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&ne 10 - No. 3262 PAZARTESİ 28 - AÖUSTOS 1939 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 KUI'Uf 

Londra, Paris, Berltn ve Romadakl son siyası faaliyetler 

vrupa a ·har mı, sulh mu 
nlharet bugün belli olacak 

Hitler Muşsolinige dördüncü bir mesaj gönderdi 
--------·· ... ···-···················-·----············-················································ 

Alman meb'usıan dUn HUle~n rıuasetlnde An::n~:tl~a:r~= !~~~o~na 
mUhll bir ıooıanıı uaotllar . 1 Milli Şefin riyasetinde 

Hitler : "Vaziyet vahim ,, dedi 
Londra cevabını bugOn Berline bildiriyor 

dan Ankarada 
bir toplantı yapıldı 

Vekiller bu aebah Ankaraya vardılar, Kabine 
Milli Şefin riyasetinde toplanacak 

~it!er ?. ~.olonya-Alıiıa.nya' BUIUD Auruoa 
ıhtılafı -hakkındakı llBh b d 

Fransız teklifini reddetti S 8,lft 8 
ltalyan gazeteleri sulh lehinde netriyata devam 
ediyorlar, lngiliz sefiri dün Kont Ciano ile görUştU ·beBlluor 

Alman.yada 
vesika usulil 
ihdas edildi 

Dün. Avnıpadan cliSJMm MaU11• VekU'4 muha.mrimiZZe göriJ.rüycw. 
Polonya ile Almanya Ankara 27 - Relatce1mhur t.m.t hı • da, Oeoel Kurmay BaJkanı Mareşal 

arasında telefon önü beraberlerinde Batvekil Doktor R.-. Çelr:ırw* ve şehrimizde bulunan Vekil -
& Saydam, Hariciye Vekilt Şftkrll S. • lerle mebuelar ve vekAletler ileri gelen. 

muhabereleri kesildi nçolJ.u ve maiyetleri olduju halde bu leri tarafından karttlanmı§lardır. 
Ber 

27 
(Havai) _ B 

11 
de bt1yilt .-balı 88ı&t on birde huaud treıılerlle An M!:1ll Şefimiz, garın l~ıni ve d11ını dol 

bir ıa: hükü sd~r ;ir A kert k&reya avdet buyurmuılar ve iltuyon • duran b:labalık halk kütlelerinin a:kış.. 
menw.r:~~ müs~er: ed:lmif da B. M. Meclill Relai Abdilihalik Ren. (Devamı 3 üncü sayfada) 

olan otomobiller ve atlar Tiergartend• Yi l' J J • l ::·::.-,!:.!:! :;,1,1:;~ va;:. ı uırag uenıza tımız 
du d.Olayı olduk.lan yerde kalmıı olan b " d • • ·d • •ı • 

Hi.tlerden müteadd~t me.~ajltır alan Mussolini telefotüa gôrilfi.iyor arabalarla dolu.dur. İstaayonlar, •beri. are1an enıze ın ırı l'DOT 
Paris, 2 7 - Havas ajansı, son hadiseler hakkında Bajveklletten aşağıdaki si. eonebi olmak üzere ,.yyahlarla dolu • 'lfj '3 

malumatı almıştır: du.r. Bunlaı:r beynelmile: trenleri bekle • 
25 Ağustosta saat J 7.30 da Fransız .büyük elçisi Coulondre, yapıılan bir m~. İatuyonlarda vaziflleri bap - Yeni denizaltı gemimizin techizatl kısa bir 

(Deva.mı ıı inci aa.yfrıda) na gitmek. w.re üniformalı :ıabttıer de mUddet · 1 d t 1 k 
====-=-=---====zı==-==--:::z:=======------ görü.lmektedtr. Birçok ihtiyat efradı, iÇ n 8 amam anaca 

Dünkü yarış ve güreşler =~::~r. Hepainln ellndo bl. 
(Deva.mı 11 inci sa'l/ftlda) 

Harb hazırlıkları 
karşısında 

sulh ümidlerl 
YAZAN················ 

[~~~~~~j)~.~.~.~~r.~~ .. ~.: .. ~~~~.1.~! . .I 
Vaziyet gerginliğini tamamile 

:muhafaza etmektedir. l<'akat daha 
güçleştiği hakkında hiçbir ema -
re yo'ktur. BilAkis Almanya ile 
İngiltere arasında şu anda 

(Devamı 2 nci sayfada,) 

Yıldıray deniza.ltı gemimf.:in d~n kızakta aldırdığımız son resmi 

Haliçte Valde kızağında Tllrk ve Al - nüm bugün öğle üzeri merasimle d~nize 
man mühendisleri tarafından müft.ere • indirilecektir. ~minin denize indirilme 

~------"' ten inşa olunan Yıldıray denizaltı ge - (Devamı 2 nci sayfada) 



's~ 

Hergün 
I ' / 

Ya%1 Çolc Olduıa için 

Supn ~amadı 

---······························-···················-···· 
Harb hazırhkları 

t<arşısında sulh Umidleri 
(Bqta:rafı ı inci ıa.yfada) 

fikir teatisi olduğu ve Hendersonun Hit
lerin sulhü kurtarabil~cek mahiyette ba· 
zı tekliflerini Londraya getirmiş oldu • 
ğu muhakkaıktır. Londraca teklif olu -
nan şey bu teklifin mahiyeti hakkında 
gazetelerde çrkan tahminlerdir. 
Omın için bu teklif eı;asa yani haki • 

katte bir teddifin mcvcud olduğuna, ta • 
allOik etmez. 

Bundan ba§ka Romanın meşh·.ır mu • 
harriri Gayda'nın yeni bır yazısı İtalya. 
nın sullıa tavwrut et.mekie bulunduğu -
nu yeniden haber vermektedir. Ancak 
bu tavassutun şekil ve mahiyeti ~kinci 
derecede ehemmiyetlıdir. Kezalik Hit • Bir hiç yüzünden çııkmış, büyünıüş. fena netice vermiş Hiçbir sebeb yokiken kızan veya küçük bir sebebi büyü. 
terin banş namına Londraya ne gibi şey. !kavgalar olur. Eğec bun.laroan birine fahld olur veya ma. 4erek köpüren edam mutlaka su.Ntt~ süıirlerinden h8$ta. 
ler teklif ettiği de meselen\n can nokta- ruz kaJıraak, ekseriya hüikmü:ıOO.zü hemen verir ve kavgayı d\r, nadir bulunur. 8h daha zi,.adıe kavgaya sebeb olan k.ü-
sını teşkil etmez. çıkaranı derhal mahk!im ederiz: çUk sebebin bqka brgmlıklen sakhyan bir bahane olup 

Hitlerin İngiltereye yaptığı teklıfin • - Geçimsizdf, ainirliydi. deriz. Haktkatte bu hüküm na. obna~ı arqtırın. Tek danıla lll bir kıymet ifade etmez, 

ehenmıiyeti şundan belltdir ki Hender •. ~d;:ir::;en::=d~o::ğ=:ru::=,=:b~ıe::;rç~ok.~h~a:=ll::e:r=::de::s::'tamıı:::::=a=m.e:z=-n:=ya=-=nl=ışt~rr=. o::ı::::::..:::::tı:!llım::o:::=:s:ıf=a=ka=t•b:ıı:ıa=z=an-b•ir_b_arda_;ğı=t=aşır~ ... ma...;.yam-=lc.l=fi~ge;;..lir •• _==--=--== 

~~E~~1~i~7~i~g;~J~ 
nı nynca g&terebilir. rı ki J ·ıı B kil 1 l 'J B ngı z aşve r ........ -............. -... ------..... , Amerikadakl milthi-~ 

Herhalde Danzig, koridor ve Yukan H ' Y' 

Silezya ilk hallolunacak meselelerden - Ne Alemde? ergun bir fıkra !I Tren lıazası 
d.lr. Zaten Danziğın müstakbel bir dev .. 
let haline konması bu yoldu Almanyaca H · • h d • • 
atılmış ilk bilyük ve ihtiyatlı bir adım. asısın e ıyesı 1 
dır. Bu ihtiyat sayesmdedır ki bu sullı ! Bir düğünde, herkes hediyesini ve· : 
günlerini yaşıyoruz. 27 Ağustos Tanen • 1 riyordu. Gelinfo yakın akrabalann. ~ 
berg gününün ve Alman başkumanda • ı= dan biri büyük bir pak~t uza:tı: f 
nınm söyliyeceği nutkun tehin veya btls - Bunda bir çay takımı vardır. • 
bQ.tün lB.ğvı k~zalik bu ihtiyat tedbirle- Tam on iki kifilik, dedi. 1 
rlndendir. GörOlilyor ki Alman Führeri ~ Damadın yakın akrabaların.dan bi. r 
stnirlcrine hAıkimdlr. Ve bu şimdilik ba. : ri daha büyfiic bir paket uzattı: 1 
l'l§11l kurtarılması bakımından kıymetli - Bu da bir çntaı bıtale takımı, 1 
bir unsurdur. ta.m yirmi dnrt kişilik! dedi. • 
Avrupanın he.rb uçurumunun kenanne Hem damada, hem de gelince u-1 

kadar 5fir.fiklendiği bıı sırada sulhün kur .raktan akra.b·'.ı elan bir hasis te ufcık 
1 tanlabileceği hakkındaki Umidler ne ka bir paket uzattı: 

dar zayıf olu1"88 olsun yine iyi bir §ey • - Bu da benim hediyem, ufak ol. ! 
d.ir. Fakat şu anda sulh ümidlerinin pelc ma.dıaına bakmaym, içinde bir hı.ıvlu ~ 
myıf olduklannı sunmamalıdır. Bundan vardır, yüzlerce kivı ellerini, yüzle· E 

ıbaŞka harb hazırlıkları, seferberlikler, rin.i kurulayabiı'irler. 1 
ta:haMÜdler. ve vesikalar tevziatı hak • \ ~ 
km 

... __ ., 

da gelen kork11 ve tell\ş verici ha • 
berlocden de fazla ürkmemelidir. Eski İngiliz başvekili Baldwin şimdi Toprata ve insana dair 

Öyle görtllilyor ki Almanya bir taraf- ihtiy.B4'hğını geçirmekle meşgu1dür. Es- bir istatistik 
tan sağ eli ile kılıç sallarken, <Sbür ci • kiden İngilt€rede vukua gelen her buh. 
betten sol eıne barışın dızginlerinı idaıre randa Baldwin iı bQflll.a çağırılır ve ger. Yeni yapılan bir istatlııtik bize göste. 
etmektedir. çek~n de buhranı teskin ederdi. riyor ki, bütün dünya ntiiusu mevcud 

Bu vaziyette en çok merak edilen ve Bugünl~deki siyasi gerginl~k ve barut toprağa taks im edildiği takdirde kilo. 

Sö~ün kısası 

Dünkü gazetelerden 

..... 
Nurullah Atacın dünkü yazısının at. 

tında şu satırlar vardı: 
cH... Halid Fahri Ozansoy bir ya:ıı• 

sında: -Nurullah Ataç sen nesin? Ede.ı 
biyatın eli baltalısı mısın?- diye so • 
ruyor. Yaz1ıyı okumadım. Okumağa 
şimdilik niyetim yok. Serlevhasını gHr. 
düın yeter. 

Eli baltalı değilim. Balta ile kesile • 
cek eserler az. Bazılannı maşa ile tut. 
mak ıazım geliyor - N. A.» · 

Halid Fahri Ozansoy yanılmış ola • 
cak .. Nurullah Ataç vaziyeti tavzih et. 
ti. Matbuatın eli baltalısıı değil, eli ma. 
şalısıymış! 

Biri sabahlan, diğeri de 8ğ1eleri ala 
şamları çıkan iki gazete arasında bil 
münakaşa başgöster<li. Sabahları çı ı 

• .kan, dün sabahki nüshasında öğleleıi 
v.ı:- ıı.kşamları çıkanın müteaddid tabı ı 
ıarını kasdroerek: 

«Gazetecilik bezirganlık değildir . ., 
Dedi. Öteki de birkaç saat sonra ce. 

vab verdi: 
cŞu yalancı pehlivana bakınız.> 
Her ikisine de bir tavsiyede bulun • 

mak isterim: 
- Biraz daha nazik konuşun dost • 

lanın, kari sizi dinliyor; ayıblar. 

* Dünkü gazetelerden biri yazıyordw 
P(>ynir baş ağrısına karşı· en müessil' 
ilaçmış. 

Eğer bu iddia doğru ise ayın son on 
beş gilnünde hiç kimsenin başı ağn • 
maz, demektir. 

* Bir aktar frengi tedavisi yapıyor " 
muş. Tedavi edilen haber vermiş. Ak· 
tan yakalam~lar.. İş mahkemeye in 
t.ikal etmiş, isticvab tahkikat devam 6i 

diyormuş. Neler sorduklarını, tahki • 
katı nasıl idare ettiklerini bilmiyorum, 
Ben olsam şu suali sorardım: 

- Apartımanlann var mı? 
- Var-
Derse, doktorluk ettiği kanaatlle 

mahkumiyetine karar verirdim. 
-Yok! 
Derse, ve yapılan tahkikatta da do~ 

ru söylediği, apartımanlan olmadı~ 
neticesine varılırsa, d v•orluk etme • 
diğinden beraetine karar verir, serbes1 

, bı~akırdım. 
ı *** ....................... _. .................................. ... 
\ Yıldıray denizaltımız 
bugün denize indiriliyor 

; (BCl§taraft 1 inci sa.yjada) 
merasiminde donanma kumandanı Şük .. tavıihi lazım gelen bir nokta da Ja • kokula.nne. rağmen artık ne halk, ne de metre başına 14 kişi düşer. 

ponyanın durumudur. saray Baldwine bq vurmak ihtiyacını Hakikatte bu miktar: G 
...,..,...ı_....ı_ Anı 'kad N ad l rii Okan, Vali ve Belediye Reisı Lütft 
e~ ..... .,.~o:: erı a ev a eya e- t ..:11 

. .. .. . . . Kırdar, stanbul Komutanı Korgenerıw 
N ipponlar gOya meraktan çatlatmak ~~iştir. Çünkü eski başvekil ar. Avrupada kilometre başına 46, ABya. 

için bililtizam sükUtu muhafaza edi • tik ihtiyarlamı§ bulunmaktadır. 60 lık 
tinde Elko köpruau cıvarında ın<lthıt bır Halis Bıyıktay, sivil ve askeri erkan ha:. 

bi ik 
da 27. Amerika.da 6, Afriknda 5, Okya. 

yorlar. Onlann şimdiki sükt1tu her • kıanslle ·rr te resmi kabullerde, çay. 
halde Sovyet Rusya • A1manya yeni la.rda, toplantılarda görülmektedir. nusya.da 1 kişidir. 
paktının yarattığı yeni duruma göre edcb!llr? Şimdi de dünyanın en ak.alabalık, en 

kendi vaziyet ve siyasetlerini tayinle Bizim istiklAl, mevcudiyet ve hUrri- tenha memleketlerine bakalım. 

tren kazası oldu. Sıpı Fransiskoya git. zır bul'l.lnacak, ve donanma komutanı /\. 
mekte olan yolcu katan yold11n çıktı. 23 ıniral Şükrü Okan bir söylev verecek • 
kişi öldü, 60 a yakın da yolcu a~ ve ha. tir. Merasimi müteakib gemi inşaatını 61'" 
fif yaralandı. zerine Alman Krup müessesesi mumes • 

Resim .kazadan sonra alınmıftır. Tre. sili. taraf~nd:an davetltl~re Perapalas o • 
meşgul o1ma1anndan ileri gelse ge • yetimizi korumaktan daha esaslı bir Kalabalık m.emloketlerde kilometre 
rektlr. Bu siyaset yakında ya Japon • dileğimiz yoktur. Bu dileği barış ile t.e.. başına düşen nüfus: 

· d _ ..l.- l\ k h li .. .. telınde bır ziyafet ver1lecektlr. 
nm <arm~6ı.nı a ni gonıyor musu. y ld d · lt ·sı b! "ddet nuz? ı ıray enııa ı gemı r mu 

Rus • .. .t\1man dostluğu, ve İngiliz düş .. min etmek başprenstplmizdir. Amma, Monaıko 16,667, Cebelüttarık 3,333, 
manlıgı şeklinde ve yahud bunun aksi sulh ile olmazsa bunun için harbden Vat.ikan 2,273, Mısır (ı;:öl hariç) 437, Bel- ======-==-=::a:===-=--=ııc:== 
olarak tebarüz edecektir. çıekfinmiyecıeğimiz maıl'llmdur. Biz ki.. iık 271 H 1 nd 2 •5 l 'lt 190 J ka O.Ol. 

D
. ııı...... k ç a , . o a a -r • ngı ere "' e. B h ba .. M '- d bir ki . ıS"'~ ehemmiyetli bir mevzu da me ıırşı harbedeceğiz? Bizim herhan. 

183 
İtal 

137 
Alma 

13 
u esa gore ona ... o a şıye 

şilphesiz Sovyet Rusya • Almanya pak gi bir kavim ve millete karşı muayyen ponya ' Yt1. ' nya 
4
• 6 metre, Cebelüttar1lcts 300. Vatikanda 

tının su1h cephesini Balkanlarla Ak .. bir kinimiz yoktur. Bilakis herkese Fransa 76. 440, Mısırda 2294, Fraruadn 13,158 metre 
deni!OO gevfetlp gevşetmediği ~ • karşJı OO!tluklar ~liyoru~ O halde En tenha ~leketlerde ise kilometre topra!k isabet eder. Nüfusu az memleket. 
lesidir ki bu bizi en ziyade al8kadar e- bizim dllşrnanımı.z ancak ve ancak şe. murabbaına düşen nüfus: lerden meseli Alaskada beher kifiye i. 
d1!bf1tr. Fa!kat bu hususta bir takım ref, istiklAl, :mevcudlıyet ve toprakla • Küba, Kanada, Avustralya 1, Ter Növ sabet eden toprak i')e 2~ kilometre mu-
hayal ve vehimlere sapmak hiç de nmıza tecavüz edendir. 0,7, Trablus 0.1, Cenubi Afrika 0,3, Alns.. rabbaıdır. 
doğru değildir. 

MeselA bir tasavvur ve kariha vils'a. 
ttınl göstermek için Avrupa ile Asya. 
nın Almanlar ve Ruslar arasında tak
sim dluna~eoeğlnderı bahsQlunabi • 
lir: Bunun doğru olması lAzım gel8e 
QJl çok zarar görecek ve dolayısile böy 
le bir taksime fimcliden mümanaat e. 
decek biri varsa o da Akdenizi kendi
ne bf r havuz yapmak hastalığile ma • 
Hn devlet olacaktı.r. Fakat madem ki 
bu devlet bugün b'flr harbde mevkii • 
nin Almanya yanında olduğunu söylü 
yor ve sarahatle tekı·ar ediyor, o hal
de Avrupa ile Asyanın Almanlar ve 
Ruslar arasında taksim olunduğuna 
ihtimal vermek fazla bir hayalprestlik 
olur. Hem de böyle birşey nasıl ola. 
blUr? Ve bu iki oovletin menfaatleri 
bu kadu L?enis sahalarda nasıl tetabu'k 

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 
Dün bir doktor dostumuııu.n rnasuı Uzerind'? matbu bir 

kii~ıd gördük: 
Bır tarafında filüm haberini teessürle kayd.etmiş olduğu. 

muz Dr. Avni Sanalın resmi, öbür tarafında siynh çerçeve 
içinde 70 ismi ihtiva ed'en bir liste, her ismin hizasında da 
bir Takatn. 

Arkaôaıımız anlattı: 

- Türk Hekimleri Dost.hdc ve Ya1:'dtm Cemiyetinin gayet 
iyi bulunım.ıı bir kaidesi vardır. Cemiyete kayıdlı olan aza. 
dan biri öldüğü zamen diğer azanın her birnden ikişer lira 
tahsil eder. B~ para içimizden ilık olarak ayrılacak azanın 
ai:eslne verilmek üızere peşinden hazırlanmış bir paradır:· 

Jıazu- durur ve felAket vukubulunca h~çbir merasime iüzum 
kulın:ıdan hemen o gün alleye teslim edilir. miktarı azanın 

adedine göre muntazaman artaT, cemiyeotin teşekkillünU 

mü~eakıb yaptığımız ilk yaırdım, listeye bakınız, ancak 100 
lira i:li,fakat gelecek yardımlar muhakluüt 1000 lirayı bula. 
caktır .•. 

Türk Heklınlcri Dostluk ve Yardun Cemiyetinin bulduğu 
usulün milkemmeliyetine bakınız: 

Arasıra verdiğiniz sadece iti liradan ibarettir. Fakat bu 
2 lira ölümünüz halinde ailenize bin lin olarak, belkt de 
aza adedi ç.oğdırsa daha fazla olaru iade edilecektir.> 

Arkdaşımızın hakkını teslim ettik. Fakat öğrendik ki, 18 
S':nedenberi tatbik edilımekte olan bu usul fimdlye kadar 
ancak bir i'ki cemiyet tantından taklb edllmiftlr, misal 
gözönünde olduğu halde ayni eser Ü7.erind.l yürüyen bqka 
cemiyet yoktur. 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMA! 

evvel Haliçte denize indirilen Atılaym 
eşidir. Yıldıray denize indirildikten sonla 
ra kısa bir müddet içinde techizatı ta • 
ma.mlanacak ve Gölcüğe gider~k dalmı 
tecrübelerin.de bulunacaktır. 

lzmlr fuarını 145550 
Kişi gezdi 
İzmir 27 (A.A.) - Altı gün zarfın~ 

dokuzuncu enternnsyonal· İzmir fuarın 
gez.enlerin sayısı 145.550 ye varmıştır. . .......................................................... .. 

TAKViM 

Rami •D• 
1111 -Atu.toı 
15 
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tr 28 Aiustos SON POSTA 

lngiltere ve Fransa 
tarafından Amerikaya 

1450 tayyare sipariş edildi 

1 · Kocatepede 
merasim yapı ldı 

Ankarada vaziyetin inkişafına 
emniyetle intizar ediliyor 

(Baştarafı f inci sayfada) salatını müteakıb kab~nin Reisicün\ 
ları arasında otomobilerine binerek doğ. hur İnönünün riıyasetinde, Mareşal 
ruca Çankaya köşküne gitmişlerdir. Fevzi Çakmağın da iştirakile bir top. 

A. A. lantı yapması ve son Avrupa hadise • 
Milli Şefin Riy--~!-.;a_ dünkü ~ lerini gözden geçirmesi muhtemeldir. 

Amerika tayyare fabrikalarında siparişleri 
karşılamak için 24 saat çalışılacak 

Afyon 27 (A.A.) - Afyon Halke • toplantı Maliye Vekilinin beyanatı 
vi mensubları dün kurtuluş güneşinin Arıkar.a, 27 (Hususi) - Cüınhurrei- Avrupada tedavide bulunmakta 0 • 

doğduğu kutsal Ko~ateıx:ye her sene si İııönünün avdetini müteakıb Başve- hm ve dün sabah Semplon ekspresile 
yaptıkları ~utad zıyaretı. yapmışlar • kil ve Vekiller Çankayaya giderek Mıl- şehrimize gelen Maliye Vekili Fuad 
dır. Halkevlıler saat 11 de Kocatepeye li Şefin reisligı·· altında bir toplantı Ağralı dün evı·nde 'st' h t t · 

1 
· k" 1 d ı ıra a e mış ve 

va1rm.ış ar ve burada cı.va~ k~ly er en yapmışlardır. Bu toplantı saat 13 bu • akşam Ankaraya gitmiştir. V~kil, dün 
. . . _ . . . ge mış bulunan harkın ıştıra ı e yapı. çuğa kadar devam etmiştir. kendisile görüşen bir muharririmize· 

Vakıngton 27 (A.A.) - Havas Aıanıtakriben yuzdt' otuz~un ıhraç edılmış fan merasime İstiklal marşı ile baslan v · r · ki f · r · G"' ·· . · 
sından: dı.duğu kayde<l~~anektedir. Fransanın mış ve onu takiben bayrak çekilm'iş • A k nzıy2e7 ın(Hın ş~)ına ~n ~~A t ı· - oruS:orsunuz kı tedaviden ge ~ 

. d h f 
1 

. . 
1 

n ara ususı u ume rvorum. ııe ancak sıhhat haberlen 
Iyi ınaltlmat almakta olan mehafile a_ a az. 8 . sıpar~ş yapını~. ~ mas.ına tir. merkezinde vaziyetin inkişafına tam verebilece~im. Üç haftadır k b" k .. 

göre Avrupada bir harb zuhur ettiği ragmen Ingılterenın daha buyuk nıs : Halkevi başkanı Galib Demirerin bir emniyetle intizar edilmektedir. Ha rejimi içinde idim. Seyahat~~ 1 
• ~r ur 

k bette tayyare ve tayyare malzemesı .. l a··· k b" "'b ıyı şar -ta dirde Amerikanın tayyare fabrika- lm • 
1 

k sov e ıgı nutu tan sonra ır su ay, 0 riciye Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ak- lar içinde t?eçmiştir• demiş ve siyasi 
'ları, Amerika ordu. ve donanmasının satın a ~ oldugu beyan ° uruna ta. günkü hareketi, toprak üzerinde izah şamüzeri Çubuk Barajına giderek o • vazivet hakkındaki suale de· 
siparişlerile Avrupanın ve bilhassa İn dırF 

800 
İ ·a 

650 
t etti ve başkumandan meydan muha • rada halk arasında bir müddet isti - c_:. Bu hususta haberler ~izde• ce • 

giltere ve Fransanın siparişlerini tat. ~ans~, t .v~ d~gı e:; ar.r:Ô rebesine iştirak etmiş olan köylüler • rahat etmiştir. Vekilimizde neş'eli bir vabını verdikten sonra ilave etmiştir: 
mine kafi gelmiyen imalatı arttırmak re sıp~~ış e mış er ır. ecmuu den hatıraları dinlendi. hal vardı. - Avrupada vazivetin karışık ol ~ 

ye balıg olan bu tayyarelerden yalnız Eb d' M"Ir Şefi k K B Adr v kil' F th" Ok d • ı · b' k · 
için üç ekip kullanmak suretile gün • 450 si teslim edilmiştir. İmalat, avni t ede ı ~e ı ı er~ arş~· o~a f u d~ ı~e ed ~ ~ l~ .;ar h Uf.'~ m: u~ ır b evfıvettir. Fakat bir 
de 24 saat çalışacaklardır. İngiltere j . zamanda kongre tarafından kabul ~ • deph et ~dınnet .ve lsaygı arıl~kı ır h elı~ y~nıhn' ad Karacol glu ota! ug~ a le . e • 1·ar Sçılhaca ınh'i . e~ şahsan kani dcği -
Je Fransanın 1918 Ağustosundanöeri d'i'lm' 

1 
·m .. d f a a eyı etmış o an genç ı ve a ~. hışe ır e ut u pas nesıne ge mış ve ım. u ~o esının çok kuvvetli oldu 

t. 2 14.324. 119 dolar kıymetinde tayya. taıştbo.ka:ı .mtı .mu akaad~lrogdramtı • Milli Şefe gönderdikleri bir telgrafta burada da Vekillerimiz halk arasında ğu muhakkaktır. Mali bakımdan ort.ıda 
nın ı mı emın ma sa ı e e ez. ''k 1 b'ld' . 1 d" b' t . · 1 d' k k 1 k b' · re ve tavyare malz""' ...... esı· "h a · . uh "d ed'I kt' B Am . sonsuz şu ran arını ı ırmış er ır. ır saa geçırmış er ır. or u aca ır vazıyet yoktur. Tahvil 

J "°""" ı r cı ıçın r yı ı eoo ır. u program, en - A k d h'bl · · · satnaıneler elde etmiş oldukları, an • kan tayyareleri miktarının 5500 e ka- Kafile dönüşte Karacaören köyün • Vekiller n ara a sa ı erı ıc~n de biT zarar ihtimali 
cak bu miktardan yalnız 36.170.352 dar çıkarılacağım natık bulunmakta - de Halkevi tarafından bir kır ziyafeti Beynelmilel siyasi vaziyet dolnyısi- mevcud degildir. Herkes müsterih ol. 
dolar kıyme•inde, yani sipanişleri'n dır. verilmiştir. le icra vekillerinin merkeze dav~tleri malı ve lüzumsuz bir endişeye kapıl -

Afy kurtul ba . . . . h t f . mamalıdır.• 

Yugoslav meb'usan ve 
iyan meclisleri feshe<Iildi 

Yeni bir intihabat kanunu hazırlanacak 
Matbuat ve cemiyetler kanunlarile siyasi mahiyetteki 

kanunlarda da tadilat yapılacak 

<>mm uş yramı üzerine şehrımızde ıstıra at ve e tış. . • .. . . . .. .. 

