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r a u az ı sinemasın a 
un ece i acia 

20 ağar ve haı-iı-yaral1. ! 
Sinemada gösterilen filmin tutuşması halk arasında müthiş bir panik 
uyandırdı, çığhklar içinde kapJlara hücum edenlerden bir kısmı 

ayaklar altında kalarak ezildiler 

Yangın JO dakika sorduğu halde paniğin önU bir saatte alınabildi 
Dün gece Ortaköyde yaz1ık E - . 

mek sinemasında Kadınlar GölU 
kordelAsı gösterilirken, film ateş 
alarak yanmağa başlamış, yangın 
halk arasında panik husule getir
miş ve bu sırada seyircilerden bi
r i ağır olmak üzere f 3 ü muhtelif 
yeı1lerin<lJ•n yaralanmı ~!ardır. 

Bundan başka 6 kişi de panik es
nasında kol ve bacaklarından ha • 
fif surette yaralanm~Jarclır. 
Geceyarısından sonra hadise 

mahallinde yaptığımız tahkikata 
göre facianın tafsilatı şudur: Or -
taköyde Ahmedin idaresinde bulu
nan, etrafı duvarla çevrili ve üs -
tü açık olan yazlık Emek sinema
sın da ,g'östernen \.Kadınlar Gali!) 
filmi saat 11, 15. te filmin bitmesi
ne bir çeyrek kala makineye arız 

olan bir sakatlık yüzünden tutur 
muştur. 

Filmin yanmağa başladığını g6-
ren ve adeıd.leri beş yüzü geçen se
yirQiler aruında deıtıa:ı dEilfetH 
bir panik başlamış, halk çığlıklar 

kopararak kapılara hücum ~ -
tir. Bu sırada elektrikler de sön -
müş, elareriyetlnı kadın ve çocuk teı
kil eden seyirciler, bir.birlerinin ü
zerinden atlıyarak mevcud ild 
kapıdan sokağa çıkmak istemif1er 
ve bu kaçışma esnasında çocuklar
dan ve kadınlardan bir kısmı a -
yak1ar altında kalarak ezi'lmfş1er. 
dir. 
Yangın başladıktan birkaç daki

ika 30'llra Ortaköy merkezi polis 
memurları ve itfaiye yangın yeri
ne gelmişler, icab eden tedbir leri 

almağa başlamışlardır. 
Zabıta bir taraftan dehşetli bir 

korku ve heyecan içinde bulunan 
halkı teskine çalışırken diğer ta -
raftan yaralıları haıtaneye kaldırt
~ır. 

Yangın, filmin tamamen yanma
sı ~tile 1 O dakika kadar devam 
ettikten sonra söndürWmüş, fakat 
yangının sebeb olduğu panik bir 
saatten fazla devam etmiştir. 
Ağır yaralılardan 1 kişi imdadı 

sıhhi otomobili.le Be~ğ'lu Beledi
ye hastanesine, beşi çocuk, 8 i ka. 
dm ve e.rhk olmak üzere 13 ikifi de 
Şişli Çocuk hastanesine ve Şifa 
Yurduna kal<iırılmllflardır. K~ 
vıe bacaklanndan ham su rette ya
ralanan altı kişi de Ortaköy ecza-

(Devamı 3 üncü sayfada) 
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İngiliz-Fransız askeri 
heyetleri Moskovaya 
hareket etmek üzere! 

Çemherlagn dün ''Artık geçen 
Egluldeki vaziyette değiliz!,, dedi 

Londra gazeteleri Rusya ile anlaşma olunca 
Almanyaya sulh şartlarının tebliğini istiyorlar 
lngiliz Başvekilinin parlamento tatilinin kısaltılması 
isteğine cevabı : '' iki, üç hafta içinde, yahud daha 

sonra vahim hadiseler cereyan edeceğini 
gösteren hiçbir emare yoktur " 

.... ... .................................................................................................... ...................................... 1 . ... 

Sivil dev[et baremi IBohamya V&MörlvJiidii 
Varşovada 1n!Jiliz ve Leh asken erkanı görilşmeler emas111 dıı 

Almanlarla Çeklerin 
izahnamesi hazırlandı arası gittikçe açılıyor 

Prag 31 (Hususi) _ Bohemya ve Londra 31 (Hususi) - Baıvekil Çenıber!!ly"l, Avam Ka _ 
Cok uzun olan izahname yarın tabı ve teksir. ediliyor, 

izahnamenin hülasasını veriyoruz 
Moravyada, Almanlarla Çekler arasın marasmın bugünkü toplantı*ıda İngiltere ve Fransanın 
daki münasebat gittikçe gergin bir Moskovaya !birer askeri heyet göndare.!ek 1erinı bildirmıştı:. 
mahiyet almaktadır. Bu vaziyeti bizzat Başvekil O"mi§tır ki : 

Ankara 31 (Hususi) - Bir müddet - makta oları devlet m.emurlan aylıkları - Alınanlar da i tiraf etmektedirler. Çek c - Sovy~t hi.:kumeti, ::roskova~a yapılmakta olan rnü2: k 
ten'beri Maliye Vekaletilc Divanı Muha - nın ıtev1hid ve teadnı.üne dair olan kanu- ıiyuileıi, Münih anl~asıru iınza1ı- rol erı l<'olay·aş:ı racağı ~u~azuıla . Fransay:ı ve bize, l 4• 

lebat taraıfmdan müştereken hazırlan - (Devamı 11 inci sayfada) yan c:Htv1etlere müracaatle Bohemya askeı i heyet gondermemızı teklif etti. Frans:ı ve bi.ı de u ı MOSl< Pi 
~======~=====~==~=~~~~===~~-~~rnrya~ ~ ~llb' h~ili~~l ~~- ~~ ~~ 

~...L.6....ra altına k yne tae 
1 

bır pro- Bu haftanın .sonunda Moskovaya 'ıareket edecek olan rıs- i~ıiliz ~k1eri lleyeti-

C Eyubluler dun istanbul meb'uslarına--, 
derdlerini ve isteklerini anlattılar __J 

"Vali geldi sleleli 
semtimize uğramadı,, 
Bir Eyüblü: "Her sece bu derdleri dökeriz, hep 

taleb halinde kalır,, dedi. Meb'uslar iddiasının 
doğru olmadığını izah ettiler 

-.w anmasını e- etınıe- 1 ~ ..... ~'"""' ... 1 .. 1 , nın :reı Amiral 
ği düşü.runektedir1er. kc"i heyet er, . s:yas go. ~·OC4ere mu vazı o ara.iC, ask~ri mü- Jle&'lnald 

(Devamı 3 üncü sayfada) z?.kerclerc l'aşı.ıyacaklardır.> .,., ........................................................ , 
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::::ı.u iUi haberler 1 
Meclis Reisi ve Hariciye 
Umumi katibi şehrimize 

geldiler 
Bir müddettenfberi şehrimizde tet'kik 

ve teftifler yapmakta olan Gümrük ve 
İııhiaarlıar Vekili Raif Karadeniz dün öğ
leden evvel İnhisarlar umı.nn müdürlü -

ÇarJs Benet ve General Heyvuddnn mii- S lh ·· b- ·· -
u un ozulmıyacamn-teşekkil İngiliz heyeti birkaç güne kadar 

1 6 • 

Parise !hareket edecek ve burada Fran - dan artık tamamile emin 
sırz heyetine mıUUiki olduktan sonra, bir-
likte M.oo~vaya gideceklerdir. olacağımız gÜr;lere 

Fransız heyetine, General Dwnond'un d 
riyaset edeceği anlaşılmaktadır. oğru gidiyoruz 

Muhaliflerin Çemberlayna --~ YAZAN ~-------

fünde rnEfiUl olmuştur. Vekil inhisarlar hücumları 
idaresinde umum müdür Adnan Halet . . .. . .. 1 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
T d uh lif ] 1 " • Başvekılın beyanatım muteakıb, hu -
aşpmar an m te mese e.e:- uzerın- . h . • • · h kk d b ı 

de "--1.. t al k t'i . kil k kO.metın arıcı s1yase.ı a ın a azı 
u.ö.ııa nllf ve uvve 1 ıç ere ar- ll ı b d h ı f Tavmis gazetesinin siyas·ı muliarri-lacak mil d 1 t t d ba d' sua er soru muş, ve u meyan ~mu a 1 J _ 

fl :ı~ı . t':1 e e e ra ın a zı ı- liberal meb'usu Arçibald Sink~er ile mu- ri birkaç gün evvel lıer şey yolunda 
r er(~ermış ıri .. .. f d ) halif işçı mc-b'usu Dalt.ol'l sôz alarak, Mos- ıgittiği takdirde İngiliz ve Fransız hü-

evamı uncu say n a kova müzakere.ermin sürüncemede kal- ktimetlerinin gelecek haftanın başın-
masından, Danzi.g mcselr.s;ncie kat'i hır da cyani dün>, Moskova müzakerele -
vaziyet alınmadığından dolayı hükumeti rine dair beyanatta bulunmalarının 
şiddetle tenkid etmı~ ve Sovyetlerle ya- muhte~l olduğunu haber vermişti. 
pılan müzakereleri tesri etl""ek üzere, ha- Filvaki İngiliz başvekili Çember -

Denize ucan 
' motosiklet 

Bir genç boğuldu, birisi df riciye nazırı Lo:-d Haliiaksın Moskovaya la) n, vadi ve~ile, dün Avam Kama-
- d ·1m · · e M J t f ı d rasında Moskova müzakerelerme dair m:işkülatla kurtarıldı gon erı esını V ya 10 O O un JOn ra· 

ya davet edilme."Sini istemic:lcrdir. j söz söyledi. Ve İngiltere ile Fransa _ 
Dün ~ir motosiklet kazası bir genc~n n~.n Moskovaya birer askeri heyet 

feci şekilde boğulmasile neticelcnmış _ Bu iki muhalif Hatib. halen Danzigdc go d kl . . b'ld 
n erece erını ı irdi. Bu heyet-

tir. hüküm süren vazıyeu geçen sene Çekos-
Nişantaşında Kodaman soka~ında otu- lovakyada hakim olan vaziyete benze - ler, devam edecek olan siyasi konuş-

b , 1 rnalara müvazi olarak askeri milzake-ran ve Galatasaray lisesınin ikinci sını _ terek, unun mes uliyetinı de hükumete 1 ,,,;n,ı . bö' 1 b d re erde lbulunacakiar, ve siyasi mü -
1 , , ·: .. . .. , . . . fında okuyan 20 } aşlarında Sabahaddin, ,.ı.u>. etmış ve Y ~ ır zaman a parla - k 1 b 

iİatanb ~cı:ıbııl meb uslan dun Eyu.b ha~ı ıle g~r~erk.en . aııkadaşı Beyoğlunda Istikla! caddesinde mentonım uzun vm:.ıddet t:ıtil yapmasının ~:c:~;~ır~lki de bundan fa~dala -
ael'dl . u] mebusları. İstanbulluların dileklerini, derdlertm, §ıkAyetlerin~-

1 
Suriye aıpartımanmda oturan Habil ile doğru olmıyacagını tebarüz cttırmişler _ 

~ :rınf d~nle~~ devam ediyorlar. led.ilı!r. Saat 14 vapurfle Eyübe geçi 15 bir gezinti yapmağa karar vermi~ir. dir. (Devamı 2 nci sayfada) 
e, Eyı(iıb Hallkevinde, Eyüblülerin (Deva~ 1 l inti sayfada) (Devamı 13 üneü sayfada) (Devamı 3 üncü sayfada) '-. ...... - ... - ........................ - ..... ___ _ 



2 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli 1'1akale : = Yarım tedbirden kaçınız ~ 

Uzakşarkın 
Yakın hadiseleri 

Yazan: Muhittin Blrren - _ Btıdapeş:e, ?.!J Temmuz -

il b' 

O 
ngilterenin Japonya ile, muayy~n - ~t 
sahaya nWlnhasır da kalsa. genış oır 

mikyasta bir anlaşma ya.prruya _otu~·d'.lğu 
Eı.rada şi:mali .Amerlka hilkumctı, bırden
bire Japonya ile olun ticaret muahede -
sini feshetti. Sade fesih ile de kalını ya
rak, fesih kararının met'lyetc . gir:?1esı 
için munhede mucibince, geçmesı. laz~ 
gelen altı ay zarfında, Japonya Jle yenı 
bır ticaret mU3hedesi akdi zmmında ye
ni !bir mfrza'kcreye girişrniyeceğini de bi1-
dirdi. Demek oluyor ki, Amerika hükO -
meti, Japonya ile olan ticari ve iktısadt 
münasebetlerini daha ziyade kesnıeğe 
mütemayil bir !hareket içindedir. 

Amerika. bu 'kadar miihim bir kararı 
neden aldı? Pek uzun bir müddettenberi 

ı 
iki IllQffileket arasında.ki geniş iktısadi Muhitinl1de yq.ı,wı.ları iki sınıfa ayınnız, birlncı kısma İn.aan, daima işin !kolayım seçmtye mütemayildir. Bunun 
mu .. ___ ,.ıı..~tlerı· •ft-·~ ...... eden bir muahede- iki içindir ki ioarei maslahatı her vakit için cani> görür. Ha-1-

ıw::ııt:Ut: wuu.uu cldarei maslahab politfk.asmı takib e<renleri koyunuz, n-
yi neden dolayı birdenbire ortadan kal- buki idarei :masla.hat Re, yarım tectbir-le it görlllmez. mu-
dırLVerdi? Bu sualler, şu dakikada bütün el lkısma da :her tetebbüsü tam, kat'i, mutlak olarak yap - vaffakfyet tam tedtdre, kuıvv«li tedbire, h'lle c:fikri ta -
Avrupa afkarını işgal ediyor. Uzakşark- mak ıstiyenleri dWniz. Her zaman, her yerdi! ılk kısmın kibe> ihtiyaç v~rdır. Hiç lbir zaman 1darei maslahatçı 
ta cere)'lall eden her hadisenin biı.z.at Av- d'lha kala.balı.1< old~ fl!Örürsüınüz. olmayınız. 

~§§~[~'.::~:~ ~c-==--= s~~=~=~==§===§~~-~:::::a:::=@=--====~~=~:J 
reisi. Amerika flC'D.a~nd~ bita:aflık Yepyeni l,,.--·-··············-··········-·-...... -""'\ Kadınlardaki tak/ld 
kanununun tadfline daır olan muhalıf ha- Bir kadın aandalı Hergun bir fıkra l.ı Kudretine bir misal 
rdketc karşı .geniş bir siyaset manevrası 

mı yapmaık istedi? Acaba, İngilterenin Gayritabii ,. 
Japonya ile anlıış.mıya doğru giden si -
yasetine tkarşı aley!ıdarane bir nümayii Tiyatro muharriri yazdığı piyesi 1 
yapmak fikrine mi düştü? Acaba, İngilte- tiyatronun Te;isörföıe okumuştu. Rc-
re ile anlaştığı takdirde Japonyanın ken- jisör: 
disini da!ha rdhat hissetmesi ih,imalini · : - Piyes fena değil, yalnız gayri 1 
düşUnerek ornı rahat bırakmamak gaye - ~ tabit kısımlar var! f 
sine mi gidiyor? Yoksa, bu işte, bir ta- : Muharrir şaşırmıştı: 
lkım müşterek ımaksad için İngiltere 1le : _ Gayri t.a.bii Mç M,. nokta yok. : 
anlaşarak nn hareket etmıştir? _ Nası1 olmaz, ph;erln birinci per- : 

:Avrupa efkAn ve matbuat, birkaç gün· desile W;üncii perdP.si arasında bir ay ı 
den'berl, meydana bu tarzda sualler atı- Fransa.da ~ı1an kadın ayakkabıları geçmiş oluyor. Vçü"l.Ci! perdedeki 
yarlar ve ıbuıtlaruı cevablarını aramıya . 'n.d . . m'\rdü~; ... üz sandal htzmetçi birinci perdedP. var.. Bir 1 M:o.a.. A-....-...:1__ • 1.ı_ C 

. 1 seııgısı e, ıresıın:ı.nı e~ ıs ..... • 1 1 ~vı·Uir nıı:ıa:.ıJIA.ön sıneına yı u.u.ı ons-
çahşıymlar. Şimdilik bu ncvı sua !ere cc- . ,.,,...,"'· edilmektedir. Zarif ve hizmetçi biT' ay bir evde kalır ~ı. tance Bennett geçenlerde Londraya gel-
valb vermeğe çah§Ill!lk beyhud~ emek mc:ldeUen """i"'ır Ya hizmetci:ıri dey!ştMn, yonud b1 - i 

Ağustos 1 

Sözün Kısası 

Yazı Çok Oltlutu 
Bagütt Konamadı 

için 

·· .. ·veknier···heyeır·dii"ii···· 
bir toplantı yaptı 

Ankara 31 (Hususi) - Vekiller He -
yeti bu.gün doktor Refik Saydamın reis .. 
liğinde geç vakte kadar devam eden bir 
toplantı yapmıştır. 

Bankalar ve müesseseler baremi 
izahnamesi hazırlamyo·r 

Ankara 31 (Hususi) -- Maliye Vekil -
Ieti Divanı Mu'hasebatla müştereken ban
kalar ve müesseseler barem kanununun 
izahnamesini !hazırlamağ..ı başlamışlar -
dır. Bu izahnamc hı:ıfta sonuna kadar ta
mamlana'bilecekiir. Bu izahnamenin ha -
zırlanması tamam olduktan sonra bir de 
nizamname projesi kalem~ alınacaktır. 

!zahnamede ıkanunda derece tesbitin
de esas olarak gözöniinde tutulacak hiz
met mahalleri sayılırken zikredilmekte 
olan cfabn1rnlar> dan maksadın teşviki 
sanayi kanunundan istifade etmekte o • 
lan müesseseler bulunduğu tnsrih edil -
mektedir . ........................................................... 

!_,. iyi haberler l 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

::: İngiliz askeri heyetinin başında bir 
amiralin bulunması İngiltere ile Sov· . i yet Rusya arasmdn yakında başlıya -

: cak olan aSkeri konuşmalanıı yalnız 
: hava ve kara sahalarına inhisar et -

rmiyerek ayni zamanda denizlerde de 
işbirliği edilmek istendiğini gösterir. r 

Velhasıl İngiliz. ve Fransız as'keri t 
heyetlerinin Moskovaya gönderilme -
lerinin resmen takarrür etmesi siya
si müzakerelerin çok ilerlemiş olduk
larını göstermek itıbarile ehemmi -
yetlidir. Bununla beraber üç aydan • ı 
lberi süri.ip giden Moskova müzakere -
}erinde ıhangi meselelerin görüşü! -

sarfetmekiir: Avrupada ve Uzakşarkta boş olduğlmu elbette ki bayanlar daha rinci perdeyle ii.çüneil per,t'! arasmda i di. Artist ~da solda. gördüğünüz 
cereyan etmekte olan hMiseler inkişaf iyi takd\r ederler. geçen zamanı on güne ind~rin! İ yepyeni ~ arıjinal bir şapka ile saat • 
ey'lemedikçe Amerikanın maksadını an - \.. .,/ 10,30 da şehre çıkmış, bir saat 801lra da, 

düğü ve bunlardan hangilerinin hal - 1 
!edilerek anlaşmamazlığrn buglın han-J 
~i noktalara inhisar ettirildiği malüm 1 
değildir. Çün'kü bütün bunlar şiddet- • 
le mahrem tutulmaktadır. Yainız ı 

Fransız !hariciye nazırı Bonenin geçen f 1 k - .çdür caret muıa!hedesiııi feshetti? Sualin ce - ·- - yani saat 11,30 d~ Hyde Parkta bir İn-
ama gu • * v~bını v~ğe, hiç olmazsa, şimdilik 60 franga, giliz lkatlın ayni nıOOel şapka ile görün-

Ja.ponya ne Amerika arasındaki iktı - im'k&ı yoktur. * Eski /ngiliz Kralını miiŞtür. 
sadi mlliıasobetler çok geniştir. Bu mü - G .. bili i . Kadınlardaki taklid kudretini görüyor 
nasebetlerin genişliği şimdiye kadar dai- iBu cevabla dınimi%i yormaktan vaz- ,ore rs nız musunuz? 
ma Japonyanm lclıinde idi. Bilhassa gar- geçersek. şimdilik fU müşahedeleri yap- K.an (Faris - Soir) -- Vindsor dük'U 
bi Amerikayı doiduran Japon mamuliitı, mıya yer kalır: Bir müdxiet evvel yazmış hiddetlidir. 
Japon.yanın gene ayni sahadan çektiği olduğum gibi, dünya, siyaseten olduğu Bü~tün haksız sayılamaz. 

Dünyanın en esşiz boroşu 
kayboldu ham maddelerle karşılaşmak suretıle, gi!bi, ikt:ısaden de ikiye aynlmıya doğru Nis şehrinin kıeyıkçılan 60 frank mu-

lbüyük lbir sanayi memleketi haline gel - süratle inkişaf ediyor. Almanya ile J a - k""a.1bilinde 'bir deniz tenC"aıühü tertib etti- Londrada •bir dükkAnda siyah, beyaz 
m'iş olan Japonya için çok faydalı bir mü- ponya arasında iktedilıni' ola!l yeni a!l- ler. Seyyahları Croee ~atosunun karşısı- ve pemlbe ve dünyada eşsiz üç iri inci ile • 
badele unsuru vücude getiriyordu. Bun - laşma ve bilhassa bunun muhtemel neti- na götürıüyıorlar. Müşterileri teşvik için sayısız elmas1ardan yapılma ve paha bi· 
dan &layı, hatıra gelebilir ki Amerıka, oeleri lıaldonda .Ainum matbuatının ver- de Vin<lsor Dükliinü ve refikasını banyo çibniyen bir .bo:roş unutularak kayıbolmuş 
Japonyayı iktısaden tazyik için böyle bir diği malClmata inanmak ic~b ederse, bıl- y.a:parla~en göstereceklerini söylüyor - -~ .... ·ı .. 

1 
k d 

lsun F k t. J b 'in hassa Aımerlkannı bu son karanndan son- tur. V<ıA~ı e zamanının en guı.e a ın-
ka:rar alınış o • a a aponya, ugl _ . . lar. lanndanbirine aid olan bu boroş. ressam 
eski vaziyette değildir. Bütün Mançuko ra. Japony.anın Alınan al~ verış sıstemı- Herkes düroün götürjyor, sandal şa- S i t -~-d . 1n .

1
. k eh 

· · · .,.,..,, h k ı· i · · aııgcn arw...uı an aynı gı ız a nın sahasını kendisine bir pazar olarak aç - ne doğ'ru bır ınkiii"""' are e ı çınc g!re - tonun önünde duruyor ve gerçekten san- ~ . . , 
mış. Çinin iktısadcn en mühim sahaları - ceğini 'ka'bw eıtmek. zaruri gibi görümir. druın içinde !bulunanlar sabık İngiliz kra- yaptıgı ibır Ynilı boya resmı ıle san at 
nı da buna il\\veye çalışmakla meşgul ihu- Bu, Fransız - İ:ngilfz - Amerikan iktısad lının 'bahçesinde güneş banyosu yaptığını, tarihine geçmiştir. 
hmuyor. Bundaın b6yle mütemadiyen a - sistemi karşısında bir Alına:. - İtalyan - yahud salhil kayalan arasında balık tut _ Şimcliki ıh:aJdc Leydi J)o .. mn da. o ma-
lacağı tedlbirlcrle Çinde İngilterenln, Japon ikiısad sistemi vüoude getırmeğe tuğunu görüyorlar. ğazada bluzunu değiştirirken, boroşu tez 
Fransarun, Amerikanın sahib oldukları doğru giden ıbir harekettir. Dünyayı iki- Dük vali )lezdinde bir turistik teccs _ gB.ha 'koymuş, sonra da unutmuştur. 

hafta nazırlar meclisınde Moskova j 
müzakerelerine dair verdiği izahat - i 
tan İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus- ı 
ya arasında esaslı siyasi noktalarda 1 
mutabaıkat hasıl olduğu ve siyasi sa - ~ 
hada !halle muhtaç ya:nız bazı niı:ms ıl 
ve teferrüat meselelerımn kaldığını 
ve lbu sebelble askeri müzakerelere 
lbaşlana..bileceğini öğrenmiştik. 

Her ne kadar Çemberlayn dün i 
Moskova müzakerelerine dair yeni ve 
mü:sbet bir şey söylemediyse de bü - ı 
tün müteferrik mnlfınıntla beraber o
nun Avam Kamarasında askeri he -
yetlerin gönderileceğine dair vaki ı 
resmi beyanatı ~österiyor ki, MJSko- • 
va müzakerelerinde bir gerilik degil, ·ı 
biltikis !bir ilerilik vardır. Ve üç dev
let arasında esaslı siyasi meselelerde, f 
askeri meselelerin müzakeresine he • 1 

men ibaşlanabılecek kadar mutabakat f 
i:ktısadi mevlktleri kendi alrnıya çalışa - ye ayıran ıbu hareket, ayni zamanda, mu- süsü derecesine çıkarılan 'bu hususi ha -
cak ve ıbinaenal'eyh kendi kendısine yeni halü ve zıd iki ilctısad sısie.mini, günün 

1 

yata• bakmayı protesto etmiştir. Fakat 
ve ıgeniş bir faaliyet s:ıhası açacaktır. birinde ıbirbirine,. sfWı kuvvetH.e. ç~rp~ - maalesef deniz umumun malıd~r ve. san-

Bir falcı kadının rüyası : 
• Şüphe yok ki bu netice Avrupa 

htısıl olmuştur. 1 

Ay.ni zamanda, Amerikanın bozduğu ca'k olan llıardketln de ta kendısıdır. Şu dalcılan şat-Onun karşısında ıstedıklerl 
bir ticaret rnu:a!hedesi y~rıne, Japony:ı, halde, U~rkın yakın hadiselerini mü- kadar uzun müddet demir atıp durmak -
ayni günlerde Almanya i!e bir tica!'et talea ederken, Amerikanın ne yapmak tan menedebilecek hiç bir vasıta yoktur. 
anlaşın~ imzaıladı. Bu ticaret anlaşması, fikrinde olduğu bahsi üzerinde zihın yor
Japonya ile A1manya arasındaki rnüba - makiansa bu ıkaydetti.ğim·.z harekete dfk
dele fşltrini, hcsablaşmn bakımınd:m Al- kat etımek da!ıa faydan görünür: Dürıya 
ma.nyanın sıltınsız alış verış sistemine uy- sbyaset b~ımmdan ne kadar yumuşak 

duracaktır. Şu hallde, Japonya Amerika görünürse ıgötıÜnsÜn, lktlsad bakımmdan, 
gi:bi ımıühim ıbir ticaret partönerini kaybe- i'ki zıd 4mvıvet halind~, günden g!ine kar
deııken ibunuın yerine Almanya gibi, o da şı karşıya geliyor! 
mühim olan, diğer bir partöner ilave et- _ il I , , aı, 
miş bulunacaktır. Bu hadiseye dikkati UU..,uhdtın U...Juu;en 

Eski Arnavudluk 
kraliçesinin teqzesi 

ESki Arnavudluk kraliçesi Jeraldınin 

teyzesi Kontes Apponyi kraliçeyi görmek 
özere Pariste tev.akkuf edecek, oradan 
Budaıpeşteye gidecektir. Şimdi Londrada 
bulunmaktadır. 

Hitler Londraya gitmiş ! 
Londrada Dolles Hillde oturan bir İr-

landalı 'kadının Söylediklerinin ekserisi
nin çııktığı.na dikkat edenler, bu falcı, 

dalha doğrusu kAhin kadının son günle:
de yeni bir iddiasına şahid olmuşlardır. 
Ka<iın ıgıiya rüyasında Hitlerin Londra
ya geldiğini ve Lord Halifaks ile birlik
te başveJkalet dairesinden içeriye girdi
ğini görmüştür. Kadın bu rüyasını Av- • 
rupada uzun sürecek bir sulh başlangıcı 
olarak tabir etımektedir. 

ce1beden Alman matbuatının dediklerine ~:::;:;:;:;;;:;;;:;:::::;:=:::::;:::=;:::::::;::;;;:::=::::;:;;:;;;:;;;:;=;;:;::=;;:;::;::;:::;;;;;:;;;:;:;:;:;:::;;;=.:;=.:;::::;:;;::::::;::::;=.:;::::;;;;;;;:;;;;;::::;;;;;=:=::=;~ 
bakılırsa Japonyada kuvvetle aktif o -
lan Mm.an ihracatı, Mançukod=ı ayni de
recede pasm imiş. Şu halde, biri djğe -
rini ikmal edecek olan iki muhtelif sa -
haya dayanmak suretile Almanya ile Ja
ponya arasında mübadeleni:'.I kuvvetle in

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 
Dün hP.men bütün gaı.eteler ayrıca bir ba~iık altında: 

- Şehrimıze 100 seyyah geldi, diye haoer veriyorlardı. 

Tesadillen ayni günde lbir Fransız gaı.etesinde küçük bir 

kişaıfı mümkün olacak gibi görünü.yor ve seyahat i'>tatistiği gördUk ve öğrendik ki, senenin en kuru 
bu lbaşlan:gıç at.kasından, gene sırf Ja - aylarında dahi Faris şehrine ıgü.nde 300,000 seyyah gel:r, bir 
ponyaya dayanmak suretUe, Almanlar, 0 ~adarı da geri gider. 
Çin ile olan alış verişlerini artırmak ü -

Parise gelen seyyahların sayısı 300,000 dir. Bunlar Par:s 
şehrinın lokantasında yemek ~ler, eğlen.el? yerlerinde 
eğlenirler, oteBermde yatarlar. 

İstanbul ŞPhıme gelen seyy~ann sayısı ise işte bazan 
hoyle 100 k·şidir. Bunlar gemilerinde yerler, orada yatarlar 
ve şehirde sadeee ibir gezinti yaparlar. Arada.ki farkın kü· 
çük olduğuna: 

'barışı üzerinde müessir olmaktan ha-
li kalmıyacakiır. Bahusus İngiliz rnec-1 
!isinin mutad yaz tatilinin tehiri ve- i 
ya kısaltılmasına Büyük Britanya hü- ı 
kfunetince lüzum görülmemesi ve bu 
husustaki muhalefetın suallerine hü
kumetin verdiği nikbinane cevablar 
Çemberlaynin sulhün muhafazası hu-
susunda hiç te bedbin olmadığını gös
terirler. 

İngiliz başvekilinin bu hususta 
gösterdiği deliller geçen sene Eylfile 
nazaran sulh cephesinin daha kuvvet
li olduğu ve bilhassa Leh ve Türk it
tif aklarile sağlamlanrnış bulunduğu -
dur. Filvaki İngiltere ve Fransa bu-

midlerini besliyorlar. 1 STER 1 NAN, 
Şu ihalde, Amerika, neden dolayı bu ti-

1 STER INANMAI 

gün. bir harbden korkmıyacak kadar 
kumretlenınişlerdir. Üstelik doğuda 
Lehistan ve cenub doğuda Türkiye 
müvazeneyi sulh cephesi lehine tadi 
etmişlerdir. Moskova siyasi ve aske
ri müzakereleri de nihayet beklenen 
neticeye iktiran ederlerse Avrupa oc 
rışının ihel'hangi asabi bir hareketle 
hozulnuyacağmdan artık tamamile e- ı 

• min olabiliriz. 

~ ...................................................... -! 
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Rumen ve Bulgar 
kralları görüşecekler 

Romanya ile Bulgaristan arasındaki münasebatta 
salah emareleri görülüyor 

Bukreş 31 - Son zamanlarda Ro - matbuatta geniş tefsirata yol açmış -

ınanya ile Bulgaristan arasındaki mü- tır. .. .. yialara ıııhre, Kral 
-~~ alfilı .... 1eb.l . Bukreşte dönen şa t>~ 

nosebetlerdıe hCllll. s goru 1 m19 Kar-0l'un, doğu Akdenizindeki seyaha 
tir. Veliahd Mişel'in Sofyadan geçerek tinden dönünce Bulgar Kralı ile mü-
Prens Kiri! tarafından ıSeılamıanmasıı Iakatta bulunması müstebad değil -
Bükreşte azçok hayrete karşılanmış ve dir. 

50.000 Japon vatanperveri Tokyoda 
lngiltere aleyhinde nümayişler yaptı lar 
Halk lngiliz sefarethanesi önünde: "Siyasetinizi değiş

tiriniz, kahrolsun Büyük Britanya ! ,, diye bağırdı 

Londra 31 (A.A.) _ cStefani. : tanya. ve .. c raigie Asyanın düşman~d~· 
ibarelerini havi levhalar taşımakta ıdı -Tokyodan 'bildirildiğine göre bu sa -

bah İn.giUz scfareföanesinin önünde halk 1er. Japonların işgali altında bulunan ve 
Shantıungun merltezi olan Tsingfou'daki §iddetli tezahürlerde bulunmuştur. Polis 
İnıgiliz aleylh.tan komite bu şehirde otu -

birçok kişileri tevkif etmiştir. ran İnıgilizlere ibir mektub göndermiştir. 
Hibiyı:ı. pa.nkta toplanan ve İngiliz si- Mektubda şöyle denilmektedir: 

taseti aleyhinde hazırlanan karar suret - clO AğustOO'tan sonra vukua gelecek 
lerini kabul eden muhtelif vatani teşek - hadiselerden me.S'uı değiliz.. !sterseniz 
küHere mensu'b 50,000 kişi İngiliz sefare- ça~-Kay-Şeke yardım etmeğe devam e
tine doğru y~irümeğe başlamıştır. Nü - dinıZ. Fakat Çang-Kay-Şekin idaresi al
ınayişçiler ellerinde: cİngilızler, siyaseti- tındaıki Çine giderseniz daha iyi eder:.ı -
ruu değiştiriniz •• cKahrolsun Büyük Bri-

inhisarlar Vekili 
Ankaraya döndu 

niz. 

Ortaköy sinemasında 
dun geceki facia 

İngiliz -Fransız askeri 
heyetleri Moskovaya 

hareket etmek uzere ! 
(Ba.§t.arafı 1 itıci sayfada) 

Müzakerelerdeki müşkül nedir? 

ltalya, Yugoslav 
hududundaki gölü 
niçin kur utuyor? 

Bu tenkid ve istizahlara cevab veren Londradan bildiriliyor: İtalyan mü-
başvekil Çemberlayn, demiştir ki: tehassısları simaü Arnavudluk ile 

E 
e Türk istiklali ve 
Almanların endişesi ! 

