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Avrupa için kat'ı an yalclaşta 
inoınere son Bararını 

resmen oerllno bildirdi 
-·Mı·s-ır··-··a·s-1<·erı·· .... 11·eyeı·i· .. ·-·ve·-, 
ecnebi alesemililerler 

' manevra sahasında Almanlar, artık geri 
gidemiyecek kadar 

Misafirlerimiz Edirne gakınında ilerledik, diyorlar 
bugün Cereyan edecek SOn V8 mühim Çember/ayn bu aabah Londraga dlJndil, lnglllz 

lıablne•I garın milhlm bir toplantı yapıyor 

harb tatbikatlftl takib edecekler ltalyanların Polonyaya tavsiyeleri: "lngiltere ve 
Fransayı bir tarafa bırakın Almanya ile görüşün ,, 

Milli Şef manevraları 
dün de takib ettiler 

• 
Manevra sahasına giden Muır ask~ heyeti 4bideye çelenk koydukta" ıon.ra 
Edirne 20 (Sureti mahsusada eönder. nacaktır. Dlln öfHıye kadar manewa ,._ 

diğiıniz muharririmizden) - Manevra - hasında ıtam bir ~ hUkilnı 8'lr -
lar bugün kat'i neticeye ulaşmış bulu - (Deva1M S tnci 14*1ada) 

1 iZMiR ŞENLiK /Ç/NDE 

Dün açllan fuarı 
bir gecede 57 bin 

kişi ziyaret etti 

Milli Şef dün 
Edirnede 

tetkikler yaptı 
Climhurreisi Ed.irnenin 
içme suyu işile meıgul 

oldular 
Edime 20 (Sureti mahsusa& 

gönd~ı muhnrriirl:m.izd$)-! 
Mim Şef dün geoey:. ~ 
iatasyonwıda trmıl.erfude g~ 

ler, öJleye kadar imrahat ettikten 
80llt'a refakatlerinde Başvekil Re
fik Sa.yd.am, Nafta . ve Mil!li Mnda. 
f.aa Ve1ti11eıi ve maiyeti ertAm 
oMufu halde manevra Mbuına 
tefri1 etmlflerdir. 

(Devmm 3 ttnctt sayfada) 

Almanya 
Sovyetlere 

.200 milyon 
kredi açtı 

Alman - Sovyet ticaret 
muahedesi imzalandı 

Bedin 20 - Alman - Sovyet ticaret 
muahedesi dün burada ilnzalanmış •· 
hr. 

Londra, 20 (Hususi) - Beynelml • 1ıar Loııdraya avdet etrneğe baflamı.§ -
Jel vaziyetin tekrar hAd bir devreye lardır. 
girmesi üzerloo mezun bulunan nazır.. (Devamı l3 üncü sayfada) 

r CenubuŞarkiAwrupasının 1 
Len muallem,en yaman ordusu .J 

TCRK ORDUSU 
Ecnebi mühim bir devlet adamı : 
''Ehemmigetinizin bu derecesinden 

mağrur olmalısınız ,, diyor 
Bir /sviçre gazetesinin dikkate şayan mekales 

( Yazan : Ercumend Ekrem Talu] 
(Y8Z161 8 inci say fanın 4 ve 5 inci sütunlanııda) 

Fuarda izdehamdan 5 kişi yaralandı, 
16 çocuk da kayboldu 

Ticaret V ~kili ile Behçet Uz'un nutuklan 
Yan resmt mehafl.1den bfıdirild!ğl.. -----===--=-==-===-===-=====-====-----

ne göre, Alırum siyast ve iktısadf me- 1 Dünkü spor hareketleri 
hafffi bu muahedentn ild memleket 

münasebetl~ne ~eni bir hamle vere. Tekı'rdag ... lı 
ceği kanaatindedir. Bu, Alınanyanm 
geniş bir endüstri memleketi ve Rus. 
yanın da bitmez tükenmez bir iptidat 
madde memleketi olU§una istinad et • 

Bulgan bir saat içinde yendi 
meldedir. Almanya, Sovyet istihsali • 
tını alıp işlemek hususunda sonsu::ı bir 
alım kabiliyetine maliktir. 

(Devamı 5 inci ıayfad«) 

,. ............................................•... _..., 
1 

Yeni buhrana doğru 
Diplomatik muharebe 

son devrine girdi 

Sergi sa.rcıyınd4 vitrln'er Yazan: Muhittin Birgen 

ı · 211. H i İ · b .. ı ~-..ı <:? ... ı..· 'L--. ...... 1.41 la d nan (Yazısı .2 nci sayfada Hergün sütununda) 
zmır, v ( usus ) - zmır ugun ...uır. ~·ır 'ua.1 .. a.n.ı.R!'ımız o • ~vram ızünlerinden birini yaşamak • (DevaD11 11 inci sayfada) \.. .................................................. _ •• ) 

Tekir~ı dü.nkü güreıinde 
(Dün f8brin mahtellf yerlerinde çe.ıidli spor .ııareketleri oldu. Bütün lıa 
laaıekeüerilı relba 't'e Jazılana& 1 Mi~ k'toekunn) 



2 Sayfa 

Her gün 

Yeni bir buhrana doAru 

_ Yazın: Muhittin Blrpn 

IE5) u dünyayı idare eden kuvvet-
1.g) ]erden biri de, milliyeti yok, 

tabiiyeti yok, hudud tanımaz, zabıta • 
dan korkmaz, hatta utanmak nedir bil. 
mez, şahsiyetten ari bir serseridir: 
Dedi • Kodu. Doğru ve yanlış, haklı ve 
haksız, Dedi • Kodu efendi, ele avuca 
geçmez bir mahl(lk olarak, vardır, ve 
dünyayı baştanbaşa dolaşır, her yerde 
kendi rolünü yapar, tesirini bırakır. 

SON POSTA 

Resimli •akaleı 

İyi his .kalbdeu ,ölçülü his dimağdarh gclır. Bı:!sı ciaima 
ıavle!i J(Osterir, iklndıd. ise ilıtiyats.z ıhareketlere karşı fren 
va2: resi iörar. 

o 

=iki his --

Ka.binle bfar.m emirlerini t~lif edeb!iiyor musun'! fi!. 
ıinın lmdf:n gcrterdikleri yolda t~raudu ~ etmeden yilrüye
b!Jırs!n. 

Aiustel 21 

Sözün kısası 
-····-

Giderken ve 
Geldikten sonra ..... 
9'F ahsil veya shj iç!n Ti.u k!ye 

U haricine göndereccğimız tale.. 
beyi imtihana tabi tutarıı. İmtihanın 
ciddt yapıldığım, tahsil veya staj için ha
rice gönderilenlerin gerek bilgi, gerek 
zcldi, gerek ıst~dat! ve gerek milli scciyo 
'bakımından noksansız olduklannı kabul 
ediyorum. Onlar buradan teldük, grup 
grup yabaccı ülkelere dağılıyorlar •• se
neler geçiyor, dönüyorlar. 

Tahsillerini yapmışlardır, stajlarını 

bitirmişter1ir. B~:t. onları ellerindekı ya. 
hancı diplomalar, yabaTıcı staj vJsikalari. 
le tekrar ararnız:ı karışmış gördil~mb 

zaman, iş .makinesinin esas kollarını tes
lim ediyoruz: 

- Bura.da yaptığınız tahsile, harıc;to 

yaptığınız tahsil ve staj da inzımam e.. 
dince tam manasile birer i; adamı o:du
nuz. Bu .nıak~nenin esas kollannı çcv!re
bilirisiniz, eliyoruz. 

Mussolfni'nin yeni bir sulh pHinı 
hazırladığına dair olan rivayetler de 
Dedi - Kodu'nun eline geçti. Üç gün 
evvel bütün dünya matbuatının üze • 
rinde adeta ittifak ettiği ve hattA esas
larını bile öğrenip etrafa yaydığı bu 
pIUn, meğerse uydurma bir sözmüş! 
Meğerse bu plA.nı:n sahibi Mussolini 
değil, Dedi • Kodu'nun bizzat kendisi 
imiş! Alınan ve İtalyan matbuatının 
son iki günlük neşriyatını talcib eder
ken alman intıba budur. Böyle bir pla. 
nın ve tasavvurun külliyen gayrivarid 
olduğunu ileri süren Mihver matbua
tı, bunu karşı tarafın yeni bir manev
rasından ibaret olarak tasvir ediyor. 
O tarafın manevrası mı, bu ta-rnfın ma
nevrası mı, yoksa hakikaten Dedi - Ko
dunun kendi kendjsine uydurduğu bir 
pH\n mı? BUtiin bunlar şu dakikada 
bil~ğe imkAn yoktur; bununla bera. 
ber, Dedikodunun kAhinlik yaptığı za. 
manlar da olmuştur: Bugün uydurma 
olduğunda bu kadar ısrarla mürekkeb 
sarfedilen bir rivayetin günün birinde 
bir hakfkat oluvermesi hiç de imkAn
sız değildir. Bunun için,. bu bahis ilze. 
rinde hükmUmüzü vermeksizin hAdi -
selerin alt taraflarını görmeği tercih 
eylemek daha muvafık olur. 

] ~:1~2=~::::~:.=~:: 
~ -~ ?er olduğu gthi. çevirem!neyler ·de ola. 
"Lastik 11ilzlO . r--.................... - .......... --"'\ Yepyeni bir yor. Bu yüzde~ i~ makinesi iyi dv~ü-
A dam H b• f k yor. Fayda yer.ne zarar husule gel1yor. ., ergun ır 1 ra Dans numarası Bazan zararı çabuk görilyor, VJIZJyetf 

---- ıslah edi'yoruz. Fakat hazan zararın pel 
Senin derdine 

* 
Bu sulh plAnı ve beş dev'let arasın • 

da yeni •Jir konferans akti bahisleri 
etrafındaki dedikoduyu takib ederken, 
iki gündenberi, yeni bir hareket kar • 
şısmda bulunduğumuzu hissettiren bir 
hareket göze çarpıyor: 

Alman mal'buatı, bu bahis üzerinde 
yeni bir dil lrullanmağa başladı. Bu 
dile göre, Almanya, Danzig meselesi • 
nin halli hususunda üçilncü bir devle. 
tin araya ka~asmı ve binaenaleyh, 
herhangi bir enternasyonal konferans Ame:rtblı bir garson muhitinde clAs
aJ:...'iini kendi.si için bir şeref meselesi t& yüzlü adam> dıye anılmaktadır. Se. 
teldkki edecektir. cDanzig Almandır, bebi de, delikanlının yftzüne istediğı ıek
A!flıanya, A1manlığm doğrudan doğ • li vereblhnes'dlr. B6yle bir yüze tibin· 

çare bulunmaz 
J Eski dev~rdı?, bir kadın bir hocaya i 
! gitmiş: ı 

- Aman hocajendi, dem&f, benim ! 
derdime bi.,. çare bubn, kocam sa. f 
bahleyin erkenden evd~n çı<ıyc:", alc- i 
ıam«ın da ç.>k geı: geliyor ve cvt? gel- i 
dikten sonr.ı da bir keTtJ olsun d'5. i 
nüp yüzüme bakr.ıı~or. : 

f 
Hoca düş'llr.miiı: İ 
- Her reyin bir çaresi vardır, di

l ye cevab vermi~, belki senin derdine 

i
l de bir ~are bu\ımvr. Hele şu raftalci 

BiyaJı kabiı kitabı ver! 
Kadm sevmçte siyah kabh kıtııbı 

I raftan irnlirm!~, hoca kitabın yapraJç-
1 Zannı kanştırmış: 

I• - Bunda yok, he!e yeşil kablı ki. 
tabı da rajtan indinp ver! 

Kadm yeşil kablı kiıa'n du raftan 
indirmi§. Hoc.ı omı'ı :la yapraklan-ıı 
kanştırmış: 

- Gene ynlc! Yeşıl kab!ı:Jı oldı:}ın 
verde bi·r de sarı kablı kita!> t>!acrık, 
bir de OM bnJ.;ayır.1. meden bakabilir mı.tntz? 

ruya ~-*?ndis1ni alakadar eden bir me • Kadın san kabh kiıa?ı da vermi§. 
seleye üçlincü bir devletin karışmasını, lomatlar arasında konuşulacak şey~r Hoca kitabı:ı ycprn1.:iarını çcı•irmiş, 
kendi istik1Al ve şerefile kabili telif bir yok değil, fa'kat, hldiselerin artık da. Gözlü~ü yaprak.Zar arannchn Y""<! 
hareket olarak telakki edemez.» ma • ha süratle inlcişaf devri gelmiş olsa dÜ§m.Ü§, hoca alın g~dine takmış, ka. 

geç farkına varıyoruz. Zararın nc~in· 
den dönülse kardır amma: ~yle b·r yere 
gelmiş oluyoruz ki, artık dönmek ~çin 

imkan bulunamıyor. 

Bence, tahsil için, staj için yabancı 

memleketl'er~ gönderd~ğım:z gençleri, 
döndÜ'kleri zaman giderlerken tlbi tut. 
tuğumuz hnthandan daha sıln bir fmtt. 
hana tabi tutmalıyız. Hariçte elde ettik· 
leri bilginin, iş kabiliyetinın, inkişaf et. 
miş zekanın, kuvvetlenmif milll seciye. 
nin i'mtihanını kazanırlars:t, ancak o za
man iş makinesinin esas kollannı onlara 
teslim etmeliyız. 

Hariçte tahsile, stajıı gidenler de, dön. 
dükleri zam:ın ellerinde ıetirecekleri vı. 
sikalara :rağmen ikinci bir imtihana tlbl 
tutulacaklarını bilmeli, ve ona göre ha-
zırlanıp dönmelidirler. 

*** -----------------------------Dahiliye Vekili 
Üç Rus dansözünün icad ettikleri bu Yalova ya gidiyor 

dans numarası eski puthane~erde görü- • 
len ilfilılardan ilham alınarak vücude ge. Şehrimizde bulunmak.ta olan Dahili. 
tirilmiştir. Birbirinden güzel olan bu iiç ye Vekili Faik Öztrak bir iki gün sonra 

genç kız rakı.tlarını bllhass:.ı kol ve elle- Y.alovaya gidecelktir. VekH Yalovada bir 
rini oynatarak yapmaktadırlar. müddet kalarak istirahat edecektir. 

nasındaki neşriyat, Alınan gazetele • gerektir, İşler hangi istikamette inki- dın.a dikkatli di~:1<-at ·ı ba1:mış: 
rinde umumt bir mahiyet aldı. Bu neş. şaf edecelue edecektir; vaziyetin bu - _ Talihin! kiis kadırı, demi~, her /k v h d. Bı·r amele sagw elini. maldneve L-ptınfa 
rl tt yni d k l b·1 k 1.1. __ ,.. ıı t ı 'S i ı a u ı çocu"unun -- -.,, .. ya an a zaman. a çı an a 1 ece günkü kargaşa~ ~u ye ve meş. ı ıeyin bir çarem bulımur amma, bıı 0 
bir mana da şudur kı Almanya, şu sı- kUkiyet içinde devam etmesinden her ! senin derdin~ ça•• bulunmaz. kaçakçılıgı Eyübde Feshane fabrikasında çalı • 
rada sade Danzig meselesinin değil, iki tarafın da bıkımf olduğunu göste. ~ şan flator dairesi işçilerinden. Ahmed 
belki de Lehistanl'a Almanya arasında ren ı,ılametler vardır. '-------------' İngilterede Brigthondı temzilenmck oğlu Mestan, sağ elini makineye kap• 
ihtilaf mevzuu bulunan bütün mese • Yakın bir zamanda, diplomatik mu. Halkın hilcamuna üzere kendisine gönderilen bfr beyaz til- tırarak yaralanmış, yaralı hastaneye 
lelerin birden hallini istemek niyetin • harebenin yeni bir safhada en yüksek Vg"rauan ki ıkürkü kafuının haddinden fazla ağır nakledilerek müdavatı: yapılmıştır. 
dedir. buhran devrine gireceğini tahmin et • olduğunu gören kürkçü fÜphelenmiş, ı. 

İki gilndenberl Alınan gazetelerinde, mekle beraber, Mihverin de, 000 mu- Bir sinema san' atkarı çerisini aÇ'llllf, ve siyah b:r kP.seden bü- Kansının aileslnl tahkir edm adam 
cLehistandak1 zulümden kaçarak Al • kabil cephe almış olan İngiltere ve ar. yük bir elmas yüzük, ikı inci bilezık ve Büyi:Mcadada bir milddett.enberi arai• 
manyaya iltica eden• Almanlardan çok kadaşlannın da işleri bir harbe kadar bir de alıtın broş çık~rmıftı:-• . B~nla.rı~, rındaıki geçimsizlikten dolayı bnsındalll 
bahsetmeleri, bunların Ağustps ayı ip- sürüklemekten ictinab ed~klerine Alınanyadan ka~ar. bır Yahudı aılesının ayn yaşıyan Berç Selyan, evvelki a • 
tidasmda ade<lce yetmiş beş bine baliğ ben el'an imanımı muhafaza ediyorum. Hd çocuğuna ai'.i olduıtu. ve çocuklawı, şam kansının bulunduğu kayınpederl 
olduklarım söylemeleri ve bu hususta Ne Danzig, ne de diğer Alman • Leh ih. kendUerinin arkas:nd3 n Almanyadan çı- Vemerin evine giderek, zmhl içeri gir • 
bir takım acıklı tafsilAt vermekte ol • til§.flanrun mutlaka bir harb ile hal • 

malan, bize Sfidet buhranile son Çe • ledilmesi !Azım gelmez. Harb, bizzat =:~::~en .:~~:~~~~:~~ an~~~~~~:~~rini ~:f~!~·1 ~:ir Z:~ka=n ~l~:ecı: ko - Slova'kya buhranına tekaddüm e- bu meselelere değil, umumi politika 
den haftalan hatırlatabilir. davalanne, dünya hakimiyetleri iddi • Çocuka!' zuurc>t içindf' kalınca kürkü adliyeye verilerek, Asliye 4 ilncü ceza 

Son iki giln elime g~n Alman ga. alarma bağlıdır. Bu bakımdan her iki • sa~lar, kürkün yenı sahibi de temiz- mahkemesinde duruşması yapıJmıştır. 
zeteleri neşrlyatne İtalyan gazeteleri taraf da, kendisini harbe kadar gide • lenmelt üzere onu k!irkçüye göndermiş. Duruşması sırasında suçlu baıldnnda • 
neşriyatına aid muhabir hülasaların • cek tehlikeli bir oyuna atmamak için tir. ki iddiayı reddetmiş, dava bir ptıicDD 
dan aldığım tntıbaa göre, İki üç gün mümkün olan her şeyi yapacaktır. celbi için talilt edilmiştir. 
evvel göze çarpan sulh ve yumuşama Bu cmilmkün olan~ şartı içinde ben, artistin etrafını almış ve bu öyle an! bi; - ......................... ·-·-···· ...... --··--
havasına mukabil şimdi vaziyete daha hattA cmümkiln olmıyan> unsurunun hücum olmuştur ki Tyron9 Powe'\ halk T A K V 1 M 

..w4 bi h hAki d' H tt" b . b 1 nd ğu Lon<irada bulunan meşhu: sinema a: • .arasında sıkıfl'1llJ kalmıştır. Polis haik a-gers.n r ru rn ır. a a en o dahi gızl.enmekte u u u nu zan • t~.....: Tyr p b" + k d' · · ha 
intıbaı alıyorum ki, Danzig ve Leh • nedenlerden im. '-"~.: one owtYr ızza.. en ısının · ş rasın<ian güçlnkle bir yol açıp artı:;ti 
Alman ihtilA!lan etrafında cereyan e- _ il / , • m, rolu ~aptığı fihnlerrl~n birin\ seyrttmek kurtarabilmiştir. ResNnde okla gösteri-
den ve biltün Avrupayı alakadar ey • (A{,.uhı'tl.ın U...JıtUJJl!H. için gıttiği bir sinemadan çıkan.lcen halle len Tyrone Powerdir. 
Hyen bfiyü.k siyast ımilcadele, daha doğ. 
ru ifadestle, diplomatik muharebe, ar
tık son devrine ya girmiştir, yahud da 
gi~k üzere bulunuyor. Yakın bir za. 
manda Almanyanın yüksek bir sesle 
konuşmak ve tekrar kılıç şakırdatmak 
yoluna döküleceği intıbaını veren bu 
hareket, eğer aldanmıyorsam, pek kı • 
sa bir zamanda inkişaf edecektir. Bu 
defa sulh için çok tehlikeli dakikalar 
~eçirtme~\ mümkü.-ı olan sdn ve ağır 
sözler söylenmezden evvel, henüz dip-

1 STER 1 NAN, IS TER iNANMA! 
R.r dost ıcy!edt: 
.. Oün l:t'Ce 'biranın ucuzlamasını tt3'id etmek ht·:tıtnt 

tf:!şt:im, t>ve tirka" şişe yollayıp sofr:ui.ı ı;o~~ıt çocuk:a lçt. 
cektım. E·rıc!i Çarşıkapıda bir ysre utr.adırr.. yok dr·i•:cr. 
Sonra Bcy.ızıi ela iki yere baş vurdum. onlardan da aynı c~
ubı t~ım, arafüJan şeyi bulamamak insıını ı ıs~t'ğtnl ne de 

a:-tı:"ıyor, Koo;1rnya kadar uzand'ım, hiçb~ ~ yerde yolrlu. En 
nihayet: 

- S~b~b? aiye .sordum. Şu cevabı aldım. 
-- !-'ıatı \Jcuı."ıı~trnak rağbeti o ksdn: artırdı ki, A:ılrara-

d;r. .sırt ı.:na trN ler dolusu bira gr.ldi~ ha~dc b!itün İstan
bu la ••Pf;J:n 1y<ır, bazı yerler birası~ kalıyor •• 

1 STER 1 NA N 1 i STER iNANMAI 

Rami •İt• 
Ull 

Atuııtoı 
8 

GUNEŞ 

s. ı v. 
5 l6 

ıo 14 

.. "· z. 12 17 

&. ı 111 

A UST03 

21 ArMı .... 
lJSj 

Reı111I ~n -Hmar 
1039 108 

PAZARTESi 

Receb AIC 

"· 
6 

fkl.dl Akta-·· r· ~. D. u 
16 04 ,, 00 JO 41 
9 04 u 1 " 



21 A;ustos SON POSTA 
- - . --- . -- --·- ----- - -

TELGRAF HABERLERi 
Avrupada harb çıkarsa 1 

Amerika ne yapacak? 

Bir Alman askeri 
tayyaresi Fransız 
topraklarına indi 

Sayfa 3 

Ticaret Vekili bugün 
üzüm bayramını açıyor 
Dün lzmirde tetkikler yapan Vekil 

ferahlandıracak tetbirler alındığını 
müstahsili 
söyledi 

Efkan umumiye enstitüsünün açhğı dikkate şayan 
bir ankete Amerikalılann verdikleri cevablar 

İzmir 20 (Hususi) - Bugün saat 11 de ı Cezmi Erçin incir piyasalarile alAka -
Verdüıı 20 (A.A.) - 18 Ağustosta Ege vapurile şehrimize gelen Ticacet Ve doar ohlrak müstahsili ferahlandıracat 

saat 17.30 da bir Alınan askeri tayya. kili Cezmi Erçin vapurdıan inince beledi.. tedbiderin alındığını, yeni satış pazar 
resi Montfaucon'a iki kilometrelik bir ye Reisi Behcet Uzla beraber fuara git - ları bulunduğunu söylemiştir. 
mesafede karaya inmiştir. Bir otokar. miş ve fuar sahasında otomobille bir saat Vekilin arzusu üzerine yarın sabah 

Nevyork, 20 (A.A.) - Dr. Gallupun 1 nın her tarafından gelen ve muhtelif ta. la oradan geçmekte olan Fransız asker. süren bir gezinti yapmıştır Ticaret Odasında üzüm, incır tüccarla -
Mıarcsi altındaki efkarı umumiye ensti- ba.k:alann düşüncelerini alcsettiren ce- leri tayyarenin pilotunu tevkif etmiş- Vekil öğle yemeğini Şehir ~azin06Wl· rının iştirak.ile mühim bir toplantı ya -
tüsü Avrupada harb çıktığı takdirde A-ı vahların yi\zde 76 sı müsbettir. ier ve keyfiyeti hükı1ınet makamlarına da yemiş, müteakiben Kooperatifler U - pılacak. Cezmi Erçin yarın öğleden son. 
merika halkının hareketini anlamak için cAvrupada harb patlarsa ne yapaca- bildirmişlerdir. Otto Pecheigner is • mum Müdürü Muhip ve ihracat tacirle- ra Manisaya gidei'ek üzüm bayranunı a. 
yaptığı anketin manidar neticelerini nef- ğmuzı zannediyorsunuz!• şek!inde soru. minde olan pilot Verdüne sevkedll • rile görüşmüştür. çacaktır. 
retmcktedir. tan ildncl suale gelen cevabların yüı.de miştir. Verdiği ifadede tayyareci Ha -

cİngiltere ili! F'ransa. İtalya ile Al- 25 i Amerikanın askert kuvvetleı- ve mal- noverden Visbaden'e hareket ettiğini 
manyaya 'karşı harbe girdikleri takdirde zeme göndereceği, yüzd.l" 45 i yalnız mı:l- fakat yolunu şaşırdığını iddia etmiş • 
Amerikanın da harbe sürükleneceğini zeme ve cephane göndereceği merkezin. tir. Tayyareci yarım saat daha uçabi • 
zannediyor musunuz?> sualihe Amerika- dedir. lecek benzini kald1ğı için karaya in -

miştir. 
------~~----~------------

Milll Şef dün Edirnede tetkikler yaptı 
(Başrarafı l met ıa11tadıı P Nafia Vekaletince ele alınmasını iliw 

Reisicümhur geç vakte kadar manev - ettıler. 

Şanghagda İngilizlerle 
Japonlar çarpıştılar 

M k f • • • ra sahasında kal arı&, bu sabah kat'i ne. 
QS ova se ırımız ticeye varacak olan harekAtın inkişafını 

İçme suyu 

Şehrin içme suyunda çektiği mil§küla• 
üzerinde de tevakkuf eden Mi ıu Şef, su 
derdinin kökünden halli çareleri etra -
fında alakadarlardan izahat aldılar. 

Kalen·ın tarafından takib buyurmuşlar, ve geç vakit Edir -
neye doğru yola çıkmışlardır. 

k b 1 d·ıd• Milli Şefin tekrar Edirneyi şereflen -a u e 1 1 direceği halberi derhal şehre yayılmış. 
. .. . halk sokaklara dökülerek Kıyık mev • Hükumet Edirnenin su işile cıddi su -Japonlar hadiseyi vahim telakki ediyorlar, 

müzakereleri de inkıtaa uğradı 
Tokyo Moskova 20 (A.A.) - Yenı Turkiye 1_,. id llar d ld ~ ı.. .... 1a rette alakadar olacaktır. .. zuıne g en yo ı o u.nna6 a ·~ -

büyük elçisi Ali Haydar Aktay, bugun, t Milli Şef, saat 18.35 de beıediye bina.-
. . . .. d" mış ır. 

Sovyetler Bırliğı yuksek Sovyet ~va~ı Milli Şef ve maiyeti 17•50 de :Edime- sından büyük tezahürat arasında ayrı -
~nghay 20 (A.A.) - Japon ordusa -

nun sözcüsü gazetecilere yaptığı beya -
11atta, dün akşam bir İngiliz devriyesile 
Japon polisleri arasında tüfek ateşi te -

geçilmesinin artık mümkün 
ihtimalini bildirrnişti.l'. 

olmıyacağı reisi Kalenin tarafından kabul edılmış 1 d larak Karaağaç istasyonunn gelen tren. ye va runış ar ır. 

ve itimadnamesini vermiştir. Kıyık mevkiinde Edirne Valisi Ferid, lerine gittiler. İsmet İnönü gereyi ika -
J apon kmnandanJarınm karan 

atisine müncer olan hadiseyi Japonyanın Tokyo 20 (A.A.) - Domei ajansının 
gayet vahim telakki ettiğim söyle~ ve Pekinden öğrendiğine göre, şimali Çin • 

Filistinde 
Müsademe/er demiştir ki: deki Japon ordul~ kumandam Gene -

İ . . 7 1 eh' t ed ral Sogiyama bugun ark.adaşlarını top - Londra 20 (AA ) _ Hayfadan bil • ngılız çavuşu ~en o un a eş e - . . . · · 
k b . ki . ... 1d .. .. ,,_ .. d lıyarak bu- konferans akdetmıştır. dirilivor· 

re ır şıyı o uruI'Aen meşru ınu a • B k f ansta t--:1:_ J ·· " · 
faa halinde bulunduğuna dair enternas- u 0~ er. ' ~uu. - apon m~ • Müsellah bir A:ab çetesile yapılan 

1 1. . .dd. J k b 1 zakerelerı.ne inkıtaa uğramı~ nazarıle bir müsademede Ingiliz askerlerinden yona po ısın 1 ıasıru apanya a u e- . b" 
1 

h b d 
d J hkiı·-t 'lk l k İn . bakılabileceğine ve ınaena ey un an biri ölmüş, üçü yaralanmUJtır. Arab -emez. apon ta - ı ı o ara gı. ..a...ğ b''--..ıı- . t• ;ır....., , •• 
Iiz çavuşunun aleş ettiğinı isbat eyle _ ~ a ~ı.cı1.~ .vazıye 1 ....... ~ıı.amai.t uze~e fardan birkaç kişi yaralanm~tır. 

. . müessı.r tedbırler alı.nmasına karar venl. Muhacirler 
m.ı.ştır. ....... ı..+ · · 

&&A.&'j'•ır. Londra 20 (A.A. ) - Hayfadan bıl-
Müşahidler, Japon ordusunun bu ha- Tiençinde vaziyet dirHiyor: 

diseyi bahane eder~k enternasyonal mın Tie.ntsin 20 (A.A.) - Sular, Fransız 200 ü kadın ve çocuk olmak üzere 
taka üzerindeki tazyiklerini arttırma • 
sından endişe etmektedir. 

To\yo 20 (A.A.) - Tientsin müzake -
releri hakkında İngiliz büyük elçisi Cra
igie ile Japon nazırı Kato arasında uzun 
bir mülakat olmuştur. 

imtiyaz ınıntakasının ~ağı mahallerini 800 Yahudi evvelki gece gayri kanuni 
istilA etmiştir. İngiliz mıntakasmda el~- bir şekilde Filistin sahillerinde karaya 
t.rik telefon hizmetleri durmuştur. Bu çıkmıştır. 
mıntakadaki sokakların bir çoğu su al. ------------

tında katmıştır. Çinliler tehacümde de - Almanyanın iktısadl 
vam ediyor ve yiyecek azlığından ve 

hastalık çılanasın:!orkui.uyor. gene 1 kurmayı 

Başmüşavir Sabri Öney, Parti ve Bele • metlerine tahsis olunan belediye bina -
dijye Reisi Şerif Bilgen, Kıyıkta Milli sında geçirmişlerdir. Edirneliler Millt 
Şefin tevakkuf eden otomobiline doğru Şefe tekrar kavuşmaktan mütevellid se 
ilerleyerek arzı tazimat eylediler. vinçle gecenin geç vakitlerine kadaı 

Halkın tezahüratı bayram yaptılar. 

Bu sırada Milli Şef şoförün yanında Nusret Safa Coşkun 
oturmakta idiler. Kendilerine tazimle -
rini arzcden zevatın n~eli bir tavırla 
eHcrini sıkarak hatırlarını sordular. Yol
ları dolduran binlerce Edirnelinin c Ya _ 

De Valera Amerikaya 
gidiyor 

şa, varol, Milli Şef!, Avazeleri arasında Vaşington 20 (A.A.) - De Valera 
belediye binası.na geldiler. Be-lediye Rei- nın 23 Eyltılde cWashington• vapurl. 
sinin odasında kısa bir müdrlet .istira - le Nevyorka hareket ettiğini Irlanda 
hat ettier Bu sırada Riyaseti Cümhur konsoloshanesi bildi~ktedir. Vapur 
bayrağı belediye binasına çekiliyordu. 28 Eylfılde Nevyorka vasıl olacaktır. 