Af 2 7 (A A ) _ Af k • te bulunmakta olan Vekiller dün ak. l\lılh Mudnfaa Vekıhnm dunkiı 
yon . . yonun ur . . t tkikl · 

tuluşunun yıldönümü olan bugün şeh şam Ankaraya hareket etmışlerdır. . • .. e en 
rimizde büyük tezahüratla kutlan • Haydarpaşa garı dün akşam fevka • Mıllı ~'ludafaa Vekili General Nacı 
mıştır. Tam istirdad saatinde orduyu Iade günlere mahsus bir manzara ar • Tınaz dun sabah Haydarpaşaya geçe. 
temsil eden bir 'kıt' anın alkışlar ara • zetmiş ve biri saat 19 da, diğeri 19,30 rE'k askeri hastant'yi ziyaret etmiş, ve 
sın<la şehre girmesile başlamış olan da olmak üzere Ankaraya iki tren tah. varım ı;aat kadar hastanede teftişler • 
bu kurtuluş şenliklerine iştirak etmiş rik olu~~uştur. rle bulunmuşt~r. Genera.l Naci Tı~az, 
olan bütün Afyon ve civarı halkı bu Şehrımızde bul~runakt.ı olan Dahi • hastanede vem yaoılan ınşaatın bıran 
sevinçli dakikalarında Ebedi Şefin a. liye Vekili Faik Öztrak, Milli Müdafaa evvel ikmalini alakadarlara emretmiş 
ziz hatırasını tazimle arunışlar ve Mil- Vekili General Naci Tınaz, Münaka • tir. 
li Şefimi'Ze karşı sevgi ve bağlılıkla • lat Vekili Ali Çetinkaya, Nafıa Veki- Fransız sefiri de Ankaraya gitti 
rım bir defa daha teyid eylemişlerdir. li ~neral Ali Fuad Cebesov, Sıhhat Şehrimizde bulunmakta olan Fra~ 

Belgrad 2 7 (A.A.) .....: Avala ajansı yaz Kartal nişanının büyük kordonu ve içtimai Muavenet Vekili Dr. HulU. sanın Ankara büyük elçisi M. Massigli 
b ildiriyor: tevcih edilmiştir. Ayni kararname ile l•ngı•ltere _Je si Ala taş dün akşam saat 19 da kalkan de dün akşam Ankaraya hareket et • 

Krallık niyabeti tarafından neşre • Maçeke de Beyaz Kartal nişanının bü. U~ hususi trenle, Maliye Vekili Fuad Ağ. miştir. 
dilen bir kararname ile, Kral tarafın . yük kordon rütbesi verilmiştir. Venı• SUl•kasdler ralı da 19,30 da kalkan Ankara eks • -----
dan tayin olunan veya intihab edilen Kanunlarda tadilat .l ~ presine bağlanan hususi vagonla An - Ankara da 
Ayan azasının vekaletleri iptal edilmiş- Nivabet meclisinin bir kararnamesi karava hareket etmişl~rdir. Vekiller 
tir. Ayan meclisine aza intihabı aya - ile n·azırlar meclisine matbuat ve ce • Halk suikasdciyi linç Havdarpaşa garında Cümhuriyet Hnlk bir tayyare kazası 
nın intihabı hakkındaki kanuna tevfi- miyctler kanunu ile sair siyasi mahi • Parti~i Genel Sekreteri Dr. Fikri Tu-
kan yapılacaktır. yetteki kanunlarda tadilat yapılması • etmek İstedi zer, Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır- Ankara 27 (A.A.) - Et:mcsut motör. 
Diğer bir kararname ile l l Kanu • nı derpiş eden !kararnameler ısdar et- dar, Parti müfettişi Tevfik Fikret Sı- lü tayyare mektebinde havacılık kam -

nucvvel 1938 de intihab edilen meb • mek salahiyeti verilmiştir. Lon.dra 27 (A.A.) - Liverpoo! cCüm- lay, generaller, şehrimizde bulunan pını yapmakta olan Gazi Terbıye Ensti -
usan meclisi feshedilmiştir. Hırvatlar eyaleti huriyetçi lrlnnda ordusuna• atfı:dilen savlavlar, vali ve belediye reis mua • tüsii talebesinden bir genç, Enstitüdeki 

Kral tarafından neşredilecek olan Belgrad 2 7 (A.A. ) _ Dün akşam im iki suikasd vukubulmuştur. Bir bomba vi~leri, Devlet Denizyolları ve Liman arkadaşlarına çocukca gösterişler yap • 
bir kararname ile bilahare dört sene • za edilen Sırp • Hırvat itilafının met- posta binasının cephesini hasara uğrat • lar İşletme umum müdürleri, Parti, mak için mektebi civarında alçak irtifa.. 
Uk yeni teşrii devre için memlekette ni şöyle tahlil edilmektedir: mıştır. Diğer bir bomba da bü)".ik bir belediye, Nafıa, Maliye, Sıhhat, Demir. dan uçuşlar yaparken b:r maniaya çar • 
yapılacak olan meb'us intihabatımn ta İtilaf evvela Yugoslavyanın Sırpla • mağazanın önünde patlamı§tır. vollnrı. Posta Telgraf ve deniz mües • parak tayyaresi kırılmış ve başından ya 
r ihi tesbit edilecektir. rın, Hırvatların ve Slovenlerin istik • Bu iki bomba, suikasdcınm esvabları • ~seleri erkanı ve kalabalık bir halk ralanmıştır. 

Niyabet meclisince neşredilen bir talini ve terakkilerini en iyi bir şekil. nı tutuşturduğu için kimin tarafından a. kütlesi tarafından hararetle uğurlan • Talebe hastaneye nakledilmişiir. Ta • 
kararname Hırvatlar eyaleti için konu. de temin ettiğini tesbit etmekte ve ka- tıldığını te.sbit etmek imkanı hasıl ol - mışlardır. !ebenin farası hafıf sıhhi vaziyeti tch -
1• -ıhkamı diğer eyaletlere de teşmil nunu (.sasinin T 16 ncı maddesine müs. muştur. Halk tevkif edilen suikasdcıyı Bugün vekillerin Ankaraya muva • likeli değildir. 
c. ktedir. tenid müşterek bir hükfunet kurulma. linç etmek istcmışse de polis buna rnani 

Bu kararnameye nazaran eyaletler sı lüzumunu tasdik etmektedir. HükCt- olmuştur. Londra Büyük Elçimiz Ankarada 1 birlcşebileceklcr ve bunların arazisin- met bir Hırvatlar eyaleti ihdası için 
de tadilat yapılabilecektir. alAkadar amirlerin tasvibile kurula. 

İntihabat kanunu caktır. 
Kıal tarafından neşredilen diğer bir Hükumet devlet müşareketi teşki • 

!kararname ile 1 O Eyllll 193 ı tarihli in. 18tını hazırlamak üzere siyasi kanun. 
tihabat kanunu tadilat islfıhatile bir • lar neşredecektir. 
Ukte feshedilmektedir. Huvatlar eyaletini alakadar eden iş 

Nazırlar meclisine meb'us intihabı ler için icra kuvveti vali vasıtasile Kra 
hakkında bir kararname neşretmek sa- lın elinde olacaktır. Kral, valiyi nasib 
iahiyeti verilmiştir. ve azledecektir. Vali Kral ve Diyete 

Başvekil Svetkoviç ile Başvekil mu. karşı mes'uldür. 
avini Maçek ve diğer nazırlar naib Hırvatlar eyaletinin salahiyeti ve va 
Prensin huzurunda yemin etmişlerdir. ziyeti kanunu esasiye konacak hususi 

Nişanlar ahkam ile zaman altına alınacaktır.Bu 
Niyabet meclisince ısdar edilen bir ahkam eyaletin muvafakati olmadan 

kararname ile Başvekil Svetkoviçe Be tadil edilemiyecektir. 

Tren aybaşı 
Erzuruma 
Varıyor 

Peştede NaziJerin 
numayiş yapmalarına 
· müsaade verilmedi 

Erzurum 27 (A.:A.) - Binlerce Erzu· 
rumlu ve civar nahiye ve köyler .halkı, Budapeşte 27 (A.A.) - Macar Na. 
trenin 'bugün Erzururnun on beş kilo ·• zilerinin Alman ve İtalyan elçilikleri 
metre mesafesinde bir mesiresi olan Jh. önünde dostluk tezahüratı yapmaları. 
çaya girişini tes'id için sabahtan itiba • n.a .?oli~ tarafı~dan ı;nüsaade edilmeme 
ren Ilıçaya akın etmeğe başladılar. sı uzenne Nazı meb uslar bu iki elçi • 

Tam sa-at 15 de Vali ve Kolordu ku • !iği resmen ziyaret etmişlerdir. 
mandanının bindiği tren yirmi bini mil • Bu ziyaret saatinde :kalabalık bir 
tecaviz halkın Milli Şefine ve Cümhuri- halk kütlesi elçilikler önünde toplan • 
~ hükOmetine minnet ve şükrnn duy • mış ve vaki memnuniyeti protesto et
gulannın ifade eden fivazelcri ve sürek. miJtir. Halle arasında beyannameler 
fi alkışları arasında Ilıçay istasyonuna dagıtılmıştır. 
girdi. Hazırlanan kordela kesildikten son • P olis müdahale ederek halkı dağıt. 
ıra Vali Haşlın İşcan çok alkışlanan bir mış ve bazı kimseleri karakola götür • 
nutuk verdi. müştür. Bunların hüviyetleri tesbit e. 

Tren EyHHün beşinde Erzurumdadır. d.ildik ten sonra geri bırakılmışlardır. 

İngiliz, Fransız askeri 
heyetleri döndüler 

Londra. 27 (Hususi) - Moskovadan 
hareket etmiş olan İngiliz ve Fransız as. 
keıi heyetleri, buglin Kopeııhaga var .. 
mışlardır. 

Heyetlerin, yarın Londraya rnuvasa • 
latları beklenmektedir. 

Alman - Japon 
Görüşmeleri 
Berlin 27 (A.A.) - Von Ribcntrop 

tarafından vukubulan davet üzerine Ja • 
ponya sefiri Oshima hariciye nezaretine 
giderek nazır ile ~örüşmüştür. 

Bu mülakat hakkında hiçbir şey öğ • 
renilememiş ise de görüşmelerın mev .. 
zuunu Alman • Sovyt:t pakt! teşkil etti
ği zannedilmektedir. 

Doktor Rii§tü Aras gazetecilerle bir atada 

Dün sabah Semplon ekspresile şehri- - Beynelmilel vaziyet hakkında hü • 
mize gelen Londra büyüle elçimiz Tev • kfunetimize malftmat vermek üzere bu 

Rusyanın Berlin fil< Rüştü Aras dün Perapalas otelinde akşam Arikaraya hareket ediyorum. Kı • 
istirahat etmiş ve akşam saat 19.30 da sa bir müddet sonra dönerek tekrar Lon 

ataşemİIİterİ kalkan Ankara ekspresile Ankaraya ha. draya gideceğim. Avrupa milletlerı sulh 
Moskovaya çag" ırıldı reket etmiştir. için büyük gayretler sarfediyorlar. Ya • 

kın zam.anda bir harb olacağına ihtimal 
B l. 27 (A A ) D N B bıldı'r· Londra büyu" k eldmiz bugün Anka • er ın • . -- · · • ı • " vermiyorum.• 

Yor: Sovvet ataşemiliteri Albay Yersi • rada Reisicümhur Milli Şeİ k'llet İnönü. . 
J Londra büyük elçisi Istanbula gelir • 

mov, Moskovaya <_:ağırılmı~tır. Başvekil Doktor Refik Saydam. Harici • ken Sofyada Bulgar Başvekili ile görü • 

1 
ye Vekili Şü'kriı Saraçoğlu tarafından şüp görüşmedi1'•i hakkında sorulan suale 

Sulama kanalı açı ıyor k b 1 k • 
6 

a ul o unaca ve son siyası vaziyet hak - Hayır böyle bir mülakat olmamış. 
Aydın 27 - Pirlebeyli sulama kana - kında izahat vere::ekti:-. tır .• demiş ve muharririmizin diğer su " 

lının kazılmasına dün başinnmı~ ve bu Tevfik Rüştü Aras dün kendisile gö - allerine karşı da: 
inünascbcUe hafrıynt mahallinde parlak rüşen bir muharririmize kısaca şunlan - Şimdilik fazla bir şey söyliyemcıru 
pir merasim yapılmıştır. söylemiştir: cevabını vermiştır. 



Tak diri kıymet komisyonu faaliyete geçti, E~inönü 
meydanındaki istimlaklere de Ey lulde hız verılecek 

Belediye talkdiri kıymet komisyonları 
'8]lflD8la başlamııtır. Belediye tarafın. 

dan ist:lmltk: edilecek binalara gidilerek 
kıymet ıtalkdir edile<-ek ve pazarlık bu e. 
sasa göre yapılacaktır. Yahıız yeni ~ 
ttm1Ak lamunu. ortaya ban müşküller 

çıkar.mııfbr. Kısm! UtimlA.lt maddesinin 
son şekli garlb bir vaziyet doğurmuştur. 
Bir !losrnı istimlAk edilecek arsaların 

kıymeti o caddenin ilerideki kıymeti ile 
mtltenasiben artmaktadır. Taikd'ir. kıy • 
met ~nl:an arsanın bir kısmını 

satın alniterı bu esası gözönilnde bulun· 
duracak, takdh'i kıymeti yarınki 'kıyme. 
ti il.zerinden yapacaktır. 

Beledi- tadil edilen istimlak. kanu. 
JW, • 

mında yeniden tadil!tı yapılması içın 

bir teklif hazırlamaktadır. Teklif, Büyük 
Millet Meclisinin Teşrin ayı toplantısına 
sevkedileoektir. İatiml!k iflerinin kolay. 
l.lkla cereyan edebilmesi için kanunU11 
mutla'ka tadili icab etmektedir. Beledi. 
ye, tadfl edilen maddelerin de değiştiril
mesini istiyecektir. 

İmar münam>betile istimlAk muamele. 
lerine Eylfüün birinden itibaren tekrar 
başlanacaktır. Eminönü meydanındald 
istimlA.k muamE"lelerine de bu münasıe. 
betle Eyl'Ulden itibaren tekrar hız veri. 
lecektir. 

Kllğıd oyunu yilzDndenl AktiJr Galibin 
B kişi garalan~ı Garajına hırsız girdi 

Evvelki gün Yeni§ehirde Mustafanın Sabııkah ihırsızlaroan Hasan oğlu C~-
bhvestnde kAğıd oyunu yü.%Qnden üç ar hid dün güpegündüz Taksim.el~ Şehir tJ. 
lcadaş blçaJkla birbirlerini yaralamış • yatrosu artistlerinden 1. Galibe aid gara. 
la.rdır. ja girmiş, içerde bulunan otomobiller -

Ayni scmttıe oturan Mustafa, İsmail den birinin sandtğlnı açmış bavul, mu • 
\"e Muzaffer adlannda üç arkadaş. Ye - şamba ve arabalara aid yedek malzerne
.niJelıirde bir kahvede iskambil oynama. yi çalmak üzereyken suçüstü yakalan • 
la başh.mış1ardır. Bu arada oyuna hile 
girdiği iddia edilm.i.ş, bu sebebden de a • nuştır. 
ralannda münakaya çıkmıştır. Gitgide Cür'etkAr hırsız hakkında tamim e • 
uabiJ..eşen üç ahbab çavuşlar nihayet iP dilen evrakla meşhud suçlara bakan As.. 
dövüşmeğe vardırmışlardır. liye 1 :inci ceza mahkemesine sevkedil • 

İsmailin bıçak çektiğini gören diğer miştir. 
kavgacılar da bıçaklarını çekmişler ve Dün du~ası yapılan suçlu her ne 
birbirlerine saldırmış.lardır. kad . k* tm' d d. l 

ar ısuçunu ın. "r e ışse e ın enen Bu arbede esnasında her üçü de yara. . . . . 
1anm 1 rd T·~~ · lt al k şahıdler sırkat h!dlsesını b'.ltün tafsıld -ış a 'ır. =ıavı a ına ınan av • 
ıacılar halkkında takibata başlanm~tır. tile an1'atmış1ardır. 

M Otef t!rrlk: 

Köylünün kükttrd ihtiyacı 

Vak'a mııha:Uind:e keşif yapılmak üze
re muhakeme başka bir güne talik olun. 
muştur. 

Mahkftmiyet sabıkası bulunan Cahid 
müddeiumumi thsanm talebile tevkif e. 
dilmiştir. 

Ticaret VekAleti köylihıün kükürd 
ihtiyacını temin etmek maksadile bazı 
tedbirler almağa karar vermiştir. Bu 
kararlara göre, İtalyadan memleketi - Başından yaralanan amele 

mize getirilen kükilrdlerin müstahsile Sara bumundaki amanıclrralardan 
300 kuruştan satılması temin edilecek.. Y ş "'. 
ttr. birine bağlı ve Şirketihayriyeye aid 74 

numaralı vapurda dün bir kaza olmuş. 
Dut ağacından cfti~til t ur. 

Mecidiyekl:>yiln<le Musadayı sokağın Bu gemide çalışan İbrahim adında 
da oturan Mustafa, ~ikfü fabrikasına b' . . vin k 

1 
· kte 'k 

aid bahçedeki dut ağaçlanndan birine ır ı~çı, ç . 0 • u~u ç:~.rme 1 en, 
çıkmış ve müvazenesini kaybederek kendı dfkkatsizliti yuzunden, kolun 
~nşmOştclr. birdenbire düşmesile başından yara • 

Bu sukut neticesinde kolu kl.rılan lanmıştır. 

90N POSTA 

Bu TUrk çocuğu 
vatandaşlardan 
yardım bekliyor 

ResmJn1 ~dD. 
dllğiintiz ıen~ ~ 

Ha.yrullah adın • ı ~ 
da ManÇUI')'& • 

da. dotmuu bil 
t ~ .... $ 

Ttirt çocutudur. 
Orada iken ba .. 
bul ölm\i.t, an · 
nesi de bir baf -
kutle evlenereıe 

Ja,ponyaya git -
m1f ye giderken 
de o~luna beraber gelme.si teklifinde bu
lunmqtur. 

Fat.a.t öı vatanı olan Türkiyeye gelme
yi tüçüttenbert tasarlayan Hayrullah bu 
tekllt1 reddetınl.f ve 15 yaşında bir ço -
cuktan umulmıyan bir cesaret ve azimle 
be§ para.uz yola çıtma.k auretlle ruha.yet 
haaretinl çelctlli yurduna kavuşmuştur. 

Bir aene kadar İstanbul orta okulla -
rından birinde muvatrakiyetle dersini 
bitiren k1ıMes1z ya'fl'ucat, bugünlerde 
Anadoludald leyll mekteblerden birine 
alınmak üzeredir. 

Ancak bu kayıd ve kabulün tamam -
ltmın8.8ı için usulen bir taahhüdname 
verilm~i ve mektebe gidebilmek için yol 
parMı bulması icab etmektedir. 

Hayrulla.b ga1.etemize müracaat ederek 
hamlyetll vatandaşlarımınn kendi.sine 
yardım ellerini uzatmasını ve biran ev -
vel mektebe yerleştı.rtlme.sini dilemiştir. 

Biz bu samlnıt arzuyu yerine get!.rir -
ken IUzumu olan yardımı yapacak bir 

• .t 
vatandaşın çıkmasını umld ediyor ve 
bekliyoruz. 

Ağustos 28 

Siyasi vaziyetteki gerginllk yüzünden hafta sonunda 
piyasa büyük bir durgunluk geçirdi 

Haftanın ııon günlerinde siyasi vazi. sasını bütün ~vsim için sağlam tuta. 
~tteki gerginliğin artması piyasada cak mahiyettedir. 
müessir olmuş bilhassa ihraç emtiala- Fiatlar Anadolu mallan dökme Hay. 
n satıtlan hararetini kaybetmişti. darpaşa teslimi 4,02.4,03; Marmara ve 

Evvelce Almanya, İtalya ve Sovyet Trakya malları çuvallı iskele teslimi 
RUJya için teahhüdlere girişmiş olan 4,0 l kuruktur. 
firmalar haftanın ilk günlerinde aldık- TİFTİK: Hafta zarfında piyasaya 1S3 
lan siparişleri ifa için mübayeata de. ton tiftik gelmiş, 4 75 balya tiftik satıl. 
vam etmişler, son iki gün zarfında mıştır. Hafta sonundaki siyasi vaziyet 
müstacel yükleme taleblerini karşıla- dolayısile piyasada bir durgunluk gö • 
makta teenni ile hareketi lüzumlu rülmüştür. Almanya, İtalya ve Rusya. 
dörmüşlerdir. ya hafta baŞJnda hayli ihracat yapılmı~, 

BUGDAY : Hafta içinde piyasaya fakat hafta sonunda bu ihracat azal • 
45 75 ton buğday gelmiştir. Anadolu, mıştır. 

Trakya ve limanlardan tüccar hesabı. Fiatlar Oğlak J 25-130; Karahisal', 
na gekn mallardan başka toprak mah- Kütahya, Eskişehir, Yozgad malları 
su11eri ofisinin de piyasaya mal arzet. 1 J 0.112, Ankara, Bolvadin, Pulatlı 
mesi fiatlara tesir etmiş ve bir miktar malları 108. t 09, Çerkeş, Gerede mal. 
düşüklük gürülniüştür. ları 104. t 0'6 Konya dağ malı 106-1 08) 

Bilhassa bu sert buğdaylara daha Çengelli mallar 100, muhtelif deri ma-1 
fazla tesir etmiştir. ları 72.75 kuruştur. 

Maamafih wcdihanf~utlbubadt ve ~b~~asts5a YAPAK. Hafta içinde J 300 balya 
bu arada bug ay ıa arın a yuz~ • . b 
1 7 · · d b' "k 1. 1 b yapak satışı olmuş, bu mallar yerlı fa • nıspetın ıe ır yu se ış o ması u . A 

1 1 . d t· w. t kd' d ı< ti ti nkalar ve kısmen de lman a ıcı arı vazıyet evam et ıgı a ır e un m z- .. ed'l . p· 
d k. h f · · d · d t ·r tarafından mubayea ı mıştir. ıyasa e ı a ta ıçın e pıyasamıza a esı . . k :ı 

· beki b'l' Fi tl ı 2 kuvvetlıdır. Sovyet Rusya yapa mu· et~ı ene ı ır. a ar • çav • . . 
l k 1 •• t p 1 tl 11 6 ı o hayaa etmek ıstemış, fakat satış yapıl. dar ı e stra e~s ra u a ı ma an , • 

6, 14, 4.5 çavdarlı Ankara Ayarı~arı mamıştır. 
5 25-5 28 9.1 o çavdarlı Konya ayar. Ruslar eski siparişlerin de tacil edil. 
ı~rı 5,'22:5,26; 9.1 o çavdarlı Trakya mesini istemişlerdir. 

B 1 d• , .. • S la 1 ! sertler 4, 15-4,20 kuruştur. Fiatlar .Trakya mallarr 66.67; Ça • e e ıya p f. J U rf . 1 ARPA: Trakva, Bandırma ve Geli- nakkale, Izmir malları 62-63; Karahi-• lup Q'ımadıklarınJ bolu mıntakalavrından şehrimize 5 35 sar, Kütahya, Eski§<?hir malları 52.53, 
PiS O ton mal gelmiş ve gelen mallar yerli Ankara, Pulatlı mallan 50.5 l; yıkan. tetkik ediyor sarfiyat için derhal satıılmıştır. İhracat mış yün 70.75; tabak yünleri 53-55 

durmuş olmakla beraber Anadolu<ian kuruştur. 
Bir kısım plajlardan sık sık şikayet e. az mal gelmesi ve rekoltenin fazla ol- Muhtelif deriler: Keçi, oğlak, kuzu 

dilmektedir. Şikayetçiler, plajların bu- maması dolayısile fiatlarda bir gev • ve sığır derilerinde mahsus. bir düş • 
lunduğu semtlerdclti lağımların suyu şeklik mevzuubahs değildir. künlük göze çarpmaktadır. Ihracat ta. 
kirlendiğini iddia etmekU>, teftişler ya. Bilhassa Anadoluda ha van sahih. mamen durmuştur. Piyasada ancak 
pılmasını isteınektedır. Bu şikayetler ü. lerinin hayvan1arm1 e1den çıkarmıya • yerli fabrikalar deri mübayaa etmek. 
zerine plaj ve deniz hamamları teftiş e. rak kışın beslemek için yemlik müba- tedir1er. Av derileri üzerinde mevsim 
dilmiş, teftiş raporları Belediye Reisli. yeasma girişmiş olmaları da arpa piya. dolayısile muamele olmamıştır. 
ğine bildirl1miştir. Daimi su cereyanı 

bulunan yerlerdeki plajların yakınların- 1 oplırnfı111r: 1 LAN 
daki lağım.lann p1Aj sularına tesir et. 
mediği görülmüştür. Ya-1nız bu su cere. Şehremini Halkevinde 30 Ağustos 
yanlan vakit vakit değiştiği için bu gibi bayramı 

plajlann daimJ bir kontrol altında bu. Şehremini Halkevtnden: 30/A~ust.os B* 
!un.durulması !Azım gelmekt<'dir. Beledi. kumandan meydan muharebesinin zaferinin 

lhıf ıhh "t h 1,. g" d"ğü 17. ncl yıldönümü müna.~ebetlle evimizde sa-
ye zıss a mu e assıs. le;ının or u . at 21 de Kit.absaray üyelerinden Bay Cevad 
lüzum üzerine bu glhi plajların ayda hır Ödyakmaz tarafından bir konferans verile -
k.aç defa kontTol edilmesi kararlaşmıştır. ooktır. Konferansı mllteak1b gösterlt kolu -
Her ayın muayyen günlerinde pHijlardan muz tarnfındnn bir plyes temsil edllecektlr. 
alınaook sular tahlilhaneye gönderilecek Herkes_ge_ıe_b_ll_ır_. -------
ve tahlil ettirilerektir. Müteakıb tahlil-

• ..1.- la k. let 1 1 1 Bıçakla tehdid edilen bir kadın ler neticesın\,R; su rı ır en er e su an 

Osmanlı Bankasından: 

Zafer bayramı münasebetHe Osmanlı 
Bankasının Galata merkezile Ycnicaml 
ve Beyoğlu şubeleri, 30 Ağmıtos 939 Çar. 
şamba günü kapalı bulunacaktır. 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

ve ark adaşları 
Bu akşam Kuımpaşa 

ıinemasında 

Mustafa, Şişli Çocuk hastanesine kal- Yaralı gemici 
dırılmıştır. tll'. 

kirletmiyenler tesbit edilecektir. Bilhruı. Ortaköyde oturan Must~a kızı Şu. 
hasta~ye kaldınlm~ sa Şirlteti Hayriye tarafından Kü~-üksu~ ~ur P~.ker adında genç. bır kadın po. 

da yapilen deniz hamamının pek yakı. 115: muracaat ~.erek, bırw vergi mese. 
nında bulunan Küçüksu dercsini:ı. deniz lesmden kendısıne mugber olan ve 
suyunu kirletip kirletmediği etüd edJl. ayni yerde ikamet ettikleri Bulgarya. 
mektedir. lı Hayri tarafından bıçakla tehdid edil 

Son Emir - Yere Yat 
S. Atili reviiıü • Sabriye Toklu konıerl 

Rafld Rıza - ErtuOrul Sadi Tek 

Beıilrtao Bahçe.inde 

diğini iddia etmiştir. Bu gecı 

Saçlarmdan Utan 

Dün Bulgaristandan bu yılın ilk 
göçmen kafilesi geldi Bu şikAyet üzerine yakalanan suçlu 

meşhud suçlar hAkimliğine teslim e • 
Rem suçlu, hem g(içlü bir arabacı dilmiştir. Vodvil 4 perde 

1700 kişiden mürekkeb olan kafileyi Nazım vapuru 
getirdi, bu yıl 15.400 göçmen daha gelmiş olacak 

Dün Kadıköyünde garlb bir çarpma Merdiıvend~ 'ttlşen çocuk Salı ŞENYOIDA 

ve dövme hAdisesi olmuştur. Üsküdarda Sütlüce caddesinde otu. 
Kndıköyünde Telefon caddesinde o- ran Abdullah adında bir çocuk kızkar. 

turan Sabahat Sürer bu caddeden ge. ~ Samiye ile oynarlarken merdi • 
Akba kitabevi 

. .. .. .. . çerken kendisine Ahmed adında bi • venden düşmüş ve başından yaralan • 
Bu yıl Bu'J.gristandan memleketimize bin ıkaöar büyük ve kuçük ba§ hayvanla rinin kullandığı binek arabası çarp • m~br. Yaralı çocuk Haydarpaşa Nü • 

Her dtld~n kltab, ~azete, mecmua 
satar. SON POSTA nın Ankara ba
ylldir. En iyi kırtasiye malzeme-

ptirllecek göçmenlerin nakliyatına tah. 100 sıelektiı.r, traktör, pulluk makinesi mıstır. Kohmdan hafifçe varalanan mune hastanesine ıka1.dınlmıştır. 
•o~wW~q~~l~~~~ ~·~~~ &~~~~k~ınb~~~~~~~~L-----------------------------
Pien Nazım vapuru dün ilk sefe.rlni gelıe<:ek göçmenlenn takas ifi Tefiiniev- rabaC1ya: 

•••••• si mevcuddur. 

1&pnuf ve Varnadan 1700 kifilik bir g8ç. vel sonlarına dX>ğnı bitiTilecektir. cNeden dikkat etmiyorsun• demiş • 
men kafilesi getinnlşttr. Gö~nl.e:r it. Romanyadan gelecek göçmenlerin tir. 

manımızda bir ıaat tadar kaldıkta.rı. ton. nakline te.hais olunan Samsun vapuru da İşin tuhaf taran dikkatsiz arabacı 
n. ayni vapurla Tuzlaya g1tmi4len:Ur. fik seferini Eylftlün birinci haftası için. özür d'tliyeceği yerde bu ihtardan fena 

Bulgaı.r göçmenleri Tuzlada İskln İda- de yapacaktır. Bu yıl Romanyadan ge.. halde hiddetlenmiş v~ Sabahat Sürerl 
resinin göçmen kabul ve sevkine mah .. lıecek göçmenlerin adedi 3400 dür. Sam. üstelik bir de dövmüştür. 
8U9 !kampında sıhht muayeneleri ve tes.. 9Un vapuru Köstenceye üç sefer yapmak B hem suçlu ve hem de g~lü ara. 
aflı işleri y-ap:ı.l'dııltUı.n ve Ja~eleri temfn o.. suretire bu göçmenleri getirecektir. b u polls tarafından yakalanmı~ır. 
tundukıtan sonra Anadoluya sevkedJle. Romanyalı göçmenler Köstenceden acı 
oeklerdtr. Göçmenlerin kampta iqelerl vapt.mı bine~er n Kavakta sıhhi mu. Otobüsten sarkan bir biletçi yaralandı 
Kızılay Kurumu tarafından temin olun- ayenelerl yapıldıktan sonra Marmara E- Ba1atta oturan ve 309 şayılı Eyüb • 
maktadır. reğlisfnde karaya tıkan!arak Trakyanın Keresteclla- otobüsündıe biletçilik ya. 
Nazım vapuru iki gün sonra ikinci muhtelif yerlıerine sevked:flecelderdir. pan Sa1Ahattln adında biri, dlin oto • 

"5çmen ka:fil"9ni ıeUrm.ek {lzere taltrar Bulgaristan ve Romanyadan ôu sene büsle Eyübe giderken pencereden dı. 
Varnaya gidecek ve gelecek hatta içinde gelecdk l~,400 gö~den bqka önü .. şan sarkmış, bu Slıt"ada başı duvarla 
dHJıece'ktı!r. Naznn vapuru Bulgaır1rtım.. müzdeki yı!h.r içfnde Balkan memleket. otobtl! arasında kalarak yaralanmış • 
&n mem1ekettmlze gelecek 12,000 geç. l'erind.n btr buçuk mil)'ona yakın ırkta. tır. 
meni 8 sefer yapmak su:rM!le naklede. fmllZ peyderpey memlekeUmize getfrl. SaJAhattin tedavi aMına alınmış ve 
ee'Jctir. Bu göçmenler beraberlerinde 8 ~. kaza etrafında tahkikata başle.nm:ıştır. 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltme~ konulan if: 

1 - Seyhan sağ sahil sulama ve de§arj ,ebekesile sınai fm.allıtı ve işletme 
binaları .fnfaatı keşif bedeli 2.430.000 liradır. 

