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ıınıanua ile macartstan 
arasında Dizli anı aşma mı? 
ingHiz kabinesi içtimaında 

vaziyeti tetkik etti 

İstanbul v~ İzmir, müttefik 
ingili; denizcilerini sevgi 
tezahüratile karşıladılar 

Alman kıtaatı Macar topraklarını geçerek Rumen 
hududunda toplanacaklar ve bu yoldan· Lehistana 

yardım gelmesine mani olJtcaklarmış 
ı··········································································································-······J 
~ Fransız gazeteleri Danzigteki son hazırllklar mUnasebetile 
~ Almanyaya ihtarda bulunulmasmı bekliyorlar ............................................................................... .__ .................................. . 

• 
Doımaba~ı öniind.e Mmirliyen mii.ttejik lngUiz • Tü.rJcı hari:> gemi.teri bir ara.da 

Slovakyada bi,. şehir 
I 

Paris 2 - Boutelleau, Londradan Fi yük elçilerine gönderilecek talimatın 

İzmirliler misafir 
denizcilere uzum, incir 

hediye ettiler 

inQiliz Amirali bu sabah 
abideye merasimle 

çelenk koydu 
garQ gazetesine bildiriliyor: görüşülmüf olmadığını kuvvetle zan .. · 

İngiliz hariciye işleri kQmitesinde ya nettirecek deliller mevcuddur. Lord .. aıaya suvarisi : " Halka Bugün Yavuzda dost bahriyeliler şerefine mükellef 
Pılan müzakereler esnasında yalnız Halifaks beynelmilel vaziyet hakkın .. teıekk.. • • T.. k b. · f ·1 k A • • A 
Moskova veya Tokyodaki İngiliz bil - (Devamı 11 inci sayfada) ur IÇID ur çe ır zıya et verı ece , mıral yarın tayyare ıle nkaraya 

I
• b ö§'renmek isterim " dedi gidecek. Dün gece Valinin verdiği ziyafet güzel oldu 

ngiliz •Japon münase atı İzmir, 2 (Hususi) -Kara sularınu-
za girdiği dakikadan itibaren selam -

gergı•n bı•r saf haya gı•rdı• lanan müttefik İngilterenin Akden~z 
filosuna mensup Malaya safharb gemı-
sinin süvari, zabitan ve efradına karşı 

Japon askerleri iki İngiliz kadın misyonerini çırılçıplak halkımız~ ~öste~~iği sevgi ve tezahü
rat her türlu tanfın fevkindedir. 

soyduktan sonra sokak ortasında bırakhlar İngiliz denizcileri akşam dörtte ka _ 

· . . . . .. k 
1 

. raya çıkarken şehri gezmişler, halkı -
Londra 2 (Hususi) - Ingilterenın Tıentsın hakkındaki muza ere erın m.ızla arkadaşca müsaf h 1 d b 1 _ 

'l'okyo sefiri Craigie'ye, Şimali Çinde başladığı sırada Japonlar, Şimali Çin- muşlardır. İki dost m·~ ; ar a udu~. 
Yapılan İngiliz aleyhtarı nümayişler de devam edegelen İngiliz aleyhtan bu samimf dostluk tez~il 1 ~asın ~·~ h.akkında Japon hükumeti nezdinde nümayişleri durdurmağı taahhüd et - olanlar N'\k mütehas . 1r en1nedşa 

1 

sıdd ı· d b 1 k .. . l d" r sıs o m~ ar ır. . et ı protesto a u unma uzere mış er ır. . . 
talimat verilmiştir. Bu nümaY.işlerin tekerrürü ancak Halkımızdan hır çok kım~ler ve a-

c:o _fı b " · I "h t ·ı 'ki ekild te. a..ı·r edilebilir· llkadar makamlar İngiliz denizcileri -~ r, u numayış ere nı aye verı - ı ş e uı • • • • 

llıediği takdirde İngiliz - Japon müza- 1 - Japonlar, Şimali Çinde intiza - ne üz~, taze_ ıncır, elma, karp~z, şef. 
kerelerinin tatil edileceğini Tokyo hü- mı muhafazadan acizdirler, tali gıbi mevsım meyvaları gonder -

kumetine bildirecektir. (Devamı 11 tinci sayfada) miBşlerdlr.. t d tl k . . ln Tz Amirali Amiraı Şiikrii. Okanla bi ~ikte Yavuza girerken (diğer resimleT u samını os u ve mısafırper - gı ı , 
• verllk teEahürleri karşısında pek mü- iç sayfaJarda) .,n, e1ı•lteren ı•n v.U' noslavı na tehassis olan .Fir~.a~~yn kumandanı Al . Dün sabah limanımıza. gel~ğini ~a • Warııpite zıriılısile Coss~en, Naori, ZıJlu .IJ :O .1. 4 4§ · :/!I bay Tawer bır goruşme esnasında: ber verdiğim.iz dost ve müttefik İn.gılte- ve Nt.d>lan destroyerlerındcn müre\kelı 

ve Bulgaristana kredi ~Üıi
11 

Ş;f ı ıf~:s:mahud:du:~
11

İ;~ı;a 
tngm~~:!:' T~:~a~~:~!.!~mırm m::~~~~r~f~n~!dt·= ordusunun manevraları 

Bulgaristana müteveccih olmadığı hakkınd? recekleri gün yakınlaşmıştır. Mussolini Manevra sahası Üzerinde tayyare ile uçtu, 
Sofyaya teminat verdiğimizi bildiriyorlar Dahiliye Vekili geliyor · manevralara 12 bin motör işleyecekmiş 

1 
Ankara 2 (Hususi) - Dahiliye Ve-1 

Balkan de~let reislerinin bir kili Faik Öztrak Cuma günü akşamı 
İstsnbula hareket edecektir. 

konferans akdedecekleri 
rivayetleri ısrarla tekrarlanıyor 

İngiliz gazeteleri yazıyorlar: İngiltere 
~alkan ittihadını arttırmak yolunda fiili 
bir harekette bulunmak üzeredir. Yu -

f OSlav naibinin Londrayı ziyaretini, ve 
l'l.giliz - Yugoslav siyasi efkar müdavele· 

11ini takiben, şu hadiselerin vukua gel -
'n('si beklenebilir: 

v 1 - Yu,goslu.vyaya İngiliz kredisinin 
eritmesi. 

oı 2 - Yugoslnvlardan, bilhassa kereste l 
~ak üzere daha fazla miktarda mal al· ı 

k. 

~~. Butgaristana İngihz kredisinin a· ı 

(Devamı 11 inci 111yfada) 1 

"Hırsızlık 
babamdan 

miras kaldı,, 
· Adanada 12 yaşında bir 

hırsızın iti rafları 

Adana 2 (Telefonla) - Ceyhanda 
yedi ve Osmaniyede dokuz ev soyan 
Durmuş Ali adındaki hırsız çocuk i -
kinoi defa olarak suçüstü yakalanmış-

1talya orduıuıı dan bir görü.nü.§ 

u hırsız ancak on iki yaşlarında •· Roma 2 (A.A.) - Asked ınahfellerde sinde elde edilecek randıman hakkında 
. Müddeiumumiye şöyle demiştir: söylendiğine göre bu seneki manevralar bir fikir vermeğe matuftur. 

