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lngillere - Fransa ve 
Rusya arasında 3 

noktada anlafma oldu 
Rusya, ingiltere ve Fransadan ınaada TOrkiye 
ve Lehistanın da kendtsile mntekabil yardım 

Daimi -Parti 
M'ii .. ettişleri 

Yurdda 20 mıntakaglı 20 
meb'us tagin edildi 

Daimi Parti Bilfettı,ıertntn 
mıntaka merkezlerini 

ve isimlerini D8frediyorus 

-

-an,aşmalari yapmasını istiyor _ 
londra Sov'getlere 1 italyanlar, şim.di de 

Mısırı tehdıde 
cevab lıazırlıgor başladılar! 

Mareşal İzmirde bava 
birliklerini teftiş etti 

Genel Kurmay Baılıanı lzmlrd• hoca•• 
mOtellatd albag Efe Kazımla lı•rııl•ıtı, 

muhterem ihtiyarın elini IJpta 

Mareşal Çakmak Izmirde 

Bir gazete: " Türklerle 
yardım anlaşması yap
mayın, istikliliniz güme 

gider l ,, diyor 

Onlerine gelen milleti, iıtilrlallnin· 
den olabilecekleri tehdidi ile kendi 
utedikleri yola geti,,.ebileceklerini 
ıanan bu efendilere, Dimyata, pirin
ce giderken evdeki bulgurdan da 
olabilec•lıtl•rini Mlylemelı malıabU 

ve yninde bir tavıi;ye olar 

l'ikrct Sıl4y GaUb Bahtiyar Esad Urcu 
Ankara 7 (HususiJ Cümhuriyet isimleri kararlaştırılmış ve bugün ken 

tfalk Partisi tarafından villyetlere gön. dilerine lazım gelen tebligat yapılmıFu". 
deniecek daiml Parti müfettilieırinin (Devamı 2 nci aa~) 

Sefaletten Olen ihtiyarın 
ndasında 6 bin altın ve 

25 bin kağıd lira bulundu 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

3 i . . f da 8 . !randan 40 sene evvel gelip İstanbula y.apmamış, ötede beride dolaşmağa, eş ve 
(Yanwıı mcu say a « ıyu 1 1 d 1.! Hü" • ırıı> d,.,..,_·-da ·· d"" w - tl · . t da buJ cabm yerl~ a tmIJ yaş arın aıu seyın r- ~~un n gor ugu muvane e geçın • 

et Alf.IW» •ü unun a u) Çenlerde Bulgar hastanesinde sefalet için nıeğe başlamıştır. Nihayet altmışlık İran-
ıılıı_ de ölmüştür. 1ı o kadar düşmüş ki her gö -en: .1.11.gillz askeri Hüeeyin, İstanbula geldikten ıonra mL c- Zavallı açlık ve yokluktan ölüp 

h ti nifatuncılığa bailamıı ve bu ııte mu - gidecek> demekten kendini alamaz ol -eye vaflak olmuştur. Fakat Hüseyinin i§leri mu,ıur. 
Londra 6 (Radyo) - Ankarada, biilhere birdenbire bozulınuı ve ifilı et.. Günün birinde Hiiseyin hastslınmış, 

Türk ve İngiliz askeri mümessilleri a- miştir. Bu vaziyet karŞlsındı manifatu - dostlarının muaveneti He parasız olarak 
rasında cereyan eden müzakereler ao- l'acılıktım vazgeçen .Jlüaeyin, baıka it (Devamı 2 nd 18yfada.) 

na eımUt ve İngiliz heyeti, başta Tut- --==-==-=====-------=--===s==-===--==-=--=-

Sok:k; ~A~a~;~ Alman Hariciye Nazırı 
sarhoş bir kadıP Londraya gidiyor 

yakalandı Londra 9 (Hususi) - •Deyi; Skeç. 1•- Çemberlayn ve Lord Hallfab ili 
18 yaşlarında Neı'e adında genç bir zetesine .P,e Alman hariciye nazın fon Alıiıan talebeleri hakkında görio 

kadın, evvelki gece Mecldiyeköyüne Ribbentrop, yakında Londraya gelere:.k şeceldir. 
pc;lerek bir gazinoya oturup içmeje 

(Deftmı 11 illGI ...,ıada) 

Bay "Hatay,, Genç kızlar, sizi bekô.r 
erkeklere cevab 

vermige davet ediyorum 
Hayır, asla! ·----. 

Siz aile yuvasına merbut 
delil misiniz:, siz müsrif
mi siniz, siz süsten başka 
şey düşünmez misiniz 7 

Yazan: Suad Derviş 
Genç meslekdaşım Nusret Safa Co~. 

kun gazetemizde bir anket yaptı. Bu an. 
ketin mevzuu olan cBekarlar niçin evlen. 
miyorsunuz?, suali okuyucularımzım bir 

Malkara (Hususi) - Hataym anava • çoğunu alakadar etti. Memleketin her 
..6na iltihakı g'inünde burada Etem Ersa. köşesinden mektublar yağmağa başl:ıdı. 
vaı isimli bir Malkaralının gürbüz b:r er. Ben de çak enteresan olan bu anketi dik. 
bık çocutu dünyaya gelmiş, adt {Hatay) katle takib ettim. Bek!\darın hepsi ne _ 
konulmllflur. Bu isim Malkaralılann çok den evlenmediklerini teşrıhi Ye tahlile 
hlflanna gitm~tir. (Devamı 11 inci sayfada) 
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2 Sayfa SON POSTA Temmuz 7 

----------------------------------------------------------------r Resimli Makale : = Yanılmak endişesi = 
1 

I 

Hergün 

Yazı Çolc 0/Juıa 
Bugün Kanamadı 

._ . 
·'''" 

····-···-···········---··································· 
Sefaletten ölen ihtiyarin. 
odasında 6 bin altın ve 

2 5 bin kAğıd lira bulundu 
(BQftarafı l inci sayfada) 

Şişlideki Bulgar hastanesine yatırılmış -
tır. ~tulduğu hastalıktan kurtulaını -
ya.n altmışlık ihtiyar, hastanede bu fani 
dünyaya gözlerini kapamış, göçüp git -

miştir. 

Hastane sertabibliği Hüseyin hastane .. AManmaktan çekin, fakat fazla korkma, kendi !temlini Yanılmak endişesi insanın kendi ayağına geçirdiği bir de
mir köstektir. ye gedliği esnada elbiselerini çıkartmış atalete mahkum edersin. 

ve üzerinde bulunan yüz lirayı teslim al .. -===~· ==========================--=---=============== 

~~g~~~;if :::~::~::::: 
da yatmakta idi·. Ölümünü haber alan ha.. Bir tenis ır --····••H••••H••··----~ı Bir gül sergisinde 
:~d~~~~~~~~i~u~~:ın!~~r~! Müsabakaıında ender HergUn bir fıkra 1 Glll 
na ihbar etmiştir. GörQlen ıeg: GQlergilz I 1 Milnakaıası 

Bu işe hükUmet tarafından me;mur e. nekler İÇİn 'ı 
dilenlerle odabap Ömerin huzurunda •. . Bir köylü bir tuhafiyeci mağazası •• 
küflü çekmeğe açnimış, Hüseyinin yaşa. na gtrmi§ti. Kartısına gelen r.amlı do. ı 
yı~ yakından ve uzaktan bilenler de labda bulunan kadm rityenlerni rnı • 
menk saikasile bu esnada handa bulun. rak etti: i 
mtŞlardır. Herkes çe'kmecedcn bir şey - Bunlar nedir? 
çıkmıyacağını sandığı bir esnada çekme- Tuhafiyeci sütyenlcrin ne oldukla. 
cenin a'ltın ve kağıd paralarla dolu oldu. nnı, nasıl kullanıldıklannı köylüye 
ğu ~lmüştür. anlattı. Bu esnada köylü canıh do • 

Paralar birer birer sayılmış, altı bin labda bulunan eldivenleri de gör • 
artın, yirmi beş bin kağıd paraya rast - ınil§tü, sordu: 
nnmıştır. Bütün civar halkın heyecan ve 
hayretleri arasuıda memurlar altınlan 
ve kağıd paraları alıp gitmişlerdir. 

Hüseyinin mirasçıları bulunduğu an -
laşılmaıkbadır. Paralar mirasçılar arasın
~ dağıtılacaktır. 

Daimi Parti Müfettişleri 
(B41rarafı J inci saııfada) 

Parti teşkilatı bakımından yurd 20 mm. 
takaya ayrılmış ve bu mıntakalara 20 
meb'us tayin olunmu§tur. Her mıntaka. 
nm meı1kezi de tesbit edilmiştir. 

Daimi Parti müfettişlerinin mıntaka 
merkezlerini ve isimlerini bildiriyorum: 

Ankaraya Amasya meb'usu Esad Uras. 
!stanbuln Konya meb'usu Fikret Sılay 

(sab?k Adliye Vekili), İzmire İstz.nbul 
meb\ı.su Galib Bahtiyar, Bursaya Erzu. 
rum meb'usu Zühdü, ~falatya, Maraf, 
J\nteb mıntakasına Bursa meb'usu dok-. 
tor Galıô Kahraman, Eskişemir, Afyon 

Yeni bir bisiklet rekoru 
kıran kadın 

İnıgi1iz kadın bisikletçiierinden Marga. 
:ret Wi.lson 400 kilometrelik Londra -
Batlı • Londra yilunu, hiç durmadan ve 
15 saat 50 dakika ve 53 salisede katede. 
rek, yeni bir rekor vücude getirmiştir. 

Soguk kanlı bir dolandırıcı 

' 

Kütahya mıntakası!'a Aydın meb'usu Ad. 
nan Menderes, Erzuruma Bah'kE>siır 

mcb\ısu Muzaffer, Isparta, B"drum, An. 

talya mmtakasınıı Osman Şahinbaş, Sey. 
han ve Hatay mıntakasına Hasan Reşi:i, 

Karsa Muğla meb'usu Cemal, Gircsuna 
Seyhan meb'usu Tevfik, Trakya mınta -

Benjamin Bercholz isminde Amerika. 
lıla~ bir Polonyau Faris kuyumcu -
larmı dolandırıp 40 bin lira değerinde 
mücevherle kaçtığından, Fransız enutl -
yeti umumiye:;inin talebi üzerine Şer -
burgda yakalanmıştır. Mahir dolandmcı 
yakayı ele verdiği zaman, kemali suku -
netle purosunu yakmış, ve: 

Denizaltında bolıs 

.Maçları 

kasma Kocaeli meb'usu Ragıb, Kayseri. 
ye Çoruh meb'usu Hilmi, Kastamonuya 

Sivas rneb'usu Hikmet Işık, Zongu!dak 
ve Bolu mıntakasına Kar~ meb'usu Şe -
rıafeddin, Muğlaya doktor Rıza Levend, 
Konyaya Kırklareli meb'usu Şevket Ö -
Öül, Samsuna Erzurum meb'usn Salim, 
Sivasa ~rs meb'usu Zihni. 

Ankara Parti idare heyeti 
Reiı Vekili •eçildi 

- Buyurunuz eiendiler, gidelim. Su 
testisi su yolunda kırılır! demi~tir. 

Arkadaş eli hoyratça 
Sılıılır mı ? 

Belçikada yapılan bir otomobil yan -
şmda, bfr Alman arabasını sürmekte o-

lan bir İngiliz sporcusunun devrilerek fe. 
ci bir surette ölmesi üzerine, Alınan dev
let riesi Hitler. sporcunun cenazesine gör. 
düğünüz ~lengi göndermiştir. 

Ruzvelt aleyhindeki 
propagandalar 

• 

Sözün kısası 
-····-

Çubukludaki J 
Hidiv köşkü 

\ I!. Talu 

ubukludaki Hidiv köşkün:in ne ç vakit bahsi geçse eski impr.ra. 

torluk devrinin komedilerinden birini 
mutlaka hatırlarım. 

Buna komedi dernek tc doğru değilclir. 
Çünkü içine birazıcık ta facia karışır. Bu 
itibarla, anlatacağım hikfıyeye, tuntlat 
kumpanyalarında olduğu gibi <gülünçlü 
dram> diyeceğim. 

Hidiv köşkü diye şöhret bulan, Bo
ğaziçinin bu emsalsiz malikanesi, mqhur 
maarif nazırı Münif Paşanındı. Eğer ha. 
fızam beni yanıltmıyorsa, esbak Mı~ır 

Hidivi Abbas Hilmi Paşanın orayı satın 
alması, o kuleli köşkü yaptı:tması ve ge. 
lip te içine yerleşmesi, rumi 1315 yılına 
tesadüf eder. 

Biz de o vakit tam kar~;ıdı:ı, İstinyede 
otururduk. Otuz senedir uhdeınizde, kü. 
çük, şipşirin bir yalınııı vardı. Ve hiç 
kimse, babama, orada niçin oturduğunu 
sormamıştı. 

O yaz, merhumu bir gün apansızın 

saraya çağırdılar; gitti. Başkatibin yam. 
na çıkarıldı. 'fahsin Paşa, kendisine: 

~avefendi! dedi: zatı şahane sizin 
fstinyedeki yalınızda romatizmadan muz.. 
tarih bulunduğunuzu haber alm1şlar .• 
cok üzüldüler: ve sizin, derhal vahyı 

rkcdip şehre nakletmenizi ferman 

yuruyorlar. 
Babam şaşalar. 

-··········-·············································· 
Siirdin Bilöriz kaphcası yolları 

_çok bozuk 
Bu sene yağan yağmurlardan dolayı 

Sürdin bir mesiresi olan ve güzel bir 
mevkide bulunan Billöriz kaplıcasının 
yolu kısmen harab olmuştur. Bu kap -
lıcanın yollan yapılıp halkm bu mesi
reden istifadesi düşünülürse cidden 
faydalı olur. 

Halk şehirden dört beş saat uzak~a 
bulunan bu yere hayvanlarla gitmek 
medburiyetinde kalmaktadır. Bu yüz -

:Ankara 7 (Hususi) - Ankara Parti 
vilayet idare heyeti reis vekilliğine fü • 
fut Börek-çi seçilmiştir. Vilayet idare be • 
yetinde buulnan 3 meb'us idare heyeti a
zalıklanndan istifa etmişlerdir. 

Londrada Danielson isminde bir zat e. 

Amen1rnda muhalif partiler tarafından 
Ruzveit aleyhine birçok n:imayişler ve 
propagandalar yapılır. Son günlerde eli.. 
ıriize geçen bir lngiliz gazetesinde 4öyle 
bir cümleye rastladık: Deniml.tında boks yapmak modalı tn.. den bu mesireden hakkile istifade edi· 

Bursa köyleri için bir broşur 
çıkarllacak. 

Bursa (Hususi) - Vilayetin köycü -
~frk bürosu vilayet emrinde bulunan 
166 köye bir taminl göndermiştir. Bu 
tamimde köylerden şu malllmat !Sten-
mekted.ir: Köyün tarihi ve coğrafi va -
ı.iycti, muhabere ve münakale, idari 
bilgiler, maarif, ziraat, iktısad ve ba -
yındırlık durumları, içtimai vaziyeti, 
bunlara cevab geldikten sonra köyle -
rin muhtelif bakımlardan tesbit edile
cek vasıflarına göre bir broşür neşre -
dileoektir. Ayni zamanda köyler hak -
kında mükemmel bir istatistik elde e
Ctilrniş olııcaldır. 

c- Ruzvelt denilen zat bir sene daha 
lini iho~ratça sık.tığı ve baş parmağını iş başında kalacak olursa, çıplak Gand.i, 

giltcıreyi SarmIJ görünnyor. Burada. rn. ~-··-· .. ··-·---·······--········· 

incittiği için bir arkad~ını dava etmiş ve hepimizden daha iyi giyinecek> ne bu -
vundlardan birinin sonunda menecerin T A K V 1 M 
boksörünü bavlı ile yelpazelediğini sey • 

100 İngiliz lirası tazminat istemiştir. yurulur? •• rediyorsunuz. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
MalJarırnızın dı~ piyasalarda beğenilmesi, şu veya bu tüc. 

carın isted•ğı şekı1de ihracat yapıp bu başıboş ticar"?ltcn 
memleket i.ktisadiyatınm znTer görmemesi için hükumetçe 
birçok tedbirler alınmış, standard nizamnamele~i hazırlan • 
nuş ve ınt•mleket iktı.sadiyatına zarar verecek şekild~ ıhra. 
cat yapanlar için cezai hükümler vazedfüni~~i. 

Buna :!'ağmen bir tüccarın kokmuş bir malı bir vapura 
yüklemeğe muvaffak olduğunu v~ iskeleden hareket c:den 

vapur limanımıza geldiği sırada kaptanın müracaati nzerine 
adJiyece işe vaz.ıyed edilerek malın diğer malları kokutacak 
kadar taaffün neşrettiği anlaşıldı ve bu mal gemiden çıkanı. 
dı. Biz bir füccann pis koku1anm etrafa saçan bir ::ıalı mev
cı;d şartlar dahilinde bir vapu.ra yük~eme~e muvaffak ol • 
rluktan ıonra, birçok karışık mallan!l bili dış piyasalara 
sı;.vki imkanları bulunabildiğine inanıyoruz. fakat ey oku. 
yucu sen: 

:;$&1 · 1 S T E R 1 NAN, IS TER INANMAI 

-Huiru , 
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7 Temmuz 

Haydarpaşa ile Sirkeci 
arasında feribot tesisine 
dair kanun kabul edildi 

80N POSTA 

Kastamonuyu 
sel bastı 

4 kişi boğuldu, şehir 
karanlıkta kaldı 

TOkyo 6 (A.A.) - J'aponyanın BcrJın 
sefiri, Von Ribbentrop tarafından te\·di 
edilen bir notayı hükumetine göndermış. 
tir. Notada bir ittiüık aktedilrnesi için ıS
:rar olunmakta ve A vrupada harb çıktığı 
takdirde Japonya tarafından yap1lan si. 
yasi ve iktısadi yardım vadi hatırl.thl -

Sayfa 3 

• Dimyata pirince giderken 
evlerindeki bulgurdan 
olabileceklere ceva b 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

os arımızm matbuatı, In -Büyük Millet Meclisinin dünkü toplantısında muhtelif 
kanun layihaları da kabul edilmiştir 

maktadır. an talyan d tl . 
Siyasi mahfellerde söylendiğine göre . 

Kastamonu 26 (A.A.) - Dün saat Hiramma, bn ittifakı akdetmek isteme- gil~ereden sonn Fran::.a ile karıı-
16,30 da oldukça büyük bir sel gelmiş, diği takdirde Japon askt?ri ricali kabine. lıkh ?ır. yardım misakı akdeden mem 

Ankara 6 - Büyük Millet Meclisi 
bugün saat 14 te Şemseddin Günalta
ym başkanlığında toplanmıştır. 

ve 50 dakika kadar devam etmiştir. nin düşürülmesini derpiş eylemektedır - !eke~ımız hakkındı\ teveccühkar (!) 
letme ıumuım rnüdüı-1 üğüne muktezi 1313 den beri tesadüf edilmemiş olan ler. r:ı.cş,rıyata devam ediyorlar. Mcseıa 
mu'harrik ve müteharrik aıat ve ede - bu sel neticesi mecrasından bir metre Rala~ioni internazionali mecmuasının 
vat mubayaaiı iç1n s ,650,000 liraya ka kadar yükselen sular, derenin iki ta - İngiltere muttefı"klerı·ne son nüshasında, bu hususa dair saya _ 

Vergilerde itiı·az ve temyiz usulle -
rine ve mercilerine ve ver~i ihbarrıa
melerinin tebliğ suretine dair kanun 
IAyihası görüşülmüş, bu lnyiha üzerin
de müzakere açılm1ş, fakat nihayet 
maddelere geçilerek heveti unıumiyesi 
muvakkat encümenin teklif etliği şe

!kild kabul olunmuştur. 

dar gelecek yıllara geçici taahhüdle • rafındaki caddeleri ve evleri tamam(>-n nı dikkat bazı fıkralar vardır. B~ ga-
re girişmeğe Milnakalat Vekili me - istila etmiş ve bir iki bin evin dere yanı· kredı· açıyor zeteye göre Türk - Fransız karşılıklı 
zundur. tarafındaki duvarları yıkılmıştır. De- rardım misakı şeklen de, ruban da 

re üzerindeki altı ahşab köprüyü sular Londra 6 (Hususi) - İngiliz hükUme. ltalyaya karşıdır. Türkiye Cümhuri -Kabul edilen kanunlar 
götürmüştür. ti, müttefiki bulunan veya kendilerine yeti böyle bir muahedeyi imzaJamak-

Büyük Millet Meclisi, bugünkü top- Dört kişinin selde boğulduğu bildi - askeri yarthm vactettiği devletlere yeni la Avrupadaki rolüne bilame. hatime 
lantısında gene müstaceliyet usulü ile riliyor. Sel, elektrik hatlarını tahrib et- bir kredi açmağa kar:ıit vermiştir. vermiştir. Ve şu. muhakkaktu· ki B::ıl -
müzakere ederek hakimler kanununun miş olduğundan şehir karanltkta kal - Milli müdafaalarının takviyesi için bü. k~larda artık ltaJ~:aya rağmen hiç -

Bunu müteakıb Ankara Onnan Çift
<1iğinrlt'ki bira fabrikasi!'} tesisat ve 
mücı; ~milfıtmm ve arp~ silosunun İn -
hisarlar Umum Müdürlüğüne devri 
hak~rnclaki kanun layihası görüşül -
mfü~tür. Layiha aynen kabul edilmiş -
t ir. 

bazı maddelerini. değiştiren 3501 sa - mıştır. yük masraflara katlanmış olan bu dev • bır .şey yapılamaz. Italya, birinci de-
yılı kanunun ikinci maddesinde yazılı Hükfunet, her türlü tedbirleri aJ - letlerin İngiltere ile olan ticari mı.inase _ ridir ve bu menfaatler. Türkün Bal . 
bir ve ilci numaralı cetveller yerine bu mıştır. Jandarma kumandanlığı ş~hir betlerini kolaylaştırmak üzere, eHi mil. rece bir Balkan devleti olmuştur. Bal
kanuna bağlı bir ve ikı sayılı cetvelle- dlşında selden hasara uğrayan mınta - yon ster1ing tutarındıt bir kredi açılacak. kanların müttefiki onun öz menfaatle-
rin ikame edildiğine dair kanun Iayi - kada tetkikat yapmaktadır. tır. ridir ve bu müttefikler, Türkün Bal • 
hasım, hazineye aid ccrimisillerin af- --.. Bu yekunun ne surette taksim edile. kanlara yapabileceği müdahaleleri 
fi hakkında kanun Jayihasını, İstanbul Bulgar Başvekili ceği henüz belU değildir. se~beder. 

Haydarpaşa - Si rkeci ara!llında Üniversitesinin müvazenei umumiye - Mevzuubahs kredinin nçılması çin ti. İtalyan matbuatı, bu tafrafüruşane 
feribot ye alınmasına dair olan 246 7 sayılı B ı· d ·yaSf b"ır caret nazırlığına salahiyet \"eren kanun iddialarıa kalmıyorlar. Mısıra da ça-

Bundan sonra Devlet Demiryolla - kanun un bazı maddelerinde tadilat ya- er ın e Si Hiyjhası Avam Kamarasına tevdi edil - tıyorlar. Şimdiye kadar Kahire hüku-
rına muharrik ve miiteharrik edevat pılması hakkında kanun tayihasını, or- ·k • t • ek miş ve bu.gün ilk kira.ati yapılrr:ışhr. metini gücendirmemek için Mısıra kar-
mubavaası için gelecek senelerP geçi- du siiıbay1ar heyetine mahsus 863 S3. - vesı a ımza e mıyec Londra 6 (A.A.) -· İngiliz gszetcle-ri. şı bir nevi yaltaklanma siyaseti takib 
ci t~ahhüde t:!frişilmesi ve Haydarpa - y.ılı. terfi. ~anunun~n sekizine! :nadde- Berlin 6 A.A. _ Köseivanof. Unter Hü~umetin .paı:lame.nto?~n. cihrac~t eden b~ matbua~ .b~ Türk _ Mısır yar-
şa - Sirkeci nra~mda feribot tesisi ve sının tadılıne daır kanun layıhasını , d L" d ,<d ki ~ rb maktullel'i abide. garantı ve kredı!erı-. daırcs: ıçın 100 mıl. dım mısakı akdı ıhtımali önünde, Mı-
işleti'mesi hakkmdak; kanun iayiha - t ·ı.ı· · k ·· 1 en rn en e a yon sterr g d h f ı · · s•rm d'kk t · _ 2e.ş26v1ıJ'\ı sanayı an~n~na .. muzeyv: sine bir çelenk koymuştur. . t•. w, ı~ veya 

1 
a a aza tansısat t. k nazhar~ ı. a mı celbediyor ve bir 

sı. a
1
akadar encüm€nin talebi üzerine sayılı kanunun üçuncu maddesı- B ıı~ . t ba k.li b·r ı::eref kıt'a _ ıs ı~ ccegını yazıy~ ar. a ıın te lıke lŞaretleri veriyorlar. Bu 

m .. st ı· t l" ·ı .. k ' f k h kk d k" k u"6ans an şve 1 
' 

1 ~ F' a · 1 T. t · d"d b'lh u nce ıye u~u u ı e muza ·ere ve ten nin son ı rasının ilgası a ın a ı a sını teftiş ettikten sonra. şehremanetinin w m ncı~ .ımes gaze esi, projenin ,\,. va ı e, ı assa ilerı giden Telegrafo· 
bul olunmuştur. nun layihasını. tiyatro ve sinemahrJa hat d ft . . . lamıstır gustos tatıllermden evv~l çıJcibilmesi için dur. Türkiye ile Mısırın anlnşması ne-

B k h"'k" 1 . .. ıra e erıru ımza ~ • 1. k . d . . . 
u anunu n u um erıne gore, Hay konserlerden devlet ve belediyelerce a- B .. ddet rf d Bul•ar gı.zeıe _ mec ıse va tın e verıleceğini zannetır..ek. tıcesı. gerek Süveyş kanalı sahillerine 

d ·ıe s· k . d · J 1 he u mu za ın 3 ~ tecr l ·~ı- M 
arpac;a. ı ır ecı arasın ~ ış eti .e "' lı~akta olan ~amga, i_?~ya re v~ • . - cileri, propaganda nezaretinde şerefleri. ır er. ger't:J\.. . ısır - Bingazi hududuna Türk 

cek ferıbotlarla bunlara aıd ~hizat ledıye resbnlerıle Darulaceze hıssesı- ne tertib edilen bir kabul resminde hazır Daily Mail gazetesi, İngilterenin nıüL askerı ıkame edildiği takdirde, böyle 
ve her türlü malzeme satın a l!nma - nin miktarına ve sureti istifasına dair bulunmuşlardır. tefiklerine silah ve mühiınmat vesaire bir hareketin Mısırın istiktaline malo· 
sı,. feribot ya~1aşma j:atakl~rı, d.alga - kanun layihasım, um~~i nüfus sayı - Paris 6 _ .Jour _ Ecno de Paris gaze. sa~ın almak. im~c~ı ve~l~ek üzere 150 lacıağını dahi yazmaktan çekinmiyor. 
kııa~, mebanı ve SBL" tesısat, ınşaat, mı hakkında kanun layıhasını ve ye - tesine Berlinden bilcliriHyor: mılyon sterlın ıstıyeceğıru bildiriyir. Telegrafo'nun yazısına verdiqi hati _ 
a~el~vat, istimlak ve bunlara miitefcr- dek sübay ve askeri memurlar hakkm Al.manya, Bulaaristanın dış ticare _ C. 'J me şudur: 
rı saır le~'aztm ve hizmetler için daki • 076 sayılı kanununun 3, 9 ve 17 tinde ilk yeri irgal etmekle b ..... :ıber RuL \il İngiliz tayyaresi Böyle bir misak akdetmek suretile 
4.3-00.~o.o liray?, kadar gelecek yılla- nci maddelerinin tadiline dair kanun garistanda daha bil.yük iktıradi inki·afla. Mısı~n iki efendisi vücud bulmuş olu-
ra g~ıcı taahhudlere girişmeğe Mü . layihasını kabul eylemiştir. ra imkan olduğu kanaatindedi!". He: hal. F ransaya gidiyor yor: fngiliz ve Türk yani Anglo Sak-
naka lat Vekili mezunQ.ur. Meclis, yarın saat 14 te toplanacak- de ekonomik görüşmel!?r bir anlaşm.:ı. ak. • .. " son ve Mongol, daha do~rusu istismar-

Devlet Demir'-'Ollaı-: d. .1 ~ ğil b h 1 Londra 6 (Hususı) - Önumuzdcki cı ve yagmw acı 
J ı ı e ue , u anıaşmanın azır anması h f F.r · 

S!- e ile neticelenecektir. Doğrudan doğruva .a ta: :ızı~ada yapıla~~k olan hava şen. Maamafih bu yazıların Mısır devle-
- ile sofyadan gelen bazı malumat Köseiva. .. · • "' · e. ı uzerın e ır te~ır yaptı~ını sanmak M - l d d d ~ lıklcnne ıştırak etır.ek uzere 5'> t:tyyar t' ·· · d b" . w 

a . U un a ' den murekkeb beş İngT f'l ~ p · h ·., saat ka. nofun Beriinde hiç bir siyasi taahhüde idecektir. 1 ız 1 o::.u arıse w atad~r. Bunun neticesi oJacak ki, di-
. ıırnı baa. girişmiyeceğini ve umumiyet itibarile hiç g llkl 

14 
T ger hır kısım İtalyan gazeteleri. yük -

bu... .. ss - ·J b ler oldu bir siyasi vesikanın imza edilmiyeceğinj !~ ~r, la k~ı:ımuz bayra:rıı mi!na. sekten atma tarzını bir tarafa bıraka-yl:ii; a e göstermektedir. 
5

\ 
1.~t )apıb ca .~ ·. w rak Mısırlılara tehdidli nasihat ver -

•n ..,,· uol!! • "'~ ~ ~ Roma 6 (A.A.) - Köseivanofun Berlin .;:;•d erc
5 

t:..1A1 tıyntları çagırıy~r. mek şıkkını ihtiyara başlamışlardır. 
~ ~ ,\ ) ··~. ~~~ 8 h •b d"ld• ziyareti matbuatta büytik başlıkbrla te. . . n.:_a .. • ··' - Hava nezarctırun Meseıa Stampa'dn, bu münasebetle ııu 
Japonların 50 tahkf ve topu ta rı e 1 1, barüz ettirilmekte ve hadise Mihverin ~ıidırdıiı~~l~or~ gelecek Temmu.z, Ağus. satırlar göze çarp yor: • ,. .

1 
Avrupadaki meVkilerini takviyeye matuf os ;e. ~I .8~ :ınnda kara, denız ve ha. cM 'iıra birkaç ba~it ve açık keli _ Sovyetler de 58 tank kaybettı er yeni bir muvaffakiyeti olarak gösteril - va ;vv e~ının n;anevraları ~le a~i z.a- me söylivelim: Kahtre zimamdarları 
mektedir. ~a~ a ~p~ a .. caıt 0 an hava tlımlerıne ·~- için kendi evlerinde İn~ilizler!n bu _ 

Japoııların kırk beş tayyaresi düşürDldiJ 

Moskova 6 (A.A.) - Son zamanlar. &vyet _ Mogollar 50 tank ve zırhlı 
da cereyan eden Moğol - Mançuko ha- otomobil !kaybetmişlerdir. 

Hatay vilayetini 
alakadar eden kanunlar 

<liselerini gözden geçir~n yar! resmi k luların za iatı 800 
ıbir ~b1ii,~e muhtelif mmtakalarda J apon - Mançu 0 

• Y . Ankara 6 (Hurusi) - Hatay "ilaycti 
So\'yet - Mogoi kuvvetlerinin kazan _ maktul, Sovyet - Mogoılann zayıa:ı ıteşkili hakkındaki layiha ile Hatayı alii. 
dığı tam muzafferiyet tebarüz ettiril _ 100 maktul ve 200 yaralıdan iaarettır kadar eden diğer layihaları tetkik eden 
mektedir. 2_5 T asmda cereyan eden İbrahim Talün reisliğindeki muvakkat emmuz ar .. . .. 

. S ~cumcn mesaısrnı tamamladı. Lôyihalaı-
Mogol halle cümhuriyetinin Sovyet- mlihim h ava muharebelerı ovyet - yarın veya Cumartesi günü Mecliste gö. 

