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Rumen-Macar hud·ud 
muhafızları diin allı · 

saat çarpıştılar 

Dost ingiliz 
.. ilosa geldi 

Taggare ile Ankaraga 
gidecek olan Amiralı 
Milli Şef kabf!,l edecek 

iki memleket arasında nehir nakliyatı 
etrafındaki müzakereler tatil edildi 

Dost denizciler yarın sabah abideye merasimle çelenk 
koyacaklar, halk gemileri Cumartesi sabahı gezebilecek 

Dost ve müttefik 
fuglltereııin Akde - r'~~..,..------~--::ınaı:ıaeı----.. 

Müsademe geni Macar, 
Rumen hududunda oldu 
Bükreş 1 (Hususi) - Bir müd&t'ten - edllmiş olan Rütenyadan ~ w yanı 

beri nehir nakliyatı için, Romanya ile Rumen - ~laıCa.r hududunu tıefkil eden 
Macaristan arasında yapılmakta olan mü- Tissa nehri yolu ile 1'A!reste nakliyatına 
ıakereler tatil edilmiştir. :müteallik bulunnyordu. 

Müzakereler, halen Maoaristana ilhak (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
idam cezalarının infazı 

sırasında halktan 
kimse bulunmıgacak. 

Adliye Vekaleti müddeiumumiliklere hükmün infazı 
sıralarında kimlerin bulunacağını bildirdi 

Ankara 1 (Hususi) - Adliye Vekfılcti ı 

tilüm cezalarının nasıl yerine getirilece -ı 
iıni ve bu sırada kimlerin ibulunacağı 
hakkında cümhurlyet müddeiumumilik -
ierıne bir tamim .göndermiştir. Adliye 
Vekıli Fethi Okyann imzasını taşıyan bu 
tarniJnde ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 398 inci maddesi izah edilmekle 
'Ve bundan sonra tatbik edilecek ölümce
taları iç.in de şu direktifler verilmekte
dı.r : 

h cMahiyeti icabı bu cezanın her türlü 
eyecan ve güriiltüden azade o1ara.k 

~Utlak bir sükfuı vıe itidal içerisinde in· 
azını arzu eden vazıı kanun in.faz sıra -
~ında kimlerin lha~ır lbulunması ~un gel
d •ğini ve kimlerin bulunmasına müsaa

e olunabileceğini kanwı maddıesinde ta-
it::::::::::::: (Devamı 11 'inci sayfada) Adliye Vekili Fethi 01qjar 

Fransa neden bu kadar 
endişe ediyor? 

Hükumetin 1940 da yapılacak intihabatı 1942 ye 
atması, şimdiye kadar ancak harb zamanlarında 

müracaat edilmiş tedbirlerdendir 
(Muhittin Birgen Peşteden yazıyor ) 

.. 
Fransız ~cıtai toplantı hali " !"' • ." 

(Ya:&1sı ildDd ~ ;Rıerö,iıl{ sütununda) 
• .J 

. 

----·----······-··---····· .. ·---··-
ispanyol ar 
arasında 
mOcadele 

Cümhuriyetçiler Pariste 
kabine kurmakla meşgul 

nh donanması baş -
bımandanı oramiral 
Slr A. B. Cunning -
ham bu sabah Wars
piie amiral ge.misile 
Iimanımrza gel'mlş bu 
l'Unmaktadır. We.ra
pitıe zımlısına bir 
destroyer filatillası 

refakat etmektedir. 
Donanma komu 

ta.nlı.ğından seçi1 
Jrt.ibat zabitleri ' e 
İngiliz sefareti me · 
murlan lbu saıbah sa
at 7 do hususi bir mo 
tıö:rle k"6prlld.en hare-

.ket ederek beş {fin 
İstanbıt.l.un misafi.n 

olacak İngiliz filosu . 
nu Marmara& kar. 
~ŞlardıT. İrtföat 

zabitleri İngiliz ge
milerine çıktıktaıı 
sonra dost memleket ._.lliiliııiıliiilC:ıll 

• , filosu ağİr. yolla Ii .- . Bu sabah limanımıza gd'.en Warspit amiral gemisi 

F1rkadan tardedilen eski bCl§vekil Negrin mana gelmiş ve Sel~nuye a~ann.da 21 
Daily Ex:press gazetesine Paristen bil- pare top atmak sur~tı~e şehrı selAmlrunış- ][u ı · b • 

dmliyor: General F.rankonun gizli polis tır. Bu tcıplara Selınuye ~atı- VVe 1 lr 
teşkildtı, askerler.in bütün gece çalışarak 1~:1Jtare ila ;uka'bel~ c= ve İn- harb gemisi 
koğuş duvarLanna bugünkü idare aley - gı d osu . areda ·ıenurnu ıl ede ~çe 
hine oUmleler yazdıkları Bilbao garniU> - ması.n a tayın 1 yer er demırle - Son Postanm deniz işleri 
nunda seri bir tarama am~liyesi a - miştir. [ Ul h J mıştır. y P Saat 9,30 da İngiliz konoolosu Warspi- m 8 aSSISI yaz;yor 

Bu cümleler: cEkmıek : ..... · y i te zırhlısına giderek amirali :niyaret et- Bn.min ş~ir ve genr Tü·rk do -
u.~ıyoruz. en · · S t 10 da d k --.e.- ':J 

ihtilale thazır olunuz .. A ı k k ği · miştir. aa onanma omutanı A- .narunası, Boğazın mavi sulannda 
ze komünistliği tercih e~:ri;: ::u:~ miral Şükrü Okan, l0,30 da da İstanbul dost ve müttefik İngilterenin bir 
dir. Bildirlldll'Hne a'iVr.o bu k ı komutanı General Hfilis Bıyıktay İngifü; cii:zlil.tamını selamlamak'a bü -

s• "'~·'" ıyanun e e - · al · · · d rek A · al Sir A. B bat:11ları sayılan askerlerd b·~. r ıgemısıne gı e mır: • yük biT sevinç duyacaktır. Bu Z'l. -
r en ı.~ ... tev - Ou . 1\. • t d,.,.,..n.1 dir kif edilmiştir. ?nın.gııamı zıyare e l.'.llX".ıuer • yareile Türk ve İngi ·z bahrıyelile-

(D 11 in ...... ~ lngiliz amirali saat 11 de Yavuza gide- ri, dördüncü defadır lbuluşm1•"'- ta-
-- cvamı cı .,.._, .. ada) rek donanma komutanı Amiral Şükrü O- "'Y1 ruşmJi ve anlaşmış oluyorlar. Böy-

Bir şi'e bira 
16 kurufila 
satılacak 

Ankara 1 (Hususi) - (Himrük ve İn
hisarlar Vekili Raif Karadeniz tesbiıt e -
dilmiş bulunan yeni bira fiatlan hakkın
da 'bu.gün gazetecilere şu izahatı venniş-

tir: 
- Bira fiatları Ağustosun onhe§inden 

itibaren tem.il edilecek ve beher şişesı 
Müdafaa vergisile beraber 16 kuruşa sa
tılacaktır. Tenzilfıt ?laIIlanmın 16 Ağus -
too olarak tayin edibnesi Ziraat ~tme-

(Dcvamı 11 nci ~ayfada.) 

Kocasını döven ve 
karakolun camlarını 

kıran bir kadın 
Unkapanında Kü~kpazarda Yağhane 

soka.ğında oturan MelMıa evvel.ki gece ko
casile birlikte bir hayli şaraıb içmiş ve bir 
müddet sonra da onunla kavgaya başla
nuştır. Bu arada k-arı koca birbirlerine gir 
mi.şrer ve nihayet Meliha kocas1 tarafın
dan dOvüld~ iddiasil.e Kıüçükpazar ka
rakoluna müracaat etmiştir. Bu şikft.ye -
tin taıhkikine memur edilen polis rnemw
ru Meliha ile birliılru! eve tfe~ bu sı
rada sarhoş bir halde bulunan ka~n te~ 
rar kocasının ürerine hücum etmiştir. 

(Dewma t t baci ısayfada) 

laının ziyaretini inde edecek ve saat 11, 15 lelikle Büyük Harbin her Hd mem-
tE Dolma bahçe rıhtımına çıkacaktır. A- (Devamı ı ı inci sayfada) 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Amerikadan sonra ingi tere de 
Japonya ile ticari munasebatı 

kesmiye hazırlanıyor! 
( ErcUmend Ekrem Talu Paristen yazıyor) 

Tokyoda yapılan İngiliz - Japon mü.zak~rclerind.en bir intıba: Japon 'noril-ıyı8 
nann ile lngitiz elçisi karşı karşıya. 

(Yazısını 9 wıcu 5ayfada bulacalwnıa) . 
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2 Sayfa 

Hergün 
Fransa neden bu kadar 
Endişe ediyor? 

"- Yazan: Muhittin Blf'l'en -

SON POSTA 

Resimli lV1akaJe: = Daima kuvveili olunuz s= = 

Ağustos 2 

Sözün kısası 

Piyano - Radyo 

_J 
v olum Sandal Bedestenine düt

müştü. Ev eşyası satılan kıs -

ma uğradım. Bir yanda lbir piyano duru -
yordu. Piyano alıcısı olmadığım halde o
mm !bulunduğu tarafa gittim, hiç bir ~y 
d~eden kapağını açtım ve parmak
larımla tuşlara dokundum. 

Yanımda iyi giyinmiş bir adam peyda 
olmuştu. 

- Piyanoya meraklısınız galiba? 

Dedi, ceva:b vermedim .• o devam etti: 

- Gayet iyi bir markadır. Temiz ku}1. 

bmıldiğ'ı da esasen belli •• bizimdi, sata -
cağız.. az kıymet koydular .• fakat zaran 
yok. 

Birinci Nnpolyon bundan 139 sene evvel yenı hir mıı~a -
rebe G.r.fcS::...:n<le doS'tlarmdan birine yaz.ilğı rnektı.ıbda 

- Bugün Avıupacbı chukuku düvel> yokt ı:. sadece siue 
tokat y~kdi!erinl m.2h.vetmiye çal!.§an insanıu vardı , de · 
mı§tl. 

İçimde sebe'bini ·bilmediğim lbir üzüntü 
peyda olmuştu. tBen bu piyanoyu elden 

' çıkaranlar hesabına üzülüyordum. Heves 
cHak mukaddE~tir> deıi-z, hakka dokunulmaması lüz\ı • etmişler, aranıışlar, beğenmişler, almış -

menden babsederiz. Nasihatler verlriz, ne ÇSI'f' ki (te"e'k lardı. Her ıhalde çalacak lbir genç kızdı. 
ferdlerde, gerek milletlerde mukaddes tanınan bak Piyano eve geldiği zaman en ibüyük e -

Bugiln de 1'39 sene farkla ayni cümleleri a,?'1'i kuıvvctle 
tekrar edebilirlz. 

kuvV't'te dayanmııdıkça sözden ibaret kahr. Ha} nt e:r.en ile 

ezılen arasında daimi biT mfu:a<feleden !barettir, Hayat 

Bu giizel bebek sizi 
De meflun 
Elti mi? 

IS TER 

Dalgın, ayni zamanda da çok pis 
olan bir adam cebinden bır mendil 
çıkarnııştı. Mendilin ucunda bir dü
ğüm vardı. Dalgın adam düğüme 

baktıı: 

- Ben bunu bir hafta. evvel bir §ey : 
i hatırlamak içln düğüm~miftim. Fa-

i
l kat bir türlü haıırlamıyorom. 

Mendile bakanlardan biri: 
- Sakın, d~d!, mendili yıkamak 

! zamanı geldiğini unutmamak için dü- i 
j ğümilemi§ olmıyasm! S 
\. _./ 
Hapishanede baron olan 

delikanlı 

i NAN, İSTER 

Karısından 

Tayyarecilik 
.Alan adam 

dersi 

INANMAI 
Ge;eT'1erde b ·r ·gazete Bulgaristanın yaz mevsimi başm- l:3u, m;anı düşünmeye sevkedecek bir rakarnJır. Fakat hfı

dısc yeni sayıllınıaz. Bizim batırlıyaıbilcUğimb: k&dar eslti 
wmanıardanber~ söylenir, yazılır, gele~k mPvsim için 
bııim de ayni yolu takib edeoeğim:z temin edilir, nihayet 
her §ey unutulı.:p .gider. Bu vaziyette koınşulRrımızm ka -
zanmaktn oldukları muvaff akiyetlerden ders al :lığımıza: 

da ne kadar çUek ihraç ettiğini yazmıştı. Dün de ıbir bas-

ka !?«zete gene ayni memleketin dış pıyasa:-·3 r.e kırlar rlo-

mates ı:atmış olduğunu anlattı, miktar 'l'ürl: parac;ı ile 7500 

lır..ıdan başlamış. dört yıl içnde 250,000 lıraya vükselmiş. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

meline kavuşmuş kadar kendini mes'ud 

hissetmişti, d'ers ~ı, çalmayı öğren -
mişti. Evlenecek çağda iken, talih olan -

ııara genç kızı piyano bilir di~ methet -
m.işlerdi ve cihazı içinde en değerli eşya 

olarak piyanoyu getirmişti. Ve şimdi kim 
bilir ne büyük bir zaruret yüzünden bu 
piyano lburada satılacaktı. 

Yanımdaki adam mütemadiyen söylü
yordu. Ben dü§iinürken neler söylediği

nin farkında değilim .. Fakat son sözleri
ni ıgayet iyi duymuş~ 

Eskiden zevcem çalardı. Son zaman -
hırda pek ~gul olduğu yok. Esasen, bir 

radyoya şidd'etle i!h.'t.iyacımız var.. Bunu 
satıp parasile ufak bir radyo tecmrik ede
ceğiz. 

.Hiç bir şey söylemeden yürüdüm. 

Biraz evvel acı şeyler düşünmüş, üzill -

müşfüm.. Fakat hakikat benim düşün -
düklerimden dana acı imiş! 

,.- *** ............................................................• 
Bir amele toprak 

altında kaldı 
Liileburgaz, J ('.Hususi) - Babaes

ki kum ocaklarında çalışan Osmaniye 
köyünden amele Şerif kum çıkarırken 
bir çöküntü neticesinde toprak altın

da kalmış ve muhtelif yerlerinden n • 

ğır surette yaralanmıştır. Ölüm halin

de bulunan yaralı Edirne Memleket 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Doğuda bir betonarme 
köprü daha yapıldı 

Temmuıı 

20 

Rum! sn 

1G35a 
-Hı:ııır 
sıı 

----------=--------'---------ıı 
GONF..Ş 

:ı2 
Otl• ·· ı "· z. u 20 

E. 4 1515 

Ce. Ahir 

16 
lkladl Akıauı 

5. o. 3. IJ. 

l.S 11> .J 26 

8 110 lJ 

2 66 

7 81 

Yet. 
•. v 
.ı 14 

1 48 
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TELGrlAF ~~lt~BERLERi 
f. 

Hatayda peçeli 
r~adın kalmıyacak 

Sayfa 3 

Çemherlagnın beyanatı 1 

mühim akisler gaptı 

................................. _ .................. , 
,,.,,.. k ~ · I Hatay Valisi halk mümes-
ı ~r .. - r ran~ız 1 sillerile bir hasbıhal yapb 

E 
e Uzakşark harbini Çin 
kazanmıga mecburdur Goruımelerı Antakya ı CA.A.) - vau Sökmen-

suer dün sa hah P arti binasında top -
Daladye orgeneral lanmış olan Antakya halkı mümessil - a 

Hutzingeri tebrik etti !erile Cümhuriyet rejimi üzerinde fay o ngilterenin Avrupadu vukubulacak "Almanyaya karşı koalisyon teessus etmiştir,, 
Yazan· Selim Ragıp &neç 

Bir İngiliz gazetesi diyor ki: "Moskovaya bir askeri, 
heyetin gönderilmesi, iılerimizi 

başarmasını bildiğimizi onlara daha iyi gösterecektir, 

dalı bir hasbıhalde bulunmuş, ana va- hMiseler önünde aerbestçe hareket 
Paris 1 (A.A.) .:_ Havu ajansı bıl- tan kanunlarına zaten kendiliklerin • eddbilmelk için Uzakşark.ta Japonlarla 

diriyor: den uyarak Cümhuriyetin yüksek anlaşma vaziyetine girmesinin bilhasn 
B~ekil Daladye, bugün Türk.i)·e- prensiplerini benimsemiş bulunan Ha- Japonlarla bir hayat ve memat harbıne 

den dönen Fransız askeri heyetine ri- taylı.ların bütün inK.PIM> safhalarında girişıruş olan Çinlil.er üzerinde derin bir 
yaset etmiş olan ongeneral Hutzin- göstermiş oldukları ileri hareketten tesir icra ettiğinde şüphe yoktur. Japon 
ger'i kabul etmlştir. Orgeneral Hut - memnuniyetle bahsetmiş ve takdirle - emperyalizmine karşı kısmen Amerika-

Londr.a ı (HUSUSİ) - Chre\eler, Avam men. kendi çemberleme siywsetin!n zinger, Türk hüldhneti ve yüksek as· rini izhar etmiştir. dan ve daha ziyade İngiltereden gördü-
kamarasındaki ~ mtiaakeretardı.:ın muvaffak olması için Sovyetler tara.. keri makamlan ile yaptığı görüşme - Bu toplantıda bulunan ve her sınııf ğü yardımla mukavemete çalışan Çinin, 
bahsederek, Çemberla.ynı."t anla~mazrn fından idare edilm.eği kabul eylemek- 1 lerdeki çok iyi neticeleri teyid Pyle - halkı temsil eden mümessiller, Vali _ bu yardım kaynaklarından bir mühım
y-akın olduğunu bildfr~n beyanatından tedir. Doğrudan doğruya olmıyan ~a .. - : rniş ve başvekil Dalaaye orgmeral~ nin takdirlerini teşekkürle karşılamış minin kuruması ihtimali önünde telaş ve 
tiolayı memnuniyet !Lhar etmek'ted'lrler. arruz1ar hakkındaki Sovyet fomıulu- i bu ınes'ud neticelerden dolayı tebrik ve Hataylıların Cümhuri~t rejimine endişeye düşmesmı tabii görmelidir. M.ı-

Ayrıca Moskavaya bSr nckerl heyetin nün doğrudan doğruya küçük devlet - i etmiştir. Oııgeneral Hutzinger Çar - ve onun bütün icablanna karşı besle- amafih bu hadise. Uzakşark harbinin ka
gldeceğine dair başvekil tımmndan Yh - !erin istiklfilini tehdid et"2ekte ol?u· ! şaraba günü Londraya gidecektir. mekte oldukları. derin ve sarsılmaz zanılmasını bir varlık meselesi yapan ve 
pılan beyanat sureti umıımiyede oldukça ğunu bizzat Çemberlayn soyçlem~tır. "-................... .................................... •' bağlılığa tercüman olarak henüz ka _ bunda ~a .haklı. o:a? Çı~l~Jerin_ manevı-
gen~ mikyasta O:>ir itilafa varıldığı ve bir Berliner Börsen Zeitung, em er - Al . 

1 
. 

1 
nunlarımıza uymıyan ve şurada ve bu yat~nı umıd edil~1ğı gıbı altust etme-

pakt ak~dilmesi hakkında beslenen Ü - layn'in Danzig hakkındaki sözlerini man, ıta yan, ıspanyo d k l kılık kıyafet noksanları - eliği anlaşılıyor. Çın başkumandanı Şang-
rnidlerfn lbugün kıavileştiği şeklinde tef· ve kiyasetli ve politik addettiği Leh d ~~n ~a ::~ir iki gün içinde zail olaca- Kay-Çekin bu münasebetle n.eşrettıği 
afr edilmektedir. hattı hareketini takbih ediyor. eniz erkanı harbiyeleri ğını ve bilhassa asil Türk kadın!Ila beyann~ çok manalıdı-. .tngılt~renı~ 

Times bu thususta şöyle yıızıyor: Liberallerin takıüleri reddcdiM.i k . nin yırtıl!ıp atı1aca _ Japonya ıle anlaşruasmı İngılterenın Çı-
rl ··..r. 1 ba 1 AA) A Ka ra d k f ya ışmıyan peçe . k d ğ"l . . b. cMoskova ile aske g0ruŞ'lle ere ş- Londra ( . - vam ma - arasın a on erans -ından emin olmalarını bildirmiştir. nı te~ maı:asına e ı' vazıyetın ır za-

lanması için Fransa ile mutabık kalırunı~ sında harici siyaset hakkında yapılan g ruretı oldugunu kabul eden Şang-Kay-
olması keyfiyeti siyasi müzakerelerin mu müzakere, liberallerin hükfımet a - Roma 1 (A.A.) - Resmen bildiri] - Dağ alayının manevrası Çek. bundan dolayı lngiltereye muğber 
vaffakiyctle cereyan ettığ:"e delil teşkil leyhindeki takrirlerinin 130 reye kar- diğine göre mütekabilen Amiral Grass- İskenderun 1 (A.A.) _ Dağ alayı _ olmanın yersiz olacağını kaydederken 
eder. şı 266 reyle reddedilmesi suretile ka- lann ve binbaşı Regalado'nun k1:1rr.an- nın birkaç gündenberi yapmakta ol _ vücude getirilen anlaşmanın Çine taal-

Fill'ıakika müttefik olmıyan. rnen:ı~ - panmıştır. daları altında bir Alman ve bir Ispan- duğu manevralar sona ermiştir. Bu sa- hik eden kısımlan için hiçbir fedakirh-
ketle müşterek bir sevlmlcenın tetkını - Londra 1 (A.A.) - Avam Kamara- yol deniz heyeti 24 ten 30 Tem - bah burada kahraman alayımız büyük ğa katlanılamıyacağını da ılave edıyor. 
ne imkan yoktur., sı içtimalannı tatil den hükumet tak- ~uı.a kadar Orta Akdeniz-de yapılan bir geçid resmi yapacaktır. Yaru İngilterenin Japonya ile anlaşmak-

News Chronicle yazıyor: riri, Kamaranın mesaisinin bu ayın Italyan deniz ve hava kuvvetlerinin ta setbest olduğunu tasdı~ fakat Çın a-
cFıiliyat, diktatörlerin iizerinde sÖ7. - 4 ünde bitmesini ve Kamaranın 3 Bi- manevralarını müteakıb Amiral Ca - Donanmamız leyhine müteveccih her hareketi reddedi-

forden ziyade tesir yap~r Moskovaya bir rincitcşrin~2 tekrar top1anmasını na- vazn.ari'nin riyasetinde akdedilen de- yor. Bu hadise, Çın başkumandanının 
askeri heyetin ,göndenlrne~i. işlerimızt tık bulunmaktadır. niz ve hava kuvvetleri erkfınıharbiye İskenderiyeve tekrar ede.geldiği gib:, Çın mılletinın nı-
başarmasmı bildiğimizi onlara daha İ); Tas aı·ansmm bir tebliği konferansına iştirak etmişlerdir. J hai zafer hakkında duyduğu emnıyetın 
anlatacaktır., T Konferans, cPola• kruvazöründe ce- gı• diyor bir dıe.lilidir. J390nyayı. nihayetı gelnu-

.. Londra 1 (Hususi) - Sovyet as a- . . ç ki d ı 
Fransızlara gore M ~- " kereleri rcyan etmı.ştır. yen in topra arma alıp sap anmaya 

J·ansı tarafından os&ova re .. 7.a • B . .uu\ t ·1 b" fnıri.l"z ~zeteleri Y"'T•vorlar· Gel""""k ecbur ede ç:....ı·· - d ı h Paris ı - Epoque ga7etesinde de Ke - . '--'bl . h kla d n.ıı.ı::redi- u manevralara .. uv ayyare ı e ı - 9 - ı ""- <lol.'J • '""""' m n 1ı1 •.ıer. muca e e cep ~-
. nın uzaması seuu en a n a ""'"$ • • ·k· · d · n ı ·şı· k t ay, Amiral Şükrü Oltanın kumanda ede- sinin her bir metre genişlemesıle kaqı· nıglis yazıyor: len bir tcl>liğde, deniyor k:: n~c1ı vde. ı ıNncı e.ı:ıız ı ~ anbıl.;dra eb- . 
cAlınanyaya karşı .ıtr-~li.svon teessüs . - .. t . i hususunda mış er ır. eşredılen bır te ıg e u ceği bir Türk filosu Iskenderiyeyi zi- larındaki hasım kuvvet!erının azaldıJını 

. · . Bılvasıta t eoavw:un ayrn. . . J. d k · dığ · k' ·· t ıt·d etmıştir. Müsalemetperver:ıne ılhaklar 1 . . t klü ett" <n formül müteca _ manevralar ~ımdı),0 kadar yapılan yarct e ece tır. ve yıpran ını gorme ~en mu eve • 
h Bgllterenın e '"' · , 1 .. h. . 1 k t .f İs 1 b" . tl tl k tl . Ve abe~siz fethedilen şehirlere. muzaf- vize açık kapı lbırakmaKt:ıdır. Halbuki m~nevra a~m en mu ımı» o ara avsı Kral Faruk ile kenderiyedeki ngiliz ır emruye e manevıya an uvve enı-

ferane bır surette girmeler d-evrı kapan- t1 b olan gaye her tiirhi tecavüzü ön· edılnıektedır. deniz kumandanı gemileri teftiş edereit- yor, nefislerine olan itimadları artıyor. 
in.ıştır. Şimdi Hitler hareketinin b~itün ne ~a ~f ' ]erdir. Çin milleti de, hır ara Japon aleh gıbi 
ticelerine ve tehlikelerin~ katlanmahdır. eme ır. İzmir fuarında 50 milyon gCb""terilmek isteı:ıen Şang-Kay-Çeki da-
l3izzat kendi mukadderat! ~ıe dursun, Askeri heyetler Cuma gUnU Alman ların Siegfried halt m ha iyi tanıyor ve arılıyor. şang-Kay-Çek 
:tneınlekctinin hayatını ve T('jimini teh- gidiyorlar ıı·ra k ıymetinde emtia seller bastı Japonya ile harbetmenin büyük bir fe-
lfkcye koymak medburiyetirıdedir.> . . . dakarlık olduğunu anlamış ve bu harbe 

Bcrline göre ~::~o:a~~·!fızake~~:r:s ;~~:~o~~ teşhir edilecek ~~~~d;:h~~i~~y~sırrane tek _ ;:~ı~~a:a~~~n ~~~::~cg~::n d:;; ~:~ 
Bertin 1 (A.A.) - D. N . B. lan İngiliz askeri heyeti Çarşamba gü- İzmir, 1 (Hususi) _ Bugün muhte- ziblerine rağmen, Almanların Sieg _ Iadıktan sonra bunun, Çın tarafından ka-
Cemberlayn'ın dün söylediği nutuk nü Parise gelecek ve Perşembe günü lif memleketlerden limanımıza gelen fried istihkamlannı basan seller aşın zanılmasından başka tabii. bir netice ola

hakkında tefsiratta bulunan Alman Fransız askeri heyetile temasa geçtik- üç vapurla ecnebi devletler paviyon -ı derecede tahribat vücude ~tirmiş, mıyacağına kanidir. Çünkü harbin kay-

dtnatbuatı., İn~Uz gazeteleri tarafın - ten ve bazı ihzari faaliyette .?~~upnd~k- larmda teşhir edilecek eşyalar gelmiş bu yüzden birçok ordu generalleri az- beclilmesi Çin için ölümdür ve bundan 
an haber verı"len sansasyon 'un tahak- tan sonra iki heyet Cuma gunu arıs- dolay dır k. u ~,, ~ ·· d 

1 
· · ku e'k t ed kl d" ve fuardaki gümrük transit deposuna ledilmiş ve Gestapo'da hat müteahhıd 1 ı Zc&Aşar& muca e esını so-

k etmediğini müşahede ve tesbit et- ten Moskovaya har e e~e er ır. nakledilmiştir. Yarın da bir vapur lerinden 30 kişiyi tevkif etmiştir.Bun- nuna kadar götürmeye ve Japonyayı sr.n 
tnektedir. Faris 1 (A.A.) - Başvekıl Dalad - b kl kt a· neferini de harcamaya mecbur etmeye 

Deutsche Allgemcıne Zeitung ga - ye, bugün Moskovaya gidecek olan ei en:;e . e r· .. .. t k lardan bazıları Landau, diğerleri de karar vermiştir. 
tctesi, siyasi anlaşmanın netic~lt!nme _ Fransız ~skeri heyeti reisi General h {tn a~ ~e eni gu7uş t ı;lar~ 

1
ve Trevez ve Coblenz hapisanelcrinde bu 

Sinden önce Moskovaya askeri bir he- Doumenc!'I kabul etmiştir. ~neral da 1 aFrın u aharı mdı yon lışıra ~n .. az 
5
a
0
- lunmaktadırlar. Gestapo bu işde mu • 

b ·l"'h M k d .. .. ır. uar s asın a, açı gunu . b" bot . olmadıg~ı bı·r uı· Yet gönderilmesi hakkında diyor ki: Doumenc, ı a are os ova a goru - .
1 1

. k tind t' t 
1 

sarnmım ır sa aJ ' -
İ · .. 1 k 1 1 ·· · d .. h.m bir mı yon ırn ıyıne e em ıa op ana- istimal bulunduğu kanaatinded·r. Mü-

..e ngiliz hükfımetl, 'Sovyıtetlerin sıya: şu ece~ m_:s:,,: er uz:nti~ ekmul ı . cağı tahmin edilmektedir. Amasyada zelzele aı formülleri hakkında ngilteredeki teknik muzca.Nt:reye ış ra ey eın1ş ~ • teahhidlerden bazıları aşağı kalıteli 

'

l: h .. · Sergı sarayı ik 11 ı 4 il k Amasya 1 (A.A.) - Bu gece saat 2:.~,45 u.p eler çok kuvvetli olmasına rag - tır. (AA) K-lt-
1 

t malzeme u anmış ar ve yı ı 
İzmir 1 · · - u urpar ~ n p1an mucibince saklanılan çimento • de hafıf bir yer sarsıntısı olmuştur. Ha-• ·ı· N 1 3 Danz·ıglı· Berıı·nde yapılmakta olan sergi sarayının inşa- ıardan istifade etmişlerdir. sar yoktur. ıngı iZ azır arı atı diin akşam bitmiş ve bina fuar ko- ................................................... ............. ... - ............................. ·-- ·- ·····-··-- -

harice gitmiyorlar idama mahkOm edildi ~~~~~i ;~~~:~y::ri~~~:::~ ~~~:~~~ : ~ Sabaht an Sabaha 

Londra 1 (A.A.) - Her yıl parlftmcn- Varşova 1 (A.A.) - Danzig'den bil- tır. il Cinnet ve cesaret 
to ~mın b:iyük bir kısmmm tatili ya- dirildiğine göre, Danzig polisi birkaç Almanyaya gönderilen 
bancı memleketlerde geçirmeleri mutad gün evvel tevkif edilen 300 suçludan 
olduğu halde, bu sene on beş gün kadar bir kısmını dün Berline nakletmiştir. mektublar açılıyor 
Antibes'de ikamet edecPk olan sıhhat na- Bunlardan üçü ve ezcümle Danzig iş- Londra ı (Hususi) - Birçok iş sa-
tırı Elliot müstesna ol~ak üzere bütün çi lideri Ottoviller idama mahkum ol- hibleri posta nezaretine müracaatlc 
11ilzırların ya İn.gilterede, \•eyahud İs - muştur. Almanyaya gönderilen ve Almanya -
k<>çy~da kalacnldan kayda de~r. bU: ha- Telgrofta, Dan~ vatanda~arı~ın dan gelen mektubların açılmıŞ oldu -
~edir. Kabine azasından ekser1sı ikı ay- Berlin çıahkeınesi tarafından mahkum - d n şikayet etmişlerdir. 
~ tatil devresini, icabında heme? Lon- edilmesinin serbest şehir statüsüne gu~ ~h zamanında hiçbir veçhile mu. 

