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Danzig eki hazır klor 
i.izerine Lehistan Valiler Parti Başkanlık 

bugiİn bir nota Veriy· OF . vazifesi?i diğ~r 
hır zata teslım edıyorlar 

İngiltere ve Fransa da agni şekilde Parti Genel -

bir teşebbüste bulunacaklar Sek~eterinin . . 
------. Valılere tamımı 

Dün V arşovada mühim 
bir toplantı yapıldı 

.......•.. ; .............................. ·-···---, 
Milli tilef Ankara s (AA.) - Ckoo başkanlık 

T divanının üç yıl evvelki kararlle bir -
talebe kam plDl ~tirilmiş olan Parti ve Hük!ımet fa -

aliyet;, Partinin beşinci Büyük Kurul
zf ya,ret etti taymca tanzim ve kabul edlien nizam-
Aırkara 5 (Husus!) - Miill Şef İs. name hükümlerine uyularak Genel 

met İnönü bugün saat on birde re • Başkanlık divanının 7-6-939 tarihli lm
fik:a.lan ve maiyetleri erkAnı ile be • rar:tro tefrik edilmiştir. Parti Genel 
raber Gazi liresfnin Söğüdözünde Sekreterliği tarafından yeni kararın 
lturduğu kampı .teşrif etmişlerdir. tat'bikatı hakkında Vali ve Cümhuriyet 

(Devamı 2 nci sayfacfıV Haine Partisi Başkanlıklarına yapılan 
·-...................................... --....... J teb'l.iğatı. aynen dercediyoruz: 

Bulgar Başvekili 
Hitlerle görüştü 

(Devamı 2 nci sayfıı~) Genel sekreter doktor Ttızer 

IBir .A\lman gazete i iki 
memleket arasındaki 

dostluktan bahsediyor 

Harici vaziyet ve 
harici ticaretimiz 

Parti müstakil grıJp reis vekili 
hükumetten izahat istedi 

-
Hitler Rusy~ga ittifak teklifinde b11lunmuı 

Londra 5 (Hususi) - Nazırl ar mecli. vam Kamarasındaid hususi odasında lk1n.. 
si, bu sabahki haftalık mutad toplantısın. ci bir toplantı daha yapmıftır. 
~an maada, öğleden sonra başvekilin A _ (De't'aım l l inci sayfada) 

Haf auda şenliB 
-----:'--

Dün Hatay ıehirlerinde kahra'!lfr 
askerlerimiz geçid resimleri ga~ 

ve şiddetle a/kışland' '' tf 
Şenlikler sabaha kadar ",11.m 8 1 

Harice sevkedilmek 
istenilen kokmuş bir 

mal vapurdan çıkarıldı 
~r,Zanırla~ken Moiz isminde bir tüccar Mudanya ll 

.... ....,..Mlf' yıJdönümü olmak. dola . manından Alman bandıralı Donna Ya U: 
·Bata c6 kun b" YISıle bil - runa. harice scvkedilınek üzere 20 P 

Hataya ilk !' y(D ş: lırl b_ay~am §enliği için. ipek koza kırıntısı yüldet~iııtir Ş?l bbal!e 
. avamı ıncı sayfada) (D • ı- • ı e .uı.. İskenderun 5 (Hususı surette evrunı 11 ınci sayfaq) 

diğimiz muhabirimizden) - Bu 
raman Türk ordusunun Hat · _. 

Hariciye ve Ticaret 
Vekilleri yarın Merli>rel 

izahat v~"'dl<ler 
.. usi) - Parti muıc.UJI 

Ankar•ekili Aü Rana Tarkan bu _ 
gru""yilık Millet MecHsine nti sual tak.. 
• • 'Ve.mtişti.r. 

~ Rana Tarhan hükOmetten hıuict 
Vaziyet ve hımr.t ticaretimiz hakkında 
fzahı:ıt ht~~ür. Hariciye Vekili üe n -
oaret V~~?ın bu ta:krirJ~re Büyük Mn. 
let Mdillsinın Cuma günkü toplantısın.. 
da ahlar vermeleri kuVVetı h 

l . e mu te _ 
me dir. Ali .Rlina Tarhan 

Vekil! • bir ehenuru · 
enn verecekleri izahatın ~·...ı'k d" yetı haiz olaca.ır.. t .. ı._,_ 

• < vu.J.. ilmektedir. a 4 ... l.Ullll e • 

ispanya harbine i§tirak eden ltaly.,. askerleri Napoli sokakları7><1a 
(Yazısı 11 inci sal'llu-.dal 

--
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Her gün Resimli Makale : - istirahatine düşkün olandan cesaret bekleme Sözün kısası 

Yazı Çok 0/Juta ~in 
Bugün Kvnamadı 

.............................................................. 
Milli Şef talebe kampını 

ziyaret etti 
(BC1JtaTaf\ 1 inci sayjada} 

Cilmhurreisimiz, nizam kapısında mek.. 
teb müdürü Necati A'ksu, kamp komuta. 
nı yüzbaşı Arif Güvenç. nizam karakol 
nöbetçileri ve k.ıt'ai muntazıra tarafın • 
dan karşılanmışlar, çadırları gezmişler, 
talebe ile konll§llluş1nr, onlara ayrı ayrı 
ntif at etmişlerdir. 

-····-
Tahtakurusu 

,,_ _______ I!. Talu 

Tuhaflard'an rahmetli Manas Efcndt 
dermiş ki: 

- Avrupayı Asyadan ayıran iki şey 
vardır: Boğazlar bir •• Tahtakurusu, iki! 
Gerçek: Bu pis kokulu mahlUk. A vru -
pada en son bizim memleketimizde ba • 
nnınıştır. Sanırsınız ki havamızdan, su .. 
yumuzdan, iklimimizden hoşlanıyor, kL 
fir. Ve bir türlü ayrılamıyor. 

İn'Önü kampta gördüğü fevkalad~ ;n -
tizamdan 4olayı kamp komutanına mem. 
nuniyetlerini izhar etmişler, talebenin: 
cSağoh nidalan arasında kampı terkeL 
mişlerdir. 

Her şeye katlanmasını bilenden her türlü cesareti bek • 
liyebilirsin. 

İstirahatin~ düşkün olan adamın cesaret bahsinde alaca. 
ğı numara sıfırdır. 

Şüphesiz llti tahtakurusu bu yurda 
ahşırb ev an'anesi ile beraber yerleşti. La. 
kin beton devrinde bile biz onu yaşat .. 
manın ve üretmenin yolunu buluyoruz. 
Baznn, hali, yolu oldukça yerinde bi.r aile 
yepyeni bir apartımana taşınıyor •• Ara .. 
dan bir yaz geçti mi, ıkapı pervazları, sil .. 
pürgeHkler, sandık odasının taban tah .. 
taları, hikmeti Hüda, başlıyor ka~ namı. 
ya! 

Vilayetlerde Parti işleri 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

Vali ve C. H. P. Başkanlığına: 
Parti faaliyeti ile hükfunet idaresi 

arasında daha ameli bir beraberlik te
mlni için Genel Başkanlık Divanınca 
.ittihaz edilmiş olan 18/6/1936 tarihli 
kararın refi ve Beşinci Büyük Kurul -
tayca yeniden tanzim ed~lmiş olan ni
zamname hüküın~erinin yerine getiril
mesi hakkında 7 /6/1939 tarihinde Ge
nel Başkanhk dtvanınca yeniden alın
mış ofan karar sureti bağlı olarak gön

bir koca 180 bin lira ır -····--·--· .. ···--·---"'\ Yunan Kralının 
Eder mi? 

1 
HergUn bir fıkra Kızkardeşi evlendi 

Tahtakurusuna o !kadar alışmışız ki, o .. 
nu adeta ailede11 sayıyoruz ve utanmıyo.. 
ruz da •• İçimizde. onu beraberinde yol ., 
culuğa bile götürenler var. Öyle olınasay. 
dı, biz.im trenlerde ve hatta yataklı va .. 
gonlarda onun vücudünü nasıl izah ede .. 
bilirdik? 

derilmiştir. 
Val1lerimizin Parti Başkanı sıfatiyle 

3 senedenberi yurdumuza ve Partimi
ze yaptıklan hizmetlerin şükranını e
da ederken bundan böyle de Partiye ve 
teşkilatumza karşı yakın alaka ve sa -
mimJ müzaheretlerini esirgemiyecek -
leri hakkındaki ümidimi samimiyetle 
izhar etmek isterim. Yeni nizamname 
Parti Genel Sekreterinin Devlet Veki
li olarak İcra Vekilleri Heyetine gir -
mesini temin etmiş ve bu suretle Par
ti ve Hükfunet beraberliği esasını mah 
fuz tutmuş olduğundan esasen Parti ' 
HUlkfunetinin yüksele birer nıcrn.uru 

1bulu n ;vau arkadaşlarımın şimdiye 
kadar ol~ ~i buooan sonra da tet- .. _ 
kUltumza a~I yardun ve hll!layede Bu genç ve guzel kadının neden boy. 
bulunmalannı ~ii buluyorum. l~ ~,:11zun durduğunu merak etmez mi. 

Yeni nizamname ... öre bütün vin. Sınız .•• Anlatalım: 
yellere daimt Parti ?iuett.\ş\ gönde -ı Bu İngiliz bayanı. meşhur İngiliz mu.. 
~ P rti BaşJcarr., (!ından çe- ga..ı. ~veleıinden birinin aleyhine kocası. 
kllecek o1an Va · nn ~i:t~ İdare nı ayru 'ıtk onunla evlenmiş olmak ld 
~ azalanndan birisini endi ~· diasile bir a~ • 
vekH tayin etmeleri ve aSl'l idare reı~. minat istemiştir~ ve l80 bin lira taz.. 
intihabwun nriifett.lş\er maha erinde zu b. h .1 d4ı'keınede böyle malı.. 

ı. ır çe re ı e er(). 
Jşe başladıktan sonra yapılması muva- cam ~· . a,nJatmış: cKo. 
ç_ı. •• ..1 :~ .... ü ı çok sevıyordu. F ~ b f 
~ sıonı ın~· T ~ u ettan 

Bu sebeble şimdilik başkanlık veka- oyuncu ka<h.:ı onu kandırdı, benı.. 
1et1ne v ilayet idare heyeti azasından ğuttu> deaniştiı . Mahkeme henüz ~~ı • 
milnanb g~receğiniz bir arlkadaşı ge - rını ve.rmif değildir. 

Zemane çocuğu 
Adamın biri kendine kostümlük 

kumaş almıı, evine getf.rmi§ti. Ku -
maşı açtığı mm.an on yaşındaki oğlu 
da baktı: 

- Çok gilul kumaı baba! 
Dedi. Babası.: 
- Aptal, diye cevab verdi, ktı • 

maşın tersine bakıyorıun. 
i - Sen el.bi.!e vaptınp giydikten 
1 birkaç sene aonra kuma§ııı tersini 
! çevirtip ba714 ondan yeni biT elbise 
i yaptıracağını biliyorum da onun için . 
5 kumaşın tersim baktım, beğend~imi 
i ıöyledim. 

~------~--------J 
DiJnganın en meıhur 
Terzihanesi kapanıyor 

Evlerimizin ekseriyetle temiz tutulma.. 
sile övünürüz. Tahtalar gıcır gıcırdır. Du .. 
varlar badanalı .• döşeme kübik, ~.ynalar 
pırıl pırıl .• yataklar tiril tiril ... 

Hele bir gececr1t yatıya kalın da gö • 
rürsünüz! Haşerat bareminin her dere ., 
cesine me.nsub, irili uf aklı, ibabaç, sıska, 
atılgan, nazlı, yıllanmış, yavşak, bir tah. 

{ takurusu ordusu, ikah kol nizanunda, kAh'. 
perakende yürüyüşle sizi öyle bir sant 
sarar iki kaldığınıza tövbe edersiniz. 

Ertesi gün de ev sahibine, işi teklif • 
sitliğe vurup ta, şikayet ettiniz mi idi, size 
ka.tJı tecahülden gelir: 

- A! Nereden çıkmışlar? Kanapede 
vardı bese'belli.. 

Hayır. Evinin her köşesinde tahtaku • 
rusu kaynadığını o da biliyordur. Lakin 
alışmıştır da aldırmıyordur. Çünkü tah. 
takurusunun da, rakı ve afyon gibi tir .. 
yakisi bulunduğuna ben eminim. Başka 
türlü biz bu iğrenç nesneye bu derece ta.. 
haJrul!~astcremezdik. Muhakkak ki tir. 
.ıç uJ.şüJ' 

İtalyan hanedan ailesinden Dük [ kat'ıyen 0 r ~~·~'\~~ ~r 'C~n v~ge~e:a. 
J.eto ile, Ymımııistan kralının kıs kt olmakla bera -~ e~"' r .~undaki ıddıaml.3 

""" • ~.Joteyim. Prenses !rene 1".lora.n.98da evlend.11 dedikodulaI'(lan ,«:'b-vr ~J'. 
lfinde 50 prem ve prenses bulund. den bu hayatın pek arzQn"~L~ olur? Bu 

· ·. linl damadı kilised ı>.~" hayat olmadığını aT'~lYJ? .. ~ti • ... ~yed 
Inı.Inü., ge e en ç hat bir ömUr s .. ~ 1 ü • 

gösteriyor, ;. le uğraşmaktan um:.-=• er gibi Tim. 
- · . 8 ~<-~nç beliyooeıı 

/ngilterede paralı ilk f~-:;:. ha ~ -•oy k 
1 ~:.:· l.>ı anmış, ne çı ar 

mekteb/er kapanmak İçleri~vıyıl vıyı tahtakuru•ile ka)nach~ 
tan sonra?! .• 

tehlikesinde 
ıtlrerek vazifeyi kendisine teslim etme- :hııgilterede paralı Uk mekteblerin ma. 

~!;ee=~:a ~~;, s::1:!1~~; Yaptıgı agalclcablarlq ayak ll sıkıntılara maruz kaldıkları. zengin -·A~·k;.:~ .. ~j·;kİ;ik···;;··h;·;~g;·~·.--
gı ile gözlerinizden öperim. agrılarını tedavi eden çocuklannın, eskisi glbi bu müesseselere şirketi aksiyonlarmı belediye 

C. H. P. Genel Sekreteri k d rağbet etm~ anlqıldığından 190 ka • 
Erzunnn Meb'usu un uract dar başmuallim, Canıterbury bqpapaa;ı _ Saim ahyor 
Dr. A. F. Ttizcr L~ndrada Joclc Donagby isminde ale- nm riyaseti altında toplanarak mUesse _ Ankara 5 (Hususi) - Belediye meclisi 

lAde bir kund'uracı, günün şahsiyetleri a. Dunyanın en mbrihur terziha:Jelerina.,m selerinin !kapanma tehlikelerini önlemek bugün belediye reisi Nevzad Tandoğanın 
ltalyan filosu Şarki rasına karışmıştır. Olur olmaz ayak ağ • biri olan Londradaki ~· aparelli müesse- i~ tedbirler arıyacaltlardır. ,. reisliğinde :fevıkalade toplantısını yaptlıı 

Akd 
• d l -1 Ankara Elektrik ve Havagazi şirkett 

enız e rı arını, SlGU8nnl elinin sihirli temasla • sesi Kapanmak Üzeredir. adam Şiyapa. 1 l aks;yonlarının belediyece mübayaası için 
bir cevelan yapıyor rile iyi eden kunduracının evi, günden ırel i 200 ü aşan ınfıstahdem rine bir aya ngilt•rede muhtemel bir Belediyeler Bankasından üç yüz bin liac 

Roma 5 (A.A.) - İkinci İtalyan filo. güne artan ziyaretçilerle dolup boşal • kadar iş bulmalarını bildirnü • Buna harb İÇ 1'i ı·ıısan ralık istikraz akdi hususunda reisliğe me.. 
su, şarkt Akdeınrzde bir cevelan yapmak maktadır. Hastalannın derdini ayakları. sebeb de işlerine yetişenıeme.~i, ~O den kanı zuniyet v4rilmesi hususu görüşülürken 
Qzere Pazar günü hareket edecektir. na bııkarak teşhis etmektedir. Kunduracı fazla işçi çalışn:ı Paris mer!tc:?i ile, ev- toplan Tandoğan geniş izahat vermiş, bu işin ta.. 

Ağustos bidayetine kadar devam ede. doktor, ameliyata inanmamaktadır. A york §Ubesini idarede güçliik çekmesi U-. !n . . . hakkuku için yüksek mesai sarfeden Na. 
cek olan bu cvelnn esnasında filo Lib _ yaklarından m t .b 

1 1 
- Dünyanın en me?hur kadırı1 lt'l, hep Şi- gıltere 8lhhiye nezaretin emtile. Iia Vekili Cebesoyun adını hürmetle an. 

yayı ve Ege denizi limanlarını ziyaret e - k 1 d . uz an o an ar, nasır çe • yap~fünin makasından çıkma tuvalPt kadın ve erkek bütün İngiliz vat • mıştır. Meclis Nafia Vekiline fillcranlan. 
. en er, aıma damar ağnlıtn diz kesik · • 1 kendi l T decektır. . . ' • leri giyerler. 'rerzi kadın ıenede 500 i1~ ann, arzularile muhtelif dispan. ı, saygı annı arza andoğanı memur et. 

Fil Amir . . lıklerı duyanlar onun yaptığı k d . . . ~ Ta d w r · k N oya al Mını kumanda etmekte. . ' un u • 600 arası model çizer. Bu m.1delierin ek serlere gıdere« kan vermeleri tebliğ o • 1. v· n ogan mec ısın arannı a • 
dir raları gıydHcten birkaç gün sonra tama . . . . . - 1 Bu . . . . . ıa ~:lle telgrafla bildirmi§tir. 

• · . . • sel"ISI gece tuvaletlerı, kımun?lar ve bır unmuşıur. ış ıçın de bir milyon gö • ··-········ ..... 

Ç 
men ıyıleflllektedirler. Şimdi Londranın kısmı da şapka örnekleridir. nüllüye ihtiyaç vardtT'. Toplanan kan • T .A ... i{ .. v-·iM ............ 

ekos)ovakyada elden ele e~ meşhur ayalcltabı mağazalarından bi. Madam Şiyaparelli evlidir ve Ameri. lar, husu.si murette hazırlanmış kablarda ır------=-=--=-===---==---
gİ zlİce dolaşan bir tamim n onun damgasını taşıyan ayakkabılar kada yaşıyan bir kızı vardır. Resimde sakianaca'k. Ve }ıarbde icab ettiği ia _ T EM MU "Z. 

Nevyork 5 (A.A.) - Beynelmı1el satmıya haşlamıştır. bu kadını görüyorsunuz. man Jrnllanılacaktu-. ı-R-... -.-.-.. -..---------
-::::=:::=:::::=:::=:::==:::==:=:=:=::=~::::=:=~~==::::=::::=:::=:=::=::::=:::=::::=::=::~~:==:::==~~~--==---=-----==- 6 Anıııı~,. Nevyork sergisindeki Çekoslovakya ko • ~ Ull wa 

mJseri George Janecek, dün Çekoslovak. 
yada gizliden gizliye elden ele dolaşan 
biı- tamimin suretini nşretmiştir. 

1 STER 1 NAN, IS TER 
-Haalrq 

:ılS iNANMA! 
RHal Hu -Hasır 

1030 62 

PERŞEMBE 1 
Tamimde halka Alman istilasına karşı 

yapılacak pasif müdafaanın, prensibleri 
anlatmakta ve direktifler verilmektedir. 

Bir arkadaş anlattı: 

c- Her milletin bir hususiyeti vardır, tabii bizim de ola. 

cak, dedim. araştırdım, birçoklarını buldum, bulduklanmın 
arasında en garibi nedir bilir m.i.;iniz? Türkiyede küçük 

ayaklı erkek mevcud değildir. Hesab daima ortadan başlar, 

büyüğe doğru gider. Tereddüd mü ediyorsunuz? İşinizin az 
olduğu bir günde mağazaları dolaşınız. !koca İstanbul&la 38 
numaralı bir iskarpin, 9 numara çorap bulam~nız. Dük. 
kancıya sorunuz: 

Ce. Evvel AK 1 

Tamimde, ezcümle şöyle denilmekte _ 
dir: 

cBin senelik bir mazisi olan sekiz mil. 
yonluk bir milletin serbestçe yaşamak 
h.u.su.sun<Iaki meşru hakka inanınız.> 

1 STER 1 NAN, 

- h'rkek ayağı iskarpin jçin 39 dan. çorap için ondan 
başlar, derler.> 

1 STER iNANMA! 

s. o. 

18 2 17 
e 38 

llrfadl Alrt•• ı Yattı 
5. D. 5. D. J. O 

z. 1J 18 16 18 lıl .. , 31 45 

E. 4 . 1i 8 !li U - 2 01 
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~ t ·EL! G RAF HABERLERi 
SrıyCl\ 3 

1 • ··~, 

. Posta Telgraf ve 
Telef on memurları 
arasında terfiler Milli Piyango idaresi teşkiline! A_nk~ra bir~ fahri~ası 

• • • ınhısarlar ıdaresıne Ankara, 5 (Hususi) - Birer derece terfi e
den posta telgraf telefon memurlnrının 1 -
stmlerinl bildiriyorum: • Bıçak kemiğe 

dayanmıştır aıd kanun kabul edıldı devrediliyor 80 liradan 90 liraya terfi edenler: 
Yüksek Fen Heyeti azasından Mehmed A

li Özknrdeş, Telefon İşleri Reisi Hasan KA -
Bütçe encümeni mazbata muharriri, Willi Piyango 

idaresine eski piyango idaresini tasfiye vazifesi 
verilmemi~ olduğunu dünkü toplantıda beyan etti 

Ankara 5 (A.A.) - B. M. Meclisi bu Bu izahatı müteakib kanunun mad -
~ Refet Canıtez'in başkanıığında deleri okunınll§ ve tasvib edilmiştir. 
~planarak ruznamesinde bulunan Diğer·lamunlar 
~addelerden ikinci müzakereleri ya - B. M. Meclisi bugünkü toplantısında 
oıpılacak olan Iciyihaları tasvib etmiş ~e kabul ettiği kanunlarla başka hiç bir 
t1ii.ğederini de müstaceliyet kararlarııe ticari muamelede bulunmıvarak yal -
'müzakere ederek kabul eylemiştir. nız kendi yakacağı kömürÜ almak Ü -
Bunlardan cMilli piyango» idaresi teş- zere Zonguldak ve Ereğli limanlarına 
·filline aid kanunun müzakeresinöe so- gelen bilumum gemilerin sıhhi mua -
i rulan bir suale cevaben bütçe encüme- yeneye tabi tutulmakla beraber alın -
m mazbata muharriri Sırrı verdiği cc- ması Iazım gelen sıhhat resmi ile vize 

vabda bu kanun ile Tayyaye Cemiyeti- resminden muaf tutulmaları, evlenme 
.nin piyangoya aid evrak, ayniyat vesa- işler!ne. aid bilıimum evr~ın Mal~y.e 
iresini yeni idareye devretmekte oldu- Vekaletı tarafınıdan tab ve ıhzar ettırı-
- Ta cem· et· · ·· ·· ·· ierek Dahiliye Vekaletince kövlere ve .gunu, yyare ıy mm uçuncu şa- . w . . 

..... ı ı l ı ı · · k . bclcdıyelere parasız olarak verılmesı, 
uıs ara o an muame e erının ve eşı - ..ı 1 t d . 1 . '··-'-"~ stok · · . . . • aev e aıre en ıUı k:U:>ıye ·u ıçın ve-
lli!ye aıd ıhtılafların gene Tayyare ~- rilmiş bulunan bir buçuk milyon lira -
~iyeti ile halledileceği, yeni teşkil e - lık mütedavil sermayenin iki misline 
füJmek.te olan «Milli piyango» idaresi- ilblağı, Türkiye ile Yugoslavya arasın -
ne eskı piyango idaresini tasfiye vazi - da Belgradda imza edilen afyon anlaş
lesi verilmemiş bulunduğunu söyle - ması tasvib olunm~tur. 
miştir. Meclis yarın tekrar toplanacaktır. 

Yeni kanun liyihaları 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün Adliye 
Vekaletine bağlanmasına dair layiha ile diğer 

muhtelif layihalar Meclis ruznamesine alındı 
Ankara 5 (Hususi) - Meclis ruzna - tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki 

mesine alınan kanun layihaları sunlar - ve bu müesseselerin işletmeleri hakkın -. . 
dır: da kanun layihası. 

" • k l" •h zım Aktan, İstanbul P. T. T. Müdürü Mazhar 1 enı anun ayı ası Derlner, İstanbul Telefon Müdtirü Niyazi D B ütün Avru,pa matbuatınır 
Yazan: Selim Rngıp Emeç 

Meclis ruznamesine alındı Tezer. tonu son günlerde şayanı dik 
70 liradan 80 liraya terfi edenler: 

0 Baş Mufetti§ Tevfik Dinçe!, Telefon İ§ _ kat bir ciddiyet ifade ediyor. İngiliz ha . 
Ankara 5 (Hususi) - Ankara rman ıeri Reis muavini Kemal Kalmuk, Mühendis riciye nazırı Lord Halifaksın son nııtku 

çiftliğindeki bira fabrikası ile tesis3 t ve İbrahim Şükrü Esgün, mühendis Emln So - münasebetile tezahür eden bu ifade ne _ 
müştemilatının ve arpa silolarının İnhi. zen, fen müfettlşl Abdullah Zuhtü. zaketi, Tenunuz 939 ayı ile geçen Büyük 
sarlar Umwn Müdürlüğüne devri hak - 55 liradan 70 liraya terfi edenler: Harbin başlangıcı olan 1914 Temmuzu a. 
kındaki layiha vuznameye alınmıştır. La- Levazım Müdürü Sakin Gökdoğan, Post.n rasında büyük bir müc:abchet knvdet _ 

İşleri Reis muavin lt?rinden Eyüb Sabri Ar- ~ J 

yiha esaslarına göre fabrikanın işletmesi serim, Nazmı Erkmen, telgraf işlen reis mu- mektedir. 1914 senesinde Umumi Harbin 
için lazım olan ve hususi şahıslara aid avinl Hikmet Tekcbaş, Telefon İ:şle - patlamasına sebeb olarak İngiltercnin 
bulunan su kaynaklarını ve kaynakların ri Reis Muavlnl Cevdet Altan, fen müphem vaziyeti ileri s~rülmekte idi. İn. 
çıktığı ve muhafazaları için mukiazi yer. müfettl.şl Hüseyin Hüsnü, Ali Fua.t Akan, giltere, o zaman, bir harb vukuunda ihti. 
leri veya su bulunduğu umulan araziyi ~·~~~ :n::ın, ~it ~ürsoy, :;e~h~n ;· ~· T. yar edeceği hattı hareketi evvelden bil _ 
t h . l U: Mu··du .. rlüğü umumi is u uru enan na' Kocae · · · u - dirmemic: oldugu~ için Almanyanın cu··r'"tı· n asar ar mum ~ - diirti Şükrü Acar. :.- "' 
timlak hükümlerine göre istimlak ede - 45 liradan 55 liraya terli edenler artmış ve mezkür devletin bitaraf kalaca 
bilecektir. Hukuk Müşavir Muavini Tahsin Çetin, Te- ğı kanaatile Alman orduları seferber edil. 

Devir tarihi 31 Temmuz 1939 olarak lefon İşleri Reis Muavini Nuri Eket, Fen Mü mişlerdi. Fakat bugün vaziyet öyle değil_ 
t bit dilmi tir. Devlet ziraat işletme fettişl Hnlll Hilmi Evgtn, Hilmi Argun, İs - dir. İngiltere hükümeti, hariciye na1.ırı _ 
es e ş . . 1 tanbul P. T. T. Hukuk Muavini Tahir. f> 

kanununun bira işlennde kullanmaKta o 40 liradan 45 liraya terfi edenler: nın lisanile müstakbel narbde tutncağı 
duğu muvakkat ve daimi kadroya do. - Fen Müfettişi Halil Edib onat, Zlhnl Kı - yolun istikametini şimdiden bildirmiştir. 
hil memurları kurum tarafından verile- sagörek, Halil Ankan, Hayrettin Cıdar, İs- Bundan dolayıdır ki garbi Avrupa gazc.. 
cek bir liste ile bu :kanunun mcr,'iyeti ta- mail Hakkı Tanışmcnt, Telgraf İşleri Şu~e telcri, bir defa daha dünyanın mantık ve 
rihind Tb n İnhisarlar Umwn Mü - Müdürü Baha, Es~ P. T. T. Mü~ürü ö- selim aklına baş vurarak vaziyetin mu _ 

en 1 1 are . mer Nurznt, Fen Mufettlşl Ali Riza Unsal. 
dürlüğüne devredilecektır. 35 liradan 40 liraya terfi edenler: hascbesini yapıyorlar. Bu arada şunu da 

Glimüşbnne P. T. T. Müdürü Abdüıbaki, kaydetmek lazımdır ki lngilterenin bu :ı.. 
Fen Müfett~I Hasan Süreyya, Hayrettin, İb çık hitabı, alfikadar memleketlerde kafi 
rahim Güvcndeğcr, Fen Müfettişi S::ı.dık Mü- ehemmiyetle nazart dikkate alınmışa be:ı 
eyyet, Abdülkadir Önderınan, Müfettiş Sıı.lft.- zemez. Vaküle Avusturyanın ilhnkı ve 
hattın Yener. 

30 liradan .35 liraya terfi edenler: Çekoslovakyanın istilası esnasında olduğu 
Mufettlş Celfı.1 Ba.şanr, Müfettiş Muavini gibi İngilterenin mesela bir Dançig teca 

.. Behçet Sözer, Telefon 4lerl Şube Mudür vüzü karşısında da tıareketsiz kalacağı 
Hususi bir vazife ile Moskovaya gon- Muo.vynı Samahat Korman, Müfettiş Mu:ı - kanaati mevcud gibidir. Halbuki vaziyet 

derileceği telgraf haberlerile bildirilen ve vinl ihya Sono~lu, Reşat ~nl, Necml Öz - şimdi hiç le öyle değildir. 

Tayyare He Ankaraya 
giden Alman sefiri 
dün trenle döndü 

S h .1 y ·ık- den An.. kazancı Şerif Tiyanşnn Süleyman Çangn V . 
alı saba ı tayyare ı e eşı .?Y_ . . İstanbuİ posta servis şefi Nurettin Ergün. ' e gerek Italyadan, gerek Almanya _ 

karaya gitmiş olan Alınan buyuk elçısı 25 lir:ıd:ı.n 30 liraya terfi edenler: dan, kuvvet istimali suretile hangi i~tika. 
Von Papen, ayni akşam Ankııradan ay - İstanbul Telgraf servist şefi S:ıliihnttln mette olursa olsun, yapılacak herhangi 
rılarak dün sabahki ekspresle tekrar şeh. Pek.sun, Edirne Telgraf servisi şeri Eşref Ci- bir genişleme hareketi, bu devletin, 

0 
_ 

rimize dönmüştür. der, Çorum Merkez şefi Numan ~ngü~. Ko- nunla 'beraber Fransanın ve bittabi müt -
Von Papen, doğruca Tarabyadaki yaz. eneli Merkez şefi. Bekir Sıddık Guner, lstnn- tefiklcrinin silahlı m k bel 'l k 1 

· . . bul Telgraf servısl şefi Nazmi Mnraı, Tel _ u a esı c ;ırşı a -
lık sefarethane binasına gıtmıştır. Von f ıs fi sın· S~k"'ti şacaklır. Bu hakikati hariciye nazırının grn serv şe eyman u u • 

1 - Tiyatro ve sinemalarla konser _ 5 - Ankara Elektrik ve Havagazi ve Papcnin bugünlerde Berline gidip git - 20 liradan 25 liraya terfi edenler: bir nutkile ifade eden İngiltereye muka. 