~o.gol .kuvvetleri erkamharbiye heye- Mogolların lehinde 9 tayyare kaybet- riişülecektir. 
tının bır beyannamesini zikreden m~z- mişlerdir. -------
kCır tebliğde şöyle denilmektedir: Tebliğde, J apon tayyarelerinin mu - Basın Birliği 

«
22 ı;ıaziranda Japon - Mançukolu - vaffakiyeti hakkında yalan haberler Kongresi toplanıyor 

lar Buırnor'un cenubu şarkisindekıiin . w. d ı K t ordu-
Nomon-Bourd-Obo'da mühim miktar- neşrettiğinden.. 0 ayı . ua~ ung Ankara 6 (Hususi) - Basın birliği 
da piyade, topçu ve süvari ku\rvetlerle su matbuat burosu şefi mıralay Ka - kongresi 1 O Temmuzda toplanacak ve 
100 kadar tank tahşid t . 1 d" B vahara'nın azledildiği ilave ediJmek - 1 günde mesaisini ikmal edecektir. Bir 

e mış er ır. u 1.w. k 'd h ı· 8 h · kuvvetler, 3 Temmu d f - k t" tedir ıgın mer ez ı are eye me , aysı -z a ecır va ı · . ~ . . 
Mogoı ~ududuna tecavüz ederek tay _ yet diva~ına 6 aali az~ seçılecektır. 
r.~rel~rKhın himayesi altında Yang gö - Hı.tlerı·n Oanzı·g ı·çı·n Bundan ba5ka AnkT bara, Istanbul, İz -
u ve al~yngol nehrindek' So t mir, Adana ve ra zon mmtakaları -

·ı · ı vye 'da h tl · h · t d' mevzı e~me taarnız etmişler ve bu göl buldug""u çare 4 nın ı ~e ey~ erı ve aysıye ıvan-
ile nehrı geçmek istemişlerdir. Bu ta _ ları seçılecektır. 
arruza .~ir ~iyade alayı, iki tank alayı Daily Express gazetesinin verdiği hu- - .. -.. -.. -.. -•• -•• -... -.. -•• -•• -.. -.. -•• -.. -.. -•• -•• -•• -.. -•• -•• -.. -•• -••• -•• -.. -•• -•• 

ve 6 suvarı nlayımn ynrdımiJe «Ka - susi bir habere vöre Hitlerin Danzig hak. Kara Kule 
matsubara» ismindeki 2 3 üncü piyade kında yıeni bir plan hazırlamaktadır. Hit. 
fırkası iştirak etmiştir. leır Danzigi Raylin ibir parçası olarak ilan 

Sovyet - Mogol kıt'alarımn ve Sov - etmiyecektir. Danzig Ayanı da böyle bir 

Yet ta ı · ·n sı"ddetli bir taarru k.arar vermiyeccktir. Fakat Hitler Dan. 
yyare ennı • zıg vatandaı::ları R h t d l 

zu n ticesinde Ja on kuvvetleri akşa· . • :ır 01 • ay va an aş arı o. 
P larak ılan edecektır. Bu hareket tc su 

ına doğru ağır zayiatla Khalkhngol'un reti zahirede Danzig statosünii ' h l'f 
şarkına pü~ürtülmüşlerdir. bir şdltil olmıyacakmı~ mu a J 

Sovyet - Mogol topçu kuvvetleri, Ja- Danzig vatandaşlan r a bu suretle, hem 
P<>nların 50 tankını ve 8 topunu tahrib Alınan, hem de Danzig vatandaşlık hak _ 
etınişl~rdlr. Jannı muhafaza edeceklerdir. 

- ·-
16 ncı asırda lstanbula 

gelen Bohemyalı bir 
Baronun meraklı 

maceraları $

Yarın başhyoruz .. .................................................. "····· 

dıra b e . e. uzere gelecek üc ay zarfın. lunması kafi ı:{elmiyor. Asırlarca Mı -
a azı ıhtıyatlar davet edilecektır. (Devamı 11 nci 

3
ayfada) 

····················································································································· ··-····· 
Sabahtan Sabaha 

Adam yetiştirmek 
Son günlerde barem kanunu m:i na1rnşaları yapılırken bir şehadetnameli :e .alaylı bahsi açılmıştı. Ş:h~detmmenin tam bir ehliyet ifade c•tmediğini 

ıddıa edenler oldu. Yalnız ıhtısas istiyen mesleklere adam seçerken işe nere. 
den başlanacağını gösteren olmadı. Bir daireye mmeur alınacak. Güzel. Ye. 
mişçiden armud alırken bile çiirük, ezik olmasın diye dikbt ederiz. Hatta 

tadına bakm~k bile faydalıdır. Bir memur alırken nesine bakac ğız. Kalı 
hına, kıyafetıne mi? Tabii tahsili:'le, tahsilinin derecesine. Zekas · ı·d d 
b ht · 'd' ı, ıs ı a ı a ışı ır. 

Bu. mesele kapandı, fakat gP.ııCJ bu fırsatla açılan bir yeni mesele var. 
Her ışte, her meslekte adam yetiştirmek meselesi. İtiraf edelim ki bu işte 
çok hatamız vardır. Adam yetiŞtjrmiyoruz. Fakat adam yeticımiyor diye 
Ş.ka t d" A -s ' • 

•A ye e ıyorum. dam kendi ken. dine yetişmez. Ona yetişmek fırsatı, im. 
kanı verme~ lazımdır. Hatta sı•rbest mesleklerde bile mevcud kadroları bir 
gün işletmesek birçok işlerimiz ÇO! baya döner. Kendimizden misal getireyim. 
Gazetelerimizde yazı yazanlara bir hafta istirahat versek, Türkiye matbuatı 
tırtıl üşmüş erik ağacına döner. Yaşlanan emekdarlarm yerleri daima boş 
kalıyor. 

Fakat bizce asıl dava idare teşkilatımızın ihtiyacıdır, adam yetiştirmek 
mecburiyetini en ziyade idare mekanizmasında hissediyoruz. Dikkat edilirse 
görülür ki bizde aıtkeri vazifeler daima iyi yetişmiş ve yetiştirilmiş elemanla. 
ra sahibdir. Sebebi asker ocağında askeri mekteblerden başlıyarak en vük.. 
sek makamlara kadar muntazam biı yetişme planı tatbik edilmesidir. O~ada 
hatta büyük rütbeli erkan bile teknik ve teorik bilgilerini mütemadi kon • 
trolla arttırarak yükselirler. Btt muntazam çah~ma içinde zeka ve irtidad. 
ları bilene bilene olgunlaşan ehliyetler ordunun temel taşları haline gele
bilir. • 

Bu sistemi hariciyemizden başlıyarak bütün idare şubelerimizde tatbik et. 
meliyiz. 
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4 Sayfa 

Sultanahmed meydanında ayni sırada yapılacak 
adliye, belediye, vilayet sarayları için 

müşterek bir cephe projesi vücude getirilecek 

Sultanahmed camjsinin karşısındaki u j evvel inşası iktiza e~ekte~ir. Şcluimiz -
lıada infa edilecek belediye sarayı için 1 deki belediye şubelerındekı memur ı.:a!ı
yapılan etüdler ilerlemekt~dir. Vali ve sı vilayet kadrosundan fazla olduğu ıçın, 
belediye reisi Lutfı Kırdar bu işe ihtisa. belediye sarayı ayni sırada yapılacak ve 
ıına binaen imar işleri müdürü Hüsn:.i vilayet sarayından ,büyük olacaktır. 

Keseroğlunu memur etmi~tir. Sultanahmed meydanında ayni sırada 
Belediye şubelerinden kaçar odaya i~- yapılacak adliye, belediye ve viliiyet sa. 

tiyaçları olduğu, odalarm ne kadar bu. raylarının cepheleri Sultanahmcd cami -
yüklükte olmasını istedikleri sirulmuş - sinin tarzı mimarisine uydurulacağı için 
tur. Şubeler birer birer cevabları~ı imar projeler hazırlan~tan sonra her üç bi -
işleri müdürlügune gönd.~r~ektedır. nanın projesini hazırlıyanlar Prostün ~a 

Şubelerin binasızlık yuzunden ayrı ay. . . . 
1 rde olması işleri sekteye uğrat • fikTini aldıktan sonra bır cephe prOJ"'.S• 

n yer e k . H ·· b. 
makta, eshabi mesalihe zorluk vermekte. vücude getirilece tır. e:- uç ınnnın cep 
dir. Bu yüzden beiediye sarayının bir an hesi ayni tarzda olacaktır. 

Denizbanktan açıkta 
kalan memurlara 
tazminat verilecek 

Denizbankın llğvından sonra, Devlet 
Denizyilları Umum Müdürlüğü kadro.su. 
na dahil olmıyan v~ bu yüzden açıkta ka. 
lan 120 memura tazminat verilmesi Mü -
u.kallt Vekaletince kara:r altına alın -
lllJf!ır. 

Tazminat miktan için şu ıeklihal bu. 
lunmuştur: 

Her ımınıura maaş ve kıdemi!'le göre 
para verilecektir, tevziata bu haftıı için. 
de başlanacaktır. 

R Oltilr işleri: 

Sarıyerde ilkokullar mıntakası 
sergisi 11c;ılıyor 

Saray kazası dahilindeki ilk okullarm 
meydana getirdikleri eserleri muhit hal
tına ve talebe veliierlne daha yakından 
tanıtmak maksadile Sarıyer 14 üncü okul 
binasında ilk okullar mıntakıı ıergisi VÜ

eude getirilmiştir. 
Sergittin açılma toreni yann uat on 

yedide yapılacak ve 16 Haziran tarihine 
bdu ziy.-et~ere açık bulundurula -
eaktır. 

Şehir işleri: 

latanbulun mOatakbel ••kllne ald 

bir proje hazırlandı 

Mimar Sabri İstanbulun müstakbel 
fekline aid bir proje hazırlamıştrr. Şehir. 
ellik mütehassısı Prost ıehh' pllnının de. 
tablannı hazırl:arken Sabrin'1ı projeaini 
nazarı dikkate alacaktır. 

Ekmek fabrika•ının fartna meal 
hazırlenacak 

Ekmek fabrikasının inpatma atd ,arı.. 
nameyi hazırlamak üzere belediyede bJr 
!komisyon kurulacaktır. 

Eğlence yerlerindeki 
tarifeler yüzde otuz 

nisbetinde indi :ilec0 k 
• Bclediy,e eğlence yerlerindeki t:ırife -

lerdeki fiatları yüzde otuz nisbetinde in-

direcektir. Bu esasları iktiza eden tarife 

örnekleri dün daimi encümene sevkedil. 

miştir. 

Eğlence yerlerinde yeyip, içenler kah. 

ve, çay ~ekleri esnada beş veya on ku. 
ruş vereceklerdir. Pazar günleri eğlence 

yerlerinde değişik tarife kullanılmıya • 
caktır. 

Miltef errlk: 

KöprD dubalarmı tamir için 
bir kızak yapılacak 

Köprü dubalarının tamirl i~in altmış 
bin lira ayrılmıştır. Dubaları tamır et -
mek üzere Bal:ıtta bir kızak yapılncaktır. 

GOmrOk Muhafaza Banal Komulanı 
ve Muhafaza BaşmDdDrD 

dDn geldiler 

Tr~adaki g-3mriik tesisat ve teşkilA

tını tefti§ eden giJmrük muhafaza gımel 

komutanı Tümgeneral İbrahim Lu:fi ile, 

İstanbul muhafaza başmüdürü Hasan, 

dün Qanaikkaleden ıehrimize dorımüı -
lerdir. 

Vakıf memba suları ucuzlatı:amıyor 

Vakıflar umum müdürlüğü TaşdeJen 
ve Defneli sulannı ucuzlatabilmek için 

tetkikler yapını§ ve masraf fazlalığı mü. 

nascbetfle fiatlarda yeniden tenzilat ya • 

pılmasına imkAn görememiştir. 

itfaiyeye yeniden levrzım alınacak 

İtfaiyeye yeniden otomatik merdivent 
Pompalı kamyon. iki arazoz, iki moto .. 
pomp, on bin metre hortum alınacaktır. 

·-·--·-·················-········--·---·································-·-·························'\ 
( Kızılay haftası devam ediyor ) 
\. ......•........... ·-··········--·---... ····---···········-.. ············-.. ···········-··········"' 

SON POSTA 

İngiltereye ısmarlanan ve bedelleri 
Türkiye namına açılan iktısadi kredi ile 
ödenecek olan 11 posta vapurunun inşa

temmuz 7 

Sergi hakkımızda yanlış düşünceler besliyen Amerika• 
lılara bizi tanıtmakla beraber iki melt'leket 

arasındaki münasebetleri sıklaştırmağa da vasıta oldu 

sına, hacmine ve teknik teferruatına mü. Milli İf birliğinin mu!ıassalası olan 
teallik tetkiklere devam edilmektedir. Nevyork sergisi Türk paviyonu, memle -

siyasi ve iktısadi münasebetleri sıklaştır. 
mağa vesile bahşedecek büyük bir vasıta 
olmuştur. Bu vapurlar, evvelce mülga Deniz .. ketimizin yalnız mahsullerjni ve ma -

bank zamanında ısmarlanmış ve s•;n te - mullerini değil, milli idealleri ve millt 
beddüller üzerine münakasa durdurul • karakteri, Türk varlığının her ıahadaki 
muş idi. kabiliyetlerini · hakiki çchresile temsile 

Sanayiciler heyeti Ankarayı 
gidiyor 

Halen yapılmakta ilan tetkiklere na - çalışmaktadır. Yüzden fazla işçi kuilannn sınai mü 
essese1erle maden ocaklarında m•iessese 
sahihlerinin açacakları çırak, kalfa Ye us. 
ta kurslarının müfredat progrumlnrmı 

zaran, hang' ' ' miktar vapurun 
'ntilmesi icab ettiği yeniden tesbit edL 

lecek ve münakasa şartları da değiştiri -
·,,cektir. 1 ı . 

Tahmil ve tahliye 
amelesinin itirazı 
vekalete bildirildi 

Tahmil ve tahliye amelesinin yevmi -
yelerinden kesilen vergi miktarının art
tırılması yüzünden, ameleler bazı iti -
razlarda bulunmuşlardır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran, mali 
yece, yevmiyelerden tevkif olunacak 
vergi miktarı hakkında yeni bir teblığat 
yapılmıştır. Denizyolları İşletme idarsi 
mevzuubahs tebliğ üzerini!, hadise:ie bir 
yanlışlık olması ihtimalini düşünerek 

meseleyi aynca tetkik ettirmiş ve her iki 
noktai nazarı, yani maliymıin fikri ile 
idarenin hukuki b1itımda:ı nıüta1easını 

Münakalat Vekaietine bildirmiştir. 

Metrelenin idari kanaldan halline ka • 
dar, tahmil ve tahliye amelelerinin yev. 
miyelerinden yapılan vergi tevkifatı rski 
haddini muhafaza edecektir. 

İstanbul Parti Reis Vekili 
Seçildi 

İstanbulun Parti reis vekilini seçmek 
üzere vHayet idare heyeti Pazartesi gün:.i 
valinin riyaseti altında toplanacaktır. 

Reis vekilliğine Edebiyat Fakültesi deka. 
nı Hrunidin seçilmesi muhtemeldir. Reis 
seçimi Parti müfettişi geldikten sonra ya. 
pılacaktır. 

Poliste: 

Bir otomobil bir a<'ama 
çarpıp yaraladı 

Şoför 1smailin idaresindeki 1797 nu • 
marnlı otomobtl, Galatada Okçumu93 
caddesinden geçerken, Samuel adında 

bitine çarparak yaralamıştı!". 
Yaraiının m!idavatı yapılmış, suçlu 

ıoför yakalanmı§tır. 

Bir hamamın kDlhanı tututtu 

Eyübde Eeskiyeni caddesinde Zeynele 
ajd 19 numaralı hamamın külhan kıs .. 
mında yangın zuhur etmiş ise de, ıira • 
yetine meydan verilmeden hemen IÖn • 
dürülmüştür. 

Kızıltoprakta bir eve yıldırım dOftD 

Kmltoprakta Bostan ıokağında Mus • 
tafaya ut 11 numaralı eve yıldırım isa • 
bet. eıtmtş, kap1 ve duvarları hB!ara uğ. 
ntımfbr. İıısanca bir zayiat olmamııtır. 

Toplantıları 

TDrk Maarif Cemiyeti umum1 
heyeti toplantısı 

Nevyork sergisi her beynelmilel ser .. 
ginin ha;z olduğu ehemmiyetten başka 
cyannın dünyas1» na ve csulh hizmeti» 
ne milletlerin getirebile,·ekleri yar-.hmm 

bir ifadesi olmak maksadını da taltib et 
tiği için, bir cgaye> olarnk değil, sergiye 
milletimiz ve memleketimiz hakkında 

dünyaca bilinmesinde fayda olan muay
yen davalarımız ve muayyen menfaatle. 
rirniz bakımından istifade edilmesi icab 
eden bir cvasıta• olarak iştirakimiz dü -
şünülmüş ve bunun icablarına tevessül 
~dilmiştir. 

939 Nevyork sergisinin hlkim fikri 
cyarmın dünyası. şianfür. Birleşik Ame. 
rika devletleri murahhaslarının nutkun. 
da: 

cBurada temsil olunan nu1letler ara. 
sında bilhassa Türkiyeyi memnuniyetle 
karşılıyoruz. Çünkü ı-:.irkiyenin ıergisin
de, Nevyork sergisinin cyarının dünyas1> 

şiarmın elle tutulur şekilde tahakkukunu 
goruyoruz> diyerkek paviyonumuzun 
maksada ne dereceye kadar yaklapnış ol. 
duğÜ tebarüz ettirilmiştir. 

hazırlamak ve nizamnamenin t:ıtbikatJ 

etrafında görüşmek üzere ıehrimizdelq 
sanayicilerin toplantısı dün yapılmıştır. 

Toplantıda bu hu.susta neşredilen ka • 
nun ve nizamname gözden geçirilmi'i ve 
taibikatı etırafına.a görüşmeler yapılmıı. 

tır. 

Toplantı sonunda evvelce kararlaştılı 
gibi §ehrimizdeki sanayicile:i temsiJen 
Ankaraya bir heyet gönderilmesine ka , 
rar verilmiştir. 

Sanayi Birliği ikinci re\si Karamürsel 
mE'l'lsucat fabrikası müdürü Mehmed Alf 
Kerim oğlunun reisliğinde mevaddı har. 
biye falbrikatörlerinden emeldi General 
Nuri, madencilerden Feyzi, çimentoculan 
dan mühendis Kenan, lastik Jabrikalannı 
dan Reşidden mürekkeb olan heyet Pa.. 
zartesi akşamı Ankaraya hareket edece& 
tir. 

Heyet, Ankarada İktısad Vekaletilc te. 
mas ederek Kanunun tatbikatını kolay • 
!aştırmak üzere munzam dileklerde bu 
lunacak ve mümkünse nizamnamenin tat 
bikatı kolaylaştıracak ıekilde tadilini is~ 
yecektir. 

Almanlar mubayaa fiallm 
artırdllar 

Amerikada rejimi sempatik olmıyan 

miUet1ere karşı büyük bir soğukluk ve 
antipati mevcuddur. Bu yalnıı siyasi sa • 
haya inhisar etmP.vip, mali ve iktıııadi mü 

'"" asebetler üze.rinde de şiddetle müe~ir. 
dir. Bu itibarla bu memlekette harbC'i, 
mütaassıb, medeniyet düşmanı tanıttırıl. 

1 T - ki · 'b k fetl' geli Alman ihracat firmaları piyasada btı. mış o an ur yeyı; acayı ıya ı, _ . . 
yuk mubayaa faaliyetine devam etmekte. 

bilinen ve renginden dahi şüphe edilen r . . ~·uııanlarda bilhassa pivasa " 
Türk milletini Amerikalılara yakın~"' ,f ~Y~O H:tltem ıı.. =otidni maddele;i ve 
tanıtmak için ayni zamanda paviyo~İriiaıc:' · 

1 
·: Fikre anlarından da yem 

id 1 ··k b' h" t ·1~ 0 <mııen mıza eo OJı ır ma ıyet e verı dediN 1 1f"... ·ler. 

Hunter College talebelerinin pavi~· ·, btt.5r~r: iktaŞ saat \ 11Çorab eskisini ve 
lanmızı gezdikten sonra gönderdiklerı ayat a;:: •• n. Yan ha ıştan ve bunların 
mektub bu maksadın da elde edilmi hat bi!' o au Açıköne,:ı0i'u da 15,5 ku. 
duğunu göstermk bakımından ıayanı rle ugraŞi 1 .,, 

kattir: rc'.:t.- :mı'baŞJ& .. _ \8~V~va, Çerkeş, Ge .. 
cSerginin mükemmeliyetini tasvir et - rede, Çorum derm, Sivas ve Kayseri 

mek için kaf5 derecede kuvvetli takdirkar cinsi tiftiklerinden 60 bin kilo kadar 97 
sıfatlar bulamıyoruz. Talebemizden bir • koruşla 103 kuruş arasında mübayaa et. 
çoğu Tiirkiyenin arkeolojisi, tanni ve mişler ve Beypazar, Po!atlı mallanndan, 
kültürü hakkında kitablar okumakla be. da 106.107 kuruştan 20 bin kilo almışlar. 
raber hiç biri Türkiyeyi görmemişti. Pa. dır. 

viyonunuzda Türıt milleti ile yakından te Gene dün piyasada Trakya ve Bandır. 
masa gelmek ve inkılAbınıza sembol olan ma cinsi yapağılardan ihraca-: için 64.65 
k1ymetleri tanımak için büyük bir fırtıat kuruştan 50 bin kilo satılmış ise de ne .. 
bulmuşlardır.. reye ihraç edileceği öğrenilememiştir. 

Denilebilir ki ~ynelmilel Nevyork ıer. 
gisinde Türk paviyonları eski imparator. 

luk zamanına aid menfi propagandaların 
izlerini temizliyerek yeni Türkiye lehin~ 

de bi.!' hava yaratmağa muvaffak olınuı
tur. Bunun neticesi olarak Türk varlı -

ğınm yarının dünyas\ru kuranların ön sa. 
fında giden bir kudret olarak tanınması 
için kesif bir propaganda faaliyetine ge • 
çilmiştir. Şimdiye kadar elde edilen intı. 
balar bunda da muvaffak olunduğunu 

göstermektedir. 

Amerika ile yeni esaslara dayanan bir 

ticaret anlaşması yapıımı~ olmasından da 
istifade edilerek bu me~lekete olan ti • 

Bugünlerde limanımıza gelmesi hekle. 
nilen bir Sovyet vapuruna yüklenmek il. 
zere 15 bin kilo kitre ve 250 b:n kHo ti! .. 
tik ve yapak hazırlanmıştır. 

Almanlar Tuna tarikile nakliyat 
yapacaklar 

Alınan htikfuneti Yakınşark memleket. 
lerinden ve bilhassa memleketimizden a
lacağı ihraç maddelerini kısa bir yoldan 
daha seri ve daha ucuzca nakletmek içtn 
tetkikat yapmış V" Tuna yolundan isti • 
fadeyi düşünerek bu nehirde işliyecek ev .. 
safta şilepler vücude getirmiştir. 

Tllrll Maa.rif cemtyeU umumi beyetı s- carl münasbetimizin genişletilmesi ve ik-
7-1939 tarih1nde fevkallde toplanarak 8512 tısadt imkanların arttırılması yolunda da 
numaralı cemiyetler kanununa göre eaas nl- çallfll.maktadır. 
ıwnnaımMini!e ,apılmaaı zarur! deltl.§lklik· 

Önümüzdeki ihraç mevsiminden itiba .. 
ren bütün Karadeniz limanlarile İstan • 
bul ve Marmara havzası limanlarından 
yapılacak nakliyat Tuna yolile ve bu ye. 
ni şOeplerle yapılacaktır. 

ıeıt mtm.kere Te kabul etmiştir. Bundan başka memleketimize Ameri-
Yent d21A.JDn-.me hükmüne göre merkez kadan seyyah celbi işine de ehemmiyet 

idare heyetine Oümhurbaşkanlığı umumi verilerek sergi vesilesile bu imkônlı:ırm 
tltıbl Kemal Gedele.cı, Başbakanlık müst~şa ı .. ıet.ilmesi için büyük mesai sarfedil. 
n Vebl>l Demirel, Ankara valisi Nevzad Tan- gen"i 
dolan. Uda .,-ıavı Refet Ülgen, İzmtr say- mektedir. Sergiden sonra da ayni mesai. 

§ ı.-n Rahmi Köken., Lıtanbul saylavı Fakihe ye devam edilebilmek için cTürkiyenin 
Öymen, BeyaZ1d aa.ylavı Halid Bayrak, ~ • Amerlkalı dostlan» cemiyetinin kuvvet. 

, arif VetAletl ta.um ve terbiye başkanı th - . . . . . . 

Bilahare bunun Ege ve Akdeniz liman .. 
larına da teşmili için hazırlıklar yapıla. 

cak ve bu suretle kısa bir zaman zar • 
fmda idhal ve jhraç eşyas ının merkezi 
Almanyaya nakline imkan hasıl olacak. 
tır. 

·-································ ... ····················--
Natlt Ozcan • ErtuGrul Sadi Tek 

. Kızılay ha~ası münasebetlle Kızılay alfikasını çekmiı ve bu vesi}e ile Kızı.laya san eungu, Devlet Şürası birinci datre bat· lenmesıne ve bır cTUrk - Amrıkan tı~a -

.Fatih şubesi Fatih parkı dahilinde küçilk ilye olmak için gösterilen tehalük ar$ .. tanı ieftk YllreltH, Ba§vekllet müs~a.r mu ret odası>. nın kurulmasına sarfı mcsaı e. 
ibt'ada bir Kızılay hastanesi ve bir Ktzıl. ml§tır. Bu hususta Fatih Kızılay tubesi avını Haydar Oünver, Riyaziye ö~etmenl dllmektedır. 
ay ~anesi ma:keU y;.icude getir idare heyeti de büy(lk mesai sarfetmfı Avni Qa.buk4rü, lıeft.b muraJobiıklanna da 939 beynelmilel Nevyork sergisinde 

• " Bmoaa _,.ıan Muhittin Baha Pars, riya - . . -1~·· aln ff k 0· IJÜOtir. Bütün müıtemil4t ve teferrüatı tir. Resim J'atih paı<kınd'a vücude geti • zı.,ye öl;retmen1 :eıım1ye Dener aeçllerek top- Türk pavıyoilMUı Y ız muva a ır e~ 
da ftıtfva eden bu maketle.r halkın büyük rilen mabti iÖitermektedir. ımt.eyıa ~et 1'e1'ilJ:D11tlr. ser Q.eiil, Türkiye ile Amerika arasında 

I Birlikte bugece 

Gedikpaşa • Atak 
• bnhçcıindo 

YAHYA MIRTOTI 
Vodvil 8 perde 
okuyucıı AvMI 



'1 Temmuz SON POSTA 

Diyarbakır on beş yılda mamur 
bir belde haline geldi 

~Aşıkile bir olup kocasını 
öldüren kadın aslldı 

- Ha:ıan Bey, bizim bi
raderde şişmanlık, h.:ısta • 
hk haline geldi. •• 

B (H susıA) _ r~n ay içinde Mudanya Halkevinin Yürükali istas -
ursa u ~'" ~-"-:ııtt · tim. Re · 

yon mevkiinde tertib ettiği iköy bayra ~ hakkında . ...w;wı ve~ sun 
bayram yerinin umumt manzarasını gostermektedir. 

Pazar Ole. Hasan Bey Diyor ki: 

... Göbeği adeta burnu.. 

n:ı yakla~tı ... 
. . . Zayıflamak için gıt... 

mcdiği doktor kalmadı •• 
Hepsi nafile ... 

_____ _. 

Hasan Bey - Birkaç 
Pazar ya Floryaya, yahud 
Suadiyeye kadar trenle gi. 
dip gelsin, iğne ipliğe dö • 
ner! 

Sayfa 5 

[Hilvanda .nmran hareketleri J 

lzmitte yıldırım 3 köylUyU 
öldürdü 

İzmit (Hususi) - İzmitin Ketenci
ler köyünde ı. Akyazi nahiyesinde 2 
olmak üzere 3 yıldırım faciası olmuş 
'{e 3 zavallı insan tarlada iken ölmüş
lerdir. 

Bergamada iki katil asıldı 
Bergama (Hususi} - Buradaki top

çu alayının isim günü münasebetile Bergama (Hususi) - Bundan 1 bu
yapılan merasim pek parlak olmuştur. çuk sene evvel bir düf!ün hadisesinin 
Bu merasime birçok sivil davetli ile meydana çıkard:ğım yazdığJm bir kaç 
eskiden bu alayda askerlik etmiş Ber- cinayetin ve hırsızlık vak'asının fail-

1 w ı !eri olan Hilmi ile Dilaverin idam ce -gamalı çavuş, onbaşı ve er er ç~gırı A -

mıştır. Merasime bandonun Istiklal zaları tasdikten gelmiş ve 3-7-1939 
marşile başlanmış, alay komutanının sabahı İstiklfil meydanında asılmışlar
nutkunu mliteakıb resrnigeçid yapıl - dır. 
mıştır. Erler tarafından yapılan spor Bu azılı katillerden Hilmi asllmaz -
hareketleri ve milli oyunlar çok takdir dan bir iki dakika evvel Müddeiumu -
edilmiştir. Yapılan müsabakalarda mu minin kendisine okuduğu karar üzeri
vaffak o1anlara hediyeler verilmiştir. ne: cBenim adım Hilmi de w il. Ali Rı -
Akrabatik hareketler eğlenceli olmuş zadır. Eğer gazetelere yazdırmak is -
ve davetliler tarafından alkışlanmış - terseniz hakiki adımla yazdırınız!• de-
tır. miştir. 

( lspartada spor faaliyeti ) 
-

İspartada spor faaliyeti her gün biraz daha artmaktadır. Her hafta yakın 
kaza ve vilayetler ile spor temasları yapılmaktadır. Yukarıdaki re5ım İsparta 
futbolcularını göstermektedir. 
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e Sayfa 

1 HAdiseler Karşısında 1 

Ecnebi perestlik 
- Vakit geliyor! 
Dediler .•. 
- Ustünil başını düzelt! 
- Geçtiği yol temiz olsun! 
Dediler ..• 

Dediler ..• 
• 

- Karşısına çıkanlar çok dikkatli ko.. 
rı~arl 

Dediler ... 
-O görilrf 
Dedner ... 
- O bilir! 
Dediler ... 
- O anlar! 

Dediler ..• 
-O zeki! 

Dediler ... 

- O dahU 
Dediler ... 

• 

1 
- O kadar iyi giyinmiş ki, insan ilk gö-

rüşte ecnebi zannediveriyor. 
Dediler. 
Ayaklarım, oturduğu koltuğun kena

nndan aşağı sarkıtmış, elindeki sigaranın 
külünü halıya silker gibi: 

- Terbiyesiz! 
Diye ayıblamadılar. 
- Ecnebi terbiyesi almıştır. Her halde 

böyle oturmak, sigaranın külünü halıya 
silkmek onlarca ayıb sayılmıyor. 

Dediler. 
Yanıbaşlanndaki eve iki bi?dmest ta -

şınınıştı. Geceleri geç zamana kadar içi. 
yorlar, bağırıp çağırıyorlardı. 

- Rahatsız oluyoruz, bu ne haldir? 
Dediler. 
- Ecnebiler i~te böyle neş'eli insanlaı

oluyorlar. 
Dediler. 

* 
Yazık ki böyle düşünenlerin sayısı pek 

- Şükür ki o tenezzülcn aramıza~-
dil fazla ... 

- Bir o vardır! 
"Dediler ..• 

Dediler ... Şükür ki böyle düşünmiyenler de var .• 

SON POSTA 

~ 
Yazlık çocuk robu 

Temmuz 1 

Bir rüşvet suçlusu 
dün tevkif edildi 

Suçlu vekili yutulan üç kağıd liranın ne kadar müd
det zarfında hazmedileceğinin fennen tesbitini istedi 

.. 
Bir müddet evvel, Tophanede vazi- kif kararının infazma kanır verilere}( 

fe esnasında arabacı Mehmedden 3 Ji. suçlu Fuad tevkif edildi ve muhake • 
ra rüşvet alınası üzerine zabıta tara · me başka bir güne talik olundu. 

Satiye tahkikatı hafta 
içinde ikrr:al cd:l"cqç< 

fından cürmümeşhud yapılarak malı · 
kemeye verilen 6 ncı şube polis me -
murlanndan Fuad hakkında yapıl -
maftta olan takibat tekemmül etmiş 
ve ilk taltkikatm açılmasına karar ve -
rilmiştir. 

Dün, asliye birınci cezada muhake- Dün Refi Bayarın istinabe 
mesine ibaşlanan Fuad, iddia olunan suretile ifadesi alındı 
rüşvet hadisesini şöyle anlatmıştır: 

- O gün Tophanedeki kaidenin üze- Satiye hadisesi tahkikatına ehem -

Merak ettim sordum: Böyle düşünmiyenler olduğu için de - Yaxada renkli bir işleme ve fisto, 

rinde seyrüseferin inzıbatını temin ile miyetlc devam edilmektedir. 
meşguldüm. Bu sırada son derecede Malı1matına müracaat edilmesi icab 
acıktığım için midem ezilmeğe başla - eden eski Reasürans umum müdürü 
dı, yemek yemek üzere ayrılamazdım. Refi Bayarın birkaç gün evvel asli -
Dört adım ötede simitçi fırını vardı, ye birinci ceza reisinin odasında ifa • 
hemen oraya gidip iki halka aldım. Bi! desi alınmakta iken mübte18 olduğu 
tanesini orada yedim. Diğerini de u - kalb rahatsızlığı yüzünden üç defa 
fak, ufuk parçal•yarak hepSini birden kriz geçirmiş olması yüzünden bu de
ağzıma attım Tam fırının kapısından fa ikametgahına gidilerek istinabe yo -

_ o kimdir? ğil midir ki yerli malını yerli malı olarak kollarda işleme, fisto... Göğüste ro -

iK 
~-' t !~ d d b. k ,, ııı.L satan mağazalar, ecnelııi mütehassıstan a.. ba ... Robanın altı ls!enerek büzülmüc:. 

uu.-.-.ye Ma e e en ır eume tc ıı • · • " • • • • :t . . . . man beklemıyen müesseseler, kendı oz lı. Etekte ıkı sıra· pasta .. Etek baskısı, tıp 
ıfuz edecekle~.lf gıbı bır hal aldılar. sanının kelimelerine yabancı kelimeler kı bastalarınki gibi, renkli iplikle iri 

- O ecnebı. lcatmadan yazı yazan muharrirler göre. iri dikili. 
Dediler. b·1· ı 1yoruz. Tam manasile ferah ferah giyilecek 

* l"J c1nıel .JJuuui. bir yaz elbisesidir. Kollarının geni~ 
ağzı, ·bol eteği terlemeye imkan bı -

çıkacağım sırada beş kişinin hücumu . lile ifadesinin alınması zarureti hAsıJ 
na uğra<lım. Biri ellerimi tutuyor, bi- o1muştu.-Bu sebeble, dün Üsküdar 
ri srkıyor, diğerleri de avurdlarıma ba- müddeiumumisi, Refi Bayann E .. 
sarak ağzımı açmağa uğraşıyorlardı. ı1~nköyründeki ikametgahına gitmiş, 
Ben neye uğradığımı. benden ne is - malfimatına müracaat etmiştir. Bu hu'" 
tcdiklerini anlamlyarak şaşkınlık içe- susa aid evrak bugün İstanbul müd • 
risinde idim. Halk başımıza toplan - deiurnumiliğine gönderilecektir. 