ı aya gelebilmek için, kendi malikAne - açıktan açığa muhalif olduğunu kay- h .k ug .. sterilcmiyecek Alınanların bu 
erinde . kı-....ı:- d ...:ı.tedir ı o 

geçtrece u:ıuu. eyleın'!::A · hareketi, King-Hall'in Almanyaya gön 

Çinliler bir şehir Yeni İspanyol kabinesini 
daha geri aldılar Franko teşkil edecek 
Ohun-King ı (A.A.) - Chekiai ajann Hendaye 1 (A.A.) - Emin bir İs -

hudirtyor: panyol membaından .bildirildiğine gö-
Çin kıt'eları şiddetli bir muharebeden re yeni kabineyi General Franko teş

~::ı-a atan-Do--Ao şElbrin! istin:lad etn jı- kil edecektir. Yeni kabine, azasının lis 
l' dir. Japonlar evvelce bu şehirde ka - tesi yakında Burgos'da neşredilecek -
,,,a'Ya Çıkarak lbazı noktalar•nı işgale mu- tir. 

\ı.~ak olmuşlardı. Japonl.ar agrr zayiata Ayni mentbadan bildirildiğine göre 
ı:~rdır. . . . Ge!!era.l Queipo de Llano, bu ~afta i -

bU.cLrı.tı.g-~on.g 1 (A.A.) - · Chek1aı aJansı çinde Italyaya ~decek olan I~panyol 
Yor· askeri heyetine nyaset edecektır. 

Ç~an.ghay ile Nan.kin arasmda bulur.an =============== 
\> er kuvvetleri, düşman meV"!ilcrine mu- sunu bir ~skınla ele geçirmışler ve rrü-
a'-lakiyetli !hücum1ar yaplJ!ışUırdır. him miktarda lharb malz~me~i iğtinam et-
Çınıner dün Jap6n1amı cephane depo- mişlerdir. 

dermektc olduğu rnektublan ele geçir 
meae matuf bulunmaktadır. 

b 

Almanyada harbin ilAm 
yıldönUmU 

Berlin 1 (A.A.) - Havas mulıabiri bil
diriyor: 
Almanyanın ilanı harb edişinin '25 inci 

yıldönümü yarın Alman ordusu tarafın -
dan kutlanacaktır. Akşam bütün Alman 
şehirlerinde fener alaylan alacaktır. H:ılk 
bu tezahürlere iştirake davet edi!ll'ek -
tedir. 

(Telgraf haberlerimizin devamı 
11 inci sayfadadır) 

Bir İngiliz yazı makınelerinı sıra y.a dizrn~ cayır cayır mektub yazdırıyor. 
Daktilolar lkanter içinde günde birkaç bin mektub yazıymlar. Bu mektublar 
Almanyaya, Alman halkına gidiyor. Tıcaret ve telefon rehberlerinden toplan-