Binanın önünü d~ld~ran.halk durma - Vaşingtonda Roosevelt'in misafiri 
dan dmlenmeden Millı Şefı 'llloşlamak - sıfatı! birkaç gün kaldıktan sonra De 
ta, cyaşa, varol!> sesleri Edırnenin gok Valer: Nevvork ve San Franciskoyu 
kubbesinde çınlamakta devam ediyordu.. ziyaret ed~ek ve 2 Teşrinievvelde 

Tetkikıer Chicago'da açılacak olan Amerika - Ir. 
Bütün saatlerini ınanevraiara ve tet - 'anda kongresinde bir nutuk söyliye .. 

kiklere hasreden Milli Şef, derhal faa • cektir. İngiliz !büyük elçisi, İngiltere h:iku • 
metinin münhasıran mahalli Tientsin i -
§ini görüşmeğe devama hazır olduğunu 
söylemiştir. 

Londra 20 (A.A.) - Reuter ajansının 
Tokyodan öğrendiğine göre, Japon me -
hafili, İngiliz - Japon müzakerele.rine ta
mamile kesilmiş nazarile bakmaktadır. 

Königsberg 20 (A.A.) - 27 nc1 şark liyete geçerek masa başında Başvekili, -------
Alman fuarının bugün küşadı müna - Nafia Vekili, Kazım Dirilt, Edirne Vnli- İngiliz polisinin İrlandada 

Kato, mqzakerelerin inkıtaının önüne 
sıebetile nazır Funk namına söylediği si ve Belediye Reisile beraber şehrin ye- ele geçirdigv i planlar 
nutukta müsteşar Pfundtner, A:1man.. ni imnr planı üzerinde tetkikatta bulun. -====• 

lngiltere son kararını 
resmen Berline bildirdi 

yanın sulh niyetlerini ve fakat ayni du. 
zamanda her türlü ihtimale karşı koy- İstanbul • Edime yolu 
mak azmini ehemmiyetle kaydettikten Cümhurreisi şehrin belkemiğini teşkil 
sonra d<ınıiştir ki: eden İstanbul - Edirne asfalt yolunun 

Bugün, 1914 te malik olmadığımız üzerine düşen yolun iki tarafının açıl -
iktısadi bir genel kurmayımız vardır. ması lüzumunu işaret buyurarak iki ta. 
Biz, harbi iktısaden kaybedersek as - rafın da istiml9.kleri yapılması muvafık 

Londra 20 (A.A.) - Gazetelerin yaz
dığına göre İngiliz polisl, Irlandada bazı 
pliinlar ele geçirmiştir. Bu plAnlar, bir 
takım İngiliz devlet adamlarının, yük -
se'k rütbeli askerlerin ve sanayicilerin 
kaçırılmasını istihdaf etmektedir. İhtiyat 
tedbiri.eri ve mevzuubahs olan şahıslar 
etrafında muhafaza tertibatı alınmış • (Baştarafı ı inci sayfada) dildiği takdirde Fransa ile İngiltere, Po- kAeri. ~larak ka~amıyacağımızı. peka- olaca~ı m~t~.ıe~sın~ bulund~l~. Bel.c .• 

Bu sabah Yorkshire giden hariciye lonyaya verdikleri garantiyi tatbik ede. la bılıy~ruz .. ~ı~aenal<:Yh asken sa~a- diyenın yukunu hafifletmek :çın bu ışın tır. 
nazın Lord Halifaks, yarın (bugün) sa "ceklerdir. Siy86i cSunday Dispatsch. gn d~a oldugu ;ı~ı ıktısadı sahada da sı • 
bah tekrar Londraya dönecektir. zetesinin muharriri, Lord Halifaks'ın ha lahlanmış u unuyoruz. 
Diğer taraftan İskoçyada istirahatte riciye ınezaretine avdetinin İngiliz - Ja _ 

btilunmakta olan Başvıeldl Çember - pon müzakerelerinin akamet~ uğradığı • 
layn de yarın sabah Londrada bulu • na dair Tdkyodan alınan haberlerle ay
nacaktIT. Kabine Salı gü.ı;ıü için top • nı zamana tesadüf ettiğini yazmakta 
Jantıya davet ediJm~tir. Toplantııya dır. 
Çemberlayn riyaset edecektir. Almanlarm Po1onyaya hücumları 

Siyasi mahf<>llerde söylendiğine gö - Berün, 20 (A.A) ....- Alınan matbu-
re, kabine toplantısından sonra Büyük atı, Polonya ile demokrasiler aleyhin
Britanyanın önümüzdeki üç hafta içinde deki hücumlanna gigtgide şiddetini 
her türlü ihtimallere karşı hazır bulun- artıran bir lisanla devam etmekte ve 
ması için alakadarlara emlTle:- verile • Polonyalı taşkmlıklarile vaziyeti ze • 
cektir. hirlemekle ve demokrasileri de Polon 

Gazetelerin verdikleri malumata gö - yayı bu tecviz edHemez hattı hareke. 
re İngiltere ve Fransa hükumetleri Po - tinde teşvik ve bu suretle de dünyayJı 
lonyanın istiklali tehlikeye ,konulduğu harbe sürüklemekle iftham eylemek -
takdirde derhal harekete geçeceklerini tedir. 

lzmirle Avrupa şehirleri 
arasında telefon 

muhaberatı haşladı 
İzmir 20 (A.A.) - İzmir ile Avrupa 

şehirleri arasında doğru telefon müka -
lcmesi bugünden itibaren başlamıştır. 

İzmir aboneleri, İstanbul üzerinden te -
lefon irtibatı mevcud Avrupa şehirleri. 
le görüşebileceklerdir. 

Amerikada feyezanlar, bir 
tren yoldan çıktı, 17 

yaralı var 
Beri.in hükumetine resmen bildirmişler

dir. 

Nevyork 20 (A.A.) - Dündenberi A -
İtalyanlara göre kat'i an mer&anm şarkına düşmeııcte olan yağ. 

Roma 20 (A.A.) - İtalyan matbu- murlar bir çok kazaya sebeıb olmuş ve 
Vchamet arttı atı, vaziyetin çok ciddi olduğunu yaz- bilhassa cMavi tren• yoldan çıkmıştır. 

( Dünkü şiddetli sağnak 

Londra 20 (A.A.) - cSundan Times. makta ve tehlikeli siyasi mes'uliyetini 17 yaralı vardır. Feyezanlar yollan ve 
gazetesinin diplomatik muhabirine göre tamamile demokra9'lere . atfey~ed:iği ekinleri hasara uğratmıştır. Daha şim. 
Lord Halifaks'ın ansızın Yorkshire'den Polonyanın hattı hareket'inı takbıh ey diden birkaç milyonluk 7.arar vaTdır. Dünkü sağnakta yol Zarı ka.plıyan sular 

J 

J, 

Londraya avdeti beynelmilel vaziyette - !emektedir. --- Dün öğleden evrel şehrimizde şid - tramvay yoldan Ç~ fakai bir ha-
ki vahametin artması ne alakadardır. cVoce d'İtalia> diyor ki: Bir Alman vapuru · dctli sağnak halinde yağmur yağmış sar o~amıştır. Belediye Wnizllk a • 

cSunday Ekspres> gazetesine gelen Kat'i an yaklaşmaktadır. Danzig ve karaya oturdu ve .şehrin çukur yerlerini su basmış • melesı kapanan tramvay yolunu kısa 
malılmata göre F·ransanın ve İngiltere - Korridor'dan doğan bu gerginlik artık . . . bir zamanda açmıştır. 

1 f d h l devam edemez B mesele derhal ha] İzmir 20 (A.A.) - Slazburg ısımlı AL- tır. n·· k"" w 1 t irll Kaba 
nin gelecek gün er zar ın a usu e ge - . u • man vapuru evvelki akşam İzmire ge - ı Sağnak yarım saat kadar devam et- unı· u .ya~ur a~ı.!1__~-. e , • 
!ebilecek istisnai vaziyeti karşılayabil - ledllmelidiT. Bu mesele iz'anla mı yok liııken Çamaltı açıklarında karaya otur- ı m'iş ve Şişhane yokuş1ma sellerin sü. ta~.. ~~~ar lıutU~ı~ ll~lID 
m.eleri için tedbirler ittihaz edilecektir. sa kuvvetle mi halledilecektir ? Bu, Vı d 2 500 ton çime t İ .. kl d"ğ' kumlar tramvay yolunu kap mudurlugu karşısındaki ıstinad du • 

Bu gazetenin yazdığına göre Maca - Polonyanın elindedir. Polonya Danzi- :~şt~;İedi;.ı'~i~ea ai.d dört otobü; ~~ı:n: ~;m~. 1 ~yoğlıı ile İsttı'lbul arası."lda varlarmdan birisi de .!ı.kılın.ı.ş, bu y~ 
ristanın askeri işgal altına alınması Po. g1 m uhafaza edemiyeceğini ötedenbe - makta idi. Kurtarma ameliyesine devam tramvaylar bir müddet işliyememiş _ den yol kapan~rak munakalat bir müd 
lonya hülru.meti tarafından memleketin ri biliyordu ve esasen Gdynia'yı. c a olunmaktadır. tir. Bu sırada Bankalar caddesinde bir det ~kteye ugramıştır. 
istiklAlini tehdid mahiyetinde telakki e- · (De1X1mı ıı ncı ıa11f ada) 

• 
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Ramide amele dolu bir 1 

kamyon devrildi 
Kavga ile başhyan 

Uç yaralama vak'ası 
DikillUıita Emirhan sokağında oturan 

Zahire borsasında bir 
haftalık vaziyetin hülisası 

DOnkU kaza neticesinde bir amele öldU, 
tt1melede ağır surette yaralandı 

d
16 YS<lihri'n~ Ali~ ad~~ soki~kbt~ 30 yaşın- Piyasada sahş muameleleri normal şekilde devam UÇ a a arasın\.Wi un e& ır mesele -
den dolayı kavga çıkmıştır. Bu kavga • etmiş bazı mallara dış piyasalardan talebler artmıştır 
da fazla hiddete kapılan AH, bıçağını çe-
kerek Sabriye hücum etmJc:, kal ... asından Piyasada ııat.ş muamelclcrı normal §e- lu 110-111, Konya damgalı ve Ilgın 106. 

DUn "sabah Ramide bir kişinin ölü· liyeye de bildlrllmi.ştir. Dün nöbet.çi ve belinden ağırca yaralaı:ı~tır • .., kilde devam etmekte, bazı malları dış 108, deri mai.lan 70-75 kuruştur. 
mü, üç kişinin de yarallanmalarile ne- bulunan müddeiumwni muavini Or - Yaralı cankurtaranla Beyoğlu hasta _ piyasalard-an taleb ve altika artmaktadır. YAPAK: Devamlı 1alebıer ve h:ıra
ticele~n feci bir kamyon kazası ol • han Köni derhal kaza mahalline gide- nesine kaldırılmış, suçlu yakalanarak. Bu alaka bithas5.a de:ı, tiftik, ·yapak, kıl .retli satışlar dı)layısı:e piyasa snğ!omrlır. 
muştur. rek, tahkikata başlamıştır. Belediye hakkında tahkikata b~lanmıştır. gibi hayvani maddelere daha fazladır. Yapüan sa~ış\arın çoğ•.ı Alrr.anya ıçin ya. 
Yaptığımız tahkikata nazaran, facia mühendisleri de vak'a ye~de bir ke- Çocuk yüzünden çıkan kavga BUGDAY: Anadolu, Trakya ve liman- pılmış, bu arada ycrıı fabriknlnr da bü-

şöyl.e cereyan etmiştir: şif yapmı.Şlardır. HAdise~ fenni se - Fenerde İncebel sokağında otııran Hü lardan buğday müvaredntı devam et- yük mübavaa faaliyet~ sarfetmişlerdir. 
Şoför Ha'kkının idaresindeki kam • bel:Ji alınacak keşif raporıle resbit o - seyin ile ayni sokakta Şükrü arasında mekte ve gelen mallar Entılmaktadır. Hafta içinde piyasay.ı 255 ton yap:ık gel· 

yon dün sabah 6,30 sularında Küçük- lunacaktIT. Tahkikata devam edilmek. çocuk yüzünden bir kavga çıkmıs, bu Sert buğdaylara Almanyaclan taleb vu. miş, 2850 ba•yz miktarında satışiar ol-
köye çalışmak üzere 15 a~le götür • tedir. • kavga sırasında Şükrü eline geçirdiği bir kubulmuş, verileıı fiat m:lsai:l görülme- muştur. 
mekte iken kamyonda buluınan otomo Motosikletie bisiklet çarpıştı taşla Hüseyini başından yaralamıştı.r. dlğinden İ§ yapılamaır.ışm. Fiatlarda de- Trakya, Bandırma. Bursa malları 65. 
bil sahibi Hamid, yolda şoförden di • Dün, Büyükdere asfalt yolu üzerin- Suçlu, yakalanmıştır. ğ!şiklik olmamıştır. 1-2 çavdarlı Pkstra 67, Çanak~uı:c Gelibolu, İzmir ve İznut 
reksiyonu kendisi kullanmak üzere al- de Derbendderesi civarında bir oto - Üzüm yüzünden çıkan bir kavga ekstra Po~atlı mollan 6,16.6,1 7 , 4-5 çav- malları 60-63> Karahısar, Kütahya, Bol· 
mı.ştır. Kamyon sahibi direksiyonu IA. mobil • motosıklet müsademesi olmuş Yeniköyde Cami soka~mda oturan Nu darlı Ankara ayarı malları 5,28-5.33, 9-10 vadin, Eskişehir, yozgad malları 52-53, 
yı-kile idare edememiş, birdenbire di- tur. ri Karagöroğlu ne, ayni semtte oturan çavdarlı K~mya malları 5.2~-5,26, 6.7 Ankara, Polatlı. Konyn, Kırşeh:r, Orta 
reksiyonda yaptığı bir hata f:se koeko- Tanlabaşmda Sahzağpcında 84 nmı Anastas ve Yani arasında, üzüm almak çavdarlı sıra Anadolu sertlerı 4,32-5,00 Anadolu mallar1 50.51, yıkanmış yün 70.. 
ca kamyonu gürültü ne yolun sağ ta. maralı evde oturan dökmeci Andon yüzünden, bir kavga çıkrnırtır. Bu kavga 9-10 çavdarlı Trakya mallal'l 4,30.4,35 ku 71, tabak yüulen 50-5il kuruştur. 
rafındaki hendeğe yuvarlanmasını ın. o?Iu Yani motosıkletle Büyükde~ye sırasında Nuri Anastasa bır kafa vura • .ruştur. DERi: H.lfta zarfında piyasada miihim 
taç etmiştir. gıtmekte iken D:rbend prevantorı • ırak dud-ağı.n~an, Yorgiyi de yere yuvar- ARPA: So:ı günlerde Almanyadan e- faaliyet olm'.ıştuı-. A1many.ı ve İtalya 1-

K ti . ..._ k .......:. ... _ L....1 yomu yanında Buyükdereden gelmek- lamak suretile, sol kaşı üstünjE'n yara heınmiyetli taıebier olmuş Samsun Bın- çin taleb ve satışl;ır devam ettiği gibl, 
aza ne cesınue amyumJA vu unan . H , ... ..zı...d ki ı - ' • 
led H kk Bedri Ha. Ba te olan şoför asanın ıuare::ıı.ıu e atnlftlr. ,dırrna ve Mersin liınan1nrında mü hım bu memleketlere ynpılacak yarı mamul 

ame enh',Jl~f ı, :t rin'd ~:e Yt· 1660 numaralı taksi ile karşı1aşmış, Zabıta suçluyu ya.kalıyarak, tahkika. sat~lar yapılınıştı:-. ihracat için de yerli fabrikalar küllı~·ctli 
ram mu l.Cll yıerJ.e en &ıs·u wre. .. ti . •- ed"""' d "dd tl t.o ,_ b la..,.,,...,... 1 .. b , ı sura nı Kesem ıb'n en Ş'1 e e o • " aş • .......,....... Mahsulün bozuk olduğu rr:ıntakalarda ma mu ayaa etmiş.era!:-. 

· te yaralanmışlar, kamyon da hasara bil t MU d · ·· mo e çarpmış ır. sa eme esnasm- Ö itışhk yemliıt ihtıyacım karşılamak uze- Keçi derisi 100 adeoii rn r ı kilogramlık 
uğramıştır. Derhal, sıhht _imdad oto • da Yani başının ilç yerinden ağır su • tekine berikine re yüksek fiatlar'.a milb~yaaı yapılmak. mali.ar çifti 190-205, oğla'< 100 i 65 kılo. 
mobillle Gureba hastanesıne n.akle<li • rette yaralanmış ve belkemiği kırıl • S k · tadır. gramltk mallar çifti 140·15"1. kuzu nde1i 

1 b yaralılardan Hakkı kurtarılması • mıştır. Otomobilin de ön çamurluğu ar tn f t ltk eden bir Anadolu malları dökrnc> Haydarpaşa bir ki'loluk malların çifti 150-165, s1ğ1r 
na vakit kalma~ ölmüştür. Diğer liç hasara uğramış, fakat içindekilere bir Sarhoşu yaraladı /ar teslimi 4,03-4,0J, Marmara ve Trak~·a kuru kilosu 62.6f-ı, salamura 42-43, kr;yun 
am~eden Bedrlnm yaralan ~k ağır, şey olmamıştır. . malları çuvallı iskele teslimı 4,:Jô-4,07 hava !kurusu kilosu 65-68, tuzlu ;:;,!_55 
atekilerln llisbeten hafiftir. Yaralı Yani imdadı sıhht otomobi • Mehmed isminde bir gencin sarhoş o- kuruc-tur. 

kuruştur. -x" 
!Facianm tahkikatına Rami. jandar- lile Beyoğlu hastanesiıne kaldırılmış, l~rak, ~ta şuna buna takılması feci Keçi kıUan kırkım mallarına d:ı Al-

ma karakolu vaziyet ederek, h!dise ad soför yakalanmıştar. bır hAdıseye sebebiyet vermiştir. Hadise SUSAM: Piyasa sakindir. Antalya, A-
. şudur: lanya, Mersin, Fenike ve Fethiye gıbi ~:.:. manyadan talebier artmış ve fiatlar yıik .. 

ık 
• h t t b • sam istihsal mınt.aknlarıncla mahsulün selııniştir. Klrkım malları 55-5(}, tabak 

ı'ncı ava aarruzu ecrn esı o~~a:!n~~~i:ra:r o~:::::.ınd~:~~ iyi olması alıcıları istica! etmemeğı;: sevk mall'arı 22
-24 kurı:~tu ı·. --

sıle Galatada bıT bırahaneye gıderek, sa etmektedir. Spe>külatörler düşük fiat frk. Bi k ,J 

d k ı d ı k 
lif etmekte olduğunda~ sabşl<ir olma- r auın, yangın 

O .. DU .. mu .. Z e ı• uu .. Il ftf e yapı aca :~~:eçı~~C: ;h~~~iei~o:~ d; mıştır. Feryadigle mahalleyi 
rumeğe ve yol Ustunde rastlad1ğı kim • Yeni çift çuvallı mallar iskt?l~ tPslimi Ayak /andırdı 

Tecrübe günü ve saati gizli tutulyor, t-lava Müdafaa 
Genel Komutanlığı halka yeni tavsiyelerde bulunuyor 

selere söz atmağa, sarkıntılık c1meğe b~ 14,30-14,32 kun:J'.' ~tır. 
lamışb.r. P!RlNÇ: Gelen mallıu· derhal satıl. Küçükpazarda Yenihayat sokağında 

makta olup, pıyasa normaldir. Bu seneki Ali isminde birine aid evde oturan 
Bu yüzden sokaktan geçenlerden bi - rekoltenin lyi olduğu hakkındak• haber- Huriye isminde bir kadının Jıeyecan 

rile aralarında fiddetli bir kavga başla - ler istihsal mıntakaı arındnn alınan ma- ve telaşı, sebebsiz yere itfaiyenin ccl • 
. . .. mış ve karşısındaki birdenbire bıçağını 

Hava Taarruzu Komisyonu dün Vi- liye bu hususta aıncak yol gostermeğe ç..11-e ,,.,_ M hm d" k lb" .. . 
1 

lfunatla teyid edılmektedir. bini icab ettirmiştir. 
ardım d t:.A rç'A, e e ln a ı uzerıne sap a. 1 l H d be v IAyette toplanmı.ş ve evvelki gün ya. y e er. mıştır. T FT K: Haftn zadmda piyasada ynl- uriye, ev e nzin ocagını yakar .. 

_,.,,.. birinci hava taarruzu neticesi 4 - Hava tehlikesinden korunmn i- nız Alınan alıcılar! faaliyet sarfetmi§ler. ken ocak birdenbire parlamış, kadın 
..-~ Mehmed kanlar içerisinde yere yuvar-bırlclonda ·kat't rapoıil.arı tetkik etmiş.. çin havadan gelecek mermilerin patla- dir. Piyasay:ı 133 ton tiftik gelıniı, 1050 ocağı derhal sokağa atrnaklla beraber, 

1 k la d b Tanmı~ meçhu~ phıs da bu sırada firar bal ·tt·k k d ,J h l d eli b -tir. ;ropıaıntıda bu~ yapıd.ecak masile hU6Ule ge ece sarsıntı r au, u ya tı ı satışı ay eııilmi~tr. a ecan an •yangın var-> ye agır. 

t1an ikinci hava taarruzundan korun. mermilerin parçalarından, tayy.;rderin etmi~tr. natlırr oğlak malluı 125-130, Kaıra- mUitır. Bunun üzer.ine komşuların ih. 
ma tecrübesi hakkında da gönı.,ülınüş atacak.lan maıkineli tüfek mermi!erindıeıı Yarası ağır ve tehli!keli bulunan genç. hisar, Kütahya ayarları 109-112, Ankara, barile vak'a yerine itfaiye yetişmiş, fa. 
tfi.r. korunmak lazım geldiği gibi yerden bi. derhal imdadı sıhhi ile Beyoğlu Belediye Bolvadin malları lO"i.lOR, Çerkeş, Gere- kat ateşin bir yere sirayet etmediğini 

Hava taarruz ve denem&lerl için harb zim toplanmızın ve makinelii.erirnizin hastanesine kaldırılmıştır. Firari suçlu, de, Bolu 103-loıi. Kastarnon•J, Sefranbo- görerek, tekrar geri dönmüştür. 
hali 1 s Ağustoe Sah günü. ~lamı.ş tayyarelere atacatı mermilerden ve par- he.r tarafta zabıtaca aranmaktadır. 
w bitimi henüz il.An edilmemiştir. çalanndan da korunmak icab eder. Ay. 
Trakya manevralarının bitmesinden rıca tayyarelerden atılacak gaz tesiıre. 
evvel tehrimizde ~ni bir hava taar • rine karşı da emniyette bulunmak iA.z.ım
nızundan korunma OOcrilbest claha dır. Bunlardan sabnmaık !çln açıkta do-

Mısırın Tilrkige elçisi 
Evkaf Nazırı oldu 

laşmam.ak ve bir artü altında bulunmak Mısır Hariciye Nazın Abdülfettah 
)"&p11lacak ve bu tecrübede, birlnei tec. icab eder. Yahya Paşanın memleketimizi ziyare. 
rQıbede gtsrülen bazı ufaktefek hata • Sıgmav cak yerler ti sıralarında Mısırın Ankara elçiliği-
!ann tekerrür etmemesi temin oluna. · ·ı Abd ..,__,_ 5 - İnsanları ve korunması lüzumlu ne getın en ürrahrnan Azam Bey 
~ır. urnıci hava taarruzunun hangi M 

şeyleri ha~adan gelecek tehlikelere karşı yeni ısır kabinesinde Evkaf Nazır • 
gün yapılacağı, birinci tecrü~ ol • koruyaeak oran yerlere sığınak denir. Bu lığına tayln. olunmuştur. Mentleketi • 
duğu gibi gizli tutulmaktadır. sığınalklar mermileri, mermi parçalarına mizde kısa bir müddet Mlsırı temsil e. 

Şıeihrlrnizde, Hava Kumandaruığıı ve gailere karşı koruyacağına göre baş.. den Abdürrahman Azam Bey, hüktl -
emrinde dlmak üzere bir passif MU • ka başka kalınlıkıta veya tertibde olur- metinden aldığı rnüstaoefi davet telgra. 
dafaa Komutanlığı teşkili karaıılaştı • lar. Bunlar iYi düşünülerek yaoılırsa fı üzerine evvelki akşam Kahireye ha. 
nlrnıştır. Bu kumandanlık İstanbulda faydalan büyük olur. . reket etmiştir. Yeni sefir tayin olu • 
passif müdafaa işleri üzerinde ça~a .. 6 - Bi:r evde sığın&'k. olacak yer, en nuncıya kadar bu vazifeyi VekA1et 
cırktır. iyi olarak evin alt kat veya bodrumudur. Müsteşarı Muhammed Muharrem Bey 

Hava Müdafaa Genıel Komutanhğı, Bu alt kaıt veya bodrumda bir odavı aı- ifa edecektir. 
hava taarruzlarında halkım.ıZln riayet ğınak olarak hazır bulundurmak he~ «ile --------
edeceği hususat hakkında bazı tavsi • sahibi için mümlcündUr. Bu gibi sığmak.. Matef~rrllı: 

ki emekli Generalimizi ebedi istirahatgAhlarma tevdi ettik 

ye'lerde bulunmaktadır. Bu tavsiyeler lar tam isabet haline göre değil, pM'ça 
fUDlardır: tesirine karşı koruyacak halde buhmuraa fiçüncü Umumi Müfettiş baıftn . Vefatını teeaiirle haber v~ mil.llld erkAıı, veremle mücad~le ceıniye. 

1 - Havaya karşı 'korunma tecrill~lc. kAfidir. celiyor Askeri Temyiz Mahbımesi ikinci reis • ti iza.1.a.n memumun dostlan ve başta 
rinden maksad haldld düşman taarruz- 7 - Her apartrrnanda bodrum kııtlen Üçüncü Umumt Müfettif Tahsin Uzer lifinden mötekaid Ge'Deral Galib PMi • askeri muz.ika olmak üzere bir kıt'a aa-
Jan vaki olduğu zaman nasıl konu•mnk sığınak olarak kulhlnılmıılıcm. Bina çmt- bugün Tarı vapurile Trabzondan ,ehri _ nerln cenUNi dürı menmnle kaldırıl - ke.r, bir müfreze polis ve Maltepe askeri 
Jtmn geldiğini öğrenrne-kt\r. Bunun için tüğü zaman enkaz altında kalmama.k için mi~ geleMtır. Tahsin Uzer rahatsız mıf w Edinıekapı f81ıidliğin.e defııed!ll - lisesi talebeleri hazır bulunmuşlardır. 
fstanbulda yapıları ve yapılacak obn ha- bu bodrum katla:ruıın dayanıklı bir hale bulunduA'tınd&n dört aıylik bir mezun! • miftir. Bir aSker, merhumun siyah bir kadife U.. 
ftya karfl korunma tecrübelerinden Mr. konulması IAzıımdu'. Bu da, ya pr,t.reller- yet almıftır. Umum! Müfettiı mezuni • Şehrim.izde bulunmata olan Kahire zerine konulmuş olan istikl~l madalya .. 
kes kendisini, çoluk ve çocuğu ve malı le veya direklerle temin edllir. Ap.artı. yetini~ geçirecek ve tedavi 0 • topçu kumarıdam tüJneeneral Hüsnü E1ı. sını t~ı.nu~tır. 
tçhı Mler yapmuı lhmı geldtftnl düf(ln- ınenınm büyüklüğüne .~öre bu i§ler biı l:acaktır. zeydinin reialiğinde!ld Mısır aSk~ hey - Namazı Beyazıd camisinde !kılındık • 
meli ve bilmelidir. mühendis veya lblr mimar tarafından eti cenaze kaldırılmadan evvel Gülhane tan sonra cenaze otomobilile Edirnekapı• 

2 - Havaya k&r§ı korunmada "1 ,l;.l tanzim edilirse faydalı olur. Şehremini Halkevinde hastanesine gelmiş ve bu!"a-da yapılan ya götürülmüş ve şehidliğe defnedilmiş-
nokt8ı1'1 temel taşı olar!ik ıözOnünde bu- Ahşab evlerin sahibleri ne yapacaklar? orkestra dersleri merasimde hazır buhınmu§tur. Mısır hey tir. Mezar ürerine 15 kadar çelenk ko • 
lundurmalıdır: 8 - Bahçesi oı..n evlerde bahçenin . Şehremini Halkevinden: Evimizde tef- m cenazeyıe bk dıt 99lenk göndemıif • nulınuştur. 

A - Can korumak. bir kenarına siper halinde 11Jına.k yap- kil edilen ve dej'erli san'atkArl~nmızm tir. Gülhane hastanesinde tedavide iken 
' B - Mal korumak. mak en ameli bir işdir. Bu sfperleor aile. idare ettitl orkestrada çahtlllik htlyen- Gerıeral Galibin oenv.:esi saat 11 de vefat eden Genel Kurmay sıhhat mü .. 

8 - Can ve mal korumak içtn yalnız ntn mf!ktaırma ffe'e genftçıe olrnalıdı.T. lerln hergü.n öt!eden ıonra ev sekreter. Güllıane huta.nesinden kaldırılmış ve el fett4liğinden miltclmid tümgeneral dok.. 
hiMtômettn, yalııız belediyenin if yepma. Siperlerin &1leri makineli tüfek nW!!'m.L lflhle müracaat ederek kayıdlannı yap- ler üstünde Beyazıd camisine götürül! - tor Avni Sanalın da cenazesi dün Gül~ 
911\ı ibeldemek doln.ı C!eğildir. Herkes lerine ve bomba pa.rçaJ.arına dayıuı&bll- tırmalan ilin olunur. ınüftür. hane hastanesinden askeri merasimle 
kend~ ve her .ne sahfbf kendi ailesi- mek için kapalı olmalıdır. Bunların tlstü Sarz 91ıl:rna derecesi mevzuubah' değil- Cenaze ımera.siminGe iehrimizd~ bu - kaldırılmış ve general Galibin cenazesi· 
ni nasıl koruyacafını düpünmeli ve ha.- muhtelif .IU1"ette bıpanabtlir. En buitıi dil'. Hiç 'bilmiyenler veya az bileııler içJ.ıı luDa.n generaller, emniyet umwn mUdü· le beraber Edirnekapıya götlirülcrek şe. 
zırlamahdır. Hilkt\ı:Mt ve belediye aha. (Devamı 10 uncu sayfada) <le aıy;nca ders ıösterilecektin ıil Ali Rıza Çevik, saylavlar, askeri ve hidliğe defnedilmiştir. 
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Adanada hayat pahalılığı'Sams~ı. v~lisi _şere~ine 

Mısır askeri heyeti ve ecnebi 
ateşemiliierler manevra sahasmda 

. .. d. . parlıhlerın zıyafetı 
ıle mucadele e ılıyor Samsun, \Hususi) - Genci llaşkanlık 

Misafirlerimiz Edirne ya~ınında bugün cer~gan 
11decek aon tatbikatını takib edecekler 

Adana Vilayeti, Adana be1ediyesi işbirliği yapacak, 
ve bilhassa yiyecek maddeler Üzerinde durulacak 

• 

Divanının son karan üzerın~ C. H. I·. 11. 
yön.kurul Başkanlığmd·m çckıl<.>:ı Vali 
Fuad TulQXlJın şerefine Partilıkr tı..r::

fından Şehir K ıtiblindc bir ziy~fet vr.nl
miştir. Ziyafet ço~ ... samımi bir hava için. 
de geçmiştir. Pa:ti vilayPt idare hryeti 
reis vekili verdıği bir söyleve!~ 3 .!=•:.1e

denberi tam bir ahernc ve s.:ıınimıyet a
rasında geçen çaltşntalan y:'ldederek ~eY. 
gi ve şükran duygu~url izl,:ı.r e•mı~tlr. 

Vali Fuad Tuksaı buna bir söylevle mu
kabelede bulunmuş, Partı!i nrkadaşla

rından gördüğü müzaheret ve itımad h:ı. 
tıralannı her zaman muhafaz \ edl'CP.ği

ni eöylemii ve Halk Partisı hükumet:nm 
bir valisi sıfatil~ Partıye aid hızmetlerı 
gene elbirliği ile ifaya çalışmağ~ b!r va
zi'fe !bileceğim söy 'c:mişfü, Top:antı çnk 
güzel olmuştur. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
müş, ordu yapılacak son ve kat'i hare -
kata intizaren istirahat etmiştır. 

Mare~al Fevzi Çakmak, harekat mü -
dürü Fahrettin Altay, başhakem gene· -
ral Salih ve Kurmay heyetleri manevra• 
sahasına öğleyin hareket ettiler, Reisi -
cümhur, Başvekil ve Nafia ve Müdafaa 
Vekilleri Kırklarelinden harekat saha -
sına öğleden sonra geldiler. Milli Şef 
manevranın yeni safhasile yakından a -
likadar olarak mareşal ve komutanlar -
dan etraflı izahat aldılar. Muhtelif bir • 
liklerin harekatını takib ettiler. 