Yazan· Selim Ra~p Emeç 

içbir gün geçmiyor ki bir kısım 

Alman veya İtalyan matbua-
tında memleketimizi alakadar edecek 
bir yazı çıkmasın. Fakat bu yazılar, ma
hiyet iti!barile ya bir tehdiddir, yahud da 
bir iftira. c- Moskova müzakerel:r~nde :ast~~~ Yugoslavya a·rasındaki hududu teşkil 

nan başlıca müşkülün hangısı oldugu ed u·· k.. ·T ·· k tm k · kılnı Karannı verirken bu kararın bütün 
v· • -şk-ı .. bı·lvasıta teca- en s up go unu uru a ım -

sır degıldir. Bu mu ~ ~. _ nı aramaktadırlar. Yugoslavlar askeri icaıblarını da hesaba katan memleketimi-
.. - ta ·f· lesıaır Muzakerı>lere · · h ·"' · ·"' · t ,_d.dd ...ı. • • V'LlıZ• ıun n ı mese • . - sebeblerden dolayı bu karardan meın- zın er~ıangı vır ea ı en· Çt:'.11.ınmıyecc-

iştirak eden üç devlet, cbılvasıta teca - nun olmuş görünmüyorlar. İtalyanlar ğini kaydederken iftiralardan da korku-
vüz. ün doğrudan doğruya yap~~~n. teca- buralarda hububat yetiştirecekler.ini muız olmadığını ildve etmeliyiz. Ç:inkü 
vüz kadar tehlikeli olduğunu muarık bu- .. 1 kt d" 1 beynelmilel siyasi hayatta ö~edenberl 
lunmaıkta ve bundan dolayı da vaziyetin soy eme e ır er. k d muhafaza edildiğine memnuniyetle şahid 
saranaten tesbit edilmesini arzu ey1e - Alman ordusu er Am araf m a oıduğumu:z o an'anevi nezaketten eser 

mektedir. . . çıkan ihtilAf kalmamıştır. Milletleri temsil etmek ıti-
Sovyetlerin, bu meseleye verdıklerı e- Londradan bildiriliyor: Alman yük- barile onlann en müşahhas ve mütebariz 

hemmiyeti tamamen takdir ediyoruz.> d mümessilleri sayılan reisleri dahi, sıra-
sek kumanda Heyeti azaları arasın a, Danz·ıg ve lng"ıltere h kkı sına ıgöre, lbu nevi hücumlara uğramak-bir şimşek harbinin neticeleri a n-

tan kurtulamıyor. Bu hal, beynelmilel Danzıg· mese!esın~ gelince, 10 Te!lı ~ da noktai nazar ihtilafı başgöstermiş -
b . t matbuat hayatında öyle bir anarşiye yol muzda yapmış olduğum beyanata hıç •r tir. General Milch başta olmak ve -
.. aQllllŞtır ~i nerede duracağını kestirmek CJ>Y ilavı •. etmiyeoeğim. Danzig statüsu tal'-·an meslektaşları tarafından müuı-

:t- b" J güçtür. Nitekim Danzigde tıkan Danzi-nün zorla değiştiriJmes• , mahalli .1.r heret görmekte olan bazı -hava gene-
ger Voyssten gazetesinin son nüshalarınmesele değil, Polonyanın istiklAline mu- ralleri, daha hala müstakbel harbde dan birinde neşrettiği bir yazı işte böyle 

teveocih bir hareket sayılar ak, İngilte- hava silahlarının en müessir silA.h o -
ı · bir iftira mahsulüdür. Bu gazeteye ~Ö?"C renin fiili müdahaıec;inı intaç edece ttır. lacağı ve bunların başrolü oynıyaca - Türkiyeyi zaman zaman ziyaret eden İn-

" Geçen Eylü vaz·ıyeı·ınde gvı. bir şimşek harbinin. kazanılacağı fik 
giliz ve Fransız askeri heyetleri. bu ha-.,. . nnde ııırar etmektedirler. 

deg ı lı z " Baştş General Keitel ve birçok Al- reketlerile, A~anın bu kısmında sul-
hıü ~likeye sokma'ktadırlar. Ege deniBu münasebetle bilhassa kaydetmek is- man tabiyecileri olmak üzere kara or- zinde, İngilterenin mahu.d çemberleme si-

terim ki, İngı"ltere g~çen Eyl\ı!deki v.ızi- dusu ise aksi kanaatte bulunmakta -
h yasetini takviye maksadile vücude geti-

yetinde değildir. Bugün, herhangı bir i - dır. rilen deniz ıüssü de İtalyayı liikayıd bıra-
timali kendimizden emin olarak karşılı • ------------• · ı· d kamaz. Bilhassa Türkiyenin son zamanda 
yabiliriz. Hususile ki, Fransa da berabe- ıng ı iZ onanması taki:b ettiği siyasetin manasını anlamak 
rimizde -0lduğu halde T:'.irk:ye ve Polon- 1 güçtür. Bu siyaset, Akdeniz statükosunu 
ya ile mutckabil yardım anlaşmaları ak- 130 parça gemi i e bozmakta ve lbu tarzı hareket taham-
detm~ bulunuyoruz. mül edihnez bir şey olmaktadır. 

Danzig !hakıkmda gazeteler tarafıncan manevralara başlıyor Yıu'kanya mücmel bir surette hülasa verilen dıaıberlerin de hayli mübalağalı 
ettiğim Dan'Zigcr Voysstenin yazısından olduğunu ayrıca kaydetmek isterim.> Londra 31 (Hususi) - Ağustosta başka Almanyanın Essen şetırinde çıkan 

lngiltere V8 Japonya başlıyarak Eylfılün sonlarıtıa kadar National Zeitungda oldukça gnrib bir (Baştaraf\ ı inci ~ayfa.daJ <Battaraf~ 1 inci sa11Jada1 devam edecek olan İngiliz ana vatan fakra vardır. Bu gazeteye göre Türk si-
Gümıiik ve İnhisarlar Vekil! dün ak - Bundan sonra Ingiliz - Japon müzake- filosunun büyük manevralarının ha -

nesine kaldırılarak ilk tedavileri ya - relerıne temas eden Çemberiayn, İngil _ ynseti hariciyesinin bugünh.i\ tarz~ cere-~anı saat 19 da ekspresle Ankaraya hare- 1 t zırlıkları tamamlanmıştır. yanı esef edilmeye layık hır haldedir. 
ket etmiş ve Hayc\arpaşa istasyonunda pı mış ır. .Jı terenin herhan~i bır ecnebi devletin te - Manevralara iştirak edecek olan harb '.Diirkiye de, ıf--=ıtcre iJe Fransava karcı lnhısarlar umum mu .. dt""ı,._;; Adnan Halet Beyoğlu Belediye ve Sfi"Jıi Çocuk siri altında siyasetini değ~tirmiyeceğıni h 

1
A .u~ J :t 

.. y d d ted · l gemileri, bugünden itibaren ma al ı -n- J lL .~c't nnekl"' ıs· tı"klAl ı· de fc T h f . h. - hastanesile Şifa ur un a avı a - tekrarlamış ve Çindekı İngiliz menfaat - Y<=ın ıl'i. '""'~.e " c a • n n -aşpınar, gümrük, mu a aza ve m ı nl d müretteblerine hareket etmişlerdir. ragat etmiş lbulunmaktadır. Avrupa sul-&arlar erkfuıı ve dostları tarafından u - tına alınan yaralılar şu ar ır: lerinin hiç fbir veQ11He focia edilmiyeceğı- Asri bir şekilde tadil ve teçhiz edil-
ğ Ortaköy Kapalısokak 3 numarada ni Ye Japonyaya muhnrfo hakkı verılmi· hii bakımından Tiirkiyenin istiklalinden urlanmıştır. 1 S d" v miş olan ihtiyat donanma da birkaç f ag t ,..;w • lAk eli ·1 k l k d 1 oturan Manoel oğlu Şevare ' a ı og- yece~ni söylenıiştiı·. k er a o"-"•er.mesı a ay ı e at"Şl ana-

Vekil Ankaraya hare etin en evve k G. · Rü 6' güne kadar ana vatan filosuna iltiha maz. Çanakkale, beynelmilel menfaat'e-·-ı.. h . k d lu Rüstem, Mehmed ızı uzın, s - Propaganda ve so··z harb·ı 
luuisarlara aid muhtelif işler aK ın a tem kızı Saadet, Rüstem oğlu Coş - edecektir. rin temerkıüız noktasıdır. Boğazların fiili 
Şu bc>yanatta bulunmuştur: kun, Yasef oğlu Avram, İsak oğlu ANe- Başvekil sözlerıq~ devaml:ı, demiştir Sayısı 130 u aşacak olan bütün bu scri>esüyi !başkaları kadar Almanya ve 

- Kuvvetli içkilerle mücadele içın sim. Nimet, Niyazi; Ahmed; Melahat ki: harb gemileri, 9 Ağustosta Veymuth İtalyayı da alakadar eder. 
icab eden tedbirleri alıyoruz. 40 derece- ve Yasef. c- Bugün korkunç bir mahiyet alınış körfezinde Kral tarafından teftiş erli-

lik rakı piyasaya çıkarılmak üzere bugün Zabıta dün gece yarısından sonra tah- bulunan propaııanda ve sö• mücadelesi· lcccktir. Sureti haktan görünerek ya>.ılan )'U· 

in'hısar toptan satış depolarına gönderil- b ne niha"·et v<>rilmedikçe, hakiki bir sul- Diğer taraftan İngiliz kara ordusu- karıki satırlar aösteriyor k~ Türkiyenin kiknta devam ederek sinema sahi l, ma- " "b llliştir. Perakende satışlara iki üç güne b" t hün teessüs edebıleceğinc inanmıyoruz.· na mensub 130 bin asker de, gene A- takib ettiği siyaseti hariciyenin aydınla-1._ 5 kinist ve va.ralıbrın ifadelerini tes ıt e - I 
4<1dar başlanacaktır. Şışe

1

eri 25. 50, 7 Z Jb t hk., t s nda sin "'ma Sulhün başlıca amili, milletler urasın- 1 ğustos ayında kara manevraları yapa- tılması yolunda ileri sürülen esbabı rnu-sa ı·ı· lm k .. .. b d lmış miştir. a ıta a ıt:a sıra ı ' - .. . . . d d h k :·"--d h lb t 
n ı ıtre o a uzere uc oy :ı yapı - oldurru dakı mutekabıl ıhmad ır. Bu ıtıma ı ..?r ca tır. cl!IJC en iç irini Alınan ve talvan bay-t - d nın her türlü fenni şeraitı haiz b ı J ır. Fıatı 45 derecelik rakıya nazaran :ı- _ h Ikın kor kese telkin etmeUyız. En müşkii! me - ları anlamak istemiyorlnr. Onlar milli 

ha ucuz olaca.k1ır. Bunlanr. diğer rakı - ve hadisenin yangını goren a .. - l l . dahi mülakere yolile halledile- Bohemya ve Moravvada menfaat ve iştfhaları namına her harc-ı k k l ak birder.bır:> kapılara lıu - se e erın 1 4

ara terem edileceğini umuyoruz. uya apı ar · b"l ğ·ne de kani bulunuyoruz • keti lkendileri için mübah görürlerken tmesinden heri geldiği anlaşılmış- ı ece ı . . • .. .. . Al 1 1 ç ki Biranın ucuzlatılması hakkındaki neş· cum e · Bütün bu kanaatıer.nııze ve husnu nı· man ar a 8 erın kıırşılım~aldlerin nefislerini . müdaf.aa 
tiyntta yanl•~ıklar vardır. Vcldilet bu tır. yetimize rağmen bir harb patlarsa, galib etmek ıçın şu veya bu tedbırı almaları 
husustaki tetkikaimı bitirmiş, biranın Dün gece had~se yerind~ kPndisile gö- veya mağlub her kim olursa olsun. bu arası gittikçe açıhyor CD 10 r da 
tnaliyet fiatını, inhisar resminin ne ka - rüşen bh- rnuharrmmizc sinemanın elek- harbin insaniyet ıçin en feci ve c-n zalim ··-·····-··· ... ~~?.?:1:1 .•..•.• ~~-~--~~=--~ .... ! ..... .. 
dar indirilmesi liizım geWğini teshil et- trikçisi Niyazi vak'ayı şöyle anlatmışt·r: bir ıztmlb llli!mbaı tcşkı! edeceğ: şim<l. - (Boft<=fı 1 inci .. 11fıula> Denize uçan motosiklet· 
llliştir. - Filmin bitmesme bir çeyrek kala se- den bilinmemelidir. Alman matbuatının birkaç kere Çek-

liazırladığımız tenziUt projesi Vekil- rid birdenbire ate:j alarak yanmağu bas· Bınaenaleyfrı temenni edelim ki, ge - Jeri kansızlık ve ataletle itham etmesi (B~tarafı 1 inci sayfada) 
ler heyetinden geçtikte!'l sonra ~Jtbikata Iadı, yangının sebebi filmin göc;terilirken rek milletler, gerF-~ bu milletierin idare - üzerine cPoledni Lisb gazetesi bu - Her iki arkadaş Taksımden bir moto -
~çil~ir. Henüz güntl beldi olma - durmu~ olmasıdır. cilerı :bütün bunla:·ı gözönündl' tutarak, gün Çeklerin Almanlarla işbirliği yap siklet kiralamışia::-, dıreksiyona Sabah:ıd
tna:kJa beraber yakın zamanda biranın u- Yangın çııkar ~ıkmaz makınist dPrhal henüz vakit geçmemi~ iken, sulhün nurlu mak istediklerinin bir delili olmak ü- din cgeçmiş ve Habil de arkasına oturarak 
CUzlıy~ğını kaydedebilirsir..i;~. Yeni fiat beton olan makine dairesini•1 kapısını ka· ~luna dönsünler!> zere Südet partisinin kanun layihala- Tarabyaya doğru yola çıkmışlardır. 
henü-z ·kaıt'i olarak maliım değildir. Fa - pamış ve dışarı çıkwıştır. Biı de derhal 1 g·fiz gaze ielerİnİn neşriyatı rile .me~~libatının iki millet arasın • Seyahat Tarabyaya kadar arızasız de-
kat her halde 20 kuruştan faz!a olmıya - Ik b n dakı munasebetı1erde esas olarak ka. vam etmiş ve motosiklet kullanma~a eh-elektrik cereyanını kcstık. Ha u sı • lS 

Cak ve belki daha ucuz olacaktır. Lon<lra 31 (Hususi) - Moskovada ya- bul edilmesini teklif etmektedir. Bu liyeti olan Sabahaddin bir aralık arkada-A-L rada karanlık içinde filmin yaı.mağa baş · b d 4

""LKaradaki bira fabrikasının inhisar pılan müzakereleri mevzuu ahs e en gazete şövle demektedir: şının motosikleti biraz da kendi kullan -fd ladığını görünce biiviık bir heyecana ka-
1 

J 

arasine dmTi muamelesi bugün tamam- cNews Cbronicle .. gazetesi şun arı yazı· crO zaman beyaz olan şimdi siyah mazk lıaıkkındaki teklifine muvafakat et-lan pıklı ve kapılara hücum ett.!. Biz yangın 
a<:aktır.. yor: olamaz. Almanlar Çekleştirme hare - memiştir. B k M R . . bJııc::Iar başlamaz sineınanı:ı iki kapısını ı ·ı· t:\.. s t anlaşması Fak t H "- ·1 

üyii Millet eclisi eı11 -Y - ngı ız - r ıansız - ovyc ketini protesto etmişlerdi. Biz de Al- a avı ısrar etmiş ve nihayet Sa-a9tık, sinemada ekserisi kadın \'e çocuk :im.uı.landıktan ve bu suretle sulh cephesi h k · lba.haddin arkaya geçerek, motosikletin dün şehrimize geldi olmak uze-re 500 seyirci vardı. Ben de ko- manlaştırma are etıni bugün protes-
:ı:,_.. tamamlandıktan sonra ne olacak ve ne t d" idaresini Hablle terketmiştir. Bu sı:\-:e>tie iUUjiİk .Millet MecHsı reisi Abdülhalik d o e ıyoruz.> 

n hundan hafif surette yaralan ım.. yapılması icab edecekfü? MA lı h. ::___ sahil boywıca bir miiddet ilerledikten ~nda dün muht<?lit trenle Ankaradan ana ır nuıı .. yiş 
~·iınize ,gelmiştir. Mecli5 reisi Haydar- Yalnız bu anlaşmanm tahakkuku kafi Prag 3 l (A.A.) - Dün 30 bin kişi sonra motosiklet birdenbıre denize doğru 
!>aşa istasyonunda vilayet, belediye ve Ankara mıntıkası Parti değıldir. Avrupa, bugün içinde yaşamak- Bohemya Kra1Iartnrn mezarını ca.1ay konkunç bir süratle Herlemiş, iki genç 
"'a ı· • d ta olduğu harlı iktısadiyatından çıkarıl - h 1. d · t t · ~ rc1· M . motosikletle beraber denize yuvarlan _ it' r ı erkanı, dostları tarafından karşı - Müfett"ışı· 1·ş8 başla ı a ın e zıyare e mışıe ır. erasım 
,, malı "e tekrar eski sulh yolunn :JetiriJ - ""' 1 m'""1ardır Gerek Habıl ve gerek"'"' Saba "~nuştır. A'bdülhalik Renda şehri - • "' Kral wences assın marşı ile nihayet ~ • """' -

?n d H A A k t melidir haddin yüzme !bildiklerinden her ikisi de ız e bir müddet istirahat edecektir. Ankara 31 ( ususı ) - n ara mm a· · . . . bulmuştur. 
liariciye Vekaleti umumi kntibi Nu - kası Parti müfettişliğine tayin edilen E- Sovyet Rusyanın da ıştırakıle sulh cep: =============== yüzerek sahile doğru ilerlemışlerse de, 

?nan Rifat .Menemcncioğlu da dün sabah sad Uraz şehrimize gelerek vazifesıne hesi tamamla~dıktan sonr:ı, bu cepheyı cephesine iltihakı şarttır.. Satbahaddin karaya yaklaşmağa muvaf _ 
e,,,__ ı... ..... 1 ö ·· ·· d k ç b ·· ·· teşkil eden mılletler harbın patlamasını Londrn 31 (Hususi) - Başvekil Çeın - fa:k olmuş, Habil yüzememiclir . • ....,presle Ankaradan şehrimize gelmiştir. ~ amıştır. numuz en arşam a gunu ' · ...-~ 

N A k ·1
4 

t t• "d h ı· · · ıı.-klemeksiz.in kendi sulh şartlarını Al - berlavn Avam Kamarasında Kamaranın ,Bu vaziyet karşısınd., arkadaşının"bo-afia Vekili yakında Hataya n ara vı aye par ı ı are eye ı reısı ut' J .. 

seçilecektir. manyaya bildirmelidırler. tatilinin iki, yahud üç haftaya inhisar et- ~l~ağı~ı anlıyan Sabihaddin tekrar ge-
gidecek Çemberlayn \•eya Rudson tarafından tirilmesini istiyen meb'uslara karıı şunu n donmuş. fakat Flabi!i kurtaramamış • 

Birkaç gündenberi hafif bir surette ra· Sir. General Ali Fuad Cebesoy Halayda münferiden yapılan böyle bir U.klil ne sö1lemi§tir: tır. Hi1dise yerine etraftan yetişenler git-t.:,tsız bulunan Nalio Vekili General Ali Nafia işleri üzerinde tetkiklerde bulu • kadar yersiz sayıiırsa, sulh cephesi dev • - Bunun herlıangi bir faydası olaca • tikçe kuwetı lükeneo Sabahaddin! sahile 
ad Cebesoy dün Pcrapalas otelinde is- nacak, !bilhassa İskenderun. limanı ve A- !etlerinin müştereken yapacağı teklif te ğını zannetmiyorum. İld, üç hafta içinde, çıkar.m~ ve bir müddet sonra da Ha • IIraııaı elıniş, bir yere çıkmamışbr. muk gölü !şile meşgul olacaktır. Vekılin 0 kadar makul ve düşündürücü teiiıkki e- yaluıd bundan sonra muayyen bır müd - bilin cesedi bulunnıuı;tur. 

le Nafia Vekili Ge!leral Ali Fuadın va - Hataydan sonra Suriyey1 de ziyaret e - dileccktir. det zarfında vah\m hAdiseler zuhur ede- Kazaya zabıta ve .müddeiumumilik el 
ında Hataya gideceği haber verilm~kte- deceği söylenmektedir. Ancak, bunun için Sovyetlerin de sulh ceğini gOOteren hiç bir emare y-0ktıır. koymu§lur. 



4 Sayh SON POS'J'A .Ağustos 1 

Müzelerdeki eşyanm taksimi 
yüzünden ihtilAf çıktı . 

Bir genç, sevdiği kızı 
ve kızın anasını tabanca 

ile yaraladı Yeni anlaşmada memleketimizden ihraç edilen 
emtiaya daha geniş bir kontenjan ayrıldı Tarihi eserlerin bir kısmı Ayasofya müzesinde, bir 

kısmı da Çiniliköşkte sandıklar içinde kaldı 
Polonya ile aramızda mevcud ve Dan- j bir istihl!k payı ayrılarak tütün harman .. 

Nevyork sergisine götürülen müze -
)erimize aid eserler, şehrimize getiril
mek üzere Amerikadan vapura kon -
muştur. Eserleri İstanbula rercüman 
Belim getirmektedir. Nevyork sergi -
Bindeki eserlerin başında bulunan Mü 
:rıeler Umum Müdürü Aziz, hareketini 
tesri etmiş olduğundan, yarın, yahud 
~blir gün şehrimize gelmiş olacaktır. 

Maarif Vekaleti müzeleri birbirin -
den ayırm~, müstakil birer müdürlük 
haline koymuştur. Evveke Umum Mü 
dürlüğe bağlı müdürlükler birer müs
takil müdürlük olunca eserlerin tak
aimi i~nde ihtilM başgöstermiştir. A
ziz bu ihttlafı halletmek üzere Ame -
rikadan çağırılınıştır. 

Umum Müdürün Amerikada bulun 
duğu sırada müdürler komisyonu bir 
karar vererek, Topkapı sarayı müze
mi bir kat daha ıenginleştiren Çinili 
kl5şkteki Türk ve Selçuk eserlerini Bi 
zans müzesi haline konan Ayasofyaya 

MOtef~rrlk: 

Vali ve Vakıflar Umum Mtldtlrü 
tarihi blnalan gezdllıer 

Vali ve Belediye Reisi LOtfJ Kırdar 
yanında Vakıflar Umum Müdürü Fah 
rl Kiper olduğu halde dün şehrimiz -
deki tariht binaları gezmiştir. 

Elektrik ve tramvay bütçeleri 
hazır1amyor 

Elektrik, Tramvay İdaresi 940 se -
nesi tbütçesi haıırlıklanna he.flaınış -
tır. 

taşıtmağa karar vermiştir. Çinili köf'k
teki TUrk ve İslAm eserlerinden bir kıs 
mı Ayasofyaya ta.jındığı esnada yeni 
teşkl'lat vUc.udıe ~irilmiş, Ayaeofya, 
Topkapı sarayı müzesi müdlıtdüA'fuı -
den ayrılmıştır. Topkapı sarayı müze
si müdilril evvell Çinili ·köşkteki eser 
lerin Ayasofyaya nakline müsaade et 
tiği halde, bilAhare bu fikrinden cay -
mış, henüz yerlerinde bulunan eserle
ri vermekten imtina etmiştir. Şiın -
di, Çinili köşkün tarih! eserlerinden 
bir kısmı Aya!Ofyada, bir kısmı Ç1 -
nili köşkte sandıklar içinde bulunmak 
tadır. 

Müdürler komisyonunun bu garib 
kararına vftkıf olan Maarif VeltAlet1 
keyfiyeti tetkik ettirmektedir. Müzeler 
Müdürü Aziz şehrimize geldikten 10n 
ra bu işle meşgul olacak, ortada kalan 
Türk ve İslA.rn ~rlerinin hangi mü~ 
zeye mal edileceği takarrür edecek • 
tir. 

Deniz işleri: 

Bir motör fırtınadan güçlilkle 
kurtuldu 

Yaralı kız 

Dg se.rlbest şe!h.rile Polonya ve Türkiye lannda '.Iüıik tütünfi daha fazla kullanıl
g(lmr.üik arazisine §8.mil ticaret anlapna- mağa ba.ş'l'adığı gifbi, ü7liim, incir ve dığer 
m, her iki memleket arasındakı ticaret ku.ru meyvalarımıza alaka artmış ve pa 
m<l>adelelerini kolay~rmak ve inkişaf nruk, yün, tiıftiık ve diğer iptidai mad ı 

etıtil'mek makaadile yeniden tetkik ve ta- deleriımize daha geniş istlhl.Ak mev'ldf 
dll ed11miftir. verilmiş olduğu için, önümüzdeki yıllar 

Yeni anlaşın 16 Temmuz 937 tarihli ti- içinde lbu münasebetin daha ziyade ge • 
cSıNt e.n!aşmasile eklerinin yenne geçmiş nişliyeceği muhakkak görülmektedır. 
buı1unmıaktaıdl. Bu anlaşmaya göre. an - Yeni anlaşmanın ise. bunu teminde te-ı 
leşnaya bağlı listede yazılı Türkıye men sirleri ola<!aktır. 

reu maııar ıh.er maddeye nynıan konten- TUrk. Fransız ticaret anlaşma, 
jen hadleri dahilinde Polonyaya ithal e- • • • • 
d!lecek ve memleketlıntz Polonyada mer'i Sinin müddeti bitti 
olan wnumi ithalat reji.mlnden de aynca Türk - Fransız ticaret anlaşması Ha ·' 
istit.ade edecektir. ziran nihayetinde tarafeynce festıedilmif' 

Polonya menşeli mallarda, gene anlaş· ve yeni bir anlaşma için Pariste müza 
tncya betğ1l list.edeıki kontenjan hadleri kerelere !başlanmıştı. Bu müzakerelerin 
dalillhıde memleketimi:ze ithal ve Polon- devamı sırasında ticari münasebatın dur· 
ye da memleketimizde mer'i umumi it - masına mahal kalmamak üzere eski an
tı&l&t rejiminden ayrıca istifade edecek • iaşma bir ay daha tem.clid edilmiş, ve dü· 
tir. ne lkadar ticari muameleler normal şe -

Memleketimı'ıze ithal edilen malların !kilde devam etmiştir. Tcmdld müddeti 
bedeli 'l\iirkiye Cümhuriyeti Merkez Ban de dün hitama ernıi.ş ve müzakerelerin 

Yaralı ana kuma yatırılacak ve banka bunları Po - neticelendiğine dair dlin geç vakte kadar 
. ianya •baınk86ı namına kliring hesabına şe'hrimizde'ld alakadarlara bir iş'ar vAld 

Evvelkı gece saat 21 ?e Unkapan~- geçirecektir. Diğer taraftan Polonya ban- olmamıştır. 
da Hacık.adın mahaTiesıaıde H:ıZJ.Tkil'l- kası da ihraç edilen m.all.arınıwn bede - Şehrimizde'ki itlhalatçı ve ihracatçı 
han sokağında 34 nu:nara'lı evde bir lm..i, tedi~ emirlerini ~nü gününe Mer- firmaların muhtelif makamlara vaki mü~ 
aile ~iası olım.~ş, İsmail adında bir kıez Bankamıza göndermek suretile öde - racaatlan da henüz bir i~'ar vuku bulma· 

Evvıelki gece Bandırmadan hareket genç nışanllllı Hıkmeti ve anneBi Me- meyi temin edecektir. dığ"ı merkezinde idi. 
eden Behzad motörü, İstanbula gelir- leği tabanca ile tehlikeli surette yara- Memleketimizden Lehistana 10,000 ton Maamafih bugün bu hususta kat'i bh 

lamıştır. maden cevtıerleri, krom, bakır ve zım - malfuna't .geleceği muhakkak görülmek· 
ken sabaha karşı Fener adası civarın- Yaptığımız tahkikata göre bu faciaya para, 5000 ton pamuk, 1000 ton yün ve ıtedir. 
da müthiş bir fırtınaya tutulmuştur. se?eb ?lan hAdisenin mahiyeti şudur: t~ 5700 :ton ılruru meyva, üzüm, incir, Sovyet ticareti hariciye 

Mororün kaptanı birkaç saat da~a- Ismaıl Kastamonulu ve 22 yaşların- oevız. fmd:ıık, kestane, badem ve fıstı'k • • . 
larla mücadele ettikten sonra kurtul. da bir ~nçtir. Hikmet ve annefil Me- ile, 500 ton yaş meyva, 1250 ton susam. mUmessıh geldı 
mak aresini yükünden fedakArlık et- lek vak'aya sahne o1~n. evi 4 sene ev- 1200 ibn palamut, 2000 ton tütün. 500 ton Yeni Sovyet ticareti hariciye mümf'&, 

ç . . _ vel satın almışlar, iki odasında oturup balık ve lba.lık yumurtası, 100 ton bar - sili Vorobiyef şehrimize gelmiş ve işe 
mekte bulmuş, muhtelif tti~carlara ~ diğer 2 odayı kiraya vermişlerdir. Bu &dk, 200 tan zeytinyağı, 250 ton kuru lbqlamıştır. 

Dün bu maksadla bütün fllbe mü - id bir kısım malları denıze atmaga ana kızın geçim vasıtası tamamen bu ~, 100 ton 7.eytinyağı, 600 ton pala - Mü:ınesml mıntaka ticaret müdürlilğü 
dürleri ve müfettişlerin iştirakile Met mecbur olmuştur. aldıkları kiraya münhasırdır. lDl1't !lriilasası., 100 ton deri. 100 ton av de- ve Ticaret Odasından Türk ihracatçı flr· 
re hanında bir toplantı yapılmışhr. Behzad motörü öğleye doğru lima- Melek fsmailin tahsilinin ve istik _ rfsi. 50 ~n halı, 50 ton balık kon~rvesi, ınaiarı hakkında malumat istemiştir. 

Top1antı1ara bugün ve yarın da ae- nımıza gelmiş ve iı4eyfiyetten Liman halinin tamam'l~nmamış olmasına ba- : : !~00

1~~:~::~:;e ı~ıetaşı. Seyyah kafileleri dun sergiyi 
karak kızı . ile bırleş:me ve evlerunele - . ' .. .. u. O ton d"I 

v.~-=e•d•i•l~=~~ir··-~--~~--~R=icy~=e=~~i·h=a=~=r•d•a•r=e=~=·~ir=·-~~ ri~mu~W~~~~~~rnu~-~10.~~~w2too~~~ gezıer 

1 n gl' lterenı· n Akd enı'z f ı· ıosu Iefe~ rağmen iki genç birbirlerini çıl :ihraç edilebilecektır. .Düın Yerli Mallar Ser.gisini sabahleyin 
gınca sevmektedirler. !Memleketimizle Polonya nasındaki ti- duhuliyesi'Z olarak kesif bir halk kiltleıgi 

1 .1 ~ ik 1st ı1b ~ lmekte oa.ıi münasebet son yıllarda büyük bir in- gezmiştir • .Bu meyanda birçok ınekteb11· 
smaı ' 8

· ıs a u a ~ kifaf göstemll.ş, mesel! 931 yılında bu ler ika.file !halinde sergiyi ,gezm:tşlerdfr. 

başkumandanı Yarin Şehrl'm'ıze gelı'yor çok gUzel bir genç kız olan sevıgilisile memleketle olan ticari münasebetimiz Şehrimize ıgelen seyyah kafilelerinden 
buluşmaktadır. 240,022 lira gibi ehemmiyetsiz bir miktar muıhtelirf ıgruplar da sergiyi ziyaret et .. 

Fakat bundan dört beş ay evvel Hik ft&terirıken, bu 937 de 2.621,627 liraya ve mişlerdir. 

Amiral gemisi Warspite 
fllotllllsı refakat 

bir destroyer 
edecek 

met de sevgilisinden yüz çevirmeğe rıfha~t .geçen yıl da 4,801,957 liraya yük- Orgeneral Fahreddin Altay da sergi -
başlar gibi görünmüş, hatta bir gUn e- selmiştir. de'ki pavi~nlım tetkik etmiş ve sergi 
ve giren İsmaille kavga etrni~er, ne - Bu mı"ktann 2, 659,564 lirası ithal!t ve kıomttesne temas etınişti.r. Sergi Perşem
ticede polis marifeti1e delikanlıyı ev- 2,20'27,393 lirası ihracattır. Son senelerde lbe salbahı da öğleye kadar halk tarafın -

Dost ve müttefik İngilterenin Ak - leri ve tarihl eserleri ~zeceklerd!r. den çıkartmışlardır. P.ol:onyada Türk tütünlerine daha genif dan diihuliyesiz gezilebilecekiir. 
deniz donanması başkumandanı Ami- Doot fiaonun ~tt.Ebı:tı şehrimizde Bu hadiseden sonra İsmail o civar • 8 .., 1 d 
n.l Slr A. B. Cunnighaın'm rlyatetin - bulundukları müdqet zarlında vesaiti ]arda gfü11nmemlştir. eyog un a Uç çocuk 1 Dolmabahçe stadının 
de bir harb :filomnun limanımızı ziya- nakliyeden meccanen istifade edecek- Evvelki gün Melek ve kızı Hilanet b h • ı k ı ı h 
ret edeceğini evvelce haber vermiş - lerdir. sabahtan gezmeğe ç~1!lar v~ ak - a çesı yapı aca p an arı azırlandı 
tik. İngilterenin Akdenbdeki donan - Donanmamız Hmemmıza geldi şam geç vakit eve donmuşlerdır. Bu Harbiyede Vali konağının ka ısın- . . .,. 
masının amiral gemisi Warspite ve bir Bir müddet~nberi Silivride bulun- ara yanlarında İsmail peyda olmuş ve . rş Do1mabahçede vlicude ~tırı,.ecek 
destroyer filotillABından mürekkeb o • makta olan donanmamız başta Yavuz sevgfüsine alA.ka göstermek istemişse da Japı~sı ta~aı:il~ e~.en Çocuk bah stadyom için o civardaki gazhanenin 
lan İngiliz filosunun limanımızı ziya- Amiral gemisi bulunduğu ha1de dün de, Melek kızını kolundan tutunca ev ~· ~e aı proJenın a ı ve Belediye bir kısmını istimlak etmek zarureti 
retine aid, geniş bir program hazırlan limanımıza gelmiş ve Beşiktaş açık _ den içeri sokınuŞ, ve kapıyı kapamış- ısı .Lutfi Kırdar tarafından tetkik vardır. Gazhanenin sahib'leri belediye 
maktadır. Program lbugttn kat't ~kli- larında demirlemiştir. tır. ed~ış 01?uğunu yazmıştık. Avrupa- ye müracaat etmiş, istimlAk edilecek 
ni alacak ve alAkadarlara tebliğ olu - Do r . . daJn eşlerınden istifade edilerek mey sahanın biran ıevveı satın .alınmasını 

nanmamız yarın ımanımızı Zlya Bu muameleden fena halde hıddet - dana getirilen projeye göre, bahçenin · t · 1 di 
na1caktır. . ret edecek olan dost ve müttefik İn - !enen genç az sonra kapımn aralanma uzunluğu 150, enliliği de 7.5 metre 0 - ıs emış er · 

ngiliz harb filosu yann öğleden ev- gı·liz donanmasının burada bu'lundu _ d i t~~ d -.ı~rek tn.ori hil t- 1 kt Belediye, Milanoda stadın projesini 
1 t 9 30 d li 1 k sın an s ua e ~ ~~"" cum e aca ır. ha rr akta _h Vi ti Vi li'd 

ve saa ' a manıınıu ge ece ve ğu müddet zar:fında limanımızda kala miş ve henüz ~rdiven1n ilk basarna - B 
1 

di . . l--' "'dü ın~n Ni zır. aın wan ye yo en 
Seliınlye açıklarında top atmak sure - kt e e y e ımar ış ı=ı mu ı- utr."" ~a ald pıan. 'Örneklerini istemiştir. 
tfl şehri sellmlıyacaktır Bu topla - ca ır. ğına adım atan Hikmete tabancasının f&Jlt&şında Onuncu mektebin karşılın İtalyan mimarı istenilen plAnları dün 

eSeltmi ed t 1 k .1ıo 1 la - Malaya harb pmisi de Çarpmba namlusunu çevirerek, iki el a~ş et - daki arsada Taksim beh.........ııe Oazha- belediy.,,,e göndermiııtı"r. Bu pıA-- _ıı n y en a ı aca p ar mu .. il fzmirde olacak 1 tf ' 's'""' -,J , .wu.lö !Su 
bbele edilecektir. gun m ş r. ne ara!ındak! arazide yapı'lacak iki re gazhanenin tanklarından bir tane-

Ftlo, l1ınanda demirledikten sonra İzmir Sl (Htısl.WS) - İngiliz Malaya Evin methali karanıbk oldu~ndan Çocuk bahçesinin prt>jelertni hazırla- !inin istirnlAk edilmesi IAzım gelecak-
Warspf 1ıe harb gemisinde bulunan A. gemisi Çarşamba g(1nü sa.at 13 de lima - rasgele atılan ilk kurşun duvara, ikin- ma~ başlamıştır. Çocuk bahçelerinin tt:r. Bu tank istinrllk olunduğu tak • 

· mfral Str A.B. CunnJgham, saat 11,30 nımıza geleceıktir. Gemi İzmire bir mil ci kurşun genç kızın başına isabet et- ortalarında 7 yafına kadar çocuk:1.arın d1rde gazhanenin faaliyeti tatil edile-
da karaya çıkacak ve saat 12 de VUA- mesafede rop atarak ff'hri selhnlıyacak. miştir. oynamaları için sahte kum yıtım, at - oeğinden, belediye bu hususta tetldJl,. 
yet makamına gelerek Vali ve Bele - buna kıfladan .mukabele olu.nacaktı~. Kızının bu feci vaziyeti Meleği şa- lıkarıncalar blıClunacaktır. ler yapmaktadır. 
diye Retsi LO.tfi Kırdan ziyaret ede - ~~};aya d~ attı~tan sonra gemı Mi - şırtrnamış, yakalamak için İsmailtn • Stadın maç yapılacak kısmı yüz bet 
~ktir. Bu ziyaret saat 16,30 da Vali varısı maiyeti eııkAnıle_ §ehre çıkarak .~i- peşine düş:m~tür. Demzbanktan açıkta kalan 100 metre uzunluğunda, 7.5 metre geniş • 
ve Be1ediye Reisi taraıfhndan ~de i'yeti, kumandanlığı zıyaret edecek, oğ- Bu taklb beş on adım kadar devam memur yani YIZifll8r8 tayin li~ndedlr. Belediye stad inşaatı mü • 
iade olunacak, Vali gemiye giderken ieden sonra da b.ına mukaıbele edtlecek - etmiş, İsmail Melleğin arkasından koş • . nase~tile gazhaneden alınacak kısmı 
top atı'hnak S'Ul"etf.le eelArnlanaoaktıır. tir. . .. .. . . . tuğunu gtirünce bu seter tabancaSını adıldller tesbit ed~ek, gazhane sahib'lerine btl• 
İngiliz Amirali ayni suretle İstanbUJ: Ayını gunu.n gecesınde şehır gazınosun- . i b' 1 te tını..+; Deni2Jbanktan açıkta kalan 120 me - direce'k~r. · P .. . ona çevırm ş ve ır e a ş e .,Hr. 
Kumandanını da ziyaret edecek, bu da, erşem'be gunü 6ğleyın de kuman - . . . . murda.n yüz liradan apğı maauı alanların ------------
ziyaret gemide iade olunacaktır. Dost danlık Orduevinde İngiliz denizcileri ıe- Tabanca seslen esasen bırbıl"l;1'1e çok kıttresi ve ,m liradan yukarı m&lf alan- Muhasebe memurlan kursu bugün 
Ye müttefik memleket filosu İstanbul- ırefine birer ziyafet verilecektir. yakın mesafede ~an evl~~ki kom- t.nrı da bllytiık bir kamı bqka memu - açılıyor 
da bulunduğu müddet zarfında ku - Perşernlbe gilnü saat beşte stadyonıda, şuları ıfe'yecana düşürmüştur. 1"fyetlere tayin edilmif ve bug(lne kadar Be'lediye muhasebe teşkiJAtında ça · 
mandan ve maiyetleri şerefine muh - Cumartesi günQ ayni saatte Malaya fut • HAıdise mahalline yet~n zabıta me vazife alamamış olan mütekabi 20 memUr lışan memurların mesleld bilgileri~ 
telif ı!yafetrer verfleoek ve kabul ~ - boclulan ile bmtr muhtelit! arasında iki mur1arı yaral.ıjları oa.ı:ılkurtar~ Cer nı da pek yaıkınd.a münaslb m«nuriyet - artırmak üı.ere bir kurs açılacağını 
mnleri tıertib olunacaktır. maç yapılacaktır. Malaya Pazar rünü tz- rah~a hastanesine 'kal~dır. lerle tavzif ed!leceık.leri mev&Uıkan ötre - yazmıştık. Kurslara bugün öğleden 

İngiliz misa.flrier fehrlmir.de müze. mirdan ayrıı.cutır. Suçlu kaçmı,tır. ~· (A.A.) 10nra bqlanacaktır. 