mış adreslerin snhiblerı hergün bu mektubları alıyorlar. Ve Alınan otorıte
si bu mektublann Almanyaya girrnelerıni onliyemiyor. Çünkü harb 
yoktur ve muhabere serbesttir. Bu mektublar Alman milletine şu fıkri 
~~~= . 

- Sul'hü sev, seni harbe S':irfik!ıyenlere kapılma! 

* * Bir Alman. geniş bürosunda b!!"~ok daktilolara kumanda ederek CraMızca 
lisanı ile her gün binlerce mektub yawırıyor. Bu mektublar Fran.:.ız aha!ı
sine gönderilmektedir. Me'ktublann neden ibaret olduğunu anlalmağa tJe 

lüzum var: - Menfi propaganda. 

** Ha:rıb ilan edilmiş değildir. Harbi iüın etmi~ salB.hiyet.U ağızların Ağus-
tos içinde lbir şeyler olacağını ihsas etmelerine, kara, denız ve hava kU\' -

vetlerinin hailb manevraları yapmalarına rağmen henüz silfıh patlamış de-
ğildir. Fakat Avrupa milletlerinin sinirleri gerek harb şayıaları, gerek 
müSbet ve menli propaganlarla öyle gerilıniştir ki medeniyet dünyasının 

asıl hareket ve ha.yat. noktası oian ticaret, san'at, fikir bu mütemadi telkin 
ve tedhişlerle haıt> devrinden beter bir hümma nöl>etine tutulmuştur. Al
manyada maişet darlığı. Japonyad:ı. barb !bıkkınlığı henüz resmi harbler 

ilan edilmeden ba~amış bulunuyor. Bu mağşuş ve bulanık moral içmde 
lharb istiyen lid.ederin cesaretmi ~:nnetten ayırmağa imkiı.n var mı? 

'3JUl!/ıan Cahid 
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Sinema faciası 
Yaralananların sıhhi vaziyeti düzeliyor, sinemanın 

itfaiye den ruhsat alınmadan açıldığı anlaşıldı 

Dünden itibaren belediyede açılan 
Jnuhasebe kursuna 58 memur iştirak 
etmiştir. Kurs her sabah saat 9 dan 12 
ye kadar devam ebnek üzere 8 ay im
tidad edecektir. 

~aksim kışlas.ına kıymet takdir edildi 

Taksim kışlasınm belediyeye veril
diğini yazmışttk. Belediy~ Takdiri 
Kıymet Komisyonu binanın kıymetini 
otuz bin üç yüz lira olarak tesbit et -
mfştir. Bu para Maliye Vekaleti hesa
bına bankaya yatınlacak, Tapu mua
melesi tekemmül ettikten sonra kışla
lar yıkılacaktır. 

Batmak Üzere olan san
daldaki gençlerin direğe 
asbkları gömlekler kaptan 

tarafından görüldü 

Ajustos 2 

Temdid keyfiyeti dün alakadarlara bildirildi, mü
zakerelere Pariste devam ediliyor 

Çukurova mıntakasında ekilen pa • 
muk sahası 199,542 hektar olup, bu -
nun 151,749 hektarı Seyhan VilAye -
ti, mütebakisi İçel Vilayeti dahilinde
dir. İstihsal miktarı beher balye 100 
kilo olmak üzere 187,327 balye tah -
min edilmektedir. Bunun 108,062 bal 
yesi yeıfü, 79,265 fbalyesi kr:eWland -
dır. 

Geç.en senenin Temmuz nihayetinde 
yapılan tahmini 202,000 balye idi. 

A!man permi bürosu malları
mızm bedeller inden iskonto 

yapıyor 

Memleketimizden son aylarda Al -
manyaya mamul ve yanmamul deri 
ihraç edilmektedir. Satw kondüsyon
lan ve kaliteleri alıcı ve satıcı arasında 
tesbit edildiği halde, Alınan permi 
bürosu sa1iı.cınım fikri:n!i sormıyarak 
yüzde 1 O : 20 nisbetinde iskonto yap
masını ithaiatçı fjrmalara emretmek
tedir. Bu vaziy'et ihracatçılar arasın

da fena tesirler yapmakta ve bunun u
zun muhabereler sonunda fiatlardan 
bir miktar tenzile muvaffak olmak i
çin yapılan manevra olduğu zikre • 
dilmektedir. 

Diğer taraftan bir ihracatçı firma -
sı da mıntaka ticaret müdürlüğüne 

müracaat ederek İtalyan ithalatçı fir
malar1,nıın çıkardığı 'baz.ilı müşkulatilar 
hakkında malumat vermiştir. 

Arnkadarlar vuku bulan müracaat -
leri tetkik ederek mahiyeti itibarile 
mühim görüienleri Ticaret VekAletine 
bildirmektedir!er. 

Felemenge tutun satılacak 
Dün şehrimize Felemenk tütün fir

malarından birinin mümessili gelmiş

tir. 
Mümess.il, ş~rimizd.e bir müddet 

kalarak tütünlerimiz hakkında tetki -
kat icra ve ehemmiyetli miktarda tü
tün mubayaası için temaslara geçe -
cektir. 

Felemenk sigaralarında yüksek ev
safta tütünlerden harman vücude ge -
tirllmekte ve bir müddettenberi bu -
na iyi cins tütünlerimizden karıştın! -
maktadır. 

Temaslar müsbet netice verdiği tak
dirde yüksek kalite iiitün1erlmfaden 
bir hayli miktarın satılması mümkün 
olacaktır. • 

Mubayaa edilecek tütün miktarının 
5 milyon kiloyu bulacağı söy'lenmek -
tedir. 

Borsa idare heyeti toplandı 

Denrbx:llSk 1cıatıı tamfmdan tımıt1b e - ibidesine giderek bfr çelenk koymuşlat" 
&in. Taık - B.umen ye.liken ~ dır. Rıesim dCJ6t Rumen d "zcll · ·Tak-
~ etmek Otr.ere ~ gelip. Mo- em ennı 
cfi ~ )ll8lltfm yarıflıta"ı yapın Ru _ etm A.bidesi önünde bu merasim csnasın-

men dıen!:ııofJıerl. dün TabJm Cümhurtyet da prermektedir. 



SON POSTA Sayfa S 

-[ AnBaralllar CanBırıda ) 
Antalya yakında temiz 

suya kavuşuyor 

Mudanya sağhk yurdu 
kapanmaktan kurtarddı 
Kazada susuzluk başgöı· 
terdi, belediyenin bu iıi 

halletmesi bekleniyor 

Çankırı .Aııkaranın çok güze~ bir aayf ~ haline plmlt bulunmaktadır. Her 
Ps111r sabahı An.karadan kalkan tren yib ~ .AnbNhyı buraya tqır. ailelw 
1'~ fıçecekleri ile gelirler. Beho e1ıere., gazb>laı-a. ballara dalılırlar, eeç 
'Nlcte ıkadar gtilüp eğlenirler. A.qam tn nilıe de Ankaraya dönerler. Afalıdald 
Nltlnlv btr Pazar günü Çankırıya aka eden ballan bu aqfiye 19hrlnde nuıl• 
vakit~ ta.blt etmektedu. 

Belediye 350,000 liralık bir istikraz yaparak halk~ 
mikroplu ve kireçli sulardan kurtarmıya karar verdı 

' 
Bursa (Husust) - Mudanya Bursa

nın bir sayfiyesidir. İstanbulda iBo -
ğaziçine, Adalara ve sair yerlere yazın 
göç edildiği gibi şehrimiz halkı da ek
seriya, yaz günlerini g.eçirmek üzere 
Mudanya~ gideiilft'r. ıBuı-sanı.n deniz 
havası ihtiyacını Mudanya temin etti
ği için hususi ibir ehemmiyeti vardır. 
Son senelerde Mudanyada imar faali
yeti çok artmıştır. Hayri İpar şehrin 
iman için birçok nakdt yardımlar yap
mış olmakla beraber ayrıca da Mütare 
ke evi gibi tarihi bir eseri meydana çı
karmış. yüz yoksul çocuğu be6leyip 
büyüten ~ okutan bir çocuk yurdu 
açmıştır. ıBu yurdun ayrıca mekteb 
kwnından istifade eden yalnız öğle ye
meği ve elbiseleri temin edilen 40 yav
ru,.,u ile, orta mektebde okutturulan 
14 talebe vardır. Hayri İpar annesi 

Antalu~ şelıilı?leri ve Bele diye Reisi L(Jt/f. Gök~e namına tesis ettiği (Şaziye Rüştü Bağ-
.Antalya ('Hususi) - Değerli Bele- etmiş olan Gündoğmuş kazası az za - lık Yurdu) adında çok mükemmel ve 

<1fy~ Reisi Lfıtfi Gökçeoğlunun iki se- man içinde ehemmiyetli bir. faaliyet meccani bir doğum evi tesis etmiştir. 
lledenberi devam eden çalışmaları sa- gösterilmek suretile oldukç.a ımar 8 - Doktor operatör Bilrhan ôncel'in 
}'esinde Antalyaya bir ~uçuk seneye di-~miş, c~var mambalardan su getiril - idaresine tıevd1 edilmtş olan bu yurd 
kadar içme suyu geleoektır. mış, yem dükklnlar ~ fırın yapılmış, l 2 yataklıdır. Bu nisbette olarak bir 

Anka.rcı tenezzüh ırenl Kalecik wıc.
S/011'Un4a i.ken halk tlf11ecckıerlm 

tedarik eder 

Tren Çankın WA-~yonunda durdu.Ds 
zaman Çankınlılar An.lca.ralılan b~Z. 

ka.r,Uarlar 

iBir çok hastalıklara sebeb olan ha • caddeler tanzim edilerek bir kaza mer hastanenin tekmil ihtiyacını karşıla -
1fhazırda halkın içmekte olduğu İske- kezi olmağa layık bir şekle konulmuş- yan asrl ve modern kontör ve daireler
le suyunda salAhiyetli mütehassısların tu. Fakat bu tekAmüle rağmen hO.kft- le techiz edilmiştir. Yalnız mevsim do
Verd.ikleri rapora göre otuz sekiz dere- met konağı gayri muntazam ve teşki - layıstle şehirde su azlığı başgöstermiş, 
ce kireç ve bir litre suda bin aded lAtı istiaba kM.i değHdı. Bu kere bu belediye de bizzarure mevcud suyu 
•l<:oıı Basil-. bulunduŞu tahakkuk et- ihtiyacı temin içi~ yeni bir bina ya~ıl- idareli ku.11anmıya mıecbur kalmıştır. 
iniştir. Şu hale nazaran bu su jçilir ka- masma karar venlerek cl h bin hra Bundan da bu doğum evi fevkalAde 
hiliyette olmadığından sıhhi bir suyun sarfile betonarme ve asra w uygun bir müteessir olmaktadır. Çünkü susuz 
getirilmesi zaruret haline ge-lmiş ve hükfunet konağı yaptınlmaga başla - hastanenin yaşamasına imkan yoktur. 
~elediye Reisi Lfıtfi Gökçeoğlu Anka- nılmıştır. Bu bina 939 Mart ayında ik Burasının yirmi saatlik su ihtiyacı dört ... 
taya giderek asırlardanberi koca bir mal edilmiş bu~unacaktır. t.ondıur. 
iernleke~ nüfusunu zehirleyen f:n~ ~u EIA ~d H t bayramı Bir sureti hal bulunarak bu su temin 
ban şehrın kurtarılmasım temın ıçm aZI~ a a ay edilememiş, Bursa w kazalanndan 
b~1~iyeıer bankasından üç yüz em va Lozan günü başka, memleketin daha uzak yerıe -

n lira istikraz akdine muvaffak ol - rlnden bUe buraya tedaviye gelenler 
tnuştur. bulunduğunden, daima faal bulunan 
tl ~hre a:40» kilometre mesafede Bey- bu sağlık yurdunun bu şerait içinde 
agı ınevkiinde bulunan Tekirpınarı çalışması imk'fuısız görühnüş, tatn e-
·~Yunun mikyası sekizdir. iBu su on dilmesi bile düşünülmil§tür. Fakat ça-
: tı ay sonra Antalyaya gelmiş bulu - lışkan !bir doktor olan müdilr Bürhan, 
acaktır. gene Hayri İpar vasıta.sile bu işin hal-
Senelerdenberi içtikleri mikroblu Uni temin etmiş, ayrlal sırf hastarıeye 

~dan kurtulacak olan Antalya halkı mahsus ve münhasır olmak ü:r.ere bir % işde amil olan belediye reisi LUtfi su deposu teslcrtne baıılarunıştır. İnşaat 
~ kçeoğlunn derin bir sempati besle- epeyce ilerlemiş su rootörleri de gel-

ektectır. miştır. Bu tesisat bittikten sonra do-
4.tatUrk caddesinde yeni kanal açılıyor ğum evi kendi suyunu kendisi temin 
~ biğer taraftan bel-ediye Atatürk cad etmiş olacaktır. 
~sindeki eski devirden kalına kına • Hastane iki sene evvel tesis edtlmiş-
a~ ll1e<!rasını değiştirmek ve caddeye tir. Doktor bu müddet zarfında mu -
rr rı bir güzellik vermek üzere bu ge- vaffaklyetli ameliyatlarla birçok va -
~ Caddenin tam ortasında bir buçuk dandaşın hayatını kurtarmış olduğun-
n t.re genişliğinde ve kapısının biraz dan böyle hayırlı bir müessesenin ka-
.. ~rısinden başlıyarak Yenikapı polis patılması gerek .Bursa ve havaltsi ve 
~kolunun önünde eski kanalla bir- bizzat Mudanya için cidden büyük bir 
tır ek üzere yeni bir kan.al açtırmış- Bütün yurdda oldugu~ aibi ElAzıgw da kayıp olacaktı. 
dt · l<:analın mühim kısımları ikmal e- . e· ----------

llİlek ü d' da Hatayın ana vatana ıHıakı bayramı S ölünde b·ır genç 
~ir ~re ır. ve Lozan günü coşkun bir şekilde kut- apanca g 

ta şerıd gibi caddenin ortasından u 1 1 ··tır Y\ı.karıdak\ resimde orta bo"'guldu nacak 1 l v 1 . :u arunı.:ş . 

Halk f.ltaıyon cad<!esinderı böyle 
yıbın vı~ın tıe neg'e ile ıehre 

do./}ıhr 

Bir kısım hdJ.k bağlara, bahçelere, göl
geliklere dağılır, gıbtcş in71U?ğe b<l§l<ı· 
dı.ğı zaman ise Anl:aralılar istasyon 

gazinota·.oıwı dolarlar 

Ankara • Kızılcahamam - Gerede 

Çankınnın bütün gazinoları nefıs Çan
kıln dondurması yiyen Ankaralılarla 

dolar 

ırada tren saati beklcnır. Muayyen 
vakit gelince herkes kompartimanına 
çekiliT, aon konuşmala-rcia:ı sonra katar 

hareM.ı eder 

Muradhda köpekler imha 
hetı . 0 an bu kana ın sag ve so cı- mekteb baş muavini Ömer Kemali nu- ı · B ·· S 
d erındeki yolları birbirlerine rabte- k .. 1 k ,--1\rü Sapancadan yazı ıyor. ugun a - Kızılcahamam (Hususi) - Bu sene Muradlı (Hususi) - Sıhhiye me • 
ecek b tu sov er en 'IS" yorsunuz. lA · da bir boğulma hAtlisesi Kı L. ha tltt ütün köprüler ve kanalın her ~ panca P J~ . .. .. Ankara-Kızılcahamam, zı1';a marn- muru Adil Gürkaynak Muradlıdald 

şosesi yapıhyor ediliyor 

~l' k.ıs.ıın kenarlarında çiçek ve çimen- lzmirde sarhoşluk yUzUnden olmuştur. Izmi~ .. suadı~e koyund~n Gerede şosesinin ikmali inşaatı için son köpekleri zehirlemektedir. Bu suretle 
~l ekılerek esasen mevcud ağaçların . I . t Sapanca tenezzuh~ne iştıra~ ~en yı:- derecede bir faaliyetle çalışılmaktadır başı boş mahalle içlerinde hiç bir kö -
bt gelediği bu cadde cidden çok güzel iŞ en~n emaye mi beş yaş~da Al.ı Rız~ . ısm~ bır Bu yolun Gerede hududundaki tamira- pek kalmıyacaktır. 
~~ 1_llanzara arzedecektir. Belediye İzmir 31 (Hususi) - Bu akşam fehri - delikanlı yüzme bilm~~ ve plAJ .ma- ta muhtaç on kilometrelik kısmı tama-
~(!t~ın imarı hususunda da ehemmi - miz hapishanesi önünde bir cinayet ijlen- hallinde rnwaa~e:ıef t.~hlısıye v tertıbatı men ikmal edlimiştir. Dokuz kHomet- Domaniç nahiyesi kaza oluyor 
C··ı ça~ışınalar göstermektedir. mi:ştir. B~~alı Mustafa ~in~e biri .~r: ~~lurunadıgı ıçın g~lde bogulmuş ve resi ise bu senenin Ağustos sonunda 

lttıdogınuş kausı hünfımet konağı hoşluk yuzunden Ahmed ısmınde bırını ıkı saat sonra ~edı bulunm~tur. tamamen bitmiş olacaktır. Mütebaki Bursa (Hususi) - Son Posta'nın 
~ yapıbyor kalıbinden bıçaklıyarak öldürmüştür. Ka- Hadisenin bır. kaza neticesı. meyda- yirmi iki metrelik ikinci kısmı da Ey- neşriyatını nazarı itibara alan hükt1 -

Undan birkaç sene evvel teşekkül til yakalanml§tır. na geldiği tabının edilmektedir. 101 gayesine kadar ikmal edilecek, Ge- met Domanicin kaza haline getirilme-

Pazar Ola Hasan ev Diyor ki: rede hududuna kadar olan şose tamam- si hususunda fiili teşebbüslere başıa -
. l~acaktır. mıştır. 

~~======~===========~=======~~~===~~~~~~S ~brn~u~hamam~~~~ Buc~~~~~~n~nhlrhaf 

tftı- ~.asan Bey gazetele -
bırınde ıg" •. ·ı· ı· ozume ı ışı ..• 

. . . İstanbul rasadhanc - . 
sinde . .• 

... Bundan sonra bir ild 
kadın çalışacakmış ..• 

Hasan Bey - De~k İs
tanbulun günde dört de.fa 
değişen havasile erkekler 
başa çıkamadılar. 

oe bu şosenin bir kısmı geçen sene ta evvel tetkik için bir heyet bu nahi-
müteahhidlere ihale edildiğinden ik - yeye gelmiştir. Heyetin bu maksa~la 
mal edilmiş idi. Diğer kısım da ikinci geldiğini haber alan halk yollara do -
tQŞrin gayesine kadar hiç bir mazeret külmüş, heyeti karşılamış, sevinçle -
kabul edilmemek şartile müteahhide rinden kurbanlar kesmişlerdir. 
ihale edilmiş olduğundan inşaata son Heyet icab eden tetkikatını yaptık • 
derece bir gayretle devam edilmekte - tan sonra müsbet vadlerle Domaniç -
dir. ten ayrılmışlardır. 

Bu suretle senelerdenberi birçok ka- ===============s 
1.alara sebeb olan arızalar ortadan kal- kamyonlar srbest olarak emniyetle se
kacak, önümüzdeki kış mevsiminde ferlerine devam edebilecekler ve mü
~rek Gerededen ve gerek Kızılcaha - nakalat günlerce inkıtaa uğramaktan 
marndan tahrik edilecek otobüs ve kurtulmuş olacaktır. 



6 Sayfa 

( Hndiselcr Karşısınd~ 

TELÖF HOR uzu 
cEvvelki gün Yedi1:u1c> haricinde baJı- :fevkalade kıı'biliyetlnlz bUtUn İstanbullu

çıvan ômer ismirufo · iTine aıd tdif eşya larca malfun.. ~atta pek !akı.nda m.ihri 
çaldıktan sonra kCJ.CjaTkC;n yakalanan Ha- sadaretin uhdeıerlne tevdı edileceğ1 ıa • 
san dün ciirm.il meşhud mahkemesine rrı- yiası var. 
tim edilmiştir. Malıl:cme Hasam'l't suç1.ı.nu Vali, adamının sıöıünü kesmiş: 
•abit görm:Üf ve bundan evvel bu §ekil:fo - Bütün bunlar yalan amma, dem.iş. 
birçok hırııilıklar yaptığını tesbit ctmq sen gene söyle, hoşuma gidiyor.> 
ve 81.LÇluyu. bir ıene yedi ay on beş gii.n Ne Ömer bir müeUtftir, ne Hasan Ö -
hapse mahkum ede,.ek derhal teı•kif et - merin telif eserini kendine malettiği için 
... :..+ı mahkfun olmuştut'. Bu alelade bir hırsız-
.. ~Hr •• 

Bu haberi, evvelki günkü bir gazete - hk vak'asıdır. (Muhtelif) kelimesi mü -
den harfi harfine, noktası nokt&sınn kol>' rettib ve musahhihin müşterek hatalıın 

yüzünden (telif) şeklinde çıkmıştır. Bu -
ya ettim. b 

!Bir bikftye vardır: nun böyle olduğunu bildiğim halde, aş-

c Valilerden biri b1r :ı famını lstanbula 
göndermiş. Adam bir müddet İstanbulda 
kalmış, döndüğü znman vali sormuş: 

- İstanbulda benden bah~dıyorlar 

mı? 

- Aman efendim nasıl bahsetmez1er, 
sizin dirayetiniz, sizır. fetanetiniz, sizm 

tan aşağı okudum. bi-t daha, bir daha oku-
dum, ve sonra: 

- Oh olsun, hak etti. Başkasının telif 
eserlerini kendine maletmiye kalkmasay
dı. 

Dedim! 

C Bun an biliyor mu idiniz ? ~ 
Midi kanalım açan Fransız 

tahsildarı 

Yengeç ve istakozlarm 
neşvuneması 

Hayvanat alimlerinin tetkiklerine 
göre yen.geçler ve istakozlar en az za· 
manda neşvünema bulan hayvanların 
başında gelir. Bir yengeç veya istakoz 

Piyer Rik adını taşıyan bu adam doğduğundan iki ay sonra kemal dev -
bir tahsildardır, Fransada tahsildar - resini bulmuş olur. 
lığı ile değil, Midi kanalını açmasile * 
şöhret bulmuştur. Bu kanalla Tuluz Yüzen kilise 
ile Narbon arasında Akdenizle Atlas 
denizini birleştirmiştir. İşin garibi ka
nal bitmeden üç hafta evvel ölmüş ve 
eserini görememiştir. 
Diğer taraftan kanala 340 milyon 

frank sarfedildiği halde o zamanki hü
kfunetbı biltçesf bu mikdarın ancak 
dörtte birini doldurmakta idi. 

* Bir kUçUk bahğm yarısile bir 
buyuk bahk avlanır mı? 

,-==~:..:N-_~::: . 
·:. ......... ·:·: ·::.\.::.ı: .•. ··... -, 

~·' .. ..-,.., 

Amerikalı milyonerlerden meşhur 
Armstrong'un karısı dünyanın en meş 
bur balık avcı.larındandır. Yukarıda 
resmini gördüğünüz balığı ortasından 
ikiye bölmüş, bunun bir parçasını ol -
taya takarak on kilo ağırlığında bir 
balık avlamıştır. 

Arjantinde Parana şehrınde bir ge
mi vardır ki Cristo Roy ismini taşır. 
Hakikatte ise yüzen bir kilise halin -
dedir. Şehrin başından sonuna kadar 
mütemadiyerl gidip gelir ve halkın ki
lise ihtiyacını temin eder. 

* Nüfus kaydı usulU 
A vnıpada ilk 

nüfus kaydı usu -
lü Fransad-a tat -
bik edilmiştir. Bu 
usulün tatbiki hak .,.M..ı....,..,..L..J 

kındakı emirname 
kral birinci Fransuva tarafından 10 A -
ğuS!bs 1539 da imza edilmiştir. .............................................................................................................................. 

Bir eski hlklige 
Aııkarada oturan bir erkek okuyu
c~ Bay Ahmed Nurı bana eski bir 
dereli. arasıra sızlıyan eskı bir derdi 
anlattıktan sonra: 

- Muhakkak ki karımı sevmiyo
rum. ve elful on yıl evvel kaçırmış ol
duğum fırsatın acısı ile- yanıyorum, 

diyor. 
D11Ckat ettim: Bu okuyucum on yıl 

evvel ıkaçırdığı genç kızı o vakitten· 
beri lbir daha görmemiş, kendisi An
karadadır, o ise İzmirdr. 

Bu nokta bana tanıdıklarımdan bir 

et.k:eğin yıllarca evvel anlatım; olrluğu 
bir lhlkfiyeyi hatırlattı, o da bu okuyu
cumun vaziyetindeydi, ve bana sık sık 
derd yanı~rdu. fakat kendısini bir 
gün biraz ferahlamış gördüm, bana a· 
şağı yukarı şunları söyledi. 

- Bugün haita arnsı tenha olur dü~ 
şüncesilc Saiacak plôjın::ı gitmiştim, 

gerçekten tenha idi, denize girip çık
tıktan sonra kuma u.amdım, b!= aralık 

gözüm üç dört metn ilerde bir aileyo 
ilişti, lbir genç kadın çocuklarile meş
guldü. birden titredim, bu genç kadın 

Mebrure idi. On sene evve1 o bcnım 
seıvdiğim Mebrure, elan alamamış ol

manın acısını çekmektP olduğum Meb
rure ... Fakat ne kadar da değişmi~ti 
yarab'bi! Benim gözlerimin önünden 
bir türlü gitrmyen ince genç kız haya
lioo rnukaıbil kalın bir vücud, geniş 

kalçalar .. esmer bir ten .• sesi de de
ğişmişti, o beni görmemişti, kim bilir 
belki de tanımarnışt:, görünmeden, ts
mrunadan oradan kaçtım ... > 

Ve bu genç o vakittenberi bana bir il 
daha bu genç kızdan bahsetmedi, ka
rısını elan sevmemekte olduğunu bilJ-

yol'um, :fak.at kendisinde hayat acısı 

artık o kadar şiddetli değildir. 
Aziz çocuğum, eskı bir fotografını 

bul, lbir yenisi ile karşılaştır, aradaki 
farka baık. o da tıpkı öyledir. 

TEYZE 

SON POSTA Ağustos 2 

Mernur cebine üç lirayı bekçinin habersizce koyduğunu 
iddia etti, mevkufiyetinin devamına karar verildi 

Langada Mimarkemaleddin mahal -1 Suçlunun ibuı ifudesı:n) müteakıb 
lesinde bekçi Petürgeli Ömerden üç müddeiumumi; suçun 1609 'numara!I,? 
Hra rüşvet almaktan suçlu ve hakkın- kanuna uygun olması itibarile mevku.. 
daki tahkikata bir müddettenberi ikin- fiyet halinin devamını ve zabıt vara
ci sorgu hAkimliğince devam edilmek- kasındaki ~ahidlerin celbini istemiş • 
te bulunan polis Şakir dün tevkif edi- tir. 
lerek asliye 3 üncü ceza mahkemesine Mahkeme; tevkif kararını tasdik e-
sev'kedilm \iti.r. derek şahidlerin celbi için başka gü -
İstintak kararnamesinde, polis Şa • ne bırakılmıştır. 

ki:111 be~çi ?~~~den 3 lira rüşvet ~ı- Bir çoban 14 yaşında bir luzı 
dıgı sabıt goruluyor ve bu ha:reketın 
ceza kanununun 213 üncü maddesine kaçırırken yakalandı 

~ksiz yaz olmndığı gibi çiçeksiz yaz 
modası da olmaz. Kumaılarda çiçeğin uygun olduğu ıyazı.leyordu. Şilenin Alacalı nahiyesine tabi Ker 
tfu'lü türlüsünü gordünUz. Hatta örgüle- Mahkemede SÔrguya çekilen suçlu: vansaray köyündeki Karatepe çiftliğin 
re de kim bilir kaç çeşidini yaptınız. Fa- «- Ben 26 senelik memurum. Bu de çalışmakta olan Mehmed Topal kı-
kat zannetm~ ki bu kadar canlı, bu ka- müddet· içinde en küçü'k bir lekem zı 14 yaşlarında Emineyi ayni köyde 
dar alıcı ~ neşe'li olsunlar. dahi yoktur. Bekçi ömer ötedenberi çobanı!~ yapan Cideli Mustafa rorlla' 
Şu minimini demeUere bakınız. Nasıl vazif.esinde ihmali dolayısile tarafım- kaçırmak istemiş ve kızı bir hayli sü • 

eli~ tutulacak gibi. Bu tabiiliği yapan çi- dan rapor edilmiştir. O da buna kar- rüklemiştir. Eminenin feryadını duvan 
çeklerin Jrn'bartma oluşudur. Alelade şıhk olmak üzere aleyhimde bu rüşvet köylülerin müdahalesfle suçlu eme ı
brodelerde onu mümkün değil bulamaz- suçunu tettib etmiştir-> demiştir. line muvaffak olamamı.ştır. Müteca • 
sınız. Hakkında tanzim olunan rüşvet za- viz çoban tevkif ve adliveye teslim e-

Tecrübc ediniz. Sizi çok eğlendirecek. bıt varakasına ne diyecegi sualin)' dilmiştir. 
Çok !hoşunuza gidecektir. Hatta yeni bir de: Memnu mmtak"da resim c·ken 
Brg.U örnı.eseniz hile eski ördiiklerinizden 

«- o uece devriye vazifesile Mi - b'ır ecnel<Aı muhakeme edı" ldı' yeni kalanları lıöyle süsleyiniz. Tıpkısı eı • U 
olmasa bile iyi bir tesir yapacaktır. Fa- markemaled.din ma!h~l€Eil( I ' ~1difUn 
kat modelin köylü tarzı kır demetleri vakit 1>ekçi Ömeri gene vazifesi ba -
için her şeyden daha muvafıkttr. şında btflamadıım. IMüieaddid defalar 

düdük çaldım. Nihayet yattığı kulübe-

Brode modeli ye gidip kendisini uyandırdım. 

Memnu mıntakaya girerek rE>sim 
çektiği iddias;le tevkif olunan Alman 
tebeasmdan Vilhelm Kermen'in mu -
hakemesine, dün asliye 2 nci ceza ma1' 

kemesinde bakılmıştır. 

1 
Bu vaziyet karşısında ömer, «Aman Müddeiumumi; suçun mahiy<'ti ba

l beni rapor etme.. Sonra elaneğimden kınımdan davanın gizli görülmesmi is 
~olurum> diye boynuma sarıldı ~ bu temiş ve mahkeme de talebi ikabul et· 

esnada da 'lmputumun cebine bu üç miştir. 
l 1irayı koymuş. Ankara inşaat okulunda muallim ol-

Sabah merkeze .geldim. üzerimi a- duğunu söy1iyen 6Udlunun hrırt~keti, 

radılar ve bu parayı buldular. Ben 
rüşvet alınış değilim• demiş ve tahli
yesini istemiştir. 

ceza kanununun 135 inci madde:: he 
uygun görülerek mahkemeye sevke -

dilmiştir. 

( Sivasta Hatay ve Lozan günleri ) 

.. Bu brode ~!inden muhtelif şekil
lerde istüade edebilirsiniz. Masa, tepsi 
örtüleri yapabilirsiniz. İşlemesi basittir. 
Fakat .gözü:nüme büyüyor.;a ~anaviçe 

yapınız. 

Kollarda ve bacaklarda 
çıkan tüyler 

ıBacaklar<laki, kollardaki tüyler yazın 
fazla göze çarpmaya başlar. Bilhassa 
p!ajlarda, çorapsız gezenler içın her gez
dikleri yerlerde ... 

Kadınlar, güzelıiklerini bozan bu faz
lalıktan kurtulmak üzen' türlü türlü va
sıtalar kullanıyoılar. Alışılan her şey ko
lay ve iyi gibi görünür, fakat çok defa 
mahzurludur. 

Tü 1 
. ·zı k 

1 
.k Sivas (Hususi) - Şehrimiz ve çcv-j donabldı, milli oyunlar oynandı, Hal .. 

y erı gı emenın en o ay ve pratı • . d H t te ka k · .. .. d ır:r t ta 'hini t b' ed r· d . B' .. b k ğ k .. r resın e a ayın anava na vuşma - evı onun e na ay rı es ıt en 
usu u .şuk' duamlr. ır ço. a aşı 1 k ok·sıJen ı sı ve Lozan yıldönümü büyük teıahü- kapı çok beğenildi, kahraman asker -
suya ı ı a rnay; arnonya atınız. tl b" b h 1 i d ı ri · · 'd n--· ·· 
B

. fı ·ı h d . 'k b' :ı.. • ra a ve ır ayram avası ç n e can- e mız resmıgeçı yaptı. ı~ım to -
ır rça ı e, ya u ıncecı ır •uagetın .. 

l ki 
.. _ .. B dan kutlulandı. Söylevler verildi, şe - rende bulunanlardan bir kısmını göS"" 

ucuna san mış pamu · a surunuz. u . 
ahlu

Al "· k d 
1 

. . . hır baştanbaşa bayrak ve elektriklerle termeh"iedir. m J\Uruyuncaya a ar esırını ya- · 
par. Yani tüyleri açar, sarartır. Kurur haftada bir sü.r.nek kUf gelir. nızı lrullanmadan evvel kaynar suya ba· 
kurumaz soğuk su ile yıkanırsınız. Yiiwnüzdeki tiiylerl de ayni iekilde tırmayı ve tüy dib1erini - tüyleri alma 

Bir hafta hergün bu zahmete katlan- sararta'bilirsiniz. Eğer sert tüylerinizi dan ve aldıktan sonra - oksijenlı su ile 
malı. Sonra üç, dört günde, hatta gitgide muhakkak dtapannak isterseniz cımbızı- silmeyi unutma~ınız. ······················································································-····· .......... --........................................................... -..................... .. 

iki ahbab çavuşlar: Kağıdlanarı oda 

• 



! Atustos SON POSTA Sayfa ., 

Darizig .. davası nedir, 
bu davanın sulhan 

hOlli mlimklin mlidlir? 

C DENiZ VE DENİZCİLİK =t 
Japonlar yaptıkları 

·. harb gemilerini 
niçin sakltyorlar ? 

v'AZAN 
( " Son Posta ,, nm deniz işleri mutehassısı raz17or ) 

Vaşington tahdi 

ANTHONEY EDEN 
• lngilterenin eski Hariciye Nazırı 

di tes1~at konf e ~ 
ınnsı ahkamının if
las ettiği 19 36 se

ıesindenberi 1ii. -

iBüıyük muharebenin sonund.ı sulh mu-ı 
dhed'esinin yapıc.:an A:maıı - Leh hu
dudunun teSbiti işine başladık.arı z:t· 
tnan, gQÇmiş as:r!:ırda bir çokıarının ü
ıerinde ayak sıirçmi.iş olduk'arı bir mu
adele ile lkarşılaştılar. 

Bize kadar intikal eden tarihin anlat· 
tığına bakılırsa daha ilk n.sırlarda Tôt'.>n
larla Slavlar şarkın bütün yollarına ycr
le.şrnişler ve boyuna yekdiğerile b•;ğuş
rtıuşlardır. Bazan biri, hazan da öteki o
boritesini tesis ederdi. Yalnız mukabil 
tarafın boyunduruğu altına giren, kim 
olursa olsun. asla kadere boyun 
eğmezdi, mücadele devam ederd1. 

tün dc\(Jetler yeni 
bir silahlanma ya • 
.ışına başlamışlar -

yan Almanların hukukunu koruyan, hem 
de Polonyaya hir mahJ:eç temin eden, 
anlaşma yolunda yapılmış samimi bir te
şeb'büs olmasıdır. Fazla olnra'k şurası da dır. Bu yarış ken -
hatırda tutulmaiıdır ki, bugünkü anlaş
manın şekli yeni ise de muhteviyatı yeni 
değildir. Asırlarea müddet Danzig Polon-
ya için denize bir mahreç hızmetini gör
mekle 'beraber müreHeh, mağrur. hemen 
hemen müstakil bir mevcudiyete malik· 
ti. Bir müddet evvel Versay muahedesin
de Danzig ~rinin statüsünü teSbit e -
den maddelerin nıtlphemliği tenkid edil· 
miştf. iBu tenkidler az çok yerindedir. 
Bununla •beraber şurası da bir hakikat
tir ki, bugünldl ha~ şeklini mutlak su
rette tafuik etınek arzusu mevcud olsay
dı lbu hal şekli eıan mer'i olarak kalıp gi
decekti. Son 20 yıl içinde lJi.us1ar Kuru-

dini en ziyade, de
niz sahasında gös • 

teriyor. Bilhassa si 
yasi durumun ne -
zaketi 'karşıs111da 
dev'letı1erin kuvvet-
.erini, bir misli da

ha, arttır~kfiaruu 
~rüyor'llz. Gerek 
güri}ük gazeteler 
ıve gerekse ecnebi 
yıllıklarda mubtelif 
mem!leketlere aid 
y,apı lan gemilerin 

ı:wsaf.rnı gördüğü -
müz halde Japon • 

mu (Danzig) e aid çok müşkül ve pürüz· 
lü meseleleri halletm1ştir ve sulh mua
hedesinden de müstakbele aid bütün mu
adeleleri peşinden derpi~ etmiş olması lnr ve bir de Rus -
istenemezdi. Halledilrr.iş olan muadele- lar hakkında hiçbir 
lerin en mühimleri (Danzig) in Gdynia ma'11roata tesadüf 

14 üncü asırda 1'ötnn şövalyeleri dev
tinden 19 uncu asırda Bismarkm şıddet
le takib ettiği Prll9yalılaştırma devrine 
kadar Almanya hep. bir kısmı bugün 
l>olonyanın Pomorz vilayetini t~kil e
den bu topraklatda. hakımiyetini tes:s 
ile uğraşmıştır. Sarfettiğı gayret' Büyük 
liatbin patladığı tarihte de devam edi
Yordu. Fakat bu gayret tam bir muvaffa· 
kiyetııe neticelenmedi. Taksime, Prusya
lılaştırma siyasetine rağmen ve şüphesiz 
büyük mikyasta bu sebeblerden dolayı 
Polonyalıların milli ruhlarındak~ kuv
~~t ~iÇbir zaman sarsılmadı. Bug:.in de 

tsmindeki Pelonya limanı ile münasebet- edemiyoruz. Bunun sebebi nedir? ı 
lerine, Polonya filosunun Danzigde bir - Halka miıhaceret yollan bul 

Kara ve deniz tekniği mak. 
hakkı olu,p olmadığımı ve bu şehirde ya- . A 2 · 

1 şayan Le'h ekalli.yetinin hukukuna mü- Bılwnum harb vasıtalarının muha- - Iptidai .. ~a~de kaynağı -bulmak. 

1 

teallik şeylerdi, hepsi de Uluslar Kuru- rebe san'ati ile alakası. vardır. 3 
- Sanayıı ıçın pazarlar elde et .. 

munun alent celselerinde llıj:ıllcdilmiş- Esasen silah, muharebenin ihtiya • m~. . 
13 üncii madde ., lerdir. cına göre, muharebe de eldeki silfilıın Nıtekım bu uğurda ta ( 189 5) Çin ' 

ı~bır zaman .sönmemiş <>larak parla
l'naktadır. 

Uzun yıllar ı:ilircn mücadele, kaçınıl- ' Hakiki muadele cinsine göre yapılır. Bununla beraber J~pon harbinde başlaya~ mücadele bu 
ınası imkansız b;r netice olarak arkasın- -~--~~--~--' karada her devlet hasmının nasıl bir gune kadar davam etmış ve edecektir 
da ağır lbiT ırki çekinme ve şüphe mirası Jetin kendi mukadderatına haklın olma- Fakat şimd_i bahis mevzuu o~an şey silah kullandığını ve nasıl bir muha • de. ·· 
bırakmıştır. Bu ır~i çekinme ve şüphe sı di.istu:ru bir mana üade ediyorsa kori- bunlar değild:.· Bazan ço~ nazık olma- rebe sistemi ta.kib ettiğini bilir. Kara- Japonya tekmil Çini alsa bile yuka. 
bazan tetkiksiz, ınsiyaki kanaat :ierece- dor Polonyalıd'ı.r. Jsu korid"run Polonya· skına. rağmen "tır hlli~k çb8:1"esihı bil~lfuknan me· da bu gibi şeyleri sak.lamağa lüzum rıda sıralanan ihtiyaçlardan pek azı -
!erine kadar da gıtmiştir. Mazide Şarki ya ilhakı iktısadi sebeblerin neticesi de- anızmaya mu ea ır. t 11

• a.I1tsın· yoktur; çünkü arazi belli başlı bir ha- nı temin eder. Zira Uzakşarkta iklim 
Avru d ~·ı..ı:- ,,_ . • del . da ibulunmuyoruz. Şimdi bahıs mevzuu pek de Japonların yaşama a ı · 
d' P~ a zuhur etmiş olan birçok ha· gıı:uu ıve ~ondor asla Danzıg mua esı-

1 
d 1 1 tr tıe. k 1 b" ildir. Onun tabii manileri olan dağla- sın e verış-

1Selcruı ta'hlilinde ipucu vazifesini gö- nin bir ciiz'ü sayılamaz. Bu nokta üze- odanledm'ua 
13
e e as en 

5

1 
a. 31 0 :anı hır mı u- rın arkasında kuvvetler toplanır, ta • li değildir. Onun en tabii tevessü yolu 

reıı i.<::t ı.... ıı.. • d 
1
.. . . a e ır. u muaae enm esas ı at arı adalardır 

~ e '"u ualeti ruhiyedir. rın e ısrara uzum vardır. Zıra ıkı mua· d ~· p 1 d . ( :ı.- arruz hazırlanır ve muharebe yapılır · S . . . egı.şemez. o onya enıze serU1!st ve · 
. ullh. konferansı 20 yıl evvel böyle ıı- dele ~Im_an. taleblerı~d: . yıekdığerıne emin) bir mahrece malik olmalıdır. Hal- Denizde ise muharebe göğüs göğüse, Bilhassa Filipin, Born~ vesaire ... 

tim bir tar="-ı A m 'r --k d k 1 raptedıhnıc.-tır ve aııtlcbı ihtımal Alman- . . . d f A · b' b' · · ·· k ı B' d l\ır ı.r. ld y •• J k ını ı asın arşısın a a ınca . . -j• • 5 • • • .. buki Danzıg bır e a !manyaya ilhak yanı ır ırını gorere yapı ır. ır e- ·ıa um o ugu uzere aponyarun b~ 
zendi :hattı hareketini tayin etmek için ~~~~:~~nlerınde her vakıt ıçın böyle edilince Polonya .. bu .lirnan~a hakim ola- fa düşman göründü m~, art~, kuvv: emelleri, İngiliz, Fransız ve en çok A• 

l3

ar;a .. i:.n.n~ b~~ a::~a;el~:ldup.ro~ramının ·~t şudur ki, Şarki Prusya bir maz. bu nokta urennde bır mutav~ssıt tinizin ,...~i~dar~! .gızhlemege bimkl an ~:.rikanın rnenfaatlerile çarpıqmakta. 
~ Slav deryası içinde kaybolmuş bir Alman tarzı tesvjy? bu1~1 ak t~ hatıra gelemez. yoktur. ~rçı sun 1 sıs, .. n~n~n. ~.ut-

Ullousünde şöyle deniliyordu: adasıdır. Binnetice biri Sarki Prusyayı 1919 da tesıs edi!.mış oıan hususi kom's- lanrnası. hararet tebeddulu gıbı ruye-ed:; «~~stakil bir Polonya devleti tesis Slav memleketleri ara;ın~a bırakarak yonun tekliflerini sulh konferansına tev- te mani olan arızalar vardır. Fakat bu 
§e~ ·lllelıdir, bu devlet itiraz edilmez bir içinde bulunan Almanları bazı iktısacH di ettiği gündenben birçok noktalarda arızalar, dağlar tepeler gibi daiınt bir 
hu~~e ~o~onyahlarla meskfı~ top~akla~ı .mahzurlar karşısında terketmek, diğeri ricat edilmiştir ve artık elde verilebile- hail değil; meteorolojik durum icabı a 
Serbe 'U ıçıne almalı ve denıze ınınelı, .de 33 milyonluk bir Polonya kütlesini ta- cek 'bir şey kalmamıştır. rıznlardır. 

st lbır mahreci bulunmalıdır. Polon- b't __ :ı.. 1 . d b b ••••••••••••••••••••••• .. ········:······ .. ••••••• .. ••••••••••• De · · bu hususı"yetı' te:knı·g·e pek ~anın rn-ık· . • "k d~ ıı..:~. _ 
1 

.. v.. ıı uuı.ııreç erm en ma rum ırakmak nızın 
ltıiUetıeru ı, sıb~ası, ahı t~ ··ı ·uuiun ~gul gibi iki muadeleden birini tercih etmek Gümrük ambar ve antrepoları hak. ziyade tesir eder. Devletler, ibu 

t 
arası ır mu \.~ ı e garantı a"' . ıı.. ed . . . kn d b' t 1· '-~-- ha n-. h b · kazanmak 'çın' si ına alın 

1 
d ıca!u erse hıçbır adalet mahkemesı ka- 1 a ır a onau.••u.~ Zll"landı açı-r. mu are eyı ' ı • -

111 ma 1 ır. rarında bir saniye dahi tereddüd edemez. L' ı Umum M"d'" lüM; lah kuvvetini, atış mesafesini, zırh 
~ma b ıman ar u ur 6 ... ile 

hed . nyanın u 11 maddeyi sulh mua- OOtün tarih g&>terir ki. Polonya de • gümrük ambar ve antrepolarının iş _ kalınlığını, gemi süratini gizleı:ıck zo-
da t>sine esas olarak kabul ettiği zaman- nize mahreci olmadan yaşayamaz, eski !etmesi hakkında bir müddettenb . rundadırlar, tarih bu husustakı ketu -
h,. n ıtıba~n Alman hükfunetleri bu .A---ı"ka Cu"mlhurreı'sı' bu cemın· ve ser- erı k d f d lı t• 1 l"•llgrama kd • . . t k'be .. n.muı hazırlanmakta olan talimatname ik - miyetin ne a ar ay a ne ıce er ver 
~Ilık. • ye ıgerım a 1 n muracaat besb mahreci btr sulh ıı:artı olarak tes- a!l*'k _.. d'g· · · go··stermiştir ·"'ile d k ~ mal edilmiş, dün et adaıuara tebliğ ı mı · 
en 

1 
r ı.r. elan dn etme tedirlcr. bina- bit etmiştir. Şimdi Polonya halkının a eyıh th d v•ı b edilmiştir. . iBüyük Harb 'b&eJlangıcmda Yavu -

tilaf ıç cgı se u nokta üzerinde ih- mevcudiyet hakkı inkllr edilmeden bu ınev d ı Talimatname bnaimden N.ı'baren zun İngiliz gemileri tarafından kova • 
cu o amaz. şart ortadn kaldırılamaz. ""O-· J/1.1 

Kuvvet mukayesesi 

Deniz bu çarpışmanın mihrakıdır. 

Acaba Japonya bu emellerini deniz 
kuvvetlerine dayanarak tahakkuk et • 
tirebilir mi? Bunun için kısa bir kuv -
vet mukayesesi yapmak lazımdır. 

Bu kuvvet mukayesesi yalnız harb 
gemileri arasında değil, deniz kudre
tine dahil tekmil sahalara teşmil edU
melidir. Yani: 

Donanmadan yana: Japonya zayıf. 
İptidai madde: Japonya zayıf. 
Uzakşarkta üssU berri: Japonya kuv 

vetli. 

Maliye: Japonya zayıf. 
mer'iyet :mevkiine girmektedir. (Arn- landığı malumdur. Yıllıklardan Yavu-

1\1 Polonya koridoru Danzig anlaşması barJama sorvisi iş talimatnamesi) 8 _ zun silratini 28 mil olarak okuyan İn - Japonya deniz kuvveti vazifesi 

~anııeseıc bu noktaya gelıncc. ekseriya Paris sulh konferansı Polonyaya bu dını taşıyan bu talimatname bir ihti. gilizler bu gemii:\;~l=lecekle 3 Bu mukayese bize Japonya donan • 
~ şhkıa yekdığerine karıştırılan, biri cemin ve serbest> limanı temin etmek yaçtan doğmuştur. Bugüne kadar am rini zannetmiş e gemi 1 ması.nın, pek de, İngiliz ve Arnerilai 
ık .e Polonya koridoru, diğeri de Dan- if 

1 
barlara ve antrepolara rnüt.eallik olan mil yol ile tazılarm önünden ka\'fill4 - deniz kuvvetlerile becell4'W:erniyecegı· · • 

~ ış d vaz esi i e mükellef olunca Almanya ile ·~ den 1 enil,en iki muade!eyı yekdiğerin- Lehistan arasınd!lkl hududun tesbiti gn· işler Amirlerin verdiği bir takım emir tır. ni gösterir. Şu halde Japonya, bu iki 
S ay-ıra etmek H\zımdır. yesile teklifatta bulunmak vazifesile hu- lerle görülmekte idi. Bu yüzden mu- Herhalde geminin böyle gizU vasıf. kocamış devletle milcadele için, hedef 

13 uUlh l«>nfüran:;ı şimdi söylediüim sust lbfr koınlsyon teşktl etti. Amerika- amele1erln çok defa matınba muvafık lara malik bulunması bir rüçhandır. olarak, düşman donanmasını değil düş 
haıti:eı.ı maddeyi tatbik etmeye çalış;ak nın, fngiltcrenin, Fransanın, .Taponya- .olmadığı gBrülmüştO.. Bunda? dolayı ~eınisini kendi inşa e - vıan ticaret ve nakliyat yollarını ele 
isti atte Polonvanın ırk prensiplerine nm, 1talyanın tanmmı, mümessillerini Talimatname esaslı tetkik1er yapan den mılletler, sılAfıını ucuza mal et- almalıdır. 
~~=~~n ~rind" hak iddıa ettiği bütün ihtiva eden lbu kom.c;iyon Lehistana sade- bir komt~on tarafından kaleme alın- mekden baş~.8' gizl1 vasıfla~la dilşına - Bu vazife hat gemilerinin değil da
~ti d arı bu devlc>te vermek mecburi· ce Danzigi '\>ermekle kalmadı Danzigden mış oldugundan, bınıdan sonra güm - nına tahakkum etmek imkanlarına ha ziyade kruvazörlerin işidir. Bilakis 
/.\_ tn n e bulundugunu sanmıyordu. Zaten başlayıp l\flavadan geçerek ' Varşova a rük ve liman ambarlama servisinin çok maliktirler. Denizcilikte buna teknik diğer devletler de yollarını kruvazör-
~U.h~~ huk~eti d~ protestoda bulundu. giden demiryo1unu da bu memlekete v:r- iyi bir şekilde yapılabileceğinde şüp- baskını demek lazım gelir. lerle himaye edecektir. (Bunun gibi İn-
(!dıı tavızler elde eW. Nihayet tesbit di. Fakat uzun müzakerelerden sonra he bırakmamaktadır. Japonya neden mecbur? giltere ve Amerika da, Japonyayı mağ 
llıl~n hudud .. da sabırla tam olarak ya- sulh konferansı komisyonun tekliflerini Japonlar, esasen ketum ı"nsanlar ol- lub etmek için, onun deniz yollarını 

ış ıb r t d di Limanlar umum MüdürJüö-i; kl d' ID i d k ~ e u lin netıcesi oldu. ta 1 etti. e- makla beraber, silfilılarını gizlemek kesmek isteyece er ır. '.ou ş e ru 

?l'ı.arı~rıdorda bu~n olduğu gibi eskı za- Bu dakikada dahi mevcud olan ha! kooperatifi toplanıyor hususunda diğer devıletlerden daha vazörlere düşer ... 
llu tarda da bir Leh kütlesı yaşamış~ır. şekli o vakit bulunmuş o1a.n hal şeklidir Limanlar Umum Müdürlüğü me - hassas olmalıdırlar. !Bunun için bu Böyle bir kruvazör mücadelesinde 
~Y~~ak yüksPk Leh milliyetperverliğı ve Danzig Uluslar Kurumunun idaresi murin kooperatifi önümüzdeki hafta Şark imparatorluğunun oo~ duru. kim kazanır? Tabiatile gemisi kuvvet-
l9ıo ta/ her vakit için Lehli olmuŞtur. altında bir se~st şehirdir. içerisinde toplanacaktır. muna losaca ba.kırudt [Azım gelir. li olan taraf ... İşte Japonya da böyle 
!tıs Y ıhfndc yapıimı~ olan Alınan nü- Bu mutavassıt tesviye tarzının makul Kooperatif memurlara yeni bazı ko- Jap<>nya bir ada devl«idir. '.AŞağı bir muharebeyi !kazanmak için yaptığı 
tnl.ş 0~zunında bılfıhare Polonyaya veril- olup ol:rnadığı noktası üzerinde yekdiğe- lay1ıklar temin etmek üere b1l Ciefa yukarı- elli mUyon ka&r olan nüfusu, gemilerin cesametini, topunu, zırhını 
l>0sn ~ topraklaı-da, Garb! Prusyada ve rinden farklı fiki.rler yürtttmek kabildir. qıflhfın bam kararlaP ittihaz ~- btr f8JI yığım 1urUnde bulunan, adalar- saklamaktadır. Herhalde o, hareke -
iutıd anıde m'ühim bir Leh ekseriyeti bu- Fakat inıkAır edllerniyeoeık olan mezf)'eU, d(ıp, bu top~~ aonuntı aJlb(iar.. att yq&r. Bo <1UNm ~ §U nok- tinde haklıdır. 

llğu kaydedildi, binaenaleyh ~r mil-- o zaman için hem sen.t tehlrde ,...,. 'lat ıab~ ~ ara oell>eauc · F. L. 
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( ''BekArla.r, niçin evlenmiyorsanaz?,, J 
Erkekler diyorlar ki 1 Kadınlar diuorıar Bi 

---------------......... -:--~-:-~-:-.:-:-:--:--::-~--::--:;-:~~ "Baylar biraz insafh olunuz, hücum ettiğiniz ka
r "Benim başımdan geçen aile facialan her erkeğin tüylerini ürpertir .. Ze.n- dınlar içinde benim gibllerl de var. Kocam günde 
1 

ginim. Aile yuvası dünyada en fazla merbut olduğum. mefhum~~rd_an bı~dır: birbuçuk lira kazanıyor ve bir liradan fazlasını 
Buna rağmen iki defa evlendim ve iki kanmdan da ıhanet gordum. Şımdı rakısına veriyor. Beri kalan para benim ve 

hayatta idealsiz kalmış bir serseriyim" .... çocuklarımın yiyecek, giyecek paramızdır,, 
• F. A. (Anluıra): :riiyor da heves ediyor, diye bir mahzur ilzden lbunu istiyor. Mes'ud olmak._ maa- kocam lbana dost olup ta bütün k~famdan 

rd şın azlığı, 9Qkluğu ile d()ğlldir. Birbiri - e Faika, Nazilli: 
c Yüksek tahsil görmüş, bugün yaşı gör.müyo wn. Erkeklenn· kadınlar aleyhınde bulun- g-nleri ıpaylaşamaz. Aşık olup ta gön .. 

dan b k d şın· Senin nize sadık ve vefakar olmak Widir. Ka- ~r ...,..,,,.. .. .., kırkı suım111 bır beklrıın. Veçhen Bir gün can ır ar a a · c K d b ·· ı i · ]i.ilnün irindekileri anlıyamazsa ve sonra 