Yarın (bugün) manevranın son gürıü
dür. Manevranın hedef tuttuğu netice 
tamamen alınmış olacaktır. Edirne ya -
kınlannda cereyan edecek olan bu son 
ve mühim harb tatbikatı yarın sabah 
beşde buraya muvasalat etmesi beklenPn 
Mısı.r askeri heyeti, ataşemiliterler, yer. 

T k t b t U b'rı'ncı"lik 11 ve yabancı gazeteciler de takib ede -Ac!anrımn 11orsa caddesi o a ser es g reş 1 
ce.klerdir. 

Adana, (Husu~i) - Adana beledıye- cek ve Çukurova kazalarındai:ı Parti t~ı- SeÇm&le~İ Milli Şef yarın sabah tekrar manevra 
•ine, üzerinde çok ciddi çalııması icab kilatıru teftiı edecekti:-. Tokat (Hususi) - Türkiye serbest .sahasına giderek bu harP.katta hazır bu-
~~n bir vazife verilmiştir: Hayat paha- Tanusta imar güre§ birincililtlerıne iştirak etmek üzere lunacaklardır. 
hlığı ile .mücadele. Tarsusta Bilrafü bır imar hamlesi yap- spor sahasında yapılan seçmeler sona er- Nusret Safa Coşkun Mısır heyeti abideye çelenk koyuyor 

Hayat pahah:ığmın ıktısadi kurtulu. m'a'k için. cTarsus bahçelı evler yap_ı ~0- mit ve Almustan Mustafa, Muhat'dan M f 1 
f\Unuzla alaırndaı· ve genii bir bakımla 'operatifh kurulduğunu evvelce bılaır- Hüseyin ve Söngiıt köyünden Hüseyin ISlr askeri heyeti ziya eti v~ri ~i.ş ~ kendilerine ma 

· t" E 1 1..ı: •• h . . 1 K h. nevra vazıyetı ızah olunmuştur. l?ıütaleası :nuktazi b·r mese:e olduğun- mış mı. . . pehijvanlar .kazanmışlar, bölge §ampiyo- vve l\.1 gun şe rımıze ge en a ıre Ata Tt 
1 

p 
1 

t h 
dan, bütün devjet teşkilatı ve mahalli Aldığım malumata göre Vektller He- nu il!n edilmişlerdir Bu güreşçiler böl- topçu kumandanı Tümgeneral Hüsnü A t şemıb"lıl eri erd _erapasa~ kan. usu 
ida · · kl ı ti b k t . .,. - cudü ü memle ' ., . . . dek" M k sı o omo ı er e ogruca ır ecı gan relerin bu işie vazıfelı oldu arı aş - ye u oopera ı ... ın vu n • ğeler arası müsabakalarına iştirak etmek Elzeydı nın rıyasetın ı ısır as e - ım· 

1 
h 

1 
h t ~ 

kardır. ket için faydah bulmuı vı nizamnamesı- üzere wnumi ınerkezçe tayin edılecek rl heyeti dün Süvari binicilik melde • :ıııa 8ge25 tış e;..:ı~e azırhanakn t usut-~ 1 
İı..... • · Ad V n v· • t dik t · tir . b" . k b" · tetk'k e ' e .cJUlrneye are e e .uı.ış er ~~ısad Vekaletınden ana a ı ıgı. nı as · e nuş • . . . . grup merkezinde Tokadı.mm temsıllen ıne gıderek me te ı gezmış ve ı - d" 

ile çok mühim bi!" tamim geldi. Bu ta- Kooperatif, bu ay ıçınde mıa faalıye- gideceklerdir. Güreşlerden sonra şehri - lerde bulunmuştur. Heyet reisi süvari 1~1 k A h t' bA t . 
ıniınde, bilhas;.ı havayı:i zarur:ye mad- tine geçecektir. Bu kooperatifin tam kad. mizde bulunan Hafoas su işleri futbol ta- binicilik mektebinde gördüğü intizam rt ~511: a~;rı dey~\1?cn~ İ a attm~ 
deleri üzerinde belediyelerin sıkı bır fi. rolu ve daiınl bir fen heyctı bulunacak- kım.ı ile 938 yılı Tokat bölğesi şampiyonu ve mükemmeliyetten dolayı taktirle - ı .. er erın rne e ı ı. Şe ~e no 
Qt k k h t . . . . nu tarafından kabul edılmelen muh o~trolunda bul~n~asmı~. ço1 ayır- ır. Tokat spor birliği arasında yapılan m~ç rını ?eyan etmış~r. . A •• temeldir. 
lı_ netıceler verec·egır.ın tecrube.er:e sa- Tevfik Demirelin hakemliğı ile 9ok samı- Mısır Cknerah ve heyetı erkanı su. . . 
~ı.t olduğu ve bu maksadla yapılacak ılk lzmir Fuarmda Samsun broşUrU mi bir ıhava içinde başlamış ve ayni şe- vari b~nicilik mektebinden doğruca . Geçıd resmı ~azırlıkları 
l§ı~ tetkik mevzuuıı•.ı teşkı! eden m:ıddr. Samsun, (Hususi) - Bu sene Sam~un kilde sona ermiştir. Maçı spor birliği bir Bebekteki Mısır sefarethanesine git • . F1•rne 20 (Husu~ı) - Manevra}~ 1:1'1~ istihsalinde~ istihlUkin~ kadar ge- Ticaret Odası, İzmır fuarında Samsuna sayıya mukabil yedi sayı ile bitirmiştir. mişler ve öğle yemeğini sefarette hu. bıttıkten sonra Edim: ~- ~rldare? 
~rdıği bütün safhalar.!. gözden geçir~rek aid broşürier tevzi edecekt!r, Bu broşilr. Cumartesi güniı Spor bırligine mensup susi olarak yemişlerdir. Misafirler sa- de ordumuzun yapacagı buyuk geçıı 
fıcnların ne suret.:ı? konulduğunu t.-ıyın lerde Samsunun iktısadl, ticarf hareket- on kişili.İt motosiklet ekibi bölğe başkanı at 15,30 da Perapalas otel'ine dönmüş resmine dair olan hazırlıklar da sona 
etınek ve bunun için sebze VE. meyva fi· !eri haldun<la birçok ihsal malftmat bu- İsmail Boysanın başkanlığında Sıvas'a lerdir. ermek üzeredir. 
•:Iarında bir etü:i yapı!S3 müstahsılin lurunaktadır. Ticatet Odası Ba~k!tıbi gitınişler ve Sıvas gençliği tarafından -----------
fıat Abideye çelenk Al s ti ı _ ve nihayet manav ve bakkalların sa. Osman Cudi Günoy bu i§e nezaret etmek parlak bir surette karşılanmışlar ve Pa- manya 0vye 8f8 hş fıatıarı eı1a•lıca tetkik edilse pahalılık llzere fzrnlre gitmiftfr. zar günü de ,ehrlmize dönen Tokatlı ~ısır a~keri _heyeti reisi refakatinde 
unsurlarının ııe>:ede olduğu anlaşıacak- .. ı . . ıın· l dost maı~tlenndekı zevat, Gaz Cknel Ko. 200 mı"lyonluk kredı• açtı sporcwar gene aynı sevgı ve sam "'_ .. . .. _ .. tır. 8. ... d ... .... d" l k k d lik te ah .. " .1 ğ l mutanı \.n:neral Huseym Husnu Un • 

Bu neti~yı alab~~mek için Ariana vi- ır ÇOCUQU Ugen çıgne 1 u 
1 
vedı ar eş z uru 

1 
e u ur an - sal ve mihmandarları bulunduğu hal- (Baştarafı 1 inci sayfada} 

liyetlerile belediy~ işbirli~i yapacaktır. İzmit (Hwusl) - Geredeli Divanıpa- IIllf ar r. de saat 16 ya 1 O kala Perapalas ote - Ayni meha:ilde ehemmiyetle kay 

ltaber alındığım göre bugünlerde de \la. mukçu köyünde Zeyneb isminde bir ka- Havza kUtUbhanesi güzelleşiyor linde~. ayrılmış ~e abideye çelenk ko_y dediliyor ki, bu muahede Almanyarun; 
~Faik Üstünü.ı riyasetinde bir korr.ısy.)rı dın bir yaşındaki kızı LQtfiyeyi köy har- H . . . mak uzere Taksım meydanına gelmış lrendisHe teşriki mesai etmek istiyen 
toplanacaktı... Samsun, (Husus\) - avz.l kut::ıph:ı. tir. Mısır heyeti Taksim meydanında b'"t'" ...:ı l t1 1 k b'l 1 b"lcligıw· , __ • manı yanında bırakarak tohum ayırırken, . . ks'k dolablarının tamall'Janma- . .. u un uev e er e a ı o a ı Aila 

Bu k · ı · ı h k' d nemun e ı h ..... ta mızıka olmak uzere ltir askerf d kı · b" ı· · · ı· d b 1 d omısyon, yapı an ış er 
8 Kın a harmandaki atlar örkmü,, düğenle be • sı ı'çin icab eden siparişlo?r verıirr.ı.::tir :.f t f d IA 

1 
ar sı ış ır ıgı eme ın e u un u • 

her ay Ticaret Vekaletim bir raporla ha- · s • mu reze ara m an se aın anm~ ve • b h t t k'b tt .. · · t be · raber zavallı yavrunun üzerine doğru ge- Mustafa Con adlı bir hayırpı:.rverın tc- . . . . . . gunu ve u usus a a ~ e !gı sı!as 
rdar edecektir. 1 k L. f" 'dd tl .. 1 be tt•w· kitab,arın 750 cıldı de tasnif halle mısafırlerımızı şıddctle alkışla - ve iktısadi hattı hareketın dogru1ugu • Söylendiğine g~1:-<.> mesken mt•vzuu da ~:e .. ~~ ıyTeyehk,ık te eh çalrpmıştve 0 

- ed~ı~;~ bıgıl maktadır mıştrr. Misafir Ckneral Cümhuriy~t nu gösterir. (A.A.) 
bu arada tet:.dk edilecektir. durmuştur. a 1 a a aş anmıı ır. .......'-"i u un ' Abidesine muhteşem bir ÇE':lenk koy. 200 milyon marklık ~ 

Adananın nüfusu artıyor ( ) muş, bu sırada bando evvel! Mısı~, Berlin, 20 (A.A.) - Dün imzalanan 
Gerek doğum ve gerekSt' ış hayatını:ı Tokad motosiklet kolu Sivasta sonra Türk mllli marşlarını çalmıştır. Alman - Sovyet ticaret muahedesi mu 

~nişlmn.esi scbcb•!~ Adana şehr! mifu- Mısır heyeti reisi müteakıben abi - cibince A lmanıya Sovyetller BiTliğ'inie 
CUnda heme::ı her ay bir arttı göni!mek. de defterin1 imzalamış ve Beyoğlu in- 200 milyon marklık bir kredi açmak. 
tedir. zibat amirine gördükleri disiplin ve tadır. 
Alınan ~atistiğ~ göre, son üç ay zar- mükemmeliyet ve kendilerine karşı Sovyetler Birliği bu kredi ile Al 

~nda Adanada 32:J doğum olmuştur. gösterileı:. a~akadan mü~eh~ssis ?1~uk. manyadan mal alacaktır. 
Unlardan 134 ü kadın, 195 i erkektir. ]arını soyilıy6'ek maıyetılıe b1'Itlıkte Buna mukabil Sovyetler Birliği ö • ~una :mukabil 309 öbın vak'ası da kay. Perapalas otellne dörunüştür. nümüzdeki ik'i sene içinde Alınanyaya dedilıni~tir. 

~ Mısır heyeti akşam üzeri, Perapala~ 180 milyon marklık eşya verecektir. 
Gene bu Uç ay içinde şehirde 10

75 
nü- ta verilen çayda bulunmu.ş ~ husust fus artmıştır. 

trenle 8,2 5 te Edirneye hareket et • Adananın plaj yolu tamir edilecek lngiliz Harbiye Nazın 
Londraya döndü 

Adananın meşhur plfıjı olan Karataşa miştir. 
fiden yol pc"k bozuk hır h:ılc!c bulunmak. Mısır he~ti Mareşal Fevzi Çakmak 
tadır. Vilayet bıı yolun tamirini karar- namına sehrimizde karşılıyan Tümge- Londra, 20 (A.A.) _ İıllgiltere Har 
~ırmış ve derhal faaliyete geçilmşıtir. neral HGseyin Hüsnü Ünsal, misafir- biye Nazırı: Hore Belisha, Fransadı 

Yeni Halkevi binası lere hava taarruzlarından korunma Cannes'de ~irdiği mezuniyetten bu. 
Adana HalkevL reisı Nevzad Güven tecrübeleri hakkında i:zıahat vermiş - gün Londraya dölı.mıektediır. Harbi • 
~ lialkevi binasını aid bazı işlerın . tir. ye Nazın, kabine toplantısında bulun 
IÖliil:mesi için İstanbul l gitmiştir. Sivas (Hususi) - Tokad Gençlerb_ır- h~raretle .. ~arşılanmışla~d.ır. Ge~çler Ec ebf ateşemilitPrler mak üzere yarın Londraya gelecek 4 

Seyhan parti müfettişi liği Spor klübünün motosiklet kolu ı · Sıvasın gorulecek yerlerını gezınışler, n .. .. tir. 
Seyhan Parti Müfettışı Profesör Ha- darecilerinin riyaseti altında bir kafi - ert~i gün Tokada _uğurlanmı~l~r~ır. Trak~~ .?1anevralarını? son gunun -

"'1ı Reşid Tankut haber aldığıma göre. le halinde şehrimize gelmişler, Sivas - Resım Tokad gençlerıni Halkevı onun- de ve buyuk g~d resmmde bulunmak 
bugül?', -yarın Ha{aydan şehrimize gele. c;por ve Halkevi gençleri tarafından de göstermektedir. üze-re Manevra KumandanılığL .ta~a - Holandada askerlik 
..., fından davet olunan rnemleketımızde. Amsterdam, 20 (A.A.) - Hollanda .. 

Paza.r Cla Hesan Eey Oivor ki: ki bütün ecnebi sefaretlerin ataşemi -nın telgl'.af ajansı. şimdi silah altında 

-- lias.\n De~· gnzeLcll'!"in 
bir keııarınd,ı gözüme ılişti- rı. •• 

literleri dün gece hususi trenle &lir- bulunmakta olan .askerlerin hizmet 
neye hareket etmişlerdir. müddeti gbyrimwıyyen bir müdtletie 

Genel Kurmay Başkanlığı manev - uz.atılacağına dair yabancı memleket. 
ralara davet edilen ecnebi ataşemilt • lerde çrkan haberler! tekzib etmekte -
terleri Edir.neye göndermek üzere ev. dir. 
velki gün kurmay yarbay Cevdet Çır- Hollanda ajansı şunu tasrih ediyoı 
pa, kurmay yarbay Hamdi Turgay, sü ki: Sene başında parlamento tarafın 
vari b'inbaşısı Rifat Yüksel, kurmay dan kabul edilen kanun mucibince, as. 
yüzbaşı İrfan Alptekin ve hava yilzba- kerlik müddeti 11 aydan 21 aya çıka. 
~ısı Seyfi A1ok'tan milteşekkll biT he- rılmışt.ır. Bu ahkam şimdi bittabi si -
yeti şehrimize göndermiştir. lAh altında bulunan sınıfa da tatbik e. 

Yugo.d:ıvyad;a kadınla. . .. cMutfağa dnveh ceıru.. Hasan Bey - Ondan evvel Ecnebi ala.şemili~rler dön akşam dil~bilir. A~~~ ~nüz . hiçbi7 karar 
yeti kurulmuş.. c.13ayanları eve dnvl't• Cl'mi- Perapalas oteline davet edilmi.şlıerdir. veriılıniş degıldır ve venlse bıle tah 

yett kurulsa hiç fena olmazı. Atqeıniliterlere Perapalasta b'lr çay did keyfiyeti gayrimuayyen olamaz. 
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• Bayta 

Hadi.eler Kal'fUlnda 1 

BUDA ŞAKAS~ 

T ayyarelerin hücumunu haber j . Çocuklu kadı~ gaz maskesi takmış po· 
veren canavar düdükleri çalın· lisi, çocuğunn gost<?rrli· 

d · · - Bak oğlum, bir daha burnur.u ka. maya başlarmştı. Kaynanasın an yıımış, b" .
1 erkek bwm fırsat bileli, kaynanasının yü •. rıştınna.. JOnra senfıı burnun da O) c 

SON POSTA 

Gönen elektriğe 
kavuşuyor 

Balıkesir (Hususi) - Gönende be • 
lediye tarafından yaptırılmakta olan 
E-lektrik tesisatı 30 Ağustosa kadar bi
tecek, o gün kasabaya cereyan "erile
rek aydınlatılacaktır. Şimdiki halde 
direk dikmesi, hat çekilmesi tamam -

Ağustos 21 

(SiNEM.A.) 
Fransızların en ağırbaşlı 
san' atkarı: Victor Francen 

- b kt uzar. %Wle a ı: 

- Canavar) 
Dedi. \ 

* Boırcu çok olan adam, gaz maskeler! 

* 
Polis yolda yürüyen bir erkeğe, sine

mayı işaret etti: 

lanmış, lBmbalann da takılmasına baş. r··············-·-·········-···--········ .. ·························································--··········ı 
lanmıştır. Elektrik santralı 120 beygir ! Victor Franceni ıofta'1ta, tiyatroda, inemada, konıerlerd~ ıörenler 
kuvvetinde, 220 voltluktur. : bir .an'atkcir ile karfılaıtıklarım •anmazlar. O tam manasıle halkt'1n 

Gönen belediyesi, kaplıcaları da, ih- ~ biridir. Çok aadcdir, ~ok temiz giyinir, nezaheti dillere deatandır 

takmış. imdad ekiplerini gördü: tiyaç ve rağbet karşısında genişletme- \ .................. -............. ---------·--·--- •••••• .J 
- Sığınağa giriniz. ğe karar vermiştir. Bu maksadla ye • 

- Adet olsa)dı da, her zaman, hepi-
miz böyle elbiseleı giyseydik! 

Diye içini çekti. 

* Fotografçı gaz maskesi takmış bir 
grupun resmini çekecekt! FotogrJ.f ma
kinesini sehpaya taktı. Ayar etı:, haber 
verdi: 

- Biraz gülünü?., çekiyorum! 

* Genç kadın tayyareler~ bakıyordu. 

Tayyarelerden bfrj yangın borr.brısını 

temsil eden kırmızı ga:ı: bırakmıştı. Genç 
Bcadm kocasına döndü: 

- Hani, dedi, bana ıdglamen ıreııkte 

bir rop yaptıracaktın! 

* Tayyare hOcum•J esnasmd1 Jrnnuştu. 
lar: 

- Gazden kork:ı: mısın'! 
- Nasıl korkmam, bu ay gene seksen 

metreküp yalanışız.. parasını da vere
medik, nerede ist' kesccek!er! 

1 

Erkek boynunn büktü: ııiden 1 O bin liralık yeni kaplıca tesi-
- Çok rica ederım bay polis, beni bu-

. · b tmeyı'n'ız gcrrı 51 satı vücude getirilecektir. Kasabanın raya gırmeye ıc ar e .. '\ • . · · · · B · 
ğınak orduğunu, tnyyare hücumu sebe- halıhazır. harıtası bıtmıştır. u sene ı-
blle girmek mecburiyetinde kaldığımı mar harıtası da tamamlanacaktır. 
biliyorum amma, bunu karıma anlata
mam .. bensiz sinemaya gittin diye. yap. 
madığını bırakmaz. 

* 
- Tayyareıer git!i, normal hayat av-

det etti. 
- Maatteessüf! 

- Neye maatteessü!, dedin' 
- Ben bakkalı:ı. kasabın bcr"unu dil-

§Ünmeye başladım. karım bıraktığı yer. 
den 'kavgaya başladı. Kapı çalındı misa
firler geldi. Hizmetçı dört tabak kırdı. 

Karşı kom~u radyosunu sonuna kadar 
açtı. Sokakta ki çocuk:ar yenı baştan top 
oynamaya b':lşladılar. topları odamın ca
mına çarptı, cam kırıldı. İşte normal 
hayat. 

Kandıra keten islah istasyonu 
açılıyor 

İzmit (Husum) - Ziraat Vekaleti 
Kandırada keten islah istasyonu aç ~ 

mağa karar vermiştir. Keten mütehas
sısı Celal Tarıman Kandıraya giderek 
tetkiklerde bulunmuş, ıslah istasyonu 
olacak sahayı görmüştür. Ketenin mer
kezi olan Kandırada keten ıslah istas. 
yonunun teessüs etmesi, Kandıra köy. 
lü1erini pek ziyade sevindirmiştir. 

Osmaniyede arılarla mUcadele 
yapıhyor 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 

Adiana, (Hususi) - Osmaniye kaza· 
sında belediye arıJarla mücadeleye ka.. 
rar vermiş ve bu karan tatbike geç.miŞ.
tir. Belroiye bir arıyı on paradan almak
tadır. Şimdiye kadar 60,000 an alınmış. 
tır. 

Akçakocada fındık 
mahsulü bereketli Telgraf darbel~rile aşk 

Amerikada 

Kefir nedir ? 
Bizde bile bazı pastahanelerde ve süt. 

çülerde :kefir diye bir mayi satılmakta -

dır. Avnıpada bir hayli nam kaz~nmıı 

olan kefirin ne olduğunu biliyor musu -
nuz? •• 

Kefir inek sütünden yapılır. İnek sil -
tünün içerisine disp?ra caucasica dr.ni • 

len bir maya atılır vo bu maya sütü Kefir 
yapar. 

Tahammürün uzun müddet yapıldığı.. 

na göre al.kol derecesi. artmaktadır. Bir, 

iki, üç gün müddetle mayalandınlan ke

firde yüzde iki buçuk nisbetinde alkol 

bulunmaktadır. Bu kefır kabzı mucıb o

lur. Vasat dereceaeki kefir yüzde 1,~ 

nisbethıde &De.ole maliktir. Yüzde bir de

gaz recesindeki kehr billkis müleyyindir. Hep 

maskelerini yüzlerine geçirerek sığınak. sinde de litre ba§ına 1 den 7 grama ka • 

lara sığınan modern sevgililer, maske • dar asid laktik vardır. 

~erden ne söylediklerini anlamadıkların- Kefirin mide ve ciğer hakstalık.lann - Akçakoca (Husust) _ Kazamızın 

dan, yeni bir usul keşfetmi~!er ve te1gr:ıf da. barsak ufunetlerinde, hatta vere - başlıca serveti olan fındık bu sene ~k 
darbeleri usulü ile birbirlerine sevgile • min başlangıt:ında bile faydası görlilmek bereketli ve güzeldir .. Mahsul toplan-
rini ilin etmişlerdır. tedir. mış ve kurutulmaya, ve ayıklanmaya 
································································-·····················-.................... _ ba.şlanmıştır. Fındık bu Selle Akç.a.ko -

L SLER 
Bir şikayet sesi 
Şöyle bir mektub aldım: 

gitt!rn, sinirlenmemek için geç gittim, 
yemeği müıeakıb hemen yatabılm~k 

için geç gittim. 

calılara mühim miktarda para temin 
edecektir. Resmimiz köy kadmlarını 
Akçakocanın milli kıyafetlerile fındık 
toplarken gösteriyor. 

Adana Ticaret Odası reisliği 
Adana, (Husust) - Adan.\ Ticaret O. 

dası reisllğine Feyzi Durnl seçılmiştir. 
Feyzi Dural dün ye-::ıi vazif esıne bnş

lam~tır. 

Victor Francen ıan çevirdiği filmde in giliz krd!ı yedinci Edu:a;d 7'0Findt.> ve 
Petersbm'g gece Zeri filminde 

Muvaf!akiyetli birçok filmler çevır. dim. Bu iın.ltanlar bilaharr? gene G31)y 
mi§ olan Victor. Franc.?n Avrupa sinema M.orlay ile birli.kte çevirmi§ olduğum 

san'atkarları için1e en fazla takdır edi- cAriane, genç Rus kızıı. fılmınde kcndj~ 
lenlerden biridir. ni g~erdi.> 

Onu sokakta, tiyatrodı, sinemada, Victor Francen'ın sinemayı ~e' meğe 

konserlerde aörenter bir san'atkAr ile başlamasında herhald~ Gaby Morlay'in 
kar~tıklarını sanmazlar. O tam nıa- tesiri olsa gerek ... Beraberce çevırmiş 

.ille halk.tan bıridir, çok sadedir, çok oldukları fi~mlerın sayısı hadsiz hesab· 
temiz giyinir, fakat ifrat.1 kaçmaz, ne. sızdır. 

zaketi' clillffe dec;tandır. Esasen çevirmiş En son olarak ta birlikte cEntente 
olduğu filnüercie de hep bu yolıia ro!!er Cordiale> adınd:ı büyük bır film <;~vır. 

yapmıştır. .mişlerdir. Öuümüzdc:Cı sinema mevsf. 
Şimdiye bdar birçok film çevintıiş minde şehrmuzı:I~ seyredeceğım.ız bu 

olmasına rağmen Victor Francenin sine- film ve baş roıü yapmış olan p1rt mc>ri 
maya intisabı yem sayılabılir. O, sıne- Gaby Morlay hakkmc.l 1 Victor Francen 
maya csesli:. fibnlerıc intisah eylemıştir. diyor ki: 

Bu hususta diyor ki. c- Gaby Morluy hakikatf•1 er-,.,ılınez 

c- Bir çokları gibi ben dt? başlangıçta bir san'atkardır. O kad1r san'at kudreti 
sinemaya muhalif bulunuyordum. KJa. gösteriyor ki! Son çevirmış oldıı?umuz 

sik tiyatrocu olarak yetişmiştim. Bu yüz- Entente CordialC? filmind~ İn~iltere kra• 
den metne VI ıekle riayetkardım. s:ne- liçesi Viotorıayı temsil ediyordu. İhtıyar 

mayı tfüi bir san'at telakkı ediyordum. kraliçeye benziyebilmek içi:l avurdI.ırı. 

Tiyatronun vernıekte olduğu zevkı vt>re. na o kadar pamuk tıkamış idı ki çok ka
miyeceğine kani idm1. Esasen yapmış ol- re ıtıkanacak oluyordu. Makyajı on:'l gö
dufum iki !lç teşebbüs te bu hıssımı tak- re yapılmış olduğuııd;ı:? filmdekı sahne 
viye eyleml~i.:t bitinceye ~rndar öyle kalması lazım ge. 

Victor Francen sessiz filmler z~ma. liyordu. Üstelik su da içemiyordu. n ı bjr 
nında üç film çevfrmi~tir. Bir daha çe- eza idi ki, ~asavvur!l bile çok güçt:Jr. Den 
virmemeğe de azmeylemişti. F.ıkat meş- kendi hesabıma onun namına sıkınh çe. 
hur Fransız rcjisörii Ab<!l Ganc<:!'in ısrs. kiyor idim .• 
n üz.erine cDilnyanın sonu> adında hü- Fransız sinemac:lık tarihinde mühim 
yük bir film çevirmiştir. Bu f?lmdeki bir mevki tutacak olan bu fılmde İngil· 
tecriibesin:Ien memnun olmamıştır. tere kTalı yedinci Edwnrda rrUmkün 

Bu hususta dıyor ki· mertdbe benziyebilrncsi için san'.1tkfı.ı 
c- Bu film fevkal~dc! bir şey de~ildi, Victor France;1 şişmanlamaı< için bir ay 

cazib değildi. O vakit vesait te nata- müddetle sayfiyede kalmıştır. H\Jsust 
aımifı. Bundan sonra çevirmi\t oiduğt:nı bir rejim tatbik eylemiş ve tam yedi kilo 

ikinci sözlü film olan Aıglo:ı da beıı.:ie kazanmıştır. Bundan maada sakal bırak. 
evvelki kanaati takviyl' etti.> mıştır. Bu fi1mı seyreyiemiş ola., :ır o. 

Bundan soma sar.'atkfımı çevirmiş ol. nun kral yedinci Edw:ır:l ill' olan müşa· 
duğu iki !ilin onun kanaati:ıi değıştirme- bchetine hayret eylemişlcrdır. 
ğe yaradı. İstitrade=ı söytiyeliın ki film halka 

Sözü gene kendısine bırakalım: gösterilmeden evvel İngilter~ kral aile. 

c- Harbiyede tramvaydan i?ldim, 
yaya kaldırımına geçerken kar)ıma 

iküçü.k bi~ aile çıkt!: Basma elbıseli, 

fapkasız bir kadın, elinde bir ekm<.!k, 
öbür elinde üç dört yaşında bir kız ço. 
cuğ\4 yamnda da yorgun clbıseli bir 
genç erkek, hem konu9uyor, hem yü
rüyor, hem oo arasıra çocuğu seviyor
lar, konuştuklar: dilı anlamıyorum, 

fakat belli k: ıendirier. 

c- Evleniniz, diyorsunuz, yuva ku. 
runuz, diyorsunuz, çoluk çocuk sahi
b1 olunuz, diyorsunuz, fakat sizin ar· 
zu.nuza uygun çıkmıyan kadın, ht:'r. 
gün bir başkasını misal göstererek ta
~inizin fev~ınde tedakfırlık!ar ısti

yen kadın, umduğunu alamayınc~ su. 
rat eden hdtı:ı, nihayet hasta bir ev ... 
Gönül işlennin verdiği netice hep bu 
mudur?, 

c- Gaby Morlay ile çevirmiş oldu· sine göste:ihnişfü ve ancak kral ail~i
ğum cAşktan sonra .. filminde sinernarıın nin manevi tasvibin: adıktan sonra p:ya
bah:şeyl'ediği imkanları gözömine J?etir. saya çıkarı·~mıştır. -;::==================:.:·.::·-::.:·-······· ...................................... -···············-··· 

Harbiyenuı solundan bHmem han. 
gi dere içine lnerı b:ı· sokağ:ı saptılar. 

Hiçbir işim yok, vaktt geçirmeye muh
tacım, arh,arıncnn yürüdüm. Kn
ranhk. bozuk kaldırıml!, hayır hıç 

ikaldırıms{z, toprak bır yoldan yürü. 
diller. Tek kati.ı, basık bir eve gırdi
lar, durdum. yaklaştım. Penct•redP. lıir 

:ıırk parladı. Sonra bir çocuk kahka
hası, incC? bir §arkı sesı geldı!> 

Teyzeciğim, bu küçük aileye hased. 
le ~baktım sanmnzsımz elbetti.?, bilakıs 
onun neş'esindeıı ben de neş'e nuy
duın. ze\'kinden zevk hisc;esi :ıldım, 

fakat ayni' zamanda da kendımı dü· 
§tlndüm: İşte bakınız dün g':.'cc eve geç 

* Okuyucuma kısa bfr cevab: Gönül 
işleri bazan budu:-, hazan da kendisi
nin şetaretine §ahid olduğu küçük, fa
kir ailedir ve nihayet ikisı birden bir 
piyangodur. Okuyucuma bahsettiği 
§e'kH çı~tır, küçüJı; aileye de ö~ekı 

isabet etmıştır. Yabıız unutulmama~ı 

lAzım gelen bir piyangodan bahsede. 
ylın: Bu gonill işlerinde talih fı§lerini 
çeviren el ~aibin, tansın P.lidir, in
sanın kendi elid!r ve kim bilir mes'u
Myetin hesabında okuyucum" jsabet 
edecek miktat ne kadar mühimdir? 

""h."YZB 

Bacaksızın maskarat ıklar1: Yağmurdan ıs.'anmasın diqe .. , 



21 Ağustos 

Turizm tayyareciliği 
ve hava polisleri 

ilk lıava zabıtası teşlcilatı Amerikada lcurulmuştur. 
Bilhassa Mişigan ve cit:Jarında her Cumartesi ve Pazar 
ıünleri taggarıci polislır t:Jazıfı görürler. Bu taggare-

lerde bütün iş pilotta degil, radyo operatındadır 

SON POSTA -

son Posta 
ounıo 60REŞLER 

Tekirdağlı Bulgarı 
bir saat içinde yendi 

Manis~h Halil, uzun ve çok sert bir oyundan 
sonra Karadağh Dimitri iskovçi mağlob elli 

Mülayim de diskalifye edildi 
garın kolunu sımsda yakalayarax oou 
sırtüstü yatırmağa muvaffak oldu, !akat 
tam bir tuş vaziyetine getiremedi. 