2 - ·Elad.ltme 28/9/939 tarihine ra6thyan Perşembe günü saat 15 de Nafm 
VekAleti Su İşleri Reialiği Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

3 - İsteıkliıler eksiltme şartnamesi, mulkavele projesi, bayındırlık işleri genel 
şartnamesi, fenni fartname ve projeleri 50 lira mu.kabilinde Su İşleri Reisli. 
kincren alabilirler. 

4 - Ekailıtmeye girebilmek için isteklil~n 85.750 liralık muvakkat teminat 
vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel ellenndc bulu. 
nan veafk:a:1.arle. birlikte bır dile-kçe ile Nafıa Vekfilctine müracaat ederek bu işe 
mahaus ohnaık O.Zere vesika almaları ve bu vesikayı i.braz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika tal~bfnde bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede:nıezleır. 

5 - t.teıcıHertn tekll1 mektubLarım ikinci maddede yazılı saatten bir saııt ev. 
Yeline bdıar Su İtleri ReJsli~ina makbuz nwkabilin<l9 vermeleri l!zımdır. 

Postada alıan gecikmeler kabul edilmez. c4078, c66156, 
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Kırklareli ve civarında 
faaliyeti arttı • 

ımar 

Yeni yeni binalar yapılıyor. Arteziyenler açılıyor, 
yollar tanzim olunuyor. Babaeski 

kasabası yılbaşından itibaren bol elektriğe kavuşuyor 

Kırk'larelide arte?i!jerı faaliyetinden ve mekteb infaa.tından birer görünil§ 

Kw1darel:i, (Hususi) - Trakya bölge-ı edilmi§, ıiyı ci.ıu tnvuldar yetiıtirilme-k
sinhı güzel bir kagabası olan Kırklareli tedir). 
ı.re mülhakatı tarihin muhtelif çağların. Asri dabağhane (keşif bedeli 6000 lira, 
da istilaya uğramış, yıkılmış ve yakıl- inşaat ikmal edilmiş ve çalışılmaya baf
mıştı r. Yıllardanberi hakiki sahibine ka. larumşt:rr). 
vuşan bu bölged~ günden güne ümran Şehidlik tan2:im ve imarı, asri mezar. 
hareketleri görülmektedir. 938.939 yıl. iık lnşıat ve tesisatı. 
hı.rmd.akd kalkınma ise şayanı kayıddır. Art.eziyen iŞloeri: ( 13,500 liralık büyük 
Vilayet hududunun hemen her noktasın. ıartez:iyen tesisatı 100 metre derinlikte. 
da 'kal:k:ınma hareketinin bir eserine ras- dir. 130 ilA 150 metrede ıu çıkması müte. 
lan.maktadır. Belediye Reisı Haşim Pek. hassıslaıroa söylenllmektedir. Ayırıca u
söz, ümran işlerinde başarma kabiliye. fak ımikyasta da bir arteziyen açıI.ınasma 
tini eserlerinde görerek takdir ettiğimiz: ç~lışı1maktadır. Su yollan tamir ve tadil 
mi:mar TaJat Özışıkla elele vererek ve.

1 

edilımiştir. Memba1ar ıslah edfünekte.. 
ri:mli işler ba§armaktadır1ar. Talat Özıjık dir). 
vilayetteki ümran ve kalkınma hareket. Gazhane ~lne ve kasab hali inşaah: 
leri haıkkında şu izahatı vermiştir· (Müteahhidi.ne ihale edilmiş, infaatına 

Halkevj inşaatı (kaba inşaat ikmal e- bailamna.k üzeredir. Sebze ve ka5ab hali 
dilmiş çatı, sıva ve doğramaları yapıL 7000 lira, gazhanenin ikmali in§aatı 4300 
:maktadır. Keşfi 65.000 lira). . lira) . 

SON POSTA 

Şerefli Koçhisarda 
şiddetli yağmurlar 

Birçok harmanlar mah
voldu, bir kadın sele 
ka.pılarak boğuldu 

C Tarsustan resimli haberler :J 
B e lediy e faaliyeti 

Şereflikoçhisar. (Hususi) - 19 Ağust~ 
gecesi birden esmeğe başlıyan şiddetlı 
rüzgar, kaza mcrkezınde bazı ağaçlan 
yı.lonış ve ıüzgan takib eden y~ğmur. 
lard hA. 

1 
olıan seller kazaya bır saat Tarsus, (Hususi\ - Türkiy('nin en es- \tanziın, içme su tes;satını ikmaı etrr.iş, 

an sı k tarlalarını ki ve en büvük kazalarından birisi oinn istasyonla şebi: arasındaiu caddeyı ~~a-
mesafedeki kavun ve arpuz · k :k d"" · ~ • b ı · · Tarsus cümhuriyet devrinde hemen her ra par e oşerrılş, aaaç arnıJ. ın erce 
haoob etmiştir~ d"" f edip tuz gö- ~ada seri bir inki~f~fa mazhar olmu§· metre murabbaı kaldırım ferşetmıf, ha· 

Kazanın garbına tesa u . .. . . . . rita ve imar planını yaptırmış. mükem. 
lünün içı"ne doğru bir burun halınde u.. }ur. 939 butçesı 140 bın lı:- ı ola::ı l.e.E'dı. 1 .,_ . "ti . k .. d · t b" hı.. . . . .. 

1 
d me •uır ı aw~ artroı;u vucu e getırmıı-

zaması haseıbilıe adıa köy1erı a ır o yemız şımdıve kadar: guzc ve mo ern 't· y . b 1 d" . R 11r• h . .. 
1 

· e de ay- · . . . · . . ı r. enı e e ıye reı>ı clmazano5ıu şe -
nan Totuş ve Dehmenlı koy enn . bır şeıhır sıneması, entes bır park. mrz- ıin imarı lşledn•"? büyük alfıka göster. 

· "dd tr ağmur netıcesi b h ·· t.:. dd·d k" ·· • f · · -nı gece yağan ~ı e 1 Y • a a, mu _a ' opnı 'E men ez.er ın mekte ve umumi ihtıyacıar peyccrp'"y 
___ .ı.... ,_ 11 köylünün açıkta bu- . • · - -

hınJ1.m:: geJı\..-11 se er, . _kle . şa ·etmiş, a~n mez:ı"dık ve pazar yerı t~- gideı:ilmcktedi.r. Res•:n Tarsus mt-zheıha-
Iunan hı;rmanlarını ktmilen süru yıp sis eylemiş, eiektri~ şebekesinı tevst ve sını göste.rmektedir. 
götürmüştür. • 

Harmanları harab olan köylti.ler Kızı.. T icaret v e Sanavı 
!aydan yardım istemtşlerdir. . 

Seller insan ve hayvanca da zayıatı 
mucib olmu~r. Kazaroızın Panlt nahiye 
merkezine dü-şen şiddetli dolu ve yaA
murlardan kaçıp evine iltica etmek isti. 
yen Meryem adında bır kadın yol~a do
lunun şiddetine mukavemet edemıyerek 
yağan şiddıetli yağmurıardan hu.cıulc ge. 
len sellere kendisini kaptırmış ve zaval. 
lının cesedini köyden bir saat mesafeye 
kadar sürüklemiştir. İki gUn sonra köy. 
lüler tarafından selin yatağında bulum·.n 
mezburenin cesedi hakk:nd.a ciheti adli. 
yece tahkikata başlanmıf ve yapılan mu
ayene neticesinde selde boğulmak sure. Tarsw.--un roahsul :l:ı meyanında pamuk !dörtte üçünü sarfeylemketedır. Her i kı 
tile öldüğü an1'aşılmıştır ... Sesed ilze~inde 'pirin<:i llh"?Vkii işgal eder. İki mılyon kı- fabrikada iki bine yakın işçı çalışru&kta. 
selde sürlikl~mmeden mutevellld bırçok }oyu aşan istihsatiit Nafıa Veka'e!ınce dır. Aynca müteaddi 3 un, buz, çırçır ve 
yaralar, bereler vardır. yaptırılmakta oları kanalların ikmalini 1 clektrlk fabrikıarı vardır Sanayı ve zl-

Ayni tarihte yağan dolu ve yağmur. müteakıb muhakkaK ki iki misli artac~k. raat işleri gttti.kç•J daha büyük mikyasta 
lar Tuzgölü k~narında ve göle iki saat ~ır. Halen mevcud iki muazzam ipltk ve makine:teşmektedır. Resi:n Çukurova 
mesafede bulunan ovada otlamaıkta olan mensucat fabrika.;, parr.uk rekoltea•nın fabrikasının içını göstermekted'r. 

btr sürü ~oyundan .ıoo kadannın ölümü. Halke v i ve Hayır Cemiyetler i 
ne sebebıyet vermış olduğu haber alın. 
mıştır. 