- Bu san'at bana. babamdan kaldı. italyan erkanıhar'biyesine çok miktarda Bu hususta İtalyanlar tamamile mo -
tDevamı U ftCi mt1fadaJ motör.lil lr.ıt'.aıQ~ lcullanılması netice - (Devanu 11 inci sayfada) 



2 Sayfa SON POSTA 

ResimJ; Makale : ~ Büyük keşif /erin küçük sebebi eri = Her gün - ' Sözün 

Ağustos 3 

kısası ' l 
1 
l 

Sulh helvası I Kazalardan sonra 

_J 

Tayyare ile dünya 
Seyahatine çıkan 
70 ilk Amerikalı kadın 

72 yaşlarında 

madam Fuderer is· 
mind.e Amerikalı 

bir kadın yanında 
eşya namına kü· 
çqcük bir valiz o-* l~rak tayyare ıle 

Şimdi, bariz bir surette görülüyor ki dünya seyahatine 
garb demokrasisi. mihverin ·emri vaki ve Vindsör Dükü ile Düşesi Pariste. iki Ç'lkmıştır. Kadın 
kuvvet politikasına karşı, Arvrupada ve sene müdde~e ldroladılcları sayfiyelerine fiıkönce Şikagodan 
dünyada yeni ibir nizam kurmaya çalış- yerleşmi§lerdir. Resmimiz kendilerini Nevyoırka, oradan 
rna'ktadır. Enternasyonal politika hava· binanın üst katından a ğı kattaki sal<>- Pan - America ... 
sındaki sisli ve bulutlu manzara yavaş 1 na ineııken gösteriyor. Aım derecede kö- Clipper tayyaresi· 
yavaş kayboluyor ve milletlerin bir-bir· pek meraklısı olan Düşesin üç kıüçük kö- le Lisbcm ve Mar· 
lerine karşı olan vaziyetlerindeld pelte peği hanımlannın yanından bir dakika siiyaya, oradan da 
hali ortadan kalkıyor. Sade A'vrupacla ayrılmamaktadırlar. Parise uçmuş; ı· ' 

·• 

.............................................................. 
Alman - Rus ticaret 
anlaşmaları hakkında 

Berlin ne diyor ? 
Berlin 2 (A.A.) - Halihazırda ce -

reyan etmekte olan Alman - Sovyet 

1 ticareti müzakereleri hakkında ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayiaları yan 

İrlandalılarm meşhur tenisçileri Ro- resmi Alman mahfelleri, chayal rnah
gen; bundan birkaç sene evvel ikarısile sulÜ> olarak tavsif etmektedirler. 

:lsviçıede bulunurken, iş icabı bütün Av· Bu mahfcllcr, bilhassa Dr. Funck'un 
rupa şehirlerini ge1.€ll terzilik. mütehas- Moskovayı ziyaret edereğine dair ve • 
8'lSI, bir Alınan ikızile bir sosyetede tanış- rilen haberleri tekzib etmekte ve pra -
rnıf; ondan oom:a da bir daha cmu görme· tik bir netice elde edilmediği müddet
miştir. Rogem geçenlerde. Montreux'de çc ne Almanların ne de Sovyetlerin 
Davis ikupası tenis maçlarında oynarken, bir tebliğ neşredemiyereklerini teba • 
karlBınm lrland'ada hasta.ne~ kaldırıldı· rüz ettirmektedirler. 

ğını, mühim bir ameli.yat geçirmekte ol .. 
d~u iha'ber almış, deli gibi hastanın Doktor Freud ağır hasta 

değil, hatta Asya&., Uzakşarkta da ayni şıkılar beldesinden ı · -
hareket başlamıştır: Başta İngiltere ol- duğunu düşünürlerse fikayetten ziyade, de Londraya gel· başucuna ik<ŞmJ:Ş ise de .ancak ölıümüne Londra 2 (A.A.) - .cDaily Herald> 
duğu halde. bu demokrasi füemi ile elcle nedamete gitmeleri Ilzım geleceğini pek miştir. Londra- ~. ~tişebibniştir. Bu arada, vaktile İsviç· gazetesinin bildirdiğine göre Anşlus 
vermiş görünen bir ta<kım milletler, sim- güzl an,lıyacaklardır. dan Sütamptona rede tanışmış olduğu 'bu Alman kızından tan sonra İngiltereye iltica eden ve 
di, elbirliği ile, bu pelte vaziyeti ortadan Bizim gibi düınyaıyı idare iddiasında geçecek dlan kadın, buradan Hindistana. gayet müşfik ve hakikaten içten yazılmış şimdi Londra Hampstead'daki ikamet
kaldınp, onun ~bu defaki kıvamını kaçır- olmıyan ~lletler i~, fiaı:1 _d~va hiçbir Burmaya, Rcmıa tarikile, Atina, İsken- bir taziye mf'ktubu almış ve ilk zaman- gahında bulunan Dr. Freud, ağır su 
madan, işleri yeni bir kalıba dökmeğe zaman değişmez: Bız, hangı ıstıkametten deriye, Kalhire, Basra. Karaşı, Dclhi, ,_ bu kt b d liw· d bn .. ı..... b" rette hastadır. Son günler zarfmda . . .wr Jn(' u un sa e gın en ~a ır 
!karar vermiş bulunuyorlar. Beyneimilel ve hangı renkten olursa olsun, mılletler KaOOta, Ban.gk:dk YQlil'e Hong Konga .. .. . . . . vahimleşen sıhhi vaziyeti, etraf1ııdaki· 
vaziyetteki scyyaliyet, artık. katıla.c;nıa- arasında kuvvetin değil. lhakkın hük:.im gidecekıfir. Hong Kongdan da ka1karak şey duşunmıyen tenısçı, bırkaç gün ev- ]eri endişeye düşürmektedir. 
ya, serileşmeğe. ~ekil almaya dogru· in· sürmesini isteriz. Bunun için iki temen- p .fi,_. S Fr . ,_ L A vel mektub sahibi ile Monte Karloda bir ~ SSl A'l aşıp an ans•SıAO ve 05 n· 
kişaf ediyor. Mihver, yeryüzünde, daha nimiz vardır: Bir taraftan, mihver bata· celese uçaca-k, oradan da Şikagoya döne- gazinoda karşılaşınca, Alınan kızını sev-
ziyade, yalnız kalmaya mahkumdur: sun ça;buk anlasın ve nedamet etsin; di- cekitir. diğini anlamış. ona evlenme teklifinde' 

Prens Pol yarın Londradan 
ayrıhyor 

Rusya ile henüz devam etmekte olan mü- ğer taraftan da, ibilyük demokrasi hare- Ü .. t ~- ·b 34 b' k., __ t lbulunmuşt:ur . .. _ . ç sene ev'\-eı BAı ı en ın ııuıııe • • 
zakereler tamamen neticelend."Wi t<rkdir- ketı, dunyaya milU hak1ar uzenne kuru· lik b. altı b 1 iht" k Londra 2 (A.A.) - Yugoslavya na 
de ibu camianın Avrup"d"' 1·= kısmı, <"Ö.,.t lan veni lbir nizam vermeğe muvafi""k r€ ır sey · atte u unan ıy. aı: a- Genç kızla, dev yapılı teıllsçi yakında .. ..l\.J '~ .J " d b d · ,_ b l 1 kl cUr ibi Prens Paul'ün yann Yugoslavyaya 

h b" · · ı b 
1 

ı H-...n.. ak ~.1 b' · A • ın u iltn.ya gezisi için ynı.ııız ı et pa- ev enece er • 
ve vazı ır çerçeve ıçın~ a ınmış u u- o sun. ~ue anc UVJ e ır nızam manı dl İn .1 . ----------- hareket edeceği bildirilmektedir. 
ına.cağı gibi, ayni camianın UzakşarkUlki oiabilir. rası an 450 gı iz lirası ödemiştır. Tay- .......................................................... .. 

kısmı da, halen itendisine karşı yeni bir Eğer yakında tam meyanesini bulaca- yarede giyeceği elbiseyi bizzat kendısi 200.000 / utbo/ topa yandı T A K V 1 M 
çerçevenin örülmekte bulundu.,aunu gö- ğını ümid ettiğhniz helvayı, ateş üstün- örırfüıfJür. Tayyare ile Atlas Okyanusu· İngilterede Haddersfieldde bir fabri· ı...-cs::=---=====:o=========a 
rüyor. İzıriltere - Fransa - Rusya paktı, den tam vaıktinde alnın.azsak, milletlere nu geçcmken 100 kartpostal yazarak bun- AGUSTOS 
şimdiye kadar rna Um olan ec-.as!ara bir sulh ziyafeti çekmeğe_ imkfuı bula _ !ardan en çoğunu iki yasındaki torununa kada çıkıan lbir yangın neticesinde ,gele-' 11-----..,_-~=......,-..--=-==ll 

Rami ıtene s ATııbJ una 
göre, Avrupada olduğu kı'ıdar Uza:ksark- mayız! _ J/J / aı g-Ondoruniştir. Bu Amerikalı kadının sc· cek mevsim. içhı depolara ıstif edilmiş uııa ısss 
ta da biT çe~eleme, bir çem!berl"'"'P-. U1l-uh1i:ti.n. U...Jİ.L!tÇJ-1!.n yahati beş hafita sü.recek.tir. olan ilki yüz bin futbol tonıı yanını..+ır. - -• .,- • "'•u r- ~~ Temmuı Reımt ııo" Hızır 

11~39 90 hareketidir. O ikadar ki Amerikanm cL:t , 2 ı ... 
buna filen iştir.ak etmiş vaziyette bulun- ( S T E R j N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 ___...., _ __,_Ps=E=-R.,_.. cE M-B..ı.E---.ıı 
duğunda. son verdiği knrııTlara b&kılm- ·~ ONEŞ " tMSA'i< 
ca, artık şüphey€ mahal yoktur. Dünkü .gB2etelerden 'biri kırk derecelik rakıya halkın kırk dokuz kuruşa verildiğine ~ a:yni nisbet dahlll'nde G Ce. Ahir ,__ • e;v•'" S. [), S. O. 

