559:t 

İnhisarlar U • Müdürlüğünden: 
Cinsi Miktnrı Mub. Red. 

Lira Kr. 
% 7 ,5 teminatı 

Lira Kr. 

149. 62 
aı. 26 

Eksitme 
Şekli Saati 

Açık ek. 15,SO 
• • 16 

~ eksiltme saatleri hizalarında 

"sı;:~~Şfil ··Jba ·ıdt n Levazım ve Mübayaat şu • 
besindeki aı. . . ~ac- -

IV. _ Şa~-~ • - ~:;;r.lt 0 .c' derıılt"fl F' esi sözü geçen ıubeden her gün 
am • _## v·( lı,;ın l 

parasız alınabilir. " •"l '·'·-.,-~n , ~,, 

V - İstekliler ..e~~:n gün 
paraları1e birlikte yukarıda adı geçen komisyona 

ve saatlerde % 7,5 güvenme 
gelmeleri. ( 4536) 

-------------~~·-----------------------------
" yapı işleri Tesisat ilanı 

Nafıa Vekaletinden : 
•4, 

l - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta bulunan Gençlik parkı.. 
na Ftıitre istasyonundan su isalesi tesisatıdır. 

~eşi{ bedeli 65.952 lira 50 kuruştur. 
2 - Eksiltme 14/7/939 Cuma günü saat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve imar i~ 

leri reisliği eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 330 üç yüz otuz kuruş be

del mµkabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4547 dört bin beş yüz kırk yedi 

lira 63 altmış üç kuruşluk muvakkat tem.inat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden 
bu işe girebileceklerille dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri :Azı.mdı~. 
Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel isteklilerın hır 
istida ile Nafıa Vekaletine müracaatları ve dilekçelerine en az bir kalemde 50000 
elli lbin liralık bu işe benzer bir iş yaptıklanna dair işi yaptıran idarelc~den 
alınmış vesika raptetmeleri muktezidir. Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmayanla!" eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü olan 1417/1939 Cuma günü saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabılinde teslim edecekler. 
dir. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. c2488, c4533:. 

Devlet demiryolları ve limanları işletm,si Umum idaresi il1:1!ar ı 
Sıvas cer ntelyelerinde lokomotif ve vagon atelyeleri ile takımhane zemi.. 

nine ahşap parke döşemesi işi kapalı zarf usuüle ve vahidi :ftat üzerinden ek.. 
sfümeyc konmuştur. 

1 _ Bu işin muhammen bedeli 27.000 liradır. 

2 _ istekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollannın An.. 
kara, Sirkeci. Sıvas veznelerinden ~ ~uruıı bedel mukabilinde alabilir. . 

3 _ Eksiltme 14/7/939 Cuma gunu saat 16 da D. D. Yolları Yol dairesmde 
toplanacak Merkez ı inci komisyonca yapılacaktır. _ 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin tek1if meJı:tubla1? ile birl~kte a~a.. 
ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 e kadar_ kmnasyon rıyasetıne 
&Evdi etmiş olmaları lazımdır. 

A a 2490 sayılı kanun ahlt!mına uygun 20'15 liralık muvakkat teminat. 
B » Bu kanunwı tayin ettiği ve&kalar. (~05) 

SON POSTA 

Dreıdner Bank Şubeıf 

Merkezi: Berllıı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: lrt. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banlıa iti * 

Selimiye Askeri Sabnalma 
Komisyonu ilan!arı 

Selimiye tüm birlikleri hayvanatı için 
20 ton kuru ot evsaf ve şeraiti dahlinde 
7 /Temmuz/939 Cuma günü saat 15 te 
pazarlı!kfia satın almaca.'ktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte kat'i teminat parala. 
rile birlikte-Selimiyedeki tümen satına!. 
ma lrornisyonuna gelmeleri. (4875) 

······················· ······································· ' 
Son Posta 

Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk iazetw 

Yerebat.an, ça;~i;;-me sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

Preventorium - Sanatorium 

Eksiltmeye 
konan maddenin 

cinsi 

Direktörlüğünden 
Miktıtrı Tahmin olu • 

kilo na ı Fi. 
Tutarı ilk Teminat 

I.Jra Krş Lira Krş Lira Krş 

200 000 
(250 kilosu) 

2 76 2750 

Eksiltmenin 
yapılacağı 

Gon saat şekil ------
Kesilmiş kuru 
meşe ve gOrgen 
odunu 
Meşe mangal 
komnr 

10 000 4 4.00 

) 
) 
) 
) 
) 

236 25 17.7.939 14 Açı) 

Tonu Tonu 

Gazhane koku 820 19 00 6 8'.> ) 641 65 ı i. 7.939 14.80 
Yerli kriple 150 16 50 2475 ) kapalı 
l - Kurumumuzun 1939 mali yılı ihtiyacı olan odun ve kömür hazırlanan şart. 

nameleri mucibince? şekil, gün ve saatleri yukarıda gösterildiği şekilde ek
siltmeye Jronulmuştur. 