~rden devlet ve belediyelerce. alınmakta 
1 

Adana Elektrik 'lürk Anonim şirketleri miyeceği henüz belli değildir. Sivus memuru Hasib Erdemir, İstanbul bil, 1:1'ans~.. İngiltere ile ~utaba~atin~ 
olan damga, tayyare ve belediye resimle. hisse senedlerile üç Alman şirketinin bu • • • nakliye memuru Mustafa Nazif, Receb, Tel- kendı harıcıye nazırı vasıtasıle Pımstekı 
tire D .T hi . . . d . .. . • ~zmır Mareşal şerefıne craf memuru Yusuf Çamlıbe!. Konya Tel - Alman sefirine bildirmiştir. Bu hal va -~ aru aceze ssesının yuz e on nıs. uç şırketten matlublarının satın alınma. ı graf memuru Etem Yüksel, Jstanbul n:ıkll- . . 

1 
k b. h • . 

betinde birleşti ·1m . e d~if jtanun ıa. sına dair kanun lnyihası. b ki 1 d t ld ye memuru Şevket Ö:r.gör, Telgraf memuru ~ıyc~ın mut~ . ır vuzu .. pcy~a ~mesı~c 
yı"hası. ~ .... ayra ar a ona 1 1 Srınıl Eriç, Ali Söney, Çorlu memuru Celiil unkan verm~tır. Ve bugun, hıç kimse ı:L 

2 - Ta -ı. . :· .. SUyar, İzmir memuru Ali Hay~ar Bayer!, dia edemez ki, gerek Almanya, gerek İtal. füğ .. Pu 'Ve ı• ngı• ıı• Z asker"'J İzmır 5 (A.A.) - B:ıyuk Erkanıhar - Konyn memuru Hikmet Işlar, lstanbul mc- ya tarafından yapılacak en ufak bir si -
h kunun Adliye-• biye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak dün muru Tevfik Yücel, Edlme memuru Ali A - lah tecru-bes· 

1
.- •ik ld ğu b b 

1 a kı!fdsı- ı_ \\ • • • •. .• ist bul ta .. ı, a.>ı o u ceva ı u mı.. 
. / ~anu 'Cl ~ l akşam şehnmıze gelmış ve buyuk teza • tım, an pos. memuru Husey!n HJyrl, vacakt ş· a· k d b. k l 

3 ~ ~#\."'-- 't,, t• h • • d .. 1 k . ı telgraf memuru Ibrahlm Hakkı Gülyüzlü .1 ır. ım ıye a ar ır ısım eme _ 
Yen.,..~ v .. -.w>r.a ,,ıe J şe fJmız e ırath~ buaışı li~tŞtbır:l b kl l d Lfıtfl Tinç, Dursa telgraf memuru Şakir SU~ lerine tek bir islıih patlatmadan erişen bu 

Şe ır munase e. e ayra ar a O- ıs· t nbul p .. t ·k· d ı t · · • · · k' . mer, n a ... e memuru Huseyin Fevzi ı ı ev e ıçm, umumı bır tasfıyevc var. 
ce natılmış ve muhtelıf noktalara taklar ku. Ernınn posta memuru Tevfik İzmir memu manın tek yol - k t wd B 

Çıkana "Hay hay!,, düşene "Vay vay!,, 
,, ............ ..-.u ... ~,.~..-----..~__..... ...... • ... __....._ ••••• ' • • ...... --.. 

uriİhuriyet ,, in dört değt!rli 
uzvu mebus namzedi 

(Cümhuriy t) / 0
'- • • • . . e re ıRımı.zın 25 Mart nü•ha•ından bir parça 

M uhittın Birgen b • 
!kında gazetemızd ' are_m .layihası hak.! tide özür diledi) serlevhasını koy.muş. 
""amedeki k"yıdl e yazdkıgı b~ yazı nizam. Muhittin senelerdenberi cSon Posta> aile. 
4• Q nra ay Jrı gcırüld .. - .. . . . 
Parti me'b'usu olmak sıfat·ıc p ~dgu ıçın, sıne dahildir. Meb'us seçildiği gün cCüm. 

' • artı e mua h · t . • . haze edildi. unye > muharnn otuyar d'a Partıde 

Burada arkadaşımız Muhittin Bir ~~ahaze edildiği gün mü cSon Postn> ya 
• v. •• • gen - mtisırbı hatırlanıyor? den degıl, aı'kad~ımız c Cümhurıyetı. ga. · 
zetesinden bahsetmek istiyoruz. Bundan Acaba ortada öğı.i.nıme vesilesi bulun _ 
lbirkaç ay önce Muhittinin Millet Meclisine ınadığı için mi Muhittinin evvelce (C'..im. 
ÖahiI olduğu günlerde, evvelce neşrettiği huriyet) gazet~ne imzasız birkaç yazı 
iınzasız birkaç yazısını vesile biterek (mu. yazdığı unutuldu ve ayni ajans telgra • 
~~l'ririn:ıiz Muhittin Birgen meb'us oldu) fında başka haberler de varken serlev _ 
Clıye öğüncn ve böbürlenen (O"Jm. hada yalnız o gOOterildi? 

huriyet) dünkü sayısında ona aid ajans Çıkana hay hay, dü§ene vay vay ... 
haberinin üstüne (Son Po.>ta baş. Bu derece tüocaroa hareketi arkadaşı • 
ınuhnrr· · 

ın Muhittin Birgen Par _ mıza yakı§tıramadık. 

• .. . • - u, muza ere vası ası ır. u rulmuştur. ru All Kemal Gonenç, üıtanbul posta me - devletler ke d.l · 1 b·ıd· .
1 

k h d 
· · · llh ki · nı , n ı erm e ı ırı ece er a. Maı·eşalı valı, mevkı komutanı ve be- muru Sa . Ze , Izı r tdgraf memuru Zey- va ı . .. . . 

lediye reisi Çeşmede ve bütün mükli as. nelftbldtn, Istanbul telgraf memuru Muhar _ Y tetkrk ve gozdcn geçırmıyc hazır _ 
k . k~ .1 p . H Ik .. d 'h rem Akın, Ali Galib Özçlçek, İsmail Hakkı dırlar. Fakat emri vaki kapılarını artık en er öll ı e artı ve a evı ı nre c. t k 

. • • .. .. Sönmeza eş, Nev~hir memuru Seyit Meh - apamış bulunuyorlar. Binaenalevh ta _ 
yctlerı, resmı ve hususı tcşekkuller mu. med, istnııbul nakliye memuru Cafer Sadık raflarından S"dı· 1 b·1 k k .. ·· kw b. . 

'11 · k l '- 1 k b' L lk k"" 1 · " "' r 0 a 1 ece uçu ır ıh messı en ve a aua ı ır ııa ut esı Kokezoğlu Knr~ıyakn memuru Mansur A - tivatsızhk bü -k b. -
de Güzelyalıdaki tayyare alayı önünde rat. (A"lmsı ,"ar) cakt S 

1 
Yb~l. 1~~ mlahcerayn yol aça • 

ır. anı a ı ır ıu su e varan kestir • karşılannuşlar, bir kıt'a askerle bir polis ~ me yolların başlıcası budur. Daha evvel 
müfrezesi de selam resmini ifa eylemiş. Diger telgraf haberlerimiz ihtiyaı: edilmemiş olması i5c her suretlr 

tir. 11 ı'n cı" saq #.adadır telehhüfe şayandır. Güzelyolıda olduğu gibı büt5n güzer. J, 

guhta toplanmış olan İzmir halkı Mare -~~~ 5eLlın. &afi'lt- C11ıtıç şal Fevzi Çakmağı ve onun şahsında kah. • ......................................... - ................................................................................ . 
raman ordumuzu içten bir sevgi ifadesi 
olan coşkun tezahüratla selıimlamıştır. 

Mareşal F1ovzi Çakmak, Orduevine 
misafir edilmiştir. 

üniversite kadrosunda 
değ;şiklik 

Ankara 5 (Hususi) - İstanbul Üni -
versitestnin kadrosunda yapılaca'1c değL 

şikliklere dair layiha Meclis ruznamesi. 
ne aluunıştır1 
-···························································· 

Acıkh bir ölüm 
Sultanahmed Sanayi mektebi sokağı, 

10 sayılı apartımanda nvukat, sabık İsti _ 
naf M. azasından Bay Sadulllah Aralların 
vefatı hnsebile Perşembe günü saat 15 
de Sultanahmcd camisinde namazı kı _ 
lınarak Eytibdeki medfenine defnedile _ 
cektir. Kendisini seven ve arzu edt:nlerin 
teşrifleri rica olunur. 

···························································· 
Kara Kule 

16 ncı aıırda lstanbula gelen 
Bohemyalı Baron W ratislauın 

meraklı maceraları 

Cumartesiye "Son Posta,, da 
···········································-················· 

Sabahtan Sabaha 

Evlenmek 
Şatafatlı düğünleri kanun yasak ediyor. Yeni kararlar evlenme ma rafla. 

rını kaldırıyor. Baş göz olmak için belediyeye gidip: 
- Biz evleniyoruz! demek kafi. 

B~tün bu 'kolaylıklara rağmen evlcnmiyenle.r ne düşünüyor. Gazetemizin 
nçtıgı ankete herkes kendi düşüncesine gbre cevab verdi. Bütün bu kolay _ 

lıklara rağmen evknmeler neden aı ve bütün kanuni engellere rağmen 
ayrılmalar neden çok? 

.. Eğer bunu bir cemiyet davası olarak kabul edip sebeblerini aramaı.sak 
ıçınden çıkamayız. Evlenmek kolay. Düğün yok, masraf yok. Bütün zahmet 
bir günlük formaliteden ibaret. Hepsi güzel. Fakat nikfilıla başlıyan hayat 

nasıl şey? Balayı ne kadar sürüyor? Bütün bir hayatı dört haftalık bir balayı 
içine sıkıştırmak imkanı olsa hepimiz için her gün düğün bayram, ne çare ki 
iş böyle değil. Yaşayış tarzımız çok de>ğişmiştir. Hayatı evimizin içine hapse _ 

demiyor.uz. Dışarı hayat, cemiyet hayatı bizi kendine çekiyor ve bu dışarı 
hayat bütün cazibesi ile y1k1cı bir hayattır. Eski devrin beş mecidiycsi ile 
yuva kuranlar evlerinin dört duvarı içinde çoluk çocuk ~ etiştirirlerdi. Bu{fin 

avuç dolusu para ile evlenenler dışarı hayatın masrafına dayanamadıkları 
için iç hayatlarını da zehir zemberek ediyorlar. İşte bekarı kuşkulandıran bu. 
dur. Dışarı hayat ağırdır ve pahalıdır. Eğer evlenecek gençler bütün zevki 

ve saadeti yuvalarında arasalar ve bulsalar hiç bir tehlike yoktur. Çünkü iç 
hayat korkulacak kadar masraflı değildir. Fakat bundan bıkıp dış hayata 
çıktıkları zaman hesab değişir, masraf artar. Arzular çoğalır ve bu arzular 

o kadar süriikleyicidir ki .en sıkı keseler çözülür ve en mes'ud yuvalar bu . 
lutlanır. Kadın ve erkek ıç hayatın saadetine kanaat edebilirlerse lıi kork-
masınlar, mes'ud olurlar. ç 



4 Sayfa SON POSTA 

Tramvay ve elektrik 
işletmelerinin. devri 

Temmuz e 

Belediyeler bankasından alınan beş milyon liranın 
1.350.000 lirası istimlaklere bir milyonu da 

otobüslere harcanacak 

Ayaapaıadaki atelye ile Beyazıdda
ki Elektrik ıirketi binası istimlak 

auretile alınarak devredildi 
Nafia Vekaletinin işletme ve intifa hak

kını İstanbul belediyesine terkeylediği 
elektrik, tramvay ve tünel müessesele .. 
rinin devir muamelesini tanzim ve ted .. 
vir için Ankaradan şehrimize gelen heyet 
azaları, umum müdür vekili Mustafa Hul .. 
kinin de iştiraJ.ille dün de mesailerine de .. 

ihraç maddeleri arasında yumurta, deriler, yapak, 
tiftik ve mısır mühim bir miktara baliğ oldu 

Belediyeler Bankasından alınan beş 

milyon liranın mukavelesini imza eden 
belediye muhasebecisi Muhtar, dün An -
karadan !stanbula dönmüştür. 
Beş milyon liranın üç milyon yüz elli 

bin lirası Eminönünde yapılacak istim .. 
lAklere, bir milyonu otobüslere, bir mil. 
yonu da süt ve ekmek fabrikalarına har. 
canacaktır. 

Beş milyon lira hesabı cari olarak be
lediye hesabıİıa İş Bankasına nakledil • 
miştir. Paranın dört yüz bin lirası Tem .. 
muzun 'birinde alınmıştır. 

Eylwün birinde beş yüz bin lira, Teş • 
rinievvelde iki yüz bin lira, Birincikanun. 

Mütehassıs bir İngiliz 
heyeti limanlarıll'ızda 

tetkikat yapacak 
Akdeniz, Karadeniz ve Ege havzasında 

bulunan limanların JSlahı, ve modern bir 
hale getirilınesi için lazım gelen tetkik.. 
lerde bulunmak üzere bu ayın 12 sinde 
bir İngiliz heyeti şehrimize gelecektir 

Heyet azası liman işleri mütehassısla. 
nndan mürekkebdir. Heyet, şehrimizin 

müstakbel limanı hakkında da etüdler 

da üç yüz altmış bin lira, Martta ve Ni .. 
sanda beşer yüz bin lira alınacak ve böy .. 
lece 1939 sen~nde iki milyon dört yüz 
altmış 'bin lira çekilmiş olacaktır. 

1940 &en.esinde geriye kalan iki milyon 
beş yüz kırk bin lira ahnmak suretile beş 
milyon lira tamoonen çekilecektir. 

Belediye, gümrükten almakta olduğu 
yüzde on hisseyi Belediyeler Bankasından 
alacağı beş milyon liraya teminat olarak 
göstermiştir. Bu hususta salahiyet almak 
üzere vali ve 'belediye reisi LUtfi Kırdar 
Şehir Meclisini Ağustos ayı içinde fevka .. 
lade toplantıya çağıracaktır. 

İki yaşında bir çocuk 
· yemek tenceresine 

düştü 

vam etmişlerdir. 
Devir muamelesi, evvelce de yazdığı .. 

mız gibi kuyudat üzerinden yapılmakta .. 
dır. 

KomiLSyon nezdinde yaptığımız tahki .. 
kata nazaran, bütün ayniyat, mes'ul me
murların mes'uliyeti al1\nda tesellüm e .. 
dilmekte ve gene komisyon rnarifetile on.. 
lara teslim ed"'ılmektedir. 

Devir muamelesinin kısmı azamı intaç 
edilmiştir. Halen tesisat cedvellerinin ha. 
zırlanması ve gayri menkullerin devri 
kalmıştır. 

Tesisat cedvelleri de bugünlerde ta .. 
mamen hazırlanmış e>lacak ve bunlar da 
ayni minval üzere teslim ve tesellüm e .. 
dilecektir. 

Haziranın son haftası zarfında İstan.. 
bul ihracat gümrüğünden muhtelif mem

leketlere 463,387 liralık ihracat yapılmış.. 

tır ki, bu miktar Haziranın diğer hafta -
!arına nazaran daha yüksek bir kıymet 

ifade etmektedir. 

• 
lan ecnebi menşeli mallar için bazı ka .. 

radar ittihaız edilmiştir. 
Hükfunet Hataydaki tüccarlardan bu 

gibi mallann menşe, miktar ve kalitele ., 

rine dair birer beyanname istemiştir. 
Ayni zamanda Hataydan yurdun her 

·İhracatın gene büyük bjr kısmı Al .. hangi piyasasına seıvkedilecek ee'.nebi 

manyaya yapılmış ve bunun miktarı menşeli mallardan mevcud gümrük tari .. 

314,193 lirayı bulmuştur. Alınanlar bil _ !esindeki pozisyonlarına göre iimrü'k 
hassa 84,914 kilo sikletinde ve 82,086 lira resmi alınması takarrür etmiş ve ala • 

kıymetinde koyun ve kuzu derisi, 110,806 kadarlara bu yolda emir verilmiştir. 
kilo sikletinde 134,811 liralık tiftik ve Bu suretle Hatayda bazı spekülatör • 

335,000 kilo mısır ile gene mühim mik • lerin topladıkları şeker, kahve, ipekli 

tarda yapak, av derisi, barsak ve halı al .. 

mışlardır. 

Bunlardan başka Almanyaya kıl, fi -: 
tün, kemik, yün eskileri ve ıarab 

ihraç edilımişti:r. 

ve yünlü mensucak vesair mamul eşya . 
nın piyasalarımıza sevkedilerek tesb 
yapmasının önüne geçilmiştir. 

Kaput bezlerinin damgalanma 
müddeti bitti 

Kaput bezlerinin her topunun iki ba • 
İtalyaya ikitre, deri, kuşyemi, İngil .. 

tereye mühim miktarda tiftik, Çekyaya 
fazla miktarda deri ve barsak, Slovakya.. şından damgalanması için verilen müh , Yalnız, gayri menkiıl emvalin devri, 

kanunen musarrah olan şekilde yapıla .. 
bilmek için, biraz uzıyacaktır. Şimdiye ya tütün, Romanyaya susam ve halı, İs. 
kadar yalnız Ayaspaşada bulunan atel - veçe halı, Fransaya tiftik ve paçavra, A,. 
ye binasile Beyazıddaki Elektrik şirketi 

binası alınmıştır. Fakat her iki binanın 
alınmak şekli devirle alakadar değildir. 

let bitmiş olmasına rağmen, piyasada 

damgalanmamış kaput bezleri kalmıştır. 
Bunlar hakkında Ticaret Vekaletinden 

merikaya barsak ihraç edilmiştir. 
Mısır 20,180 liralık tütün ile bir mik. talimat istenilmiştir. Şimdiye kadar yal • 

nız şehrimizde 3900 topu mütecaviz ka .. 

yapacak ve bilhassa Haydarpaşada bjr 
liman yapmak kabil olup olmıyacağını 
tetkik edecektir. 

Azabkapıda Kaptançırağı sokağında 1 
numaralı evde oturan tenekeci Mordaha. 
yın oğlu 2 yaşındaki Jako, dün sabah an .. 
nesi mutfakta çamaşır yıkamakta iken o .. 
cak üzerinde kapağı açık olarak kayna .. 
makta bulunan fasulye tenceresinin içine 
düşmüştür. Başı tencereye giren çocuğun 
çıkardığı canhiraş feryad üzerine yetişen 
annesi, Jakoyu yan haşlanmış ve bay .. 
gın bir halde kurtarmıştır. 

Satiye şirketinden istimlak suretile satın tar zeytin, çubuk, ve rakı, Bulgaristan 
alı put bezi damgalanmıştır. 

n.mıştır. hamsi balığı, Belçika keçi kılı, Irak kitab 
Şimdiden sonra fabrikaların istihsaıatı 

yeni standard hükümlerine göre yapı • 

lacaktır. 

Hadiseden haberdar edilen zabıta, ço~ 
cuğu cankurtaran arabasile Şişli Etfal 
hastanesine kaldırtmıştır. 

Halen gerek Silfilltarağa e1ektrik fab .. ve mecmua almıştır. 
rikası, gerek Metro hanı binası, gerek di. Haziran ayı içinde İstanbul gümrüğün. 
ğer mebani ve muhavvele merkezleri ile den dış piyasalara ihraç edilen emtianın 
hr üç idareye aid olan arsalar devredilme.. kıymeti 1,513,309 lirayı bulmuştur. Sergi komitesi dUn toplandı 

Heyet, şehrimizdeki incelemelerine ni~ 
hayet verdikten sonra Akdeniz ve Kara. 
deniz sahillerinde bir tetkik seyahati ya. 
paca:k ve limanlarımızın ıslah ve tevsi e .. 
dilmeleri hakkındaki fikirlerini muhtevi 
raporu Münakalat Vekaletine vere<!ektir. 

mişlerdir. Haziran ayı zarfında diğer yıllara na .. 
Bunların tapuca tescil muameleleri za .. zaran ihracatta bir canlılık görülmktee Yerli Mallar Sergi komitesi d:in top .. 

Bir manav kaysı toplarken dDşOp mana mütevakkıf bulunduğu için en son.. ise de bu ihracat mahdud pazarlara in • lanmış ve sergi hazırlıklarını gözden ge. 

Poliste: 

yaralandı raya bırakılım.ıştır. hisar etmek gibi bir hususiyet göster _ çirmiştir. Serginin açılma müddeti yak.. 
Nişantaşında manavlık yapan Yor _ Gayri menkuller istisna edildiği tak .. mekte<lir. Bunun haricinde olarak gene !aşmakta olduğundan komite .şimdiden 

gi, Pangaltıda bir evin bahÇEsinden dirde, diğer bütün devir işleri bugünler .. Haziran ayı zarfında İtalya ve Yunani..!- sonra sergi binasında sık sık toplantılar 
MOfettlfler dDkklnları teftlf kaysı toplarken d~üp yaralanmıştır. de intaç edilmiş sayılabilir. . tana mühim miktarda yumurta sevkedil- yaparak hazırlıkları ve inşaatı gözden 

Şehir işleri: 

edfyorlar Yorgi berayi tedavi hastaneye kaldı - miştir. .... --ı.t.ir.~;;er,;~, işlerile yakından alA.. 
Belediye müfettişlerinin şehir da - rılmıştır. Şişli hastanesi beş KJ.s.tnı a·zamı İtalyaya gönderller.ı ., kat'iyen o t _'3- .. ~S~~ami,C ~şkilatı da, ser. 

hHindeld teft~leri devam etmektedir. BI klS k d rnurtalar 6071 sandık ve ihraç kıY'. olmakla her~~~,.. ... ~ ,rtı;liti 
Dilkkan ve mağaza üstlerindeki oda - r ş e yıl ırım dDştO . k ti JOQQ t ki ~ -, ' ..., ., =:ı}i;,-.---... Katlık .. ·· d A b d d Tekk a 1 ve ya a 1 136,900 lirayı bulmaktadır. dedikodularoan' ~~~vı· -
lar tEmizletilınekte, caddelerdeki arsa- ~ oyun e cı a em e e so- a !arın etrafına duvar çekilmektedir. kagında Muallim Galibin köşküne, dün 

1 
Yeni yıl ihraç emtialarının ~~-· den bu hayatın pek arzQll:.~~SI 

:se1ed1ye müfewQıerı, aşcı1an, han - sabah şiddetli ibtr surette yağan yağ - O acak tına kısmen başıamnış oıauğundan f-= hayat oımadığını ~JL~ ;.ı._1atJ~;. 
""'.t d müzdeki ay içinde gerek liman . ahat bir ömür sü~ *1P" :--ı~_ . 

lan, hamamları, berber dükk!nlannı m.u. r esnasın a yıldırım düşmüş, köş - Ş 1 h . . "'' "j!"lfü9 k b işlide yapı acak astanenın projesin.l gerekse diğer ihraç igkelelerinde b·~:: · rle uğraşmaktan U.,... 
teftiş etmekte, Pazar günleri mesire e un. ~ca v: e~ekt~ tesisatını tahrib hazırlamağa memur edilen mimar Valter, bir faaliyet başlıyaca:ktır. ···~~ 8 .ur:''1 .. :a----• 
Y

erlerinde teftiı:ler yapmaktadır. tmıştır. Koşkün içınde bulunanlara b ledi f h ti .. d .... N · B • rr ~ bir şey oımamıştll'. e ye en eye mu uru urı, ey - Almanlar mUhim miktarda i:~ .. ~·. bg ~·'>".... ~~ıcıııa 
EOlence yerlerl için yeni tarifeler oğlu hastanesi sertabibi doktor Fikret, :d'fı ., Kapanış hazırlanıyor Bir çocuk kilise duvarından dDştD dün Cerrahpaışa.da ibir topiantı yapmışlar. tiftik V8 JÜR aldılar ~n ~=: . li.'IB 12

1
6'.

9
6
3
7,. 

Belediye eğlence yerlerini üç sınıfa . B~latta oturan Hi~. 1 O. Y.aşında- dır. Valter bugün Parise gidecek, hasta.. AJmanya için İzı:nir piyasasından kilo.. : '; York 

12

::~!! 3.iö~ 
ayıracak, her sınıl için ayn tarife tat- ki oglu Mustafa, Balat kilisesının du - nenin projesini hazırladıktan sonra tek. w 58-60 kuruştan 300,000 kilo yapak sa.. Mllt.no 6.6625 6.6625 

bi:k edilecektir. ~ad İQleri Müdür _ varı.ndan y.ere düşerek yaral.arunış, be- rar dönecektir. tıldığı gtbi, İ.stanbul piyasasından da 28.5575 28.5575 
"6 ted M vi h be k 67.:1476 67 2475 tnğil yeni tarifeleri hazırlamış, daim! rayı avı use astanesıne ikaldı - Yeni hastane ş atlı ve bin yataklı Trakya mallarından ve 65 kuruştan r;o.Bıö ro:aı1> 

encümene vermiştir. Encümen tasdi _ nlmıştır. olacak, evvela beş yüz yataklı kısmı inşa 30,000 !kiloluk bir sah§ muamelesi ya .. 21 .585 2ı.535 

kinden geçtikten sonra, eğlence yerle- Bir tramvay bir çocuaa çarptı edilecektir. pılınıştır. ı.~ ı.082il 
rinin tarifeleri yeni esaslara göre ha - 47 numaralı Kurtuluş - Beyazıd tram Prost bu sahayı villa sahası olarak a.. Gene Almanya için dün 130,000 kilo 1.6

6 ı.66 
zırlanacaktır. vay arabası Divanyolu caddesinden i - yırnuştı. Yakında planda ona göre tacli .. tiftik yüklenmiş ve 11,000 kilo da yeni • ~4~~86 ı!'.~r; 

Taksimdeki dDkklnlar yıkılacak nerken, 14 yaşında Mümtaz adında bir lAtı yapılacaktır. den tiftik eatıımıştır. 21\,846 2!5.8(5 
Taksim kışlası arsası parasız olarak çocuğa çarparak.. yaralamıştır. Ayaspaşada karakol binasının yerinde Almanlar yünlü paçavra ve fanilA es.. s:ı•:;:,ıe 24.8425 24.8425 

Y 1 d t ılın 1 
tiyatro binası ve karşısındaki Bahada da kileri ım.übaye.asına da büyük -~asta B11kreı C.906 0.900 

belediyeye veril:mt..+ir. Yalnız kıQla bi- ara ının mu ava 1 yap ış, suçu ~:1 °.cın2ır ı<J~ " balkevi binası yapılacaktır. Her iki bi • devam etmektedirler. Be1grad 2.8926 .. "lı' u 

nalanna kıymet takdir edilecek ve bu vatman yakalanmıştır. 84 62 84.62 parayı belediye Maliye Veklletine Bir banlJyD treni bir adama qarptı narun projesini mimar Valter hazırlıya • Evvelce Hataya giren eşyadan :::,~~& ao:lS426 80.5426 

Maki 
· R d caktır. 2s.9oıs 2s 902 borçlanmış olacaktır. nıst ıızanın i aresindeki 27 gUmrUk resmi ahnacak ._M_os_k_o_va _________ ._o_. 

v, .. lanın Taksim cihetinde bulunan numaralı banliyö treni Sirkeci demir- 1 ·ı· f• • h • • d 1 S T t K R Az LA R ... ~ ngı ız se ırı şe rımız e Hatayın anayurda. iltihakı üzerine bu 
ma dUkkAnlar yıkılacak, arsalarına yolunun kenarından gitmekte olan Ha 
modem binalaa: yapılacaktır. IH adında birine çarp.mıştıır. Halil ba _ Memleketimizde bulunan İngiliz as .. memlekete evvelce gümıi.ik müsaadele • 

şından w ayaklarından yaralanmış, ya kert heyetinin rejsi tuğgeneral Lund ile ırinden istifa&:! edilerek: idhal edi};mjş o • 

Deniz lşl~rl: ralının müdavatı yapılmış, zabıta tah- birlikte geçen Pazartesi günü Cümhur • dilmiş olan birçok emtianın piyasamıza 
TtlrJI borcu I peıln 

• • l'D • 
• • ı ndeU 

Açılı~ 

19 825 
19 215 

Kapqıı 

19 826 
lt 215 

----- ki.kata başlamıştıır. reisimiz tarafından Çankaya iköşkünde sev1tine başlandığı görülmüş ve esasen 

bm~eu~up~er~l~~cek ~~~~mo~andD,Dpp"~~ı~~e~~clank~&~~kuab~~~~~~;~~ .. ~a~t=&=l~~~t=~=a=f~ın~d~a;n~~=~~y~a~p:L~~:;:::::::::::~ 
Devlet Denizyollan Umum Müdür - Edimekapıda oturan Nureddin adın- büyük elçisi Sir Hughe Knatchbull Hu ..... Toıplan tılar: ISTANBUL HALK 

TiYATROSU · IOğüİıe, İzmitliler tarafından bir mü - da biri 540 numaralı Edirnekapı-Sir _ g~en, yaz tatilini geçirmek üzere ıeh • 
racaat yapılmıştır. keci tramvay arabasının basamağından rimi~e .~e~ir. . . • . . Avcıları davet 

İmrltliler, bu müracaatlarında. bil _ atlamak ister.ken yere diişüp yaralan - . Buyuk el~, yaz. mevsımını ailesile bir.. İstanbul Avcılar ve Atıcılar Birliğin-
bassa yaş meyva ihraç eden Kocaeli mıştır. likt~ Boğa.ziçrnde'.ki &ifarethane binasında den: Yeni cemiyetler kanunu mucibin-

1 1 Y 1 
.. d t lm geçırecektır. ~"" ...... "'am~..J- _, __ tadil~ .... _. 

mıntakası iskele erine ge en mahsulle- ara ımn mu ava ı yapı ıştıır. oe n~ ... ~ ~ yap=ı ut ııak -
rin çürümeden nakli içi'n Denizyollan Bir otobDaDn tekerleDi çıktı Rumen harb gemileri tamir edlldl kında müzakerede lbulumnak üzere 
İdaresinin yeni ve sür•atli vapurlfil'lrun Şoför Yusuiun idaresindeki Tak _ Devlet Denizyollan İşletme Umum Birlik kongresi fevkalade olarak 8 Tem 
İzmite işletilmesini taleb etmişlerdir. sim _ Yenimahalle otobüsü Harbiye _ Müdürlüğünün Haliçteki fabrika ve murz .' 9:9 Cuma~i günü saat 13.30-
Öğrendiğimize göre Umum Müdür den geçe11ken tekerleği fırlamış, bu havuzlarında uzun müddettenberi e _ da Bırlik Merkezınde toplanacaktır. 