'lr._.__.. -r·· ,. k · · l d dının ihanetinden ba~ka dünyada bir a · masına şaşanın. a ın ugun on ar çın 'S M...kı"n sayılmam. Geçim kuvvetim yerin- bayanın dizgi!ilerini çe sen ıyi 0 ur. e- :ı 

1 
d ç·· k"" ı her insanın muhtao olduğu rahatı, kon-

...,. b" d"ğ · · lht zab tasavvuru muhaldir. Benim bugün - QOk mukaddes olma ıy ı. un u on ara 
.1-. Daha uzun müddet enerjimi muhafa- mesi, başka bir gQn ır ı erının arı, ·· ti · foru eg""er iktidarı varsa lüksü bana ver· , --= h l" ı ı kil servetim. konforlü apartunanım, fU hayat veren, onları bu dunyaya ge r:p , . .... ••e hayat mücadelesine devam edebi- scnelerdenbed hatır ve aya ıme ge m · d k d d mezse ben bedbaht olurdum. 
~ • B" b. · d h teneke baraka yanında pek !bedbahttır. W.yıüten, adam eden analar! a a ın ır. 
lirim. Bundan on beş sene evvel İstan- yen şüpheleri doğurdu. ır ırın en a- Kadınlara kötti soz söyliyen bir erkek Çünkü gözü dışarda bir kad'ın değilim. 
bulda iş ve memuriy~t bulamtyarak her- bersi'Z arkasına adamlar koydum. Musır- Para kat'iyen saadet aeği!dır ve olamaz.» evvela lkendi annesinin kalbini kırıyor Bir enke'k her ~eyi kendisinden bek-
kes gibi ben de meteliksiz Ankaraya gel- ran takfü ettirdim. Vak'a mQsbet çıktı. ~, demektir liyen, kendisinden çok şey istiyen ve çok 
11ın. İnşaat işlerinde katibliğe başlıyarak Bir ıgün bir gençle Baraja gittiğin~ tele- Kadın· fena değildir, kadın fena ola- şey ibekliyen bir kadına koca olduğu za· 
~üteah!hid oldum ve hayli para kazan- fon ettiler. Hemen mümkün mertebe teb· maz. Çünıkii onun hassas bır kalbi, ve bu man memnun olmalıdır. Çünkü emin o-
dun. Yeni§ehrin güzel bir yerinde apar- dili kıyafet ederek Bara,a koştum. Be· e Muatala Ertürk ( Kiliı): kalbde sonsuz şefkati vardır. Onun bu la bilir ki 'bu kadının hayatta kendisinden 
4man yaptırdım. Sıra bir yuva kurmağa reket versin tabanca taşımak adetim de· ciBekfırlar i~in hayat) ve mühim bir şefkatini tahriık eden bu kalbinı kırını- başka en ufaık bir meşgalesi bir saadeti 
,elm.Jşti. Hayatta candan allkalı kimsem ğildir. Yoksa çıocuklarıı:n. anasız, babasız mevzua temas eden anketinizi başladığı yan er.kek ancak bu kalbin şefkat ve sev- veya lbir alakası yoktur. 
kalma.mıftı. Tanıdıkların tavslyesile ol- kalacak. gazetelere de ıyı sermaye çıka- gündenberi takib ediyorum. Kızlanmızın gisinden :istifade edebilir. Böyle olınıyan kadınlar saadeti ve Jh
dıl.ıkça iyi tahsil ve terbiye görmüş bir' caktı. Soğukkanlılığımı muhafaza etti~. müdahaleleri karşısında bu husustaki Onun için eğer kadını size karşı iyi tiyaçlarını aile yuvası haricinde arayan 
bzla altı ay nltanlı kalıp anlaştıktan Mahkemeye baş vurdum. Dokuz ay ug - kanaat ve bilgilerimi arzetmek arzusuna muhabbetli ve fP.dakAr görmek istiyorsa- kadınlardır. Asıl onlardan korkmak ve 
~ra büyük ümldlerle evlendim. Henüz raştıktan sonra dolgun bi::- nafaka vere - ka.pıldım. Yalnız bundan evvel muhitin nız, ona ıkarşı siz de iyi muhabbetli ve çekinme'k lazım ge1ir. 
}ir ay geçmemişti. İkinci katta boya ta- rek aynldım. Bo~nma kanununun kim a.n'anevi şartlarile bu arada bırkaç nusal feda.kar olunuz. ~ 
w .. lerlni ~·a.pmakta olan üstü başı mü· ne derse desin, mem!eket ihtiyacım kar- M<ıtereceğim: 
J111U ' k ı ı:.~- Aile içinde bir taraf her ıey versin, ~ea, kerlıh bir boyacı kalfası ile ... şılamadığ'ı meydandadır. Boşanma o ay Mes~ud bir yuva kurulmasına hizmet diğer tara.:f ıh.er şey alsın. bu olamaz. 
~lemeje teeddüb ediyorum. Derhal olması için kapalı bır yerd"e yabancı b!r etmekten ziyade ticari zihniyetle hareket Yalnız ailede değil bu dünyada böyle! 
~acı ile kanmı oturduğumuz apartı- erkekle yakalamanız. şarttır. Otomchfl eden kız tbaba ve anaları ekseriyeti teş- Göııü.yor musunuz bakınız, Hitler her 
~dan çık.ardım. Kendine mahsus eşya· gezintisi. kolkola gezmeler, boşanmayı kil etmektıedir. Sıklet itibarile, kilosu jpeyi almak istedi. Fakat kuzu gibi halim, 
..hn, bohçaları boyacıya yükledim. Karı- kolay halledemfyormuş.. b~r altın liraya satıl~~ ~ir kız~an ne gibi ae.lim Çenjberlayn bile sonunda: cFeda
mın koltuğuna da bit" bohça 'Y'e'I'd1.m, ba· Şimdi beynime .gire'!'!. gittikçe büyü - bir saadm beklenebılır. 60 ik.ılo ağırlı- kirlık yalnız bir taraftan olmaz aklını 
\asının evine iade ettun. cSaruruıağı ge- yen kurdu da yazayım. Hafiflik, şımarık- ğında, dolayısile 60 altın lira mu.kabilin- . . ' 
" ......,""", ,;z_ kı '- gU k k kına 1 k ,_ . n ele • 1 b" k . . b" .1 k başına topla> <ledı. Aıle hayatında öyle ,n ew ... "\'.er ~, r& n o usu çı • ı -uir kadını nereye kadar götürüyor. nu nışan anan ır ız ıyı ır aı e urma-
)Uf. ıtt.bfr!nl de o zaman öğrendım. Tam kadın bu yolsuzıuğa ne vakit başladı. K::ıç ğa namzed midir? •. Sanmam. Hitlerler vardır ki, bunlara rasgelen ktı
kr bu~ sene mahkememiz sürdü. Ni· sene oldu. Çocuklar olmadan evvel mi<>. H!Çbir muhitte buradakı gibi ihtiyar dmlar birer melek olsalar çileden çıkar
)a~ bir hayli fedakArhklardan sonra Çocukların :babası karışık mıdır? Başka- krz ekseriyetine tesadüf etmedim. Erkek lar. Haksızlığa lüzum yok. Dedik ya!. .. 
ayrıldım. Uzun zaman bekh yaşadım. sının çocuğunu kendi evladım diye bağ- ar.kadaşlara soruyorum. Bu şartlar için- Her sev !karşılıklı olur. 
Faıltat içtm<Ie aile saadeti, çocuk sevgisi rrma bastım da, ahmak zannettiğim kadm de nasıl evlenelim! diyorlar. ~ 
bir to.rıa sönmüyordu. Çünki\ maddi ih· için için gi.Hdü mil!? •• Buna kar.şı acı bir Hayat pahalılığı da mallım. Binaena- , 
lyaçlanmı .ta~asfle temin etmiştim. Ar· intikam tasavvı.ır ediyorum. Emlak ve a- leyh az maaşlı memurlar veya geçim 
)adaşlar ve eil.erl eakı terbiye görmüş, ıkarrmı nakde tahvil ettikten sonra nafa- şartlan müşkül olan kimseler, evlenmelı:

k.6çilk bir kasabada büymUş, ilk tahsili ka vesair talebler için beni kat'iyen bula- te tereddüd etmekte hakltdırlar. Sonra e Fatma, Büyühacla: 
btle tam olmıyan basit. biraz da ahmakça mıyac.akları bir yere gideceğim. Para - itiyad haline giren an'aneleri kız velile· Bir kadının kocasından her ,ey bekle-
btr kız buldular. Tam senin istediğin gi- larımı da bir yere gömeceğım. Yn.şadığım rinin kafasından silmeli. meei ayıbsa ne yapalım, ben o ayıbı ir-
bı •• dediler. Ben tahsii, boy. bos, zeka a- müddet zarfında sarfedece~im. Ben öl - Yinni dört yaşında bir bekarım. Ev- tikM> ediyorum. Hayatta her şeyimi, aş

e Şaziye Gürbüz: 
Ben de derdimi dökeyim. 
Beş sene önce san'atkar bir gençle ev· 

lendim. Kadınlı.~a yara:- vasıflarım ta• 
mamdır. Bir erkeği mes'ud edecek kabl 
liyetteyiın. Lak.tn kocam fevkalAde ay• 
yaştır. Hengün biı· buçuk lira kadar bil 
para çıkarabilir, fakat bergün bir lira• 
dan :f a.zla raıkı ve meze masra!ı vardıl'ı 

Gıdamıza çok az para ayırdığı için iki ço
cuğumla çok büyUk müzayaka içinde ya· 
şamaktayız. 

İçkiden para arttırıp ta üste başa ba· 
ka.ınıyan dtocam, pejmürde kıyafetle gez· 
diıkçe erkekten iğrenir bir hale geldim 

Mülbrem :ihtiya~larımı karşılayabilmelc 

için evimde hasır dokumağa başladım 

Kocam bu halden sıkılacak yerde rakısı· tamıyordum. Aradığım tek f4tY iffet ve dükten sonra para toprak altında çürü - Jenmeğıe hiçbir mani vaziyetim yoktur. 
a.amustu. HWAsa bu fakir kızla evle!1- yecel<, varisler on para alamıyacak, üç İdealime uyıgıun bir bayan seçebildiğim kı, refahı, saadeti, lüb ve fedakirlığı, na devam etmektedir. 
cim. Bet aene berabe!' yaşadık. 'Oç tane çocuğile bu kadın ömrünün sonuna ka - OOstluğu, arkadaş.lığı kocamdan bekliyo- Beni maddi ihtiyaçlar içinde kt\Tandı· 

takdirde derhal_ evleneceğim. Biraz mü-(IOC'Uğumuıı oldu. Artık kendimi dünya· dar sefil olacak. Şimdi hayatta idealı:iz rum. ran bu adamla evlendiğime çok pişma-
tereddid olduğumu saktamıyacağım. Bu- t nın en mes'ud adamı sayıyordum. Her ak- kalmış b1r serseri oldum. İki defa tali - Çünkü kadın erk.ek gibi değildir. Ha- nım. Fakat elden ne gelir! çıncie mes'ud 

ll · d ~,ı..-.1 l f 1" h günıkü kızlar ve kad1.nlar ev kadınlığına . . . . 
pm e erım e .,.-.'IJ• ere f!!V ıne ıe ıyor. im bana yar olmacı. Şehrin fakir ma- Jtlkaten sevince kendtsını pay etmeğı ya- olamadığım bu yuvayı bozmak, her za· 
~lil1lln gıilrüJttllerilı! oyalanıyor- hallclerini dolaşıyorum. Teneke odalarıia veda etmek üzeredir. Ehemmiyetsiz ve ni aşkını lbir erkeğe dostluğunu bir er- man hatırımdan geçer. Ancak, iki çocuk
dum. Baıhtiyarlığunıza payan yoktu. Ka- oturan beş çocuklu aileler görüyorum. pek basit meseleier yüzünden evim, ko-
mn doğru dlirü.st lkf lAf konuşamıyordu. Kapılarının önilnde babalarının getire - casını ihmal eden kadınlara sık sık tesa
Radyoda flmt, lçtlınat güzel konferanslar ceği iki ekmekle annelerinin yaptığ. s: - dM ediyoruz. 
ftrilirken bir ~y anlıyamadığı için der cak bir ~rt>aya kaşık atm3k için sabır ·. Kızlarımız tasarruf bilmiyorlar. Süse, 
hal kapar, Ar.ah yalellisi dinlerdik. Ki· sızlık ıgösteren aç çocukların şenlendir - tuvalete 3carşı ellerı çok açıktır. Bence 
tab ve gazete okuduğuma kızardı. Buna diği mes'ud yuvalan gıpta ve hasretle do- geçimsizliğin en mühim sebeblerinden 
milm~ ibirçok noksanlara rağmen ya doya seyrediyorum. Mil!etin bu sağ- biri budur. Evine, parası1Jığı yüzünden 
mee'udum. Çünkü kanm afifti. lam temelleri d-e b;~ münevverler glbı radyo alamıyan bir arkadaşlma, karısı 

Son zamanlarda karımın ahval ve et- düşüınseleır, maazartah düşünc'bilseler isyan efti. iBu bir yuva dağılınas! için 
tarında buı garabetler görm~ başla- memleketin isti.kbali kapkaranlık olur - sebeb midir? •• Bütün karşılaştığırr. hAdi
lım. Fazla süs, faz.la boyanma, dans me- du. Genç kızlar, bekar erkekler! Dedi - 'eler, ~emnemı geciktiriyor, iyisini 
rakı - e~ke dans biımezdi - gene hoş kodulan, birbirlnıze kusur bulmayı bı - bulmak .arzusile bekliyorum.> 
fÖr(lyordwn. Görüştüğümüz ailelerde gö-I rakınız d:a evleniniz. Memleket, mfllet (Devamı 1 O uncu savfada? 

keğe. aıikadaşlığını bir erkeğe vermeği 
refatu şundan. zevki bundan beklemeği 
beceremez. Kadın tek aevgı ve tek erkek 
için yaratılınıştır. Bunun haricine çıkan 
kadın anormaldir. 

iBen bütün genç kızlığımı seveceğim 

bir erkekle evlenmek hülyasile geçirdim. 
Şimdi o erloeği buldum.. Tabii bu erkek 
bel'lim bütün :iı'htiyaçlarımı tatmin etme-

la bundan sonra bir yerde bannamıyaca
ğımı, beni bir kocaya alınıyacaklarını 

düşünerek acıklı hallme katlanıyorum. 

Hep kadınlann kusurlarını öne süren 
erokeklere soruyorum. Siz kadın olsanız 
ve 'benim .gi'bi mahrumiyet~er içinde ya-
şasamz ne yapardınız? 

Erkeklere hitaben söylüyorum: Ka
dınlar çok şey çekerler. Kadınlara o ka-

lidir. Kocam aııkndaşım olup b~nimle be- dar ihücwn etmeyiniz, biraz insaflı olu• 
raber gülüp konuşmasını beceremezse nuz! 

- Süleyman Beyi görmediniz mi çalışıyor. Bu en buhranlı devirdir, biri gün kadın davası da halledilm~ olur. 
hiç? ötekine galebe çalamazsa... Osman Beyi ciı"'kkatle dinliyoru.ın. 

Edebi tehikamu: 33 •• • 
- Hayır. Buradan beraber gitmiştik. İki avucunu açarak devam etti: Bu fikir bana da hiç yabancı gelmiyor• 

Beni Beyoğlunda bıraktı. ıBir daha te- - Biri sağa biri sola. Ve gelmediği için de hoşuma gidiyor· 
sadüf etmedim. Çiftliğe ıgelmedi mi? Güldüm: Kendisile bir fikirde olduğumu yüzünı 

~ Osman Bey başını sallaW. Biraz dil- - Eyvah aile içinde de sağ, sol var deki ifadeden anlayan kıymetli dostuın 
-.../Jul!han Cahid şündü. Sonra yava.ş bir sesle: demek. devam etti: 

Fakat bilmem memnun olacak mı? 1 - Kendinizi bize yabancı görmeyiniz - Vildanla me~tubla.ştıla~. Bir şey - ~em de siy~i pa:tiler gibi oJlsa ne - Kadın arzın en faydalı ve güzel 
KaşpUBiyer OObinden yeni neş.redi - Cevad Bey. İnsan hayatında bazı dost- sormadım. ~a~at oyle hissedıyorum ki ise. Aıle içindeki partızanlık çok tehli- mahlCtkudur. Fakat erkek bu güzel ve 

len (Göl sabahlan) romanımı çıkanp Iarmı en yakınlarından daha yakın bu- Vildanın. çıftlıkte kalması kocasının k.eUdir. . . faydalı mahllıka değerinden fazla kıy-
uzattım: lur. hoşuna ıgıtmtyor. Osman Bey meseleyı daha cıddf ko- . . . . . . t 

· · · Osman Bey devam etti" nupnak ister gibi· met verdıği 1çın zevkını alamıyor. Ha 
d -hBoş vakıtlennizde okursunuz Vıl- Bana biraz ileri gittim giıbi geldi. _ ~bebinl de anlamı~orum. Vil • _ Kan kocanı~ her noktada anlaş- ta işkence haline getiriyor. Hele soO 

an anım. Tashih etmek gayreti ile: 
Kurşuni göz bebekleri büyüdü, Ki- _ Tabii değil mi efendim, dedim. dan bu hafta gene bir çok eşya getirt- malarına tmkAn yoktur. Fakat iki ta- devir kadını bütün inceliğine rağınell 

ib 1m k · k" 1 Maksadım JaA tı"fe. ti. İşlerine kanıpnak istemiyorum. Fa- raf da biribirine ikramda bulunmalı, erkegw e faydalı olmaktan kalnuştır. Evet ta ı a a ıçin i ı eli i e uzanmıştı. 
_ Çok naziksiniz Cevad Bey dedi. V"ld .. .. b kt a·· 1 . • kat hislerim beni aldatmıyorsa arala - btrlbirtne yaklaşmalı. Merkezden uzak hayatımıza arkadaş olarak alırken ys-

1 an yuzume 
8 1

· oz erımı ye. rındaki geı:ıginlik fena bir netice vere- !aşmamalı. İki tara.f da kendi hislerinin d ki ki" . ta · ed mı· 0-·"'~ llem insanı en ümidsiz zamanlarda se re indirerek ilave ettim: w nımız a mev ını yın e y ı ~ 
cege benziyor. hAk1m olmasında ısrar ederse mesele . . 

0 
.. 

)indirmesini öyle biliyorsunuz ki! - Şaka, latife ruhun gıdasıdır der- Müteessir babayı teselli ebni.ş olmak kalmaz. İzdivaç zaten cemiyetin en fh- Lüzumundan fazla ehemmıyet verıy 
Ve gözlerimin içine QJakarak ilave ler. için dedim ki: tiyar bir müessesesi, dişi ve erkek mü- ruz. Halıbuki pek az istisnası ile kadıll .. 

iti: Osman Bey: are 
- 'Üzülmeyin karı koca, hele esiki- nasebetinin bütün nizam, kanun ve on lar daima bire iki, ikiye dört istiyen y 

- Öyle değil mi? - Evet, öyle ya, öyle ya. dikçe kardeş gibi olurlar. Danlır, ba- !ardan daha kuvvetli olan &detlere rağ yarının neşesini buıgünden yut.ıp siiJllO 
Osman Bey: Derken genç kadının asabiyetle e- rışırJar. men insan ruhu ve dimağı için katla- ren, bunun için de daima hayata, sa• 
- Eyvah, dedi. Şimdi de ben kıskan lı"ndekı· romanın yapraklarım çevı"rdi Os B hafif bi b il 1 m\,. bi zt b ld .. ""'· 1 

- man ey r te ess m e: rulması e.....,. r 1 ıra o 1.65U ana - dete senrete karşı açlık hisseden birer dım. ğini farkettim. - Evet, dedi. Bunlar da o deıvre~ 11hnıştır. Eğer cemiyette bir ~uk da- hl, A kt 
1 

Onl hi 
1 

. . kı bit 
Latife ettim: Havuz başındaki muayyen yerleri - girdiler amma, ikisi de genç evlendik- vası ve bir devlet meselesi olmasa bu- ma u ur ar. arın s erını sı go-
- Ya ben, dedim. Ben ikinizi de kıs- mize dağılacağımız zaman Vildan: lerl için hususiyetlerln!, benlfk1ertn1 gUnkü izdivaç teş.ldlAtım tarllhln muh- mürakabe altında bulundurmayan ı 

kandım. Deminki sevinç sahnesi ne - Ben biraz içeri gidiyorum baba, yeni yeni hissediyorlar. Şimdiye ka- telt'f devirlerdeki afle .şekilleri gibi gi1- calar tehlikededirler. Anlıyorsunu 
ıamimidi. Böyle içli hislerde yabnncı dedi. Şövalyeye söylenecek bir şey var dar bfrlbtrlerhıin varlıAında ne o1dult- Hlnç bulmamız pek tabiidir. İnsanların değil mi? 
kalanların kıskançlığı ne derindir bil- mı? lanm bilmeden yaşadılar .• lDs~rl ts- bütO.n zekl kudretlerine rağmen halle- Başımı eğdim: 
eıiz.. - Hayır, yavrıum. Sen varken artık t!kliftni buldukça arelannda lrl8 ve demedikJert ild dava vardır ld sürüp - Taınamile. 

Osman Bey, filozof bir bakışla dedi ben bir şeyle m~gul olmam. c!fifönce farkı kendini ~Merdi. Ştmd1 gldecelc:ttr. Biri fJ\iftı blı1 kadın. Yer - Doğru değil mi? 
ki: Osman Beyin ilk sözü su oldu: bit taraf f1krinJ ötekine kabul ettirm!Je 7Gztbıde · mutlak IUlı teessOa ettij.i 
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SON POSTA 

llarblerde en fazla işe yarayan hayvanlar 
Posla giivercinleri 

Güvercinleri tebdili kıgaf et ettirmek sure tile 
insanların, kanadlarına ziller takmak suretile de 
hayvanların elleı:_inden k urtarmak çaresi. bulundu 

Günde ancak yirmi franklık yiyecek 
yiyen bazı atlar milyonlar kazanm&k -
tadırlar. Ayda yirmi frank sarfeyle -
mek şartile başka bir hayvan, sahibi
ne ayda yüz bin franktan fazla para 
kazandırabiltr. Hem bu hayvanın ne 
cokeye, ne de antrenö~ ihtiyacı var -
dır. Hangi hayvan diye düşünmeyiniz, 
s6yliyelim: Posta güvercini ... 

Radyonun icadı ile posta güverein • 
lerine artık ihtiy89 kalmadığını sanan
lar aldanmışlardır! Posta güvercinle -
ri bugün, her zamankinden fazla bir 
rağbete mazhar bulumnaktadırlar. 

Bugün dünyada 100.-000 den çok 
fazla posta güvercini bulunmaktadır. 

En fazla güvercinlere malik bulu -
nan memleketlerin başında İngiltere 
v-e Birleşfk Amerika Cömhuriyeti gel
mektedir. Bu iki memleketten sonra 
ııra ile şunlar gelir: Belçika, Almanya, 
Fransa, İspanya ... 

En iyi cins posta güvercinleri İngil
terede yetlşmclttedir. Buna tabii bir 
~zle bakrna:Jıdır. Çünkü her cins hay
ftnm yet.iştirihnesl - breeding - merakı 
İngnteredıe bfr ilim halini almıştır. 

Dünyada en mOkemmel güverein -
likler de İngilterede Sandringham'da 
bulunmaktadır. 

Güvercin otelleri 
Sandringham güvercinlikleri ~ine 

~adüf' edilmez şaheserlerdir. Bu gü
'ftrcfnUkler posta güvercinleri için 
•oteh vazifeetni g'Oımektedir. 

Küçük ve zarif beyaz kuleleri ile 
dikkat nazarla.nnı celbeden bu oteller 
11ç gardiyan tarafından idare edilmek
tedJr. 

Sandringham g(lvercinltkleri bütün 
A'vrupa gi1vereinlerlnin birleşme mer
kezidir. 

Bu otelde ara sıra Hamburgun çok 
meşhur Elektro'su, San Seıbastien'in 
Lydia'sı buhmmaktadır. 

Rergün bu otele bir çek güvercinler 
gelirler, yemek yerler, dinlenirler, son 
ra yollarına devam ederler. 

ve bunu da kuvveden fiile çıkannış • 
tır. 

Unutmamak icab eder ki güvercin .. 
ciUkte elde edilecek herhangi bir mu· 
vaffakiyet askeri bakımdan pek büyük 
bir ehemmjyeti haiz bulunmaktadır. 

Adler'in tatbikini tavsiye eylediği 
usulden şayanı kayıd neticeler istih • 
sal edilmiştir. 

Güvercinleri lrorumak ve yırbcı kuş 
lan kaçırmaR için güvercinlerin ka -
nadlarma mini mini çıngıraklar takıl 
maktadır. Bu çıngıraklar en fazla yır
tK?ı kuşları bile kaçırtmaktadır. Yapı
lan tecrübelerden çok iyi neticeler a
lınmıştır. 

Güvercinlerin bir başka düşmnnı 
Yaralı küçük bir kuşu taşıyan bir posta 

Güvercinlerin düşmanı yalnız yır -güvercini 

Dinlenmeleri ekseriya iki gün ka 
dar sürer. 

Giivercinlerin düşmanları 

tıcı kuşlar değildir. Onların göze gö • 
- riinrnez, çok kuvvetli bir düşmanları 

daha vardır. ÖVle bir düşman ki bi
çare hayvancıkİan şaşkına döndürür. 

Son yapılan Norveç Lerwick ve A -
rendal maratonlarında bu hususta 

Güzel güvercinlerin rahat rahat ha
vada uçtuklannı sanmayınız. Bu gü • 

kat'i netireler alınmıştır. zel hayvanların amansız düşmanları 
vardır. Başlıcaları: Güvercinlerin miknatisi hassaları 
Şahin, deniz kartalı, :kartal, çaylak- kaldmlıyor 

tır. Adler güve.rcımıeri bu düşmandan 
Bunlar güvercinleri rastgeldikleri siyanet ey1em€''k jçin yeni bir usul bul-

yerde paralamaktadırlar. muştur. 

1936 senesinde Rennes şehrinde bir Malfım olduğu üzere güvercinler ku 
cgüvercinler maratonu» tertib. edilmiş- tub merkezinden intişar eden bir cazi
ti. Bu maratona iştirak için Iskoçya - beye uyarak uçmaktadırlar. Fakat çok 
dan, İngiltere<len, Alımanyadan hare - kere bu kuşlar kutub tesiratımn ye -
ket etmiş olan 4500 güvercinden an • rine kaim olan mıknatisi hassaları ba
cak yüzü Rennes'e varabilmişlerdir. iz tAli cazibe dalgalarına tu tulmakta 
Büyük bir kısmı yollarda telef edil - ve bu yüzden yollarını kaybeylemekte 
mişlerdir. Bir kısmının da yolJarını jdiler. 
şaşırdıkları anlaşılmıştır. Güvercinleri bu tali tesirlerden vı • 

Çıngırakb güvercinler kaye için Adler onların boyunlarına 
Güvercinlerin tarihinde acıklı yer küçük bir pusla takmaktadır. iBu kil -

almış olan bu faciadan sonra İngilte • çük pusla kutub şimalinin tesiri altın
rede Worcestershire'da bulunan Ad - da bulunmakla beraber, tali miknatisi 
ler adında bir güvercin meraklısı bu intişar merkezlerinin tesirlerıne tabi 
hayvancağızların müdafaası için bazı olmaktadır. 
tedbirler ittihaz eylemeği düşünmüş CDt.vamı 10 uncu sayf11ıta) 

Ameriftadan sonra inoiltere de Jaoonua He 
oıan licarr munasebatmı ftesmiue hazırıamuor 

Sayfa 9 

C ZiRAAT 1 
En iyi aşı : Durgun uoz aşısı 

r ......................... ._ ............. --·---········ .. ·--·-····-···-···· .. ····-··-···~ 

Bu 8flDID bahçıvanlarca bu kadar rajbet göımesl, omm kolay yapıldıjı 1 
ldsbette· işi neticeler de ~ndir. Filhakika her ç~d meyva ağa· 
ona tatbik ectilebUen glSz apn, dlier aplar içinde en ziyade tutanı ve 

en iyi netice verenidir. 

··········-...... ·-.....-···-··············· .. ······-·············-·-...... ..-. ................................. 1 
Yasan: Tanmman 

.Aşıların en 90k yapdanı. en çok tutanı fİ. güzel seçilen tomurcuklar, çok de!a 
hiç şüphe yok ki, göz aşısıdır. Bu aşınm tutmayacalltla.n gtb1, tutanlar da fena bir 

bahçıvanlarca bu kadar rağbet gl5rrnesi, &#açtan başka bir fGY olamazlar. 
onun kolay yapıldığı nısbctte iyi netice- Gözleri altından ve üstünden keskin 
ler de vermesindendir. Filhakika her çe- bir çakı ne .kestikten sonrn düzlemesine 
şid meyva ağacına tatbik edilebilen göz yontup çıkarmalı ve sonra gözle birlikte 
aşısı, diğer aşılar i~inde en ziyad& tuta- kesilen ağaç lomnım, itina ile kabuğun .. 
nı ve en iyi netfoe verenidir. dan ayırmalıdır. Bu esnada gözün altın· 

Göz aşısı yapıldığı mevsime göre (sür- daki öz kısmının zedelenmemesine, ka· 
gün göz) ve (durgun göz) diye iki türlü- buğun yırtılıp yıaralanmamasına dikkai 
dür: Eğer ~ ilkbaharda yapılmışsa, o etmelisiniz. Aşı gözünü hazırlayıp suya 
mevsim içinde sürüp filiz vereeeğinden attıktan sonra sıra fidanı hazırlamaya 
buna (süırgün gözlü) denir. Eğer aksine gelir. OlSz ~lannda fi<lan:ı yapılacak a• 
olarak yazın veya güzün yapılacak olur- meliye, 8fllanacak yere T şeklinde bJr 
sa, bu takdirde gelE'cek sene süreceğin- çizik yapıp, kabuklarını yana doğru aç
den bu ınevine de (durgun gözlü) denir. maktan ibarettir. Çabuk olsun diye ka· 

Durgun gözlü aşıların daha iyı tuttuk- buğu açarken telAş etmemeii ve herhalde 
ları . tecrıübe edilmiş old~ktan başka, bu en küçiiık bir yara yapmaktan çekinme· 
nevıde aşısı tutmayan fıdanlar, kıştan lidir. T çiziğinln iki kanadı yana açılın• 
sonra: yani ilkbaharda tekrar aşılanabll- ca. demiın çıkarıp BUYa attığınız aşı ga. 
me!k ım:kanını bulurlar. Bu suretle za- runü, ihtiyatla buraya yerleştirir ve iki 
mandan tasarruf edilmiş olacağı için dur- kanad kabuğu üzerine örterek bir r:ıfya 
gun gözü, sürgün göze tercih edenler 
çoktur. 

sapı ile sıkıca sararsınız. Böylece zor bir 
şey sanılan aşı da bitmiş olur. 

Sürgfuı gözlü aşılarda aşı ameliyesini 
müt€akııb, aşı yerinin 20 santim yukarısı 
kesilip atılır. Durgun gözlüde ise sadece 
faz1a dallar kesilerek diğerleri bir araya 

Elma, armud, eri\c. badem. dut, kiraz, 
vişne, kayısı, ayva, mu.şmula, üvez gibi 
hemen ibütün rneyva ağaçlarının genç fı~ 
danlarına bu aşı emniyetle yapılabilir. 

Her iıki çeşid göz aşısında da en mühim 
nokta, tatbik zamanının layıki ile tayin taplanıp bağlanır ve bunlara, ilkbahara 
edilmesidir. Bu cihet ağaçlann can suyu kadar dokunulmaz. Birincisinde aşı ye .. 
ile alrucadar old~1undan yapılış zamanı- rindcn y-ukan kalan o bir karşılık kıSlm, 

ileride aşıdan süren filizi bağlamaya ya .. 
nı lbwıa uydurmak icab eder: Umumi· 
yetle sürıgüın göz aşısmın vaktı, ağaçlara rar. Aşı filizi ertesi seneye kadar canla· 
su yürüdüğü zaman; durgun göz aşısının nıp kartalınca, o kısım da dibmden k~ 
vakti de, bunun aksine olarak ağaçlarda silir. 

Ercii.mend Ekrem Talu Paristen yazıyor suyun yarva~a~ay~ ?8şıadığı ~mandır. Dur.guın götlü aşılarda fidanın üzerin· 
. . . • Her memleltetın iklım hususıyetlerine de kalan dallar ilkbaharda kesilir. Bu. 

29 1'emmuz 939 I Yaz tatili münasebetile seyrekleşmiş lrmın .bır çogu ve b~ mey~nda Star ile göre ağaçlara da suyun yürümeye veya esnada t:ııpkı öteki gibi gene bir ka~lık 
Husus! mQ}ıabirtmiz Paristen bildi • bulunan siyasi rnehafilde, Reisicüm - ~venıng .N~":s, İ~gılterenın de Ame - çekilmeye ba§laması b!r olamıyacağın-

riyor: Amerikanın, Uzakşarkta bir - hur Ruzvelt'in bu hareketi, kendisi - rıkanın ısnnı takıb ederek, Japonya 'k ·mı b k k ( ö 
A-- ~ .1 d t' t h d . . dan, ta vı ere a ·ara g z aşısı za-
~bire harekete geçmesi dün burada nin Uzakşarkta menfaatleri olan diger ı e mevcu ıcare mua e esını fes - ) ta , k lk 1 b lda 

yeri bırakılır. Bu kısım o yıl filize des-
teklik ettikten sonra ertesi sene tamamen 
ve dibinden kesilerek atılır. 

h · ·· k" b 1 d .. rnanı nı yme a ışan ar auın a • 
ltyasi meha.fi.lde epey tefsirata yol aç- demokrat devletlerle her hususta fik- etmesı mum un u un ~gunu yazı - ~ 11 <" tuh ..... 1 tn d .. 
tı. Alakadar mehafU birinci derecede ren müttehid bulunduğunu teyid ey - yorlar. Bu hususta venlecek karar, ıııyorlar. Nitekim bana arasıra f(>yle .. ~mm •'"'ı.t' u ıa ıgım anlamaya 
bu meeele ile meşgul olmakla bera - lemek istemiş olmasına atfedilmekte - hfilen ~okyoda c~reya~ et:n~te b_uıu. dero yananlar o1rnuştur: gelince: sürgün g&zfü nevide bu, bittabi 
ber Moskovada cereyan eden üç taraf-· dir. Diğer taraftan, Amerika R~isi _ nan muzakcrelerm netıcesıne baglı _ - Bizim takvimin tam cgöz aşısı za- gözün sU.riiıp yeşermesinden anlaşılır, 
b müzakerelerin seyri de dikkatle ta. cümhuru, bitarafllık 'kanununu Uağv dır. . . . .. rnanh dediği gün aşılamıştım. Yapışına ~rmezse tutmamış dernektir. Durgun 
kib edtım..ı...- bun1 .,,,,,:ı, veya tadil etmek hususundaki tasav • Fransız mehafilındekı kanaate go • o kadar itina ettim ki, fidana o tarzda göı.lü nevide de, aşının ilkbaharda sür-

1:'!\.t.e ve arın, ~ ya - İ · ı· k b ' . A "k h 
kında, İngfilz ve Fransız askeri hey _ vurlarının Amerika kongre meha - re ngı ız a ı:ıesı men anın are - beni aşılasalardı tutard:m! Öyle !ken biç mesi en emin i§aret ise de, o vakte kadu 
etlerini R ·ım 1--= · •· _ filinde karşılaştığı muhalefetten ket tarzından once haberdar olmamış- birisi tutmadı. artık eşref saati gelrne ...... ı .. bekleyemeyen meraklılar, bunu ""yle de n :usyaya gı e~nnı mum t z· Iınm: olsavd T k ·· .. ~ ~ 
kün kıiabllecek bir milf;aid şekil ala - korkmadığını göstermek için böyle ır. ır.a 0 

-Y J ı 0 yo ~uza - diy-0rum. anlıyaibillrler: 
~ umulinaktadır. (Sem Posta - Tel • yapmış olması pek muhtemel görillü - k.erelerı esnasında daha metin bır va-
llTUflar ı. •. " -· " . ı-- k vor zıyet takınacaktı. 

VlA. .... .,eıuenn ~mına arar ve • J • • • 

Tildfğin' 3- b'ld' . ı,._,1 · ) H h ld J k b"' 1 Gene Londra gazetelennm yazdık • 
ı ı.ıun ı ıNn&f .sı uı. er a e, aponyava arşı oy e .. t gflt 'l Fr tıı 

D.. . v • • larına gore n ere ı e ansa ra -
un bUtün gün ve bu sabah Fransa davranmakla, Amenka Çinm manc - f d .. ·t eken M k , ö d 

}l · · . . t k "'ks 1 . V ın an muş er os O\ aya g n e· 
arıcıye netttreti ile Paristeki Ingiliz vıya ını . ço yu e tmiştır. e bu ~u- rilmesine karar verilen askeri heyet -

\>e Sovy€'t sefaretleri devamlı surette retle İngıltere de, Uzakşarkta kendı - 1 i b da bir İngı' liz amirali! b' 
te}rW' . · · t k 1 h' kl er n aşın e ır 
lar ~ıon milkA.lemelerinde bulunmuş - sını ar ı ya nız ıssetm~me . e mem- de Fransız generali bulunacaktır. 

dır. nu~ olacaktır. Ve bu yem v~zı~et sa -: Bu heyetin, müzakereleri tacil mak-
b' Şa~~t, res:rnı mehafi.lin bugünkü nik- yesınde'. .Japonlarla ~aha. ı:ıusaıd şa~t- sadlle, şimdiden gönderilmek ihtimali 
ınUgı haklı çıkacak olursa, üç ay • lar dahılınde pazarlıga gınşecek ve ıs- pek kuvvetlidir. Fransız heyetinin re

danberidir beklenilen Fransız - İngi - tedi$1ne yakın neticeler elde edebile- isliğine general Doumenc intibah edil· 
~z - Sovyetler anlaşması pek yakında cektır. miştir. İngiliz amiralinin ise kim ola • 
litr emrivaki olacak ve bir ittifak şek- Vakıa Amerika şimdilik Japonya ile cağı henüz belli değildir. 

nde tecelli ve tahakkuk edecektir. ancak iktisadi sahada münasebetini Dün Başvekil Daladye'nin riyasetin-
ri Amerikanın jestine gelince, bu Pa - kesmiş bulunuyor. Diplomasi müna - de toplanan Fransız kabinesi parla _ 
h ste ~ldukça hayret doğurmuştur. Bu sebetlere gelince, Ruzvelt, bugünkü mentonun, icabında, müddetini iki se
ı:ben gazetelerde okuyanlar önce ona hareketinin Japonyada husule getire - ne uzatan bir muvakkat kanun Jayiha-
anmamış ve Vaşington'dan gelen tel ceği aksüiameli bekliyecek gibi görün- sı kabul etmiştir. Bu kanun bu devre-

faflaryn hMiseyi mübalagalandırdık- mektedir. de de tatbik edilebilecektir. 
arına hükmetmişlerdir. Dün akşam çıkan Londra gazetele - E. Ekrem Talu 

.Eşr~. saati değöl amma, o yerin ikll- Durıgwı .göilü atılarda ~ı tomurcuğu 
muıe gore aşı zamanının gelmediği mu- bu senenin dalından alındığı için üzerfn,. 
ha!k'kaktır. Onun lçın ne tak\'irne. n~ de bir de yaprak bulunur. Biz bu tomur-
komşuya bakmıyarak sadece ağaçları tet- cuğu daldan alııken, bitişiği olım yapra· 
kik etmek ve ona göre suyun tam yürü- ğın kendisini keser, fakat sapını üzerin. 
meye !başladığı sırada sürgün göz ~ısını de bırakırız. işte bu sapçık aşıyı yaptık· 
ve artık çekilmeye başladığı zamanda da tan 5-10 gün sonra hafıf bir dokunma ile 
durgun göz aşısını yapmaya kalkışmak kendiliğinden düşerse aşı tutmuştur. 
en doğrusudur. Ustik gibi ıkuruyup kalmışsa tutmamış.. 

Aşlyı yapmak pek basittır. Bunun için tır. Amma yukarıda söylediğimiz gibi 
evvela kalemi <= iyi cinsten getirilen üzülmeye mahal yoktur: İlkbaharda sür· 
parçayı) hazırlamak Hizımdır; sürgün gün göz ile aşılayarak zamanı kazanmak 
gözlü aşıda kalem, geçen seneki dallar- imkanı vardır. 

dan seçilir. Durgun gözlü ~ılarda ise bu Pek kolay ve pek iyı olan bu basit aşı· 
sene süren dallardan alınır. Her .ikisinde yı öğrenip her fırsatta tatbıkatı ıle meş• 
~ dalın ortasındaki dinç gözleri seçme- gul olmak hem :faydalı, hem zevklı bh 
lidh'. Bittaibi göz alınacalt dalın, basta- işdir. Aşılanacak :fidanlarınız varsa, si? 
lı1csız, iyi pişmiş, iyi teşekkül atmış ol- de !bu mevsim kendinizi deneyiniz. 
masma da d.lık.kat edilmek gerektir. Geli- Tarımman 
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izmir n eıueri Manıuıarını bitirdiler Erkekler diyorlar ki 
. (Bastarah 8 ind tayfada) 

e Etem Aydın ( Anlıara lçkale, 
Alahf ~kalı No. 1): 

suı? Bunwı da çaresini buluyor; bayan 
başkufle evlenecek, fakat o gençle mil• 
nasebetini elbediyen devam ettirecek! Bu 
karan o gence verdiği resmin altına ya
zarak irnzıılıyor. Ne dersiniz, haksız :mı
yun tereddücre düşmekte .. . » 

cKadınlanmı.z belki emsali bulunmaz 
derecıede sadık ve kanaatkardırlar. Fa
kat bu 'Vasrflar bugün kaç tanesinde kal
mıştır. Ben bunun için kadınlarımızı iki
ye ayıracağım: 

1 - Evle al'Akası olmıyan, sokağa, sü
se, gezmeğe düşkün, müsrif, hissiz kadın
ı~.. iki bunl!arla birçok sevdikleri Ro• 
bert Taylorlar bile evlenemez. 

2 - Kanaatkar, vicdanlı. dürüst. er
keğine met.but kadınlar .• 

!Birinci saydıklarım, evden, aileden o 
kadar uzaktırlar ki, n~redı? ise çocuk do
ğurma ~ni bile erkekler! yaptıracaklar. 
Bll!1lar !burunlarından kıl aldırmazlar. 

Nasihat, tekdir anlamazlar. Yalnız kap· 
rislcri için yaşairar. Böyle bir kadına 

düştün ~ arada bul saadeti .• 

Cevablar: 
e Va.Bıl Tana (Gazianteb): 
- Fikirleriniz güzel.. Fakat siz bekAr 

değilsiniz. Ya!hud da yazmağı unuttunuz. 

e H. Kaya (Nazilli, Sümer· 
bank): 

- Size de yukarılci cevabı vermek 
mecburiyetindeyım. 

e Cemal Tuzer (/nebolu): 
- Mektubunuz ankete cevab değil. 

bundan dolayı neşredemiyoruz. 
Nusret Safa Coşku1 

ı Talihi olan ikinci kategori kadınlara 
Kamp talebeleri Atatürk heykeli 6nünden geçerlerken ~e yapılan törenda söz söyliyen sil.baylardan biri dft:.-c;cr, mes'ud oiur. Biz, yuvayı dişi kuş 

Harblerde en fazla işe 
yarayan hayvanlar 
Posta güvercinleri 

İzmir (Hususi) -· İzmir ~e, ticaret lbirllitler, Emrez tepesi istikametinde Öğleden sonra Kemer istasyonuna yapar biliriz. Yuva yapmak için insan di-
ve kültür liseleri tal'ebesinin Kızılçul- manevra ıyaprmştır. Aakeı1 bfr.'la1dere gelen kamp talelbeleri trenlere inip şisinin ~di pek az isteği var. Ben tahlH 
iu civarın.da yirmi gündenberi devam verilen mesele üzerine ild muhasım binme tecrübeleri ~ardır. En etmeğe çalıştığım iki tip kadından, birin-
eden askerlik kamp lan nıet\oeTenmiş, tarat piyade, süvari ve topçu kuvıvet- ron olarak akşam saat 18 de, binden ciye düşerim korkusile evlenemiyorum.> (Baştarafı 9 uncu sayfada) 
bu münasebetle dün tören yapılmıştır. !erinin iştiraldle mükemmel bir tatbi- f Güvercinler bidayeten şaşkın bir 

Kamp ~nu münasdbetile kampı tef- kat yapmış ve topçu atış1an büyük be- azla talebe Cümhuriyet meydanında • Mehmed Tuncay (Bostancı): vaziyette kalıyol'lar ise de kendilerini 
tiş eden Imnir müstahkem mevki. ko • yecanla takfu edilmiştir. MuharEfi:>e tat- mevki almıştır. Kum.andan talebeleri cBekıar olmakhğım . dolayısile, anketi- kayalı~ardan, deniıı!lerde.n koruyan 
mutanı tüm .general Rasim Aktoğu, . .. . . teft~ etımiş ve mükemme1 bir geçid niz için söyliyebileceğim her şey roylen- bu puslaya çabuk alışmaktadırlar. 
gençlere bir harb tatbikatı göstermek bikatı tam uç saat devam etmış; valı resmi yapılmı.ştır. miş olduğundan dinlemeği. söylemeğe Adlerin derin tetkiklerine göre gü • 
lstemlştir. ve belediye reisile birçok rıevat ma - Kamp talebeleri Atatürkün heykeli tercih etmiştim. Fakat bu anket müna- vercinler bu puslayı anlamamak, bil • 

Bu münasebetle İzmire lbağlı asken nevraları takib etmiştir. önünde and içmiperdir. sebetile bayanların ileri derecede itham- memekle beraber bundan elde eyle • 

Arapkir mUddeiumumiligi Sivasta tayinJer 
Sivas (Hususi) - Şehrimiz nahiye 

b~ fen memuru Sadi Gürdilek şoseler 
heyeti baş fen memurluğuna tayin e

umumiliğine Bilecik haklın muavin • dilıni~tir. 

!erinden İbrahim tayin olunmuştur. Sivas Başkomiseri Mahmud Lutfi 
Yeni müddeiumumimizin bu günlerde Alonut İzmit başkoıniserliğine tayin 

Arapkir (Hususi) - IB\r buçuk se.. 
nedenberi açık olan kazamız müddei 

olurunuştur. vazifesi b~ına .gelmesi bekleniyor. 

Muradlı - Tekirdağ maçı 

Kangalın .A:laGaham nahiyesi mü -
dürlüğüne hukuk fa.ki.1ltesi mezuniaJ 
nndan Abdilllrerim Atak, gene Kan -

Muradlı (Hususi) - Tekirdağ Yıl • galın Deliktaş nahiyesi müdürlüğtüne 
maz takımı ile Muradlı Dirikspor ta - de Mehmed Özdemir tayin edilmiştir. 

Şehrimiz maliye tahsil şefi Orhan 
kunı arasında yapılan maç sıfıra kar- Eryen Bursa tahsil şefliğine, yerine de 
~ üç sayı ile Tekirdağlıların galibiye- Edirne tahsil şefi TalAt Gürler tayin 
tile sona ermiştir. olunmuştur. 

~~iRAAT BANKAS 
Kurul•• tarihi 1 188S 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 2 61 

Zirat ve ticari t.er nevi bankı mua .n9l•lal"J 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEJ< 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye fübarsız tasarruf he.sahlarında en az 
SO lirası bulunanlara ,çenede 4 deia çekılecek kur'a ile a.şa~ıdakı plana 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00~ Lira 
4 ,, 500 ,, 2,000 ,, 
4 ,, 250 ,, 1,00J ,, 
~o ,, ıoo ,, 4,ooo ,, 

100 " 50 ,, 5,000 ,, 
120 ,, 40 o 4,800 u 

160 " ~o ,, 3,2ou ,. 
DiKKA'f: Hesabla:uıdaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde ?'o 26 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylfil. 1 Birincikanun, l Mart ve 1 Haziran 

tarihlc:rindc çckilecektiı. 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLU~U -

1648 m. 182 Kes. ı20 Kw. 
T .A.~. 19,74 m. 1519' Kc.s. 20 Kw. 
T . .A.P. Sl,70 m. 9465 Kc=. 20 Kw. 

Jnrı ıkar.şısında fazla susamadım. Yazdık- mekte oldukları istifadeyi hissetmekte 
lanndan anlaşıldığın:ı göre bayanlar, ya gecilanemektedirler. Bu puslayı taşı • 
okuduklarını anlamamışlar. veya öyle makta olan güvercinler diğerlerinden 
göııünmek işlerine uygun geliyor. Eğer daha süratli, daha emin surette hare • 
böyle olmamış olsaydı ınıneşi balçıkl:ı ket etmektedirler. 
sıvamağa kalkmazlardı. Kızlarımız hak- Elektrikli ywnurta 
kında kanaatlerini söyliycn her arkadaş Güvercinlerin sevk ve idaresi husu· 
bu .kanaatlerini müsbet delillere istinad sunda en mühim keşif celektrik yu -
ettirerek ileri sürmekte, hiçbir arkadaş murtasıı.dır. Bu elektrik yumurtası gil 
sorunu umuma teşmil etmcme'l)tedir. vercinlerin geri çağırılmasında işe ya. 
Kırlannuz arasında hakikaten evine bağ- ramaktadır. 

ÇARŞAMBA usı39 Iı kalacakt tutumlu ve itimada şayan 0 • Güvercinlerin sırtlarına takılan sunı 
12.30: Program. 12.35: Türk müziği • Pl. Ianlar yok değil<l!r. Fakat bu gibiler yüz- bir yumurtanın içerisine küçük bir fı. 

13: Mcımleket saat ft.yarı, aJa.I18 ve mcteoro- 1 ki " dd ı 'edil ,_ de yirmiyi ancak doldurabilir. et ve myevı ma e er vaz meA -J:ojl haıberlerl. 13.15 - 14: Müzik (Karışık 
program - Pl.) 19: Program. 19.05 : Müzik Onlan da bulmak için - eski toplayıcı- teclir. 
(Bir konseııto • Pl.) 19.30: Türk müziğJ CFa.- lar gibi - mahalle mahalle, sokak sokak Bir yerden gelen güvercin geldiği 
sıı heyeti.> 20.15: KontŞna. 20.3-0: Mem1e - dolaşmak lazım! yere çabuk avdet eylemek arzusunda 
ket saat Ayan, ajans ve me.teorolo11 ha.be'r - bulunduğu takdirde bu yumurta bir e-
lert. 20.50 : Tilıık mü~: ı _ Ncıvres _ Mu- Bugünkü kızların yüzde sekseni :le 
hnyyer şa.I'kı: Gün kavuştu. 2 - Tnnburl yuva ıkurmak, kurulsa bile saadeti temin lektrik cereyanına tutulmaktadır. E • 
Cemi'l - Hüseyni şarkı: Görmek ister. s - etmek imkansızdır. Bunu bizden daha lektrik cereyanının tesiri altında kim. 
Lemi - Hllseynl şarkı: o gıfizel eözlerle bale- iyi bayanların bildiklerine şüphe yoktur. yevi maddede kıpırdamalar hasıl ol • 
mnsuu bll. 4 - Sadettin Ka.yn* - MulhaJ'- maktadır. Bu sırada güvercini de te • 
Y
er türkil: Batan ..,.;;n dra.na benzi.,...,.. 5 _ Ne çare ki. kadın lnad:, itiraf etmek işle-b-· ,,~ · 1 ş h · "ba ·1 · dTk !aş almış bulunmaktadır. Beyninde ne 

......... • Suzinfı.k ~revi. 6 - Arif bey - Su- rıne ge mez. a Stm ıtı rı e. şım ı 1 geçtiği malfun degı~'ldir. Fakat hemen 
zlnft.k şarıkı: Çekıme elemi derdini. 7 - Ah- kat'iyen evlenmemeğe karar vermlf bu-
med Rashn - SırıılnMt şarıkı: Pek revadır lunuyonım. Bunun sebebt: ne kız.Ianmı- yola koyulur. 
oovdiğim. e - Udi A:hm.ed - SuzklAk ş:ı.rkı: zın müsrü oluşu. ne modaya ve geımeğe Bu yumurta usulü Avrupada taam-
Blr günah etthnse cana. 9 - ......... - GU - cfıüşkünlükleri, ne ~u. ne de bu' .. Evlen- milm etmiştir. 
Uzar halk türküsü: S1ne~e bir tutuşmuş. 
ıo _ ......... _ Hüseyni saz sema.ısı. 21.30: mekten gözümü yıldıran, yalnız evet yal- Tebdili kıyafet eden güvercinler 
Haftalık poota kutusu. 21.4.5 : Ne.şell plfı.k - nız onlara itim3d edemeyişimdir. Neye Adler güvercinlerin harb halinde 
lar - R. 2uo: Müzik (Melodiler - PU 22: inkar ediyOTSUnuz?. Bugün öyle erkek- mümkün mertebe görünmemelerini te-
~~~\ <~do~rriı:~~::: . .;:~ :;~ ler tanıyoruz ıc:· canından çok sevdiğı min için onlan hususr bir boya ne bo
lbir ha.va daJın çal. 2 - Franz I.eihar _ Qo - karısının ilıanetıne kurban olmuştur. yamaktadır. Bu sayede güvercinler• 
cu'k preruı operetinden vals. 3 - M07.art - Bazı kızlarımızın yegane düşünceleri, ne karşı yapılan endahtlar tesirsiz kal -
Re majör d1vertlmentodan menuet dansı. olursa olsun bir el'keğin nikAhı altına maktadır. Kendilerinden Harbi Umu-
4 - Emmertdh Kalman - Ho1a.ndah kndm girmek ve ondan sonr:ı gönlünün istedi- mide pek büyük istifadeler temin edi-
operetinden (potpuri.) 5 - Pepl MüHer - ediv k 'd t..+ 
Lnpnloma şarkısı üz.erine potpuri. 6 _ zı _ ği ile, ist 'gi şe i . e eğlenmektir. A.9~e len güvercinler gelecek harblerde de 
ehrer - VJyanalı lciiçük kız. 23: Son ajans size bir misal: postacılık vazifelerini göreceklerdir. 
aıaberl "'rl , runat, ooham, ta'lwll1'ı.t. Jramb1 - Bayan nişanlı - belki şimdi evlenmiş- Radyonun faydası ne kadar büyük o. 
YQ - nukut borsası crıat.) 23.20: Mfizlk CCaz tir - uzun zamandanberi seviştiği bir }ursa olsun; güvercinler en esaslı mu. 
band - Pl.l 23.55 - 24