Yal\.Jn bir zamanda, mihver, dünyanın rağbetini arttırmak için 25 santilitrelik şişelerinin 44, 50 kırk derecelik rak1nın 25 santilitrelı"k bir şişesinin ftatını 
her tarafında, demokratik bir ruh tara- santilitrelik ~işeierin:In 86 ve bir litreMk şişelerinin 170 ku· hesabladık 43 kuruş elli a.Jıtı santım tuttuı. Bu hesaba göre 
fından çevrilmiş bulunacaktır. Alman- ruşa satılacağını yazıyordu, biz hesab ettik, piyas~da bu- konulan fiatların batkın derecesi az rakıya ralbett artır -

17 2 67 
7 82 

Iar, Einikreisur.g, yani ç~ın:ber1emc de- }unan 45 derecelfk rakının y:inni beş santilitrelik bir şişe.si rnak maksadilc «onulmll§ olduğuna: 
dik1eri bu hareket~n çok müşte.kidirler. 

Fakat. c>ğer bu siy.asetin bir cçembcrle- 1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
me> değil, bir cdurdurma> siyaseti ol- "'"""--------------------------------------------..J· 

' 58 
9 64 

Otl• 
ı. l>. 

z. u 20 
E. 4 G6 

lldııdl 

.5. u. 
1& 15 
8 51 

A~,am 

:; l>. 