Hususi muhasebe binası (inşaat zemin Elektrik itleri: (30,000 liralık lokomo. 
~~~~~~~~~~-

Zonpuldakta 
Atatürk günü 

katı seviyesinde, keşfi 14,000 lira). bil ve tef errüatı işi ve fabıih ilavei in. 
Hususi muhasebe garaiı (atelye ve şo.. şaa.tı müteahhidine ihale edilmiştir. Ay. 

för evi, k~i 2000 lira). rıca 20,000 liraltk yeni şebeke tesieatı ile 
Hükumet ıkonağı (939 yılı inşaat tah. demir direkler münakasaya konulmu~ 

ırisatı, 30,000 lira). tur. Üç aya k.adaT kaaabamıı yeni motör 
İlk okul (14 dersaneli, keşif bedeli ve nura kavupcaktır). 

10,000 lira, zemin kat duvarlan yapıl. Me11bahamız asri bir şekle konulmuş.. 
ınaktadır). rur. KMabannızın halihazır haritaları ik. 

Elektr~k fabrikası atelye, malzeme ve mal edilmektıedir. 10,000 lira sarfile şeb. 
kömür depolan, (ke~fi 4000 lira. inşaatı rin müstakbel imar plAnı müteahhidine 
fk:mal edilmiştiT). verilecektir. 

Tavuk ıslah istasyonu (inşaat ikmal (Devamı 12 nci sayfada) 

lzmir fuarı için getirilen otobüsler 

İzmir, (Hususi) - İzmir fuarı dahilinde pavyonlar arasında çalıştırıhnak 
üzere Ahnıınyadan bir vagon otobüs getirilmiş ve çalışmaya başlamıştır. Resim· 
de görüldüğü üzere 2 vagon birleşmiştir. Bu otobüslerde 80 kişinin rahatça se. 
yahati temin edi!ebflm.ektedir. 

Zonguldak 26 - 26 Ağustos E.. 
bed1 Şef Atatürutün Zonguldağa ayak 
bastığı mutlu günün yıldönümü müna -
sebetiıle Zonguldağxı her tarafı bayTak
larla süslenmiştir. Halkevi adına öğret. 
men Bayan Azize Sirel, Ebedt Şefimizin 
havzaya ay.sık bastıklaırı gündenberi hav. 
zanın göz kamaştmcı inkişafı ve maden.. 
lerimizin millileştirilmesi yolundaki ça.-
lışmalan tebarüz ettken çok heyecanlı 
bir söylev vermiş ve bir genç tarafındaD 
Atatürlc şir.i okunm~r. 

Ceyhanda bir adam köy 
ortasmda bıçaklanarak 

• 

937 Şubatmd:t açılrnq "lan Halkevi 1 teberrulerile giderHmişt•r. 
mesaisine muvaftak.yetle devam eyle.

1 
'Darsuslu1ar cidden hamiyetpt•rver 

mektedir. Dil v~ tar ih işine ehe.mmıye~ kirnseterdir. Bun:ı deli! olarak Türk :ıa
ıpo~un her nevin~ yer verilmiş, mütel'd-1 va, Çocuk Esırgerr.t! ve :t{ızılay gıbı fay
did san'at ve mesıe:t kursları açılını~, iu dalı ve hnyırn cemiyet:ere .;österl!en a. 
tabSarayın mevcudu yüksel.mi~, köy Jlt>zi. liı.kayı zfkredebllirız. Filvakı, saydığımız 
lerinden beklenen faydalar alınmıı. a~v- kurumların yttlık varidatları bırçok vi-

Ceyhandan yazılıyor: Kazanın Kıv- rimsel piyesı-:?r oynanmı,, ar komitesi fa- liıyetlerimiıde·ı daha yüksekti:-. 
nklı köyünde bir !ki gün evvel bir cina.. aliyete geçmı~ ve binanm mobilya ıhti. Resim Tarsuc;lu!arın aldığı tayy&r• 

öldUrUldU 

yet işlenmiş. bir adam köy ortasında bı.. yacı vatan vi hnyırsever zenginlerimııın göstermektedir. 

çak1anarak öldürulmüştür. Köy muhtan ) 
Koca Mustafa ile eski muhtar Mustafa c Samusnda muvaffak bir Biçki Yurdu -
"~u~~ara~nbir~ k~ır~\ ~----------------------------~ 
meselesinden dolayı ötedıenberi açıktrr., 
Vak'a günü köyde bir düğün merasimi 
esnasında iki taraf karşılaşmııtır. Eski 
muhtarla oğlunun yanında bulunan Deli 
Mehmed bir aralık bıçağını çekerek Ko.. 
ca Mustafarun üzerine saldırmıf ve bıça. 
ğı birkaç yerine birden saplamııtır. Koca 
Mustafa derhal ölmÜf, Deli Mehmed ile 
cinayeti teşvik eden baba oğul yakalan
mışlard.lr. 

P e2ar C" la Hasan B ey O ivor k i: 

-Hasan Bey şimdi de •• . .. eskiden olduğu gibi ka
ragöz oynansa.. 

• . . acaba rağbet eörür mü 
dersin? .. 

Hasan Bey - Rağbet gör
mez olur mu, Karagözün, 
Haclvad'ı.n k:iilAhlannı görUp 
ı.re yeni şapta model: çıkar • 
mak için bütün §1k kadınlar 
gi.de<:ekle.rdir. 

3amsun, (Hususi) - Samsunda tam müdürü B;1ya!l Saffe: Kob&k, vaktınl 

bir intizamb çahşnr. ve muvaffakıyetler genç kızlarımızın biçki VE' dıkiş işler•nde 

elde eden dikiJ ve biçki yurdlarımızdan yetiştirihnelerıne hasretmiş, feragati r.e
ı..· • · de D B k" y d d 'A fisle çalışa:ı değer.ı kadın.arımızdandı:r. 
·uırısı c evnm ıç ı ur U> ur. ç- M"" 

utevazı çalışmaları !~ çok güzel netice-
tığı sergi ci~den muvaffak olmuı ve ler alan Bayan Saffeti tebrık etmek bır 
yurdda yetışen genç kızlarımızın e. c. kad!i.rvinaslıi< olur. Resmimız, son defa 
mekleri davetli!.er tarafmdı:tn ıftıharla açılan serginin küşacl resmi giln:l valıyl 
takdir edilmiştir. Yurdun müessis ve davetlilerle beraber iÖstermektedır. 



8 Sayfa 

A şağtdaki yazııyıt .f İkincikanun 
19 39 tarihli Son Postanın yine 

bu sütununa yazmıştım: 
eliti inadcı keçi uçurumun üzerin • 

deki dar köprüde karşılaştıılar. Keçi • 
lerden biri, ötekine: 

- Sen geri dön, evvelfi ben geçece. 
ğlm. dedi. 

leştiklerl noktaya ancak bir metre me
safe kala biri süratini keser, diğeri ge. 
çer. 

Esasen frenleri sağlam olrnıyan bun. 
lardan biri gilnün birinde süratini ke
semiyeoek o1ursa ciki inadçı keçi• ma
salının hakikatini bir facia halinde ga. 
zetelerde okuyacağız. 

* Öteki itiraz etti: 
- Hayır olmaz ben geçeceğim sen O gUnü gönnememiz için evvelden 

geri dön! tedbirli davransak ne iyi olacak ... 

- Hayı.r, hayı.r ben geçeceğim! 
- Hayır hayıT ben geçeceğim! 

fnadçı keçflrin ikisi de çok hiddet -
lenm~lcrdi. .İkisi birden yürüdüler. 
Çarpıştılar ve müvazenelerini kaybe • 
dip köprüden aşağı düştüler ... Uçu • 
rumda parça parça oldular.> 

* Eminönünde, bir noktad'a birbirini 
kateden iki tramvay hattı vardıT. İki 
natta isleyen tramvaylar bu ndktaya 
yaklaştlkları zaman biri diğerinden ev 
vel geçmek için iki inadçı keçinin yap. 
tıklarmıı yaparlar. Biri süratini artı • 
nr, öteki daha nrtınr. Ve hatların bir. 

................................................ 

................................................ 
Dün gazetede gördüğüm bir haber, 

bu göze görünür kazanın vukuunu bil
diriyordu. Haberi aynen kopye ediyo • 
rum: 

aİki tramvay çarpıştı. 
Vatman Tevfiğin idaresindeki Beya. 

zııd • Maçka tramvayile vatman Ah -
rr.\'din kullandığı Eminönü • Maçka 
tramvayı Eminönilnde 'kavis üzerinde 
birbirlerile çarpışmış, ikisi de hasara 
uğramış1ardır. Nüfusca zayiat olma -
mıştır.» 

C Bun.lan biliyor mu idiniz ? =ı 
Çocuğu bol olan köy 

1 
Okuma zevki 

Umumt okummun inkişafı adında ce • 
F.roınsada çocuğu en bol olan köy Fr.aın. miyetin YS.'PinlŞ olduğu biT istatistik ahi. 
~ Loire vllılyeUnde Thelis.la.Combe ren Fnı.nsaıd'a ne§I"e<filıniştir. Bu istatis. 
köyüdür. Nüfusu 349 dur. ti~ göre başlıca ~ketlerin ha~k.ı CJ. 

Köydeki çocuklann sayısı ise 127 dır. kuma için sarreyledikleri meblağ şu su · 
H~ps:i de 14 ya.şındlan aşağıdırlar. retle tooMt edimektedir. 

Soleymaniye camiinin içi yazm Birleşik Amer.lkada adam başına se • 
· · • k ? nedle 28 kuruş; Daınimarkada adam başı.1 

mçm serm, kışmda sıca tır nasarvzde 16,50 kuruş, İsveçte 12,25 kuru~. 
He~m.iz biliriz ki arz kısrının altı, ya- Aıl!manyadıa 6,50 ~ Tüı'kiyede 1,50 ku 

zın soğuk ve kışın sıcaktır. Bunun en Fnınsada 0 75 1" ........ 

bariz misalini kuyu sularında görürüz. ruş, ' """" ~· 
Dışarıda buram burıun kar yağarken Bu cemiyetin hesabını hangi esaslara 
'kuyudan çektiğimiz su, hemen hemen göre tesbit eylediği maılfun obnamnkla 
dalma ılığa yakın sıcak, yazın ise, bu • beraber Ti.irkiyenin Foransadan evvel gel. 
ııun aksine olarak çok soğuktur. mesi ve Türkliyede o'k·uma zevkinin F.rar.· 

İşte Mimar Sinan, Süleymaniyeyi yıı sadan fazla olınası hepimizi sevindirecl:!k 
t>arken bundan mülhem olarak camiin bir şeydiır. 
altında çok derın dehlizler açmıştır. Bu 
sebebledir ki, Süleymaniye camii kışın 
nisbeten sıcak, yazın ise, çok serındir. 

lngilterede nasıl kapı çalar :ar? 

* Sivrisinekler kimleri ısır ır? ... 
Bir Alman lilimi ş-..ı mühim mesele ıle 

meşgul olmuştur: Sivrı.sıneklcr kimleri 
İngilterede kapısı çalınanlar kapıyı sokar? Neden şu adanu ısırırlar da öte • 

SON POSTA 

Krep ma:rokenden, otomandan yaptı
rabileceğiniz bu hafif manto; (rop • man. 
to) yerini de tutabilir. Biçimi orijinaldir. 
Omuzl'ard.an ba~lıyan kuplar düğme hi
zasında birleşiyor, sonra açılıp plili bir 
parçaya yer veriyor. 

Kan:ıviçe işleri 

çalanın kim olduğunu gayet çabuk anlar. kini bırakırlar? Alimin vardığı netice 
lar. Sütçüler kapıyı bir defa çalarlar, şudur: Basit bir kanaviçedeı:ı orijinal eşya: 
postacılar iki defa, ev sahibleri üç defa Sivrisinekler insanların neşreyledik _ Pliij ve sabah çanta51, çocuk gömleği, 

1
ve misafirler d<Srt defa çalarlar. ]eri kOkunun ve vücudün hararctmin te- emzikteki bebeklere önlük, yastık .. 

Misafirin zararlı bir kimse olduğu siri altmda bulunmaktadırlar. Hararet Hangisini istersP.niz yapabilirsiniz. Üstü 
bundan da belli k.i dört defa çalmakla meselesi sureti kat'iyede müsbet bir şe. re~i bir örtü ile örtülü bir eşek, bir de 
diğerlerinden daha fazla elektrik ecre • ·kilde halledilmiştir. Şimdi kokıı işi · kal • mmnacı:k tavşan. Sarı. kahverengi, kır. 
yanı sarfına sebebiyet verirler. maktadır. mm, gri, ım.avi, yeşıl ve? siyah ... Yünle 
.............................................................................................................................. veya kot.onla. kaba ketenin üstüne iş.len. 

- Ne mi yapmalısın? 

melidir. 

Çanta için yuvarlak bir tahta sap, bir 
de renkli saçak lazımdır. Çocuk önlü
ği.inde tavşanı turuncu ve yeşille işlerse .. 
niz tavşanlık.tan .;ı·kar. havuç olur. Çocu. 
ğun iştihasıru 2l"ttırır. 

Ağustos 28 

l 1 
1 • 1 

.... Kitabla.r Arasında ı-

BA.YEUS (*) , 
Yazan: lbrahim Hoyi 

Bayku~ şal:-!, ince san'atlir ve edib j Nurullah Ata pek iyi bilir ki. merhale 
Halid Fahri Ozansoy, bundan 24 sene ev. merhale tekamül edemiye b' d'b bf . _ . d' 'l'ğ . I n ır e ı , r 
vel neşretti~. bugun de aynı ırı ı ıııı. . 

l 1 ğ uh
:..c ..:1.-- B k . şaır, dumurlaşmış bir varlıktır. Onun ye. 

canı ı mı m a.ıaza eu~ı ay uş eserı. 
ni, dördüncü defa olarak, bastmp ri edebiyatın feyizli ovası deği ; U"lU • 

Türlt okur?arına runmuş bulunuyor. Bu tulmanın kapkaranhk gayyasıdır. Halbu· 
hAdise başlı ~ına, bir muvaffakiyetin, ki, 24 sene evvel yazılmış olan bir ese ~ 
edebiyat dünyasında iıişilebilen bir bah. rin, bugün dördüncü tab'ı yapılırken de, 
tiyarl:ığın en ışıklı sebmolüdilr. hiçbir ilave ve değişt!rmeğe lüzum gös. 

24 sene ••• Di:le kolay. Türlü türlü 
va.'k'alarm tEtk.ev\'Ün ettiği, nice tahtla. termiyecek kadar ôzlülüğünü muhafaza 
rın devrildiği, nice şb1ıretlerin aöndüğ'J, etmesi, öyle sanırım ki, bir tebessüm de. 
yenid'en belirdiği bu uzun fasıl içinde bir ğil, daha fazla alkış toplar .• 
eserin, dördün<."Ü def.a olarak bastmla· San'ab'lcl.ra karşı. insafsız davranmak, 
caık kadar unutulmayışı, eskiyi§t. o ese. yarattığı eserleri baltalamak, edebiyat 
rin cevherini, k.ali1es:ini gösterir. 

Türik sah.nesinde yepyeni buluşları, o. 
rijina1 ve temiz tilTkçesile ilerin bir in. 
kılAb, hayır UıtilEil yara.tan Baykuş, bize 
daha o zamandan itibaren kendi benliği. 
m:izi ve duygularımızı, sade kelimeler, 
sun'iliğe kaçnuyan tasvirlerle anlatmaya 
çalışmıştı. Şehir sınırından başka bir u
fuk tanımıyan entelektüele, yeni bir feza 
açtı. Bu. Anadolunun b&kı.r ve özlü f e. 
zası idi. 

Ha.tırhyoruın: Kadlıköy cMektebi Sul. 
tanh sinin sen~liık terrtrilind'P., ileride ti. 
yatro için cidden kıymetli bir unsur is. 

tidad:ını vAd.e&n. ve bu istidadını verim-

dünya tarihinin daima münekJ.tidiere ma] 

ettiği bir hakikattir. İngiliz edebıyatının 

en büyük şöhretlai, emekleme devrclC'. 
rinden başhyarak. bu kılı lurk yaran, 

daha ziyade hislerinin esiri olan ahtapot

la:rın yencelerinde inlemişle!'dir. Dahi 

Şekspire caramızda :tavus tüyü takınmış 

bir karga var!:. diyen gene kcnc!i mua. 
SJırla:rından biriydi. Miltonu · hırp:ılıyan, 
birer san'at abidesi .olan şiirlerini beğen. 

memek istiyen de gene bu mfüıekkidler. 

di. Şu halde, bugün ise eôeb!yat cephe
sinde yeni bir değişiklik yoktur, ve bJ. 

siz ,kısır ve sathi rmnancı!ığına feda eden naenaleyh münekkidlerin en iıı.saflısı 0 • 

~ Mahmud, cBaykuş> tan bir .sahne.. lan Nurullah Ata bile. Türk edebiyat an. 

yi harikuJ-Ade .lr'.lvvetle canlandırmış: en. toloj.isinin sayılı taşlarından biri sayıl • 

gin bir hayranlıkla, Mhif vücudünün üs.. ması icab eden (Baykuş) un dördünctı 

tünde yükselen :-.!il başını bayranlıkln tabını istihfafla karş11nmak temayıilün • 
seyrettiğim H:ı.lid Fahri de, cBaykuşt un den kendisini kurtaramnrnışhr demekle 

bu sahnesini yaratan bu genç talebeyi yanlış bir hüküm vermiş olmayız. 

hararetle a!kışlıyanlax arasmda bulun- Ben BaykU§llll dördüncü tab'ını edebi. 
muştu. Nitekim Ü"ıtadın, Esad Mahmuda yat kütübhanemiz i\in bir kazanç te • 

Jc.a.r.şı beslediği sempati, ilkönce talebesi lMcki ediyor ve seçkin şairini hararetle 

oluşu, sonra da eserini böyl'f" mı:ikemmel 1 
tebrik ediyorum. 

surette temsil etm~.sinden ileri geldiğini 
saruyorum. 

* Nurullah Ata, bir maka1~sinde Halid 

Fa.hırfoin cBaykuş. u yEmiden tabettir. 

makle iyi etmediğini, bir zamanlar göz 

yaştan, hıçkırıklar tophyan bu eserin 

bugün, yalnız bir t('bessfim Ue ka.rşılana. 
cağını söyledi. Bana kalırsa. nrllnekkid 

Nurullah Ata üsta~ burada pek bü. 
yü'k bir hıt'ksızlık, bir tuafltk etmi§ olu-

yar. Zira, farzett~ği gibi, vaktile bıçkı. 

nk, gözyafJ. toplamı, olan bu eser bugün 

bir tebessüm ile kat'flla.nsa bile kıyme. 

tinden, en ufıWk bir zen-esin! bfle kay. 
~ez. Şurasını da katayım ki, eser 24 

sene evvel yazılnuştar. O zamanki Ana· 

dolunun peripn ha!in.i gö:.-t.erfr. Ustelik 

tl', o zamana göre. en sade türkçe ile ya. 

zılmıştır. Eğer Nurullah Ataııın fikrini 

c•> Baykuş, 3 perdelik manzum facia, Ülktl 
Yurdu. :9ördüncü baskı. 

••ç~;i~~-~~··ılıi••••••••••••••••••••••m 

Çalışkan müvezzii 

kabul edecek olursak, dünihı. kllslkleri. Resimlerini gördüğ!.inüz bu iki küçült 
ni vücude getirmiş olan pek sevdiği bü. müvezzi, Hüsamettin ve Ahmed Çorlu. 
yük garb ~tarının da birçok eserleri• nun en gözde simalarıdır. Hergün gelen 

ni beğenmemezlik edeceğiz. Mesela İn. gazete ve mecmualan Çorlunun bütiln 
giliz şairi Tennyson'un, ille çağlarında ~ahailelerinde, şimendifer mevkiine ve 
yazdığı şiirler basittir pu .... l"d- d' ınşaatlar.a :.kadar dolaştırır, hnlkm oku. 

v1ı • '. d .ı~'- ruz u ur.. ıye ma ihtiyaçlarını htrnin ederler. İkisı do 
onun ce ennı re , ucı:ıasını inlr:Ar mı e çal k k" ı b . _ . . • ış an ve ze ı o an u yavrular kaz~ 
de<:eğiz. Şuphestz ki hayır.. dıklan para ile aile geçindimıektcdirlen ............................... ..... .. __ . Bir hesab 

Mes~lesJ 
Çok basit: Evvela kazanack, aile is. 

tiklalini temin edecek, ondan sonı a 
gönül :macerasına gi~eksin. 'Bunun. 
la beraber o zamanın gelmesini bek
liyerek si.nama yıldız1ru tahayyü. e.. 
den hasta çocuk günleri geçirmekte 
seroestsin. 1',akat dikkat pt, bu şekil. 
de harcedece~!n hergün seni maddi 
gayeye yakl~maktan o kadar zaman 
geri bıra'kır. 

Bacaksızın maskaral ıklar1: Top nerede ? • 
Kütroıyada oturan Bay F. S. bir 

pç ik:ızla mek:teb sıralarındanberl se. 
vifm0ktedir, ~Lenmeye karar ver. 
mlftir, fakat neniiz bir evi geçindire. 
cek kada:r kazanca malik değil ve ben. 
den a'kıl ist.iyor. Söyliyeceğim ilk söz: 

- Erken gelmiş bir misafir halinde 
gönill işlerl evinin kapısını zam.anın. 
dan çok ~vvel açmış olduğudur. Bu 
\İazi~te karş1lartığı rnuadole gönü\ 
işlcrin.i alfdtadar etmez, bir hesab işi. 

dir. 
Bh' sinema seansından sonra rüya. 

ya giren yıldız aşk değil, ya çocuk, ya. 
hud da hasta genç hülyasıdır. c Vert.. 
her> on dokuzuncu asırda bestelendi. 
San klz siması da o devirde çiz.ilmiş 
bir tablodur. 

Para her şeyın önünde gelmez. Fa. 
kat hiç değilse asgari ihtıyaca tekabül 
e<K>rek &ısm.ı her gönül macera.sının 

esasını tcŞkil ede=. 

* Bay Hayriye: 
- Şimdi nlşanlansak, bir iki üç se. 

ne beklesek, sonra evlensek. diyorum, 
diyorsunuz. 

Bu, bir borsa oyununa benzer. Altı 
ay sonra meyda.'la çıkacak mahsulü 
bugündC'll satın almak istiyerek ter .. 
rnetik muameleye girişen bir tüccarın 
halidtr. K~rlı da <;ıkabilirsi:'ı, zararlı 

de. Fakat bu tekUfi kabul edecek genç 
tızın mutlak surette zarar göreceğin
den eminim. 
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28 Ağustos SON POSTA 

-us os aarruzunun i 
ne ice eri ue im a are a ı 

Sayfa 1 

1 BiZiM YILDIZLARIMIZ 

Raşid Rıza tiyatro 
mektebi hakkında 
fikirlerini anlatıyor 

························································ YAZAN ·······················································~ 

Emekli General 
"SON POSTA,, NIN 

B. Emir Erkilet 
ASKERT MUHARRiRi 

. . . . 

. . . 

tiyatro mehteblmtz, blrçolı yerde 
binaları11a sahlb olmadağımız 
<I11lma /aydasız 111JrUnec~lıtir ,, 

"Bence, 
ı·yatro 

miiadelce 
•••••••••••••································································································ ................. Bizim yıldızlarımız ~ni yapmaya 

Türik taarruzu yalnız mukarrer plan ~rıt.s.T :karar verdiğim zaman ilk aklıma gelen. 
dairesinde cereyan etmekle kalmamış, llf/'l; .. :,,._.. ..... pM-•• ~ krd'en biri de tiyatromuzun büyük kıy. 

1 
~ ,, .... .,., .. -., .... ,.~~~-

daha ilk günden mühim neticeler a ın. t:'f f.S.Fı•Jtct• .... .. \z_t metlerinden Raşid Rıza oldu. 
tnağa başlanmıştır. 26 Ağustos 1922 ak· ~ '" • • 3;,..,,,!'~ o San'atıkan kolayca buıldum. Ertuğrul 
tamı düşmanın, dem.iryolunun cenubun.

1 

Jos$ ~ ~ Sadi Tek.le birleşerek her gece büyük bir 
daki sağ cenah mevzilerinin Kilid taşla. IJX lır;trci K•r 2, kalabalık toplıyan temsillerine başlıyalı. 

1 ~ 5"·~v,.~lfoıS.ıfltfYLl.I, { ld T. 
n, Kaleci:k sivrisi ve Belentepe a mmış.. ·v- 1, ~o 000 danberi hergün üçte provalarda o u&u-
aardı. Düşmanın mühim bir destek nok. nu söylediler. Kendisi çok meşgu~ ol • 
tası bulunan Tınastepe de alınıveril - ç • .ıa~ • • masına rağmen bana biır aaatini vermeyi 

inişti. "?11 -1'.!2°'f' ı• !kabul etti. 
Türk orduları. 26 Ağustos g-lnü, avcı / * 

hatlarının hemen gerilerinde yer almış Maksimin l<>ş büyük salonundayım. 
bulunan baŞkumandanlık ve Genelkur • Mevsim münasebetile masahın kaldırıl-
may 'başkanlığı, garb cephesi kumandan. mış, dekorları sökülmüf olan salonda bir 
lığı ve birinci ve 2 Mi ordu k\Jmandanhk- barın bütün sefaletini gömlek mümkün. 
lan karargfilılarının gözleri önünde mu. Raşid Rızayı ~kJiyonım. 
karrcr ve musamm.em vazifelerini plan Gözüm karşıdaki kapı.da, birdenbire 
dairesinde m\lvaffakiyetle ifa ederler.. bir gölgenin belirdiğini gördüm. Gölge 
ken düşman tarafında büyük şaşkınlık. yaklaştı, dikkat ettim, Raşid Rız.ı. MUte .. 
lar olmuştu. Bir defa düşman ow.lusunun ~ ve sevimli bir tavı.rla bana doğru 
başkumandanı, General Hacıanesti, İz. •""' rrı ilerledi. R 'd R S 1 mirde yani cephenin pek uzağında balu.. f. r @ Anketi iuı.h ettim. İl:k sözü şu oldu: aşı ıza son tlynadıgı c aç arı•.<ıa• 
ınuyordu. Filvaki cephenin en kıdemli 

1 
?' - Demek bu gibi anketler okuyucula. uraıı. piye.sinde 

!kolordu .kumandanı bulunan General 27 Ağustos akşam vaziyeti n alakad'ar ediyor! 
Trikopis ona vekalet ediyordu. Fakat an.. miryolunu daima arkasına alarak bu 1 ona taarruz etmiş ve demıryoıunun şi. Ve suallerim.in bir kısmını yazdığım 
laşılan her ihtimale karşı yapılacak ha. hatta amud yeni bir mevzi tutmak ve bi. maline inmişti. Akşam bu kolordunun kağıdı alıp baıktı, gülümsedi. Hafifçe o
re'ket.ler vaktile tamamile kararlaşmış o.. zim içi'Il de lizım olan düşmanın bunu fır.kalan demiryolunun şimalin~e . B~ş.. muzlantu silkti: 
lac.a'k ki, Trikopis kendiliğinden mühim yapmasına mAni olarak onun İzmir de .. kimseye ve .Aıkçaşehire kadar ııcrıemış.. - Benim yirmi dört saatim o kadar 
ve büyük kararlar veremiyerek ancak miryolile alakasını kesmekti. İşte 27 ve 1erdi. I. kor ise Düzağaç · Tazılar .. hattı. monoton ve basittir ki şöyle hüldsa ede. 
cephe raporlarını toplayıp başkumanda- 28 Ağustos günleri her iki tarafın biri., n~ .kadar ilerlemişti. II. kor TV. mın ge. bilirim. Sabahları tiyatro için uğr~mak, 
nına göndermek ve yalnız kendi Afyon birine zıd olan bu maksadları peşinden nsınden Afyon • Balmahmud hattına öğleden sonra provalar, gece temsil .. ya. 
mıntaıkasında icab edeni yapmakla iktifa ikoştuk1arını fakat düşmanın emeline 1 varmıştı. V. S. kolordusu da bu akşam ni hep tiyatro. 
ediyordu. Bundan baŞka ikinci Türk or. muvaffak olamadığını gösterirler. dü,Şmanın gerilerinde Beşkarış • Hacı. Ve diğer suall~re arka aınkaya ~ kısa 
dusunun, sağ cenahile Döger. istikame • Filvaki düşmanın Afyon grupile bizim beyliye kadar gitmişti. cevablan verdi: 
tind~ yaptığı taarruz düşmanı asıl taar. birinci ordwnuzun fırkalan Dumlupınar 2. orduda da VI. kolordu, 61. fırk2 ve - En büyü.ık iptilam sigaradır. SpO' 
ruz isti.kameti ~ak~mda aldatmış ve Dü .. , mevzilerinden hemen hemen ayni :mcsa- ~üstaiki~ süvari _fır~ı Afyon - Eskişe. olarak licürek çekmeyi severim. Bizim t\ 
k~ekı cephe ıh~~yatlarının t~ptan .. s~v- ı felerdc bulunuyorlardı. Bu sebeble her hır demıryolu uzerınde Gazlıhamam. yatro muharrirlerimiz arasında Reşa .. 
kinde onu tereddud ve teehhura duşur.. iki taraftan hangisi Dumlupınara daha Hamam • İhsaniye ve şımalindcki istas - Nuriyi beğenirim, diğer edlbler arasında 
müştür. . evvel sahib olursa 0 kazanacaktı. Onun yonları tutmuş ve bu sureti.? düşmanın bizim nesle hitab eden Cenab Şebabettin 

SaJdınşımız tamamile baskı~ ~klinde ıçın, 27 Ağurrt.osta garb cephesi kuman.. EskişmiT grupunu eski Dcger ve Afyon ve Halid Ziyaya hayranlığım vardır. 
olmu.ştu. Hasım topçwrı çok ustun olan danhğından birinci orduya verilen direk. gruplarından bilfiil ayırmıştı. IlI. kolor.. Değerli san'atk.B.rdan meslek hayatı. 
topçu faaliyetimize vaktinde karşıhk titler Dumlupınar istikametinde süratle dunun 41. fıııkası ile Porsuk müfrezesi nın en .kederli ve en sevinçti vak' asını an
verem~diği gibi Dögerdeki büyük ihti - nerliyerek düşmanın cenub cenahının şi. ve Kocaeli grupıan karşılarındaki düş- !atmasını 'rica ettim. Garib bir şekilde 
yatları da vaktinde harekete geçirile-me. maLe atılmasını emr~diyordu. man fırkalannı taarruzla işgalde devam gülümsedi ve buna da kim bilir nasıl sc .. 
diklerinden. bidayette, taarru~~uza ~ 28 Ağustosta JV. kor düşmanın garba ediyorlardı. • beblerle cevab vermek istemedi. Çaresi:ıı 
cak alay, frrk? . ve. kolordu ıhtıyat~~r~le ck>tnı çekilmekte olan kısımlarına tnar. 28 Ağustosta vaziyet Türk orduc,ıı için kalarak bahsi tiyatroya döktüm ve o za .. 
karşı konulabı1ındı; fakat bunlar buyuk ruz ederek şimale tardedece~ I. kor fe\o\knlade miısaiddi. Hunun 7 man ·kıymetli .ı;an'atkann istediği zaman .tta.şıcı Rıza 
bir t~arruzu defa kafi gelemezdi. Dumlupınar mevziini hasımdan evvel tu- fmkadan iberaet olan cenub gnı • ne 'kadar kolay ve güzel konuştu~· an .. 6 ... lirler. Kendilerini olgun hale gelmiş, te-

25/26 Ağustos gecesi Ahırdağının bır tacak, ır. lkor da ıv. ii takib edecekti. pundan yalnız en sağdakı birinci Iaşıldı. kamül etmiş sayarlar. 
geçidinden düşmanın cephesi içine ve 2. ordu ise bilakis önündeki hasmın fırka ile yedinci düşman fırkasının Kendisine bundrın bir iki ay evvel An. Size enteresan bir şey anlatayım. Ge. 
gerisin~ giren V. S. kolordusu 26 Ağus- K'Maiıya veya Eski~ehir istikametlerine tkısım1an ve Plastiras müfrezesi I.>umiu .. karada bulunduğum esnada gezdiğım ti- çende elime Hind tiyatro5u isimli bir ki. 
tosta düşman cephesini arkadan vurmuş !yani şimale çekilmelerini menedecek, bi .. pınar mevziini tutabilınişlerdi. Mütebaki ~atro mektebimiz haıkkındaki fikrini tab geçti. Bu kitabda bır tiyatro san'atkL 
ve İzmır - Afyonkarahisar demiryolunu qMds bunları cenuba sürerek düşmanın 4.5 fırkasile iki kolordu karargah ve sordum. n olmak için tam doksan madde vardl 
kesmisti. Bu suretle taarruzun daha ilk Afyon ve Döger gruplarının şimal cenah. merbut kıt'alannın yani büyük kısmının Bir sigara yaktı, Gcoltuğuna yaslanarak ve hep.ğ başlı başına çok güç şeyler. 
günü hedefler yarı yarıya elde edilmiş.. farını saracak sur~tte hareket edecekti. İzmir ve ESki.şehirle irtibatlan kesilerek şu cevabı verdi: Asıl tuhafı, 0 kitabda okuduğuma gö. 
lerdi. Hasmın geril~de bulunan süvari kolor Altınta.şla Dumlupınar arasındaki yolsuz _ Eğer mahkemeleri kapatsak Hukuk re, bırçok mezıycilcri şahsında toplamı~ 

27 Ağustosta taarruzumuz bütün şid. dusu Ulucaık • l~kret mmtakasında düş. ve sarp dağlara atılmışlardı. Şimdi bu mektebinin bir manası kalır mıydı? Ben .. olan san'a1ıklu-lar memleketlerinde baş 
detile devam etmişti. Düşman cephesıni maru gerilerinden vurnıakta d'evam ede- ta!k:riba beş fırkalık düşman kuvvetini ce bizim tiyatro mektebimiz, hem de tacı oluyorlar, fakat harb olduğu takdir. 