= Ya..rınkl program. gençten de ayrılmak istemiyor. Ne yap- habere vasıtasıdır. 

Ankara borsası 
-····-

A~ılıt - Kapanı• tiatlan ı. 8- 939 

ÇEKLER 

Açılış Kapanış 

Londra 15.98 l'i.18 

NCY - Yoı, . 126.675 126.675 

Parts 8.365 l.Jl):'S 

MllO.no 6.M 6.68 

Cenent 28.1~75 28.576 

Amt.steradm (7 .<1625 67.26215 

Herlln Cı0.835 60.8315 

Brtlk.'!el 21.6..C ~1.52 

Atına 1.0821> 1.0825 

Sof ya U6 l.66 . 
Prng 4.8276 • .3275 

Madrld J4 .0.'ı5 2'.085 

Varıova ~.8425 23.8425 
qudape,te 24,,525 24.41125 

'31ıkref tf.llOCi 0.901> 

t:ıclgrad 2.8925 2.8925 

Vokohnma 84.62 84.62 

' toltholm 80.6575 80°5575 
... ,,.,,va ~3.90 23.90 

İSTİKRAZLAR 

Açıl17 Kapaaıı 

Ttlrk bOrcu I ""'"J 19 85 19 85 
• • :n • - -
• • I Y&dt - -

\._ 

~ 

Atışalanı köylülerinin yaptıkları mekteb 
~ ----~------

MetrisçiftliEJ civarlJlda Atı.şalam de çeşme yapılmıştır . 
köyünde köy'lüler ve Hazinedar çift- 6S haneli ve 400 nüfuslu köyün ço· 
!iği 1uğla harmanları sahibi Hüseyi • cukları 4 senedenberi tahsilsiz kaldı
nin yardımile bir mekteb bi~ası ya • ğından, köy halkı hükfunetin binanın 
pılmağa başlanmış, binanın temel, du- çatı ve dahili taksimatının ikmaline 
var ve dahili taksimatı tamamen biti- yardımını beklemektedir. 
rilmiştir. Beş dersaneli ve bir yatak Resim, binanın bugünkü §eklini 
odasını ihtiva eden mekteb yanında bir .g6stermektedir. 



2 Ağustos 

Dost ingiliz rıosu geldi 
(B~tarafı 1 inci sayfada) 

lniral ve maiyeti. lburada merasimle kat"
fllanacak ve emirlerine tahsis olunan o -
tıom.dbillerle doğruca İn~liz sefaretine 
gideceklerdir. İngiliz aıcirali saat 12 de 
İstanıbul komutanlığında Genen-al Halis 
Bıyıktayı ve saat 12.30 da vilayette vali 
ve belediye reisi Lutfi Kırdarı ziyaret e
decektir. Koımıtanlıkta bir askeri kıt'a, 
vilayette dıe bir polis mi.i:frezesi lhtiram 
resmini ifa edeceklerdir. 

Misafirler öğle yemeğini hususi olı:ırak 
İngiltere sefaretinde yiyeceklerdir. 

Vali ve belediye reisi saat 16 da amiral 
gemisine giderek Sir A. B. Cunningha -
nun ziyaretini iade edecek, vali gemiye 
gil'(>rken top atılmak suretile selarnlana -
caktır. Gece saat 20,30 da Perapalas o -
telinde misafirler şerefinE' bir ziyafet ve
rilecek, ziyafeti bir suvare takıib edecek
tir. 

Abideye çelenk 
Yann öğled n evvel c;aat 10 da İngiliz 

amirali Taksim abidesine ıbir çelenk ko
yacaktır. Çelenk koyma m~-rasiminde İs -
tanbul komutanı G~meral Halis Bıyıktay, 
donanma komutanı Şükrü Okan, İ~ilız 
'V~ Türk don .. nmasına mensub kıt'alar ha 
~ır ibulunacaklardır. 

Yavuzda ziyafet 

Öğled'rn sonra saat 13 de donanma ko
mutanı Amiral'. Şü'k:ııüı Okan nrl:salirler 
~erefine Ya uzda .bir öğle yemeği vere -
cektir. Saat 15 te Yavuzda toplanmış o
lan Türk v fnz;ıiz deniz sübaylan hu -
SUsi bir vapurla Boğaziçinde bir tcnez -
tüh yapac 1.h'flı • Gece saat 22 de İngi -
liz sefaretı.ıd" bir kabul resmi tertib olu
nacaktır. 