2 - Eksiltme İstanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasibliği bina.. 
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler 1939 yılına aid Ticaret Odası vesikası ve yine 1938 veya 1989 
yılma aid ruhsat Unvan tezkerelerini ibraz edeceklerdir. 

4 - Kapalı zarf usulile yapılacak eksiltme için istekHlerin teklif mektublarmı 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde istenilen vesikalarla birlik muay. 
yen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon reisliğine ver. 
mel eri. 

5 - Yukarıda yazılı maddeleri vermek istiyeJİlerin yll'karıda gösterilen saat.. 
ten bir saat evveline kadar muvakkat teminatlarını Yüksek Mektebler 
Muhasipliğine yatırmalan ve şartnamelçri görmek istiyenlerin de hergün 
müessese idaresine baş vurmaları. (4732) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 

Beş adcd Firc7.e Tezgahı satın almacak 1 77 Kalem çelik Alınacak 
Tahmin edilen bedeli 23607 lira olan Tahmin edilen bedeli (130.000) lira o. 

beş nded fireze tezgahı Askeri Fabrikalar lan 77 kalem çelik Askeri Fabrikalar U 
Umum Müdürlüğü merkez satınalma Ko- mum Müdürlüğü merkez Satınalma K.o 
misyonunca 20/7/939 Perşembe günü sa. misyonunca 20/7/939 Perşembe günü sa. 

-=1=::;;=:::6=::;:==3=;===:=1=t at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. at 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Sene Ay Ay Ay Şartname parasız oiarak komisyondan Şartname (6) lira (50) kuruş mukabilin. 
Kr. Kr. Kr. Kr. verilir. Talihlerin muvakkat teminatı o. de komisyondan verilir. Talihlerin mm 

lan 1773 lira '15 kuruş ve 2490 sayılı ka. vakkat teminat olan (1750) lira ve 2400 
nunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vc~aikle numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindekl 
komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a. vesaikle komisy.oncu olduklarına vo bu 
Iakadar tüccardan oldukalrına dair Ti. işle alakadar tüccaraan olduklarına dah 
caret Odası vesikasile mezkur gün ve sa. Ticaret Odası vesikasile mezkur gün vr 

TÜRKİYE 14 JO 750 4UO 15o 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ ~70U 1400 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen efJrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımchr. ,. ............................................. ,~ 
I Posta kutmtı : '141 İstanbul 1 
l Telgraf : Son Posta E 

J Telefon : 20203 J . ~ , •............................................... 

atte komisyona müracaatları. c4788» saatte komisyona müracaatları. (4780) 

Belediye Sular idaresinden 
İdaremiz müstahdemini için ceman 111 çift ayakkabı. 

» 24 , çizme. 

Açık pazarlık suretile imal ettirilecektir. 

1 - Bu işe aid şartname idaremiz levazım sen isinden parasız olarak alına.. 
büir. 

2 - Talihlerin pazarlık g:.inü olan 12/Temmuz/939 Çarşamba günü .saat 15 de 
şartname mucibince müdüriyete müraca tlan ltızımdır. (4905) 



t6 Sayfa SON POS?fi 

EV/N])E ÇEHİR CEREYAN/ OLM4YANLAPA 
fITT RAKİPSİ'r 2 . İPEAL 

Dalma genç 
Dalma g1Zel 

~ RADYO 

1. 
Hem Radyonuzu "'ettr 

h ... de evt11tzl tenwtred• 

e .... balı Hl dan 2000 m. d•lgab 

Y•m e volttuk bir altOmQlat6rt• lflet 

5 lambalı 16 dan 2000 m. dalgalı 
e ..... yon için otomatik ayar tertlball "81'der 

t20 .oltlutl lılf pi ,,. • wottlutı ..... allQmQl..orte ..... 

~ 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

A iBi İNSE i ~02 İSTİKLAL .CAD 
6EYOGLU 

isimli 2 şaheseri, bütün dilnyanm d 
mükemmel güzellik müst3hzarlandıt• 

Ötedenberi memleketimiz kibar llemi.nil 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk . v•R•aiva 
. SATI~ 

VE ACENTÇLERINDE: • 
Kadın güzelliğinin sihrini terkı"bindf 

ıaklıyan en ciddi ve şayanı itimad marklo 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kaduuar içil 
zaruri bir ihtiyaçtır. Qldin letaf.S 
ve taravetini arttınr. Yallı, yalaz vt 
acıbadem cinsleri vardır. YAL OVA KAPLICALARI 

TEMAMEN AÇILDI 
Yalova kaynaklarının cHyperthermale> Radio - active ve müsekkin deva! 

auları, romatizma ağrıları, eiatik, her türlü asabi elemler ve nevriteler ile nikriz, 
fişmanlık ve şeker hastalığı gibi tegaddi arızalan ve hazım yolları bilhassa 

em'a ile safra kesesi hastalıklarının atrılı şekilleri (kolit, müzmin ve muannit 
&.dl, Spasmodique inkibaz, iltisak.it elemleri) müzmin sancılı rahim ve tenasül 

guddeleri emrazı gibi mütenevvi hastalıkların tedavırinde çok müessir ve asır
la.rdanberi de rnücerrebdir. 