9 uncu dakikada, Tekirdağlı. Bullvı 
yere adeta çiviledi. Sal kolunu IUD'Ptı 

deş, Hasan ve Sellin karşılqtıilar, be- ya:kahyarak ve kat..,nı koltufwıun M • 
rabere kaldılar. 

Dün Taksim stadında, üç hafta ev .. 
vel fasıla verilmiş olan serbest güreş. 
lere yeniden başlandı. Dünkü güreş .. 
!er oldukça eherrınUyetli idi. İlk olarak 
8 yaşlarında iki küçük güreşçi kar -

İkinci olarak Somalı Fethi • Malka.. tına alarak tazyik etti. 

Sayfa 7 
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ralı Mustafa güreştiler, bunlar da be Her iki taraf 10 uncu d!aklkada sıon ~ Gilrqleri takib edetı Hariciye Vekilima 
lngiltere<W haı:a po!u t.?§kitd tından bir böLtUc ve tcıwareferı rabere kaldılar. rece asabil~ Nihayet hakem wz.t. ~lu '18' Raıwı TaTh.an 

Ruvvei iıafızası yerinde olan her adam eski Amerikan Cümhurreisi Herbert Mü1ayimle Sındırgılı Şerif güreşi i. 
tabii hatırlar: Tayyarenin ilk ortaya çık- Hooverin ti kendisidir. se Sındırgılı gelmediği için kaldı. Ye. 
tığı gün onııni.n ne kad:ır alay edilmi~ti. Tayyareci polisler it baıında rine Romanyalı Ahmed çıktı. Fakat 
liele turizm tayyareıerine §ark:lar bile İl!k polis tayyarelerı bir fayda temin güreş çok sert ve gayric5ddt bir şekilde 
tertib edilmı~ti. eylememişti. Çunkü bunluda radyo yok. cereyan ediyordu. Birinci devre hal., 

lialbuki bugün turizm tayynrecıliği tu. Bu yüzden tayyareci polisler ~ncak kın, hakemin ve hakem heyetinin mü. 
hele Amenkada müthiş denecek derece. karaya indikten sonn zabıt varakarnrını dahaleleri ile bitti. İkinci devrede Mü. 
de bir inkişafa mazhar olmuştur... ve raporlarını tanzim edebiliyorlardı. Bu layiın ile hakem Sami Karayel arasın. 

Cumartesi günlen hususi tayyareleri yüzden bir fayd·:l temın ediiemiyordu. da münakaşa baş-gösterdi. Bir aralık - · 
ile gezmeğe giden~er ar&Slnda kazaya uğ· Bugün ~ş tamamilt1 değişmiştir. llova Mülayim hakemin ürerine yürüdü, 
l".ay.anıarın sayısı mühim bır yekun tut- zabıtası teşkilitı faydalı hır şekle ~ir· bağırıştı, etraftan pdlıisler geldi ve 
llıaktadır. mi§ür. Bilhasn Amerlkada Mişıgan ve nihayet müsabakanıın ~til edilmesi • 

Bu yüzden tayyare meydanlarının in. dv.annda büyüt rouvaffaki.yet!er elde ne mecbur kalındı. 
tibatını temin ile uğraşan zabıta tcşki!a- eylemiştir. Hakem heyeti, kararlarlna itaat et .. 
tının elf böğründe kalmıştı. Nihayet A- Bugün bütün zabıta tayyarelerinde mediği için Mülftyimi diskalife etti. 
~erik.an zabıtas1, buna bi:- çare olmak radyo bulunmaktadır. Zabıta tayyan•le- Manisalı Halil _ Dimitri fskovic 
üzere «Tayyareri polıs. kıt'ası teşkiline rinde Amir vaziyetinde bulunan tayyare.. 4 üncü müsabaka Manisa.lıı Halil • 
karar vermiştir. ci değildir. Radyo operatörüdür. Radyo Dimitri İskoviç (Karadağ ) arasında 

«Tayyareci polis• teşkiJ edilip işe baş. operatörü karada bulunan polis teşkila. oldu. Karadağlı Avrupada iyi tan .. 
!andıktan sonr:ı bunun değil yalnız tay- tının birçok şubesi ile temas halindedir. nuş bir peblivandi. Kendisine «B~~ • 
Yareıere, fakat kara vasıtalarına da fay- Gökten inen zabıtname kanların kaplanı• denilmekte imiş. 
dah o!duğu anlaşıldı. ŞimdiJiık, zabıta tayyareleri ancak Manisah Halil ise uzun zamandan • 

Bu tayyare polis teşkiUitını icad eden (Devamı 14 ilncü sayfada) beri Türkiye ikinciliğini muhafaza et- Tekirdağlı raki ltini yenmeğe çalışıyor 

j 

BADEn rowEL 
mektedir. yete müdahale ederek heır iki tarafı ba - 12 nci d:a1ti:kada daha tehlikeli bir va. 

lngiliz izcileri olan 
Boy Skavt'larm reisi 

Beşi on geçe güreşe başlandı. Birin- rıştınnağa mobÜ.r oldu. ziyete düşen Bwgar, bic ara. saçlarını 
ci dakikada Halil, hasmını kaptığı gibi 11 inci dakikada Bulgar, Tekirdağlıyı yo!-acak derecede yeise kapıldı. 
yere vurdu. Fakat minder dı.şında kal.. yere yıktı. Fakat Tekirdağlı bu vaziyet. Uzun bir mücadeleden ve bazan Bul • 
dığı için bu vaziyetten istif~ edeme. 

Bugün 82 yaşında bulr a ı bu adam 30 yaşında di. Halil birkaç saniye sonra b!irdenbi. ten bir ~amle ile '.kurtuldu, ve Bulga~ gann ve bazan Teki.rdağlınm hakimi -

dl "l d re Balkanların kaplanım yere çar fa. sol bacagını yakal!yaraık: onu yerde flri yetinden sonra birinci devre bitti. 
bir erkek kadar genç, nç oe sag am lr Fakat iskoviç minderden kaçtı. P saniye sürükledi. (Devanu ıo uncu sayfada) 

Boy Skavtlann umum kumandanı ün.: Bir ara İskoviç hasmının başını ha. ~ 
'7anını haiz bulunan Lord Badeu Powcll I caklannın arasına al.arak sık1ştırmış i.. DU k f ı G • b 1 k k 
b_ufu tam sekscu iki yaşında dinç bir ih- se de Halil bu ~tin ~ mü~kül vazi • n o a yarış arı Un eş ıslan u Ure 
Uyardır. Otuz yaşında tamussıhha bir er- yetten kendisini :kdlaylıkJa kurtarmış k h ı ld b• ı 
lteıt kadar çeviktır. Bu adam azının c~n. tır. ÇO eyecan 1 o u ırincisi o du 
h bir misalidir. Sırtı birkaç kere yere gelen İskoviç, 

Lord Baden Powell İngilizdir. Hem de süratle bu fena vaziyetten kendisini 
W.zde yüz İngH'z. Hampshırede Pax kurtarmış, müsabakaya ~vam etme .. Yarışların iki hafta daha 

uzahlması kararlaştırıldı 
Beykoz ikincil iğ, G. Sa ~ay 

da üçüncülüğü aldı lii'llde ikamet eder. Her saban saat beşte sine rağmen kat'! bir netice elde ede-
llcoruluklarda muhakkak koşarak d01aşır, memiştir. 
l'anına çok sevd~~i köpeklerjnı alır, gene Karadağlı bir anı HaliJi yere aldık. 
ltoşarak evine avdH eder, boksör gibi gi- tan sonra ayağile boynuna basmak su. 

Dün Yenikapıda yapı·lan yarışlar eo • 
nunda İstanbul kürek şampiyonası ta -
mamlanmış oldu. Yanşlar güzel ve mun
tazam oldu. Y:arışlara müsabska harici 
olarak iştirak eden İzmitliler ~ mu • 
vafiak oldular. İki birincilik ve dört i -

~ini.r. Eve geldiği zaman hafıf blr ka!'l· retile tehlikeli favuller yapmıştır. Fa. 
Valtı yapar, kahvait!dan sonra bısikleti. kat hakem derhal vaziyete mildahale 
ile biner ve on mıl ka~ar mesafe kateder. etmiştir. 
Sonra yüzer, yahud duş yapar ve arka- 20 nci dakika bitmek üzere iken fs. 
~llldan ıkinci kahvnltısını yapar. Saat do. koviçin çok hMdm bir vaziyette bu .. k.incfük kazanarak çok takdir edHdiler. 

Uzda iş masası başına geçer. lunmasına rağmen devre bitmiştir. Bilhassa kürekçilerinin nefes ve enerji 
Bundan nz evvel·. Skavtların merkezi :ikinci devre başlar ha~amaz Halil kabiliyetleri mükemmeldi. Musabakalar 

~esınin Londraci'a Buckingham Palace tekrar hasmını yere çarptıysa da İs • daha çok G. Sarayla, Güneş arasında 
addaki mahallinden baŞka yere nJkli koviç bu vaziyetten çabuk ve kolaylıkla bir mücadele halinde cereyan etti. 
~r eder. Ne gibir bi: ev ar:ınılması kurtuldu. Soın, dört tek yarışında Güııef 
~ edeceği kend!sine sorulur. 11 inci dakikada Ha~l, hasmını kap.. ekibi enerjik hamlıelerı.e kazanarak İs • 

Lord Badeı:ı Powell hemen şu cevabı tığı gibi vıı>re attı, fakat sırtını yere tanbut pmpiyoıM.uğunu temin etmif 01'-
\>ertr: Lorc:l Baden PoweU " -

getirmiş olmasına rağmen uzun müd .. dular. 
- Hiçbir veçhııe alt kat istemem! ... 
Ona göre bir bina aranır. Nihay~t bir 

~artımanı.1 be~inci katı münasıb görü .. 

1 
• Bu apartm1an Regent Streette bu

'U?ıına:ktadır. Bu defa dıı der ki: 
- Ben hiçbir veçhi:P. asansörü bu1u

tlaıı bir binada oturamam. 
Şirndi ise buldukları binanın vüksek 

:el'dıvenıerini dinç bir surette b;·ma:ııp 
Urına-ktadır •.• 

* 
t' Geçenlerde lmpenal Headquart~rsle. 
bin ı:sim sergis\'lde, ressamlıkta büyük 
l:ı r Şohrt>ti haiz bulunan Sir Robert 
~.ayantm dikkat nazarlarını güzel bi: 

- Bu güzel eserler kimin? Herhalde det ve nizam! bir tarzda bu hAkimi • Mü'btediler: Tek - Galatasaray (Sa -
ressamın genç olması !hım.dır. Eserler- yetini devam ettiremem.iştir. ti) 2000 .. 12.5. Güneş (Anastas), Beykoz 
de gençlik fışkırıyor. Ve nihayet 14 üncü dakikada HaliL (Meh.rned), İzmit müsabaka harici ikin-

- F.serle.r Lord Baden Pow~Uindir. uzun ve sürekli bir mficadeleden son • ci. 
- Nasın ... !.ordun mu? Yoksa bu ra tuşla İskoviçi ~nmiş ve çok alkış • İlci çifte: Beylerbeyi (Ması.un, Hü · 

namda başka bir adamın mı? lanmıştır. samettin) 10.42.2, Galatasaray (Reşad, 

- Ha:yır! Tl kendisinin... Tekirdağlı • BUJpr Mehmed Baha), Bey!koz (Sadettin, Hüseyin), İz. 
Lotd Baden PowelUn umdesi: cNever Arif Bankol uııt müsabaka hariCi ikinci. 

Dünkü. at 1m .. u~larında aouircUcr too late'di.Th Yani cHiçblr vakit geç ka. Günün en mühim maçına aaat 5,~ de r• "ll' ~,,. Dört tek: Güneş (Ferid, Abdurrahim, 
lınmamıftır!> başlandı. Günün bu en mühim müsaba _ ve koşu.cular Kenan, Halid) 9.29.2, Fenerbahçe, Gala. 

Lordun g<S,,termekte olduğu kudret, kasına kaI'fl hailkdia: faz.la heyecan ve At koşularının beşinci haftaiJı da tasaray, İzmit müsabaka harici ikinci. 
çev.fkM'k, herkesi hayran bırakmaktadır. merak vardı. büyük bir seyirci kütlem önünde dün G~ta6aray 9 puva.n, Güneş 8, Bey -

Kendisi, yüz yaşını aJacağına emin Her iki pehlivan ayakta birbirlerini Veliefendi çayırında yapılmıştır. lerbeyı 5 puvan •• 
bulunma:ktadır. yokladılar. Bir ara Tekirdağlı Bulgann Bu hafta bahsimüşterekler üçüzlü Kıdem.sizler: Te:k - Galatasaray (Sa. 

ç tablo çeker. 
d Sergi memurl.arınd;ın biri!e 
a §Öyle bir konuşma ge~er: 

Bundan az evvel on beş yaşındaki ayağını yakaladı. Fekat f:!ulgar bir tak. bahsin ilavesile, daha fazla alaka topla ti) 11.9, (2000. m.), Beykoz (Mehmed), 
araların- Skavtlarla yapmış olduğu uzun bir yarı- lak atarak kend5sini k.urtardl.. mıştır. Güneş (Halid). 

şı kazanmıştır. 6 ıncı dakikada, yerde Tekirdağlı, Bul (Devamı 10 uneu 8Qfada) (Devamı 10 uncu sayfada) 
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r 
Bütün bekar erkeklerin ithamı yerindedir. Yalnız } 
bundan bir kısım kadın ve kızlarımızı istisna etmek 

şartile.. Bunlar da köylü kadın ve kızlarımızdır 

Receb Hllsnü (Burıa, Yeıil ve muhakeme devam ettiği müddetçe kadın 
kocasını aldatmakta devam ediyoraa, erke-

mahalle.iJ: ğe netice ıtıbarlle bir sabır tavsiye edeb111-

SON POSTA 

Z1 
Kadınla 

diyorlar ki 
Eylenmek istiyen erkek: 
"Eşimi mes'ud etmek için 

her fedakarlığı göze 
alacağım!,, demelidir 

•Ben kendi nam ve hesabıma boftı.nma 1şle riz detll mi?. İşte bazıı.n sabır taşıyor. Ve 
r1ndek1 güçlüğü göronünde tutarak evlene - knnsmın ihanetinden ötllrü herkesin mUs - O Fahriye Çaldıran (Biga): 
m1yorum. Evet, insan hayat arkadaşını ae - tehzl nazarları altında bir maznun gtbl ce- cBekAr baylann hAIA ııusrnayışlan ha.ki -
oerten belki aldanablllr. tyı diye lttmad et- mlyet lçlndc dolaşan ve muhitin çeşidll de- katen şayanı hayret. 
t1ğin1z geçlmsiz çıkar. Tabıt aksi ~ akla ge- dlkodularilc her an 1ztırabı artan koca, nl- Ammn da ıçlerl dolu imiş. Dofrusu abah, 
Jeblllr. Evlenme, biraz da nM ı.,ldlr. İnsan hayet &tnlr buhranları iQlnde istemlyerek akşam beraber yaşadıkları beraber yqam.,.. 
ne kadar blrblrtni yakından tetkike 1mkll.n bir cinayetin falll oluyor. Bazı bckA.rlar bu ğa mecbur oldukları, nihayet annel~rl, kar
bulsa yine al.le hayatına karışmadan -ltnl- Aldbete maruz kalmamak için evlenmiyor - d~erl, kızları olan kadınlara bu kadar ha -
yane tabtrne, bir )'Mtığa baş koymadıktan lar. karet etmeleri kat'iyen yakışık almıyor. 
aonra- yekdlğerlnl tamnmlle a.nlamış .sa - Sonra bazı kadınlarda sakat bir hA.letl ru- Ben kendi h~abmıa. erkekler aleyhinde 
yümaz ... Kadın bir muammadır.> denlldiğlne biye var. Kendllertnl geıQindirecet kadar aöyllyecek neler bl.llyorum. Fakat yarın sene 
göre onu tamamen anlamak da pek mQm - gellrl Teya maa,ı ola.n bazı kadınlar evlen - onlarla yüzyüze, yanyana, iş hayatında dtr-
ttın olmasa gerek.. meğe yanaşmıyorlar. (Bir kadının gellrt ol- sek, dirseğe bulunaıcatız. 
Kanunlarımız her ne sebebten olursa 01 - duktan sonra evlenmek budalalıktır.) 41 - Henüz bir genç kızım. Yarın kısmetim 91-

ııun, anla,amıyan çiftlerin kolayca ayrılma- enleri 1 ltti~m gibi yine bir mecliste mes- kıp t.a evlenecek olursam, .bütün erkekler 
larına 1mkA.n vermlf olsa bugtınkfl bckA.r - fek ııahl:i bir genç kadın ellerini para anyar bana: cBayan hepimiz kötü idik. Yalnız ba-
lann miktarı şayanı hayret bir derecede a- gibi "'yaparak (işte bey de bu efendi de .. pa- yınıı mı lyldtr?.D 
zalır nnırım. ram olduktan .sonra ;nl e evleneylm.) dedi - Diye sorablllrler ve ben o~lara oevab ve -

Anketlnlze cevab Terenlerden bu mühim 31 1 
d d m Y remem. Baylar böyle bir gunttn geleoel1n1 

noktaya temas edenler az olmasına raıtmen ~ n uy u · düşünsünler. İnsan halidir bul Q&ıtlldür 
öyle tahmin ediyorum ki bekAriann çoğu bu Kadının evlenme m~elestnde ne kadar bul Olmaz dememeli. mç bir kadım belen _ 
ciheti dikkate aldıkları lQln evlenemiyor - maddi hareket ettiğini ve yuva kurmakta - mlyen nice müşkülpesend baylanmızı gör -
lar. Boşanma hususundaki ahkA.m ve ka - ki .maltsad ve gayesini şu ml.sallerden kolay- dük k1 sonunda bütün dünyanın manasuı 
yıdlar biraz gevşetilmiş ve kolaylaştırılmış ca anlayablllrlz. Bu bayanlar sırf bakılmak bulduğu çılgın izdivaçlar yaptılar. 
ol.ııa herhalde bir çok bekA.rlar tallhlerlnl mecburtyetınde kaldıkları zaman eTlene - Onun için, he,plmlze kötü, kötü t.madlarda 
dencmeğe fırsat bulacaklardır, kanaatinde- ceklerlnl anlatmış oluyorlar. Biz erkekler bulunan bu bek!r bayların hepsinin aonun
ylm. evlenmede hiç bir zaman bu kadar mnddl da en kötü Te en münasebetsiz bir ee seçe-

Ben, yalnız iki taraf blrblrlnl istemediği hareket etmeyiz. Kadın maddl olduğu ka - cetlerinden ben yüzde yüz eminim, f1mdtye 
ahvalde değll, tarannrdan biri bile boşan - dnr vefasızdır da.. kadar hayatta biz bunun akslnl görmedik. 
ma talebinde bulunduğu takdirde, ytne ko- Senelerce kendllerinl refah ve saadet 1çln- Esasen bunun aksi de görillmeml.§tlr.• 

Ağustos 21 

r- Cenubu şarki Avrupa.sının-, 
Len muallem, en yaman ordusu J 

TC K O~DUSU 
Ecnebi mühim bir devlet adamı : 
''Ehemmigetinizin bu derecesinden 

mağrur olmalısınız,, diyor 
Bir lsviçre gazeteJinin dikkate şayan makalesi 

( Yazan : Ercumend Ekrem Talu 

layea ayn]malarına taraftarım. Çünkü bir de yaşattıktan sonra talihin cnveslle 1şlerl ~ 
taraf ne kadar hl1!ınünlyet sahibi olursa ol- bozulan, lflAs eden veya malt vaziyetleri sar- Iwiç-re sa.yfiyele rinden bir göriinü.§ 
sun karşı taraf aile birliğinin devamını 18 - sılan erkeklerin eşlerinin düştükleri yoksul- Bern: 16/8/939 1 başlıklı maka:leyi Son Postadaki azi~ 
temedlğt takdirde geçtnmeğe imkft.n tasav - Juğa tahammül edemlyerek türlü vesi.lelerle ;: ı 
ıvur olunab!Ur mi? Gerçi alle 1çttınat bir mti- k """" tal bln Bir zama.ndanberldtr İsviçre gazetele- okuyucularımın ibret ve takdir naz3r~a. 

mahkemeye baş vurara , """ianma e - e Bayan Na-zmiye (Kırfehir) • . d' 
~esedir, oemlyet1n temelidir. Bunun e - de bulunduklarını çok gördüm. Sözü yine bnş . • ri me:ınleketlmiz hakkında dıkkate ıayan rına arze ıyorum: 
.. ~mmıyetmz .sebeblerle yıkılmaması, tzmlh- f ti ~ . Hültısa ben boşanma - cBen yaşlı bir kadınım. Bu münat~aya . tta bulunuyorlar. Dünyanın he. cHarbden sonraki Türkiycnin mucizeı 
lAle u~tılmaması lcab ederse de, içtimaı tara a gc _ rece"'.m. ' l§tlraklmln sebebi de hem erkeklere hem de neşnya .. 
bilnyeyt kurtarmak ıı;tn, tedavisi kabil 01 _ nın müşkulatından, 'bunun tevlld ettıii kö- kadınlara şu sözü söylemektir: Siz her lkl men her tarafında olduğu gıbı. burada da vi kaJıkınmasını şunda."l iyı hıçbir §~1 
tnıyan, kangren olmuş bir uzvu teslp atmak tU oııtJcelerden çekiniyorum.• taraf da kabahatlislniz. Çünkü hayatta hiç nazarlar bize çevrilmiştir. cNur şarktan tavsif edemez: Son sultantarın devrindet 
ta hayatı bir zarurettir. ~

2 
bir teY vermeden, her ıeyl almak ıatıyouu- doltar• sl!zti hiç bugünkü kadar Avrupa. vezirlerle saıtanabn snir mühim ılcal~ 

Her 1k1 taraf ytı2: göz olup mahkemeye nuz. Ralbuld insan fedakll.~~ı~ı nlsbet1nde J.mm dil§ilncelerinde ehenuniyetli bir büyük devletlerden bir lCıtüf elde etroeİ 
düştiikten sonra bence ayrılmadan b114ka semere kazanır. Kumarda buyük oyun oy - yer tutmamıştır. Endişe içerisinde kıv- istedikleri vakit Orta veya Garbi Avru. 
Qare kalmamış demektir. İki tanı.tın barı§- • N. Yay (lzmiT 441 numaralı nayan kumarcılnrda kazanmak 1ht1mall ranan cihan efkarı umumiyesf, z!ftan ve paya Jtadar gitmek mecburiyetinde tnıı. 
tnak tmt!nını kazanmaları için verilen mu- korkak oynayanlardan daha çoktur. . . . 
nkkat ayrılıklar Te muhakemenin uzama _ •okak No. 8): Evvel! tehlikeyi ziyanı göze almalı, büyük korkudan tirtır tıtrıyen zavallı ~lh .pe- ler. Bunun aksi hadise olmaktadır: Ke • 
11 çok zaman müsbct netice vermiyor. Bir .. Te cömerd olmalı. risinin, ancak Yakmşark~an ve 'Iurkıye- malist Cümlıuriyct dünya ek:abirinin, 
Çok ihanetlere ve cinayetlere yol açıyor. Ba- cSutunlannızda bir çok erkek ve kızları - Kadın da, erkek de evUilğe ne kadar çok den doğacak güneşle ısınacağına ve kuv. prenslerin, diplomatalrm, askeri rüesa"' 
"'11.'9. blle alle blrllğtnln devam n bekam mızın yazılarını okuyorum. Her 1:1 tarafı fedakA.r olma.t arzuslle gelirlerse 0 kadar k.a vetleneceğine kanidir. nın ve iktısadcı~ann taşındıkları tır :ti. 
OOk zaman mümkün olmuyor. Boşanma da- tartarat bu cevabı yazıyorum. Bek r, erkek zanırlar. ~ . . .. . .. .. 
nlarmın çoğu ayrılmakla net.ıcelendlllne olsun, tadın o:ı.,un, evlenmek l.ster mi, iste - AHe .. vay nefsimh diye düşünenı.rtn ba _ Dun burada kendıSll~ gorüştüğum l'n yaretgah olmuştur; ve Türltlyen]n hl~ 
ıöre lş!n uzaması ve sürlincemede kalma - mez mi? Elbette bu suale vereceğimiz tar - nnamıyacağı bir çatıdır. Aile ancak feraga- mühim bir devlet adamı bana: fünü şimdi bunlar diliyorlar! 
11 her 1k1 tarafın zararına oluyor. Boşanma şılık mlisbettir. Herkes evlenmek ister. ti nefisle, hüsnüniyetle icabında kendini dl- - Terazinin gôzüne sizin dahil olu. Sade şu son aylar içerisinde İsmet 
davam açıldıktan sonra veya muvakkat ay- Ben münakaşalarda çolt lleri gidilmesine ğerleri için feda etmeğl göze almakla kuru- vermeniz harb ihtimallerini birdenbire İnönü ile onun reesai arkadaşları, Gene"' 
rılık esnasında ya zaruret saikaslle veya er- taraftar değ1lim. Mevzuun nezaket ve e - lur. . . . . 
kekten gQya intikam nımat sevdaslle baş _ hemmlyetl lhl~l edllmeden sadece fikirler Evllllkte ancak bu tekilde düşünen ve ha- uzaklaştırmıştır. Ehemmıyetmızın bu de- ral Veygandı, Sovyet Komiseri Pote~ 
gMteren ihanetler ve blnnetıce vutua ge • ortaya konmalıdır. Ben bek!r kalmalı, ev - reket edenler m~'ud olur, diğerleri dalma recesinden mağrur olmalısınız! diyordu. kini, Bay Papeni, Bay Gafenkoyu, Mı.c;ıı 
len ctnayetıer hep boşanmadakl rıüçlükten ll.llğe tercih etmiyorum. Sadece hayat Jart- bocalamağa ve saadeti tatmamağa. mah - Bu sabah ta Friburgda çıkan Liberte Hariciye Nazın Yahya Paşayı, Gen<ır~l 
doğan hMlselerdlr deneblllr Bir mizahi lannı her iki tarafın dn göz önünde tutarak ktlmdurlar. t · · 11 Ay t t 'hı· b ·· ha Huntzigerin riyns,,._tinde bir Fransız as-' • 1 t . gaze esının gus os arı . ı ır nus -halk gatttesı bu gibi valı:'alan ıı11tunlarında birbirlerini tamamlama arına arartarım. Evlenmek istiyorsanız funu göze almadan . . . k t h . İ .1 Akd . , 
neşk ve bir taraftan da kadını taytb eder- BugUne kadar bu tartlara uygun olanını bu- evlenmeyiniz: rEşlml mes'ud etmek tçin hiç sı e~e geçtı. Orada yurdumuza aı:l u- erı eyetıni, ngı tercnın enız GOııı 
ten, bir taraftan da ~adem karın aeni al- lamadım. Böyle blrts1nl bulursam evlenmek- bir fedakArlıktan çekinmiyeceğlmh Yoksa: zun bır makale okudum. Hakkımızda ve. nanması kumandanı;u ve nihayet kraı.I 
datıyor, istemiyor, bırak yakasını be adam! te asla tereddUd etmlyeceğ1ın. Bu 1şde ne cBen evlenince de bckrlr ~lr insan gibi ya - rilmfş böyle bitarnfanl! ve haklı hüktlm. Karol ile oğlu Prens Miş~li ve daha da 
Niye eıını kana boyarsın!• diye erkeği mu- kızlanmızın ne de erkeklerimizin taba.bati şo.r, bektlr. bir insanın yaptıklarını yapar, lerc, vatandan 'uzakta şahid olmak hısa- ehemmiyeti haiz n'cc şnhsıyetler1 kabul 
ahıtze ediyor vardır. CJan Jak Rüso) un dediği gibi .ınsan evvel! kendi isteklerimi, şahsi kaprislerimi ta ır· t d'l t ti b' etmı'c:lerdı"r. 1 

· " . na sv ve asavvur e ı mez ..ı ı ır :.-Erkek ihanetine şahkl olduğu veya yak!- gunahsız doğar, onu günaha sokan cemi- tatmin eder, sonra ev1enlrlm. sonra da ka- . _ 
nen bildiği halde kadını boşama.makta lSl'ar yettir.• İçtimaı teşekküllerin noksanlığı, a- rımı veyahud kocamı düşünürüm.. derse - heyecan verıyo •• 
ediyorsa . .serdedllen mUtalea doğrudur. Er _ ıınması gereken tedbirlerin ihmali erkekle, niz, karşı tara.f ta sizin gibi düşünür, ve Bu heyecanıa, aynen tercüme eyledi· 

Dav.asının daha önceden knybolduğuı. 
nu bildiği için somurtmakta olan İtalya• 

(Devamı 10 uncu sayfada} tek boşanmak istediği halde boşanamıyor, <Devamı 10 uncu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) ğim c~tti!akı aranılan devlet: Türkiye> 

Edebi tehikamı7!! S? lı taştan televjzyon 8.letine kadar işlen. hissettirmemek için çok faydalıdır. İlk var ki bugünün ilmi o mıntakaya he • 
==~=~F~=========9F==========~ m~~r~fihati~~h~üz~~at~i~mınlı~~~i~Wy~di.M~~nüzg~~~~di~Bd~d~fu~ 
iL K Otl ta y lD E ll I. D O S 

1
- ana unsurlarına bir damla yenilik kat- kak kıi yarının konuşabilecek robotunu tabiate hakim olduğunu iddia eden ma .. 