İbrahim Kemal Baybora bu müracaatı yüzden nakil vasıtaları bir müddet cad saslı bir surette tamir edilen Romanya s.ayın az~ızın behemehal gelmelerini 
hüsnü te!Akki etmiş ve İzmite sür'atli deden geçememişlerdir. Kaza netice _ hükfunetinin Delfino denizaltı gemisi rıca eden?:. 
'Vapurların işletilebilmesi için tetkika - sinde insanca bir ~ayiat olmaxmştır. ile gene havuzlardaki tamiri tamamlan Altıok Oençlerblrliöinln toplantısı 
ta başlanmıştır. mı.ş olan Romanya hükCımeti filosu a - Altıok Gençlerbirliği nizamnamt'flin-

Açı kta kalan SS memur yerleftlrlld na gemisinin bugün seyir ve daılıma tec de yeni cemiyetler !kanununa uygun 
lnkıllb mDzeal açılıyor 

Beyazıd<laki İnkıJ:A.b Mürest Pazar -
tesi günd saat on yedide Vali tarafm
C:lan açılacaktır. 

Belediyenin Haziran kadrosunda a - rübeleri yapılacaktır. maddeler vaız'et.mek ve idare heyeti se-
çıkta kalanlardan cm yedi ücretli, on Tecrübeler, Heybeliada ile Büyüka- çimi yapmak üzere yarın akşam Bir -
a~tı maa!Jl: ~em.ur yeni münhallere ta- da arasında ve saat 11 de icra edile - lik Merkezinde bir toplantı yapılacak-
:ym ed:llmiştır. cektir. tır. 

Kenan OQler ve 
arkadaşları 

Bu akıaaı "ledilrule Pınar 
tiyatroeu Piyu 8 P. Dede 

1. P. Komedi 

Mişel Revüaü Oto Keti varye
teai Alman Hokkabazı Han• ve Okulto 

EOE TiYATROSU 
NurJ Genç Dur 
ve arkadaşları 

6 Temmuz Per~embe güoü 

ak~amı Akıaray Yuıufpa~a 

Emek ıioemuıoda 

ÇILDIRAN ADAM 
Pi1e1 (8) porpe Murad Şamil varyeteti - komedi 

B 
ğ' 
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6 Temmuz 
r 

- Ne dersin, Hasan 
Bey? <ktni forsalarmı de. 
ğiştirmek: için ••• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

... 60,000 lira para ~ar
can.rruş.. 

. . . Bu israfa ne lüzum 
vardı? 

SON POSTA 

Hasan Bey - Düğün ya. 
sağından hAsıl olacak kar. 
la telMi ederiz! 

Sayfa 5 

Kandıra düz bir olla 
Üsküdara bağlanacak 

Bu yolun ikmalinden sonra Kandıra iktısadiyahnda ve 
içtimai hayahnda büyük istifadeler görülecektir 

Yeni Kocaeli vaEsi Ziva Tekeli vila
yet yollarına fevkalade ·önem vermek-

Erzincanda dört küçük. hırsız 
yakafan dı 

( Geyvede imar faaliyeti arttl ) 
""""-----~--

7 ..... 

Geyve (Husust) - Vaktiyle bir plıin gösterdiği alıika sayesinde şube men 
dahilinde dört mahalle üzerine kuru - faatine yapılan miısamere!er hasılatı . 
lan kazada imar faaliyeti hergün art- le ve halkm malzeme yardımlarile ye
makta, yeni yapılan binalarla kasaba ni inşa edilen şube binası görülmekte
güzelle-7Illektedir. Yukarıdaki resim - dir. Binanın yakın zamanda açılma tö
de askerlik şubesi reisi Bedri ..;cnkerin reni yapılacaktır. 



e Sayfa SON POSTA Temmuz 6 

1 Hadiseler Karf1sında 1 

BÖR MUHAVERE 
Modada 

yenilikler 
-

- Korkak! 
- Ben mi korkagım, asla ..• 
- Cesursun demek? •• 

- Tabii cesurum. İstanbulda işliyen 
otobüslere her zaman biniyorum. 

- ?????? 

- Elinden iş gelmez. • 
- Bana mı söylüyorsun, benim elim. 

den iş geldiğini ben her zaman isbat e • 
debilirim. 

- Neyle jsbat edebilirsin 
- Nüfus dairesinde bir isim vardı. iki 

saatte bitirdim. 

- ?????? 
- Cahil! 

- Aff etmi~n sen, benim kadar bil • 
g"li insanı az bulursun. 

- Bilgili olduğunu ıkendin söylüyor • 
sun. 

- Kendim mi söylüyorum? •• Seninle 
imtihan olurum. Yeni şairlerden birinin 

yazdığı bir şiiri okudum ve §airin ne de. 
mek istediğini anladım. 

- ?7???? 
- Sen ~k bön adamsın. 
- Ben bön adamım ha?. Hiç te değil •• 

Bön adam olsaydım bugün Balıkpazarın. 
dan hw zeytinyatı bulup alamazdım. 

- ?????? 
- Yaşamasıru bilmezsin, rahatını biL 

mezsin. 

- Yaşamayı, rahatı bilmeseydim, senin 
gibi bu yrr. sayfiyeye taşınırdım. 

- ?????? 
- Sende soğukkanlılıktan eser yoktur. 
- İşte gene yanıldın, ben soğukkanlı 

olmamış olsaydım, her gün tünelde fran. 
sızcadan başka lisan lronuşmıyanların a. 
rasında, onlardan birkaç tanesini patak. 
lamadan Beyoğluna gidip gelebilir miy_ 
d'im? •• 

- ?????? 

ne 
var? Sahtekarllkla 8.000 kilo ispirto 

alanlar mahkum oldutar 
Üç suçlu beşer sene onar ay hapse, 25.160 şar lira 
tazminata, bir misli para cezasına mahkum edildiler 

Ağırceza mahkemesi, dün mühim bir 
sahtekarlık hadisesini neticelendirmiş
tir. 

Hadisenin suçlulan İnhisarlar İda -
resi ambar :memurlarından Abdullah, 

kolonyacı Dimitri ~ arabacı Ahmed 
isimlerinde üç kişiden mürekkebtir. 

tini haberdar ederek, cürmümeşhud 
tertib ettirmiş ve Enveri yakalatmış -
tır. 

Dün müddeiumumiliğe teslim olu -
nan maznunun, Asliye 4 üncü cezn 
mahkemesinde yapılan duruşması so • 
nunda, tevkifine karar verilmiştir. 

Bunlar, haklarındaki iddiaya naza - Satı· ye yolsuzlug""' u 
ran İnhisarlann bazı resmi sıhhat mü-

esseselerine karşı yaptığı huswd tenzi- tahkikatı devam ediyor 
ıattan istifade edere!k, Dimitriye ucuz _ .. . 

kild kolonya teminine karar ver - Satiye yolsuzlugu etrafında muddeı-
se e ui · ·k hAk• liği l mişlerdir. Sahte mühürler ve sahte um mıh ve sorgu. a ı~. n~e !a: 

Modanın kaprislerı bitmez. ,nu, belkl 1 d 1 kA .. dl basf.lrarak 100 aded pılmakta olan tahkikat, dun msbı bır 
bir kusur amma, sevilen, çok sevilen bir a:rıekgakı gıta a: ım· ıe d'ı·r Bo""yle sükiinetle g.eçmiştir. Suçlulardan ye -

muz ere nzım e ış1 r · - . . . ,... 
kusur ... ) Bu sene . nıden sorguya çekilen kimse olmadı5 .. 
de bakınız ne ga_ ce, arabacı Ahmed vasıtası!~ dört defa- gibi, yeniden herhangi bir şahid de, 
rib bir yenılik ya. da 8 bin kilo ispirtoyu hance taşımış - dinlenilmeıniştıir. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =ı 
Oonyamn en eski Universitesi 

._ ..... ı, 
-o-
~ I \~ 

' 

rattı: Yaz günü, lardır. .. . . 4 üncü sorgu hakimi Sami dün daha 
ngifferenin harb zaferleri sıcak güneşin al. Ağırceza mahkemesi. dun ~rd.iği ka ziyade yolsuzluk hadisesile allkalı ev-

İngiltere dev • tında, fötrü en ilk rarla suçu delillerle tespit etmiş ve rak ve ehlivukuf raporunu tetkikle 
Jeti en çok harbe.. §apka ~yıyor. her üç maznunun da 5 şer sene 1 O nar iştigal etmiştir. Sorgu hakimliği tara-
den devletlerden Bu, güzelliği ay müddetle hapislerine karar ver - tından, ehlivu;ırufun gösterdiği lüzum 
biridir. Şimdiye mantıksızlığını u. miştir. üzerine, bazı müesseselerden müzek -
kadar yapmış ol • nutturan moda, • Bun<lan başka maznunlardan her bi- kere ile yolsuzluk hadisesi etrafında 
ı d -ıı-.ı n ın f..+ıı 
er en ,,.._.e sek. madı. Serin, raha• b' . 

1
. sı ödemegwe mahkum re de henüz cevab gelmem ıl •• r. 

ııen dördünü ka • ır mıs ı para ceza 
ı hasır, baleu, ipek edilmişlerdir. Bir gazete, dünkü nüshasında tahki-

duğu muharebe. daha pek yayıla. ~.ı. • 25 b' 160 lira tazminat ve bunun malfımat istemiştir. Bu müzekkerele • 

zanmıştır. ngiliz eşlerinin arasında d I katta ismi geçen Piyos ismin~ bir za-
Dünyanın en eski üniversitesi Fkta Fas ler dünya tarihine bU auretle muharib VC! çekine çekine gö - • Memnu bir mmtakada o aşan tın, adliyece aranmakta olduğunu ya-

§ehrinde bulunmaktadır. Miladın on bi - muzaffer devlet olarak geçmişlerdir. rünmeye çalı~ıyor. Fakat o kadar güzel- adam Tıbbı Adliye sevkadildi zıyordu. MüddeiumumiliJden salahi -
rinci asrında Tunuslu Fatma Hanım na - * liklerle doJu ki çekingenliğindı? uzun za_ yettar bir zat, mevzuubahs şahsın bu 

Morl·na balıg"ının ·Jllmurtaları man devam edeceğ-! benzemiyor. Yakın- Bakırköyündeki asken ve mem~u işde hiç bir ilişiği olmadığın1 söylemiş-mında bir kadın tarafından inşa ettiril • d ı.... kt 1 Yakub ıs 
da, Temmuz ortasınd3ı Ağustos başında, mmtakada o~ma a o an _ . - tir. 

eıiştir. Vaktile şöhret kazanmış olan ~ ""- \ , /// en ufak .ril!gardan dalgalanan inı:ecık minde bir şahıs yakalanarak, dun adlı- Reasürans eski müdürü Refi Bava -
rab ülemalarının büyük ıbir kısmı bu ü. '- / roblann üstünden beyaz, açık pek açık yeye teslim edi1miştir. rın isticvabı, Üsküdar sorgu hA.kimi v 
\iversiteden mezun olmuşlardır. -~ "k . , b f"t k 1 . Garib tavırlı bir adam olan mazrıun im tarafından bugün yapılacakt1r. 

o • ~·- ~ go rengı, uçui( pem e o r şap a ar ~o- müdd€'iumumilikte alınan ifadesinde: 

* -~ receğiz. Het' biri bir türlü aüslenmiı ola. . . M ~lı ım KHmOr depolarına 
cak. - Ben daı~ ge~:ım~ e~·ıe ~t : U 

--._mıciillSI. - dır. Oraya da gezm~ sa ı 
YeryOzUnde otomobil Bir morina balıfının ltammda meveud Hele bazılarının garnitürü o kadar tim. Memnu bir mıntaka olduğunu bil- ıyor 

la 1 bulunan yumurta aayuı tam sekiz mil. garrb olacak ki ıaşmaktan kendimizi ahı. miyordum. , • ~~ . . lıul nan arın SIJISI yon UW§. Bu yumurtolor ayesindedir ki mıyaealız. M...ıA, fötrün üstünde be. Demiştir. • at •l-::.} •• ~~.bir ~tilôfa ae. 
bu balık çok miiftmmel bir gıda tepn yaz çamaşırlık yıkanır kumaşlardan süs- .. . Tk Yakubu ikin olmakla n ('J~ =nj&hiblerıle Kuru• 
eylemektedir: Mud~ıumumı ı dedilc:oduiaraan .•-a.J ?meleTe düşüren. • * ler göreceğiz. Beyu linondan işlemeli gu hakimliğinin huzuruna Ç rdcn ba bayatın pek~ durumu, 

bir korde!Anm tenanruı ıôyah valansien yapılan isticvabı sırasında. suç! . bayat. o~ğuııi~- tıııesi Umum Mtl -
Bir kiloluk sUmUklUböcek dantel çekilecek, siyah bir fötr c;1pkan.n zı gavritabff haller müşahede ahat bı_r ömOr s . ektHlr• 

Afrikada Kon .. altına &ocaman bir fiY.ong~ gibi konula. tir. Bunun üzerine kendisinin · rle ugraşmaktan U ıpnyu bu meae. 
, goda bir nevi sü . / ~ ca:k. ddktoruna muayene ettirilmesine . nakta ve kömür 

müklüböcek ya • ~ zum hasıl olmuştur. Doktor, muay,en :;~~-a kledilebileceği hak. 
Dünyada otomobil kullanan insanla • p.maktadır. Bu Her kadın bilmelidir . rnüteakib maznunun adli tıb müşa - kmd"a etu apma"\rtadır. Yap1lan tet.. 

mı sayısı 42 milyond'ur. sümüklüböcek ta.nJ ~ Çamaşırlara güzel bir koku vermek redehanesinde, müşahede altına alına- kiklerin neticesi, yani k~~r depolarının 
000 . · li Am bir kilo aikletin • kl" d tesbiti.ni limırnlu şehrin hangi semtine nakhnın muvafık o. 

Bu rakamdan 
29

,
4
oo, 

1 şıma e • dedir. Aşatin adı ...:?"Ç için: rak, a 1 unımunun lacağı Münakalat Vekaletine bildirilecek. 
rika, Kanadada. 8,200,000 i Avrupada. verilen bu sümük Yıkanmış, kurutulmuı çamaşırlarınız1 bulmuştur. . hik' inin ka ve kısa bir zaman zarfında depolar ta 
Z.100,000 i cenubi Amerikada, 700,000 i lüböceklerden bir O.tüye hazırlarken çamaş:rı nemlendire. Yakub, 2 ine~ sorgu kıecr:m·şti ra- şınmış olacaktır. 
&yada, 1,000,000 u Avustralya ve Okya. taç adedi Paris hayvanat bahçesinde bu. ceğiniz suya Hiv~nta çiçeAi veya zambak rile, Tlbbı Adlıye sebö~ }e ıg:~,.:-tr is -----------
nus adalarında. 600,000 1 Afrikadadır. lunmaktadır. Deli olma61 ~ya y J.U&n;>A - Erzincanda at yarı4tları 
_ ......... ----·-· ... - .................. -·--·-.. -----· -·-·---- esansından birkaç damla damlatınız. Ku. ternesi keyfiyetleri, ancak müşahede 'f 

rutulmuş Jfıvanta çiçeğile dolrlurncağmız müddeti sonunda verilecek raporla an- Erzincan (Hususi) - Evvelki Pazar 

L SLER 
Sebatsız bir Jıız ••• 
cEvverA kendi aramızda konuş- -

mUfh*, sevişme derecesine çıkma -

makla beraber anlaşmıştık. Ailele -

rfmidn muvafakatini almıştık. Ni • 
pnlanmak üzereydik. Derken genç 
lazda beni uzaklaştırmak ister gibi 

bir vaziyet aezdim. Sebebini araştı
nrken ortaya bir rakib çıkmış olau

iun~ anladım. Ben munsif bir ada -
mun. Rakibimin şahsan benden ya -
le~, muh?kbk surette daha 7.en· 
,ın olduğunu tasdik ederim. Fakat 

pmdiden nişanlım gibi tel&kki e-t -
m9 alıştığım kızdan da vazgeçe • 
miyorum ve siu soruyorum; benim 
Jerlmde olsaydınız ne yapardınız?• 

* Bu satırlan yazan okuyucum Bay 
cB. c ... de herkese nasib olrnıyan 

büyük bir kudret seziyorum. Bu kud 
reti kendi eksiğini görmesi, rakibin

de mevcud fazlalıkları anlamış ol -

masıdır. Bir insan hasmının zayıf ve 
lru~tli nokt&lennı bili.nee onu yen 
me silahının en mühlınmini elde et-

miş sayıhr. Erkekte güzelliği anla -

marn, servet ise ge1ip ~ hele za
manımızda güvenilemiyecek bir var 

hktır. Okuyucum rakibi ile uğraşa -
bilir, mücadeleden galib çıkması da 
mümkündllr. Fakat müca~leyi göze 
nnak için ortada değıer bir kıymet 
var mı? Bu noktada çok şüpheliyim. 
Karşısına daha yakıf*lı, daha zen -
gtn bir erkek çıkınca nişanlanmak 

Ozere olduğu erkekten vazgeçen 

genç kız, hükümde fazla ileriye git
miyeyim amma kocasına ihanet et

meye milstaid bir 7Jf!Vce olmaya nam 
zed sayılabilir, meğer ki maddi men 
f.aati her şıeyin üstünde gören bir kız 
olsun. Bu takdirde ile insan vakıa 

etten kemikten müteşekkildir am -
ma en kıymetli tarafı his tarafıdır, 
diye diijünürüm. 

TE'YZE 

küçücük torbacıklar: çamaıır d•)labınızın laş:ılabilecektir. günü Halkevi menfaatine at yarıştan 

köşelerine ve, çamaşırlarınızın ar.asına p f" memuruna rOŞVet Yermek yapılmıştır. Bu yanşlarda tay koşu -
O IS sunda birincil'iği Şevket Sezerin Yal -koyunuz. Bunıarın kokusu uzun .muddct • • w . . .. .. 

k ·bolmaz. "ıst"ıyen bir adam tevkif edıldl çını, ikinciligi Selimın Ceylanı, uçun • 
a~ . . cülüğü Behhll Taş'ın Yıldızı kazan -
Ş kal 1 t *·zı . , Kasımpaşada Havuzlar İdaresınde mışl'ardır. Sürat koşusunda birinciliği 

ap ar nas~ emı enır · . . .. çalışan Enver isminde bir memur, po- ömer Elitaşın Aslanı, ikinciliği Hakkı: 
Şapkanın yaglanmı~ yerlerıı•ı once lise rüşvet teklifi suçundan, dün ad - İlterin Alucu, üçüncülüğü Rıfkı Güne

benzinle temizledikten .sonra fötr şapka. li eye verilmiştir. rin Veziri almışlardır. Mukavemette 
nız kahverengi ise biraz tütünü sıcak su.. ~ver iddiaya göre, Besim hımfnde birlncHiği ömerin Asfam, ikinciliği 
da ıslıatıp s!izünüz, soğutunuz. Bıiylicek bir komiser muavinine bir meselenin Öınerin Si.izam, üçüncülüğü Hakkının 
ve temiz bir bez parçasını bu suya l-atl- halli için, 2 lira rüşvet t.eklif .. ~tir. s.e~dan kazanm;şlard~.r. Hal_k yarış \'e 
np f8pkanızın her tarafını iyice siliniz. Besim ise, hAdiseden polls müdüriye - cındlere çok alaka gos1!~iştir. ... • 

--------~--· ... -.. -·-------·-· .... -----------------
Bacaksızın maskaralıkları: 
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6 TfG\maz SON POSTA 
Sayfa 7 

( Son yirmi beş yılın meşhur cinayetleri : 3 ) Bekarı ar 1 ÇOCUK TERBiVESi 
niçin 

1 evlenmiyorsunuz? Hasunoaşa cinaueu tik er ve 
ilk yaş Küçük çocuk yıldınm gibi karakoldan içeri girdi ve : 

" Yetişin bir adam ablamı öldürüyor .. diye bağırdı 
"Son Posta,, nın bekAr okuyu
cuları fikirlerini bildiriyorlar 

Akşam üzeri icfı. Altı, yedi yaşıncıa Dir 

1(C>cuk, Kasımpaşanın dar ve toprak so. 
kaklarının birinden nef ea nefese koşarak 
çıktı. Yüzü morarmt§. gözleri büyümüş. 
tü. 

e M. H. S. ( Akıehir ): Bütiln analarla babaların bilmeleri 
tHergO.n gazetenizde bckCU'larm anketini- /azım ge/en bazı Jıaidel61' 

ze gönderdikleri cevabları okuyorum. ~a- rr b" k" b • 
be•.A l ~. ı- "'·lü bahanelerle ni~ n ıer ıye ıta !arının umumı ve miit:ı-ı vaııı Ll&r ar, ~ur u 1.uı v b' . - ~ 

e\lenmediklerlnl sayıp döküyorlar. Kiml terek ır hatası var: Hepsı de çocugun, 
m:ıa~ının azlığından, kimi taJ:nlnr:n tazla kendine örnek olacak hır anne baba -
süse d~kün olmalarından, kimi de hny:ıtın dan doğduğunu, fevıkalMe vasıtalar i
pahalılığından der:t yanıyor. H:ılbı.ki bizim çinde, hususi bir muallimin elinde, hu-
Anadoluda 10 lira kazancı olan bir crkclt • k'ld k , b" k 
dort nütua besllyor Nasıl oluyor de~ .. cnız, susı şe ı e uruınmş ır me tebte, 
yaAiı yerine yava.u 

0

yiyor, ycnl yerine eskl muntazam oyun yerleri bulunan geniş 
giyiyor. Böylece devran dcniıyC"r. oelellm bir apartımanda büyüdüğünü farzedi
benim beklirlığuna: Benlm yaşını tam c1•1 z- yorlar. 
dur. Servetim yermde .. ticaret ile meşgnıum. Halbuki hayatta kaç yavru bu mil -
N~çlıı evlenmedlğlml izah edeyim: uort de-

1 
" . • • • ? 

t 1 1 d Dö du"ncfide iyi bir nUeyc n:mmel şartlar ıçmde yetışır. Pratik a n şnn an un. r • . . . 
mensub sandım. Kimisi, mek:teb arknda - tc roıye sıstemı her şeyden evvel ço -
şım diye, bir gençle konuşuyordu. Kimlsl be- cuğun muhitini olduğu gibi alır ve o 
nim dnyunın oğlu diye başka bir erkeği pre-,csas üstünde yürümeli. Geniş, konforlu 
zantn etmeye kalktı. l'vlerin, apartıman:ar:n yanında ayni 
Kısacası şlmdlkl kızlara gilve11Emedl~im _ . . 

, i 1 ' 1 eve sıgmmış bır kaç "aileyı, muhayyel, 
.ı: ı: ev enem yorum.• • 

T b ki hususı mektebin yerinde rnevcud rnek-. _ e Mustafa (Tarsus a a ıane tehrerden herhangi birini ve çocuğumı 
ru. saçaktaki oluktan boşanan yagmur h ll · N 12) • -· ·· ·· 
suyu kadar bol kan akıyordu. İki polis ma a esı 0

• • de~ıl butun vaktini, hatta ~ünde birkaç 
gen,. in tr fı ö idil ç ,, ·Her bekAr evl~nmeıc ister; fakat bizde 0 saatini bile veremivecek vaziyetteki 

:s zın e a na ç me er. ocuAf ı>sltl Adet kalkmadıkça, yani kız ebeveynınlrı ] . d"" .. ,. . ı 
kafasını.n ;,.m,. sılidıramadıg·ı bu facia t k lnrının ö- aı•ne erı uşu11meııd1r. Bun.arın hep -

1 

-:s- 6 haddinden fazla masra çı arma 1 • h"t b t · l l B" · b" 
karşısında gözleri du:arı fırlıyacakmış nüne geçllm~dlk"' az paralı bir bekhr evle- . sıne 1 n e mıye ça şna ı. ızun ır- k 

..,, v k k k 1 · · k t 1 sı 1 kapamalı. Karanlık·, yaram""'" ...ı-r-Sokağın köşesini döner dönmez biran gibi büyümüş bir halde, tirtir titriyetck rıemcz. Nitekim ben kışın bir yuva kurma aç ma a e ıçme sı lŞ ınmya ça ışaca- ha) uyku getı"rı'r. ~ ~ 
d.--J A lll • ı k ı d n birine ta- • f'k" 1 · d "şt b d u:ıuu. yaklarmdak.i takunyaları çıka. ablasının kanlı vücudüne bakıyor, ağlı.. e:n~ e memleket.m z ız nrın a "~ .. 

0 
gımız 1 ır erın esası a 1 e u ur. 

raratk ckoltuğunun altına sıkıc::tırdı. Bü. rd lıb oldum. 300 Ura verip, nişan ve dugun~. Esasen ne mektcbde, ne annede, ba- Çocuğunu her dakika yanında tut _ 
:.- yamıyor ve çır~ı~am_ı~o u. ~ _ bununla yapılmasını aöyledlm. Bu tekllflm u- _. • • maı k 

yük bir süratle tekrar koşmağa başladı. Porıslerden hırı, elinı genç kızın goğsu v.cr!ne benden istediklerini size yaznyım ~cın_a, ne evde, apa.:tırnandn fevkala - _na • onu gelen giden eŞe dosta gu-
Az sonra, iki kapısı arkasına kadar açık ü~ine koyarak kalbini dinledi, sonra 5 be4fülryerde, 100 metre tısör. ıoo tane ct>lıkler aramıya luzum yoktur. cÇ:l- rnrrn gösterememek hoş b ir şey değil. 
ve kırmızı renkli, büyük bir tabeianın il- nabzına baktı. arkadaşına dönerek: yıığlık, ıoo Ura kıymetinde bir çift burma. J cuk: terbivesini eşlerinden alır.• Bu F_aJ~at makul anne; yavrusunu oyuncak 
zer:inde (Kasımpaşa karakolu .ı yazılı ah. - Ölmüş!. .. dedi. 120 lira başlık, birkaç top amerikan bezi bfr b~hrük An~lo-Sakson prensipi en ziva- gıbı sevmez. Onun ihtiyaçlarına hür _ 
§ab bir binanın içine daldı. Önüne ilk ge. taıcım ev eşyası. Ceman yekun ıooo liı'a · de muvaffak olmu- terbive sistemidir. m_et etmeyi bilir. Büyüklerin güru~ltu' _ * Bu masrarı yap:nağ:ı iktidarım olmadığı.'!- ~ .; k 
len kapıyı iterek bir odaya girdi. Gürültü ctı..n vaz017eçtlın. HattA benim vrrdif,lm 3nn * ~u, on~~~-p ı;ilüşmeler. girip çıkma-
.. . ~ ~ O gece, öldürülen kızın vak'a esnasın.. ıar ve b t b l 
uzenne onlc.rindeki kıı.ğıdlardan gözleri. ıtrnyı vermeğe de birçok bekfı.rlann kudretl Anne ve bnhanm hatnsı _ u un un arın yarattığı hava ; 
ni çekip ona bakan polislerin bir şey sor. da evde bulunmıyan ihtiyar annesi Fat.. yoktur. Bu vaziyet karşısında nasıl evleni- Çcl'tlgun yaşıyacam bir m h"t d w.l 

ed. • ki "l T K Anne baba·, N>\ cuklarile mP<::"UI ı · ı:.· u ı egı -malarına vakit bırakmadan ha~ kırdı: ma ve Y 1 yaşınaa · 05 u osun, asım- r!m. EvJenmeği kolaylaştırncak kanuna, be- -~.., O • dır. 
B Plı'c::a karakolundu, komiserin sorduğu J.:aı !ık vergisinden çok lhtıyacımız vnr.a makta kusur etmekten ziyade ifrata K - ir adam .• ablamı öldürüyor!.. ...,, üçük bebekler· tl l 

1 suallere gözyaı:ları içinde cevab veriyor. varmak yüzünden hataya düserler. Gıy 1 saa er e ya nız bı-Sonra, yüzünü iki avucunun arasına :.- e Hü•eyin Peker (Çatalca /\'ak- · rakmak Jazımdır. 
alarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. IaTdı: kaıköyü). d!rmek~ ifrata glc!er, çocu~n elbise fü- C 

- Kızının adı ne idi?. 
26 

d. bl 
1 
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k 
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ti tilne elbise yiiklerler. (Bazıları vazın .;ocuk; harekete muhtactır. Bağır -Odanın içinde bulunar. dört ı)Olis, is. Ali • ı yaşın a r gene m. \' enme s yo- b"l b ..:ı • r.ıas; dahi, yerinde sarfedi!rnemis bı"r 
!kemlclerindcn Iırlıyara.k çocuğun yanı. - "ye!. rwn. Kaç kıza talih oldum.ı;a. blrk:\ç beşlblr ı.e unuan vazgeçernıyor. l Şefkatte k 

k - Kaç yaşında idi! 'J!'rdc:, elm""' yu· züt, kupe, pU~tın nişan yu· - ifrata gider, mütemadiyen yavrularının uvveti harcamak ihtiyacındadır." Ba-na oştular. Biri. ellerini yüzünd1;:n çe. - - - 1 d ki 
kerek sordu: - On yedi!. ıuğC.. 200 ü aşkın lira, daha blr takım kud- üstüne titrerler. Bu kadar düşkünlü _ gı~a ı vır . sesi teşekkül et~in. Fakat 

_ Kim öldürüyor ablanı?. - Ne ile geçinirsiniz?. ~etimin yetmlyeceğl şeyler istediler. Blzde ~ün çocuğu bunaltacağın?, zafa düşü- tabıı bogazını h~rpalamıyacak şekilde ... 
- Bekar çamaştrı yıkayarak üç. beı: ık.ettir, buna bır de nişan günü bt\t\ın köy r..,.cea· . d'" .. 1 Onun hareket ıhtıyacın:; ekzersizlerle 

- Tanımıyorum!. -s haınna yenılf, lokum. ~ay, kahYe itram et- "' nını uşunemez.er. d 
N ı kuruş kazanır, işte onunla çocuklarımı, y 1 h ~ tatmin edebilirsiniz. Yıkayıp iyice 

- e i e öldürüyor, tabanca ile mi? kend . ,30 ;; ğ rr.ek masrahnı ve düğünü llAve edin. Alun- arın yavru arı~ızı _er cihette?. mü- kuruladıktan sonra daha çıplakken 
Çocı.rtr goM"l · '"' ~ . imı uoyunnaba u raşırım. dJn kalkılacak şey değili. Gel de evlen . Be- k~mmel ve rahat b:r dunyaya degıl, ştı . . . . • ~ .. err~ ,vira ark ~ m•n m n b k' ı 

ı v- _ Başka kimsen yok mu? k6rların bir k~m• btr kız almak tçln yarı b 1 ·· - · · h t 1 k t - ç • 1 ı ı aca .arını avuç arınızın içi-
yuvar anan: Yaşları yır' senetını feda ediyor. Bu ne mana.sız fey. ko:g~mız kayda" se m~h a acagızd. tlorl- ne a:ınız; hafif hafif kıır.ıldatmız. Biri-
rek. cevab vercı·. ". ··• - Sae ir en ıu~un en ıne ma sus saa e e . .. _ 

ı. '~ -ıerin çama!::ırlarını yıkarsın. i. Böyle evlenmekten bek taımat daha '·0y k •.. ,- k d t" n, uzatırken, oburünür, -iizini buküp - Bıçakla. ıb )lU s iyl ıı var. nama ve ou~ ume saa e ı . . . _ 
çak sokuyordu. • ıça.t.ıt . ' nerede otururlar, ne aş ya. • • . • Lüzumsuz müdahalelerimizle bunları oı:-~zuna degd;rıniz. Bu ekzersiz pek 

anılar' e /anının ve adre&ının yazılma. h" t . 1• _ • • es'tı fakat pek favda11dtt. Vaktile ka _ Polisler bira... ·• • • b" lı o.sun ze ır e mıye :m ve çocugun mı - d . w M · 
bak l .... ımam.. bilmem hiç birini!. Se. llnl ıstemıyen ır o uyucumuz: tiative'ine gene hürmeti bilelim. ınıar çocugu boyle ·:>ynatırken bir de 

tı ar. Sonra h 1 _ çam~ır yıkanın. Herkeı birl>i.. t33 yaşındayım. BekAr oldufum için ben * nekarat. .tuttururlardı. Fena de~il. 
ran palaska1arn.Q k tJ 1z bl k ... ö ı k ıstı Ah ki b kt ld - H;;,.eyı"n efe oı.t denilen F•I . sağlık verir. Kapıma gelen a- de an e n e r aç .,.,z s Y eme yorum. . en ı ır m1 amş 90cuğa neş•e \•e-

....,. 11!1 ı aı 10 .sene evvel askerliğimi yaptım. Bu mlid - İlk günlerden on ~ind nya kadar nt ç k d 
dedi. Sonra ikisi_ .ıtr: ... '-~~I. t~ \Çı~~.y_.."ın çamaşırlarını kapı aralığında~ det zarfında üç dört defa evlenmek için bil- ·. 0 •. geçı_ne en kendiliğ:nden size 
dönüp sordular: ~-' ~ ~ gene kapı aralığından uzatır vera. ıfln uğraştım. Kendime mııtabık bir eş bu- Şu dört şart bu devrenin şa~maz U.}'rr~ıya uzenır .. bundan barsakları da 

E . ~·~ tim, yalnız beş, on tanesinin isimlerini lamndım. Talib olduklarımdan bir çoj!tmun ~ağlık ve terbiye kaideleridir- ~c;l1yete gelir. 
- vın nerede?. . . . aııesı gücümün yetmlyeceği a~ırhtlar iste- 1 - Çocuk beşikte sallanmaz. Beb - · · 
Çocuk bir kolunu soka,;,ın ayn· mu. bilirim. . • 1 ' .. egın ya. n_ında Konuşmalttansa !3~r-

ayycn bir tarafı d_, ğ 6 targak b - Kızının dostu !ilan var mıydı. Ya. diler Annemi, babamı bırakmamı, ayn bir 2 - Çocuiju yalnız annes: babası .lo soylemelıdır. Ninr...i ile uyutmıya a 
na 0 ru uza ceva . . eli"' ev açmamı şart koştular. 1 d - .