yalnız delmek kafi değil, ordusunu da cekti. buralarda şimal ve cenubdan sararak bir yerde değil, ~bırçok yerlerde tiyatro de hepsi hudud harici ediliyorlar. 
yenmek ve denize dökmek ıazımdı. Her.. 28 Ağustosta hare-kit emrolunduğu gi. im.ha etmek IAzım geliyordu ki bu da 29 binalarına sahib olmadığm\ı7. müddetçe - Bunun manası? 
kes bunu yürekten istiyor ve buna çalı· bi cereyan etmişti. IV. kolordu önünde ve 30 Ağustosta ol3caıktı. dalına manasız ve faydasız görüne<-ektir. - Vallahi ben de pek anlıyamadım. 
şıyordu. Birinci ordu.sunun ilk saftaki ovaya düşen hasmın peşini bırakmıyara'k (Mabadi yannaj iL E. Erkilet Fakat bu sözlerimle bizde tiyatro mek .. Fakat bu kitaha çok ehemmiyet veriyo-

taarruz kuvvetle ri iki fırka ile daha tak. ,,.1 tehi tesis etmek doğru değildir demek rum. 
viye C'dilm~ 27 Ağustos öğleye do~u Kırklaruıi ceza evindeki mahkQmlara diploma verildi istemyorum. Yalnız böyle bir mekteb te. Zaten son yapılan tetkikler tiyatronun 
dü.şmnnın en güvendıği ve tahkim ettiği ıtı.S edcııken çak etraflı düşünmek ldzım Gl'€6tlerle başl:ama<:hğmı goster~yor. İs. 
bütün mevziler nihayet ellerimize geç. geldiğini anlatmak istiyorum. kender Hinde y.ıptığı sefer esnasında ti .. 
mi.ş ve düşman bu mevzilerden Sincanlı Sonra, bence, bu me1ctebde tedris tar- yatroyu orada görmüş ve memleketine 
ovasına atıJmıştı. Bu suretle taarruzun zı da oldukça bozuktur. Mektebe orta oradan getirmiş. Böyle -Olduğuna göre de 
ıillk. hedefi istihsal olunmuş, yani düşm.a. melcteb mezunlarını alıyorlar. Orta mck. tiyatronun çok daha eski, milıiddan bin. 
ın.ın, geriyle yegane muvasala hattına tebden gelen bir çocı.ik yahud genç diye. leroe sene evvel bir tarihi olduğunu ka. 
yakın olan, cenub kanadı yarılmıştı. l:im, derhal tiyatro tarihi, ~r san'at ba. bul etmenriz lazım geliyor. 

Düşmıanın, 26 ve 27 Ağustos için be.k. hisleri, mesela mitoloji dkuıınaya baş1ar. İşte bu kadar eski bir tarihi olan gü-
lediğimiz, Bulvadın veya Aziziye istika. sa ne olur? Tabiidir ki şaşırır, işin için- .zel san'atla.rın başında gelen tiyatm ya. 
metlerinde mukabil taarruzlan da beJfr. den çrkamaz ve nlhayet bir şey öğrene. zık ki bizde hala ıyice anlaşıl~mamıştır. 
me:mişti . o halde her şey yolunda idi. mez, Nitekim, ciğrendlğimiz.e göre, bu se .. Biz hala tuluatta)'!z. Yani hala aşağılar. 
:Fakat iş bitmiş değildi; çünkü düşman ne makteb, talebelerinden bir kısmına da bir şeyler arayıp duruyoruz. 
ordusu henüz mevcuddu ve bu sayede şehadetname vermemiş. tahsil müddeti. 25 sene evveli d~şünün. tabiıdir ki o 
daha geride yeniden mevziler tutarak ni üç sene daha teındid etmiştir. zaman halk şimdiki kadar tekamül et.. 
bizi yeniden du:-durup işgal edebilirdi. -Bizdclci tiyatro ist.idadlarını nasıl memiş. aydınhınmuruştı. Şimdi ise M. 
O halde bundan sonrn yapılacak şey bu. buluyomunuz? yük bir münevver zümresi meydana çık-
na mevdan vermemekti. - Tiyatroda kiütü!"e ehemmiyet veril.. mış bulunuyor. Halbu~ tiyatromuz hllla 

İzmir • Afyonkarahisar demiryolunun medikçe yeni midadlann inkişafına im- y:ir~ beş ~ne evvelıkı nokta~adır. Hatta 
şimalinde Elbuln~ cağlarının teşkil etti. Kırklareli (Husus!) - Hapishane de 38, B. den 18 mahkfun diploma aı.- kfın görmüyorum. Bizde ~evver taba .. ~lld yi~. beş sene evvelkı~den ~~a 
ği kuvvetli bir müdafaa hattı vardı. za- 'Müdürü İhsan Önal her sene olduğu mağn muvaffak olmuşlardır. Halkevi kadan hiç kimse anJmeye çıkmayı aklına kötüdür. Çünkü o zamana gore bızım 
ten düşman. bir ikinci hat olarak, Dö. gibi bu sene de cezaevindeki malı • mahkfunlann bütün kırtasi ihtiyaçla .. getirmez. Ra1buki biraz evvel d'ed!ğim san'atk~nlaırım.ız çak da:1a fazla bir a.teş 
gerin şarlkından başlıyan ve Elbulak sil. k(inıları okutturma teşebbüsünde bu • rını temin etmiştir. gibi tiyatro için en lAzım olan şey kül .. ve he~anla mesleklerıne sarılmış kım. 
silesin<ien geçerek Dumlı:pınal" mcvzille lunmuştur. Cezaevinde açtığı A-B ders Resim diploma tevziinde bulunan türdür. Bizde birçok san'at.kArlar evvelA, selerdl. 
birles-cn ooyük bir mevzt hazırlamış ve hanelerinde Halkevi üyelerinden öğ - Halke\'i Başkanı, C. M. U. M. HükQ • çalışma ateşi ile ıJfe atılJ!l'lıar. Sonra biraz Doğruldu, elile !karşıdaki sahneyi işa. 
tahkim etmişti. retmen Kemal Tanyoldaş, Avni Tü - met doktoru, hapishane müdUrü, öğ • beğenilip sahneye yer:ıe,tüer mi ha.kar. ret ed1yor: 

Bugünkü harf kAtta düşman için mü. zün mahkOmlan okutmuş ve A. ders- retmenler ve kursta muvaffak olan eınız yava~ yavaş &ğişmeye başlarlar. - Bakınız sahne nasıl daıma seyirci.. 
him olan şey Afyon.Jcarahisar .. İzmir de- hanesinden yapılan imtihan neticesin. mahkumları göstennektediıı Az zamanda mağnır <htlU de uk.all b!si. (Devamı 12 nci sayfada) 
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Beharıa r nicin euıennıiuorsunuz 1 
Erkekler diyorlar ki 

Bizde kadına verilen mevki, Garb aleminin kadına 
verdiği mevkiden çok üstündür. Kadınlarımız bu 
'' Hakk,, ı suiistimal etmiş vaziyette bulumaktadırlar 

e S.K. (Çorlu): zlm bu sevgimiz ebediyen böyle gidecek.. yi-
ne sanıJ()rdum ki, hiç bir kuvvet bizi yek

ıAçtığınız ankete çok m~mnun oldum. diğerimizden nyıramıyacak .. heyhat! Ne :ıı:a-

Kadınlar 
diyorlar ki 

Bir erkek fena ahlaklı bir 
kadına düşebilir, fakat 

bütün kadınlar fena olamaz 

e N İfanlQfl, Seniye Fikret: Çürrkü fçlmde kadına karşı so7lemek iste • d ld 1 ara anmışım 
dlğlm bir ook şeyler, vermek lstedl~im bir - Bir gün yine bin bir hülya içinde evime Erkekler kadınlara hücum e~iyorl&r. Ben 
çok cevablar var. eldiğim zaman onu yabancı bir erkeğin bunu çok hak.sız buluyonnn, çünktl kadın-

Bizde kadına verilen mevki, Garb ~eml - : ııa 1 arasında btıldum En çlrki bir a _ lara hücum etmek alelumum bütün ka • 
nln kadına tanıdığı haklardan çok fazladır. zl~et~ydller. Beynimden. vurulm:~a d~n _ dınlı#a hücum etmek doğru olamaz. 
Kadınlarımız bunu suiistimal etmiş vazı - düm. Gözlerime inanamadım. Ne çare ki ha- Blr erkek fena ahlD.klı bir kadına tesadüf 
yettedlrler. ktkatle karşı karşıya idJ edebllir. Nihayet kadın da insandır. Fakat 

Erkeklerin iddia edllen vefasızlığı aco.ba Şimdi ıöyley1n bana, ~ndtslne herkesten bir kadın ~~er fenalık yapara~. neden bütftn 
kadınların sadakntslzllği yanında bahse de- ziyade emin olduğum bö 1 kuzu gibi bir k.adınla.r kötüdür dlye blr hükum çı1rarmalı? 
ter bir müdafaa vasıtaBı olablllr mi? Sonrn kadın hiç bir şeyden' sııı:?n:IBı olmadılı bal· Bu mantık.!ızlıktır. Bunu yapmıya kimse 
tımsma ihanet eden erk.ek, kocasına ihanet de bu' ışı n arsa? mezıın değlldlr. 
eden kadınla kıyas kabul edecek bir ntsbet- Ben de! P Erkeklerimiz, bu fllı:irlertnden vaı:geçme-
te midir? (Gevlls) in ckadınlann makul su- 1_. __ . · rt·~ ___ .. _. lldlrler. 

:>ft:.luıyorum a ... aşk ve ,,..._,....., 
rette vAdedebllecetım yeg~ne teY fırsat kol Kadınlarda meter yokmU4 merhamet Esasen ankeU takib ettlm. Ve ailrd1im ld 
ıamaktırıı sözünü unutmasınlar .. Kadın, ka- Dişi mahltlklan hl9 etmem minnet; bayların hiçbir muayyen fikri yok. Biriblr-
dmlığını bilmeli. Yuvanın ne :da: muk~- Bir daha evlen.frsem ba.na da linet. lerlnden okuduklarını tekrarlayıp yazıyor-
dea bir §eY olduğunu, aile ya ının a Dedim, ve ömrümün sonuna kadar bekAr lar. 
manasız kaprislere mlitehammll bulunma - kalmab ahdettim... Bence onlar, bunu yapacaklarına atıııa-
dığını idrak etmeli.. nnı başlarına devşirip hfi.<ınü niyeUerinl de 

Bana ıunu almadın, bunu almadın, diye ~, knlblerlne koyarak kendilerini mesud ede-
yorgun ~ bitkin işinden eve dönen kocasına blk blrer çift ara.aalar, ~m tatmin edll-
tlirlü lztırablo.r veren kadın, koea.!lının ken- memtş arzularının ka.butuna. çeklUp uab-
d~lnden daha bt1yük hayat gallelerlle kar - e O.S.G. (Yalova): lannı rahatsız ederek hayata lrllsmekten 
11 karfıya bulunduR-unu düşt1nmell, imkAn- BekA.rla 1 1 1 1 ? anke _ kurtulurlar.. hem de memleketimizde nü-« r n ç n ev enm yorsunuz. -
tarı heaablamnlıdır. _ tlnize veri~n cevablan ben de muhatabla _ fua çoR"almasına yarıyacak, mlllt içtimaı ba-
Karısının .saçma sapan hareketlerlle, but- d b 1 kl·~ _ b tll lumdan hayırlı bir iq işlemiş olurlar. 

rınız arasın a u uıuna "6un munase e e 
oenin kaldıra.mıyacağı Jsteklerle taciz edl • alfı.ka ile takib edi oruın. ~ 
len koca, lQer de, sarhoş da olur, evini df' Y 
büsbütün ihmal eder. Kazanç me.selesi ntrtmce bu iş için bahis 

Dikkat ediniz, blittın geçlmsfzliklerln, bat- n:evzuu olamaz, çünkü herw yorganına 
tA kocanın kabahat.inin sebebi kadındadır. gore ayağını uzattıktan sonra mesele yok - • Hü•nÜ Fer had, Yenikapı: 

Ben de bekdnm. Evlenmek için oan atıyo- tur. Ben erkdim. fakat bugünkü hayatımı, 
rum Bana hak1kııten bağlanacak tahsili 17 Temmuz nüshanızda hoşuma gldeı• b ,. 

1 1 b gü k kl d · , ugun n.san o uşumu u n so a,. ar a se-
benden aşağı fakir birisini bu - kızlarımızın zayıf noktalarını, kendllerlnln fll ri 1 k .. t1mn yi 1 1 b1r k 
lursam o nazlk

1 

akde nzamı izhardan bir meydana çıkardı~ bir yazı okudum. Bu ce- d veboser.sel 0 ara sur e ş m a-
' ına rç uyum. 

dakika bile çekinmlyeceğlm Yok.la bu ıtlf- vabdn, erkeklerin ancak evllllk hayatının B d b 
1 

d · ' u a en m anam ır. 
ıı bekil.rlık hayatına boyun der kadının llk 3-~ ayını kanlanna karşı merbut geçir- B U 1 H bi ilk i d dil en mum ar n senes n e nya-
krallçellğine metelik vermem., dikleri, ondan sonra hoşlanmama~o. baş - lml 1 An tahsllsl b it bi 

ladıkiarı, evde gül gibi karılan oldutu ya ge ş m. nem z ve M r 
halde .sokaklarda l:A.jlarda kötü kadn2lar- kadınmUJ. Babam, annemle evlenip onun 

' P ' babasından kalma mlraaını bir düzenle ken-
ln dolaştıkları kaydedlllyordu. Güzel ve do~- dl ·•-tü ld t:t b k bir 1ı: d 
ru .. fakat bunun sebebini aramalı. 1.., k nevi a ı 

1 
an sonra aş a a ın 

Biz erkekler kadınlara tam manuile baf- sevAere eı ebnm ş. k k d ,_. ğU 
. nnem oı:ıayara arnın aıu çocu e 

cBen de 3!i ya.fınd& bir bek&.run. Ayda !:::~~~mek lçln onları üç zamanda tetkik aoltaltta bırakıp LAzkiyede bir işe gttml§. 
'10-80 Ura ge.Hrim var. Bundan 8 sene enel · . İlk harb senMtnde annem i<ıtanbulda kim-

e M. Gider ( Adapa:zan): 

aevlferet bir tızıa mendim. Altı ay kadar 1 - Dk tanışıklıktan nLşanlanıncaya ta - seelz, parasız ve sem bir halde bir de ku-
çok lllM'ud bir hayat geçirdik. Her ikimiz dar şekli harlcllerinf. cağında benimle beraber kalmış. 
dıe blrblrlınh1 çılgınca seviyorduk. Onu menı 2 - Nişandan dülfuıe kadar ruht haletle- Annem genç ve oldukça da güzel bir kadın 
nun etmek için elimden geleni yapıyordum. rlnl... oldu[tu halde sokak ortasında bulunmasına 
O da bana karşı gayet uysaldı. Bir dediğimi 3 - Evlendikten sonra.. ki bu zaman ra.ğınen büyük bir enerjile benim hayatımı 
fk1 etmiyordu. Herkes bize gıpta ediyor, sa- tahdid kabul et.rnes. lı:urmak için çalışmıya başlamış. 
adetlmhıl kıskanıyordu. Sanıyordum ki, bi - (Devamı 12 nd sayfada) (Devamı 12 inci saytada) 
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Zehirli uazıerden 
Borunnıa careıeri 

Aşatıda bulacağınız malumat sayesinde pratik bir 
ıekilde doktora dahi lüzum görmeden zehirli gazlere 

kafşı tatbik edilecek tedbirleri . öğreneceksiniz 
Yaan: Dr. 1. Zati Ôget 

Bir tayyare hücumunda zehirli ga:;mas kesi daima ckurtarıcı.. vazifesini göriir 

Siyasi vaziyetin gerginliği ve harb zu. mahzurlar tevlid edeceğini kuvvetle 
huru ihtimalleri üzerine umumt nazar- zannediyoruz. 
l.ar, mes'ul mevkide olanların ve halkın Bu sebeble ~imdi nisbi bir sükGnet 
üzerine dikilmiş ve bir tehlike vukuunda mevcud olduğu bu zamanlarda lüzumsuz 
dü~an tarafından zehirli gazler istimal tafsilatı bertaraf ederek bu meseleyi bir 
edildiği takdirde bunlara karşı ne gibi te- hülasa şeklinde derlemeği faydalı buJ... 
dabir ve tedavi htbik edilmesi icab ede. 
ceği ~er yerde en mühim bır mesele ve 
mevzu halinde konufulmağa b&Jlanmış. 
tır. 

Şimdiye kadar fenni ve ilmi mecmua. 
larda hattA yevmi g;ı.zetelerde bu rnese]e 

duk. Bu derlemeyi mümkün olduğu ka. 
dar açık ve kat'i bir tarzda ifade etmeğe 

çalışacağız. Öyle ki hini hacette bu mi!. 
ltlmat sayesinde gayet pratik bir şekilde 
ve doktora dahi lüzum kalmıyacak bir 

hakkında çok enteresan neşriyat yapıl. surette Hialettayin bir sokaktaki adam 

mıştır. Bu neşriyat kısmen resmi ve kıs
men de hususi membalardan ilham al-

mıştıT. Bundan başka yer yer verilen 
konferanslarla bu hususta halkın tenvi. 
rine oldukça çalışılmıştır. 

Bu kuvvet, hu neşriyat o kadar dağı. 
nık, bazan da o kadar tafsilatlı olarak va. 

ki olmuştur ki bunlar bir hü!Asa §eklin. 
de, açık ve toplu bir halde efkarı umu
m.iyeye arzedilmezse tehlike anında çok 

tarafından tatbik edilebilecek tedablri 
öğrenmek mümkün olacaktır. 

Fransa milli müdafaa ve harbiye ne. 
zaretleri tarafından neşredilen ve harb 

gazlerinin husule getirdiği tahribatın te. 
davi ve seririyatı hakkındaki mecmua· 

larda harb g.azlerinin zararları ve tahri .. 

batı hakkında çok mufassal maliımat ve. 
rilmiştir. Umunnyetle biz bu mühim me. 

<Devamı 10 uncu sayfJuta) 
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=AT VAROŞLA U= 

D .. nkü oşular çok g ·· zel 
ve heyecanlı oldu 

Dünkü 
Güreşler 

TEHIHOAGLI oon BUL&ftftl 
YEREREK "rES 1,, ETTiRDi 

Güreş baştanbaşa Başpehlivanımızın hAkimiyeti 
altında cereyan etti 

Manisalı Halil de, çok zevkli bir güreşten sonra 
Karadağlı Skoviçi yendi 

Koşulardaki çifte 
bahisler bir liraya 

mukabil 590 lira verdi 
İstanbul at yanşlanrun altıncı hafta 

koşulan da dün Velie!endf. yan§ ma.. 
hallinde gene büyük bir meraklı küt • 
lesi önünde yapıldı. 

Sürprizli olarak biten dünkü ko • 
fU}.arın neticeleri şunlardır: 

Birinci yarış: Üç yaşında haliskan 
Arab atlarına :m.ah.sustu. Me~\fesi . 
1600 metr~. İkramiyesi 190 Ura. 

1 inci Önal, 2 nc1 Diker. 
Bahsi milfterekte Öna1a Ganyan oy. 

ruyanlar l 7S kuruş kazandılar. 
İldnd 78111: Üç yqında yerli yarım 

kan İngill% at1anna mahsustu. 1krami. 
yesi "10 Ura. Mesafesi 1800 metre i · 
d1. 

1 - Poyraz (Prens Halim), J. -
Nirvana (Kara Osman), J - ônkeş 
(Fehmi w Arif). 
Bahsimüşterekte Ganyan 1 lO. Pil • 

aelerde; 100 ve 12 S lruruş verdi. 
ljçüncft yarış: Dört ve daha yukan 

yafta yerli yanım.kan İngfliz atlarına 
mahsustu. İkrandyes1 51 O lira. Mesa.. 

. fesi de 3000 metre idi. 
(Devamı 11 inci •Jfada) 

Yanşlan ~eyrcdcn meraklılar •• 

p 
' 

... Ve koşulardan heyecanlı bir safha 

Ta!ksim st:adıncta terttö edilen mevsi. rndağlıyı daha ilk dui.kada iplere hr • 
min son aerbest gfiref müsabakaları lattı. Ve a.rkasındıın sarma ile yere vur
dün yapı.lmlftır. Saat üç buçukta peh • duysa da Karadağlı .kurtuldu. Ayakta 
livanlar sahaya çı.k&rak halka tahdim başladılar. Bu sefer Karadağlı kala kn
edildiler. Müsabakalar için aahada. mun para.k Halili köprüye getirdi. Halil bu 
tazam bir ring hazırlanmıştı. Güre§ • oyundan Jmrt.uldu. İskoviç tekrar hlldm 
ciler Cemal tarafından seyircilere takı- vaziyette ... Yere yatal'ak Halili üstün • 
d.lın edildi w güreşecek pe-hlivanlar bil ·den flrlattı. Devrenin sonlarına kadar 
dirildi. Diğer gUre§Cilerden sonra Ma • güreş müsavi surette cereyan etti. Scm 

Şişli klnbnnnn atletizm 
birincilikleri dnn yapıldı 

:nisalı Halille KaradaQlı İskoviç ve Tür. da:kiıkada Halil mükemmel bir kafakol. Teki~lı rakibini çeviriyor 
kiye başpehlivanı 'l'ekirdağh Hüseyin - la rakibini yere vurduysa da tuş minder hafta Hüse . ~1~b oJ.mn..t 
ie rn'kibi Bulgar Bankof halkı selfunla • geçen yıne ma&- ,....u. 
.z.1.- _,..._ .. ,., .. dılar B d ü Bulgar bu mağli}.biyeti kabul etmedi • 
u.uıaı· ve ~ı~· • un an sonra g • ğlııden bu m<mabak.& geçen haftanın re. 
.reşlere geçildi. ı. •• ..A..4. ·u.. ~~A- haka ...... Hl'ı1 

S h F~L! M-ıL--1- M f vanşı OuaQClAu • .ı.n.uaa~ıın ~·~ 
oma a.tU - 1UAA10U1 usta 8 · Cemal ..._ı._11 de hd tt · Türld 
Yirmişer dakikadan Jıki devre devam nı ..,._.._van ru e e ı. ye 

edecek aJıan bu m5sabeka Sornalının hü. bafpehlivımı Teldrdağlı Hüseyin emni • 
cumile bafladı. Hasmını mü§kül vazi • yetli lıamlelerle güreşe başladı. Ve he -

merı rakibini güzel bir kol kapma ile tWJ 
yetlere sd1am Somalı Fethi 3 dakikada va:r.iyvt.ine getirdiyse de çavik Bulgar bu 
tuşla galfb geldi. tehlikeli oyundan kurtuldu. Arkaeından 

Adapamrlı CelAI - Siiley'Jlı.an !kendisine oyun yapınağa kalkan Bulga.. 
Enerjfk bir güreşçi olan Adapazarlı :rın tek bacağını kaptı~ gibi tekrar yere 

<Jelfü Süleymana birçok oyunlar tatbik aldı. Fakat çok teknik bir gUreŞÇi olan 
etti. Ve n.Dıayet dördüncü dakikada A- Bulgar ayni oyunla Hüseyini alta aldı. Şifli sporcııJan ve fcla 7'ecileri bir arada 
dapaza:rh CclAl Sill.eymanı tuşla yendi. Fakat H&eyin heır oyunu atlatarak hA. Yeni ~r lttftbü tdün sendlik müsabakalarında ender görillür biıf 

Romanyalı Ahmed - İzmirli ikim vaziyette güreşiyor... at1etimı birinciliklerhıi yaptı. At~ • ka1abalık içinde ve muntazam hazır • 
Yamalı llüıııeytn .. . Hilaeyin Bulgarı ezerkım 15 inci daık.l.kada Bulgar Hüseyini fe. ııvzın işlerimizi idare eden!erln b~ lanniı§ bir tekilde adeta süslenmişti. 

İkisi de cidden kuvvetli gureşçıler o. na bir vaziyette sıkıştırdı. Bulgar nstte.. bir spor hareketini görmemiş olmala • Büyük bir geçid resmini, İstikl8l 
~a olduğundan sıayılmadı. Ham Hüseyin k<'Spriiye geldi. Bau>ehlivanı • nnı üzüntü ile karşılarım. marşı ve onu da direğe Türk bayraği 
b~m ... ~arad~ğlı ring. iplerine sarıl • :nuz bu oyunu çözerek derhal üstün va - Şişli klübü, da.ha dün bizim teşkilA. çekme me~~imi. takib .etti. 
~~dan ihtar aıdı. Manısalı Halil bi - ziyete geçti. Bulgar fazla favül yapb • ta alındı. Sabalan yok. Vesaiti yak. Her türlu tertıbat içınde, bu müsa • 
nncı. dEvreyi hAkim yazıyette bitirdi. A'ından hakemden ihtar aldı. Hüseyin Ve daha bir sürü yokluk ~çin<ie otuz • bakaya lAyık bir şekilde hazırlanan 

İkinci. devreye Karadağlının hücumi. hasmının kafasına tatbtk etti~i bıçak ma dan fazla atletleri ve bir o kadar da bu atletler klüblerine aid hemen bütün 
:.e başlıındı. Fakat Halil rakibinin başını .kasla:rl:1ıe Bulgarı eziyor... Nihayet bi • kabil müsabakayı idare edecek idareci- rekorları yenilediler . 
.ild ayağile !kıstırarak müşldl vaziyete (Devanu ı ı inci sayfada) lerl var. Dün Taksim stactı. atletizm Aralarında gözümüzü dolduran ya. 
soktu. Karadağlı kenara kaçarak kur • nnın büyük atletleri bulunan dünkii 

tuldu. Halli adamakıllı hakim güreşi - f Tenı·s Lrupası maçları 1 müsabakaların en cazib tarafı işte bu. 
yor ve ırakibil'li yerden yere çarpıyor. llf\ dur. 
Nihayet 36 ncı dakt.ka.da Halil Karadağ. • Teş1d1Ata bağb her lklübümüzün bij 
hnın ıbaca.klarından yakalıyarak sırtüstü na yakın bir hareketi, bizde atletizmi 
yatırdı ve tuşta galib geldi. danlandınnağa çaktnn kafi geı1ecek • 

Tekirda"gh Hüseyin - Bulgar tir amma, ae~~zi k~e anlatalım! 
Müsabakalar iki kat.egon olarak ya • 

Bankof ·ıpılmış, derece alan atletler kupa ve 
OOnkü gi4rqlerm seyircileri Muhtelif memleketlerde cMehmed A- mdalyalarla mükafatlandınlmıştır. 

lan müsaf:Mk'lann birbirlerine t~tbi~ et. rif.ı. aıamile güreş yapan Bulgar Bankof aı.. • -ı Alınan dereceler şunlardır: 
tikleri oyunlar zevkl~ 10yredildı. Bır a. y ... 

1 İkinci kategori·: 
mlık h.96IDmlll albna düjen İzmirli ra • (l>evmm. 11 inci sayfada) 
kibini üstüınden fırlatarak kurtuldu. 
Genç ve kuvvetli ha güreşçi olan Ro -
many.aiı Ahmed ınil.tama.diyen hakim 
güreşiyor. 6 nı dakika.da Romanyalı mü. 
kemmel bir vaziyetw rakibini tuşa ge. 
tll'di ve bu e6rulda Yamalı Hüseyin de 
pes etmiş bulund$ndan Romanyn1ı ' 
Ahmed maçı kazanlD.lf oldu. 

Karadağh lekoviç- Manisah Halil 
Evveld Karadağlı ringe çıktı. Onu 

Türkiye profesyonel ikincisi Manisah 
Halil ta.1db etti. Jüri heyetinin kararına 
göre müsaba!ka yirmişer dakikadan üç 
devre yani bir saat cereyan edecekti. Sa 
mi Karaye:lin hakemliği ile müsabakaya Maniıalı Karadagltyı Ring d~ndan 
başlandı. Genç pehlivanımız Halil Ka • '"k~ çat~r. 

Dünkü müsabakalara if tiT'ô:k eden teniıeılor. 

Teırla druJ>SQ maçları dün Dağcılık rob etmiF· 
KlQ:b(t:nde yupıl.ml§tır. Müsabakalara bu K:adurlıarda: Mua.ll.A, Armttage g&JJb 
gün de devam edilecektir. gelmiştir. 

İstanbul, Ankara maçında Jak, Ulu • Çift eıke'klıerde Suad, Parkan, Jake, 
tttrke, galili gelmiftir. Ba.mıbino çiftine galib gelm\ştir. 

..Aınkal'aden Eralp, Feron.a galib, İetan. Rıza Derviş, Klin.g çifti, V ednd, 
blıldım 'Del7an. Anka.redan Eral.Pı mai- c.emaı çiftioo galib gelmi§t~ bir göriinüş 

li 
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Zehirli oazıerden Borunma caresi 
(Ba~tarafı S inci sayfada) ı Permenganat olmadığı takdirde karbo .. l asarı son dereceyi bulur. Kirpiklerin et. 

IGleyi üç esasa irca ederek tetkik ve mü.. nat mahlfllü istimal edilir. leri kalınlqır, ve çıbanlafır. Kan akar. 
talea edeceğiz: Ağız, hançere, burun: Karbonatlı su Şifa iperite ~~~batında_? ~aha geçtir .ve 

t - Yakıcı gazler ile gargara yapılmalıdır. Bir bardak su· bazı defalar gozun büsbutün mah\'lm ın. 
' y ..ıkıcı zehirli gazler, ki bunlar ya bir kahve kaşığı karbonat konur. taç eder. 
kimyevi bir surette hayattar hüceyratı. Yapılması 1itzu:n ~len şeyler Cild iberindeki tesirleri 

·· · d "ah "b t k ··ıd- ~ Tesir iperite'ten daha çabuktur. Asan mı?; uzerm e t rı l yapara o urur- Gazden müteessir olan kısımlara yağ. . . . t . U 
ler. Bunları kimyevi evsaf itibarile tAli lı maddeler sürmemeli. Bunlar gazi, mü. hır.kaç dakika ıçınde başlar. kı ver_a Ç 
la k ik. ı. b"l" · · saat sonra kab!lrcıklar derhal kPr.dileri-o ra ı ~ısma ayıra ı ırız. teew olan kısımlarda muhafaza ede. . .. . 

1 
On 

A - Suda az münhal, ant inhilal eden ceklerinden vaki tahribatın derecesini nı gosterır ~e ~o.amaya ~aşla~ ~r. . 
canlı hüceyrelerimizin lipoidleri üzerine arttın. İstimal edilebtlecek pomatların ~.at -~~:ıra ıperıte te oldugu gibı dı:~ 
bilkimy.a tesir ederek seri bir aksülamel hiç birisinin faydası yoktur. Bilakis ma. b_usbutün soyul~r. Cı.lk çıba~ar ~ıpdan 
hu.:.-ule getirir. BiUıassa gışayı muhatiler zarratı pek çoktur. Her türlü pansıman- bır hald_e ~al~, şıfa daıma geçtır. Şı a 
üzerine bu tesir daha kuvvetlidir. Mese;a lardan tevakki etmelidir. Kaynamış Chl. sonra çır~ın ızler ka~ır. . 
nefes borularım1zda ve akci.~erlerimizde de Chaux koymamalıdır. Cihazı teneffüs tahribatı 
b_oğucu ve bunaltıcı bir tesi~ h~u~e ge- TEDAViLER İperite'te olduğu gibi insidieus:? (yani 
tırir. Bu sınıfta klor ve fos3en tıpı gaz. tesiri birdenbire görülmeyip yavaş ya. 
ler sayılabilir. Göz arızalan vaş teza'hür eden cinsten olmayıp) bu. 

B - Bu kısımdakı gazlerin inhilal Hastayı loş bir yere koymalı vevahud runda, gırtlakta dehşetli bir yanma hL 
kuvvetleri daha sert, lipoidleri de mün.. hiç olmazsa hastamn gözlerini siyah, yu. sıl ederek öksürük va tükürmelerJe b3J
hal, tesirleri bati ve sakat, deride husul"' varlak bandlarla güneşe karşı korumalı. lar. Eğer gazin miktarı. tekasüfü fazla 
getirdiği tegayyürat ve tesirlere bakarak Göz kapaklarının yapışıp kaynaşmasına ise oedeme pulmonaire birden husule gP.
bunlara çok yak1cı (vezitant) yani yakı engel olmalı. Gözü günd~· birlr:aç deh lebilir. Fakat tesir boğucu gazlerden da. 
yapıştınlmış cildlere mahsus alaım gö. binde 0,5 permanganat mahlUlile şirlnga ha az ehemmiyetlidir. Ekseriyet'e fazla 
rülür, •bu sınıfta (jperit) gazi .sayılabilir. veya pipet vasıtasile yıkamalı. öksürük, fazla tükürme, fazk knlb yor. 

2 .. Zehirli gazler Cild anmlan gunluğu husule getirir. 
Bu sınıftaki zehirli gazler umumi 

zehirlenmeyi mucib olanlardır. Bunlar 
clld ve gışayı muhati üzerinde herhangi 
bir kimyevi terkib husule getirirler. Fa. 
kat iptal hissi ilaçların tesiri gibi doğru
dan doğruya küreyvat ve bütün zihayat 
kan hücreler üzerine tesir ve onları tah
rib eder. Cianidrik gibi ... 

3 • Muharriş gezler 
Muharriş gazler hüceyrata ve d:ımJ.r 

uclarına hücum eder. Fakat uyutucu de. 
ğil, sadece rnuharriştirler. 

4 - Yakıcı gazler: İperites, Les assices 
caustiques et suffocantes gibi müthiş ve 
tehlikeli gazlerin hücumuna maruz ks. 
}anlar için seriri tedavi usullerile bun. 
lardan korunma çarelerıne aid Vekile· 
tin aşağıda bahsedeceğimiz esaslı mah'.i
matını hiçbir zaman hattrdan çıkarma~ 
mak lfızımdır. 

İperite muharebe gazlerinin en m'llhiş 
ve tehlikelisi olduğundan buna karşı it. 
tfhaz edilmesi lf.zım gelen tedabir hak. 
kında Fransanın askeri ve mülki meha.. 
!ilinde birçok eserler yazıldığı gibi diğer 
ecnebi memleketlerde de bu büyük b!.r 