U mış ve koynundaki esrarı çözmüş de. da gene ayni materyelden mamul di. kineden insan yaratan et ve kemikten 
ğildir. İnsan iradesi dağları delip ü1 - şisi yenecektir.> insan henüz kendi teşekkill esrarının 

• keleri birbirine bağlıyacak, kıt'aları Bir protoplazma, bir hurdebini zerre kapkara cahilidir. 
•-2JUl!j, an Cahid kazıyıp denizleri birbirine katacak ka- insan şekline girmek için bir yıl bekle. B . . d b' h" tek~ ........ "\-

------· 

d kud " d' Y • h ld llf • l" " •• U çerçeve ıçın e ır ucre ÜU.n.P 

ar ret goster ıgı a e gene za ın mıye uzwn gormuyor. Bu bir hücre lu"nden 'ba .. t olan · d - d n 
· d bil girdi)l.;.,...i - l Şi d' t · · 1 · ı .e ınsanı ımagın a Bemm e otomo e 5uu go - m 1 ezımın en canı ve kuvvetlı mutlak esaretinden kurtulmamıştır. bir mikrop .. bir anda düşünen ve ken. . d h·~ rfl h" "\ . 

rünce mukavemet edemedi. Söylene noktasına geliyorwn: İrade ve nefis. Bir noktada kafası duruyor. iradesi tU. dinden büyilk kuvvetleri iradesine ram zıy~ e 1 e eı, ~ •1 temayu !erille, 
söylene yanımıza geldi. * keniyor ve arzın henüz ilk insanı ol - eden insan oluyor. Arzı dolduran bu yanı şuuruna da ha'kım olan kuvvetleıı 

_Fena değil. Bari kilerimizi, amba- cRabbtfllah, Mern\n yalnızı bUl.un.! duğunu anlıyor. milyar kesafıeti hep ayni tabiat fonks. r!le yaşıyan bir mahlfık olarak tanımaM 
nmızı kapıyalun. Robenson gibi ya • ması iyi değildir. Ona münasib bir yar. Bu irade zafa nereden geliyor?. yonu ile yağlanıp kemiklendiklerl ha1. lazım. 
bani meyvalarla karnımYLı doyuralım. ~ımcı halkedeyim. dedi ve RabbuUah Kitabı mukaddesten bir satır daha de k:araktetlıeri, irade mukavemetleri Hisleri ve heyecan1arile yaşıyan bu 

Vildan babasının şikAyetlerine kıs Ad~ ağır bir uyku getirdi. Ve onun okumak JA.zım: enerji kudretleri niçin ve nasıl ayrılı. insanla, zekasının eseri olan ve ötesin• 
kıs gillilyor, ben: eğe kemiklerinden bitini alarak et ile - ... Rab, dişiye dedi ki: Bu meyva yor. İpolittenin artık bayathyan fikıir- berisine verillen e1ektrik cereyanı He 

- Fena mı beyefendi, diyorum. Vi- doldurdu. Ve buna can verip dişi meh- bahçeleııindeki her ağacın rneyvasın - leri, hattA Freud'un yeni iddiaları in- azasını hareket ettiren, hattA papağaıı 
taminin bütün alfabesinin maddelerini lUkunu yarattı. İki eş mahlUk çıplak- dan yeyiniz, yalnız şuna yaklaşmayı. - sanın bu karanlık tarafını henüz ay- gibi muayyen kelimeleri söyliyen maıı 
kazanmış olursunuz. tılar. Fakat gözlerinde perde vardı. mz. Bu incirdi. dınlabnadı. Karakter farkları kandan kine adam arasında ne fark olabilin 

Nihayet göl kıyısına geldiğimiz za- Birbiıılerini g6rmüyorlıa'rdı. Bir yılan dişiye yakl~tı ve ona dedi mı, iklimden mi, terbiye sisteminden Madem ki irade kuvveti yoktur. 
man V4ldan sabredemedi. Portbagajın .Ahdı atik, tekvin. ki: mi, muayyen bir tarıih devrinin muay. En b" .. k .1. b'' .. k h" k 

b Ben~ arz bi b v d B d .. 'L..: •• 1 . bi --~ ~~ -~..:ı ·Y· h"'k' . uyu ı ım, en uyu uner eJ)ll kapağını açıp yemek sepetini ba asına ın r ıssız ucagın ayım. - u meyva an yeymız l\1 goz en. ~ r '-·~::uuyt:'w:- ~ruıgı a ımıyet . . d' f'l 'L.,.,. 
gösterdi. · Su, hava, ve toprak ne veriyorsa o • nizin perdesi açılsın, kendtlnizi görü • veyahud esaretten mi bunları ayırmak dını bilmhekik~kir,t. ıyen 1 ozofkan

1 
cakb'~ 

ı K k ı k 1 1 k .. 1 k bebl rl . ah k . yaman a · a ın ucunu ya a ıya h • _ B run efendim. Emrinizi bek. nun a yaŞ1yonım. ır asır ı nsan ı nuz. ve mut a se e ız etme ım • . . . . . . • 11 
uyu tarihi kafamda bir hayal gibi. Mitolo Dişi meyvay.ı yedi, erkeğine de ~- kAnı yok. Ayni kanın ayni iklimden mıştır •. İnsan kıendi uzvıyetinın, rulll 

llyor. ık 
0 

be k . 1 jiden, Rön~anstan, modernizroo kadar dirdi. O zaman birbirılerini gördüler ve hayata verdiği ve hatta ayni terbiyeyi, makanızmasının ıesrannı ke.şfebnedllôo 
~ry sınan yin eyfi yerme ge • san'atm düz, iğrl, çarpık hatlan ve erkek, dişi olduklarını anladılar. ayni atavizmi taşıyan ferdler arasın _ çe tabiate haklın olduğunu iddia ede• 

mışt.ı. . . bö 
1 

karma karışık renkleri insan zekAsının Yapıcı ve yaratıcı erkek iradesi öm. daki karakter fark1an bütün ilmi ara- mi.yecektir. 
Günlerırnız aşağı yukan hep Ye bir halitası gibi beynimin hlicrelerin- rilnün daha ilk aylarında işte böyle yışlan altüst ediyor. Irademize hakim olduğumuzu hn~ 

geçiyor. de yaşıyor. Ve in.san elinin, insan ener. rnağlt1b oldu ve Adem gökleroen ko • Demek prot.oplazmadan başlıyarak tımızın en kuvvetli devirlerinde Aşıl' 
Ve sonbahar ba.,:lı.yor. jirunin yarattığı! eserleır arzı kaJiıya. vulan bu seçme mahlt1k hMA Seren • et ve kemik haline gelen ve sonra dı. olmak ahmaklı.ğl(ru selJ11e<lıiğimiz gUJl 
Romanımın eorllanna geti'}"Orum, bileook bir istifle hafızamın masum dipe düşen o ilk insandır. mağ t>eşekktllü He irade ve enerjiye sa- ispat edebiliriz. 

Karakter bahsi uzun sürdü. galerilerinde serilmiş yatıyorlar. Cila. Efsaneler bazı hakikatlerin acı:lığı.ru lrlb olan 1n.tarun bir gizli tarafı daha 



Karan şiş inliği :15 gü.11. Genç ve unzel uornnebilirsiniz 
için e giderilebilir 

Beyaz linon şapka 

:Bu ppık.a beyaz J.inondandır. Kenarına 
facı.k bir yeri licivard huırdır. Şık, genç, 
ıördük. Onun yerini tutan boyıe bir Bilse 
ma aevilir. Hele bayie firiGi ..• 

<lifli bir harç geçirilmiştir. Tepesınin u
çok genç bir ıapka ... Bu ıtene vua!et çok 
hemen hiç rut?.a.madık. Deliıiklik dal -
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Bu aylarda nelere 
dikkat etmek lazım 

Saç ve yüz tuvaletiniz, şapkanızın biçimi, 
elbisenizin kumaşı ve biçimi sizi genç, uzun 

boylu ve güzel gösterebilirler 
Gençleşmek, u:!.un gt;rünmek, vücudı 

ve yüzlerindeki ufak kusurları gızlemei: 
isteyenler, tecrübelerde:ı alınan fU fay • 
dalı neti<:eleri dikkatle okumalı, birer ke 
re de kendlle.rı denemelidirler. Hepsi de
ğilse bile bir çoğu -hiç olmazaa bir ka • 
çı- maksadlannıı yarayabilir: 

1 - Saçlarınızı a§ağ•. ve yana taramak
tan vazgeç.iniz. Yukan doğru kaldırınız. 

Ön ve yan saçlannızu:ı yukan kalkıp yü
zünüzi gen~leştir~r, ens~ saçlarınızın knl. 
dınlışı boynunuzu kısık görünmek~ ku 
tanr. Bu ,ekil §imdi pek mocb olduju ~· 

çin aykırı bir §ey yapDUJ olmıyacaksmız. 
Binaenaleyh yaşlı da olsanız göze çarp • 
mak korkuatle beyhude tereddüde di11 -
meyiniz. 

2 - Ş.pka aurbn yalnıı yüzünüzü de-
lil boyunuzu da düşününüz: Genif kenar. • 

h f8.Pk.alar omuzlan ıeniı, uzun ooylu .ka sa sokak elbiselerinde fevkalAde iyi h!I 
dınlarda iyi görünür. Şipnanları daha . . 

ön"' ·· · ik ıapkalar tesır yapar. Şışmanlar, orta yaşlılar yuıı. 
fifman gtsaterir. 14 yuz.a ın lık blann ·· ~ d ö ·· k d"" blf . d Is la bilsbiltiln kı - ro m us~un en nu açı uz 
kaaları -ın.ce e o a r- ~- • ,.,.., ... 1 .. "b • 

B . . '- 1 .. pkalan daı" ce&e, yay ........ r ana genç ve mutenası &uııı 
saltır. unun ıçın .. enar ı .- . .. . 
ma ihtiyatla giymeli:, az ve düz kenarlı i- rünmelerine ço~ faydasL olur. B~ cekel 
nik ve gıenif ken.B.ra tercih etmelidir. robdan bafk~ ~ır ren~te olursa uzun bo)lıt 

3 - Qüırel bir aentür elbiseyi güzel - lular için tyıdtr. Aynı renkte veya ayni 
leftirir fakat silüeti her zaman auzelleı. kumll§tan ceket kusalara elverişlidır. 
ünne.z. Şifmanlar, kısalar, ufak te!ok in- 5 - Kalçadan qağısı hafifce bol ctek>ı 
ceıer haaılı uzun veya zayıf görünmek ler kal.çanın gen\sli.ğini kapatır. Gen~ 
ihtvacını duyanları elbiselerıni ıentür yqlı, kıaa, uzun her kalçası geniş kadm 
yaptmnalıdırlar. Genıı. fantezi, kalın bundan iatifade edebilir. Bahusus ş:rndl 
sentürlere yanaşmamalıdırlar. bu eteltlerln modası var •• 

Sentü.rün yalnu eni ve ıekll değil rer.. 6 - Kruvaze, kapalı bir manto geng 
.ide boy• çok tesır edır. Yukarıda ıöy _ olmıyanın Yatımı meydana çıkarır. 
ledJlimiır l<lzumu duyanlar elbiselerinin B~Aıtia önü yanyana kapalı, ara ye • 
nmginde sentürden baıka renk aenttlr rinden alttaki robu gösteren mantol~ 
lrullanmamahdırlaT. Elbise ile bfr renkte hem tenasübe yardım eder, hem de ins~ 
olmıyan aentür boyu keser, inaanı ıişmaıı na genç bir hal verl!'. 1 

gösterir. . 7 - Kolla..'"ln. da buna büyük bir tcsh( 
f - Ne uzun ne kıla -kalçalan ancak vardır. Omu.alan hafifce kabank ve c:liJ 

kapayan- blr ceket göğsün ve kalçala- kollar vdaude gençlik verir. Ve omuzla 
nn ıifmanlılıru, kabaJıjını gizler. Dilhas. nıı dtlfC1kl!lj(inü belli etmez. 

Şık bir tayyör 

Kaim, .tlyah faydan pk btr tayyör. Bel 
mmnkı. Btefi kJıot. Yaka.sil&, cebtintıa 

Güzel bir elbise 

Geçen yınar tçinde yanık renk par - alt Jcıamı hemen hemen bir llnıek. Yalma 
1-k bir moda halinde dünyanın dört bu- yMası 8ci kat. Farkları bu .•• 
catma yayıldı. Fakat bu sene kahve ren Tekmil bmarlanna beyaz krote ıeçt • 
fi, çikolataya yakın yanıklık eskiai ka- rilmif. Bu incecik beyaz iz beyu düfme. 
dar 8Wilıniyor. Atıl sevilen ten; ,eftaU :ı..ı. de birlefince elbiseye nete 'ff tuelft 

reııcini andıran ııcak ve hafif yanmıf . vcmif. · • 
--====--====-1:11:11--=-=----------b iT tendir. Bunu nnflnda da, esmerde yoeu ald.J4lın.ız .umanlar reııltli gazıot 

de bulmak kabildir. Bu dereceyi bul - takmayı ihmal etmeylnir. Tabll renkle -
duttan aoııra ne yapıp yapıp fazla yan- ri deA'iştirmeden günfl§in kes.kin ve k.a -
nuı1rtan korunmalıdır. Avrupada yanma m&flıncı zi.yuını tadil eden açık renk 
derecesini tanzim edecek kremler. los - bir gozlük •.• 
yonlar var. P'akaı bizde bunlar henüz Mavi 'ft açık renk gözlükler nisbeten 
yapılamadığı için muayyen derecede yan koyu, kestane ve siyah gözlüler daha a • 
dıktaıı sonra ,.w3inü3d güneıe tutmama~ çık gözlük lrull8"lmalıdırıar. 
ya çalıJmalı.sınız. Renkleri tamamUe değiştiren rastgele * renkli gözlüklerden ıakınmalıdır. Bun -

OOne§te durdufunuz, veya günlf ban lar zamanla &özleri yorar. 

Mat tcrep en uygun kumaştır. Fabl 

düz reok başka bir ipekli de k.ullmıabi • 

lirsiniz. Abiyye olmakla beta"oer karıpl 

ve lilç giyilen bir elbise değildir. 



10 SaJfa SON POSTA 
~·· 

Dünkü güreşler ikinci hava taarruzu 
tecrobesi önumuzdeki 

gonlerde yapılacak 

Cenubu Şarki Avrupasmm an 
muallem, en yaman ordusu 

(Ba.ftarcıfı 4 üncü sayfada.) (Baştarab 8 Jnci sayfada) 1 Ve gene bıınun içindir ti, otu RDI ..-. 

l üstüne ataç veya tahta dizdikten ~ dan gayri hiçbir mühim devlet yoktur veline plincıye kadar. dlplomldarın a
yarım metre kad&r toprakla ört.ınektiı. ki, siyul, aakerl, iktısadi veya kültürel l~ mevzuu olan bir memleket. ballha
Bu siperlerin duvarlıan toprak olarak bir f.Şbirliği müzaker~ etmek üzere mü- zırda. bir .Rüştfl Arasın ve bir Şiıkril Sa. 
kalabildiği gıôi tuğra veya taştan da ya.- messfilerini Atatürkün ü.Lkf'!Sine gönder- racol'lunun dir&1eı n mtharetleri aa-

J pılarak küçük bir oda haline getiriiebi. miş olmasın. Diyecekler ki: Buna s~beb yesinde Londr.ı ve PariaJe müsavi ıırt-
1 Mr. Bu suretle çok masraf yapmadan eıı Türldyenin coğrafi vaziyetinir. Eğer bu lar dairesinde mllıakere edebDmekte, 

1 iyi bir sığınak. meydana getırilmiş olur. böyle olmuş olsaydı, Boğazalra haklın Romanya ;le SoVJetlar aruıncia uvas
I Bu siper sığınaklan apartımanların hah- devletin etrafında bu tehalük ötedenberi sutta bulunmakta, Almaa " ltalya11 

çelerinde de yapılabilir. Şu kadar kt bi- mevcud olmahyd:. Hayırı Bay Hauaho. pllnlarını altlllt 97lemekte. hlaıb, düş. 
na yıkılacak olursa bu siperler enka?: cl. ferin A1ma.n emperyalizminın emrine manlarını korkutmakta ft clmtlannt 
tında kalmamalidır. tahsis eylemiş olduğu geopolitik bir za. kendiainl aaydırmak.tadJr.-

9 - mç bir suretle aıtınak lnpaına elYe- nır~t.jn deter~\nist naz~iyeıerıni, Ke- .ın,ı,,...., BkrC"m 1'cr1tı 