11 
.. b"li 

1 
B k 

1 
t 

1 
-

:verdi: ni ·hiç -kimse ıle dalga geçer mıy ·• -nt?z e egı erse- ope ı r er. aş alar: ış rmama ı; fı:ı.kat keyfi üstünde ol • e:onra kız.lnrın evden çok dı..~arıva ve el;- . , . -
- Mahkeme k ~ d , Kadın yerinden sıçradı. Boğuluyormuş lenceye b:ı~lı olduklarını esene görmekte- ellennı yıkamadan ona hatta dokun - duğu zaman şen şark•larla neş'esine iş-

so a6 .n a:.. k h k kl b. 6 l d l t k t l" Üçü birden sokağa fırladılar. Çocuk gibi gırtlağını. tutara ıç ın 1 ır ses. y!'ll. Arkadaşlarımdan b!rl evlE'nmlşt.I. Ara- mama ı ır ar. :r
1
a e me ı. Bu, onunla ilk cAnlaşma 

"'Plak k le cevab verdi· d<tn bir ay ge,.medec kız Mer.slnde bulunan '3 - Çocuk ag·lı\.·or diye kucaaa altn- 'o U• dur r . aya larile en önde koşuyor, iki •• r · •• 1 " .J ~ .J • 

P<>lıs arkadan, onu kovalıyonnuc:: gib·ı ı"ri - Haşa .• Haşa.. babasının yanına git.tl. Bir mektubla da blr rnaz. Bundan başka şarkıda muayyen ke-
" s K h - ı muydu' deha kocasının yanına dön:nJyeceğlni bil- ~ M . • 

1
. 

VUcudlerile geniş adımlannı açarak hız.. - ızını iç goren Q ur. • . ·• . :'irdt. Sebebi de Tar.~usta e~len~e yerleri "' -=-:- a~~sını yedlkten sonra kımse ımelerin üstüste tekrnrlanması, 0 ke _ 
lı. hızlı yürüyorlardı. - Eh •• tabii bakkala.. fılan gıderdı. yokmuş, canı sıkılıyormuş .. bir sürü rica. bc·begı beşıgınden çıkarnmaz. lirnelerin çocuğun minimini başında 

Mahkeme sokağından bir yel gibi sap Ckrçi çarşaf giyer, yüzund~ pe_çe .• b~l~~ minnet, tesir etmedi h mahkemeye aksetti. 'ferbiye doğu~tan başlar, yemek yan- yer etmesine yarar. 
t~lar. Çocuk korku ile geri kalıp polisle: nurdu amma •• cah~lik bu.d .f belkı yuzunu M~k işin yoks!" utrsşı hş olmaz. Küçük çocuk şaşılacak bir Eşyaya doğru hareketlerini idare et-
rın aı1tası sıra yilrümeğe başladı. açık bırakmıştır bırkaç eda.. ad ml Bunları aördukten eonra beltı\rlığı Fultan- k01avlıkla itiyadlar edinir. Sekiz gün - miye başladıgı~ gun- daha şahsi daha 

P 1. 1 t ""b Şu çamaşırlarını yıka ığın a a. lık ııddedlp oturma~ terclh edlyoruın.. l"'k ·bebe-· k d k" . . , 
o ıs er, ecru elerinin veya hissi kab. -: . . . _ 1 • _ • u gın se sen yaşın a ~ ihtryar- initiative'ıne tabi ekzersizleri olacaktır. 

lelvukula.rının yardımile, tek katlı, ha nn ısunlermı ıoyle bakalı~.. lt e Alı Yucel (Pendık balıteriyo- dan daha kuvvelii. ipttllları vardır. Yürümüyor oturamıyorsa b rak 
1 llab bir evin önünde durup arkalanncfa~ - Kahveci Hasan efendı, a mış Y8;- loji en•titüsü müstahdemlerinden): Dnha onun kadar çok ve mütenevvi şe- '-•attığı yerd'e k kl • kıl ma ı, 

ı w pıcta b. damdı Bakkal Yekta efendi, " aşı a, çıngıra a oyna-ge en çoouga döne~ seslendiler: ır a r. • . . f cıGilnlerdenberl devam eden ankE'Unizl a- ye merak sardırmıya vakit bulamamış.. sın, ayaklarını ağ · "T" .. Be . 
- Burası mı?. o da 111racıktadır. ~· katıb Ali e en. Ht:a ne okuyorum. Betlr artadqların ce- tır. Fakat bağlandığı §eylere ondan w. • • •• •• ı~na g~ ursun. şı-
Çocuk başını öne doğru sallı arak di. eczacı Şevki efendı, çorapçı İra~lı Sa. vabları hakikaten yerindedir. Kadınlarda bu daha kuvvetje bağlıdır. gınıı. ustu?~ asılı. b::.r şey1 tutsun. {Ası-

vab verdi· Y ce. med efendi. fırıncı Hii9eyin efend1. serb~tl olduktan sonra ne beklrlar evlenir, İ . w lacak şey ın, hafif, yumuşak ve donuk 
· K . I sordu: re de nüfusumuz artar. Bo~anma meselesi- tıyad, saglık bakımından son derece olmalıdır. Parlak şevler. bel - da 

- Orası! •• Orası!.. omaaer, ~- a _ ne gelince: İki taraf blrblrlnl ı.stemeylnce faydalıdır. Bir bebeğin günlük r w _ ~ v •.. .e aşag~ ... 0 

Polisler tabancalarını çıkarıp - Ablanı oldurecı adamı gorsen tanır Ja,·a bitmen Senelerce silrüncemede talan b" t . b k · : P ogra asılırsa, Ç cugun mutemadıycn gozu-
('İlerine · mı ır renm are et saat1ennden da ·· k -· · · 1ma ebe aldılar. Sonra aralık ka t k mımn?. davalar hem ıa.hı.slara. hem de mıııete za- ha m t k t'f 1m 4 nu çe ecegı ıçı.n şaşı o sına s b o-

n "t k pıyı e me - T ..... -m. ~ara ı. ... ıı, kara gözlü bir rarlı oluyor. . un az_am. ve a 0 alıdır. F.m - lur.- O, böyle kendi kendine oynarken e 1 ere içeli girdiler K .. "'k k -..&• -. k 1 
ta arka! nd • uçu çocu adamdı. Evlenmek teşebbOaOnde bulunduğu~, _slJz- zı saat erı bıT ibadet gibi hiç şaşma - ağzına, burnuna bir şey kaçmasın diye 
il .. arı an yavaşça içE:ri girdi. Her Komiser kadına döndü: ıeşti~lmlz bir genç km göztlmtın onunde malıdır. Çocuk vaktinden evvel hay .. .. .. .. t"" d 

1 1 
N .. .. b ç~ ~a~l~kt~ durup, hiç hareKet etmeden b k larlle gördüm. Bu halin nedir nedir k b • - gozunuz us un e 0 ma 1• e gozune a-

evın ıçını dınJcdiler. Fakat h" b" h k - Haydi hanım. fi.mdilik eve gidiniz!. o:\~ıyet diye sordutum zaman, •be~ senin ırınıya aşlarsa, sabırsızlıgına kulak tacak gibi sivri. ne de kulaj!ma, burnu-
ve ses işitilmiyordu. ıç ır are eı Dedi. ~rtn detmm, biz hllrtız artıtı. cenbmı aı- asmamalı. Bağırmayı Adet etmez. na girecek kadar ufak şeyler eline V"'r-

Çocuk polislerden birinin kolu d.. * dım. Rica ederim, sız .söyleyin, bu kız hangi _ Emziğini veya emzirileceğini tam memeli. Bir oyuncağ! tutmıvrı, herhan-
terek başını çevirtti. Taşlı"ın ilernıs· uı"nduekir: K d g~çle evlenir de m91 ud olur; kuracağı yu- vaktinden bir dakika önce göstermeli, "İ bir şeye uzanmıya çaba1arken cra 6 a ın çocuğile beraber karakoldan çı. h gellr ml? 0 

mutfağı işaret etti. kıp gittikten sonra komiser, etrafındaki vo.:~e ::n para Ue.blr aile geçlndirebm- ~issetti:ranelidfr. Be,, on, mı beş dakika )_ard1~ etmemeıi. Bırakmalı kendi ha 
Polisler ayaklannm uçlıtrın:ı basara'k polislere dönGp şu talimatı verdi: rım. Fakat ltıztarımızın hallerını görüyorum onceden hazırlığa başlamak onu daki - lıne ugraşsın dursun. 

mutfağa doğru ilerlediler. Mutfağın ka_ - Kadırun isimlerini hatırladığı b"u a. da cesaret edemiyorum.. kalarca işkence içinde bırakmak olur. Hava bozuk bile olsa, çocuğu hergün 

pısı açıktı. Ke.,kin bakışlarile loş mutfa. daınlar hiç şüphe yolt ki, eski müşterile.. • ReıaJ Güler CEıkiıehir odun ~un~ ~ukabifblr dakikalık bekleme ve dışarı çıkarma~ı; fakat ne· şunun bunun 
ğın içini taradılar. Bir tanesi: ridir. Şu hale göre bu adamlar şimdiye P ahal.l • B!!L ıstek, ıştihayı kamçılar. ok~amasına musaade etmeli, ne de bas-

İ t , k d Ali pazarı, aıa m esı auıe sokak B·ı· . . ki cuk k k · 
. - Ş e.. dedi. Sonra süratle mutfağa a ar "yeyi birçok defalar görmüşler.. ) • ı ırsmız ço lann altı her ma - ·a çocu farla temas ettirmelidir. Bir 
daldılar. dir. İçlerinden bir tanesi bu kıza tutula. No. 4 • mndan önce değiştirillr. Arada acı acı yaş:ndan küçükleri bır arada bulun _ 

Mutfağın kirli malta taşları üstünde, bilir. Anasının evde bulunmadığı bir za.. tc;:~ :a:::.nAs~:ıc~~:::!~:ae~: haykırırsa bir yerme ~ir iğne mi batı- durmanın hiç bir fayda ve kıymeti yok-
17 yaşlarında kadar tahmin edilen sarı maru kollıyan bu adam zorla içeri girip ıenmek dstıyorum. Fa.kat haya.tın cilve.sine yor, çamaşırı katlandı da canını mı acı- tur. Bilakis, mümkün olduğu kadar 
saçlı, bembeyaz tenli gayet güzel bir kıza tasalluta başlar. Kızın hoıa gitml.. kuronn olan Jll'kada§larımın pek az ıbir za- tıyor, dikkatle araştırıp bulmalısınız. birbirinden uzak tutmalı ki siz de, on-
genç kız '·-nJ · · d .. t' bu "q" b'r c· t L n - ğm ı.oı taşların ~ ar ıçın e yatıyordu. Malta yen mumanaa 1 1

"
1 1 ınaye e çev ma.n zarfında du~vulclerl Akıbet bent kortu- Buna ra en a 8 ,amakta devam ederse Iar da sükfuıete kavuşabiiesiniz. Hele 

ın aralıklarından delikli taşa doğ. (Devamı 13 tincil sayfada) (Devamı 11 inel sayfaaa): ışığı sl5ndürmeli, yahud perdeierl sıkı (Deva1n1 ıo unca sayfada) 



8 Sayfa SON POSTA 

FUTID -L 
Hüsnü Savman 

(Beşiktaş] 
Milli takımın kaptanı vo Beıiktaşın 

eşsiz müdafii Hüsnü memleiceUn çok se. 
vi!en kıymetli 

sporcula rmdandıır. 
Gönenqe doğmuş 

olup 30 yaşında. 

dır. Bekardır. Ga .. 
lata maliye tahak.. 
kuk. şubesinde me. 
murdur. 

Futbola Bal 
.numcu DarüJey. 
tamında heves et. 
miştir. Sonra Bur. 
sa ve Balıkesir muallim mekteblertne 
ınıa!ltlettiğinden orada esaslı surette fut.. 
bolla meşgul olmağa başlamıştır. Ban. 
d'ırmada yapılan bir maçta Beşiktaşa 

karşı santrfor oynamış ve bu oyunda l:ü 
çük Hüsnünün istidadı Beşiktaşın idare. 

cisi merhum Şerefin nazarı dikkatini 
celbetrniştir. Balı:kesir İdman Yurdunda 
da oynıyan Hüsnü o zaman Balıkesir 

kolordu kumandanı merhum General Ali 
Hikmetin gözünden kaçmamış ve büyük 

bir spor hamisi olan merhum General 
futbolda. daha ı;:ok ilerlemesi için Hüsnü

yü İstanbul Muallim mektebine naklet. 
tirmiştir. Bandırmadaki maçta Hüsnüyü 

takdlı- eden merhum Şeref . İstanbula 
naklini işitince kendisini Beşiktaşa almış. 

Başlangıçta oldukça dedikodulu olan milli küme maçları nihayet muvaffaki
yetle neticelenmek üzeredir. Önümüzdeki hafta Demirsporun İstanbulda 
yapacağı maçlardan sonra bu seneki milli küme de sona ermiş olacakbr. 
İstanbul, Ankara ve lzmirin milli kümeye iştirak eden 8 güzide takımının 

) müteaddid maçlarını görmüş bulunuyoruz. Bu maçlarda her takımdan en çok 
( sivrilen birer oyuncunun resimlerile birlikte kısa tercümei hallerini, 

S~~~~~J!!!~~ .... y ... d~a-...1ı~b .... u .... Id1111111u~k-...·~..-..~~~""",.., 
Fikret Arıcan 

(Fener bahçe) 
Mem'leketirnizin yetiştirdiği en yüksek 

futbolculardan birisi de §Üphesiz Fenerin 
sol açı~ı Fikrettir. 
Fikret 1stanbulda 
Kadıköy=Jnde doğ .. 
muştur. 27 yaşın. " 
dadır. Halen Sü ... 
merbank Jı,eshane 

Mensucat Şirketi 

muhasebe memur. 
larındandır. Fut. 
bola Kadıköyünde 
Fenerbahçe klÜ

bünde takriben 14 
sene evvel başlamıştır. Futbola başladık-

ı en çok sevilen sporcularmdandır. Ayağı l 
kadar kafasına da hAkim olan Fikret bir 
açık oyuncusunun muhtaç olduğu sürat 
ve enerjiye de maliktir. Hülasa ideal bir 
futbdlcu olan Fikret Avrupanın bütün bi
rinci sınıf takımlarında, hatta muhtelit. 
!erinde tereddücisüz yer alabilecek kud
rettedir. 

Adnan lncirmen 
(Galatasaray) 

Son seneler zarfında G. Saray müda. 
faasmda parlak oyunile kendlru gösteren 
kıymetli futbolcu 
larunızdan birisi 
-2 Adnandır. İz.. 

mirlidir. 22 yaşın.. 

dadır. BekArdır. 
tan pek az bir müddet sonra J•'enerbah- Halen Galatasaray '% 

çe~ün yetiştirdiği M. Reşad, Muzaffer, lisesinde muallim 
Esad, Ziya, Sedad gibi kıymetli oyuncn- muavinidir. l'"utbo" 
larımızm da bulunduğu meşhur genç ta. la ilk dda İzmirda 
kımda derhal sivrilmiştir. Genç takurun Amerikan kolejin. 

Muhteşem Kural 
(Vefa] 

Vefa futbol takımının kıymetli ve cen. 
tilmen futbolcusu Muhteşem 1stanbulda 
doğmuştur. 26 ya. 
ıındadır. Bekar. 
dır. Hukuk Fakül. 
tesine 
melde 

devam et. 
beraber 

Fransız lisesinde 
muallimlik te yap 
maktadır. Futbola 
1926 senesinde İs. 
tanbul erkek lise .. 
sinde başlamııtır. 

1927 senesinde Ve. 
fa lisesine geçen Muhte§em futbola bü
yük bir sevgi ile sarılmıştır. Bu suretle 

lclülbüne intisab eden Muhteşem 1928 de 

tır. O zamandanberi Be~iktaş birinci ta- sol hafı Fikret daha o zamanlar memle. 
kımında oynamaktadır. Pek çok temsili kette büyük şöhreti olan Fener birinci 

ve milli maçlarda formamızı muvaffaki. takımının da tabii ihtiyatı olmuştur. BL 
yetle temsil etmiştir. 1928 olimpiyadı için rinci taıkımda da bir müddet sol haf oy. 
Pragda ilru.rulan kampa iştirak etmiş ve nadıktan sonra bugünkü mevkii olan sol 

de başlamıştır. 6 
senedenberi oyna .. 
ma!ktadır. Evvela santrhaf olarak futbo. 
la başlıyan Adnan İzmirspor klübüne in-

Vefa genç takımında sağ açık oynama

ğa başlamıştır. Arkada~ları arasında çok 

çabuk temayüz eden Muhteşem 1929 da 

lig maçında Harbiyeye karşı blrin<:i ta. 

Kladnoya karşı oynarken sakatlığmdan 

bir ary hastanede kalmağa mecbur olmuş. 
tur. 19a6 Berlin olimpiyadında Norveçe 

karşı oynamış ve müdafaada parlak oyu. 

açığa geçmişti!'. 

tisab etmiş ve nihayet müdafaada yer al. 
mıştır. (İzmirspor klübü sonradan Ateş • 

spor ismini almıştır. Halen milli kü • 
mededir.) Fenerbahçenin yerli ve ecnebi takı::rı. 

larla yaptığı maçlarda bir yıldız olarak 

parlıyan Fikret pek genç yaşında olma. 
sına rağmen 1928 Amsterdam olimpiya. 

Müteaddid defalar İzmır muhtelitinde 
ve Belgradda Yugoslavlara karşı oynıyan 

temsili takımda yer almıştır. Üç sene. 
dına Fener'bahçe tarafından müşahid 51- denberi G. Sarayda muvaffakiyetle oy_ 

kım.da oynamıştır. Bu maçta takımın en 
iyi oyuncularından biri olmuş, hatta gol 

de atmıştır. 

Bundan sonra Vefa birinci takımında 

devamlı olarak yer alınış ve İstanbula 
gelen !Macar genç milli takımına ka.rşı 

bizim genç milli takımda sağ açık olarak 
oynamıştır. Bu maçta Macar takımınd'a 

meşhur Dr. Şaroşi de vardı. Muhteşem 

Temmuz 6 

Şevket Demirtepe 
( Demirspor) 

Bu sene milli kümede yaptığı mükellht 
mel maçlarla temayüz eden ve şampl.. 
yonluğun kuvvetli 
namzedle. 
rinden Demirspo. 
run kıymetli sol 
müdafii Şevket Eı 
kişehirde doğmuş-

! tur. 25 yaşındadır. 
Bekardır. Ankat' ,, 
Devlet Demiry• 

.. 
lannda çalışmak. 

tadır. Futbola Eıı. 
k.işehlr Demirspor 
klübünde 1932 sen~sinde başlamıştır. O 
zaımandanberi müdafi oynamaktadır. Va. 
zife ile bulunduğu esnada !zmir ve Ada. 
na ik:lüıı:lerinde de oynamıştır. Eskişehir 

ve Ankara muhtelitlerinde yer almıştır. 
FU1Jbol en çok sevdiği spordur. Bundan 

ıbaş~a atletizmle de meşgul olmaktadır. 

Es1tişehi.rin yetiştirdiği kıymetli fut. 
boloulal'd.an olan Şevket bilhassa bu se .. 
n-e!k:i milli küme maçlarında temayüz et. 

mi~tir. Arkadaşı Gazi ile beraber teşkil 
ettiklm müdafaa hatlarını kolayca geç.. 
menin imkanı yoktur. Soğukkanlı oyuni .. 
le Demirspor müdafaasının direği olan 

Şevketin kafa vuruşları ve her iki aya .. 

ğile yaptığı temiz ve uzun degajmanlan 

mükeımmeldir. Bilhassa temiz ve f avuı .. 
süz oyunu, sportmenliğlle bütün sporcu. 

ların takidirini kazanmıştır. 

Hamdi Toptop 
( Ankaragucu J 

Ankaragücü takımının en değerli fut .. 
boloufarından biri olan Hamdi İzmirli o .. 
lup 25 yaşındadır. 
Evli olup geçen. 
lerde sevimli bil' 
kızı dünyaya gel 
miştir. Ankara As 
kert fabrikaların: 

nile takdir kazanmıştır. Kendisi atletizm 
ve jimnastikle her zaman meşgul oldn. 
ğunu ve her futbolcunun ilerlemesi içın 

muhakka·k atletizm yapması lazım gel
diğini söylemektedir. 

fatile gönderilmiştir. Milli takımı 928 o. naımalktadır. Bir müddet santrhaf oynı. 
limpiyafü.na hazırlamak içi~ Pragda ku. yan Adnan nihayet asıl yeri olan sol mü. 

rulan hazırlık kampına itirak etmiş ve dafi meVküni almıştır. Futboldan başka 

bundan sonra birçok şehir ve ecnebi te-
. . dt çalışmaktadır. 

maslarmda muhtelıtlerde yer alınış, . 19~~rt. , J. . _... . 
Beşiktaşın ve millt takımın kıymetli 

m'Üdafü ve kaptanı olan Hüsnü Fporcu. Pragda hususi surette karşılaştıkları Çek basketbol, voleybol ve yüzme gibi spor. 
1ar ve halk tarafından çok sevilen fut- milli takımına karş1 oymyarak gol at. !arla da meşgul olan Adnanın t>n büyük 

bolcularunızdan biridir. fler oyunda oy. mağa muvaıffak olmuştur. Bundan sonra emeli milli takımda oynamaktır. 

" .T.ITI I" ,. 

daıki Rusya seyahatine iştirak etm~r+k t' ' , h .~ ·~..,'1>-a.:~.l 
Lr, 

1
a ıky1en beo ,,!?>-\ -»' rl1 

Futıbold'an sonra en çok sev'~ o ma a ra :> (',ıev v. -=:J.'t 

d d "k d l ~. ' ~'(): 1- .. lar deniz ve otomobil kullanma t_n e 1 0 u araan ' · OJ nna 
nadığı nıükemniel futbe>l ve her zaman. temsili ve milli maçların ekserisinde oy. Adnan Galatasarayda oynadığı oyun~ 
iti dürüst ve centilmen hareketlerinden nıyan Fikret 1936 Berlin olimpiyadında lada son senelerin yetiştirdiği en iyi mü. 
dolayı halk kendisjne cBaba. ~nvanını da Norveçe karşı milli formayı temsil et- dafilerden biri olduğunu isbat etmiştir. 
vermiştir. Hakikaten Hüsnünün muvaf. miştir. Oynadığı her maçta yıldız olarak Soğukkanlılığı, ak11lı oyunu ve düz!,rün 
faık: ol.aınadığı maç yok gibidir. Sert fa- parlıyan hakikt bir klfü; oyuncusu ve vuruş'larile temayüz etmiştir. En müşkül 
kat faıvırlsüz oyunu, her iki nyağile uzun memleketin yetiştirdiği eşsiz bir futbol. acl.M"da yaptığı kafa vuruşları cidden 
\rU.ruşları ve bilhassa fevkalade kafa vu. cudur. Futbolun istediği bütün meziyet. güzeldir. Emniyetli kesişleri ve her vazi
ruşlarile temayüz eder. Bütün oyunda bir lere sahib olan Fikret bilhassa ayağına yette gelen topları mükemmel vuruşlar, 
enerji timsali gibi baştan, sonuna kadar fevkal§.dle ~a:kimdir. Rakib müdafaayı la iade etmesi gibi büyük meziyetlere sa. 
ayni kudretle çalışır. Değerli oyunu ka. kıvrak ayak ve vücud çalımlarile su a. hibdir. Bu şekild'e muntazam ve dürüst 
dar terbiyesi ve dlirüsfiüğile temayüz e. kar gibi geçişi. her iki :ıyağile ?arikulade çalıştığı takdirde az zamanda memleke. 
den Beşiktaşın ve milli takıntın Hüsnüsü şiltler atabilmesi kendisine haklı olarak tin en iyi müdafilerinden biri olarak milll 

~rden bu hayatın pek arzl.. • 
Vefan.ın yaptığı her maçta ~ ir hayat. olm.~dı.?ını.~]J~ :.ıtarak fzmir muhteIL 

yilziinü ağartan bu değerli ve rahat bır omur Skz r= 
'"" · ı · ktan U 

futb 1 '-",'- f .'L. l&d ,_~~~ er e ugraşma 8 ~acar. Vunan, A.. o ou wu.uassa ev~a a e SlA.t • • , • !' 

me"'hurdur Memleketin en sıkı:; J.N~ ,, ~ • ..( • "";.Romanya ve Peşte 
!i"' • ~- • ·-~.~mı , ba~ \ 7 • • .. • 

tinden biri olduğu muhakkaktır. Bilhll5'· l'· •f.;ın~:? - . şı muteaddıd fü~falat 
-~-!ik t 1 tu k k k 1 1 maç yapmıştır. İzmirden sonra Ankara. sa frııu a ış arını taca pe az a ec , 

.. . . . ya gelen Hamdi orada Ankaragücü klü., 
vardır. Bundan başka suratı ve bilgill o. büne. intisab etmiş ve takımının en iyi o.. 
yunile takımının her maçında temayüz yun<:ularından biri olmuştur. Ankara 

eden Muhteşem muhtelit ve milli takım muhtelitinin yaptığı maçlarda muvaffa.. 
için en çok istifade edilecek kıymetli fut- kiyetle oynamaktadır. 

iftihaır edilecek sporcularımızdandır. .üstad> namını vermiştir. MerrJeketin takmıd'a· yer alacağı şüphesizdir. bolculıarımı.zdandır. CDevamı 10 uncu sayfada) 

Edebi tefrikamız: 6 tanbuldan, ~ehir hayatından iğrendi- · - Teşekkür ederim. ... 

llÖYIDEllm !DOST 
• ğini söyledi. Hizmetci kahve getirmişti. Cri!nç ka-

Vildan hanım bu meselede fazla dur- dm fincanı :P,iznıetcinin elinden aldı. 
mıya lüzum görmemiş gibi dudağını Bana kendisi vermek istedi. Ayağa 
büktü: kalktım: 

- Demek siz de çiftlikten hoşlandı- - Çok naziksiniz hammefendi! 
_:]JUl!Jıan Cahid nız? Gayet tabii haneketlerle olgun bir 

- Çok! ev sahibesi vazifesini yapıyor. Kıvrak, 
- Gelecek hafta gene gideceksiniz ince ve iyi yetişmiş bir genç kadın. 

demek!, Bu salonlarda tanıştığım yüzlerce 

Şive, teliffuz, aksan tam.amile ı çılınca hop diye kalkan yılbaşı bebck-
yabancı. Hareketleri gayet seri, leri gibi birkaç kere zıpladı. 
Makine gibi, saçları boyalı değil. bebe 
biçiminde kesilmiş altın sansı, kulak-
larının arkası san gül ~bi kıvır kıvır. 
İlk hamlede insan bir bebek zannedi-

- Enteresan. Enfe5 bir sürprİz! di - _Niyetim var. kibar haıuınlara benzemiyor. İğreti, 
yordu. Birderlbire gözleri ışıldadı: kapma. Z<Jraki hiç bir tavrt yok. Gör-

Sonra çiftliği nasıl bulduğumu sor· - Yalnız mı gidiyorsunuz? dükleri ilk erkek karşısmda kınlıp dB-
du; - Evet. külen, yahud sıkıhp büzüJen veyahud 

yor. Fakat konuşunca ve hareket edin- - Çok hoşuma gitti. dedim. Hele ha· - Arabanızda bize de yer verir mi· da erkeğin mesleğine göre çerden çöp-
ce sinirli, heyecanlı bir kadın karşı - bamz dünyanın beliti en mükemmel siniz? ten ediııdiği yarım yamalak malfunatı 
sın~ olduğunu anlıyor. Yuvarlak yü- adamı. - Teşekkürle. sayıp döken yapmacıklı salon hanıın-
zünde büyük mavi göz bebekleri telaş- Babasını çok sevdi~i belli. Vildan hanım yerinde duramadı. A- larmdan o kadar usanmışım ki onlar -
lı ruhunun bütün heyecanını ifade edi- _ Babam ziyan olmuş, daha doğrusu yağa kalktı. Şımarık bir çocuk gibi se- dan belki daha berbad tahmin ettiğim 
yor. Küçük bir ağız, kalınca ve ham bir kendisini ziyan etmiş bir adam; dedi. viniyordu. . Vildan hanımı bu kadar şatafatsız gö -
frambuvaza benziyen iştihalı dudak _ Hayretle sordum: - Amma bir şartla. Siz de takın ba· rfince şaşırdım. Salonun süsletiliş tarzı 
ıar .. işte Vildan hanım. . bama gel-eceğimizi haber vermeyin. bile bana ayni hisleri vermişti. Halbu-

- Nıçin? - Buna emin olun. Çünkü şehirden ki bu genç kadın, boyalı bir bonmarşe 
Onun nasıl yetiştiğini bilmemiş ol - Ellermi, bacakların' daima hareket çıkacak değilim. bebeğine ben_ziyen bu güzel genç kadın 

sanı bu telAşlı halini iğreti salon pozlar, ettirerek konuşuyor. Fakat bunlar o ,- Telefon numaramı kartınızın üs- süratli hareketlerine, keskin jestlerine 
gibi göreceğim. Fakat daha iki üç saat kadar tabii ki! Cevab verdi: tünde var. Sizi her zaman arayabi1irim ve şımarık gibi görünen hallerine rağ-
evvel babası onu bana o kadar iyi an· - Çünkü genç yaşında çiftliğe ka • değil mi? men ne kadar ciddt ve samimi idi. 
!attı k:H pandı. Dağlar arasında yaşıyor. - Daima öğleden sonra. Ben kahvemi içinceye kadar babasın-

Biraz hoşuma gitmiye başlıyan o ezjk - Fakat kendisi memnun. - Malfun efendim. Gazeteciler sa • dan çiftlikten bahsetti. Onu lezzetle, 
Türk~sile konuşuyor. Bana babasını - O hayattan memnun olmak imka- hahları çalışmazlar değil mi? zevkle dinledim. . 
eskidenberi tanıyıp tanımadığımı sor- nı var mı beyefendi. - Hemen hemen, öğleye kadar okur, Müsaadesini alıp kalkarken tekrar 
du. Günün tarihini kısaca anlattım. Bu - Sizce ve kendisince başka sebeb- akşama kadar da yazar. etti: 
macera o kadar hoşuna gitti kapağı •· ler varsa onu bilmem. Fakat ];>ana - İs - Yazılarnızı kocam da çok okur. - Zahmetinize çok teşekki1r ede~ 

beyefendi. Çiftliğe gitmek için sizi ya 
ben yahud kocam mutlak arıyacağıı. 
Babamı çok göreceğim gelmişti. 