iJ llll 
1J -

Yattı 

~. IJ 

Jl 18 

1 48 



Q,~3~A~ğus~to.~==---=-=-mmımsı._._ ................. ~~====:::::::::::::;;:::::::;;;;:5;;ı;;;::;;:;;;;;ii--r:::::::::::~~~~==:::::=r=c=~~=====:::;~~~::= 
~~~~~; 

-·~··.·1·111 
300 Amerikalı gazeteci ı· A~~~ak~~~l~a!:d~a r#l?f~\Vi .A_~l_I • ~:z,:~~:;,'n yeni 

N k • • d kı• • Yazan· Selim Ra(tp Em~ 

E 

e VJ 01 SelgtSID e . Çemberlaynin takri~ Alman şefleri arasında • spanynnın dahm vaziyeti ha1a nazar 

d. üzerine kamara tatil çıkan ihtilaf o dikkati celbc~k.te devam cdıyor Tu- rk pavyon unu gez l kararı verdi «Oeuvre» gazetesi yazıyor: Bir taraf- ÇÜnkü Pırenelerin o"bür tarafından gele'l 
ta Hitler, Göring, Ribentrop ve Himm- haberler birbirini nakzedıci mahiyette-

- • kk d k • L d 2 (Hususi) - Avam Kamara- lcr, diğer tarafta ise Göbels ve bazı dir. Bu sebcble de ihtiyatla tel8kki edil· 
" Ziyaretimiz her şeyden evvel Turkıye h_a !~ a .ı sını:nı:;unkü toplantısında, yaz ınüna - parti erkiinı bulmıınak ~"°:': Nazi __ şef- meleri muvafıktır. Gelen haberlerm ÇI· 

l"' h e kadar yanlış olduğunu bıze ogrettı,, betile kamaranın 4 Ağust~tan 3 Teş - leri arasında derm bır ıhtilafın vucud kış membalanna göre az, çok mübalağa· nıa uma mızın n "'.' . v-vcle kadar tatiline müteallik baş - bulduğu anlll§ılmaktadır. lı, §il veya bu noktai na.arın ıfadesi bu-
Nevyorık 2 (A.A.) _ Anadolu ajansı -1 !hakiki 'lürkiyeye k.arşı bir yakınl~ duy- ~~ Çemberlaynin bir takriri müzake - Göbels, Danzigin ilhakı hususunda lunmalanna göre de baz.an bır ~raflı ol· 

llın Nevyorlctaki !hususi muhabiri bildi- gusu uyandırdl. Orada birçok yem_ şey1er reye konmuştur. .. • Almanya tarafında~ .. yapılacak olan malan ~k mümkündür. Esasen Ispanyol 
'riyoı: öğrendik ve ilh~ ~opladık. ~rkiye: Takrirde, ihtiyaç vukuun.d~ h:ıkume - herhangi bir t~ebbusun ~uhakkak. s.u- dE:vlet reisi Franko ile bazı generallerin 

Nevyo k matıbuat cemiyetinin üç yi.lz ye ikarşı peyda ettiğimiz harareth dost Un talebi üzerine meclis reısı tarafından rette harbe muncer olacagına kanıdır. ve bir kısım sivil nazırların aralarında azasına ~deki paviyonumuzda yapı - hik ".". anl3f111a daimi kafacaktır. Meın: Kamaranın fevkalilde topl"".bya davet e- Göbelsin bu kanaati, _pro~aganda zuhur ettiği bildirilen ilıtiliif haberlerinin 
lan kabu.l resmi fevkalade olmuş ve leketınıze mens~'b ~azetecılerle tanış . dilebileceği de tasrih edilmıştır.. .. nezaretjne merbut hususı aJanl~rm menşei de işte bu tenakuzlar ve tezadlar-
tnemleketimizi tanıttırmak bakımından maktan ve kendılenle meslek ?1eselelcrı Başvekilin bu takriri hararetlı muna: verdikleri mütcaddid raporlara istınad dır. Nitekim general Kipo ve Yage gibi 
bütün matbuat m~afilinde güzel akisler üzerinde görüşmekten aynca bır z7v~ .. ~l- ka§alara rebeb olm~tur. Muhalifl~r tatıl etmektedir. Bu raporlara göre Alm~n- zevatın tevkil edildikleri, yahud da goz
~·aratmıştır. dık. Aramızda gaye ve men~~at bı:lıgı - müddetinin kısaltılmasını istemış ve ya Danzige tecavüz ettiği takdirde In- den düştükleri haıbcrleri teeyyüd ctıne-

Bu münasebetle şunu da kaydetmek is- ni bu sayede daha yakın~~n. ogrendık. Ay muhtemel bir buhran vukuunda. ~ıruı - giltere ve Fransa derhal müdahale e - mişlerdir. Buna rağmen bu generaller
terim ki Nevyork matbuat cemiyetinin ni gayelere doğru ell:>idığı il~ çalışmakta rnnın reyine müracaat edilmek.sızın her deceklerdir. Polonya ise en son kuvve- den lbirincınin Cenubi A..'llerika memle
sergı içi~de ziyaret için intihab ettikleri devam edeceğimizi ümid ~yorum. hangi bir karar verilmemesinde ısrar ei- tine kadar harb etmeyi göze almıştır. ketlerfiıden birine SE'fir tayın edilmesi 
pavıyonlar Türk - İngiliz ve Sovyet Rus- Cemiyetin umumt _k&Ubı Robert ~er - mişlcrdir. . . Londra _ Faris - Moskova arası~~a- de gösterir ki ~nyada umumi bir sı-
Ya paviyonlarıdır. sr.r de mektubunda şoyle demekte~~r.. Muhafazakarlardan Çurçıl de muhalıf- ki nnlaşmanın da tahakkuk edecegınc kıntı havası esmektedir. 

Ne\ yorklu meslekd~ların paviyonla - Ziyaretimiz her şeyden evvel Türkıye lere iştirak ederek, geçen Eylul buhra - muhakkak nazarile bakan Göbels, Vaziyet gösteriyor ki rlava, umumun 
rımızı bu ziyaretlerini müteakib matbuat hakkındald mal~a.~zın. ne kadar nını hatırlatmış ve o esnada da Kama - Danzig meselesinden dolayı harb çık - muhabbetini kazanmış olan Frankonun 
cenuyeti reisi Mathenri Vedad Nedim yanlış olduğunu bıze öğret~ı. ~eml~ke- ranın tatil halinde bulunmuş olduğu~u mıyacağını düşünen Hitler ve arkadaş- şahsı etrafında değildir. Çok defa yapıl· 
Tor'e gönderdiği bir mektubda intibala- tinizin terakki yolunda daıma ılerli~en ve mütecavizlerin bundan istifade ettık- !arının feci bir surette yanıldıklarını rnası daha .kolay olan harbden sonra sul
rını ve tahassüslerini şöyle ifade eyle - tam.amile modem bir memleket oldugu- !erini söylemiştir. müteaddid defalar söylemişse de, sö - inin le§kilatlandırılması ve kanlı bır da
rnektedir. nu ziyaretimiz ~eticesin?e kavramış bu- Çemberlayn bu istizahlara cevab ve. - zünü dinletememiştir. hili harbden çıkan memlekete verilecek 

Bu ziyaretten evvel biıim gözümüzde lunuyoruz. IBenun ve b:rç~k:arı_?1ızın .. e- rcrek, Avusturya ve Çekoslovnkyanın .11- Ancak, askeri erkandan bazıları Gö- siyasi v iktısadi veçhedir ki bu nevi ... ı-
'l'ürkıye diğer birçok yabancı memleket- meli ~u me~~~ti .~endı gozu~uzle gor- hakı esnasında Kamaranın topl.a~tı ~a~ın- belsle hemfikjr bulunmaktadırlar. kıntılan doğuruyor. Geçmışte lbuna daır 
lerden biri idi. Türkiyeyi ancak garib ve mektır. Sergınızı gormekl~.~~ s.ızlerle te~ de bulunduğu, fakat emri .. vakı~m ~nune - - pC'k çok misal bulabilmek mümkündür. 
esrarlı bir yer diye başkalarından ayın- ma~ta bulunn:a~la el.de ct.ıgımız kanaat geçilmiş olmadıgını tebaruz ettırmı~ ve Türkkusu kamolarında Binaenaleyh karakteri tamamen ferdı
Yorduk. Halbuki aramızda temas, bizde len gazetelenmızde ifadeye çalışacağız. itimad meselesi çıkarmıştır. . . • • • yetçi olan İspanyol milletinın ihtiyacına 

Bunun üzerine başvek.i!i~ ~rırı 129 
a muvaffakıyeth l'ÇlJşlar uyacak bir rejimin seçilip tatbık mevkiı-M aar.lf Vekı• ıı• teft•ış karşı 245 reyle kabul edilmıştır. ld ne konulduğu gün bu sıkıntılar zail oıa-

yapı 1 caktır. Demek ki henüz bövle bir intih~b · ı·ng"ıl"ız kab·ınes·ın·ın .. yjapıımış değildir. Generaı Franko ııe h t• kt Ankara 2 (A.A.) - Türkkuşunun birlı1cte dahili harbe giren falanjistler Seya a 1 ne çı 1 haftalı'K toplantısı İnönü planörcülük, Ankaradaki motör frt§izm taraftarıdırlar. Kralcılann arasın-
lü tayyare kamplarında çalışm::ılara da her renkli insan vardır. An'ane taraf-