Tekirdağlı ra kibini sık1§ttnrken 
~~~1~:~~~~:~n~~1e:~ıe~~c~kl::ıvauı!:. :;ı:y ~:1:~r~~::z~a;~e:ı.:~;~~~~ ·r··~--~-R~ .. ·:·-~~-·~--~·-~-~~~~~~~ıy~~~~~~~~~~-J-mı veya hususi sığınaklara taksim edUlrler. ye b8*ylemiş bulunduğu dinamik ım-
Müsald olmadığından dolayı sığınak veya kanları kıymetlendiren insanların ve bil. 
siper yapılmamış olan evlerin halkı kendl - hassa bir tek insanm, Atatürkün ıuurA: (Baştarah 7 ncl sayfada) 1 Ci de lbirbiriırıin üzerine kudurmuşcasına 

İkinci devre saldırıyor, hakem ve polisler her ikisine !erine gösterilen umumi sığınak ve siperle • . d . lm t A k R d 
re gltmeğe mecbur olmakla beraber çok a - ıra esı o u~ ur. . n ara • yosu İkinci devre 6,12 de başladı. Beş da • de sı.k sık ihtarlar yapıyorlardı. 
cele ve sıkışık hallerde bu sığınak ve slper- Eğer bu nsrrn baş'.Ildakı chasta adam», DALGA tJZUMLUCV ;ı 

ırikalık bir yer mücadelesinden sonra Hü Güreş o hale geldi ki, bir kavga man .. 
seyin, !hasmını belinden yakalayıp tuş zarasmı aldı, polis kordonu gittikçe da -
vaziyetine getirm~ istediyse de muvef- raldı ve minderin etrafını sardı. Uçüncil 
fak olamadı. cl*ikada Hüseyin Bulga.n şiddetle kap. 

ıere gidememeleri ihtımallne karşı evlerinin daha geçei1 gün mümtaz bu- Fransıı ık-
müsald bir hol veya penceresi az blr oda. - tısadcısının dediği gibi, yerim cteşebbüs 1548 m. ın ICeL llO b. 
sını gazdan korunma odası haline koymalı- arzuları irine sı~amyıan genç bir atlete> T .A.q. 19•74 m. t1ı• 1r-. • SW. 

r 5 T.A.P. 31.70 m. NU 1CeL • b. 
dırlar. tenkeylemiş ise, bu ıstihalenın şerefi nt: 

11 inci dakı1cada Tekirdağlı, Bulgaırın tı ve yere vurdu. Fakat Bankan bu teh -
hem kafasını, hem kolunu kapmak 8Ure. likeyi çabuk atlattı. nuıkabil harekete 

Gazden konmma oda1an bir müsaid fırsata, ne de yabancı dav- PAZ&Jnml llllllt 
10 - Bir gazdan korunma oda.sı şöyle tan- leUerin gayretlerine aiddir. Bilıikıs, bü. 12.SO: Program. n.n: '1'lrt mtbılll (P'L) 

tile 10 - 15 saniye hasmını yerde e2ldl. geçtL zlm edlllr: Zehirli ga.zlann glrebllece~l ka - tün bir cihan, Osmanlı imparatorluğu. 13: Memleket -.at iJUI, alana .,. lllMeo -
pı ve pencereler. bUtün çatlak ve yarıklar, rıun bakayasıw tam bir izmihlıi!in derin- roloJt haberıert. 11.11 - lt: lllslt CDtora -

16 ncı dakikada uzun ve artan bır taz.. 
yikle sır.tı yere geIDlek üzere ol.an Bul -
ear. hakemin düdü~ ile bu vaziyetten 
kurtuldu. 

Hakemler, müsabakanın bitmediğini1 
saha kenarına gelindiği için durdurul: • 
duğunu söytediler. 

Bunun üzerine Hüseyin giyindi, git • 
meğe hazırlandı. Hakemler, güreşe de • 
vamı tavsiye ettiler. 

Halk, Hüseyini tekrar sahaya çıkmağa 
iCbar etti. Hüseyin, hakemlerin tavsiye
sine rağmen sahayı terkedip çekilse oyu. 
nu kaybedecekti. 

Uzun münakaşalarda.'l mora 6 yı 35 
geçe iki taraf yarı kalan maça tekrar 
başlad1lar. 

Y~n.iden ayakta .tutuştular. Oyun çok 
asabi ve sert olarak devam. ediyorou. 
Halkın coşlnın avazları içinde iki güreş-

Dünku af yarışları çok 
heyecanh oldu 

CRaş1arah '7 ncf sayfadal 

Koşular gay~t muntazam surette 
cereyan etmiştir. 

Birinci koşu:. Üç yaşındaki haıJiskan 
'.Arab erkek ve taylar, mahsusi koşu, 
ikramiyesi birinciye 180 iira. 

Mesafesi 1600 metre. Bu koş-uya iki 
hayvan iştirak etmiştir. Önal, birinci, 
Piker ikinci ohnuştur. Ganyan 325 
kuruş vermiştir. 

İkinci koşu (satış koşusu) - Üç ve 
daha yukan yaştaki liafülkan İn~iz 
at ve kısraklara mahsus olup ikrami. 
yesi 180 lira, mesafesi ı 400 numara i. 
(,U. Bu koşuya 4 hayvan iştirak etmiş • 
tir. Sonondair birindi, Yatağan ikinci 

Sekizinci dakikada işe Hüseyir.. Bul • anahtar delikleri, ~klerin yarıkları, hava lrkler~ gomülmüş görmek isterdi. A· kın vıoıonseı komeı1ola • PU lt: Pqram. 
gann ikolunu kaptı ve yere vurarak sırt gazı ve elektrik borularının geçtlRI delikler zimkir Anaciolulularrı. bu hayret verid 19.0S: Mtlzlk <Dana mblll - PL> ıı.-: Ttlrt 
üstü tazyika başladı. Fa:kat bu sırada du ve !>acalar koyu arab sabunu. alçı, camcı 

1 
. d nl k di mllzlğt: İnoesaz faa1ı <SaftJe 'l'bkQm iftira· 

dük çaldı ve ikinci devre bitti. macunu, sodalı suya veya zeytin yağına ba- can anmayı temm e eıı 0 arın en çe- klle.> 20.15: Konllflll&. I0.10: ~ .saat 
tırılmış kaba bez, muşamba, zamklı k~j!ıd tin mücadeleleridır. lyarı, ajans ve meteorolı011 haberltrl. I0.50: 

"Üçüncü devre ve benzerleri ne iyice tlkanmalıdır. Yapış - Bu i§lere önayak olan cGazi> nin ya. Türk müzlğl. Oku7an: Mbe71en llenar. Qa-
Uçüncü devreye saat 6,43 de b~fan _ tırma işlndı- çiriş. kola ve benzerleri madde- nında. kendisıne sadıkane yardım eden tanlar: Vecihe Daryal, Ondet Kolan, Ke • 

dı .,,_, t f d b" B" B ler kullanılablllr. 1-:---1 ... rı· unutmanıa1.1dır. On do"rt ""ıi mal Niyazi Seyhun. 1 - Htıaeynl pefl'evi. • ı.ıu ara a asa ı.. ır ara ulgar ~.ı . .u~ .~ " 2 _ Leml _ Hllseynl tartı: <zaman olur tt.) 
Hüseyini tuşa getirmek üzere iken Te • ıı - İııtanbulda depo olarak tullanılan bir hükı1metin başında bulunan, Mustafa 3 _ isan Varan _ Bflae7Dl tarla: (]lanın 
kirdağlı fırladı, Bulgann üstüne cıktı. eok bodrum katları vardır. Bu k:Arg1r depo- Kemalin her düşündüğünü tatbik mev- suların.) 4 - Sadettin Kaynat - HtUeynl 

- lar veya bodrumlar çok g{lzel aıtınak yeri . . . dö tlmil d 
Bacaklarından yakalıyarak hasmını bt>Q 

1 
k k 11 1 bilir kime koyan. vatanının ihtıyaçlarını ve ıarkı: (Ayrılık J1l n .) 5 - l1 tabi • 

...... o ara u anı a . . . . i • N t ft'_,., ---•a.. la (.&• 
d:a!ldka yerde sürükledi. Fakat bundan onu flgiley~ mesele .. erı herkcstt..'fl ıyı bi- m · u - eşe ı;uuu - .ıwr.&"6a•r tar : ~ • 
da bir netice çıkmadı. Bundan sonra 12 - Bankalar, büyilk yazıhaneler BJ)a.rtı- len İsmet Inönü Şefin hakıki ve layı~ tınla yandım.) ., - Lemi • Kardtar tartı: 

. . mnnlar gibldlr. Bu gibi binalar çok sa~lam . ' (Btr gölge ol.) 8 - lJ'dl Ahmed - Kardlar 
çarpışma ıki tarafın da kapış ve saldırış.. olduklannda.n bunların bodrum katları ken- halefı olmuştur. şarkı: CZahmı hJcranım gibi.) 9 - Balk tör-
larile devam etti. 1 dl memurları için çok güzel sığınak olurlar. Tür.kiye Cümhuriyetnin Jkinci rejsi küsü: Cİkl de turnam.) ıo - Karellar Bal 

Nihayet yediye be~ kala Tekirdağlı Şu kadar tı: Bunların sığınak olarak kulla- devleti, birincisıninki kadar azimdr bir semal.sL 21.30: Konuflll&. 21.41: Netelt pllt· 
Hüseyin müthiş bir hamle ile Bul arı nılması için mühendis nezareti altında pot- el ile idare etmektedir. ŞimcL haldm olan lar - R. 21.50: Mflzlk <Melodller • Pi.) 22: 

Y, ere vurd -sı- .1..t k _ g . . rellerle ve betonlarla. takviyeleri ıcah ede - onun irade:ndir. Ve bu iradeyi en~rji ıı: Müzik <Küçük Orkestra - Şef: Neclb Attın.> 
. u, u une ç~ 1 ve ço guzel bır cektlr. Bu gibi büyük binaların bodrum kat- ,, ~ ı - Pauı Linc~ - Danlmt. ('Pantesl.) 2 -

şekılde yakalıyarak bastırdı, tuş vaziye. ıarı sığınak olarak kullanılınca havasının Başvekil R;f~ .~a~dam ·~raya . ~e~ıur- Franz Lehar - Oötterptte operetinden pot-
tine getirdi ve böylece bır saattenberi değiştlrllme.s1 lçln dahi tertibat ı~zımdır. dur. Eğer J.nonu~un. şahsı teşeobusu ol. puri. 3 - Nlemann - Çarlst.on • Dana. 4 -
suretle devam eden güreş Türk başpeh • mamı~ ols~y~ı, ln~~lterc ve Fr~.nsa ~lfJ J. Straus.s - Cenub çiçekleri. 15 - Eduard 
livanının zafcrile neticelendi. Camiler ve medreseler aktedilen lttıfak muzakeerlerı boyle ıyı Künneke - Dans silitlnden Blus. e - Paul 

13 - istanbuldn bulunan ve kArglr otan neticelenmezdi. Onun harici sıyascl hak- IJncke - Olur .. Olar- qıar <len INY'fL) 21: 

• 
Güneş lstanbul 
Kürek 
Birincisi oldu 

(Başa.arafı '7 net aadacLo 
dld çifte - Galatasaray (Reşad, Fet

hi) 10;25, Güneş (Ferid, Anast..ıs), Bey -
koz (Sadettin, Cevdet) , İzmit müsabaka 
harici 10.12 dakika He birinci gelmiştir. 

Dört tek: Güneş (Feri~ Kenan, Sa • 
bahattin. Emin, Murad. Fenerbalıçe (Hü 
seyin. Abdunab, Manuel, Bedü, Hftsnü), 
İzmit müsabaka harici birlnci olmuştur. 

Kızlar; Tek - Güne, (Nimet) 6.35, 
Galatasaraydan (Naciye) ikinci. İzmit 
müsabaka harici olmuştur. 

İki çifte; Güneş (Nevin, Nimet. Hile • 
met), Fenerba.hçe (Melek, Fitnat, Ne -

k 11 Son ajans haberleri, ziraat, esham ve tahvl· cnmller ve medreseler sı~ınak olarak u a- Jundakı· dü1:ünüş~e:-i AtatürkUnk:fü~rden 
:ı IAt, kambiyo - nukut borauı <nat.) 23.IO: 

nılnblllrler. Bu gibi camllere tam bir rner - fazla garba müteveccihtir. Ancak bu çok n 
mi isabet ettığl takdirde fazla zayiat veri - M zik CCa.zband • Pi.) 11.16 • it: Yanntt 
lece~ aşlk:ft.r olmakla beraber tam isabetin cüz'i bir noktainazar farkıdır, ve Alman- program. 
pek az thUma.l ne vatı olaca.A'ı dftşünfilürse İtalyan matbuatı. İsmet lnön:imi, sele!ı- ·····E···r···k···a···k·-,-e-r .... -d .. ı·ya'·r·-ıar .. -... k ... ı:
ft bunlann duvarlannın ve tubbelerinln nin v.asiyetlerı:ıı icra etmemekle Uham 
parçll tesirlerine karşı dayanıklı olduğu he- eylediği zama:ı açıkçct mübalağa ey~e. 
saba katılırsa bunlardan istifade etmek fay mektedir. Avni suretle yeni Rcısicümhu-
dalı olur. -ı.: Tü: h f k~ ı ·ı · 

kt btr ld run e-.ı rıc mu a nıa ar ana panıs-
Bir ahşab evde bulunma aMa cam e ~ . .. 

bulunmağı llstUn görmek Hi.zımdır. Bunun- lamız.m tarattarlarıııa sempatı goster-
la beraber bir camide bulunmaktansa bir mekte bulunduğu da kat'ıyen iddıa edi. 
siper sıı';ına~ındn bulunmağı daha üstün lemez. Bu davalar mtiebbedcn ortadan 
görmek 1cab eder. kalkmıştır. • 
14 - Havadan gelecek zararların büyük • Gazi, memleketinin, yeniden kuvvet-

lerinden blrl.sl de yangın bombalnrıdır. Hu- lenınesi için kendi öz kaynaklarından is· 
suslle ahşab binası çok olan yerlerde bu yan . . . . . . 
gın bombalarından çıkacak yangınları ça - tıfade etmesın~ ısterd:. Bızzat kendısımn 
buk b:ı.stınnak lazımdır. Yangın bombaları de muzaffer hır kumandan olduğunu ha
patınyıcı olmayıp yakıcıdır. Bunun için yan- tırlıyan İni5nii, fimdiye kadar top)anmış 
gın bombalarının düştüğünü gören herkes kuvvetleri kafi addetmekte v~ genç a~ 
korku ve te!Aş lle kaçma~ bu bombaların letin tekrardan ortaya atılabilecek ku:i-
üzerlne kum veya toprak dokerek örtmell - tte ldı ~ ·· kt . f k t h Q 
dlr Yangın bombalarını kum ve toprak ııe re 0 tıgunu gormc e, a a arpc -

rB:ııı:ıtarah 8 met aylada) 
kadının blrleşmeslnt dolefl;lrbwla. moda,, 
vesalre vesaire t.efenilatıan ibaret lı:alır. m
't'erlr ld makul olalnn.ı 

e Mu.tala (Çorlıı)ı 
cAnketınlzdek1 t14ın - enet milnataşa -

sını dikkatle fakat .sinirle tatıb ettlm. Artık 
tahammülüm kahnadı, blll de bir Ud aatır 
illve edeyim, dedim. · 

Beklr arkadatJanmm, baJan1ara tarp 
yaptıkları ne§rlyat 19rtndedlr. Hemen hep • 
sini ithamlarında, endlfelertnde batlı bu • 
!urum. Fakat bir lallln tadın 't'8 lallanmm 
bundan istisna etmek IU'Ule- Banlar 4a 
köylft kadın ve tJzlarulmdlr. 

olmuştur. 

Ganyan 140 kuruş, ptasa ı 20, 160 zihe), Galatasaray (Azbıe. Nazlı. Gü • 
zeI). 

sö~dfirmek wı.stır. Yangın ba.flamıı ıse su yane bir maıcsadla değil. Türkiye. daha 
lle aöndürmek çaresine baş vurulur. ziyade, Ya-,.nnşarkın başlıca büyük de-,,. 

Gündüzleri evlerde ook defa yalnız ka - leti olmak, Balkanlarda ve yakın Asya. 
dınlar bulunacağından bu yangın söndürme da en ön safı i§gal eylemek hevesın1edir. 
işini kadınlarımız başarmak mecburiyetin - Ve bu heves, daha Atatürk l:amanında 

dedlrler. Balkan Biriiğinin v~ Saddbcid misakının 
Evlerde yangın söndürme tecrübeleri akitlerile tezahfır etmiştir. Bu mevkii 

Ylrmi dört Y'&flDdaJDll. henb ftlenme -
dltn. sevdiğim, belendlllm talar oldu. Fa. 
kat muradıma nan oJamadnn. Onlann il • 
mldlle bugüne tadar ntlt ~ s.ten
meli çok 1stlyonım. Bekir taıeeıt delilim. 
Blr atıeyt mes'ud edecek ftllyetteJtm. kuruş ~rmiştir. 

Üçüncü koşu - Dört ve daha yuka. 
rl yaştaki yerli yanmkan İngiliz at 
ve kısralklanna mahsus olup ikrami. 
yesi birinc!iye 180 lirıh Mesafesi 2600 
metre idi. Bu yanşa 5 hayvan iştirak 
etmiştir. 

Ceylan birinci, Olga ikinci~ ka • 
zanm~tır. 

Ganyan 265, plaseler 300, 400 ku • 
ruş vermiştir. İkinci ve fiçünift bahis 
arasındaki çifte bahiste 3/3 ve 3/5 i 
tutturanlar 335 kuruş kuandılar. 

Dördüncü koşu (Beykoz koşusu) -
Üç ve daha yukarı yaştaki yerli halis. 
kan İngiliz at ve kısraklarına mahsus 
koşu. ikramiyesi b'irindye 370 lira, i. 
kinciye 75 lira, üçüncüye 25 lira, rne. 
safesi 2000 .metre .. Bu koşuya beş hay 
van iştirak etti. Romans birind, Ka. 
ya ikinci, Şinka üçüncü geldi. 

Ganyan 120, pllseler l 1 (}, 115 ku • 
nış V"'rmiştir. Bu koşuda ikili bahis de 

Galatasaraylılar, ya~m başında kü • 
rekleri çıktığından tek kürekle yarışı ibl. 
timıişlerdir. 

Dört tek: Galat:aacay (Behiye. Naz. 
h, Azize. Güzel) 5,2, Fenerbahçe (Fit _ 
nat. Nezihe, Mela, Leman). 

OOneş 10, Galatasaray 91 Fenerbahçe 
6 puvan abnıflardv. 

Kıdemliler; Tek - Güneş (Ahilya) 
10.56, Beykoz (Mehmed) , Galatasaray 
(Ali.) 

İki çiite; Galatasaray (Turgud, Ru -
hi) 10.2, Beykoz (Cihad. Agani). Beyler. 
beyi {Masum. İbrahim) . 

Dört tek - Güne, (Ferid, Ahilya. Ne 
jad. Du~un) 8.48. Beykoz (Cihad. .Mem
duh, Bürhan. Lefteni) , Gabıta&!ıaraıy 

(Azmi, Ali, Turgud Fethi.) 

Umumt puvan vaziyeti: Güneş 10. Bey 
koz 9, Galatasaray 7. 

M. T. Ô. 

15 _ Yangın söndürme tertibi her evde tutmak için ise, yenı devlet reisı, cüm 
hazırlanmıı olmalıdır. Bununla. beraber es- huriyetin kam, deniz ve hava kuvvetit
klden htanbulda olduğu gibi her mahallede rini kabında harekett' geünnckten çe
yangır. sftndürücü tulumbacılıtmı yeniden kinıniyeoaic.ti.i-. 

Şehirliyim; şehir tızıaruıa .sempattm Tar
dır. Yalnız şehlr tızlaruun bazı hareket Ti 
vaziyetlerinden oetınboram. Mesell, tösle -
rl saadette değil, aenette.. buna da l8hft. 
moda71, stıstı, etıeDCeJt tülb etmet lmtln
lannı elde bulundurmak.. 

Bazılarının aa.lerlne man olmQOI'. Ne 
bileyim bir takım tunr1ar tl, •Jmltl& bl& 
mes. Bittabi tızlarmmııı hepli bıtJ1e deltl
lçlerlnde cidden temls, dlrld, • ......._ a-kurmak ·ve Belediyenin nezareti altında bu-

lundurmak ve icabında ıtıetmek zaruridir. Türic do•ıanrnu~ orta ehemmiyt>tte:t! 
deniz Jtuvveti.erıntn en iyilennden b.ri. nallla 1171k olanlan da pet - - lıılD de 

b6yleslnl buluncap tadar tNltlrlJla tılbam· 16 - Belediyeler tendi aemtıertnde sığı -
nak olmafa elverlfll yerlert ahali lçln sığı -
nak halinde bulundurmalıdırlar. Yerebatan 
sarayı, Kale burçları, estı yeraltı mahzenle
ri gıbi yerltt ıııtınat olarak belediyelerce 
hazırlanabilir Te hazırlanmalıdır. Yine be -
ledlyeleree parklarda, tehir bofluklannda, 
kale diplerinde aıfınat yapılablllr Ye yapıl-

malıdır. Belediyenin bu husustaki tetebbilB
lerlne her semt ve mahalle halkı en bllyük 
yardımı J'&pmalıdır. 

17 - Tayyare bombalan tesırtı. su boru -
lannın paUamruıı iht1mal1 her zaman mn-

dir. Türk askeri bavacııııı da pek ma
kemmel sure~tı! inkişaf , eylemektedir. 
Likhı. astl ioymetli olan karı ordusudur. 
Bu ordu, Cenubu Şarki Avrupasuun ve 

mtll edecettm.• 

Kadınlar diyorlar ki 
Garbi Aayanırı. nisbct kabul etmez de- (Butanlı 8 fnel ayfada\ 
recede en sa~~atn. en muallt"JD ve en ya. bu auretle memletette ~ ber aı tarafla 
man ordusudur. O, bu vasıflarını Cince yana yakıla flk&Jıet •tUlll* a11eJıer m9Jda
Gazi ile fnônüne; ve bunlarla beraber dP, na oı:tar. 
o iki kurmndanm eskı mücadele arka- •=u~~ =a~ = = 
daşlan olan Ummn ErkAruharbi19 Rem mmnı bUmell. 

Mareşal Fevzi Çakmakla General Naci Ok 1 ""la 
Tınaza ve pırlak bır zabitan heyetine uyucu an• Clflu rlll : 
borçludur. e Bay Ha.an l'I~ (1'on711): 

oldui1undan 3 5 i tutturanlar l 70 ku. =============== 
cuddıır. Ba.llrnı bu gibi zamanlarda ııwıus 

kalmamuı ~in lstanbul evlerinde Oteden -
berl mel'Cud olan kUJU ft sarnıçların dtl -
zeltllınesi ve mümkün ile arttınlmaaı tay -
dalı olur. 

. Dahesxıa gelinoe de, Tlırldye, Avnı. - Mektubunamn clen:lDe ımtan JOttur. 
panm lcendislnl? hakiki medenıyet namı- Yalnıs benim ıMmlumda delil betlr ertet
na ne ki arzedıyors3: İlim, hıfzıssıhha, ler anketi aütunanda da bana lbttmaı ~ 

nış kazanmışlnrdır. 

Be">lnci koşu - Dört ve daha yukan 
yaştaki haliskan Arab at ve kısrakla. 

r" mahsus olun ikramiyesi birinciye 
2 '5 lira, mesafesi de 3500 metre idi. 
~ t koşuya f. hayvan iştirak etmiştir. 

:ıhtiycır binnci, Karakuş ikinci, Al • 

derviş üçüncü olmıJitur. Ganyan 340, 
pJaseleı· 160, 205 kuruş ve~tir. 
faıun 4 ve 5 inci sütununda) 

Koşuların bu sene çok fazla rağbet 
bulduğunu nazarı dikkate alan yarış 
ıslah encümeni müsabakaları iki hafta 
daha uzatmağa karar vermiştir. 

8 sosyal kurumlar, teknik, modern ziraat, m~nktı bu süt--•·-- bir ........ m•na • l - Sivil halkın han1a karp tonınması ...... ıuu-M&U9 .ı.uua- .. 
hususunda bütün lüzumlu tedbirleri bildi - endüstri, v:;.. hepsin! silratle ve kolay. kafası :için açılımf bulun1110rlar. tlabal 1.n • 

ren (Hava korunmasına) a.ld nizamname, ta
llmntname ve tallmıltıarı bütün halkımızın 
okuma:nnt, ö~enmesını ve öğrendlkler1n1 
tatbik etmesini tavsiyeye lA.yık görürüm. 

lıkla temessül etmektedir. flallellmlzln akslnl.n n dtmılarda derelnl 
İşte bunun içindir ki. İnönünün istemek pek dolnı olma unnınd1711. 

Cümhuriyeti, bugün Akdenizde bırincı e Bay N. N. 
de.recede bir r ol oynamak. iddiatiındadır. - Arzunuzu yerine &etlrmete lmUn yot.r 

tur. Böyle bir 197 ~ a. D. 
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İzmir şenlik içinde lngiltere son kararını 

Dün açılan Fuarı bir gecede 
57 ·bin kişi ziyaret etti 

resmen Berline bildirdi 
(BAJta.rafı 3 1tcil sayjadc) 

bunun için kurdu. Danzig Polonya i . 
ç.in ne bir hayati mesele, ne de istik
bal meselesidir. Sade bir izzetinefis işi
dir. Demokrasiler Polonyanm tam ve 

cat b" mutlak istiklaline mal olacak bir ih -
(Baştarafı 1 inci •yfada) l mevzii tezahürler halinde bırakılım • ı fiat ve maişet şarllannı k'>rnya ır tilif çıkarmak irin bundan istifade e -

· · di l"t"k fiai seviyesi dahilinde satışlarını emni - .. mış Fuara gı"den yollar hariçten ge • yarak muayyen bır ıktısa po ı ı a • alnı-·,_ h -.a...k· ı.~..:v,... ctiyorlar. 
' · · · d · d'l yet altına - ususuıl.U'ö ı ı-•.7 ... -1en on binlerce insanla dolmuştur. Sa. nın ıcabatı daıresın e tanzım e ı me- . . b"yükt" Taniyeler! 

at _. ten sonra Fuar yollarında. yürü • leri suretinde ifa?e edebilirim. tırı;:;all:nm:bazı memlıek<>tle.re ihra _ Polonyanın düşünmek için daha bir 
mek imkAnsız bir hale gelrmştır. Faal bı_r ~rkez . . . cında maruz kaldığı müşktiıab tophı bir kaç günü kalmıştır. Polonya sulh ile 

Saat 17 de Fuar hoparlörleri Fuar. Arkadaşla.nm, sınesmde _çeşıdlı tan- halde bertaraf etmek için giriştiğimiz daha istiklalini kurtarabilir. Yeter ki 
da bulunan ekspozaTI1ıann ?uarı ~r- h1 servetı:.n taş~yan bu ~ze~ to?r.a~- teşebbüslerin teferruatı üzerinde dur • Fransa ve İngiltereyi bir tarafa bıra -
ketmelerini bildirmiş ve Fuar boşal • Iarla bu gu~el gok ve dem~ bızatıhı ~ç mağa hal, ve mevkiin müsaa~iğıni karak Almanya ile doğrudan doğruya 
tılmıştır. ve dış turı~~ har~ketl~rıne faal bır takdir buyurursunuz. müzakerelere girişfiln. 

Küçük bir şehir halini alan Fuarın merkez olabılır. İzmıre bır halk ~ay • Ticari mübadeJe Berfin bir şeyler yapmağa hazırlanıyor 
9 Eylfıl kapısı saat 8 de bir ma~ş~r ha rar;ı~ı. manzarasını veren .F~ar, ışa~t Kısaca arzedeyim ki, mübadeleleri - Paris 20 (A.A.) - cJour> g~zetesi, 
lini almış, beş ecnebi devlet sef~:1· şeh ettigım tu::ı~ har:k~tlennı. ~a.kvıye mizin mühim bir kısmının dayandığı ta. ltalyanın Berlin büyük elçisi Attolico 
rint'izdeki bütün konsolosll~r, Turk "ve ede~ en muhım Am~ldir. İzmır ıçın .. av~ kas usulünün daha müsaı.i şerait altında ve Macar hariciye nazın Csaky'nin mü 
ecnebi ajansı ve gazetelenn 3_. ~u rı ~ı: ~fah ve inkışaf .unsuru .t7lak~ı cereyanını temin e'tmek, itbalatı zorlaş. temadi gidip gelişleri hakkında şöyle 
messili, bütün İzmir ve Ege meb us • ettı~ımı~ bu . ~~reket1enn ço~ tıtız bır tıran prim yüksekliğine mani olacak şe- yazıyor: 
lan 9 EylUl antresinde hususi yerle • şekılde ıstedigı konforu tanın. e_decek kilde ihracatla ithalat arasındaki lherik- Bütün bu gidiş, gelişler ve Roma • 
rini almışlardır. Ticaret V:kilinin. h~- vesaiti bilhassa .. ik~m:t v~ ıstırahat sizliğin önüne geçmek için fiat1anmızla dan ve Budapeşteden sızan bazı ha • 
zurunda bandonun çaldıgı İstıkl~ şartlann~. en mutekamıl şekılde. der • dış pazar fiatları arasındaki müvazene • berler gösteriyor ki, Almanya uğrun • 
marşfl.-e rJl?rasime baş\anmış, bunu hal ve surat1e hazırlamak da bır za. • sizliği bertaraf edecek tedbirlerin mü - da İtalya silahlı blr ihtilafa girmek • 
Belediye Reisi Dr. Behçet Uz ve Ti - rurettir. İzmir belediyesi ve Fuarı. ı • essiriyetini temin etmek ve nihayet muh ten ve Macaristan da, cfazla hayı:rha
caret Vekili Cezmi Erçinin nutukları cin bu ihtiyacın biran evvel halledıl - telif memleketlerle olan ticari mübade - hane> bir bitaraflıkla Polonyaya karşı 
takib etmiştir. Nutulkları müüeakıb mesi lazım gelen lbir mesele ol~~k t~- lelerimiz daha geniş prensiplerden mül. Alman taarruzunu kolaylaştırmakta te 
Ticaret Vekili kordelayı keserek Fu • lakki ve muktezasına da tevessul edıl- hem olacak tarzda süratle 'h:ırekete geç- red<lüd etmektedir. Almanyarun Po • 
arı açmıştır. diğin.'i, öğrenmekle ı:r1~1llln ol!.duk. mesi imkanlarını hazırlamak bugün üze- lonyaya karşı aldığı taarruz vaziyeti, 

Ticaret Vekilinin nutku Sanayi.~mız . . .. rinde ehemmiyetle durduğı•mdz başlıca Berlin hükt'.imetinin pek yakında bir 
İzmir, 20 (A.A.) - Ticaret yek~l~ .. vatand_a~larIDl, cur::ı!h~nyetm bu " mevzulardı.r. Memleketimiz lçin hayırlı ı:eyler yapmağa hazırlandığına delil • 

Cezmi Erçin, bugün fuarı, aşagıdaKl vuk esen ol~~ sanaynmız gerek. dev- bir mahiyet a.rzeden bu mPvzular üze • dir. Bu vaziyet önünde, tavakkuz ve 
nutukla açmıştır: Jet ser?'1aye~ının ~e . gerek hus~sı .~e.:- rindeki alaka ve dikkatimizin ehemmi - itidal her zamandan ziyade zaı'uıi • 

Büyük bir gayretin ve yaratıcı bir mayenm elmde ınkışaf ve tekamulu. yetini burada bir kere daha tekrar etme- dir. 
insan kudretinin eseri olan dokuzunçu nü günden ,E!Üne arttırmaktadır. Bil • ği bir vazife bilirim. cOrd're:ıı gazetesi, Hi~lerle MUl>"SO • 
İzmir enternasyonal fuarını açmak va- tün tadil '\"e rilav.e~dle birincisi beş cYurdda sulh, cihanda suUı. lini'nin bir haftalık faaliyetinden son-
zifesini peık muhterem Başvekilim ba- yıllık sanavi Planının tahakkuku ik - Aziz yurdd~lanm, dünyanın herhal. ra bilançonun onlar için menfi olduğu 
na tevdi buyurdular. Bu şerefli vazi • mal edilmek üzeredir. Sanayide yal • de huzur ve sükfı.nun hasreti:rıi çektıği kanaatinded'ir. Ne Pariste, ne de Lon 
feyi sevinçle ifa ederken fuarın bu. mz istihc:ali coitaltmağa değil, en iyi şu sırada, milletleri sulh içınde işbirliği drada hiçbir sarsıntı olmamıştır. 
günkü mütekamil hale gelmesinde bil- kalite ve en ucuz fiat ec:asının tahak • yapar.ken .gösteren :fuarın manzarasında tlmidsiz bir oyun 
yük hissesi olan gayretli ve çalışkan ku~ ettirilmesini de ist;hdaf eyle.~e~- derin bir inşirah membaı buJ11yorum. Fu cPopulaire:ıı de şöyle diyor: 
arkadaşımız Belediye Reisi Dr. Beh - tevız. Bu ~ur7tıe memleke; s~nayıı ~ı~ ı ar, yurdda sulh, cihanda sulh düsturu - Almanya bu sene ümidsiz bir ovun 
çet Uz'a ve kendisine yardımlarını e. taraftan ınkış~f ve tekamul ~evrını muzun tam bir tezahürüdiir. Biz fuarın oynuyor. Demokrasilerin verdiği kara 
sirgemiyen mesai arkadaşlarına has ... takib ederken ~ığer ıa:aftan sen~ı rna - küçük mikyasta da olsa teharüz ettirdıği rın sarsılmaz olduğunu aşağı yukarı 
saten teşekkür ve takdirlerimi arze • muıatı~ızm hukumetın umumı ~ayat 

1 

~ulh içinde işbirliği i~a.line sami~iyetle anlamağa başlamıştır. 
derim. Fuara resmen iştirak eden İn. u~uzlu~ dava.sım kolaylaştııracak şıe. ınananlardan ve bu ihtıyacı hakıkaten Danzig hududunda siperler kazılıyor 
giltere, Fransa, Sovyet Rusya, Alman- blde yukse~ ~vsafta ve ucuz olması • duyanlardanız. Temenni ederiz ki, kay - Danzig 20 (A.A.) - Askeri hazırlık • 
ya, İtalya, kardeş İran, Romanya, Yu- nın da temın~~e .ç~lı~mak~adır. bedenler kadar kazananların da eym de. lara ve bilhassa hudud boyunca siperler 
nanistan, Polonya, Belçika ve Filistin Endustri ıstıhsalitı .. . -recede zararlı olduklarını ncı lhir fekılde inşasına hararetle devam edilmektedir. 
hükfımet1eri mümessnlerini hürmetle Uzun rakamlarla sabnnUJ suıısti • gösteren Harbi Umumi tecrü~ni tek - Dikenli tellerin konması işi bitmiştir. 
selamlar ve gösterdikleri nezaket ve mal etmemek için şuna işaret etmek rar insanlığa, yaşatmamak için millet - Danziğin hava meyd'anınd:ı ve civa -
al.8kacfun dblavı kendflerıine teşekkür isterim: Teşviki sanayiden istifade e. !erin aklı selimi kifayet ede\!ek ve sulh nnda muhtelif noktalarda çukurlar ve 
ederken memleketlerinin iktısad ve den endüstri şube~rinin 1928 deki i- ideali galebe çalacaktır. siperler göze çarpmaktadır. Buralara 
kültür kuvvetlerini bizlere zevkle te. maıat kıymeti 55 milyon lira iken on Aziz vatandaşlarım, ruhlarımıza inşi. tayyare defi toplan yerleştırileceği an _ 
maşa eylemek fırsatını verdiklerinden sene sonra bu miktar 266 milyon lira rah vereceğine şüphe etmediAimiz bu }aşılmaktadır. 
dolayı da ayrıca haz ve bahtiyarlık pibi büyük bir kıymet seviyesine "ar. güzel eseri açarken millt birlik ve miiji Almanya hemen harekete geçmiyor 
duyduğumuzu da söylemek isterim. mıştır. Büyük mikyastaki bu endüstri kud'retimizin aziz timsalıi olan Reisicüım- Berlin 20 (A.A.) _ Alman askert ha. 

Fuara iştira'k eden ve eserin güzel- istihsalatı memleket ihtiyaÇlarını tat. hurumuz Millt Şef İsmet İnönüye içi-mi- zırlı:klarının geniş mikyasta devam et _ 
]eşmesine çalışan yerli ve yabancı fir. min eder ve daima yükselirken mem. zin bütün muhabbetile en yiık.orek ba~iı- mesini ve Polonyaya karşı gazeteJerjn 
malarla resmi ve yarıresmi bütün te. leketlin ithalatı da mütemadiven lık hislerimizi tazimlerimizlp birlikte hu- şiddetle hücum eylemelerine rağmen he 
şekkü'ller.imizin gayretleri takdirlere atarak nihayet 1938 de büyük cihan zurunuzda tekrar etmek benım içm hu _ men harekete geçilmesi için henüz bir 
1Ayıktır. Bu münasebetle hepsini ve buhranının mem!leketimizde tesirini susi bir bahtiyarlıktır. karar verilmemiştir. 
burada hazır bulunmak zahmetini ih- göstermeğe başladığı seneden evvelki Cümhuriyet hükumetinin başında bu. 27 Ağustoota Hitierin bir nutuk irad 

masından ve Niirnberg kongresinin top 
lanmasından vazgeçildiğine dair bir p 
yia dolaşmış ise de alakadar mahfeller
de hiç ibir değişik'lik derpiş edilmedlll 
beyan olunmaktadır. 

.Geri rffmiyecek kadar Derledib 
Berlin 20 (A.A.) - Havas: Alman 

matbuatı, İngiltere ve Fransayı menfa. 
atJerinin Polonya menfaatlerine bağb o?
madığına ikna için ete yeni bir delil ele 
almıştır. Nasyonal sosyalist partisinin 
resmi gazetesi §Öyle yazıyor: 

Bitler, sırasile A'vusturyay:ı, Südet:I 
ve Çekoslovakyayı tasfiye etmek sure -
tile Avrupa devlet adamlarını bir sürt1 
kabuslardan kurtarmıştı!". Bugün mev • 
zuubahs olan meselelerin de tasfiyesi 
makul ve zaruri ve dolayısile şayanı ar
zu değil midir? 

Ayni gazete diğer taraf tan da diyor 
ki: 

Artık geri gideıniyecek kadar ilerle • 
dik. Eğer harb yapılmak istenilmiyorsa 
tatmin edilmemiz lazımdır. 

Davet, tazyik edici mahiyettedir. Fa. 
kat bazı tereddüdler de mevcud oldufu 
görülüyor. Söylendiğine nazaran, Förs .. 
ter geçenlerde Danziğin ne zaman Al ~ 
manyaya ilhak edileceğini Hitlerden sor 
muştur. Hitler, cGönlüm hemen, fakat 
§UUrurn biraz sonra diyor> cevabını ver. 
miştir. 

Silezyada Polonya ~n 
kapatıldı Dil? 

Varşova 20 (A.A.) - Alman. polm 
dün Silezyadaki bütün Polonya banka • 
!arını kapatmıştır. 

Polis diğer taraftan, Polonya ticaret
hanelerinde ve hususi eşhasta bu .. 
lunan bütün kitablan da müsadere ey -
!emiştir. 

Polonyada Alman bankalaruıda 
araştırmalar yapıldı 

Varşova 20 (A.A.) - Polonya polisi 
birçok Alman bankalarında araştırma • 
lar yapmış ve mühim miktarda gilmiif 
para satın alınmış olduğunu ve Alman • 
yaya para kaçakçılığı yapıldığını tesblt 
etmiştir. 

Polis bazı tevkifat yapmıştır. 
Kont Ciano Komaya döndü 

Roma 20 (A.A.) - Hariciye nazın 

kont Ciano, Arnavutluktan yarın gele .. 
cek iken bu akşanı ansızını tayyare ije 
Romaya dönmüştür. 

Försterin yeni bir nutku 
Danzig 20 (A.A.) - Nazi teşkilatı re... 

isi Förster, bugün burada söylediğı nu -
tukta demiştir ki: 

Bugünkü hududlar idame edilemez Bu 
mese1e tasavvur olunabilecek ne feda .. 
karlık halısına olursa olsun halledilme -
lidir. A'lmanyaya iltihalomı:z: yakındır. 

İstikbald'en tamamiyle eminiz. DanziJ 
Alman olacaktır. tiyar eden vatandaşları muhabbetle se- ithal seviyıesini, yani 930 seviyesini lunan muhterem Başvekilimiz Doktor ettiği Tannenberg merasiminin yapıl _ 

t~M~ ~~~~~~&M~~~.~~~~fu~~~~-~~~==~=======~=============~==~ 