Gülümsedim: 
- Ya Mistengetinızi, şövalyenizi. 
Şimşek gibi bir kahkaha kopardı: 
- Ay. Siz onları da biliyor musunm1 
- 1'ı:tbii. Ziyaretleriniz sıklaşırsa 

çiftlik çok geçmeden Hollyvvood ola• 
bilir. 

Durdu. Dikkatle yüzüme baktı. Son
ra hafif bir t.ebessümle ve a~r ağır ce
vab verdi: 

- Siz iyi bir dost olacaksınız! 
Eğildim: 
- Çalışacağım efendim. 
Kapıda uzattığı elini R"afifce sıktııııt 
- Oriivar. 
- Oruvar. 

* O kadar yorulmuşum ki akşam bit 
çay içip hemen yattım. Bugünkü geziJ11 

ti vücudümü yorduğu kadar kafamı dl 
doldurmuştu. Mühim hadiselerin batJ 
gıc1klayıcı, düşündürilcü t.esirleri va-t
dır. Tabi karşılamak istediğimiz haldi 
gizli parmaklar adeta içimizi çimdikle~ 
Düşünmek istemediğimiz halde gad1' 
ve if-ade edilmez hisler, fikirler burgıi 
gibi kafamızı oymakta devam eder. fşt' 
bu vaziyetteydim kabuslu, rahatsız bl1 
gece gıeçircliın. 

(Arkası var) 
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( Bataydan Röportajlar J 
Hatay Gençliği 

Hatag lıükiimeti teşekkül ettikten 
sonra talebe sagısı 5.500 den 

9.800 e fırladı 
Eski devlrleırdenberl birçok Alimler ve 

kuvvetli şairler yetiştiren Hatay m, hal. 
kının uyanı'k:lığı ve killtür adamlarının 
çokluğu ile kendini tamtmıi bir sancağı. 
mızdı. 

XVII inci asırda (Antakyalı Münir) i 
yetiştirip edebt ve siyast hayatımıza he. 
diye eden Hatay, XIX uncu asırda da 
kuvvetli ıairler yetiştirmişti. 
Meşhur tercil bencUle İstanbulda şöh. 

ret kazanan (Sadık efendi) ve: 
cGönül muhabbeti bir adeıt eyletrt;iş 

yoksa> 
cNe bende 41k, ııe ıen<U cemal kal • 

mıştır. 

gibi beyitlerlle nazarı dik.kati celbeden 
(Akif efendi) XIX uncu asır Hatay şair. 
lerinin en m8fhurlarmdandır. 

* Hataıy hük.Qmetf tefeklcül ettikten son. 
ra, Hatay Maarif VekAleti uyanık bir ma. Hatay kız luesi talebetmnden bw grup 

nen ipka edilmiş rse de programa ilave 
~len türkçe derslerjne Arab vatandaş.. 
lann çocukları çok heves göstermiş va 
bir senede türkçeyi hayli ilerletrnişlerdir. 

Hatay maaırif bütçesi, geçen yıl 120,000 

lira iken 160,000 liraya çıkarılmıştır. 

* 

Sayfa 9 

c= EDEBi HATIRALAR 1 

Rasinin Britaniküs'ü 
ve aktör Bürlıaneddin 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

Bii.rhaneddin 
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ra.tbol 
Tlldızlanm1.z 

(_ Karikatarıa Fıkralar 
Olabilir 

JI İnsanlar lıer zaman (Raştarafı 8 ind aayfada) ı dandır. Cidden kıymetli bu üç futbolcu.. 
Futboldan bafka haftada dört gün su nun aralarındaki anlaşma ve teknik o. 

sporlan1e meşgul olmaktadır. En büyülr yunlarile İmıir muhteliti pek çok maçla. 
zevklerinden birisi de eYinin bahçeSle. n kazaıuruftır. Mükemmel pas tevziatı ve 
çiçekleıile uğraflllaktır. Sporda en büyük kendisine cBombacI> ismini verdiren şüt.. 
gayesi milli formayı giymektir. le.ıi ve ince oyunile temayüz etmiştir. Son 

- Bu sizin sözleriniz de ilanı afk mı? .• 
Bana sizden evve) 
illnı aft.eden aen~ 
tam iki saat hiç 
durmadan a6z 1Öy4 

lemişti. 

lıakikati söyleselerdi .. 
Evlendı1tlerinin yıldönümü günü ıbu1amadlm. Fakat şu da var ki, ben ve 

büyük bir buket çiçek getirene: çocuklanm da yaşıyacağız. Bunun için 

Sporcu.lann pek iyi tanıdığı ?e eev. miIU küme maçlarında sakatlandığmdan 
diği ~aragftcfi.nün kıymetli sol açığı bazı müsabaaklarda oynıyamamıştır. Bu 
takımının her maçında en iyi oynıyan va deierli sporcunun biran evvel iyi olma. 
golcü futbolcularındandır. Fikretten &0n. smı t~nni ederiz. 

- Olabilir- ben 
- Bunu almak için kimbilır ne ka- §inıdj sizde bir hastalık bulmıya ve bu· 

dar masraf etmişsinizdir. nu tedaviye mecburum. derdi: 
onu tanırım. Ke 

lremedir. Bir tek kelimevi ancak bet da 

~da söyliycbjlir. 

* Faydah 
İki komşu arasında~ 

- Ah kOIDfUCU. 
ğum bilsen ne ka. 
dar müteessirim., 
her daiın hüngür 
hüngür ağlamak 

istiyorum. 
- Ağlamak is.. 

tediğin zamanlarda sakın başka bir yer. 
lere gitme komşucuğum •• dosdoğru bana 
gıeı, bahçede beraber dolaplım.. sen ia. 

tediğin kadar ağla ... Yeni dı1ctiğim sala. 

taları ikuyudan su çekip sulamaktan kur. 

tul urum. 

* Anlaşmak 
- Karımla çok iyi anlaşıyoruz. Bü. 

hassa tabiatin g'l. 
zelliklerile karşı 

karşıya kalınca. 

- Başbaşa ve. 
rip tabiatin güzel 
liklerini mi .eyre. 
diyorsunuz. 

- Karım, susuyor, seyre baılıyor. 

tien & flrl"Sattan istifade ediyorum. Ce. 
~dm gazetemi çıkarıp okuyorum. 

* Yeni başt-ın 
Avukat, ayrılmak istiyen kan kocayı 
· hayretle karşıladı: 

aynlınak istiyoruz ya! 

- ?????? 

- Siz ayrılmak 
istiyorsunuz ha, 
hal bu ki Leyll ile 
Mecnun gıôi birbi. 
rinize Aşı ktınız. 

- Bu ~zden 

- Tadı damağımızda kaldı, yeni baş. 
tan birimiz bir başka Mecnun. birimiz bir 
başka Leyla bulup ayru hayatı yeni baş. 

An yaşayacağız! 

* 
Radyo stüdyosunda 

Şpiker - Vaktiniz bitti, konferansını. 
zı hemen kesiniz. 
· Konferansçı -
Benim de konfe. 
ransım bitti. 

Şpikir - Ko. 
nu~kta devam 
ediyorsunuz da •• 

Konferansçı - Kanma söyliyecekle. 

Dedikleri zaman şu cevabı alırlardı: 
- Ben mi, hiç masraf etmedim, dün 

d~ benim evlenmemin yıldönümü idi, 
bunu. get~lerdi. 

• • • 

Yaşlı erkek. yaşlı kadına bir kutu 
içmcie muhtelif esanslar g€tirince: 

Yaşlı kadın: 

- Benim için ne bfıyük zahmetlere 
girdiniz. 

Derse, yaşlı erkek cevab verirdi: 
- Sizin için mı as!a. bunları kendim 

için getirdim. Çünkü geçen seferki zi
yaretimde ~k fena lrokuyordunuz. Bu 
koku beni rahatsız etmişti. 

* 
Yaşlı karısını, genç gören erkek zi· 

yaretlerine gelen dostuna: 
- Karım yaşını hiç göstermiyor de· 

ğil mi? r'.r 

Derse, dostu kadına bakar: 
- Hakkınız var .. olduğundan yirmi 

yaş daha büyük gösteriyor. 
Derdi. 

• • • 

rim vardı. Onları söylüyorum. Bu akşam Doktor, muayenehanesine gelen ka

l»ol .salata hazırla, bir şişe 49 hık rakı al, dır .. hastayı uzun uzun muayene ettik· 
bir iki kemik te külbastı yap, dedim; mü. ten sonra: 
ıaade edin de yarını saat sonra evde ola. _ Sizi çok iyi muayene ettim. Hiç 
cağımı da söyliyeyim! bir yerinizde en küçük bir hastalık bile 

.. $ 

- Necati z, .. nim'e evlenmek istiyor. 
. - Tevekkeli değ,: bana; mttdcn:ki sen benimle evlenmek istemedin ben de 
kendirm ırl4lı.1,cclccerj :ıı.. demişti. 

• • • 
Böyle de konuşulurdu: 
- Bakın küçüğe.:. 

- Maşallah, tıpkı babast .•• 

ra memleketin en iyi sol açığı olduğu 

muhakkaktır. Ayağına hlkimiyetl, rakih 
müdafaasını ustalıkla geçip ve zamanın. 
da çektiği .sıkı fiitlerle tenayüz etmiştir. 
Açık mevkiinin icab ettirdili sürate fıt7 ... 
!asile maliktir. Bilgili o~ıe hemen her 
maçta takımına gol kuımdırabilmekte. 

Ömer Tanış 
(Ateşspor) 

lzmirm genç ve enerjik Ateşspor takı. 
m.ının en iyi oyuncularının baımda fÜP.. 

- Burun o burun, ağız o a~ız değil dir. Yegane ebı"k tarafı. sağ ayaltnın 

hesiz ki Ömer ge. 
lir. Kendisi İstar 
bulda doğmuştu-

20 yaşındadır vt. 
beklrdır. İzmlr ü. 

mi? soluna nazamn daha zayıf olmU1dı.r. 

- Burnunun, ağzının farkında deli _ Muntazam çallfhlı takdirde gayesine e .. 
receği şüphesizdir. lim.. suratsızlık o suratsızlık. 

• • • 
Muharrirle. dostu arasında bu tarzda 

bır muhavere geçebilirdi· 
- Son romanum nası: buldunuz? 
- Fevkalade.. sizin yazdığınız daha 

ilk satırından belli oluyor. öteki ro -
manlamız ne kadar soğuksa bu da o 
kadar soğuk. 

• • • 

züm §irketinde mı 
Fuad Göztepe murdur. Futbola 

( Duğanspor J f zmirdı! v~~dırım. 
İzmirin tiftirdili bu bvrak teknik spor klubünde 

futbol 26ye d ol •--~ d .ıt 1930 senesinde baı 
cu yqm a up BIDlru9 °a- 18.Dllftlr. Evvell 

muş~ur. BeUn:lır. kaleci olarak bq. 

:'~~e~•: 1aımf, sonra soliç, şimdi de santrhaf oy. 
ur. . de :_!-... nama'kta&ır. Gayri federe olan Yıldı. 

seneaan ·~ rd · di'·! kl"bü · ı· rımspo an sonra şım ıu u ne m ._ 
başlamıştır. Evve.. . sab eden Ömer futbolda çabuk terakki 
la Altay klübiindo etmif ve İzmir muhtelitinde müteaddid 
yer almıştır. Sol 

defalar oynamıştır. Bu &ene Atepporun 
açıktan maada for. milU kümede yaptıjı maçlarda bilhassa 
ved hattının her 
yerinde oynamlJ
tır. 1928 senesine 
kadar Altayda oy. 
nadıktan sonra G~ (ye.:11 ismfle Do. 
ğanspor) klübüne intisab etmiş ve fası. 
lasız olarak birinci takımda yer alımfttr. 
931 senesinbenberi İzmir muhtelitinin 
yaptığı bütün maçlarda soliç veya santr. 
for olarak oynamıştır. 932 senesinde Göz. 
tepenin Atinada yaptığı ve 4.3 kazandığı 
maçta oynalYUJ ve çok muvaffak ohnu~. 
tur. 

temayüz etmiftir. Futboldan bqka atle. 
t:izm ve den~ sporlarile meşgul olMak. 
t.adır. Spor haricinde en büyük zevki kır 
gezintileri. at koşulan w sinemadır. 

Atepporun bu seneki maçlannda çok 
muva.ffaltiyetli oyunlarını ı;ördülümilz 

ömer yaşının gençliğine ratmen makem. 
mel bir futbolcudur. Nihaddan sonra se.. 
nelerdenberi müimmmel bir santrhaf ye. 
tişmediğinden liyıldle doldurulaı:~ıyaa 

milll takımın santrhaf mevkiine en layık 
namzed olduğu muhakkaktır. ömer mil. 
said vücudü, fevkalade enerjisi. pu tev. 

933 ve 936 senelerindeki Ru!lya seya. ziatı ve ileri, geri çalıpn-a1e iyi bir santr. 
ha lerine iştirak etmiştir. 936 Berlin o.. hafın bütün vasıflannı haizdir. Her iki 

Yaşlı kadın, genç kocasile beraber _ limpiyadına da gitmiştir. Futboldan bat- ayalile verdiği uzun paslar ve açıklarlt 
k1l denizcilik ve avcılıkla meşgul olmak. opqı "'1 takımına çok faydalı olmakta. 

ken düşünceli görünebilirdi. Ve kocası tadır. Spor harici~d'? musiki. edebi)"at ~da çok belenı1miştir. 
oorardı.: ve sinemayı sever. Kendisinin sesi ı "kat'ıy"° o b ,-;'b-,~~~ hareketlerile 

- Gene düşünceEsin. güzeldir. 1 olmakla bera 'JJ:~e~ ~.Ji:.:=!'fF Önıerin mun. 
- "Mevcud p:ıram için benimle ev - F\ıtb<ilda İzımirin yeti§tirdiği ~ n dedikodulardllYl ~ ~ ,;~ .... ~. i arttırdıiJ 

kıymetlerden biri olan Fuad rdcn bu bayatm pek 8'r'Z\.'..: f olacalt mu. 
lerunediğine yemin ,:ıer misin! (Sa~ Vehaı,. l!'wod) şekUnde İzmiı'I • hayat. o~ğın~I!;, ralfU..::,.ın: 

- Ederim. Senin paranı ben daha telitinin forvedini yürütmüş futbolc rahat bı!' omOr 
1
-... T. ö. 

faz::ı tahmin edip senin!~ evlenmiştim. :;. P.rle ugraşmaktan ~ 

. • • Çocuk terbiyesi · ~~$ ı.. •q, . misler 
~ngin amcayla yeğeni konu~uyor - CBaş&.&ratı 7 nd sa1rac1&> "' 4.- r~ -.ncu sayfada.} 

}ardı: nezie olan kardeşleri bile yan yana bı· Ta.1ddim edildiğim J!at. zannederim o 
rJkmarnahdır. cemiyetin vemedan, yabud muhasebe. 

- Yeğenim beni çok se\·diğin için l 8 1 k 1 b b w t aft par """" hflsılı böyle bir vazife sahibi idi. Ba. 
• • • W• ., •- ay l' • o unca e ege, e r • ---. 

haftada ıkı defa gelıyorsun degıl mı. ll"..ıklıkla çevrili ufak hır kö~e ayırma· na bir kağıd imzalattı ve mukabilinde 
- Amma da yaptm amca. sen ölür- Iı. ıcine bir hasır yaymalı, }ıasırın ÜS· Britaniküs tercümesi için beş aded san 

Sl'n mirasına konacağımı bilmesem, tim; yıkanabilen bir örtü örtmeli ve altın verdi! Hayatımda ilk yazı ii.:r2tini 
.şu güzel günlerde gezip tozacağırna çocuğu orada yalnız başına bırakmalı - bu suretle kazanmış oluyordum. 

dır. Hasır yenne· 'kum yaymak, -odada Bir lahza sonra, memnun, vedalaşa. gelip de senin karşında oturur. çile dol-

Sarı olsuu 
Her kimse makbul bence, 
Saçlan Mil'& oı..n.. 

Giiul ueleo firlıince; 
Sarları •arı o1..,._ 

/sterN olaua ftlf•I 
va,.ın olma•ın ..... 
Kırkıa ne çıkar yapı 
Saçları •an ol•un •. 

Vücudti olsuıı çarpuk, 
Konapan abuk sabuk, 
Dainler ona moruk; 
Saçları sarı ol.a11 .. 

!.terse bana •Övsün, 
/.terse beni dövıün; 
Herheı bu hafi görıün 
Saçları ıarr ohun •. 

l.temem ltnla giiwl. 
Benimçin adar emel. 
Olursa iki üç tel, 
~lan san ol•urı •• 

Melımet.1 Eıiroilıı 

i.-.e· halı veya başk:ı bir yünlü, kaba rak yanlarından aynldım ve bk arabaya 
örtü sermek doğru olma7_ Çünkü ço • athyarak, doğru, o tan1ıte Beşiktaşta Va.. 
cuk kumu da, halının tüylerini de ağzı. lideçeşmesinde oturduğum evime kapağa 
ne götürür, hattl yutar. 

cKöşe> yaşı ayni zamanda i!k oyun· 
c<ıklar ve ilk düşünülmüş hareketler 
ya~ıdır. 

Önünde bir kAğıc.i parçasın: katlayı
nız. bükünüz. İki oyuncağı yanyana di
zin~z Uzun zaman sizi taklid.le vakit 
geçirecektir. Fakat kendi kendine uğ
ra~j'l da muhakkak öğrenmelidir. 

Bu yaştaki çocukların Adetidir, elbi· 
seıerinin kolların kemirirler. Bazı da

attım. 

Britaniküs tercümesine (tabii mamu!D 
değil, mensur olarak) o gece başlamıt
tım. Fakat asıl macen bundan sonra 
~lecek! 

Bu hatıranın ikinci yazısında, bu lu1rl. 
yenin sonunu tafsilatlle anlatmağa çalı. 
şacağım. 

IIalid Fahri Omnıoy 

Çorluda çekirge mocadelesi 
d• l&ı. ve mürebbiyeler buna mani ol- .~orlu (~ususi > .. ":" ~~zın 27 kö
n:ak için bebe~ln kollarım iki yanına Y .. nnde çekırge goruld~den mahsu
bağiıyorlar. Bu. barbarca bir tedbir o- lata ı.ararı dokunmadan ıcab eden te-

l E . . . 'ILl-Jerin -btlhassa yün dabir alınmış ve topraklarında çekirge 
ur. n ıyısı e,ı;u~ b ' k .. l b Ik b . 

örgü ve yün kumaşların-kol ağızlarına k~.un~n. oy.der a. d:, uArıştebn anblıyan 
d r .L1 beyaz 1mmac:tan birer kapak unse erın 1 are~ın e a sa unu 
ayanııuı, -ı hl"l .. k H k · · ·· k. 

gi>drivermeli ve bunlar- hiç bir vakit m: uku u an~a 'ı a:azıyık :n1b.rmel 
· d B k"ld k k lla- yc.r.ma ve çarşaıı~ op:ama ~ gı ı usu_ 

kclalamalı ır. u şe 1 e çocu .. 0 ler ile imhalarına baş'anmış ve bu ça· 
r:nı serbest serbest kur.ıldatabılır Yıe 1 1 ı· . d h · · tı· b•·· . .. ışına ar ne ıcesın e e emm.ye ı ıı. 
art:k ne kadar kemırs& bir zarar gor • k . . h dı"Jmı"stı·r . . .. ld w ıs m ım a...e ,. . mez. Bilakıs damakıan luzumu o ugu 
kadar işlemiş olur. 

Bu çağın en güç devresi diş çıkarma 
zamc.nıdır. Sıhhati her zamandan daha 
nazikleşen çocuğa. dişleri tamamlanın
c.tya kadar, her zamandan daha büyük 
bır itina göstermeli, soğuktan, sıcak • 
bn titizce korumalıdır. Annenin bu 

devrede hem fazla uyanık, hem çok sa· 
b· rlı olınası lazundır. 
Çocuğun önünde daima serin kanlı 

ve sakin görünmelidir. Çünkü; onun 
ruhunun ahengi yavaştır. Ve büyükler 
bu ahenge uymak. mecburiyetindedir • 
ler. 
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Ruslarla müzakere 
yeni afhaya girdi 

Amerikadaki Alman 
gençliği nazizmi 

takbih etti 

İngiltere Amerika bankalarına 
ihtiyat harb akçesi yatırdı 

f l inci sayfada) ısi,J İngiliz - Fransız - Sovyet paktı mü-
(B_~rab ı "ki toplantı esnasın. zakerelerine tahsis ettiği başmakale -

D .. ~ aat suren u ı 
oh s .. zakerclerile Danzig ve sinde diyor ki: 

da Moskova ınu · ~ ··1mu··ştür So ·· · • d ·· k 1 t T" . :meseleleri goruşu • n uç ay ıçın e, muza ere er, am 
ıeBntsın k"l çembcrlayn Avam Kamara - hakiki bir terakki kaydedilmesi bek -

aşve ı · d tı 
d Mo.skovn miızskerelerm e :ras ~ - lendiği anlarda, altı kere maniler i!e 

sm a küllenn ne gibi .sebeblerden ıle. karşılaştı Şöyle denebilir ki on hafta 
nan muş ı b" ale cev · 
ri eldiğ'ıne dair soru ım .•r su a - süren mütemadi rnüşav-erelerden son -be!. müşküllerin yalnız ~ır taraflı olma- ra, ne ilerlenmiş ne de gerileruniştir. 

•1 m·ş ve fazla ızahnt vermek - .. . f 
dığını so) e 

1 
'! . Her ne olursa olsun 'l:>ugun bır tar~ -

ten imtina etmıştır. . • . . tan Sovyetler Birliği diğer taraftan In-
0 A vrupa dev1etımn vazıych . h 11 gıltere ve Fransa, bu üç devletten er-

Nevyork 5 (A.A.) - Alman gençliği 
kongresi ittifakla kabul ettiği bir karar 
suretinde mahiyeti komünist, faşist, Na. 
zi ne olursa olsun diktatörlüğün her §ek
lini takbih etmektedir. 

Kongre azası kahir bir ekseriyetle mem 
leket istilaya uğradığı takdirde gönfillü 
yazılmağa karar vermiş ve Ruzvelthı tek.. 
rar intihabım taleb etmiştir. 

Nihai karar suretinde 18 yaşında olan. 
lara da reye iştirak etmek hakkının ve -
rilmesi istenilmektedir. 

Nevyork 5 (A.A.) - İngiltere ve diğer 
memleketler hesabına Amerikan banka. 
larına yatırılan harb ihtiyat akçesi bir 
milyon altın dolardan fazladır. Amerikan 
banka ~hfellerinde tarihte harb ihti _ 
yat akçesi olarak bu kadar mühim bir 
meblfığ yatırıldığının görülmediği söy _ 
lenmektedir. 

Avrupa devletleri hesabmn Amerika 
ve Kanad::ıya gönderilen ihtiyat altınları 
bir buçuk milyara baliğ olmaktadır. 

Altın sevkiyatı bilhassa geçen Eyllıl 

buhranından sonra artınağa başlamıştır. 
Haziran 1939 da ecnebi hesablan na .. 

mına Amerikaya 250 milyon dolar girdi. 
ği tahmin edilmektedir. Bu para AmerL 
kan hazinesi hesablanna geçirilmemekle 
bertbcr Federal Reserve Bankxda depo 
edılmiştir. 

Mali mahfellerin kanaatine göre bu ih 
tiynt paranın büyük bir kısmı bitaraflık 
kanunu müsaid bir şekil aldığı takdirde 
harb zuhurunda harb malzemesi mü 
bayaatına yarıyacaktır. 

Sahihiy.~ttar mahfell~r~~ta~ın:;vi:~e· hangi birine hücum edildiği takdirde eyne imi le l Danzigdeki hazırhklar 
lfunata gore SovyetleI. a ı f d ' - derhal silahlı yardıma koşmağa hazır -
· · · i g"ltere ve Fransa tara ın an ve. A [ • · L h• f • f ., k k b• r'.1 ıçın :h~ua garantiıi kabul etmi~ıer - dırıar ve bu üç büyük devlet. ayn! ~a. - l etızm üzerıne e IS an IS enı en O muş ır rı en m manda, aralanndan herhangi bırmın 

menfaatlerini alakadar eden herhan,,.i Müsabakaları bugün bir nota eriyor mal 

Harice sevkedilmek 

bir Avrupa devletine karş-ı yapı'arak 

tecavüze ka111 mukavemet icin kuv - Ankara 5 (A.A.) - 16 Temmuz Pazar ,. (BQ.§tarafı 1 incı sayfada.) (BQ.§rarafı 1 inci saufada) 

vetlerini birleştirmekte de mutabık - günü istanbu!da Fenerbahçe stadında muttali olduktan sonra, serbest şehir - tanbula gelerek, dün Haydnrpaşa Jim&. 
dırlar. Rumen - Yunan - Mısır milli atlet ta - de yapılan bu hazırlıklar :hakkında mnda demirleyince, vapur kaptanı allı. .. 

apurdan çıkarıldı 

Hitler ittifak teklifinde bulunmuş 

The People gazetesinin verdiği ma -
lfunata göre Bitler Rusyaya yeni bir 
ittifak teklifinde bulunmuştur. 

kımlannın da iştirakile beynelmilel at - Danzig senatosundan izahat istemeğe kadar mercie müracaat ederek, bu mal:.. 
letizm m~sabakalan ve muhtelif göste. - karar \'ermiştir. lan nakledemiyc,ceğini söylemiş. sebeb 
riler yapılacaktır. Tiirk takımı, İz.mır, Bu akşam Cümhurreisi Mosickinin olarak ta şu itirazı serdetmiştir: 
Ankara ve İstanbul bölgelerinin en kıy. başkanlığı altında, ordu başkumanda - - Ben, bu malı götüremem. Zira te .. 
metli atletlerinden teşkil olunmuştur. nı Smigly Ridz'ın, !başvekilin ve bari- fessüh etmiştir ve etnı:fa koku neşret .. 

Bu müsabakalar dolay:ısile müteaddid ciye nazırı Bekin iştirakile yapılan bir mektedir. Bu koku diğer mallara da sira.. 
:rekorların kırılacağı umulm~~d.ır. toplantıda, Danzigdeki vazivet tetkik yet ederek, bozmak tehlikesini tevlid et. 

edilmiştir. Toplantı geç vakte kadar miştir. 
İ ·ıterede sürmüş ve Danzig senatosuna bir nota Bunun üzerine hadise adliyeye de ak. 
n g i tevdi edilmesi kararlaştınlmıştır. sederek, vaziyetin tetkiki için adliye 2 ncl 

mu·· thı· Ş hı• l fırtJOa Muhteviyatından Londra ve Paris 1 ticaret azasından Beyhan, adliye tabibi 
hükfunetleri de haberdar edilen bu no- Enver Karan ve ticareti bahriyeden bil' 

Londra S (A.A.) - Bugün öğleden tanın, yann (bugün) DanziE?e gönde - mütehassıstan mürekkeb bir vukuf ehli 

Ha tayda , enlik 
- sonra Weymouth'da misli görülmemiş rilmesi muhtemeldir. heyeti teşkil edilmiştir. 

derecede şiddetli bir fırtına olmuştur. Fransa ve İngilterenin de avni şe - Heyet, dün bir motörle geminin de 
Şiddetli bir dalga silsilesi, bütün lima- kikle bir teşebbüste lbulunacaklan söy- mirli bulunduğu mahalle giderek, icab ~ 
nı altüst etmiştir. Palamarlarını ko - lenmektedir. den tetkikatı yapmıştır. Neticede, malıJJ 
paran bir çok yat, fırtınanın ve dalga- tefessüh ettiği tesbit ~dilerek, bir rapoı (Bnotarafı l inci sayfada) şehrin grrış yeninde karşılamışlardır. J ·ı 1 d t . .:1~1-! 