İyi giyinmiş birinden bahsediyorlardı: 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Ananas şeklinde su deposu Matbaanm icadı 

Honolulu'da ga- Matbaa on be -
Iib garib şeyler şinci asrın baş -
ve Adetler var - • lang~cında mev -
dır. Bu adetler i - ~ cud bulunmakta 
çinde en garibi ., idi. 
burun buruna sü- Gutenberg mat .. t' 
rerek selam ver - ·~ baayı değil, fakat 
mektir. Garib ,ey değişebilen harf -
ler meyanında da tıpkı ananas şeklin- leri icad ey1emiş -
de bir su deposunun bulunmasıdır. Bu tir. Binaenaleyh sanıldığı gibi, Guten
IU deposu bir hayli miktarda su al - bcrg tam ve bakir bir keşifde bulun -
maktadır. muş değildir. 

* • 
lhtizazı on dakika 

eden çan 
Kilise çanlan -

nın başlıca husu -
liyetleri çalındık
tan sonra ihtizaz 
etmesidir. Bu ne
vi.den çanların en 

devam 

lllfJOhuru Japonyada Mianoşita şehrin -

de bulunmaktadır. Her çalı~ından 
IGllra on dakika ihtizaz eylemckteJ~r. 

Kirpi 
Kirpi balığı a -

dında bir balık 

vardır ki tehlike 
vukitlerinde vü • 
cudünün içine ha 
va doldurmakta, 

balığı 

:~ıU/1#~. •• flln\~: 
~ 

bu havanın tesirile dikenleri hemen 

fırlamaktadır. Bu suretle bu balık tıp
kı kirpiye benzan€ktedir. 

'-----· ....... ···················-········-······· ···························-························ ........ 

Bir hasta/lğın 
Tedavisi bahsi •• 
Bay H. Z. B. kendisine vakti1e 

yapmış olduium bir tavsiyeyi, ile. 
riye sürmüş olduğum bir mütalea -
yı tavzihe muhtaç bulmuş. Mesele
yi pek iyi batuhyamıyorum. Fakat 
i)<.inoi ~tubunda kaydettiği bir 
oümleye göre: 

- Genç erkek, genç kıza ateşli bir 
Aşı][ gibi görünmiıli olacakbr. Her 
genç lozın ilk safta aradığı budur. 
Fakat ~la arkasından koca yüzü
nü görebilmesi şartt1r:ııı demişim. 

Tahmin ediyorum ki iltifat ve teş
vik gösterdrkten sonra cepheyi de -
ğiştircn bir genç kızın vaziyeti üze
rinde tahlil yapmak bahis mevzuu
dur. 

Ve okuyucum ikinci mektubunda 
anlamak istiyor: 

- Yapmarm.'i olduğum ikinci va 
zlfe nedir? 

Sualin cevabını bizzat okuyucu • 
mun bulmamış olmasına harnledi .. 
YQruın. 

Gönül işlerinde ilk adım atılırken 
dudakların arasından çıkan !lk ke • 

lime csevmek> filinin bir sıgası -
dır. Fakat eğer ma'ksad ceğlenmek> 
filinin delalet ettiği manada değil . 
se arkadan cevlenmek:ııı fili ile mü
nasebettar bir teklif yapılması la ~ 

zım. 

Genç kıza sevdiğinizi söylediniz. 
iyi karşıladı. ~akat ayni zamanda 
da diişü.ndü: Hede( nedir? 

• - Yapmamls olduğum vazifeyi 
söyleyiniz, diyorsunu7r Meydanda · 
dır. Hedefi tayin etmemişsiniz. 

* Okuyucum, şımdi maziye kanşan 
bu aşk hikayesinin kahramanından 
nasıl vazgeçebileceğini "iiğrenmek is
tiyor: 

- Muhitinden uzaklaşmaklığun, 
kendisini gör~mekliğim, bir baş -
ka kızı sevmekliğim mümkün de -
ğildir, ona göre cevab veriniz, di -
yor: 

- Bu hastalığın teiavisi bahsinde 
\1u üç çeşid receteden gayrisini bil -
a1iyorum. 

rakmaz .. Çocuklarınıza yazın hep böy 
le sade, rahat şeyler giydiriniz. 

Şık bir tok rnış bize bakıyordu. Eldivenlerim bir Diğer taraftan öğrendiğimize göre, 
tarafta, başımdaki tas bir tarafta kal . hadise etrafında ve dinlenmesi ica11 
mıştı, kendimi güçhal ile fırına attım. eden hi16mum şahidler dinlenmiştir. 
Ben zannediyordum ki, vazife halin • Tahkikatın bu hafta zarfında bitiri .. 
de yemek yedffpmi tesbit için, amirle • lerek, suçlulann ağırcezaya tevdi o • 

lunacaklan zannedilmektedir. 
rim bana hücum eımişlerdı. fakat m~ 

Randevucu Atinanm 
muhakemesi neticelendi 

sele meğer böyle değilmiş. fırına gi · 
ren zabıta Amirleri derhal oturarak za. 
bıt tutrnağa başladılar ve bana da: 

RancJevuauluktan suçlu Madam A 
- Yuttun ha ... Amma, biz çıkarma· .. 

b
.
1
. . ded., tinanın muhakemesine dün asliye bi • 

sını · ı ırız, ııer. · · hk · d · .. rmcı ceza ma emesın e gizlı celse • 
O zaman anlad.m kı, benim ruşvet dP. d~vam edilmiştir. 

aldığımı ve parayı da yuttuğumu_.;gmı_!liye. ·~ . . 
ed. 1 rdı B · d h 1 v-.c;~ ~ 30 Hakem .de yemden bazı şahıdler 

ndokıtyor a . d enıd Cer aah~~· olmakh.~ ~leri: Fik . ~hakeme sona ermiş .. 
oruna, ora an a err u. r: . 
. _ . dedik rar tefhimi için bat 

tanesıne gonderdıler. Muayenem n bu ~r .. ~· ·~..+.. saat t 
· · d "d ..l b" 1 b. nar,. 1,(_ f) ı.ı~-ş · ilr..ış ır. t1cesm e mı emııe oy e ır r-. ayat oti44l . Yan . • 
madığı anlQŞJlnrak rapor verild ~hat bi! X aıi Açıkö~.~ld 8~8~ hır 
dise 'bundafl ibarettir. Ben rüşveerle ugraşr: jf edıldl 
lan alınış değilim> dedı. .,.. ... A l8ŞYb d d ıı..ı·rf, 

..... -0;0\o velki <rt ~ r.t an a ın a u 

Bunun üzerine Cerrahpaşa hastane · 2 senedii- beraber yaşadk Kizbamıı 
sinden gelen rapor okundu. Raporda. evine gitmiş ve esenin başkasına va • 
suçlunun midesinde böyle bir şey ol · racağını haber aldım. Seni kimseye bı 

. Bu şık tokun nasıl örüleceğini roş-
tan nihayete kadar anlatıyoruz. Dedik madığı ve şuai muayenesine lüzum ol rakmam, keserim• dıye tehdid etmiş. 
lerimize göre yaparsanız modeldeki • duih.ı bildiriliyordu. tir. Şaban ayni zamanda, evden çı • 
nin tıpkısı, güzei bir şapkanız olur: Söz alan suçlu vekili: karken Kizbana aid bir yatak çarşa • 

100 ilmiklik bir zencir çekmiz. Ka- _ Cürmümeşhud esnasında, zabı _ fını çalarak beraber götürmüştür. 
payınız. Bu daırenin üstünü döne dö- ta amirleri müvekkilimin ağzında pa· Şaban bu iddia ile dün cürmü meş -
ne 8. :antim örünüz: ~kizin~i santim- ra gördüklerini söylemiş olmalarına hud mahkemesine verilmiş. dinlen~ 
den ıtıbaren h€r 70 ılmıkte bır tane ek- göre, beş kişinin açmak için uğraştık· şahidler, Kizban1n iddiasını tevid e .. 
siltiniz. 11 inci santimetrede dört san-

1 
b. a a r t h ül d der mahiyette şchacb?tte bulunmuş .. 

arı ır uzvun z rn a amm ere - lardır. 
tirnlik 'bir yırtmaç ; çımz ve her 88 i1- cesinin ve yutulan 3 aded kAğıd lira . 
mikte bir kere eksiltiniz. 15 sıra son - nın 2 saat zarfında midede hazmedi . 
ra geriye 50 ilmik kalacaktır. Eksilt - lip edilmiyece~inin tesbitinin fennen 
meyi bırakınız. 35 santim oluncıya ka imkan dahilinde olup olmadığının ad
dar düz örünüz. Ji tıb işlerinden sorulmasını istiyorum, 

Sonra alnına geiecek yere r.enk renk dedi. 

Şaban, hırsızlık suçundan dolayı ~ 
kif edilmiş, muhakemesi başka bir gf1'" 
ne talik olunmuştur. 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbul Cümhuriyet Müddeiumu ' 

margrit'ler işleyinız Şapkanın Uepe -
sini kapatınız. Ucunu - öne getirdiği -
niz - yırtmaç yerine sokunuz. Bir iki 
yerinden tutturunuı .. 

Suçlu vekilinin bu talebi mahkeme miliğinden: İstanbulda bulunduğu aJY 
heyetince kaıbul edildi ve gclmiyen şa laşılan Malatya ağırceza reisi SaclJi 
hidlerin ihzaren getirilmelerine ve ev Erdemin acilen memuriyetiınize mil ' 
velce sorgu hakimliğince verilen tev- racaati. ···-····· ... -···· .. ········· .. -······ ..... -... -.....-. ....... _______________ .. _____ ·------~ 
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u in uuue er arasın a Şeanıet getiren 
mavi.elmas 

muuazenesiz i azım ırı 
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Bu lııgmetll m lJcevher e ald tarihin blı 
e/•ane, bir de hakllıat lara/ı val'dır, lklalnı 

birbirinden ayırmak lazımdır 

Dünyanın en mqhur elma.darından üçü; (soldan safia) Regcnt 
Grand • Afo9ul, Juln1ee 

Hemen hemen her sene gazeteler meş. 
bur mavi elmastan bahsederler. 

Gene gazetelerde gfiya mavi elmasa 
sahib olan bir kadının kendi hayatını teh. 
likede hissedeırek polise müracaıat edip 
iındad istediği yazılıyor. 

Elmas sahibi, hırsızlardan tchdid mek
tublan almakta imit- Bu ve.sile ile yeni. 
den mavi elmas mevzuubah• olmafa baş. 
ladı. 

diğer kızı da çocuk hırsızları tarafmdan 
tehdid edilmektedi-r. 

İşte bu efsanedir. Mavi elmasın hakikf 
hikayesi bundan çok daha basittir. 

INyV]o Ha.rbde (Alftınya • AvustW114 • Türkiye • Bulgaristan) cephcıinc kar~ çcı~r: 
Frcfn.sa, İngiltc-re, ltaı11an, Rıu, İ•l(oç aa kerleri 

(Sol.dua acıda) Belcıka. 

Bu mavi elmas hiktyesinin bir efsa. 
nesi, bir de hakikati vardır. 

İşte biz burada onu anlatmak ve eL 
sane ile hakikati bırbirinden ayırmak is. 

Favernier efsanede görüldüğü ~ibi bir 
maceraperest olmayıp büyük bir elmaa 
taciridir. Hindistanda dolaşmıştır. On 
dördüncü Louis'e mavi elması 220,000 li. 
raya satmıştır. On dörd-jncü Louis bu 
mücevheri çok severdi. Mavi elmaa hiçbır 
zaman ne madam de Montespanın ve ne 
de Fonquetin malı olmuştur. 

• BulgcıriıttıaJ cephcıiu ktı1'f' 
yo., ;apo1', Pcwtekız, Kn ... adaD 

~ ak_ib devletı nın. 25 sene evvel olduğu gibi, 
~ aynJdığı iki hasım orduglhın 

,_ muvazene\!i, • a ri ve her iki tarafın toplıyabil. 
ı&Orurunas · · ı · 1 ıçın azı • 0ı.< d~nen 'lfg_ harb ve muvaffakiyet unsurları 
191~ de, Avrupa d ...... ,cfi'(Pti $l~& ~ ·~aki müvazeneyi gösr.eriyor?! 
g~tırdikleri jki hasım ôrdugah arasıfftli Bunun için ortaya birçok rakamlar 
rnuv ze.ne mevcuddu. Eğer o zaman ·btr dökmek ve bir takım muadeleler kurmak 
taraf dıgeri aı yhinde ufak bir m·.ıvaffa. 1 ·..-- d d 1':}"z Çu"n~"" bu hususta ve. 
k" ·di k nıJ'"'-ın e e6 • ı . a.u ıyet umı besHvor idıyse. bu da anra. ka .. k 

1 
·r d sinden daha emni 

kuvvet müvazenesi hesablarında kendi ı Ybtı· ra beamJA arıtnl. ıbal eruz. -
leh· ,..., b" ,... . b ı ye ı ve e1ga ı u u 

me, 's'"".~ra :ı-ıgı kıl kadar ınce azı 1taı anın Habeşi3tana sefer açtığı ta. 
fa~~ :: nuans,ara dayanıyordu. .. . nnten~ harb olacağından korkuluyor. 

ne evı.:cl, gene Rusyanın buyuk Politika v be elrnil~ esaslı menfaat 
fakat çok geri bir ordusu vardı. Bunun e yn harb u u 
ÜstE>lık seferlik ve tecemmuu Ç.lk bati fırtmalan, kaç defa Avnıpa~. .. . Ç -
idi Bu b bl f .. "eli. ak rumunun ta kenarına kadar surukled1 ve · se f ' onun za er umı anc . d"w 

buna rağmen barb olmadı. l\ınma ıger ne yapıp yapıp ordularını harbden en·el . . · ted"kler"oi 
gizli ve gürültüsüz yavaş yavaş sefer c. taraf daima ~ediklenru ve. ıs 1 n a:U 
de-bilmekte, ve harbin ilimrnda Fransız yaptı: Habeşistanı zaptettı. k İ~a ~ım 
ordusu hemnn b:.itün Alman ordusunu ve general Franko tarafına açı ça S~:tle~ 
Sırp kuvvetleri de Avusturya ve Maca. ~an çek~nmedi, Avusturya :e ala~ı Me 
ristan kuvvetler· · h . tr b" k ılha'k ettı, Çekoslovakyayı pa Ç • -

ının. : em.m~y2 ı ır ıs. mel ve Amavudluğu aldı, elhasıl öyle 
nıın.ı uğraştıı acağı ıçın, Dogu Prusya ve 

1 
k" d ~1 bunların mecmuu 

Galsçyada meydanı boş bularak ılerliye. şey er yaptı 1: eıs• . 
bilmek•~ ·d· Al . ki hattA yalnız bır tanesi bıle Avrupaya 

'.o:' ı ı. manyanın ıse, o va t tek . · 
zafer ;; ... :d· h .h .. harb borasını davete klfıdı. ~ ı orousunun er cı etce mu. . km 
kemmeliyeti ile seferberlik ve t~emm .. Hal böyJe iken bır harb çı aması~ın 
deki fevkalad - . u. sebebini acaba nerede aramalıdır?! Bıze 
Onun bütün ~ess~brlaatr vebaıtntiRzamınddaulidi. kalırsa, be~ Rnedenberi totaliterler mü. 

.. ı ı us or arı d·ı. l · • seferber l h temadi alıp yuttuklan halde ı6er erının 
dar F o up ududlara yığılıncıya ka_ bunlara sadece baka kalmaları ve dola-

ran&z ordusunu Jll3'l·b k 
Fransanın işin· b"t.i a g u edere yıaile harb çıkmaması iki ordug!hın kuv. 
Göruıuyor ki ; 91~ ~eae dayanıyordu. vetleri ve harb unsurları arasında bir 
hazırlanamadan p tle, eğer harb Ruslar müvazene olduğundan değil, bı1akis de-

a ar veya Alm · bi - d ı.,, d Fransada ümid ettiği zaferi . anya nn r muvazenesizlik bulun u6 .. n an. 
ed b ··ru· ff k vaktılc:? elde dır. O halde umumi mihü temin edecek emezse u n muv.:ı a iyet şa ı .. 

. . . . _ ns arı vasıta muvazene değil, bilakis müvaze. 
elden gıdıyordu. Nıtekım, oyle oldu ve nesizliktir. 
Rusı rla Almanların evdeki pazarlıkl:ırı f ngı·ıtere -. F . İt 1 n 

• _ . · _ .. .., ransa gerçı a yanı 
çarşıya uym3clı., ve uste.ık ltalya duş. Hab-.:...+~n sea..n· .......... 

1 
n d 

• - ... ~.... n: pa ... u an ı e uyan ı. 
nıan s fma ge. tilii için aldanarak mağlub Iar; fakat ltalya ve Almanya teslihat ve 
oldular. hazırlıkça onlara birkaç seneler takad. 

Goruluyor ki, 1914 de hi~bir tarafın düm etmişlerdi. Bu suretle 1935 te bu iki 
zafeıc tam bir itimadı ve ounun için elin. Orta Avrupa devleti batı Avrupanın bü. 
de kat'i bir hükm:i yoktu. Yani her ilti yük iki demokrat devletin~ karşı o dere. 
tarafın kuvvetleri vc.> h<.>r türlü hay;b un. ce bir üstünlük temin etmişlerdi ki, on. 
surları a d . ~ d ... dan d lh-., h-d . b rasın a tam hır muvazene var. lara ogru 05~ ... ya ucum etpıemek 
Ç~t una rağınen korkulan Umumi Harb şarlile, istediklerini yapablliyor ve öte. 

ı. Acaba bugün \'aziyet nedir?. Ve kiler bunları men için lizım olan kuv. 

tiyoruz. 
Mavi elmasın §öhreti fÖyle başlar: 

1861 tarihinde mavi elmas Jean Tavernier 

Sonradan on altıncı Louis'e intikal et. 
miş olan bu mücevher hiçbir vaki~ Mari 
Antoinette'in olmamıştır. Kral v~ krali. 
çenin kendilerine mahsus ayn ayn mü. 
cevherleri vardı. Mavi elmas diğer birçok 

isminde biri tarafından. on dördüncü mü~herlerle beraber 1792 :te çalın. 
Luiye satılmış ve o zamandanberi kimin mıştır. Hırsızlardan Cade: Gullor ismin.. 
mıtlı olduysa, ona uğursuzluk ve felaket de birisi bu elması İngiltereye kaçırmış 
getirmiştir. ve orada daha kolaylıklıı satm:ık üzere 

Mavi elmasa atfedilen bu uğursuzlu. bunu iki parça ettirmiştir. Bunlardan bü. 
ğun doğruluğunda şüphe ~tmek lazımdır. yük parçası bir vakit sonra Mfü,yö lfapo. 
Çünkü onun hak.kında hikaye edilen şey_ ye satılmıştır. Bunun küçük parçasının 

, Ier tarih bakımından hiç te hakikate uy. da, Dük de Brusnickin koleksiyonu satı. 
gun değildir. Böyle olmakla beraber o. lırken, içinde görülmüş olduğu rivayet 
nun harikulade hikayelerine herkf'&in bu edilir. 
kadar fazla ehemmiyet vermiş olmasına B k d 

uraya a ar tarih!e gördüğümnz şev. 
hayret etmemek imkansızdır. lere bakılınca Holandalı elma5 taciri, rığ. 

İşte mavi elmasın efsanesi: Sonradan lu ve Baulierin haya1i şahıslar olduğu 
cHope elmash ismini almış ofan mavi el. meydana çıkıvor. Rus prensinin hikaye. 
mas .Tean Baptik Fanerruer ;sminde bir sine gelince: Bunun o sıralarda duc 
Fransız maceraperesti tarafından büyük d'aumale tarafından metresi I ... X>nideye 
Cengizin haz.inelerinden çalınmıfo O za. Leblanc'a hediye edilmit m,.c;hur elmas.. 
man orada bunu liğrenenler kendisine: larla kanştınlmış olması muhtemeldir. 

çcırpışanlar: (Sol&m M§a d~) SıTb,, cMabudların tezyinatından olan tat- Bu elmaslar bir ziyafet gecesi Uinideden 
askerleri lar insana felAket getirir. demiflerse de çalınmıştı. 
vet ve kudreti kendilerinde bulamıyor. Fanernier bu sözlere hiç ehemmiyet ver. Abdülhamid Jont:irklerin ihtitilinde 
lardı. İşte beş senedenberi harb olmama. me.miş. öldürülmüş değildir. Kendi ecelile 1918 
sının yani barl§ln korunabilmesinin sebe. Mavi elmas sıra ile Fanernierden ıon. de ölmüştür. 
bi budur. ra Fonquetin, madam de Montespanın 

Bilhassa bir senedenberi, İngiltere \'l! ve Mari Antoinette'in malı olmuştur. Ma. 
Fransa aradaki müvazene farkını izaleye lfun olduğu üzere bunlardan Fonquet ile 
çalışıyorlar. Diğer yandan harbde men. madam de Montespan gözden düşmüş. 
faatlcri olmayıp gözleri barışta bulunan mevlkilerini kaybetmişler, Mari An. 
orta ve küçük devletler de onlara katış. toinette ise idam edilmiştir. 
tıiaT. Bu sebeble görüyorm: ki Mih\'er Bundan sonra meş'um elmas 1792 de 
devletleri durakladılar. Tabüdir ki bu çalınmış, Amsterdama götürülmüş, ve 
durum, onların artık hiçbir istekleri kal. orada meşhur bir kuyumcu tarafından 
rnadığından çıkllllf değildir. BnAkis Al- üç parçaya aynlmış. Kuyumcunun oğlu 
manyanın önünde koca Lehistan, Uk.. bunları çalarak Baulien isminde bir ada. 
ranya, Tuna, Boğazlar ve müstemlekeler ma, o da bunları Eliason isminde bir Ya. 
meseleleri olduğu gibi durmakta ve Bay hudi kuyumcuya satmıştır. 

Sir Francis ile Mistris Ma~ U!anın hi. 
kayesi büsbütün asılsızdır. Çünkü ıene
lerdenheıi artık meş'um mavi elmas 
mevcud değildir. 

1912 de bir N"rsan gecesinde cTitanic• 
transatlantiğile beraber batıruş. kaybol. 
muştur. 

Mavi elmasın son sahibi Mister M:ıc 
Lean, Titanic faciasında boğulmuştur. 
Hattı o zaman Mac Leanın bu felakete 
mavi elmas beraberinde olduğu için ma. 
ruz kaldığını söylediler. 

Hitler belki, en büyük Almanyayı kendi 1830 da meşbur elmas tacirlerinden Şimdi bu meş'um mavi elmas denizin 
elile kurmak saadetini kaçırmak ih1ima. Mösyö Hope bu mavj elmasın en bilyük dibinde bulunuyor ve sigorta kumpan~·e. 
linden hai·ıflanmaktadır. Keza Mussoli- parçasını satın almıştır. Diğer iki küçük sı bunun bedelini ödemiştir. 
nl. bu··yu:··k Roma cihangirlig~ini 'kurmu" parçanın kimlerin elinde kaldığı öğreni. N k k" b d 

:ı e yazı ı un an yirmi beş sene ev. 
olmriktan daha pek uzaklarda bulun. lememiştir. \'el çıkmış olan gazeteleri artık kimse 

0
_ 

maktadır. Hem de o, İtalya kralına he. M"ôsvö Hope 'bu elması mira! olarak ku 
muyor ve bu sebebden mavi elmasın nüz ancak iki ünvaıı tedarik edebiİmiştir. oğlu Sir Francis Hope'e bırakmış, o da 

_ şeameti devam edip gidiyor. 
Bütün şimali ve doğu Afrika ne doğu bunu bir Rus prensine satmıştır. Bu Ruc; ...... ·-·-··-··-·········---····-·
Akdeniz, Sel~nik ve Yunan adaları onun prensi öldiikten sonra mavi elmas Abdül. 
bir hedefi değil miydi?. ve daha birkaç hamide satılmıştır. Sonra da elmas bir 
ay evveline kadar İtalyada Savva, Kor. vasıta ne Amerfkaya geçmiJtir. 
sika, Tunus, Süveyt ve Cibutf diye avaz, Ve gene bu kanlı efsane bu meş'um 
avaz bağırılmıyor muydu?!. Şimdi ise bu elmasa sahib olan insanlann şu suretle 
sesler neden kısılmıştır? ŞOphe yok ki fel&kete uğrndıklannı öğ~tir: 
bu hal, karşı tarafın kuvvetlenmesinden Fanernier Fransadan uzak bir yerde 
ve dolayısile beri tarafın ayağını denk at. fena bir ölümle ölmüş, Baulif'n intihar 
mağa başlamasındandır. etmiş, Holand"alı kuyumcu ümid3izlik i. 

lakenderunda merkez Uman 
te,kilAtı yapılacak 

Anavatana mıak cdnen Hatayın liman 
işlerinin tedviri için, lsknederunda ll"eı -
kez liman teşkilatı yapılacaktır. B~ hu. 
sus için. kurulması icab eden teşkılalın 
organizasyon tcşkillitı hakkında Devlet 
DenizyoUarı Umum Müdürlü(ffince tet -
kiklere b~lanmıştır. 

Kadroda vazife alan memurlar, birklç 
güne 'kadar Hataya müteveccihen hare • 
ıket edeceklerdir. 

tki taraf kuvvetleri arasındaki müva. ~nde can vermiş. Mösyö HopP feci bir 
zene totaliterler aleyhine dönmeğe yüz tarzda ölmüş, Rus prensi bir hançerle 
tuttuğunun en büyük bir dPliU de Al. katledilmiş, Parisli metresi sah:ı.Pde iken 
manyanın şimdiki halde bütün gayret ve kıskanç bir aşık tarafından old~ri.ılrnüş. 
kuvvetlerini, bunca bOyük plAnlan için. Abdülhamide mavi elma.n satm..ş olan Rumen harb gen:ilerlnin seyir va 
de ancak bir nokta teşkil eden Danzig Rum kuyumcu bir kaza neticesi ölmüş, dalma tecl"Obeleri dOn y11pıldı 
meselesinin halline hasr ve tahsJs etmesi Abdülhamid Jontürklerin lhtilfüınde öl. 
ve Fransız ve İngiliz matbuatının Lehis. dürülmüştür. 
tana açıktan açığa mukavemet tavsiye Ve bu efsanenin sonu da ba~ kadar 
etmesidir. Demek oluyor ki bugün iki ha. parlak ve heyecanlı olsun diye sonradan 
sım ordugah arasında bir müvazene var. da şunlar ilave ed.ı1miştir: Sir Francisin 
dır ve bu diğer tarafın uluorta hareket. lkarısı çok tanınmış san'atkar ka1ın se. 
lerine bir mlni te§kil etmektedir. Fakat falet içinde ölmü§ ve mavi elmasın, şim. 
bizim ve herkesin istediği ve beklediği diki sahibi Misteris Mac Lıaenin ç:ocukla. 

(Devamı 13 ftncli sayfada) rından biri bir otomobil altında ezı1~, 

Dün Denizyolları fabrika ve havuzla _ 
rında esaslı tamiri nihayet bulan Ho _ 
manya hükUmetinin Delfin o denizaltısı 
ile Rumen filosu ana gemisinin seyir ve 
dalma tecrübeleri, d~ın Heybelia:ia ile 
Büyükada arasında yapılmış ve muvaf. 
fakiyetle neticelenmiştir. 

Her iki gemi, yarın, Romanyaya mü • 
teveccihen hareket edecektir. 



8 Sayfa 

İngilterede kadın 
askerlerin kıgaf etleri 

• 
GeQell 

Londrada, 

hafta 

İngiliz 

Kralının huzurun • 

da büyük bir geçid 

resmi yapılmıştır. 

Bu geç.id resmine 

'kara, deniz ve ha -
va kuvvetlerine 

merbut kadın yar · 
dımcı kolları da iş

tirak etmişlerdir. 
· Kadın yardımcı 

kollan mensubini, 

aşağıdaki muhtelif 

üniformaları: taşı -
maktadırlar. 

ı 

• 

k8YIJ' Benfsı 

menıaba 

Edebi tefrikamız: 7 
• 

1t 

. İıı&illz moda ressamlarına ıöre kadın 
ukerlerin kıyaf etlerl 

Denl:s yardımcı 
senlsJ mensuba 

Kara yanmneı dlal1e ,.rcbmcı 
servili memHiba lel'vbl meoınıbıa 

• 
Solda: BaTa yardımcı lmvntlne memab 

kMhDIV TII lhtl hao mubafw 

Sil'R lıas&&baJncı Kadınlar kara 
ordasa mensuba 

KÖYDEKi DOST. 
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( Son yirmi bef yılın meşhur cinayetleri = 4 ) 

A.nas:an1. öldii.ren haf':az 
Ana katili sarıklı genç bir sabah unn doğarken 

Yenibahçe meydanında asıldı 
Oda kapısını açıp sessizce içeri girdi. 

Ayaklarının uçlarına basa basa yürüd?· 
Odaıun ortasında, küçük bir iskemlenın 
üzerinde bir idare lambası yanıyor, yere 
sen11 bir yatak içinde ihtiyar bir kadın 
uyuyordu. 

Bb.' duvarın dibinde eski bir konsol 
vardı. Ona doğru yürüdü. Konsolun üst 
çekmesini yav~§ yavaş açtı. Gürültü et. 
memeğe gayret ederek çekmenin içini 
karlitınnağa başladı. Sonra birer birer 
diğer çekmeleri de açıp el yordamile bir 
§eyler aradı. Fakat, aradığını bulama.. 
maktan mütevellld bir can sıkıntuıile yü.. 
zünü buru~urarak konsolun önünden 
ayrıldı. Yatağın &ol tarafında küçük ba 
sandık vardı. Onun başına giderek kapa .. 
ğını kaldırdı. Sandığın içindeki bütün 
bohçaları birer birer dışarı çıkarıp kaı 
kat mralanrnış çamaşırların arasına bak. 
tı. Tekrar elleri r:>oş ohrak ayağa kalkıp 
iki küçük pencerenin önünde serili ot 
minderin yanına giderek üstündeki do. 
kuma örtüyü bir tarafa itti. Bir elini, ot 
minderin yırtık bir yerinden otların ara. 
sına daldırdı. 

Müthiş bir küfür ederek parmaklarını 
otların arasından çekip çıkardı. Dişlerinl 
öfke ile gıcırdatarak kendi kendine ko. 
nll§tu: 

- Yok!. Yok!. Cadı, kim bilir parala. 
n nereye .&akladı?!. 

Birdenbire yatağın başucuna geldi. Bir 
ayağile, uyuyan ihtiyar kadının sırtına 

vurdu. Sonra uyanmadığını görjnce tek. 
rar ve daha hızlı vurdu. 

İhtiyar kadın, büyük bir korku ile sıç. 
nyarak yatağının içinde doğruldu. Yü. 
zünde ve gözlerinde şaşkın bir ifade ile 
başucunda ayakta duran karaltıya baktı: 

- Ne istiyorsun oğlum, dedi. Niçin u. 
yandırdın beni?!. 

Karaltı, yatağın başucuna çömeldi. 
Hiddetle cevab verdi: 

- Ne oldu, uyandırdıksa sanki?. A-
nam değil misin?. 

Kadın tekrar sordu: 
- Peki •• ne istiyorsun oğlum? dedi. 
- Ne istiyece~im, para istiyorum iş. 

te .•• Meteliğim kalmadı. Bana para lA. 
zıınf ... 

- Bende para ne arar yavrum?. Val: 
lahi, billAhi yok!. Nem var, nem yoksa 
sana harcadım bilmiyor musun? Komşu. 
lann tahta ve çamaşırlarını yıkayarax 

güçlükle karnımı doyuruyorum. Sen bir 
müezzinsin, aylığın, gençliğin var •• bana 
sen yardım etmelisin. ben nerede para 
~ulup ta sana vereyim ollum?I. 

Oğlu, bir yumruğile kadının omuzuna 
vurup haykırdı: 

- Vbı bırak koca karıl. LAfı uzat. 

lh.ti.yar adam: clfl.§tı~lcıh öylediT? Ben yanılmı§ olayını?> dedi 

ma. Bana bu gece muhakkak para vere. 
oeksin. BelAya sokma başımı! •• 

İhtiyar kadın ellerini yüzüne kapaya. 
rak ağlamağa başladı: 

- Yemin ediyorum oğlum, sen müs
lüman değil misin? İnanmıyor musun, 
bir de hafızı kur'ansın' ·.. Tekrar yemin 
edeyim istersen?.. Vallahi yok.. bili ahı 
yok Ahmed, oğlum!. 

Ahmed, annesinin saçlarından yakalı. 
yarak çekti ve suratına bir tokat yapış. 
tırdı. Bir taraftan küfrediyor, bir taraf. 
tan da söylüyordu: 

ni, beni öldüresin diye mi medreselerde 
okuttum, hafız yetiştirdim. Baktım, be& 
ledirn, büyüttüm!... 