Şuurlu bir inşa ve imar hareketi ithal ve istihlAk bakımından şayanı ğerli a!Aıkadan dolayı kendilerine şük - den daha zengin bir mahiyettedir. rilen ehemmiyet aynca ileri bir zev • 
Aziz vatandaşlanm, dikkattir. Halkımızın istihlAk kabili • ranlanmı arzetmeği bir vazife bilirim. F.cnebl devlet pavyonlan k'in: ihtiyaçlarına cevab vermektedir. 
Esere inanmak onu yaratmak kadar yetine ve memleketin cihazlanma ha. Atatürkün muazzez hatırası önünde e. İzmir, 20 (Hususi) - Ticaret Veki- Fuar turizm hareketlerine merkez 0 • 

mühimdir. İzmir Enternasyonal Fue- reketinin kuvvetine d€!18let ettiği ka. ğilerek aziz milletimi;r,e ref~h ve saadet U Fuarın korde18sını kestikten sonra lacak bir cazibeyi haiz olmaktadır.> 
n yalnız gün geçtik~ daha kuvvetle dar, ithal kabiliyetinin inki.şaf eyle • temennileri içinde dokuzuncu hmfr en - ecnebi devlet elçilen ve koosoK>slarla Fuarda 5 kişi yaralandı, 
artan memleketimizıiın iktısadi inkisa. mesini, ihraç mallarımızın dış pazar • trnasyonal fuarını açıyorum. birlikte Fuar dahilinde bir gezinti yap 
fının her sene bize toplu şekilde izahı- larda sürümü ve satıış:ıı imkAnfıannın İzmir Belediye Reisinin nutku mış, bilahare ( 11) ecnebi devlet pav • 16 çocuk kayboldu 
nı yapmak.la kalmamakta, ayni zaman artmasına yardım noktasından da e • İzmir, 20 (Hu~i) - Dokuzuncu yoınunu ziyaret etmiştir. İzmir 21 (Husus") _ B Fu 
da şuurlu ve heyecanlı bir inşa ve i • hem~i):eti büyüktür. Filhakika ihraç Enternas!onal !~ır Fuarının açılışın- Fransa, İtalya, Sovyet Rusya, Po • an 5 7 ,Ôoo kişi ziya:.et eın:t t~~ ~ 
nı h k f . .. lıe · · d ·· mevsımıne girıneğe hazırlandığımız şu da Beledıye Reısı Behçet Uz mühim lonya ve Romanya pavvonlaruıda se - ld w d b" x· . w ~ 
~e::re e ı;.;n ~~ı:ıne. n~ı e gos. günlerde umumiyetle stoksuz bir hal- '~ uzun bir nutuk söylemiş, davetlilere firlerin söyflediit1eri ~tulkta T.icaret ~~ı ıgı t1r~ at ır B ışı agırFu, kişi ~ • 

t sur~ ı el 1 · u.:ıye k~ y~~M!L de yeni mahsul senesine girişimizin teşekkür ettikten sonra Fuara bu sene Vekili ayn ayn teşekkür etmi~tir. d. ya:danm.1~ ır. u gece arda §'Jm. 
Vetmyakrteda ı~ı Daamhe ~:ıne ome erl ı ahve bll- manası da budur. her bakımdan en ilet.ide ve müterakki Miln Şefe telgraf ıye ar çocuk kayboldu. 
e e ır. a uç sene evve ru • İhra lan 11 d 1 f . f k tf - . . ki M'll" Şef t .. " Zi fet 
4an kasvetle saran yangın harabeleri. cat mal . ~v. e ınBışh~ Ue ıgını .. tebarüz et • Vekil, geç va tk ~~- no~une ya 
ıe dolu bu muazzam saha, bugün, renk, Muhterem vatandaşlarım, bütün bir ~rmkıştir. e ~ .... - ı.. ezcumilıe demi- bir telgraf çekere rluad ~n aç1'1?ıg_ını, İz.mir 20 (A.A.) - Belediye ve fuq 

ıs1k ve yeşillikler ortasında yükselen senenin büyük yorgunlukl1lrla geçen ça. tırs i: . . mükemmel bir eser 0 ugunu bıMır • komitesi reisi Doktor Behcet Uz, bu ak • 
~·c11· t . til k tul h 1 l • lışmalarından sonra elde edilıne~e baş - ulhe, medenıyete ve ınsanlığa da. miştir. şam, Kültürparktaki Göl gazinosun..ın . 
~....,ı ı esısa e ur us am eıen - . . . . h' t" 1::1i ·ı b"l 1 v-._:ı fun 1 f u..,, ,.,.. . bol'' 1 . f . . . v lanan büyük ihraç maddelerımızm mev- ıma ızme ı T vazı e ı en Türkiye Manışa .,.~o te gra ı 
... ızın sem u o an azız zmırın cıger. . . ıı... 1 C"' h . t' h::.1.A et' B" 1.v. M"ll" M" 
ı . . t b" h .1 . . kted' simine artık bugünlerde gırmıs •uu una. um unye ı ~um ı toprakların • Sovyetıer ır ıın 1 ı udafaa Ko-
]ennı aze ır ava ı e şışırme ır. .l "k dt kült·· ı :ı.. • v · 
H .. d h .. 1. d h "'k 1. cağız. Evvelemirde §Unu soylemek isie - uan ı tısa ı, ure ·uır gaye etrafın. mtseri Mareşal oroşı.fof'tan Türki • 

ergun a a guze ı, a a mu emme ı d b"" bf k A · · · 
•-t ktek' la h d d 1 rim ki, büyük ihraç rnallarımmn mühim a oyle rço vrupa dev1eJerinin yenin Ankara e1çısı vasıtasile Izmir 
~ eme ı arzu nmıza u u o ma. . . . . 
d w • • İ . E t 1 F bir kısmı mikdar itibarile ya gPçen sene temsıl ecfilmış bulunmasını biz İzmir Belediyesıne bir telgraf gelmiştir· 
ıgı ıçın zm.ır n ernasvona uarını · ·· lhü · İ · 

e t t .k . rl b k ~ d k"lt" seviyesindeki yükselt bir mt1kdar senesi lıler dunya su ve ınsanlık alermnin cMareşal VoroŞilof zmir beynelmi. s e l ve mıma a ım an, u ur . . . 
bakı d "kt d b ~- d h idi yahud geçen senenin çok üırtündedir. ıstıkbali emnıyet ve refah için bir fa. lel Fuarırıın açı1masıı müıııasebetile 

mm an, ı ısa aAımın an er ''h t l"kki ecı· ·· · sen b" lk' d k d h .. Bütün mahsullerlmizde kütle ba-kımın - ıı ayır e a ıyoru:ı. lutfen gonderi'lmtş olan davetiye do • 

tU e .~r 5:n~e tevve ı.n. en ç~ . atla ~s dan görülen üstünlük el\? umumiyetle bu Behçet Uz nutkunda ecnebt devlet. lAyısile doktor Behçet Uz'a samimi te. 
n gormı::A emennısı samJmıye e ı. • . 1 h . 

Ticaret Vekili ve misafir büyük elçiler • 
le konsoloslar şerefine iki yüz elli kişilill 

bir ziyafet vermiş ve bunu bir resmi 
kabul takib etmiştir. 

Alman ordusunun 
sonbahar manevraları ,..;....... . d kt d seneki mahsul vaziyetimiz bariz vasfını lerın pavyon arı akkında izahat ver. şekkürlerinl bildirmekte, bazı sebebler 

~~ •• ız e yaşama a ır. teşkil etmekte ve istihsaratımızın daha di, milli · ve yerli iştirakler etrafında dolayısile güzel İzmiri bu defa ziyaret Berlin, 20 (A.A.) - Alman gazete. 
Mevzua vardığımız kıymet büyük • mükemmel olması için her sene hallt ve da şunları söyledi: edemediğimden büyilc teessür duy J leri, tamamHe motörü olarak yapıla • 

tilr. Fuar ve sergi teşebbüsatını mem. hükumetin sarfettlği gayretin ve mem - Muhterem Vekifüniz ve aziz mba • duğunu da ifade etmektedir.> cak sonbahar manevraları dolayısilıe, 
leketin heyeti umumiyesine şamil bir leketin bu sahada kuvvetlenen hamlele- firimiz biraz sonra g6receğ\n1E gibi Vekilin beyanatı Brux, Freiberg, Chemmitz, Zwickan 
memleket davası şeklinde ve bir u - rinin bir ifadesini zatınd-a hşımaktachr. 1939 İzmir Enternasyonal Fuan Kül. Vekil FYarda bana şu beyanatta bu- He Bohemya ve Moravya hududlan da 
muınt müessese halinde telakki edi • Mikdarı ve bilhassa kalitesı her sene tiirparftca aid müesseselerln 90jalma • lundu: dahil olmak üzere bütün bu mmtaka
}'Oruz. Sergi ve fuarlara aid hattı ha. yükselen ve cemiyetimizin geniş halle sı, umumt dekorasyon bahçe ve ziya _ İzmir Enternasyonal! Fuan, her lardaki yolların 1 o Eylfılden 18 EyiQ.. 
reketirniz ve prensiplerimiei bunla • ~tlelerinin hayat ve maişet imkAnlan tanzimi, eğ'lence yeı:lerlniın tenevvüü bakımdan Iruvvet11 bir hamlenin ifa • le kadar yalmz askeri vesaitin seyrü • 
nn mahalli heves ve arzulara göre yek istinatgahı olan bu büyük ihraç madde - ve organize .ec:men sportif ve f~tlmat dlesi olarak telAkki edilebilir. Gördü. seferine açık buhınduru1acağını: ya.ı. • 
<liğıertle m'iıhatı dlmıveın dağınık ve !erimizin müstahlll lditlemizlıı maliyet hareketlıer 1'Ciıbarlle de geçen 11114tler. jüm eser güzıeldir. Estetik tarafa ve • maktadır. 



12 Sayfa SON POSTA 

~n11 .. 1111r· "Son Posta,, nın Ailtayesi ~ .. ~HIDDllMIBIRll ... 
1 --
i _ Sessiz Komşu 

~lff .. llllllll ...... mnıum .. 11111111 .. 11111111 .. Ullh... = Çeviren : H. Alaz .,dllll .. lllliii 
Şu Petkiıı cidden çok tuhaf bir adam. dınla1" da dahil olduğu halde bugün spor- - Porfiri Nikolayeviç, dedi, Allah a~
Ben Petkini epey zamandır tanıyo- la uğra~yan bir tek iınsan gösterilemez! ilana benim yakamı bırakınız!. Benim 

rum: biz 011unl,ı ayni apartımanda otur- Kendimi tutamadım; bu fıkrimi Petkinc yüzme öğrenmeme imkAn yok. Ne yapa
ma'.ktayızl Sessiz, sadasız, kendi halinde söyledfnı: yun, zorla değil ya, sudan h?~laşmıyo-
bir adam. Den. şu Petkin denilen adamın - Kom1um, dedım, doğrusunu ister- rum. 
bir defa bile olsu?? ne şarkı söylediğini, sen Q,u seninkisi pek ayıbı. Kadınlar i- Ben hiç oralı olmadım: 
ne dansettiğim, ne de şununla bununh şitmesin, bu haline kahkahalarla güler. - Yarın tekr~ı: yüzme derslerimize 
münakaşa ettiğini hiç görmedim. Pet- ler. Hayatınızda ufak bir inkılAb yapa- devam edeceğiz, ded~m. Bu sahada niç 
atinin sarhoş olduğunu, içki içtiğini gö. ra.k bu halinizden vaz~eçmeniz ]Azım. bİr rica dinlememe imki:ı yok. Verdi~ım 
ren de yoktur. Petkin, fabrikalardan bi- Petkin gene bir çocuk gibi kızararak: kıwar kat'idir ve cgayri kabıli temyiz,. 
rinde elektrikçi olarak çalışır; bekardır. - Ne yaoarsınız Porfiri Nikolayeviç, dir. Şu petkin denilen adam, cidtlen çok 

Bugün size, Petkinle aramızda geçen yaratılışıın böyle •• bu yaştan sonra tabi. tuhaf ıbir insan. Bi7 ertesı gün gene P a~a 
d:>ir macerayı, Petkinin beni nasıl korkut- atimi değiş~iremem ki... geldik. Pet!dn bana, adeta bir cellada, 
tuğunu anlatacağım!. Ben, gayet k.ıt'i bir i(ade n~: bir fşkembecıye bakal· gibi bakıyordu. 

Pctk.in beni öyle bir korkuttu, ki artık - Pekaia değiştirebilirsiniz, dedim. Mazlum bir edn ile: 
o gündenberi hiç kimseye yüzme öğret- Ben bunu kendim~ it ediniyorum; her ne - Gözünii seveyim Porf:ri Nıkolaye-
memeğe kat'i olarak karar verdim. Bu pahasına olursa olsun size yüzme öğre- viç, dedi, gel bu işten vazgeçelim. 
sinirli halimle, bu yııfka yüreğimle in. teoeği.m!. Ben gene kat'i fakat nazik bir eda ılc: 
sanların göz gör.a gör~ bu koca ummanda Petkin, dımızın lafında:: bile kork- - Buyurunuz bakayım, dedım. atia-
boğulınalarını seyretmek tahammül ede- muştu. Adeta titriyerek: ym denize!. 
bileceğim bir şey değildir. - Aman dccıtum, ne yapıyor~unuz?. Pet:kin denize girdı· arkasından ben 

Bakınız mesele nasıl oldu. Bu sene yaz dedi •• bu yaştan sonra?. Ben kim, yüzme de girdim ve on3 yüz.ne hareketler: ta
:tatilimi sahil bir yerde geçirmeğe karar öğremne kim?. .1iın etmeğe başıadım. Takrıben bir sa:ıt 
vermiştim.. Dediğim! de yaptım. Kırım - Pekfüıl öğrenirsiniz, diye ı!rar et- geçmeden Petkin, ufaktefek ei. harı'kct. 
sahıllerinde ıstirahate müsaıd iyi bir yer tim. Yarından tez! yok, derslere başlıya- }erine alıştı. Fal<at gelge!elim ayak im· 
seçtim. İstirahat için seçtiğim yere p,el· ruz, hem 'le sabah sabah. reketlerini bir türlü beceremiyordu •• elle 
ıdiğimin 3rtesi gün, plajda, Petkinle bu- Petkhı hiçbir cevab vermedi. Esasen rini mükemmeie·ı kımıldatt&ğı halde, a-
run buruna geldim. verilecek bir oevab da yoktu. yaklannı bir türlü hareket cttl!"emıyo!". 

Petkin, boylu boyunca sırtüstü kum. Ertesi sabah Petlcine damladım. Onu du. Tekıtük ayakı.an:ıı da ınünferıd~n 
farın üstüne yatmış, güneşte yanıp duru· yanıma alarak sahiıt:· yollandım. Petkin, O)'llatmıyor dt;!ğildi; fakat :kısinı birden 
yordu. Bu arad-ı dikkatimt bir §ey çekti: adetA darağacına gider gibi isteksiz yü. kat'iyen kaldıramıyordu. Tabi! bug.:.in de 
Petkin, ateşt.1 karşısında bir döner kebab rüyordu. Nıhayct sahile vardık; sözüm fena halde yoruldum: gene en aşağı ıki 
gibi güneştı~ yanıyor, şıpır §ıpır ter1r-T! meclisten dışarı, soyunduk. Petkfnc dö- kilo kaybettim. 
akıyor, fakat bir türlü denize girmıyor- nerek, kat'i, fakat nazik bir ifade ile: Ben üçüncü giiııli de sabah sab·~h Pet-
du. Ben onun bu halıni görünce dayana- - Buyurunuz bakayım,· atlayın deni- ki.ne damladım. Onu yakalıyarak sahıle 
madım. Yanın.ı yaklaşarak sordum: ze!. dedim. getirdim. Deniz müth~ dalgalı idi. Deni-

- Aziz komşurr" dedim, siz niçin de. Petk.in gözlerini yumdu ve suya gir. zin bu halini görünce Petkine dönerek. 
nize girmiyorsunuz':. Bakınız herkes ne dl. Fmc.at sa dl..z kapak:arına gelir gel- _ Aziz komşum, dedim, doğrusu ta
.güzel yıkanıyor! mez, feryadı basarak büyük bir korku Jihiniz varmış!. Bugünkü dersimizi talik 

Petkin ba~•.nı yerden kaldırdı ve kıp- içinde gerıs!n geriye sahile fırladı. Ben etmek mecburıyet!ndeyiz: 
4Grmızı kesilerek: . . . durur muyum?. Derhal arkasından ko- Fakat ~u Petkin cidden çok tuhaf bir 

-:- Ah s~.r~ayın ~ Porflrı ~ıkolayevıç, 
1 

şarak ensesin~ yapı~tım; onu tekraz: su- adam. Soyundu ve bana dönerek: 
dedı. Ben k~~u-~l~ğl..ımdenberı s~dan pek ya sürükledim. Su diz boyunu bulunca _Porfiri Nikolayeviç, dedi, yavaş ya. 
korkanın. Kuçucuk bı: ~:reye btle ayu- Pet!k.in gene kendisini .sahile dar attı. El. vaş suya .:ılışmağa başlıyorum. Size çok 
~aq~ı sokmaktan çekmmm;. ner~de ~:ı~ · den ne gelir?. Herıf karayıı alışmış•. !U- çok teşekkür eder:m Porfin N!kolaye
dı ikı bu uı:-wz. bucaksız denı.ze gıreyı:rc .• sılı kelam herif ber.ı bir saattan fazla uğ• viç!. Cesaretimi ve alışkanlığımı kaybet-
Şu Petkın cıdder. tuhaf bır adam!. O. ı-aştırdı. Kan ter içinde kalaım: ıki kilo memek için şöyi.e kenarda biraz y1krını-

nun verdiği bu cevab karşısında hem öf- kaybettim. ver im.. ' 

kclendim, hem ~!eceğım tuttu. ÖyJe ya İkimiz de iyice Y.Orulduktan sonra Pct- ~~rif bu sözier! söyledikten sonra su. 
c~nım, 1:tkl~ gıb: nisbeten genç soyıla- kin boylu boyunca sahildeki kızgın kum. ya girmesin mı?. Ben bu ha:i görünce 
bılecek bır kımsenın zamanımızda sudan lan.n üzerine uza"!'l.dı; hiç te kendi tabii t la ı . 
ıko kınası - ·· 1 •· b · ·d ? K · e ş a. r gorn muf ır şey mı ır.. a. sesıne benzemiyen acaib bir sesle: - Aman dikkat ediniz, dedim. Da:-

- Ben başına geçirdiğin bu gavur cSon Posta. nın tefrikası: 13 
dcadı şapkadan bir şey anlamam kızım 
amma herhalde insan gözü var, iz'an 
var; sen galiba bunu başına ters ge • 
çir din. 

Ağustos 21 

Y ozgad Nafıa Müdürlüğünden : 
1 - (27355) lira 40 kuruş keşif tutarlı vilayet merkezinde Jandarma okuluna 

Ufıve edilen iki dershaneli pavyonun inşaatı kapalı zarl usulile eksiltmeye çı -
karılmıştır. 

2 - Bu işe aid şartnmte ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi. 
D - Nafia Ve'kiileti genel p.rtnamesi 
E - Hususi şartname. 
F - P.rojeler metraj, keşif hülasası. 

• 

İstiyenlere bu şartmune ile evrakları Nafia dairesinde görillebllir. 
3 - Eksiltme 29/8/939 Salı saat 14 de Nafia dairesinde müteşekkil komisyon 

tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat mukabili (2051) 
lira 65 kuruş vermesi ve bu işe mahsus olmak üzere eksiltmenin yapılacağı gOn -
den en az sekiz gün evvel tarihli bir istida ile Nafia !komisyonundan verilecek 
ehliyet vesikasını ibraz etmesi ıarttır. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline tadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verHecektir. Posta ile gönderilecek: 
mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı saate !kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılm.ıı bulunması şarttır. Postada olan gecik • 
meler kabul edilmez. (6182) ___ .. .. ---
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

Nevralji, kırıklık ve b~tün ağrılarını~.ı derhal keser 
icabında L, ünde 3 kaşe alınabılır. . ___ .... __ _ 

galar sizi. .. 
Kelimeler ağzımda kaldı. Büyük bır 

dehşet içirıde muazzam bir dalganın gc· 
lip Petkini ilrtttiğünu görmiyeyim mı? 
Sesimin büt1n kuvvet:lc: 

- Pet'kinı. Petkin, diye haykırdım. 
Takriben sahilc"len o.ı metre mesafe

de, büyük ve köpük!ü dalgalar arasında 
birisinin çırpı:ldığı:ı.: farkettim.. derhal 
soyunarak suya atıldım. Fakat ardarda 
üzerime kıv:ıl::m büyük dalgalar dolayı. 
sile bir türlü ilerlemcK imkanın1 bula· 
mıyordum. Heyeı:aa içince sahile fıria
dun ve bağırnıağa başladım: 

- Hey ınHlet' .. Yet~şin!. Adam boğu. 
luyor •• 

Benim bu feryadım üzerine S"l 1t!i:l 
muhtelif yer:c:r~ncıek: insanlar benım ta. 
raiıına koştular .. bunlarda:ı bazı CPsaret
liler soyunarak suyrı atıldılar •. bu arada 
ctahiislye !eşkfüi.tı> na mensub bir bah
riyeli de kaşara~ yanımıza geldı V! 1.ah
lisiye aletlet."ile suya ntılmağa hazırlr;nd:. 

Ben ise, ya-:ı diri, yan ölü bir halde an. 
!aşılmaz bir takım şeyle-r mırıldıaru. 

yordum. 
F.aikat, takriben sahilde:ı ellı metre 

mesafede, kudurmuş dalgalar arasında 

birisiniln, kulaç atarak yüzdüğünü bır· 
den bire görmiyehm mi? Hem de nasıl 

bir yüzüş!. Kudurmuş dalgalar ona vız 
geliyordu. 

Yanındaki dürbünle bu vaziyeti takıb 
eden bir deniz zabit~ gü!ereit. 

- Müsterih olunuz, dedı, bu meiJıur 
yüzme şampiyonu Petkindir. Siz meşhur 
yüzücü Petkinı bilır.iyor musunuz?. 

Herkes .?ıayretı~ bana bakaru kahka. 
ha ile gülmeğe başladı. Ben ise, sözüm 
mecl'isten ifışarı; budala gibl duruyor. 
utancundan :ıe-:: açılsın da içerı gireyim 
diye düşünüyordum. 
Şu Petkin cidden ÇOK tuhaf bir adam!. 

Herif o gün beını oyıe korkuttu, öyle kor. 
kuttu !ld, artık o gündenberı kı:nseye 
yüzme öğretmenıeğe karar verdım. 

meden ve ona bir cevab vermek ihti • 
yacını bile duymadan onun kollan a. 
rasmdan sıyrılıp alelfıcele dişan fırla. 
dun. 

O sırada Cahid Oğuz bey de içeriye 
girip teyzeme veda ettikten sonra taş. 
!ıkta bana iltihak etti. 

- Aldırma dadı, ters olmu.ş düz ol
muş; böyle şeylere ehemmiyet veren 
kim?! Benim içim kan ağlıyor, sen ha. 
fiB. bana şapkadan bahsedip duruyor. 

Önde omuzunda benim küçük san • NA\l.lE.DEN : - MUA1. -ZE 2 TA\.4PİN I?E~KAWL? 
dığunı taşıyan şoför olduğu halde ya. 

yordum. Hayır, ha- vaş yavaş kapıya doğru yilrildilk, da • 
yır, ağlarsam c 0 • dımla lalam orada biııiı bekliyorlardı. 
çok memnun ola • Zavallı Ferah !kalfanın ihtiyar yüıün. 
cak, kibirli başı de o. k~dar derin bir teessür vardı Jt.l 

göklere erecek, yeşil kendimı tutamadan boynuna sarıldım: 
gözlerinde zafer ışı.. - Allaha ısmarladık dad1cığım. Ta. 
ğı yanacak, kapalı pa, Tintine, Tiktike iyi bak .. onlan sa. 
yüzü büsbütün ka • na emanet ediyorum. 

sun. 

- Ne yapayım kızım, haline bak; 
tımarhaneden kaçmış gibisin... Ayna. 
ya baksana... · 

ğıya indim. 
Fakat o avluda 

durm~, şoföriine 
talimat veriyordu . 

Duvara asılı duran ve rütubetten le- Beni görünce te • 
kelenen aynaya yaklaşarak kendime pemden tırnağıma 
baktıın. Zannederim ki · ömrümde üç kadar dikkatle süz. 
defa bile kendi resmimle karŞı karşıya dü ve belirsiz bir 
gelmemiştim. Bu sebebten bugünkü gülümseme ile: 
halime gülmekten kendimi alamadım. - Şapkanı adam 
Kıvır kıvır kıvrıldıktan sonra gözleri. akıHı giysea müna. 
me, kulaklarıma, enseme dökülen saç. sib olur ... dedi. 
!arımın üzerinde ale1acayib ~e isimsiz Dişlerimin ara • 
bir şey oturmuştu. smdan: 

Fakat gözlerim, her nedense, bu a. - Giydim ... de • 
cayib şapkada duracak yerde yüzüme diın. 
gitti. İnce çizgili bir burun, kıpkırmızı - Hiç te müşkül. 
iki dudak, geniş bir alın, keskin çizgili pesend değilmişsin 
bir çene ve bütün bunlara hakim olan Semiha! Lütfen bir 
ve beni birdenbire hayrete düşüren iri aynaya bak ta saç. 
ve mavi gözler ... Şimdiye kadar ne bu ların1 ve şapkanı 

panarak mağrurla • - Merak etme yavrum; onlara senin 
şacak... hatırın için bakacağım. Sen de uslu o. 

Teyzem beni göğ. tur, kendini üzme. 
sünün üzerinde sık. Bu sözlerden sonra kulağıma eğildi: 
tı, omuzlarımı, saç. - Kendini üzme; inşallah bir kısme. 
forımı dk.şadı ve kU· tin çıkar da çabucak bu adamın elin • 
lağıma şu sözleri fı. den kurtulursun ... 
sıkladı: - O vakte kadar ölüp gideceğim ... 

- Akıllı ve uslu O dakikada köpeğim fırlıyarak bana 
ol kızım! Cahid be. koştu; ayni zamanda zavallı kedim d"' 
yin hakkı var, se • sürüne sürüne avluya çıkmıştı. 

nin terbiyeni ve tah Onları görünce göz yaşlarımı tuta • 
~füni düşünmek IA. madım ve boşanacağımı anhyarak he. 

yanık yüze, ne de iri mavi gözleri ör. düzelt ... Sandığın hazır mı? Hamdi 
ten siyah kıvırcık kirpiklerime bak - gidip alsın mı? 
mak aklımdan bile geçmemişti. Onlar. - Hazırdır zannederim, iste-rse çı... 

ğu gibi boğazıma bir top çrktı, çenele-ı zınıdır; bunun zamanı çoktan geldi ve men eğilip Tapın pembe bumunu öp. 
rim sıkıştı... geçti... Hem ben onun çok iyi kalbli tüm, kedinin sırtını okşadım, koşa ko-

Annemin teyzesi bana karşı bugüne ve namuslu bit insan olduğunu anlı • şa kapıdan çıktım. Çiftlikten ay:r:ıhr • 
kadar ne derece lakayld olursa olsun yorum; ihtiyar gözlerim beni a1datmı. ken son sözlerim şu oldu: la ilk kar.şıla~tığım gün de bende iyi kıp alsın-

bir hatıra bırakmadılar. Vahşi, kindar - Haydi çık Hamdi ... Sana gelince 
ve haşindiler. Derinliklerinde müthiiş Semiha, teyzene veda et, vakit kaybet. 
bir öfke gizlendiği apaşikar görülüyor. meden yola düzülelim. 
du. Namiye teyzenin odasına girdim. Za. 
Yanımda duran dadım sordu: vallı ihtiyar teyze, ömründe ilk defa 
- Öyle durmuş ne bakıyorsun? Ken olarak biraz müteessir göriln'üyordu 

dini güzel sanıyorsan aldanırsın... A. ve gene ilk defa olarak bana kollarını 
damakıllı çirkinsin kızım... açtı. Hatta kirpiklerinin arasında bir 

Samimiyetle cevab verdim: damla yaş bile farkeder gibi oldum. 
- Çirkin olursam olayun; umurum. O dakikada benim de içimde garib 

da değil... bir şey oldu. Şimdiye kadar nadiren 
Sert bir hareıketle şapkamın tepesini hissettiğim ve ancak hasta hayvanları 

yassıladıktan sonra zava1Iı sakat hay. gördüğüm veyahud annesi ölen bir kı
''anlarıma veda etmek maksadile ru;a. zın hikayesini okuduğum zaman oldu. 

dünyada bana en yakın olan insandı. yor kızım ... Bu adam sana azab ver • - Kapıyı kapat dadı; arkamdan koş 
Bundan başka, bütün ömrümü onun miyecek; göreceksin... masınlar! 
yanında, onun evinde, onun sofrasın<la Teyzemin bu sözleri benim teessüril. Kapı ile otomobil arasında Nuri ağa 
geçirmiştim. mü yok edip yerine biraz evvelki hid. durmuştu. Söz söy'lemiye ahşmamı.ş 
Başka bir şey daha vardı: Burada ge. detimin kaiın olmasına yardım etti; de. ağzından bir iki kelime çıkb amma 

çirdiğim günler nası\ ı0forsa olsun, rin bir nefretle: bunları anlıyacak halde de~ildim; doğ
herhalde beni serbest ve başıboş bıra. - Ondan her zaman, her zaman nef. ruca otomobile doğru yürüdüm. Vasim 
kıyordu; halbuki şimdi ufukta dört ret edeceğim ... dedim. ayakta beni bekliyordu. Aydaya gelin. 
<luvarla örtülü bir mahpes, birçok ya- Ve arkamdan teyzemin: ce, o çoktan otomobile girmiş, ön ta. 
bancı insanlar ve benim için tamamile - Bana yazarsın değil mi kızım? rafa boylu boyunca uzanmıştı. İçeriye 
meçhul bir hayat vardı. İşte bu hayat Bursada Muzaffer hanımın adresine girerken ona kaşlarımı çatarak baktım, 
beni korkutuyordu. yollıyacağm rnektubları her hafta l~. o da göz ucile beni süzdü amma yerin· 
Boğazıma bir hıçkırık yükseldi, göz- lan bidip alır. den kıpırdamadı. 

1erim yaşardı. Fakat ağlamak istemi- Diye seslenmesine ehemmiyet ver • ( A,.Tro.".l v.P) 
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Osmanlı tarihini kana boyayan .. h_~n-ıce yarıs~danberi gizlice asilerle te -ı - Zati şahane, her masrafa tercihan, o d sefere k ' 
lerce ve binlerce masum hayatın s_on- mas halınde bulunuyor.. hemen her nizamı cedid kullannı düşünüyorlar. r u çı l yor. 
!nesine sebeb olan (cehalet), işte şım- saat başında, Rumelikavağından ken - ınademkıi müzaye'kaya tahammülünüz 
dl, bir kurban daha vermişti. disine bir adam gelerek şifahi rapor yoktur. Şu halde sizler de nizamı ce. Buncıan sonra cPadişah hazretlerine nünden geçerek İstanbul şehrini terlt * veriyordu. did elbisesi giyin. Devletin aylıklı ha. kendisi hakkında malOmat arzını ve etmişti. ( 1) 

Halil ağanın parçalanması, korkunç Ayni zamanda şeyhisiam Ata Molla, demesi meyanına girin. Ulufe bekleme. bu suretle hünkarın yüksek ve değerli Bu esnada bütün devılet ricali, aşağıı 
'9e kanlı isyan bayrağının açı~mış ol - nın mühürdarı da sık sık Babıaliye gi- nize lüzum kalmaz. Her ay maaşımzı tevecci!hleriniın kaı.analmış bulunma- yukarı, bütün şehir sekenesi kendisini 
Jnası demekti. ?ip geliyor .. daha hala Rumelikava - alırsınız. sına lütfen yardım etmesini• tevazula takıib ediyordu. Alayın önünde atlı o-
Anado1ukavağında bulunan İngiliz gında, asiler arasında bulunan Hamal Diye cevab veriyordu. paşadan rica etmişti. barak ho~ar, dervişler, yeşij. sanklı 

Mahmud efendi, bu müthiş haberi alır 7.ade Mustafa efendiden gelen gizli ha- Halbuki, Musa paşa, bu hareketle- * ve hırkalı (savat) denilen ve müslü • 
tlınaa, derhal bir kayığa atlıyarak İs- berleri, Musa paşaya bildiriyor .. Musa rinde samimi değildi. Maksadı, bu ha. · 
tanbula kaçmak istedi. paşadan aldığı malumatı <la, Ata Mol- raketlerini ve sözlerini saraya aksetti- Sinan Paşa; kf>ndisine getirilen bu manların peygamberi Muhammedin 

Fakat bu bedbaht adam da, kendisini laya naklediyordu. rerek, padişahın teveccühünü kaybet. mahrem dosya muhteviyatının vakit hafidleri olduğu söylenen insanlar gi 
kend~ ayağile felakete sürüklemişti. Rumeli kavağında başlıyan isyanın, rnemek .. böylece de daima 'ikbal mev- geçiri'lrtıeksizin Türk\'ıeye ter~me e- diyor, bunları yaya olarak yarı çıplak 

Kürekçiler, yamakların yabancıları başlıca bu iki büyük devlet adamının kiinde kalarak, Ata Molla ile beraber dilmesi için, derhal Aılrnan dönmele- bir takım tarikat ehli takib ediyordu. 
değillerdi. Kayığı, kasten akıntıya kap. teşvikile vukua geldiğinden henüz hiç cevirdiği entrikaları daha kolaylıkla rini çağırtmış ve bu tercüme işini on. Bu yan çıplak adamlar, birbirinin 
tırarak, Büyükdere önüne getirmişler.. kimse haberdar değil<li. Hatta suitan idare etmek .. ve bir an evvel, veliahd lara vermişti. Neticede de ileri gelen elinden tutmuş ve sağa sola dönerek 
)'edek tabyanın lSnilne gelir gelmez: Selimin aleyhtarlarından olup, epevce şehzade Mustafayı saltanat makamına birçok devlet memurlarının, padi.şah ve (Allah hu .. ) diye haykırıyor, yor • 

_ Efendi! .. Bundan ileri gitmiye, zamandanberi muhalefet şebekesine getirmekti. karılarından birinin bu işlerde parmak gunluktan bitab kalıp yerlere yuvar-
:)'amakların imi yoktur. Hele iskeleye dahil olanlar bile, bedbaht Halil ağa ile 3 üncü Selim, derin bir gaflet uy • lan olduğunu görmüştü. lanıncıya kadar böyle galiba ibadet 
Janaşalım da, kendilerine bir danışa • za.vallı Mahmud :fendinin yamaklar ~.?suna dalı:ıı~ gi.bi idi. Hükumetin bü- İhtiyar tilki; gerek Valide Sultanın etmiş oluyorlardı. Bazıları da yüksek 
2sın. eJınde parçalandıgını duydukları za - .un kuvvetını elıne teslim ettiği ada • ve gerek Haseki sultanlardan birinin sesle Allahtan orduya ve başkuınan • 

Demişlerdi. man; mın. wb~ kuvveti k~mdi aleyhinde kul- padişah üzerindeki nüfuz.]arını bunla- dana (nusret ve hayırlı fütuhat) te • 
Mahmud efendi, başına geleni an1a- - Tam, fırsat zamanıdır. Amma, bi- lw~n~ıgında~ zerre kadar haberdar d~ • rın bütün idarl işlere -az veya çok- menni ediyorlar, paşanın iaerisinde gi 

lrlıştı. Kendisini denize atmak için ye- zim Köse baba da ( 1) nizamı cedid ta- (Yıldı. Hatta Musa pasava o kıdar bu • burunlarını sokmakta olduklarını ivi den (papazlar ellerinde açık kitablar 
l'incten f.ırlamıştı. Fa.bt kür;kçiler raftarıdır. Korkulur ki, bu fırsat fevt :V~ik ?ir ~mnivet ve itimad hasıl etmişti bildiği için, onlarla uğraşarak saray~n olduğu halde, teganni ediyorlardı. 
onu sımsıkı yakalamışlar .. kayıgı der- ola .. bu yüzden, tabyalara nizamı ce - kı; sımdı sadaret kavmakamı arz oda- kendisine karşı olan teveccühünün kay 
'baı iskeleye yanaştırarak onu dı~arı did askeri sevkolunup birkaç yüz ya. sının kapısından girer girmez: bolmasından içtinab etmiş ve bu ma. Paşanın ardından (içoğlan) denilen 
_,_ b k k k H" ve saray hademelerinden olan yirmi 
:~arıp, bir saman çuvalı gıi i yama • ma ırıla... - Aman, paşa .. bu, ne haldir?. u. hiyetteki vesikaları meydana çıkarmı-
iann önüne atmışlardı. Diye, fikir ve mütalea beyan etmek- klımet başında. sen Pibi akil ve dana yarak, padişaha, yalnız cNemçe krallı- dört genç, gayet güzel atlara binmiş 0

-

1222 isyanı, ikinci kurbanını da bu- telerdi. bir vezir rnevcud iken, bu guna ahval ğı elçisinin şehirde cereyan eden as. ~arak gidiyorlardı. Bu gençler altın iş-
?ada vermişti. Görülü-ver ki; kurnaz Köse, vaziveti nac;ıl v~k:Ubulur kerl ve siyasi vesair ehemmiyetli ha- lemeli diba elbiseler giyl9iş1erdi; atla. 
Zavallı Mahmud efendiye derhal kı- çok büyük bir maharetle idare etmek- Demıştı. diseler ve hareketler liakkında Viya. nnın eğer, üzengi yani genel olarak 

lıç ve pala üşürülmüş .. o devrin en te idi. Bu dessas adam, bir taraftan is- Musa Paşa, Ata Molla ile müştere- naya muntazaman ve gizli yazılarla bütün binek takımlan, kalkanları altın 
~ü~vverlerinden olan bu zat da ora- yan ve ihtilal ateşlerini hazırlarken, ken tertib ettiği bu büyük hail~, haberler isal etmiş olduğunu v1 bu yol- ve kıymetli taşlarla süslenmiş ve bun
~. pare pAre edilmişti. diğer taraftan da sık sık ni?.amı cedid bizzat deruhde eyılediği baş aktörlük daki vesikaların elçilik kaleminde ya. ların, bilhassa murassa kılıçlan ve 

Haldl ağa ve, Mahmud efendi .. bu iki kışlalannı ziyaret ederek zabitlere il . roHinü bütiin . rnaharetile ovnamı:va pılan sıkı bir ara~tırma sonunda elde mızrakfannın parı1tısı insanın göz • 
ınasumun kanı, Osmanlı tarihinin en tifatlar~a bulunuyor .. ara sıra Boğaza hasl.amıştı. Padışahın huzurunda, hem edilmiş bulunduğunu> bildiırdi ve cbi- lerini kamaştırıyordu. 
korkunç saytalanndan 'birini teşkil gidip 'abyaları teftiş ederken, parasız- padıc:ahı ve hem de orada bulunanları naenaleyh bu husus hakkında ne su - Paşanın sefer~ çıktığı gün de, fevka
eden hailevi bir isyanın ilk kızıl bay .. lıktan şikayet eden yarnaklarm aı1a ve tamamile inandıracak derecede müte- retle hareket edilmek nazım olduğunu> lade güzel, ılık ve müstesna günlerden 