...... }arın şiddetinden havaya kallonış ve aponya 1 a ya an anzım eull.uıiş ve mal gemiden çıkarıl de yu"':z:mektedir. Her taraf donanmış, bü. Kongeneralin yanında kendisini Hnssada 
dl bilahare plaj üzerine karmakarışık dü; mıştır. tün köylülyer şehirlere dökülmüşlerdir. karşılamış olan albay Şükrü Kana ı ve k• 1 k k 1 

Her yerde bir düğün ve bayram şenliği diğer askeri erkiin bulunuyordu. Korge. şerek harab olmuştur. ıra 1 as er a 1 yor 
devanı edivor. neral, karşılayıcılarmA iltifat etmiş, bir Trunce.11 l''il·.,ı:yeti 

" "k ı 1 / n Londra 5 (HU5usi) - Romadan alınan Bu sabah Hataya ge!en kolordu komu- müddet Orduevinde i.<.tirahat ettı ten fOn 
k t t ·ti l ı ki ındPkı· kaııun haberlere göre Japon hükumeti, İspanya tanı General Muzaffer Ergüderin buzu • ra Antakyaya hare e e mı~ r. 

·ı ~ t .. b k ı Anl-ara 5 (H··-·-') _ Tunceıı· vınAye. harbinden henüz dönmüc: olan İtalyan as ne Antakya, Kırıkhan, Beyl .. n ve s - Yüzme musa a a arı A wsu:sı ~ 
k d d k · d iml · l tı"nı·n ı"do-: ı.-a-~--daki kanunla verilmı·ş kerlerini kinlamak üı.ere, Roma hüku -en erun as er:ı geçi res erı yapı - Ankara 5 (A.A.) - Ha tayın anava - ...-~. ıın:ıuun 
mıştır. Geçid resmine Hatay inzıöat bö - tana ilhakı dolayısile 22 Temmuz gü - salfilıiyetler müddetinin 31 Birinciktnun metile mutabık kalmıştır. 

1 lükleri, izciler ve mektebliler iştirak et- nü Hatayda yapılacak umumi şenlik 1942 tarihine kadar uzatılması hakkın _ Japonya tarafından kiralanan talyan 
askerleri, Çin harbinde kullanılacaklar -mişlerdir. On binlerce halk askerlerimizi ve tezahürata Beden Terbiyesi Genel daki lllyiha Meclis ruznamesine almmıŞ- dır. Bu askerlerin kaydına başlanmıştır. 

bağrına bir ~kerP. - smı , l irektörlüğU de üç bölge yüzücülerini tır. Çinliler bir şehir zaptettiler 
cımız Milli Şs\"'~. ~deruna göndererek yüzme müsa- Çungking 5 (A.A.) - Çin ajansı bil _ 
climhuriyet bın;.aM'ri' ~n yaptırmak suretile iştirak e - Başvekilin diriyor: 

zahür~tta ~ulu'.n ~\'\ ~ t. Teşekkürler/ · Çinliler dün akşam Hankeu'nun batı. 
da ~~ıd~e~~ira '-;__ _______ k·ı ıı· Ankara S (A.A.) _Başvekil Dok 

11
r sındaki Yinçang şehrlni zaptetmişlerdir. 

Refik Saydam, Kabotajın Türk bayra- Ağır zayiat veren Japonlar gayri mun -
geçen itı.ı:. , al 1 -1 ğına inti'kali yıldönümü ve denizciler tazam bir şekilde ric'at etmektedirler. 
bilhassa naÜı-rı: . 

0 
.c denılt"11 t il Ak' kalan Japon •--ebbı""ıslen' · U bayramı münasebetile resmi ve hususi ım "'"'? • alkışlanmışlard K .... '"" '.'.~~e·< 1 1

n .. 1 t ,_1.z~u b" k Çungking 5 (A.A.) - Çin ajansı bil -,.._ f ı ' B 1 başvekili muesscse er, eşeA'.n.u er ve ır ço ze-~ce ener ala~..;,., r.-· ~-..'"--.- Berlin 5 (Hususi) - u gar fı d l'.Snd •
1 

• 
1 

b ik diriyor: 

baha kadar eğlen ·•,wŞ- Köseivanof, beraberinde re~ka~: ;:r~~~ ;:1~:~:n:aa~a~l;~1 :~ri~ı8e~ı:e ~ _ Dün 200 kişilik bir Japon grupu yeni _ 
tir. olduğu halde bugün saat 14, O şt r şeldriirlerinin bildirilmesine Anadolu den Fu.Tsien'e çıkmak istemiş ise de üç-

Antakyada yapılan merasim varmış ve merasimle karşılanmı ı · d"ğe.. ajansını memur ebnişıerdir. te ikisi imha edilerek mütebakisi kaç -
Antakyn 5 (A.A.) - Anadolu ajansı. Hariciye nazın fon Ribbentrop, 1 • mağa muvaffak olmuştur. 

nın hususi muhabiri bildiriyor: hükumet ve parti erkfım. misafiri istas - E one Paris elçimizle Diğer bir Japon müfrezesi de üen.Çeu 
Şanlı ordumuzun Hataya girişinin yıl. yonda se!amla,....,.,ıardır. Bulgar başveki. yakhıinde k,.......,a r-ıkmış. fakat Çinlile _ 

dönümü, heyecanlı ve parlak merasimle li, istasyondan ·~;;_rak doğruca ikametine görüştü rin ant taa~~a ~uğrıyarak mevcudu _ 
kutlanmıştır. Saat 11 de şehrimize gelmiş tahsis edilen Belvu şatosuna gitmiştir. Paris 5 (A.A.) _ Hariciye nazın nun yarısını karada bıraktıktan SOTU'a a-
olan Korgeneral Muzaffer, hükumet, Köseivanaf. bilAhare yeni başvekalet Bonnet Türkiye büyük elçisini kabul çıkta demirlemiş olan harb gemisine çe _ 
Parti, b<>ledlye ve esnaf teşekkülleri ve binasında Hitlcri ziyaret ederek, uzun bir etmiştir. kı1meğe mecbur edilmiştir. 
köylü mümessillerinin tebriklerini kabul görüşınode bulunmuştur. Bu görüşme 
etmiştir. esnasında fon Ribbentrop da hazır bulu. 

Lise meydanında büyük bir geçid !"es. 
mi yapılmıştır. Tribünde Korgeneral Mu
zaffer, fevkalade murahhas Cevad A _ 
çıkalm, albay Şükrü Kanadh ve diğer as. 
keri erkan, Fransız albayı Collet, hü _ 
kfimet, Pnrti, belediye ve Ticaret odası 
erkAnı hazır bulunmuştur. 

Kahrn.man askerlerimizin geçid resmi 
pek parlak olmuş ve halk tarafından şid. 
d&tle alkışlanmıştır. Geçid resminde, as. 
ke:rlerimizi, jandamıa alayı efradı, izci. 
ler, mektebliler, Athspor, Gençspor ve 
mtlzik klübleıi, esnaf teşekkülleri takib 
etmiştir. 

nuyordu. 

Yarı resmi cDlplomatişe Korespon • 
denz> gazetesi, Bulgar başvekilinin zj -

yareti rnünasebetile neşrettiği bir maka. 
lede ezcümle diyor ki: 

Alınanyanm başlıca arzusu, Avrupa -
nın cenubu şarkında bulunan memJe -

Merasimde :a.ı-t.i, şehir ve gençlik adı. ketlerle iktısacli milna.sebetlerini takviye 
na nutuklar söylenmiş ve Hatayın kur _ etmektir. Bulgaristan, bu memleketler a. 
tuluşu dolayısile atahraman ordumuz ve rru;ında ön safta gelmektedir.> 
onun başlarına sonsuz minnet ve şükran Belgrad 5 (A.A.) - Berlinden avde -
hisleri ifade cdı1miştir. tinde Köseivanof, ağlebi ihtimal Bled'de 

1 M ff durarak Yugoslavya başvekı1i Çvetko -
Korgenera uz~ er viç ile gö~ecektir. 

Antakya 5 (A.A.) - Anadolu ajansı_ 
Bulgar başveltflinin Slovakyada kain 

nuı hususi muhabiri bildiriyor: yazlık sarayında n&b prens Pol tarafın. 
Korgeneral Muzaffer, bugün Hataya dan kabul edilmesi ihtimali vardır. 

Kehniş, Kırıkhanda merasimle karşılan. ==========-====== 
lhıştır. Burada bulunan Tekirdağ meb'u- > Doktor. 1. Zati Oget 45' 
BU Rahmi Apak. dahiliye amiri İnayet, 
Ytlr.hay Naci, kaza kaymakamı Sakip Gü
lleş, Parti ilyönkurul üyeleri, memurlar. 
hcner ve bir kıt'a askerimiz Korgenerali 

Belediye karşısındaki muayeneha· 
nesln<le öğleden sonra hastalarını 
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Bekarlarlar niçin 
evlenmiyorsunuz 1 

Hitlerin şahsi dostu 
bir kadın casus 

e\çikada y kalanını~ 
The Peoplc gnzctesi Brükselden al .. 

dığı malfunata atfen şunları yazıyor: 
- Liyej şehrinde yakalanan sekiz Al .. 

man kadın casusun'.i.an birisinin Hitlerln: 
şahsi dostlanndan olduğu \Söylenmekte-.. 
dir. Bunlar hapishaneye gönderilmişler. 
dir. 

Hitlerin şahsi dostu olduğu söylenen, 
ve A1manyanın meşhur ailelerinden bi • 
rine mensub olduğu sanılan bu cazı"beD 
kadın, Belçika-ya 'kerıdisine bir gazeteci 
süsü vererek gelmi~tir. Elinde de tanın.. 
mış İsviçre gazetelerinin tavsiyeleri bu • 
lunmakta idi. Londranın meşhur şahsı. 
yetlerile de a!airnsı olduğunu iddia et .. 
miş. ve Cambridgede Girton Co1legenden 
mezun olduğuna dair vesikalar göster • 
miştir. 

Bu vesikalat sayesinde bir diploma~ 
pasaport ahın genç kadın, birçok malQ .. 
mat kaynalkları elde etmiş. ve mühim ha. 
beırler toplıyabileceği muhitlere sokula • 
bilmiştir. 

SELANiK BANKASI 
Tesis tariht : 1888 

• 
idare Merkezi : tSTANBUL (GALATAı 

TürkiyeJeki Şabelnlı 

tSTANBUL (Galata ve Yenlcaml)' 

MERSİN, ADANA Bilrosu 

Yunani•lanJaki Şubelerlı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

(J~t.-man Hekim) 
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hasta kabul eder. Telefon 21044-2339& 
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1 Kirlı bir iş i 
lıu•ı•n•ııuıııuıı•ııtlllllll•Hlhı.. Çeviren : Nimet Mustafa .. amıuıi 

Arkadaşım Vasilesku zeki, zeki oldu-ı 
lu 'kadar da kurnaz bir delikanlı idi. Ya~ 
nm dilim bir ekmeği yan yarıya paylaş. 
tığımız bir gün: 

- Ben zengin olmanın yolunu bilirim 
amma .. ne çare ki kendıme bir iş ortağı 
bulamadım. 

Diye hayıflanıyordu. Vasileskunun 
hayıflanacağı kaaar varaı. Eline birkaç 
para geçse o birkaç paray• hemen bir 
misli artırınak çaresini bilen bir iş ada. 
mı idi. Yazık ki ancak ömründe bir ker: .. 
ıöyle topluca denilecek kadar bir para 
bulmuş, onu da o gün kumar oynıy:ırak 
bh' misli artırmıştı. Fakat bir misli daha 
artırmak hevesine ka}nlıp bir kere daha 
kumara oturunca, olanı olacağı kaptır. 

mış, eli böğründe kalmıştı. V a.silesku, 
bundan hiç te müteessir görünmemişti: 

- Adam sen de demişti, haydan gelen, 
huya gider. 'framvaydan inen sarhoşun 
oebind'en aşırılmış paradan daha fazla 
hayır beklemek abesti. 

Bizim VasHesku, ben zengin olmanın 
yolunu bilirim amma •• ne çare ki bir i~ 
ortağı bulamadım, dediği zaman benim 
eıklıma bunlar gelmişti. Ekmeğimden biT 
lokma kopardtktan sonra yüzüne bak. 
tını: • 

- !nanınm Vasilesku. sen iş adamı. 
sındır, param olsa .. alimallah hepsini sa. 
na verirdim. Birlikte iş yapar kazanırdık. 

- Benim bu dediğim iş pek paraya ih. 
tiyacı olan bir iş değil.. nihayet bir kötü 
masa iki iskemle ile halledilir. İş ortağım, 
iş bilen, benim gibi çalışan bir insan ol. 
malı kafi! 

- Vasi!eskucuğum, bana itimadın yolt 
mu, gerçi şimdiye kadar çalışmak san'a. 
tını pek tecrübe etmedim amma .. . Tec. 
rübe edeceğim, gel beni yanına ortak al, 
bu işi birlikte yapalım. 

Vasilesku kafasını kaşıdı. Beni sank: 
o gün ilk defa görüyormui gibi tepeden 
tırnağa !kad:aT süzdü. 

- Bu işte senden istifade edebilirim. 
Bilhassa senin dükkanın iyi bir bilro olur. 

- Dükkan dediğin yer benim yattığım 
oda .. 

- Ne iş görect>ğiL. 
- Onu anlarsın. 

* Oda kiralıyarnndlğım içi:'\ oda gibi kul. 
lanma.k iç.in sapa bir yr.rde kiraladığım 
dfrkkfmın kapısına Vasilesku kendi eli!e 
yazdığı: 

cSipariş üzerin~ evlendirme idarelıa. 

nesi •• 
Levhasını astı. Büyük Harbden sınıra 

birçok evlendirme idarehaneleri açılmı~ 
tı. Bu idarehaneleri açanların çok para 
kazandıklarını duymuştum. Fakat hiç bi. 
rinin üzerinde bizim ldarehanenin. üze 
rindeki gibi yazılmış levha Y•Jktu. Ben 
csipariş üzerine• tabirinden bir şey anlı. 
yamadığımı Vasileskuya söylediğim za. 
ınan Vasileskuyu bir de düşünce almıştı. 

- Hakkın var, dedi, pek sarih değil, 
levhanın altına birinci cümleyi tasrih e. 
dec.ek bir ikincisini yazmak lazım •• 

cBeğenilecek modeller üzerinde isten(. 
len tadilat yapılır.• 

- İşte şimdi oidu. 
Ben gene anlamamıştım. Vasilesku da 

fazla izahat vermeğe lüzum görmedi. M:a. 
saya oturdu. 

- Talihimiz varsa ilk gelen müşterJ 
bir 'kadın olur. 

Diyordu. Talihimiz varmı,. Oldukça 
kısa boyJu, çekik gözlü, oldukça şişman. 
ca, siyah saçlı bir kız birkaç kere kapı. 
nın önünden geçtikten !-iOnra bir cesaret. 
le kapıyı açtı. İçeri girdi. 

Vasilesku hemen ayağa kalktı. O ka. 
dar telaşla kalkmıştı ki oturduğu iskem. 
le bir yana ftrladı. Ben de ayağa kalk. 
hm. Vasilesku kapıdan giren kızın kar. 
şısında hürmetkar bir reveransla eğil. 
rnişti. Ortağımı ben de taklid ettim. Hem 
ondan daha fazla hürmetkar davrandım. 
Vasilesku beni: 

- A'I'tık yeter, doğrul! 
Diye ikaz etmemiş olsaydı, saatlerce 

iki büklüm duracaktım. Kız evlenmeli 
istiyordu. Yııkışıklı orta boylu bir geng 
erkek arıyordu. Pek paralı olmasına 

b<'ik.mıyordu. Amma kendisini sevmeli 
.idi. Vasilesku: 

değil mi? Şimdilik bize bir fotografınızı 
bırakaca'ksınız. 

Dedi; kız çantasını açtı, bir fotografı 
vardı. Vasilesku onu uğurladıktan sonra 
sevinçle haykırdı: 

- İşte işimiı iş, şimdi kim gelirse o. 
nunla bu kızı evlendiririz. 

Vasilesku sözünü bitirmemişti. Kapı 

açıldı .• genç bir erkek içeri girdi •• onu da 
kızı karşıladığımız gibi karşüadık. Genç 
erkek meram~nı anlattı: 

- Sarışın, narin endamlı, herkesin be. 
ğeneceği çıtı pıtı bir kızla evlenmek istL 
yordu. 

Vasilcsku ellerini uğu.şturarak: 
- Talihiniz varmış. dedi. İstediğiniz 

gibi bir kız var •• resmini göstereyim! 
Ben gözümle, kaşımla Vasileskuya; ne 

yapıyorsun, o deminki bunun istediğile 

taban 'tabana zıd işaretleri yapıyordum. 
Vasilesku hiç oralı olmadı. Kızın resmini 
masanın gözünden çıkardı: 

- İşte istediğiniz gibi bir kız! 
Genç erkek resme bakınca şaşırdı: 
- Bu mu benim istediğim kız. Bu si. 

yah sa9lı tostoparlak bir şey! 
Vasilesku gülümsiyerek konuşmaya 

başladı: 

- Bizim idarehanenin kuruluşunun a.. 
sıl sebebi işte budur. Modeller üzerinde 
istenilen tadilatı yaparak idarehanemize 
gelenleri memnun edeceğil. Mesela siz 
bunu beğenmediniz değil mi? HaklL'>ınız •. 
fakat bu model nim mamuldür. Sizin is. 

.. 

Gümrükte eşya satıhyor. 
lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünde':': 

Sarayıburnu (1) numaralı ambarda 1352 sayılı mezad puslasında yalnız Z mu 
kalı bilanumaralı kanunt saf sıkleti 5400 kilo ağn.rlığında 2592 lira delerinde 
hurma yine Saraybumu (4) numaralı ambarında 1353 sayılı meZ1ld pualumda 
yazılı z markalı bilanumaralı kanuni saf sıkleti 2590 kilo ağırlığında 12G lira 

değerinde hurma Galab 1/3 numaralı ambarında 1316 sayılı mezad pusluın
daki yazılı T. K. markalı bilinumaralı gayri saf sıkleti 1955 kilo ağırlıtmda 891 
lira değerinde Çim tohumu Sat11 Müdürlüğü (2) numaralı anbannda. 1360 s.ıyılı 
mezad puslasmdak.i yazılı D. G. markalı 1/85 numaralı gayri safi sıkleti 6027 ki
lo ağırlığında 260 lira değerinde çekirdek kakao 7 /7 /939 gününde saat on Oç bu. 

çulda 2490 sayılı kanun gereğince Sirkecide Reşadiye caddesindeki Gümrük Sa
tış Komisyonunda açık arttırma ne dahile ve harice satılacaktır. İsteklilerden 
yüzde yedi buçuk pey akçesi makbuzu ile maliye ünvan tezkeresi aranır. Pey 
akçelerinin saat on ilqye kadar vezneye yatırılması mecburidir. (4898) 

siniz, beğeneceksiniz .. herkes te beğene., Nasıl bir kız istersiniz. Elimizdeki modeL 
cek. ler üzerinde arzunuza göre tadilat yapıp 

Velha'Sıl Vasilesku söyledi, söyledi. size istediğiniz tarzda bir kız vücude ge. 
Genç et.kek kani olmuştu. Vasilesku ka. tirebiliriz. 

paroyu cebine yerleştirdikten sonra gen. 
cin de bir resmini aldı. O dükkandan çık. 
tıktan sonra: 

Polis sözümü yanda kesti: 
- Fazla lafa lüzum yok. ruhaaUye-. 

niz. 

- Bu da oldu, dedi, şimdi elimizde bir - Ne ruhsatiyesi? 
tediğiniz şekle koyup öyle vereceğiz.. _ Ruhsatiye almadan, evlendirmelr 
saçları sarı istiyorsunuz .• bakın şu saç • de erkek var .• yapacağımız tadil!tla ona 

b l idarehanesi açılmıyacağını bilmiyor mu-lar.a .. saçları boyamak sureti!~ tabii sarı. da birkaç müşteri u uruz. 
sun uz? 

dan güzel bir hale koymak elimizdedir. - Birkaç milşteri mi, halbuki onu ilk 
Narin olmasına gelince, bu hiç te güç bir gelen kızla evlendirecektik. Ben Vasileskuya bakacak oldum. Va. 
Şey deg~il. Bir haftalık bir reJ".imle bu kızı k silesku çoktan aralık kapıdan kaçmıştı. 

_Sen oralara karışma, kaparo alaca Verecek cevab bulamadım. 
istediğiniz kadar narin yapabiliriz. Dahı.ı k ~ 

bir kadın müşteri gelirse bu er e6i ona - Haydi karakola! ne istiyorsunuz. Dikkat edin resme .. göz. 
lere, ıkaşlara bakın, bunlarda da bir de~ neye peşkeş çekmiyeyim.. kadının iste. Ben önde, polis arkada karakolu boy. 
ğişik]jk yapmak mümkündür. Mesela diği tadil5.tı yapmayı da tabü vadetmek ladık. Polis mahkemesind'l görülen dava 
şimdi ikaşları biraz fazla. İsterseniz onla suretile.. aleyhimde neticl'!lendi. Üç gün hapiste 
rı da biraz azaltalım. Hem şimdıden siz. Yavaş yavaş işi kavrıyordum. Hakika.. yattım. Hapisten çıktığım zaman bir dL 
den bu tadilat için büyük bir şey istiye. ten çok para kazanacak, zengin olacak. ha Vasileskuyu göremedi~imi için veni 
cek değiliz. Yapacağımız masrafa yardım tık. Fakat bizde hele bende talih ne ge. ba~n bu işe b§lS-1: JÔ ~işlı - Hilal.' Kurtu -

- Zarar yok, geceleri gene orada ya. - Hayhay emredersiniz. İki gı.in son. edecek ufak bir kaparo kafidir. Hazır zer· dükkana üçüncü olarak giren bir po ~· 4izl!.~·~' · Hakem Refık Osman 
tarsın. Gündüzleri yatağın. bir tarafa ra istediğiniz erkek emrinize amadedir. modeller neye yarar? •. tş zevke göre ıs. lisJ. Bu sefer ben atılmıştım: f• kat'ıyen o h• ~ ~--.:~~~Ieri: Fikret Kayral ve 
kaldırır. Dükkanı büro haline getiririz. Nik!hınıza artı~ bizi de davet edersiniz marlama güzel hazırlamaktır. Görecek. - Evlenmek istiyorsunuz deği l olmakla bera ~'b-~e~bıı\ r ~ . 
=r:::==============:==================~~=====================~ n dedikodularduı1 i~"~s~ 1) ~ıktaş saat 17,30. Ha 

Genç kız inanmadı ve: -~ON İ>oı::TA..ı- vn.: TFF'Rh<:Ası: 6 rden bu hayatın pek ar~ 7...nrtn · · • ı 
- Ses- dersi almadım! ·r hayat olmadığını a"'LJ ıaral.senize; biraz 
Cevabını verdi. rahat bir ömür s~ ~ ı , . 
- Yazık ... Bu kadar güzel sesi olan ~::. erle uğraşmaktan \)ı~ O kadar ola-

b!r genç kız muhakkak ders almalı ... E • s •ı • • · 8 Jn·n sizin yaşınız 
Sizin çok amma çok güzel bir sesiniz nı--nen-=n e• ?gI ISI '\~' . t<:es ittifakla, alt-
var. Halazadenize söylenildiği gibi size ~ & & 9"" •·- --;.:: ıfadır; dediler. 
cBır opera sesi!» değil .. fakat çok tatlı, - ~fasıl olur? Geçen gün bana alt-
çok sıcak, çok temiz bir sesiniz var. mı~ yaşında olduğunu söyliyen bay 
Bana inanınız Emine hanım .. ben mu- Nakleden: Hatice flatıb Hayri benim oğJum ~ibi görünüyoı. 
sikiden iyi anlarım, çünkü onu severim. ıannı da çalar Iİıı • G. d d - Hayri amcan1 yaşından çok genç 
Sesiniz nadir bulunur bir ses... sınız? d -

1 
ı er ~ anı~. - görünür de ondan! 

Genç kız inanmadığını 1zhar eden bir 'ka"nha ır vdine' 1ant.adiır - Hayri bey sizin amcanız mıdır? 
k h . d Piyanodan ı.. ava e ır - Am d" T .;a_ 

tav1r ta ınmıştı; i tıyar a am: başka bir musiki a- . 1 - ca ıyorum. am amcam ue -

- İtiraz etmeyiniz; diye sözüne de- !etini çalıyorum di- nız. M"" k" " , ğil.. fakat babamın kardeşi gibi bir 
· N d" b l b' · · - um un mu · B" b" I · b 1 1 Si gt vam ettı. a ır u unur ır sesınıı. var. yemem. Fakat i te a· .. b 

1 
şev... ır ır erme ayı ır ar... ze -

Sesiniz medyomda en iyi çıkıyor. Med- annem bana harpşla . 1_1.rıs.ı "d urayak geüse ta~a ile piyano ile eski şarkıları hemen 
P k ı >{tmızı e pe g - ç·· k"' b t H 

yon:da. iyi söyliy~n se: pe~. ~zdır. e kemanı da ~ğretmi- lünç bulmaz mıydı' çaJayım:·· u~ u saat eş e ayri am· 
nedırdır enderdir dıyebıl:nm. Yazık ye çabaladı. Bi . 

1
., B · cam gelip benı alacak. Banyoya gitmek 

k ı H · · ·· 1 - rıs . ura - . . 1 ço ça ışmalısınız. em sesını:ı oy e - Anneniz mi 1 ya günün bu saa - ıçın. ı· . •. .. l"b " 
hiç de tallın görmemiş bir sese benze- _ Evet sJ.\uJe • t" d kim 

1
. , - yı yuzuyor ga ı a ... 

u., ın e ge ır .. H .. ·· t ki miyor. d" 1 A · - ayır yuzmuyor ar ı .. 
? ım ya. nnem sa. Hepsı dolaşmıya Be . . g·· d .. c-. k lvi -·" - Ders aldınız mı. k" - n sızı or um .. ,ız :;o vu • 

. nat ardır. çıktılar ... Biliyor - .. F k + .• k ed. i •• . 
- Evet .. ve hayır .. yanı annem bana İn 1 tel" . ztn orsunuz. .. a a. yuzme n r .:~-

. .\-.. - anı ır şey sun uz o ımızin sa- 1• h 1 d 1 · · .. th ih . usuJle şarkı söylemesini o5~etmiye gay de"ill H h ld 
1 1 

d b ~ yen a aza e erınız .. mu ış tı ·at-
ret etti. Annem çok iyi bir mus!kişi - ç k6 ·aşl lmer 

8 
le otnt akr~n a bu] sa - s1zjık ediyorlar. • 

. . o y ı o ama 1. a e unse u un -
nastır. Pıyano hocam da annerndır .. . H t· , maz. Her otelin her - Onlar suyun ne kadar zalim ola-
B. k ·ı · ld • · · h - ayır genç ır.. ' kd" d 

ız as er aı esı o ugumuz ıçın er Ben b"" ~k pastanenı'n k d" _ bileceğini ta ır e emiyen bütün in. -. . • . . d . . b" . onun en uyu en ı h k 
gıttıgımız yer e ıyı ır pıyano ve şan çoc ğ G sine göre aaati va _ sanlar gibi are et. ediyorlar. Atta da 
hoc~sı bu1~mh.amıza imka~ yoktu .. fakat evl:n;:;;;n· enç dlr. Şık insanlar~ ?yle değil mi.di~.'' ı.:vi . binici olmıyan 
benun ta ı ırn varmış ki .. annem ya - _ Gitartt da ça • geldiğl saat. Şimdi ınsımlar en bilyuk ıhtıyatsızlıkları ya· 
nunda idi. ( j rlar lar mısınız? nuz. Ben bu huyunuzu sevmiyorum. herkes plajda birazdan da klübe do - pa . · 

- Anneniz, şayanı tebrik ve şayanı - Kırlara gidildiği zaman şarkı söy- - Affedersiniz ..• Bir daha yapmam. larlar .• Hem birisi gelecek olursa, ona İhbyar adam. 
takdir bir insan olacak! bari çok çalışı- Ienilmek isteni!frse piyanoyu da bera- Beni mazur görUnüz, yaşlı insanım. gitarayı yarın akşamki müsamerenin -;-. • ~e~ rica. ederim, dedı. Bana vA • 
yor musunuz? ber götüremem ya!. Bu kadar modem kızları anlıyamıyo • tablo vivanları için getırdiğiınizi söy- de~tıgınız eski şarkılardan bir şey ~alı-

- Çok şarkı söylüyorum. Şarkı söy- - Mükemmel!. rum... Sinirleniyorum. Bana modern· lerlz... mz. 
Iemeği piyano çalmıya tercih ediyo - - Hem herkas gitara çalar.. lik züppelik değildir gibi geliyor... - Darılmaymı~ amma ... Bu gitara Genç kız: 
rum ... Fakat çalışmak hayır ... bu son - Herke! mi? Halazadeleriniz de ki- Haydi şimdi bunlan bırakalım... Size merakı da çok garib bir zevk. -- Peki; dedi. 
senC'lcrde bana müthiş bir tembellik tara çalıyorlar mı? bir şey rica edersem yapar mısınız? - İnsan yetmiş iki yaşına geldik - İnce parmakları bir müddet tuşların 
aı ız oldu. Annem zoclamasa, elimi tuş- - Aysel mandolin çalıyor. - Ne imiş bakalım yapacağım şey?. ten sonra zevklerinde garabet bulun- üzerinde koşarak arpejler yaptı. Sonra 
isra slirmiyeceğim.. - Herhalde çok kötü çalıyordur. - Bugün bana gitara ile eski şarkı masma cevaz vardır. Bııet'in şarkılarmdar1 b!rini çalıp söy-

- Siz fevkalade iyi akompany1man - Sebeb?. lar çalar mısınız? - Yetmiş ild yaşmda mı? Ay siz yet- lemiye başladı. İhtiyar adam onu adeti 
yapıyorsunuz. - Eğer iyi çalsayd1. Hattl bir parça - Ne gibi eski şarkılar?. Herhalde mi.ş iki yaşında mısımz? bi.iyük bir vecd içinde dinliyordu. 

- Evet piyanoyu solo olarak çal • çalabilseydi Kadriye hanımm piyanosu a.:meniz size onları öğretml~tir. Bütün - Sizi şaşırtıyor mu? İhtiyar adamın yüzi.1 yalnız hayran-
ıraktan daha fazla akompanyıman yap- gibi onu da hergün dinlemlye mecbur bildiğiniz eski şarkıları çalardınız... - Evet, çünkU, siz o kadar görilnmü- lık değil ayni zamanda büyük bir m~m-
masmı seviyorum. Esasen bütün musi- olacaktık. Gitaranızı Adaya getirmediniz mi? yorsunuz. nuniyet ve büyük bir şefkat ifade edi· 
ki füetlerile aram ho~ değildir. - HalazaCielerim.l sevmiyorsunuz ve - Hayır .. hem getırmiş dahi olsam - Ne kadar görilnüyonım? yordu. 

- Bütiln musiki aletlerile mi bqka- daima onlann aleyhinde bulunuyorsu. ne çıkar? - Altmıf ild, altmış ttv yqmcİI g6. (Arkan yar) 

tf. 