ehemmiyetle telfıkki edilmektedir. 

Bu gazin esaslı karakteri gürültülü 
olmayıp gizli ve devamlı olmasıdır. Nü~ 
fuz ve sirayetile toprak ve eşya üzerin. 
de tehlikeli bir surette uzun bir müddet 
kalır. Tesiri başlangıçta hissedilmez. Fa. 
kat birkaç saat sonra bulantı ve öğürtü. 
ler bS§ gösterir. 

Birkaç saat sonra cildde yanma hAdi
sesi h1sır olur. Bu gaze maruz kalmı~ o. 
lan adam gözlerinde bir çekilme, bir 
p1ıotophobie ile bır iğnelenme hisseder. 

İkınci günü yavaş yavaş nefes borusu 
ve ciğerlerde tahribatı başlar. Bilahare 
tahribat hazım cihazına sirayet eder. 

İperitc gazinin tahribatında korunma 
çarelerile bunların :tedavisinden bahse.. 
delim: 

Konmma tedaehiri 
"Mezkilr gaz nesiçlerin b:itün dertn1ik. 

lerinc kadar nüfuz ettiğlnden ve bütüll 
muhite müstevli oldu(İundan mezkQr de. 
rinliklere kadar dezenfcksiyon yapmak 
imkanı yoktur. Ancak gaze maruz kalan 
sivil ise elbiseler•ni ba~tan aşağı çıkar

mak ve asker ise techizatın. dezenfekte 
etmekle lüzumlu ameliyeyi yapar. Bu 
ameliye gaz hücumundan azami on da. 
ktka sonraya kadar yapılmalıdır. Bun. 
dan maada deri iizerinde görülen zehirli 
mayiin zerreleri hafifçe bir sünger k8... 
ğıdı veya pamukla silinmelidir. Mezkur 
sünger kiığıd veya pamukları bilAhare 
ya toprağa gömmeli, yahud kapalı bir 
kaba koymalıdır. Ondan sonra gazden 
müteessir olan mahaller~ % 10 Chloruse 
de Chaux ve vazolin mahh'.\lü sürmelidir. 
İşbu merhem bulunmadığı takdirde u -
zunca müddet Doken losyonu veyahud 
taze hazırlan.mış Carrel mayii ile silme

lidir veyahud deri tamamilc kurulan. 
dıktan sonra Chl. de Chaux ile friksiyon 
yapılır. Yalnız bunu sureti kat'iyede 
mafsa1larda ve aleti tenas-Jlde kullan.. 
mamalıdır. 

Azanın dczcnfcksiyonu 
Buhara maruz kalındığı zaman gıızden 

müteessir oldu~u zannedilen kısımların 
bütün satıhlarını dezenfekte etmelidir. 
Oö :lerine bir kilo serom artifisil ıçıne 
be santigram Permenganı:.ı: do Potas a. 
\. · rak halledilip gözler bolca yıkanır. 

Eritemler ckızartılar. zeytinyağ ve ki. 
r~çten yapılmış sulu bir patın tatbiki kı. 
zartı:Y> azaltı.p kaşıntıyı keser. Taham. 
mülfersa ağrılar olursa bidayette per
kainli bir merhem koymalı. 

Sürtmeleri, tazyikleri önlemeli. Gayet 
gev~k ve bol pansıman yapmalı. Bu kı. 
zartı safhasında kesif (1000 de.10 ilıl 30) 
permanganat dö pot83 mahıulü ile ısla. 

tılnuş kompresier koymak iyi neticeler 
verir. 

Pblyctines kabarcıklar 
Her şeyden evvel ikinci derecede mik. 

rob bulaşmalarının önüne geçmelı. Şu 

halde gayet gevşek pansımanlar yapıla. 
madığı müddetçe. kabarcıkları gayet a
septfk şartlar dahilinde dokunulmamış 

bir halde b1rakmalı.1 İmkan bulur bul. 
maz kabarcığı ~ıseptik surette drimcli, 
kabuğunu kesip çıkarmalı. Sonra üzerine 
(1000 de 2 ila 3) permanganat mahhilü. 
ne batırılmış bir kompres koymalı. Pan. 
sıman günde iki defa değişince şifa ça. 
buk elde edilir. Müdahale geç kalırsa ve 
kabarcık açılır veya mikrob kaparsa ok
sijenli su ile ldvaj, a~n çok fazl3 ise 100 
de 2 perfain m.ahlulile IAvaj yapmalı. 

Yapılmıyacak şeyler 

Tahriş eden mürekkeb merhemler 
kullanmak. 

Asidborik kullanmak. 
Kabuk teşkil ederek iyileşmeyi gedk

tirme~e sebcb olan tozlan açık kabar. 
cıklar üzerine koymak. 

Teneffüs cihazına aid arızalar 
Öksürüğe karşı müsekkinler verip gı. 

şayı muhati parçalarının kopmasına ınA. 
ni olmalı. (Kodein, Diyonin) gibi ila~ • 
lar. 

İlaçlı buhar teneffüsleri ve buruna 
bazı ilaçların damlatılması gibi mutad 
tedbirlerle ikinci derece intanların önü. 
ne geçmeli. 

Bulaşık hastalığa tutulmuş başkala. 
nnın bulunduğu salona asla konulmama. 
sı icab eden şahsı iyic2 tecrid etmeli. 

Hazmi an7.a1ar 
Ağız, boğaz, tefcrrühleri kokainli bir 

blodömenilen mah!filü sürülerek tedavi 
edilir. Mide ağrıları bikarbonat dö sud 
yutturulmak :suretile teskin edilir. 

Umumi anmlar 
Bikarbonat dö sud ağız yolile, yahud 

mide kabul etmediği takdixde damla 
damal makad yolile (1000 de 40) bikar. 
bonatlı serom verilirse ahval: umumiyc
si düzelir ve sinir tebeyyüçlerinı dindi. 
rir. 

. YAKICI GAZLER 
Bu gaz Almanlar tarafından ilk defa 

olarak 917 senesinde kullanılmışt1r. Te. 
siri kesif bir surette yakıcı 'Vesicanh 
yani yakı yapıştmimış gibi t:ıhrişler ve 
tegayyürler husule getiren bir kudrete 
maliktir. Bo~cu gazler gibi oedeme 
pnlcon.aire (akciğerin mühlik bir hasta. 
lığı) kadar giderler. Gülleler vasıtasile 
etrafa saçılır ve insanlar üzerine buharla 
kanşık habbecikler şeklinde yapışır. Göz, 
cild ve cihazı teneffüst~ tahribatı bütün 
intandan evvel bir hamlede küreyve ve 
karhalarla ba§lar. 

Göz tahribatı 
Gözde arseni~in bir zerresi ~ÖT. yaşla

rile beraber müth•.ş evca uyandırır. fös. 
sedilecek derecede titreme, ürp~rme baş. 
lar. Göz oyluğu şişer. Karinei Jamia 
süt gibi olur. Birkaç saat sonra tanribatın 

Umwni llehirlenme 
Umuınt zehirlenmeler (som.no -

lence) bulantı, oko1eramsı sarımtrak iB
hal, albomin •. arsenikli sarılıkla hdsll 
olur. 

tperite'te olduğu gib: burada da de
zenfeksiyon yapılmadı~ı müddetçe arsi. 
ne bulaşmış her şahsı etrafı için tehli. 
keli surette bulaştırıcı saymak lazımdır. 

Korunma tedbirleri 
Cild dezenfeksiyonu - Mayi izlerini 

sünger kağıdı veya pamuk ile çekip ko.. 
runmalı. Cild de permanganat mahlUlü 
ile takriben klorometTik dereceli javel 
suyu ile (iki dı;?ia sulandırılmış ticarette 
satılan javel suyu, yahud beş defa sulan
dınlnuş javel lıütasası) oksijenli su ile 
yahud henüz hazır!anmış lUO de 4 iode. , 
ioduree mahlülü ile losyon1anmalı. 

Bu losyonlardan sonra ılık sabunlu su 
ile bol bol yıkarna!ı. Çok kere methedL 
len hionguent nu peroxyde de fer tesir. 
sizdir. 

Gözler - 1000 dt;? yarım permanganat 
mahlulü yahud 1000 de 22 buçuk gram 
bikarbonat dö sud mahlUlü, pisenli şişe 
veyahud şırınga vasıtasile tazyiksiz bol 
Iavajlar (iode.iodurce) mahlO!ü göz için 
pek ağrı verici olmakla bernber şayanı 
dikkat surette müessirdir. 

Ağız ve burun - Bikarbonatlı su ya
hud 1000 de 5 permanganatlı s..ı ile 18.vaj 
veya gargara. 
Hazım borusu - Satte bir çorba ka. 

şığı şu mahltıl verilir: 
Magnesie 1 çorba kaşığı. 
Süt 4 çorba kaşığı. 
Kayn~ su t,2 litre için kAfi miktar. 

da. 

Yapılmaması lazım gelen şeyler 
Tıpkı İperite'te olduğu gibi. 

Şafi (iyi edici) tedbirler 
Göz arızaları - İperite't~ olduğu gi. 

bidir. Knraniık oda. göz kapaklanr.ıp ya. 
pışanusını önlemek, intanı tahdid etmek. 

Adrenalin, kokain rnahlı'.ilü insılasyo

nu (200 de 1 kokain mahlUi:.iııün her san. 
timctre mikiibı içinde ıcoo de ı adrenalin 
mahlU!ünün bir damlası bulur.ur. 

Cild arızaları - Kaşıntl ve ağrıya kar. 
şı bidayette pcrfaın merhemi. 

Kızartı safhasında (1000 de 10 ila 30) 
permanganat mahltı.lü ile kompres, gev. 
şek pansıman. 

Kabarcıık husule gelirse dokunmamalı. 
Kabarcığn temasta Tublegrus yahud Li. 
nlment oJOO-calcaire bulmak suretile 
gevşek pansımanlar • 

Kabarcık patlarsa, atestezlk m.ahlUlü 
(perfain 1000 de 2) sonra 5 hacimli olesi.. 
jen li su ile lavaj. 

Rie anzaları - Öksürüğü dindirme 
(kodein, dibonin) nefes darlığı, morartı 

varsa oksijen inşafı. 

Sun'l teneffüs ve karpojen in§afı ya. 
saktır. 

Hastaları tecrid etmeli 
Umumt tesem.müm - Magnesie kul. 

lan.makta devam etmeli. (İshali kesme • 
meli), kalbi takviye edici ilaçlar, 

(stimulant) iperite bulaşmış gıdalar 
tehlikelidir. Bunlar bir mfitehasmsın mu
ayenesinden geçirilmemelidir. İperite 
bulaşmış su ancak uzun müddet (hiç ol. 
mazsa yanm saat) kaynadıktan sonra 
kullanılabilir. 

Arsinlerde bulaşmış gıdalar kullanıl. 
maz; su da öyledir. Çünkü su kaynadık. 

Devlet Denizyolları 

MüdUrlUGU 
işletme Umum 
l18ınları 

28 Ağustostan 4 Eylôla kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları nhhmlar. 

Karadeniz hattına 

Bartm hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattmn 
İmroz hattma 
Ayvalık hattına 

İzmir sür'at hattına -
1\lersln hattına 

Salı 12 de (Erzurum), Perşembe 12 de (Güneysu). Pa· 
zar 16 da (Aksu). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). Sirkeci 
.rıhtımından. 

Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane rıh. 
t.ımından. 

Pazartesi 13 de ve diğer günler 8.45 de (Marakaz). Cu. 
mrırtcsi aynca 13.30 da ve Pazar 20 de ('l'rak)."Salı ve 
Çarşamba postaları Tophane rıhtımından, diğer posta. 
Jar Galata rıhtımından. 
Pazartesi, Sah, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ttrak). Ga. 
lata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya) ve 
Cumartesi 20 d~ (Mersin). Toplı.ane rıhtımından.. 
Not: Sah posta~;ı İzmir Fuarı münasebetile ilaveten ya
pılacaktır. 

~alı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pl•zar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Çar~amba 15 de (Bartın), Cumarlesi 15 de (SaQdet), 
Sirkecı rıhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Amafarta), Cuma 10 da (Kadeş). Sirkeci 
rUıtun•n<ian. 

Not: Vapur .seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda telefon numara. 
lan yazılı acentelerden öğrenilir. 

Galata acenteliği Galata rıhtımı, Limanlar Umum 
MüdUrlüğli binası alhnda 42362 

Galata acenteliği GaJata rıhtımı Mıntaka Liman 
Reisliği binaaı alhnda 40133 

Sirkeci acenteliği Sir:,eci, Yolcu salona 22740 
(6750) 

Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak üzere nama ve 

hamiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan gerek şehir hatlarile İzmir 
körfez vapurlanna ve gerek uzak seferler vapurlarına mahsus parasız paso ve 

serbest seyahat varakaları 30 Ağustl)S 939 tarihinden itibaren muteber değil
dir. Bu paso ve serbest seyahat vara kala rının 30 Ağustos 939 tarihine kadar İs. 
tanbulda İşletmemize ve İzrnirde ~ubem ize iadesi rica olunur. (6693) 

Elektrik, Tramvay, 
Tünel işletmeleri Umum 

Müdürlüğü 

iLAN 
&ki Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 26/Ağustos/1939 

tarihinden itibaren mer'iyetten kalkm~tır. 

Eski paso hamillerinin, Belediye Meclisince tesbit edilen yeni listeye 
dahil olup oımadıklannı anlamak ve eski pasolarını geri vermek üzere 
idareye müracaatları rica ve eski pasolar kullanıldığı takdirde bilet.çile.. 
rimiz tarafından istirdad edileceği ilan olunur. (6667) 

UMUM MVDÜRLOK 

Müzik Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

1. - Müzık Öğretmen O~ulu binasile Okul Direktör evinin tamiratı açık ek. 
siltme usulile münakasaya konulmuştur. 

2. - İki keşü muhammen bedeli tutarı 1922 lira 30 kuruştur. 
3. - Eksiltme 1.IX.1939 Cuma günü saat 15 de Ankara Mektebler Muhase .. 

beciliği binasında teşekkül edecek komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
4. - Talihlerin yüzde yedi buçuk teminat akçesini en geç ihale başlamadan 

bir saat evvel Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırın~ olmaları lhımdır. 
5. - "'Keşif ve şartnameyi görmek istiyenler Müzik Öğretmen Okulu Direk. 

törlüğüne müracaat edebilirler. 

6. - İliin, Noter ve diğer masraflar müteahhide aiddir. c3950• c65lh 

KUŞTüYU 
Yashk, yatak ve yorganlarmı mutlaka kullammz. 
Yazın sıcak havalarda yorgun bafınızın serin ve yumuşak 

kuştüyO yastık ile rahatını temin eder. 
Kuıtüyü yorgan, ıilte ve yashk fiatlannda mühim tenzilat 

yapıldı. (1) liraya alacağınız bir kuftüyft yutık 
bu ucuzluğu ispata kafidir. 

ADRES: İstanbul Çakmakçılarda Snndalyncıhr sokak kuştQy1l fabrikası 
SATIŞ YERLERİ; Ankara ve Beyoğlunda Sumer Bank Yerli Mallar 

~--••••••• .. Fuarlarında satılır. •••••••••••r 
iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi 

·sız BISMI 
Kıs kıamında Leyli yer kalmamıştır. Liıe ihzari 

sınıfı için de kayıd kapanmışbr. 

tan sonra da anınler baki alırlar. 
Doğucular. Trle Chlore • Posgene 
Tedavi: istirahat, oksijen tedavisi, 

kalbi takviye. 
Yapılmaması llzım gelen: L:izumsuz 

ilAç kullamqamalı;. Mesel!: Adrenalin 

Müdüriyet 

akciğer ödemi yapar. 
tntizamsız ve fasılasız tedavı ile has.. 

tayı yormamalı. Sun'i teneffüs kebedleş.. 
mi§ rie nescini koparıp nezif yapar. Ok. 
sijenle karışık Co2 vermemeli. 

Asidoz yapar, 1üzumu yoktur. 



28 Ağustos SON POSTA Sayfa ıı 

At yarışları A vrnpa silah başında bekliyor Alman meb'usları dün Hitlerin 
• • (Baı-tarrıf ı 9 uncu sayfada) 

ny8S8flnd8 mühim bir tOplanfl yaptılar ".'\s.ı~g;.~iı~·!•bi),~ı:(:~h 
bafilinin intıbaı şudur kh harb veya 
sulh hakkındaki kat'i karara her saat 
biraz daha yakfla-şjlmaktadır. 

Mezı'kur mehaf(lde, bürun kararın 
Londra tarafından Hitlerin teklifine 
verilecek oevaba bağlı olduğu beyan 
ediliyor. 

lta~qa•un su 1h le$ebbüsle"i 

lıh Temel). 
Bahsimüşterekte Ganyan 31 S, plft • 

selerde 125 ve 125 kuruş verdi. 
Dördiincü yanş: Dört ve daha yukarı 

yaşta haliskan Arab atlanna mahsus
tu. 

İkramiyesi 255 lira. Mesafesi 2800 
metre idi. 

1 - Alderviş (Fehmi Vural), 2 -
Bahtiyar ($e:msf Tanak), 3 - Ceylan 

(BCJtarafı 1 inci sayfada) şam gece yarısından itibaren tatbik• 
Marşandiz trenleri, yolcu eşyasını or. başlanmıştır. 

duya aid naıkliyatm müsaadesi nisbetin. 
de kabul et.me.k;.t.cdir. Fransada 

Halk, radyo vasıtasiylc verilecek ha _ . Paris 2 7 (A.A.) - Nafıa nazırı, Pa. 
berleri v-e yapılacak tebligatı dinlemek rıste bulunmaları 18ıun olmıyan kim 
üzere hoparlörlerin yanına toplanmış _ S:leri ve bilhassa kadın ve çocukları, 
tı.r. Radyo ist.a6'yonlarından yalnız bir ta bır takım garantiler arz ve fakat pek 
nesi halk için çalışmaktadır. Geçen Ey. yakında ~hdid edilmesi mümkün o • 
l(ll ve Mart aylanndakı buhranlar esna. lan ~aklıyat kolaYJıldarından istifade 
sında olduğu gıbi havadis bültenlerine etmege davet eylemiştir. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
taleb üzerine Alman başvekalet daire 
sine giderek Hitler tarafından kabul 
edilmiştir. Hitler, bu görüşme esnasın 
da, Colondre'den şimdi yapacağı bir 
deklerasyonu Fransız başvekili Dalad 
ye'ye bildirmesini rica eylemiştir. 

Hitler, bu dekılerasyonunde, Pofonya 
da halen :mevcud vaziyete artık taham 
mül edemiyereği ve vaziyeti hal için 
almak mecburiyetinde kalacağı tedbir
ler üzerine Alman ve Fransız kanının 

Popolo d'i Roma, Duçe ile Filhrer a - (Receb Balkan). 
ara rna fasıla verilerek askeri müzika • · Ders ~nesi tatili yapmakla olanlaf, 
lar çalınmaktadır. ~cml~ketlerune iade edilıniy~ltler • 

rasında yapılmış olan telefon muhave. Bahsi müşterekte Ganyan 3-40, plA- Nemtttlerde dir. 

dökülmesinden teessür duyacağını bi 
ldirrniştir. 

relerini ve Pnris i~ Londranın sarfet. selerde 130 ve 100 kuruş kazandırdı. 
miş oldukları faaliyetleri tebarüz et - &sinci ynruı: İki yaı:mda verll ha • 
tfrdikten sonra diyor ki: lisk:m İn~iliz atlarına ~ahsu~ hendi • 

Hariciye nezaretine ve başvekalet da- ltalyada 
iresine hangi zevatın girip çıkacakları - Roma 27 (A.A.) - .Bu gece İtalym 

Daladyenin Hitl~re cevabı 
Daladye, Hitlere derhal bir cevab 

mesajı göndererek bu mesajında Fran. 

Milyonlarca insanın temennisi niha- kan kosusu idi. 
nı anla.malt üzere bu daireleTin bınaları hükUınet merlkezınd.e hava hücumlarına 
civarında birçok halk toplanmıştır. Mn. karşı ışıklan söndürme tecrlbeleri va -

yet aklı selimin galebe çalması mer • Mesafesi l 200, ikramiyesi l 400 lira re.şal Göring, bu yoldan ge~erken şiddet. pılmıştır. -
kezindedir. Dünyada ve engin deniz - idi. le alkışlanmıştır. Bütün gere başvck~let Roma 27 (A.A.) - Silah aıtına çağı. 

dairesinin bütün pencerelermde ışık gö. nlan 1902 ve 1910 sır.ıfları Jut'alarına 11. 
sanın sulhe bağlılığını ve ayni zaman 

:la diğer milletlere karşı aleni surette 
aldığı taahhüdlere sadaka tini hatırlat 
mış, Avrupa sulhunun idamesi ıçm 

Alman ve Fransız :milletleri arasında 
samimi iş birliği münasebetleri tesisi 
için hiçbir Fransızın kendisi kadar 
~aJışmam1ş olduğunu tebarüz ettirmiş 
ve Polonyanın serbest uzlaşma usulle 
tine karşılıklı suı·ette müracaat için Po
lonyarun izhar ettiği arzular hakkında da 
teminat vermiştir. 

!erde herkes için kati derecede yer va-:- l - Mart I (Fikret Atlı), 2 - Abi. 
dl'·· Si l ahların kuvveti~e hallled'ilmesi ne Paureux (Prens Halim), 3 - Mis 
Hlzım gelecek ve milyonlarca insanın (Nihal Atlı). 
havatına m~l .olm~sını zaruri kılacak Bahsirnfüterekte Ganvan 2000, pIA-

rülmüştü.r. tihak etmişlerdir. 

Vesika usoıu·· Enternasyonal trenler 
Berlin 27 'A.A.) - D. N. B. bildiri - Utrecht 27 (A.A.) - Alınan demi ... 

yor: .. yollan idaresi, yarından itibaren en _ 
derecede mu hım bir mesele yoktur. selnde 750 ve 100 kuruş verdi. 

Londrada /aaliy~t . Ücün~U ": dördüncü kosulardaki 
Londra 27 (Hususn ·- Bcrlin sefirinin çı!.te~~hı~ hır lirava mukabil 11 lira. 

avdetinden sonra burad.1 başlamış olnn Dor?uncu :·e beşinci koşularda çifte 
hummalı faaliyete bugün de devam edil. b.ahıs bir lırava mukabil 590 lira. Be. 
miştir. Bütün faalivet Hitlerin noktai na şmci. yanştakl ikili bahis 23,50 lira 
zannı bildiren Ko~unikasvona verilecek verdı. Üciincil, dördüncü ve besinci 
cevabın hazırlanması etrafında cereyan kosulardaki üclü bahi~te ise 1 liraya 
etmiştir. mukabil t 20 lira verdi. 

Mühim zarurf ihtiyaçlarının hakka - ternasyonal yolcu ve eşya trenlerinin 
niyetle tevzii zımnında, husus! vesikalar ~L-....... ~:~ . i~aiyeoe~.11den H<ilanda demiryol 
ıhracı kararlaştırılmıştır. ları idaresini haberdar tın' t ' H • M h rn aık 1 h . e ış 1r. o • 

a a m am ar, alka, y:ıyecek, landa demiryolları idaresi de bunun ü 
sab~~. ve köm~~. vlerilmes.inde kullanıl • zerine bu servislerin Holandadan kal: 
ma uzere, wsı:Aa ar tevzı edecektir. \Te kan tTenle n'nı· du d k 
:n._ .. • d • r urmaya arar ver 

SLAa reJı:nun en, ekmek, yulaf, ve buğ. miştir. Holanda ile Alman 
day, patates ve yumurta müstesnadır. da demi .. ya arasın • 

Dalıidier, Alman ile Polonya arasında 
en uJa'k bir sulh yoıu ile anlaşma teşeb. 
bü'Sil yapılmadan bir harb çıkmasının 

kal'b sahi-bl hiçbir insan tarafından kabul 
edilemi~ğini kayld ettikten sonra 
Fransanın böyle bir teşebbüse yardıma 

hazır olduğunu bildirmiştir. 

Teklifler kabul edildi 
Coulond!re, 26 Ağustost.ı akşama doğ _ 

ru Hitler tarafından kabul edilmiş ve bu 
göri.işme esnasında Hitler, Daladierin i -
lel'i sürdüğü teklifleri kabul edemiytrc. 
ğini F.ransız Büyük Elçisine bildırmiştir. 

Bu şifahi ceva b, bilahare Almanyanın 
Paristc'ki maslabatgüzarı Brauer tara • 
tından B. Daladyeye tevdi edilmiş bu _ 
ıunan bir 'tahrirl cevabla da teyid olun. 
muştur. 

Hitlerin dördüncü me~njı 
Roma 27 (Husu.,i) - Musso1inf üç gün 

3enberl bugün tekrar Alman sefirini ka. 
bul etmiş ve dördüncü defa . olarak Hit 
l<Tden yeni mesaj almıştır. 

Romada neler düşünülüuor? 
Roma siyasi mehafil:inde "~aırivetin 

vehameti istihdaf edilmemekle bera • 
ber sdlhün henüz kurtarilabif:eceği 
mütaleası hüküm sürmektedir. 

Bu rnütaleanın istinad ettiği esas şu. 
dur: 
Şimdiye kadar tamiri kabil hiç bir 

sey vukua ge1memişth. Avrupanın 

başlıca payitahtları aralarında diplo • 
matik temas1an muhafaza etmekte • 

Berlin sefiri Henderson evvelfl Lord 
Halifaks'la buluşarak cevabı".'\ ana hat • 
J.an hazılanrnış, bil!hare Lord Halifaks 
beraberinde harıciye mi.isteşarı Butler 
ve daimi rnüstesar Gado[:?an olduğu hal
de başvekalet dairesine gidilmiştir. Bu • 
rada Çernberlavn'in ve di~er bir iki na. 
zınn iştirakile Hitlere verilecek cevab 
etrafında daha geniş müzakereler yapıl. 
mıştır. 

Cevrrb bu'1Ün VPril~cek 
Bu hazırlıklan müteak ib nazırlar mec 

Jisi ancak öğleden sonra toplanabilmiş • 
tir. Du toplantıya Bf'rlin sefiri Hemler
son tekrar ~tirak etmiştir. 

Kabine yarın (bugtln) öğleden sonra 
bir toplantı daha yapacak ve bu toplan • 
tıda kat'i şeklini alacak olan cevab H~n

derson vasıtasile Hit1er-? ı?Önderilecek • 
tir. Henderson kabine toplantısını mil • 
teakib tayyare ile derhal Berline hare -
ket edecek ve Hitler tarafından kabul e. 
d'ileC'roctir. 

Hitlerin cevabırın infzar 
Bura siyasi mahfellerd!! beyan edil 

diğine göre Hitlerin mütekabil cevabı 
Salı akşamına kadar Londraya geldiği 

takdirde parlamento Perşembe günü iÇ
timaa çağınlacaktrr. Başvekil Çember • 
!ayn Avam Kamarasında vaziyet hak -
kında bevanatta bulunacaktır. 

Hitlerin istPkleri 
neşredilecek 

dirler. Salfihiyettar mehafilde, Hitlerin nok • 
Ayni mehafil, İtalyan diplomasisi _ tai nazarını bildiren Konunikasyon ve 

nin :tralihazırda telifibeyn vadisinde İngiliz cevabının hülAsası yaru:. (bujffo) 
calışmakta olduğunu ve bu dakikada neşrcdHecektir. 
Romanın b!T uzlaştırıcı unsur vaziye. Londrada resmi bir tebliğ neşredildi 
tinde bu1unduP.'lı beyan edilmekte .. Bugünkü kabine tonlantısını mtltea • 
d!r. Jdb resmi bir tebliğ n~şredildi. Bu teb -

Bu :mehafilde hA-kim olan bu intıba liğde Alman noktai nazarı hakkınd:ı. ya. 
İtalyan gazete1erindje de vardır. Bu pılan neşriyatın hiç bir esasa istinad et. 
gazeteler, büyük payitahtların ve bil- rnediği ~ tamamen tahminlerden ibaret 
hassa Romanın faaliyetine karşı fev • olduğu bildirilanektedir. 
kalAde bir alaka göstermekte ve hatta Çemberlayn bu akşam Kral tarafından 
bu faaliyetin bir sulh faaliyeti oldu _ kabul edilmiştir. 
ğunu söylemektedirler. Lehlil~ göre 

Giornale d'İtalia da Viginio Gayda, Varşova, 27 (Hususi) - Hukumet 
ıöyle diyor: namına söz söylemeğe salcihtyettar bir 

Almanya ile tamamile hemfikir ve zat Hitler - Henderson görüşmelerinin 
her hususta :mutabık olduğunu beyan T .eh ~ Alman münasebatına dair olma. 
etmiş olan İtalya, adalet esasına müs. dığını ve İnE?iliz • Alman münasebatı. 
tenid bir sulha hAdim olacak bir faa • na müt1e:11Hk bulunduğunu sPYJemiş.· 
Uycd sarf\etmekteclir. B~imn~ lazım tir. Ayni zata göre Almanlar İngiliz • 
olan :ooktıa, !ı'1rrutnıyanıll! te-emmüle lere Danzig meselesini tali bir mesele 
ınüstenid bir teşebbüsün neticesi olan Ş€'klinde g&~~ çaatşmaktadı·r -
bu faaliyetin Avrupada tamaınile an. hır. 
laşıJıp an'laşılmıyacağı ve müsaid bir Hitlerin riqastinde toplantı 
ruı1ette ldarşılanıp karşılanmııyacağı Lo.ndra, ı 7 ·(H·-·..t) _ B ~: d 
rneselesidiT. l.liYW>' eııun en 

İngiliz sefirinin tesebbüsleri bildiriliyor: 
Bu akşam başvekffet <İıiresinde 

Roma 27 (A.A.) - Öğleden son - Hitlerin riyaseti altında bir toplantı ya. 
ra yapılan Cia.no - Percy Lerraine gö- pılmıştır. Bu toplantıda belll başlı Nazi 
rüşmesi hak'kında Roma İngili:ı mah - şeflerinden mada bütün meb'uılar da bu. 
fillerlnde söylendi~ine göre İngiltere lurunuşlardır. 
Büyük Elçisi, bu görüşmeler ile enter-
nasyonal vaziyetin son inki~afları etra- Hitler, vaziyet vahim, d~qor 
fında İtalyan Hariciye Nazırı ile mil • Toplantıdan sonra neşredilen tebliğe 
nasebette geçmiştir. göre Hitler umumi vaziyeti izah eden 

Kat'i saatler bir beyanatta bulunmuştur. 
Roma 2 7 (A.A.) - Roma siyast me. Bitler vaziyetin vahametini izah et • 

OUnkU güreşler 
Vesikalar 24 saate kadar tevzi edilmiş • ryolu munasebab yalmz mn • 
olacaıktır.' hanı trenler vasıtasile temin olunmak. 

tadır. 

(Baştarnft 9 tm,.,ı smıfada' Lokantalarda Polonya ile telefon muhabereleri 
rinci devre nihayetlendi. İkinci devreye Berlin 27 (A.A.) - Bugün neşredi • kesildi 
çok sıkı b<l§lıyan Tekird:ıl!lı hasmını e - len bir emirname ile lokantalarda pişi - Varşova 2 7 (A.A.) _ Alman ma • 
vire çevire yerlerde sürükled1. ""akat bu rilen y --1-ler de tahd't l k l' eıın= • ı .o unmuştur. anıları, Marienburg, Breslau ve Mo -
esnada Bulgar sakatlandığından müsa • ı:er l~ntanın ~apab.'l~e~ a~mi on ravska _ Ostrovadaki Polonya konso _ 
ba!ka bir müddet i-;in tatil edildi. Kasık- türlü )emek tesb~t edtun•ştJr. Hilfıfında losluklarmı kapatmış ve Plonya ile te. 
larına kasdi olmıyan bir darbe yiyen haktıreket edenler şıddetle cezalandınla _ lefon muhaberatını kesmiştir. 
Bulgar artık müsabakaya devam ede • ca r. 
miyeceğini söylediğınde"l Tekirdağlı ga. Lehistand~ hazırlıklar Trenler geçmedi 
lib ilnn edildi. " Varşova 27 (A.A.) - Saat 18 d~nber\ 

Tekirdağlı tamamen hAkim g:ıreşile Varşova, 2 7 ( A.A.) _ Dünden beri folo~yıa • Alm:mya hududunun Paris • 
bu galibiyeti hak etmiş bulunuyordu. siperler ve sığınaklar kazmak için gÖ- Berlın - Varşova - Moskowı yolu üzerin. 
Müsabakalarda hazır bulunan !span:vol nüllü yazılanların adedi 3 misline çık .de Zbaszyinde, Aiman makamları tara • 
pehlivanlanndıın Moryor:ı Tekirdağlı Hü mıştır. Bütiln içtimai tabakaların men . fından hududun bu noktasının kapatıl • 
seyine meydan <"kumuştur. Türkiye ık in. subları bu işlerde çalışmaktadırlar. rnası dolayisile. hiçbir tren geçmemiştir. 
cisi r:1~nisalı Halil lspanvolun nwlA Vcırşova, 2 7 ( A.A. ) - Polonya :ma •. 