vekl•ı Eskı·sehı·r, İstanbul, Trakya, İzm_ir ve Kastamoni hararetle devam edilmektedir. tarı katolikler hıristiyan felsefosinin ve 
• Halif aks Tokyo ve Kampların tam mevcutla faaliyete demokrasinin saliki bulunuyorlar. 

köy öğretmeni mekteblerinde tetkıkat yapacak ..tioskova müzakereleri geçtikleri 10 Temmuz tarihinden 1 A- Bunun haricinde kalan ve her şcydt?n 
t ğustosa kadar İnönünde planörler Ü - evvel vatanperver olanlar, bu muhtelif 

Ankara 2 (HUSUıSi) - Maarif Vekilij Eskişehir 2 ('liu~~st) - fü~g~n ~aa hakkında İza~.at verdi zerinde çalışan gençler 15.283 uçu~, noktai nazarların çarpışması önünde kan-
liasan Ali Yücel refakatinde ilk tedrisat 13 de Maarif Vekıli Hasan Alı Yucel Etimesutta motörJü tayyarelerle 5385 lı fedakarlıklarının ayak altında kaJma-
uınum müd· ürü İsmail Hakkı Tontt..•nç, Ankara Toros ekspresile şehrimize gel Londra 2 (A.A.) _ Kabı.ne, Cuma ı d b. t- ~·· ·· t · ı:a 6

" ~ uçuş yapmış ar ır. .. sına ır urıu nza gos eremıyor r ve tnilfettiş Osman Borsanlı olduğu halde miştir. Vekil, V~Jim~.z .~~.krü, K~Jor~.~ günü parlamento tatil devresine gir -
3 

ı Temmuz akşamına kadar motor- bunda ihaıklıdırlar. 
sabah 8,20 trenile Es~ehire hareket et- Kumandanı, polis mu~uru, maanf n:':u meden evvel son haftalık içtimaını bu lü tayyarelerle yalnız uçmağa mu - Demek ki ortada telif edilmesi çok müş 
iniştir. dürü Hamdi, Lise ve ılk ~~teb mu - sabah akdetmiştir. vaffak olanlar 27 dir. Geriye kalanlar kül dağınık lbir takım fikirler vardır. d .. 11. 1 · d ·re amır ve me- d 

Vekil Eskişehirde köy öğretmen oku- ur ve mua ım erı, . aı k Parlamentonun tatil devresi esna - da en geç 15 Ağustosa ka ar uçmuş o- Şahsan Frank.oyu kendi fikirlerine imale 
lunu teftiş ettikten sonra İst:ır.bula gi - murları tarafından ıstasyonda arşı - sında 3 İlkteşrine kadar hiçbir içtima Jacaklardır. etmek istiyenlerin de yapacakları bir ta-
d k . . - . k ld kt lanmıştır. . derpiş edilmemektedir. Bununla be - Türkkuşu havacılık kampların.da ya- kım propagandalar vardır. Vaziyetin ib-ece ' orada ıki, uç gün a ı .. l:ln .. son- Vekil kendisini istikbale gelenlerın d 668 ta hi b k 
ra T İ }t k ğr t raber beynelmilel vaziyet icab ettir i- pılmış olan 21. uçuş _w Ç • ır. ~za hamını da bu muhtelif hareketler vücude 

rakya ve zmire ge~ce oy 
0 

c - ellerini ayrı, ayn sıktıktan sonra oto- gwi takdirde nazırlar kolayca davet e - olmadığı memnuniyetle ogrenılr" .tır. getiriyor. Bu zıd ve kanşık fikirler ara-
blen okullarını gezecektır. mobillerle dogwruca otele inmişler ve dı"Jebı"leceklerdı·r. t • . p 

1 
sında spa.ny.a nereye teveccüh edecek? Maarif Vekilinin bu seyahati 15 gün öğle yemeğini yedikten sonra refakat- Çemberlayn ile Lord Halifaks, say • ıngıltere Q onyaya Ko~ Portekizdeki ~ibi hafi~ ~ir Ii-

kadar süreoektir. Vekil Ankaraya avde - !erinde Valimiz Şükrü olduğu halde !iyeye gitıneden evvel ~ir müddet da- , bcrallzıne pay lnrakan nızamlı b>r ıdare-
tlnden sonra· Kastamonuya giderek ora- Hamidiye ve Malunudiye eğitmen kurs ha Londrada kalacaklardır. Bir müza- kredı açtı ye mi. yoksa çok dikkatli ve tecrübeli bir 
da da köy öğretmen okulunu ziyaret e- !arını teftişe gitmişlerdir. Vekil bu kere için toplanmak icab ettiği zaman tetkik mahsulü olmak lazım gelen kor-
decektir. geceyi kurslarda geçirecektir. hükumet erkanının büyük bir kısmı Londra 2 (Hususi) - Bir müddet - porativ bir diktatöryaya mı? Yahud da 

birkaç saat içinde hükumet merkezin- tcnberi İngiltere ile Polonya arasın~a mazinin hatalanna rağmen bazılarının Haf oyda Moskova de bulunabilecektir. cereyan eden mali müzakereler bugun iddiası rgibi nisbeten müva?.eneli bir ida-
Bu sabahki. toplantı esnasında kabi- neticelenmiş ve anlaşma imzalanmış • re olmak bakımından saltanata mı? Bügük bir geçid Görüşme/eri ne Lord Halifaks'ın Moskova ve Tok - tır. İspanyanın sı!kıntısı işte bunlardan i-

l • yo miiznker:l:ri hakkında verdıği iza- Bu anlaşma mucibince, Polonyaya leri geliyor ve İspanyol saltanatcılannda R • [Jı /er/ıyor batı dinlemıştır. sekiz milyon yüz otuz altı bin sterling hissolunan faaliyet gösteriyor ki bu a-esmz gapl .. Kabinenin dahili mahiyette bazı ted tutarında bir kredi açılmaktadır. damların, yeni vazlyetl<>n umdukları çok İskenderun 2 {A.A.) - Askeri ma - Londra 2 (Hususi) - Moskova mu- birlerin ve bilhassa harb zamanında On altı senede ödenecek olan bu ~e şeyler vardır. 
hevranın sona emıesl dolayısile dün sa- zakerelerine bugün tekrar devam e - milletin tcşkililtlandırılması mesele - di, Polonyanın İngiltereden yapacagı 5elim. &a.qıp t':,,,,,,ç 
hah burada büyük bir geçid resmi yapıl- dilmiştir. . sinin tetkikini de ikmal ettiği zanne - mübayaata tahsis edilecektir. .. ............................................ ~ .•.••••••.•••••.•••••••• ~~~ili~~n~ ~~e h~rlman Kre~~~ra~~~~~·u~~~ililm~~d~ .. ~ •• ~ .. ~-·~-~-·~-~-.. ~··~··~··~··;-~-;··~"~··;";0·;";··;··~··~···;··;··;·~~~~--~~~=--~~~~~ 
tribünde Korgeneral Muzaffer Ergüder, eden Ingiliz ve Fransız mumessıll:rı, -- Sabahtan Sabaha 
~ali SOk.mensfütr, askeri erkan, ~arti ~?vyet ~ari~i~e komiserile 75 dakıka Mi:li Şef ile ispanya devlet 

tnufettişi Hasan Reşid Tankut. mebus - suren hır goruşmede bulunmuşlardır. • • d t t• 
l · hf ıı g .. re bu - reısı arasın a ea ı ardan Rahmi Apak yer almış bulu - Salahıyettar ma e ere o • . • 
nuyo.rlardı. Hatayın bütün şehirlerinden günkü müzakerelerde bazı terakkıler edılen telj!'raflar 
€elen binlerce halk merasimin yapılaca- kaydedilmiştir. . . Ankara 2 (A.A.) - İspanyol milli 
ğı eadd ı · d ld şt Diğer taraftan İngılız ve Fransız as-

e erı o urmu u. . - keri hevetlerin Cumartesi, veya Pazar bayramı münas:be.til~ aşağıdaki tel -
Geçid resmi saat 8 de başlamış, ılk on- .. .. M k hareket edecekleri graflar teati edılmıştır: 

ce ınanevralnra denizden iştirak eden gunu os ovaya Ekselans General 
ltaınıdiye sübay ve erleri geçmiş, bah - anlaşılmıştır. Francisco Franc(). Bahamonde 

tlyelileri ıpiyade ve dağ alayları, toplar Trende ·ık·ı çor.uk İspanya devlctBtrıerigı:;ois 
"e ınotörlü vesait takib eylemiştir. Baş-
larında alay bayrakları olduğu halde kah do a geldi fc:panyol milli bayramı münascbe -
ta.ınan alayımızın geçişi coşkun tezahü - n yay tile ekselanslarına en hararetli tebrik-
tatıa karşılanmıştır. Kahraman askerle- • . Ad !erimi ve şahsi saadetlerile İspanyanın 

Adana (Hususı) - Osmanıye - ana d k" . • t ·ı tinıılin geçişlerindeki intizam bütün Ha- adasında işliyen trende 'dün iki çocuk r~a.hı hadkkı? a ı samımı emennı e -
t . . İ . . d-f · rımı ar1.e erım. a~·Iııarın .göğüslerini kabartmış ve halk dünyaya gelınıştır. yı bır tesa u eserı İsmet İnönii 