An tnraya hareket 

.İngiliz a.ntirali Cuma günü sabahı Ye
fllköydcn lhusu...c:i bir tayyare ile Ankara -
Yo h&TekC't edft-ek ve hava istasyonunda 
İstanbul komutam, dıonanma komutanı 
ve merkez kon utanı tarafından uğurla -ı 
hacak, !bir 2Skerl kıt'a selAm resminı ifa 
edecektir. 1 

İngiliz komutanı Ankaraya muvasala- 1 

tında lhava istasvonuaıda Milli Müdafaa' 
Vekaleti <!r~unı. ·Ankara garnizon komu
tanı ve merkez k{)mutanı tarafından kar
§ılanac~ bır askeri kıt'a ihtiram resmi -
tı.i yapacak, mı.ıı.ka İngiliz ve Türk milli 
ınar.şlarını çaiecııktır. 

Misafir komutan Ankarapalasta kıs:ı 
bir :rnUddet is!u <1.hatten sonra Riyaseti -
C'Üınhur kıöş.ktiıre giderek defteri mahsu
su iınzahyaccik, müteakiben Genel Kur -
l'nay başkanı ~ nreşa? Fevzi Çakmak, Mil
i! Müdafaa Ve :ili Gene'I"al Naci Tınaz ve 
liarf<:iye Vekili Şükrü Saracoğlunu rna -
kaınların<l~ zfyzıret edecektir. 

Reisicünıhur Cmna günü Amirali 
kabul ederek 

Bu :ziyaretler kısa fasılalarla Ankara -
l>alasta iade olunacakt1r. Saat 13,30 da 
Mnreşaı Fev-Ki Çakmak tarnfuıdan İngi-
1.i~ amirall &refine AnkaTapalasta bir öğ
le Yerne.ği verilece~ misafir amiral ye -
inekten sonr,a Ofönhurreisi İsmet İnönü 
tarafından kabul edilecektir. İngiliz a -
l'niraH ayni .gün saat 17 de thususi tayyal'f> 
lle Ankaradan hareket edecek ve Ycşil
köye gelccek~ir. Amiral Yeşilköy hava 
lstasyonunda Ankaraya iharekcilerınde 
Oldu~ ıgibi merasimle karşılanacaklar -
dır. 

Cuına günü lstan.ıbulda bulunan İngi -
l:it filosu zabitan ve mürettebatı öğleden 
~€1 müze ve camileri gezecekler, saat 
k.3 de Moda deniz k1übünde bar-b filosu 
d 0nıutanı Amiral Mehmed Ali tar&f ın -

an 'Verilen öğle )'€meğinde lhazır bulu -
llacakJardır. 

Dostluk maçı 
Öğleden sonra misafirler serbest ola -
~ §ehri ge.zeceklerdJr. Saat 17 de Türl< 
d.a İngiliz fllolan futbol takımları arasın
)" F'ene.rbahçe stadında bir dostluk mıt~J 
apılacaktır. Saat 22 de Warspite z.ırhh -
~da Ankaradan dönen Amiral Sir A. B. 
l"fl llningham tarafından bir suvare ve
~ktir. 

vvet i b·r 
harb gemisi 

(Baş tarafı l inci sa1!fada) 
leket tarihine yazdığı kara sayfa -
lar tamamen silinmiş, yeni ve pek 
parlak bir dostluk yaprağı açılmış 
bulunuyor. Esasen deniz kin götür
mez. Denizciler için harb küçük 
yavruların münazaasından başka 

bir şey değildir. Onlar şimdi mu -
harebe ederler, az sonra can ciğer 
olurlar. Bugün deniz tarihlerile if
tihar eden ilci mem!eket elele ver
miş ibulunuyor. Bu ittıhaddan do -
ğan kUıvvet, dünya sulhünün en ka
vi bir temelidir. Barbaros ve Nel
son evladları bu mes'ud neticeden 
en ıbüy.ük iftiharı duymalıdırlar. 

* İngiliz filosunun ~şında (Vor -
sipayıt) zırhlısı bulunmaktadır. Bu 
zırhlı 1915 senesinde denize inen 
İngiltere zırhlılanndan biridir. M.a
lfun olduğu üzere İngiltere harb -
den evvel daha ziyade sürate e -
bem.miyet veriyordu. Halbuki Bü
yük Harbin safahatı gemilerin ev
velemirde sağlam olmasını icab et
tiren tecrübeler verdı. Bundan do
layı 1916 senesind<:! İskajarak mu· 
harcbesinc iştirak eden Vorsipayit 
sınıfı zırhlılar yeniden tadil ve da
ha mukavim hale getirildi. 1936 se
nc>sin<lc geminin tekrar tadil edile
rek, tP.kmil modern ihtiyaçlara, te
kabül <>ttiğini görnıcUeyiz. 

* ,. 
Vorsipayit takri'hel' 26,000 ton 

cesametinde ve sekiz tane (38) san
timetrelik topa maliktir. Bundan 
başka gemide havaya atacak. bi.i -
yüklü, küçüklü~ 40 kadar otomatilc 
top vardır. Ecnebi deniz mu'harrir · 

leri ibu kada-r top karşı.sınd-a tayya 
relerin pek hücuma muvaffak oıa
mıyacaklarım yazmı!ilardır. 

Gemide, üç torpil yarası alsa dn
hi, batmıyacak komportiman teş -
kfüıtı vardır. Gemiye ZE!hirli ga1 
nüfuz edememe'k'tcdır. Muharebe 
esnasında mahsuq bfr !hava tG-ti -
batı işlemekte ve ~"rek tayyaI'e -
den ve ,gerek düşmcın deniz kuv -
vetlerinden atılan ya .. J~ri d1Ş~m 

püskürtmektedir. 
Bundan ~a gemide düşnrnn 

hücum motörlerlni::- taarruzunu 
haber veren modern C'1 ektrlk Alet
leri vardır. Bunlar gere karanlı -
ğında, yalnız düşmıın hücum mo -
törlerlnin ~Ü'cU:rnU11u drğtl; ayni 
zamanda hangi istikametten gel -
diklerini haber vermektedirlPr. 

* İngiltere yeni ya9tırmakta rıldu-
ğu ('1) tane modern zırhlıda bu -
lunan modern Aletlerin h~ini bu 
gemilere de koymuştur. Akdenizde 
bu sınıf gemicfen (6) tane bulun -
maktadır. Yavuzu dn ilftve ederı-:ek 
Akdenlzde sulh cef'l'esinin (7) ge
misi, Mihverin ise ( 4) .gemisi vaı · 
dır. Bu ufak :rm.rby~e sulh cep -
hesinin Akdcnizd<P.ki {isti.in duru -
munu tebarüz ettirnıeğe k.A:fi değil 
midir? 

F. L. ) 
....,... """"'....,... ......_ ...... ......_ _...... ......._ -- .-. -\ 

-- 4'-~'W~ ..... 
dan a)'i"ılaıcaktır. Misafir bahriyelile!° 
şehrimizde bulundukları müddet zarfın
da vesaiti nnkliyroen meccanen istifade 
edeceklerdir. Donanmam17. da dost filo
nun ı\mrad:ı bulunduğu mlı.ddet zarfında 
liınanunızda kalacaktır. 

İzmirde 

İzmir 1 (A.A.) - Yarın Ilınanımıza 
gelmesi beklenen Malaya gemisinin fut -
bol takımı ile İzmir muhteliü arasında 
y~ılacak olan iki maçtan birincisi 3 A
ğustos Perşembe ve ikincisi 5 Ağustos 
Cumartesi gtjnlcri saat 17 de Alsancak 
stadında yapılacıak,ır~ Maiaya zıriı.lısı 
limanımızdan Pazar günü aynlacaktır. 

Çekler PoJonyaya iltica 
te Cumartesi günü öğleden evvel gemH~ 

rhest olarak gezileoelk, r.aat 13 de ln -C anıirali bir öğle yemeği verecektir. 
bul l2 büyük e}çiai de filo zabitanını ka-

edecektir. Varşova 1 (A.A.) - Polonya gaze -
~ ~e saat 20,30 da Amiral Şükrü O - telerinin yazdığına gö~e •. dün 50. Çek Bo
~ · tarafından Tarabyada Sümerpalasta hemyadan Polonyaya ıltı<-a ~ ve Bo
ttı laaıtiı-le- fercliııe bir ve~ zıiyafeti ve - hi?myada hayat şartlan tahammiilu im -
rS:~~ bunu Bo~zda hususi vapurlarla kansız bir şekil aldığı için iade edllıne -
~cak bir tenezzüh takib edecektir. melerini Polonya makamlarından. rıca 

ediyorlar 

dıonauması Pazar günü limanımız- eylemişlerdir. 

SON POSTA 

Rumen -Macar hudud 
muhafızları dün altı 

saat çarpıştılar 
f Ba$rarafı 1 znci smıjada) 

Macarlar, dün tekrar bu yoldan nak
liyat yapmak istemiş ve Rumen hudud 
muhafızlannın ihtanna r!lğmen, faalı -
yetlerine devam etmişlerdir. 

Bunun üzerine RumPn hudud muha -
fızları ateş açmış, Macar muhafızları da 
mukabelede .bulunmuşlarrhr. 

!ki taraf arasında teati Pdilen ateş altı 
saat devam etmiştir. 

Bükreşte neşredilen tebliğ 

Sayfa 11 

Alman ve İtalyan ordulanmn 
büyük manevralan başllyor 

Berlin 1 (A.A.) - Müsellah Al -
man kuvvetleri uzun senelerdenberi 
görülenlerin en mühimi addedilebile
cek manevralara başlamak üzere bu -
lunuyor. 
Alınanyarun şimali garbi mıntakası 

bugün 48 saat müddetle normal hava 
seforlerine kapanmıştır. Bu mıntaka -
da harb tayyareleri talimler yapmak -
tadır. 

alarma iltihak etmeğe davet edilmif -
~erdir. :Sirço'ki mıntakalarda husust 
otomobiller ordu emrine alınmıştır. 

Roma 1 ( A.A.) - Yarın başlıyacak 
ve 8 gün kadar sürecek olan bilyük 
ordu man~ralanna İspanya harbine 
iştirak etmiş olan General Batsica ku
manda edecektir. 

Ecnebi hava ataşeleri bu talimleri 
seyretmeğe davet edilmemişlerdir. Bu 

Bükreş 1 (A.A.) - Bugün neşredi- manevraların bütün teferrüatı malfun 
len resmi bir tebliğ, Romanya i!e Ma- olmamakla beraber 15,000 mil murab
caristan arasında vahim bir hudud ha- baı olan memnu mıntakanın genişliği 
discsi vukua geldiğini bildirmekte • büyük mikyasta harekata başlanaca -

Manevra arda hazır bu~unacak o -
lan Alınan, İspanyol ve Macar asker! 
heyetlerile rejimin birçok mülki ve 
askeri erkanı, ezcümle Ge11€ral Parl
ani, Milaooya varmışlardır. Mareşal 
Badoglio ve Mareşal Balbo bugün ge -
leceklerdir. 

ili~ ~ru~~rm~~~ 
Karpatlara1tı Rusyasile hudud teş- SiJt!zya'nın bazı kısımlarile Süde -

Gazeteler, manevra bô'lgesindeki 
otellerin harekat müddetince yabancı 
misafir kabul edemiyeceklerini yazı -
yarlar. kil eden Tissa nehrinin Rumen kıyı - tenland, Bohemya ve Moravya da da

sınd3 kain Tecevilmic"de Rumen ve hil olmak üzere motörlü kıt'alar Al -
.Macar hudud muhafızları arasında manyanın cenubu şarkisinde Polon • 
dün bütün gece "kurşun teati edilmiştir. ya hududuna kadar manevralar yapa

Roma 1 (A.A.) - İtalyan "rdu.ru 
manevralarına bu gece tam saat 24 te 
başlanacakUr. 

Hadisenin çıkmasına sebeb Macar ma- caklardır. Harekata takriben yüz elli bin as • 
kamlan tarafından teşvik gören Ma- İhtiyatlar Ağustos bidayetinde klt- ker iştirak edecektir. 
car salcılarının, Karpatlaraltı Rusya - ------------------------

sının Maca~istan tarafından işgıılini Büyük elçiler Yeni harfli 
müteakıb Rumen makamları tarafın -

dan konulan yasağa rağmen Tissa üze- An karada Banknotlar 
rinde dün g€<!e sal nakliyatı yapmak 
teşebbüslerini tekrarlamalarıdır. Ru -
men hudud muhafızları salcılara ih -
tarda bulunmuşlar, fakat, salcılar bu-

na rağmen Macar hudud muhafJzları
nm kurşun ateşinin himayesinde sal -

!arını sürmekte devam eylemişlerdir. 

Tebliğ, hadisede ölü ve yaralı olup 
olmadığını tasrih etmemektedir. Bu 

hadise üzerine Tissa üzerinde seyrü -
seferin tanzimi için yapılmakta olan 
Rumen - Macar görüşmeleri tatil edil. 
rniştir. 

Bir Macar hudud muhafızı yaralnndı 

Budapeşte 1 (A.A.) - Macar ajan
sı, Macar - Rumen hududunda yeni 

bir hadise çıktığı ve bir Macar hudud 
muhafızının yaralandığını bildiımck -
tedir. 

Macar ajansına göre, Rumen asker
leri sabah saat 7 ye kadar Macar köp
rü muhafaza karakolunun bulundu -

ğu Pccso mevkii istikametine silah 
ve makineli tüfek ateşi açmıslar -
dır. 

Macar ajansı diğer taraftan Rumen
lerin bu mevkiye doğru bir batarya da 
yerleştirm~ olduklarını ilave eyle -
rnektedir. 

İspanyollar arasında 
mücadele 

(B~tarafı 1 inci gauf rıcfo} 

Diğer 'taraftan Pariste cümhuriyetl ye
niden kurmak jstfyen İspanyol cümhuri· 
yetçfleri aralannda mücadele, ıkavga et
mektedirler. 

Pariste bir apartımanda tQplanan cüm
huriyet Contesi, cümtıuriyetçi İspanya -
nın son ~vekili doktor Negrin ile han
ciye nazırlarından Del Vavoyu, Ameri -
kada toplanmış olan 6 bin İngiliz lirasını 
suiistimal ettikleri iddiasile fırkadar. 
tardetmiştir. 

Nc,grin bükfunetinde hamiye nazın bu 
lunan İndalecio Prieto bugün fiilen mev
cud olmıyan cüm'huriyetçı İspanya, hu -
kiunetinin hayali ba.şvekilJiğine getiril -
miştir. 

Negrin ile yeni hayali başveltil, Nev -
yorktan birlikte Parise hareket etmişler, 
yolda asla birbirlerile komışrnamışlar: fa
kat içtimada yekdiğerine girmişlerdir. 

Bir şişe bira 16 kuruşa 
salllacak 

Ankara 1 (Hususi) - Merltezıerı de -
ğiştirilen elçilerimızcien bazılan itimad 
mektublarını almak ve hükl.ımet erkanilc 
temaslarda bulunmak üzere .şehrimize 

gelmişlerdir. Faris büyük elçimiz Behiç, 
Tokyo büyük elçimiz F'erid, Var.şova bü
yük elçimiz Cemal Hüsnü 'bu aradadır. 

Sabık Moskov.a büyük elçimiz Zekai 
Ankaraya gelmiştir. 

Kral Karo[ 
Rodosta 
Rodos 1 (A.A.) - Hususi yatı ile Ak -

Ankara 1 - 15-11-1937 tarihinden 
itibaren 3'1 .. 7~39 tarihine kadar y~ 
ni harfli banknotlardan yüz elli dor 
milyon altmış yedi bin iki yüz dok ın 
beş lira tedavüle çıkarılmış \e mu -
kabi1inde eski harfli 'banknotlard n 
ayni miktar tedavü den aldır; mı.şt r. 

idam ceza.arının infazı 
sırasında halktan 

kimse bulunmıyacak 
denizde bir istirahat gezisi yap.makta o- (Baştarafı 1 iııci sayfarlaJ 

lan Romanya kralı Karol velia1ıd Prens dad ve tasrih eylemiştir. (Mahkeme he -
Mmail ile !birlikte tamam ile hususi mahi-1 yetlerinden bir zat, müddeiumumi, t3 -
yette iki gün kalmak üzere buraya gel- b 1b, zabıt katibi, hapi.Shaneler idare i mC'
rniştir. murlannda.n biri, ma:hktimun m nsub ol-

duğu dinin ruhani sınıfına mcnsub bır 

Yugoslavya Hariciye zat ile mahkfunun müdafii cezanın infa-

f. zında hazır bulunalbilirler.) Nazırı elçimiz şere ıne 
Geçenlerde İstan'bu!da bir idam hü:k -

ziyafet verdi mü infaz olunurken önceden hükmü in. 
Bel.grad 1 (A.A.) - Hariciye nazırı fazı haber alınış olan gazeteciler ile 

Markoviç ile refikası, Moskova büyük el- bir halk kütl~sinin infaz mahallinde ha
çiliğine tayin edilmiş oian '.fürkiye el - zır lbulundu:klan ve gazetecilerin matı • 
çisi Ali Haydar Aktay ile refikası tere - kfunun son demlerine aid jestlerinin to
fine bugün bir öğle ziyafeti vermiş ve bu toğroflarını çektikleri ve halkın da bu 
ziyafette ibi.rçok na.zırlar, hariciye yük- jestleri Eğlenceye vesile ittıbaz ederek 
sek mcmurlan ve Türkiye elçiliği er1<anı giıldfrkleri öğrenilmiştir. ~undan böyle 

hazır bulunmuştur. 1 bu manzaranın tekerrürüne sed çekmek 
, Gazeteler'. ~tayın Y~;l!,oslav.y~ . ve 1 istiyorum. Bu sebeble badema ölüm ce -
Yugoslav ınılleti ıhakkında.-.. sevgısını ve zalannın infaz.ı sırasında yukarıda imıi 
bütün Yugoslav muhitleıınde uyandır - geçenlerden maadasının sey.rü temaşa 
dığı sempatiyi ~ kaydetmekte ve büyük . . . . 
k l Al ı.., dn Atat·· k, . 1. maksadile mfaz mahallıne gırmclerıne ra e.l\san n ur <.ı zıyare ı, .. . bl"" 
Re. · ··ınh + __ -ı 1 · ·· · y 1 musaadc olunmaması taıru.rncn ıtc ıg o -ısıcu ur ısme nonunun ugos ~v -
yayı ziyareti. vesaire gib. bi1tün ehem - lunu_r_.> __________ _ 
miyetli hadiselerin hen Akt:ı,11n eıç\ -
liği zamanında vukua fPIJiği hatırlatıl -
maktadır. 

Amerikada yabancılara aid 
altm miktarı 

Nevyorkl - Federal Rezerv Bankın 
bir teb:iğine göre Aınt-rıkaya yatınlan 

yabancı :hesablardakı :ıltın ihtıyatı halen 
bir milyar 300 milyon dolara yilkselmiş
tir. 

Kocasını döven ve 
karakolun camlarını 

kıran kadın 
(Baştarafı 1 inci !ayfada) 

Polis bu tecavüze meydan vermemek 

üzere Melihayı önlemek istemişse de, ~ 

hoş kadın tbu sefer zabıta memurunun 

yakasına sarılarak: 

Doktor Şahta yeni bir vazife mi c- Sen ne karşyorsun .. kocam delD 
verilecek? 

iBerlin - (A.A.) - Dönen b:ızı şayfa
lara göre doktor Schachı yakında ihnı -
catın telif ve tanzimine matuf mühim bir 
işle tavzif edilecektir. Bu :ıa~er henüz 
resmen teeyyüd etmem!ştır. .............................................................. 

DOYÇE ORIENT BAN.< 

mi? Hem döverim ve hem de severim.• 

demiştir. Ve bu arada da memuru vazife 

halinde tahkir eden Meliha karakolaı 

seYkediiıniş, tburada da rahat durmamıt 

sandalye ve mosaları devirmiş. nezaret -

hanenin camlarını kırmıştır • 

Dün meŞhud suçlara be.kan aslly. 
4 üncü ceza mahkemesine sevkolu."lan ka-

(Baştara'[ı 1 inci !ayf a.daJ Dresdner Bank Şubesi dın: 
leri kurumundan inhisarlara devredilen Merkul: BerllD c- Sarhoştum. ne yaphğımı bilmiyor-
bira fabrikasına inhisar ;daresince vaz.i - dum:t diyerek suçunu ikrar etmiştir. 
yed edilerek işlerini tanzim etmclt ve TiiTlriye ftlbeleriı Şahidler de hadiseyi yukanda yazdı -
fi.at tenziline mü.teallik mwunelele.ri ba-

ğınuz gıbi anlatmışlardır. zırlamak içindir. Galata - htanbul - İzmir 
Bira fia1l:an bu tarihte yurdun her ta- Deposu: İll Tütün GüınrüfQ Müddeiumuınl; suçu sabit görülen Me-

rafında ayni fiata satılacaktır. Bayfle - lihann cezalandırılmasını iste.miştir. 
rin elinde bulun.an biralar için buınların Mahkeme Melihayı 1 ay lı.apse, 35 lira 

·· ı · --ı..- ..ın- ıe..ı,\..:_ * Hn tiiTlii 6an~a ifi * 
zarar gormıe.m.e en ~au.ue uuu- a - •m--c:::==ı--------==t•• para cezasına mahkUnı ederek, tevkif et-lınmıştır. miştir. 
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Mullamımen fiatı 
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650 

Muv.aldta.t tıemlnatı 
Ura Kr. 

... ı :ı .,ı.' l 111101111 1 • • i 1 : ~ • '. • I 1 Çeviren • • lbrahtm Hogl Me1ctebimize lüzumu olan ve muhammen fiatı, miktar ve rnuvaldaııt teminatı 

yukarıda yazılı can kurtaran fillkaaının 9/8/'J39 arşanlba günü saat on bette açık 
di ve ölüm acısı ~eken bir insaıı gibi in- - Şar.l:.. yalvaruım.. aeni.. kabahat-On sekizinci asrın ortalarında doğru 

tdi. ~arlı bir sonbahar gecesi eozacı, 
doktor Kan.fiyuşmın dükklnının Ç&.lll 

hulı !hızlı çalındı. Eczacı derhal uyandı. 
Geceliğinin üstüne kalın yün hırkaıını 
geçiriyordu ld, u~~ı kapıyı tıkırdattı: 

lEdi. U.. bulmuyorum. Benim de kusurum.. 
eksiltme suretile mübayaa ve lıalesi ye ptlıwaktır. 

TaUb1erin eb'ad ve evsaf ve pıtl.arın.ı öğremnelk üzere mekteb ırmiıaabesfne 

ve 2490 sa)"illı kanunun 2 ve 3 madd9lertn d~ şartlan hah olınalan llıımn gelen 
eksiltmeye iştirak edeceklerin de ,ukan da yazılı muvakkat tem.inatlanoı İ.l!ltan
bu.l Yüksek Mak:tebler Mıjıaseıbeciliği ve mesine yatırdıklannı gösterir makbuz. 
larile veya "barlk.a mektubl.arlle ve Ticaret Odası yeni ytl belgesini h&mil ola
rak beIU gün ve saattıe ımekıtebde müteşekkil kıom}syonu mahsusuna mQre.caat• 

Ecr.acı gayet milliyim bir sesle sordu: çok. 
- Bana tedavı ettırmek istedi~ini21 bu Adam ıbir şeyler daha söylemek iste· 

mOtılfk ktlıç yarasını ıit mi ~tınız? di, fak.at inliyerek bayıldı. 

- Ben inip bakayım mı usta.. gelen 
bekçi değil. pencereden baktım. Bir a
ra!ba ilo iki adam duruyor aşğıda.. dedi. 

Eczacı atıldı: 
- Ben açarım. Herhalde mGhim bir il 

olacak.. 
- Öyle ise ben de gel ıyorum. 
Fakat doktor Konflyuşın kapısını aç· 

tı ve uşağını bir ken:ıra iterek:" 
- Arilanuyor musun ki yavrum, de

di. Ben lher kaza ve belaya karşı şerbet· 
liy:im. Sen burud:ı kai ve kahya kadına 
göz kulak ol. .. 

Kapının zili gene öttü. Dok.tor Konfi
yuşın sokak kapısını açınca sordu: 

- Peki efendUer, bu :ıceleniz neye? •• 
Ne var, ne oluyor?. Yatağımdan kalkar 
kal1crnaz hemen koştum. 

Keskin gözlerile karşısında duranlar
dan birisinin uşak. ötekisinin de efondi
si olduğunu anlamıştı. Her ikı ziyaretçı
de genç idi. Ellerınde silah vardı, yüzle
rine de taıftadan bire: maske geçirmi§· 
le reli. 

- Ölüm halinde bulunan birisini .• da
ha doğrusu, ölüm derecesinde tehHke i
çinde bulıman iki erkeği kurtarmak için 
derhal gelmenizi rica edıyorum. 

- PekfilA.. yaln~z milsaade ediniz de 
gidip çantamı ahp geleyim. Hastalık ne 
~?. 

- Hastalık fil~n değil .• sadece bir kı
lıç yarası. 

Eczacı içeriye gir.mek üzere iken, ge
!enlerden ~ak kılıklısı ar.kasmdan git
mek istedi. Fakat efendıs. haşin bir sesle 
onu tersledi: 

- Dokıroru rahat bırak. Ona emin ol
masaydım, .böyle bir zamanda Londrada 
bu kadar doktor var iken ona gelir rnJ 
idim •• 

Eczacı cevab verdi: 
- Bu derece ıyi bir şöhretim olduğu

na ziyadesile memnunum efendım. 
Doktor K'Onfiyuşın bu gibı hallere a

lı§ıktı. Onun için arası çok geçmeden, in
sanın yüzüne kamçı gibı inen rüzgarh 
ve ıslak sokağa çıktı. Telaşı pek ayan be
yan olan yabancı onu arabaya bindirdi, 
kendisi de arkasından atlarken uşak ta 
arabacının yanına sıçradı. 

Arıfua, çakıllı yolda sarsılarak ilerl~

di. Meçhul ziyaretçi, soğuktan korunmak 
için arabanın muşamba perdelerini indir-

Onlar odalarında birkaç kere Mü -
kerrem hakkında konuştular ve bu de 
likanlının damadlan olmasına itiraz 
edemlyeceklerini, bundan bilhassa 
memnun olacaklarını bu muhavere -
!ler sırasında tesbit dahi ettiler. 
Şimdi Kadriyenin bu tavırlar ve bu 

aıKSzlerle niçin onun cesaretini kırmağa 
çabaladığını bir türlü anlayamıyorlar. 

Mükerrem de bu cevabdan biraz bo 
zuldu. 

Fakat bunu .göstermemek için daha 
bir ild dakika masada oturuyor 
Biraz sonra başlayacak olan müsame
re hakkında g.örüşüyor ve sonra genç 
adam müsaade istiyerek Ertekinler • 
den uzaklaşıp Hayri beyin yanına gi
diyor. 

O Hayri beyin yanma gelir gelmez 

ihtiyar adam okuduğu gazeteyi bir ta· 
rafa bırakarak; hiddetli bir sesle: 

- Şimdi de bir İngiliz cadısının pen 
çesine mi düştün .. ona adeta uşaklık 
ediyorsun. 

Diye yeğenine çıkışıyor. 
- Cadı mı? .. Ne cadısı! 

- Benim gibi ihtiyar bir herif için 
bile cadı sayılacak kadar yaşlı bir a -
cuze.. O yaştaki kadına genç denile -
mez ya! .. 

- Olgun kadın! .. 

- Elli beşini geçkin kadın ihtiyar -

- Allah tabirııtımı affetsin. Evet ben Doktor, herkesi sindiren bir hlkimi-
yaptım. Yareladıltlm inaan da öz karde- yelle emir verdi: 
§imdir. - Işığı buraya getiriniz. Kim.c;e ko-

- Gilnahınu: pek bllyük •• Tanndan af nuşmasın. Zavallı çocuğun yarasını te- lıarı. c550l:t 
iste:meniz yerindedir, dostum. mizleyinceye kadar, ne s(iylcrsem onu 

Delikanlı sert bir tavırla mukabele yapacaksınız.. 1 İstanbul K 1 ı·la" nları 1 
etti; Ddktor so.ğukkanblıklR yarayı açtı. OmUtan Jğı 
-~rd~ın~~~~~M~~Dın~dmkm~an ~r~ı t~i~~ ~----------------------------~ İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler İstanbul Komutanlığına bağlı birlik!~ 

cağmu bUmiymı.ım. .hte onun için de size Hususi merhc.mlerlnden sürdü. Bunları 
için 400000 kilo tutuşturma odunu satın için 82400 kilo kuru soğan aatın alma

ttd kişinin hayatmı 'kurtarmanız lazım yaparken de: 
alınacaktır. A~ık eksiltme ile ihalesi 17 / caktır. A~ık eksiltme ile ihaleai lT/Ağu.1-

geldiğini, ımeharetiniz, hazakatinizle ıki - İıki kardeşi bırbirine düşüren, bu 
Ağustos/939 Perşembe günü saat 14 de tos/939 Perşembe günü sası 13 de yapı· 

cana yeniden hayat vereceğinizi söyle- hale getiren sebeb ne ola? .. diye de dü-
yapılacaktır. Muhammen tutarı 4400 ll- lacaktır. Muhanunen tutan 404-t liradır. 

miştim. şündü, durdu, tam işı bitip te, hastanın 
radır. İlk teminatı 330 liradır. Şartname- İlk teminatı 371 liradır. Şartnamesi bel'-

- Mucize yaratanlardan değilim. El- üstüne yorganını çekme-it . üzere idi ki, +_ 
si lhcngün komisyonda görülebilir • .ı.stek~ gi.l:n ıkomisyonda görülebilir. İsteklllerl

bette ki elim.den gelen her şeyi yapaca- iki kardCiin aras!nı açan (sebcb) i gör· 
lilerinin ilk teminat makbuı veya mek- nin ilk teminat makbuz veya mektublı-

ğım. İsminiz ve meslekiniz IUtfen?.. dü. Yüz.ündeki hatlar değişti, haşinleşti. 
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad- rile 2490 sayılı kanunun 2-3 maddelerin-

Ötekl adam apaçık sezllfr bir gururla: Karyolanın aralanan perdelerinin ar-
delerinde yazılı vesikalarile beraber Fm- de yazılı vesikalarile beraber ihale günil 

- Sizin dirayet ve kfyasetinize inan- kasından, ıpek genç olmıyan, esmer bir 
dıklıda Kornutanıık Satınalma K.omisyo- ibelli saatte Fındıklıda Komtan.lık Satın· 

dığ'ı.m içindir ki, size geldim doktor Kon- şeftali gibi iştih3 yaratıcı; gümrah saç-
fiyuşın, dedi. Mali vaziyetim oldu'kça l:ınnda buğulu bir üzüm salkımı tarave-
iyid1r. MuvaMak olduğunuz takdirde de ti olan, yakut yü~üklerl~ bezeli elile ku
ücretiniz ona göre verilecektir. kuletasını çenesınin altından tutan bir 

İhtiyar doktor itidalini bozmadan cc- kadındı bu •. 
va~ verdi: Doktor Konfiyuşın fena halde korku 

- Benim para göz1lisii olduğumu sa- geçiren çocuğun elinden. mumları dibi
nıyorsanız, yanılıyorsunuz.. dostum.. zi- ne kadar yanmış olan şamdanı alarak 
r.a, meharetbn para ile satın alınamaz. sordu: 
Şu halde yanlış kapı çalmışsınız.. - Bu kadın için mi vuruştunuz? .. 