Zın 0 -
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-A_TİCİ SUlTAN 

Şaheser bir fikir 
. ,. Türkçe ve kısmen 1 Hayreddin ağa, bir kahkaha atb: 

Mellıng ın kısmen k ·· ledi- - işte bak.. şevtan aibi akıllı bir de k di li ·ı karı.Şt•rara soy • b 

J(.; en . sanı e d ~k istediğini frenk olduğun halde, sultan hazretle -
ts' bu sözlerden ne em i kin bir rinin mak ;adını anl:yamıdn ... 
Çarçabuk anladı. Gevrek ve p şt ur _ Diye, bağırd!. 
kahk h ·1 - ...ı;ı ek sofraya 0 ur k . a a ı.ıe 6 ... er Melling, hakikaten maksadı anlıya-
en, t sadedir ... mamıştı. Hatice sultanın, Almanca ve-
- Yapılacak şe~, g~ye" saadet yııhud İtalyanca öğrenmiyc kalkıştığını 

Sultan hazretlerinın omrune.. ,.,eri ~.anmıştı. 
Ve ikbaline dua ederek, bu f~em~~·k Hayreddin agw1a izah etti· 
ye r d ra da, key ıne - , . 

me ı .. on an sodnört günlük dünyada, - Sen, az çok türkçe biliyorsun. 
malı ... Zaten; şu ki, a _ Evet. 
bundan başka yapılacak ne var - Daha da öğreneceksin 
~lehi?.. - Tabii. 

Diye, mırıldandı. d beri 
Hayreddin ağa, çocuk yaşın an iTu 

saraylarda büyümüş bir adam oldu~ 
için, ıutuflara ve ihsanlara 0 ~a~ar ~
hşmış idi ki, artık bunların buyuk bır 

n çok e • nıanası kalmamıştı. Onun e . 
henımiyet verdiği bir şey vardı kı, onu 

da fU kelimelerle anlattı: d d'kkat 
- Azizı"mt· Bizim saraylar a 1 

•. 
·• d Goze edilecek yalnız bir şey var. ır. B 

' eK U .. 
girmek .. ve daima gaze gırm ··· a·· 
na muvaffak olanlar için, buna ııt -

kat etmeli.. gözden dilşmem:ye .~on. ~e-
. ıt Çiınku hızım rece gayret gösterme ·.. · 

saraylarda insanın kıymeti, gözde 01 • 

- Sultan efendimi;:, yalnız sizin 
harflerinizle okuyup yazmayı ö•!ren -
mck istiyorlar ... Ve ... 

Melling, saq elinin dört parmağı ile 
aln na hafif bir tokat atti. Derhal Hay
r€ddin ağanın sözlerini keserek: 

- Ah, anladım .. anladim ... Hakika
tcr. şaheser bir fikir ... Türkce kelime
ıe·ri, bizim harflerle yazıp okuyacak -
lar ... 

-· Ha, babana rahmet. .. 
Mıe1ling, Hatice suıtawn bu kesfi 

kar~ısmda, büyük bir hayret hissetti: 
Bu hayreti, iki sebebi ihtiva ediyor

du. nıakla ölçülür. 
Dedi. . .. de Bırinci sebeb, Hatice sultanın zekası 
Sarayların entrlkah siyasetı ıç:rı ve buluş kudreti idi. l\Tellıng buna, pek 

YUğurulmuş olan bu ihtiyar adam~~'. o kadar ehemmiyet vermedi. 
bU "k t übelere istinaden sövlcdı:p İkinci sebebe gPlincc .. hu, mühimdi ... 

yu ecr k" '"k hır 
§u sözler Melling'in zihnine uçu . Demek Hatice sultan, kendisi iie biz • 
endişe v~ vücudüne hafif bir ürpertl za• münasebete girişmek istiyor .. e -
Verdi. • t mirlerini ve arzularını doğrudan do~-

Demek ki burada insa:nların .. hn\a 1
' ruya kendisine bildirmeyi düşünüyor

!aadet ve ikba:i, adeta btr kıl uzer n - du 
d . . 1 'kt dara ve liynlrnte . 

e ıdı. Fatl ete, 1 1 k miim .. fr.in, asıl ehemmiyet vermiye §ayan 
dayanarak bir (hak) bekleme olE!n ciheti şurası idi ki; icab ettiği za-
kün değildi. . ade- man, sultan hazretleri kendisini, ya bir 

Bu düşünce, Mellin~in kalbıne. .. kapının veyahud b!r paravanın arkac;ı-
ta giıli i tzhrab verdi. e~:k kı h~ na çağırarak lazım gelen emir!cri w~-

ti. 
Bereket versin ~ 

şilnce ve 1:ıtlfa bı 
Bir taraftan Mi.,. . .._,...._ 

tnek yiyen Hay 
tan da konuşmaya 
•öylece, çok ehemmiye 

zden dil- · H l b"' l "k H t' l ""ntl'e · ·rdı... a oy e ı en, a ıce su -
- 'ıa niçin bir zahmet ihtiyar e

.: in harflerini öğrenmek için 

yirmi beş yıhn 
ur cinayetleri 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
rebilir. Onun için derhal şu adamları ya .. 
kalayıp getiriniz. Haydi bakalım. 

* 

h!ç olmazsa beş on gün, -o aziz ve kıy
metli- canını cefaya verecekti?. 

Melling'in zihninde, gene bir şi?~-;.şek 
çaktı. Ve hayalinin henüz karanlık ka
laıı ufuklarında, yeni bir ümid yıldızı 
parladı. 

- Pek iyi, ağa hazretleri.. sultan e
fendimiz, bizim harfleri kimden öğre
necekler?. 

Hayreddin ağa, enfo:; bir m:ıfi~ tat
lısını dilinin üzerinde eriterek hisset
t:ğ; büyük zevk ve lezzetle gözlerini 
süzerken, cevab v~rdi: 

- Ha .. şimdi, asıl konuşulacak nok
taya geldin ... Sultan hazretıeri, evvelıi 
şu ciheti anlamak arzu buyuruyorlar: 

- Hangi ciheti?. 
- Acele etme vahu .. az kalsın tatlıvı 

genzime kaçırıp v boğulaca1ctın .. sultan 
hazreblerinin anlamak istedi~i cihet 
su ... Kimden işitmişlerse i~ihnişler .. 
güyıı, sizin dilin okumas?, yazması ça
buk öğrenilirmiş .. 1lvle mi?. 

- Derhal söyliyebi'1rim ki; e~er ben 
hoca olsaydım .. ve sultan hazretleri 
ıribi zeki bir talebem de bulunsaydı .. 
ben ona .. bizim harf1erle okuyup yaz
mavı.. kendilerini üzmemek.. yorma -
mak .. bıktırıp usandırmamak şarti1c .. 
pek, pek yirmi giin .. nihayet, bir ayda 
ınükemme1en ödretirdim. 

Bu ic-e Havreddin a~:ı, :~aşa kaldı: 
- Allah illallaanaah .. b:r ayda oku

ma yazma nasıl öqrenilfr a, bi1~ner. 
Bizde, en akıllı çocuk!"ar, ancak üç se
nede (fergab)a çıkarlar. 

- Fergab mı?. 

- Hani .. (ebced)teki fergah ::ok mu, 
canım?. 

-- Bilmiyonım, ağa hazretleri.. biz
<lc, bövlc şeyler yoktur ... 

- Ne ise ... Gelelim, öteki mesel<.' -
ye... sultan hazretleri soruyorlar. Bu 
frenk okuvup yazmasını, acaba kimden 
öğrenebilirim? Buymuyorlar. 

(Atkası var) 

~ 
Ankara Radyosu 

DAI..GA UZUNLUCıU 
1839 m. 183 Kca. 120 Kw. 

.A.Q. 19,7• m. 15195 Kca. 20 Kw. intikal ettirdi: . 
_ Çelebi!. Bu yer yüzilnde, b!zım 

Sultan huretıeri kadar akıllı kadın az 
bulunur. 

Ertesi gün taharriyata çıkan polisler.. .A.P. 31,79 m. 9485 Kca. JO Kw. 

den biri komisere şu haberi getirdi: A -----• 

Dedi. 
Mel1ing, bu sözleri o kadar mühim 

buldu ki, derhal elindeki mercan işle • 
~li abanoz pillv kaşığını sofraya bı
raktı. GÖ2llerini, Hayreddin ağanın 
gözlerine dikti. 
Bqağa, aözlerinin ehemmivetini gös 
~ bir ciddtyetle devam ediyordu: 

- Bak çelebt .. şimdi sana bir misali
söy11yeoeğtm ... Bugün bana ne fer

an buyurdular, biliyor musun? .. 
- Hayır. 

- Yapacağın 1,ıer hakkında, sana 

:1~~.:.recekm4· bazı arzula -
- Tabi!. knılf. 
- Fakat arada bir • 

mıirlerin ve bu vasıta olursa, bu 
lmak ihtimali v~ularuı yanlış anla-

- Çok doğru. 

- Onun için, Sultan hazretleri dü _ 
·nmüşler, taşınmışlar .. §Öyle bir ça _ 
bulmuşlar? .. 

- Nasıl? .. 
- Dur, dostum .. acele etme .. söyli _ 
ceğim... MaHim ya, bizim lisarumı

okumas1, yazması biraz güçtü~. 
- Hakikaten, ay le ... O kadar ugraş

_ Kahveci Hasan, bakkal Yekta, ka.. PERŞE~tBE 6/'7/39 

. Al' cı şevki fırıncı Hüseyin e. 12.30: Program. ı2.35: Türk müziği: 1 -
tıb ı, ecza ' · 2 . . . d" Yalnız çorapçı Samed ......... - Neveser peşrevı. - Sadettin Kay-
fendılen getır ım. 

1 
Dündcnbe nak .. Neveser şa.rkı: Hicranla harap oldu 

bulunamadı. Dükkanı kapa 10 
.. sevda. 3 - Sal!hattin Pınar - Nihavend tar-

ri ortada yokmuş. . lı:ı: HAll yaşıyor. 41 - ......... - Kemençe tak-
Korn.iser can sıkıntısile cevab vcrdı· Qm1. 5 - ......... - Nihavend 4arkı: Körfez .. 
_ Yakalananların ifadelerini aiınu:. deki dalgın suya. e - Neşetlı:A.r - Mahur pr-

tahkikat yapınız. Ay .. ıo: Otic:endim ben aana. 7 - ......... - Mahur 
Haklarında ayrıca Samed aranacak ve saz semaisi. 13: Memleket saat Ayarı, ajans 
ni zamanda, çorapçı ve meteoroloji haberleri. 13.15 - H: Müzik 
behemehal bulunacakt~· nda müthiş (Karıtık program - Pl.) 19: Program. 19.05: 

Bu sırada karakol . apısı lis birbir- MüzHt <Tenor Mccormact'ın aöyledı.ti 11d 
bir gürültü oldu. Komıserle p~ adan melodi .. Pl.) 19.15: Türle miizilt <Fuıl hey
lerinin yüzlerine baktılar •.. P~lı~ od ka eti.) 20: Memleket saat Ayarı, aJan.s ve me -
d~an fıTladı. Sokaktaki gurü~tu ve .. teoroloJi haberleri. 20.15: Konu§tna (Zlraa' 
labalık ta lığa doldu. bir dakıka .. sonra saatL> 20.30: 'llürk mtlzllt: ı - ......... - ıre-

ş "ddetle açıldı. Oort po.. rahfeza peştevi. ı - isman Halı:lı:ı bey - Fe-
komiscrin kapısı i 1 , . . ~· r· başı kana bulanm.ş rahfesa beste - ÇaÇtlayan cuyi t11.r1flı:le. 1 -
lisın arasında :.ıs ~ • "tildi. Polislerden i:snıall Hakkı bey .. Ferahfeza tartı: Ate§1 aı 
bir adam odadan ıçerı 1 Jam ver~ tın. 4 - İshak Varan - l"erahfeza p.rtı: Bey 
biri, komiserin önüne gelerek se retmek 1Qln. IJ - .tsmaıı Ha.lı:.lı:ı bey - Fe.rah-
dikten sonra: ~ tesa f&l'kl: Mehtapda gtlzeı olur. 8 - ......... -

- Mahk sokdındaki evinde dun Ferahfeza aaz semaiai. 7 - Mehıned Nasib • 
kızı öldürül::e amaşırcı Fatma. şimdi bu mcastA.r farkı: Oörmezeem eter aevdicelim. 
d t f d ç ğ urette yaralandı, s - ııent Fersan • Rast tanı: Yaktı cihanı 

a am ara ın an a :r s atefbl. 9 _ ......... - Halt ttirk(1.,Q: K&rtıda 
dedi. 10 tara. yonca. - ......... - Oyun havası. 

Komiser adama sordu: 21.10: Kon\14lila. 21.25: Ne4'ell plAlı:lar _ R. 

- Adın ne?... 2ı.ao: Müzik <Opera aryalan - Pl.) 22: MU -
Adam İranlı §ivesile cevab verdi: zit (Ktlçilk Orkeatra - Şet: Necib Atkın.> 
- Samed!. 1 - J. Breuer - İtalyan tartısı. 2 - J. Btra-

İnhisarlar 
Cinsi 

Sayfa 13 

U. Müdürlüğünden:] 
miktarı Muham- % 71 6 

men B. teminat 
Lira Kr. Lirli Kr. 

eksiltme 
şekli santı 

Galon mantarı 48X26 Eb'at ı.000.000 A. sif 10.0:>0.- 700. - Kapalı Z. 16 
Şnrap • 45X24 • 1.000.000 • • 10.950.- 821. 25 • • 16 
Likör • 23X35 • 000.000 • • 4. 760.- 356. 25 o çık eks. 16,30 

1 - Şartname ve kalite nümuneai mueı"blnce yukarıda miktarı yazılı 3 cins 
:nantar hizalarında gösterilen usullerle satın ahnacaktır. 
il - Muhammen bedeli, muvalcltat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hiza .. 

lannda gösterilmiştir. 

III - Eksiltme D/VII/939 Salı günü Kabataşta levazım ve mübaYQat şubesin .. 
deki alım komi!-JYonunda yapılacaktır. 

VI - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şu.beden parasız alınabilir. 
V - Kapalı zarf münakasasına iştirak edece'kler, mühürlü teklif mektublannı 

kanuni vesaik!e % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubu. 
nu ihtiva edecek kapalı zarflaırın eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar 
komisyıon baŞkanlığma maıkbuz mukabilinde vermeleri, açık eksiltmeye iştirak 
edecekler de ".,., 7,~ güvenme paralarile mezkfu komisyona gelmeleri. (4403} 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu• tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube•• ajana adedi: 261 

Zirai ve ticari t.er nevi banka muamelellrJ 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankuında tumbarah Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lirası bulunanlara .enede 4 dlf.a çekilecek kur'a ile qağıdaki plana 
ıöı:e ikramiye dağıtılacaktır: 

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

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

otKKAT: Haablanndakl paralar bir ıen• içinde SO liradan aşaiı 
diiJmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde '1 20 fazlasile verilecektir. 

Kv'alar Hilede 4 clefa, 1 &7161. 1 Btrinclk&n1111, 1 Mart ve 1 Buiran 
tarihlerinde ~ldleeekttr. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Bronzdan mamul beş kuruıluklarla yüz paralıldann ve nikel kuruşların 1/1{.A.. 

nunusani/939 dan itibaren tedavülden ltaldınlmlf olmasına rağmen yine bazı 
yerlerde mübadele vasıtası olarak kabul ve istimal edildiği haber alınml§tır. 

Bu paralann nihayet l/K. Sani/1940 tarihine kadar vergi \'e sair borçlar mu.. 
kabilinde malsandıltlarınca kabulü mtımkün olup ahar bir tekil ve surette teda. 
vülüne bnkln yoktur. Binaenaleyh; 

Halkın zarar gönnemeai ve teblll billfına hareketle kanuni takibata düçar 
olmaması için keyfiyet illn olunur. (4818) 

lst. P. T. T. MüdürHlğünden : 
Eyüb P. T. T. Merkez btnuında bir kmm tamiratın yaptırılması ip açık ek. 

siltmeye konulmuftur. Elulltme 19/'f /U9 Çal'f81Dıba aat 1~,.30 da Utan bul B. 
Postahane alt katta mll.fettifllk odasında toplanacak alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. 

Kefil bedeli 817 lira M Jrurut, muvakkat ~t 47 liradır. İsteklilerin oL 
babda.ld keşif ve ıartnameleri g6rme1t w muvakftt teminatlarını yatırmak üze .. 
re çalışma gttnlertnde me21kQr mildürlUk idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
gün ve natinde de bu tarihten 8 gtın evvel İstanbul villyetinden 500 liralık, bu 
ife benzer q yaptıklanna dair alacaklan ehliyet vesikası, 939 yılına aid Ticaret 
Odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu ne komisyona müracaatlan. c4805:t 

ha1de, harflerinlzln resimlerini 
Pnıaktan başka bir şeye muvaffak o

adun. 

K . dönüp U&1 .. Bizde CVals.) 3 - Leopold - Çigan bay-
o~e~ ~~h~~ p~~re ~L4-~l~~-00b~arın~.a--------------------------------

şu emx.ı verdı: vııtrecı KJa.er - serenad. 8 - w. Czernik • 
Dr. Ihsan Sami '1 Son Posta Matbaası 

- Bunu, Sultan hazretleri de takdir 
işler .. sizin lisanımzın okuyup yaz
sını 6ğrenmeğe karar vermişler. 

:Siztın lisamm1zm mı? .. Fakat bu
için •vv~ll bizim lisanımızı bilmek 

- Bu herifi hücreye tıkın, kadını h~s- otiz61 sa.n'atıar t.örenl <Uvertür.) 7 - Fre.mı 
taneye kaldırın, !kimsesiz kalan çocugu ooeııo - Parlsin Madlen aokaiında. 8 - Max 
da şimdilik Darülacezeye gönderi~!... Schönherr - Alp köylülerinin dans havalan. 

Samed genç kızı niçin öldürdüğunu ve 23 : Son aJans haberleri, ziraa.t, eebam, tah-

anasını niçin yaraladığını hiç bir zaman vlllt, bmbiyo - nukut borsası <fiat.) 38.20: 
·· l di Müzik (Cazband. - Pl.) 23.55 - 24: Yaımlü 

soy eme • . Ali X:cnıal program. 

İSTAFİLOKOK AŞISI 
latİfllokoklardan mUtevellid (er-

genlik, kan oıbanı, koltuk alb cı· 1 Meıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
banı, arpacık) ve bntnn ctld basta-
lıklanna karşı pek tesirli bir aşıdır. SA.BİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

Divanyolu No. ı ıa ;A. Bkrcm UŞAKL1G1l.I 
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json Postal S P O R 
Milli küme şampiyonu 
bu hafta belli olacak 

Melikenin emirleri Ankaranın Demirspor takımı Vefa ve Beşiktaşı 
yendiği takdirde küme şampiyonu olacak. Buna 
mukabil bu maçlardan birinden m ığlfıb çıkarsa 

Şem'un oğlunun sırtını okşadı: 
- Sen gerçekten bir hiıkiımdar ol -

maya namzedsin ya Mansur! Şimdi bi· 
zim dikkat edeceğimiz bir nokta var: 
Biliyorsun ki Kraıiçe kocasını kurtar -
mak için bütün hazinesini vermeğe a -
made; ona bizim sayemizde bu kadar 
ueuz kurtulduğunu anlatarak, Hıristi • 
yanlara kuvvet ve iktidarımızın bü -
yükhiğünü tanıtmahyız. 

- Doğru c;öylersirı. ya Şem'un. 
- Ben bu adamları çok tecrübe et -

tim. Minnetleri kalmadı mı bir daha 
insanın yüzüne bakmazlar. Onlarla da 
bir kere zindanda görüşmek istediğimi 
biliyorsun. Geçen sefer bu kolay de -
miştın. 

- Vallahi şimdi vaziyet biraz teh -
likeli! Gerçi muhafız hiç amma, nöbet
çilerin hepsi Türk memlfıkleri. Tam 
bu sırada şüphe uyandırmak istemem 
ya Şem'un! Yalmz bir nokta var: Tu -
ranşah haçlıları sahverdikten sonra, 
Kral ile görüşmek ve şevketini göster
mek için onları bir müddet Far.:ıskür 

köşkünde alıkoymak istiyor. O zaman 
tehlikesizce bu işi başarırız. 

- Bunu yapmalısın ya Mansur! Bu 
adamları salıvermeden ne koparsak 
kardır. 

- Olur, olur. Merak etme! Sen .ıcız 
meselesi için hazırlıklarını bitirdin mi? 

_... Her şey hazır! Bu gece hiç sızıltı 
~ıkarmadan yapacağım bu işi. 

- Aman ya Şem'un bir gürültü çık
masın. 

- Bilakis lüzumundan fazla sessiz o
lacak. Babanın hekimlikteki ihtısasını 

unuttun mu ya İbni Şem'un? Bahusus 
uyutucu ilaçlar bahsinde. 
Man~ur ihtirasla dişlerini gıcırdattı: 
- Demek bu qece arzuma nail ol.n -

cağım ya Şem'un? 
- E\·et bu gece! 

* Bu gece Mıs•r İncisi tuvaletine çok 
itina etmişti. Turanşahıa kavga ettiqi 
gündenberi ~eç:rdiği buhrandan son -
ra derhal Kahireve gelen Aybey ve di

çinde .. Bizimkiler orduya duyurmadan - Hepsi uyutulmuş! 
bir şeyler yapmak istiyor çünkü ordu- Melike hiddetle homurdanan üç kfü 

şampiyonluk Galatasaraya geçecek 

da onun her hareketine göz yumacak mandana dönerek tebessüm etti: Birkaç aydanberi memlekette büyük ce; kanaatimize göre bu maç fevkal8~ 
koyu Salihiler var. - Gördünüz mü nasıl bilirim? Tu . bir alaka ile takib edilen milli küme sıkı olacaktır. Beşiktaş bu maçı kazan,.. 

- Haçlılarla yapılan anlaşmndan he ranşah bizi çok bekletmiyecek demiş- maçları bu hafta sona erecektir. Anka- makla dördüncülükten ikinciliğe yük -
nüz haberim yok. Azledi:eıı Emirler me tim. İşte hücum başladı. Artık günah ra şampiyonu Demirspor Cumartesi seleoektir. Demirsporun galibiyeti tak
selesini ben de duydum. Sözlerinizden bizden gitti. Harekete geçebiliriz. Sen günü Vefa, Pazar günü de Beşiktaş ta- dirindc şampiyon olacağını yukı:ında 
ne derece haklı oldu~unuzu anlıyorum gidebilirsin Sevüktekin. Ayşeyi pek ça kımlarile karşılaşarak milli kfune maç- söylemiştik. Ckçen hafta Fenerbahçe-
Aktay fakat tarihe karşı mes'ul olmı - buk kurtarabileceğimize eminim. larını kapamış olacaktır. Takımların ye karşı seyrettiğimiz Beşiktaş takımı 
yalım. Turanşahın uzun müddet bizi son puvan vaziyetini gözden geçirirsek her bakımdan üstün vaziyettedir. Bil -Sevüktekin pek bitkindi. 
bekletmiyeceğine eminim. milli küme şrurıpiyonunun hala belli hassa ilk zamanlar aksayan haf hattı 

B f k i · b l ? - Yalvarırım size Melike hazretle -- u i r mı nasıl u uyorsunuz. olmadığını görürüz. Şampiyonluğun i- genç elemanların tecrübe ve anlaşma 
Üç kişi birden baş eğdi er. ri -dedi- bu vazifeyi bana verin. Başı- ki namzedi vardır: kudretlerinin artmasile kuvvetli bir 

K b 1 d. S ıt m' na bir şey gelmesinden korkuyorum. 1 G 1 M b't' · .. T kı - a u e ıyoruz u anı · . . . h' d' - a atasaray: açlarını ı ırmış manzara gostennektedir. a mm an -
- Zavallı genç! .. Biliyorsunuz ki o- Ban~ ~endımı tehlıkede ısse ıyorum, ve 35 puvanla Demirspor maçlarının laşması seri ve uzun paslı oyunu, for -

nu tahta geçirmek ve mes'ud etmek i- demıştı. neticesini merakla beklemektedir. vedin her an gol çıkarabilen oyuncu -
r;in elimden her geleni yaptım. Siz de - Peki s.evüktekin onu s~n a:a· Bu 2 - Demirspor; 30 pu~anı ve istan- lardan mürek>keb olması en büyük me-
bu uğurda çok çalıştınız. Fakat o bir - hususta Emırler de senden hıç bır yar- bulda iki maçı vardır. Bu ınaç1arı ka - ziyeUeridir. Saha avantajı da ellerin -
kaç gün içinde bütün bu iyilikleri u - dımı esirgemezler. zanırsa doğrudan doğruya şampiyon o- de olduğuna göre ve şuurlu bir oyun 
putarak sizi tahkir etti. Arkadaşları · Aktay tasdik etti: Jacak, birisini kaybederse şampiyon - tutturdukları takdirde Beşiktaşın ga -
nızı öldürttü. Harb için harcannn yiiz. _ Merak etme onu bulmak bizim luk G. Saraya geçecektir. lib gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu 
binlerce alt10L unutarak benden hesab Bu vaziyet üzerine bu haftaki milli maçın iki t.araf için de bir asab oınmu vazifemizdir. J. 

istedi, sonra... Sevüktekin hepsini seiamlıyarak çık küme maçları her bakımdan ehemmi - olduğunu unutmamalıdır. Başlangıçta; 
Bu sırada kapı tıkırdadı, Sevüktekin yet kesbctmiş bulunmaktadır. Demir - gol yemekle veya durup dururicen si -

sapsarı içeri girdi: tı. Şeceretüddür: spor Ankarada İngilizlere karŞJ şeref- nirlenen, lüzumsuz sertliğe ve favullü. 
M ı 'k h · ·ı - Zavallı seviyor -dedi- Ayşeyi ki-

- e ı e azretıerı. li bir galibiyet kazandıktan sonra mü- ovuna kaçan tarafın partiyi kaybedece. 
- Ne var? min kaçırdı~mı biliyorum. Baş nedim tcakib hafta Fenerbahçeye karşı ayni ği muhakkaktır. 
- Ayşe kaçırıldı. Mansur. Küstah 0 gün kıza gôz lDy · oyunu çıkaramadığından güçlükle be - M. T. ö. 
- Ayşe mi? Nasıl oldu bu iş, nöbet- ,muş. rabere kaldı. Ankaranın bu enerjik ta- * • 

d ? (Arkası var) 
çiler nere e. kımının milli kümede bir çok iyi mac- Bed T b' . i t bul B"'l -~ 

Rulmacası 
1 2 8 4 f) 6 7 8 g 10 
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1 d • en er ıyesı s an o gc:u r arı var ır. Futbol A. 1 w d 
F . ""'-: k 1 . . N--..1 t' d 1 Jan ıgın an: Bii doktorun günlük -Oıkt::er~::=:ıumü~=~~~~ı ;~e ~u~:u~ 5/ 7/ 1939 Cumartes; ııünü vapılacak 

bir manzara arzetrnektedir. Forve<l maç: 
notlarından hattının da genç ve fırsatcı oyuncular- Taksim sahası: 

l===============ı dan müteşekkil olmasına rağmen ta _ Demirspor - Vefa .. Saat 17.30. Ha -

Asabi buhranlar, 
Gerg ·nıihl11r 

kımın zayıf t.arafı muavin hattıdır. Ta- kem: Adnan Akın. Yan hakemleri: Şa
kımı Vefa ile mukayese edersek De - zi Tezcan ve Necdet Gezen. 
mirspor daha üstün vaziyettedir. Son 9/7/1939 Pazar günü yapılacak rna~ 
defa Galatasaraya karsı seyrettiP,iıniz lar: 
Vefa müdafaasının enerjisine rağmen Şeref stadı: 
forved hattının hiç bir iş görl'meınesi Sülevmaniye, Şişli - H.ilal, Kurtu -
yüzünden netice alamamaktadır.r,- :ın ~S "" ~ 30. Hakem Refik Osman 
vaziyette Vef.a - Demirspor ~ l olmakla bera {r1ff'mleri: Fikret Kayral ve 
pek kolay olmamakla, bera~1 ,, n d@dikodulard&J.'Sporı 
la Demirspor tarafından ~ ~ rden bu hayatın p&·~·ktaş saat 1 7,30. Ha 
kuvvetli bir ihtimal dahn f çıl;!-: 'r hayat. obn.~dı?ını 8"" gin. Yan hakemleri· 

Beşiktaş - Demirspor 1 rahat hır omur s~ 8~1 Açıköney. 

ğer devlet adamlarile yaptı~· mühim ko ı - Neş'em olmak. 

sıcaklar geldl.. Sıcaklarla beraber ço
cuklax için 1shal devr1 bC} iıkl ~t lc!n de 
asnbt buhranlar devri gellr. Hakikaten 
bütün asabi ve ruhi hruıtalıklar sıcaklar 
ne beraber artar. Hlddet, şl.ddP.t asabı 
teheyyfiçler, münakaşa ve kavgalar hat
ta cinayetler bHe yazda dalma artar. Blr 
çok sinirli gen~ kadın ve erkeklerde sı
caklar devnm ettiği miiddetçe sıkıntılar 

fazla artar. Afle geçlmslzlikJerl bu devir
de daha fazlalaşır. Evlenme'1ll.ş genç kız
larda birçok sınır buhranları, bayılma
lar görlilür. Mani melankoli vesn.lr dı -
mağt ve ruhl hastalıkların krizleri artar. 
Elhasıl sıcak ve yaz mevsimi tamamJle 
asabi bir mevsimdir. Böyle zamanlarda 
<!11 iyi yapılaca.le şey ılık duşlardır. Soğuk 
banyolar, sıcak banyolar yapmak kat'l -
yen calz değildir. Birçok asab! kimselcr
dP. sık sık deniz banyosu yapmak aksi 
tesir husule getirmektedir. Denize girile
cekse bile en ılık zamanı lntlhab etmeli-

~ _ ~f. .rle uğraşmaktan ~ 

TUrkiye bisiklet biri ,,, ... .ı~ ~ ·.Mıe teşvik 
nusmalar ona kendini unutturmuş. bir 
haftad r aynaya bile bakmamıştı. 

ı - Mezruat - Ced. 
a - Bir şeyden mil.şteld olmak - San'o.t 
t - Çok iyi - Kasabın sattığı. 
5 - Cerhettl. 

Bu akşam i<;e en sctkin gönüllerde 
bile fırtınalar '"·aratacak kadar cazib ve 

J 8 - Emeller. 
ailbcrdi. Aynaya son defa dönüp nazlı 7 - Birleşme. 
\•e mağrur bir nazar attıktan sonra dı· a - Bir nota - Ekzermz. 
şarı çıktı. Merdivenden inerken Mu • 9 - vermek. 
nise ile karşılaştı. ıo - Alaturka mı!.kamlaroan blr1. 