Ahmed, bir ayağile döşeme tahtasını1 
müthiş bir tekme atarak haykırdı: 

- Hala boş laf ediyorsun be karı! .•• 
Bırak §U cadılığı da, sarı liraların bana 
yerini göster!. Kalk, kalk, haydi!. Yoksa 
döşeme tahtalarının arasına mı attın? •• 
Ne yaptmsa, nereye gömdünse çıkar .•• 
Yoksa ... 

Anasını, kolundan tutup ayağa kaL 
dırdı. Sandığın başına götürdü. İçleri, 
dağıtılmış çamaşırlarla dolu bohçaları 
işaret ederek: 

- Söyle, bu sandıkta para var mı? 
dedi. 

- Yok ha •• öyle mi? Yalan da söylü. 
yorsun ha!. Ben biliyorum sende çok pa. 
ra var. Komşular bile öyle söylüyor. Çı. 
kar koca karıl. Paralan çıkar. San lirtı. 
ları nereye gömdün ise git oradan ~ıkar. Kadın, buruşuk yüzünden akan glSz 

yaşlarını sildi. Korkudan titriyen bir ses. Senden bu gece para almayınca bir yere 
le ceva b verdi: 

kıpırdamam. Beni bellvı sokarsın!. t wl 
1 

Hi b' d 
· - nan og um.. ç ır yer e on param 

İhtiyar_ k~dm, c~n. acısile haykırarak yok. Bu akşam bile kuru ekmek yiyerell 
o~lunu goğs-.ınden ıttı: yatt1~aram olsa senden esirgermiyim 

- Ne yaparsın band söyle bakayım.,,. .. ıye. H k~ .... 
Öld- - .. .. b '? Y k d' ~ - 30. a =.... • urur musun enı .• o ıyo~ • ı .. F''K ko'unu bıraktı. Kon. 

· d' k ... f. , H~l olmakh ;'Gİ}ıen. 1 "" na.. yem.ın e ıyorum, u ır • 11 • tl r. st çekmenin içinden 
mıyor musun?! •. Canımı mı alaca ~~~spor.: . saat .ı1ası, başını çevir. 

Ahmed, ellerini dizlerinin üstiln~ 't!$ 0ktaşy 
k d . . ayat o ,4 n. an~ 

yayara anasına oğru eğıldı. Kıs h b' ·· A ık • dedi. Ne yapıyor. 
sesle cevab verdi· a at ır aıi Ç • 

- Vallahi c1~ını alırım, koca :rJe uğraşr. '-. le"\ verdi: 
Seni pırasa gibi Iokm~. lokrnn doğr. ~ - İnanm~&:ı. _ ~el ... Seni kesece. 
Çabuk paraların yerlerini göster!.. · ğim cadı. İşte ustura. Bunu seni kesmek 

Kısa fakat derin bir sessizlik oldu. A. için dün bilettim!. 
na, oğul birıbirlerinin gözlerine bakakal. Kadın, gözlerine ve kulaklarına inan. 
dılar. Kadın, zavallı ve inliyen bir sesle mıyarak şaşkın şaşkın kekeledi: 
sordu: - A .• a •• yarabbi sen bıı çocu,ğs akıl 

- Demek, beni kesersin, beni öldürUr. ve merhamet ver! •• 
sün öyle mi?!. Senin dinin, imanın yok Sonra kapıya doğru geri, geri gitti. 
mu? Allahtan korkmaz mısın sen?. Na. Kaçmak istediği anlaşılıyordu. 
sıl elin varacak beni kesmeğe? •• Ben •~ (Devamı 12 inci sayfada) 

pılsa dünya tadına doyulmaz bir alem tiln hastalıklardan koruyacak bir keşif gibi geliyor. Arkadaşlarım arasında u
ol ur. Bütün bunlar medeniyet dünyası- yapmakmış. . faok tefek mar.era geçirenlere bile hay
nın sakat, çürük bir alem olduğunu an- ~n de .. buna daır bir fıkra yaza - ret ediyorum. Uzaktan, yakından kula
lat:yorlar ve bu iddia!arıa, yani aleme cagun. Boyle mevzular maya gibidir. ğıma gelen aşk vak'aları bana şişirilip 
ç~ ki düzen verip insanları zevklerin- Ne kadar sulandırırsan kaldırır. İçine . 
d . . d" t k k t bi kalAI k b" l k t roman yapılacak bırer yazı mayası olu. en yırmı ort saa şı ır şı ır oyna - raz u a ı ıraz a ay a ıp arasına .. . . .. 

•-2JUl!Jıan Cahid nıak istiyorlar. Hiç kimse çut:p da: da bir i'ki espiri serpiştirdin mi göğ _ yor. Bana oy le gelıyor kı boyle .. mace: 
. . . - Bunların hepsi saçma. İnsanlarda sünü gere gere imzanı atabilirsin. Çün- raları yaza ~aza ka~.ıksad·:n· Guzel b1r 

Yazı ı:nasa·o. n b8§lll8:. geçtiğim za-ı Ie~tırdım ve derhal ev~e~ çıktım. _H~r- hırs oldukça dünya yüzü sükunet bul- kü bir takım insanların çok güzel, ori- kadın, hoş bır tesaduf benı yalnız ıııes
.man kendı kendıme ve yuksek sesle: halde matbaada daha ıyı çalışacagım. maz!• diyemiyor. Bir yanda bir kan • jinal fi.kirleri vardır. Fakat bu fikirleri lek noktasından alakadar edebiliyor. 

- Ey, haydi bakalım. İş başına, ge- * ser serumu keşfedip birkaç tabiat kur- ifade etmesini beceremezler. Bu vazi _ Arasıra bekar alemlerinden dcdiko-
wze.~iğin sıras: değil.. Dün tarih oldu. Matbaada kim.c;eler yok. Gazetelere hanını kurtarmak için kafa patlatıyor· fe de muharrirlere düşr. Biz sağlam, o- dular da sızıyor. Falan hanım filan bey 
Bugune bakalım! dedim ve yazılarıma !~öz gezdirdim. Yeni ve mühjm ıeyler lar. Bir yanda iki karış toprak, iki avuç rijinal fikir1eri ballandırmasını biliriz. le sevişmiş. Bir ai1e münasebeti nahoı 
başladım. y<'k· Dünyanın d!rdi bitmez. Biri bit • menfaat için milyonlarca insanı boğaz Öyle ise ömrünün otuz altı yıbnı ~ns- bir maceraya dökülmüş. Yahud bir ba· 
Başladım amma ... Hafta tatilin· ıneden biri çıkar. Bazısı da müzminle- boğaza getiriyorlar. Bu müvazenesiz • titüde mikrob aramakla geçiren meş- loda şöyle bir skandal olmuş .. bütün 

der. sonra duyduğum o rahatlık. Ferah- IİI'· bulanır, cerahatlenir, sürer, ve Hk, bu şuursuzluk devam ettikçe me - bur profe6ör hakkında ben de biraz bunlar bana gülünç olduğu kadar tabil 
bk yo~. Elimde.ki. k~lem. dizleri tutul- gazete sayfa lan da bunlarla do- denfyet dünyası belAdan, kazadan kur- ukalalık edeyim. görünüyor. o kadar çok ve 

0 
kadar sı) 

muş. ~arış atı gıbı ~kezlıyor. Ka!asın- lar. Dünyaya aükt'.\net, saadet tulur mu? Dedim amma kafamda bir sersemlik ki! 
cta fıkır hamurunu bır çırpıda. yogurup vadeden bir takım insanlar var- Önümdeki Paris gazetesinde me.şhur var. Bu mevzuu kıvıraımyacağım. Çe- * 
fıkra, makale çıkaran rnuharrır bu sa- d1r. Kendi kendilerine tez lcad etrr.iş - bir alimden bahsediliyor. Yirmi ikı ya- vir bakayım sayfalan. v w. . . 
bah acemi bir marmiton. :erdir. Bunların fikirleri kabul edilir· Ş"Indanreri PastlSr enstitüsünün llbura Hayatımda bu kadar kısa bir günüm Ögle ye~egıru b.ırkaç arka~aşımlı 

k ·· 1' · .. - · nnd km b gil 111 e- 1m d Ned b beraber yedim. Eskı neş'em yerıne gel• En canlı ve a tua ıte mevzular üs- se ınsanlar kuş. sutunden başka her nı.. tı.ıvaı1a an çı amış u n e s o a ı. en ilmem. . . 
tünde çalışıyorum. Günün dünya hadi- mcte nail olurlar, karınca derislnden kiz yqmda im.i.ş. Demek kırk yıla ya - Hiç bir sıkıntım da yok .. Derdim yok. di. Sersernlıkten kurtuldum. Hafta ta, 
teleri. Bunlara birer espiri sıkıştınp elbiseler giyip, bülbüJ beyni ile kar:n- kın mikroskop başında. Evlenmemiş. Arkadaşlarım arasında belki en neş'ell- tilini nasıl geçirdi~imi soran arkadaş • 
çeşni vermek hiç de zahmetli bir ;ş de- 1arım doyururlar. Yer yüzü cen~t o- gezmemiş, kitablar ve aletler arasında !1, garnsızı benim. Bir kere evli deği • Iara çiftlik vak'asmı tatlı tatlı anlat • 
fil. Değil amma beceremiyorum işte! lur. Denizlerin sulan portakal ~erbetf y~mış. Gazeteciler kendisile konuş- Um. Kimseye hesab vermiye mecbur tım. Aramızda bulunan bir mecmua 

Muharrirlik garib meslektir. İnsan Jff>silir. Gökten yağmur yerine gül su- mak için bir buçuk ay beklemişler. Nt- değilim. Bir gönül davam da yok. Ne sahibi: 
eok defa en ağdalı bahisleri birkaç ta- ları. Kar yerine amber çiçek~eri rlökü- hayet bir gün enstitü ~irektiSrlinün ıPevgilim var ne sevenim. Şimdiye kadar _ Enteresan bir tesadüf. Bu çiftl~ 
• fikirle berrak bir su haline getirir F.ir. Yerden ?im~n yerine ipek!er fış- yardımı ile b~skın vermışler. Haberi ço'k ştlkür Myle bir tehlikeye dilşme- sahibi ile konuşurken resimler çekıntt
de hazan en püfden fikirleri çfüüp !ş· kırır. Velhasıl ınsanlann keyfi dör1 olmadan resmıni çekmişler. Fakat me- dtm. Bundan sonra dOşece~fmi de zan li d' İ . b. .. ta. 

1 
d 

Jlyemez. Herhalde bugün iyi b~r gi1- üstü olur. saisin.e aid ~ğzından bir kelime alama- etmiyorum. Çünkü hayalimde o kadnr Y ın .. yı ır ropor l 0 ur u. 
niimde değilim. Bunlara karşı cephe alanlar da ayni ımşlar. Bu lllim, fazıl adamın bütfln aşk bubranlan yaratt!m ve yazdım ki Dedi. 
Klğıdlanmı toplayıp çantama yer • iddiadadırlar. Onların da dedikleri 1a- dlitünoefi hayab uzatacak. uıviyeU bil- tkncll ddd! bir qk bana masal, hikAye (Arkası var) 
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Yaz geceleri lstanbnln kimler eğlendiriyor? s:IN B1'14 
Tiyatro Bolluğu Robret Taylor'un Hayatı 

Ve Karakteri 
Koca kııı üç tiyatro ile geçiren şehirde şimdi her 
semte bir tiyatro düşüyor. Bunlar nereden çıktı, 

kimler tarafından vücude getirildiler.? 
Gazetelerin tiyatro ilanlarına tahsis 

ettikleri yerlere dik.kat ediyor musunuz? 
İstanbulun muhtelif semtlerinde ve say. 
fiyelerinde temsil veren tam 8 tane kum. 
panya var •• hepsinin çeşid çeşid firm:ıı 
ilhılannı gören bir dostum. geçen gun 

~öyle diyordu: 

- Kuzum, İstanbuldaki bu tiyatro bol .. 
luğu nedir? Koca kış 800,000 nüfuslu İs .. 
tan:bul §Chrinde topu topu üç tiyatro var
dı. Şimdi aşağı yukarı her semte bir tane 
düşüyor. Nereden çıktı bu kadar tiyatro 

böyle? ••• 

Cevab verdim: 

Nuri Gtnç ve zevceri 

Robcrt Taylor stüdyoda ıki sahne vaziinin ortasında 

_ Bir kısmı Anadolu turnesinden av. 
det etti. Bunlar çalışkan kendi yağlarile 
kendileri kavrulup geçinen ve geçindiren 
feragatkar insanlardır. Eğer tabir caizs~ 
san'atın üvey çocukları diyebiliriz. Derli 
toplu olanları yazı 1stanbulda geçirirler. 
Anadoluda dolaşan bir kısım seyyar 
kumpanyalar daha vardır ki, bunlara 
kumpanya denir amma, ne kumpanyası. 
dırlar bilmem. Tiyatro ile hiç alakalan 
yoktur. HattA geçimleri bu yüzden olan 
derli toplu mütevazı tiyatro gruplarına 
da zarar verirler. Burada tutunanlar ha. 
kiki san'at aşkile çalışan temiz san'at. 
karlardır. Belki aan'atları çok kuvvetli 
değildir. LAldn dürüst faaliyette bulu. 

mail, komik Şevki Şakrak, Ankara tiyat. leri dedim de aklıma geldi. Tiyatrocular 
rosu san'atkarları •• Halit opereti turneye da, halk ta §ikfıyet ediyor. Bahçe sahih. 
çıktığı, İstanbulda bulunduğu zaman da leri sahnelerine hiç dikkat etmiyorlar· 
muntazam çalışmadığı için, onu hesaba Bazılannda doğru dürüst bir perde hile 
katmıyorum. Bu kum,panyalar sayfiye.. yok. Bu pasaklılığın önüm; geçilmesi §a. 

leri ve semt tiyatrolarını aralannda tak.. yanı temennldir. 

Sinemanın en belll baılı simalarından Üstelik te iyi bir ücret vermeği vadet. 
biri muhakkak ki genç Amerikan san'at. ti. 
karı Robert Taylordur. Hollywoodda gene bu IIinsdell ona 

sim etmişlerdir. Daha doğrusu günler 
taksiıh edilmiştir. Bazan temsilleri arka Ege tiyatrosu 

Uzun boylu, geniş omuzlu dur. Çehre. Robert Tay lor ismini münasib gördü ..• 
sinin hatlan çok incedir. Bir genç kızda İki sene Hollywoodda san'atkar nam. 
bile 0 derecede ince hatlar az bulunur. zedi olarak kaldı ... Fakat bu &rada ürni. 
Vakiile erkekler arasında yapılmış olan di de tükendi. 
bir güzellik müsabakasında birinciliği Nihayet Society Doctor adındaki film. 

nurlar. . 
arkaya geldiği halde gene seyirci bulur. Yaz geceleri bizt eğlendiren truplnrtlan 
lar. Çünkü hepsinin kendisine mahsus biri de (Ege tiyatrosu) dur. Nuri GenQ 
seyircfleri vardır. Esasen mahiyetleri isminde bir .san'atkArın idaresinde çalışan 
başka başkadır. limen hepsinin orijinal bu tiyatro daha ziyade piyes oynamağı 

tarafları, onları birbirlerinden ayırır. tercih etmektedir. (Cellad Kara Musta. 
Kiminin varyetesi, kimirıJn hokkabazı, ki.. fa) gibi tarihi, (İ'ki süngü arasında), (Çıl. 
minin komedileri, kiminin de piyesleri dıran adam) gibi ağır piyesler temsil edi. 
güzeldir. yor. Kadrt>sunda oldukça değerli eleman. 

kazanmıştı. de ona küçük bir rol verildi! Bu genç bir 
Kadınlar ona karşı büyük bir mt!clO. doktor rolü idi. Filmin hasılat cetvelleri 

biyet hisseylemektedir. Bunu her fırsat. kumpanyaya gelmeğc başlayınca, halkın 
ta izharda tereddüd eylememektedirler. yeni bir cmabud> seçtiği meydana çıktı. 
Geçenlerde bir nrkadaşile görüşürken şu Bu mabud genç san'atkar Robert Tay. 
sözleri sarfeylemiştir: lordu. 

c- Kadınları doğrusu anlamıyomm ... 

Dostuma, gazete sütunlarında !irmalarJ 
boy gösteren tiyatro kumpanyalarını tez.. 
kiye ederken, mübaliğaya sapıyor.. ez. 
berden metbü senada bulunuyor değil. 

dim. Bazı geceler oturduğum köye gelen, 
ibazı geceler de yolumun üzeri semtlerde 
oynıyan bu grupları, sırf tiyat:oya olan Semte göre oyun oynarlar. Meselfl ec. lar var. Ege mmtakas1, İzmir ve havali. 

nebisi çok olan yerde oryantal varyeteler, sinde ço'k tutunan bu h eyet. iki seneden .. 
kavu1du, cübbeli oyunlar, bilhassa kl8.. beri yazlan İstanbuldıı temsiller vermPk. 
sik tulO.at çok tutar. Bazı semtler de var. tedir. Ciddi ve metodlu çalışan gruplara 

Bende güzellik namına ne buluyorlar 
sanki? .... 

Onun ckadın VP aşk~ denince fikri dai. 
ma üniversitede beı tt e d~ iş 
olan tahsil mfiddeti et ~ .1-

k 
6 re s.;;;;...-

ve ço sevmiş ol~c;;:t ~ 

Kumpanyaı. vakit geçirmeden derhal 
ona üç, dört rol tevdi eyledi. Her bir fil. 
mi emsalsiz muvaffakiyetler kazanıyor .. 
du. Tam manasile muvaffakiyete ancak 
bir sene sonra erişebildi. Kumpanyası o .. 

frene Dunne ile birlikte film çevir .. 
üzere diğer bir kumpanyaya kira .. 

Sahi!. .. Kadı?' - ılej 
den bu kadar ~e t ka. 
b" ahs e e · Bu filmde de bir doktor rolü oynuyor .. 
ır ş iyete bi1e -•.>ba& - .. Yarıda bıraktığı san'atının rolü ... 

lAde zeki d'e deği 

1 

. . 
h" d ğ'ld' ' - oktorluk ona uğur getırdı ... Esasen 
ıçK e d1

• _ır: " 0 
.t derıılMl Fdoktorluk sayesinde dünyaya gelmişti. •. 

en ısını go .a '"" t(eri ,JJnt•'ıt ıı,;itl 
de hiç uğraşmamakt11dır. 

Onu Aemiraklı kadınlar bilhassa ne. 
den seviyorlar, biliyor musunuz?.·· Ro. 
bert TaylO!' gençtir, sadedir, temiz bir 
delikanlıdır. ttstelik te şirin ve güzeldir. 
!şte bunlardan dolayı!. 

öyle, Hollywoodun stüdyolarm~a ci. 
mal edilebilen• güzellerden değil. . Al. 
lahın üzenerek yarattıJP. güzellerden ... 
Güzelliğinden kibir ve azamet getirmiyen 
bir delikanlıdır. 

Bu fevkalAde e:-kek kimdir? 
Hakikt ismi Spangler Orlington Brugh. 

ıtur. Amcı·ikada Nebr~kada nüfusu !'12 
kişiden ibaret bulunan Filley köyünde 
doğmuştur. 

6 yaşına bastığı vakit babası ve anne. 
li Beatrice tehrine nakletmişlerdir. 

İlk mektebe bu ıehlrde başlamıştır. 
Çok çalışkan bir talt-be idi. Her sene mü .. 
kAfatlar kazanır, herkesin dikkat nazar 
lannı üzerine çekerdi. Tok sesi o vakit. 
ten büyük şabret kazanmıştı. 

Güzel viyolonsel çalardı. Büyüdü~çe 
onda iki heves belirdi: Musiki san'atkan 
olmalı:, doktor olmak. Babası da doktor. 
du. Nihayet doktor olmağa karar vcrrli. 

Bu yoldaki tahalllne devam ederken 
musı"ki ve pn derslerini de ihmal etmedi. 

Dersler sene sonu mnnasebetilc hitam 
bulduğu sırada mektebi cA yourncy's 
endıı adında bir piyesi oynatmağa karar 
verdi. Harb aleyhinde olan bu eser hem 
büyük bir muvaffakiyet kazanmış ve 
hem Robert Taylor'u halka tanıttı. 

Temsilde Hinsd6ll adında bir seyirci 
bulunmakta idi. Bu adam M. G. M. stüd .. 
,-olarına değerli san'atkhlar bulmak i. 
çhı şehir §ehlr dolaşan bir ajandı. Çok 
anlayışlı bir adam olan Hinsde11, Tay .. 
lorun !bir cevher olduğunu rlerhal sezdi. 
Onu Hollywooda davet eyledi. 

Bunu da bir nebze anlatalım: Babası 
ile anası seviştikleri ve nihayet eviendik.. 
leri sırada annesi bir kalb illetine tutul .. 
muştu. Doktorlar çocuk doğurmamasını, 
harket bile etmemesini emretmişlerdi. 

Karısının hastalığına çok üzülen adam 
işini gücünü bırakarak tıb tahsiline ko. 
yuldu. üç sene sonra diploma aldı ve 

kalb hastalıkları üzerinde çalıGmağa ba§
ladı. Muvaffakiyet te kazandı. Meşhur 
bir kalb mütehassısı oldu. Karısını kur. 
tardı. Çocuğu bile oldu. 

İştP. bu suretle Robert Taylor babası. 
nın doktor olması sayesinde dünyaya 
geldi. Kendisinin doktorluk tahsili yü. 
zünden san'atkiir oldu ve doktorluk rol. 
Ieri temsil eylediğinden dolayı da sine. 
mada büyük muvaf fakiyet kazandı .•• 

Robert Taylor çok mahcu~ bir deli. 
kanlıdır. Kendisin~ gönderilen mektub. 
ları açmaz bile... En sevdiği meşgalesi 
!köpeği ile birlikte caddelerde hava al. 
maktır ... Çok mutekiddir, iyilik yapma .. 
ğı sever. 

Yaşamakta olduiu hayatın rüya oldu. 
ğuna kanidir. Her vakit bu rüyadan u. 
yanmasını beklemektedir. 

Nazara uğramamak için daima tahtaya 
vurur, kara kedilerden ürker, bunların 
yollarını kesmez. 

Kazandığı muvaffakiyet ve halkın, 
bilhassa kadınların kendisine karşı olan 
teveccühleri onu çok mahcub bırakır. 

Kadınlardan çok korkar ... Onları hem 
fazla sever, hem onlardan ürker ... 

Kendisinin jltifata layık bulunmadığı .. 
nı, iyi bir san'ntkar da olmadığını zanne .. 
der ... 

İşte Robert Taylor böyle bir adamdır. 
O. T. 

dır ki, bıçaklı, cinayetli oyunlar ister. İş.. iyi bir örnektir. 
te her kalıba giren halk san'atkarları 
gQçlerlnin yettiği kadar arzuyu karşıla. 

mağa çalı§ırlar. Şimdi birer birer bu 
kumpanyaları gözden geçirelim: 

Naşid - Sadi 

Oumbullu Is mail 
Dum'bullu lsmaili, bilmem anlatmağa 

lüzum var mı? •• Kel Basandan sonra o. 
nun janri klAsik tulOatın son ibiş komiği 
Dumbullu, yazın da, kışın dn seyyar ça.. 

Naşid maıcı~ Uzunca bir hastalık ge. ll§ll'. Bu kış Taksimdeki Camlıköşktc ça .. 
girdiği için kı~ temsillerini yarıda bırak.. lışmağı denedi ise de, muhit ona, o mu. 
mıştı. Turan tiyatrosu onsuz kalınca Er. hite intıbak edemedi. 
tutrul Sadiyi angaje etti. Şimdi Naşid Gene o tuluatı ve ibiş komiği SP.\·en 
yaz temsillerinin birkaç tanesine ırJrak semtlere döndü. Yanında tu1Uat tiyatro. 
ediyor, beraber oynuyorlar. Bunun bari. sunun ön safta gelen birkaç clcmanile 
cinde kalan gençler Ertuğrul Sadi, kendi birlikte Kel Hasan repertüvannı oynu .. 
finruuıile tek başına oynuyor. Profesör yor. Buna rağmen halkı kibaı tanınmı3 
Akil Muhtar, Naşide kendisini yormamak semtler de Dumbulluya rağbet etmekte. 
ıartne, haftada dört akşam oynamak dir. Çünlrl1 o, mahalli kıyafetlerle, fesle, 
müsaadesini vermiJ. Halbuki Naşidin 0 .. sankla, cübbe ile sahneye koyduğu oyun. 
yunları hep hoplamalı, zıplamalıdır. Se.. larla, yaz gecelerinin gazoza benziyen 

Kenan Gü!er vimli san'atkAr saatlerce yalnız dilile de- n~'esinl patlatabilmekte, zaten sade su .. 
sempatim ve bilhassa halk san'at~i.rl~r~ ğil, bütün vücudile mütemadiyen oynar. ya ~lması tcab ede.n zayıf havasını yara. 
na !karşı duyduğum alfıka sebebile tıtız Sonra, Ertuğrul Sadiden de biraz çeki. tabılmektedir. 
bir tetkikten geçirmişti~ Kışın Anado. nir. Bu yüzden ikisi başbaşa vermişler, Halk tiyatrosu 
lunun tiyatroya, eğlenceye, hattA san'a. vodvil oynuyorlar. Halbuki zavallı Er. 
ta olan ihtiyacını tatmin eden bu k~m- tuğrul Sadi, kışın Naşidin yerine, onun İstanbul bu gene yepyeni bir firma ile 
panyalar, yazın da İstanbulun en kibar kum.panyasile düpedüz tulQat oynuyor .. :karşıla~ (Halk tiyatrosu) •• Kenan GU. 
semtlerinde en müşkülpesend seyircileri du. Şimdi intikamını Naşidden tuh1at ler isminde genç ve faal bir san'atk~rın 
memnun ediyorlar. Sayfiyelerde, iskele. yaptırmamak suretile alıyor. meydana getirdiği bu toplulult. İstanbul 
!erde, istasyon dışında bir yerde bir hl S b h dd' halkı kaıyuıına henüz bu yaz çıkmış oı. 
trompon, bir büyülü ve bir davuldan mü. Mu is a a a IR masına rağmen bir hayli sempati uyan.. 
rekke'b mızıkanın sesli rekllmına sık sık Muhlis Sabahaddinin kurduğu bu se. dırmıştır. Yanında Murad isminde istik!. 
tesadüf ediyorsunuzdur. ferki heyet kim bilir kaç yüzünca değil, balde çok kuvvetli bi!" sna'tkar olacağını 

Yaz geceleri, serin bir bahçede vakit kaç binincidir. Hevesleri de orkestra ida.. a&la şüphe olmıyan bir genç san'atkôr da 
geçirmek ist.iyen İ.ltanbullular, ıemtleri re edişi gibi çalak olan operet üstadı, bulunuyor. Zaman zaman Halk opereti!11' 
neresi olursa olsun, bu kabil eğlence va. pmdi de fatanbulda ne kadar revü ve de vesair beylerde gördüğümüz bu çoculi 
sıtalarını buluyorlar. Bunlardan bazıları, bale artisti varsa hepsini başına topla. yarın için çok şeyler vAdetmektedir. Halli 
kışın da t stanbulda çalııan kumpanya. mış. Büyük başın derdi büyük olur, der. tiyatrosu, vodvilleri tulUatn t;ıtbik ede. 
lar, bazıları da, dediğim gibi, Anadolu. ler. Denizbanktan açıkta kalan memur rek sahneye koyuyor. 
dan gelenlerdir. yeld\nuna muadil bir kadro ile çalıştığın. Komik Şevki Eğer kendilerini görmedinizse bile, L darı. zaman zaman para ve eleman buh.. 
!Anlan muhakkak gözünilze çarpmıştır. ranına uğramasına rağmen temsillerini Komik Şevkiye gelince: Dwnbulludan 
Şayed, siz de bana soran dostum gibi, idame ettiriyor. Heyette tanınınıı, kalbur sonra klAsr'lc tuluatın ibiş.komiklik paye-. 
bunları merak ediyorsanız ıize anlatabi. üstü operet san'atkArlan namevcud. E.. & onda. O ne arkadaşlarına, ne san'atına 
lirim. sasen bu tip san'atk!rlar memlekette yok güvenerek oynamaktadır. Bütün sempa.. 

Şimdi hali hazırda 1stanbulda faaliyet. denebilir. Fakat repertüvann ilk eserini tiyi iri vücudu, muazzam göbeği ile çek • 
te bulunan belli başlı 8 kumpanya var: teşkil eden (Efenin aşkı) ndn çok kuv. mekte. Kendisi de bunu bildiği için zahir, 

Naşid • Ertuğrul Sadi birleşiği, Na~id vetli bir beste var •• bana bu beste seyyar işin öte tarafına pek ehernmlyet vermL 
olmadığı zaman yalnız Ertuğrul Sadi, temsillerde ziyan olur gibi geliyor. E- yor. Maam.afih onun hitab ettiği halk da. 
Muhlis Sabahaddin idaresinde (Türk re. seri gamitilrleyen baleler güzel. VakıA ha başka. Şevki, düşünmeden gUlmeli1 
vü • Operet heyeti), Ege tiyatrosu, Nuri sayfiyelerin dar ve külüstür sahneleri i.. gülmek için kahkaha salıvermek istiyen. 
Genç ve arkadaşları, Halk tiyatrosu Ke. çin değil amma, gene iyi intibak ediyor .. lerin komiği. 
nan Güler ve arkadaşları, Dümbullu İs. lar. Sayfiyelerin dar ve külüstür ıahne. (Devamı 13 Uııcii sayfada) 
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Föioğraf tahlilleri 
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1 ~ Posta Telgraf ve Telef~n 
Ankara Radyosu memurları 8f 8SIDd& 

işlerinde çabukluğu tercih 
eden bir tip 

Afyondan Lutfi 
Ti:.rkr.o11 fotogra.. 
tının tahlilini isti .. 
yor: 
. Bir işin sonunu 
beklemekte acele. 
ci olur. Neş'e ve 
cesaretini muha. 
faza eder, olur ol
maz şeylerle üzül. 
mek istemez. Ko
nuşkan hareketleri JÖrülür. 

* Hislerini be'li eden bir genç 
1zmirden Ci1•nd, 

karakter mi 
yor: 

sonı. 

Arkadaşlarıl4' 

samimi ve ncş'eb 

hareketleri görü~ · 
lür. Bir işe karar 
verirken başkala. 

rının da fikirlerine 
dayanmak ister, 
Enerjiye bağlı iş. 

lerden ziyade sakin ve muayyen işlerde 
daha çok muvaffak olabilir. T~ ve 
muntazam giyinmesini bilir. 

.... 
Ağır ve ciddi işlerle yorul

maktan sıkılan bir tip 
Sam.cıundan Fah. 

ti, ka,.alctcrini so. 
ruunr: 

İçinde keder ya. 
ş:ılmadan tnüm. 
kün olduğu kadar 
eğlencelerden fay. 
dalanmak ister. 
Başkaları için ü. 
züntü lcre katlan. 
mak niyetinde rle. 
ğildir. Arkadaşları hakkında hatır ve gti. 
nül alıcı mu:ımelclerde bulunur. Giyin. 

mek hususund:ı meraklı davranır. Kadın 
V{! macera mevzularını da ihmal etm~z. 

* 
Kendini meydana vurmıyan 

bir tip 
Kastcmonudan 

Ar. :rten karakte. 
rinı soruyor: 

İntizamı ve te. 
mizliği sever. İyi 

. ve şık gö:ünmek 
hususunda Jjzım 

gelen kayıdları ih. 
mııl etmez. Kendi
ni meyd:ı.na vur. 
madan etrafında 

Faydalarmı hesaphyabilen 
bir tip 

Bursadan Ziya, 
karakte1ini soru. 
yor: 

Arkadaşlan1e 

anlaşırken işin i.. 
daresine yelten. 
mez. Olduğu gibi 
ve düpndüğü gibi 
tok söyliyebilir. 
Başkaları için men 
faatlerinden feda. 
khlık yapmak niyetinde değildir. 

* Gururuna kıymet veren bir tip 
Heybeliden K.e .. • 

mal fotog;-af ımn 
ta1ılili•ıi i.rtiyor 
• Kendini baska. 
larındnn küçük 
görmemek husu~ 

sunda lazım gelen 
kayıdları ihmal et. 
mez. MenfaaUeri 
n1 takib ederkeıı 

mücadele ve mil'. 
nekaşa yapar, fikirlerinin üst kalmasını 
ister. Muamelesinde nezaket ve gönül a. 
lıcı hare~tleri görülür. 

* Takdirden hoşlanan bir tip 
G. Antcbden /\h.. 

med Çetin karok. 
ıe·mi soruyor. 

Hareketlerinde 
çapraşıklıklar yok 

tur. Sözleri tok o. 
labilir. Takdirde11 

hoşlanır. Fena mıı 
ameleye karşı his. 
!erini gizliyemez. 

* 
Sakin bir genç 

Bandırmndan 

Tu.-gud Yüksel, 
muvaf fa1G olup o. 
lamıyacağını so. 
ruyor: 
. Okuma çağında 

olanların muvaf. 
fakiyet ölçQsü kL 
tablarıdır. Muvaf. 
fakiyetsizliği hatı .. 
ra bile getirmek 
caiz değildir. 

._. ......... -------·-----...... ··-·······---
Afyon istasyon garı 

Afyon (Hususi) - Ankara istasyon 

_garının küçük modeli olan Afyon gan

nm in~aab tamamlanınca çok güzel bir 

DALGA UZUNLUÖU 
1839 m. 183 Kes. 120 Kw. Birer derece terfi eden Posta Telgraf ve Telefon 

memurlarının isimlerini neşrediyoruz 
T.A.Q. 19,74 m. 1519!1 Kcs. 20 Kw. 
T..A.P. 31,79 m. 9465 Kes. 20 Kw. 