Araba bir milddet daha gittikten son- Delikanlı ası!< bir suratla cevab verdi: 
ra, cılız bir fenerin aydınlattığı bahçeli - Evet.. araffilza gırdi büY:.i.ciı kal-
k~ bir evin önünde durdu. tak! .. Şimdi bile yüzüne bakmaya cesa-

MeÇhul zat, doktoı· Konfiyuşını k0lun- ret cdemiy.orum. 
dan tuttuğu gibi içeriye koşturdu. Mer- İhtiyar eczacı çıkışır gibi: 
ciivenlerden acele acele çıkartarak kan- - Kardeşine bak .. yanın :ı otur. AtPşi 
dillerle ışıklandırılmış bir odaya soktu. tazeleyiniz.. biraz daha mum yakınız. 

Odada IÇOC'Uk yaşlarında bir uşağın 
1 
Ben de Romadan geJen bu kadınla konu

baktığı, 'benzi sapsan ve kanlı bir !Jezi şayım .. dedi. 
göğ'gfrne ı})astırınakta olan bir delikanlı - Demek, Simoneti tanıyorsunuz. 
pufla bir döşeğe uzanmış yatıyordu. - Vaktile, ftalyada iken, tanırdım. 

Eczacıya robberlik ed~n adam odanın Doktor kadına doğru dönerken, ksdı-
perdelerini açtı ve hastanın üzerine cğı- nın meydan okuyan gôzlerine engin bir 
}erek: ürkekliğin oynaştığını sezdi. Onunla a-

- Nasılsın? .• diye sordu. Yaralı adam na dili olan italyancn konuştu. Kadın da 
ağzını açmadan b:ışını salladı. Meçhul a- kendisini ihiç te istf,!rniycrek ve tamamile 
dam yürundeki maskeyi sıyırarak, y:ıs- harab bir ihalde los odanın bır köşesine 
tıktan kendisine baka~ kardeşini işaret kadar takib etti. Orada eczacı kadına: 

nuna gelmeleri. c5771h alına Komisyonuna gelmeleri. clS779ı 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz eczahanesi ile enstitü Iaboratıuvar1annın bir senelik lhtiya.. 

cı olan şartnamede yazılı (125) kalem eczayı tı'.bbiye ve baytariye ve kimyevi 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - MMubammen bedeli (2451) ve muvakkat teminat (183,82) liradır. 

3 - 8/8/939 tarrhine raslayan Salı günü sıat 11 de Rektörlük binasındaki 
komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin eıatltii datn 
müdürlüğüne müracaatları. (5471) 

Avcılar Belediye Reisliğinden: 
Nevşe'hir kazasına bağlı Avcılar kasabasının 4747 lira bedel keş.fi ilk okulu

nun ahşap inşaatı kısmı 2490 sayılı kanun !hükmüne göre 1/8/939 tarihinden 
15/8/939 tarllıine kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. Talib 
olanların ehliyet vesikalarile beraber bedeli muhanunen He <Jı 7,5 buçuk nisbe
tinde teminat akçesi olan 356 lira ile beraber eksiltnıı? günü olan Salı günll aaat 
16,5 buçukta Avcııa: kasabası Belediyesinde teşekkül komisyona müracaat et-
meleri ilan olunur. (57S7) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kuma§lan enstitüden verilmek üzere yaptırılacak olan 126 takım hademe 

elbisesinin malzeme ve işçiliği açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen berlel c819:t ve muvakkat teminat c61,50:t liradır. 

3 - 8/8/939 Sah giinJ. saat 10 da Rektörlük binasında müteşekkil komisyon 

ederek hırçın bfr sesle-: - Bu iki delikanlıyı ve diğerlerini de 4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin enstitü daire 
- Yoksa ölüyor mu"! .• dedi. Eczacı ge- rahat bırak! .. Roma<lım neden böyle çar- müdürlüğüne müracaatları. c3232> c5470:t 

tarafından ihalesi yapılacaktır. 

~o~a~~ne~vabv~di: ~~kw~~oo~~~~ibil~ru~~-==========================~~==~ 
- Yarası tehlikeEdir .. :uruna evvela!- nağm bütün paralarını yedin bıtirdin mcmiştim.. amma tavsiyeni tutacağım. 

Bir daha da Londrada seninle karşılaş
mıyacağım Kosimo Kortoni dedi. 

eczacı, hastasının odasına d&:ıerkeı 

meş'um kokotun arabasının sokakta ta 
kırtayaraik u.zakln§tığmı duydu. 

lafrl, lbu ~lcrden anıanm. mi? •• Çorbasına ilaç kattığından kimse 
- Ölürse, ben de yaşamam. Zira kan şüphelenmedi demek .. anıma ben isbat e

:kardeşliğimi-z olduğu kadar içtiğımiz debilirim ... dedi. Ağır satende:ı tuvaletlnın eteklerini 
toplıyarak evden uzaklaştı, Londrada 
doktor Kıonfiy~ın diye anılan ihtiyar 

Yaralı adam doktor Konfıyıışın meha
reti sayesinde iyileşti. Kardeiler de tek
rar 'barıştılar. 

su da ayn ,gitmezdi. Kadm hırçın bır sesle: 
Yaralı adam konuşmaya çabaladr - Burada sana raslıyacağımı düşün-

Emineyi almak üzere Sami bey geli -
yor. Burada bir hafta kadar kalır. Ben 

Eminenin SeTJgilisi 
de onunla birlikte kalacağım. Ve bir 
hafta sonra gidiyorum. Yaptığın deli-

likten geri dönebilirsin. Yapacağın bu 

şey babanı fevkaliide müteessir ede -
CEktir. Sana son defa olarak slSyHlyo -
rum. 

- Demek etrafta yapılan dediko -
dular doğru. 

- Hangi dedikodular?. 
- S izin evleneceğinize dair olan 

sözler. 
- Siz herkesten daha iyi ve hiç ol.. 

mazsa herkes kadar iyi bilirsiniz ki ... 
Ben bir hariciye memuruyum. Ve ec -
nebi bir kadınla evlenmekliğime im
kan da yoktur. 

- Demek izdivaç mevzuubahs de -
ğil .. 

- Bunu da söylemedim. O, bana 
servetinin ikimize kA.fi geldiğini ve 
eğer mesleği terkedecek olursam 
hayatımda maddi hiç bir tebeddül ol· 
mıyacağmı ihsas etti. 

Hayri bey yerinden ıf ırladı: 

- Ne dedi.. para için bu kocakarile 
evlenmeğe, mesleğini terketmeğe kal
kışacaksın öyle mi? Baban ne der?. 

- Bir şey söylemez .. ben bir kadın 
sevemez miyim?. 

- Mükerrem sahtekarlığı terket, 

Nakleden: Hatic~ Hatib Kadriye uzaktan Mükerremle am -
- Yalan söylüyorsun! hatsız etmezse, hatta seviyorum diye- casının konuşuşunu seyrediyor 'ft yüs 
- Müsaade et... bilirim. !erindeki manadan, seslerinin bazan 

- Müsaade edemem. Ben seni bu - - Doğru değil .. yalan söylüYQrsun. yükselip kendi masalarına kadar ak -
raya niçin getirdim ... Bunu da inkar Onu belki de elegant ve şık bulmuş- seden tonundan mühim bir meseleyi 
edemezsin ya. Seni buraya ben getir- sundur fakat güzel asla, çünkü buna münakaşa etmekte olduklarını anlı _ 
dim ... Ve şu olan şeylerin de aşağı yu- ihtimal yoktur. İhtiyar bir kadındır. 
karı müsebbibi benim. Ben seni bu - yor. Ve dikkatle bu sahneyi seyrede!'-

Evveıa Kadriye ile alakadar oldun... ken onların arasında kon~lao şeyi 
raya böyle delilikler yap diye çağır - Çok kusurlu bir kızdır .. Fakat kusur-

d E · · b i b ı işitmek için büyük bir teoessOs hissi 
ma ım... mınenın u stan u seya- lan bugünkü kızların hepsinde var ... 
hatinde başından bütün hayatı için bir 

0 
d . . " li .. duyuyor. 

a zengın, zengın amma yuz nun M .. k H · beyin sini li · i 
değişiklik olabilmesi ihtimali bulu - .. lli~· ı· . 1 ı,1 ,;:n.,...d u errern ayrı r sın r-

• , . • w. • • guze gı, ~rve ının par a~...... an . . 
nan hadıselerın ,~ecegmı, geçebıle - evvel göz kamaştırabilir. Öyle bir kız 1ı ayrılıp kendı masalarının yanından 
CEğini tahmin ettim. Ve belki aranız·- on parası olmasa da alınır. Niçin 0 _ geçmemek için yolunu değiştirdiğini 

da bir şey olur diye onu buraya ça - nunla ciddi surette alfıkadar olma • gören Bay Fikri Ertekin kızına: 
ğırdım. Maksadım yanında ge - dın ... Para ise onda da var. - Hayri beyle Mükerrem kavga 
çen saadetin kıymetini anlayabil - F k Lad s 1 k k ettiler, dedi. herhalde aralarında cid-- a at y ay o ... 
men için seni bir kere daha d~ünme. 

Hayri bey sinirlenmişti: 
ğe teşvik etmekti. 

- Kes artık dedi. Mademki karar 
- Emine de bizim c\'lenmemizin 

imkansız bir şey olduğunu bugün an
lamıştır. · 

dl bir mesele var. 

Kadriye sebebini bilmeden ağlamak 

istiyordu: 
- Neden baba .. bana da öyle geldi; 

cevabını verdi. 

dır. samimi konuş .. . Para için. 

- Çok şükür ki Emine makul bir 
kızdır. Fakat sen ... 

- Ben ne yapıyorum kuzum. 

verdin, hayatını mahvetmeğe .. buna 
ben karışacak değilim ... Mesleğini bir 
kaç bin İngiliz lirasına feda etmek, bir 
kadının parasile bütün bir hayatı ge
çirmeğe razı olmak, senin gibi antikası 
bizim soydan çıkmamıştı. Dikkat et, 
Adada ne kadar kalırsan, kal benim 
yanıma uğrama, uzaktan bir merhaba 
kafi anlıyor musun? Ben uzun müddet 
burada kalmıyacağım. Bugün yarın 

-9-

- O kırk beşinde yok!.. Mükerrem onun sözünü kesti: 
- Ya! .. Demek size bir genç kız gi- - Kendisine kur etmeğe başladığım 

bi terütaze görünüyor. zaman yani o benim hoşuma gittiği 
- Şimdiye kadar hiç bir kadın La - vakit kendisinin paralı bir kadın ol -

dy Salykok kadar hoş~~a gitmemişti. duğunu bilmiyordum. 

- Bu ihtiyar İngiliz kadınını, serve· 
ti için ... 
Mükerı;em gene sözünü kesti: 
- Onu beğeniyorwn. Eğer sizi ra -

Müsamere pek parlak oldu. Bu sen6 

Adada bulunan hiç bir aile kalmamı.f' 
tı ki bu müsamereye gelm~ olsun 

( A ,-kalı 1XJf' J 
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17 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyah 
Baron Wratislaw'm hahraları: 26 ,_ __ ,,, 

• Hayal olan ümidler 
• Türkçeye çnlren: Süreyya Dilmen 

-Ermeni mimarlanndan bir dostu- ı nevralar yapan, oradan oraya koşuşan ı Melling, kalbinin demir bir penÇ<? 
ınun ıgetirdiği bu reçeli, ben de pek ne- gemicilerin gürültülerini bile duymu- içinde sıkıldığını hissetti. Gözleri, Def-
ti.s ıbuldum... yordu. terdarburnunun yeşil ağaçlarile Hati-

Cirid oyunları 
~valtı bitmiş. salona geçilmişti. Bir aralık, omuzuna bir el temas et- ce sultan sarayının sedef yığınını andı Geçenlerden her biri ellerinde, rı da yorulmuş bulunduktan sonra o-

Uşak Marsel, efendisi Mösyö Kofer ile ti. Melling, titriye titiriye kendine gel- ran sarayı üzerinde düğümlendi. ın bir adamın baş parmağı yunda ıgayet iyi ve en yüksek sürat ve 
misafir Melling'e ala~ çubuklar di. A w w w ık crJd B rl ki kalınlığında, bir, bir buçuk ku- meharet €()ste~ olanlara da kızlar 
getirmişti, Burada da sükfıtu ilk defa Geminin, çatal sakallı ve kırmızı .glrk agı.rl ayag: a kı. arn at İaç uzunluğunda birer değnek taşır- tarafından (Mahreme) denilen altın iş 
Mösyö Kofer ihlAl etti: yüzlü kaptanı, şapkasını çıkararak ge;ış d :narı 1j8~ a~ı 5ı ar;ra d'" ? .. a- iar. Atlarının eğerlerine iliştirilmiş lemeli bir çevre veya oklarile birlikte 

- Azizim, Mellin.g!. Melling'in karşısında eğildi: ~a a ~gr~ s~l \~· o~azın a ugum- ayrıca uçları kıvnk küçük ıbirer değ- güzel bir yay, ya'.hud da başka kıymetli 
- Buyurunuz üstad. - Uğurlar olsun, mösyö Melling.. enen ıç ırı ı ır sese: nek vardır. Sportmenlerin meydanda armağanllar '\"erilmektedir. 
- Sabahın bu saatinde, sureti mah- ·1§.tif seyahatler temenni ederim. - Elveda, ey şark! .. ve elveda, ey toplanmalarının ardı alınınca iki\ kıs- Türklerin bu merdane ve cündiyane 

8Usada kahvaltı. etl'nclt için buraya gel- Dedi. tatlı hayaller-. ma ayrılırlar. Memleketimizde ~cuk- eğlencelerile bizim eğlencelerimizi şöy 
diğinizi zannetmem. Bu teşri:finizde, Mclling, dalgın dalgın etrafına göz Diye, mırıldandı. lar arasında yaya olarak oynandığı le bir mukayeseye kalkışacak olursak 
daha ciddi bir sebeb bolunduğunu tah gezdirdi. Gemi, Kızkulesi açıklarında * vechile, onlar da at üzerinde karşı kar- -aleyhimize- büyük ıbir fark buluruz. 
illin ediyorum... iBu sebebi sorarsam, idi. Yelkenler, birer Albatros kanadı şıya vaziyet alırlar ve lbir'birlerine el- Zira biz, dostlarımızla karşılaştığımız 
acaba saygısızlık mı etmiş olurum? gibi gerilmişti. İstanbul güneşinin son DEVLET KUŞU }erindeki değnekleri atarlar, eğer içle- zaman birlbirimizle içki ve oburluk 

Melli:n.g, derin derin içini çekti. Şu huzmeleri, denizin daciverd dalgaları- rinden herhangi biri dikkatsizlikle atı- müsabakasına girişmekten, biribirimi-
anda kalbini kemiren ıstırabın derece- na kızıl nurlar saçıyor .. Üsküdar evle- Her insanın bir sakat tarafı olduğu nı uzak sürmüş bulunursa esir edilerek ze haddinden fazla yedirip içirmekten 
11ni gösteren ~n bir sesle: rinin camları birer alev damlası gibi gibi; Melltng de, yüksek hayaller kur- 'bir tarafa ·bırakılır. ve içimizden birisi kafayı, taşıyamıya 

- Bilrotls üst.ad .. Esasen şimdi ben parlıyordu. mak zafına müptela idi. Onda marazı Bu atlı sportmenler, biribirlerine at- cak derecede tütsüleyip de merdiven-
de, size bunu sövleınive hazırlanıyor- Koca şehir, sanki geminin etrafında bir şekil alan bu hayal kudreti, artık tı-kları ciridleri eğer kaşına iliştirili o- lerden yuvıarlanınca !kendisine ~lüp 
d.um. dönüyor gibi idi. Kandilli burnuna bütün emellerinin bir çocuk balonu lan uçları çengelli değneklerle ve at - alay etmekten başka 'bir şey yapma-

Dedi. doğru uzayıp giden Boğaz, bu akşam gibi sönüverdiği şu hakikat anlarında ları dört nala giderken yerden toplar- yız! .. Daha daha ... Her han:gi 'bir arka-
Melling'ln şu andaki vaziyeti, çok şa emsalsiz bir haşmet ve letafete malik- 1ar. Bunlardan baztları daha !büyük daşımız bardağını ötekilerile birlikte 

bile onu terketmemişti. Nitekim bin - d 
Yanı merhametti. Nitekim, onun pek ti. hünerler A1'Ö6tererek bu c!iridleri son oldurmaktan çekinirse Bizler he -
ıL diği gemi, artık Marmaranın karanlık -o 
uüyük bir ıztırab içinde olduğunu, Defterdar burnunun üzerinde, yem- hızla koşan atlarından atlamak sureti- men onunla ka\~aya tıutuşur, zorlar, 
Mösyö Kofer de hissetti. yeşil ağaçlar kümeleniyordu. Sahilde, ufuklarına doğru süzüJü!p giderkıen, le yerden alıl'lar ve bir ande ve hiç yar kabadayılık yaparız veyahud Cenabı 

" bu büyük san'atkarın dımağmda şu ga-
- Buyurun dostum .. bilyü'k bir ala- bu muhteşem şark akşamının mahmur dıma muhtaç olmaksızın ve üzengileri hakkın kanunlarına muhalif hareket-

ka ile sizi dinliyorum. luğu içinde, sahildeki Neşatfıbad sa - rib sual belirmişti: kullanmaksızın ıgene kendilerini atla- leri irtilmb ederek mahkemelere dü -
Diye mukabele gösterdi. rayı, bir sedef yığınına benziyordu... - Zavallı sultan!. Acaba benim aş- rımn üzerinde bulurlar. Bunlardan üçü şeriz! .. Bu mevzu üzerinde söz uzatmı-
Mellin;g, sözü uzatacak halde değil- Son pJanda, Rumelihisarının tepedeki kıma nasıl dayanabilecek?. veya dördü ciritlerini herhangi birine ya hacet görmem .. Çünkü bunlar her-

di. Onun için, hiçbir mukaddemeye Iü kulesi, heybetle yükseliyordu. (Arkası utır) attıktan sonra atlarının uçar gibi koş- kesçe bilinen. hallerdir! .. Hemen Yüce 
ZUm görmeden maksada girişti: malarına rağmen biribirinin ellerini Tanrı bizleri ısla'h buyursun! .. 

- Üstad! .. Ben, en kısa bir zamanda, Dalma genç Mütekaidini askeriye tutarak at sürer ve 'bu esnada biri ve- * 
bu güzel memleketi terk.ediyorum. ya ikisi birdenbire dönerek kendileri- Bir gün, bir YeniÇ<?ri neferinin refa 

- A.. sebeb? D 
1 

•• 1 cemiyeti takvimi ni kovalayanların sırtlarına ciritlerini katinde, saray ahırlarını gezmek mü-
- Ne bugün ve ne yarın .. bu sebebi, a ma gaze Miitckaidini Askeriye Cemiyetin - mahirane bir surette yapıştırırlar. Bun saadesini istihsal etmiştik. Bu ahırlar-

hiç kimseye izah edemlyeeeğim. den: lar, bu cirit atma oyıununu oynamakla oia hünk§.nn binmesine mahsus atları 
- Garib. 1 - Umum mütekn.ldint Askeriye Cemi - savaş alanında düşmanlarını harbe ile büyük bir zevkle temaşa ettik. Bu a-
- Evet .. garib ve müthiş. ~ '.::~ şl'muhditye kadar ~~~rmaıktaü olduğu tak- vura'bilmek melekesini elde etmiş olur hırlar pek muhteliftir: Bazılarında pa - ş h nm, an ıro ve c ..... uj'~te m tealUk neşri - . 

u alde?.. . yatı Ankara ca.dd~ncıe 119 numaralı !'fa _ lar. dışahın şahsına ma'hsus atlar veya kıs-
d - Şu halde üstadım, sızden bir yar- zıııanede Raife bir muka:veJe mukn'b1l1nd.c Bu gençler; ıgösterdik1eri bu yüksek' raklar, bir kısmında lenk ve eş.gin at-
ım bekliyorum. yapt.ırmaktn idi. Cemiyet bıw esbaıb ve a- çeviklik lhereketlerile, pencerelerden lar, arabaya koşulan katırlar, hecin de 
- Paraya mı ihtiyacınız var?.. ıv.:ımll talh.tı tesirinde bu mukaveleyi 6-6-939 kendilerini temaşa eden hanımların ve veleri, genç taylar vesair hayvanlar 
- Hayıır. BflMds, çok zenginim... da feshetmı.ş.tır. Ve bu keyfiyeti fesht No- orada toplanmış bulunan binlerce hal bulunmaktadır. 

'Yalnız i . t dehA ihf terıı1tten tasdik ettımıtştır. . ıı.. • 1 . . k B d .. d .. w •• •• h 1 h s zın sana ruza ıyacım 2 _ Oemiyet fbna.bad ta'kıvirn ve muhtı- kın takdır ve ta.usın erıru azanmış o- ura a gor ugu:muz ayvan ar; er 
\tar. ra ve neşriyatını bi>zza.t kendi nam ve he - lurlar. Bundan dolayıdır ki her birisi sene Berberistandan veya Arabistan • 
b· - 1:~y, hay .. size, nasıl yardım ede- saft>ına ve 'kendi vesaitıle ihraç edeceği lçln bu meydanda, yüksek bir erkeklik dan hünkAr için getirilmektedir. Bun-
ılecegım?.. eweıce tMns edllmiş olan ve oon günlere duy;gusile, bütün çevikliklerini izhar lar yele ve kuyruktan ari oldukları 
lıu- Çok basit üstadım ... Yarın, Reis kadn.r Cemiyet o.zalarıncüa meç!hul .. bulunan ederler ve bu yolda biribirlerile rnüsa. için, tıpla erkek geyik gibi görünüyor 
1.:-.rend · ( 1 ) hi kt b .ı.: d k tnıkvi:m ve neşriyat ım dlrlyeti unıvnnları 1 
1 . 1 ye r me u ~vn. ereoe - lt'ığvedllmL.<ttir. cemiyetin esasen böyle şube- baka ederler. ar. 
lnız. «Saray'burnunda ~nı bır saray ıerı de yıok.tur. Böy'le müsabaka günlerinde bu At (Arkası var) 
lnşa edll~ni haber aldım. Ben de 3 - Cemiyet ta:kvim ve anu'htırnları an - meydanında, Üzerleri Acem halılarile ............................................................. . 
bir sanat üstadıymı. Bu sarayı yapa- caık ~filden oonrn sa1:ışa çıkanı.cağı için örtülü, çok ratif küheylanlar g6rillür. ' 
Cs.k ıntmar ile müsabakaya gı"rmiye ha şimdiye 'kadro' salbık sa!Wi mem:ırları eUn - z· t k .be b"' tün O'"laşalann vesair Nöbetçı· eczaneler ~--- 1 · de bulun"n ıve es' .. tarihlerle m'""'"'"r1h b _ ıra a rı n u :l' -....ı.un di -'--'-t ngilız Kanzuk eczanesı .. ""' .... ..,, u d 

> yec~ı z. ıunıın bütün vesaik ımutelber değildir. Bi _ yüksek ZC'Vatın seyisleri bu mey ana 
- Basit bir iş .. sonra?.. müstahzaratından nnenaıe~ İstnn1>ul VUfi.yetınln 16-5-939 onar, be.şer ve !hatta daha fazla at ve-

~ - Sonl'88? .. ben işden çekileceğim. Krem Balsamin tarlh ve 3187 numsralı müsa.adcl resmiye- ya kısrak getirirler. Cirit oyununa gi-
u sarayı siz yapacaksınız. sile 16-9-939 ta.rih1ruie Cemiyet.in yapacağı ren her hangi gencin atı yorulunca 
- YAM! K A N Z U K deniz tcnezzilhü için satış memurlanna ver- . . 

·• dlği yeni ta.r.z ve şekilde vesaite dikkat ve bunla_rdan bınn\' ve bu da yorulunca 
- Evet. itina edilmesi temenni olunur. bir başkasına atlayarak oyuna veya 

it ~esele, clddt bir saftıaya girmişti. ile 4 _ Gerek dnJlıil "e gerek mülhnkatta müsabakaya devam eder. 
Ofer, kaşlarını çatıp kır ve kalın bı- Eksı·r Bal~a mı· n fimnhad vô.ki ola.cak m:rac~art 'Ve mu'hn - Bu gençler arasında bir ıpaşa kansı-

}>ıd ~rını sıvaZlııyarak bir kaç dakika - !beratın umumt ikMlb ü.ştiınün ıv:ıtL1fesine le - bazılarının slöylediklerine g6re 
~Undülrt ı~ h tti nl'hrcyet verlldlği için doğrudan do~ruya İs- . . .. . 

en sonra ~~ıza e : K A N Z U K tnnıb lda Veznecilerde umum m0ıtekaidln1 krzıle - sevışen gayet şen ve guzel bır 
- Yapılacak saray hakkında izahat aske~ye cepıiyett rJyns<rti nrunma ya,pılmn- delikanlı bulunuyordu ki ıbunun son 

~rebmr misiniz. dostum. isimli 2 eaheseri, bütün dünyanın en 51 rica olunur. derece nefis altı atı vardı. Bu atların 
l' Melling yapılacak parlak işi o kadar mükemmel güzellik rnüstahzarlarıdır ................ MUsa';;;e~e .............. bütün takınılan ise altın ve değerli 
lıf~ndınp ballandırarak izah etti ki, Ötedenberi memleketimiz ki~ar aleminin ~ taşlarla işlenmişti. Bu yakışıklı deli-
~~ö Koter btlyük bir heyecana ka- takdirine mazhar olmuştur. Qocuk Esirgeme Kurunıu Erenkoy kolu kanlı cirit oyununda o kadar mahir idi 
~ı«ırak: K k tnra.fındıın 5-8-1939 Cumartesi akşamı Su- . . k. :ı.. ,_ d Krem Balsam in anzu adiye pln.J gazınnsunda yoksuı ÇtOcu:klar men ki ?aşka hıçbır ımse uunun ll\a ar 
~ Zavallı dostum:!.. Bir sanatkarın Kadın ~üzclliğinin sih~ini terkibinde fan.tine sa.'baha kadar devam etmek fu:erc çevık olamazdı. 
lak. ~ı ebedtleştirecek olan b'öyle par- aklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. lbir kır eğlencesi tertJ.b edllmişt1.r. Genç sporcu, atını son süratle sürer
beın ır işi nası.l ıbırakıp gideceksiniz. ~ır Genç ve ihtiyar bütün kadınıar için Kıymetli san'o.t'krır Mualıt'ı ve Sa.dl ~upl- ken, sanki uçar gibi, bir anda yere sıç-
w ek ki, bu kadar büyük bir m~bu- · ıe iştirak ederek lbu 'haıyır ~ için en mute- · ·aı ı n-1tı ki 
•ıYet k d " 1 "? zaruri bir ihtiyaçtJ.T. Cildin letafet na parçalar teganni edecektir. rar, cırı a ır ve gene - ö~ya .. atın-

l"L arşısm. asınız. ye mı... ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve .............................................................. dan yere sıçrayan o Çeğilmış gıbı - bir 
~ınek lüzumunu hisseti. d b lrı ... * acıbadem cinsleri vardır. cveni neşriyat ) an a, -~r "'""l ?1~i, atının ü.stünde glS-
~u ınüIAkatın ;Uzerinden, bir hafta Eksir Balsamin Kanzuk rilnilrdu. Kendısıne atılan cıridlerl öy. 
"'"'ilnişti. izalhh Basın Biriifi Kanunu _ Basın Bir k ustalıkla savuşturur veya anlan ha 

Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. esi · vada k ı 'b" ]' d öbil Un ,._Ga.ıa.tada (Kurşunlumagv aza) 0 .. nu··nde ıı~inin ran.ıtycte geçm üzerine Istanıbul ya a ar, ır e ın en r e e ve 
~ll'l Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. mırrta'Jmsı reisi Hakkı Tank us, Birlik ka - rir ve ·böylece hiç bir kimseye ne ya-
<lı ır}ı olan liç direkli, Fransız ban- mamen izale eder. Traştan sonra cilde nununun ge~ ölçüde izahlarlle birlikte kalanır ve ne de kendisini bunlara wr 
k.~alıw bir gemi, yelkenlerini açarak, a- latif bir serinlik verir. fbast~rmıstır. HasılMı Bnsm kut\Mıanesine d . 1m .. v:l.klik öst 
gı. agır hareket etti. İngiliz KANZUK eczanesi terk:ohmnn kitaıbın fi.atı C15) ıkm:uştur. Her .urur, ~nanı ası guç çe ıg e-
.,,?"eın. inin nı;vertesinde, karma karı- B ğl İs bul klıta:bcıdo. !bulunur. Bire.ıı tane edinllmesinl nr ve bınaenaleYh herkesten daha ~k 
11•r;; b eu. eyo u tan ta:vsiye ederiz. umumun takdirini ve hayranlığını ka-
~ .~r .~akım yolcular bulunuyordu. zanırdı. 
~ ç Ustunde, sureti mahsusada yapıl-
aalş olan bir sllyebanın altında da res- U . d .. 1 I Bu gençten sonra; ıbir paşanın kapı-
di ll'll Aielling oturuyor.. dirseklerini Devlet demiryolları ve limanları işletmesi !_U"' i arası 1 an ar 1 cıba.şısı olan bir Faslı veya Arab geli-

z erin d yordu ki bu da yüksek çeviklik ve 
lıan b e aynmış, ateşler içinde ya - Muhammen bedeli 675 lira olan 50 aded hasta sedyesi (torbasile birlikte) binicilikte üstadlık ıgösteriyor idise de 
d~r· aşını avuçlarının içine almış, 17.8.1939 Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydnrpaşada gar binası da-

ın derin düşünu"yordu. bu yolda Türk gencine yetişemiyor ve 
~ hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. · 1 d lik b 

": d~lling, 0 kadar derin bir düşünce- onun kadar giızel at ara a ma u-
" ~ 1 Bu işe gı·rmek istiycnlerin 50 lira 63 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 1 ordu 
I\~,.,_ a nııştı ki; direklerin armaları ve unmu~ · 
~-•llıkl tayı'n ettigıv· vesaikle birlikte eksiltme giinü saatine kadar komisyona müracaat- Cirit oyunları iki veya üç saat de-____ 

an üzerinde birbirlerine ma -
_ ları lazımdır. vam ettikten, gençler bu surette ken-

<ı> Relsillkütlt.aJb e!."ndi-4ıarlc.cye nazırL Bu işe ~id şarınameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. .(5795) dilerini tatmin etmiş olduktan ve atla-

Bu gece nöbetçi olan eczaneler şun -
lardır: 

istanbııl cihetindekiler: 
Şehzadd:>a.şm.da: (lÜnivemite), Eminb

nünde: (Yorgi), Aksaraydn: (Pertev), 
Alemdard'a: (l1Şef Neş'et), Beyazıdda: 

(Haydar), l'a:tihte: <Ernllyn.di), Bakır -
köyünde: CİBtanlbul), E.>Ubde CArlf Be -
şlr). 