Manisada imar 
Şehir elektriğinin yapbrılmasına çalışılıyor, yeni 

Vali bir spor sarayı inşası tasavvurundadır 

Manisadan bir görünüş 

Manisa (Hususi) - Manisa Ege dadır. Bu işe bu yıl başlanacaktır. 
bölgesinin en güzel şehirlerin - 'Üzüm bayramı 
den biridir. Muntazam tretu - ıBu yıl üzüm mahsulü piyasaya çıka
varlı ve ağaçlarla süslü temiz yol- rılmış iki çuval üzüm 22 kuruştan mü -
lar modern yapılar memleketteki ça - bayan edilmiştir. :Bu yıl mahsulün pek 
lışma faaliyetinin büyüklüğünü teba- mebzul olacağı tahmin edilmektedir. 
rüz et,,tirmektedir. Ayni zamanda .fiatların müsaid olacağı 

SON POSTA 

Sivasta bir kamyon 
devrildi, sekiz kişi 

yaralandı, bir kadın öldu 
Sivas (Husust) - Şoför Osman oğlu 

Halilin idaresindeki kamyon 1 O çuval 
kamyon bezi ve birçok ufak tefek eşya 
ile 18 kişiyi Çirmik ve muhtelif mahal
lere götürmekte iken Aygır deposu ve 
Söğüdlühanı arasında çimento fahri -
kasına kum çekmekte olan çift atlı Yu
suf adındaki bir şahsın kullandığı at 
arabasına çarpıp araba okunu kırmış
tır. Bu halin bir teh11ke husule geti -
receğini anlıyan şoför makineyi dur
durmak istemiş ise de muvaffak ola -
mamış, ve arabaya çarptığı mahalden 
beş altı metre ilerde ve yolun sağında, 
bir metre derinliğinde bulunan çukura 
devrilmiştir. 

Kamyonun iç'inde bulunan yoku -
]ardan 8 kişi muhtelif yerlerinden ya
ralanmışlardır. Bunlardan iki kadın ile 
bir kız çocuğunun yaraları çok ağırdır. 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan bir 
kadın ölmüştür. 

Hadiseye müddeiumumi muavini 
İlhan el koymuştur. 

Konya belediyesinin bir kararı 
ve esnaf Yeni valimiz Faik Türc'nin yerinde sanılmaktadır. Diğer taraftan her yıl ol

tnüdahalelerile memlekette her sahada duğu gibi bu yıl da üzüm bayramı bil- Konya (Hususi) - Belediye .geçen 
bir kalkınma hareketi baş göstermiştir. yük bir merasimle kutlulanacaktır. Bu Nisanda şehirdeki bütün dükkanların 
Bu çalışma hareketleri Manisalıların merasime büyüklerimizin de iştirak e- kepenklerinin demirden yapılmasını is
liınidini kuvvetlendirmiştir. İlk ele a- decekleri tahmin olunmaktadır. Eski temiş, bu hususta karar vern1iştir. 
lınan iş şehrin ışıklandırılması işi ol- valimiz Lutfi Kırdarın da üzüm hayra- Fakat esnaf bu kepenkleri bir anda 
muştur. Pek bati olarak gitmekte olan ~ında ve sinem: b~~asının açılı~ töre - yaptıracak kudrette değildir. Kazanç-
} d b 1 gı 1 kted ları mahduddur. Binaena1evh bu kara-

e. e. ktrik işinin bir an evvel bitirilmesi nm e u unaca 8
50~ _enme ır. " 

rın yavaş olarak tatbik edilmesi; bu 
ıçın icab edenlere şiddetli emirler ver- . u ışı .. ka 
?niş ve bugu··n bunun semeresi go··rül _ .Turgutı .. u ıstasyo .. nunun açılış. töre : işin parça parça yapılması için im n 

d d M k ııı.t V k li Al verilmesi beklenmektedir. tnüştu"r El kt "k eli kl . d'k"l . nın en onen una a a e ı ı · e rı re erı ı ı mış, . . . . 
elektrik te · t d 1 1 t Çetmkaya şehrımızde hır saat kadar 

vzıa epo arı yapı mış ır. . . . 
Yerden geçecek olan kablo tertibatı işi k~~~ı~, şehı~hıt?tıyaç~rı .. ~e.~~~b~s 
de bitmiş sayılabilir. Bu çalışma hare- Şe ıhlır en ~~lmı ı~adc~. ila ~l ruşu uş 'hr. 
keti ile k b" . . d h . . e re getırı esı uş nu en su, su ı -. ısa ır zaman ıçın e şe rımı- . · 1 k 
zın nura k 1 kt F .k Tü' tıyacını fazlasıle karşı ayaca derece-

avuşmuş o aca ır. aı - d b ld .. 
re bu iş ü . d e me zu ur. 

zerınde urmaktadır. Halk . f 1. t• 
V l. . evı aa ıye ı 

a ımız esk· l" L"'tf' K d -' ı va ı u 1 ır ar za Evimizin çalışma faaliyeti devam et-

Tokatta tayinler 
Tokat (Hususi) - Vilayetimiz mek

tupçuluğuna tayin olun.an Ağrı vila
yeti mektupçusu İsmail Hakkı Kayan 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Mutki jandarma komutanı yüzbaşı 
Hulki İçöz vilayet jandarma komutan-rnanında başlanan ve elyevm tamam - . .. .. . 

lanm 1 . b" dli mektedır. Kultür, sağlık, ekonomı, zi- lık millhaklığına, Sivas mıntakası ü -
amış o an sınema ınasını ve a - A h 1 . ·· . · 

Ye sa . t t ft. t . ı· raı sa a arda faydalı ışler goren evi - çüncil sınıf h€sab memurlarından Saf-
rayı ıll§aa mı e ış e mış ır. · b kş d M · 11 ·· ı · · Vaı. . . • .. .. . rnız u a am a anısa ı ara guze fet Berkı vılAyet jandarma komutan -

Ya t wırnı~ Sa.~ar) a klubu gençl~~ıle bir konser gecesi yaşatmıştır. lığı hesab memurluğuna, tayin edilmiş, 
d P ıgı bır musa~abede sta?yom ışı_ne Merkez tarafından gönderilmi' olan şciırimize gelerek işe başlamışlardır. 
e t.emas ederek ıcab eden ınşaatın ık- ve güzide san'atk.arlarımızdan viyolo.. Ankarada yüksek polis enstitüsünü 

tnalı~e başlanacağını söylemiştir. nist Ekrem Zeki Ün;göl ve piyanist birincilikle ikmal eden vilayetimiz em 
k ~aık, Türe yeni teşkilat dolayısile Üngöl tarafından verilmiş olan konser niyet müdürlüğü başkomiseri Naci 
~~Plere verilecek olan para ile mevcud çok beğenilm~ ve alkışlanmı.ştır. Kon- Kardaş gelmiş ve vazifesine b~lamış
d up~eri bir araya toplıyacak bir şekil- ser oporlörlerle biltün Manisa halkına tır. 
~ Sporsaray yapmak tasavvurun - dinlettirilmiştir. İskan mildürü doktar Ferruh Ayoğlu 

Sayfa 1 

C Yurddan Resimli Haberler =ı 
Karamanda Halkavi temsilleri 

Karaman (Hususi) - Verimli çah.ı - Kılıçoğ'lu da Hatayın kurtuluşu hakkın _ 
mal.arla ha:lıkın takdir ve sevgilenne maz da lbir lronfera113 vermiştir. Bu vesile i _ 

har otan Halkevimiz 28 Temmuz Hata - le de temsii kolu binlerce halkın önünde 
yıc kurtul.tuşunu ve 24 'l'emmuz Lozan . . . . 

...ıı.. 00 · · 16 ldö ·· ·· ·· cMaıvı Yiliiırım> adlı pıyesı temsıl etmiş 
muım esınm cı yı numunu ooşgun . . 
bir tezahüıratla kutlulamJ.i, orta okul ta- ve çok lbeğenilmişttr. 
rlh öğretmeni Hult1s~ Göktürk Lozan mu Resim HaJ!kevi temsil kolu azalarmı 
ahedesinin it.arihçesini anlatnuf ve Necmi gıöstemnı8ktedir. 

Kırkağaçta dikiş ve nakış sergisi 

Manisa (Hususi) - Manisa dikiş, na- varlık Ptermiştir. Sene sonunun tıitme
kış yrurdıu müdiresi Zahide Sutunanın si üzerine genç kızlarımızın hazırladık ~ 
kerimesi İsmet Sutuna tarafından Kırk- ları elifi ve dikişlerini gösterir bir sergi 
ağaçta aÇıbnı.ş olan ve henüz faaliyete · ~ .. .. . . 

• ı.. ..... _ d'ki k d k açılmış ~ çok ragbet gormuşlerdır. Dı -
gıeçnu.ş IJW!l.IUan ı ş ve na ış yur u a- .. . . . 
zada az bil' zaman içinde büyük bir ha _ klş mudıresı İsmetm ve kızlarınuzın rne-
:re:'ket pıeıımiş ve etrafına topladığı saisi şayanı ~randır. Resim yurd kız.. 

gençleri yetiştirmek suretlle büyük bir larından bir kısmını göstermektedir. 

Manisa Çobanisa köyU ilk okulu 

C ) Tekirdağı vi!Ayeti iskAn müdilrlüğü"ne 
_ Konya liselilerinin kampı bitti tayin edilmiş oıcıuğunaan birkaç gün 1 

______ .....;;..... zarfında yeni memuriyetine gitmek 

lt .. ~Ya, (Hususi) - 20 gün devam eden lise kampı sona ermiştir. Talebeler 
~ mniiddetince geceleri mektebde kalmışlar ve gündüzleri şehir cıvarındaki 
~ve t~lerde talimler yapmışlardır. Resimler mevıcudu 450 yi bulan talebe-
...., en ıbır kısmını talimer esnasında gö steıme'ktedir. _ 

üzere şehrimizden ayrılacaktır. 

Elazığ gençleri Diyarbakırda 
Diyarbakır (Husust) - Her uğra -

dıkları yerde bir müsamere vermek, 
futbol maçı yapmak üzıere seyahate çı 
kan Elazığ spor ve gösterit kollan tren
le Diyarbakıra gelerek istasyonda Ay 
9 porlu1ar ve memleketin birçok spor 
sevenleri tarafından karşılanmı!Jlardır. 

19 kişiden ibaret olan kafile ıbfr ge
ce istirahatten sonra Cumartesi günü 
akşamı Halkevinde güzel ıbir müsa -
;mere \~rerek halkın sempati~ni ka
zanmışlardır. Hatay bayramına tesa -
dlif eden 23 Temmuz Pazar günü Di
yarbakırın en kuvvetli takımı olan Ay 
spor takımile yapılan maçta 1-1 ıbera
bere kalmışlardır . 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki: 

~ Üsküdardıı bir dil -
olın~ Hasan Bey. 

. . Damad hayli uzun 
1boylu olduğu halde ••• 

I 

'\' ' 1 ' ı/ /, 
·' 

. . • ~linin boyu seksen 
santimmlf. •• 

Hasan Bey - Talihli 
erkek işte buna derler .• 
Karısının elbiseler! i~in 

eaııfedeoeğl para, dl.ğer e:
kElltlerin sarfett11tlerinin 
yarJ& kadar olacak. 

Manisa (Hususi) - Merkez vil!yete 
bağlı Çobanisa köyü halkının kültüre 
karşı olan yıüıksek aldkalarmın bir nü -
mune.si olara!k köyde 3815 lira ile bir mo
dern ~kteb inşa ettirmişler ve resmi 
kıüşadını da geçen yıl yapmışlardır. Köy-

Arapkir bağlarında külleme 
kastalıgı 

Arapkir (Hususi) - Bir aydanberi 
burada şiddetle devam eden fırtınalar 
mahsuıata hergün :birçok zararlar ver
mektedir. Ezcümle bura iktısadiyatın
da mühim rolü olan üzümler (külle -
me) hastalığına tutulmuştur. Sebzeler 
ve her nevi meyvalar fırtınadan müte
essir olarak hastalığa yakalanmıştıT. 
Arapkir daha ziyade bir ziraat memle
keti olduğundan burada bir ziraat me
murunun bulunması şarttır. 

Fakat bu büyük ihtiyaca rağmen 
böyle bir memur yoktur. Hastalığa tu
tulan bağlar bu yüzden tedavisiz kal
mıştır. Ekmeğini bağla temin eden bir 
çok aileler müteessir bir vaziyettedir. 

lnegöl Halkavi kitab sergisi 
İnegöl (Husu.en) - On gündenberi 

hazırlanmakta olan Halkevimizin ki -
tab sergisi törenle açılmıştır. Sergi on 
gtin ziyaretçilere açık bulunacaktır. 

de bu mektebin inşası köylü halkımızda 
okuma §e'V'kini bir mısli daha artınnıı vı 
y;üilerce köylü yu.rddaşlarımız okumağa 
yıüız t u tıımıŞtur. 

Resim Çdbanisa köyü ilk okulunu gös
terune'kıtedir. 

lnegöf idman yurdu Bursa 
bölge şampiyonu oldu 

İnegöl (Hususi) - Bursa Acar İd -
manla İnegöl İdman iYUrdu arası!nda 
Bursada yapılan lik maçında İnegöl bi
re üç kazanmış, bölge şampiyonu ol -
muştur. 

Kandıra telefonu ve bir tavzih 
P. T. T. Umum müdürlüğünden al

dığımız tavzihtir: 
Gazetenizin 11 /7 / 9 39 tarihli nüsha

sında (Kandıralılar, telefonlarının u -
mumt hatta bağlanmasını istiyorlar) 
başlıklı bir yazı görülmüştür. 

İstanbul - Ankara arasında mevcud 
telefon devreleri konuşmıya açık mer
kezlerin şehirler ve rnilletl~r arası mü
kalemelerile mahmul olduğundan Kanw 
dıranın bu devre üzerinden şehirleı 
arası telefon servisine iştirak ettirlme. 
sinin ~imdilik mümkün olamadığ ıru 
saygılarımla bildiririm. 



6 Sayfa 

Karşısınd~ 

!Bu seneki Yerli Mallar 
Lünapark kısmında bir: 

sergisinin,· tırlar 14 Haziran tarihli gazetede ge
ne bu sütunda çıkm~ı. 

c- Hasan almaz basan alır ... Bu -
raya gelin buraya. 

................................................ 
- Al gözüm seyreyle Avrupayı, As 

yayı, Afrikayı, Okyanusyayı.. Paris -
teki Eyfel kulesi, Mısırdaki ehramlar, 
Londrada intibah edilen beynelmilel 
dünya güzeli. 

................................................ 
- Boş yok baylar, boş yok bayan -

lar. Çeyreği veren ipi çekiyor .. oyun -
cakların cafcaflısı, lokumların envaı 

çıkıyor. 

................................................. 
- Dünya güzeli burada baylar, gel

meli, görmeli, ibret almalı ... Amerika
da, Japonyada, Fin18ndiyada seyre -
denleri hayrete düşürmüş. Yarısı kız, 
yansı balık. 

................................................ 
- Haniya bayanlar, haniya ibaylar .. 

ne varsa burada.. asker çocuk yüz pa
ra, başıbozuk beş kuruş! 

. . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Şu yanda atlı karınca, öteki yanda 

kaJ1'k sahncak. Çığırtkanlar avaz.arı 
çıktığı kadar bağırıyorlar. Dudakları 
boyalı, saçları boyalı göstermelik mat 

mazeller kendi bulundukları tarafa 
müşteri celbetmek için sağa sola te -
bessüın yağclınyorlar ve ellerinde ma
cuna benzer yiyecekler bulunan ço -
cuklar dolaşıyor, koşuyorlar. > 

Aşağı yukarı bu.. Böyle olacağını 
evvelden de biliyordum... İnanmıyor 
musunuz? İsbat ederim. Yukarıdaki sa-

* Kadın sokağa çıkmış, dönüşte evi -
nin pencerelerine· ibakmış ve avazı çık 
tığlı kadar bağırına[la, a@amaya baş-
lamış: 

- Kocacığım ölmüş, ben şimdi ne 
yapanın, nerelere giderim!... 
Konukomşu koşmuıılar, kadını te -

selli etmek istemişler. 
Komşularından biri sormuş: 
- Hanım kocan ne zaman öldü. 
- Ben sokağa çıktım, gelinciye ka-

dar ölmüş. 
- Ölüsü nerede evde mi? 
- Ben ne bileyim nerede? 
Bu söz herkesi şaşırtmış: 
- Kocanın ölüsUnün nerede oldu -

ğunu nasıl bilmezsin. 
- Nereden bileyim, ben sokağa çı

karken o pencerenin önünde oturuvor 
du. Eve dönüyordum. Pene€reye bak -
tım.. kimsecikler yok. 

- Kocanın öldilğünü bundan mı an
ladın, ya başka odaya geçtiyse! .. 
Kadının hıçkınldan kes'ilmiş, göz -

}erinden akan yaşlar dinmiş: 
- Sahi bak bu hiç aklıma ge1memiş-

ti, demiş. 
Pazardan Pazara Server Bedi olan 

Peyami Safa, Son Postanın birinci say 
fasında gizli haberleri göremeyince 

gazetesine: 
cSon Posta gizli haberler sütununu 

kaldırdı.> 
Diye btr yazı yazmış. Gizli haberler 

Son Postanın ücilncü sayfasındadır. 

rJ '1met Jtultui. 

C Bun~an biliyor mu idiniz ? =ı 
lsveç ile Norveç birbirlerinden IAmerikada "KIUb aleyhtarları,, 

ne vakit ayrıldıldr ? ... klUbU açıldı 
İsveç - Norveç eski zamanlarda müş Amerikada lbir «'k·)üb afeftrtarllan• 

terek lbi: devle t halinde idiler. Son klülbü tesis edilmiştir. Amerikanın ba 

zı mıntakalarınıda klü'blerin sayısı 

o kadar artmıştır ki nihayet bir cklüb 

aleyhtarlan kl'ilbü> açılmasına lüzum 

h'Bsıl olmuştur. İlk partide bu klübe 

5,350 aza kayd>lunmuştur. Şimdi 

k rallan !kinci Oskar idi. Her iki mem 
ileket bitbirlerirulen l ı905 sene.5inab 
ayrilduar. iBu aynlma haroen değtl. 
bir anlaşma :netkesinde v\llrufbuılmuş
tur. İsveçin '1rodiki kralı Oskar'm oğ
lu Beşinci Güstav'dır. Norveçin şim -
diki kral'ı ise Danimarka Kralı Seld
~ncl Fredrik'in oğlu Yedinci el.Ha - klülblerinden lbık:mış oranlar bu klüb-
kon> dur. de toplanıp derd yanmaktadırlar. 
...... -................................ ·-·················---········ ...... ·-·········-----···············-·---

Bir /alcılık 
Me11el11st 

Orta Anadolunun güzel bir kasaba
sından mektub yQllayan bir genç er
kek okuyucum şöy'te jjyor: 

c- Kızın ailesi talebime evvela red 
cevabı verdi. sonra muvafakat etti. 
Benfım ailem de ayni yolu takib etti. 
Fa.kat baıbam elan muarızdır. Halbu .. 
ki en mühimmi de o. Ne yapmalıyım?> 

Gönü~ işleri kalbin sergüzeşti ile 
~aşır. Fakat 20 nci asırda kalbin 
ecrgiizeŞti de az çok crnadde> ye te
ma eder. Okuyu<:uın ise mektubunda 
cmadde> den hiç bahsetmemıştır. Fal
cı değilim, e~ bir muadelenin cma
!ıQm, kısmı olmadan cmeçhul:ı> lerıni 

bulup çıkaramam. 

- Ba'basmıın muvafakat etmeyişi

nin sebebini bilmiyorum ki, evvela 
haklı olup olmadığını düşüneyim, son
ra da meselenin çıkar yolunu araş.tı .. 
rayım. Okuyucum kendisine müfid oı .. 
mald.ığunı isti}'Qrsa evvela bu nokta
yı tenvir etmelidir. 

* Bay Hüsameddin kendisine taalltik 
etmiyen meseleler ile uğraşmayı se .. 
ıver ~rıüııen bir okuyucumdur. Bana 
tanıdığı ailelerd~n birine mensub iki 
lloz lcardeşten bahsediyor: 

- Mutlak surette tem.iz, orta halU 
b ir aileye mensu:bdurlar. Namuslu ol· 

duklanna da kat' iyen eminim. Fevka .. 
lAde cazibeleri olduğu söylenemez, 
takat cgiizel'> sıfatını gülünç olmadan 
taşıyabi1irl€r. Buna rağmen biri (40), 
diğeri (30) yaşını buldukları halde 
henüz evlenememişler<iir. 

Niçin acaba? 

* Okuyucum karşımda olsaydı mera-
kının sebebini öğrenmek isterdim., 
maalesef benim tecessüs hissim de t:ıt 
min edileanemeye mahkCım. Bahsedi· 
len aileyi tanımıyorum. Mantık der ki: 

- Her hadisenin bir sebebi, her ha· 
reketin bir amili ve her teşt!bbüsün 

bir saiki olmak lazımdır, aksı tasav
vur edilemez. Bu, doğrudur. 

Fakat diğer taraftan gözümüz gi'lrür 
ki, tbir lkızın kocasız kalmasının muh
telif se'bebleri olmasına mukabil di
ğer lbir knı.n kocasız kalmasının hiç 
&ebeıbi ydktur. 

Bu vaziyette: 
- Talih, tesadüf, şanssızlık vesaire 

diye hatınmıza gelen kelimeleri sayıp 
dökeriz, amma tekrar mantığın sesi 
işitilir: 

- Sizin göremeyişinız, bulamayışı

nız sebebin mutlaka olmad!ğını gö~ 

Wrınez.. Muhakemeniz.de kuvvet, gö
zünüzde nüfuz bulunmaması da miinı,. 
Dtiindür. 

İşte okuyucumun suali karşısında 
batınına gelen şeyler •• 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Kremi nasıl 

sürmeli? 

Krem siirme'k te bir nevi hafif masaj 
addedileıbilir. Buruşuk ve kırış:ı.kI.arı a
zaltır. Hatta hafiflerini bütün bdtün si
ler. Pek ,gençler sırf cildlerini beslemek 
için ayni usuiü tatbik etmelidirler. Ma
saj, oldukça zord'ur. Mcluırct ve bilgi 1 
ister. Yapmaktan çekinenler haklıdırlar. 
Krem sürmenin ise teroddüd edilece}; 
tarafı yoktur. 

Bilirsiniz ki alın kırışması yaşa bak
maz. Çok Okuyanlar. gözlen zayıf olan
lar, başağrısı VE:'Ya herhangi şekilde ıztı
rab çekenler, :bir endişesi olanlar ilk iş 
olarak kaşlarını çatar, alınlarını buruş
tu~ırlar. Bu hal uzun sürerse alın deri
sini muhakkak az çolc Çi2lgiler . 

Buna cıtarşı alınacak tedbir şudur: 
Besleyici kreminizi sürdükten sonra al
nınıza iki elinizin iki pannağile kaşlan
nıman saç diblerine kadar hafif hafif 
sıvayarak lbu kremi derinize ıyice içir
mek. (Sakın ywkarıdan aşağıya sıvama

ymız.) Her sabah 10 dakika kafidir. 

* Burun da daimi bir itina ister. Besle
yici kremden sonra baş ve ikincı parma
ğınızı açıp kapayarak b\ımunuzu ~ağı
dan yukarı (20) kere hafif, pek hafif sı
varsınız. Yani lbir nevi belli belirsiz çim
dik. 

Ağustos ı 

Küçük Nermin dün tekrar 
annesine teslim edildi 

Nermin kendisinin ikiye bölünüp bir parçasının Mehmed 
Aliye, diğerinin Fatma ilhana verilmesini istedi 

Nermhı. adliyeden bu §ekilde çıkarıldı 

Senelerdenlberi adliyeyi ve e!.kdrı u - mış ve kendisine annesile beraıber gıt • 
mwniyeyi işga-1 edip nihayet hıddki ana - mesi söylenmiştir. 

sının Fatma tlhan olduğu kararlle neti- Fakat Nermin tekrar feryada başla'truft 
ceye vardığı sanılan paylaşılamıyan Ner- . . · 

1 
· n..-l't , _ _..r_ be . b - Ben o lkadını ıstemem. Verırsenfz 

mın ımese esı, ııL<U auu"UUn n gene e - kend' · d · · 
da

. ·ı :ı.-ıd . . 1.ğ. 1:lm enıze atarım, demıştir. 
şınaı ıara ıresı e m"""' eıumumı ı ı 
meşgul etmektedir. . B~ vaziyet karşısında duruşma talik e-

dılmış ve nı1ıayet Mehmcd Ali uzaklaştı
Dün ~şinci. icra dairesine ve ~?ddei- nlarak Fatma İlhan da gizlice bir takSl 

umumilığe müracaat eden Nermının an- tut dl. · ·· ·· · · . İ1h . . . uıp a ıyenın ornıne getırmış ve çocu-
nesı Fatma an, kendısıne tes1ım edı - ğa da 'b b ·· d .1 ~ .. 1 ,. . a asına ıgon erı ec""ı;» soy enere...., 
}en 90Cuğunun Mehmed Alı tarafından •NL-. • •~--ı..·ld b kl. F İ ~ çnnın Oı.v1uvuı e e ıyen atma 1 • 
kaçırıldığı ve çocugunun bulunarak ken- hana t 1i cd.lm. 1. 
disi · d ed·ım · h k1u d k. l b. · es m ı ış ır. ne ıa e ı esı a n a ı ta e mı 
tekrarlamıştır. 

Me'hmed Ali ise çocuğun nerede oldu-
Satiye ta hki katı evrakı 
mUddei u mumi'iğe verildi * ğunu bilmediğini ve kendisi tarafındı:ın 

Ya gerdan! .. Ne kadar körpe kadınjar- kaıçırılmadığını iddia etmiştir. Satiye tahlkikatı 4 üncü sorgu hakim .. 
da, kızlr.ada fbile onun vaktinden çok ev- ıBir aralık artık 10 yaşına gelmiş olan liğince ikmal edilmiştir. Tekemmill ede?! 
vel çizgilendiğini görmüyor muyuz? Hal- Nermin. yanında Mehmed Alinin karısı evrak mıütalea edilmek ve iddia hazır 4 

bu'ki lbu çizgileri önlemek ve azaltıma'k Fatma Nezalhetin kardeşi Semahat ol _ lanmak üzere müddeiumumiliğe tevdi o
güıç değildir. duğu halde adliyeye gelmiştır. l4 yaşın- 1unmuştur. Bugünlerde iddianame suç -

İki elin tersile orıtsdnn ve en aşağıdan daki Semahat çocuğun akrabalanndan E- lulara tebliğ olunacaktır. Bu tebliğat.a 
başlıyaTak dışa ve yukan doğru bütün yübde Otakçılarda oturan Nazifede mi - suçluların vereceği cevabdan sonra, 801'

gerdanı sıva.zlamalı. 'faoit hafif hafif ... safir olduğunu ve bugün kendilerine ge- gu hakimi kaı-arnamesini hazırlıyacaktır. 
Bu da (10) dakika.dan fazla istemez. lince buraya getirildiğini söylemittir. 

Göruyarsunuz ya mühim sayılan bir Çocuğıu tekrar gören Fatma İ1han bü-
Koltukçu ile oğlunu yarahyanlar 

tevkif edildiler 
çok kusurların önünli almak hiç 0 kadar y:ük ıbir tahaeıW-le kollarını açarak Ner
e!hemmiyefili değildir. Yete!' ki pek gecik- mine doğru koşmuş ve: Evvelki gece Kuımkapıda Ömerin lo -
miş olmayınız. ve yapmaktan c;nbucak - Yavrum ıgel, diye bağınnı~ ise de, kantasında koltUkıçıu Ali ve oğlu Musta • 
bıkımayınız. Çünkü: Yavaş yavaş beliren, senelerdenberi Mehmed Aliye ve Sema- fayı taıbanca 'kurşunile yaralıyan İbra • 
yavaş yawış ıderinleşmeyı? başlıynn bu hate alışan Nermin: him ve A'b<lülvehhab müddeiumumillQe 
çizgiler öyle lbir günde, beş günde geç- - İstemem, 'ben seni istemem, ferya- teslim olunmuşlardır. 
mez. Ancak yavaş yavaş - hatta belki de dile ortalığı ~lveleye vermiştir. Evralkı tahkike 4 üncü sorgu hakim 4 

oluşundan daha yavaş - geçer. Güzellığf' Bu arada küçük Nennin yaşından u - ıı·ğine ·1 · ekil 1 1 . . . verı mış. sorguya ç en suç u ar 
çalışırken krem1erınız, losyonlarınızdan mulmn·an bir şekilde: hakkında tevkif 'kararı verilmicfr 
önce bitmek, tü'kenmek bil.miyen bır sab- - Beni ikiye bölsünler, yarımı Fatma -··------·--·-··-~ • ....!.~.:__-
nnız olması ıazun. Yoksa - biraz acı o- İlhana, yarınu da Mehmed Aliye versin- A skerlik işleri: 
lacaık amma - muvaffak olamazsınız. ler, demiştir. 

Her kadın bilmelidir 
Pirinç, buğday, merdmek giıbi kuru 

sebzeleri böce1clcnmekten kurtarmak içın 
onl8'.rm butımchı.ğu kabın içme bir avuç 
tuz atınız. 

* Bir yaz gecesi bugün hava çok sıcak, 
penıcerelm açık bırakayım, biraz hava 

alayml der yatarsınız. Yazın z~hirh ze

hinsiz Wçdk haŞcrat faaliyettedir. Bun
lardan ~inmek lazımdır. Tabi! sıcakta 
da yatııltmaz. Pencereleri açırnalı, fnıkat ön 
ce hepsini ince t~! ilr: kapatmnlıdrr. 

Tahsile 'devam etmiyecekller 

çağınhyor 

Nihayet icra ceza mahkemesi tarafeyni 
çağırtmış ve Fatma tlhanm çocuğunun 
Mchmed Ali tarafından kaçırılmış oldu
ğunu ve 'kendiSine teslim edılmesi hak _ Beyoğlu Yeril ASkerUk Şubeshlden: 938-
kındaki istidası ok şt 939 ders yılında lise veya muadili okullar-

unmu ur. la daha yüksek okullnrdnn mezun olUıP da 
Mehmed Ali kendisinin ~uğu iki de- tam ehliyetnameU olama.rdan talhslllerlM 

fn teslim ettiğini ve fakat kaçı.p geldi _ devam etmtyecekler1n 1 EylOl 939 da !hazır~ 
ğini söylemiş, Fatma İlhan ise bu iddiayı bk kıt'a.sına sevkleri mukarrerdir. Bu şem
reddcdcrek Mehmed Ar k.. il .. k 1tl haiz şu'bemize mensub tam ehllyetna .. 

. : mın om rcu ı- melerln1n ı EylOl 939 da lhazırblt itıt'Mm-
ya:fetme ıgı:rerek çocuğu kaçırdığını söy-- da ıbulunıı.bllmeleri ıçtn ı ı\Amfxlfı 939 dan 
lemiştlı;. Bu iddianın lsbatı için Fatma 11- ıs Ağustoo 939 gününe kadar Beşiktaş Aıt
han şahid de göstermekte olduğundan, kerlik şubesinde teşekkül edecek aSkeı'llil 
mahkeme bunların dinlentlme3ine karar ~.ecu&~e ımu.aıyeneleri ~k ~ 
vermiştir. nufus cuwanları, dhll.}'Cltnnme 'Ve mekıtEI 

. • . vesLka.larlle ıbirllkte şu.beye müracaatlerl "" 
Bılahare Nennın mahkemeye çağml - lfm olunur. 

• 1 · · ·-··-··· ------································,--------------·----·--
Bacaksızın maskaral ı klan : Micnebb hli saaTI 



l Ağustos SON POSTA 

Amerikanın Japonya ile tiCaret 
ilô.fını f eslı.etmesinde İngilterege 

yardım fikri var mıdır ? 
Yazan: Emekli General R. Emir Erkilet 

Sayfa 7 

C Çocuk Terbiyesi =:J 
• 
ınsan yavrusu neden bntnm 
hayvan yavrularından daha 

geç ynrnr ve konuşur? 
Yeni doğan bebek; dünyaya gelmek 1 

için etten ibir mahfazaya kapanmış bir 
ruh diye kabul edildiği takdirde, cruh
lu bir rüşeym» demektir. 

Fakat fen onu ademden gelen yeni 
bir varlık sayıyor. Ona ruh değil et 
gözile 4bakıyor. Bu takdirde o; bir can
lıyı terkib eden nesic ve uzuvların in
kişafından başka 'bir şey değildir. Mc 
sele böyle de olsa bir sırdır. Bu karışık 
ve canlı vücud ademden nasıl geliyor? 