CUMA '117139 Birer derece terfi eden posta telgraf memuru Mustafa Nıı.U, Erciş memuru Bab -
12.so: Program. 12.35: Türk: müziği - Pl. ve telefon memurlarından bit kısmır.ın rl, ~ldşehir istasyon memuru Sıı.brl, Aııkar& 

13: Memleket saat Ayarı, njan.s, ve meteoro- isimlerini dün ne-retmi-::tik. Bugün de• di. posta memuru Nazmi Necatı, Niğde me.mn -
ıoJl haberleri. 13.15 - 14: Müzik \Kanşık prog ~ . . . . ~ . :. . ru Hü.seyin Avni, Develi memuru O.Sınan Taf 
ram - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik CBach- gE7lerının isimlenru yazıyoruz. . kın, Aksaray memuru AslDl Yalçın, Kayse -
Kantat N. 78 koro - Pl.) 19.15: Türk müziği Istanbul telgraf memuru Hasan Hll~ öz- rl memuru İzzet Aydın, Yozgııd memuru se
<incesaz faslL) 20: Memleket saat Ayan, a - lü, İzmir paket memuru Saffet Adalı, Istan- zaı Ertç. 
Jans ve meteoroloji haberleri. 20.15: Komı~- bul paket memuru Ahmed Necib Erto.5un. Konya memuru BahI1ye Koker, Elizığ me
ma (Hattalık spor servisi.) 20.30: Türk mü • Cide memuru Sadık Fırat, !-stanb~l telgraf munı Eşref Baliğ, Ürgfip memuru Hüseyin 
zlğl (Seçllm1ş beste semai ve saz semallerl.) memuru Agfi.h över, Fehmi inan, Izm1r me- Avni, Urla memuru Fehm.1 öztürt. :lsta?Jbul 
21.10: Konuşma. 21.25: Neş'eU plA.klıı.r - R. ~uru Fahretti??- Karaşahin, Bursa memuru telgraf memuru İsmall Hayrettin, Ekrem Be 

_ Ihsan Kartal, Istanbul telgraf memuru Ze- nur po.5ta memuru Hikmet telgraf memu -
21.30: Muzlk {Radyo Orkestrası - Şef: Prne- ki Önol, Bandırma memuru Faik özen, Sür- ru Rlfat Doğanay, Konya ~emuru Emin Ço-
torlus.) ı - Mozart: Saraydan kı: kaçırma mene ~emuru Ali Riza. Yavuz. Edirne me - rakçıoğlu, Adana. telgraf memuru Hamdl 
uvertürü. ! _ Wağner: Sleg!rled Idlll. 3 -- muru lbrahlm .Fı?hmt, ısta-r.bul posta me - cın, Havza memuru Galib özcan, İstanbul 
Blzct: 2 ıncl Arlesienne süiti. 22.30: Müzlk muru Mehmed Lutn. telgraf .r·u~muru All posta memuru Şefika Karadeniz memuru 

ks 1 Pl ) 23 So ajans Haydar, İzmir ~a'ltet merr.uru Huscyln Ali De Arif Başaran İstanbui posta memuru Meh-
(Operet Sele yon arı - · : n ğer. Istanbul :ıosıa memuru ~l Haydar, Ar- med Said, ~yi:>ur1. memuru Ahmtd G<i.run, 
ha.berlerl, ziraat, esham, tnhvllA.t, :kambiyo - dahan memuru Hüsamettln, Istanbul posta Erzincan memuru Sabri Beiker, Edremld me 
nukut borsası. (rint.) 23.20: Müzik {Caz - memuru Hikmet, Ankara posta memuru moru İsmail Yenlce, Lüleburgaz memuru Htı 
band _ Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program. Mehmed Bezai ~· Edlme memuru Ah - sametUn, Ankara telgraf meuru Sami Be.s -

med Nuri Ertuna. IstanbJl Lelgra • memuru ler, Turgudlu m~uru Z.d Barba?'OI, Slvu 
All Osman ErSÖ2, Hüseyin Bmer Baro, Mer- memuru Hattı Tanyolaç, Ankara telgraf 

Nevyork sergisindeki TDrk paviyonu zlfon memuru Ötncr N'lcl Be! en, İstanbul memuru NecaU su~. * 
h!kkında Amerika radyolarında telgraf memura 1.smaıı Ztıhttl Güney, Ah - htanbuı posta memuru Ane Beraat, Mus-

bir mus,habe yapılacak med Tevfik Ork.en;, Kırkianll memuru Hııy- ta.fa Bıtlc Gala~a memuru Hltme\ Atav. 
.Amer1tanın Nevyork şehrinde kfiln (W rettin Ülker, ~bul telgraf memuru Rıfat Mersin m~!lrU Me.'f'od KlmU, Bucak mer -

Marsel, Ali .Rın 1na1tu•., lılehmed Tevrıt. kez şen Şükrü Atçay Mana posta memuru 
SXL) ve Plttsburg tebrlnde klln <W 8 )L""{> Bursa memurıı P~tk °"1mt."\, İstanbul tel - ŞeTki Korşat, Burıa ~emuru Zllbıti Araa, 
tşareUl radyo fstasyonlan, NeyYOrlc dünya grar memuru Ahmed Hamdi Kiiçtikaydın, Brzlncan memuru Turban. İzmir posta me -
sergisinde Türk pa'fiyonu hakkında fran - Mehmed Kemal Brca.n, Anadolubiaar mflllu- moru Veysel, Tra~n memuru Xbıın, Es-
817ıCa bir mn.,ahabe hazırlamışlardır. Bu mü ru Mebmed Cemal Demlı~l. İstanbul telgraf tlfehlr memuru Osman özıc:ın, BulOsl Sa -

ha.be 8 1939 C rt
_... fi 

0 
h memuru Mehnıed Emin Gfingören, Yozgad karya Akif Gülen Beyo~lu memuru Şakir, 

sa • Temmuz uma ""'' g n er . ~ • . • memuru Ahnı~d Faık Paycıo&lu, Kastamonu Nlyazl onurel, I$t.ıınbtıl nakliye memuru 
iJı:l ıstuyondan da aynl saatte, yani Tür - memuru Esad Şı!n. K:ıyserl memuru B1'kir Şükrü öztüzün, Büyükada memuru cema -
ıt:ıye .saatlle saat 22.45 te aşağıda yazılı met- Sıtkı Öncül, Beyoğlu mem~ru Hilmi, Kayse- ıetUn, Beyoğlu memuru Safi Hii.snil, istan -
relerinden neşredileecı:ktir. r1 memuru Şükrü Erdem. IzmJr posta me - bul nakliye memuru Bahaeddin YücebaJ, 

W3XL (Nevyork} 16,81 metre muru L\ltfl Energl, Bursa memuru Halid !'a- Kadıköy memuru Niyazı. İstanbul telgraf 
WBXX CPitt.sburgb> 25.27 metre Umercn, Bornova memuru Edib Gökçe, Is - memuru Sabrı uzunoğlu. Nuri Tutaner, nak-

•• - ................................................... ___ tanbul paket memur ı Kadri. Derle!. _Diyar - Uye memuru ~aban Çelebi. Beyoğlu memuru 

Ankara borsası 
bakır telgraf 111e'l1U•-U Faic. Özyurd, Istanbul Fatma Adalet, Beyoğlu memunı CeHılet.Un 
telgraf ~emuru Sepkatullah, P3:ket. memuru Ata.kan, İstanbul paket memuru Hüsmi ~ 
Ekrem Özberk, Adi~ Kocabaş, Izmlt. telgraf ren, telgraf memuru Şemsettin Abrar, Mer -
memuru Ekrem Onur, Tekirdağ memuru Şe- sın memuru Rüş;-.i Okul, Ankara posta ıne -
raf ettin. Sönmez, Tekirdağ memuru Neşet muru Etem Akgün, telgraf memuru Receb, Açılq - Kapanış fiatlan 6- 7 - 939 

1--------------=_,<I Keçec:ı. Ist.anbul PJ~la memuru Mustafa ~u- Faruk Gündoğan, Muttalip, posta memuru 
ÇJo~KLEB lüsi, Izmlr posta me'llura Kerr al Be hem, Is- Tevfik Öğüt, cemU, telgraf memuru Receb 

1---------=--------·• tan.bul memuru t..bdurrahlm Saim, Dlyaı ba- Akc;aoğlu. 

Londra 
Nn - Yort 
Parl.s 
MllAco 

Berltn 
Brl\bel 
Atına 

SofJa 

Madrld 

Yokohama 
Stokholm 

Açılış Kapanı~ kır memuru Sal;> Öcal, Ankara posta me - ıa liradan 17,.'5 lira;va terfi edenler: 
li.~8 5.J3 muru Ahmed Nadir, l!.'lfızığ posta memuru İzmir telgraf memuru Niyazi Akınıı, Elli -

126.67.l 126.676 Sabiha Bayanay, İstarbul telgr9f memuru zığ memuru Cemal özkul, Zonguldak me -
S.SM S.Sli5 Sadettin Namor, Seylıan memum Me:hmed muru Cemalettin öıdefer. 
6.6625 6.6625 Nuri. Baş miinu.l Te llat bakıcıları 

28.555 28·556 Erzurum memutu Hasan Refet, Maraş me- 174 baş bakıcı, baş müvezzi Ye müveızl bt.-
<7.:l4 67.24 muru Bahaeddin Erdem, Bursıı. memuru Nu- rer derece terfi ettirllmlşlerdir. 
60.820 lı0.B:l6 rt Utku, Mnraş memuru Pulat Kılıç. Van ~eqide•ı tayinler: 
~ı.rısl6 :ı.~~ memuru Nedim Ölalp. Siva.s memuru Mus - Emekll istlhk~m albayı Abdullah Oker An !ZS tafa Nfwın, Edremid memuru Nedim İntepe lı!!tn.lY • ~ MJitlürlüfüne, Maliye VekAletl 

4.M 
14.Dll 
28.8•1 
UM.IS 

Ç-'416 
2.sır.11 

84.62 
80.1>421 

l.li6 Bunarbaşı mem~a liuJWıl, Van mem~"' • 130. Hak~ı · den hukuk mezunu Ba-
ı!~ Şevket Ça.ldağ, ea.nır telgraf memuru olmakla ~leri: F avinllğlne, Eminö!11l 

23
.841 him Hayrettin, Erzurum memuru Hallı ded"k ili • memuru Mlhrl Is-

2'4.842i göl İzmir paket ınemuru Ha~k:: Sayıam. \ ~u spor.~· ·ıcta saat şem~ıne, Seyret -
ya memuru Hilmi Babacan, Izmlr p;ı.tet~ :i1t <) 1 ş tnistu~ine, ı.ıse rne-

o.- muru Ali Süreyya Akatan, Hasan Basri ayat. 0 ~cı n. Yan .tn Hudnerdl poata 

8!~:' rt, Ordu memurı Aml Erkin, Maraş m at bır ~ aıi Açıkof.'na. Hopa t.ak.l me -

80
•
5426 

ru Şakir Döker, El!·~·~ memuru Belur . tie uğraşrt 1 .memurlu~a. Mua 
:ıl.90.&i 23..9026 Erzurum memuru Salih Kaygasuz. OrtakoYl .- _A teŞY Ali Şen Türk tel 

.. \f_os_k_o_Y•-------------.ı memuru KAzım Nami DcmlrbUek, İzmir tel- gra! işleri re&.sıt- ..f1lğuna, Fikri Ese:ı 

iSTiKRAZLAR 
graf memuru AH Rıza, İbrahim vasn, 'Adana Ankara telefon muhasebe memtırluğuna, Na 
memuru Salih, İsçanbul memuru Tayyib Yü- na Veka.Ietı Su lş!ert mıınıurlanndan Nuret-

1---------r-A---,11-----11 zat. Ankara J>O!ta memuru Mustafa Adıgü - tin Ataol hesa.b işleri ~fllğlne, Mehmed is-

T1lrk borcu I pef1D 
t • . n • 
:a • I 

,,.. Kapaaıı 

19 80 
zel, Ali Rıza Öğüt. Rifat İmamoğlu, Lfıtıi Er- m1rıt evrak ve lıstat.lstik müdürl~ll memur-

19 
80 

19 80 değer, Muhittin Sevılen. Abdülkadir Sal~ - ıutuna. Kazım Atılgan Erbaa merourlu~ -
ıt 80 hıı.ttln, Mehmed Şevket, telgraf memuru Az- na, Cemal Erkoi Ankara muhasebe memur

olup bitenlerle alıikalanır. Çabuk k:ızıcı 
halleri yoktur. 

manzara arzedecektir. ~-------------' 

( izmir Koıtor Lisesi yeni mezunları J '-------=---:.::.=::=:...:=-----

mi Hosma, posta memuru Şevket Eronlu, A- luğuna, İhsan Öner Gümüşhane memurlu -
ll Şerit. telgraf memuru Hüsnü Erdem, t.e - flına, Mu.stafa Arığ., ~ta işleri rel$ll~i me
lefon memuru Azmi İnceoğlu, posta meqıuru murluğuna, Yozgatt..:ın Yusuf Mersin me -
İbrahim Halil, Samsun memurn Hüseyin murluğuna, Silrclden Yasin Eruh memurlu -
Hüsnü Tercan. ğuna, Muzafft~: Güven posta tşlerl relsı.ıtt 

Bursa memuru Vehbi, Gelibolu memuru memurluğuna tayin edilmişlerdir. 
Bican Derlnsoy, Üsküdar memuı:u Hidayet, Sa.kledilenJer: 
İ.stanbul telgraf memuru Eyfib Arım, Galata Yeşllköy merkez şefi Nafi Bakırköyc, Ba -
memuru İbrahlln Cafer. İstanbul telgraf me kırköy merkez şefi Baba Ycşllköye, ErenköJ 
muru ismau H'.lkkJ. Emlne Saadet Tan, A- merkez şefi 3alın Fatih merkez şefll~lne, 
siye Holfet, i'stanbul pakeL memuru Fethi Geyve merkez şefi Ahmed Se.mi :Erenköye, 
Engin, Galata memum Ahnıed Nedim, pos _ Demirci merkez şefi Muhtar Afrln Bursaya. 
ta memuru A!>dfil ~:nil, paket memuru Ali Keskin memuru Ahmed Turnn Demirel şef
Kemal, Mustafa Hilmi, Beyo~u memuru llğine, Menemen merkez şefi Hasan Ragıp 
Mehmed Muhtar. istanbul paket memuru A- Nazl!ll merkez şefllğl:ıe, Nazmı şefi Faik ön 
li Remzi Çamlıca, Kadıköy memuru Ali Ke- der Izmlr telgraf servisı şeflfğine, Çlnga mer 
mal, İstanbul Baıa::ıd memuru Mehmed Mu kez şefi Kemal Behlsll merkıız şefilğlne, An
rad, nakliye memuru Ahmed Hamdi, Beya - kara posta. memuru NaU serm te!Itğlne, 
zıd memuru Ali FerlJun, Beş!ktaş memuru Edlıb İnal Istanbul telgraf memurluluna, A
Mehıned Mazaffe:-. Tophane nremuru Ah - tlye posta memll?'Juğuna, Adana memuru Jln 
med Bayrı, İa&anbu! paket memuru Hay _ ver pınar menıurlu!;una.. Pınarb~ memuru 
rettin Sökmen, Galata memuru Falz. Bey _ Hulusi Trabzon memurluğuna, izmır t"lgraf 
oğlu memuru Ali llaydar, Galata memuru memuru Cevde~ Karşıyaka memurluğuna. 
cemal, İstanbul telgraf memuru Rauf Şem- Karşıyaka memmu İbrahim İzmlr telgraf 
aettln. Beybellada memuru Mehmed Şera _ memurluğuna, Ceyhan memuru Rıdvan An
fettin, İstanbul pe.lcet memuru Fatma Mü _ lta.ra muhasebeclllğ! memurluğuna, Kasta -
nevver, İstanbul telgrar memuru Mehmed monu muhas~bl:~ı .. r.ı?muru Ahmed O~z h& 
Hllınl Tevfik, paket memuru Hüseyin Hlk - sab işleri mudurlu~u tetkik memurluğuna, 
met, Üsküdar memuru Mehmed Bult:.sı. İs _ Kastamo.nu ınemuru Adll Mudanya memur-

İzı:ın (Hususi) - Kültür lisesinde imtihanlar neticelenm~ ve bu sene ilk mezunlarını vermiştir. Kültür lisesi 
edebıyat lcısını!'ldan 54, fen kısmından 16 talebe mezun olmuştur. Fotoğrafta mezunlar bir arada görülmektedir. 

tanbuı A.ltsaray memuru Mehmed Tevfik. ıutuna, Istanbnl telgraf memnıu Sadl Yalo-
Amasya memuru Hüseyin Hüsnü, Anko.ra va memurluğunı. nakledllmlşlerdir. 

teıgrı~s m.:,r:;: :dı!~ :ı;;ş~denlu: ....... 8öriiü·r.·Cia"ii·fr:··katff.as.iidi ....... 
İzmlr telgraf me:nuru Kemal Büke, İstan- Burdur (Hu.susi) - Köyüne bazı 

bul telgraf memuru Baki Silleyman. Diyar - şeyler satmak içın gelen küçük seyyar 
bakır memuru Hayrl Ceyhan. Ayvalık me - t parasına tama ı k 

Hn-- l +....- - . sa ıcının en yo unu e -mum w:ıo;y n .&.U.Yl'ı Konya memuru Şukrll "ld"' a··k 
Kaya, Geb7.e memuru Hattı. İstanbul tel _ sen ve 0 ur u ·ten sonra da üzerinde 
grat memuru Pevzı Tuncer, Galata memu - bulwıan 30 lirayı alan, izini kaybet • 
ru ~l.\mll Eke, Ayancık meınuru Necatı Me- mek için de ölüyü parça parça ederek 
rlç, Istanbul paket memuru Fatma Miiyes - muhtelif yere gömen Söğüt köyünden 
ser, posta memuru Vahab, Muş memuru Ah- n-ı.: v • 

med Nuıi, Akhlaar memuru İbrahim Şevki, ~r oglu M'~hmed Emm hakkmdıı 
İstanbul memuru Ahmed, Ankara telgraf verilen idam kararı Meclisce tasdik e
memuru Ahmed Uslu, posta memuru Hamit, dilmiş ve hüküm bugün yerine geti • 
Konya memuru Ömer Naim, Ankara teigre.f rilmiştir. 



,_7 Temnmz 80N POSTA 
Sayfa ıt 

Genç kızlar, sizi bekar erkeklere 
cevap vermiye davet ediyorum 

Mareşal izmirde hava 
birliklerini teftiş etti 
İzmir 6 (Hususi) - Şehrimizde '!>ulu. 

nan Genel Kurmay Başkanı Mareşal Fev. 
fad ) çocuğunun beşiği başında kocasını bek • zi Çakmak dün ve bug:.in İzmir müstah. 

İngiltere -Fransa ve Rusya arasında 
3 noktada anlaşma oldu 

(Bqtarafı l rnei say a kem mevki mıntakasındaki ordu bir!ikle. "lbahvnrlar ve maalesef bunu_ ya.pa. rl.ar. !iyen, eve sarhoş dönen kocasından üste. . k 
• J -- f lik te cN" · b kl d' ' eli d · y·ven rı"ni tefticı eylemio:lerdir. Klazomen i:.li a. 
iten bugünkü genç kızın haysıyetıa~, ı - ı. : ıçın e e ın.» ye ayaK •. metı"nde~ bir ord; bıılig~ini teftışe gi<.len 
~ı· . kadınlık gururunu kıracak bır ta. kadınların macerasını. nikahlı karıları tl. 

ını, 1 zıyorfar zerine katibi .adilde senedle metres tı.tan Mareşal, bir köşede duran seksen beş 
~ıc:a~~J:rdarıberi. bu a~keti okur _ v.~ ~rılarını . çocuklarını terkedip elin yaşlarında muhterem bir ihtiyarla kar~ı. 
k kadın.tik namına sinirlenıyor ve ken. j suflı kadmlanle parasını meyhanelerde laşmış, derhal yanına gitmiş ve elini öp. 
dienkendime: cMuhakı..ak bu~ünün genç yiyen scfjh kocalann rezaletini öğrenmek müştür. Bu muhterem sima Umumi Har. 
!kızları gazetemize cevab vererek hakla _ istiyenlcr hukuk mahkemeleri k3pılann- bin maruf fırka kumandanlarınd:ın, Ma. 
nnda söylenilen bu yanlış fikırleri C•.r _ da biraz dolaşsınlar. reşalimizin hocası mütekaid albay Efe 
hedece!k ve kendilerini müdafaa edecek _ Türk kadını eğer sadakatsizliğe, ha - Ka7tmdı. Efe Kazım, Mıresali;ı bu mü -
lerdir. zannediyordum. Fakat anket de • vailiğc başlıyorsa buna amU olan ~ey on. heyyiç hareketi önünde kcndiler:ni al -
vam edip gidiyor, er tek vatanriasalrımız !arın bu nevi erkekler eline dü~üp genç nından öpmüş ve müsafahad:ı bulunmuş. 
çala kalem, bug:inün genç kızında ten - kızlıklarının, güzel hülyalaının ınkisarile tur. 

(Btı§tarafı 1 inci !ayjada) 
3 - A vrupada, herhangi yenı bir tc _ 

cavüzden mütevellid buhran vukuunda, 
üç devlet derhal istişarede b.:lunacaktır. 

ğüne karşı vuku bulabilecek bir taar4 
ruzu harb sebebi olarak kabul et~ek fa 
tememesinden doğan güçlükler hariç 
olmak Ü2'ere, Moskova, halli oldukça 
sıkıntı verecek diğer bir mesele daha 
ortaya koymaktadır. 

Münazifih meseleler 
Üzerinde henüz herhangi bir anlaş _ 

maya vanlmam.1ş olan münaaunfih me. 
sele de. şundan ibarettir: Almanya kendisine Baltık memleket 

lerinde istinad nok'iafarı temini i~iD 
doğrudan doi!ruya bir hareke~ bu .. 
lunduı'Tu takdirde tnkih edilecek hattı 
hareket meseiesi. Tallın veya Riga'dı 
Alman lehtarı bır cPutschı. Moskovada 

- Garanti sistemine dahil olın:ımakla 
beraber, istiklali :iç müttefikten herban. 
gi birisi için elzem sayılan diğer bir dev. 
let tecavüze uğrad!ğı takdirde, üç n:üt. 
tcfikin vnziyeti ne olacaktır? 