bir buyram günü daha yaşamıştır. olarak trende Ülfet adında bir ebe bu- Ekselans İsmet İnönü 

lunmuştUT. Türkiye Reisicümhuru 
Halifaks dun büyük elçimizle 

görüştü 

Birisi, Osmaniyede manifaturacı Bay Ankarn 
Hakkı Kılıç ve diğeri de Misis nahiye -
sinde bir köylüye aid olan çocuklar ha- Ekselanslarına lOtufkar tebrik tel -
reket esnasında dfinyaya gelmişlerdir. graflarından. dolayı teş_ekkürlerimi su. 

Londra 2 (A.A.) - Hariciye Nazırı -. _-. -. -. -. -. -. -. ~ nar ve şahsı saadetlen hakkında te -
tord H ı r k b .. ··w1 d n a ~~ber·l~l - mennilerimi tekrarlarım. a ı a s ugun og e en so r (Telgraf ha enınızın c cvamı Devlet reisi 
'rürkiye büyük elçisini kabul .etmiş - tt inci sayfada) Francisco Franco ttr. 

Söz sulhcularındır 
T a kıyılarında, Avnıpanın b~tün sahillerinde 'milyonlarca insan su 
~ ı ve deniz eğlPncelerile m~şgul olurken gene miyonlatıca insan elle· 

~~e~lithlar, hududhırda ham talimi yapıyorlar. 
rınAhnanla.rın Sigfrid istihkAmiannda yer altında iki yüz bin insan var. Bu 

heye karşı Fransızlram Ma(jino isti:hkfunlarında ve gene birkaç metre 
:rak ve beton altında iki yful bin insan bekliyor. Binlerce İngiliz tayyare
si bulutlar arasında ve yüzlerce İngiliz ha.rb g€misi enginlerin al'kasında 
düşman kolluyor. 

İtalyanlar dağlardan gelecek bir Fransız hücumuna karşı bütün k.uvve~le
. · Alp eteklerine toplaın~lar. Daha birkaç ay evvel Tunus, Korsika dıye 

rpını. · gazete kağıdlarile ibombardıman eden halya bugün Akdenize doğru 
arısı 1 - d f d w • • narin 'bir kadın bacağı gfbi wmıan ana yurdunu nası mu a aa e eccgım 

düşünüyor. 

Bir günde bir devlet silip süpüren Almanya sağdan, soldan gelecek teiılı
kelere karşı kuvvetlerini derleyip toplamak l~zumunu hissediyor. Fakat 
bütün bu .korkunç havadislerin biror enuıiyet ve sükftnet aiameti olduğuna 
inanmalıyız. Çünkü bugün Almanya ve İtalyayı müdaifaa vaziyetine düşüren 
büyü kuvvetler hntb için değil, sulh için elele vermişlerdir. Şu halde deniz 
kıyılarında spor yapan, dağlarda istirahat eden ve nihayet işlerinin başında 
vak'aları takı"b eden msanlar müsterih olabilirler. Söz sahibi olan sulh, harb- , 
den kuvvetlidir. 

-23ıalıan Calıı.c1, 



4 Sayfa SON POSTA 

Dün saat on beşi altı geçe şehri • 

Eğlence yerlerinde yapılan tenzilatın kontrolü, deniz 
hamamlarındaki tesisatın tetftişi görüşüldü 

mizde şiddetlice bir zelzele olmuştur. 
Zelzelenin merkezi İstanbu1dan 130 
kilometre mesafededir. 
Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 

aldığımız malfunata göre, dün bava 

Kaza kaymakamlan dün belediye reis 
muavini Lutfi Aksoyun reisliği altında 

toplanmıştır. 

Belediye, eğlence yerlerinde m~batı 
fiatlarında yÜ'Z<k! on, içki fiaUarında 

yüzde on beş tenzilat yapılması esasını 

kabul etmiştir. Dünkü toplantıda bu işin 
kaymakaıllllar tarafından sıkı bir şekilde 
takib edilmesi, 'tenzilatın bir an evvel 
yapılması kararlaşmıştır. 

Cumartesi akşamından lbaşka adi gün 
a.k:şamlaırmda verilen konserlerde de, 
mü.§teriden tarife hari-ci para alınd1ğı gö
riilnıüştür. Bilhassa Sanyer kauu;ı ? -
hllindeki gazinola!rda verilen konserlerde 

Doğu Anadolu ile Orta Anadolunun 
müşteriden çok fazla para alındığından ve Karadenizin şark kısımlarında çok 
şikayet w keyfiyetten Sarıyer kaymaka- bulutlu ve mevzii yağışlı, Ege havza -
mı Hüsnü haberdar edilmiştiT. sile Akdeniz kıyılarında açık ve diğer 

Bundan ba§ka toplantıda sık sık deniz- bölgelerde umumiyetle bulutlu geç -
de boğulma vak'aları da mevzuu bahsol- rniştir. 
m~tur. Yapılan teftişlerde plaj ve deni2 Ruzgarlar Doğu Anadoluda garb, 
hamamlarındaki s1hhi tesisatın noksan ol diğer bölgelerde şimal istikametinde 
duğu görüldüğünden belerl;ye reis mua- ve orta kuvvette, yer yer kuvvetlice 

· · t af dan ... u hususta kaymakamla- esmiştir. vını ar ın u .. ! ld h k ·· Dun stanbu a ava açı ve guneş-
rın nazarı dikkatleri celbedilmiştir. li geçmiştir. Rüzgarların şimal istika. 

Tahsil ve tahakkuk işlerinin iyi bir şe- metinden esmesi havayı bunaltıcı bir 
kilde yürumesi için de, kaymakamların şekle sokmamıştır. 
tahsildarları sık sıık kontrol ebneleri ka- Şimal istikametinden esen rüzgarın 
raTlaşrnıştır. sürati 4,6 metre ve sühunet derecesi 

tlayvani maddelerin müsaid fiatlarla satılması 
yüzünden müstahsil, hayvanlarını elden çıkarma
dığından, kasablık hayvan tedariki güçleşiyor 

Son yıllarda hayvani maddelere iç ve ve lbu meyanda neşriyat p:ıviyonunu tet· 
dıf piyasa!Mdan alAka artarak ya.pak, kik edeceği haber alınmıştır. 

tiftik, deri, kıl ve barsak vesair hayvani 300 ton kepek satlldı 
maddeler müsaid fiatlarla satılmakta ve 
derhal mii§teri bulına.kt& olduğundan, 

müstahsil hayvanlarını elden çıkarma -
maktadır. Evvelce kasaıb1ık hayıvan daha 
kolay ve daha ucuz temin edilirken hay· 
van sahihlerinin hayvanlarına karşı artan 
alfiltası memlekette hayvan neslinin ço
ğalmasına ve evsaiının da düzelmesine 
yardım etmektedir. 

Son malumat memleketimizde 9 mil -
yon sığır, 1 milyon manda. 28 milyon ko
yun, 11 milyon kıl keçisi ve 5 milynn tif-

Dış piyasalara kepek satışları artmış
ıtır. 72 kiloluk çuvalı 180-181 kuruştan 

300 ton sat~ yapılmıştır. Bu mallar İs 
tanbul. Trakya ve Ankara lhavalisi değir· 
menlerinde satılmıştır. 

Kuru sebze satışları azaldı 
Son günlerde kuru sebzelere dl§ piya

salardan alaka azaldığından fiatlar gev .. 
şektir. 

c:====::::ıı:========================= otuz bir onda altı idi. 
Piyasaya 50 bin litre 40 1 Yılın ilk hayvan sergisi Erzincanda 

tik keçisi bulunduğunu göstermekte ise 
de, bu yıl bunun ehemmiyetli miktard'a 

Kuru baklz ''l ~0,26 .kuruştan ve no • 
hud 6 kuru§tarı spekülatö,·Jer tarafından 
rnübayaa edilmektedir. 

Almanyanın bir ay zarfında dahili hu· 
bubat ve kuru sebzelerini idra'k edip 
rekolte vaziyetini ikat'i ::>l:lrak tesbit et· 
tikten sonr.a takarrur edcce-k miktara gö
re mübayaat yapacağı anlaşılmaktadır. 

arttığı muhakkak görüılmektedir. 
• Erzincan 2 (Husust) - Saat beşde 

derecelik rakı çıkarıldı yarın Şılede açılıyor burada hafifce bir yer sarsıntısı his - Bu sene kışın az olması, yani umanın
da bil un ha)1vani maddelerin yüiksek 

fi:ıtlarla. satılmakta bulunm.ası, bunda 
İnhisarlar idaresi yeni yıl müsküırat Vilayet lıududları dahilindeki ilk hay- sedilrniştir. 

için icab eden iptidat madde miibayaatı- van sergisi yann Şilede açılacaktır. Ser- Bursada 
.... L:ı_q1---·ı- u'"zere 1.azı tetkilder yaptır- ginin açılma merasiminde bulunmak ü - Bursa 2 (Hususi) - Saat on beşi İ 

1 .... :u..,. u:ııl4A. •u Hayvani maddelerden Almanya, ta -
mağa başlamıştır. Bu sene üzüm ve ana - zere belediye reis muavini Ri.fat. daimi beşte şehrimizde hafif bir yer sarsın - ya, Sovyet Rusya, İn.giltere mühim par .. 