Yeni doğmuş bebek; mühim bir 'baş
langıç noktasıdır. Dünyaya kunılda • 
maz bir halde gelir. Ve uzun zaman 
öyle kalır. Dik duramaz, oturamaz, 
hasta gibi mütemadi bir lbakım ister. 
Dilsizdir. Sesi aylarla ibir şikfıyet ve 
ırlırab feryadı gibi duyulur. Yanına, 
imdad istiyen birine koşar gibi koşu -
lur. 

Aradan ancak aylar hatta bütün bir da buna benzer. Hayvan seri halinde 
yıl geçtikten sonradır ki bu vücud dik- yapılan eşya gibidir. Hepsi de cinsinin 
leşir, yürür, hasta olmaktan çıkar. Kfi- muayyen karakterini arzeder. insan 
çük bir jnsan vücudü olıur. Gene aylar ~~e .. ~lde yapılmış eşyayı andırır. Biri 
v_e yıll.~rla sonra, bu sese 'bir insan se- o?u.rüne benzemez. Her birinde, ken
sıne doner. ~nı tabiatin başka bir san'at eseri ha-

Muayyen ruhi ve fiziyolojik ne.şvü- lıne koyan, yaratıcı bir run vardır. 
~ema hadi~~leri sayesinde «incarna - Fakat __ bu. eserin hazırlanışı ağır ve u
tıon teşekkub tahakkuk etmiş olur. zun surer. Harici neticeleri görülün _ 

Teşekkül; yeni doğan bebeğin hare- c~ye . kaAd~r, dahilde -muayyen bir tı -
ketsiz vücudünü canlandıracak esrarlı pın ımalıne benzemiyen- bir çalışma 
enerjinin inkişafıdır. Bu enerji vücude olu:· Ve _hundan ortaya şaşırtıcı bir 
uzuvlarını kullanma, söz söyleme, ken- n~tıce, ,hır A muamma çıkar. IBu, tıpkı 
di arzusuna .göre kımfülanma kudre. hır san a~~arın, eserini umuma teşhir 
tini verir. Ve böylece insan vüeud bu- etmeden once uzun uzun kendi stüd -
lur. yosunda saklayıp değiştirmesine ben-

Garibtirki, insan yavrusu bu kadar ziyen bir çalışmadır. 
uzun müddet hareketsiz kaldığı halde Şahsiyetin teşekkülile biten bu ça
}'ütün memeli hayvanların yavruları ~ışma; i~carnation'un giz1i eseridir. Ve 

0 

Japonlı:r tarafından bombardıman edilen Çinin Chengton ~ch'1nin feci manzarası doğar doğmaz veya pek kısa bir zaman ı~san ~'.r muammadır. ~kkmda ye-

n 
rıgilizler .Japonlada itllif • rken sulbü tereih etmek ve Tokyo itilôlını Şimdi de Amerikanın Çın hükfımetine ~nra ayakta durabiliyorlar, anneleri- ~e bılınen _şe!.; ~er şeyı yapabilece-

A ika J 

. Y P:1 tkalbul etmek ı.ztırarında kalmıştır. Japon- geniş mikyasta yardım edec~ ve 750 nın etrafında sıçrayıp hoplarlar. Şi _ ~dır. Fakat onumuzde duran minimi. 
mer nın aponya ıle olan tıcaret Ti . . . . . . ~· ,..ti ıı· nı bebek kım" 1 kt el ınu . . _ _ _ yanın, Y"ll9"' hidısesını Amerıkada bı- milyon altın rublelik bir ikrazda buluna- ~·~e ı ;e ya~m yamalak da olsa cins- , o _aoa ır'. n er yapacak• 

danalıcdcsıııı l>ozdugunu go':"~oruz. _Bun- tarafltk cereyanının galeb> ettiği bir sı- cağı Paris gazetelerinde büyük bir allka l~nne has şekilde seslenirler. Hele ke- tır · .Bu~u ~tirmek ımkAnsızdır. Bu 
I . evvel Japonlar Tıyençının unt:yazlı ı:aya tesadüf ettirmesi de onun dış poll- ile yazılmaktadır. Gerçi Attnerlka 1 . dı yavruları adetA büyük kediler gibi hareketsiz wcud; canlı mahlüklann 

k~ılız mahallesini muhasara ve burada- ıtikasınm uyanı'klığını ve' Japonların ne ve bilhassa Amerika ~ •• siy ti bış ~1 
miyavlarlar, kuzular ürkek ürkek me- en karışık mekanizmasına sahıbtir. Ve 

ı İn T l . 1 ' "'""'l ase. ızım 1 . 1 makin . ta İ ııı gı 
12 

';'"' açıda ~ohdid ettikleri z~- kadar usta bir fırsat pusueusu oldukla- gibi viiızu!ı taraftan prklılann kolay an- ~ır er, ta~~ar kişner'Jer. S<>sleri he- . esı . °:'a°:'en onundur. nsan 
1ıı'" Amerikalılar~ ııe karışınam~k lçın nnı ıııöstermdk itıbarile, aynca dikkat. lıyacakları ve kolay kavrayacakları bir n~z zayıftır .. Fa~at ne olursa olsun ke~dı kendınındır. Kendi iradesine 
h !hassa dıkkat etrmşlcr ve Tiyençın mu- değer lbir tı.fidisedir. şey değildir. Fakat hldiselerde bir insi- dunyada yem dogrnuş hayvana mahsus da) ~narak vııcud bırlmıya, teşekkül 
d'."ar~sının ik<ndilerini alôkadar etme- Buınınla /beraber Amerikanın .Japonya cam aramak Iiizım gelirse görürüz ki A- bir feryad duym~yoru1, Onların ha - e~mıy; mecburdur. Musikişinaslar, ha· 
ı,'.klerı~i söylemişlerdi. Nitekim Tıyençin ile olan 1911 ticaret muahedesini bozma· merlka siyaset! nüfuz, ıneniut ve itiba- zırlık devreleri kısa ve kolay ... He _ nkulllde •eslli mugıınniler, ~er 
lıe"dısesı başgösteı:dlği ve Japonlar Amoy sının hakiki .ehebleri acaba nedir? Ve rının Uzakdoğuda takviyesi için adetlı men hemen hareketlerini temin eden yaratmış san'atkôrlar, sporcular, &ziz-

Ynelmi!cl mıntakasını abluk!i ettıkler1 ibun.da İt@ltereye herhangi bir yardım İngiliz itiıbarının buralarda du§t.Üğil bir sevki tabii ile birlikte doğuyorlar. ter, zalm:~ler, k~hramanBar, hırsızlar 
:,"'"n buralarda hazır bulunan Amerika fikri var nudır?! Eğer lııgiltereye yor- sıra)' müsald bir fırsat olarak ele almış- Dünyaya gelen her varlık yalnız bi- hep aynı. şekı!de, içlerinde birer 
e·t""".'ası kumandanı Tiyençinde!tl İn- dım maksadı olsa idi ticaret muahedesini dır; lbiz 'buna inanmak istemeyiz, fakat rer maddi varlık değildir. O; fiziyolo- muamma ıle dogarlar. Bu muammayı 
, 1 ".bölgesini ziyaretten çeki~i. iesih !kararının daha Tiyençin ve Am•y ahvalin cereyanı bunun böyle olduğunu jik organlarına aid olmıyan hareket - rlnız şalısı_n kendisi; dünyadaki faa· 
ı.· Şınıaaı Amerika devleller birliğinin ablukn hidiselerinin ba~lang>cında veril- göstermektedir. Unutmamalı ki Şinuıii !erle de mücehhezdir. lliltün sevki ta- ıyetlenle çozer. Ortaya kor. 
tı1~a A!ksayışırka aid dış siyaseti şüp- mesi lazım .gelmez miydi?! Bundan başka Amerika devletler birliginin emperyalist bii1er hareket halinde teı.ahür eder ve * 
c e ~k ki bi.rilbirine zıd birçe>k tesir ve A!men'kanın Tiyençin hadisesine karşı o- :politikasının oo-yük bir hedefi eğer biz- cinsin karakterini vücudün şeklinden - . . _. 
d ""'Yanlar sahebile büyük bir tereddüd lan alllkasızlığını ilfın etmesi icab eder zat Amerika - Şimali ve Cenubi Amerika_ daha bariz, daha ınüsbet şekilde tem- ~lgun hneketsızlıgı felsefi mü • ~ ""- geçirmektedir. Bununla bera""r miydi?!. İşte bir sürü sual ki bunların toprakları üzerinde geniş bir siyasi, iktı- sil ederler. Nebati organizmle müna- :;;' 1uı"Jııa daıma yol açtı. Fakat fİJllırtıu tnll'bteli:f dış siyaset cereyanlarını, A- cevaibları bugiin henüz kalın bir esrar sadi ve askerl hegemonııı tesis etnıek sebeti olmıyan bu kımıldanışları bir- 1 ~~ r ne dok'?r~ıı. ne psiko -
ta "'•kanın lnfiradcı!ığını yani mutlak bi- perdesile ör1füüdiir. ise bunun !<adar mühım ve hayati dığer leştirerek, hepsine birden •ruh! ka -

0 'l::.:;;: ne de .~erhıy~leıiıı dikkatini 
d '•Oığını istiyenlerle Avnıpa ve dünya Amerika, Japonya ile olan ticaret mu- lıedefi şimal batı ve batı Passifikteki rakterler• adını verebiliriz.. IBu karak- çe_ h~ Ve _dıger bı~ Wk'alann 
'I •iYasetinde faal bir rol oynamasını ahedesini feShederken göoterdiği sebeb mevcudiyet ve menfaatlerini korum•k terler hayvanlarda daha doğuşlann _ :uş~le . esı gıbı _hır müşahede olmak-

"""nleketin menfaatlerine daha uygun Japonyanın Amerikaya it!hal ettıği pa- <ve arttırmaktır. Onun için Amerikanın dan itibaren vardır. Acaba neden in - bön ı' rı geçrnedı. H~~erin birçoğu ·~ "1"1ri bulanlar olmak üzere iki bü- muklu mensucatın Amerika fabrikaları- Aıksaylfllrk işlerinde daima faal rol oy- san yavrusunda ayni canlılık, ayni { e şılu; altında bınkır kalır. An _ 
~ blok h<ıiinde tasnıf etmek kabild r nı ızrar ettiğidir. Fakat bu iddianın sırf narnası pek talbliillr. ruh yok? ;;" ' fu"ugun yaradılış şartları; pratik 
1 ır..ıcııı1t ve mutlak bitaroflık toral~ı: ~ olduğunu anlamak güç değildir; Şu kadar var ki buralarda Japonya ıi- Bir fen nazariyesi; hayvanlardaki b~.'.~ hr:•ut ~~hl hayatı ~çin hakiki 

1~~ bugün Şimali Amerika devletler bôr- çünkü Jçoııya dünyanın en büyük pa- zerinde müessir bir siyaset takibi ancak sevki tabii hareketlerinin, cinsin vak- H ~ 
1 

•. eş ıl eden netıceler verdi . 
.:;de üstün "" nıüelSir bir rol oyna- muklu mensucat sanayicisi.dir ve bu se- lnglliz - Amerlkan işbirliğile kabil olur. tile edindiği tecrübelerin mahsulü ol- b" a sız ~~re yalnız adalelerin değil, 

ta Olduldan ;çın lngıltere, Tiyençin ~le ~ Amerikanın en büyük pamuk Bu ise Şimali Amerika devletler bırli- duğunu ve bunların irsiyetle yavrulara ;zz~t ~gun da pasif ve hareketsiz 
"lı>ıel<!sinde Japonyaya karşı Aksayı- ~dir. Bun~ başka ~meri~ 1'.a- ği~. ~yaoi'. mal4 ~ ."'.n~t. ve iBı •• geçtiğini söyler. Şu ı.:ılde insan yav-

0 

:ugu llknnı uyandırdı. Ruhu ha -:tlrııa Yaln
12 

başına kaldığı g .b. b. , d rıclye 11azın Hullun basın mumessıllerıle ıııl>ı lb1lyuk rumrelerın bırıbınne zıd "usu deddınden tovarıiste neden bu Y itan tamamen mahrum, pasif bir 
• 

1 
eweı de, lıanb zarnanınd~ 1 !~~:;:• -olan pek ihtiyatlı görüşmesi sırasında, menfaatlerinin yarattığı muhtelif cere- kadar dik başlılık ediyor. o cedler ki varlık: işte. ~uk ... Onun 

0 
geç fakat 

~ Jn:ansaya halt> mal•emeıri veril~~!~ 19H Ame;~an - Japon ticaret muahe<le- yanlar odboblle şimdiye kadar kabiı ola- daima dik durmuş, komı.şmuş, öğren- muht~e°:' m~şafını, büyük; kendi )'111 

1

.__. >;in biJküınetin tekHf ettiğ· k s~nın feelıının Vaşingtond• bulunan lngi- mamış ve Uzak.doğuda bir Amerikan - in- diğini kendinden sonrakllere bırakın _ dımı. \O ıtınasıle oluyor sandı. Va bu-
.:Yih.ası Amerika kongre ·i ··dd al~un hz ve Fransız diplomasi mümessillerile ıgiliz ~rli.ğinin bir tö.rlü kurulamama- Jardı. ış n~ hır vazıfe, bir mes'uliyet olarak be· 
'''\Jşt s nce rı.: 'l un- tıerha . o· - - d A istif.ad ed nımsedi K a· . J• u. Bu iUbarla lngılteren;n Çindekl .. o,gı ır gonışme mevzuu teŞkll etme sın an azamı e on gene Japon- Bu tezadların altında bir lıakikati . . . • en mı çocuğun şekil veri-
Oi Pon emellerine dalm• mümaşa• t - d!ği yolunda vaki beyanatı, Amerika ha- !ar olmuştur. gizlenmiş olduğu muhakkak B n cı~ı. ruhı hayatının yapıcısı gibi gör -
ıı:n ve lmgün de b•Jyun eğmesinin• k:e_ rıcıye nez:ır<><in.ln Uzııkdoğuda müstakil Onlar. 70 senedenberi Avruııa ve A- izah için mevzudan olfüıkça ... k u~.u mıye başl~dı. Ç<lcuğu sevk ve idare et-

larını Amerikanın Japonya ve Aks;- ve . 0_;ada_kı v~zıyctın ~nıerlka .. menlaa~- ~erlka bü~k dcvl~Ueri arasında hüküm rnuka)ese yapnnya mecbuıtı~~n~'. ~k, zekasınıın, i~adesinin, hislerinin 
~k sıy.,.,tinin geçirmekte olduğu . lerı =rındekı tesirlerındcn ınulhem bır suren rekabetten ıstıfade ederek bJya- icadımız olan eşyalar arasında b" 

1 

ink!iafı yolunda dırektif ve telkinler-
';.'. t•l'Cddiiıdlerde aramak doğru olza- siyaset takib ettiği şeklinde tefsir olun- yiip kuvvetlendiler. Eğer bugün Avru- kayese ... Bazı şeyler vardır k " ır .mhu- de bulunmak sureti~ yaratıcı bir eser 
.... ılvak· ~ ur. ma'ktadır k lk la 

1 
serı a- kurdug"una ka Id K l!ilt 

1 
eger Amerika Uzakdoğuda tn- · payı asıp avuran an şamamazlık. bir tinde yapılırlar. He i hirbi · . . . . - . . pı 1

· endine adeti 
..;.reye Yardım edebilse idi onun ç· Bunu:ıta ?"raber ,Taponyanın, umum gün Avrupayı tahrih edecek olursa ıştc Ya bir kahbta ~ b" n gı~ıchr. ılahı bır kudret atfetti. Bütün halas ı...,., le1.<>rinde Japonyaya karşı hat'ek~~ ir'?":k ıt!halatının üçte ikisini yarı yarıya o zaman Niponlann hüküm ve satvet- alelacele imiil 'erJl~ve;. 1 ır ;akınede buradan doğdu. Çocuk; şahsh•etindeı.: 
Çin tliıı.Jıesiz daha başka olur ,.e Ti en- ın ı.taııdan ve c.:ıubt Amerlkadan !erini biilün şimal, batı ve cenub lıatı da vardır ki onları 1 ır er. _azı eşya muam~anın anahtarına, ruhi hir ıa. 

hild!Sesi gibi bir vak'a çıkmazdıy )'apına~ olduğuna gore yalnız 1/3 mik- Passifikle bcrı<bcr Doğu ve Orta Asyaya rız Birbirle . be ede ağır agır yapa- na ve ınkışafı için elzem olan di :ı.f-
ll.u sı!b b • tarını Şunali Amerika devletler birliğin- yayacakları büyük fırsat gelmif 1 k . rıne nzemezler. Bunla - !ere bizzat sahih Isa b·ı re ı ~İdi altı:~• b ~enllebilir ki harb den satın almaktadır. Bundan başka tır ve eğer Amerika o vakit bun; :n: rınd kıymetli olınalanna sebeb; üstle- hakkuk ettirme1t okudr:ı;" bunl: ta

...,. pıtssif.. ..u _una~ Avrupa suların- feSholunan ticaret muahedesinin bir mad- olnıııAa kalkışırsa çok ge k 1 ı nn : yapanın. tesır \•e izlerinin görül- naziktir. Bo- k dre . . SQn recıı l!llndernı ı;e. ~ ~ır donanma kısmı desine ıgöre 'bu muahede daha altı ay de- caktır· çii'nl<tii onun yalnı; b." :::: ?.la: mesındedır. Bır dantelcinin parmak - ğün zararlı ':nü~ah tın~ maııa_n büyütı~e A~ ımkan gorememiş olan İn· vam edecektir. Onun için bu fesih keyf yu·· 1 , ·ı . k ş gucu !arının mahareti, bir da.hinin dehas kamet· . d • . alesı bu planın isti-
il. Q.lnerlkanın d rtl ı- z erce mı yon ınsanı orıtrol eden Ja t v ı mı egıştirebilir taha •nıı,ı~ U ak a ya ımına g-lve- yW, tesiri deriıal görülecek bir hadise PollY•.l"l yeıımeğe yeli§l'liyecektir. - y~~- ı~ ve yarattığı san'at es<!rlnde kukuna engel olab"li d· o;un . _k -

z doğuda Japonya ile sayılamaz. il gorunlir. sa 1 - ta . ı r ı. ıtekım ın -
• E. Erkilet İşte insanla hayvan arasındaki fark n unn <D me~ı i~d~ itibaren de 

evamı 3 uncu sayfada) 
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[ ''BekArlar, niçin. evlenmiyorsun.az?,, J 
ErMeaıer diuorıar MI Kadınlar diyorlar ki 

"Şehir kızlanndan gözü_m korktu. ,,Bir ~öy kızı ile '' İzdivac hayatına, kadın hayata başlamak, erkek 
evleneyim, dedim. Talıb oldum. 60 lıra maaşlı . ı·se hayatı bitirmek maksadile gelirler. Aile bir adamla evlenemem!,, cevabını almıyayım mı?,, 

---aynı-.-.IT~- ba'kacağım. Bu düşünce b~nim yuvalarındaki bütün anlaşmamazlık/arın sebebi budu_r" • Hü•eyin Tqtepe <.Biga): . ~'" yl ·· - 1 evinın dı 
cBek:Arla r niçin evlenmıyoraunu.z dıye huzıznımu kaçıracak, kanma bu gözle e Melahat (Sapanca): r ................................................ -.'\ iki veya üç eg ence gunu o ur, • 

-'- k '---'+ ve ba.ktııı;.,.,.... zaman da mücrim vazıyetinde Kadınlarda ihicab vardır. Bek§.rlar, 

8 1 1 
şında saatler geçirir. Kadın kıskanmağa, 

eoruyonnmuz. Bunun cevıun ço ~·· 6".. a susmayınız aş1 ka k 
k d ı ek ço- olacağım. işte bu düşünüşle evleneıniyo- ankete oov~ında başlanndan geçen- 8}8n r . üızübneğe 1b asa vga çı ar... . 

çok acıdır. BiZim a m arımızm P b" türl.. 7 Ne manen, ne maddeten müsavı şart· 
tu cerkeğe !kendini sevdirmek> san'atıru rum ır u .. > leri açılkça, ıhem de ilavesile yazıyorlar. ~ar içinde olmıyan karı kocanın hayatı 
bilmez. Onun için bir erke~ mes'ud ede- ~ Halbuki şimdiye kadar ankete kadınlar- Bekar er-keklerin nefir için •ıra ırıamusuna lher şeyden fazla kıymet veren 

mez. ~ dan ıgelen cevalblara dikkat ettim. Bu ce- bekliyen 600 mektubları VaT, ba- kadınlar için lbir cehennem azabıdır. nı .. 
On ddku4 yıl evvel evlenm.iitim. Bir vaibları yazan !kadınların hiç biri, erkek- na mukabil .izin ıusmıya baıla • ğerleri için ise ibir isyan vesilesi olur. 

kadını müreffehen yaşatacak gelirim var- e Osman Amasyalı (Ankara Ti- lerin yaptiklıırı gibi ilihsan kendi hayat aciz ve itiraf telakki Kadını evinden soğutan §ey erkeğin 
dı. Fa.kat ne yazık ki, yastık arkada§ıma taş Basvnevi): t~ııü.lbelerini yazmıyorlar. Onlar kendi manızı ediyorlar. izdivaç lhayatına kendisi gibi tertemiz 
karılık Bağdaıddan uzak. Ben münevver cNiçin evleneyim? Kadın denilen yır- şah.si felfıketlerini sa'klıyorlar. O • ve yepyeni gelmeyişidir. Birisi sevgidenı; 
ve mütaleayı sever bir adamım. Tam o- tıcı mal!lılüku lbaşıma püsküllü belA yap- E-rlteklerln bu iftiralarının önüne geç- Yazan : Suad ervış lhleyecandan, eğlencecfön bıkmış, diğeri 
Jruduğum bir .şeyin tatlı yerinde iken cso- maık için mi? Ydksa uhrevi dünyanın ce- mek için lben ıkadlnlımrnızı afald konuş- BeıkA.r enkekler J{lnlerce btr Ulket1 oovıgi. iheyecan ve eğlence arayarak bu 
imı bitti. yann unutma!• diye seslenir, hennem azabını dünyada çekip ahirette malktan v~p kendi başlarından ge- W8lle edlp kad.ınla.nn ~ e:t.ı:P fbirllgı~· yaT\nnşlardır. 

'1.~Jll. k ke .,;t.r}e- eli h -bel • f tuttular. Bu ha- :ı--~ evin ihtiyaçlıarını SOM:ı5a çı ar n ""'J OC'rulete ıgı"tmek Jıçfn mi? •• Orada saadete çen şeyleri ve ken ayat tecru erın ' Erkekler hiÇbir zaman kadınlnrı an· 
mestni defalarca tembih ettim. dinlete- ulaşma'k için dünyada ıztarabı yudum Ckendi fik!yetlerini yazmnğa davet edi- ~ ~~ lamazlar. Sanki onlar da kendileri gibi 
medim. yudwn ;çmek M.zımsa ben o saatten yıoru.m. O zaman erkeklerin genç kızlara yazclJ4lmı bJ.r ya.- ıfeleğin çemberinden geçip dünyanın bft.. 

Sesim güzeld1r, musikiye merakım çoltjtan vazgeçtim. Hele 0 sürü boğmuş ve genç kadınlara jfuamnlr savurmakla zı ne bdınlan tün zevıkine kanıksamış gibi onlardan 
vardır. Bir şarkı seyliyeca olsam sesle- kurdun kanlı $. gfüi kırmızı dudaklar ınasıl !haksızlık ettikleri ortaya çıkacak- tıendller1n1 mü~ neler :istemezler. Eitkeğin dinlenmek ih· 
nir, cıgUııilltü etme, uykum varı. On do- bana !busenin haram olduğunu haykırı- tır. daıtaazya daJveıt tıyacı kadın için fedakarlıktır. 
kuz yıldlr ana sevgisini kanının kalbin- yor. Nerede ise indr yaprağına, Havva ıBen bek:Ar erkeklere değil, kadınlara = =~ On se'kiz yaşında geınç kızla evlendiler 
den Çlkaramadım. Evde bir tatlı yerken gibi milıkemmel libas diyecekleri bekle- lhitab ediyorum. Bayanlar sııkılımayınız, ,.Uk b1r alAka. ~ mi onun elli yaşında bir kadın gibi ualu 
her zaman: ~Biz bu aqam kadayıf yiyo- nen kadınların kafasından nasıl bir ar- evlenirken lbu mıilşterek hayattan neler :ı.e taır.ııaııdk} ve akıllı olmasını isterler. Kendilerinin 
nız, ta.kat tbiçare annem acaba bu akşam kada.Şlık 'bekliyebilirim. Sosyete hayatı beklediğinizi, fakat erkeği yakından ta- Bayanlar bana on sekiz yaşında ne yaptıklarını hatırla· 
PE! yedi?> diye sı!lanır, soframı zehir e- denilen ıgirdaıba düşüp her gece sabahla-. ınıdı~tan sonra nasıl sukutu hayale uğra- ::k.tulb ==~ mazlar !bile!. .• 
der. Boşaııdmn da saymakla tükenıniyen ra kadaT po'ke.r masasında k~ğıcl hışırtııu dığınızı anlatınız. halr.ınz çl'klırnıak Ben şahsan böyle bir izdivaç yapmış 
huysuzlu'ldanndan kurtulabildim. Artık dinlemek bana Cefhenncmdeki ağaçların Genç !kız bütün genç kızlığında bir tek G. vıe anı:mert.. olan ibir kadınım. On dokuz yaşırndıı kır-
kendimi bı1erek cEihenneme atar mı - hışırtısını dinlemek kadar korkunç geli- bül'ya ile y~ar. Sevdiği bir erkekle ev- ili müdataa et • !kında lbir erkekle evlendin!. Kendisini 
yun?.> y<Jr. OObiln kaza.ncımı onun lüks masraf- lenanek ve onunla mes'ud bir aşk havası mekte bQyitk bu deli .gfil>i ~vdiın. Hayatta bütıün saadeti 

lanna baığhy.aca:k olduktan sonra günde içinde ôlünceye kadar yaşamak. Erkek p.y.ret göeterdl 'kendisinden bekledim. 
ler. Fakat bu a-sekiz on saat ter dôkmeğe niçin katlana- için bu lbiöy:le değildir. Erkekler, hayatm Wta ~ gaıyretln günden güne Kendisinde ne aŞkıma karşı aşk, ne 

yun. iher türlü zev.klerinden bıkıp usandıkları azalcbiı.nı gö~. oeıen met- çılgınltlclarıma karşı milsamaha, ne kıs· e Sami Tan (Beyoilu): ' Maa1esef medeniyeti, asriliği ve mezi- ızaman ywgun varlıklarını dinlendirmek tu'bla.r seyrekleşmete ve elrsllmete bat- kançlığıma karşı anlayış buldum. 
<"Niçin evlenmiy()I'sunuz? diyorsunuz. yeti yanlış telakki eden bugünkü kadın için bir meloe ibulmak ümidile kadını a- ladı. Benim elimde yirmi bet mektub Sevişmek için evlendim. Her genç gi .. 

Henkesin bir derdi var. Kiminin parası süs halinden çıkıp tam manasile ev ka - rarlaır. İzıdivaç hayatına kadın hayata V&r. HaJbuti bekA.r ertteklerln cıenıbla- fbi sevip, sevilımeğe, ağlamnğa, gülmcğe 
K . . nnı tıoplı(yan arkadN}m elinde (600) er-

1 
·1 f t l ·ı ı.: az, kimi ..ww.1üne göre bulamıyor. ırnı dını onm .. :ı. -u&i .... çevfrinciye kadar öyle "....;ı'8.mak, erkek 1se hayatı bitirmek velhasıl heyecan arı e, ır ına arı c aşA 

""'.. <>o J ~ ..,....,.,.. tek mekrtıuıbu bulunıııynr. 
""mdilci kızların sadakatsizliğinden zannediyorum ki benim gibi nefsine ve maksadile . .-lirler ve iı::.te izdivaç haya- yaşaınağa filıtiyacım vardı. 
"' a- -s Bu vaziyet ıkarşısmda .gaı.etem mek - • baı'hsediyor. Benim evlenemeyişimin se- iradesine hakim olanlar dünya evi derıi- tınıda'ki büıtün anlaşmamazlık.lann sebe- tublarnn biter bLtmez .kadınların ceva- Bun'.ların hiç birini kocam bana ver .. 
bebi bOSbütün 'başka. Param var, zengi- len bu kÔrıkunç cehenneme donüp bak - lbi lbudur. Genç kız yaşamak ister. Nasıl bını •keaeceğimizl, takat be.kA.r «itekler medi ve ıbeni hoppalıkla, çılgınlıkla it-
nim, hem pEl1t çdk.. mıyaoaklar bile.. erkek ~hlığmda gezıni~e, eğl~ aMunu:nun der>am edeceğini ~. ham ~ti. Sev.gi, tehalük, haml<' ne varsa 

ı1şte evlenmeme mAni olan paramın Her şeyde bir istisna aramak elzem se, danse~. güneşe, havaya çıkmışsa Ben •bu mücadelede ıbeş ytw; ~e al - hepsini ibende o1dürdü. Sonunda bır baş· 
çokhığudur. !Belld size tuhaf gelecek ev- olduğu gibi, tbu saydığım ef'al ve hare- 'kadın da evlendikten oonra kocasile ay- :eı:: =tm;;:r~~m:~ ka eıikek karşıma çıktı. Beni elde etmek 
vela .• :ıt.kin lbiraz düşünürseniz bana hak kattan uzak olaaı kızlarımız da yok de- ni fekilde hayatı.n, gençlikte zevk telAk- etmediler. için bütün muhtaç olduğum şeyleri bana 
~iz. Param çok, amma yajım da ğild.ir. LMtin bu mlstesna zümrenin, ya- ki edtlen bütıün çılgınlıklarını yapmak is- Bayanla.r, beni yalnız bırakmeqınızl verir ıgibi .gıöııünüyordu. GCıya seviyor, 
az değil •• Allaıh arttırsın kırkındayı.ın. ni tam manasile kadınlık meziyc1lerhıe ıter ve evleni.nıceye kadar hayatta her susma.ta iba.şlaY?flilm lllr acı. ve :tt.l- kıSkanıyor, deli oluyordu. Hayatta ko-

Olmaıc!ı, ~ deği~ı, bu yqad ge- ısahfü olanların alınlarında damgaları feyl sevmif ola.n ve yabancı kadınları r&f telı\kk1 ediyorlar. camdan !>aşka hlçbir erkekle en ufak 
lindye kadar bir W.rlü evleneme lm. yak ki tefrik edebilelim. Tesadüfe bel geıxilıımeGtten ~vk duymuş olan erkek 1 Nihayet unutmayınız ki ben de bir - münasebetim olmamı§tı. 
~ tıu ihtiyacı. çöl~a g<lnledrce sukruz bağlama!k cesareUni göstermek için her- !kansının her akşam bir yere çıkmasını çok erkekler arasında çalıışan ?e bu 811- I Bu yabancı erkeğe kapılacağımı his .. kaı ......... bir insarun fştıyakile uy.ma ta- k . ed b" b lo •t tumı erkıek mesleı1ııtıaşlarmun 86t\JNa.ra 

..... ..., .ğim b halde aY'fıhk hUBt.ısunda mahkeme apı- bır ta.rafa •bırakın, sen e ır a ya gı - arasında alze temin fJden bir tele 'icadı- settikçe kocama daha .ookulmağa başla• 
yun. Birc;ok ;genç, güze~, beğe'lldi b ka- sının kapanmaması medent kanunun ta- ımcsini de çok ıgörür. dun. O benim bütün sevgi tezahürlerlmi yanlar evlenmek için bır işaretime a 1- . . • • 

1 
. . Ill:ID. 

Ba'k ,__ ben btL bakı dıl edılmesı ıcırb eder. zdivaca lbinıbır hevesle gelmış kızın MektUblannızı be4t11yorum. Ybkaa ken- soğuk karşıhym, içine dil~mekte oldu• y.orlar. ıyorı.ar amma, ş- A ~ı- ı·~ . t 'büıtii ' .. bütıü k 
larm tıaki'ki maıhiyetl~rini farkediyorum: 

24 yaşındayım. ~er ı6,mı yap ırn. . n n~ esını. 11 yaşama arzusu~u dlmJzi matı~ mu llln ettlreootlz? ğum felaketi lhissetmiyorrlu. Süslensell'W 
Kallbime değil. üstüaıdeki ~dana.. 60-80 lira arasında tehalüf eden bir ka- miıtemadıyen arzularıkna .. s1de~ ~eker8ek ıs- Çok lh&klı olduğumuz bil' deımının cNe lürzuınu vardı:. diye çıkışıyor, yahud . . ,_ı ..:ı.......: ·ı t 1 zancım ver. Bundan bir sene evvel f!V- tedfklerini yapmıyaraı o i.ırilr. onra böyle netıcelenm.esi heplmiz için acı -ıBilı"""'nım AJ saa~~ı para ı .. sa ın a - da: cSaına ıpek yarac::ır!• diye lüzumsı.ıı J~yetinde:t4_ B ,_ ~l b. h ı lenemğe t~1fuüs ettim. Şehir kızların- ona çocuk verir. Çocuk dünyaya gelece- dır. -s 
ma vazl J u... u çoa. sun tr a · . ı lbir istihfaf ıgösteriYQrdu. Halbuki öteki TWı..;ınn- "-- ....__a param için katla- dan yüreğim yanllk olduğu içın saf bir ği sıralarda, enkeklerin yüzde doksanı, '""········· ....................................... ·-··· _, ..ıı..-- ban i bir k d 
..... ~u wı, A.Cl.l lllll u1ıu h t k d ydil.lölıCl a şayıanı perest ş 3 ın aık vdfti için bana gülme- köylü kızını kendime aya ar a a§l yap- çirkinleşmiş, adetA iğrenç ıbir manzara zaman OOki hayatlarının eski hatıraları ~ıb ' paramı se tm ~ -'- l k' ımak istedim. Moda denile-n afetin tesi- alınış lkanlarına tahammül edemezler. il"", eni me:mnwı e eg:.e me~ur o aca . . . .. uyanır. 
Hakikatte param için değil de, tahsım ri.~~.en uzsık kalabılmekllğim ıçin boyle Evk~nden uzak kalın.ağa başlarlar ve 
. in benbnloe evlenmeğe razı bir bayan dıüşuınmeğe medburdum, nihayet Anado- lbu milddet içinde muhakkak başka ka- Bundan sonra kadının çocuğile met
~Ulsam bile, gene ona - ayıb değil ya - <Devamı 10 uncu savfada? dm1arla bir münasebet tesıs ederler ve o gul olk:luğu senelerde erkeğin haftada bir 

Edebi tefrikaınu: 32 • 

KÖYDElli DOST . - - ---------------

Dedim ki: J - Kafasile yaşamasını bilen insan-
- Buraya kadar yalnız gelmek ce- lar için heyecan ancak bir zevk olabi

saretini gösterdiğinize göre dönmekte lir. 
hlç tehlike yok. Ve bu sıkıcı bahsi kapatmak için ce-

Gilldü: •;' ~ vab vermesini beklemeden ilave ettim: 
- Ben sizıin hesabınıza sormuştum; - Lakin mükemmel .. bir hafta için. 

dedi. de .. bu ne güzel viraj alış hanımefen-
Ayni tebessümle oovab verd!m: di. 
- Ben de sizin hesabınıza . düşiln • - Benim değil, hocamın mahareti. 

rnüş olayım ne farkı var? - EVet istidaQınız olduğunu keşfet-
Otomobili hareket ettirdi: miş ve söylemiştiım. Önümüz açık. Bi-
- Anlaşıldı efendim. Siz münaka - raz gaze basılllZ da düz YQldaki sürü-

şayı çok seviYQrstmuz. şünüzü de göreyim. 
- Bi'IA'kis. Hiç sevmem. Yetmiş, seksen, doksan, yüze yakla-
- Fakat ıfnadçısını2? şıyoruz. Bakıyorum hiç telaş etmeden 
- O da yanlış. Hayatta en seıvdiğim ve yolun sağını 'bırakmadan gidiyor. 

fey sükftnettir. - Kafi hanımefendi. Kesiniz. 
- Anlaşılmaz 'bir insanım deseniz.. - Nasıl? 
- Kimbilir. Belki. Fakat .herkesin - Mükemmel. Acemilikten eser 

ken<:iine göre bir kapalı tarafı olabilir YQk· 
değil mi? Ben kendimi ancak tabii his- - Nereden anladınız? 
lerime göre tahlil ederim. Ve anladığı- - Acemiler biraz sür'at yaptılar mı 
ma gljre yaşamak isterim. Kendiımi ne korkudan yolun ortasından giderler. 
zorlarım, ne heyecana· kaptırırım. sağa sokulamazlar. 