- Bir haber var mı Munise? 
- Evet efendim. Aybey beklenen mi 

safirlerin geldiğini bildirdi. 
- Koş söyle şimdi geliyorum. 
Merdivenleri koşa koşa inen' genç kı· 

zın arkasından tam bir kraliçe azame -
tile indi. Küçük bir odada ayakta du

Geçen bulmacanın haKeclllmlf §ddl: 

ı - Kara - ŞenL 
ı - İllin - Azıs. 
1 - Raca - Kaza. 
4 - Ayar - Anan. 
7 - Kani - Tekke. 
a - Araz - Ezel. 

ran üç erkek onu etekllyerek selA.mla - 9 - Yara - Hane. 
dılar. Aybey, Aktay, Baybars. ıo - Anan - İnek. ._ ........................................................ .. 

A'tı göz bir an bu güzellik tablosu 
karşısında kamaşır gibt oıau ve sonra Galatasaraym toplantısı 
bakışlar gene yere çevrildi. Galatasaray Spor .Klübünden: Cemi-

- Emirlerle her şeyi görüştünüz de- yeller kanununun hükümlerine göre 
ğil mi Aybey? !kl" . . . tadili b h up nızamnamesırun ve u u -

-:-- Her şe~i .görüştük Melike h~zret- susta müzakerat icra!l için ıklüp aza -
Ierı:ikYdalnıbez ıki mesele kaldı. Gün ve lannın 15 Temmuz 1939 Cumartesi gü 
ve ı ar . 

I. lk d be · b v .. - nü saat 1 S te Bebe~ Denizcilik Joka-- • ar yı ız vuracagız, gunu . . 
onlar t.ayin edecek. • linde ıçtımaa gelmeleri rica olunur. 

Bu sözden kimsenin bir şey anlama· 
dığını görünce izah etti: 

- Biliyorsunuz ki Turanşah benj 
tehdid etti, görüşürüz dedi. Bugilne ka 
aar tehdidini kuvveden fiile çıkarma . 
smı bekledim, cesaret edemedi. Anla
şılan daha bazırlanıyor. Ben son bir i -
yilik daha yapmak istiyorum. İlk hü
cum ondan olsun. 

Zayi Pedigri 
Vekalet kısrak defteri cild 3 sahife 224 

de mukayyed mutasarrıfı bulunduğcım 

LeylA adlı kısrağımın pedfgerisi zayi ol. 

mufbur. Yenisini çıkaracağımdan eskisi. 
nin hükmü kal.mıyaaağı ilAıı olunur. 

Hüseyin Ağan 

Aktay müsaade nldıktan sonra: 
- Bu hücum olmuştur Sultanım -de Netlt Ôzcan - Ertuarul Sadi Tek 

dl- Zannedersem orduda yap·lan yeni 
azllleri duymadıntz? Sonra hiç birimi
zin :reyini almadan haçlılarla anlaştı -
Iar. Birkaç para mukabilinde hepsini 
salıveriyorlar. Dökü!en kanlar boşa git 

--~tf· Bütan emirler hiddet ve galeyaıı i - 1 

Birlikte bugeee 

Beıiktq - Saatparkta 

YAHYA MIRZOTI 
Vod'ril 8 perde 
eka111ea A7Nıl 

müsabakası VJ ~ı_~t:! a ~ <?,. ~!'l1ı<ası 
Beden Terbiyesi İstanbul BölgesiJ ~,.vıl : •• _ , ~..sı İstanbul Bölgesi Su 

Bisiklet Ajanığından: 1 Sporlan Ajanlığından: 
l - Türkiye birinciiği bisiklet mü - 1 - Su Sporlan Federasyonu tara-

sabaka.ları bu yıl 14 bölgeden gelecek fından evvelce klüplere tamim edilen 
32 bisikletçinin iştirakile şehrimizde 1939 yılı yüzme programı mucibince 

dir. umumiyetle ılık banyolar, ılık duş- yapılac~ır.. . . (Halkevi Teşvi'k Müsabakası) 9/7/1939 
ıar asa.bt klınseler ruhl hastalara dalına 2 - Ilır ıkilometrelık vıtes koşusu tarihine rnüsadif Pazar günü Şeref sta-
şayanı tavsiyedir. Bunclan maada bu 1 /7 /1939 Cuma günü sabahı saat 7 ,30 d .J ki .. h d 1 :ı-

d K .... ~- ,_ .. 1.. .. k d ınua yuzme avuzun a yapı acaa. -mevsimde fazla et yememeli, alkol ve sa- a uçul\.çeJ\:uıece go unun enann a- t 
!r münebbihattan uzak durmak lfızımdır. ki düzlükte yapılacaktır. ır. .. 
Günün en sıcak saatlerinde ısokağa çıt-

3 
B .. b k ı... , 

1 6171 2 - Musabakalara tam saat f 3 de 
- u ınusa a anın ... ur a arı mamak, ruhl teheyyücattan daima sa - .... eaw ·1 da k" başlanacaktır. 

kınmak lazımdır. Bilhassa başa günq 1939 Perşembe gunu galog un a- .. • • • 
çn.rptırmamıya dikkat etmelidir. Çünktı in Bölge Mel'kezinde yapılacaktır. 3. ~·J~ he~-etı: Ahmed Fetgen A -
günef mutlaka kanın .başa hücumunu 4 ...:. 156 kilometrelik mukavemet şenı, ıza uen. . 
davet eder. Bu bllhassa yaşlı kimselerde 4 Hakem Heyeti· Sıtkı Eryar AH 
ve aklı hastalığa mUptelli olanlara asıl koşusu 9/7/1939 Pazar gu"nü sabahı R' - 8.. 1 H'" ·ett' Gü li' Be 

6 30 da '" k Stad" .... d ıza ozera p, usam ın re , -Caız değildir saat , ıop apı ~ onun en ·n 1------· ----------1 . . . . .. 'kir Macur, Hilonet ustündağ, Behzat 
onab lltiyen okuyucula.r:mıın pofta 

pulu 7ollamalannı rica ederim. At.si tat
d1rd• Lateklert mukabelealıı talabllir. 

Nnbetçi eczaneler 
Ba ıece nöbetçi olan ec:ıanP.!U ı•n -

larclırı 

İstanbul cihetindekiler: 
Şebzadebaşında: Cİ. Ha.Jll>, Emini) -

ntlnde: (Hlkınet), Aksarayda: <Ziya Nu
ri), Alemdarda: (Esad), Beyazıdda: <A
sador, Fatihte: (Emllyadl), Bakırk:öyün
de: (İstanbul), Eyübde: CEyübsultanı, 

Beyotlu clhetindeldJer: 
İstlklAl ca.dde.slnde: CKanzultl, Yük -

sekkaldırımda: CVlngopulo>, TakaJmde : 
CTa.kshn), Yenişehirde: CParunakyan), 
Şışllde: (Halk), Galata.da: Ci&net), Fın
dıklıda: (Mustafa. Nall), Be§lkt8.fta) : 
Süleyman Receb>. 

Botazfçl, Jb,dıköy ve Adalardakiler: 
Ka.dıtöytlnde: lKadıköy>, 'Osküdarda: 

< Mımedtye>, Sarıyerde: (Asan, Adalar
da: (Balk). 

başlayıp aynı yerde bıtınlmek uzere B. d C lala·· Nurl Bosut 
Silivri kasabasının ilerisindeki 78 inci ay ar, e ozen, 
kilometreye kadar gidip gelme suretile Yukarıda isimleri yazılı hakemlerin 
yapılacaktır. mezkur gün ve saatte müsabaka ma -

5 _ Koşulara iştirak edecek bisik _ hailinde bUlunmalan ehemmiyetle ri
letçilerln hazırl.anmış dldulklan hal~ ca olunur. 

muayyen saatten evveı koşu yerinde lngiliz milli takımı Cenubi 
hazır bulunmaları IAzımdır. Afrikada son maçmı da kazandı 

Dempsey ölümden kurtuldu İngilizler iki mi·l'll takını t~l ede -
Nevyorktan bildirildiğine göre bir rek birini Avrupaya, diğerini de Ce -

peritonit ameliyatı geçirmiş olan eski nubi Afrikayn göndermişlerdi. Avru -
dünya boks şampiyonu Jack Dempsey, pada İtalya, Yugoslavya ve Romanya 
biıf.ı{aç gün Olümle hayat arasında sal - milll takımlarile çarpı.şan milli takımın 
!andıktan sonra, artık tehlikeyi atlat - aldığı neticeleri yazmıştık. Cenubi Af.
mıştır. rikada maç yapan ikinci miill takım 

Dempsey'i.n harareti norma1e düş - bundan evvelki karşılaşmalarını 3-0 
müş ve sevimli boksör eski neş'esini ve 8-2 kazanmıştır. Üçüncü ve son ma
tek.rar bulmuştur. çını 1 Temmuzda Cenubi Afrika miUl 

Hastanede, hergün, yüz kere telgraf talrunile Yoharuıesburg şehrinde yap
ve buket'ler kabul edm Dempsey, et - mış ve bunu da 2-1 kazanmağa reu .. 
rafında bulucan ziyaretçilere dem~ - vaffak olmuştur. Bu maçta Cenubi JJ 
tir ki: rilm taıkımı !kaiecisinin :feVıkal!de oytl' 

c- Bu kadar dbst ve ahbabı olana- mı yüzünden .İngilhler fazla eoı ya"' 
dam htç ölüİ' mü?> pamazmşlardır. 
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6 Temmuz SON POSTA &ayin • ·' 

Satış İlanı 
Memurluğundan: 

ez Bankası CDmhuriyet Mer 
' 

~1 - Temmuz - 1939 Vaziyeti 
Üsküdar icra 

AKTİF I' AS IW 

24.164.876.45 
15.869.617,,-

1.4ıl0.951,41 

Lira 
Sennaye: 

Hüseyin ve Babaettin ve Fatma Huriye ve Suad tarafından Vakıf Paralar 
İdnrcsindcn 25011 ikraz numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derece. 
de ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar ve. 

lf>.OOO.OOO.- rilen ve tamamına ehlivukuf tarafından 1010 1ira kıymet takdir edilmiş olan 

Üsküdarda Hacce hasnn hatun mahallesinin eski Paşa1imanı yeni tcadiye cadde. 
sinde eski 121 mükerrer yeni 4/3 No. lu c;ağ taNt.fı Necati hane ve bahçesi, sol ta. 
rafı İsmail hane ve bahçesi ve tariki has ve tarikiam ile çevrili Esma han Kaya 
sultan vakfından kayden 393 arşın miktarındaki ahşap evin evsaf ve mesaha51 

Altın: Sa.!1 kllogram 

BANKNOT 

~ 7 .171).881 

OF AKLIK 

Dahildeki Muhabirler: • 

Tllrlı: Uraaı 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: s:ıtı kllorrrnm 9 058.321 
Altına tah•W tabU serbut 
dOvtzler 
D1Rer dövllller n Borçlu kllr1nl 
bald7eler1 

Huine Tnhvillcrl : 
!>eruhde ed.Uen evrakı nakdJve 
karıılığı 
Kanunun e - 8 inci maddele
rine tevfikan haalne tarafından 
TO.t1 te:Uyat 

Senedat CU:ıdnnı : 
TİCARİ SENEDAT 

Esham ve Tahvilıit CU:ıdam: 
(Deruhde l!dllen evrakı nıı.t

A _ (d1yen1n tarşıııtı Esham 99 
<Tahvlllt 1t1bar1 kıymeUe) 

8 - Serbest esham ve tabvUA~ 
Avanslar: 
Baztneyc kl.m vadell 
Altın n Döm llHrtne 
TnhvUl ı üzertııe 

Biuednrlar ; 
lluhtelif: 

avana 

591.761,51 

12.741.252,48 

7100,84 

~.001.534.18 

158.748.563,-

17.228.027,-

129 .804.082 ,20 

43.686.373,47 
7.517.080,97 

6.309.000,-
27.133,93 

7.808.794.,15 

4U45.444,86 

591.761,51 

16.749.947,50 

İhtiyat Ak~: 
Adt '" fe'f'kalAde 
Husus! 

Ted,.vflldf'kl Banlmntlar : 
Derulıde edllen ~ nakd119 
Kanunun e • 8 lncl maddeleri 
ne ıevtıt.an hu.ine tarafından 
•"1 tedljat 

Denıhde edilen •Trdı natd119 
baktyaı 

Kal'fılı~ tamam~ altın olarak 
llAveten tedavQJc vazedUen 
Reeskont mutabW U Yet.en tedL 
vazed. 

Türle Llrası Mevduatı : 
141.520.536,- Döviz taahhUdatı : 

120.304 982,20 

51.203.4MAfl 

Altına tahYill bbll d6v1zler 
D1Rer d6viller TII &lACA!dı l11ı1ııı 
baldyeierl 

Muhtelif ı 

. 

.017.134,25 
6.000.000.-

158.748.563,-

17.228.027,-

141.520.536,-

19.000.000,-

69.000 000,-

3.332,20 

33.619.326,35 

10.21'1J34,25 

229.520.536,-

31.069.303,68 

33.622.658,55 
95.381.838,74 

aşağıda yazılıdır: · 

Bahçeden ahşap sokak kapısından girildikte bir sofa üzerinde üç oda bir hela. 
dır. Zemin katında zemini karesiman döşeli bir taşhk ve ufak bir sofa üzerindC' 
bir mutfak, bir belit odunluk ve kömürlük vardır. 

Bodrum katında da odun ve kömürlük mevcuddur. 

Umu.mi evsafı· Binanın zemin ve bndrum katı k·"ırgir birinci katı ahşa'ödır. 
Pencereler kısmen demir parmaklıklı ve filsmen kafeslidir. Çatı alaturka kire. 
midle örtülüdür. Binanın zemin katı ve kaplamaları tamirt? muhtaçtır. Ön ve 
arka kısımları bahçe olup 20 kadar eşcar:ı müsmire ve tulumbası bozuk bir ku. 
yu vardır. ATazisi meyillidir. 

Mesa1ıası: Tamamı 227 metre murabbaı olup bunun 31 metre murabbaı bin..r 
bakiyesi bahçedir. 

Yu'karıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkuliln tamamı açık arttır. 
maya ~onmuş olup 16/8/93!.1 tarihine rasthyan Çarşamb:ı günü saat 14 den 16 ya 
kadar Üsküdar İhsanryedeki dairemizde açık arttırma ile satılı:ıcakhr. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin ?'. 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul en çok art. 
tıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıranın taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 31/8i939 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya !kadar yine dairemizac ikinci açıli 
Prttıııması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkui en çok arttıranm ü. 
zerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya ~irmezden evvel muhammen kı~ metin 
% 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri vey.:ı milli bir bankanın teminat mek. 
tubunu ibraz etmeleri Jazımdır. 

1U44.928,08 
4.500.000,-

15.350.:!16,63 
414. 811.271,22 

Yektll 
Gayrimenkul ker.disine ihale olunan kimse deThal veya verilen mühlet içinde 

.tl4.811.27l,
22I parayı vermezse ihale kararı fesholunaıak kendisinden evvel en yüksek teklifte 

bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa rnzı olursa ona, razı olmaz veya 
bulunmazsa hemC'"l 1'\ ı.riin müddetle ar1ırmaya çıkanlıp en çok ru-tırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen g-:inler için ~ 5 den hesab olunacalt 
faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tıahsil olunur. 

l Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
lakonto haddi % 4 Altın üzerine o/o 3 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 
1 - Tahmin edilen bedeli 1777 lira 08 kuruş olan 26070 aded ampul, 13/Tem.. 

olan 1200 .k~lo tire çorap ipliği 20/ muz/939 tarihine raslıyan Perşembe gü. 
uz/939 tarrhıne raslayan Perşembe nü saat 14 de kapalı zarfla alınmak üze. 
saat 14 de açık eksiltme ile alına. re eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İlk teminatı 657 lira 99 kuruş olup 
- İlk teminatı 132 lira 28 kuruş olup şartnamesi komisyondan hergün parasız 
nınesi hergün komisyondan parasız olarak alınabilir. 

:a-k alınabilir. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 
- İsteklilerin 24!i0 sayılı kanunda tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka. 1 

Vesikalarla birlikte belli gün ve palı teklif mektublarını en geç belli gün 
tte Rasırnpaşada bulunan komisyona ve saatten bir saat evveline kadar Ka. 

caatlan. c4870> sımpaşada bulunan komisyon başkanlı. 
ğına makbuz mukabilinde nrmeleri. 

,,4646) * - Tahmin edilen bedeli 8773 lira 11 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü IIanlan 

75 kalem imalit çeliği alınacak 
Tahmin edilen bedeli 42.000 lira olan 

75 kalem imalat çeliği Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez Satınalmn 
Komisyonunca 24/7/939 Pazartesi günü 
saat 14 de pazarlıkal ihale edilecektir. 
Şartname c2> lira cl011 kuruş mukabi. 
linde Komisyondan verilir. Taliblerın 
muvakkat teminat olan c3150., lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin. 
deki vesaı1tle komisyoncu olınadıklanna 
ve bu işle alfiltadar tüccardan oldukları. 
na d&r Ticaret Odası vesik.asile mezkQr 
gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

~4829> 

Biı ikmiş vergilı'rl n belediveyt> aid tenviriye, tanzifiye ve tellfüiyc> resimleri ve 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta\·iz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı İcra ve İfHi'l kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü flkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacak lıl'ar ile diğer a • k3d r ım ın \'E' irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve husu n" faiz ve masrafa dair olan iddialan. 
nı, bu ıilanın neşri taril-ıi"lden itibaren 20 giin içinde evrakı müsbitelerile bildir. 
meleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça sabş bedelinin 
Pavlasmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malumat almak istiyenlerin • 'i 

17 /7 /939 tarihinden itiba!'!'n her'k('Sin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
a.ı1ttırma şartnamesile 937 /4952 numaralı dosyasına müracaatları ilan olunur. 

(4918) 

Ankara Merk'!z Hıfzıssıha müessesesj 
satln alma komisyonundan: 

ı - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin aşağıda cins ,.e m:ktarları tthmin edi
len bedelleri iJe muvakkat teminattan gösterilen göl tuzu vı> kok kömürü ihti. 
yacı on beş gün müddetle hizalarında gı.ister.ilen usul ile ayrı ayn eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi başkfıtibliğinde te. 
dan"k edilebilir. 

3 - Eksiltme 24/7 /939 Pazartesi s:ıat 11 de satın alma :komisyonunda yapıla. 
caktır. 

4 - Teklif mektublan muayy"'n günde saat 10 na kadar kom~ yona verilmiş 
olmalı, anektub mühür mumu ile miihür 'i olacaktır. r 

5 - Muvakkat teminat mulrnbili nakid ve nakid mahiyetindc>ki evrakın Ma. 
liye Ve:kfüeti merkez muhasebesine yatırılması için tahôlerin bir gün evve1 ko. 
mi.c;yon katibliğine müraca tları birer irsaliye almaları lazımdır. c2770t c4~2h 
Cins Miktar Tahmin edilen İlk temdi. 

Ko'k !kömOrü 680 ton 
Göl tuzu 36 » 

17 680 
1980 00 

1326 00 
14850 

Ar.kara Polis Koleji Müdürlüğünden 

Kapalı zarf 
Açık eksilt 

Liselere muadeleti Maarif Vekaletince kabul ve tasdik edi!en Polic:; kolcıjinin 
birinci sınıfına orta mekteb mezunlanndan müsabaka ile leyH, m cc ı elli ta. 
lebe alınacaktır. 

Müsabaka tarih • coğrafya - türkçe ve riyaziye derslerinden tahriri ve !:İfahr 
olarak yapılacaktır. Talib olanlar, müsabakanın ne suretle yapılacağını ve diğor 
kayıd ve kabul şartlarını vilayetlerde emniyet müdürlüklerinden ve kazalarda 
emniyet k.oıniserliklerinden öğrenebilirler. (2696) ( 4828) 

Gayrimenkul açık artırma ilam. 
Ad&pazan Sulh Hukuk Mahkemesi satış l\Iemıorluğımdan: 
Adapazarı ta.pusunun 26/Mayıs/937 tarih ve 41-38 numarasında Uzunçarşıda mani

faturacı Hendekli Şevket ve kardeşi Mehıned ile İ.stanbulda Hasanpa,şn veresesinden 
Hatıce Şayan naınıannda tayıdlı Adapazarı Uzunçarşı Çarşılçl mevkllnde kflln 6 met
re 40 santim uzunluRunda ~ 4 metre doksan beş santim eninde olmak üzere 31, 68 
M. murabbaı zemin üzerine inşa edilmiş lki katlı kdrgir mağaza şuyuun izalesi zımnın
da 11/ Ağustoo/989 tarlhlne rastııyan Cuma günü saat 10-11 de Adapazarı icra dalresln
de açık artırma suretlle satılması mukarrerdir. Muhammen değeri üç bln beş yüz lira. 
bulunan işbu saJ'rimenkule birinci artırmada verilen bedel % yetml§ be§I bulmazsa 
birinci artırmayı takib eden on beşinci gün yanı 26/8/939 Cumartesi ayni saat ve ma -
halde lldnci artırması yapılmak suretlle lhale.<ıi yapılacaktır: Artırnıa aartnamesı 
1/8/939 tarihinden ltlbaren herkesin görebilmesi için lcrn dairesinde açıktır. Birinci ar
tırmada en son pey sürenin taahhüdü bakidir. İ~bu gayrimenkul üzerinde bir hak id
dia edenler varsa 20 gün içinde evrakı mü.sbltelerile müracaat etmeleri ll'4zımdır. A.tss 
takdirde haklan tapu sicWlnden anlaşılmadıkça ~tış bedeJlnin paylaşmasından har10 
kalırlar. Gayrimenkulün satış bedell peşindir. İcabı hale gbre alıcıya 7 günü geçme
mek üzere 7 gün mehil verlleblllr. 

Gayrimenkul tendls.lne ihale edilen kimse derhal veya verilen mtıhlet içinde par&.,JJ 
vermezse ihale karan feshedilerek kendisinden evvel en yüksek te.kllfte bulunıı.n t1zn3e 
arzetnıl.ş oldu~ bedelle almağa razı olursa ona ihale edllir. ·o da rıw olma.z veya bu • 
ıunmnzsn hemen on b~ gün müddetle yeniden nrtırmayı:ı. çıkarılır. ve en ook artıra· • 
ihale edllir. Her lki halde birinci ihale edilen klınse iki ihale nrasındald fark;ta.n ~ • 
bütiln zararlarla % de beşt.eo. he.sab edllecet faizden mes'ul olup aynca h&::me b&ceıa 
kalınadan taba1I edilir. 

Daha :fazla mallımat almak isteyenlerin 939 - 483 sayı lle satış menıurluluna m~ 
caat etmeleri llln olunur. f-7-939 
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16 Sayfa Temnım 6 -
• · müte fv ni mükifat, birincilikle diP.lomalar kazanan 

1 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadflf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztırapları azaltan 

bu meşhur kolonyaya ecnefiler bile tapıyor. Ve memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün 
yüksek milletlerin Kolonyalarına faiktir. • 

NESRİN KOLONYA ue LOSYONLARI HASANIN YAVRUSUDUR 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın hafif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmak mümkün 
değildir. Hasan ve Nesrin losyonlarının bilhassa: Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokulan herkesi hayran bırakmaktadır. 

Her bir damla bir çiçelı bahçesidir. . 

' 

8 pozu da 
b~yle gOzel 

Her mevsimde, her havada. 

ner saatta, her yerde 

''KODAK VERIKROM" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan daima 8 

GOzel, net ve detayh resim 

DAHA iDARELiDiR 

Kopyalaramz için: 

Daima güze1, canh, detaylı resim veren ve 

:zamanla sararmayan VE LO KS kağıdma 

ısrar ediniz . 

Bütün K O O AK satıcılardan arayı naz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beroilu, latanbul 

Hepsi de gazel 

Başa 100 Lira - Başalhna 50 Lira 
Ortaya 30 Lira - Desteye 20 Lira 

Glirqlere TDrkiye Baıpehlivanları iıtirak edecektir 

VAZiFEYE DAVET 
lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden 

, 

Yıllardanberi tevliyet vazifesine aiaka göstermiyen ve adresi idaremizce biline. 
miyen (İSHAK PAŞA KERİMESİ RUKİYE HAN™) vakfının mütevellisi AD. 

V1YE'nin idaremize müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve hayır ,artlarını 
ifa etmesi için ilanen vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine ilan tarihinden 
itibaren 15 gün daha mehil verilmi§tir. 

Bu müddet zarfında da gelmediği takdirde hakkında kanunt muamele yapı. 
lacağı ihtar ve tebliğ olunur. (4931) 

" Bana inanınız ,, 
Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 gaşzndaki birçok kadınlar 
ancak 30 yaşlarında 

görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
y erlere tatbik ediniz. 

Sonra da bOtfin yüz 
ve boynunuza sftrtlnliz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş bir cil· 
di, tazeleyip gençleştirmek için işte size 
ba5it bir usul: Takim ve tasfiye edilmiş 

bir miktar süt kreması bir miktar saf 
zeytinyağı ile karıştırınız. Sonra hepsini 

İhtimal mı? Cehalet mı? Üşenme mı? 

Bir çok insanlar hala kendi 
dişlerine her gün bakmayı 
ihmal ederler ... Halbukl serin 
bir ağız ile saOlam dltlere 
malik olmak hem hot ve 
hemde (GIBBS sayesinde) 
gayet kolay bir feydlr 1 f. re ••• ' 1 n •• 

ı~iJ 
'
~~· ;9 

~ k '1 _;;,, n\ 

•e 
tereftn d en 
tırçeıarın ı ı 

S•Od•n 
• of. 

.d. fuçaıayıneı 
DUnyanın en eski mOesH•••• ır. ________ .. 

iki kısım en iyi krema ile karıştırınız. Bu KUM •HRAÇ VE NAK•l Mu· •NAKASASI 
halita, cildinizi besleyip tazeleştirecek ve 1 · 1 
ina~ılmaz bir gü:U:~lik temin edecektir . T •• ~ . · ... la hlikipayı hü. 
Bır aktris gençhtt manzarasını rnuha - 1 ••r .rtın;1:ye. ~ em J.-Okran edeyim. Olmaz 

faza ve idame için bu basit usulü tatbik ... s~ \!~30. Hak "k .. 
etmiş ve 70 yaşında genç kadın rollerini · olm~lff'Wleri: Fi re 

ded : • 'ili . dolu yalıyı 
oynamıştır. Eczacınız da bu halitayı size ••e len ~~~r · 1.~,taş saat ) •• 519;;m· · 
ihzar edebilir, fakat muhteviyatı az mik. W t ~ tt 
tarda olmakla beraber pahalıya malolur. hayat n. Yan haR 
(Yağsız) beyaz rengindeki Tokalon kre· rahat ~ir au AçıköneY· 
minin terkibinde saf zeytinyağı ile ihzar Fabrikaları M ":: lfffle uğra\, ·"1Unden . 
edilmiş süt kreması mevcuddur. Ciltlinizi ~- ~~8 \8ŞVl•.::ı. • 
beslemek için en mükemmel ve hakiki Karabük civarında kain Kara!ıı?mevkiinat:: •• J900 ton, Zobran 
bir cild unsurudur. Her halde memnu. mevkiinden 3100 ton ve Bulak 6ievkiinden 1900 ton Yani cem'an 
niyetbahş semeresi garantilidir. Aksi hal· 6900 ton kumun, tarafımızdan 'ferilecek nümuneler evaafına UJ• 
de paranız iade edilebilir. gun olmak üzere gösterilecek yerlerden ihraç ve fabrikamızda irae 

edilecek mahallere nakil iti bir müteahhide ver ilecektir. ihale 12 
Temmuz 939 Çartamba günü ıaat 15 de Karabükte müeueae mfi. 
dürlüğünde yapılacaktır. Talib olanların t eklif mektublarım 1500 
liralık muvakkat teminat akçeıi ile birlikte ihale günü saat 14 de 
'cada r muhaberat ıerviıimize teılim etmeleri i lan olunur. 

Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökOl meslnl 
tedavi eden tesiri mncerreb bir 

il!çdır. 

• 
Uan Tarifemiz 

Tek ılltun aanumı .......................... 
Birinci .alaile 400 lıurrıt 
ikinci sahile 250 » 
O çüncü aalaile 200 ,, 
Dördüncü .alaile 100 ,, 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 ,, 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptıracak. 
lar ayrıca tenzilAth tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarüe derpiş edilmiştir. 

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

tılnedlk B'.oUektlt llrkeu 
B'.a.bramansade Baa 

ADb.ra eadd ... 

Bu huıustaki ıartııame bet lira mukabilinde müeıaeaemizden ı. 
min olunabilir . 

Müe~ıese hu iti dilediii talibe vermeie ıerbeıttir. 

Muş i cra memurluğundan: 
Muşun Minnre mahallesinde Arap oğl'u Muhittine aid mezlciır mahallede t lJn 

hududun a~ağıda yazılı bir bab haneye ehlivukuf tarafından (750) lira kıymet 
t akdir edilerek tamamının ıatılmasıl\a karar verilmiş olduğundan meu :Or ha.. 
nenin evsafı aşağıda yazılmı§tır. 

Minare maha\!<'.si!'l:n Kilise civarında şarkaıı tarik.iam şirnalen Abdülgafurza
de Muhittin garben Haützade Muhittin hanesi ve miriye aid metruk ana ccn~ 
ben tarikiam ile mahdud dört oda bir salon tahtani iki oda bir mutfak bir odun.. 
luk bir avluyu müştemil olan bir hab hanenin tamamı açık arttırmaya Ya.zedı"L 
miş ve 7 Ağustos 939 tarihine müsadif P azartesi günü saat 14 den 18 ya tadar 
birinci arttırması icra edilecektir. Artın ma bedeli muhammen kıymetinin ~ 

75 ini bulduğu takdirde müıt~riai namına ihale edilecektir. 
Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 

gün müddetle temdid ediler~k 22/ Alustos/939 tarihine müsadif Salı t.ınü saat 
14 den 16 ya kadar keza dairemizde yapılacakt ı r. İ·kinci arttırmasında arttırma 
bedeli muhammen, kıymetin "fı 75 ini bulmadığı takdirde satış 2280 .. yılı ka
nun ahkamına tevfikan gerj bırakılır. 

Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek istiyenler muhr.mmen kıymetinin " 
7,5 nisbetinde pey akcesi ve milli bir bsnkanın teminat mektubunu himil bulua
maları lazımdır. Hakları tapu sicilile sabit olmıyan ipotekli alacaklar da dilet 
alacaklarının ve irtifak hukı sahiblerın in bu haklarını ve hususi ile faimame 
masarife dahil olan iddialarını evrakı müsbitelC'I'ile birlikte iHin tarihinden it~ 

ren nihayet 20 gün zarfında dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde haklatl 
tapu sicilile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar .. 

Müterakim vergi tenvıriye tanzifiye bedeli müzayededen tenzil olunur. Dah'
fazla ma!Umat almak istiyenler bugünden itibaren herkcsiu görebilm~ için d,.. 
irede açık bulundutulacak arttırma §artnamesile 939/87 sayılı dosyaya miirtı' 
caatla mezkur dosyada mevcud vesaiki görebilecekleri ilan olunur. 