fevkaltıde müessir olmaktRdır. 
Pencere camı dahilde yapılacak 

son mebzul olduğundan. idare de o nis- encümen azaları yann sabah saat sekiz- tısı olmuştur. Zayiat yoktur. tiler mü'bayaasına devam etmekte, bu 
bette daha bı.zla mttbayaat yapmağa ka- de Üsküdardan hareket edecek otomo - . ~sadhanenin _tebliği 

iMemleketimizde pencere camı imrul 
için tetkikler yapılmaktac!ır. Senede O 
bin tona yakın cam ithal edilmekte vı 

bu miktar her yıl artan inşaat dolayı • 
sile yükselmekte olduğun.dan, harice dö· 
viz çıılanaması için camın da peyderpey 
dahilde im.ali zaruri görülmektedir. 

. 1 lbillerle Şileye gidecek, akşama d'öne - Kandıllı Rasadhanesınden bildlıil • mübayaatın devamı yerh fabrikaları da 
rar ver.mişti.T. Bu maksadla zınir şube - . rnic:tir· iptidai madde temin için faaliyete &ev -

"l-.lM " ceklerdır. ~ • K bn kt d• ırile de temasa geçı .... ...,...ır. D" v h .
1 

. bi . Diln saat 15 i 6 dakika 3 7 saniye ge- e e e ır. 
· İdarece diğer taraftan halka ucuz b!- d ~gerk Tan ~-e:ı d ayt};.~ d nn- çe kuvvetliCE bir zelzele kaydedilmiş- Dün Sovyetlerin bir milyon kiloya ya
ra hazırlamak fizere faaliyete geçilmiş- Ke t elykoz la, 

0
1:,..se Pızınd.~ ~ a~ beve tir Merkez üstünün rasadhaneden 130 kın muhtelli mallardan yapak milba -

ar n aza arı "':Sın en ır.·Le, yırmı - · • . y, ı tet' "kl p b,,;ı.,,. · f b 
tir. 40 derecelik rakıdan da piyasaya 50 §inde Kernerburga~da, Eyl1'.ilün birinde kilometre mesafede bu1undugu tahmın yaasını kararl~tırıp faaliyete geç - .apı an ,n er, aşa .... ~e Şl§e a -
a..1- ı- .ı.~ ... l ...... ..dt 'U'_,,_ bu ıla edilmektedir meleri Alma.n ihracatçılarının da alfıka- rikasına cam imalatı için bir milyon li • ıı.uıı "w~ ÇLA4.llu.w•""'"JI' ır. ı.1RA1ıuu 1 

ra Bakırköv.iinde, sekizinde Yalovada, on · 1 k ıı..· • t 1
111 

i ı-~ cld'ğ' 
l J - ---------- larını arttırmağa se:beb olmuştur. Sov - ra ı ıuır tesısa l..dVes ttzun g ı ı ne-rağlbet edip etmiyeceği şimdiden belli o - !beşinde Çatalcada, yirmı birinde Silivri- B k 1 . k a ticesine armıc:tır 

madığından, bu kadarla jktifa edil.nUftir. de açılacaktır. an 8 ar iŞ an Un Un yetlenn T.rky.a tiplerini 68-70, 1urıir ···-·······: ••••••• : •••• : ..................... - ...... - ... . 

Mateferrllı: 

İktuad v ekileti tef tlt heyeti 

Ankaraya döndü 

Sümer Banka bağlı mileSS€selerde 
tetkikat yapmak üzere bir müddetten

beri şehrimizde bulunan İktısad Ve • 

kAleti heyeti teftişiye reisi Mustafa 
Nurintn başkanlığındaki heyet Anka -
raya d6nmüştür. 

Heyet başkanı Mustafa Nuri yaptığı 
tetkikler hakkında İktısad Vekiline i -

zahat verdikten sonra beraberindeki 
heyetle birlikte Karab'Uk fabrikasını 
aa teftiş etmek üzere Karabük'e hare
ket edecektir. 

Meb'mlar Bakırköyilndc halkın 

dileklerini dinlediler 

İstanbul Meb'uslan dün Bakırkö -
yün~ meşgul olmuşlar, halkın dllek • 
lıerini tesbit etmişlerdir. 

Yeni bir otobüs hattı tesis edildi 

Cihangirle Edirnekapı arasında açı
lacak hatta on dört otobUs işletilecek
tir. Edirnekapıdan Fatih beş, Beyazıd 
alb, Eminönü yedi buçuk, Tepebaşı 

on, Cihangir on iki buçuk kuruş ola -
caktır. 

· Deniz işleri: 

Kadeş vapuru bu ay içinde limanımıza 

gelecek 

Mersin hattı için ısmarlanan Kadeş 
vapurunun inşaatı tamamlanmıştır. Va 
puru teslim almak üzere süvari Hüsa -
mettfnin başkanlığında 35 kişilik bir 
heyet Almanyaya gönderilmiştir. 

Kadeş bu ayın 20 sine doğru lima -
nımıza gelmiş bulunacaktır. 

Kadeşin de Tırhan gibi burada tec -
rilbeleri yapılacak, §artnameye uygun 
olup olmadığı tetkik olunacaktır. 

Tersanede miiteh888ıs işçi yetiştiriliyor 

Devlet Denizyolları idaresinin Haliç 
tersanesinde yetiştirilmekte olan 160 

gıenç mütehassıs işci, yakmda kursu 
ikinal edeceklerdir. 

Bu gençler idarenin muhtelif fab • 
rika ve havuzlarına ustabaşı olarak ve 
rilecekler, orada işe yeni başlamış a -
rneleye nezaret edeceklerdir. 

Dnizyollan İdaresi kursun faydalı 
neticeler vereceğini gözönünde tuta -
rak bu kurstan sonra yine 160 kişilik 
ikinci bir kurs açrnağı düşünmektedir. 

Tıbbiye Okulunda yangın cıktı 

OOn akşam saat 18.30 da Beyazıd • mürlerden sıçrayan kıvılcım kiremid -=.,!f: Tıbb~ okulunun arkn lerin altındaki tahtaları tu~turmuş 
mutfnktan yangın çıkın~- ise de, pek losa bir zamanda yetişen 

~ itfaiyenin yardım.ile ateş söndnrül -
hlhn kazanını ısıtan ooo.ktak1 k6 • müştllr. Kayda deler hasar yoktur. 

mallarını 60:..62, Anadolu mallarını 54-55 tabi tutul mı yacaklar kuruştan mübayaa etUkleri haber alın- Şehir iş/eri: 
l . ta .. . ı.-- ıruştır. 

A1dığunız ma uma gore ış ...._ıunu ı ·u Alınan tiftikl e t 
hükümlerine tabi trtıtulan !bankalar, vak- ~ı ere ve yanın . er ' yapılacak 

Eyüb kazası dahilindeki yollar 

...,__. V k11.'l ı· ·· t ed k talya ve Almanyanın da derılere alakası 
tile ı!Kıısad e a c ıne muracaa ere d ım....ıı-"" d" Belediye Reisliği Eyüb kazası dahi ,; . . ll~k bul evam e t'!'Me ır. 
bu kanunun kend'Ilerıne tsa u u un- tindeki yolların inşası, eskilerinin ta .. 
madığından bahislıe kanunun hüküm.1e - Bu vaziyetin önümüzdeki yıllarda hay· 

1 
. . k k 

1 · ı · t"d ı dd 1 ~ .... a. ı· · nıı... marn anması ıçın ayma am ık emri ., rinden muaf tutulmalannı taleb eylem.ı~- van ıp ı a ma e er un.111ısa mm rnuıutm . . , . . ı 
lerdi. İktısad Yek-Aleti bankaların ilerl miktarda artmasınıia tesiri olacağı mu - ne yırmı beş bın lira vermıştır. 
sürdükleri noktai nazarı red, mesele şu- h~kak görülmektedir. Tırhan ilk seferini yapacak 

rayı devlete ıntikaı eylemişti. . Yerıı· Mallar sergı·sı·nı· gezenler·ın ı 
Mersin hattında çalıştırılmak üzere 1 Ahiren, ıılrayı devlet, 'bankalarm iş • • 

Sayısı 56 bini buldu yaptırılmış olan Tırhan vapuru ilk se-
1 kanuım.ma hiç ;bir veçhlle tabi bulunamı-

ferini önümüzdeki Pazar günü Kara • 
y&caklwına dair lbir karar ittihaz eyle- Yerli Mallar sergisini ilk günden iti - deniz hattına yapacaktır. ' 
miştir. Karar bankalara derdesti tebliğ - b b" haft rf da . t edenl V . b f . i 15 · ı .. . d . aren ır a za ın zıyare e- apur u se erın mı uzerın en 
dirB. k la il tahd · · d ~ ... k rln miktarı 56 bini bulmaştur. Sergir.in yapacak, Hopaya kadar bütün iskele -an a r m s emının en ~ · anu- v • • , 

.o.A'b" ıı....ı anı d kt·1 1 taıı...ıı _ kapanmasına lbir hafta kaldığı iç.in ziva- lere ugrayarak gıdecektir. 
nuna Lli ı 

1

uwun. ar a ı o ar, 1:u .... .aaı ..... - •• • ... ·····-······-.. ·-·------
darlıar, postacılar, odacılar, kavaSlar ve retçilerin miktarı son günlerde hissolu- ErtuOrul Sadi Ttk 
gece beloçierl idi. nur derecede artmıştır. Sergi halk ta - ( Ha!ide Pişkin) 