- Elinizde ise bravo. 'Birden1:>ire hatırıma ıreldi: 

- Fakat benzini kontrol ettiniz mi? 
Yolda kalmıya1ım? 

iBir kahkaha attı: 
- Bir hııftadanberi depoyu tamam 

üç kere doldurduk . 
-Ya!. 
- Kilometreye baksanıza. Bıraktı-

ğınız zamandanberi dört yüz kilometre 
yaptım. Amma arabanızın bir tarafı 
ft:i>zulmadı. İsfıerseni.z dıu.ralım. Mua
yene edin. 

- Durmayınız efendim. Çiftlite bir 
an ev'\'€} varmak da'ha iyi. 

- Çiftliği siz de seviyorsunuz? 
- Diy®ilirim ki ömrümiln en kıy-

metli tesadüfü pederinizle tanışmak -
tır. Ve gene itiraf ederim ki beıbanız 
d~ünıcelerim üzerinde 1ruıdretli tesir 
yapmış yeghııe insandır. 

- Babam da sizden ~k hoşlanmış 
Cevad bey. Sizi temin ederim ki her 
akşam sizden bahsediyor. 

- Teşekkür ederim. Babanı.z bana 
tabiati daha çok sevdirdi. Kendi~ 
göre bazı düşilncelerim vardı. Onlara 
kuvvet verdi. 

- Düşüll<.'elerinizi sır gi:bi saklıyor
sunuız zannederim. 

- Benden başkasımı alfiltadar etme
diği için ... 

Sesi biraz kırık gibi ~ldk 
- Haklısınız. ~lenmesi faydasız 

şeyleri il18an kendine saklamalıdır. 

Mevzuu tekrar değiştirmek için: 
- Nasıl, dedim. BanYQlanruzdan 

menmunsınıuz değil mi? 
- Çok. Şamlar gölünün ufak kum

salını siz görmediniz değil mi? 
- Hayır. Fakat garib değil mi? Ba

na çiftliği keşfettiren 'bu Şamlar gölü 
oldu. 

- Ne diyorsunuz? 
- Evet. Osman beyle tanışmama se-

beb bu g61 oldu. 
Ve ilk macerayı tıikAye ettim. 
- Evet, dedi, şu bize yemiş getirdi

ğiniz gün-
- Bravo. 
- O halde bu g61il biz de takdis e-

delim. 
Ceva'b vermedim. 
O da yeni bir şey söylemedi. 
Osman ıbey bi2i yolda kal'Ş'lladı. 
Sıhhati kadar n€Ş'esini de mubafaza 

etm~ini bilen yaşlı dostum merakla 
sordu: 

- Nasıl buldunuz Cevad bey? 
- MUkemmel beyefendi. Bir hafta-

da büyük muvaffakiyet. 
- O halde bir otorndbil hak etti de

mek? 
- Eğer benimki kMi gelmezse tabit. 
- Hayır. Hiç olmaı.sa yamı bi-r a -

Yında çiftlikt.e oturmak şartile bunu 
kendisine hed!ye edeceğim. 

Genç kadın bir ~cuk ·gibi kollannı 

olduğumu, kadınlann en güzelı o!duğu .. 
mu, benden bu kadar yaşlı olan kaba ko
camın 'beni anlamadığmı söylüyordu. 

(Devanu 10 uncu sayfada) 

açarak babasının boynuna sarıldı: 
- Otomobil olsun bütün yıl yanll>" 

dayım baba. 
· - Mesele bundan ibaretse kolay de
ğil mi 'heyef endi? 

Osman bey kızının altın kafası i1r 
tünden ~vab verdi: 

- Hatta bir kapalı bir açık. 
Genç kadın çılgın giıbiydi. 
Gıcıklaıyıcı şefkat ve sevgi sahı'ıdi 

epey sürdü. Meşhur havuz başı~ 
~rirnize gitmezden evvel Osman beY• 
getirdiğim şeker paketini uzattım: 

- Emin olunuz halis şekerden(US'ıl 
En güvendiğim yerden aldım. 

Vildan babasının elindekfi pa.kSP1 
baktı ve sağ elinin pamıağını dudak • 

la~aB~~~e~:~d bey, dedi. Bense d 

paketi bana getirdiğinizi zannediyo!~ 
dum. İnsan taldbesini iböyle mi teşv
eder? 

Osman bey kızdırmak ister gibi: 
- Yoo, kıskanma Vildan, dedi. 9a' 

na bir hafta otomobilini bıraktı. 1)8!ı' 
ne isti~rsun? . 

Elleri iki yanına düştü. Önüne ~ 
tı ve mırıldanır giJbi: • . t 

- Evet, dedi. Daha ne isttyebilıriJJl 
Müdahale etmek sırası gelmişH: rnJ1> 
- Telaş etmeyin, dedim. Talebe 

hediyesini wıutınuş değilim. ) 
(Arkası var 
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Holanda• Halan.da kendisine bir majino hattı 
• vücude getirmektedir. Resim, şark 

cephesinde vücude ~tirilen yeraltı istillimlanndan 
birinde Holandalı askerleri gösteriyor. 

l·ngıltere. ingtlterede mecburi askerlik işi en 
• hararetli dev.resinde bıl)u:nmaktadır. 

Kur'a efradı, ahzıasker şubelerinde toplanarak mensub 
<>Üdukla:rn k.ı.şlaılara ~ektedi.rl er. 

inJ·ltere 

f 

~ 

~~-

İngiliz bahriyesi ceçenlerde 1C •at 
zarfında denize 3 har:b gemisi birden 
indirmiş ve bu bir rekor olarak kay. 
dolunmuştu. Sağdaki resim bu ge • 
nı1lerden bir kruva~rU, yukarıdaki 
de Fransız topraklan ürerinde ma-

nevra mak:sad.ı"'la uçan İngiliıJ ~ 

bombardıman tiayyareler.ini ' F Fransanın şark hududlannda büyük .askeı1 hazırlıklarda 
&6stermektedir. ransa: bulunulmakta, tedbir~r alınmaktadır. Aşağıdaki res.imler-

Holanda den birinde .gördüğünüz gibi hududa civar Iroy ve kasabalardan toplardan 
mürekkeb katarlar sık sık geçmektedir. 

ltdlaruf.a şark ~e vüc~e 
getirdJği Majtno batt.ndan başka 
iarb hududunu da bu tayyare 

toplarile takviye e~ir. 
• • 
ısvıçra 

~'BVi~re de si1Ahlanıyor. ZUrih'te mf~ 
~ ~ır sergi açıldı. Bu sergidE kliçilk 
alıbreli seri ateşli tayyare da.fi 
toplan da !Eşhir olunmaktadır. 

'lfransızlar son zamanlarda Majino hattına da baz.ı ilAveler yapmışlardır. 
Aşağıdaki resimlerden biri de bu meyanda tanklara karşı vücude getirilen 
maniaları göstermektedir. 

• " 

Sayfa 9 

( AVRUPA MEKTUBLARI 

Zürilı sergisinde 
gördüğüm genilikler 
Sergide iki fayanı dikkat pavyon : Saat 

ve moda pavyonları 
Yazan : ErcOmend Ekrem Talu 

Z4lrihten bi,, manzara 

) 

Ztlrtch, Temmuz 989 Bu ma.1buat kıôşe.ltnde kağıdın hamur 
İsviçre:n!n endüstri töhretlerinden bl- halindeki mamaranndan, en mütekruml 

ri de saatçiliktir. ~deki pavyonlann baSkı ma:kinelerlne kadar her şey sırasi• 
en ımohimmi bu mill.t san'ata tahsis olun- le ~- Kapıda müvezzi bile ekıo 
muş. Bunun içi gOrülecek ,ey. En daldlı ıDık değil. Ve 'halk, hergün barzıcan ettı.. 
ba!hriye kranometrelerinden en ufak, mi- ğf. g~testnfn lkendi eline gelınciye lwı 
nimhı.i. zaııif kadın saatlerıne kadar, di- dıar ne gibi saıfhalardan geçtiğini göre
mağ, göz. el w makine kudretinin binbir rek ona bir kat daha muhabbet bağlıyor. 

harfluısı camekAnl.ann alf.ında gcziclnJn iBöyle sergilerde bir takım yepyeni 
hayret nazarlarını çekiyor. Yekpare bir tarzda. ~k eğlence bulururuw 
y.ekt.rtun, oyularak. içine yerleftirllmiş da meşrut olduğundan Zürich sergısinin 
ıaı inceliğinde makineler dakika değil, mil't~ebbbıleri dünkü mektubumda 
saniye §BŞllladan i~ekte, san'attaki bahsettl.ği.m tıavai teleferikten başka, ild 

'"'llmürun akla hayret veren bir örne- kilometreye yakın bir mesafeyi, dairen 
j ıi g&temne'.kted.ir. madar kateden 70 santimetre derinliğın· 

ıBlıı lb<raan, dedelerimizin bir pirinç ta- de ve 1,50 eninde bir kanaldır ki altışar 
nesinin üzerine Kulhuvallahü ayetini kişilik altı düz sandalları milnhasıran su 
yaızıp ta yuttuklarını tefahür makamında cereyanının kuvvetile sevk ve tahrık et
~eriz.. elbğlu burada gene hemen he- mekte ve serginin tekmil etrafını dola~

men :bir pirinç tanesi ufaklığında saatler maktadır. 
yapmış.. insanın, bunu görllnce adeta Sengide görulmeğe 18.yık olan şu 
mulh.akemesi felce uğruyor. !-erden lbiri de moda paV)'QnuClur. En mo-

iBtıradan elektrik dairesine geçiyoruz. dern üSl.OOJda tesis ve ınşa edilmiş bulu.; 
lsviçrenin lOO.mürü yoktur. LAldn şeHHe nan bu pavyonun da içi, bilhassa kadın 
bakmnndan dünyanın belki de en zen- gezidler için ayrı ve ç:ok cazib bir alem,. 

gin diyandlr. Ve :bunun içindir ki daha dir. En yeni ve zengin kumaş, ayakkabı, 
kçıdan #er girmez ilk karşılaştığınız süs ve ziynet eşya ve teferrüatı fevkaJA .. 
şey oraya lbir şükran aıbidesi gibi kondu- oo lbir zev'k ile tanzim edilen camekan .. 
.nıiımuş muaz.ızam bir ıel~ledir. Ondan a- ~a, dekorılıa'l" içinde ziyaretçilerin tak
zamf sı.ınrtte nerelerde ve ne türlü istıfa· dırıne armlunmuıtur. 
de edildiğini lbir bir görüyorsunuz: Fah- Bütün gününü sergide geçiren bir a
rika malkineleri, lokomotifler, ı11k tertl- dam akşam Ü7.eri geç vakit oteline dö
batı, lhavat hatlar, teshin şebekeleri, ilh.. nerken gönlünde derin bir hazzın nefia 

lbir :iksir gibi, tesirlerini doya doya, sın· 
Elde böy'k! bir bıdret kaynağı olunca ı dır' e sı·-~.ı- .. t 1 . 

1 
, 

ı.ıu.ı.re mu e ezzı~ o ur. 
beşerin zekısı neler yuatmaIJH§j ncleı 

yaratrruyor! Bu1u1:iann lbira7.Clk sıyrılmasından bl· 
Dağlarının. yay~alannın, ormanları- li~ifade, gökytizüntt yet"ytizüniln şehr&

run ve ~erinin tenevvüü ve güzelliğ.ıle ~:n~. ~ ettiren mehtabın Zürich 
'blhaıklnn övünen 1sviçrenin turizm ve go1unu.n duııguaı sattıındaki parıltıları 
otelciliğe lbu ser.gide önemli blrer mevki erimi§ gilzOOş gibi etrafa yayılırken k<><:a 
vermesi taıblt idi. tehir biran için harıb dedikodularını u,. 

Y rd--1..- . t b k d nutarak kendinden geçer ve tatlı bır uv.. 
arını ası wlıV':n u.r ızm a ımın an k ..::ı _, __ J -

uya w:ua.I'.. 

ne hamleler ıyapıJdılım, ne yenilikler Za it-..:-
1 

• 

v!ücude getirildiğini. neler bafarıldığını vallı ıu:rvJ.\'re. Bır zamanlar o, bu 
grafikler, :resimler, illtatistikler, maket- dedikıodul.ardan. en.d~Ierden uzak ve a· 
lerle gördükten sonra, en modern bir o- sude, tahıaUe bafbata mes'ud yaşarm1Je 
tel örneği ile kıarşıla~ywBUnuz. Konfor Ve onun içill bu kadar ileri gitmiş .• en• 
kelimesinin mana ve ffimulünü anlamak düstrisini ıteacamuınn aon mertebesine u• 
burasını gc'jrmeğe ve gezmeğe bağlıdır. laştır.mış •• haJaa.nı refaha ~muş; öy1• 

Acaba ~e bir otel h&ttl birka !k1 /bütün memlekette tek bir dilenciye 
' ........,.,.. ' ç o- raSlaam k yaf · - -

tel de bizde .gıörmek için daha kaç yıl ~urı.. ı etı du~un td 
!be~eğiz? Tevek.keli değil: Seyyah insan ,g6:rnüyoI'9l.lnuz. 

alanı dünyanın hemen her tarafında ke- Liki.n hangi sa.adet. hangi huzur ebe-
silıd:iği halde İsviçreyi h&Ia ihmal etmi- dJdir? 

yor. Y.ann lbir hal'b patlıyacak olursa, hat• 
!Akin turizm pavyonunda görülen şey- tA ihanb tehlikesi daha da artarsa b:itün 

ler lbtmdan ibaret değil. Bun • o saat f.aıbrikaları. o makine dökümhane
dan evvelid mektubumda da yaz _ leri ölüan ~an aletler işliy~ek, 
dığım giibi sergının müteşebbisle _ mermiler d(1kecıek.. o canım dağlar hava 
ri, memleketin manevi ve kül • müdafaası içı:ln oywn oyum oyulacak 

0 
tQrel bymetini de tebarüz etıtımıeğe ça- şen ovalar lbirer savaş meydanı olacak •• 
lışm.ışlar. c Vatan ve Millet> adını taşı- Hep ibunlan d~ndükçe insanın içi 
yan ayrı bir kımmda lsviçrenJn tarihi, garib .garib eziliyor. NaS1l ezilınesın? Ya
an'aneleri, itikadları, Adetlen. hürriyl!t rıılki yaman hanbin mihı akı şüphesiz ld 
aşkı, yu.rd sevgisi. intizamperverliğı qnk burasıdır. 

()8.Il}ı 6\lrebte !belirtilmiş, üniversitelere, İsviçrenin yaz mevsimile hie; te mütena
maktdblere, müzelere, kütiil>hanele.re ve sib olınıyan mağmum semasında Bitlerle 
bi:ıthassa ma.tibuata, matbuatın tarihine, Mumolininin lbiribirlerine uzattıkları el
içtimat ve siyasi sahalardaıki rolüne mtı- lerin eö'llieQııi görüyor gibi oluyorum. • 
hlm yerler a.ynlmıştır. Ercümend Ekrem Talu 
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Erkekler diyorlar ki 
CBaıstarah 8 ind sayfada) 60 lira kazanırım. Hangi kıza maa

şım 60 dedirnse yanaşmadı. Şimdi u· 
tanıp 60 diyorum da, gene aldıran 
yok. Tabii nasıl aldırsın, bu para onun 
rujuna, kolonyasına yetmez!• ıramuau uaıman .ue .biletciler adabı 

nı~aşeret derslerini bilirdihten so·nra 
YAZAN: iSMET HULÜSi 

!unun bir ka:zasına merbut tanıdık bir 
köye giderek aıhbablardan birinin kızını 
istedim. Saf köylü kızın cevabı ııe olsa 
b ~ ... ? e6 en ırsınız ... 

· c- Ben böyle az maaşlı birile evlene
mem. hem tekaüdiye alması için resmf 
dev'let memuru olmalıdır> demesin mi? .. 

Köyde yaşayan bir kız böyle ooylerse, 
şclıirde yaşı yanlar neler derler acaba? .. 
Dernek iki An'kanıda evlenebilmekliğim 

için 300 lira maaş almam 1.Azım' 

Cevablar: 
e M. E. (Manisa): 

- Cevabınız iyi, güzel amma, ne ça. 
re ki siz bekar değilsiniz; yahud da 
tasrih etmeği unutmuşsunuz. Mektub· 
da niçin evlenınediğinize dair ibir keli
me bile yok. 

Tr~ tbir erıkek binecekıtir. Vat
t:nan.a eliJıe cdur!:. işaretini verir. Vatman 
'tramv.ayı durdurur. Kondüktör sorar: 

- Misafir mi gelıyor? 
- Evet !beyefendi. 
- Aman kendisini kar11Iıyalım. 

. iKondü!k.törle vatman tramvaydan aıa· 
lı inmeye hazırlanırlar. İşaret edip tram
ıvayı durduran erkek şaşırır: 
· - Canım çekilin de ben gireceğim. 

. Basamağın yanındaki demiri tutmuş
tur. Bir ayağı lb:ısamaktadır. Kondüktöı 
ellerini oğuşturur: 

- Nasıl olur efendim. 
- Nasıl olur da ne demek? 
- Biz vazifemizi biliriz. 
Tramvaylara düdüğile işaret veren, 

hareket memmu durak yerinde bekli
f'Ordur. Tramvaya binmek istiyen erkeğ1 
ooketinden çeker. 

- Siz aşağı ininiz efendimi 
Tramvaya binmek istiyen arkasında 

ikini @>ıımemiştir, siz aşağı ininiz, aözün
den üııker. Arkasında duranın bir polis 
olacağını tahmin etmiştir. 

- Vallahı atlamış değilim, tramvay 
durdu da öyle 3:>iniyorum. 

- O :bizi alakadar etmez, bele siz inin! 
- Neye inij~rmuşwn? 
- ininiz efendim, biz vazifemizi bi-

fuiz. 
Çarnaçar iner. Vatman elini uzatır: 

' - Sizi tekrar gördiiğümüze çok mem
nunum, ıbendeniz vatman !GB Hüseyin. 

Kondüktörü gösterir: 
- At'kadaşım kondüktör 29fl İsmail! 
Kondüktör de elini uzatmıştır. Adam-

cağızmı şaşkınhğı bir kat daha artar: 
- Canım siz ak1ını7.ı mı oynattınız? 
!K.ondUktör vatmanın kulağına eğilir: 

- E:Skiden olsaydı, bu l!fı söyler söy 
lıe:mez kafasına kutuyu yemiptl. 

Vatman da 'kondüktörün kulağına ~ 
tilir: 

- Ben de. tam o inerken ağnmı açar. 
~ ik.apardırm amma. 

- Şimdi oonları bırakalım.. vuife· 
nme bakalım. 

Vatman :koluna girmiştir: 
- Rica ederim, içeri buyurunuz. 
Adam şaşkın şaşkın tramvaya ,U-e-r. 

Kondüktör ibir lroltuk gösterir: 
- Buraya !buyurunuz efendim. 
Vatman perdeyi kapar: 
- Güneş sizi rahatsız etmesin! 
l3u sırada kondüktör, ön sırada bir ka

dının oturduğunu görür. Vatmana gös
terir: 

- Bak? 
- Görmedik. 
- AyJb oruu. 
- Şimdi yanına gideHm.. 
- Ne yapacaktık? 
- Bekama elini sıkacaktık. evllyw e-

lini qpecektik. • 
- Acaba bekar mt, evli mi? 
- Naısıl anlıyacağı~ 

- Ayıb etmektenl>e sorarız. 
Kondüktör kadının kartıamd• yere 

kadar eğilir: 
- Affedersiniz bayan. 
-????? 
- Siz lbek:ıar mısınız, evl~ mi? 
Kadın iki tarafına bakar: 
- Bana mı soru~rsunuz? 
- Aıffedersiniz bayan, ben ve arka-
~ bunu öğrenmeyi çok arzu ediyor
nız. 

- Siızin yaptığınıza terbiyesizlik der· 
!er. 

- Hayır ıbayan, adabı muaşeret.. 

- A&:fuı mu~ret te ne, ne adabı mu-
fercli?. Sen al şu parayı, biletimi ver .. 

Ar.ka taraftan lbirı bağırır: 
- Hep iburada duracak mıyız, işimiz 

var, .gWciimW: var. 
Kondüktörle vaLınnn reveran3 yapar-

lar: 
- Bir dalkika müsande buyurun. 
Vatman gene kadına döner: 
- Mü~kül vaziyette kalıyoruz. Bayan 

IU 'llimize ceıvallı verin .. 
- Canım beni"l evli mi. bekôr mı ol· 

· ğwndan size n"? 

- Adabı muaşeret meselesi. Evliyseniz, 
elinizi öpeceğiz. bekarsanız eliniz:. sıka
cağız. 

- Bekarım. 
Vabnan ve kondüktar kadının elini 

sı1kar1ar. 

- Safa geldiniz bayan.. 
- Burada kendi eviniz gibi oturabilir· 

siniz. 
- Mantonm rahatsız ediyorsa tıkarıp 

bana veriniz.. fren koluna asarım. 
- Şap'kanız "ağır geliyors1 çıkarınız 

bayan! 
- Müsaade ederseniz bayan biz i~

mize baikahm. 
Vatman yerine gitmi~tir, kondüktöre 

seslenir: 
- Lutfen zili çekerseniz hareket ede

ceğim. 

Kaıdüfkıtör, elini zilin kayı'}lna uzatır .. 
tam kayışa ddlrunaca.ğı zaman duraklar. 
Vatmana seslenir: 

- Nasıl öğırendindi.. şili nasıl çeke -
cektim? 

- İki pannakla. 
- İki !Parmakla mı, ben o derst~ bu-

lunamamıştım. Hangi parmaklarla .. 
- Ben de unutmuş.um: 
Kondüktör, sağ ve sol ellerinin şeha

det parmaklarını zilin kordonuna götü
rür. Vatman görür: 

- Öyle olmıy~ak. bir elin iki parma
ğile ... 

- Hangi parmaklar acaba! 
Yolculardan canı Slkılan biri zilı çeker, 

tramvay yürür. 
ıKlorıdüktıör bilet kesmeye başlıyacak

tır. En ön Sll'adaki y~lı bir kadından 

başlar. 

- Nasılsımz bayan! 
- İyiyim oğlum, Allah sana da iyi-

likler versin. 
- T*kıkürler ederim bayan, çoluk 

ÇOOllk ta iyidirler inşallah. 
- Enerini öperler eıvlldım.. Ben E:dir

nekapıya gidecektim. 
- Oh dh •• oralarda hava nisıbeten se

rindir. Siz ıbeş !buçuk kuruş IUtfederse
niz ... 

Kadın ~ buçuğu uzatır. Kondüktfü' 
teşeklkür ederek alır, bileti keser. Onun 
yanındaki .genç kadına bakar: 

- Bu rdb size çok yakışm~ bayan. 
- Size ne, işinize baksanız daha iyı 

edersiniz. 
- Hayır ıbayan vazifemız bu. hem bu 

rob sizi çok genç gösteriyor. Nereye t e: ş

rif edecektiniz? 
- Ayasofyaya? 
- Pek güzel .. oraya kadar sızi götür-

müş olmamız lbizim için büyük bir şeref. 
Genç kadına bilet kestikten sonra, 

genç lkadının arkasında oturan yaşlı er
keğe sıra .gelmiştir. 

- Zatı alinizi beyefendi tanıyor gibi
yim, lbir kere daha müşerref olmuştuk. 
Şimdi tekrar gördüğüm için pek memnun 
oldum. 

- Berhurdar ol evl~dım. 
- Teşokk.ür ederim efendım. 

İşte bu va'Ziyet ka~1sında ölünceye 
kadar bekar kabnağa mahkumum. Zira 
yüz elli sene yaşasam 150 lira bile ala
mıya.cağım. Vaziyetin inceliğini yalnız 

erkek okuyucularım değil, şüphesiz ba
yanlar da ta'kdir buvururlar. Ne yapalım 
ki, kurunun yanında yaş ta yanar.> 

e Kerim Araa (Onnanbey): ' 
cHadunım diyoruz, kaç çocuğunuz 

var? diyorsunuz. Bir işçi, bir memur 
ne kazanıyor? Bunu siz de bilirsiniz. 
kanaatkar, yorganına göre ayak uzat
masını bilir, müşfik bir kadın yer yü
zünde ka0ldı mı ld, biz de ikazancımıı.ın 
azlığına bakmadan bir yuva kuraJım?. 

O kadın yok şimdi ... Bizde de süse, 
tuv.alete, modaya, e~enceye, düşkün 
kadınlara yetecek para yuk .. siz akıl 
verin, nasıl evlenelim? 

Kadınlar diyorlar ki 

e Niyazi Güler (Çanakkale • 
Yeniköy): 

- Size de ayni şeyi söyliyeceğim 

Niçin evlenmediğinizi niçin yazmad1 
nız? 

e Ragıb lJkten <lzmir): 
- Ceva:bınızın neşrine imkan yok -

tur. Tam 10 büyük sayfa yazmışsınız. 
Küçültmek te kuvvetinden kaybetti . 
recekti, vazgeçtim. LOtfen claha kısa 
yazınız. 

e Mu•tala Gülen (YeJikal.): 
- Müsaade edin de, cevabınızı neş -

retrniyelim. Zira siz de gönderdikten 
sonra herhalde pişman olmuşsunuz -
dur. 

Nusret Safa Cotkun 

Siyaset aleminde 
(8astaraf1 8 inci savfada) (Baştarafı 3 ncü sayfada) 

Nihayet, !böylelikle sevdiğim kocam· neden istiklal feragatı sayılmak lazım 
- Nereye teşnf buyurulacağını sora.. dan soğuyarak, g(ıy:ı bana saadeti vere- gelsin. Müşterek bir hareketi askerive 

bilir miyim? cek zannettiğim eııkeği takib ettim. icrası için tbir devletin müttefiklerind~n 
- Beyazıda.. Sonu ne oldu?... bir diğeri lehine topraklarından bir nok-
- Ne aıa, lbir lira mı verdiniz, t~şek"· O da macear arayan bir serseriden baş- tanın ıbir ıhareket ii.ssü olarak kullanıl-

kür ederim. Bozup üzerini takdim ede- ka bir şey değilmiş. ması ilk defa görülmüş bir şey değildiı 
yim .• rica ederım. siz rahatınıza bakın, Hem evim yıkıldı, hem istikbalim ki lbizim tıesa•bımıza endişeye düşüyorlar. 
canınız sıkılırsa emredin, Ayasofyadaki rnırhv-01du. Şimdi kendim dünyada bir BüyUk Haıibde Galiçyada çarpışan on 
durağa kahıve yakındır. Oradan bir kah- kenara çekilmiş, ölümü bekliyorum. beşinci kıolıordıunun Avusturyada bulu
ve getirtelim. İzdivaçta AMah bana bir çocuk dahi nuşu, Avustu:ryanın Türkiyeye iltihakını 

Kondıüktt.ıör !bilet keserken vatman da ıverımedi ki onunla müteselli olayım. tazammun etmediği gibi Alman kıta'la· 
tramvayı yürurtmektc, tramvayın önüne fate lben~ ....... h tı b" k k d 1 rının bazı İtalyan sev1rnlcevı::. merkezle-

• • • • • 'i" ...... aya m.. ırço a ın arın -· '$ 

çıkanları çekılmelerı ıçın ıkaz etmekt<.- tlayatı böy" led" H k d . . . 00. rine yerleştiril.nreleri de İtalyanın bır d' ır. er a ının ıçının y-
ır. le bir romanı vardır. Allma.n kofonisi haline gelmiş olduğu mn-
- Bay birader, ltltfen kenarı çekiliı y ~ nasuıı tazammun etmez. Alman dostları· 

mı·sın· ı"z?. azı yazma6 a alışık olmadığım ıçın ımz endişeye düşmesinler. Türk istiklali 
H f di ff d 

. . h tsı 'belki kendi içimin faciasını iyi anlata· h ki "'L. - anune en , a e ersınıı, ra a 2 dı er zaman gııui sağlamdır ve ferağ p,.:ı, 
olacaksınız amma, bir saniye içirı tram- ma m. lelbilir matalardan değildir. 
vay yolundan çekilirseniz tramvay hare- Fıa'kat ne de oka bu samimi itiraf1m 
ket etsin. enkeklere bxitvaç hayatında yaptıkları 5eli..m. &a.g.1-r- Cm.#s; 

Birdenbire tramvayı durdurur. yere hatanın en başında ne geoldlğini öğretir. ...--·--·--------
iner, yaşlıca ıbir adamın koluna girer. Yaşamak isted'ilderi k.anlannı bu bakım- iskan Umum Müdürü 

- Kenara çıkmanv. için size yardım , dan daha iyi anlarlar ve belki d~ kurul- şehrimizde 
etmek istedim. muş lbazı ailelerde bu yüzden bır anlaş-

Tramvaydan inecekll:!r olur. Kondük- ma Jıasıl olur diye yazdım. tetkikler yapıyor 
tör ve vatman ineceklerle birlikte yürtir- Erkeklerin bütün söyledilderi hatalı Şehrimizde ıbulunan İskan Umur.., 
ler. İnecekler inmişlerdir. Kondüktör ve dır. Onlar mes'ud yuva kurmak istiyor- Müdürü Cevdet iskan işleri etrafında 
v.atıman oınları hürmeıtıkAr reveranslarla larsa erkeklerin ~nı olan hodbin tikleri- bazı tetkikler yapmağa başlamıştır. 
selamlarlar. ni bir tara.fa bınkıp biraz da beraber ya- Umum müdür, bilhassa her yıl ha· 

- Gene buyurun efendi~ gene bekle- şadıkları ııtadını anlamağa. tanımağa o- zı şikayetlere sebeb olan göçmen nak· 
riz. Ra.'ha"tsız oldunuz.sa mazur gorun. nun manevi ihtiyaçlannı tatmine çabala· ı· t 1 ıya ı l!lese esi üzerinde ~ernmiyetle 
Fazla meşgul o'lamadık amma ne yapa- sınlar,: cKendisine esvab verdim. şöyle durmak lüzumunu hissetm~tir. Bu . 
lım. Veziferniz kabı bir müddet sizden yed·_..:ı· ·· 1 · i d' G ııuım. !/OY e ıç r ım. ene bana hain- nun içindir ki göçmenleri nak'ledecek 
ayrılmak mooburiyetınde kaldık. Bir da- lik ........: d" kend0 l · h ki karm ı c-•••• ıye ı erını a ı çı ak, vapur, acentalanle bizzat kendisi m-. 
ha sefer teşrifinizde daha ziyade rahat . 1 -'-· - 7 

istiyen erin vu mantıkı pek zavallıdır. gul olmaktadır. 
ettireceğimi.Wen emin olabilirsiniz. 

Çocu'klu bir kadın tramvaya binecek.. Sadakat mideden gelen bir fazilet de G6çmen1erin naklledildikle:ri Kös ~ 
tir. Kondüktör, çocuğu kadından alır: ğildir. tenceden buraya kadar daha mazbut 

- Sizi rahatsız e~sin! ·····-············· .. ••••••••••••• .. --········--··· bir şekilde ve her türlü m~kftlattan 
Çocuğun elinde bir topaç vardır. Kon· T A K V 1 M uzak bir halde yolculuk etmeleri için 

düıktör çcııou€\l kucağ1nı. alır. vapur acentalari!fe görüşülmektedir. 
Çocuk - Bak. benim topacım var. ACUSTOS Umum müdür, ayrıca buradaki iş -
Kondük" ..;:.. - Ne aii ,..e_ı r. &An. ~- Rıami •ne İ . Arabi .... lerini ikmal edip bu işi üzerine ala • 
- Çevirelim mi? . ;.u WJ cak, vapur acentalarile mutab!k kal-
- Çevirelim! Te=a• Reeaı ~" H::, dıktan sonra, iskan mıntakalannı bi-
- Sen çevir bakayım. ıg 19:1 l 88 rer birer teftiş etmek üzere İstanbul · 
Kondüktör çocuiu oturtu:.-, topacı alır: SALI dan Tuzlaya hareket edecektir. 
- Neal çevrilecek? ,., 

GUN~ 
- İpi tq>aca saracak.sın. Ce. Ahir ıMSA.7'" 

Annesi ıaşmnı.ştır: 
- Sizi rahatsız edecek. işin.zden alı

koyacak. 
--: Bu da v.azife bayan, adabı muaşeret 

icaıbı! 

KondWctör, topaca ipi sarar, yere atar, 
tramvay gene bir mevkif'te durmuştur: 
Kondüktör ve vatman ikisi beraber inen
leri teşyie, lbinecekleri istikıbale çııunıı
lardır. Adabı muaşeret dersleri verildi
ği sırada twısta olması sebebile bu der> 

lere iştirak edememiş olan bir kontrol 
tramvaya girer: 

- Klontrol ıgeldi, biletler. 
- Hanım bilet. ilci saat sizi bekliyecek 

değiliz ... 
- Bay biletiniz, karşındakı bayanın 

~ağı değil, saatlerce pekliyemem. 
- Hey lıtiyar uyumayalım, bur&11 

yatak odası değiL bilet kontrolörü geldi. 
Bileti alır, bakar: 

s. 1 . 
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lzmirde 3 ev yandı 
İ2mir 31 (Hususi) -- Bugün Sakarya 

mektebi yanında komisyoncu Ali Hayda
ra aid evde, öğleden 10Dra yangın çık -
mış, ateş süratle geniJ}emiş, üç ev yan -
mıştır. Yangın korkusundan civardaki bü 
tün evler boşaltılmıştır. Tahkikat başla -
mıştır. 

- Bundan ~iki istasyonda ınecrk- da yüzünün tuvaletini tazeliyen genç ka· 
tin. dırun yanında durmuştur: 

- Sıcakta uyku bastırmış. kalmıpm. - Haydi bayan bilet. burası tuvalet 
- Her zaman yaptığınız şey, kime sablıu ~ tramvay. Sizin yanaklarınr 

yutturuyorsun? Anafor olısıun da naal o- zı ala, dudaklarınızı kızıla, saçlarınızı sa· 
lursa olsun! rıy. boyamanızı bekliyecek olursak a~-

Zili iki kere çeker: şam dlın. Herkesin işi, gücü var. 
_ Haydi aşalı, seni bekliyecek deği- Adabı muaşeret dersi görmüş, kon· 

düktörle vatman, adabı muaşeret dersin· 
Hz.. ayağını da atmıyor, ne O. beyiıniı:in de bulwıırnaamş kontrolörün hareketle-
koLuına girip indirecek değlllz ya.. rinden utanmıslar. kıpkırmızı kesilrnir 

İhtiyar adem iner. lerdir. 
Kıontrollör, çantaaından çıkardığı ayna- l•met Hultlll 



l Ağustoe. SON POSTA Sayfa l\ 

Sivil deuıeı baremi izahnamesi hazırlandı Eyüblüler dün İstanbul meb'uslarına 
derdlerini ve isteklerini an laftı lar (BD,Jtarafı 1 inci sayfada) 

nun csivil devlet baremi. izahnamesi bu
gün tamamlanm~ır. 

Çok uzun olan bu izahname yarın tab 
\re 'teksir ettirilecektir. İzahnamcde ka -
nunun iher maddesi icabına göre muhte
lif tatbikat misatlerile izah olunmakta ve 
kanunun ibu izahat dairesinde tatbik e
dileceği tasrih olunmaktadır. 