Beyofla cihetlndekiler: 
İ.stiklAl caddesinde: (Galatasaray, Ga

nh), Kuı-tult.MJfn: (Kurt.uluş), M~a.da: 

(Maçka), Gala-tada: <İıld:vol), ~kta.ş -
ta: <Süle3man Recebl. 

Bolazloi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
K'ad~e: CYenlınM~ Mer.kez), 

Üsküdo.Yda: (Merttez), Banverde: CA -
sal), Ad&laııda: (HaJ.lt:). 

ilan Tarif em iz 
Tet aütun nnttmı ·························· 

ialaile 400 hnıı 
Mltile 250 » 

Op;nci .ahile 200 1' 
Dörcliinci ıalaüe 100 » 
I~ •ahileler 60 » 
Son ıalaile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptırac~k· 
1ar aynca tenzil!tlı tarifemizden 
istilade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari iJJ.nlanna 
ald i§ler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

l:ıincılılr KoDektU l!rketı 
J[a.b.rama.nza4e Ban 

hbra ca4c1..ı 



14 S ayfa SON POSTA Ağılsfos 2 

' Son Posfa ,. nın tefrikası: 5 

~ ' uursavı ifti unn idare eden ·e Biva 
POskDlsOz ısmailin maceralan 

!Son Postal S P O R 
Futbol yüksek hakem 
komitesi talimatnamesi Yazan: Ziya Şakir 

Püskülsüzle ilk karşılaşma Hakemlerimizi birçok ağır şartlar albnda tutan bu 
talimatnamenin tatbik kabiliye ti çok azdır 

rüm. 
Dedim. 
Püskülsüz fsrnaili çok seven Habib, 

sevindi. Koşa koşa gitti. 
O gün bekfodim, kimse gelmedi. 
Ertesi gün de, böylece ~ti. 
Fakat bu derin sükftt, benim üze -

rimde çok fena tesir husule getirmişti. 

O ıgece, kat'i kararımı verdim. Erte
si gün, her ne pahasına olursa olsun 
harekete geçecektim. Ve artık, bu 
Püskülsüz Efendi ile, bizzat mücadele 
ye girişecektim. 

Fakat ertesi gün, daha ben harekete 
geçmeden Habib geldi. Yanındaki ada
mı takdim etti: 

- İşte, Ziya Bey .. Pfiskülsüzü getir
dim. 

Dedi. 

o\ğır bir yükten kurtulmuş gibi ge
n bir nefes aldım. İlk bakışta, zeka
sı takdir ettiğim bu kurnaz delikan-
11' renk vermemek için ciddi bir ta-
v a: 

- - Hoş geldin, Püskülsüz.. hadi şu-
h~ "<=.? gidelim. 

r iye, mırıldandım. 
Püskülsüz, hiç telAş etmeden: 
- Efendi ağabey! .. Ben, şubeye git-

1iı 1. Muayenemi bitirdim. Raporumu 
aldım ... İşte. 

Dedi. Ve koynundan çıkardığ rapo-

1 • - - - - - - -• • ı- - ı- • ,_ - -• • • - • • • • • • • '-- • • • • • . 

Yukandan aşağı: 

ı - Gökler - Rahıt cdat.ı 
2 - Em.nlyetli - Oödemek 
s - Bebek yemeği - Dualarda tekııarla -

nan ikeHme 
4 - Ha.tırtıyacn'k - İ.sttkıbıı.11 keşif 
6 - Mirals iflerl - B1r nota 
6 - Ka.sn!>m sa.~ - Ba'kırlo.r.ı. sürülen 
7 - Nazik olmıyıan 
8 - Şekersiz - Hatıruı.r 
9 - So(;'ll'k - Uzağı Jşar~ için rullanı -

lan nida. 
ıo - İmal eden 

Geçen bulmaca.ıuıı Wı.llcdüntiş şekil 

Soldan sağa: 
1 - Müs:ıadcSlz 

2 - Üzüm - Lrut. 
3 - Sun.ııhl - Tam 
4 - Amanullııılı 
5 - A - Havcı. - E 
6 - D - İlft.nat - M 
7 - El - L - Alll.ka. 
8 - Sana - Ti.kat 
9 - İlAhc - Kale 

10 - zem - Ma.tem 

/şitmemezlik 

Oevab iatlyen okuyuculanmın poaıa 

pulu yollamalarını rica ederim. Akal tak· 
dlrdo istekleri mutnbelcslz kala.blliı. 

ruıp anlamak ve ona göre harekete geç • 
mek çok daha faydalı olurdu kana.atin • 
deyiz. 

Yerli antrenör 
kursundaki mesai 

devam ediyor 

Dün Rumenlerle son yelken 
yarışları Modada yapıldı 

Yelken !fan§lann dan. bh' g6rlltıfl§ 

Den.iıx:ilik kın'bü tarafından yapılan geçmif ıve Rwnen birind, "Z'eyye.s ~ 
ve üıç gün devam eden yelken yarışları gene Rumenler üçün.dl o'lmufhır. Bu 1"' 
dün nihayete ermiştir. rŞa teknesinde beftt bir kaza oldıuğu!Y 

Pazartesi günü Star Bot yarışını Bür- den Harun yartfl terk.etmiştir. 

han. Feyyaz kazanmış ise de RumenlEr Üç güaı yıapılan müsabakalar sonuııdıl 
K ızılaym sünnet doğunu rin itirazı üzerine bu mesel~yi hakem he- Star Bot yanşlannd'a Rumenler, O'&ıl ~ 

Şe'hremini Kızılay ocakları tarafından yeti uzunboyhı. tetkik etmiş ve bir sürü piya Yol'e yarışlarında ise bizimkiler Jdl"' 
Ağustosun beşinci Cumartesi günü alqa- münakaşalardan sonra Rumenlerin birin- zannuştı.r. 

mı kendi mıntakaiarmdaki yetim ve yek- cillğine, Feyyazın ikinciliğine karar ver- Dün akşam yarışlardan sonra R~ 
sul çocuklar için bir sünnet d:Uğünü ter- mi~. gemisinde lbir ziyaf.et ver.ilmiştir. • 
tib edilmiştir. Bu münasebetle çok zen- Dün ~apılan mfisalbakalar şunlardır: R d: ·zclleni, dün Taksim Abide" 

1 gin bir [program tcrtib edilmiştir. Hem 01.impiya Yole: . ~~ ~ 
1 

dır 
eğlence, hem de Kızılayıı yardımı giıbi Şeref birinci. Rwnen ikinci, Nejad ü- sıne ç .. e oymuş ar • __ ,_A,, ~ 
·ı · efı n..: to ı b ·· ·· ·· olmustw\ Buıgün Romanya konsoloshıınCSJ.U.U"' n va ·wr araya p ıyan u musame- çuncu j . • . 
.reyi kaçırmayınız. Sıa.ı. oot: Bu yarış ise uzun ~kişnelerle zı~ Jet verılecel •. r. . 



2 Aiustoe 

Sıhhat Ve içtimat Muavenet Vekaletinden 
Bu yı!, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartlan şunlardır: 
cEvrakı tam ve şartları haiz olanların !kayıd muameleleri, dilekçelerin alın. 

dığı tariıh sırasına göre derhal yapılacağından, isteklilerin zamanında müracaat. 
ları lammdır.~ 

ı - a11 P. C. B. sınıfı jçin: Tam devreli liselerden veya Use derecesinde olduğu 
Maarif Vekaletince tasdik edilmiş mekteb1erden pek iyi ve iyi dereced.e mezun 
olm~, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak. 

bıı diğer sımflaı· iç.in: Bulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş, yabancı dil ve 
askerlik imtihanlannı vermiş olmak, 

2 - İsteklilerin bü•ün evrakını tamamlam~ olduğu halde, 30 Eylt1l 1939 ta • 
rihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat v-e İçtimai Muavenet VekAletine mü -
racaat etmeleri lazımdır. Noksan cv!-"ak ile gelen dHekçeler muameleye konul -
mıyacaktır. 

Gönderilece'< evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasmdan olduğunu bildiren nüfus hüviyet 

cüzdanı astı, 

B - Mekteb şehadetn~mesinin aslı cim tihanlannı tamamen bitirdikleri halde 
şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikmiş olanlar mekteb müdürlüğünün 

Ryni zamanda mezuniyet derecesini de gösteren fotoğraflı ve resmi milhürlıi 
hir v~1kasını göndereceklerdir.> 

C - Okudukları mekteblerden alınmış hüsnühal varakası, 

D - Mii eiassıslan tam bir hastane heyetinden, basıfuuş -Orneftine uygun w 
iistünde tasdikli fotoğraf1 bulurıan bir sı1hhat raporu. c:Bu raporu hastane baş • 
tamblikkri zarllıyarak üstünü mühürliyecek ve istekli tarafından m:ihürlü zarf 
halinde ola:-ak gönderi1ecektir.> 

İşbu muavenel<•; Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 
h:ıstan('leri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir. Bursa, Konya. Adana, Samsun 
mem'leket hastanelerinde yapılacak ve buralarda mu.ıyene olunmak için bu has. 
tanelerin bulundufr'.1 vilayetin Sıhhat ve içtimai Muavenet miidürlüklerine istek. 
tiler bizzat m;iracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterflen, noterHkçe tasdikli bir taabhüd senedi cbu se. 
tıed istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğinde gorüı. 
düğ'ü v~~ile kefili taraiından keza aynen ve tamamen yazılarak imzalanacaK. 
tır., 

F - 4. 5 X 'J boyunda altı tane fotoğrafı ccepheden ahnmış ve ince liğıda ba • 
gılmış olacak,.. 

3 - Yaslan 22 yi geçkin bulunanlar, yurdda okumaya ve ilerine mecburi hi:z.. 
rneUerini yapmaya engel olacak bir hastalığı veya arızası olanla!- kabul edil • 
tnezler. 

4 - İsteklilerin gönd€rdiği dilekçe ve vesikaların Vekiletçe alındığı adres.. 
leriM bildirildiği gıbj kabul edilip edilmedikleri de gene adreslerine ayrıca 
bildirilecektir. 

Taahhüd senedi örneği 

Lcy'li Tıb 'fnle~ Yurduna kabul ediıerek her hangi bir tıb fa'kültesinden tabib 
olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, yurdda geçirdiğım zamanın cta. 
tiller de dahil> üçte ikisi kada!' !>ir rr.üddetle Sıhhat ve İçtimai Muavene! Ve -

'kaletinlin lüzum görc<'eğı mahal1erdc hizmet ifasını ka:bul etmediğim veya muay. 

ven müdddi bitirmeden hizmeti tcrkcylediğim takdirde yurdda benim için sarfo. 
lunan paranın iki katmı ödemeği vt? tıb tahsilini terkettiğim veya sıhhi sebebler 
dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldığım, yahud yurdda bir seneden az bir 
müddet kalarak yurdu terkeylediğim takdırde benim için sarf.edilmiş olan pa • 
rayı tamnm<:>n öacme"i ve bu taahh:.id senedi mucibince beiıden istenilecek pa. 
talar içın odC'mek mecburiyetindı> olduğum tarihten itibaren ~- 9 faiz yürütül. 
nıesini ve 2000 s.ıyılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikini 
'kabul ve taahhücl eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 

Yukanda adrc>s ve hüviyeti yazılı olan ...... in bu taahhüdname mucibjnce 
lSdeınek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için üç yüz Ura olmak üzere 
bütün tahsil müddetı için cem'an 1800 1iraya ve iki katını ödemek mecburiyeti 
hasıl olduğu takdirae 3600 liraya kadar parayı, faizle bera:ber, borç1u ...... He 
birlikte mütesehil kefil ve müsterek müteselsil i>orçlu sıfatile ödiy;eceğim. 

. . Kefı1in adresi c5423:. 

Gayrimenkul satış ilanı 
fstanbul Emniyet Sa~dığı Müdürlüğünden: 

13ay Musa Salahattinın 15455 hesap No. sile Sandığımızdan aldığl 8000 lira

:Y:a karşı !birinci derecede ipotek edip vadesinde !boreunu verm.ediğinden hakkın
da Yapılan takib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 
l'lladdesine göre satılma51 icab eden Boğaziçindc Arnavudköyünde birinci cadde

<le eski 114 yeni 112 kapı No. lu ahşap bir evin tamamı bir buç.uk ay mild<letle 
açık arttırmaya konmu~tur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmalı:tadır. Arttırmaya girmek istiyen (562) 

lira pey akçesi verecektir. Milli b:mkalanmızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye .resimleri ve vakıf ica.. 

resi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Art.. 

tır.nıa şartnamesı 101 U/939 tarıhinden it.ibaren tetkik etmek is. 
~Yenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
aydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında ·vardır. Arttır-

tl'ıaya girmiş olanlar, bunları t~tkik ederek satılığa çıkarılan 
gaYriınenkul hakkında ber şey.i öğrenmiş ad ve itibar olu-

nur. Birind arttırma 18/9/939 Pazartesi günü Cağaloğlunda 'kfün 

Sandığınuzd:ı saat 10 dan 12 ye kadar yapılacakt1r. Muvakkat iha-
le l b"l · · · ki f d k b d Yapı a ı meSl ıçın te i e ilecc e elin tercihan a1ınması 

icab eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen gf:'ç-

~iş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 
11

0/939 Salı gunn ayni mahalde ve ayni saatte son art-
tırı:n 
r ası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı-
llkılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabft olmıyan nlti.kadarlar ve irtifak hakkı 

:hib
1
erinin bu haklannı ve hususile faiz ve rnasarife dair iddialarını ilan tarl

~llde~ itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir· 
r· el.eti lünmdrr. Bu suretle haklannı bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicille
~e sabit olmıyanlar sahş bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 

8 
1~at almak istivflnl~rjn 938/1504 dosyn numarasile Sandığımız Hukuk İşleri 

el'\ıısıne müracaat etmeleri lüzumu füin olunur. 

* DiKKAT 
te '.ttnniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek gl5stermek istiyenle· 
lh 1?nuhaınminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 

' e bedelinin yansına kadar borç verm,ek ıuretile .kolaylık göstermektedir. 

ln791) 

SON POSTA 

• 

Yatak1 yemek ve çalışma oda

larlle salon takınılan velhasıl 

her nevi mobilyalar; BAKER 

( ESKi HAYDEN ) mağazalarında 
teşhir edilmekte ve her yerden 

ucuz fiat ve mnsait şartlarla ıa

tılmaktadır. 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Onler ve 
ıırkadaşlan 

Aalcarada 

TAN 
Sioom•111 bahoeaınde lıor 
akpm tem•il 'Yermektedir. 

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

Son Posta 
Yevnıl. SlyUl. Havadis ve Ha.1Jc ear.eıesı 

Yerebata.n. Çatalçeşme sokak, 25 
tSTANBUL 

Gazetemizde ~ıkan yazı ve 
'esimlerin bütün hakları 
mahfw: ve gazetemize aiddi.r. 

ABONE FıATLARI 
1 6 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORK1YE 1400 760 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 

2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği§tinnek 25 kuruıtur. 

ı 
Ay 
Kr. 

150 
270 
aoo 

G&m eVTalt. geri verilmez. 
llanlaTdan me.'uliyet aluunaz.. 
Cevab için mektub1ara 10 kul'U§luk 

Pul ilavesi lAzımrur. ,. ................ -........................... , 
f Posta. kutu.su : 74.1 İstan:bul 'I 

j Telgraf : Son P<OSta 1 
: 'l'elefoR : 20203 : 

'-································-·············' 

YAWN 
CEI( DEfTEllİNE 

iMZA '\TAN 
r>OY6İ( EL 

OLACAK TIR 

TOR~(y 
iŞ 

~ANKASI 

Sıhhat Ve içtimaı Muavenet Vekaletinden: 
Çorum leyli, ve İstanbul n$ari küçük sıhhat memurları mekteblerine alın 

ma §BI"tları şunlllrdır: 

1 - Tür.kiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 13 den aşağı ve 26 dan 
yukan bulunmamak cyirmiden yukarı olanlann askerlik ilişiği kalmamış ola. 
caktı.r.:t 

2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak cllie sınıflarında bir 
veya iki sene fazla okumuş olanlar tercih edilecektir. Bunlarla kadro dolmadı. 
~ı takdirde orta dereceliler de aJınır.> 

3 - İstekliler, bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, dilekçclerı:ıi 15 Ey. 
}Ql 1939 tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve İçtimai Muavenet VcltA. 
letl:ne, İstanbul mektebi için 1stanbul Sıhhai ve İçtimai Mur.veneı 'Müdıirhl~ 
vasıtasile mektob. müdürlüğüne gönjereceklerdir. 

cNo'ksan evrak ile gelen dilexçeler muameleye konulmıyacaktır.~ 
Gönd.erilecclt evrak §Unlardır: 

A - Nüfus hüviyet cüzQanı ash, 

B - Orta :ınek'..eb şehadetnamesi as~1, cDaha fazla okumuş o1anlarm şehad0•_ 
name ile birlik«? tahsıl müddetlerini tasdik eden resmi vesıka., 

C - 1\füteh.assı.slan tam hır hastane heyetinden, basıiıruş örneğine uygun 
ve ilstıü.nde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. cBu rapom hnstane 
başta'bihlikleri zarflıyarak üstünü mühü rli~cek ve istexli tarnf ından mühürlft 
zarf halinde ofara.k gönQerilecektir.> 

İşbu muayeneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyalibakır. Haydarpaşa, Nümune 
hastaneleri; lstanbul Çocuk hastanesi: İzmir, Bursa, Konya, Ac!ana. S1msun 
Memleket hastaneler::nde yapılacak ve istekliler bu has+..anele•· rı bulunduğu 
Vilayetlerin Sıhhıt ve İçtimai Muavenet Müdürlü1derıne bızzat müracaat ede.. 
ceklerdir. 

D - Çıktıkları mekieb=le:ı veya mahalli polisinden alınmı1 hüsnühal kağıdı, 
E - 4,5 X 6 boyunda üç tane fotograf ccepheden alınmış ve ince Uğıda ba. 

sılmış olacak>. 

4 - Çorttmdaki leyli mektebe girmek istiyenler bu vfr5ika1arcfan başka bJr 
de eşağıda örneği yazılı, Noterlikten tasdikli taahhüd sened~ vereceklerdi ... 

Tnnhhtid senedi örneği 

Çorumdaki Leyli Küçük Sıhhat MeJnurlan mektebine alınar::ık tahsii edip 
mezun olduğumda, Sıhhnt ve İçtimai Muavenet Vekaletinin tayin eC:eceAi vazi. 
fede beş yıl hizmet eL"TU!ğı ve bu hi1.llleti kabu1 etmedi.ğim veya kabul edip te 
muayy~ müddeti bitirmeden bıraktlğJm ve slihlıi scbebler oışınd:ı mektcbden 
daimi olarak çıkarı1dığım takdirde benim için sarfedilmi§ olaıı parayı tamamer 
öd.emeği ve bu taabhüd sene:li mucibince benden istenilecek para için ö:iemcl 
mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülmesini kabul ve ta. 
ahhüd eylerim. 

Sarih ikametgah adresi 

Yukarıda adres ve hüviyetı yazılı olan ........... : ..•••. J!~ bu taahhüdnamC' 
mucibince ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı için İki yüz lira ol. 
mak üızere blltün tah&U milddeti için ceman 400 liraya kadar parayı, faizile b . 
raber, borçlıu .............. ile bırlikte müte.selSil kefil ve müşterek mütesels , 
biorÇlu sıfatile 6deyece1Un. 

Kefilin adresi 
cM28• 
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iştahsızlık, hazımsızlık, · şkinlik, bulantı, gaza • k 
' 

defe az 
karşı fay dası vardır. Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek ahnabilir. 

Kan, Kuvvet, İştah Şurubudur. 
FOSF ARSOL; Daima kanı temizleyip çoğalbr, tatlı bir iştah temin eder, 

vücude genelik ve dinclik verir. Her eczanede bulunur. 

---

Sıhhat Vek4letinin 26-11-932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir. 

Heı kesin ~abırsızhkla beklediğt emsalsiz bir eser : 
KAŞiFLER ve Muc·ıoL ER (YEDIGÜN) neşriy~t mUessesesi 

'fOrk mnnevverlerıne yeni ve 
emsalsiz bir eser daha kazandırdı: Buluşlarile ve lcadlarile bugünkü dOnya medeniyetini 
vacude getiren bUyUk dllhHerin hnyatlannı ve eserlerini bir ııra) a resimli olarak toplayan 
bu eser her kUtUpbanenin en kıymetli kitabını teşkil etmektedir. Kapağının ve birksç sahi
feslnin lcOçlltUlmUş fotoğrafını yukarıya derceltiğimiz ( K AŞ 1 F L ER ve M U C 1 D L E R) 
her ınUnevver, her muttllim ve her t:ılebe tarafından alaka ve mertıklrı okunıtcaktır. Nerıs bir 
kapak içinde ve baştan başa resimlerle dolu olmasrna ruğmen yalnız (50) kumşa sntılmsktadır. 

( KAŞiFLER ve MUCiDLER ) i buton bayilerden isteyiniz. Toptnıı ve p.mıkande ıatış 
merkezi ; Istanbuldn Babıali caddesinde (YEO(GÜN) mneıssesesidir. 

TORNACI ARANIYOR 
Her nev'i tezgihda çalışabilir tecrübeli bir Tornacı ara111yor. is
teklilerin Galatada Çinili Rıhtım Hanı ciYarında Muradiye Hanının 
~ 5 nci katında Fethiye Şirketine acele müracaatları. 

DOKÜMAN: 1 

F L 1 T daima ö LOüRUR ı 
UıltııMI ,.,... ' 1 • • ,.spltı, • sn-.----·-........ Cıialell, Y.,.llla Maa t ........ 

Bugün çıktı. 
Fizikt Coğrafya - lkliıni. Nurus· 

Topr~ık ve mahsulleri - hayvanları-
suları · san'ut ve ticaret hayatı • 
sshilleri - yollnrı - lş htıyatı - lçtı
mttt hsyat - edebiyat ve musikisi -
tıd~t ve ananeler · Maarif· Antak
ya şehri - lskenderun ~ehri - yay
lahı.r ve sayfiyeleri - kırk 1tsırlık 
tttrih1 - Evliya Çelebi Ilatay'dn -
Strabon ve lbnibatuta'ya göre Ha
tay - Gazi ve Hatay - Kurtuluş 

yıllarının Kronolojisi - 6 'fablo -
110 bUyUk rotoğrar 12 snlabiyetll 
knlem - 2 Renkli kapak - 1 Harita -
68 bQyUk sayra - 30 Kuruş. 

Bütün mualli-rı !er Ooiverıitedon ortaokula 
kadar tahıll genç!iği, bütün meın11rl•r ve 
Türkiyeyi OIHlı şekilde taoııııalr lırteycnl•r 
DOKOMAN'ı ta'<ib etmeli, lık 1ayııı olaa 
H \TAY'ı alıp bir kere ıöıden ıevirmeli
dirler. 

ÇIKARAN: T0.~KIYE YAYINEVI 

Son Posta l\fatbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ra.g.p ETMt 

SAHİPLERİ: S. Relglp EMBÇ 
:4. ftrem UŞAKLIGll. 

Devlet Hava Yo ları Umum 
Müdürlüğünden: 

Hatlarımıza ilaveten 7 Ağustos 1939 Pazartesi gününden itibaren 1ata.nınıı -
İzmir arasında <doğru> seferler başlıya cakıtır. 

Hava hatları Bilet fiat'lan 
Gidiş 

LiraKr. 
Gldit-D&nnt 

LiraKr. 

Ankara - İzmir c1stanbu! üzerinden> 40 oo 
İstanbul - İzmir cdoğru. hat 20 00 

7 Ağustostan itibaren hareket saatılerl 
Ankaıradan hareket İstanbula muvasala' 

Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 

[staııbıuldan hareket 
Saat Dakika 

9 30 

Ankara.dan hareket 
Saat Daklka 

15 15 

Adanadan hareket 
Saat Dakika 

7 10 

İstarlbıuldan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

İınıirde.-ı hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

İııınirdeıı hareket 
Saat Dakika 

9 00 

16 00 

Anka.raya muvasalat 
Saat Dakika 

11 30 

Adanaya muvasalat 
Saaıt Dakika 

17 25 

.Anka:raya muvasalat 
Saat Dakika 

9 20 

hmi:re muvasalat 
Saat Dakika 

18 10 

İ&tıan.'bula muvasalat 
Saart Dakika 

9 00 

İ2lmire muvasalat 
Saat Dakika 

17 45 

Aınkaraya muvasalat 
Saat 'Dakika 

11 45 

~7 00 
28 00 

Fa.zfu tafsiıtıt için: Meydan müdürlüklerlle acentalara müracaat edUmeel. 
c3326> c5577:t 

GER 
Bayanlara mahsu<ı elma&lı ve pırla"l.ta.lı S i N G E R saatlerinin 

yeni modelleri gelmiştir. Fiatıarı 75 lira üa 500 liradır. 

- El\1SılLLP.RI GiBt ON BEŞ S~E GAR.~N l'İLİl'llP. -
Taşradan taleb vukuunda yeni kata.loğ gönderlUr. 

SİNGER Saatleri YENİ MERKEZ 1\-IAÔAZASI: Enıinönii.. tramvay caddesi 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. Tel: 21964. 

Türk Dağcılık KIObUndenı 
Yazlık suvnremiz 4.8.939 Cuma akşBını saat (22) de Klnp lokalinde verile
cektir. Sayın azalarımız ve arkadaşlarının dnvetiyelerini klnpten aldır-

~---••••••> mıılnrı rica olunur. 

1 İdanbul Belediyesi llinları 1 
Şile • Ağva yolu Ü'Zerindeki Göksu kBprüsü şose ~aatı 2490 numaralı bnu

nWl 46 mcı maddesinin B fıkrasına tevfikan pazarlığa konulmuştur. İhale 8/8/ 
939 Salı günü saat 14 dt' Daimi Encümende yapıl~aktır. Muhammen bedeli 994 
lira 88 kuruş ve teminatı 149 lira 24 kuruştur. Şartname Zabıt ve MuamelAt 

Müdürlüğü kalcmınde görülebilir. Talihlerin % 15 nisbetinde kat'i teminat mak
lbuz veya mektubu ve Nafıa Müdürlüğünden bu işe benzer en az 500 lirahk 11 
yaptıklarına dair alacakları ehliyet vesikası ile ihale günü muayyen saatta Dai-
mi Encümende bulunmaları. (5672) 

~ 

İlk Muhammen 
teminat •bedeli 

76,00 1000,00 

173,63 2315,00 

!44,27 3256,90 

56,25 750,00 

41,19 549,20 

37,'73 503,00 
107,27 1430,20 

Kadıköy kazam dahilinde tamir edilecek yollarda kullanıl· 
mak üzere alınacak 400 metre mikabı kum. 
Darüllıcez.e için alınacak 195 kalem eczayı tıbbiye ve mal
zeme. 

Yolla:r şubesi atölyesi için alınacak muhtelif nalbur malze
mesi. 
Kadıköy kazası dahilinde tamir edilecek yollarda kullanıl· 
mak üzere alınacak 300 metre mikab t~. 
DarUlacex! Jçfn alınacak aliıtı tı1'biye. 

Mezarlıklar Müdilrlüğü için alınacak tabutluk: kereste. 
'.Mezarlıklar Müdi1rlüğü için alınacak teçhız ve teldın malze-
mesi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayn açı);. 
eksiltmeye konulmuştur. thale 7/81939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi EncO 

mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdilrlüğii kaleminde ga
riilebilir. TaUblerln hizalannda yazılı ilk teminat makbuz veya :mektublan il• 
ihale günü muayyen saatta Daim! Endimende bulunmaJan. (:5524) 