kendısı1e karşılaşmasını ileri sürmüş, ts. kamatı, 25 Ağustosa kadar P o1onva 
panvol güreşcfsi bu teklifi k ııbul etmiş - hududuna Almanlar tarafından 34 de 
tir. Ynkında iki pehlivanı arasında bir fa tecavüz edilmiş olduğunu bildir _ 
müsabaka yapılacaktır. mekteclir. 

1'f. T. ö. Polony.anın mutaarrız olduğuna dün 
·---- yayı inandırmak için D .N.B. tarafın-

ş:şli k'UbUnUo atlet:zm dan nak!edilmtş olan rivayetler kat'i 

birinc'likleri dUn yapıld' ı:urette tekzib edihnektedir. 

fBactnr~f, 9 uncu sayfada) 
l 00 metre - Zaven. 
200 metre - Zaven 25.-4 
400 metre - Zaven 58.1 
800 metre - Serkis 2. t 5.6 
Yükse'!< atlama - Kenerepyan 1.50 
Biıinci kategori: 
200 ~tre - Zare 2-4.3 
-400 metre - Zare 5 3 
1500 metre - Artanı 4.3-4 
3000 metre - Artani 9.51 
Gülle - Yavru 11.02 
Disk - Yavru 3-4. l O 
Üc adım - Yavru 1 3.60 
Cirid - Antranik 49. 

Ömer Bestm 

Yelken birincilikleri nih.,yetleddi 
İstanbul yelken birincilik müsabaka • 

lan dün nihayete ermiş ve müsabakalar 
pek wvkli bir şekilde neticelenmiştir. 

Üç gün devam eden yarışlar sonunda 
Demirspordan Feyyaz 9, Galatasaraydan 
Niyazi 8, Güneşten İbrahim 5, Fener • 
bahçeden Sabri 3 puvan almışlarchr. 

Hududlarda 

Varı:ova, 27 (A.A.) - Alman poli. 
si, Mariıenwerderdeki Polonya konsa. 
losluP"unu abloka etmiş ve binaya gi. 
den telefon tellerini de kesmiştir. Bu 
suret1e konsofoslugun haric'le bütün 
temMı münkati bulunmaktadır. 

Diğ'er taraftan, Naunbentschlen hu. 
dud istasvonundan her türlü demiryo.: 
1u faalivetinin n;hayete erdiğini bil -
diren ilanlar talik etmişlerdir. 

Polonyanın protestosu 

B€rlin, 2 7 (A.A.) - cHavas:. 
Polonva sefiri Lipski'nin Hitler1e gö 

ri.lstüğii şavi o1muş ise de Polonya se
fareti bu haberi kat'iyetle tekzib et. 
miş fakat buna mukabil Lepski'nin 
haricive nezaretine giderek Polonya 
hakkında A1man matbu.atında çıkan 
vazıları protesto ettiğini h11.dirmiş • 

tir. 
f n ırl 1tettde 

Londra, 27 (A.A.) - Bu akşam öğ. 
reni1di~ine göre, İnJ!iliz ticaret gemi • 
]erinin kontrolunu bir müddet için 

. . . amira11ık dairesi ifa edecektir. Kaptan 
mıştır. Hıtlerln hevanatı rneb'uslar tara. 1 f • ahire kadar 'm<lTk 1 ı 
fından alkışlaTla karşılanmıştı:-. lakr, as ~rı . den '·en'1e ş1,_ tl lı' ' atm r? -

ı aıresın • ceJ\ a ıma a na • 
Amerika da vet edecekler ve ezcümle amirallık da 

irsinin gemilerinin sevrüsefer prog _ 
ramında yapacağı tadilata göre hare. 
ket edeceklerdir. Bu tedbir, dün ak • 

Vaşington 27 (A.A.) - Harlciy ne • 
zareti servisleri, Avrupadaki Arrerikan 
diplomatları ile daimi temas halinde bu. 
lunmaktadır. 

B€yaz Saray mahfel!erinde tebarüz general Gamelin ve amiral Darlan ile 
ettirildiğine göre, Roosevelt. Avrupada görlişmüştilr. 
yeni bir müdahalede bulunmak niyetin - Mussolini'nin Kanada Başvekiline 
de olmam&kla beraber, vaziyeti ciddi bir telgrafı 
su.rette tekibden fariğ olmamaktadır ve Londra 27 (A.A.) - Ottavadan Reu -
HtUerden hiçbiT' C'!Vab alm~masına ra~ • ter ajansına bildirildiğine göre. B. Mus. 
men fırsat düşerse sulh lehıne Arnerıka solini Kanadıb başvekili B. Mackenzie 
Birleşik Devletlerinin bfitün nüfuzunu ·Kigin gönderdiği mesaja cevab n bir 
istimalde tereddüd etmiyeceği muhalt • telgraf çekmit ve bu telgra(mda ~akka. 
kaktır. niyete dayanır devamlı bir dünya sulhü. 

Fransada n<l muhafaza için hiçbir gayretten çe • 
Paris 27 (A.A.) - Daladye, bu sabah !klnmiyeceğini bildirmiştir. 

Mısır heyeti 
&nkarada 

Şehrimizde bulımmakta olan Tüm • 
general Hüsnü Elzeydi'nin :reislii'ti al .. 
tındaki Mısır askeri heyeti dün akşam 
saat ı 9 da hususi trenle Ankaraya ha
reket etmtştir. Mısır askeri heyetine 
gaz genel kumandanı General Hüse • 
yin Hüsnü Ünsal ve mihmandarları re 
fakat etmektedir. Mısır askeri heyeti 
Ankarada birkaç gün kalacak ve Millt 
Şef İsmet İnönü tarafından kabul e • 
dilecektir. 

Orgeneral Asun Gündüz 

Trakyadaki büyük ma~vraları mü
teakıb şehrimize dönen Genel Kur • 
may asbaşkanı Orgenera} Asım Giln
clüz dün akşamki hususi trenle Anka. 
raya hareket etmiştir. Orgeneral A • 
sun Gündüz Haydarpaşa garında ge • 
nera!ler ve dostlan tarafından uğur • 
lanmıştır. 

F ransasf a yaşıyan 
ltalyanlann kararı 

Toulouse, 27 (A.A.) - Fransız • İtal. 
yan komitesi ile cenubu garbi İtalyan 
hs1k federasyonunun içtimnını milteakıb 
kabul edilen bir karar suretinde Fransa. 
da yaşayan İtalyanlann daima Fransız 
milletile beraber olduğu kaydedilmek. 
tedir. ........................................................... -

Nöbetçi eczaneler 
Bu gece nöbetçi olan eeuneler fail -

ludır: 
İstanbul cibetindekller: 
Şehzndeba§ında: (Hamdi), Şehzadeba

şında: (Bensason), Aksarayda: (Şeref), 

Alemdarda: (Abdülkadir), Beyazıddat 
(Cemil), Fatihte: <Vltall), Bakırtöy11n

de: <Merkez), Eyübde: (Arif Belir). 
Beyoflu clhetindekiler: 
Tünelbaşındıı: CMııtkovlç>, Kalyoncu

da: (Zatlropulos), Takslınde: (Kemal 
Rebul), Ş~llde: (Pertev), Be§lktaşta: 
(VJdln). 
BojıWç.i, Kadıkliy ve Ac1alardakBer: 
Kndıköründe: <Hüsnü Rlfat>, tJstü -

darda: CTUhad), Sarıyerde: <Nuri), A -
dalarda : (Halk). 
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r .. ~ ~Son Posta,, ım Rikiyesi Kadınlar diyorlar ki 
1 --
== Talihi - İlk önce bir konağa girerek aşçılık etmiş Aralarında bazı kotüler çıkıyor, dl1e hep-Va r m 1 Ş ~ (Baş tarafı 8 fnci sayfada) Kadın, iyi kadın .. ~ulunmaz bir hazinedir. 

i ben! mutfakta yaptığı bir salınca~ yatırır sine birden lft.net etmek bizim erlı:eklıatmıw 
5 ve işini görürmüş, sonra burada biraz para yanı erkeklikte esas olması llzım gelen bak· 

-lllllllllll.. ..nm .. mri:i edinince fstnnbuldan yakın köylere giderek perestllğe yaraşmaz. 
Çeviren : H. Alaz _...... ıwuc yağ falan toplar istanbula getirir, İstanbul- Suad Derrif 

Şimdi size anlatacağım şu garlb vak'a, bfse}er nasıl kaybolurm.uıt? Bu rezalet 1 Kendi Grulüstür elbiselerine karşılık yep. dan oraya eski götürür satarım.,. Ben bet Erkekler dı·yorlar kı· . . . altı yaşıma gelinceye kadar didim, didim 
ıtanıdıklaırımdun veznedar Arkadi Bori. nerede g&ülmüş? yeni :kostümlere ko:unak tabıt ıı~ne ge- didinerek çalışmış nihayet ben altı yaşıma 
seviçin başına geldi. tcab ederse, bizzat Trost:ün cilrektörü korkudan sapsan liır?. Üstelik bir de bizi mahkeme ile teh. gellncc bent alarak mektebe verdi. Ben bü- :Bn<o;farafı 8 inci ~ayfada) 
Arkadi Boriseviçin de bu anlatacakları- bısilerek ıslık çala.:r gibi bir sesle: dide kaJ.kıyorsun!. Hey Berezkin, şu a. tün tahsilimi bttlrlnceye kadar Uh dadı Blrtnct ve ikinci haller, kızın kumazlılt -
mı tasdik edeceğinden kat'iyen eminim.. - Allnh a.tkına bağırmayın. diye yal. damın külüstür, kokmuş elbiselerini ça. glbi, kft.h aşçı glbi, kah hastane hademesi na, erkeğin budalal~~ı~a ~öre kolayca kıl 
ıneyse, ltıfı uzatmıyahm. Doğrudan doğ. vardı. Biz size bedava olarak yepyeru buk ütüleyip sahibine veriniz!. gibi çalıştı. Bent hali vakti yerinde biltlln le~ine atlatılabilir. Uçuncu ve sonuncu va • 

• • • . . '\..-;ıı. İ .. - ı ·ncı e çocuklar gibi yetiştirdi. Mektebte arkadaş- ziyet ıse : Kız, evlendiği , gayesine erditl i • 
ruya hikdyeınize ba§kya·l'ım. bir kostüm dilkerız; yeter kt sız ı.rat!iırma. - nsaf yahu, sız onları utu e~ Y. lnrımdan geri kalmıyayım, utanmıyayım dl- çin, korkusu yoktur. Artık yavaş yavq a 4 

Bir gün Arkadi Boriseviç elbiselerini yınız!. kadar ben don paç1 mı oturayım. Barı ye üstüme bnşıma zengin evlMı gibi bakar. kat tarafları, püt noktalan meydana çıt -
gözden geçirirken bunlann iyice eski. Veznedar bir türlü yumuşamıyordu: sırtıma bir kaput veriniz! Cebimden harclığımı eksik etmezdi. Mühen- mağa başlar. İşte bu müddet de S-5 aydır. 
diklerini fnıiketti: Ceketi, solmuş, sarar. - Bu düpedüz dolandıncılıktır. Siı:i - Hayhay, bir kaput verebiliriz!. Be. dls Qldum. Müsabakaya girdim. An-upaya Erkeklerin karılarına 3-5 ay delloe dlşlı:tlu 
:mı.ş, adeta bir inek tarafından saatlarca mahlcıemeye vereceğimi.. rezlcin, arkadasa bir kaput ver!. tahsile gittim. Bunların hepsini annemin olmaları onların bu müddet zarfında ancak 

k kı kı k . al .1 . . ~ k A ,_ sayesinde kaznndım. Annem bir gftn ken - karılarının hnkikl mazilerine nQfuz edebU-
çiğnenmiş gibi bumburuşu , p sacı Allem ettiler, k lem ettı er, vezneda- Talııben bır ~yre saat sonra r~a- dini düşünmedi bir gün genç olduğunu ha-

1 
ri d d 

1 
d 

bir P 1 nl 1. Ad - . __ ,_. 1L: 1 . "tü"l • me e n en o ayı ır. 
hal alınıftı. anta o ara ge ınce, n kandırdılar. amcagız ağzını kapnya. di BoriseviÇ'ln t:.:tAı e.ıuıse erını . u en. tırlamadı ; beni yetiştirmek tçln benim !.!tik- Erkek karısını dalmn nezih g6rmet l&te.r. 

bunları burada tasvir etmek bile müm- rak ıkuzu gibi evine döndü. miş 1bir halde getirdiler. Veznedar, de. ballın için bir makine gibi çalıttı. Kendi ha- Ben öyle evll kadınlar tanırım t:l, on bef 
kün değildir; dört biT tanfı leke içinde ANtadi Borlseviç beş gün sonra cElbi. rin bir iç çekişle ve istemiyerek eski el. yatından kendi hesabına biraz istifade et - senelik evli olduğu halde dün evlenm1t gt• 
iki soba borusu veyahud bumourutuk se tmnir tröırtih ne gittiği zaman, lacı. bisclerini e line aldı. Tam pantalonları a.. medi. bidirler. Fakat kaç tanedir böyleail. 

. . . , ___ h 
1
. i belk. ,___ .. . - . _ _ . k .. "k . . d Buna mukabil, bu yaşa geldim, babamın Kızlarımızı böyle görmek, yuva kurarken 

!kirli bır 9UVal bun1J1.u'U a ın ı, ~ verd uzerıne .guzel. bır ~ostu~u ~azır y~ğ~na .geçıı:ne uzere ,ı en, sevıncın en ha.yatta olup olmadığını hrıltl bllmlyoruın. bunun ebedi saadetini garanU etmeli: iste • 
men anb.tmağa yarar. buldu. Arık.adi Borısevıçm elbıse gıyme t?rtir tıtredı: Pantalon.ann arkasında, Işte kadınla erkek arasındaki farlı:ı gös- riz Llikin kızlarımız başka havadadırlar. 

A.ıikad.i Boriseviç züppe bir adam de. merasiminde bizzat tröst direktörü hazır sol ta-rafta kocaman, sapsan bir delik gö- teren en mühim işaret. Ka.dın, 0 kadındır ki, aradan y1rm1 beş yıl 
ğildi; fa.kat buna ;rağmen ~lbisesini tamir bu'kmdu. Veznedar, 61rlında yepyeni, ze çarpıyordu. Herhalde bu, ütü yanığı Hayır, biz erkekler ne kadar tyt olsak. Bir da geçse kocasını, üç aylık gibi işinden evt-
cttirmek: ihtiyacını hissetmekten de ken. gıcır gıcır Iaciverd kostüm olduğu halde olsa gerekti. kadının iyi olduğu zamanki .seviyeye bir ka- ne koşturur. O kadın lüzumlu lilzunı.at11 to-

di · aı--......ı. H -•- oldu~u ı·ç: .. ce a.v.n~n,.. ö ·· d d ...... ..A .. k · h v ~ ..J ,..,,, 'ncı"nden tirtir titrıye. dının ulaşacağı !edak~rlık mertebesine ula- caslle kavga etmez, eziyet etmez, btlrmet -
nı . ~ •. ava n.Ccı.A. 6 

6A& • ... ~·-:-· nun e uruyor. aJ•uııu.o 1• a.. ezn~ar, -=vı şamayız. stzlik etmez. Erkeğin maddi gücllntbı dl • 
ket gıyme~ lüzum gl:irmedl. Sırtına açık yalin.i tatlı tatlı ve sevınçle seyredıyor- rek: Biz çok daha egoist çot daha tendi nefsi- şında taleblerde bulunmaz. Fakat nerede 
yakalı bir gömlek, ayağına kilot panta- du. Ustaya dönerek, IAf olsun dıye: - Mahkemeye gidiyorum. diye hay. mızın ncaatına tabi insanlarız. o kadın?• Nusret Safa Oo1Jk1m 
ll.on:aınnı geçirdi; elbiselerini bir paket - Sol kolu biraz uzunca olmU§l. diye kırdı. Al.ayınızı mahkemeye vereceğim! 
yaparak cElhise tamir tröstü> ne yol. çı.kı§tı. Bu ne rezalcl, bu ne kepazelik!. 
landı. · İtte tam bu sırada odaya, alı al, moru Direktör deliği görüne!! sapsarı kesil. 

cElbise tamir tröstü,, nde Arkadi Bo. mor, tröstün memurlarından biri girdi. di ve yalvarmağa başiadı. 
riseviçin lkıüMlstür elbiselerini iy icı göz. Adeta tıkanarak: - Allah aşkına yavaş konuş!. Dünya. 
den geçirdiler. Bütün yırtık ve sökük • - Aman yeni kostümü çıkarınız., dedi. da hata yapmıyan kim var"!. Berez.kin, 
lerini teSbit ettiler; elbisenin hazır ola- ESki lkıootümler bulundu. ıkoş efendinin yeni kost~mlerini getir!. Ankara Radyosu 

(Bac;tarafı 7 nci sayfada) 
lerin oturduğu yerden yüksektedir. İşte 

tiyatroda san'atkar da daima böyle seyir. 

cisinden yüksekte kalmalı ve kendis' 

daima yükselerek seyircismi de - amma tutuşturdular. - Sarhoşluğundan ötürü koğulan us.. Veznedar azametle: 16ts m. 182 Kr~,. 120 Kw. 

:ağı günü tayin ederek eline bir makbuz - Nasıl bulundu?. Eskilerini saralım mı?. ~ DAT.GA tTZTJNLliCıU -

Tayin edif~:m müddet çatı<p gelince, ta., meğer kostümü tamır ederek masa. - İIJcönce ütü yanı~nı tamir ediniz, A.Q . 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. daima kendi.sinrlen biraz aşağıda olnrak. 
A.T'kadi Boriscviç cEl:bise tamir tröstü. ne nın alıma atıvermiş!. sonra da sarınız!. A.P. 31,70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw. yükseltmeye bakmalıdır. Halbuki bizdt 
yolla.ndı.. Tamir ~ elbiselerin ve. Arkadi Bor.iseviç, sırtındaki elbiseyi - Emredersiniz efendim!. bunun aksi, san'atkar seyircinin &ev:iye. 

do A di B · · PAZARTF.Sİ 2818/ 39 rildiği datroy.e girerek elir,deki makbu. ya doya seyretmeğe vakit bulmadan Bu hadiseden sonra rka orısevıç sine iniyor, onunla Iaübali oluyor. 
zu uzattı. Bu işle aJA.kadar memur, Ar. onlardan ayrılmak mecburiyetinde kalı. ne zaman cElbi.:;e tamir tröstüı> ne küfre- 12.30: Program. 12.35: Türk müziği _ Pl.> 
ka.di Boriseviçin uzattığı makbuza bir yordu. Tabii bu arada itiraz etmekten de dildiğini işitse, esrarengiz bir surette gü. 13: Memleket saat ~yarı, ajans ve meteoro -
göz attıktan sonra, tamir edilmiş elbise. kendini alamadı. Fakat onun bu itirazına Iümser: 1 ıoJi haberleri. 13.15 - 14: Müzik <Sen!onilt 
lerin durduğu dolabı ~araık veznedarın ikulak asan olmadı. Tröstün direktörü, - Bu müessese zannettiğiniz kadar fe. müzlk - Pl.) 19: Program. 19.05 : Müzik <Da1111 
elbisesini aramağa başladı. bambaşka bir tonla: na değil. derdi. Me.sela ben şahsan bu müziği - Pl.> 19.30: Türk müziği: <İncesaz 

- Peki tiyatromuzu islah çareleri? 

- Devletin esaslı yardımı lazımdır 

Sonra ecnebi san'atkarlara kapılarımııı 

açmalıyız. Bu suretle bizimkilere iyi ör. 
· Memur, beş dakika kadar, hiç nefes - Açı!k.gözlüğün lüzumu yok, dedi. müesseseden o kadar da müşteki değilim!. faslı.> 20·15: Konuşma. 20.3o: Memleket sa-

at lyan, aJans ve meteoroloji haberler!. nekler göstermiş oluruz. Fakat bu kadaı 
almadan el'b~leri aradı; bulamadı. On ll0.50: Türk müziği: Okuyanlar: Muzaffer ihmalden sonra tiyatromuzu ıslah- bu 

Bori oldukça müşkül ve çelm bir iştir. dakika oldu, gene elbisP.ler yok.. Arkad1. Kırklare"'ıı· ve cı·varında İlkar. Çalanlar: Vecihe Daryal, Retat Erer, 
'seviç dokuz doğurtryordu. Nihayet Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 1 - Rauf Yek-

kendini tutamıyarak:: ta bey _ Mnhur peşrevi. 2 - Lft.ttf ağa _ Ma- Bu aralık salon kalabalıklaşmıf, dlğeı 
- Yahu, on da-kikadır bekliyorum, bu • f ı • • hur şarkı : <Tarif edebil.sem.> 3 - Rahmi artistler toplanmışlardı. 

ne bulunmaz elbise imiş, dedi. Paraları ımar aa ıyetı arttı bey - Mahur şarkı : (Servinazım seyret çık-
4 Ş " k ·· Şe Kıymetli san'atkarımızı daha fazla peşin peşin şıp diye alıyorsunuz, beklet- mı.ş oyuna.) - u ru nozan - Mahur 

meğe gelince, saatlerce bekletiycrsunuz!. şarkı: <Bu sevda ne tatlı yalan.) ı _ ...... _ meşgul etmek ve diğer. sar..'atk4rlan 
Darılmayın a.nuna, bu sizitı.k.isi düpedüz Kanun taksimi. 6 - K6.zım Uz - Hllzzam .bekletmemek için müsaade istedim. A. (Baştarafı 5 inci sayfada) 1 edilmiş, doğrama ve sıvaları yapılmakta. 
edebsizliktir. şarkı : <Benzemeuin kimseye.) 7 - YMBrl - deta müteessir Maksim salonunu terket-

Yo1lıar: Bir sene içerisinde 6700 metre ' dır.) Hüzzam .şarkı: (Bir gül bulamam.) 8 _ Le-
Ar.kadi Boriseviçin bu söz~eri, cElbise murabbaı kaldırım inşaatı yapılmıftır ve ı Babaeski ka7.asında ml - Karclğar şarkı: <Güzel taTnndan bel- tim. 

tamir tröstü> nün m€lnurunu fena halde ı.,;.....,,.,,lr yolla .. d .... muntazam vg programlı Halkevi irı9aatı: (Keşif bedeli 20,000 v'...ı.~ • ... ildir. 9 - ...... ... - Muhayyer türkü: (Dama 
;inirlendirdi: ı...:r ..,,.'\riı;de yapılmaktadır. lir.a, in=at ikmal edilmic:tir ve mefruşatı ==================-

P. C. 

~.,. ~ r- 'it bulgur sererler.) 10 - Halk türktısft - (Ka-
-Arlcadaş, bira% sabıTlı o1. dıye çılnş. KırJ.tla.reli Nümune fidanlığı ve yeni yapılmaktadır.) ranfll olacaksın.) 21•30: Konutma. 21.45: chaikowsky _ Hazin şarkı (Op. No. i) & _ ı 

mağa b~ladı. Dün b!r müşteri ayağında. tnp edilmekte olan aşım durağı kayda Elektrik santral binası: (Keşif bedeli Neşeli plaklar _ R. 21_50 : Müzik (Operetler.> strausıı _ Ritter Pasman _ Komik operaaınm 
~ pantalonla.rı çıkarıp bize teslim etti; 5300 lira, inşaat ikmal edilmiştir.) 122: Müzik (Küçilk Orkestra, Şef: Necib .a._ bale.-;!. 6 - Hans Schneider - M••hur -f • şayandır. 'MI ..,., ... 

biz de ona tamir ettiıklerimizi verecek. Umumi h lA M d . d b Elektrik motör lokomobil ve şehir şe- kın . ) 1 _ Franz Lehar _ Eva operetinin renlerden (potpuri.) 23: Son aJana haber _ 
llk. Adamcağız tam bir saa.t don paça e_ .= eyd an cıvarıhhın .ab. ay behsi tesisatı: (2S,OOO liraya müteahhi. ~ val.ıılert. 2 - Bruno Hartmann - Parlak gil- ıert, esham ve tahvtıtt, kambiyo _ nutu• 
L-

1-Icdi)I.. h ld ın' kad - ··1t·· ve bayanlar ıçın mo ern ve s 1 ır u.. di .,..;ı.,.....;eo 9·10 1 b d t · t 'k ~ d d ı· ~. 3 
Ut!'!\ n• a e sen ar guru u yap. I ne ve ....... ....,, :ı yı ı alJm a. esısa ı • neş ışıısın a ans - nvcnn. - l"raruı Le - boraası C!iat.) 23.20: MUzik (Oazband _ Pl.) 
madı. Halbuki sizin nyağınızda pantalon mum1 hela yapılmaktadır. ı mal edilecek ve şehir nunt kavuşacaktır.) 

1 
har - Çareviç operetinden potpuri. f - Ta- 23.56 - 24: Yarınki program. 

var; buna il'ağmen dünyayı ayağa kaldı- paztce koruluk tanzimi: Şehidlik kar- ı ~elediye ?nü.n~e Atatürk anıtı: (İnşa. 
nyorsunuzl. şısında yenkkın koruluk ve- park tanzi. at 1kmal edılm1ştır.) 

Memur bu sözler-ı söyledikten sonra mi.ne b~lanmış. üç yüze yakın dut ve a.. Cümhuriyet meydanı tanzim ve tesvi. 
gene elbise taharriyatına daldı. Aradan lk:asya dikiJmi§tir. Tarhların taksimine yesi i11§aatı devam etmektedir. 
on beş dakika daha geçti, fakat elbise. başlanmıştır. Yeni inşa edilmekte olan Me:baha. inşa~tın~n Jlt"_?Je ve. ~eşi~na
le.rden ıSes sada yoktu. Arkadi Boriseviç Halk . . t .. .. d k H Ik . . melen tanzım edılmış, muteahhıdıne ıha. . . evı ınşaa ı onun e par a evının . . 
kendım tutamadı: klil b . -'L k t .. ;ı,·ı k d' A le ed Iecektir. 

şe e ır "<tuen ei""ı etme te ır. y . .. b 
- Artık bu 'kadarı da fazla, diye gür. .. . . :. Lule urgaz kazasında 

!edi. Sizi derhal mahkemeye vereceğim!. ~ıca şık ve kubık b~tonar~e açık ~ı.r bu- ı Belediye otel ve gazinosu: (Keşif be. 
Şikayet defteriniz nered'e?. lie yapılmıştır. Şehırde agaçlama ışı faa- de li (30,000) lira. inşaatı ikmal edil.lniş, 

• yetle devam etmektedir. 1 ~- t "k · Memur soğukkanlıl:ılkıla onu te&'kine e e11. n tesısatı yaoılmaktadır.) 

93lıştı: İtfa.iye :eşkilatı: ı:ar kadrosuna rağ. o:ıa rn:~b: (Plan ve ~e~ifnameleri 
' - Ankadaş, biraz sabırlı ol! Öfkele. men ateşlı ve fedakar itfaiye teşkilatı ı tanzım edılmış, halkın da buyuk yaroımı 
necek, bağırıp çağıracak ne var?. Senin bütü·n yangınları daha başl angıcında v~ ' ile inşaatına yakında ba~lanacaktır.) 
elbiseleri tamir eden ustayı devamsızlığı en kısa bir zamanda bastırmakta ve haı. I Pınarhisar ve Vize fidanlıkları Trakya 
ve sarhoşluğu yüzünden dün işinden çı. kın takdirini kazanmaktadır. mınta~ı için bol ve güzel fidanlar ye. 
kardık. Her.halde o herif elbıselerinizi v· k da tiştir.mektedir. 

l1Je azasın v· p h' ..J • 
ibir tarafa atını~ olac~k!. Ümidinizi kay- . . . . ıze ve ınar ısatı.la asn ve sıhht iki 
betırnekte ne mana vaır?. Yann te~rif e. . H~kevı ınşaa:ı: (Keşıf ~de.h 20,000 1 mezbaha inşa edilmiştir. 
dlıı.iz!, Herhalde bulmağa çalışınz. lıra, ınşaat zemın k~t sevıyesınde olup Lüleburgazda muhtelif yerlerde üç 

A _, __ eli Bo . . rt . .. b h haLkın da yardımlarıle devam etmekte. artcziyen açılmıs ve iyi evsafta sular ı..u 
.n..ı·ıut rısevıç e esı gur. sa a o. dir " . . u -

lur olmaz cElbise tamir tröstü-. ne dam.. .) lunmuştur. Daha d')rt artezıyen açılması 
[adı. Bu defa onu bizzat tröstün direktö. Kaymakam evi inşaatı: (İnşaat ikmal için faaliyete girişilmiş.tir. 
rii karşıladı. Dostç.a koluna girerek onu 
hususi oda:l'ardan birine götürdü ve kim
secikler duymasın diye, kulağına eğile. 
rek: 

- Aziz dostum, dedi, Allah geride ka. 
fonlara uzun öm:irler ihsan etsin!. Danı. 
mayın amma, sizin elbise!~ rahmeti rah. 
mana katVUŞllluş.! Kusurumuzun af/ini 
rica ederız.. tabit biz bu zararınızı telafi 
:edeceğiz; fakat gürültil etmemenizi bil
hassa rica ederim. Çünkü olan olmuştur; 
gilriiltüden, patırtıdan hiçbir fayda hL 
sil olmaz!. 

Veznedar bir aslan gibi gökredi: 
- Müıkemme} ış doğrusu!. Koskoca •l. 

Baş, Diş, Nezıe, (irıp, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 ka'' alınabilir. ___ .... __ _ 

( Manisada Uzum bayramından iki intiba ) 

.Manisada üzüm vbayrammın tem - Üzüm sergisi büyükler tarafından 
hü~tla kutlulandıgım ve bayramda çok takdir olunmuştur. Resimler ü

1 

Ticaret V~ili Cez:n~ Erçin ile meb'ua- züm bayramına iştirak eden yavrula .. 
:ar ve İzmır Valisının hazır bulundu - rı ve üzüm sembolünü aösternıekte .. 
gunu. telgraf haberi olarak yazmıştık. d.ir. 

l 
1 

~ 



28 Ai'ustos 

İstanbula 

Hacı Salim a~ı, derin derin içini 
Çekti. Dudaklarında acı bir tebessüm 
dalgalanarak: 

- Amenna ve saddakna .• 

SON POS'l'A 

ihtilô.lciler 
l ı a ncı asırda lstanbula gelen Bohsmyal ı 

--, Baron Wratislaw'm hatıraları: 52 
Türllı;eye çeviren: Sii reyya DHınen 

Zindandaki hayvanlar 

B İi doktorun günlük 
notlarından 

Çocuk uyuya 
Vyuya bügiir I 

m 
aı 

zaı 



14 Sayfa SON POST1ııı. 

.Son Posta» nın tefrikası: 2 

~ llİll CASUS KADINMN 
HATIRALARI/ 

Yazan: Martha Richarcl Çeviren: Hatice Hatib 

Bügük harbden sonra 

Ağustos 28 

12 Ağustos tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

12 Ağust.os tarihli bilmecemizde kaza 
nanlan aşağıya yazıyoruz. İstanbulda 
'bu.~unaın talilill okuyucularımızın Pa
zartesi, Perşembe günleri öğleden son
ra hediyelerini bizzat idarehanemizden 
almaları lazımdır. Taşra okuyucuları

mızın hediyeleri posta ile adreslerine 
gönderilir. 

Bir kol saati 

Baruthane cadde.si No. 100 de Orhan, İatan
bul Fatih 18 inci okuldan !!ı24 Ayten. 

KİTAB 

Zonguldak maliye tahakkuk memuru Ni
yazi oğlu Cevdet, Konya naha memurların
dan Hasan Ülgen oğlu Nall tngen, Konya İh
saniye mahallesi sokak 419, No. 2 de Fatma, 
İstanbul Beşiktaş Domuz çeşme No. 5 de 
Hüsnü Erkmen, İstanbul erkek lisesi smıf 
4.ı-C de 33 numaralı Orhan, Karaman avukat. 
Yusuf Ziya Aygilneş oğlu Nuri, Çorlu bakkal 

İstanbul Selçuk Kız Enstitüsü sınıf l/B Ahmed Kfışlf kızı Nezahet, Sıvns, Kayseri -
de 295 Meziyet. Sıvaa nakliyat ambarında Adnan Gaznell, 

ZARİF ELİŞİ MODELİ Bursa Çırpan mahallesi sağ sokak No. 29 da 

(p ı llk mak 1 . > Ali. Bursa Cümhurlyet caddesi No. 296 da Ali 
eçe e yap çan Saib akgül. 

İstanbul Süleymanlye kız orta okulu sınıf ELi 
2-c de 128 Jale, :btanbul 4B uncu ilk okul sı- RESİMLİ EL İŞİ MOD 
nı! 2-A da Selma Uygur. Uşak Postane sokak No. 32 de Uğur Karın-

MUHTIRA DEFTERİ ca, Ankara Hacıbayram 1İnyay sokak No. 4 
(Son Posta hatıralı> de Reyhan ~~şaran: Düzce hukuk hAklml oğ

lu Mustafa tnker, Ista.nbul Kıuıımpap. Peh-
İzmlr Karataf 308 ıncı sokak No. 6 da Be- livan kuyusu No. 16-18 Namık, Konya avukat 

hlyeİ atanbul 44 üncü Uk okuldan MüzgA.n A- M. Feyzi Karaağaç oğlu Adli, F.sklşehir ıstas
dalı, İst.-anbul Kooamustafapqa caddesi No. yon .Akarbıı.şı cadde.si No. 107 de YegA.ne, is-
2 de Silhendan, Ceyhan avukat Ktımll Te- tanbul Beyo~lu Sakızağacı caddesl No. 14 de 

,-erlek yanında Cevdet, İstanbul Beyoğlu Fi- Salll.hattln TekJrdağ Çukurç~mede Kasab 
ı'ruznb Kadirler yokuşu Dalgıç sokak No. 2 de Mustafa o~lu Aslan Doğan, Ceyhan L!tuyon 

.d'fZ.yük Harbde l'T~ ı1ale4Ccı nan Dır ~ kın:Jt.ı.ncı dizilmek üzere dire ~e bağtam-rken ismet, Konya ~iraat Banka.aı memurlanndan şefi Kemal oğlu Nusret, Bozdoğan hu.sll31 

DUnkU kıs mm hUIAS&SI ten sonra büyük bir şefkatle kollan - Forget mi mot, cUnutmı ı bent. Haydar kızı Füruzan. muhıuebe varidat memuru kardeşi Mehmed 
arasına alınış: dedi. YAPI TAKIMI Gürer, 1İrküb İnkııt\b okulundan 314 Nurten, 

Casus Martha Ridhard İapanya. har4 f't_,,,k bahti f berum' 11';\zfunün İstanbul ca~alo"lu orta okulundan 33 Meh- İ.stanbul Tophane Örtmealtı sokaıtı No. 1 de 
bi ba•Iar ba•lamaz sahneye atılıyor. Fa - - yv yarım yavrum. O zaman Rodw~ 6" & & 1.-1. hl M h dl fl'" .. ı .. .. De . ti B beni ~ k lad .. med Fevzi, İstanbul 44 üncü llk okul sınıf M. Temizsoy, Est:U9e r a mu ye ... o ... u 