Kanunda tahsil derecelerine gore ba -
rem derecesi verilmesi esası kabul edil -
rniş olduğundan hangi tahsil derecesine, 
hangi okulların tekabül eylediği izahna
rnede geniş tarzda gösterilmiştir. Yahan
cı dillere ıvakrf olanlara temin edilecek 
üstunlıü:kler hakkındaki hükümler ise şöy 
le izah olunmuştur: 

cKanundaki ıhüküm1er~ göre 10, 11, 12, 
13, 14, 15 inci dereceye girebile~ekler a
rasında mesleklere göre İcra Vekilleri 
Heyetince teSbit edilecek dillerden biri
ne ve 9 uncu dereceye alınabilecekler a -
rasında bu dillerden ikisine hakkile vakıf 
oldu'klıannı gene İcra Vekll1eri Heyeti ka
rarile teşkil edilecek komisyon huzurun
da imtihanla iSbat edenler tahsil derece -
lcrine göre girmek hakkını haiz oldukları 
derecenin bir üst derecesine alınabilirler. 
Maddenin sarahati ilk defaı devlet me -
:rnuriyetine girecekleri bu bükümdn ısti -
fade ede'bilmel'eri için yabancı dillerden 
bir veya ikisine vakıf olduklarını komis
YIC>n huzurunda imtihanla iSbatı zaruri 
kılmaktadır. İmtihan komisyonlarının 

.dınma müçtemi ve faal bir halde bulu • 
namıyaca.klan @>'zönünde tutulunca ta -
Yin muamelelerinin imtihanlardan sonra 
Ya.pılınası cihetine gidilmesinin kadro 
bQŞhtklannın zamanında doldurulmaması 
gibi ticari 'bakımdan mahzurlar tevlid e
deceği de aşikardır. Bu sebeble yabancı 
dillerden lbir veya ıkisine vakıf olduk -
larını ileri sl.irmek suretile memuriyete 
tali'b olanların komisyonun ilk içtimaında 
hntilıana sevk ıve muvaf!a'!~ oldukları 
takdirde tayinleri icra edilmek üzere 
tahsil derecelerine göre girmek hakkını 
haiz 10ldukları dereceY\? alınmaları caiz -
dir. 

Bu suretle t'ayin edilmiş olanlardan 
hertıan,gi sebeble olursa olsun komisyo
nun ilk İç'tiınaında imtihana iştirak et -
tniyenler lbu madde hükmünden istifade 
edemezler.> 
ll'Cl'Ctli memurlar da ticaret yapamaz 

hahnamede üeretli memurların da ti
caret yapanuyacakları hakkında şu dik -
kate değer mütalea vardır: 

«!Memurin kanunu hüküm!cri ücretli 
tnernurıara da şamil olduğu, kannunda 
Yazılı l>ul'l.U'ldqğundan bademn ücretli 
tneınuırlEtr da ticaret ve san'atla iştiga:• e -
dezniyeckeler, kendi emlak ve arazilerini 
~2:Zat veya 'bilvasıta- işletebileccıkler, şir-

etlerde, ticaret ve sanayi müessescle -
r~e 'Vazife derubde eyliyemiyecekler -
~ır. &n.c.ak lkcıoperatif şirketlerinde mec
!:61 !dare azalığı ve hesa b müfettişliği e
h eb1leceıkierdir. Aksine hareket edenleı 
akkıncla sınıf tenzili cezası tatbik edile

cektir.> 

Barem kanunu hükümlerine t&bi olniı
~an ınüteı:rerri'k müstahdemlerin kimler 
:la'bileceği izahnameden kanuna nisbetle 
t·aha geniş surette teSbit ve izah edilmiş
dır. Barem kanunu inhisarlar idaresi ile 
t'~,:'.lettn aidat vermek suretile iştirak et
~ sandıklara dahil bulunan (Devlet 
~ i~llan ve Limanları gibi) diğer 
tn E!Sseselerdeki daimi Ye müseccel hiz
ırn etlerde çalışan mütekaidleri:::ı · tekaud 
bu~aşlarının tamam"n kesilmesini amir 
~ 'llnduğ.undan, bu kanunun şümulüne 
ırt~~en bu müessesalerde daimi kadroya 
--ntı .. "e .. ın.usecreı memur vaziyetinde olan 

. ~€Sseselerin tekaüd ~andıklarına da 
~ bulummların mezkfır ırlare ve mü-

~elerde aldiklan maaş veya ücret 
tltıktarı ne olursa ~lsun tekaüd maaşla -
i~n taına.men kesilmesi iktıza edeceği 

naınede tasrih olunmuştur. 
Bazı istisnalar 

ıta~a:k fbu müesseselerde istihdamları 
tllüt ~klinde lbulunmıya:ı muallimler, 
dis ekaıd ta'bib, eczacı, baytar, mühen -
~Ve kondüktörler t>u hilkümden n:üs
~ tutulınuşlardır. Sübayıar ve askeri 
l'IQkt Urlarla mülki memurlardan ahlak 
~~ndan hükmen ·veya nizamname.si 
let ~bin~ sicillen tekaüd edilenler d~v
<ie, USUsi idare ve belediye hizmetlerin
~a "e hususi kanunlarla tı:-şkil edilen ve-

Olan ~aYesinin en az yarısı devlete aid 
u nka ve müesseselerde ve mı:nafii 
~~Yeye hadim cemiyetlerde istihdam 
bı.ı...... ~lltiy~eri i7.ahnamecle işaret edil
~ır. 

Müv.azene kanununun E cedveline da- ce$nden dtibaren ~mi.ş say:ı,hnaS1, 
hfl tertN>lerden alınan kadrodan daimt maaşlı veya ücretli vazifelerde geçen 
mahiyeti olanlarla ücretli ihtısas mev -
kilerini d~i gösteren daimi ücretli kad
rolara müteallik l!yihaiarın en geç ö -
nümü7Jdeki Teşrinisani ayına kadar Mec
lise sunulması lazım geleceği izahname
de işaret edilmekte ve bu rn.yihalar ka -
nun oluncıya kadar ihtlsas mevkilerinin 
İcra Vekilleri Heyetince tayin oluna -
cağı ilave edilmektedir. İhtısas mcvki~e
rinde ibu kanunun mer'iyetı tarihinde 
müstahdem ücretlilerin 600 lira ücreti 

hizmet müddetlerinin hesabında bir 
(Baştarafı 1 inci sayfada) leli Eyü:bün semtine uğramadı 

terfi müddetinden fazla kalan kısmın de masanın başına oturnn, meb'uslarımı- Ziya Karamürsel: 
ü<:ret der~lerin.hı tesbitinde nazarı1 balık b' halk kü" tı · bekli zı 90k dtala' ır esı - - Biz, dedi, en az 250 dilekle kar§lla-
i.tibare alınması, ve fakat bu hizmet- 7'-..L.-1 Eyü·bı··1 d dl · · yordu. ..vl:nı-a.ı u er ana er erını şırız. Buınlann en az yuzde onunu yaptı-
lerin memurların girecekleri ücret de meb'usl.arınm önüne yığıverdiler. ırmz. Lbı:m gelen makamlara bildirir, 
recesinde yeniden geçirecekleri terfi M.ısırçarpsı ~ şikıiyeti yapılmasını temenni ederiz. Bu kısmı 
müddetinden indirilmesi lazımdır. ıA M fı ı...- ibü•"' · · Evve a ısırçarşısı esna namına m:ş "'ıre ışı, uzun asırların birikintisi oldu-

1\faaştan ücrete geçme farkı kişilik bir heyet, masanın üzerine bir ğu için elbette süratle yapılmaz, dedi. 
3 - Bu izahata göre, maaştan ü9re- muhtıra !koydu.. Bilahare içlerinden biri General doktor Hakkı Şinasi de ilave 

te geçme farkı olarak bir derece daha şu dilekte !bulundu: etti: 
zammedilecektir. Bu suretle +esbit e- B den"' M· ... r,.jlrşı·" emlak sahibi 

z - en •s. ..,. r- .... - Bütün atazalar için ayni gayreti go-s-gl"M'nemek \ınere aldıkları ücretlerle is - dilecek ücret dereceleri, halen ücret- esna:f .,,,.,..,.,.,. ... '--uşuyorum Çarşı bel" -y-"·· ı n ........ ~ AUll • '"'- teriyoruz. Diğerlerinin siuı tercih edildi-
tihdam1anna devam olunabilecektir. le çalışan müstahdemlerin ücret de - diye tarafından istimlak edilmek ıste - ğini sanmayın! .. 

Barem kanunu mucıbince maaş mik - rece1cri olad;ıktır. ~:'SclA, kanunun niyo.r. Mevcud kanunlara göre biz 'bunu 
tarlan artmasından ve bazı maai dere - mer'iyeti tarihinde 150 lira ücret a - doğru bulmuyoruz. Çünkü bedii, medeni, Keresteciler, Eyüb yolundan şikayet 
celerinin i~asından dolayı tediyesi icab lan orta mekteb mezunu olup 13 sene SJhhl sebeblerle bir yer istimlclk edilebi· edildi. Eyüb kaymakamı bir kısım yolun 
-..3 .& ı 1 ·1 · · ı· t' ..3- yapıldığını, bir kısmının da yapılm-'1-4.-t.""'<'n '.laz a arın verı mesınc ve· iıcret ı - 4 ay maaşlı veya ücretli hizm~ lnUt: lir. Bu şartlar Mısırçarşısı ıstımlakinde QAWL 

lere muvakildat tazminatın tediyesine bulunan bir müstahdemin tahsil va - mevcud değildir. Bclcdıy~ burasını hal olduğunu, Eyübün gerek Rami, gerek 
iuıhname'\JV> .aöre bir T~ylUld~ başlnnacak- · · ·· b d 15 · · d k , d ~ 1 Keresteciler yolile, ıki taraftan istanbula 

,, _ 'b zıyc ınc .c:ore, i ayeten ıncı ere- yapaca mış, peraıeen e y .,cı ara vere - bağlanacağını söyledi •• 
tır. ce maasile memuriyete girebileoeğıne cekm!ş. Bunu biz de yap bıliriz. Vali ve .. , . . . .. .. 

Ücret miktarları ve dereceler ve her üç senede bir derece terfi ede: belediye reisi Lutfi K.ırdara müracaat . Ey:ub ~fa~~~v_ı reısı;_Eyubun mezarlarla 
Sivil devlet baremi kanununun en bileceğine göre, 12 senede 4 derece ettik. B'ze cıburası ~ref kazanacak, size ı ~ata cdildıgını. fabrıknlardnn da denis 

ehemmiyetli hükünilerbıden bir 'ka ~ terfi ettiğ'ini kabul edereık maaşını 1 O piyango vurdu, ibu menfaatleri şehır na- ~narlarında halkın gezmesıne müsaid 
çını ihtiva ~en kanunun muvakkat uncu dere<!€ addetmek ve bu müstah- mına size bırakamayız:. dedi. Halbuki hü- hır yer kalmadığını ileri sürdü. Yen: bir 
ikinci maddesi izahnamedc şöyle izah deme maaşlı memuriyet derecesinin bir kfunete 'biz şerefiye resmini veriyoruz. Hnlkevi lbinası istedi. Kaymakam ayni 
olunmuştur: üst dereces:ne aid maaş tutan ücret Harkın sırtından b<>ıediye menfaat temin ı derdl~re temas ederek; deniz kenannda 

Bu kanunun mer'iyete girdiği 8 Tem olarak verileceğinden kendisinin 9 un ebnck istıyor. Belediye, bnli başka ta - °; bı~ ~~- k~l~ı.ğım ~tırlatara~, bıı:a
muz 939 tarihinde umumi müvazeneye cu dereceye maaşın tutarı olan l 2-0 li- rafta yapsın! Burada 100 leree Türk mal sı ~ ıstımla:kı ıçın muzaheretlerını nca 
dahil B ve E cetvellerile tayin edilen ra ücretli dE>receye konulmasını icab sahlbi ve esnaf var. Bunları gadre uğrat- ettı. 
kadrolarda müstahdem bulunanlarla eder. Hizmet miiddetinden artan 1 se- mamalıdır. Eğer .be1('1.iiye böyle her yere Orman kanunundan §İkayet 
miilhak bütçelerden «Devlet Demir - ne 4 ayın de\ 120 lira ü<:ret derccesin- elini uzataca'ksa, hükiımet şim<iiden ma- Kemerburıgaz köylüleri, orman kanu _ 
yo1larıı İdaresile, İnhisarlar İdaresi de p.ecrriş savılması zaruridir. mur kadrolarını genişletmelıdir.. numm tatbiki yüzünden aç kalacak va _ 
memurları harı·ç ve htısusı· ı'da.,.""'le le 1\J .. + ' n°dl • .. t d"'reccıen· ,. Mısırçanc:ısı esnafının mümessili, uzun 

» • • ç r " "' · · ı ('rm ucrc '"' 1 
·T ziyete geldiklerinden şikayet ettiler. Kay 

belediyelerden ücret alan memurların B - Mütel>atdlnden olup da bu kanunun boylu izahat verdi. Bu miışküllerine ça· makam haklı olduklarını tasdik etti. Me
nşağıdaki hükümler dairesinde, gı're - mer'!vE'ltl taı1'hlnde lbuluınllnların ikıtısab re bulunmasını meıb'uslardan rıca etti. 

edebllf"Ceklel'I ücret derecelerini tayin et - _culh mahk--ıen·nm.· snl~'-:yetıen·m· selenin anlaşılması i\in orman memuru cekleri ücret dereceleri ve alacakları -~ ıraı~ auı ğı ldı mek için: ça rtı • Verdiği izahatla, Belgrad or • 
ücret miktarları tesbit olunacaktır. ı _ Mütelmtdlerln tek1fldlfı!klerlne seood genişletmeli!» manlannda ibazı arazinin orman addedfl-

A - 8 Temmuz 9 39 tarihinde üc - olnn memurlıvet ve:voa rillıbelerlne aid ma- Etinci söz alan ateşli bir avukattı: diğini, bu yüzden fiıtilıU çıl'iığı neticesine 
retle müstahdem d1an memw·1ann aş dereceleri bulunno:>k. ld 

2 -- TP-knfıd edlldtklerl tarl:Oıten sonra yal c- Hüıtfımctin vazettiği kanunların' varı ı. (ücret miktarlan ne olursa olsun) gi. D 
nız ücrPtle 1st.lıbd3J!ll olunduklnn mfüMet her ihtiyacı karşıladığı şüphesizdir, diJe iğer bir 'köylü vatandaş, evk<!fın köy-r<?-Cekleri iicret derecesi ve alacakları 
~aıb olunacak ve netfcede Pldt- tdllece1t söze başladı ve devam etti: lerinde ibazı topraklara hak iddia ederek, 

ücret miktarını tesbit ederken gözö - nıqacı cle~elert blr S3v?h se-nrd mucibince rt · - ·· -..l kar • hal 
- Yalnız, !bir tanesi var ki, statik ba- ı e esı_ gun muzay~-uey_e çı acagını,_ -nünde bulundurulması icab eden esas- te<1b!t ~llen ımaa."I di"rer .. Jerlne oklene.cek, _ 

1 J 3 _ Bu suretle .. A ....... + pcf1JPn Ü<'rf"t derece- kundan dinamik s3haya geçerken aksa - bukı, bunların kendı mallan oldugunu ar şun ardır: ""~"" 
Ü lrrl h~Jen ücretli va7Jtel-erde milıff"kalrl o - maktadır. İstan'bulda mehakim azdır. Bu anlatarak, müzayedenin durduruilllasını 1 - cretıe çalışan memurlarm bi-

lnrak ealı'k'lnların ücm derl'<'ıt"ll"rl ola - "'Üzden bu aksaklık belli olmaktadır.:ı. istedi. 
dayeten maaısh devlet memuriv. etine k+ 'f l"" "5 ıı -•ı , 1 h " 

- ea ır. >• pc;p" " ra 11"" mao~ı 0 an er - Avukat, sulh mahkemelerinin 300 1i • Kaymakamın ifadesile, evkafın vesi -
alınırlarken temsil derece Yerine vörc, 1 hnn"'I bir Vrlklilet blı1ncl f"imıevıvlzllvlnden 
kanunun ve bu izahnamenin üıcüncü tekaüd edilmiş b1r T.'th 2'702 snvıl1 kanu - ra'Ya ikada!' olan davalara baklıklarn-.ı, kasız buralarda hakkı tasarruf iddıa etti

rnad;deleri mudbinre ~rebtlecekleri 
maaş dereceleri ne ise ilk önce bu ma
aş dereceleri tesbit edilecektir. 

2 - Ücretli memurların bu kanu -
nuna tabi dairelerle 3659 sayılı kanu
nun birinci maddesine dahil müesse -
~lerde ve husust :rnekteb!erin teftis 
ve murakabesi Maarif VekAletine aid 
bulunan mua~limlikflerinde, buınlar -
dan başka bankalar, sigorta şirketle -
ri, Emniyet Sandığı gibi mali'. ve fab
rikalar gibi sınai müesseselerde ücret 
ve maaşla ı:r~n hizmet mUddetleri 
mecmuu yüksek tahsil görenlerin her 
iki ve gönniyenlerin her üç sencle bir 
defa terfi edebilecekleri nazan itibara 
alınarak, besab olunacak, bir sayılı 
gene mucibince tesbit edilen maaş de
recelerine bu hesaıb neticesinde elde 
olunan maaş dereoeleri ~k'lfflıedcktir. 
Kanundaki sına} müessese tAbirile 105 5 
sayılı teşviki sanayi kanununun .birin
ci maddesindeki «daitni veya muay
yen zamanlarda içfnde

1 
makine veya 

aletler ve tezgahlar iancsile herhanf,?i 
bir madde veya kudretin evsaf veya 
eşkali kısmen veya tamamen değişti
rilip kıymetlendlrilmek suretile toplu 
imalat vücude getirilen ve bu maksa
da tahsis edilen yerler bu kanuna gö
re sınai müesseseler addolunur.» 

Tarifi bu maddenin tatbikinde esas 
ittihaz edilecektir. 

Miitef errik hizmetlerdeki 
memuriyetler 

Ücretli memur'ların hizmet müdde
tinin hesabında izahnamenin 19 uncu 
maddesinde sayılan ve kanunun şü -
mulü haricinde kalan mütererrik hiz
metlerde g~n müddetler nazara a -
lınmıvacaktır. 

«Maaşlı veyş ücretli memuriyete in
tisab ederken yüksek mekteb mezunu 
olmadığı halde, bu kanunun mer'iyet 
tarihinden evve'l yük.9ek tahsillerini 
ikmal etmiş bulunanların hizmet müd 
detleri, ilk vazifeye girdikleri tarih -
ten itibaren iki sıenede bir defa terfi e 
sasına göre hesab edilecektir. 

Tahsil vaziyetlerine göre, girebile -
cek.leri maaş derecesinden daha aşağı 
bir derece maaş He memuriyete inU-

sab etmiş olanların bu derecelerin 
geçen hizmet müddetleri'11n ta.h9ille
rine nazaran alınacaklan ına8§ dere-

nun mt!r'ivet t.arlhJnden 6'1Ve1 ::ıs Jira asli bunları süratle neticelendirdiklerını, ği anlaşılıyordu. Telefonla evkaf başmü -
maaşı olan vi.i..~"lılıktan m1itekııld blr k1n1 halbuki 300 liradan yukarı olan davala- dü-rıüne mesele ha~r verildi. Yarın 'bu
Sf' tekafl11 'ilc'lerhıdcn mnro be.o; ~Pne ilç av nn asliye mahkemelerinde rüyc! edildik- gün) yapılacaık olan müuıyedc durdurul
üoretl!- hlmnet etnnJs olsalar ve hAlen 250 Jerini, bu mahkemelerın işleri pek çok ol· du. 
llra iicret nlıruı.k-t.a bulunanlar yiilrc;el!: mek
teb nMızıınu oldulı:lnnnı ranretti"imlz ıbu duğu için çok vakit kaybedildiğini, birçok 
mütekıı.idlerln ıtekaücHf~klerlne mesned 0 _ kimselerin .alacağının bir kısmından vaz 
lan mem·urı,>et ve rütbe m<ıa.ıı.larma ald geçip, çabuk netice almak içın sulh mah
onuncu derecev:I talhı<>ll varnetlerlne göre, kemelerine baş vurduklarını soyledi. 
her iki senede b!r defa t.ern Pt'PfıUecf'k - Sulh mahkemelerine 300 liradan yukarı 
!erine w neret:te f?eeen (lö'lt 8etlede <le iki 
derece terfi etttklertni knbal etım~k ll\zım davaları da görme salahiyetinin verilme-
geldl~lne nnızaran, sekl.ı.lnci dereceye çı _ sinin doğru olacağını tebarüz ettirdi. Ad
ka.nnalt ıırtırn eder. liye Vekilinin, İstanould:ı mahkeme l -

B•ı mtic;tr!fhdemlf're f!T':ııır=aı dt>~~lerln1n dedlerinı çoğaltmağa imk.:\n yok, dedıği
b1r süt derel'ffline ald nxı~ıı tutarı ücret o - ni binaenaleyh bu usulün iyi neticeler 
larnk rverlleoMinöm l!tencUl'f'r!nin ~Y'<Mncl ' . -

Ekmeklerden ,iklyet 

Eyüblü bir zat: 
- Seferoerlikte ç1kan ekmeklere taş 

çıkartan ber'bad ekmek yiyoruz. Fırıncı -
lar şirket yapmışlar, bu yüzden rekabet 
kalktı. Fena ekmek sürüyorlar. Bu ne 
haldır, bu adamlara böyle müsamaha e
dilir mi? diye ekmeklerden ve :fırıncılar
dan şikayet etti. 

Bir amelenin derdi dereceyıe ald ma~ın tutan olan 170 Hra 1 vereceğine emın bulu~_dugunu anlattı.:ı. 
fi<'r<'lll dnecrve llronulmalan ieab eder. ':Mcb'u:s Ziya Karamursel - Adlıye iş- Ortaya, sağ kolu sakat ve sarılı genç 
ttcrem h12ımat mildrlet.ıerinln tırt.an b1r sene lerinin ıslahı en büyük emeiimızdir. Ln- bir adam geldi: 
Uç ayın d"l 170 Ura fııcMt de~nrle geç-1 zım gelenlerle konuşur, teshile çalışırız. 
miş sayılması znnu1d1r. cevabını Yerdi. 

llarb zaruretile moktebd.ıJn 

- Ben lastik fabrikasında çalışıyor -
dum, dedi •• Beni makineye verdiler, ko -

aynlanlar Mektcb ihtiyacı lum bu lha:le girdi. Ben ne yapacağım? •• 

Eyü.b m"'liye tahsil ı:.ubesi memurla • Bu sırada !biraz evvel söz söyliyen avu-~ - Yükselt tah;il wren bir mektebde " ~ 
okumakta tken henüz mektdbl ikmal etme- nndan Mümtaz, kazada 40,000 nüfus ol- kat ayağa kalktı: 
den~arb sebeblle askerliğe çnğırılarak ye- duğunu söyliyerek. orta mekteb ve lisc- ı - Ben bu gencin müekkiliyim. İyi 
dek sfıbay rütbe61nl ka:zıanmış olanlardnn hA ye olan ihtiyaçlarından bahsetti. Bir C\r- anlatamıyor, müsaade ederseniz ben ar
lcn ücretle müstalhdem bulunanların ~n A ta mektebin Eyu"'be kifayet etmediğını, l7 zedeyim, mukaddemesilc anlattı. 
fıkrası mucibince l1ı!tJ:sa!> edebllec<'klert üc-
ret derecelerini tayin ederten lbunlann yük- kilometre uzaktan gelen çocuklar bulun- I Bir lastik fabrikasında amele olan bu 
sek mektebe ginrneden evveil haiz oldukları duğunu, ıburası almayınca bunların İs - .gence, fabrikaya gk!~ının üçüncü ayında 
tahsil de~eJerln.e göre, ilk defa nlınabi - tanbula gittiklerini, halbuki muhıtin fa. tehbkeli :l>ır silindır emanet etmişler, mu 
ıeeeklcrl maınur.!Yet ıderccelerl ~t edil- kir olduğunu, 1stanbula çoc:uklannı gön- sevi patron zorla "alı<:tırmış, makıne ha-
dikten sonra hizmet müddetlerinin hac;.a - -s 11' 

bındıı her iki hizmet senesi .t>lr derece ter- deremedıklerini söyledi. reket edince orta parmağını kaptınnl§, 
11 olarak kabul olunacaktır. İlave etti: bağırara:k stop tertibatına yapışmış fae 

YfrJr..sek mt>ktebden herihamgi bir sebe'ble - Ben bunun ıztlrabını çekiyorum. de. bu tertibat bozuk olduğundan ma -
aynlarnk t.ale'be tbul~uını mmanda harb rı.:;n'kü gayri müsaid şartlar İ"inde bu - kine durmıyarak bu fccı' vaz1'yetı' ~y -se'beoblle aSkerllğe ç~mln.nJarı yaı y1ikse.k Y... • • . 11' ...... 

bir mektabde okumakta iken lhaı1b Beld>I- lwıuyoroum. ~~em benı İstanbula gem- dana getirmiş: Sağ kol tamamile hayati -
ıe olma'ksızın askere celbedllenler veynbud deremcdı, ta'hsilim yarım kaldı. yetini ka) betmiş! Bir sene fabrikanın 
yüksek ta,rull -reren bit· me.kıtebe ruwnm Karamürsel bu dileği şöyle karşıladı: musevi patronu vakit geçirmek için bet 

etmekte iken ham set>OOlle ııskerHğe çağınl- - Büyük Kurultaya kadar bu dilek on !kuruşla ameleyi oynla~. 

~!ıa~: ~~: =ü:-:~,~~== gelmiştir. Maarifin aldığı karar şudur: 1 Avukat mc'liusbrm nazarı dikkatini 
mczler. Bunlann üç hizmet senesi b r de - Evvela .mevcud ~:rin bina ve tedrisat celbetti, b~ fabrikada yüzlerce Türk gen-
recc terfi müddeti olnmk hesa.b ed!lir bakımından ilonalı lazımdır. Ancak bun- 1 cinin !ıer türlü dikkat ve itinadan mah -

ücretlJlerıln askaıtlikfori dan sonra Y~nisi açılabilecektir. Şimdi 84 rum olarak çalıştığını anlatarak nazan 
8 - 'ttcretle rnftstaaıdem iken nskerlik hiz mektebe ilttıyaç vardır. Ancak 41 i açıla-1 dikkatlerini celbetti. 

metine gidenlerin vazifeleri lle lrt1ba.t.ıa.n bilmiştir. 
kesilmekte olduğundan ücretle ça.lışt.~ı vır- " . . Birçok iş.çiler, iş kanununun bazı yer-
ztfeden Mkere celbedllmek suretne ac.rniıı> Mwntaz, sisli havalarda çocukların va- !erde tat1brk edilmetliğınden, bır .kısun 
kanununun mer'tyete glrd1#1 ıtanhte asker- purla gidemediğinden, otobüse binnıeğe patronların hile yaptıklarından bahsetti -
de bulunanlardan, askerlik htmnetderln1 Jlı: mecbur olduklarından deni yanarak, oto- ler. İş kanununun bütiin nmcleyi kucak -
malden a>nra yeniden ücretli ?11.Zlfelere alın büslerde talebe için tenzilatlı bilet ibda- lam~nı temenni ettiler. Bir kısım tram
mak lsUyenlerln askere ça#Jrılma.Pdan M - sını istedi. 
velkt hlzm~JC'I'lnln A frkra.smda izalı ed1 - vay amelesi de şikayetçi idi. Gece çalış • 
len e6Mlar da~ hese.b ed1lmesl .e Bu ~ırada. halk arasından bir ses yük- tınlanlar, münavebe ile gündüz de ça • 
bu suretle !JDtJsBb edeblleoe'klert derece ile selın:işti: l ı 

ıştırılma arını rica ettiler. Derdlcr, di .. 
lkretll ımmeıtıere t&ytnler1 ca.mtir. Her bu derdl · d .. kıü h · A - sene en o yoruz, Pp lekler, şıkayetler tevali etti. Şehre .. ahsa 
İza.'hn~.-~ -~ ~ -~ taleb halinde kalıyor. '.Bazılarının is'af e- işe aid !birçok istekler ileri sürüld•u: Ni : 

mfttea.ldb ~uuua ~8Z'l """'~ uUJLwıu• A~UH<: • ~~,. • i · · 
lkl maq clereCeSlırln tam ortuma tebbQi ~m 6'U.I~ ve 1~ tmek ıstcrız. Va- hayet .geç vakit defte:-ler kapandı ve da-
eden tı~erln ise tat maa.t dereceah:ııe 1i hiç olmazsa teşrif edeydi de, derdleri- ğıhndı. 
girmif ~ tur1h edı&lmJftlr. mizi ,sizle ber&ber dinliye idiler. Geldi ~m- Nusvıt Safa Co§ku-ı 
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1 VEŞiL KEDi 
lum111--ıııınm 1m111ı.. Çeviren : Feridun Osman 

i ..... 
Godfrey Eller:ton. yeni biblosunu tet-ısoğıuk:tu. Kuruntusunun yapmacıkların· \lQık ekşimiş hayali bir suratt~n bcı.şk~ b~r 

kile ediyıordu, Bu, terkibi me~ul bir ye- da.n ma.hcıılb; mütaleaya tekrar daldı. La· şey değildi.: Bu dece:e ~a!1'ı ~a~~ı hır 
pı cevherden yapılıru§ kiiçük bir kedi idi kin ba.Şka bir tahassüs. odada beliren varlıkla m~ad~le edılebılir ~yeli· 
ki antikacıdan kelepire almıştı. Koleksl- başka bir sahne onu okumaktan gene a- Godfrey ıle~ıye ~oğru ~ı~ har!'k~t 

cul 11-..... veya fildic:.i bibloları ter- hkx>ydu. Bir aralık gözlerini kaldırdığı yaptı, fakat bırdsn.bıre mus•kı, kabard., 
flOil ar ıuı.vnz r . dcw' ı· d' ş· dh edi ralrdı. zaman, ampulün yere yayılan beyaz ışık azametlendı, ve tonunu gı~ ır ı. ım-

aoo.ıo , bu oyuncağın; biblolarını sı· dairesi haricinde, Htl parlak noktanın di bir tehdid manası ~çıyorctu. God!re~ 
al d .ıh ey''mine rafında i'-•i duracağını bir çift hayvan gözU gibi ışııdadığını a- ondan korkm~ ve bılhassa bu muziğı 

ı: a ı,,,.. §O " d - edi ...J K-..J' r· 
düşü ··§itil. çıkça gördü. Bibloyu tPkrar yakaladı, on- ıfianı ıgını zann yoıuu. ı:-uı gene o a· 
Ar~~ duran kapıdan Simpkins - a· da hiÇbir fevkaladelik bulamadı, bıraktı. da idi ve tasavvur edil~miyecek kndar 

partıman sahı"iblnin kedisi • girdi. Slınp- - Ziyanın aksi bu· ... diye düş'.ındü vo ~yüm'iiştü. Godfrey anlıc~ı kı, ~tık_ ke
kins ıgaryet mükemmel biliyordu iki üçün- yerinden kallkarak perdeleri kapadı. O· dı; nerc_d~yse ~~ _m~luk:.ı uzermde 
oü kattaki kiracının ekseriyetle kahvaltı da roşl~ı. Godfrey yemden bibloya tutıma:k ıçın çok kuçulmuş olan masadRn 
için aıa tereyağlı ekmekleri olurdu ve lbakmaıktan kendini alamadı. Kedi büyü· aynlma~a meCbur olacak ve ~uhakka~ 
8 . k' t ,~,,r. tapıntrclı. Tntiiı= benzi'W\r, gülüyor gibi g&tlnüyor· adamcagız aklını kaybedecPktı. Kedı 
mıp ıns ereJ'<'f>a ···-s- .1-

1
A b' . · ·· 

Go:frey seslendi: cMine, Mine! Gel de du, gözleri parlamaktaydı; y~il ve kor- naz~ı .nazlı evve ~. ır pe~çesını, sonra o-
kü.çük ~ğenlerinden birisini görl kunç g6z.'.ler... te~ını. u~ttı: ~u~e:nad~e~ sırıtıyrırd~. 

S . ,_. c:. masanın etra· Godlfrey fenalık geçiriyordu. o gu··n Gözlerı busbütun mleşmıştı ve cam k-.:.-
ı.mıp~ıns yavaş yava:o- . d il( .. 1 1 ks a· · 

fmda dolaştı ve Godfreyin dizlerine sıç· dokunacak ne yemi~i? Hazmı güçleşti- rele~ın e tar ı go ge er a c ıyor gı-
radı. Lakin ayni eaniyede sırtı ürpererek recek hiÇbir if!Y ••• Maahaza Simpkins Ô" biydı. 
dimdik oldu ve !hiddetle tükürerek yere na teMş vermişti. Dikkatle baktı. Musiki gene canlandı, söndü, kkrar 
açradı, dolabın altına girip saklandı. Yeşil kedi büyümüştü •. ve yerinden yükseldi. Odaya bir koku: tuhaf, alışkan, 

_ 'İ9t;e bu garl!b, dedi Godfrey, seni bu kımıldamıştı. Şimdi 0 hemen hemen ışık yeni fa'kat tanıdık bir koku, sıcak ve bol 
tadar kJSkanç bilmiyordum Sımpkins!. daire6.inin ortasında idi. Perdahlı aırtın- güneşli günleri, taze v~ tatiı baharatı 

Brbloyu şöminenin üzerine koydu ve da kıllar çıkmış ve karmakarıjık olmuş- hatırlatan bir koku doluyordu. Godfrey 
kediyi çağırmak üzere eğildi. Ancak tu. Gözleri fıldır fılıdır dönüyordu. God- önce onu tanıyamadı. sonra birdenbire 
Slınpkinsin saklandığı yerden çıkmağa frey titredi: hatırladı: Bu, o1ıülel"in kokusu, buhurdu. 
karar vermesi için on uzun dakika uğraş- - Büyük Alla.hım! Deli mi oldum Derin bir Jtoku duydu. 
ma:k 18.zıım geldi ve Godfreym nevaz~le- ben? Şim<li musikiye .sözler de karışıyordu. 
ri onu tamamile tcskın ed~medi. Tere: Odadan ıkaçmağa cesaret edemedi. Kadim bir lisana aid sözler ki Godfrey 
yağlı ekmeğin bile pek az muvaffakıye- Masa kapi ile onun arasmda ıdi ve bili- biç bilmiyor, bir ~ey anlamıyordu. Yai· 
ti olm~ :bu işde. Kedi kulakları dikil- yıordu ki ıkedi çıkmaga bırak.nuyacaktı. mz onların mana ve ifadeleri, uvumuş 
miş, adaleleri geııgin; tereyağlı çayını Hayvan ;gittikçe büyüyor ve cüssesi asırları aşarak ona geliyordu. Bağırmak 
nazlı nazlı sömürdü, sonra korkusunu lbir kedinin talbii cesametini geç•yorou. istedi, lakin bir ses ı;ıkannak bile müm
rezilane bir firarla belli etmemek için God.frey lbiraz evvel oturduğu koltuğa Grün değildi. Bu bir kabus muydu? God
- vekarına da'ha çok müstağrak ·azamet· dayanarak ayakta duruyordu. Dosyaları frey iyi biliyıordu ki, hay!r ... 
le uzaklaştı. hımla tutan elleri öldürücü bir gergin· Kedi masanın nihayetine kadar ılerii-

Godfrey okumak üzere koltuğuna yer- likle takallüs etmişti. Bu kaskatı ve li'iü- yerek onu süı:ıdü. Kendisininkinden çoz 
kşti, fakat deııhal kitabı önünden indir- lbali dooyalar iki onunla divanelik arasın- daha kuvvetli ibir irade onun bakışlarını 
di. cS~kinsin neyi vardı?> diye dü- da yegane haikli. kedinin baıkilşlan ile karş:laştırmağa 

fü.ndü. Bu fikrin aklına gelişi onu §Ömi· Birdenbire, ahenkli; çok latif, çok u- ııorluyordu. Godfrey bu deniz rengi göz-
11eye kadar süııilkledi. Mihaniki surette za:k na~eler duyıdu. Sesler tarihten lerde cGünah> ı, onun iç~n asla affolmı

eline aldlğı yeşil kediyi yeniden sıktı ve oo1tıi mizisyenlerin kullandığı karmv yan, dünyadan daha yaşlı cinayeti gördü. 
onu masasına koyarak yerine otıırdu. flütlerin nağmelerlni hatırlatıyordu. Musiki şimdi çok ~ıddctleruniştı. Da
Gölıgeler uzamış. sokak lambaları yan- Godfrey gözleri:ıi kapadı. faka~ ger..e aç- vul ses1eri duyuluyQrdıı. Kedi düşük bt
mıştı. Godfrey de elektr:ği açtı. Bıblo- tı. Kedi de bu nağmeleri dinliyordu; o yı'klarını yalayarak horulduyordu. God
nun sırtını sıvazladı ve hemen elini geri da hemen g&z kaıpakıarını kaldırdı. !rey iradesinin kendini terkettiğini an-

• ~ti. Ona, nemli bir deriyi, bır fok ba- Kediyi görmek ne kadar korkunç i.ı:e, ladı. Dudaklarının, dakikadan dakikaya 
lığının clli:z, perdahlı postunu olqamıı gi- gözlerini yumarak, odada neler geçtiği- daha kuvvetlenen görünmez koroya 11-
bi lbir his gelmişti. ni g6mıemek dalha ürkünçtü. Kedinin ti'.hak etme'k ıüzere açılacağı anda biı 

Kitabından iki sa~aya daha göz gez- sırıtması o kadar muazzamdı ki arkasın- korku bastırdı. Bir kelime dilinden ka
dirdi ve bEbloy:u yeniden yokladı: Sert vo da hayvan kaylboluyordu. Artık bu mah- çıyor ve Godfrey onu hatırlamamak için 

Hadi bey, 

ROMATiZMA LUMBAGO SiYATiK 
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ISTANBUL HALK 
TİYATROSU 

Kentm Onler ve 
ıırkadaşları 

Anlcaraya hareket etti 

TAK 
Sinem• bahc;eıinde ba,lıyor 

nefsini zorluyordu. Çünkü biliyordu ki 

0 kelime meçhulü olmakta devam ettik
çe 'kediden :lroııkaca~ hiçbir ~yi kalını-

yacaktı. 