Termal kür ve rejim yemekleri matehas.9ıs doktorların daimi nezareti altın. 
dadır. 

Kaplıcada su altınd;t veyahud kuru masajlar, fızyoterapi ve elektrikle te. 
davi dahi tatbik edilir, her türlü tıbbl tal}Iiller yapılır. 
Fiatlar: 

Termal otelde (pansiyonla beraber) bir kişi için 605 kuruştan 770 kuruşa 

kadar. 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuruşa kadar. 
Hususi banyolu odala: ve salonlu hususi daireler fiatlan 1210 K.r. la 1750 
kuruş arasındadır. 

Büyük otel ve Çınar oteli tamamen tecdid edilmiştir. Her o~da sıcak. soğuk 
akar suları vardır, konfor tamam ve mil kernmeldir. 
Fiatlar: 

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

Çınar oteli (pansiyonsuz) bir kişi için 200, iki kişi 300, üç kişi 400 kuru~tur. 
Kç. otel (pansiyonsuz) bir kişi 125 iki kişi 200 kuruştur. 
Taş otel (pansiyonsuz) bir kişi 100 iki kişi 150 kuruştur. 
Pavyon (pansiyonsuz) bir ldşi 50 iki kişi 80 kuruştur. 
Fiatlarda se:rvtı; % 10 lan dahildir. (4793) 

HR$RRRT 
sıhhalinizi 

h/Jtf/tf edi!JOl 

011ınnı 

iT 
ile ö~ iirUn~ 

1 
St.LANl~ BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 

• 

Satıhk Marangoz 
Fabrikası Eksir Balsamin Kanzu 

Cildin daimi yumuşaklığını tembı ed 
Taksimde komple bir marangoz ateı79 ma- Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ti' 

klneler, pres ve bütün teferrüaWe aatılılı:tır. mamen hale eder. Tra§tan aonra cilclf 
İstJyen Tepebaşı Asmalımesçid, Şehbender lltif bir serinlik verir. 
sokak 5 No. BablkJan ap. kat S No. a e mü- İngiliz KANZUK eczaneli 
racaat. Beyoğlu İstanbul 

fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TiirldyeJeki Subelttiı 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

SELAN1K - ATtNA 

• 
Her nevi banka muamelelen 

Kiralık kasalar St'rvw 

,.... Akba kitabevi ·9' 

l
Her dilci(\n kitnh, ~azete, mecmua 
satar. SON POSTA'nın Ankıus ba· 
yJidlr. En iyi kırtasiye malzeme---> si mevcuddur. ·---, 

r:
~ Doktor. 1. Zati Ogel ~ 
elediye karşısındaki muıtyeneha· 

esin te öğleden sonra hııstuI mu 

--• kabul eder. 

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

\lan Tarifemiz 
Tek sütun santımı .................... ······ 

Birinci .ahile 400 lıuraı 
ikinci Nhile · 250 >> 
V çüncü .ahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 ,, 
iç ıahileler 60 » 
Son sahil• 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilin yaptırac;ak. 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifem.izden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

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

lılncdık KoUektll Şinetl 
K.&hramanude Ban 

Ankara cacldesi 

Son PMta Matbaasa 

Mqriyat Müdürü: Selim Ragsp BtMg S.....,, BlfEÇ 
aAJdPLBBt: A. ftn. VŞAKLlQlL 

T. C. ZiRAAT BANKASI 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

zıraat Bankaaında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf helablarmda en al 
50 liras! bulunanlara tenede 4 cllfa çekilecek kur'a ile qaiıd&ld pllna 
ıöl'9 ikraıniye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00() " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 " 
160 " 20 " 3,200 tt 

DIKKA'f: Heıablarındaki paralar bir sene içinde SO liradan qail 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar tenedcı 4 defa, 1 E7161. 1 BiriDdkinun, 1 Mart w 1 lladıd 
tarihluinde çekilecektir. 

Devlet Danizyolları 

Modurıuau 

işletme Umum 
llinları 

Adalar _ Anadolu _ Yalova hattı yaz tarifesi 6 Temmuz 939 Perpmbe lflll 
den itibaren tatbik olunacaktır. Yem tarife iü:elelere ualmıttu. (t151) 