bir taarruz başlan~ıcı olarak telfıkkt 
~~~le~e~ 'e bu takdirde Sovyetler Bir
lıgı 1htımal kendi stratejik mevzile .. 
rini teminat altına alacak tedbirleri der 
hal ittihaz edecektir. İn~ilter ve Fran 
sa böyle bir vaziyette derhal müdaha .. 
le mecburiyetinı kabul edebilirler mi 
Mesele tetkike laYJktır. Zira hakika .. 
t~~ Hitl€r tarzı da tamamen böyledi?'2 
Fuhrer: kurbanını yutmadan önce par .. 
çalamaktadır. 

ikid edilmedik nokta birakmıyor ve genç duydukları acıyı unutmağa çabdl:ımala. Atış poligonunun açılma resmi 
kızlarımızdan, kadınlaımıızd:uı bu ya - rıdır. Yoksa Türk kadını sadakatin, jf - İzmir 6 (Hususi) - Mareşal F»vzi 
zılara !karşılık en küçuk bir mukabele fetin, dünistlüğün, fedakarlı~m nı.!mu - Çakmak bu akşam saat on dokuz otuzda 
çıkmıyordu. Nihayet geçen g:.in bır kndın nesidir. 1 Kiiltürparka gelerek Behçet Uzun rc!a. 
okuyucumuz bu anketi okuyup sinirl<>n. Türk kadını, yalnız Türkün değil, :n. katinde fuar sahasını g,,.zmiş, fuar mü -
miş, 0 bize bir mektub yollad • Bu m2k - sanlığın iftiharla anacağı meziyctlcrjn esseseleri ve bilhassa devlet paviyonlatı 
tubu da gazetede okudum. O da benim h>f"psine maliktir. Namusludur. idareli - önünde ayn· ayn d•ırarak izahat amııstır. 
gibi bekar erkeklerin ithamları karşısı!'l- dir, muktesiddir. Eğer süslü ise s:is ka - MaTeşal atıcı ge'lçliğ~ tahsis edilmek 
da Tüt.it kızlarının susmasına şaşıyor: dının hakkıdır, fakat o bu süsü kendi az üzere İnhisarlar Vekaleti tarafın!ian jn. 
cBiz modaya uyuyorsak erkekler uymu. parasile yapabilmek için. çabalanı;ktadır., şa ettirilen kapalı. atı~ poligonunun açıL 
yor mu? •• Birkaç senP evvel şalvar giyer. Kız san'at mektcblcrine devam eden, ma törenini yapmıştır. Bu tô!:ende Orge. 
~i. Dar paçalı pantc:lon f{iyerlcrdi., dikiş dikmesini. şapka. çanta. eldiven yap nt>ral Fahreddin Altay, İzzeddin Çalışlar 
Şimdi öyle mi giyiniyorlar, dedikten s.-m. mayı öğrenen ev kadınlarının çokluğa ve şehrimizdeki generaller, ~rn1: Müda 
ra genç kızlanmlzın memleketteki bir bugün •bu işleri yapan san'at sahiblerini faa hava müsteşarı hazır bulunmuşlar • 

Böyle bir vaziyed karşısında l ngi-ltere 
ve Fransa, tecavüze uğryana yardım 
pensibini ve istişared! bulunmağı kabul 
etmektedirler. 

aüru kız san'at rnekteblerinde ev jşi, el ürkütecek bir sayıya çıkmıştır. dır. 
işi, dikiş ve Hh .• oğrendiklerin., ev işini Tür~ kıtlarını, Türk kadınlarını, Türk Törende bir nutuk söyliyen belediye 
hepsinin ~vdiğini ve bunu yapmakran kadınının bu sayısız meziyetlcri:ıi gör -1 reisimiz kapalı atış poligonunun gençli • 
iftı1ıar duyduklarını söylüyor. Ve be _ ı miyen, inkar ede!l bek1r bayların, yalnız ğin büyük bir ihtiyat·ına cevab vereceğini 
kirların mektublarındaki ithamların sırf kendi şahsi tecrübelerinden al iıkları in. sövlemiş ve İzrnirin tazimlerini ]',1i1Ji Şt. 
evlenmemek için birer bahane olduğunu tıbala _bütün xadmıan i~ham eder mahi - fe iblfiğını Mareşalden rica etmiştir. 
OAve ederek mektubunu bitiriy'lr. ye~tekı yazılarına cevao \"ermeğe dc.vet ı Mareşal poligonun kordeliısını keser -

İzmirli kadın okuyucumuzun bu mck. edıyorum. v,e ~ ... ~lara b.~ s~.alı .soruyoru~: ken sunları söylemiştir: 
tubu bütün ithamlara tam bir cevab 1cş - c~vl~~me~;"an bug.rnk:.ı erkeklere g.ı. - İzm?r belediyesinin gösterdi,!i muvaf. 
kil etmemekle beraber gene kızlarımızın venılcbılir mı. fakiyetten dolayı İzmirlileri vP kendile. 
bu lradaT ağır .sözler 'karşısında tahammül Kendisini müdafaa ve erkekleri itham rini tebrik ederim. İzmirlileri" saadet di. 
etmediğini gösteren bir işaret olduğu için etmek istiyenlerin cevablannı ismime liyere'k açılma törenini yapıyorum.~ 
a satırla.n büyült bir memnuniyetle oku - Son Postaya yollamaıannı rica ederi:n. KordelAyı kesen Mareşal poligona d:ı
dmn. · Ve onlara mektublarmı gazetede ne~rct- hil olara'k tetkiklerde bulunm1ış ve si • 

Halbuki ankette genç kızlara edilen tireceğimi vadediyorum. lahla iMt ~tışı bizzat vapmıştır. 
binbir jftira var. Buniarın en başında o. Çünkü genç kızlarımıza karşı söyle - MM"eşal şerefine Kültürparkın Göl g:ı. 
nun aı1e yuvasına merbut olmayısı. geli. nilen kötü sözlerin yalnız birkaç gene kı. zinosunıda bir ziva!et verilmiştir. 
Yor ki ha'ta buradan baslama-ktrıdır. zın değil, bütih di~er Türk kadınlarının Aktif hava birliklerİnİT'I tathilo•h 

Bekar vatandaşlar! Türk kadınının en lisanından mukabele gôrmesini bir ka _ 
1 bü dm olmak sıfatile çok istiyorum. zmir 8 (Telefonla) - Maresal Ç:lk -yük meziyeti iyi bir aile kadını oluşu. k 

d Tü Suc.d Dcrvış· rna bu sabah sekizde Gaziemirdeki ha. ur. ··ı:ı kızı ~jrk cemiyetinin hangi ta. 
a,._,_ SON POSTA_ Beka~r 01-·yucularımı.. va birliklerini teftis etmis VE' aktif h:w=1 U1Masmdan olursa olsun evlendiği zaman '.11.u 
..., d · k zın mektublarını neşr•• d""vam ""'.rrıeı-;e müdafaa birliklerinin tatbikatmda bu _ .,-vasına iış ün.bir kadınd:r. Türk ka - ~ " " "'-
dm d" beraber genç kızlarımızdan bunfara ce. Junmuştur. ı unya yüzündeki anaların en mu 

Geçid resmi 

Sovyet!C'r ise, bu muamelenin hnngı 
devletlere şamil olacağını isimlt'tıle tnsrıh 
edilmesini ve Baltık devletlerinin de bu 
meyanda bulunmasını istcmektcdi:l~r. 

Bu hususta da bir komprornis bulun 
muş ve mevzuubahs devletlerin isimlen. 
ni gizli tıtmakb beraber, bunlar i;in ayn 
bir liste tanzim edilmesi, bu listenin da 
esas anlaşnuya raptı teklif edilmiştir. 

lbtirazi kayıdlar 

Sovyetler, isimleri listeye alınncak o _ 
lan ve İngiltere iie Fransr. için hayati bir 
ehemmiyeti haiz !>ulunan Holônria ve İs. 
viçrenin garantisi hususundı ihtırnzi kn. 
yıdlaT ileri sürmüşlerdir. 

Moskova mükumeti, bu devletlere ya. 
pılacak olan bir tecavüzden mütevelHd 
haırbe iştirak etmek için. TürkiyC' ve Le. 
h~anın, İngiltere ve Fransa ile yapm.ş 
oldukları mütekabil yardım anlaşmasın1 
mümasil anlaşmaiarla kendisı ;~e de bağ. 
lanmasını istemiştir. 

Bundan başka, listeye alınacak • olan 
devlet:eıVı dahili rejimlerinde vukuu 
melhuz herhangi bir değişikliğin ne su. 
retle telakki edileceği m~elesi ıfo mev _ 
zuubahstır. 

Şimdilik vaziyet bu merkezdedir. Mü _ 
zakerclere devam edilecektir. 

Bir mesele 
Paris 6 (A.A.) - Petit Parisien ga

zetesinde Bourgues yazıyor: 
Sovyetler Birliı1inin Holand.:1, İsviç

re ve Lüksembur{!'un toprak bütünlü-habbetl~idir, en feda!rapdu:. ,...,JJ- . vab gelecek olursa onları da dcrccde _ 
lnanmıyan1ar bu husuıo:~~· . 

~:~~1:~~zı~ü~kr· ~~~ e ı..~~~ "ivaset Af eminde 
Öğleden sonra saat on altıda Kml~J. İngiliz askeri heyeti 

luda topçu. muhabere ve piyade alayla _ 

ev'JenJ?l(llk çağına g "'(Baştarafı 3 ncü ıayfada) 
luncıya 'ka<lar neş mücadele etti'rj Tiirkleri de ora-biraz d'üşk" ı ., 
1'81" k b h un ° ~bil - da "rmek istiyorlar. Herşeve hatta 
maz ~ a :ı dahı . 0ı.t denilen Filistindeki kardeşlerinin davasına da-

k ~ bütün 1-:ı.& "' •<ltteri affettJre - hi hıyanet etmeyi İtalya ile samimi bir 
ce . ~da; kudretli bir maıeret telakki e- anlaşma yapmaya tercih ediyorlar. O 
dDe-bılırdı. • . . .. 

F ~- Tii" k . Id Italya kı, Suvevşde Mısırlılardan baş-a.ıı;at r kadını bır "-ere anne o ı1 . w • 

J\ kasının emır ve kumanda etmemesın-
mu artık onun için hayatta ilk pl.ıind;ı d M 1 ··şt k nf t h"b" 
-M! d e ısır a mu ere · me aa sa ı ı -

nnm yaptıklan resmı geçidde hazır bu _ (BGftaTafı 1 inci sayfada} 
lunıınu~. Geçr.f resmini 5 binrien fa:;'a general Lund olduğu halde bu sabah 
kövlji heyecanla ta-kib etmiştir. İstanbula dönmüştür. 

İzmir halkının sayın Mareşali arala _ General Lund, bu akşam rnaiyetile 
nnda .gönnekten duydukları sevinç son. birlikte Çanakkale ve İzmire gidecek-

t . f suzdtw. Genel Kurmay Başkanı h~r geç. ır. 
tikleri yerde, halkın en ic~n !"~:ıhür _ Cumartesi gunu tekrar İstanbula 
len1e lkBrŞllanmaktadır. Nitekim dün ge. dönmüş bulunacak olan General Lund, 
ce Mareşalimizin seh•r gazinosund:l vali. gece Scmplon ekspresilc Londraya ha 
nin ziyafetinde b1ılunduklarını haber a _ reket edecektir. 

Sovyctlerc cevab 
Loııdra 6 "A.A.) - Dün iki defa b:&• 

riciye nezaretine giden Corbin, bu sa
•hah Cadogan 'ı ı:ıörme;c üzere tekrar 
harici}eye gitmiştir. Bu hararetli fa -
aliy_et So~etlerin son tebligatına gön
derılmek uzeıe bulunan cevabla ala • 
kadar r.öriHlll€'ktedır. 

Halifaks L~ndrrıya gitmiyor 
Lond'ra 6 - Iyi haber alan mahfel· 

lerde sö. lendiğine göre, Sovyet hülrıi
metinin tekliflerine ccvab vermek ve 
pakta dair müzakereleri tacil etmek ü
zere Lord P'alıfaks'm yakında Mosko
vava gitmesi ihtimali vardır. 

Bu s:ıbah bu haberi veren Daily 
Exp1°€'Sf gazetesi, Sovyet hükiimet 
mahfellerıle tam saHihivetli bir İngi
liz devlet adamı arasınd~ yapılacak o
lan bir t-emasın şimdiki gü~ükleri sü
ratle faa.te edcbileceaini yazmaktadır. 
Hariciye mahfe1Jeri bu haberi kat'i -
yctle tekzib etmektedirler. ....................................... -............ _.._.. 

BANKA 
K OMERÇiYALA 

ITALYANA 
'Tamamen tc:Uye edllmlf aermaye.ı: 

700.000.000 ltalyan Lireti 
Merkem : MİLANO 

Buuın İtı.iyada, İstanbul, İzmir, Londra 
ve Ncvw-\:vrk'ta Şubeleri Tardır. 

ffarietclı;J B&ıJtalanllUll: 

BANCA COMMERCİALE İTALİAH& 
<Frnnce) Parıs, Marsellle, Toulouse, N1cl.1 

Menton, Monaco. lılontecarıo, Cannes, lwm.. 
le.s - Pins, Vlllcfrancbe - sur - Mer, ~ 
!anca CMvoc). 

~~ n şey yavrusu ur. d" h d dl · t ı~ 
H"p'm· . t • . d T~ ır ve onun u u arına naye e uıe-" ı ız cemıyc ıçın e yaşıyoruz. R-

n1ti d.. ı . . , · d , ye her zaman hazırdır. 
unya ar gıbı dağ.a,.nn tepeSın (' te;c F k b h t k" b··ı- t kl"f] · 

lnn hallı:, gazinonun rtrafında kesif tir SON POSTA - Dün sabah Ankara
küt1e halinde birikerek büyük askeri şirt. dan şehrimize avdet eden Ge
detle aloşlamıştır. neral Lund, Perapalas otelinde bir 

BANCA C'OMMERCİALE İTALiANA 1: RO: 
Ml!!NA: Bucares~. Arad, Bralla, Brasov, cıvı 
C~tamat, Galu, Slblu, Tlmtcboara. ~ 

:1....... • • a at u usus a ı u un e ı erı-vt1şımıza vakit geçirmıyoruz. Hanl!ın1tz _ . A 1 L 
1 

d I 
etrafımıza bir gl>z atacak olursak Türk ~iz, ~irizrrfih!a~ı~ız _bugu~e kadar ııp ce e etme~ Azım ır • 
bdınlannın bu meziyetlerini pek y k omatık tebcssum erın ar asına sa -
dan görürüz. a ın. lanan '.mutlak bir huc:umette~ başka bir 

Tür-k kadını ev kadınıdır. Türk . se:vle 'karsılasmad: Fakat giln gelecek, 
llfn temizliği, Türk evinin misafirpe e~ı - bu ikiyüzliilük sona erecektir.• 
Ii~ dünya yüzünde me~hurdur. ner. Görülüyor ki İtalvan gazeteleri, si -

Bugünkü Türk kadının:ı analannd yasi münakaşayı, terbiye hududu ha-
da'ha az kanaatkardır demek ise abes :~ ric;ine çıkararak kar~akarışı~ _vavel:,. 
'tur. Türkiyede çok zengin 60.lOO ailenin ~.a':,urmaktan ~kin~~v~r ~ ıkıde b:r, 
oturoukları evlerden gayri Türk evleri. on~ne ~len ~ıl1et1 ıst_ı~IAlm~en ~la -
ilin yüzde kaçı üç odadan fazladır, ve bilecefü t<>hdidı?e kendı ıstedıklerı yo
Tnrit .kadınının yüzdt- kaç nisbeti evinde la getirebilec_eklerıni ~~n1yorla~. Bu e
~etçi kullanıyor. Dünkü orta halli ev. fendilere, Dımyata pırınce. gıcrerk_e~ 
leırin bjJe iki ahretliği bir aşçısı ·k· h" evd~ki bulf!llrdan da olabıleceklerını 
ftııeıt • • ' 1 1 1 

iZ - k k b"} b" çısı vardı. Hele konakların, sarayla. sövl~ek, yap?labilece mu a ı ır 
nn debdebeleri unutuldu mu? tavsiyedir. 

bun K.ız:anmızın .lıaviliğinl'! gelince, ben · Se!i.m. &,~'l'· Clttllç 
llftn 

8 ınanmıyorıum. Türk kızı d-ünvn yü. 
de hAJA •santimantal> kalahilmiş o h 

fan Y~A?e. kadındır. Maddiyetperest de: Sokakta nAra atan s~r oş 
fildir. HıSSıyatı okşanıld ır. b" k d kal d 
lirler te'lkin ed.i)d".X.· '.61•. ona iyi te - ır a m ya an 1 

.. ı,151 .vakıt nlesiye feda - ( fad ) 
kAr olmasını ve o.esıye ba.ıı.ıanm b" Başta.rafı 1 inci .ay a 
Ur. 6 3!.,nı •- başlamıştır. Neş'e, geç vakte kadar iç-

v •• • • • miş ve kendisini bilmiyecek crerecede 
Eger Tüflk kadını aılesmı mes'ud eck sarhoş old kta · od k 

·· u n sonra gazın an çı -
miyorna, eğe:- Türk kadını korasına '!a _ mıştır. Vaktin gece yarısını g€Çmesi-
dık 'kalmıyorsa bunun amıli ve suç~usu ne rağmen Neş'e, kendine sahih ola _ 
ı~oo Türk erkeğidir. Çünkü muhakkak mıyarak nara atınağa başlamış ve sus
iki o ilk baştan sadakatsiz.liğe kadınını m:sını ihtar edenleri de dinleıniyerek 
lcınnağa, başka kadınların alakadar ol - bagırmakta ~vam etmiştir. 
lnağa, sok!ağa çıktıklan zaman müte - Sarhoş Neş'e, zabıtaca yakalanmış 
'Vazı giyinen karısının gözleri önünde en ve müdavatı yapılmak üzere evvela 
ilk giyinen, en süslü gezen kadınlara bak hastaneye gönderilmiş. bilahare de 
~a başıamı§tır. Geceleri sabaha kadar mahkemeye verilmiştir. 

(Btı§tarafı 1 iTtci aayfad.a) 
Jetler arasında yapılmakta olan rnüza 
Jrerelcrde şekle aid bazı terakkiler ı·ldu. 
ğunu öğ'reneceklerdir. 

Anlaşılan Moskovada öyle hir eser 
yapılıyor ki, her bir kelime. her bir sa _ 
br ve cümlesi emsalsiz akademik bir kıy. 
meti haiz olacaktır. Ancak zaman acaba 
şaheserler yaratmağa mfusaid midir? 

Bizoe bilakis ace!e edilmek :icab e. 
diyor. Yazılması uzıyacak bir Moslrova 
diplomatik şaheserinin neşrinden evvel 
korkulur ki, bütün zahmetleri bop \"1 _ 

ka!"acak vak'a ve hadiseler olmasın. Fn • 
ıkat MO!lkovanın a::eiesi olmadığı görülü. 
yor. Çünkü o, bol vakti olan, :ıhval ve 
vukuata hakim bir adam gibi davranıyor 
ve demokratların her bir Jeni teklifi yt>. 
ni bir istekle kartılıyor. 

Sovyet Rusyamn teenni ile hareket.ine 
bir şey denilemez. Fakat unutmamalı k.i, 
her geçen gün ve ıaatten istifade kollı _ 
yanl&r wnlır. 

Sünıer Bank sermayesine 
19 buçuk milyon lira 

ilave ediliyor 
Ankara 6 (Hususi) - Sümerbank 

sermayesine 19 buçuk milyon lira ilA -
vesine dair olan Meclis rumarn.esine 
alınımştır. 

müddet istirahatten sonra, öğle yeme
ğini İngiliz sefarethanesinde yemiş ve 
öğleden sonra da, beraberinde mih -
mandan kurmay yüzbaş: Orhan oldu
ğu hnlde, şehrimizin temaşaya değer 
yerlerini gezrniştır. 

General Lund, akşam yemeğini hu -
susi o1arak Perapalasta yemiştir. 

i~nissuud hUkOmeli 
ile Irak arasında · 
bazı ihtilaflar çıktı 
Bağdad 6 (A.A.) - Irak parlamen _ 

tosunda tıaricl siyaset müzakereleri esna.. 
sında _söz ala~ başvekil Nuri S:ıid Pa§ıı, 
Irnk ıle İbnıssuud hükumeti arasındaki 
münasebetlerde bazı ihtilatlar çıktığını 
bildirmiş ve Bağdadın bu ihtilaffarı Mı _ 
sınn veyahud diğer bir memleketin hs. 
kemliğine tevdie hazır olduğunu jlave et • 
rniştir. 

kak ile İngiltere aranndaki münase _ 
betleırden bahseden Nuri Said Paşa, as. 
ıkeri hazıı-lıklar için Irağa beş milyon İn. 
giliz liralık bir istikraz vermiş olan ln _ 
glltereıniıı dostane semahatini bilhassa 
ika ydetmiştir. 

Nüfus yazımı kanunu 
Ankara 6 (Hususi) - Niifus yazı -

mı deneme kanun layihası Meclis ruz
namesine alındı. 

BANCA COMMERCİAf.E İTALİANA l 
BULGARA, Botla. Burga.s, PloYdlY, Va.ma. 

BANCA COMMERCİALB İTALİANA Pa 
L'ıı:OITI'O, Alexandrle d'Egypte, ElltalılN. 
Port - Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA • 
GRECA, At::na, Plre, SelAnlk. 

'BANCA COMMERCİALE İTAL~ 
TRUST OOMPANY, Pihlladelphlıı. 

BANCA COMMERCİALE trAT.fAVI' 
TRUBT COMPANY - New-York. ~--~ 

Müşterek Bankalar 
Banque F'rançalsc et İtnllenne ponr 1'&1111 
rtque de sud, Pari.1. 1 
A~ımtlnde: Buenos-~. Roearto f 

8~alt ı 

BRESILYJ.,cia: Sao-Paulo Ye batiıca fllda 
lerhıde şubeler. 

CHİLİ'de: Santlago, Valpara.tao. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqunıa, llfı 

dellln. 
URUGUA Y'da; Montevldeo. • 
IS~'NC-\ DELLA SVIZZEKA İTALİANA.ı 
Lugano, Belltntı0na, ChlBMO, Locamo. 
?.urtch, Mendristo. 
JUNCA UNGARO - İTALİA.NA 8. A. 
Pe4te n ba4}ıca Şehirlerde Şubeler: 
URVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, Su.salt. 
Jl..UICA İTALİANO - UMA. 
Uma CPerou> da baflıca Şehirlerde °*; 

ler: 
a.utCA ITALIA.NO - GUAYAQUIL 

Ouayaqutı. 

lıJ&anlnd Merllesl: 

Galata. Voyvoda Caddesi, Karaköy PallG 
Telefon 44845. 

İstanbul RüroS'Q: 

Alalemcla'! Han. Telefon 22900 /S/ll/l2/(J 
Bl-:rotıu Bürosu: 

l.stJklll C9 ddesl No. 247. Telefon: 410'8. 
Kası11ar icarı: İtalya ve Macarl.'ltan lflll/ 

ve Touric;Uque çekleri ve B. c. i. TRAViı'Lı 
LER'S çeklen. 
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MiYiZ? 1 
ıım•·· "Son Posta,, ıun Hikayesi 

~ GiDECEK 
l-~ım~-1111111111-llllıı. 

Son yirmi beş yılın 
meşhur cinayetleri 

"'azan ,• inci Ö• ı.url ,,1111-1111~ • <BaştaraCı 8 inci sayfada) dona çıkannı:a. Eğer bu '!>üyük cinayeti 
ı, •fi AllMl_.....&a Ahmed, elindeki usturayı kemali sü. işlemiş ise, Allah ve kanun onun cezası. 

Senden ayrılalı 15 gün olduğu halde 1 deşi d'e cenub vilayetlerinden birinde 1 znklaştı. . . 
kunetle bir kayışa sürerek biliyordu. A . . nı verecektir. 

. . ikad kt b zamadığımdan musiki muallimi imiş. Ben de onu ağır adımlarla takıb ettun. nasımn kapıya doğru gitmekte olduğunu Polisler, onu teskin ve teselli ettiler: 
görür görmez kQŞtu ve 'Omuzlarından - Siz üzülmeyi~z efendi. Böyle bir ıundıye be • ar me ~- yav· eminim Bu tip benim mizacımla müthiş bir te. Babamla Cemil bey bizi evin kapısınd!l 

0.o1a~ı knıd mazbur ?.orelcegı~e her tara. zad te•kil etti;.ı,: halde ona uyabildim. O karşıladılar. Yabancı erkek ise, bahçeye 
Bugune a ar u guze yerın - s- 6' • . . ·ı b 
ıfı.nı dolaştım. Bütün kış görmediğim ai. da bana uymağa çalışıyor. Hatta hazan gırmış, yanımı.~a .. yakla!mıştı. Cemı ey 
lemle bol bol başbaşa kaldım. Artık sa.. rbu ağır başlı erkeğin benim kadar çocuk şaşkınlığı~ı g.oru~.ce gulerek ba~a bu-

• - 1 cak bir şey gibi bir kızın çılgınlıklanna takıldığını raya henuz bır gun evvel gelmış olan 
na mektub yazmama manı 0 a görüyorum. kardeşini tanıttı. Demek bu uzun boylu 

yakaladı. Kadın, bağırmak jçin ağzını aç. şey tasavvur l-\i1e edilemez. Hiçbir za
tı. Fakat ancak, kısa ve belirsiz bir çığ. rnan, ne olursa olsun bir evlid ana ve 
lık çıkarabildi. Çünkü, oğlu büyük avu. babasının kanına giı:fü•z. Hemprenizl 
cile anasının ağzını kapamıştı, sonra kuv. yakın bir zamanda bulumz in~allah. Kim 
vetli bir kol hareketile anasını yere yık. bilir hangi ahbab~na gitmiş:ir. 
tı. Kııfasına müthiş bir yumruk indirdi. Yaşlı adam ~-ç~ni ~ekerek cevab vcrdL 
Elini ağzından çekti. Kadının bayılmı~ - İnşallah oyledir. Zarar yok.. ben 
olduğu anlaşılıyordu. İhtiyar vücudünde yanılmış olayım!. 

kalmadı. kumral genç adam Cemil beyin kardeşi 
Şimdi küçük masr.ı.mın başındayım. He. İşte kard'eşim on beJ günlük hayatım Cela1di ... 

rıüz doğan güneş ağır ağtr yükseliyor ve bu dekor içinde sakin ve sessiz olarak o günden sonra Celili görmediğim bir 
Torosların çamlarla örtülü sırtlan birer geçti... gün olmadı. Nereye gidersem karşıma 
mmrüd yığını halinde parıldayorlar. .. ........ ·" .. · · .. · · .. · .. ·· · "· " .... · · · • çıkıyordu. Hep beraber olduğumuz za. 
Kuşların sabah iarkıları. çağl.~yanın .t~t. ...... · ......... · · · · ··· ·· · .. · .. · .. ·" ..... manlar benimle pek az konuştuğu halde 
h sesine karışarak yaylanın sukunu ıçın- Melike gözlerini benden ayırmıyor. halimi, ha. 
de genişliyor, dağılıyor .. · * reketlerimi dikkatle takib ediyordu. Ev. 

Başımı kaldırıp açık pencereden uzak. (Bir ay sonra) veıa sinirlendiğim halde zamanla alıştım. 
lara bakıyorum. Biraz ilerde yüce dağ. Cemile! Hatta onun bakışlarının sadece benim 
darın arasında derin bir yarık teşkil eden Kağıdı kalemi alıp masanın başına 0 • üzerimde dolaştığını hissetmekten zevk 
Gulek !boğazı ve yamaçlara sarılarak turduıtlı Fa·kat nereden başlıyacağımı ve almağa başlamıştım. 

yalnız kısa ve mukavemetsiz hareketler 
gör~nüyor, sesi çıkmıyordu. 

Ahmed, vahşi bir hayvanın soğukkan. 
lılığile elinde duran ağzı açık usturayı a. 
nasının .gırilağına dayadı ve bıçağı bir. 
denbire bastırdı. Bir musluktan su akar 
gibi kan boşanmağa başladı. Garib hırı1 
tılar duyuldu. 

* kıvrılan yollar görünüyor. Sonra bu ye. ne yazacağımı bilmiyorum. Öyle şaşkın Bunun manasını bu akşam onunla ilk 
şilliklerin ortasına serpilmiş kü~ük evler bir haldeyim ki ... Bu geçen günler zar. defa yalnız, yaylanın uzak bir köşesinde Aradan bir a~ geçti. Bir gün Topkap1 
ve nihayet çamlar, ağaçlar; berrak çağ. fında nelerle karşılaşmadım bilsen. Sana yapayalnız kaldığım zaman anladım. O. karakoluna gelen orta yaşlı bir adam, 
la yanlar ... İşte Bürücek ... İşte Torosla. bun lan yazıyla olduğu gibi ifade edebile. raya kaıdar nasıl geldiğimizin farkında elli beş, altmış yaşlarındaki ktz kardeşi. 
ırın bu (jzel yaylası ... Yazın bunaltıcı ceğimi zannetmiyorum; fakat yazaca. bile değildim. Celal bir kelime bile söy- nin bir aydanberi ortadan kaybolduğunu 
sıcaklardan kurtulmak için Çukurovalıla. ğım. lemeden yirüyordu. Nihayet durdu ve söyliyerek dedi ki: 
rın koştukları bu serin köşe ne kadar ho. hiç yüzüme bakmadan: - Hemşirem İsmet hanım. bu civarda 
•uma gitti bilse:::ı. Bütün çocukluğumu İs- Buraya geldiğimin kaçıncı g:Jnüydü Elekçi mahallesinde şeyh Cemaleddin e. 
v bilmem. O akşam babam muallim CC'mil - Burada biraz oturalım mı? diye 
tanbulda geçirdiğim için yurdumun koy. fendinin tekkesinin bir c.dasında oturuı 
nunda saklı olan bu güzellikleri ancak beyi ziyarete gitmişti. (Bu muallim sana sordu. ve çamaşırcılıkla maişetini temin P.der. 
şimdi görebiliyorum ve bu yalnızlık, bu geçen mektubumda bahsettiğim muallim. Sesimi çıkarmadan küçük bir taşın üs. Hemşiremin otuz yaşlarında kadar bir 
sessizlik beni hiç sıkmıyor. dir.) Ben de ekseri akşamlan olduğu gi. tüne oturdum. Celal de yanıma oturmuş. oğlu vardır. Ahmed adındaki bu genç 

bi kardeşim Jale ·ıe beraber çıkt c tu ve gene gözleri üzerime çevrilmişti. 
Şimdi bu satırları okurken herhalde 1 ım. e. Yenibahçede Gure-ba hastanesinin ittisa. 

mil be - · k d Gayri ihtiyari başımı önüme eğdim. hayret içindesin. Senin romantik düşün. yın evıne a ar gidip oradan baba. lindeki cBezmivalide camisinin~ müezzi. 
1 k b . d 1 k - Melike! Başınızı kaldırsanıza. ğ 1 w celerinle alay eden Melikenin böyle ko. mı a ara ıraz o aşma niyetindeydim. nidir. Fakat hafızlı ına ve müezzin igine 

Y ll Bu sert ses beni şaşırtmıştı. M dd d nuşmasına şaştın değil mi? o arda koşuşan birkaç çocuktan başka rağmen scfahet içinde yaşar. ütea i 
ki kt H d d d ğ - Ne tuhaf ve· sert konuşuyorsunuz, k t 1 ( t 1 ·ı d A · Evet hakkın var kardec:im. Fakat ben mse yo u. er a ım a e işen manza. apa ma an me res erı. var ır. nnesı. 

v ~~ k ıburalarda senin "ibi biraz fazla hassas rayı seyrederek yürüyorduk. Cemil be. ni sık sık döver, para ister ve iş ence e. 
r. Hafifçe gülümsedi ve yavaı bir sesle d B d b" t·· h 11 k' ı · bir arkadaş buldum. O bu dağların sü. yin evine artık pek az bir mesafe kal. er. u a, u un ma a e sa ın erınce 

mırıldandı: • 
ık.ununu öyle ince bir lisanla analtıyor kJ mıştı. Etrafıma dikkatle baktığım ıçın malfımdur. Şimdi şunu demeK istiyorum 

- Anlıyorum. Gözlerime bakm:ığa kor k' h · · b b b t' t b't d ~1 
telkini altında kalmamak imkansız.. fa. yolun kenarındaki sete oturmuş olan er. 1 emşıremın u J?,ay u e 1 a 1 

<'5• • 
kuyorsunuz. Çünkü beni seviyorsunuz. dir. 

ıkek nazarı dikkatimi celbetti. Burada Hiddetten titriyordum. Yerimden sü- Polisler sordular: 
hiç görmediğim bu yabancı, gri bir pan. ratle kalkarken: _ Yani?! .. 
talon giymişti ve mavi gömleğinin yaka. _ Sizden nefret ediyorum diye bağır. 
sı açık duruyordu. O da beni görünce dım. Kolumu tuttu: 

* On beş gün sonra idi. Top'kapıda Elek. 
çi mahallesinde şeyh Cemaleddin efendi. 
nin tekkesi sırasında oturan birkaç kişi 

karakola müracaat ederek. bir mtlddet. 
tenberidir, otu,.dukları sokakta taham.. 
mül edilmiyecek kadar müstekreh bir 
koku ile iz'aç edilmekte ildu1tlanm, fa
kat bu kokunun nerecen, hangi nden 
geldiğini anhyamadıklarını söylediler. 

Topkapı merkezinden gönderilen bir 
kaç polis, tarif olunan sakala girdikleri 
vakit hakikaten fena bir koku De burun. 
lannı tıkadılar. Yapt1klan tetkikat 
neticesinde bu kokunun şeyh Cemaleddin 
efendinin tekkesi bahçesinden geldiği an.. 
!aşıldı. Ve zabıtaca aranan ihtiyar kadı .. 
nın cesedi bahçede pırasalar arasında bu.. 
lundu. 

Ana katili Ahmed, o gün tevkif edil:ii. 
Muhakemesi üç sene sürdü. Nihayet ida
ma mahkum edild~ ve bir sabah pfat he. 
nüz sökerken, baş ve ayağı çıplak olarak 
Yenibahçe meydanına getirilen hafız Ah. 
med, hazırlanan darağacında sallandı.. 

rıldı. Jlli Jtenaal .. .........................................• ·-··-·----···--
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlln 

Türkiye fllbeleriı. 

Galata - İstanbul - bnıır 
Deposu: lst. Tütün GümrOfQ 

kat bu arkadaş senin gibi bir mektebH 
kız değil •.. Babamın çok eskiden tanı. 

aığı genç lbir muallim. Şimdi liselerden 
birinde edebiyat muallimliği yapıyQrmuş. 
Görünüşüne bakılırsa 30.35 yaşlarında 

kadar var, fakat şakaklarında birkaç tel 
beyaz saç pırıldıyor... Tanıştığımdanberi 
bana kar~ı ciddi ve samimi davrandı. 

Şimdilik burada yapayalnız... Esasen 
rkenrusinden biraz küçük bir erkek :Jtar. 
d~inden başka kimsesi yokmuş... Kar. 

dikkatle bakarak doğruldu. L~kayd bir 
tavırla başımı çeYirdim ve yolumuza de. 

vam ettik. Onµn birkaç adım arkamızdan 
yürüdüğünü hissediyordum. Evin önüne 
gelmiştik. Jale bahçe kapısından içeri gi. 
rer girmez: 

- Yalan söylüyorsunuz. Doğru söyle. 
diğinizi iddia ediyorsanız gözlerime ba. 
kın. Sizi bekliyorum. Gözlerime bakarak 
benden nefret ettiğinizi söyleyin. Aldan. 
dığımı yüzüme karşı haykırınız. Aramız. 
da henüz samimi bir arkadaşlık bile yok. 

- E\1et .. bana övle geliyor ki, he111. 
şirem oğ'lu iarafındıı.n yok edilmi~tir. Da. 
ha doğrusu öldür.i1müstür. Çünkü. ka. 
dıncağızın gidecek hiçoir yeri yoktur ve 
ben icab eden her tarafı aradım. Çünkü 
bu herif, her türHi cinayeti irtikab ede. 
cek kadar akak bir mahluktur. Dinsiz, • ~ Her türlü banka İfİ * 
imansız, vicd~nsız bir sersı"rid\r e! .. ,Si~,.. ~13 0. Hak~:.o::::ıı:======---=--= 
yalvarırım .• Allah aşkına kardeşim' olmakl3 <'.lllleri: FılC 

Ayni zamanda bu çehrede kurnaz ve 
hafif müstehzi bir zekan•n izleri var -
dı. İşte bu çehrenin bu manası Kadri
yeyi sinirlendiriyordu. 

Bizet'nin Vieille Chonson'u bitince, 
faborenin üzerinde dönen genç kız ih
tiyar dostuna: 

- Bu şarkıyı annem çok sever de -
di .• Size gene onun çok sevdiği bir baş
ka şarkı okuyayım. Eski bir şeydir,,, 
Rukoko bir romans ... Moeris... Bili -
yor musunuz.. Hiç dinled!niz mi? 

- Güftesfrıi ve bestesini Madam So
fi Goy yapmıştır, bi1irim. 

Genç kız büyük bir hayretle onun 
yüzüne baktı: 

- Siz bunu nereden biliyorsunuz. 
Bunu bilen bir tek insana rastgelrne -
dim. Onu annemin eski notaları ara -
sında bulmuştum. Siz musikişinas mı • 
sınız? 

- Hayır .. , Yalnız musikiye bayılt -

- Baba diye ~slenerek koşa koşa u. 
..ıı 7"'~ • 

dedi1\J:.soor. "'-=.._ ======--= 
(Devamı 13 üncü sayfada) 

.. SON POS'J'A., VP.1 'TFF'R.İKASI: 7 tm bu • ö~i'ktaŞ saat•1mam ... Ben tanı -

~~~5~~~;~~1~;;!5~~~~~=Si!!!!~!!~~:~~~bavat o~·~Cl.gın. Yanı: kadar ... ötesi u -~ _ ~~aıi Açıkô' 

Sevg ilis-.. Emine ge,.t'""'.. '"'~ otnrduğu vakit 
ihtiyar adam: 

- Benim yüzümden azar işittiniz de
di. Öyle değil mi? 

Genç kız: 
Nakleden: Hatice Hatib - Halam çok iyidir, dedi. Beni hiç 

Halası: _ Ah .. öyle mi'! .. azarlamaz!. 
- Nasrl olur; di .. İyi pek iyi!.. - Ya! .. 

ye söze karıştı. Kad Bayan Nuruhayat - Niçin cya!• Yani halam fenadır 
rlye, Belkıs hatta yeğeninin konuştu _ demek mi istiyorsunuz?. 
Aysel bile yazıldı - ğu ihtiyara nefret - Hayır .. fakat bana öyle geliyor ki 
lar. ve ikrahla baktı. asıl Fikri Ertekin Bey kadına izafe et-

- Hala; Belkıs Sonra yavaş sesle mek istediğiniz meziyetlere maliktir. 
Kadriye hatta Ay · Emineye sordu: - Belki eniştem halamdan da daha 
sel istedikleri ~ey · - Şu durmadan iyidir. Fakat halam da iyi bir insan -
leri yapmağa me · konuştuğun ihtiyar dır. Kadıncağız üç kızile uğraşıyor. Si-
zundurlar. Ben de adamın ismini olsun zin üç kızım.: olsaydı. Kim bilir siz de 
öyle ... Ben imza fa- biliyor musun? nasıl sinirli olurdunuz! 

rım... 1 t B 
an a amam. u ne. - Hayır hala bil- - B~r kere benim üç kızım ve d"'ha 

- Emine!. Emine!. Orada mısın? · l · f d 1 "' 
vı şey enn ay a miyorum. İstiyor - açı0- so"yliyevim böyle u"" kızım olmaz-Bir ses, tıkana tıkana Eminenin is - l b'l v . d K .; , 
o a ı ecegını e zan sanız birazdan ken. dı. 

mini çağırıyordu. t · B" 
ne mı yorum... u · disine sorar kim ol- _ Ne demek?. 

- Hala buradayım. "k d d d' yu a a a ıspan duğunu öğrenirim. 
Halası kapıdan içeri girdi. Fazla süs- ser ... Niçin ... Her An - Çünkü ben onları kırbaçlardım. 

1 .. b' b · · ı· V b d k h - lamıyorum Bu cevaba fena halde hi.ddetlenen u ır esva gıymtş ı. e aşın a e - alde şuna, buna i . · ede 
narı geniş bir gü11eş şapkası vardı. Ve yilik yapmak içir. .,em,. n ~ ~ ~im Emine kaşlarım çattı: 

oldugu belirsız ın . . · 
bu tuvalet ona pek de yaraşmıyordu. değil... Benim bil - 1 ahb b ld ? - Benım akrabalarımdan çok garib 

. . . . . sana a o un. . . b h ed' . 
O salona girer girmez Emine yerin - dığim dıspanse:r fakir yerlerde açılır ... j gidemezsın! 1 _ Genç değil ki bunda bir mahzur ol bır lısanla a s ıyorsunuz, dedi. 

den f ırlaaı. Onu karşıladı. Hem de zengin ve fukaraperver ha - · - Ne büyük kayıb... sun... - Hakkmız var, dedi. Te:-biyesizlik 
- Evet hain .. buradayım. nımefendilerln merhametile değil... - Zaten sen daima kimsenin yap - _ Genç değil fakat serserinin biri .. ettim! Onları tenkid etmeğe hakkım 
_ On dakikadır seni arıyorum. Şu sıhhat ve içtimai muavenet vekAleti - madığı şeyleri yapan ve herkesin ynp· _ y00 hala ... Niye serseri olsun? o yok. Ihtiyanm beni mazur -görünüz ve 

dispanser lis tesinde ismini yazdırman nin,' belediyenin geniş bir organizas - tığı şeyleri yapmıyan lnadcının biri - da bizimle ayni otelde oturuyor. Bu 0 • pek rica ederim .. başka şeyden konu -
için beyefendi seni görmek istiyordu. yonile ... Ben bunu anlamıyorum. Yap- sin. tel de Adanın en pahalı oteli. Günde şalım. Söyley iniz bakalım halanız be • 

Bayan Ertekin yana çekildi. O ko .. mam .. yapmıyacağım, anladınız mı ..!.. Evet hala!.. Esasen baştanberl ben en aşağı on, on beş lira masrafı vardır. nim aleyhimde neler söylüyordu. 
caman şapkasmın arkasında kaybol - Genç adam söze müdahale etmek bu işe muarızdım. - Devenin bası!.. Kim bilir odası - Hiç bir şey söylemiyordu. Yani 
muş bulunan ufak tefek bir delikanlı lbımdır zannetti: - Sen bilirsin. kuçıncı !katta .. ka°Ç liralık bir odadır. sizin şahsıntzdan bahsetmiyordu. Yal-
me\•dana çıktı. Genç adam bir deri cüz - Bir imza atmakla ne kaybediyor - - Evet bala ben bilirim. - Canım şimdiki kızlara karışılrnı - nız benim kendiliğimden ahbab edin -
dandan oldukça kirlenmiş bir kağıd sunuz? dedi. Siz de biraz merhamet Çok bozulmuş bir çehre takınmış o- yor! Benimkiler de öyle değil mi? Ne- miş olmakltğımı iyi bulmuyordu. 
çıkardı ve konuşmağa başladı: hissinizi tahrik ediniz. Kalbiniz böyle lan genç adam deri çantasının i~ine me lazım ne yaparsan yap ... Fakat bak - Kendisi gibi harcedecek çok para-

- Ddktor O~z beni buraya yolla - bh' §eyi yapmanıza mAnl olmıyacalktır. kirll kağıdı koyarken halası· ona: bizi tanıştırma, bize yaklaşmasın iste- sı olmıyan ihtiyar bir adamla ahbablık 
dı . Bu akşama kadar bütün isimlerin - tmza atamam.. beni rahat bırakı- - KadriyelerlQ beraber banyoya gi· mem ha!.. edinmenize kmyordu değil mi! 
liste üzerinde bulunması Iazımmış. nız. decek misin? - Peki hala ... Esasen o da sizlerle - Eğer benden bir şey öğrenmek i .. 

- Ben dispanserle meşgul değilim. Halası hiddetten kızarmıştı: - Hayır ... Hayri amcama ranaavu pek ahbablık arıyor görünmüyor. tiyorsanız ·siz susunuz ben söyliyeyint> 
Rica ederim. Beni mazur görünüz. - İmza atmazsan dedi; dfspanseN verdim. Beşde onunla pllja gidiyorum. - Sana şunu söyllyeyim de gerisi <Arkası nr) 

tı. 
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Macun h.okkasının rolü 

Sayfa 13 

Hikiye: Gidecek miy.m? 
(Baştarafı 12 ııci sayfada) 

~~n birdenbire söylediğim bu uygunsuz 
sozlerden dolayı beni tahkir ediniz. Şiıp. 
he içinde kalınağı sevmem. Eğer boş bir 
ümide kapılmışsam yarın burayı derhal 
tcrkedeceğim. 