Korkunç anahlıik ansızın kıroı. God-
frcy 0 anda, onun ismini buldu: Korku 
ve dehşetin adı ki Tthcbes'de [kadım Mı
sınn merkezi] gün doğarken fısıldanı-

yordu. 
Godfrcy bu ismi, yüksek sesle. söyle

memek için çalışırken. adaleleri kısıldl, 

boğazı darlaştı ve gözleri büyüdü. 

Sesler kumanda ediyor, yalvarıyordu. 
o adı söylemek arzus-.ı şaşırtıcı idi ve 

lbuhur kokusu GOO.freyin iradesini uyuş

turuyordu; sustu. 
O vaıkit iri ve korkunç kedi üzerine 

atladı ve Godfrey onun çelik tımakian-

ErtuGrul Sadi T•' 
( Halide Pipm) 

ittindcUe 

1 Atu.toı Sah .... 
akpau 

Takaim - Albntepe .U. 
bahçeıiDde 

FATOŞ 
vodvil 8 per..ıe 

nı gırtlağında duyduğu zaman büyük biıı 
sü:kfin ve tese'lHnin bü.tün vücudünü bü
rüdüğünü !hissetti. Çünkü cSon:. gelmis
ti, nefsi emareye boyun eğmiyordu ve 
şuurunu ka:ytbettiği zaman muazzam 
mahlfilrun böğıüranelcnni, ve milletin 
hay!kırışlarını işitti ki, bunların, cMısmn 

günahı PaShb şerefine yükselişin~ gör
meğe muktedir değildi. 

Ertesi sabah onu yerde bulduklan za

man yıüru sakindi. Boynunda ancak bır 
kedinin yapalbileceği tmruklar vardı. Ne 
dloktor, ne de çartı.man sahibi bunların 
nasıl olalbileceğini izah edemediler. 

Fakat Simp'.kins, kapıyı itina ile k'lk
ladı1dan sonra içeri girdi ve Godfrev 
Ellertonun vıücudü altında yan saklı kü

çük yeşil kediyi sezerek asabiyetle yü
züne tüıkfrniü. 

rasında münasebet olabileceğini bir an 
düşünmemişti. - Rica ederim; diyordu. T~ekküre 

aeğer ortada hiç bir şey yok. Siz be • 
nim yerimde olsaydınız ve yüzmesini 
bilip kazaya uğrıyan insanı kurtarabi
leceğinize kanaat etseydiniz hiç şüphe
siz en ufak bir tereddüd göstermeden 
benim gibi yapardınız. 

~Eminenin Sevgilis-.. 
Şimdi böyle bir kaza geçirdiği gün, 

onun cİngiliz kansile» yemek yemek 
için kendi masalarına gelmeyifi, ken
disine geçmiş olsun demeY1'i ona pek 
acı geliyor ve hayatında birinci defa 
olarak üzülüyordu. 

Diye cevab verdi. Yemek bitmek üzere idi. Bellda, Ay-
- Hayır ... Hayır sizin yaptığınızı 

yapacak az insan bulunur. 
N akleden: HaticP Hatib sel ve Emine dispanser müsameresi 

k d ·ı ı k ·ı b"' 1 K d . k'b b. 'led d • için giyinmek üzere sofradan kalkıp 
Diyen genç kız onun yanından aynl

(h. Diğer masalar arasından süzülerek 
kendi oturdukları köşeye doğru ilerle
di. 

Böyle ilerlerken gözlerile Mükerrem 
'.A.lpı arıyordu. 

Onun kendi masalarında bulundu -
ğunu tahmin etmişti. Çünkü kazadan 
sonra bir kere kendi hatırlarını sormak 
fster diye tahmin etmişti. Onun Hay
ri beyin masasında olmadığını görünce 
ae bu tahmini daha kuvvetli bir ihti
mal olarak aklında yf!r etrnşiti. 

Halbuki işte Mükerrem Alp orta -
laröa yoktu. 

Sofraya oturduğu vakit 18kayıd yap. 
mıya gayret ettiği -bir sesle: 

- İ~ni.ıe Mükerrem Aipı: gören 
oldu mu? diye sordu. Ölümden kurtul
~uğumdanberi kendisini görmedim. 
İnsan nezaketen bir geçmiş olsun dahi 
<!iyecek kadar yanımıza gelemez miy
di? 

Annesi büyük bir asabiyetle: 

- Rica ederim; dedi. Bu müthiş ka
zayı şaka mevzuu yapma! 

Annesi kaza dakikalarında müthiş 

bir korku ve heyecan geçirmişti. Fakat 

ti. 
Diye annesinin azarına mukabele et. 

Emine: 
- Oh zavallı Kadriyedğim; dedi. 
Ve sonra halasına dönerek: 
- Darılmayınız amma hala hakika

ten Kadriye bir kusur işlemiş gtbi ona 
dargın muamele ediyorsunuz! 

Diye ilAve etti. 

O bu sabahtanberi bütün kusurlu ve 
gülünç taraflarını ıyıce tanımastna 
kadar halazadesini ll€ kadar büyük bir 
sevgi ile sevmekte olduğunu anlamış
tı. 

Dalına ayni şeyi düşünen Kadriye 
hep o cali Jakaydi ile sordu: 

- Mükerrem bey bizim dispanserin 
müsamere komitesinde aza değil mi? 
Halbuki o bunu unutmusa benziyor. 
Ne zamandanberi ortalarda görünmü
yor ... 

Kadriyenin ka1binden geçenleri 
keşfeden, Emine onun beyhude yere 
ümid ve ümidsizlikler içinde bocala • 
mamasını temin için bir defa büyük 
bir darbe indirip işi halletmek istedi 
ve o da tam bir Jakaydi taklid ederek: 

- Hiç üzülme dedi Lady Salikok o
rıa bu .şeyi unutturmaz ... 

kızı kurtulduğundan beri kendisine .. . • . .. 
böyle bir üzüntü vermiş olduğwldan d Mbeuk~rLaremd ASlpl'kAdk~ya gbeldıgı 1 guI. n-
. . . . en n y a ı o un u ya.ş ı n • 
C!.olayı şımdı onu affetmıyordu. giliz kadınının peşinden ayrılmıyordu. 

- Anne, kazaya uğramış olduğum Zengin ecnebi kadınının lüksü ona 
için adeta bana düşman kesildin. Hal- hoş görünüyor. Onu bütün diğer genç 
buki ben, istiyerek boğulmıya kalkış- kız ve genç kadınlara tercih ediyordu. 
madım ya!. Bumın hoşuma gidecek bir • Mükerrem Alpm zengin bir izdivaç 
~rafı yoktu ki. peşinde olu.şu ilk önce herkese İnıgiliz 

a mı e ev enme arzusı e oy e pe- a rıyc ı ar ır aı en ogmuş d 1 k 1 d L d Sallko'L'da 
· d"' ·· 1 h b · ı· 1 b .. 1 d ı·k 1 k be;..,,,.,; o a arına çı m~ ar ı. a y & 

şıne uşmuş oması ze a mı vermış ı. o an u guze e ı anıyı pe ~u- • • k .. . d ka,,.....,.,...., . .. gıyınrne uzere yenn en ~"""l~"" 
Fakat onun hariciye memuru oluşu yor. Kadriye daıma böyle astı tavırlı F k t d h k 

1 
giyin 

bu gibi izdivacları mümkünsüz kıldığı ~onden, adabımuaşerete vakıf bir er- . a ~ ~d ~eme btegün_ :;eh -
için birçokları bunun evlenmiye kadar kekle evlenmek istedi. Böyle bir genci mış 0 an rıye, u ~-
gidecek ciddi ve planlı ibir münasebet ebeveyninin beğeneceğini, onların da d~n ve kor~d~~l.A şaşkın bi~halde 
olmıyacağını ileri sürdükleri halde böyle bir damadın işlerine geleceğini 0 an kannesfı e, d. mı~ arasın otu-
bazıları da Lady Salikok'un serveti - tahmin ediyor. rara .. etra ı seyre ıyor u. 
nin Mükerrem Aloı mesleğinden istifa Mükerrem Adaya geldiğindenberl Muk~rrem Alp sofrada yalnız kahn-
ettirccek kadar fazla oldu~unu ileri k"' "'k k 1 1 ~ . . k ca yennden kalktı. Ve onlann masa.. 

b uçu ız onuna ev enm..,.6~ ıyıce a - ldi 
sürmüşlerdi. lına koydu. sına ge : 

Eminenin cevabından sonra Kadri· B l · M"k h ı Sofraya gelir gelmez: a o gecesı u errem ep onun a . . 
ye sual dolu gözlerle etraf na bakındı- dansetti. Ve ona kapalı olmakla bera _ - B~zı ~~korkuttunuz ~driye ha· 
ğı için Aysel arsız bir tavırla parma- b .. l l .. l d. k" K dri b nım; diye soze başladı. Hepimize gtizeJ er oy e şey er soy e ı ı a ye u- . . . 
ğını kaldırdı ve bir köşeyi işaret ede- .. k d" . . M"'k . • vk ,Ad hır sabah geçırttiniz. gun en ısının u erremın 1e aıa e . .. .. . 
rek: hoşuna ,gittiğini zannediyor. Kadrıy: buyük bır alikaaızhk ile ce-

- G<:irüyor musun Mükerrem Alpı; E t Ak A b 1 1 vah verdı: ve va ıa o gece a onun 90n arına . . 
dedi. Koca karile yemek yiyor. doğru hemen, hemen ihtiyar İngiliz - Sız de olan feyl du~dunuz mu? 

Lady Salikok, onlar için bir eğlence kadınının elinden kurtulacak bir vazi - Duymak mı?. Ne söylüyorsunuz.. 
arkadaşı olduğu zaman küçük Ertekin- yalnız duymak değil gfudllm de; siz yete düştü. Kadın ona öyle bir musal-
ler ona adeta hayrandılar. İnceliğini, sahile çıktığınız zaman sizi tik tebrik lat oldu, öyle bir cyapıştı:.ki, Kadriye 
zerafetini, nüktelerini, güzel konuşma edenler arasında idim. Hatırlamayıfl-

onu mazur goruyor; (Elbette bu vazi- k t b .. d. ve tavırlarını pek beğeniyorlardı. nız ço a ıı ır. 

Fakat flörtlerini ellerinden aldığını yettc bir kadından ayrılamaz!> di~ - Oh .. öyle mi?. Hiç farkında de • 
düşünüyordu. ·· görünce iş değişmişti. Şimdi birdenbi- ğildim. Oyle bir zamanda mamr ~rü-

re: Kadriye, kendi güzelliğine emin ve lür değil mi?. İnsan böyle bir kuadan 
«Koca karı!• bundan mağrur bir kız olduğu için, kurtulursa ilk gördüğü insanlar anne-
Oluvermişti. Mükerremin kendisi dururken, İngiliz si, babası, kar~leri, aknibalan ve 
Kadriye Ayselin gösterdiğt yere kadınlie sevişebileceğini zannetmediği kendisini çok yakından alAkadar eden-

bkmak için şiddetle arkaya çevrildi. icin, onun Lady Salikok'la meşgul o· ler oluyor... Herkesi birden fa.rkede-
Ve Mükerreıni Lady Salikok'la ayni luşunun farkına bile varmamı.ştı. miyor. 
masada görünce rengi birdenbire kı- Çünkü yanlarında İngiliz kadını bu. Fikri beyle kansı bu nazik cgeçmif 
zardı. Fakat heyecanını yenerek ve lunmadığı zaman Mükerrem her ken- olsuna!• neden böyle küstahca birce
Fıkayıd yaptığı bir sesle: disini görüşte ve her yalnız kalışta kur vabla mukabele ettiğini anlıyarmyor-

- Hele bak .. yanların<ian geçmişim etmiş ona hayranlığını ve adet! qkını lar. Ve birbirlerine hayretle bakıyor -
de görmemişim. göstermişti. lar. 

Diyerek külbastısını yemeğe başladı Ve Kadriye Lady Salilrok'la onun a- (Arkan var> 



il::: 
1 Ağust~ SON POSTA Sayfa 13 

- Bostancıların pençesinde 1
17 nCI asırda istanbula gelen Bohemyall 

,___ Baron Wratislaw'm hatıraları: 25 

Türkçeye çeviren: Süreyya DHınen 

-Marmaranın taş ve mermer ocak-ı Meliing bu yokuşa tırmandı. İki katlı ı Mars el, takımları masanın üzerine 
ları.. İzmit ve Karadeniz sahillerinin ve taş ~phcli bir binanın önünde du- sıralarken, l\fösyö Kofer, Melling'i dik 
bütün ormanları, emrin altındadır. Hiç rarak demir kapının tunç tokmağını katle gözden geçiriyor.. ve soruyordu: 

At meydanı 
bir masraf ve fedakarlıktan da kaçın- çaldı. Kapıyı açan kıranta uşağa, yor- - Yorgun görünüyorsunuz, dos - Bu dahili merdivenle sütunun aşağı-
:rna. Buraya öyle ali bir saray inşa ede- gun bir sesle: tum. Galiba bu geceyi, enfes bir lavan. sından yukarısına kadar çıkabilmekte-
ceksin ki, bütün cihanda eşi, mencndi - Mösyö Kof er uyandı mı?.. tin dil berinin hararetini hissederek ge- dir. ( ı) 
hulunmıyacak. Diye mırıl~an~ı. .. çirdini~. • .. Haşmetlu imparatorumuızun İstan -

Denildi. Uşak, Mellıng ı tanıyordu ... Hurmet Mellıng, açlıgmın der~sini goste- bula "'Önderdiği elçisinin ve maiyeti -
Melling, o ane kadar hayatında his- le eğilerek cevab verdi: ren bir iştiha ile yemekte devam de- nin i~ametine tahsis olunan konağın 

setmediği bir sevinç ile titredi. Çün- .- Buyurun Mösyö Melling .. efen - rek cevab veriyordu: karşısında yükselen sütun ise, kaidesi 
kü, yer yüzünde ve şu büyük. gök kub· dım, ~nhvaltı ediy~r. Arz_u b~yurursa. - Evet, üstad .. onun gibi bir şey ... ve başlığı hariç olmak üzere sekiz par-
benin altında bir tek benzen ol~ıyan nız, .hır takım .da sı~e .getıreyım. . . . - Eh .. .gençlik ... Maamafih, İstan- Ça kızıl mermer blokundan rnüt~ek -
Saravburnu gibi bir yerde yapacagı b.u Dı~erek gerı ~kıldı Geçmesı ıçın bulun bu saf ve berrak semasında öyle kildir. (2) Bu mermerler bi:r'birine öy
~uazzam eserle zeka •. ze~k. v~ sanat~- Mellınge ~ol verd1. .. .. bir sihir ve füsun.. parlak güneşinde le san'atkarane yerleştirilmişlerdir ki 
nın en muhteş€m abıdesını dıkecektl: o. evde ıkamet eden Mosyo .. ~?fer, o öyle gizli bir ateş var ki, ihtiyarları bi- ilk bakışta bu sütun bir parça gibi gö-
Şimdi Melling'in hayalinde yepyenı devırde Fransanm ve hatta butun Av- le gençleştiriyor ... Fakat, üstünüz ba- runür. Hakikaten alelade kimseler lbu-

1/e hududsuz bi~ ufuk ~ç:lmıştı. Odası- rupanın en yi(ksek bir mimari üstndı şımz toz içinde .. adeta, yerlerde yuvar- nun böyle olduğunu sanırl~r. ~ü~kü 
na kapanmış, dırseklennı ~~sasma da idi. Fransa sefiri (Kont dö Şuvazel) lanmışa benziyorsunuz ... Sakın, dilda- bir blokun öteJd bloklarla bırleştığı ek 
Yamış, başını avuçlanmn. ıçınc ~1mış, tarafından sureti mahsusada İstanbula deniz olan lavantin dilberi ile aşkını- yerleri çi7ıgileri aşağrdan siltuna bakan 
dud~~larınd_:ı !<1~!1 ve rnagrur. bır tc- davet edilmişti. zın tam kıvama geldiği zaman, kocası- halkın gözlerinden gizlenmiştir. Şu 
bessumle duşunuyor .. y~pacagı 0 mu- Mösyö Kofer, meslekdaşını büyük bir nın baskınına uğrayarak bir dolaba halde bu abide -kaidesi ve başlığı 
az.zam ve muhteşem abıde, yavaş ya- neşe ve .il~ifat ile .karşı.~adı: . hapscdilmi olmı asınız müstesna- defne dah çelenklerlerile 
\'aş gözlerinin önünde canlanıyordu. - Azızım Mellıng .. uç şışe halıs Bor . ş Y• .. · .. 

1 
. b 

1 
ktad . Bu sütunda, 

Hayalinde canlanan bu emsalsiz a. do şarabı üzerine yemin ederim ki, şu - İyı buldunuz, ustad .. ona benzer sus enmış u unma 
1
1r 

1 1 
t' . 

masının bir gün mükafatını görece -
ği~i ürnid etmekte bulun.muş idi. 

Istanbul sokaklarındaki müşahade -
lerimizden biri de bir takım ~il kuş
lara hünerler öğretilaniş bulunması 
idi: Kafesten çıkarılan bu kuşlardan 
biri uzakça bir mesafeden bir kimse 
elini kaldırınca hemen oraya uçuyt>r 
ve eğer o adamın elinde akçe varsa 
onu alıp sahibine getiriyor ve bu ha
reketine mukabil sahibinden fbir (tane) 
veya bir tohum alıyor ve tekrar kafese 
sokuluyordu. Ayni hareketi öteki 
kuşlar da birer birer yapıyorlardı. Biı 
gün 'bir Tüııkte böyle k~lardan on be; 
kadar vardı ve o gün biz bu kuşlar yü. 
zünden bir hayli akçeden çıkmıştık. 

Bizim memlekette olduğu gibi bura· 
da da bir takım şahıslar bu gi.bi hile · 
1erle halkı aldatarak para kazanırlar. 

a._. .. • b" ld L"k' b t • k sık sık vukua gelen ze ze e er ne ıcesı uıdenin tıpkı bir (sernb) gibi titriven saatte henuz kahvaltı etmemış bulu - ırşey o u... a ın u ereyagı o a- kl h 
1 

' A d r· k. t ·1 "'t k k •or olarak çatlaklar ve yan ar usu e Bu geniş meydanda . Atm ,,,,:ı.,. ınanzarasına daha şimdiden kendisi de nuvorsunuz. Lutfon şuraya, karşıma o ar ne ıs ı.. amamı e su o U) · 11-• ld • d "'b'd ·n yıkılma. -yanı eJ""'-
h M 11 Ç . · 1 "'t ·· .uemı1<: o ugun an a ı enı runda ını· para"-rumuzla Osm 1 h" ayran kalıyor: turunuz... arse ... abuk, bır takım - Hakkınız var ... Istanbu un su çu- '() .~ 

1 
k . . d . k net ve çem- - w anı u • 

* 
- Sanat varlığımın kudretini temsil daha ffetir. leri, sütlere su katmayı henüz bilme - bsmıl on kemlel ılçın temır e kümdarı arasında sulh ve müsalemetin 

6.3 • n· b • b 1 d d'k · · · b d h 1· ··t · k er er u anı mış ır. devam ettı·gı· · mu"ddew..o \r""' havnlarm -.:uecek olan bu binanın mücevher ış- ıye, agırmıva aşa ı. ı lerı ıçın ura a a ıs su ıçme ve . " . .•. . .. b "'$"' "' 

l:rne]i altın anahtarını, padişaha bizzat Mel ing, uvkusuz ve yonITTm gibi gö- saf tereyağı yemek bahtiyarlığına nail .. Hıkaye edıl?ıgıneA go~0:: 0~: ke~ da iyi ve müsaid bulunduğu Cuma 
ben takdim edeceğim .. V€ ederk~n de; rünüvordu. Sandalveve bile güç otur- oluyoruz ... Saçlarınız o kadar karışmış sutunun tepesınd;filı po B' . Y _ günlerinde..Jki müslümanlarm e-1bise 
cEy Haşmetpenaıh! .. Bu şahane ('Serin du. Dudaklarında, zorla gülenlere mah ki... Eğer aldanmıyorsam, iyi bir ban- bulunuyormuş. Bı are . ızans lmpa ve topuklara kadar uzanan çakşır gi-
tnükatah da şahane olmalıdır. İşte, hu- sus sahte bir teb€ssüm vardı: yoya şidetle ihtiyacınız var. ratorlaı:ından (Constantın~)in ve en yinmiş, gayet zarif kılıçlar kuşanmış 
Zllrunda hak dinini kabul edivorum. - Hakikaten iyi kes:fettiniz. muhte- - Bu ayva reçeliniz de pek nefis üs- son d~ ımparator ~Thood~ıus)un h_:y- ve bunların hepsinin fevkinde üzerle-
Sen de beni damadlığa kabul et...• di- rem iistad ... Karnım, cidden aç. tad. kell1~~~ k?dndulmtı·uş .. 1se .. d

1
e sutun~n d~k- rinde çok kıymettar binek takımları 

y~~· · Dive, mırıldandı. (rlrkası var) sek ıgı, ŞI e ı ruzgar ar veya u a- bulunan son derece güzel atlara bin-Di;ım. .. 1 . d rekat! arziye yüzünden bütün lbu hey- miş saraya mensup sekiz- dokuz yüz 

e soy cnıyor ;· Çocuk terbı•yesı• keller süpürülüp gitmiştir Tür'k genci toplanırlardı. Bu delikan
lılar ya atlarına rakrben veya onları 

Melling, k~ndisini şeref Ye şöhretin * yederek meydana gelirler. 
~.n Ş<ihikasm.a çıkaracak olan bu bü- istanbulda vaşak, yabani kedi, aslan, ( A1·kası var) 
~k eserin der:hal hazırlığına ba~ladı. CBaşturnfı 7 nci sayfada) t~sirini kavrıyamaz. ~~phem ve nazlı kaplan ayı ,ıgiibi çeşid çeşid vah.şi hay- ............................................................ .. 

ergün, iki çifte bir kayık He erken. böyle oldu. Ve bu yüzden, «İnsanın te bır hayat: havası harıcı muhitle tema vanlar da ıgördük. Bunlar 
0 

kadar eh- ... ,.. .... -------------11111ııııı. 
den Sarayburnuna gı'diyor .. veni sara- şekkülü» hadic:esi nesilden nesile, ya - sa getirerek şuura daha ·vaklaşır yak - e· d k 1 k 

,, ,, meştirilmi:şlerdi ki şehir içinde zincir ır 0 torun gUn u Yın. kurulacağı arsayı ölçüp biçiyor .. vaş yavaş esas şeklini kaybetti. Mese. !aşmaz tahakkuk edebilmek için adale- ~ya iplere bağlı olduklan halde aşa· 
k~ıfler yapıyor .. notlar alıyor .. akşa- lenin ruhu işte burada... l~rin a~~sın.~ mütem~di bir gayret ha: ğı yukarı dolaştırılıyorlardı. Bu hay- notlarından 
ll'la kadar böylece çalıştıktan sonra, or Çocuk, gösteremediği zamanlar bile imde suzulur. Çocugun bu gayretim vanlardan başka evvelce hiç görmedi-
~};~ karar:rken gene kayığına. bini- aktif bir ruhi haü'ata' sahihtir. Göste- mu~a~de~ ~aymahyız. Bu gayre~in ~e- ğimiz zahifeler, türlü tü:lü, renk renk l===============I 

13. Ortakoy sarayına avdet edıyordu. remcmesinin sebebi onu tahakkuk et- zahuru hızı hazır bulmalıdır. Çunkü : kuşlardan başka muhtelıf oyunlar oy- Mevsim 0 flgevrlerl 
,_ ır akşam gene böylece saraya döner tirmenin güçlüğünü gizlice ve uzun İnsanın müstakbel şahsiyeti bu yaratı- nıyan ve hünerler yapan eşekler, at-
.11:~n Be ikt ·1 OrtaJOO d Ç ıı.. ı d rağ' ş aş 1 

e Y aras~.n ' . ı- zaman yenmeye ulaşbrırn1s·~ıdandır. cı devrede şekil alır. Fenni vasıtaların )ar, katırlar ve başka nayYan ar a 
bir ~n s~raymm açıklarında uç çıfte Bu telakki mühim bir hakikati gözümü yardımı ile çocuğun ruhi ihtiyaclarını g6rdük ki fbütün bunlar Türklerin (At 
•- ayı la karşılaştı. Bu kayıkta, bos- zl'in o"nüne seri'\.for: k şf 1 k h mevtlanı) dedikleri (ffipodrom)da 
ı..t1ncı kı f t' d b' k ~ d ,, c e ça ışma ve ona ayatı bir muhit y 

't>- ya e ın e ır aç n er var ı. Karanlıkta, kapalı kalmış bir ruh h . teŞ'hir olunuyorlardı. 
b . .uostancı zabiti elbisesi giymiş olan ,azırlam.ak .. z~:~.r.etı de. b.urad. an. doğu- . · d k 

1 
t 

1
. 

ı ışığa çıkıyor, doğuyor. Fakat bu yeni B b - k- 1 Bu meydanın bır yenn e ı ıç a ım-
L r adam, Melling'in kayıkçılarma ses. . ·ı b' )Or. u, uyugun ze ası e ıştırak et- lerı·, 

0
··tede o,·la nl'şancıhk yan.'lnlar l\!ndi muhitte önüne sonsuz kudretı ı e ır · 1 A 1 11\ r~ 

: mesı azım ge en ve inkişafı uzun sü- göriilür, beride yağlanmış ve lbir den 
14_- liey! .. Nereden gelip, nereve gı· - ba~kası dikiliyor. Ve onu pen.çesın.ın recek olan bir ilmin ilk so··zu" olacaktır. hl' l b·.Jl...• · 
~ " B h te don giymiş pe ıvan ar, ı.ı uırıne mey-l'Siniz? içine kıskıvrak alıyor. u mu ıt , ın- B .1. d .. .. .. 1. b'l k ·· k k d'l ·-

!{ .. .. . • u ı ım e son sozu soy ıye ı mek için dan okuyara ve gureşere en ı erı 
ayıkçılardan biri, cevab verdi: sanın teş;kkk·u11u deknen 

1
o hka~ı~ulah~e çok, pek çok çalışmak icab edecektir. ne birkaç akçe verenleri eğlendirirler. 

t1 - Topkapı sarayından geliriz. Ha- vak'ayı layı ı e arşı ama ıçın ıç . . . Biz, İstan'buldaki gezilerimizde 
~ Sultan sarayına gideriz. bir hazırlık yapılmamıştır. Ki~ bu Bu; ınsanl~k t~r~hınde ~embeyaz ka- Türklerin dini itikadlarile altıkadar 
Bostancı zabiti, tekrar bağırdı: hfidisenin farkında bile değildir. Kim- lan ve çocuga layık oldugu yeri vere- bir hareket gördük.: Bir hıristiyan, fa-
- Kayıkta kim var?.. se onu beklemez. Onun için ne bir hi- cek olan sayfaya yazılacak ilk sözdür. kir bir Rum kafes içinde lbir miktar 
- Mimar Çelebi. mayc, ne ıbir yardım hazırlanmıştır. Çeviren: Neyyir Kemal sakn kuşu satıyordu. Bunu gören ibir 
- Ne malum?.. . ................................................ "40••······-· Tü'rk, bu adama ilerli'1'"'erek ku~ların f Bilakjs herşey ona bir engeldir. ,, ., kik şte .. oonabisi buraaa. Buyur, tah- hepsini satın aldı ve kafesten bir kuş 

et. Te~kkül eden çocuk; muhiti içinde A k b çıkararak tuhaf tuhaf kuşa ibaktıktan 
ecı - liele eğlenin. ( 1) Bir yol, tahkik yaşamıya mecbur olan «ruhlu bir rü- n ara orsası ve bir şeyler mırıldandıktan sonra ku-

~li:rn. şeymıo dir. Hikmi rüşeym nasıl ken- -····- şu aıvucunun ortasına koydu ve (Al -
ita i~kaç kürek darbesile, bostancıların dine mahsus bir muhite, anne kucağı- A~ılı; - Kapanıt tiatıan 31 · 7 • 939 lah!) diye 'bağırarak kuşu salıverdi 
~gı .Mclling'in iki çiftesine yanaştı. na muhtac ise; ruhi rüşeym de her şe- Öteki kuşları da ayni harelretle kafes-

ıa 1 eIIıng, kendisine çevrilmiş olan na yin kendine kucak açacağı, her şeyin ten çıkararak azad etti. Bu adam lböy-
U.; arı görür görmez, içinde bir korku sevgiden canlılık ve sıcaklık aldığı bir le yapmakla Tanrının ve peygamberi 
~tnlya başladı. harici muhite muhtactır. Londra Muhammedin h'oşnudisini kazanmış ve 

l .. 11 stancı zabiti, haşin bir tavırla Nn - Yoı bu kuşları mahpesten kurtararak tek-(\'.le in.~ Bu hakikati anladığı gün büyük; ço- Parı.. 
·-ıs i göz<M?n geçirdi: rar onları hürri~te kavuşhırmuş ol-- B cuğa karşı vaziyetini değiştirmiye Mlllno 

ltaa u. adam, tanıdık değil. Kulluğa mecbur olacaktır. Çocuğun hüviyeti, 
bar .götürüp tahkik etmek gerek. 

'ierd~~1• Ve sonra, bostancılarJl?a emir 

l'ei;J 'rez, Çelebiyi ahn .. kayığın da kü-
:B erınt alın. Peşimize bağlayın. 

b.;ıst u entr o kadar süratle iıfa edildi ki, 
bi h ancı.Jnrm elleri üzerinde bir tüy gi. 
~n· avaıanan Mellil\g, kendisini üç çif
~t~ içinde bulduğu zaman hayret ve 

Udan, adeta taş kesifinişti. 

* tieıı· 
~l'di? ıng o geceyi nerede ve nasıl ge-

li" ·•· Bunu, bilmiyoruz. 
\>~d.aakat ertesi gün, onun Galatada Voy 
l~ ç k~addesinde, şimdi çifte merdiven
lt~11 1 ılan sokağın yokuşunu tırmanır-

gC>tüyoruz. 

~ 

teşekkül devresindeki ruhi rüşeym; 

bize yeni yeni mes'uliyetler yükle -
mektedir. Yalnız maddi itinalarla sarıp 
sevdiğimiz ve ellerimizin arasında o
yuncak gibi okşadığımız bu körpe vü-
cudün hürmet edilmesi lazımgelen bir 
cephesi de vardır. 
«Teşekkül» hadisesi; gizli yorgunluk

lar bahasına meydana gelir. Bu yaratı-

varıon 

Budapef~ 
B~I 
8-0lST&d 
Yokohamt 
•tokholm 

cı gayretin etrafını kaplıyan şeyler bu . ~""kova 
güne kadar meçhul bir dram o1arak L.::::.::..:..:=-----,._;,,,-------1 
kalmıştır. İnsanlık tarihinde ~ kalan f S T t K R AZLAR 

1-----------.-----~~~-1 sayfa bu sayfadır. Hiç kimse; hayat Açılış 

,sahasına henüz gelmemiş, fakat az son
ra gelecek ve kumandasile hareket -
sizleri 'harekete ve disipline kavuştu-
acak olan iradenin bu ağır ve yorucu 

Türll: boreu I peetn 
f :t ID , 
• • ı ndell 

Kapaııt 

m Müellifin gördijtü lbu sütun bugi\n 
mev'CUd değlldlr. Blza:nıslıla.r zamanında İs
tanbulun yedlncl tepesi olan <Avraıt pazarı) 
tepefilndc Areadius meydanı den1len b1r mey 
dan vnTidı. İşte ıbu meydanın ortasında da
hilen döne döne 233 basama'k t&f merdi -
venle çıkılan ve 56 ktlç.Wt pencereden lf* 
alnn bir sütun vardı k1 40ı tarDıinde ~a
nı.tor Arcndius tara!mdan dikilmJş ve trr.e
rlne öe kendi heYıkell konulmuştu. Bu M>ide 
1685 tnrilıine kadar mevcud1yetlnl muhafa
za edebilmiş ve faka.t t.e'hlfkell bir duruma 
girdiğinden yıkitınlması lAzı.m gelıJıi$1r. 

Müterc.lm 

(2) Müellifin o va'kitler gördütü bu tıır.ıı 
portür bloklardan 1kbtn1 b1z, bugün göre
memekteyiz. Çünkü Ahidleyl ta.'hk1:m için 
ı 701 sencs:lnoo ve sultan Musta!a. zamanın
da. kaidesine örülen kalın taş duva.r aoatı
dakl blOkln.rdan 11ds1ni içine almUJ bulun -
mnJı:ta.dlr. 

, 

Büyüklerde ve küç.üklerde devam dip 
dlll'Ulıor. Bir kısmı quk a18ırı.1J4lından 
diğer 1osmı da mide ve barsa.!k bozuk -
luklarından llerl geliyor. Ateş 1k1 üç gün 
sürüyor. Hlafif lblr mü&hll ile tedaviye 
ba.şlnmak muvafıktır. Üç~ !kadar per
hize devam etmek lAzımdır. Ateş devam 
etıt.lği miiıddetçe süt, JDturt ve ma!hallebl 
gibi şeyler ycdimıemelldir. Daha. ziyade 
çay. ho.şa'b, komposto suyu, limonata ve 
nişMte peltesi, pirinç sıeyu gibi §eyl~ 
yedirmelidir. Bunlar barsaklarda tıe-
fessühe mani olurlar. Mlde ve 
barsa'klann ~Uk olduiu zaman
larda. bllhassa küçuklere stit, yo
ğurt gibi şeyler vermek oa1z detil
dir. Çünkü tııJııammür ve tfesBOOlü art
tırırlar. İlAç olar&k plramldon pek 1y1 
gelir. Miktarını tayin tabU doılctıorlara 
aid.dlr. Ate§ esnasında vilcuclll kolon -
yalı soğuk su ile frlıksyQn yapmak mu
vafıktır. 

* Bo.zı okuyucularım mektublarına ad -
res yazmayı unutuyorlar. Ve bitıt.abi ce
vab.m kalıyorlar. Gerek cevab pulu yol .. 
lanmo.sının, gerek adres yazılmasının 
ihmal edllmemesl. llzımdır. 