kat bu seferinde çok miltereddld ve ce.sa - mış · u şey ev a e mu- içine bakarak Almanca: l-A da 104 Zülal, İ.stanbul kız ıtsesi sınıf 2 de sınıf 2 talebesinden 19 numaralı Nall, Glre-
\1Ctslzdlr. Fransızlıı.r hesabına eaausluk yap- tehassi.s etmişti. Çok mes'uddum. _ Nein, dedi. 904 Dürrünnlsa, İstanbul Fatlh 18 inci okul sun koml.c;er muavini Hikmet oğlu Ergün Yıt-
tlığı hnlde Fransızlar bile kendisinden Vergiss mein nicht cUnutma beni.• sınıf 5-B de 657 Sadık, İstanbul Hayriye lise- dırım, Bitlis ~mnlyet birinci şube şen komiser 
nı•fret ediyorlar. _ 2 _ . . i ıf 10 d 770 8 hl Naim kızı Murüvvet . 

. Hatıralarına Bllbao ile başlıyor. Burada Bu kelımeler, harb zamanındaki casus 8 sın a up · 
bir takım Almnn gemileri vardır ki, çok mü- teşkilatının bazı safhalarını hatrrlat- YUVARLAK DÖNYA KALE1\fTRAŞ KART 
hln roller oynamaktadırlar. Telsizle muha- Kocamın yanında geçen hayatım son mıştl . Süphe yoktu! Bu benim tamdı. <Son Posta hatıralı) Nl~de Knyıı.başı caddesi No. 15 te Emin 
ber~lerl temin etmekte, açıklardald denizal- derecede mes'uddu. Harb sonunda ko. ğım Rod lld'' V eski t kilAtı su İstanbul Eyüb 36 ıncı llk okul 4-B de 746 Songur, Samsun Hançerll mahıı.llesl Milftll 
tılar na yiyecek götürmektedirler. cam eski vazifesine bas1amıstı. Bu bir .. .. we . ı. .. e. • eş n u. • Mehmed, İstanbul Beyoğlu Şık sinemaaında Htımam sokağı No. 29 da Ahmed Hikmet Ay-

Martha bir gece bir Alınan zabiti ile bu R . . : . 1919 lune gore bırbmmızı tanıdığımızı gös- Sevim, İstanbul 48 inci ilk okul sınıf 3 te Ka- dın, İstanbul Ayaspaş:ı Hacıhamam sokak 
geı ıllere gidiyor, orada zablUerln serbest • .u~e~ ~trol şırketı ıdı. sen~ • termiyecektik. Rodwell bana bunu ha- dlr SllA.n, İstanbul Şişli HalAsUrgazl cadde- No. 2 de Servet, Çatalca tüfekçi usta.cıı Adem 
Si!rl:est kcmuştuklannı göriilVor. Dönllşte sının ıptıdasında Ro:na~yaya geldık. tırlatmış oluyordu. Son derecede asabi si No. 26 da Erdem, İstanbul Beşiktaş Aka- oğlu Adnan, Adıyaman inhisarlar yaprak tli-
sahll'! çıktıkları zaman bir Fran.sızın han - Orada ne hoş, ne sakın hır hayat vardı. idim Grand Hotel Continentalda yeme- retler Bpor cadded No. 11 de Sandet. tün ambar memuru Hakkı oğlu Şecaııtttn, 
çerle:1<!rek öldürülmüş oldu~unu ii>rüyor. Bu tatlı hayata alışmıya başlamıştım. . .' . d'k $ d b d k DİŞ FIRÇASI Ankara İltekin llk okulu sınıf 4-A da Fahl-
Artıv. kendisi büyük bir tehdld altındadır. Rahat ve heyecansız bir hayat! Casusun gımm ye ı · . un an un an. o~uşa. (Son Posta bahra.11) man Türker, .Konya Muhtar mahallesi No. 
Fraıısız Cıırllx'in cesedi onun üstünde bUyük . . . rak akşamın hır kısmını geçırmıştfk. . 92 de Cemal, Istanbul Rami Yenimahalle Re-
tesir '--apıyor hayatı artık maziye kanşmış gibı ıdı. R d ll v k d" ".,.+;; G Zonguldak Belediye bando şefi kızı Tlirkln •adiye caddesi No 86 da Güvenli Baaıar İB-

" · B' .. B"k bi . im ba "t o we ışıga ar asını onmu-ı•u· a. . LA.! t .. . ,. , 
(Hatıra)a devam ediyor) ırgun u reşte, r ıs na mu - t ülru , 'hf t1 k d Akdojtan, Istanbul ell Tayyare apar ımanı tanbul erkek lisesi sınıf 5-B de '729 Turhan, 

r hiş şeyler hatırlattı. Boyanmış yüzlü, ye s . ." ve. ı ı!a 8 o~uşuyor. u. No. 34 de Nejad, İatanbul Yerebatan N8"'e a- fstıınbul Beyazıd Mitatpa.§a caddesi İsmail 
() manzarayı hiç unutamıyordum. Ne za. harab "ehresinde ölü gözlerle insana Fakat ıyıce hıssedıyordum kı gözlenn1 partımanı altında Şevket, Esklşehlr Belediye Etem apartımanı birinci kattıı Hikmet, Barı-

~ 11" d · d Ben b k • ba1J3ekreter1 yeğeni Mehmed, İstanbul Ol - ıra Tü h ta sı h b td-
man casusluk hay&tı:mı düşünsem en ev- çok tuhaf bakan adamı bana takdim _n en ay~ııyor u. oo.a a " hanglr Asmalımescld sokak No. 6 da LeylA. mı~LAtfl~~~ d ~ M~e fi e:a M m~~uru 

1 ı .. .. .. .. .. ·k· .kü ekl ed€ k k . maktan çekınıyordum. Bu, yanmış ve . men u ~r eş r vve • er on man -
ve l:ozumub~ ohnune ılı yür..::~ arasında reK, oc~m. d . ti S derileri bozulmu.~ çehre hakikaten DIŞ MACUNU faturacı Ali Rıza Aşık o~u Remzi Aşılı:, An-
sap anmış ır ançer e, .c.Ubu.t yer e - arıcrgım, emış . ana dostum . Dü~ manifaturacı Tevrtk oğlu CelAl, İs- tara cebeci Tanyeli sokak No. 27 de Meral, 
yatar. o cesed gelir. Rodwelli takdim edeyim. korkunç bir şeydı. tanbul '4 üncü ilk okul sınıf 4-13 de Naft SU- Sarruıun Ahal! matbaası karş1sı No. 24 de Ze-

Hergün yeni bir dramla dolu, ve her • Yanık yara1an1e korkunç bir hale Daha sonra kocamdan, onu bu dere- er, İstanbul Tabtnı Bıro.aen11er No. 28 de ti, İstanbul Üsküdar İhsaniye Tosunpaşa so-
gün şimdi tanı?acağım korkusile endişe qelmi~ olan adam önümde eğilmişti. ce değiştirmiş olan kazanın ne olduğu.. Ahmed Budak, Yozpd tüccar HulOal Özbay- kak No. 2 de Oktny, Balıkesir posta paket 
· · . • f .. v d' rak kızı Nejade İstanbul İ.st1klAI IJ.seai sınıf memuru o~lu Kenan Vural, Samsun Cedid 
ıçınde geçen hayatım, Fransaya geldık • Rodwel! Fakat bu i!im bana spanyayı nu ogren ım. 2_A da 286 Hl~et. mıı.h.allm Yunusbey soka~ No. g da Beyhan 
ten so_nra değ!şebi ~ir~. . hatırlatıyo:du. Ben Madridde, Palas B ir aralık kocamı telefona çağırdı • ALOMİNYOM BARDAK Alpullu ilk okulu sınıf 5 de 111 Şakir Alp 
Şc~~. tevkıf :cııı~ oldu~ . ı~ ben otelde bu ısimde btr ada~ tan~ıştım. lar. İşte artık Rodwellden kurtulma • (Son Posta ha.tıraıı) Akşehir Selçuk mahallesi No. sıs te Fatma, 

kendı ışımden busbutün çek.ılmi§ bır va. Kendisi Entellicens Servıstendı. ma imkAn kalmamıştı. O bu yalnızlık. İzmir Suluhan civarı No. 26 da Fahri, Adana 
. . . İstanbul Beşiktq Ahbaaata Sellmlık cad- ttim&n satınıı.lma komisyona relsl yarbıı.y ö-

zı_Yette ıdım. Doktor Chautemps, başhe • Bu harab y{lz1ü adama dikkatle ba- tan hemen istifade edıerek, alçak bir desi No. s da Nuran, İstanbul Şlşli Terakki m r ilu Kemal Ödemiş Camllcedld mahal-
kımi olduğu hastanede, bana alelAde bir karken, Pal!s orelde geçmiş olan bir sesle: ases~ 12+4 Hasan, İ.stanbul 44 üncü Uk okul 1e.:1 e~zacı saııh' sokak No. 85 de zehra tz-
hasta bakıcılık vazifesi vermişti. Artık geceyi hatırlayorum. Orada. otelin ho- Martha Ricbard beni tanıdınız aınıt ~ da 228 Ş1lkran, İ.stenbul Ercnköy mlr Tepecik HUll meydanı çeşme sokak No. 
ben kendimi. her zaman için casusluğun Iünde bir masada oturuyorduk. mı? ~aptan Arif sokak No. 2 de Edib Karahan, 28 dP. Semzl, İstanbul Hayriye llse-'1 sınıf 
mütemadi heyecan ve tehlikelerinden içimizde f ngiliz, Fransız ve Belçikalı (Arkası var) Istanbul kız Useai lln1f 2-A da 881 Güzin. 10-A da 836 Necdet, SıvM 'VilAyet jandarma 
k ] k · t~ . KOKULU SABUN kumandanı o~lu Hasan Vardnr. 

urtu muş ıyas edıyordum. ~le ben bu casuslardan başka kımse yoktu. O ak. (Son Posta hatualı) ............................................................. . 

sıralarda, ileride kocam olan insanı ta - şam Rodwell ile bir Belçikalı casus be- İstanbul Şifhane Mekteb aotak No. sı de 
nıdım. O, benim harb senelerindeki ca. ni adamakıllı tahkir etmi~lerdi. Ahmed, t.stanbul Betikta.ş 20 inci okul sınır 
susluk vazifemi iy'ice bilen bir İngilizdi. _ Sizin yaptığınız şey bir Fransız 5-C de 499 Tah&in., İ4tanbul Haydarpaşa llse-

Harb sonlarına gelmi~i. Kocam beni kadın1 için bir züldür!. O Alman herifle slnden ıııı Nuaret, istanbul Bo~arlc;i llseal 

ı l 2 S 4 f> 6 11 sınıf •B de Me~ Yıldırım, İstanbul Hay-
ngiltcredeki ailesine tanıtmak istiyordu. nasıl yaşıyorsunuz? rlye llsesinden 410 EDTer. 
Pas::ıoort işi için kocamla beraber kon • Demiş1erdl. Birkaç oofta sonra da 1 ALB'ÖM 
soloshaneye gittik. Orada konsolos bana Alman ataŞenavalını beklerken iki ,A. 2 (Son Posta hatıralı) 
b'ir müddet dikkatle baktıktan sonra, rab bana hücum etti1er. İşte bu Arab- S Kayseri Cüınhtı.rlyet mahallesl Haltevi ct-
Ufiphcli bir tavırla: lann ellerinden beni kurtaran Rodwill Tan Ülktl. sokak No. ı de NeJad, İstanbul Be-

- Fakat madam, dedi. Birkaç ay •v • olmuştu. Karan1rk ı:recede onunla v. al. 
4 şlkt.aş 20 inci okul mııf 3-B de l5!5 numaralı 

J ~ 0 5 Fehmi, İatanbul O&lataaaray erkek llsea1 sı-
vel İspanyada, Alman ataşenavalt ile nız kalmıştık. O zaman bana: nıf s de 730 Reaı, Ankara cebeci caddesi No. 
yaşayan siz dcğH miydiniz! - Size yapmış olduğum bu ehemmi- 6 27 de İh&ln, İstanbul 44 1lnctt llk okul tale-

Gayriihtiyari bir heyecanla kocama yetslz hizmetten dolayı bana t~kkür 'i besinden Büheylt. Adalı. 
baktım. Onun asil ve tatlı çehresinde hiç etmeyiniz; dedi. Ben sizden af taleb b BOYA KALEMi 

Zonguldak Mltıatı>&.fa mahal}e.,i TeTntfllt-
bir dcğişiklık ohnadığını görünce yüre • ctnt.ye macburum. PalAs otelde söyle- ll ret sokak No. 21 de İ.mMt Uzuner, İstanbul 
ğim rahat etmişti. Çok şükür ki daha diğtm o fena sö7.lerl unutmanızı is tir. 10 44 üncO Uk okuldan 376 Nermin, :tStanbul 01-

evvclce ona her şeyi itiraf etmiştim. Ga- ham ederim madam ismim Jim R-Od • ,,. aa (iı vanyolu Biçki Yurdu sokak No. ıı de Tahsin, 
SOLD~ SAuA ve YUKARDAN ~A b:i Edirne htl~met caddesi No. 114 de Ferdi Çe

yet büyük bir sükfuıetle cevab verdim: well'dir. Madam şimdi sizin kim oldu- ı _ r.stanbuldaki askeri ll.selerlm17Aen - llkman, İstanbul Beylerbeyi Qamlıca cadde-
- Evet. Fakat orada o adamla niçin ğunuzu biliyorum. Her zaman emrini- ri - At ya:vrwıu. si No. 08 de Sadiye. 

bulunduğumun sebebini öğrenmek için ze Amadeyim: 2 - 1İm1d - Göz re~. AYNA 
ı - İaimlerden sırat yapmaya )'&l'ayan 

ikinci büroya telefon edebilirsiniz. Yara yerlerlle fect bir hale gelmiş IAhlkalardan blrt _ K.ilıd _ Kumat <Son Posta hataalı) 
Konsolos itiraz makamında bafmı sal. olan bu yüzde bahsettiğim Jim Rod - ke.sen ..,. İstanbul Yüce 'Olkil l1&est sınıf 10 da 312 

ilan Tarif em iz 
Tek atıtun ıantam1 ·························· 

aahil• 
aahile 

Op;ncü aahil• 
Dördüncli ıahil• 
iç aahilela 

400 kurııı 

Son aahile 

250 
200 
100 
60 
40 

• • 
• • 
» 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilAn yaptıracu. 
ıar ayrıca tenzillth tarl!eınizdeıı 
iltifade edeceklerdir. Tam. Yarım 
ve çeyrek sayfa 11Anlar için a,yn 

bir tarife derp~ edilmiştir. 
Son Posta'nın tlcul llAnlaruıa 

aid ifler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

b&noılı.lt Kollektlf 811UU 
Kab.rulwm.4e Baa 

&abra oadcleılıl 
ladı. Londraya, tanışmadao maatteessüf welli tanımak imkAnsırıdı. O zaman1ar 4 _ Blus altına giyilen. ,numaralı Hüsnl1, İstanbul Catalollu erkek 
~M~rew~~~~~L Ro~~P~~g~l~~~ı. ~ G - ~ o~r~~~o=~~M=da=n~~~~=~~,=~==b=ul=K=ur=~=~~=~=====~-~==-~-

- HattA bir İngiliz olsaydınız yine ce ve küçük san bıyıklan, pembe be- 6 - HelT& yapılan şey - Yayla ·atılan. 
böyle hareket ederdim. yaz bir teni vardı. Yüzünde sporcu ve 7 - Pişdar. 

ı 8 -- Bir tane - Az sıcak. 
Diye ilAve etti. Bu hal benim olduk. sıhhatli ngilizlere mahsus bir tazelik 9 _ Çok ıyt _ Bir nota. 

cesaretimi .bitirmişti. K<0nsoloshanede ve renk vardı. Halbuki önümde bu 10 - Yatarken baş altına konulan - Bon-
böyl~ olursa acaba kocamın ailesi beni çehre!.. Onu sesinden t.anımıya gayret bahardan sonra gelen. 
nasıl karşılayacaktı? · ediyordum. Kocam: Geçf!D bulmacanın haJJedllmq .-U.: 

SOLDAN 8AÖA: 
Fransız borjuazına mensup bir aile - Yemeği beraber yiyeceğiz değil 1 _ Salıa.taıılt. 

ae koca: mi? 
- İşt.c kanın, harb senelerinoo Fran Diye, sordu. 

sa namına casusluk etml.ştir. Rodwell: 
t>tye kansını tanıtsa muhakkak bu - Hiç şüphesiz! 

pdın aile içinde pek hoş bir tarzda c.evabını verdi. Beraberce yürümiye 
fmrşılanınazdı. başlamıştık. Yolda, bir çiçekçi kızdan 

Ha1buk:i bleni, kayınpederim, kim bana bir demet çiçek almıştı. Kocam 
plduğumu kocamın atmıdan dinledik- gül~rek: 

2 - Alt.met - Lıır. 
3 - LAk1n - Sıra. 

• - Amir - Nacak. 
5 - Ten - Harab. 
6 - At - NAra - At. 
'7 - L - Sarahat. 
s - nıca - Amll. 
9 - Karabatak. 
ıo - Raket - L. 

Satılık Çam Tomruğu 
DevletOrman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden• 

ı _ Yala.kkuzu böl.gm katl'yatından ~kf.pazar istasyonunda latifte mevcud 
679 aded muadili 528 metre mikAb 468 desimetre mlklb çam tomruğu açık art. 
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrultların ayrıca bq kesme payları mevcud ve kabukları soyulınUf 
olup hacinı orla kutur (izerinden hesablarunıştır. 

3 - Tomr\tklara aid aat11 §artn.amesi Ankal'ada Orman Umum Müdürlüğünde 
Ankara, İstanbul Orman Çevirge MQdürlüklerile Karabük Devlet Orman İflet
meai revir amirliğinde garlllebiltr. 

4 - Tomıı.&lann muhammen bedeli 18 lira 65 kuruftur. 
5 - İsteklilerin % 7,IS muvakkat pey a.kçesile 2/9/1939 günü saat 11 de Ka.. 

rabükteki revir merk~ müracaatları. c6393. 



Şeker Has~alığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere: 
•• Emniyetle 

kullanabileceğiniz KANZUK GLUTEN Müstahzarları 

piyasaya çıktl. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza, depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kauzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnrsı - Kanzuk Glüten Şehriyesi 

· Kauzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu . çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve tababetin emirlerine uygun ve 

sabit olarak hazırlanmışbr • 
•• 

KANZUK GLUTEN MUSTAHZARLARI 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en müken:mel rejim müstahzarlandır. Vücudü besler fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo: /NGlLIZ KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu,° /stanbul 
İstanbul perakende atış yeri : Babçekapı Zaman Itriyat deposu 

. --- . l IZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur 

En Fazla~ 
..... 

RAOBET Bulan 
1 

Pudranın Yeni 
Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GüZELLiK 

MUTEHASSISI 
Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 

- Şapka ve roblarda olduğu gibi - Pudra rcnk]erinin modh.sı da daima 
değişir. Bunun için Tokalon müessesesinin güzellik miltchnssısı, yeni ve 

cazib renkleri hemen bayanların enuırı istifadesine arzeyler. * Peche - İll:bahar tuvaletlerile hassa suare tuvaletlerile ahenktar bir 
•henktar olan ve bilhassa sar~ınlar- pudradır. 
la ~ları kestane renginde olanlara * Rose Ocre - Sıcak tenli esmerler 
~akı§all cŞcftali yumuşaklığı:. tesirini için son moda pudradır. 
)>apan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir çok * Ocre - Esmer tenler için gaye1 renkler cKrema köpüklih meşhur 
levimli ve cMah bir tesir yapan ve TOKALON PUDRASININ bütün 
huff{in Pariste pek fazla rağbet bulan serisini teşkil ederler. 
l>u.dradır. Bütün bu renkler, tene güzel ve * Rechel Dore - Zayif tiplere hafif nazik bir cFinimab vermek için hııs-
\>e mahrem bir parlaklık ·ıeren ve bil- saten tetebbü edilmiştir. 

PUDRANIZI NASIL İNTİHAR ETMELİ? 
Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ğih bulunmalıdır. Bu kıymetli cev-

Adi pudralar, cildin tabii yağlarını her hususi bir usul da~sinde Toka-

Sizde bOyle gOzel 
resimler çekeblllrslhlz 

6><.P ım. 

,, KOD AK'' Hatıra~ıarınİ.zı 
ebedileştirlnlz 

••VOLLENDA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, şık, sağlam 

Anastigmat 1: 4 .5 Kompür Otomatik 

BU GÜNÜN MODERN MAKiNESi 

36 liradan başlar 

KODAK satıcılarından 

arayınız ve ya şu adrese 
müracaat ediniz 

KOOAK Şirketi-Beyoölu, lsta.nbul 

tlıassederek kuıııtur ve sertleştirir. lon pudrnsında mevcuddm. Bu pudra 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

\re buruşukluklann serian husul:i- ise clldlnizi kurutmaz ve sertleştir-
tı.ü teshil eder. Bu halin önüne geç- mez. Bilakis kadife gibi yumuşatır ve 
tnek için pudranızda cKrema köpil- tatlılaştırır. 

CAZİB RENKJ .. ERİN BÜTÜN SERİSİNİ TECRt'TBE EDİNİZ. Son Posta 
Yevm1. Siya.si, Havadis ve Halk ıazeteaı 

tenlerine uygun olan ediniz. Yerebaı.an, Çatalçeşme soıı:at, 25 
ılır çok kadınlar, maalesef 1 SiZE HEPSiNi renk bir pudra tecrübe 

" p A R A s l Z Adresimize yazınız, si- t s T A N B u L "Udrayı . k_uııanrn .. ıyorl.ar. • --------------1 ze parasız muhtel1f renk- ..-
~unun ıçın yuzlerıne 1 lerde 6 adet nfimunelik Gazetemizde çUan yazı ve 
trıakyaj olmuş ve sert - ;ı.l yeni TOKALON pudrası resimlerin bütün hakları 
bir manzara veriyor. Te- GONDERECEu Z. göndereceğiz. Ve bu tec- mahfu_z v.~ .. g_azetemize al~dir. 
lliniıe uygun pudrayı bulmanın ye. rübeyi kolaylıkla yipınız. 
ilne çaresi yüzünüzün blr tarafına Adres: İstanbul 622 posta K. (25 No. 
bir renk ve diğer tarafına başka Tokalon pudrası servisi) . 

Devlet demiryolları ve limanları i•letmesi Umum idarı~i il1:ıları 

Muhammen bedeJi ve temınat mıktan aşaaıda y~m!ı 13501() Kg. civata ve 
Boınun 5/10/1933 Perşembe gilnü saat 13 de kapalı zar! usulü ile Ankarada :da
:re binasın da sa tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın aşağına yazılı muvakkat teminat ilr. kanunun ta. 
Y1n ettiği vesil:alan ve teklifıerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliği-
ne vermel..:!rı Hizımdır. · · 

Şartnameler 125 kuruşa Ankara ve Hpydarp~ veznelerind' satılmaktadır. 
(6480) 

~erli malı tek}ıf edildiği 1akdirde 

Cif malı teklif edild!ı?i takdı:de 

Muhammen be:lel Muvakkat teminat 

Lira 
48129 

25058 

Lira 
3609,58 

187i>,3~ 

'l'asfiye edilmiş fak:ıt işlenmemiş k'.ilçe halinde bakır nakliyatı içfn D. D./142 
tıumaralı yeni bir tenzilli tarife yapılmıştır. Bu tarife 15/9/989 tarih!nden itiba-

ten taföik edile~ektir. FuJa tafsilat için istasyonalra müracaat edilmesi. (6698) 

ABONE FtATLARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE l40ö 750 40<J 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 l 400 800 aoo 

Abone bedeli peşindir. Adra 
detfştinnek 25 kurujtur. 

Gelen •vTalı gm oerilme2. 
llanla7dan mu'uliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAvest J.Azımd!r. ............................................... ._ .. 
( Posta kuturu : 741 1stanbul ) 
• Telgraf : Son Posta ı 
a Telefon : 20203 : . . 
,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-r 

Gr. HORHORUUN~ 
Hutalarıoı akıama kadar 
ci Viyana Oteli yaıııodaki ma• 
eııehiaetiııde tedni eder. 

Telefon : 24131 

• 

Yapı ve İmar işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta b•ılunan gençlik parkı 
ikinci kısım inşaatıdır. 
K~if bedeli 211,499 lira 93 kuruştur. 

2 _ Eksiltme 11/9/939 Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vekaleti yapı ve imar 
i~leri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile ·yapılacaktır. 

3 _ Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel mu
kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11,825 con bir bin sekiz yüz yirmi 
beş> liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekaletinden bu işe girebile
ceklerine dair alınmış vesıka ibraz etm"leri muktez.idir. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel bir istida 
ile isteklilerin Nafin Vekaletine m:iracaatıarı ve bu müracaatlnrınn §imdiye ka
dar yaptıkları benzeri işler<' aid işı yaptırmış idarelerden aldık.lan vesi:k.aları 
raptetmeleri 1Azımd1r. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar ek -
siltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektublarını ihalegünü olan 11/9/1939 Pazartesi glJnü saat 
on dörde kadar eksiltme komisyonu reisl:ğine makbuz mukabilinde teslim ede .. 
ceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3832> cG340-> 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz çama~ırhanesi ve Jfıboratuvarları için lüzum:ı olan şnrtnn -

mede evsafı gösterilen c4000~ kilo beyaz sabun açık eksiltme usullle satın alı .. 
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeller cl520> ve muvakkat teminatı cUh liradır. 
B - 4/9/939 tarihine müsadif Pazartesj günü saat 11 de Rektörlük binasında 

müteşekkil komiııyon tarafından ihalesi yapılac~tır. 
4 - Daha fazls izahat ve parasız şartname almak istiyenle: enstitil daire ~ 

dürlüğüne müracaatları. cS863ıt 6362ı. 



t6 SaJfa SON POSTA 

NEW ·YORK sergisinde GENERAL ELECTRIC pavyonuncıa 
ve 100 binlerce ·_ ~eyirciyi meraklandıran 

ve hayrette bırakan· 

, /"t.,,-//,. p 
K lleuu(/. 

1940 Radyolarına ilave olunan ve adyo 
tekniğinin ·en son icadJ ve harikası bulunan 

(RUTUBET ODASI) Dır . . 

BİRLESh< AMERIHANlN MAM.ULATIDJA 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
PAZAR GtiNLEai MÖSTFBNA OLMAK 'ÜZERE SEJ'BCsFIEB 

Istanbuldan hareket 
Sofyaya muvasalat 
Helgrada • 
Budapeşteye • 
Viyanaya • 
Berlfn • 

TARiFESI 
7,55 (OEZ) 

10.•15 
11,.0 (MEZ) 
13,815 
14,45 
17,10 

Berline hareket 
Wien • 
Budapette • 
Beoifad • 
Sofia • 
lstanbula muvasalat 

7,00 (MEZ) 
9,20 

10,20 
12,tO 
16,05 (OBZ) 
17,45 

Gidiş - DönUş bilet Ucreti aym zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüş bileti ücretinden ° / 0 20 tenzillt yapıhr. 

Bu Hava hattının, Amıterdam, Atına, Brnkıel, BUkreı, Kopenhag, Lon
dra, MUAno, Malmö, Pariı Roma, Venedik, Zllrih gibi bnyok Avrupa şe
hirleri Ue de irtibatı olup aynı gUnde bu şehirlere varılır. 

h:abat ve malQmat almak Qzere kayıt ve muamelesi için, Tayyare bileti 
Umumt satış acentesi ıHans Walter Feuıtel, lstanbul - Galata Rıhtım cad
desi No. 45• adresine mnracaat olunmalıdır. 

(Telefon: 4117~, Telgraf ~ Hanıaflug) 

DiYARBAKIR 

AS P LA 
Birçok f edakArlıklar t•mamen Betonarme olarak inıa edilen 
Doğu Anadolunun D • A s p A L A s açılmııtır 

yegane oteli • 

• 
1 

Ötedenberi Diyarbakır'ın en mübren ihtiyacı olan ve her
ke. tarafından hi1Sedilen MODERN otel noksanlığı bu suretle 
ve tam manasiyle 6nlenmiştir. 

Sıhhi t~miz ve istirahllti Kon.c-.oru Haı·zdı·r 
temın eden bUtün .1.• • 

Bununla beraber URAS PALAS Diyarbakır 'a Uğrayacak sayın yolcu
larını kendi sakin muhitinde her keseye uygun bir fiatla istirahat 
ettlrmeği zevk duyaralc arzeder ve bunu şeref billr. 

' 
Saç boyaı~m ançlann tabit renk
lerini iade eder. Ter v• yıkan
makla çıkmaz. dalma sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli ııhht 

ıtaç boyalarıdır. 
1NG1L1Z K NZUK ECZANESİ 

BEYOCiLU - lsT ANBUL 

Satılık Kotra 
Lloyd 'de bi rinci sınıf olarak kayıt
lı " YILDIZ ,, ismile tanılan Kotra 
satılıktır. Fenerbahçe mendireğin· 

de Yusuf Kaptana müracaat. 

SoD Poıta Matbaua 

Mefriyat Müdiir\1: Selim Rcıgtp ~'MI 
· S. Ragıp EM~ 

aABiPLEBt: 4. ftrnt UŞAKLlOU. 

SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi No. 28 Tel. 43849 

GENERAL ELEÇTRIC MAliAZASI 

Ecnebi Memleketlere Talebe 
Gön4erltlyor. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

1 - Madencilikle alakadar muhtelif ihtisaslar için yüksek tahıllde bıu1- • 
ma.k üzere ecncbı memleketlere müaabaka ile 12 talebe seçilecektir. 

2 - İsteklilerin aşağıdaki prtları haiz olması lazımdır: 
a - Türk olmak. 

b - Madenlerde veya saha üzerınde 9&lıfa.bilecok kab!lfyette ve llhlıd 
tam olmak csıhhi muayene An.karada yapılacaktır •• 

c - Laakal lise veya kollej mezunu olup, olgunluk vesikaiını alnut buJım=dı 
d - Yaşı 1~ aen aşağı ve 2~ den yukarı oLmam&k.. 

3 - Müsabaka şu derslerden yapılacaktır: 
a - Nazari hesab. 
b - Cebir. 
c - Hendese. 

d - Müsellesaı. 
e - Fizik. 
f - K imya. 
g - Jeoloji. 
i - Ecnebi bir rı!.l. 

4 - Açılacak müsabakndıı üssO mb:anı ık.azanın~ olmakla beraber, 1rtsnderlle
cek talebelerin, ihraı ett ikleri derece itibarile, kazananların ilk 12 sı arumda 
bulunmaları ~rttır. 

Kaı:ananların yapacağı ihtisas ve gönderileceği ınem!eket. müsabakadıJd 

derslerden ihr.a·'- edi!en notlara göre !eabit edilıecek, ve alakadarlar kendilırtne 
bu hususta verileceic di rektifleri, müsabakaya iştirak eim\~ olmakla pcflnm 
kabul etmiş sayılacaklardır. 

5 - T.a;hsil€ uönderilecek olanlar ileride tahsil müddetlerinin bir mi311 kacsar 
devlet emrinde hizmete tAbi olduklarından bu hususta müke1le!iyetler ini t•vsik 
etmek üzere bir taahhiltname verecekler ve bunun için de muteber kefll gös
tereceklerdir. 

6 - Müsabaka imtihanları Ankarada yapılacaktır. Tarih ve mühlet şunlard.ırı 
a - M. T. A. Enstitüsüne son mür c.caat tarihi: 4 Eylül 1930. 
ib - Sıhhi muayene tarihi: 6 EylUl 1939. 
c - Müsabaka irr.tihanı: 8 ve 9 Eylıll 1939. 

7 - Talihlerin; nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mekteb şehadet· 
namesini ve olgunluk vesikasını veya buruann tasdikli birer suret.l-erln(. 4 
aded fotoğraf ve dilekçelerını; son miiracaat tarihine kadar An karada M. T. A. 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve sıhhi muayeneleri için de ta
yin edilm~ olian gündf:' öğleden evvel Bay Hasan apartımar.ındaki EnstitiJ 
merkezinde bulunma1arı ilin olwnır. c3064ı ıl&M. 