Hayatımda ilk defa böyle bir vaziyet. 
le karşılaşıyordum. 

O tekrar etti: 
- Bakınız ve söyleyiniz. 

renin önüne doğru ilerledi. Kalbinde ka
rışık ve biribirine zıd hisler vardı. Şa. 
kaklan zonkluyordu ve nefes almakta 
güçlük çekiyordu. Ani bir kararla kapı.. 
ya döndü ve ayaklarının ucuna basarak 
odadan çıktı. Evin arka tarafındaki kn. 
pıyı kapadıktan sonra kendisini yapayal. 
~ız bulunca korktu. Fakat yavaş yava§ 

Bu sual Mdelling'e" ölnündedkif ednfes j - Bu .. ne macunu, ağa. hazretleri ? d 
mai~ tatlısın an, yuz erce e a aha _ Uyku macunu T 'k· b" gözlerini tavana dikerek, şöylece il -

. H k .. .. ""-'a ın, ır par - .. .. 0 du· le:ıiz geldı. eyecanmı pe guç zapte - maktan fazla yemi I şunuy r · 
Gözlerimi kaldırdım ve onun mk oa. 

kışları karşısında büyük bir gayret RÖS
tererek: 

ilerledi. Serin rüzgAr göğsüne çarptıkça 
ferahladığını hissediıyordu. BöyJeoe ne. 
reye gittiğini bilmeden yürüdü, yürüdü • 
Artık yorulmuştu ve göz kapakları ağır. 

deoi1di. Az kalsın: Uyku ye ge mez. - Çok şükür, macun hokkasından 
- Benden - .macwunundan maksad nedir? vardım dilenecek bir ihtiyar d<>ğilim. laşıyordu. Hemen oraya oturdu. 

·•• Hayreddm aga "evrek · · k g··ı - v •• • • Diyecekti.. . ' b ge\ ıe u e Ancak, teessufe şavan olan bır cıhet 
rek cevab verdı: .. . "' .. 

..:~~~kat, derh~.ı k:ndisini toparlıyara~< _ Onu, ehli bilir .. erbabı bilir ... E-j 'ı'arsa, ~udte1adddıd zevfcelerdenhve )'u~. -

- Sizden nefret ediyorum dedim. 
Beklemediğim bu sözleri duyduğumdan 
dolayı sizden iğreniyorum. 

Celillin od~ı bir gaz lnmbasile aydın. 
~.anmıştı. Genç adam ertesi sabah gitmek 
uzerc bavulunu hazırlamıştı. Soğukkan. 
lı olmağa çalıştığı halde muvaffak ola
rnıyo~~u .. ve ha.y~ltında hiçbir kadın için 
kendını uzmemış olan Celal ıztırab çeki. 
yordu: 

•~ut etti... Çünku, şu sofranın başına gw er bu b" erce goz e er en sar ınazar, enuz ır 
w gece ır parmak alır da dama- t k ed · b 1 otururlarken, Hayreddin aga ona çok gwına ç 1 .. w • • e zevc en bıle mahrum u unuyo -

Elleri iki yanına sarktı ve öylece kal
dı. Derhal oradan uzaklaştım. İnce yol
lardan koşa koşa iniyordum; fakat titri
yen bacaklarım vücudümü artık taşıya. 
maz olmuşlardı. Nefesim tıkanıy<Yrdu. 
Yolumun üstündeki bir ağaca tutundum. 
Oraya yığıldım. Gözlerimden yaşlar ini. 
yordu. Başımı ağacın gövdesine dayadım 
ve orada dakikalarca gözlerim kapalı bir 
halde kaldım. Alnımda, saçlarımda kor. 
kak bir el dolaştı. Gözlerimi açtım. Celfıl 
karşımdaydı: 

.. . . . . a arsan, sen de oorenırsın. B" ı h h kk mu hım bır derJ verınıştı: D . ~ rum... ınaena ey , şu macun o ası, 
- Göze girmek .. ve, gözden duş - edı. benim odamda zarif bir si.is teşkil et -

n.ek... * mckten başka bir vazife ifa edemi ye -
Müfrit ve telaşlı hareketlerin, ekse- Melling, dairesine avdet ettikten cek. .. Asıl hayreti mucib olan noktası 

riya fena neticelere dayandığ: ~üphe- sonra, soyundu, dökündü. Gecelikleri- şurasıdır ki; bu macun hokkası, Hay -
sizdı, buna binaen, bu işde derhal ken- ni giydi. Hayreddin ağanın tavsiyesi reddin ağan1n odas•nda ne münasebet
disini ileri atması, garib bir mana ile mucibince, yata.ğına uzandı. Macun le bulunuyor? Biitün havatı, kadm1a
tefsjr edilir .. bu şüphe ile, derhal göz- ho1~asının kapağını açtı. İçinden bir rın vuslat zevkine mahrumiyetle geç -
den düşebilirdi. parmak macun alarak damağına çaldı. miye mahkum olan bu zavallı adam, bu 

Melling, bu mfilfilıaza ile, derhal sü- Macun, biraz fazlaca baharlı olmak- sihirli macundan, acaba ne istifade e-
kılt etti. Kısa bir düşünceden sonra: la beraber, son den~cede lezzetli icli. diyor . Mutlaka bu da, .şark sarayları- - MeJike rahatsız mısınıı? 

- A~ık yatmalıyım diye mırıldandı. 
Ağır agır yatağına doğru giderken ya. 
kınlardan gelen çok hafif bir kadın çığ .. 
lığı duymuştu. Garib bir hissin tesirHe 
hemen dışarı çıktı. Evin aşağısındaki 
yolda bir gölge kımıldıyordu. Kostu koş. 
tu. Melike ile karşı karşıya geldller. 

- Celal ne oldu ne var? diye telaşla 
sordu. 

-· ~u mesele, kendi arzularına kal- Melling, bu hareketine tatlı tatlı git- nın mühim bir sırrı. Hiç şüphe yok ki, 
~t§ hır keyfiyettir ... Sizin dininiz, ve lerek: bu gidişle, pek yakın bir zamanda bu 

- Hayır, hayır diye kesik kesik söy. 
lendim. 

Meli~e ayakta zorla duruyor gibiydi: 
- Bır şey değil dedi, bir kurbağa .• dal. 

d art>m hayatının Adetlert müsaid olsay- _ Ne bahtiyar bir sark hayatı yaşı- sırrı da öğreneceğim. mıştım, beni korkuttu. ı, bu meseleyi, en şerefli bir is olarak . .. .. .. .. 
&ruhde ederdim M f:h yorum ... Bir macun hokkam eks.ikti. Me1lmg bovlece ı:luşumırkıen, artık 

. .. aama : ' arzu O d ta l d .. S 
buyururlarsa, kendilerine f k k _ a, marn an 1• goz kapa·kları ağır!aşmıya başladı. es-

Ceialin biraz evvel bana emreder gibi 
konuşan mağrur sesi titriyordu: 

- Melike beni affedin dedi. Sizin kıy_ 
metli tatitlinizin bu güzel gününü harab 
ettim. Bunu bilerek yapmadım. Sizi se. 
viyorum ve sizin de beni sevdiğinizi zan_ 
netmiştim. Aldanmışım. Bir daha karşı .. 
nıza çıkarak sizi hiddetlendirmiyeceğim. 

Celal sordu: 

- Bu saatte niçin çıktınız? 
~·nlarından bir boca teda;ik re~eb·ı·a· Diye, kendi kendisine söylendi. ler, yavaş vavaş uzak~aştı ... Bugünü, o 

c..ı ı ırız. O k k d b"" ··ı h .. d . Fakat Melike cevab verecek halde de 
Diye, temkinlı bir cevab verdi. ; şar ta bütün paşaların, vezirlerin, a ar uyur: eyecanlar ıçın e creçır -* padişahların birer macun hokkası ol _ misti ki, hislerine ve sinirlerine biraz 

ğildi. Sendeliyordu. Celal atıldı: • 

Yemekten, pe<k neş'eli kalkt la duğunu işitmişti. sükun verebiimek için, derin bir uy-
ı r. k ·h · d 

Nefis Kıbrıs şarabı, Hayreddin ağa- Kendisine bu macun hokkasından uva 1 tıyacı var ı. 

- Melike ne oluyorsunuz? 

Gen.? klz kendini toplamağa çalışıyor
du. Goz yaşlariyle ıslanmış olan kirpik. 
!erini güçlükle kaldırdı ve onun sualini 
duymamış gibi: 

nı? ~afasına tatlı bir sarhoşluk ver _ bahsedenler, şu tafsilatı da Yermişler- Fakat, hayret ... 
nuştı. Melling ise, bu frenkçe okuma eli: Tam bu uvkuya hazırlanacağı za -
yazma meselesinin bahşettiği yeni bir - Bu hokkaların içindekı leziz mad- rnan, oda kaornn:n usullacık açıldı~ım 
h~ya~ dalgasile o kadar heyecan içinde de, müthiş bir sihir kuv\·etine malik _ hissetti. Halbuki, her 11ecc bu kaoıvı 
~ı kı, hiç bir yerde durup oturacak tir. Vezirler, paşalar ve padışahlar an- bi.ivük bir dikkatle kilidlemeyi adet 

alde değildi. cak bu sihirli macun savesindc :niıte- etrnisti. 
Ha~reddin ağanın (Çarıebru) bade- addid zevceleri ve yüzl~rce gözdeleri Melling, bu ırece nasıl olup da bu a-

melerınden biri, iki tarafa savura saYu- idare edebilirler. Bir parmak macun, deti ihmal ettiğine havrette kaldı. f ~e
ra Fçubuklan getirmişti. en ihtiyar kimselere, bir anda gençlik rh'e ı?irenin kim o1duaunu anlamak i

. akat, volkan gibi kaynıvan hisleri- kuvvetini vermive kafidir ... Binaen - çin başını kaldırdı ... Bu~ün, harem 
nın d • w 

M ll~orun an bir türlü oturam1Yan aleyh, şarkın efsanevi havatmdı ma . daiı<~inde gözüne ifü:miş olan g~nç 
e !ng, odada dolaşarak piposunu. iç- cun hokkasmm oynadığı rol, çok mü - haremai?alarından biri iJe karsılac;tı. 

meyı tercih etti. himdir. Gece kandilinin alaca karanlığımla, 
. Hayreddin ağa, çakır key · i." 7..eyJ...: Demişlerdi. bu ırenc hnr<'mni!aSJ. avaklarının ucuna 
~ı çı~a"t}k ~.Çin, sedirin k"" . :- ' Uing, bu sözleri hat1rladıkça gü - basa basa, Melling'in yanına geldi. 

mış.. :ı<1mdar çatm .. s:ı -itlre ~ Sırtüstü uzandığı yatağında, (Arkası vnr) 
arası~a gömülmüş .. ~ :...- . "3" ile l 
çulbugun ke'hlibarını ·, s at ka. l 
lanna dolan dum b ' 
"-l ··fı·· anla &~ıri~ıi n_.J ali 
uc o uyordu '' 
. Melling ise, kalın '2 hı ı o .. 

nnde, parl k • 1 uzc-
cırdat a ve zn~ ............ ,.1ulerini gı

a gıcırdata dolaŞlyor .. serseri na
~rlarım, odanın eşyası üzerinde gczdi
nyordu. 

:·1lh için kuvvetler 
arasında muv2zene

si2lik lazımdır 1 
(Baştnrafı 7 nci sayfada) 

sulh acaba bu müvazene ile korunabile. 
cek midir? 

Yukarıda gördük ki 19M ınüvazenesi, 
MACUN HOKKASI 

n· o zaman harbe mani olamamııştı. Maalc-ıç bir şey üzerinde karar kılamıvan 
Mel!" g'" • sef bugün de bir mani telakki olunamaz. 
b. ın ın gözleri, birdenbrie küçük Bir tarafın ihtiyatsız ve tecavüzlü her 
ır kavanoz üzerinde duruverdi. Yum- ı 

ruk büyüklüğünde olan bu kavanoz, hangi bir hareketi harbi he!" an alev iye. 
cidden yüksek bir san'at eseri idi. bilir, zira bir tarafın diğerinden fazlrı. bir 

Ac af ar ve Yarova 
hattında yaz tarifesi 

başladı 
Dünden itibaren, Adalar ve Yalova 

hattında yaz tarifosinin tatbikine başlan. 
mışh.r. 

Badema, Yalovaya adi günlerde 9,15 
de, 13,35 de ve 18 de üç vapur gidecek ve 
Yalov.adan da 6,30 da. 13,10 da v~ 17 de 
üç vapur gelecektir. 

İçimde bir şeyin kırıldığını hissettim· 
fakat artık orada fazla durmamak Jazı~ 
ge1diği~.i dü_şünerek doğrulma~a çalış.. 
tım. Vucudum titriyordu. Celal çekine
rek kolunu :uzattı: 

- Bana tutununuz. 

Onun kolunu tutarak kalktım. Gözle. 
rim hal§ ıslaktı ve yanaklarımdan yaş.. 
lar süzülüyordu. 

Şimdi evde ve odamdayım. Ba-
şım hala yerinde değil. Gece hayli ilerle. 
miş olmakla beraber bir türlü uyuyan11_ 

yorum. Annem. babam evdekilerin hep • 
si yattılar ve ben geceyle yapayalnız kal. 
dırn. Ay dağların arasından başını uzat. 
mış, yaylanın derinliklerine nüfuz ede. 
bilmek için bol bol ışık serpiyor. 

Düşünüyorum, bütün bunlardan sonra 
b:bamın bu akşam söylediklerini dü§il_ 
nuyorum. 

Herhalde Cemil bey benimle evlenmek 
için bir arzusu olduğunu babama açm 
olacak ki o da Cemil beyin çok a.lh- b 1

1ş 
"dd. . 5u aşı, 

cı ~. ~e ı~ce bir adam olduğunu saatler. 
ce .soy.edı durdu. CelAlle onu mukayese 
etti. Celfüi küçüklüğündenberi tanıdığı. 
nı ~e bu çocuğun daha o zamandan deh. 
şetlı yaramaz olduğunu ilave etti. 

Bu farkı ben de biliyorum ben de " .. ' go_ 
ruyo:.Um· .. Cemil ince ruhlu bir insan, gü_ 
z~ı soz. soylemesini biliyor. Celal ise çok 
curetkar, lbir kadına nasıl muamele d. 
l r..: • b·1 e ı. 

- Gidecek misiniz Celal? diye mırıL 
dandı. 

Başı genç adamın omuzuna düşmüştü. 
Cem~. koı:ar~nın arasında tuttuğu bu in. 
ce vucud:ı sufli arzulardan uzak bir his
si_n, ~i~diye kadar duymadığı bambaşka 
hır hıssın sevkiyle sıktı: 

- Melike artık bunlardan bahsetmi
yelim. 

Yaz geceferi lstanbulu 
kimler eğlendiriyor ? 

<Baştarafı 9 ımcu snyfnda) 
Ankara tiyatrosu. Bu istidadlı gençler. 

den müteşekkil heyet, zarnar. zaman tür. 
l~ isimler altında çalışmış, fakat e.<;aslı 
b~r faaliyet gösterememişti. Bu s<!nc 
bıraz daha olgun ve gayretı· g·· " · . . ı oruyıruz • 
Zekı Al~an ısminde çalışkan bir genç f. 
d'are edıyor. Muhtelif yazılı eserler oy .. 
nuyorlar. Mahrumiyet içinde bu kadar 
başarı da, bir Aferin hak eder. 

.!şte ya~ geceleri, küçük mızıknlan, 
muten.e~ programlariJe karşımıza çıka. 
rak hızı eğlendirmeğe çalışan heyetler 
bunlar. ll• 

HU.~rct Safa Coşkun 

M 11" korkacağı yoktur ve çünkü arada nıüvn. 
tı e ıng, derhal kavanozu elıne aldı. zene vardır. İşte müvazenenin harbe 
er tarafını evfrip çevirerek baktı: 

Bu postalar, Pazar g-Jnleri, köprjden 
8,25 de, 9,30 da ve 22 de Yalivadan da 
6,40 da, 17,30 ve rn de kalkacaklardır. 

Pazar günleri de .\dalardan köprüye 
gelen son vapur, Büyükadadan 22,30 da 
hareket edecektir. Gerek Adalara ve ge. 
rek Yalovaya giden ve gelen vapurların 
her gün beş tanesi Haydarpaşa, Kadıköy 
ve Modaya münavebe ile ıığnyarak Ana. 
dolu sahi1i ile irtibatı temin edecekler _ 
dir. 

ece5.nı ı e bflmiyor. Fakat her şeye 
rağmen sana, hatta kendime itirafa çe 
kindiğim halde ... > • 

ISTANBUL HALK 

TiYATROSU 
Kenan GOler ve 

nrkadaşları 

Bıı •lcıam Beykoz iılrnle 
tiyatro1JUnda 

"il mani ilmamasımn sebebi budur. - J.~füzelerde bile az görülen bir 

'
ahe nıı-1- t O halde harbe kat'i m3ni olabi1°cek ser... l\J\a ediniz, ağa hazretle-

ri kır lmas B yegane vasıta, iki taraf kuvvetlerinin •• 1 ın. unun bir eşini daha 
bulamazsınız. denk olması değil, sulh cephesinin behe-

Diye, mırıldandı. mehal kuvvetçe ve her türlü harb ve za. 
. Hayreddin ağa, M elling'in bu sözle- fer unsurlarınca tefevvuk etmesidir. Üs. 

rıne o kadar şaştı ki, az kalsın kendini telik sulh cephesinin tefevvuku kimseve 
tutamıyarak: bir ziyan ıretirmez, çünkü onlar bu kuv. 

- Gdvur kl veti sulhün temininden başka bir rn:ık-
lonl d a ı ... Ayol, bir kavanozun sadla kullanmazlar. Ancak, bu tef evvu-

Tırhan vapurunun sDrat tecrObeleri 
yepıldı 

m~n an ne olacak?. Onun eri-
ne, rnucevber işlenıeU, altın b. .: kun nasıl ve ne iJe temin olunaca~ı mese- Mersin hattı için ısmarlanan vapur-
noz koyanın. ır ava- lesi kalır! Demokratlar bunun hRllini lardan, Etrüsk'ün eşi Tırhan, bugün -

Diye, ba~'lracaktı. Rusyanın bu cepheve iJhakında arıvor13r lerde şehrimize gelecektir. 
Fakat, MelUng't gücendlrm kt ki, do~udur. Çlinkii Ru~yanın sulhrüle- Almanyada Tırhanın sürat tecrübe. 

kinerek bağırmadı. .. GOnden e .. en ç~- re katışması müvazeneyi tesis değil, biliL si icra edilmiş ve makine ve kazanla _ 
tan efendinin gözOne gf""n bgun: su - kis bozacaktır ve bu dn sulh lehine ola- rında yapılan tadilattan sonra 13 96 

d. h n: ' ugun de k .. - ' . 
pa ışa ın takdir ve teveccüh·· .. ca ctır. O halde bar1şc;ıların bugun bu. mil yaptıgı- anlaşılmıştır. unu ceı ··k b. 
beden Mellfng'i memnun etmek f - yu ır azimle yapacakları ve vnpmağa . . 
tın k d ırsa- mecbur oldukla t w·ı J Tırhan, şehrımize geldıkten sonra, 'l açırma ı: rı şey. ne vası a ı e o ur. . .. w 

_ ,..,.,,1...ıı...· d tum' Madernk· k sa olsun, karşı tarafa tefevvuk etmek 01_ Mersin hattına ışletıınıege başlayacak-vı= ouı os .. ı, avanoz t 
hoşuna gitti. Şu halde, onu sana hedi- malıdı~ .ve barış ancak bu suretle temin ır. 

• olunabılır· kahir bir t f k1 ================ Ye edıyorum. Bergfizarıın olsun ... için- ' e evvu e. 
deki macu d b H. E. Erkilet 

n a, ca a... ···•••·······••··•····•···•••·•· 
- Ay, bunun içinde macun mu var? E a E··:;.·j;;~·:;.·~·~·~·~ ... 

M- Macun var ya .. açıp baksana. NurJ Genç Dur 
tı illfng, kvanozun kapağını açtı, bak- ve arkadaşları 
l~d Çin.deki hakik renkli maddeyi kok - 7 Temmuz Cuma ıık~amı Şeh-

1. Bu madd d f k remini ln~ırah batıç sinde 
kada ı ... u e e, sert a at, iliklere C 1 L V E J K A O E R h{e~ı 6:1 Yen baygm bir koku vardı. 

ıng sordu: Murad Şamil varyetcıi 

Aşkı 
Yuaıı, beııtcleycıı ve 

biuat orkestrayı 
idare eden 

Muhlis SabahattJn. 
büyüle Orkcıtra Bale Görleıi ve Böyı 

S. Attılının ldıreılnde 

Melike fazla bir şey yazamadı. Kale_ 
mi bıraktı. Gözierinden akan bir damla 
yaş satırların üstüne düşmüştü. Pence-

Uzunköprü iskan 
Vahidi Malzemenin cinsi Kıy ast 

Temel taşı MS 
Kerpiç 

Adet 
Tuğla 

• 
Kiremit cyerlh • Kireç 

Kg. 
Sam tın 

• 
Siyah boya 

• 
Çivi «muhtelif boyda> • 
Cam çivisi • 
Cam macunu 

:1 

Cam M2 

AMCA BEY 
8 Perde Mipl Rew.ü Oto K t• • 

o ı varyeteıı 

Hallll OlcuJto Telepati tecrübeleri 

Memurluğundan · • 
Miktarı 

vasatı fiat Tutan 
kuruş s. Lira kuruş 

1528.47 450 00 6878 11 
1,018750 -000 35 3565 62 

11000 1 20 182 00 
568750 1 20 6825 ()() 

14240 s 00 427 20 
25000 1 00 250 00 

62 80 00 18 60 
4925 18 00 886 50 

6.250 40 00 2 50 
125 40 00 50 00 

110.00 120 00 132 00 
YekQn ••••••••• 19167 53 

Yukarıda cins ve miktarile fiatlan hizalarına yazılan ceman 19167 ı· 
k eı· d ki · c • ıra c53:t ıym ın e ınşaat malzemesi pazarlıkla satın almacakt p 

· · ır. azarlık 10/7/939 tarıhine rastlıyan Pazartesi günü saat cl4, de Uzunköp .. fsk• . . .. 
t kk 0 l k · ru an ıd:ıresınde mu eşe ı omısyon huzurile yapılacaktır. Bu malzem . t .. 
k · enın aınamına veyahud bir ısmına talıb olanlar ifatlan tutarına göre ot 7 5 t . 

• • 
10 

, emınat akçeleri veya bu m"kt n ihtıva eden banka mektubl ·ı 1 :t-an e muayyen an... t . 
etmele · ilA ı - c. ..... • ve saa te komısyona müracaat n an o unur. •49:>6, 

mı 
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Yazan: Hasan Aanan Giz 

(Son Postal S P O R 
Pazar günü yapılacak serbest 

güreş müsabakalan 
Aybey ve güzel melike Dinarh Mehmed Bulgar Fenştenofla, Kara Ali de 

Habesli ile karşılaşıyor 

Baybars dişlerini gıcırdattı. Sultanın yeni zevk alemlerı için yap-1 - Sen bugün buradasın değil mi Sa-
- Mansur! O yok mu? İlkönce (.'nu .. 1ıırdığı Faraskür köşkü, Nil .. ahilinde 1 bih? 
Mısır İncisi kararını vermişti: güzel bir mevıki işgal ediyorau. - Evet. 
- Artık kaybedecek vaktimiz yok. Cümle kapısından girince ilk ön<'e - Bak öğleye do~ru bizim ihtiyar 

Derhal harekete geçelim. yavcrlerin bulunduğu ve içeri giren gelecek eğer beni bulamazsa şu sahil 
- Evet derhal... Emirlerin silahlarını bıraktığı küçük köşkündeyim haber ver . 
- Demin anla~amadığıı.n1z iki -=ırıkta bir bina geliyor, buradan sultanın ye - Sabih çapkınca güldü: 

ksld diyordunuz? rnek odasına geçili:vor, bunun karşısın- _ Seninki nasıl? 
_ Evet Melike hazret~eri! Gün ve ilk da asıl kuleli köşk bulunuvordu. Sul- _ Bilmem hen de şimdi gidiyorum, 

öarhe. tanın yemek odası bu köşkün kulesin- bakalım iyil~ti mi? 
Mısır İncisi bir an 1üşüııdü: sindeydi. 
- Bugün 23 Nisan Perşembe, 30 Bu köşkten kulelerin en büvüğü bu- - Hadi Allah kolaylık versin. 

gen• Peı·şembe, 1 May?s Cuma, 4 Ma- lunan geniş bir avluya çıkılırdı. A\•}u- Mansur doğru sahildeki metruk köş-
ke giderek kapıya üç fiske vurdu. Zen

yıs Pazartesi nas:l bugüne kaJar bü - dan çı>kınca sahil boyunca uzanan bir 

Geçen hafta Dinarlı ile Kara Alinin 
Bulgar ve Habeşli ile yoptıklan gü· 

reşlerden iki ayn görUnüı 
tü"1 hazırlıklarınızı bitirebilir misiniz? yolun nihayetinde ve Nil kenarında ci bir köle açtı. Mansur koşa koşa 

merdivenleri çıktı, ü~tkatta ikinci bir 
- Tamamil(? Mel\ke hazretleri. sultanın yazın suva ~irmek için yaptır-
- Şu halde giın t~sbit edildi. İlk dığı üçüncü bir kö!?k bu!unuyordu ki köle kendisini karşıladı: Serbest güreş müsabakaları progra-

Hasta nas ·}? mının üçüncüsü Pazar günii Taksim 
öarbeyi kim vuracak? burası şimdilik metruktü. - • · 

Üçü birden atıldılar. 4 Mayıs Pazartesi! - Bugün iyidir Emir, şimdi uyuyor. stadında yapılacaktır. Rıdvan Bora ou vazıfeye asaleten ta • 
- Ben!. Faraskür sarayı.nda hergünkünden Mansur kapı perdesini araladı. Süslü TeSbit edilen program şudur: yin edilmiitir. 
- Bu olmad~ 

0 
halde kur·a çetteiim. fazla bir hareket ~öze çarpıyor. bir yatakta solgun bir kadın yatıyordu. Birinci güreş: Ali Ahmed - Molla Diğer taraftan umum mildürlük at-

- Pekala. Sultan Emirlere bir öğle yeme~i ziya- Ayşe! Kaçı.rıldığı gün geçirdi~i şiddetli M~h~~· .. . letizm federasyonu iflerinin tedvir-' 
Masanın üzerinden üç kağıd parçası feti verecek. ıkorku ve heyecan sonra Mansurlrı ara- lkıncı g~reş: Dınarlı Mehmed - de Dr. Ad.nana tevdi etmiştir. 

alarak üzerine üç isim yazdı. Sonra Son hadiselerden sonra en güvendiği larında geçen şiddetl.i bir mücadele za- B~~g~r :en~:ano~. . Ankarada yapılan atı, 
kağıdları bükti.i. bir ipek mendile ko- Emirlerin bile hoşnudsuzluğunu gö:-en vallı kızı harab etmış ve o gece ağır Uçuncu gureş. Kara Alı - Habeş 
yarak Aktaya uzattı. Turanşah, onlan taltif için böyle bir hastalanmıştı. Bu yüzden hata emeline Kasım Tafari. müsabakaları 

_ Bunları karıştırın ı\ktdY· ziyafet tertib etmi!;ti. nail olamıyan Mansur adeta hırsından Ali Ahmed ile, Molla Mehmed nra - .) B"l t ııı. -s d k" .. b' da k Ankara (Hususı - o ge a ıcı a. 
- Fakat kur'ayı siz çek:n. Hiç hoşlanmadı~ı bu adamların yüz kuduruyordu. sın a ı g~eş u~n d !r -;;ey .. n ~ ~ = ajanlığının tertib ettiğı atış müsabaka-
Melike güze! gözlerini kapıyarak yüze gelmek istemiven Mansur. erken- Fazla sarsılmasına rağmen hastalık manın or ya çı ar ıgı ır musa a a h' 1. d 

.. •· k ··şk ~ Jd A 1 d k b k b' .. ı· 'k . . .. dır sı Muhafız a1ayı ve şe ır po ıgonun a 
mendilden bir kağıd çekti. üçü birden den huyu ko ten ayrı ı. v u an ıza aş a ır guze ıı vermıştı. Oyle · 
heyecan içinde kağıdı ~çtılar. sahil yolunu geçerken °biraz uzakta Sa- liıtif bir yatışı vardı ki Mansur bir Iah- .. Baş~Iivanlar hakkındaki . bütün yapılmıştır. . • 

_ Baybars! . bibi görerek hemen arkasından koştu. ze durarak onu seyretti. Sonra yavaş gur~çılere meydan okuyan Alıw Ah.. SUleymamye yıllık kongreSI 
- Sabih! Sabih!. yavaş yatağa i!erledı. Hafifce yiizün - medın Molla M~hrn.edle yap~ca~ mu· Süleymaniye Spor Klübil Baozkanlı • 

Genç Emir gülümsedi: bak h - b h et ar " - Hayrola Mansur? den öptü, kız birden sıçrayarak uyan- sa anın ususı ır e emmıy ı v - gwından·. 
- Kısmet bize dü~tü. d - Kralın bulunduğu kulenin analı- dı. ır. Kull"b" .. .. l'k adi kong---' . . , u umuzun sene ı ~ 

tarı schde mi? - Gene mi sen? !.3ulgar ~?livam. ~e~ıştanof un son 12/7 /l 939 Perşembe günü saat 18 de 
- Bende ne yapacaksın? - Evet daima ben! mus&baka ıçın yenışıncıye kadar vap - Kl-b- .. - V ·ı deki lokalin "' 

w tekl'f' n· l M h d kab l t u umuzun eznecı er 
_ Ver bana, lazım. - Çok alçaksınız! tıgı ı ı ınar ı e me u e - 1 kt · t' ıde top anaca ır. 
Turanşahın Sen Lui ile diğer büvük - Artık karar verdim Av1e. ne söy- mış ır. muay'l..•en gün v~ 

Şcceretüddür: 

1 . k a· l d . d' k k 1 h . h "l d w • Ka Al' ·ı t • 45 dak'kal k Kayıdlı azaların 1 

prens en a 1rga ar an ın ırere ·u- e• • 1 epsıne ta ammu e ecegım. El- ra ı ı e yap ıgı ı ı t ·n · ehemmiyetle rica 
Baybars ilk darbeyi vuracaksınız; na- lede misafir etmesinden istifade ederek bette bir gün benim olacaksın! . maçta berabere kalan Bul!{ar pehli - saatte eşrı erını 
sıl oldu mu? . . . bir gün için babasına kralla bir müla - - Yaşadıkça. c;enin olmwacağım. vanınm Dinarlı ile yapacağı son mü - olunur. 

- Şansın açık olsun -dedi- ~imdi va· 
ıJfenizi tekrar ediyorum. Siz Aybey di
ğer Emirleri elde edecek, siz Ak1ay Kö
iemEnlcre kumanda edecek, siz de 

- Oldu Melıke hazretle:ı! Şımdı ha- kat vadetmişti. (Arkası vnr) sabakada daha iyi bir netice alaca_.W .!1'uzna_me: . 
na r.nd içiniz bakalım! ümid edilmektedir. ~., • 30. Haki t yıllık mesaı raporu. .. 

Üç kumaudan bir :tğızdan yemin et- 1 r l kll~ . .:eni Cemıyetler knnuna go~ ... Günün son güreşi Kara Ar o ma ıı. ~\lllen: r. k si 
tiler: eı·r doktorun gDnlUk 'beş pehlivanı Kasım Tafari dedi&w •;-ınamenin müza ere 

- Size sadık kalacağımıza and içi - olacaktır. '.en btir~por~: ·ırtaş saa~ .. ,,,,. heyeti intihabı. 
yoruz Melike haıretler!. 1 d f;t'~ .. ~ ~ <) ı ·) b' ' "l"kl ' 

__ Haydi yolunuz açık olsun! ., not arin an Kırk beş dakika devam ede~~ 0 ~ gin. Yan~ lrlRCI 1 8rl * .. 8 4 f> 6 7 8 9 ıo te Kara Alinin Habeş pehlivanını mag B aıi Açıko· si İstanbul Bölğe5l 

İpek maşlahlara bürlinmüş iki atın ı Gözlerde bahar lub ettiği, buna mukabil Tafarinin, bu Bisiklet ~an: 
aolu dizgin Mısır İncisinin köşkünden 2 neticeye tle itiraz ettiği malUm.dur. 1 - 1· ve 'J J-fi~ -J'39 günlerinde ya · 
çıkt:iar. Aybey, güzel Melike ile hu- s Nezlesi H.abcş pehlivanınm ısrarla yaptıği pılacağı ilan olunan Türkiye Bi.sikle' 
s•Js'.i surette vedalaşmak için !lir bahane 4 Bahar nezlesi sıcaklarda görülen blr teklif üzerine bu müsabaka 1 buçuk birincilikleri sürat ve mukavemet ya-
ile geri kalmıştı. Bahçenin tenha bir 

5 
hnstalıktır. Blmyesl zayıf ve ıenfalk olan saat olacaktır. rışları tehir olunmu~tur. 

köşesinde buluşan ik: sevgili şimdi yal- genç kızlarda ve bazı erkeklerde yaz ge- Ankara Milli kUme harici 2 - Yarış günleri bilahere ilan o-
n·z aşk ve saadetten bahsediyorlardı. 6 lince gözlerde blr kırmızılık, kan hücu -

7 mu çapak ve bilhassa çok fazla bir ka - klüb~erin maçı 1unacaktır. 
MJS:r İncisi kendini kuvvetli kolları a- şıntı kendin! gô'iterlr Hasta daimi kn~ın Fransa • Almanya atletizm 
rasa:.da sıkan genç kumandanın dudak- 8 tl('!an QOk rnuztarlb olur. Mütemadiyen Ankara (Hususi) - Millt küme dı-
Ötiklarını ihtirasla öptü. 9 kaşır ve kaşıdıkça gözter kızarır u ka - şında kalan klübter arasında tertib e- mUsabakalarmm neticeleri " 

- Bunları yalnız senin için yapıyo - 10 paklar şlşer 17ok mü:.:'lç hlr ha.<ıtalılttır. dilen maçlar bu hafta sona erdi. ilk Fransa _ Almanya mllll atıetımı takml " 
-==z Her sene muayyen zamanlarda çatar ge- ı rum Aybey. 