Onab ı.tı:ren oku.Jueulanmul POlla 
pulu JOllaınalanm ıtea edertm. ADI tü
dlrde tateklert mU&belıull h'MıWr. 

Nöbetçi eczaneler ------
Bu rece nöbetçi olan ecu.ııel• fllll• 

lanlır: 

:lstanbaı cihetindekl•er: 
Şehza.dd>34ında: (Asaf), Eminönilnde: 

(Necati Aıhmed), Aksa.rayda: (Sa.nm), 
Alemdarda: (Sırrı Aamı), Bayazıdda : 
(Belkis), Fa.tihte: (Vıtall), BaJaııköyün. 

de: (Meıiı:ez), Eyübde: (~tan). 

BeyoJlu clhetlndeldler: 
İstiklal ca.ddeıslnde: <Della.suda), Dai

rede: {Güneş), Ta.ksiınde: CLimo~), 
Pangaltıda: (Narglleciyan), ~et 

(Hüseyin H\imıü), BeJlktafta: (Vld.ln). 
Bota.zi9i, Kadıköy -.e A4alardaldler: 
Kndıköyiinde: (Hüsnü, Rıfat), 'O'skil -

darda: (Selhniye), Sanyerde: (Nuri), 
Adalarda: <Ştnasl Ra). 
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aSon Post:ı» nın tefrikası: 4 

~ t oursavı iki onn idare eden e aıva 
PD•kDlsQz lsmailin maceraıan 

Y 87.BD: Ziya Şakir 

Püskülsüz ismailin peşinde 
Ertesi sabah, evime bir adam geldi. , 

Bu, bizım Edirne muhasarası arkadaş
larından, (Bombacı Ha'bib) idi. ( 1) • 

Edirne muhasarasında bir aralık ta
'burlardan adeta (fedai) gibi be; on 
nefer seçilmiş.. lbımlara bombacıl.ık 
öğretilmişti. Bunların arasında Habib 
de bulunuyordu. Ve yaıptığımız bomba 
talimlerinde, cidden cesaret gösteri -
y\'.>rdu. Bölüklerimiz aorrıı olmakla be· 
raber bu vesile ile a'Hbah olmuştuk. Ta
limler haricinde de biı'birimiz.e rast
geldikçe, ayak üzerinde tatlı tatlı ko
nuşuyt>rduk. 

.Bu cesur Ye ter.biyeli ~likanlıuı 
karşımda görünce memnun oldum. 

- Hayrola, Habib .. yoksa, benimle 
bir işin mi var?. 

Diye, sordınn. 
Habib, ezile büzüle cevaıb verdi: 
- Sizden bir ricam var. 
- Nedir? sinde bedavadan kazandığımız sOkseyi 
- Şu, bizim püskülsürzü maiyetinize kaybetmemek için, çok ihtiyatlı bu -

alsanız... lunmak elzemdi. 
Derhal, Halim bey ve Bahaeddin e- Derhal Hali~ ~ çağırtt~: .. .. 

fendi ile dünkü mUhavereyi hatırla - . - Geç€n gun, sız ıbana Pusku·lsuz 
dım. Fakat Ha'bDbe ren'k vermf~rek, Ismail hakkında malfunat veriyordu -
bu ismi ilk defa işitmiş gibi davran _ nuz. SOz, yanda kaldı. Bu adam hak-
dım. kında, bildiklerinizi anlatır mısınız? 

- Büskülsüz kim? Dedim. 
- Bizim arkadaşlardan.. Püskülsüz Halim bey, bu yazılarımın başında 

İsmail... Sizden iyi ollnasın, çok iyi hülfl&a ettiğim vak'alaTm uzun tafsi -
bir delikanlıdır... Asker kaçaklarının lAt ile ~.akl.~tt.~: .. . .. .. .. 
hepsini bilir. İstediğiniz adanu. ağaç _ - Pusküisüzun görunUŞ.Ul1e aldan
tan kopmuş taze armud gtbl, alınca si- ~anınlıdır .. ~u ada~, eğer iyi idare e-
ze getirir. dılmezse, bızı çok ugraştırır. 
Kısa bir düşünce geçirdim. Sualleri. Diye, sözlerine hitam verdi. 

me devam ettim. Püskülsüzü iyi idare etmek, onun 
- Sakın kendisi de bir asker keçağı yakasından tutuln.ca evvela şu'beye, 

olmasın? sonra da sevkiyata teslim etmekti. O-
Ha'bi·b, mahcUbane bir telaş göster _ nun için Halim !beye emir verdim: 

di: - Si-z. Bursalısınız. Ne de olsa, bir-

ya, YQkuştan çılfilnıya çalışıyordu. F&
kat yaınında, hiç kimse bulunınuyurdu. 
Karşılaştığımız zaman sordum: 

- Nerede idiiniz, Haliın Bey? .. Hani 
Püskülsüz? .. 

0, alnındaki terleri silerek cevab 
verdi: 
-Dolaşmadığım yer kalmadı. Onu, 

bir türlü bulmadım. Kimbilir, hangi 
deliğe sokulmuştur. 

Halim Bey, çok namuslu ve ciddi bir 
arkadaş olduğu için onun, yalan söy
lediğine ve heffi.'lerllik gayretile Püs
külsüz İsmaile müsamaha gösterdiğine 
zerre kadar ihtimal veremezdim. Onun 
için bu cevab karşısında bir kaç dakika 
düşünerek: 

- Anlaşıldı. .. Dediğiniz giıbi, bu a
damla hakikaten uğraşacağız. Gidiniz, 
istirahat ediniz. 

Dedim. 
- İyi bilmiyol'um anuna .. ihtimal _ 'birinizi tanırsınız. Püskülsüze git. * 

dir. Tutlıtıkla onu al .getir. Hisar yokuşunu inerken d~Unüyor-
Dedi. Dedim. dum. 
Artık, Haibiıbe karşı iyi bir rol oyna- .. Haliım ~ey, manalı bir tebessümle Evet, uğaraşacağız. Fakat hangi kuv 

mak zamanı gelmişti. Şöylece muka- gulilmsedı: vetle? ... 
bele ettim: • - Püskülsüz, tatlılıkla gelmez am· Kendisi ile temas etmek istedi:rpizin 

- Habib!. Elimden gelen bir iş o- ma .. mademki emir veri~rsunuz. Gi- daha ilk günü, en güvendiğim bir ar-
lursa, seni kırmak istemem... EvvelA deyim. kadaşı, sabahtan akşama kadar felce 
sana şunu söyliyeyim ki, istediğim bir Diy~, ceva~ ver~. .. uğratan, ve kendisini her yerde meha. 
ask __ i mai~time almak salA:hiyetine O ~n Halı~ ~ akşama kadar go- retle saklamıya muvaffak olan bu be-
malik değilim. A'ncak, $.na bir akıl remedım. Ta'bııdır ki, epeyce de merak cerikli adamla uğraşabilmek için, han
öğretebilirim ... Bu (PliskülsU.z) deni- et:im. Akşam, daireden a~det ederken, gi vasıtaya müracaat edecektim? .. Ha
len arkadaşın, doğruca şubeye milra- Hısar yokuşunda rastıgelaım. lim Beyle Bahattin Efendiye mi, yoksa 
caat etsin. Evvela, pürüız1ü bir işi var- . Ha!.im ~~~ ~~ yoııgun görünüyordu. bizim babacanlara mı? .. 
sa, düzeTtsin, ondan sonra bana gel _ Iri vucudunu ıkı tarafa çalkaya çalka- (Arkası var) 

sin. Selim be~ rica ederiz. Belki ken
disini inı5ittrt efradı arasına alabmr. 

Habib, derin derin içini çekti: 
- Pekala .. öyle yapsın. 
Diyerek çıkıp gitti ... Fakat çok iyi 

anlad•m ki, öğrettiğim akıl, onu tat
min etmemiş .. h.attA hn}t.ma da gitme
mişti. 
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Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÖU ;ı 
• 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T .A.Q. 19,74 m. 1519S kc.a. 20 Kw. 
T.A.P. 31 .70 m. 9465 K~. 20 Kw. 

SALI 118/39 

Ağustos l 

1 Son Posta j SPOR 
Güreş federasyonunun 
yeni faaliyet prÔgramı 

Teshil edilen programa göre Avrupa serbest güreş 
müsabakalarına ve olimpiyadlara iştirak edeceğiz 

Gür~ Fıederasyonu tektnik komite
si bir senelik faaliyet için bir prog -
ram hazırlamış ve bunu alakalı mın
takalara tamim etmiştir. 

Spor faaliyeti için ilk adımı atmış 
olan Güreş Federasyonunun bu şekil
de programlı bir yol tutmuş olması, 
ötedenberi arzu ettiğimiz mühim bir 
nokta idi. Federasyomın neşrettiği 

programa ayak uydurmak sureti!le 
hem mıntakalar, hem de sporcular bir 
mevsim içinde ne gibi müsabakalar 
yapacaklarını bilecekleri içindir ki, 
her federasyonun cspor faaliyeti lis -
tesi> ni vaktile hazırlamasını temen -

Şubat: İstirahat. 

Mart: Türk.iyeye celbedilecek ecne
bi bir takımla temas. 

Nisan: Greko-Rumen bölge birinci
lik müsabakaları. 
Mayıs: Edirne - Kırkpınar Türkiye 

başpehlıivanhk müsabaka1arı ve Gre
ko-Rumen Türkiye güreş birincilikle
ri müsabakaları. 

Haziran: Olimpiyad seçme müsaba
kaları ve Olimpiyat hazırlıkları. 

Yüksek hakem komitesi 
talimatnamesi 

ni ederiz. Beden terbiyesi müdürlüğü, yüksek 
Glir~ Federasyonunun hazırladığı hakem komitesi için bir talimatname 

faaliyet listesini aynen aşağıda yazı - hazırlamıştır. 
yoruz: Bu talimatname umumi hükümler. 

Temmuz: İstirahat. hakem komitesinin vazife ve salM1iyeU 
Ağustos: Serbest güreş ~lge ve grup hakemlerde arana~ak vasıflar, hakem

birincilikleri, İstanbul, İzmir, Anka - lik dereceleri, hakemlere verilecek 
ra bölgeleri arasında fuar müsabaka- cezalar, ve muvakkat hükümler olarak 
ları. tesbit edilmişt~ı-. 

Eylfıl: Serbest güreş Türkiye birin- Yapılan talimatnameye nazaran fut-
cilikleri ve Avrupa ıgüre.ş birincilikle- bol işlerinde hakem komitesi büyük 
rine iştirak edecek takımın seçilmesi. bir saltıhiyet sahibi olacaktır. HAkem

Birinci teşrin: 1939 Av:rupa serbest ler de derecelerine g()re üç sınına ay -
güreş birincili'klerine iştirak. rılacak ve talimatname ahkamı da bir 

İkinciteşrin: İstirahat. ~ylulden itibaren İstanbul, Ank~a, 
Birincik.8.nun: Balkan gü~ birinci. Izmir mıntakalarmda tatbik edilecek-

likleri müsabakaları. tir. 
İkindkanun: Monitörler ve hakemler 

için kurslar. 
Diğer mmtakalarda bu faaliyet 940 

senesinde başlamış olacaktır. 
• 

Dün yelken yanşlannda denizcilerimiz 
birkaç birincilik kazandılar 

'• 

Dünkü 11arıflarda11 bir göri.Ln:Üf 

Moda deni2lcililt klöbünün hazırladılı Star Boot y&nflan 
yel'ken yarışlarına dün sabah ve aktaın 1 Bu yanş günün en heyecanlı YllTlfl idf. 
Moda koyunda devam edilmiştir. Yant baştan sona kadar ctddt bir maca

Ayni rota üzerinden w ayni tekneler dele !halinde geçrnif ve Bürhan - FeyyeJ 
ar.asında yapılım yarışlara sabah ve öğ birlnd, Ruımenler ikinci ve üçün.dl oldtl' 
lıeden sonra dwam edilıni§tir. J.ar. 

Ben, kurnazlık etmek istemiş.. Püs
külsüzü, kendi kendine bir pusuya dU
şümıek istemiştim.. Çünkü, bu adam, 
yaşı itiıbarile ikmal efradı meyanına 
dah1ldi. Ştnbeye müracaat eder etmez. 
derhal kim'bilir nereye sevkedilecek .. 
Halinı 'bey ile Ahmed efendinin o ka
dar ehemmiy~t verdikleri Püskülsüz, 
başımıza bir iş açmadan, Bursayı terk 

7 • - • - 12.so: Program. 12.35: Tüıık müz1ğ1: 1 - Birinci müsabaka Star Boot yarlfll ola· Roma.nyaltlar bu yanva itiraz ettikle .. 
......... _ Hüzzam pe.şrevt. 2 - Alhmed 1rscr rak yapılmıştır. Harun ile Romanyalı a- rin.den kıwt'f netice alınamamış ve uzıııı 
yun - Hüzzam şarıltı: Hatınnda b..lısın. 3 - rasında bir çekişme ile başlıyan yanı ni- mfuıa'kaşaiarda sonra karar bugüne kal' 
......... - Hüzzam şarkı: Tılzelendi tab1 A - bayete kadar böyle devam etmiştir ve mıştır • 

edip gidecekti. 
Fak.at.. Habibin, .biraz asıkça bir mr 

ratla çıbp gitmesi, nazan dikk'Sıtimi 
oeJbetmi.şti. Hatta. Edimede ahbablık 
ettiğim bu dürüst v~ ter.bi~li deli -
kanlının, Püskülsüz gibi iyi not veril
miyen bir adama şefaat etmesi, hoşwna 
gitmemişti. 

Ne kadar gariıbtir ki, d~ya gitti
ğim zaman elime 'bir künye defteri ve
ril ·i. Bu künyelerin altınd.D.: 

TŞbu efrad, seferberlik davetine 
i~ t -etmemişlerdir. Kendilerinin se
rfı:ı derdestile, şlibemize teslimi...) 

ye, kat'i bir emir bulunuyordu ... 
~e '•ünyelerin üçüncüsünü de, Püs -
kfü ·ız İsmailin ismi teşkil ediyordu. 

E imdeki emir mucibince, arlık Püs
kü ,Uz İsmail ile resmen karşılaşmak 
zr T.anı gelmişti. Fakat, Koko mesele-

m Şimdi. Bursadıı, Saman paza.nnda 
b.hv-cclllk ediyor.muş. 

8 • - -
9 • - -

ıo • • -- lem. 4 - ......... - Tu'ks!m. 5 - Rakım - Hü.z Harun ufak 'bir fark!~ Romanyalıyı mağ- Yelken y~arın.a bugün öğleden soD' 
Soldan saia n JUkandan aşağı: -zam şarıltı: Aşkın obanıı bir gizil elem oldu. 1Qb etmiştir. ra devam edilecektir. 
1 - İzinsiz. 
3 - Mevslm meyvalarından bl.ri - Gü 6 - ......... - Gfiliza.r türkü: .A.şkınwJda dü - Üçünrulüğ(l Feyyaz - Bürhan, dör - Balkan bİSİkl&t mUSabakal8flP8 

zeı bir çiçek. film va.r. 7 - Ha.Ik tıiil'kü.sü: B~ ayın on dünoü.föğü Romanyalılar almı§lardır. 
3 - Camdan su k.a.bı - Me~~ınun. dördü. 13: Memleket sa.at ft,yan, aJa.ns ,., Şarpi yarışlan gİrİJOrUZ 
4 - r ......... gözlere bak görl1ere:t tm şar- ete rolojl lha.berleri 13 15 14' Müzik (K B ~ 

kt güfremnln bıı.,t-. m o · · - · a- u yarışa Romanyalılardan iki, bizden Balkan bisiklet şampiyonasına ifti.rB 
5 _ o olmasa ne ıooa.n ,aşar, ne nebat, rı:şık program - Pl.) 19: Program. 19.0!S: MU- yalnız lbir tekne iştirak etti. edecek lbisiklet takmıı sekiz kifiden ın-0 ~ 

ne llııeyrvan. zik (Ha.tif miizl.k - Pl.> 19.30: Türk müzjğj Suları ve rü.2ıgAn iyi bir ~kilde hesab- rekkeb olarak 24 Ağustosta yapııac•~ 
6 = !1!;m _ c:;İıım. (Halk 4alrlerlnden örnekler.) 19.45: Türk lıyan Şeref Rumenleri mağlftb ederek bi- müs&bakal'ara yakında hareket edece1' .. ! _ o-.S~: ın mütredl _ Kudret. müzlği CKa.r~ık program.) 20.15: Konuşma.. rinci oldu. Rumen Celesi ikinci, Rumen !erdir. 
9 - İll'chın müennesi - Şehlrlertn eıra - 2o.so: M61llleket saat il.yarı, ajans ve mete- Siınenesku üçüncü oldular. • ........................................................ ...--

fın<ia.Jd duvarlar. oroloji haberleri. 20.so: Tü~ müziii (Kli _ Akşa.milirtü de yarışlara devam edildi. Bir amele makineyi yağlarken 
ıo - Birinin al~nde söylemek - Yas yaralmıdı> 
Geçen bulmuanm halledilmiş şekli ......... sik program.) 21.30: Konuşnia (Verem lWt- Şarpi yarışları 
ı - Ta.sa - Dere kında _ Doktor: MUhlt Tiimerm.n taratın _ Bu yari§ ayni sınıf tekte ve ayni ro- Heybeliadada oturan ve SalkıınsO .. 
2 - Ani - Do - Nar dan.> 21.45: Neşeli plA.kltll' - R. 21.50: Müzik ta ıüzerinde yapıldı. İki Rumen ve iki ğüd Telgraf, Telefon fabrikasında çe.· 
3 - Da - K~n - Fa. ll ktar il{ııdfİJ 
4 _ I _ s _ La _ D _ T (iB!r soltst - Pl.> 22: Müz.ık (Alda ope.ra.smm '11Urk tekneleri arasında yapılan bu ya - ışan e~ işçlle~n :Aıli ~ ' 
5 - Ya.y - Dal. bir kısını - Ta:k.dim eden: Halil Bcıd1 Yöneıtr rışta Nejad bütfuı rakiblerlni mağlQb e- makineleri yağlarken TransıniS) f 
6 - EIA - Oya. ken.> 23: Son ajans ~len, ziraa.t, -es - derek lbirincl, Şeref ikinci oldu. Roman- makinesine kendini kaptırmış, vücU : 
7 - P-I-Ml-I-D ham, tahvilA.t, kıl.:m.biyo - nulrut boma.sı yalı Simenesku şamandırayı ters bir ha- dünün muhtelif yerleri ezilmiştir. "i" . 
8 - .Ay-Taka-Se 
9 _ Raz-La-Ser (flııt.) 23.20: Müzik CQazba.n'd - Pl.) 23.55-24: reketle döndüğünden devrilmiş ve yarış ralı berayi tedavi Cerrahı>asa baStB • 

10 - Azar - Hile. Yarınki program. harici o: .. ::.?~tur. j ıı ... _ine kaldırılmıstır. 



ı Ağustos 

Satılık Çam Tomruğu 1 
Devlet O rman f şletmesi K 'lrabük Revir Amirliğinden: 

l - Y.a.laldmzı.ı bölgesi kat'iyatından Esk.ipa.zarda istasyonda isUfte mevcud 
•679, aded muadili ·528. metre mikab c468> desimetre mlkflb çam tanruğu 
açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tom:rıl'kların aynca baş kesme paylan mevcud ve kebukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur üzerinden hesabla nmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğün· 
de, Ankırra, İstanbul Orman Çevırge M üdü.rluklerinde ve Karabükte Devlet 
Orman 1şlctılncsi rcv.ir amırliğincle görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli c 13, lira c65. kuruştur. 

5 - İstelklilerin % 7,5 muvakka! pey a'kıçesile 12/8/939 günü saat cll de Ka· 
tafbükte'.ki revir merkezine müracaatları. c5649> 

' 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 -------------I - 14/VII/939 tarihinde yapılan müzayedede 45 bin kilo hurda çuval için 
tek.lif olunan !iat haddi layık görülmediğinden arttımuı müddeti uzatılmıştır. 

lI - Arttırma 11/VilI/939 Cuma giınü saat 16.30 da Kalbataşta Levazım ve 
Mübaya11t Şıibesindeki Alım Satım Komisyonunda ynpılacaıktır. 

III - M--llar hengür. idaremizin Paşa'bahçc ispirto fafbrfkasında görülebilir. 
iV - 1st :;diler '1ı 15 miktanndak1 gü v.enme parasile arttırma için tayin olu-

nan gün ve saatte mezk•1r komisyona gel mel'Cri. (5749) 
.____ ~--._-~~.~.-~.-.-.-.-~~~~~-

Deniz Levazım Satınalma Kcmisyonu Iıanları 

SON POSTA 

" Zevcim Gözlerine 
inanmıyordu ,, 

ve 10 gaf daha genç 
glJrilndilğllmB 

a1J11IB11orda 

iŞTE BÖYLECE 
MEFTUN OLMUŞTU. 
Zevcim cBu adeta bir harika> diye 

söylenmekten kend·sini alamıyordu. An
cak: İki ay kanar oluyor. Alnımda. göz
lerle ağzımın etr:ıfında buruşukluklarım 
vardı. Filhakika yaşım da epeyce ilerle
mişti. Bugün bjtür. dostlarım şeffaf ve yu 
muşak tenimi ve bir genç kızınki gib1 taze 
ve nemıin cildimi takdirle seyrediyorlar. 

1 - Tahmin edilen bedeli c:43.200> lira 1 bedel mu1rnbilinde alınabilir. Her akşam yatmazdan evvel cildin unsuru 
~~an c36.000:t metre erat yazlık beyaz cl-1 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kan~nun olan penbe renkteki Tokalon kremini kul
hıselik lkumaş, 17 / Ağustos/939 tarihine tari:fatı dahilined tanzim edeceltlerı ka- lanınm. Terkibinde Viyanl Üniversitesi· 
rastlıyan Perşembe günii saat 14 de ka- palı ıteklif me'ktublarını en geç bellı gün nin meşhur bir profesörü tarafından ke§if 
l>alı :ZSrlla ahnmak üzere eksiltmeye ko- ve saatten lbir saat evveline kadar Ka· ve cBioceh tabi-: edile:ı cazib ve kıymetli 
nUhnu;;tur. sı~aşada !bulunan komisyon başkanlığı- gençlik ceV'heri vardı::. Gündüzler ıçin, 2 

- İlk teminatı c3240, lira olup sart- na ana1dmz mukabilinde vermelerı. Beyaz Renkteki Tokalon kreminı kullanı. 
tıeunt'Si lheııgün komisyondan c2Hh kuruş c557o~ rım. Cildi beyaziatır ve yumuşatır. Ve bil-

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
tün siyah bcn1erı giderir ve açık mesame
leri sıklaştırır. 

'Vekfüetimiz merkez kadrosunda biri 250 diğeri 200 Ura ücretli iki mütercim
h"k:, 2.50 lira ücretli bir mimarlık ve 125 lira ücretli bir kütüphane memurluğu 
llıilııha1 dir. 

EGE TIYATROGU 
Nurettin Gençdur 

~leııcimlcrin fransızca ve almanca lisanlarından birine kuvvetli bir suret
~ VU'kufu, kütüphane memurunun da fr ansız.caya ~ina olması prttır. 
11 ~ Vazifelere talib olanların evrakı mıüsbitelerile Vekfilet Sicil ve Memurlar 

ve arkad oları 

Bu akş'm 
Oaküdnr Bcylcroğ•u lahçc•l de 

~u:rlü.ğ.üne bizzat veya Vekalete istida ile müracaatları. (5690) 

BUGÔN· 
KUM8A~ASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK EL 

ET VE KEMiK 
M rrabcJla rcvu•Ü - z ogia Yary,.te 

YA~N 
CEt( DEFTElllNE 

iMZA ATAN 
r>OYOK EL 

OLACAKTIR 

TÔRK(Y 
rs 

f>ANKASI 

Sayla 1:; 

İstanbul Oçünctl icra 
Memurluğundan 

937/3974 
Emlaık ve Eytam Bankası T. A. Ş. İstan'bul şuıbesine birinci derece ve sırada 

ipotekli o1up tamamına ehlivukuf marifetile 0040 (beş bin kırk lira) kıymet 
takdir edilen Beyoğlunda Firuzağa mah a11e5inde Terlikçi sokağında cBakTaç 
daGo eSk:i 36 mükerrer yeni 36 (numarataj 23, 1/23) No. lı bir tarafı kürkçü 
rrmtevefta Suadln ~resesi hane ve b:ıh 9CSi bir tarafı Yelkenci Aziz menzili 
bahçesi, bir tarafı kavas Süleyman men zili ve lbaJıçesi ve bir tarafı yol ile rnah· 

lJd' 'kuyuyu ımlştemil tevsili bir ba.b apartırnanın evsafı: Sokaktan dört ıbasa· 
ma1clı ımerdivenle çıkılara.k çift kapılı demir kapıdan eve giriUr. Zemini karoei
ınaın d&şeli bir taşlıktan bırinci kattaki bir numaralı daireye girilir. Birincı kat: 
Bir sofa ıfuzerinde ön ve arkada iki oda. bir mu'tialk ve bir hela vardır. İkinci kat: 
Bir sofa üzerinde cephede iki, arkada bir oda ile bir mutfak, bir hela, mevcud
dur. Üçüncü kat: Bir sofa üzerinde önde iki, arkada bir oda, bir mutfak vardır. 
f.şbu katın üstünde sonradan iluve edilmiş çatı katı mevcud olup tek kanadlı 
kapıdan giril'ir. Ufak bir mutfak bir oda •ve ibu odadan geçılir ufak bir sofa üz~ 
rinde ibir lıela, bir kiler ve dar ahşap merdivenle çıkılır trabzonlu ufak bir sa· 
hanlıkta bir odadan ibarettir. Zemin kat: Birinci kattaki taşlıkta ve sokaktan 
1/23 N<>. h demir ve carnekfınlı kapıdan girilir, bir oda, odunluk, kömürlük, ça· 
ma.şırlık ve lbir helc1 ve bahçeye açılan kapıdan ibarettir. Gayrime~~l kfırgir 

olup kat merdivenleri mozayiktir. İçinde elektrik, tetkos ve havagazı tesisat! 
mevcuddur. 23/2/39 tarihlı va.z'ıycd zabtına göre birinci katı 13, ikinci ve üçün· 
cü katları yirmişer, çatı katı yedi, zemin katı dôrt ki cem'an altmış dört hra lra· 
dı olan ve tamamı 111 M2 olup bund&n 90 M2 bina ve miitf'bakbi bahçeden iba· 
ret bulunan gayrimenkulün tamamı açık arttırmaya lronmuştur. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 19/7/1939 tarihinden itıbaren 
937/3974 No. ile İstanbul 3 üncü icra dairesinin muayyen numara~.uda herkesin 
görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla ımalumat almak istiyenler, 
iŞbu şartnameye ve 937/3974 dooya nu'llarasile momuriyetimize müracaat et • 
melidir. 

2 - Arttırmaya iştirak ıcin yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbeti:ıde pey 
veya milli lbir bankanır. teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacakhlarla, diğer alfıka.dar1ann ve irtii.ak haklkı sahible • 
rinin gary:ri menkul üzermdeki haklarını hususile faiz ve masrruf'a dair o~n iddia. 
lanru işbu ilan tarihinden fübaren yirmi gün içind'e evrakı rnüs'bitclcrfle birlik. 
te memuriymd.ımze 'bildirmeleri icab eder. Aksi !halde ha-klatı tapu sicili ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin payllaşmasındnn hariç ka1ırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i~t:r:ık edenler arttırma şartnamesini okumuı 
ve lüzumlu maluma1 alm•ş ve bunları tamamen ka:bul etmiş ad ve itibar olu • 
nurlar. 

5 - Satış Emlak ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanun hükümlerine tabi ol
duğundan anezkür kanunun lfi incı maddesine tevfikan ikinci bir arttırmn ya
pılıma!ksızın gaıyrimenkul 8/9/939 tarihi-:ıdc Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
İstanbul Üçüncü İcra dairesinde yapılaca'k arttırma neticesinde üç defa bağırıl· 
dıktan 6onra satışa rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 
edilmiş elacaklan mecmu undan f az!a olmak şartile en çok arttır ana ihale edi· 
Hr. Böyle 'bir lbedel elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derl'ıal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kara~ı fc•sholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte .bulunan kimse arzetmış olduğu bedelle almağa razı olursa ona. razı ol. 
maz veya bulunma?.sa hemen on heş t!Ün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasırd::ıki fark ve geçen günler için yüzd~ 5 den 
hesa'b olunacak, faiz ve di~er zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memu
riyctimizce alıcıdan tahsıl olm:ur. (Ma:fde 133~. 

7 - Alıcı arttırma bedrıii haricınde olarak yalnız tapu, ferağ harcını. yirmi 
senelik vnkıf taviz bedelini ve ihale k:ırar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim vergiler tenvırat ve tanzıfot ve tellaliye resminder. mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakun vakıf icatesi alıcıya aid olmay1!) artt.rma bede
linden tenzil olunur. İşbu gayr: menkul yu!lrarıda gösteri~n tarihte İstanbul 
3 ncü icra :memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi daire. 
sinde satılacağı iliin olunu:-. 

Emlak ve Eytam Bankasından : 
İşl:>u gayr;menkulu satın alanlar arzu ederlerse 

Bank1ca takdir edilecek kıymetin % ellisine kadar 
Bankadan istikrazda bulunabilirler. (5763) 

Devlet demiryolhrı ve rm ınlırı işletmesi Umum idaresi Hal, ır ı 
1939 İzmir fuarı için satılacak yüzde elli tenzilli on beş günlük halk ticaret 

ibiletlcrinin mer'iyet müddeti cİz.mir funarı gişesinden tebdilen alınacak bu bi· 
}etlerin muayyen on beş günlük mer'ıyct müddeti içinde bizzat hamilleri tarı· 
f ından İskenderun istasyonuna da vize ettirilmesi şartile> on yedi güne ib.:ıg 
edilmistir. Fazla malumat içır. ıstasyonlara müracaat edilmesi. c3440ı> c5762, 

".....,......,......,."'""'""'"~-~-~ =-~- r - - - ... 
c N .. 
.... ~-...J-\ı ·- BAN." A.)I 

Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : lSTANBUL (GALATA) 

TiirkiyeJeki Şubelmı 

1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

NERSİN, ADANA Bür01u 

Yunani•tanJalıi Şubelmı 

SELAN1K. ATINA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kualar servisi 

,,. Doktor. 1. Zati Oget • 
Belediye karşısındaki muayeneha
nesinde Oğleden sonra hastalarını 

kabul eder. 

Son Posta 
Yevmi, Siya.si, Havadis ve Halk gazetesı 

Yerebatan, Catalçeşme aokalt, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ft 

resimlerin bütün hakla.h 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

-···--ABONE FıATLARI 
1 e a 1 

Sene Ay Ay AJ 
Kr. Kr. Kr. L. -----TÜRKİYE 1400 750 400 U50 

YUNANİSTAN 2840 1220 710 270 l 
ECNEBİ 2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Actre. 
değiştirmek 25 tu.ruıtur. 

Gelen evralt wm verilnıa. 
ilanlardan mes'uliyet alının-. ! 

Cevab için mektublara 10 kul'llflul 
Pul llAvesi lhımdır. ,, •.............................•.............. 

: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
İ Telgraf : Son Poltal ı· 
1 Telefon : 20203 

,'··························-----.. ........ / 
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350 yi mütecaviz Alhn madalya ve Zafer nişanlarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

Benzerine Avrupa mede ıyetin e bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ıztırapları azaltan\ 
bu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Ve memleketlerine hediye olarak gönderiyorlar. Denebilir ki İngiltere, Fransa ve bütün 
yüksek milletlerin Kolonyalanna faiktir. 

Kolonya e o la us udu 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın hafif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmak mümkün 
değildir. Hasan ve Nesrin losyonlarının bilhassa: Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokulan herkesi hayran bırakmaktadır. 

Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 
MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde 
MiDE EKŞiLiK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

HÜLASA: - i D ~ RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞİLIKLERİNI ve YEMEKLERDEN sonra bütün ricutta 

.... hiasedilen çöküntn ve AGRILIK ile kolayca mllcadele için HAZMIN en mtıessir müssahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz • 

. <· t. 

Satıcılarına : 
BUGÜNDEN İTİBAREN 

istanbulda Bira Satışı · 
İNHiSARLAR İDARESİNCE Y APILACAGINDAN 

Bayilerle Lokanta ve Gazino sahihlerinin siparişlerini 

aşağıdaki adrese vermeleri icap eder. 

İNHİSARLAR İSTANBUL BAŞMÜDÜRLOGO 

KABATAŞ· Telelonı 43799 
Siparişler Kamyon servisi ile temin olunacaktır. 

~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~ı'>BAKE~ ma~z~~nınsHttı~ ~ 

MALI.YE VEKAA LErı• ·ı kostüm ve pardesoler, emsalsiz 

ve 

TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: 
5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lu kanun ile 
tedavülden kaldırılması kabul olunan mülga, 

oonınmı cEmiYEli PiYANGOSU 
Tahvillerinin itibari kıymetleri olan yüz kuruşdan Türkiye iş 

Bankası Şube ve Ajanıları tarafından 1 Ağuıtos 1939 tarihin
den ıtibaren · tediyesine başlanacaktır. 

Tediye muamelesi 31. Mayıs. 1940 tarihinde hitam bulacağın
dan hnmillerin bu tarihe kadar Banka Şubelerine müracaat 
etmeleri ilAn olunur. 

• 
zamanın ııcı ır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

bir biçimdedir. 

SAGLAM 

I ŞIK 
ucuz 

Hali htızırda piyasamızın en zen
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
\'O mOsait şartlarla satılmaktadır. 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun aantımı .......................... 

•ahile 400 lruruı 
•ahi le ?50 )) 

Üçüncü ıahile 200 )) 

Dördüncü •ahile 100 )) 

iç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 ,, 
Muayyen bir mUdde~ zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak· 

lar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın tfcarl ilAnların~ 

aid işler için şu adrese müracaa\ 
edilmelidir: 

tılncthk KoUekttf 81rtteU 
hb.ra.ma.nzade Ban 

Ankara caddesi 

T O R N A C 1 A R A N 1 Y O R ~---., Son Posta Matbauı 
Her nev'i tezgahda çalışabilir tecrübeli bir Tornacı arauıyo::J. la- Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı 
teklilerin Galatada Çinili Rıhtım Hanı civarında Muradiye Hanımn s. Ragıp EMEÇ 

5 nci katında Fethiye Şirketine acele müracaatları. SAHİPLERİ: A. BJaem UŞAKLIGlL 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları besler, köklerini kuvvet· 
lendirir, dökülmesini Ö!ıler, ke

peklerini giderir. 

INGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za
manda harab olmaya mahkfundur. 
Terkibindeki tuzlu maddelerden 
dolayı ter bilhassa kumaşların ren
gini boyar. 

elbiselerinizi, iç çamaışırlarınızı te
re karşı korur. Teri kesmez, sade
ce mecrasını değiştirir. Her ecza -

ne ve itrıyat mağazalarında 

bulunur. 

~ll!llm> ÇOCUK HEKiMi -cmm-.. 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhıme Palas No. 4 

Pazardan maada hergUn saat 15 ten 
sonra Tel : 40127 

DOKÜMAN: 1 

Vilayetimi 
Bu muazzam eserin HATAY'a 

hasredilen birinci sayısı 

2 Aöuıtos 
Çarşamba gDnD ~ıkıyor. 

40 ııımlık tarihile, bntnn manevf 
ve maddt kıymetlerlle ve 200 
den fazla fotoğrtır ve tablo ile 

HATA Y'ı yeşutan bu eser 
7f'. BOyOk sayfa - 30 kuru9tur. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketindeıs: 
Yeni tesisatla faaliyete geçeıı 

Adonn fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santim IJ. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ır 
liklerl imalatı piyasaya arzed • 
miştir. 

1 Sipariş için Adana fnbrikaDJı~ 
veya Ankara Atatnrk bulvan .A.'fl 
apnrtıman No. 4 daireye mnraaaıd 
edilmesi. , 

Telgraf adresi: 18!:~~ t:::! 