~A'ını teşkil etmişti. · ustalarına; essir bir tavır aldı .. göz y~larmı yen- sordu. biri idi. O kadar ki güneş, nurlu ışık-* lerine sile sile. Bunun üzerine hünkar, gerek elçi lannı bu gençler üzel'ine saçarken hü-

r (1) Köse Musa paşa. (.~r~.ns· ı;a7') 

EMSALSİZ BİR iHANET 

Bu kanlı ve korkunç haber, ancak 
ikindi vaktine doğru saraya aksede • 
bildi. 

3 üncü Selim bu haberi aldığı za • 
lrlan, harem dairesinde idi. Derhal ha
l'ernden çıkıp erz odasına gelerek: 

- Tez, kaymakam paşayı çağırın. 
Dedi. 
3 üncü Selim, büyük bir korku ve 
~an içinde bulunmakla beraber, 
~netini muhafaza etmiye çalışıyor. 
au. Saray halkı da, vaziyetin ne mer .. 
kezde olduğunu btlmedrkleri için orta. 
da telaş göriinmüyordu .. mesele, sade
ee yamakların basit btr isyanından iba
~ telakki ediliyordu. 
Yalnız bostancıbaşı Sakir bey büvük 

bir endişe içinde idi. Fakat, padişahın 
~ diğer saray erklnmm gösterdiği sü .. 
~net kaI'Şlsmda, o da hislerini sakla
ıtı.ak mecburiyetini hissetmişti. Yalnız, 
lkilane bir tedbir olmak üzere bostan
cı zabitlerini birer ikişer odac;ına ça " 
lı.rınış, kendilerine sessiz sedasız ha .. 
tırlık emri vermişti. Bu emir mucibin
ce, izinli bostancılar saraya celbedile
aek .. hiç bir ~re izin ~rilmiyecek .. 
flyet isyan yeniçeri kışlalarına da sira 
hl ederek saraya karşı tehditkArane 
bir hareket vukubulursa, derhal sara-
1lıl kapılan kapanacak. müdafaa vazı. 
>'~e geçilecekti. 

* 3 üncü Selimin Musa paşaya gönder. 
diif haseki BabıAHye gkllp te padi • 
tthnı iradesini tıebltğ ettiği zaman, sa• 
~t kaymataamı derhal fU sözlerle 
lnukabete etti: 

- Boğaz camblndıen bazıı g\ına ya. 
?alnaz haberler aldık. Nizamı cedide 
ti çok meyil ve rajbet glSsteren ya -
lbakıann bu ~etlerlne, şaşa kaldık. 
}f.e ~tir bu, bthnem kt.. ben de şimdi, 
~lis edip bu fitnenin def'i esbabını 
ttıilşavere etmek ftkrlnde idim. Fakat, 
ll'ıademki dtt hftmayun fennan buyur. 
~~!ar, barl, evvelemirde huzuru şa • 

lneye şttab edelim. 
lledi. Vıe derhal, atının hazırlanma • 

tı iÇin emir Yerdi. 
lrfusa Plfll• yalan ıöylüyordu. O, ge. 

T~ 
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Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir3s1 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari t ... r nevi banka mua'11tlıl>r-1 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Zlraat Bankumda kumbaralı Yt ihbarm tuarruf heublannda en u 
50 liruı bulunınlara Mllede 4 •ta çekilecek kur'a ile Af&iıd•.IQ plba 
cöre ikramiye datıtııacaktır: 

4 Aded 1,000 Lirahk 

4 " 500 " 
4 " 250 " 

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

4,00ll Ura 
2,000 " 
1,00ll tt 

4,000 " 
5,000 " 
4,800 " 
3,200 ,, 

DiKKAT: Henblanndakl paralar bir ıen• içinde 50 liradan qala 
düfllliyenlere ikramiye çıktılı takdirde " 20 fazlaaile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, ı 1!:7161. 1 Blrbaclkb1111, 1 Mart n 1 llulıu ) 
tarllalerlDde ~ldleeektlr. ~ 

efendimin ve g~ onun maiyetini tün bu altın ve mücevherattan göz alıcı 
teskil eden bizlerin ve uşaklarının mu. parıltılar hası~ oluyordu. • 
kadderatını Sinan Paşanın elirıe ver. 
di·, hakkımızda istediği gibi harekette Gerçekten bütün bu büyük ihtişam 

ve debdebenin fevkinde, hemen hemen 
kendisini serbest bıraktı. 

diyebilirim ki, koca bir şehir halkının 
Ve işte bu andan itibaren de yiye • ordu (Serdarıazamı) Sinan Paşayı şe

cek ve içecek olarak yalnız ekmek ve bir dışında kurulan ordu kampına ka
yalnız su vermiye başladılar; iaşe kA- dar götürmeleri görülmeğe değer bir 
til:Xrnizin her sabah çarşıya çıkarak manzara teşkil ediyordu. . 
yiyecek ihtiyaçlarımızı tedarik etmek (Arkasl va.-) 
iç-in evvelce verilen müsaadeyi de ge. 

ri aldılar: konaktan kimsenin çıkma • m Sadrazam sınan Paşa ordunun ku 
sına meydan vennemek için de kona- mandanlıima tayin olunup Ferhad Paşayı 
ğın her tarafına askeri nöbet9iler ika- İstanbulda kaymakam bırakarak Macarls -
me ettiler. tana azimet eyledi. Dervişler raksederek 

{mevlevilerln aımaı demek olsa gerek) ve 
Von Kregwitz, anbean gerek kendisi chu• aadalan çıkararak orduya refakat edl

ve gerek bizler için daha büyük tehli- yorlardı; bazıları klğıttan mamul top, to· 
kelerin vukuunu beklemekte olduğun- puz ve diler alllhlan hamll ldller; blr takı
dan bu zavaı1lı ihtiyarın sıhht vaziyeti mı blrblrlne irtibat Ue bir zlnclr teşkll etnı , 

l'e ayı kıyafetine sokulmut idi. <arkalarına 
çok sarsılmı;?, şid~tlfi bir (hunnak) ·ye önlerine post aımıt demet olacaktır.) 
hastalığı kendisini günlerce yatakta Hamıner, cUd 7, ııaJfa 179. 

alıko~'111uştu. --··-·---·-···········---·--······-············· 

Son Posta Maiyeti olan bizlere gelince: Yarı • 
rnızdan fazlası sıhhati muhtel olmuştu, 
her birimiz bir dertten muztarib bulu
nuyorduk. İçimizde tam anlamile sağ. 
hk durumu bozulmamış, sarsılmamış Tereb&Wl. Qatalçefllle ıotat. u 
birkaç kişiden başka kimse kalmamıştı. t 8 T A N B U L 

1---~~~~~~~~~~~~-1 

Bu esnada bizim en iyıi ilAcunız (rom Gazetemizde çıkan yazı ve 
şarabı) olmuştu ki bu nesneden kona- resimlerin bQtiln haklan 
ğımızda altmış fıçı kadar vardı· Bir mahfuz ve gazetemize alddir. 
çoklanmız bu gamlı ve elemli günleri 
kısaltmak ve ruhlarımızda biraz neş'e 
olmak için boyuna şarab çekerken 
hastalıktan kıvrananlanrnız cmee'ud 
an>ın yani ölümün gelmesini temenni 
ediyorlardı. Elçi ıefendilniz de dahil 
olduğu halde bütün hasta bulunanlara 
elçilik rahibi tarafından dini ve mane. 
vi tesellıi ~ telkinler yapılıyor ve has
talar kendilerini Cenabıhakka emanet 
etmiş bulunuyorlardı. 

* Macaristana karşı yapılacak bilyilk 
bir savaş için bir müddettenberi Os
manlı diyarmda yapıhnaktA olan 
hazırlıkların fkrnali üzerine Ağustosun 
on beşincl günil Sinan Paşa lnlnklnn 
elini öptükten ve bafku.ınandanlık kı. 
bau al<Wldan amra müdebdeb 

--ABONE FıATLARI 

1 e a 1 
Sene Ay Ay AJ 
ICr. L. ICr. L. 

TORKtYB ı'°° 700 '°° ıcso 

YUNANİSTAN 28'0 1220 110 270 

ICNEBt 2700 1400 800 800 

G.len .oral ..,.ı oerilma. 
lı.tnlanlan rn•.Iiyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kunıfluk 

Pul illveel llzımdır. ,. ............................................ , 
1 

Potta kutuıu : '141 lstanbul 'ı 
Telgnıf : Son Potta 

, Telefon : 20203 İ 
"''··-···-.. ···································' ve mutantan bir alayla konağımız ö- ::!! .. 9!!!!!!!!!' __________ ,, ... 
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• Yuma: Zi7a Şakir 

Polis Naim Ef. nin ölümii 

Bu sırada, bir vak'a daha zuhur etti. 
Bir gün ikindiye doğru, NamazgAhta 
bir evde, asker kaçakları tarafından 
b~cimycl~tlmqcl~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

rildi. 
, Setbaşı karakolımdan aldığımız bir 
polis ile vak'a mahalline giderek tahar
riya t yaptık. Bicr dolab içinden, muh
telif yer'lerin~ bı981dla ym-a~anarak 
öldürülen bir kızın kanlı cesedini çı. 
kardık. 

Katil, ortada yoktu. V~ kim olduğu 
bilinmiyordu. Kuvvetli zan ve ihtimal 
üzeri ne asker kaçaklarından (Kör Bey 
tu11ah) i1e birkaç isim söyleıiyardu. 

Bu adamlaır, en azılı kaçaklardandı. 
Saklanmak için, muhtelif yerleri var. 
dı. Müteaddid defa yakalanıp şubeye 
1Jeslim ediidikle;ıI hatcfe, s4'v.kıyattan, 
yolda, hatta Bandırma sevkıyatından 
kaçmış1ardı. 

G ene o sırada Samanpazannda (Ku
marbaz Hacı) denilen Cezayirll bir he
rif evini kumarhane yapm:ış.. başıma 

topladığı bir süril haşerat ile a&ta bl
ı.e meydan okumıya başlam~tı. 

Gece ve gündüz, biır dakika bile du
rup dinl~necck halde değildik. Bütün 
arkadaşlar v.e hep1miz, artık yorgını. 

luktan bitkin bir ha1e gelmiştik. 
Bütün bu gürü1tüler arasında yalnız 

bir şeye seviniyorduk 
- Püskülsüz bize acıyor .. meydanda 

göriinmüyor. 
D 've, seviniyorduk. 

Fakat bu sevincimiz, uzun siırmedi. 
Korkunç ve kanlı bir müsademe, bütün 
Burc;a muhitini, altüst ediverdi. 
POJ.İS NAJM EFENDİNİN ÖLDÜ. 

RÜI..MESf9VE KARINCADERE 
MÜSADEMESİ 

Tarih, iyice aklnnda.. ( 1334 senesi 
Nisan ayının 12 nci Salı gftnü) 

Bugün, ikindi vaktine kadar dairede 
çalıştıktan sonra, mühim bir ihbar ü
zerine, Yahudi mahallesine gitmiş .. o
rada birkaç ev basarak bulduğumuz üç 
kaçağı alıp gelmiştik. 

Hava, erkenden bnnm~ · Sinsi 
bir yağmur yağıyordu. Daire~ yakın 
olan evime henüz gelıniştiın. So,.rımı 
ya başlamıştım. 

EvveIA, kısa ve yakuı kürklü OaUç. 
ya gocuğunu.. sonr&, ceketimin Ottlin. 
'deki rovelverle palaskamı.. daha son. 
ra da 'ceketimi ve }7Eleğimi çıkarmış • 
tun. 
O anda NamazgAh tarafından birbiri

ni müteakib iki mavzer- sesi işittim. Ve, 
bllrniyonıın nasıl manevt bir ilham ile 
mühim bir facianın vukuuna hftkrnet-
tmı. . 

Ceketimi giymeden, üzerinde rovel
verim olan ~ami takmadan go. 
cu.ğumu a:ldım, kapıdan fıdarks, emir 
neferim olan (Ali) ile bqılaştım. 
illiyi o aralık eve. sanki Allah 16n • 
aermişU. 
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SOLDAN SAÖA n YUKARDA.."'l AŞAÖI: 
t - İki göntıı blr oıu.nıca. orası blle sey -

ran olur. 
2 - Acele eden - Qlfl 
ı - Ne buLsa ayırd etmeden ylyen - Lah-

sa. 
ı - Açıkça. - Anlamak masdarından em • 

rl hasır. 
1- Oruç. 
ı - &asında. 

1 - Vakit - İstl.fham nl<lasL 
ı - Rabı' edatı - Doft 
1 - Hamle yapan. 

ıo - Yapı - Cemi edatı. 
Geçen bahnacanm t.allfııJllmif tek!L 
SOLDAN SAÖ.&: 

ı - Salata. 
1 - Eyalet. 
• - Kl - Dı't - AD. 

4 ·- All - Ek - Öde. 
a - Nale - Adad. 
1 - Anar - 81. 
1 - Pek - Ad - Ku. 
1 - Et - Aded - K&. 
O - Aramat. 

10 ...._ Kademe. . ._. ......................... _ __. ................... . 

yeaeb ııeshıde tı.dui eder. 

Bii doktorun gunlUk 
notlarından 

Kahve ve çag ••• 
Kahn ve çayın tertiblerinde kafein ve 

tein vardır. Her ikisi de cümlel asabiye 
için blr m!vi sem zehlr addedilir. Şiiphe
siz buradaki zehir tablrlni ştddetıı ve 
mühlik diğer zehirlerle kıyu etmemek 
lfızımdır. Bu iki madde sinirlerimiz üze
rine mnnebblh gibi icrayı tesir ederler. 
Yanı uyandırıcı .. tenbih edicidirler. Her 
ikisi de uyku kaçırırlar. Veyahud rahat
sız bir uyku uyumağa sebeb olurlar. Bu
nu da peşinen zikredeyim ki bu nokta i
tiyada çok bağlıdır. Öyle kimseler görü
yoruz ti sabahtan akşama kadar müte
madiyen denecek derecede üstüste kah
ve içerler ve yine uyuyablllrler. Çay için 
de ayni şey söylenebUlr. Günde on on 
beş çay ~en vardır ki hatttı uyumak için 
gece yeniden fçmeğe başlarlar. Şüphesiz 
bunlar ~nadır. Bizim bah.settlğbnlz 
vaziyet 1se umumi ve vasat1dir. Kahve, 
ve çay çarpıntı yapar. Bu sebeble asabi 
kimselere asli muvafık değildir. Genç -
lere ve çocuklara kahve ve çay içmele -
rine mQsande edilmemesi çok llzımdır. 
Bunların yegAne faydası yorgun kafa -
lara, Tftcudlere muvakkat bir müddet 
için uyanıklık ve mukavemet temin et
mesidir. l"akat dediğimiz gibi muvakkat 
blr uyanıklık blr müddet geçince esti 
taab av~t eder ve o zaman ayni 
mukavemeti elde etmek için yenlden 
kahve tçıneğe mecbur olurlar. Ve böyle
ce lt1yad da yerleşmiş olur. Kahve ve çay 
içmek IAzını mıdır? Bence hayır_ belki 
g!ınde bir veyahud çok çok Un kahve ı
çllebll1r. Fakat bundan fazlasını cals 
göremeyiz. Kahve ve çay içmek ltiya -
dından uzak kalınca onun ebltllğtnl 
hlç hbsetmezınnız. Bunların Je.rlne..,,boI 
süt içmek, meyva yemek herhalde her 
hususta tercih edilir. 

Otnb ı.tlyen oltu711culanmm J>Ol&a 

pulu 1ollamalannı rtıea edertm. Aa1 ıu-
41.rcı. l.ltekler1 muu'belu19 aı&bWr. G~·~I~~~~~~~~- ] 

Teletonı 24181 '-'-------------' 

Şerefli koçhisar Belediyesinden ı 
Kasabanın meskOn ve gayri meskOn tahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar pllnı yaptınlac&ğından bu harita ve plArun kaça çıkacalı hakkında ma
hallinde kefi! yapacak bir mühendi! veya salahiyetli fen memurunun bu işe aid 
teklif mektublannın Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri illn olunur. 

c6309, 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden ı 
Kuabanm tahmlııeıı 30 hektarlık kısmına elektrik tesisatı inp ettirüecefiıı

den keşif bedelini yapmak ilzers isteklllpin teklif melrtublannı Şerefli Koçhi
ar belediyesine göndftmeleri ilan olunur. c63lh 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden r 
Kaaabanm muhtelif yerlerinde arteziyen kuyusu arama ameliyesi yaptınla • 

aktır. Tallblerin bu husustakki teklif mektublarının Şerefli Koçhiat beledJye -
llıM pdermelıeri 1lAıı olunur. c8310• 

Aiuatm zı 

mr• 
5 Ağustos tarihli 

bilmecemizde k·azananlar 

(Soa Pos&a halıınlı) 

Balike.slr posta paket memuru oğlu Kenah 
Vural, !stanbul At.sarny R&mam sokak e 
numarada Cihad. İstanbul erkek ll9ea1 tale
besinden 206 Ata Uygur, Mufla yt\zbafl 
Hilmi tızı Özden İyi, İııtanbul Haydarpap 
lisesinden 171~ mlmO. :bltanbul tuı 113811 
3--0 de ~O Nlm9', 

• BOYA KALEMİ 
Çankırı ubırm: fubell hlmb memuru 

Avnl 't1S1 Ytıcel. lstanbul erte't lLsesl mnf 'f 
talebealndm Mebmed Ö2ıel, İ.stanbul Beyler
beyi lllt okul talebesinden 14'9 Jale, Bllt1 Fu· 
ça bataı M. Tnftl'. km Ruhan, İ&tanbul 
Osınanbe:v Şafak .akak J'oatele apartunam 
yüzbaş 8adredd1D otlu CJ6wnll. 

·-···········---··· ... -·-----·-·--·----Çocuk9an yiidi...,. bV19 8llmı 
ild ... 

Beşttttq lmnıhor Jllllhallesinde 1 '19 dl 
maralı evde oturaı S8dri ile Aıtmn ~ • 
cuk1ıRrı dün kf1V811711 a•..,Ufl bvp .. 
sonra büyüklere de mayet etamıfUE. 

Bu sırada Sadn blplmı ~.._ »> 
yf, iti yerindm epe. yaralmmp. 

Yaralı :e.,vfhl Wl,.. >-taLMlne 
AYNA ka~ .uçlu,...._.,..,...• 

(Soll Posta hallnlı) ta bafJaıımp. 
İatanbul İatı'tll.1 lilea1 ..ııı T-0 de Kemal, DL.__ Lt- &.-.L- .... 

Özkan, f..rtanbal Kurtullll Baruthane ~ .uu --..yvu UU' ......_ I• 
dest ıee numarada omu. t.&anbuı a 1ne1 Şomr Oen•ıfntn tdaN9lndlld Nil 
u:ıc okuldan m Orban ~ taw ~ numaralt kamyon Tepemf1 ClııiM ıt-dt 
taıollu orta okulu mııf ı..a ~ lft l'a1t. yoldan ~ olan SeJme •••""" 
t.tanbal f4 ilnoCl 111: olmldlm 8tlbeJJI AdaJJ. bir kadına çarparak ..... ,...,... .,_.. 

KİTAB • lamıftır· 
Zonpldak ar19Z ~ memurıa N1- Şoför yablamrak tahkfbta .-JJ • 

yul oliu ceTcW, tmnb.ı P&UJl ftdlad ala mlftk"· 
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•• KOOAK " ı. siz de cekebillrsiniz 
Bu resmi 

bakınız 1 
Yarı n 

Kıymet 

blçlllrml? 

- Seyyah atların ızda 

- EDlentilerinlzde 

·Gezlntilerinizde 

-Tatil 

zamanlarımzda 

Sadık arkadaşımı 

''KODAK''tır 

"KODAK'' JUNIOR 620 
Anastigmat objektif. otomatik 

Yeni Krome Modeller 

15 ~~dan başlar 
KOOAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese mOracaat ediniz: 

KODAK Şirketı - Beyoğlu, lıtaabul 

Devlet demiryolları ve limanları işlatmasi Um ~m. idara;i il~:1!ai ı 

Muhammen bedeli ve temımıt mıktan aşağıda yazlh 13501() Kg. civata. ve 
aoınun 5/10/193) Perşembe gilnü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ıda
:te binasında satın alınacaktı~. 

· t ·ı kanunun ta Bu işe girmek istiycnlerın aşağıda ya zıh muvakkat temına ı ~ . : 
Yin ettrği vesikalan ve teklifıerint ayni gün saat H e kadar Komısyon Reıslığı-
ne Verrnel~rı lazımdır. 

Şartnameler 125 kuruşa Ankara ve H ay.darpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(6480) 

Muhammen be:iel Muvakkat teminat 

Yerli malı tekM edildiği takdirde 
Cif malı teklif edilci•ği tnkd1:-de 

Lira 
48129 
25058 

Lira 
36(,9,68 
187ı),35 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 
Siyasal Bilgiler Ôkululu Direktörlüğünden 

Kayıd 25 Ağustosta başlar 23 EylUlde biter ve yalnız Pazartesi, Perşembe 

günleri mesai saatlerinde yapılır. 
Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler okulu, İstanbulda Yüks;k 

Öğretmen okulu Direktörlükleridir. M'.lracaat bir istida ile ve bu istidaya baglı 
ifağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı asıllan. 
2 - 8 tane 4, 5 X 6 boyunda fotograf. 
3 - Aşı kAğıdı. 
İıntihanlar 25/9/939 Pazartesi günü saat 8,30 da başlar, tafsilat müı:acaat yer-

lerinden alınabilir. (3672) (6117) 

lstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Orman umum müdürlüğü içip şartname ve nümunPsi veçhile 1000 aded 

devlet ormanı çekici ile 1500 aded orman Çekici kapalı ur! usulile münakasaya 
\razedilmiştir. 

2 - Mez.kt1r ı.eıtiçlerin muhammen fiatı ceınan 24,000 liradır. 

3 - Eksiltme 939 Ağustos 23 üncü Çarşamba günü saat 15 de İstanbul orman 

~ge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1800 lira orman mes'ul muhasibliğinden alınacak mak
buzla Ziraat Bankasına tesı:m edilecektir. 

5 - Şartname ve nümuneler İstanbul onnan çe'Virge müdürlüğünde görüle
bilir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin arttırma, eksiltme kanununa tev

fikan ihtisas vesikası ve bu gibi işleri tamam yapmış olduğuna ve bu iJe girebi-

leeeklerine dair vesika ve Ticaret Odası vesikası.nm ibrazı. ' 

7 - Teklif mektubtan yukarıda üçüncü maddede yazııı saatten bir saat evve

lhıe kadar fstanbtİ1 Orman müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getire-
ceklerdir. (6109) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - 2000 aded arka çantası~ın 29/8 '939 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ek -
Silınesi yapılaca.ktu·. . 

2 - Tahınint tutarı 9000 lira ve ilk teminatı 675 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - 1ste-klilerin 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırlıyacaklan teklif mek
tublaruA belli .iÜn ve saatten bir saat evveline kadar Galata Rıhtım caddesi Veli 
e\leındar Han, ikinci kattaki komisyona vermeleri. c6128. 

AÖARAN 
SAÇLARA 

Saç boyalHn ııtçlann tabii renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. dalma sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli ııhbt 

s&ç boyalarıdır. 
lNGlLtZ KANZUK ECZANESi 

. BEYOCLU - IST ANBUL 

\lan Tarif em iz 
Telı: dtun ADtlml . ........................ . 

Birinci aahil• 
l lıinci aalıil• 
O çünci aalail• 
Dördünci ealail• 
iç ıalail.Ier 
Son aahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

• • • 
• • Muayyen bir mtıdde* zarf:ıııda 

fazlaca miktarda illn yaptıracK
lar aynca tenzilltlı tarifeınizden 
utifade edeceklerdir. Tanı, yarım 
ve çeyrek ıayfa ilAnlar fçlıı IJn 
bir tarife derpif eclilmı,ttr. 

Son Poata'nın ticari ilAnlanna 
ald itler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

lllnedıJr KoDekttt llrba 
Kahramaua4e Baa 

ADbra eacld .. 

_ .......................... ·-·-··--· .. -·------· 
Son Pos1a Matbaua 

Mefriyat Müdürü: Selim Ragıp Zmeg 
S. Ragıp EM~ 

SA.BİPLERi: ;t. E1cTem UŞAKLIGU. 

Sayfa 1;; 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

21 Ağustostan 28 Ağustosa kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhbmlar • 

Karadenb hattına .Sn!ı 12 de tAksu). Perşemba 12 d" (Cümhuriyct) ve 
''alar lG öa (Karadeniz). Galata rıhtımınaa~. 

Bartın hattına ::>alı l8 ıle IBursa), Cumarte.oı H! d·~ (Antalya). Sırkecl 
ı•htmı!:ıd&n. 

fzmlt hattına - Sôlı 9.?0 cıa (Seyyar), Per,?emh~ VE I> •• z:-,r o:JO da (U
ğ:ı.:-}. 'J'•JJ>İ'&nc rıhtımından. 

Mudanya hattına Pazarn~si ı~c <1e ve dığer günler 8.4,; d:? \Sus}. Cumar. 
t('Sİ tyr,ca ı::.30 da ve Pazar 20 de (Marak:ıl). S":ı ve 
Çnrşam~la pG!>taları Tophlıl nh•·rr.ıncrı:ı, d.ğer posta
la:- Galata r1htımından. 

Bandırma hattına l'az:ı:ıP:;ı, Sı.lı, Çarşamba ve Cuma 8.!5 de (.Marak:ız;, 
Ga:ata u.f'.tm~mdan. Ayrıca Çgrşamb.ı. ~o de (A:aa:ya) 
11e < ı.rnaı tesi 20 de (Bursa~. Tophane rıhtırnında!1. 
J.fot: Salı ı0ıtası İz.mir Fua'"l mılnr.sebr·t:!e ilaveten 
yaj)11acskbr. 

Karablga hattuın - ~;a!ı ~9 da ıJvfcrs:in) ve Cum1 Hl d.ı (Seyyar>. Top;.:ıne 
il"ı•ıtı::n nda:ı. 

P..ızar 9 da (Tayyar). TopMnl? rıhtımında:ı. İmroz hattına 
Ayvalık hattına Ça:·şamba l~ de (Bartın), Cumartes. 15 de (Snadet). 

S!ritecı r!lttımından. 

İzmir ıür'at hattına - !.'az:ır : 1 'le (Ege). Galata r1htınuncıa11. 
Menin hattına ~i:ılı 10 ca (T:ıhan), Cuma J.a da (Kor.ya;. S·rkeci nli. 

tımmdan. 

Not: Vapur seferleri hak.kında her türlü malumat aşağıda telefon numara· 
lan yaz.ılı a~ntelerden öğrenilir. 

Galata acenteliği Galata nhhmı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 42362 

Galata acenteliği Galata, İıtanbul Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında 40133 

SirkecI acenteliği Sir"ceci, Yolcu saloııı 22740 
(6489) 

ILA VE BANDIRMA SORA T POST ASI 
İzmir Fuan münasebetıle 15 Ağustos tarihinden 26 Eyifıl tarihine kadar !s

tanbuldan Salı günlerı 8,15 de Uandırrna hattına birer ilave sürat postası kaldı-
nlacaktır. (6238) 

Acentalanmız tarafından görfümesi Hizım ge1en yolcu ve yük işleri ile va-
purlarımıza verilen eşyanı:-ı nakil, teslim ve tesellı.imüne aid 
herhangi bir müracaat veya ıh tilaf ilakıkında yapılacak §oifaht 

ve tahriri miiracaatlarııı doğrudan doğruya alakadar acentalarımıza ya-
pılması icab ederken Umum Müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu gibi 
hususlara aid şifahi ve tahriri ınüracaatlann, İstanbul Galatad.ı eski Merkez 
Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın altındaki (Teiefon 42362) baş acenta
lığa ve vapurlarımızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahalll 
acentalanmıza yapılması lüzumu ilan olunur. (6175) 1 

TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK 
Fabrikaları Müessesesine 

Kok ocakları için lüzumlu olan &§ağıda. miktar ve teslim tarih
leri ya:1:ılı mevad Karabük'te ieılim ed;Jmek §artile satın alına· 
caktır. Şartnameler Sümer Bank lıtanbul Şubesinden. Ankara 
Sümer Bank Umum Müdiirlüğü Ticaret Şub~sinden ve Karabük 
müessese müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Satmağa ta
lih olanların en geç 23.8.939 tarihinde saat 12 ye kadar Fabrika 
Müdürlüğüne teklifte bulunmaları ilan olunur. A!ağ1da yazılı 
malzemelerin hepsine veya her hangi birisine fiat teklif edilebilir. 

1 - 18 ton Koıtik soda (Suda koıtik) 
Teslim tarihi 1/10/1939 

2 - 1850 ton Hamızı kibri\ 
T esi im tarihleri: 
1/10/1939 tarihinde 
1/11/1939 )) 
1/12/1939 )) 
1/ 1/1940 » 
1/ 2/1940 )) 
1/ 3/1940 )) 

300 Ton 
300 )) 
325 )) 
300 )) 
300 )) 
325 )) 

1850 Ton 
3 - 21,000 aded Amonyum Sulfat çuvalı teslim müddeti 

1/1/1940 tarihinden itibaren dört partide her ayın 1 nci 
günü teslim etmek ıartile. 

4 - 330 ton ıönmemiı kireç, 
TeıHın tarihleri: 
15/ 9/1939 tarihinde 
15/11/1939 )) 
15/12/1939 )) 

110 Ton 
110 )) 
110 )) 

330 Ton 

Eti Bank'Tan 
Etibank Murgul bakır işletmesinde çalı~k üzere iyi ingilizce bilen 

3 İnşaat mühendisi. 

l Büro memuru. 

3 Te-rcüman. 

alınacaktır. Tercümanlar İngiliz mühendislerine yardım edeceklermden teknikle 

aWtası olaniar tercih edilecektir. , 

Talib olen\arm istediklerı ücreti ta~rih ederek Bankamıza müracaat etmeleri. 
~17t c6"'• 
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mütecaviz Alhn madalya ve Zafer nişanlarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

Benzerine Avrupa medeniyetinde 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 lngiltere, Fransa ve bütün 
yüksek milletlerin Kolonyalanna faiktir. · 

NESRiN Kolonya ve Losyonları HASAN ın Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın hafif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmak mümkün 

değildir. Hasan ve Nesrin losyonlannın bilhassa: Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokulan herkesi hayran bırakmaktadır. 
Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

Piyasaya çıktı. 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir' KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahrtsızhklarını mucib olmaz. 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KAN
ZU,K MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VA UNU - KANZUK İRMiK UNU - KAN
ZUK NiŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. . 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

K.&NZUK BESLETiCi UNL.&RI 
lssizdlr, milkemmeldlr, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: /NGILIZ - RANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

Yarım litrelik bir şişesi 

KURUSTUR. 

1 KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, K4tibler, Mekteblller, Mühendisler 
velhasıl bntnn mOrekkepll kalemle yazı yazanlar, mürek
kebin ceplerine akıntısından, kurumasından. ve 
ucun bozulmtı~ındon kurtoron yegane 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupadll tasdik olunduğu gibi bUttln 
l'ürkiyede de wnrekkebll kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde 
olan halkı htıkikaten bu 
eziyetten kurtarmıştır. 
TIKU ucu aşınmaz, 
bol mntekkeb oıır, 

kuvvetli basılır

Açık bırakıl· 
dığı halde her ne 

şekilde durursa dur-
sun mnrekk6b akmaz ve 

kurumaz. TIKU en ıatlan 
ve en kullanışlı kalemdir. 

SlyRh • yeşil - mavi T8 Kırmızı 
renkleri vardır. Her boyat kırta

siyecide bulabilirsiniz. Israrla TIKU ıa 3 - 4: kopya 
çıkanla bilir. markasını isteyiniz. 

Soğutulmuş bahanesile ve sair sebeble hiç bir 
fark verilmemelidir. 16 kuruştan fazla para isti
yenler~ en yakın İnhisar idaresine haber veriniz 

Markaya dikkat: Kırmızı halka 11Hrlne 
TIKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat : Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded slparlf 
edenlerin, evveld~n 3 lira göndermeleri mercudur. 

Deposu: Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - MOcevherat ve RADYO Ticarethanesi. 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEYi 

Şişe depozitosu ayrıca 10 Kuruştur. Kapalı zarfla inşaat eksiltme ilanı 
Kazova inekhanesi Müdürlüğünden : İnhisar idaresi 

Eaki F eyriati 

1 - Tokad vilayetinde Turhala altı kilometre mesafede Ziraat Veklleti 
Kazova inekhanesinde yaptırılacak o1an c63067> altmış üç bin altmıı yedi Ura 
~ kuruş keşif bedelli No. 1, No. 2 inek ahırları ve biz.met hayvanı ahın ile 
bunlara aid sıhhi tec;isat kapalı zarf usulile eksiltmeye .:konulmuştur. 

Yatılı 8 O G A Z İ Ç İ L İ S E L E R İ Yabsız 
2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler §Unlardır: 

Projeler, keşifnameler 1/e keşif hülbaları, fenni ve umumi şartname, eksiltme 
şartnamesi, bayındırlık işleri genel prtnamesi, yapı işleri umum! ve felinf 
şartnamelerile mukavele projesi ve bıınların merbutu. Ana sımh ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binıısında, · kız T& erkek kısımları ayrı dairelerde 

olmak nzere Lise ve Orta okul. 3 - Eksiltme 25/Ağustos/939 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te Tokad 
Veteriner Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. ArnavudköyUnde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 

Kayıd için hergtın saat ondan on yediye kddar Çlf te Sa.raylarda Okul DirektOrltığOne müracaat edebilirler. 4 - Bu inşaatın muvakkat teminatı c4403. lira 35 kuruştur. 

------• latlyenlere mekteb tarifnamAal gGnderlllr. Telefon : 3&.210. 4111 ______ _, 5 - Eksiltmeye girebilmeleri için uteklilerin c«-03:. lira c35:. kuruşluk mu
vakkat teminatı vermiş olmalan ve 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanu-

Çorum Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

Çorum vilayet hastaııesinde mevcud 1920 adedi devirli ve 20 santim kutrunda 
dinamoyu tahrik etmek üzere 18-20 beygir kuvvetinde beher beygir başına sa -
ntte 180-200 gram mazot yakan marş tertibatlı ve yedek deposunu havi olacak 
ve susturucu tertibatı bulunacaktır. 1000 lira bedeli muhammenli bulunan alı -

nacak bu rnotör Ağustosun 22 nci Salı günü saat 16,50 de Çorum vUAyeti dafınt 
encümeni riyaset odasında ihale edilmek üzere 20 gün müddetle açıık eksiltmeye 
konulduğundan alıcı olanla.rın % 7,50 teminat akçelerin.! ve ~klif mekt1ıblarını 
ihale gününden evvel Çorum vilayeti encümen riyasetine gönde~leri. c6219> 

nunda yazılı vesikalan ve eksiltme gününden en az sekiz gün evvel mbracaat 

r·-----------.., edilmiş olmak şar.tile bu iş için Nafıa Müdürlüklerinden alınmış ehliyet vesi~ 
Mantarlı muşambalar, storlar sile bu ilandan muahhar tarihli Ticaret Odası vesikası ibraz ebneleri IAzımdır. 

perdeler ve sair her tnrıo 6 - Bu işe aid keşif, proje, ızartnameler ve diğer evrakı görmek ve izahat 
TEFRiŞAT .. 

Levazımatı, Beyoğlunda BAKER almak istiyenlerin TokEıdda İnekhane Mdürliiğüne Ankarada Ziraat VckAleUn-
mağazalarında her yerden mnsa· de Veteriner 4Ieri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 
id şartlar ve ucuz fiatlarla sa.- 7 - Teklif mektubları yukarıda 8. cü maddede yazılı ihale saatinden bir saat 
tılmaktadır. Beyaz eşya daire- evveline csaat 14 de• kedar Veteriner Müdürlüğünde mütesekkil koın'-ona 
mizde baseler, yatak çarşafları _, 
ve yllnltl yatak ortUlertnin fiat- getirilecek ve komisyon reisine makbuz mu'kabilinde verilecektir. Posta ile 
Iarı kıyas kabul etmez derecede gönderilecek tekHf mektublarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmif ol· 

ucuzdurlar ve rekabetten ması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması §artır. 
Arldlrler 4111--- Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. c6266> 