801 
DAN SA"' a 11 1 el bi a maç Harbiye ve Günecı takınılan ara - ıa.n Münlhte karşılaşmışlardır. Neticede U 

• , un: r. Tehl k ı r tırıza bırakmaz ve esa - "' 
- Ah iyiliklerini nasıl ödeyereğim 1 _ Göster~ !çir. yapılan hareketler • pa,- sen gözde de mühim blr lhtllft.t husule sında idi. Harbiyeliler bu oyunu 4 - S ltarfı 106 puva.nla Almanlar kahir bir P " 

Şeceretüddür? ra torba&. getırmez. Fakat yıllarca sürer, böylece kazandılar. Bundan sonra Galatasaray- lebe kazanınl§lardır. Fraruızıar yalnız 111 

-· Aybey! ı - Çok iyi - Blr nota - Rütubet. senelerce devam eden bahar nezle.si hu- Gençlerbirliği takımları karşılaşacak _ metre mrmtalıda blr blrtnc111k alabllmişlet" 

k d 
b vermedin a - Rabıt eda.tı • Duman çılı:an boru • Bir talıklanna. çok tesadüf ettik. Ve dalma 1 d S klrmızıhla h dlr. Teknik netıcelerl yazıyoruz: 

- Niçin uman ayı ana nota. dikkat etUk ki hastalar oldukça zayıf ar ı. arı - r sa aya geç 100 m~tre: ı - Neckermann (Al.) ıo.etıf 
Şcceretüddür? , _ Düktlnların tlurindeld levhalar. kansız ve lenfatik idiler. Bahar nezle.!1- geldiklerinden Gen~l~rbirliği hükmen aantye, 2 _ Homberger (Al.) 10.7/10 san" 

- Sana bir gün tehlikeli işlerde öne ı _ Ay _ üye. ntn hususı btr llA.cı yoktur. Gözde kaıın- galib sayıldı. Bu ıkı takım arasında ye. 
sürecek adamları bilirim dememi~ miy- ı - Bir nevi ba.!ton - Ördeğe benzer hay- tıyı lzaJe edecek tan hücumunu ve ça - yapılan husust maç beraberlikle neti- 2-00 metre: ı - Scheuring (Al.> 21.111• 
dim? van. paklan mehmaemken giderecek füıçlar cclendi. Bu ma,.lardan sonra millt kü· 8anı1e, 2 - Neckennann fAl.) 21.sııo ,. -

7 - Akıntıların, rüact.rlann blrleşlp dön- tatbik edilir. Hasta biraz rahat eder. En ır 
- Ya kur'a bana çıksaydı. dükleri yer. iyi usul çok kc.şındığı zaman derhal çeş- me haricinde kalan takımlar arasın n.lye. 

H
AJA be · 1 amış A be d k' ·· :ı.. k 1 . 1 di H b 400 metre: 1 - Helm {Al.) 49 saniye, 1 

- 11 '1 nı an am sın Y y, a _ Ke&1Aoarlye eau olan rakam • oay- meye, kuyunun başına gitmek ve gözlere a ı musaua a ar netıce en · ar i -
ku h 

. Ha.mann (Al.) 49.1/10 saniye. 
r'amn sana çıkmak i tımali yoktu. ret _ Bir nota. avuç avuç so~uk su çarpmaktır. Bunu. ye •birinciliği, Gençlerbirliği ikincili -
-·Niçin? 9 - Kuru oımıyan - LA.hZa - oost. mutlaka tavsıyc ederiz. Bir de sıcak saat- gıw· kazandı. 800 metre: 1 - F!arblg (Al.) 1.50.5/10 ~ 

yd ıerd k !':. k k I" d M eıa klka, 2 - Uv~ue (Fr.) 1.52.3/10 daktka. 
_ Çünkü Ü" kagw ıdda da yalnız Bay- 10 - Pa oıı - Baş. e so a6:ı. çı mama ... zım ır. t-' ~ ır YUKARDAN AŞ.\(U· günün onundan akşam beşe kadar so - Ankara bölge atletizm 1500 metre: 1 - Kt.lndl (AU J.57.1/10 ~ 

barsın adını yazmıştım. 1 _ Fiya.ta _ Renk. kakla.rda plljluda. dolapna.malıdır. Bir ldka, 2 - Elchberger lAl.> 3.58 dakika. 
- Çok 7.ekisin Şeceretüddürl 2 - Yüksek - Nehl IAhttası _ Nazlanan - de vapur dumanı veyahud sarı renkte birincilikleri 5000 metre: ı - Eberıeın <Al.) 14.62 .-
- ·öyle diyorlar Aybey! ıa.nn ;raptıklan. gözlük kullanmak muvafıktır. Bahar nez kika, 2 - Eberhardt (Al.) 14.53 dakika, 
_ Ya ~u işde muvaffak olamazsak? s - Bir nota - Keder • Sporcu aııaşı. lesi dedlğlmiz gtbl muannld ve müz'lç ot- Ankara {Hususi) - Bölge atletizm 110 metre ınAnialı: 1 _ Brlsson c'f'I 

4 _ Sebeb. 1111akla bera.be: birkaç seneden sonra ken birincilikleri bu hafta yapıldı. 200 met 14.9/10 saniye, 2 - Wegener (Al.) n.1/' 
- Böyle düşünme Aybey biz yaş:ya- 1J _ Ta.nn _ Oözlert ~rmtyen. dl kendine kaynoıur ve hastalar da bu rede Nuri 24,4, 400, mA.nialıda Galib saniye. 

cağıı. ve mes'ud olacağız. · • ı _ Krall"e _ sıyan.ıı. derdden haJ!\s olurlar. ı 00 2 ı 000 ed M taf '2'" 5 3 1 ıl 

x 

Uzun müz8Xerelerden sonra nihayet 
haçlılarla bir anlaşma yapıldı. Kral ve 
esirleri mahpeslerinden çıkarak dört 
bdirgaya !bindirdiler. Dimyata kadar 
kadirgalarla gidecek, kalenin tesli -
minden eonra gemilere binerek memle
ketlerine döneceklerdi. 

Bu sırada yeni k~üne taşınan Tu
ranşah kral1a görüşmek için sefinelerl 
bir müddet Faraskürde al:koydu. 

,.. , , , metr e us a :7.,, , , Yüksek aUama: ı - Welnkoctz <Al.) 
'1 - Az plfmlş hazırlop yumurta. sırıkla atlamada Muhiddin 3,50, disk metre, 2 - Gehmerr. (Al.> 1,90 metre. 
8 - Genifllt - Tekdir - Hayret nldası. c.Tab iltl.yen oku1ucul&nmm poına atmada Fuad 27,09, uzun atlamada Uzun atlama: ı - Lang <AI.> 7.28 ıne' 
9 - Sada • Çok olmıyan - Söz. pulu yollamalarını rica ederlm. Atat tat- Al l 6 96 

10 - Emniyetli - Ak"e. dlrde •-tekleri mutabe1 a•1• lc&labll'-. Faı'k 6 O 7 15 00 metrede Adnan 4 19 5 re, 2 - Gottscbatk c · • metre. 
y "" ~ ~ ' ' ' ' ' Sırık atıa.ma: ı - Sutter tAl.) 3.90 ın.S 

Geçen bulmacanın haDe4llmlt şekli: .._ 4Xl 00 bayrak koşusunda Demirspor re, 2 _ Haunzwlckel CAU 3.90 metre. , 
SOLDAN SAÖA: ~ 
1 - Neş'esWlt. Anadolu klubU kongresi takımı birincilik aldılar. Neticede De- Gü1l<ı atma: 1 - Stoeck fAl.) 18.14 ın•• 
2 - Ekin - A~ mirspor 221 puvanla birinci, Muhafız- re, 2 - Trlppe (Al.) 16.12 metre. , 
s - Şlklyet - Ar. Anadolu Klübünden: Klübümüz ni- gücü 21 O puvanla ikinci, Tecim lisesi Disk atma: 1 - Trlppe <AJ.l t'l.lı rnfl 
4 - EnAlt. - Bt. - o. zamnamesi mucibince her sene Tem - 31 puvanla üçüncü oldular re, 2 - Lampert (Al.) 46.74 met.re. ' 
ır. - s. - Yara'ft"L d ı k • Cirld atma·. ı - B ....... CAl.) 68.M ~ 
oJ ...u muz ayın a yapı rnası mu arrer sene- ~ 
6 - t. - E. - Amt\l - a. lik kongrenin 9 Temmuz 939 Pamr gü Eskirim federasyonu reisi re, 2 - Gerde.s (Al.) 62.98 metre. , 
1 - Z. -TelW - A. I O Anka (H .) Bed T b' 4Xl00 baymk: ı - Almanya 41.5/10 ,_ 

8 
_ La _ Talim ~ &- nü saat da Şemsipaşada klüb mer- ra ususı - en er ı - niye 2 _ Fransa. 42.5/lO saniye. 

8 _ita . o. 1kezinde akdedileceğinden azanın gel - yesi Umum Müdürlüğii eskrim fede - 4X400 bayrak: 1 _ Almanya 3.15 d,f 
10 - Ka.rcıtar. melerini ehemmiyetle rica ederiz. rasyonu işlerini vekfileten ifa eden ita, 2 - Fra.nsa 3.19.8/10 daklta. 
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OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARtHi 1863 

Sli1tült>rı" "' T urkivt> Czimhuripell ıle mıinakiı mukauelen11mes1 
2292 NumtJralı 10/6/1931 tarihli kanunla tasdik edilmişti; 

( 24/6//913 tdrih/i 2435 Numaralı Rt>sml Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

t0.000.000 ingJllz Llras' 

1.250.000 lnglllz Llras. 

Tnrlciyenin başlıca Şehirlerinde 

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

MISIR, KIBRIS. YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, FflfSTJN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVE, LÜBNAN 
ve HATAY'da 

• 
filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi 6anl<a Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan Küşadı. 
Ticari kreJıler w \/esaıl<lı krediler küşadı. 
Türlciye ve Ecnt?bı memleketler üzerine keşıde senedaı ısl<onıosu. 
Borsa emırlerı. 

Esham vt> ıahvılat, allın ve emıaa üzerıne avans. 
Senedal tahsılatı 11e saire. 

En yüksek emniyet $artlarını haız kiralılt 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( 1'umbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr-

Askeri Fabrikalar Unum l\1üd irl:i ~ j ı.la~~arı 1 
Beş aded Fireze Tc-zgaln satın almacak j de koınisyonöan verilir. Tnliblerin mu-

Tahmin edilen bedeli 23607 lira olan vakkat teminat olan (7750) lira ve 2490 
beş aded fireze tezgahı Askeri Fabrikalar 1 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindf.>ki 
Umum Mudürlüğü merkez satınalma Ko- vesaikle komısyoncu olduklarına ve bu 
ınisyonunca 20/7/939 Perşembe günü sa. işle alakadar tüccardan oldukl:ırma dair 
at 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Ticaret Odası vesikasile mezkur gün ve 

Şartname parasız olarak komisyondan saatte komisyona müracaatları. (4780) 
verilir. Talihlerin muvakkat teminatı O- * 
lan 1773 lira 75 kuruş ve 2490 sayılı ka. 6120 ton Iavnmarin kömürü nakli 
nunun 2 ve 3 L'ii maddelerindeki vesaikle Tahmin edilen bedeli on bin iki yüz li-
'komisyoncu olmadıklarına ve bu işle a- ra olan 6120 ton Iavemerin kömürünün 
lôkadar tüccardan oldukalrına dair Ti. Zonguldak ve civarından Bakırköye 
carct Odası vesikasile mezkur gün ve sa- kli Askeri Fabrikalar İstanbul SatınaL 
atte komisyona müracaatı -" ,. ~a 

arı.Ji ~' .,... - $omisyonunca 18/'7/939 Ta. saat 14 * -. ~ {j ,.mre }ı zarfla ihale edı1ecektir. !stek-
77 Kalem ~ ~ . .- ile 1 ':k teminatı olan 765 liralık mal-

Tııhmin edilen be ~ 1 saat ka.J -: ~ı makbuzu veya banka teminat 
\an 77 kalem çelik A~ ~a;;u:;·~ıi n_ı • .>bali ... - e l;ıu ile tekliflerini ve 2490 sayılı ka. 
mum Müdürlüğü me nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaiki ay-
Tnisyonunca 20/7/93 , ni günde saat 13 e kadar İstanbuldaki 
at 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. As'lcC'rl Ftt~~ka'lar Satmalma Komisyo-
Şartname (6) lira (50) kuruş mukabilin- nuna vermeleri. c4794> 

Belediye $ular ldaresind~n 
İdaremiz müstahl\emini için ceman 111 çift ayakkabı. 

, 24 , çizme. 
Açık pazarlık suretile imal ettirileceictir. 
1 - Bu işe aid şartname idaremiz levazım servisinden parasız olarak alına

bilir. 

2 - Talihlerin pazarlık g:.inü olan 12/Tenunuz/939 Çarşamba günü saat 15 ne 
§artna.mc mucibince müdüriyete mürncatları Hizımdır. (4905) 

Uzunköprü f skan Memurluğundan 
Beheri 60 1iradan olmak üzere kaza merkezinde (42) Hamitli köyünde (17) Ka.. 

vacıktn (43) ve Kircmitı;i Salih köyü:ıde 23 ki ceman (125) aded lX tip göçmen 
evinin tutarı (7500) lirad:ın ibaret olun yalnız işçiliği pazarlıkla talibine verile
cektir. 

Pazarlık 10/7/939 tarihli Pazart~si günü saat 16 buçukta 1rzunköprü İskan 
~.~aresinde ~ute~ek~l komisyon ?uzurunda yapılacağından bu evlerin hepsine 

yahud koy, koy hır kısmına talıb olanların tutarlarına gbre yatıracakları % 
7
•
50 

tcminatlarile mezkur gün ve saatte Komisyona baş vurmnlan ilan olunur. 
(4952) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuzu ·· ·· ·· d k. 

rın kalöriferl k 
1 
.. ~ onum.uı e 1 kış me;siminde kalörifer tesisatı olan binala-

müddetle tel a orıfer tesısatı olmıyan ıbanların kok kömürü .. sobasile 195 gün 
ısı ı ması kupalı za f ı·ı ks· • 

2 - Muhammen b r usu ' e e ılbneye konulmuştur. 

İ . l'del c2334o lira ve muvakkat teminat % 7,5 dır. a - hale 8/7/939 tarıhinl' t d"f d . 
binasında müteşekkil kom·~. esa u c en Cumartl.'si gQmi saa; 11 de Rektörlük 

ıs~ on tarafından yapılacaktır 
4 - Da'ha fazla izahat ve parasız şartname almak . •. . . _ . 

Müdürlüğüne müracaatları. c2490.. c4532.. ıstıyenlerın Enstıtu Daıre 

Belediye Sular İdaresinden : 
İdaromiz müstahdemini için ceman 139 kat muhtelif - cinsten elbise. 

• 19 ndcd palto. 
Kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu işe dair olan şan-tnarne idaremiz leva~m servisinden parasız olarak 
alınabilir ve kumaı ve elbise nümune1eri ayni serviste görülebilir. 

_ 2 "- Talihlerin şartnameye göre hazırlıyacaklan kapalı teklif zarllnnnı ihale 
~n~ olan 24/7 /939 Pazartesi gün"i saat 15 şe kadar Taksim Sıraservilerdeki Mü. 
:ırıyete vermeleri lazımdır. Bu saatten sonra getirilecek zarflar kabul edil. 

ez. c2904. c590·h 

' _J _________ ıs_t_a_n_b_u_1 __ K_o_m __ ut_a_n_Iı~ğ-ı __ i~la~n-1_a_rı=-=-------'· r 

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olnn eczaneler tun • 

(ardır: 

istanlnıl cihcL>nı'lekiler: 

Şelızadebaşmıiıı.: ti. Hakkı), Emlnö -
nünde: <NecaU Ahmed), Aksarnyda: tŞe 
ren, Alemdarda. <Abdiılkadlr), Beyazıd
dn: (Cem!!), Fatihte: (Husameddln), 
Bakırköyünde: (Hllfılı, Eyübde: (Arif Be
şir). 

Beyoğia cihrtindckllcr: 
İstlklAl caddcsindt" <Gnlatasaro.y), 

Ciımhurlyet caddesinde: tKtirkçlynnJ. 
Flruzağada. (Ertuı;ruı), Şişlide: <ASım), 
Ta.kslmde: (Kemal), Bı-şlktnşta: (Nail 
Halid). 

Bop.zlçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: <Hüsnü, Rıfat>, Uskü -

darda.: <İmra'lor•, Sarıyerde: <Osmnn), 
Adaltırda.: lŞlnasl Rızn). 
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ta 
Yevml. Slyıı.sl. Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebntan, Çntalçeşme sokak. 25 
iSTANBUL -------

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARJ 

· 1 es 3 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 141JO 750 41)0 

YUNANİSTAN 2340 1220 71t) 

ECNEBİ :l70U l4UV 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

16ıJ 

270 
300 

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

Pul ilavesi Iazımc't:r. 

r··;::;:·~~;~-~-~~·;·i·;~~~~-~~···, · 
1 Telgraf : Son Posta : 
! Telefon : 20203 ~ . . 
"· ·············································•" 

Karadeniz Bo~azındaki bırlik!erle has.. 
tanesinin ihtiyacı olan 15,500 kilo koyun 
eti satın alınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 
11/Temmuz/939 Salı güni.ı saat rn.30 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 6975 
liradır. İlk teminatı 524 liradır. Şartna _ 
mesi her gün komisyonrla görülebilir. İs. 
teklirerin ilk teminat makbuzu veya mek. 
tm>Jari}e 2490 sayılı kanunun 2..3 mad. 
delerinde yazılı vcsikalarilc bcnıber iha. 
le günü ihale s~tinden bir saat evveli"le 
kadar teklif mektublarım Fındıklıda Ko. 
mutanlık Satınalma Komisyonur.:ı ver • 
meleri. c4507> 

maddelerinde yazılı vesikalarile ihale 
günunden sekız gün ı?vvel Vıilayet Nafıa 
Müdü:rlfiklc:inden alacakları Ye&ikalari.. 
le beraber belli giin ve saatte Fındıklıda 
Komutanlık Satmalnn Komisyonuna 
glmleerj. . c4973ıt 

* Sclimiye garnizonundaki birlikleri~ 
Haydarpaşa hastane~niu ihtiyacı olan 
48,000 koyun eti satın alınacaktır. 
Kapalı zarfla ihalesi 10/Tcmmuz/939 P2-
zartcsi günü s:ıat 11,3(1 da yapılacaktı~ 

Muhammen kıymeti 20,640 lirad•r. İlk te. 
minatı 1548 lit"adır. Şartnamesi her gün * komisyonda görülebilir. İsteklilerinin tık 

Karadeniz Boğazındak.i birlikl~rle !tas.. teminat makbuzu veya mektublar:ıe 2·190 
tanesinin ihtiyacı olan 35,000 kilo sığır I sayılı ka_nunun 2..3 maddelerinde yazıJı 
veya keçi etlerinden fiatı müsaid ?lanı vesikalarile beraber ihale günü ihale saa. 
satın alınacaktır. Kap:ılı zarfl:ı ihalesi ı tinden bir saat evvelin-. kadar teklif mek.. 
11/Temmuz/939 da Salı günü saat 1;; de tublarını Fındıklıcfa Komutanlık Snt•n. 
yapılacaktır. Muhamme:ı kıymetleri sı~n alma Komisyonunn vermeleri. (4510) 
etinin 28.900, keçi etinin 2'7,200 'kradır. 1lk 
teminatları sığır etinin 2168 lira, keçi e. 
linin 2040 Jiradır. Şartnamesi bedeli mu. 
kabilinde verileb:lir. İstekillennin ilk te. 
minat makbuz veya mektublarile 2490 sa. 
yılı kanunun 2.3 maddelerindo yazılı ve • 
sikalarile berabe: ihale günü, ihale s:ıa . 
ünden bir saat evveline kadar t••klıf mek 
tublarım Fındıklıda Komutar.hk Satın. 

alma K'Omisyonuna vermeleri. 

+-
Çatalca Müstahke.rn Mevki birliklerile 

* İstanbul koınutanhğın.1 bn~lı birlik .. 
lerle Gümuş..c;uyu hastanesinin ihtiyacı o. 
lan 71.000 kilo koyun .eti satın alınacak • 
tır. Kapalı zarfıa ihalesi lO:Tcmmuz,'939 
Pazartesi gü:ıi.i sna Hi,30 drı yapılacak .. 
tır. MuhammPn kıyme1 i 30,530 liradır. 1Iıt 
teminatı 2290 liradır. Şartnamrsi bedeli 
mukabilinde Verilebilir. isteklilPrİnİn iflf 
teminat, makbuzu VPya me'ktublarile 2490 
sayılı kanunun )..3 maddelerinde yazılı 
vesikalarile beraber ihale günü ihale sa .. 
atinden bir r.aat evveline kadar tc1dif melı:: 
tu'blarını Fındıkbda komutanlık satın.-

alma komisyonuna vcrme~r.ri (4511) 

* Selimiye garni~:mundaki birlikleri11 

hastanesinin senelik ihtiyacı o!arı 18,800 
kilo koyun eti satın alınacaktır. Kapnh 
zarfla i~alesi 10/Temmuz/939 Pazartes.ı 

günü saat 15 de yapllacaktı:. Muhammen 
kıy.meti 6580 Hradır. İlk temınah 494 lira. 
dır. Şartnamesi her gün komisyonda gö • 
riilclliür. İsteklilerinin ilk teminat ınak ihtiyacı olan 150000 kilo ~ağır veya keçt 
buzu veya mektub!arile 249(ı S'iyılı ka • etlerinden fiatı müsaid olanı sa!ın alına-1 
nunun 2-3 m:ıddelerinde yazılı vesikala - caktır. Kapalı zarfla ihalesi 10/Temmuz/ı 
rile beraber ihale günü ihale saatinden 939 Pazartesi günü saat 11 de yapılacak.. 
bir saat evveline kada:- teklif mektubları. tır. MUhammen kıymetleri sığır etinin 
m Fındıklıda Komutanlık Satmalma Ko. 49500 liradır ve keçi etinin 46500 liradır, 
misyonuna vermeleri. c4509> İlk teminatları sığır etinin 3713 lira kQ91 * etinin 3488 liradır. Şartnames; bedell 
Komutanlık kararg.ihı binasmın harid mukabilinde verilebilir. isteklilerinin JHl 

sıva ve badanası yaptırılacaktır. Pazar. teminat makbuzu veyo mcktublanle 2490 
lıkla ihalesi 17.'Temmuz/933 Pazartesi sayılı kanunun 2..3 maddelerinde yazıb 
günü saat 14 de yapılacaktır. Muham .. vesı1rnlarile beraber ihale günü ihale sa .. 
men bedeli 860 liradır. 1lit teminatı 65 li. atinden bir saat evveline kadar 1ekllf 
tadır. isteklilerinin ilk teminat makbuzu mektublarını Fındıklıda Komutanlık Sı... 
veya mcktublorile 2490 sayılı kamın 2.3 tınalıruı Komisyonuna vermeleri. (4512)' 
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SAÇ EKSİRİ 

Saçlan besler, köklerini kuYYet

lendirir, dökOlme.iai önler, ke
peklerini aiderir. 

INGUJZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu - l.tanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kur11lut t.,.lhl ı 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan1 adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi bankı mua-nılıh .. ı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.Bilil Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Banlr11ında kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf heaablarında en aı 
50 liruı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiJ.da.ki plina 
ıöre ikramiye datıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralı\< 4,00() Lira 

4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,00) " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 H 

120 " 40 " 4,800 ,. 
160 " 20 " 3,200 ,, 

DiKKAT: Haablanndaki paralar bir aen• içinde SO liradan aşağı 
düpniyenı.re ikramiye çı..~ takdirde '1 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'aJar M11ede 4 dıefa, ı E7J6J. ı Birilleilwnm, 1 Mart ve 1 lluiru 
tartlaleriade pldleeekdr. 

Devlet dımiryılları ve li111anları i•letmısi Umum idaresi il~il!:ıi ı 

Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden : 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere müsabaka 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Türk olmak, 
B - Müaabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
C - Ya.şı 18 den a.şağı ve 30 dan cdahih yıukan olmamak, 
D - ~ari bir sene için askerlikten m ual olmak, 

E - İdaremiz hekimleri tarafın.dan yapılacak sıhhi muayenelerinde faal ser • 
viste çalışmağa mAni bir arızn ve hastalığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır 
3 - Askerliğini bitirmiş lise mezunları imtihansız olarak ayni şartlar dahilin • 

de alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğrudan doğruya Umumi Müdürlüğe 
göndermeleri Uızımdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 Temmuz 939 Cumartesi günü saat 14 de Haydarpa. 
şa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kaysen, Malatya, Adana, Afyon, İz.mjr ve Erzu. 
rum 4Ietme Merkezlerinde yapılacaktır. · 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Talihler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
7 - Ka:'9ul §e~ait ve evsafı hakkında daha fazla malumat almak istiyenler tv

letme Merkezlerıne ve istasyonlara müracaat edebilirler. c2309, .4234, 

Saç Bakımı 
Otızellitfn en blrlnol tartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini 
tedavi eden tesiri mücerreb bir 

uaçdır. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden : 
Yenl tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santlm B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imalatı piyasaya arzedil· 
miştir. 

Sipariş lçln Adıma fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulnn And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 
Telgraf adresi . 1 Çeş!d Ankara 

• Çeşıt Adana 

SELANI:< BAN.~A31 

Tesb tarf.hl : 1881 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TürkiyeJeki Subeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Büroau 

YunanistanJaki 5,,f,,..ferlı 

SELANtK - A Ttfü 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servW 

Ölçü üzerin 
Fenni Kasık bağlar 
Mide, barsak, böbr".c 

düşkünlüğüne 

reuı 
Konalu 
1.ti yeııler * ölçü 

tarifesi gönderilir. 

Emlniin:J 
ızmir sokeğı 

le~. 20211 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Temmuz 1 

~KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, KAtlbler, Mekteblller, MOheİıdisler 
velhasıl btıtnn mürekkepli kalemle yazı yazanlar, mürek
kebin ceplerine akmasından, kurumasından, ve 
ucun bozulmasından kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada tasdik olunduğll gibi bütün 
fürklyede de ınurekkebli kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde 

Açık bırakıl· 
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur· 
sun mnrekkab akmu ve olan halkı hakikaten bu 

eziyetten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşınmaz, 
bol mnrekkeb alır, 

kuvvetli basılır· 

88 a ·4 kopya 
çıkanla bilir. 

kurumaz. Ti KU en uaıan 
ve en kullanışlı kalemdir. 

SiyRh - yeşil - mavi ve Kırmızı 
renkleri vardır. Her bnytık kırta· 

siyecirle bulabilirsiniz. l&relrla TIKU 
markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka Qserlne 
TIKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat : Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded ılparlf 
edenlerln, evvelden 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat -. MDcevherat ve RADYO Ticarethaneal. 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEYi 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Sazlı Tenezzüh Seferi 
8 Kifilik en güzide bir IU hey'eti, itina ile hazırlanan blfeyi 

hamil (7 4 numaralı Vapurumuz) Yann, Köprilden 14.30 da kal
karak muayyen iıkelelerimiıe uğradıktan sonra, Boğaziçiode Ye 
açığında cevelan yapacak, avdette Büyükdere ve Küçükıu Pla
jında tevekkufla 20.45 de Köprüye gelecektir. , ______________________________ _,, 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Ulrektörlüğllnden 

939/28 
Emniyet Sandığına borçb ölü Bay Kirkor Şark varislerine ilan yolile teblil· 

Bay Kirkor Şark Boğaziçi Ortaköy mahallesi Dereboyu sokak eski 123 yeni 
129 numaralı kargir bir evin 1/3 h~sesini birinci derecede ipotek göstererek 
2/12/930 tarihinde 98P5 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (500) lira bor .. 
çu 24.3.939 tarihine kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masarifi He beraber 
borç (911) lira (63) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numaralı kanun muo"b~ 
ce hakkında ict·a takibi başlanmak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunuıı 
mukavelenamede gösterdiği ikametgahı:ıa gönderilmiş ise de borçlu Bay Kirkor 
Şarkın Cerrahpaşa hastanesinde öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır. 

Mezkur kanunun 45 in~i maddesi vefat halinde tebligatın ilan suretile yapılma
sını amirdir. Borçlu ölü Kirkor Şark mirasçıları işbu i!an tarihinden itibaren bir 

buçuk ay içinde Sanchğımıza müracaatla murislerinin borcunu üdemeleri veya 
kanunen kabule şayan bir itirazları vıtJl!• k neleri lazımdır. Mirasçılar ipo.. 
teği ·kurtarmazlar veyahud ba J.n~" ~,30. H~. irıiresinde durdurmazlarsa ipo.. 
tekli gayri menkul mezkur ka olma~ . 7W,len. • .~tır. Bu cihetler ali-
kadarlare>-:ı bilinip ona gôre ha det soor · t · ayrı ayrı ihbarname 
tebliği makamına kaim olmak ü~ t ·~~iktaŞ saa 't (4989) 
~~~~~~~~~~~~7 ~~~\ .. ~n. Ya~. ~~~~~~--

V A Z İ F E Y C aıı Açıkorı J E T 
!at-•• 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğunaen 
Yıllardımberi tevliyet vazifesine alaka göstermiyen ve adresi İdaremizce belli 

olmıyan (TEVFİK BEY KERİMESİ REFİA HANIM) Para Vakfının mütevelli.. 
si Fatma İfakatin İdaremize müracaatla vakfına aid muameleyi takib ve bayır 
şartlarını if.a etmesi için ,ilanen vaki tebligata icabet etmediğinden kendisine i1An 
tan1ıinden itibaren 15 • daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında gelmedili 
takdirde hakkında kanuni muamele yapılacağı ilan olunur. (4970) Taklitçilerden 

sakmımz. 

------·---·----:·--·-----~·--·---· ~l~~~~~~~l_,_ta~n·b·u~l~·E•e•l•e•d•ı··'.e~s·i~l_ı_i_n_ı_a_r_•~~~~~~• 
" 
\lan Tarif em iz 

Tek sQtun aantimı .......................... 
81Jhile 400 lruraı 
sahile 250 » 
81Jhile 200 » 

Dördüncü •ahile 100 » 
iç ıahilela 60 >> 
Son 81Jhil• 40 ,, 

Muayyen bir müdde: zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptırac•k· 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 

ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpif edilmiştir. 

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

tıincıhk KoUektll Şirketi 
Kahramanude ·ean 

AnkaJ'a cadde.J 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

AHİP t S. Ragıp EMEÇ 
S LER: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

İlk 
teminat 

124.16 

107,74 

27,00 

·Muhammen 
bedeli 

165.'l,40 

1436,50 

360,00 

~lediye cfaire ve ıu-beleri içi .nlüzumu olan 137,950 kDo te
silmiı gürgen odunu • 
Belediye devair ve müessesatı için lüzumu olan 33,800 kile> 
mangal kömürü. 
DarülAceze için lüzumu olan 3000 kilo bulgur. 

Tahmin bedelleri j}e ilk teminat miktarları yukarıda yazılı mevad açık ebltt
rneye konulmuştur. İhale 19/7/939 Çarşamba günü saat 14 de Daimi Ehcümend• 
yapılacaktır. Şartnamesi Zabı~ ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebi
lir. İsteklilerin hizalarındı yazılı ilk teminat makbuz veya rnektublan ile ihal• 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (4857) 

Uzunköprü iskan Memurluğundan 
Malzemenin cinsi vahidi miktarı VftSati Fint tutan 

kıyası Kuruş s. Lira Kuruş. 
_;,,,,,t 

Kapu doğrtımtt imaliyesi M2 479.40 55 00 268 67 

Çerçeve doğrama imaliyesi. l\•2 254.1.20 90 00 228 18 

Kapu kilictı vic.lasile ödet 95 40 00 38 

Kııpu men tAşesi • 760 8 00 60 

Kıqıu n.anrlıtlı • 160 15 00 24 
YekOn. • • •••• 614 

Yukarıda cins ve m~ktarı yazılı k=ıpı ,·epencere doğrama imaliyesile bunlara aid 
hırdavat kısımlarının temini paz:uiığa çıkarılmıştır. Pazarlık 10/7/939 tariJıU 
Pazartesi günü saat 16 da Uzunköprü İskan idaresinde müteş~kkil komisyon b"" 
zurile yapılacaktn-. 

Bunların tamamına veya bir kısmına talib olanların hiz~larındaki mubanı 
men bedellerine göre 'F 7,50 teminatları veya bu miktarı ihtiva eden banla aı,.._ 
tublarile muayyen gün ve saatte kimisyona baş vurmaları. (4955) 