B··-.:ı lhJ.n•l b ,_ b"l - tahd · · af ilh ııtlralclle wnıan oVVJ e u 1K.a ı mus enun ış r uıdan lb assa geç vakit ziyaret edil- Bü ülı:dere • Aile 

kanunu hükümlerine tabi bulunmıyacaık- mekte ve geceleri daha fazla rağbet gör- bahçeaiade 

lardır. mektedir. F Au y'aom Ş 
Yarın şehrimize gelecek olan Maarif 

Vekili Hasan Ali Yücelin 6er.giyi ziyaret vodvil 8 perde D•nlzgolları idaresi 
Umumi katibliği 
Devlet Denizyollan :işletme umum 

müdürlüğü umumi katibliğine tay.in olu
nan Hikmet Somay, evvelki günden iti -
~aren yeni vazifesine başlamıştır. Ken
disini tebrf'k eder, muvatfakiyetler di -
!eriz. 

Aıkerllk işleri: 

Tahsile devam etıniyccekler çaiınhyor 
8arJ'3'el' AalterDk ~: Sarıyer Aa -

kerUk emestııden 938 - 939 dem yılında :ııse 
ve;ra. muadili okuDa.r'la daha yüksek okullar-
da.ıı mıerlllln ~up da tam elh.Uş'etnameıı olan
lardan Wlsllleıine devam etlmlyeıcıftlerin 
ı l:)'l'O.IM9 dan twurbk ltıt'asına ıeTklen 
mutarrerd!r. Bu şeratt1 ha1tı ftibemize men-

Tarih Fakültesi Pansiyon Talebesi
nin Çamaşır İhalesi Yapılacaktır. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

A - ThklillOO yatılı pansıyon talebesi çamaşır1'armm yıkama işi açık eksilt. 
me ydlıu(yıla münakasaya ikonulmuştıur. 

B - Muhaımmen bedcl büyük pMça için 7 lkıuruş, ortıa parça için 4, kü~ 
P61'93 için 2 kunuş ol\.l&) tamamı 5280 lir.achr. 

C - İskiklileri:n prtnameyi görmek ililJere Faik.ü~ hesaıp memurluğuna mil. 
racaatları. 

Ç - % 7,50 nıuıvaiJrka.t teminat 896 liradır. 
D - İbale 10/8/989 Perşembe günü saaıt 15 de Aınkarnda ıooktebler muhase.. 

becillkinde yapılacsktrr. 'feminatm ihaleden bir saıaıt evveline kadar :mektebler 
~ veıın.Eelne yıalt:ınbruf olması llzııındır. c3190» c5418:ıt 

9111> iam elıllyetnameIBerln 1/EylOl/939 dan -------------s-------------------
11/Eyftll/939 ettnane tadar ~kıtaf Aak6r
Uk Şabes1nde teşetttll edeıook Askerllk mec 
lJaılru1e muıı.,enele:ıi ya.ptırilmak üzere nü -
fus c6zdn.nıe.n; Ehliyetname -re mektd> vesı
bla.n ne ~l.Yate §Uıbeye mttrncna.Uarı 1 -
IArn ahımır. 

··-·-· ... ···-···········-········· .. ···········-·--... ·· 
MevlOdu Nebevi 

Aiustooun eJtı.ncı Pa/lAl' günü Nl§alltql 
Muram,e ~ Mur~ callıJ.1nde qıe 
:namatmu m~ ~ Deni2ıyolla.rı 'U
m um mlCld:orti ba.y İbra.1lim. Kemal ~urar 
mıı ralı:mdt.1 1'8!lmıa.na kaıvUıŞa.n 9'i,l1 ba.yan 
Jl'uri.yıe Ba.~anm "*uı*ı. i~ edllmek 
Ur.ere ~ta$1 Ba(Y Rll'A t.al'afı.m:la.n meıv
l<hiu nd>en <*une.oatı meıihumun eh1bba 
ve a.krabala.rma hfimnetle 6l'2X>lunur. 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden 1 

1 - YaıUıliU2J11 lXll.gesi kat'iyatından ~azarda istasyonda istifte mevcud1 

c679• aded muadili •5281> metre mikAb c468> desimetre mik§ıb çam tomruğu 
açık arttırma iıle satllacaktır. 

2 - Taımıqlk1ann aynca haf kesme paylan mevcud ve kabukları soyulmuş 
olup hacim orta kutur il.zerinden hesablannuştır. 

8 - Tomruklara aid satış ıartnamesi Ainkara.da Orman Umum Müdürlüğün
de. An!lmra, İstanbul Orman Çevtrge Müdürlı{fklerhıde ve Karabilkte Devlet 
Orman İş100rnesi revtr lhnlrllA'lnde gtsrül<mfllr. 

4 - Toınru1darın muJıammen bedeli ~18> lira c65:o kuruştur. 
5 - ~'erin % 7,6 muvakkat pey ~le 12/8/939 günü saat cll de Ka-
~ revir merlcezine müracaatları. c5649> 
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Sivas cer atelyesi cumhuriyet 
bayramında açılıyor 

Açılma ve işe başlama münasebetile yapılacak büyük 
törende Başvekilimizle Vekiller bulunacak 

Sıvasta büyük iş hayatı yara tacak olan cer atelyelen 

. Sivas (Hususi) - Şehrimiz istasyon\ tiyaçları.na ~re y~da 'bU!rada vasati 
Cl\Tarında Devlet Demiryolları idaresi bir hesaba göre 700-800 ~.rrunnda va
tarafından kurulmakta olan muazzam gon yapılacak. Ve 2000 yuk vagonu. 
~r atelyeleri insaatı sona ermiş, ma - Vorgon, lokomotif, tamir edilecek bir 
kinelerin montaJ ve havagazi tesisatı- mükemrneliyettıedir. Ayrıca a~lyede 
na başlanmıştır. Bugün cer atelyeleri 2000 işçi çalışacaktır. Bunlar ıçın de 
inşaatı sahasında büyük bir hızla me- binalar yapılmaktadır. 
~ur evleri, amele apartımanları, ma- Binalardan biri~d~. burada çalı~ca~ 
gazalar yapılmaktadır. 65-70 bin met- işçilerin sosyal, kulturel ve sıhh! ıhti
re ınurabbalık bir sahada kun)lan cer yaçlarını karşılamak üzere duş, ye • 
ate!) eleri Cümhuriyet hükfımetinin mekhaneler, okuma yerleri yapıJmış. 
~~yı~.ı eserleri arasında yer alabilen tır. 
ır Ustünlüktedir. Ve işler titiz bir iti- Devlet Demiryollan tarafından Si • 

~a i!e süratle ilerlemektedir. Her Cüm- vas, Kayseri,, Kapu. Genç, Çoban ie-
Urıyet vatanda~ının göğsünü gurur tasyon civarında istimlA.k edilen yer1e

": sevgi ile dolduran bu eser Cümhu- re atelyeler için 420 ev yaptırılacaktır. 
rıyetin 16 ıncı yıldönümünde törenle Ve bu suretle Cümhuriyet hükfunetf 
Çalışmıya başlıyacaktır. Sivasta yeni ve modern bir şehir daha 
h· Bunun için geceli, gündüzlü büyük kurmuş olmaktadır. Sivasın günden, 
hır Çalışma devam etmektedir. Ayrıca güne güzelleşen çehresi bu suretle da-
1.aber aldığıma göre cer atelyeleri faa- ha güzel bir manzara almış olacaktır. 
1Yete geçtiği gün büyük bir tören ya- Ve ayni zamanda memlekette iş ve ça
~ılacnk ve törende Başvekil doktor Re. lışma hayatlan üzerinde büyük inkişaf 
~k Saydam, Münakalat Vekili Ali Çe· ve faaliyetler v1icucLe gelmiş olacaktır. 
C nkaya, Nafıa Vekili general Ali Fuad Bugün bUyük bir iftiharla karşıla -
,:ıbesoy ve daha birçok Vekil ve meb- dığımız cer atelyeleri Sivasa yeni bir 
t arıınız Sivasa geleceklerdir. Cer a-
a~~c~cri iki kısım üzerine yapılmıştır. hayat ve refah müjdecisi olarak ka -
d ırısı vagon tamir atelyeleri, diğeri vuşturan ve Cümhuriyetin kuvvetli 
de lokomotif tamir atelyesidir. Bunlar- ideallerinden birisinin d~ha tahakkuk 
~aşka Devlet Demiryollarınm ih- etmiş olduğunu göstermektedir. 

( Erzincanda Hatay ve Lozan günü ) 

btrliataYln ıanay:urda kavuşması ve 24 Temmuz Lozan ,günü Erzincanda coşkun 
to ~kilde kutlu1anmıştır. Yıukandaki resim Lo.zan günü münasebetile yapılan 
~nden bir intıbadır. 

SON POSTA 

Amasyada bir kadın 
yanarak öldü 

Amasya, (Hususi) - ·ŞehrirnİZ lbak· 
kaıll3rından Osmanın altmış yaşındaki 

karısı Fatma ıgeçen gün evinde yanarak 

ölmüştür. HAdise şudur: 
ihtiyar Fatma. o gün hııs1r dOşeli oda· 

sında yemek pişirmek için çıraları yak· 

tığı .sırada üzerine fenalık gelerek yuvar

lanıyor ve yanan çıralar da kadıncağızın 
eteklerini tututturuyor. Biraz sonra can 
acısile kendine gelen Fa.tına ateşten kur

tulmak i~in odanın iç demir paa-maklığı· 

na sanlıyorsa da gene bu anda üzerine 
ikinci lbir fenalık daha geliyor ve tekrar 

JUV,arl'aruyor. Za.IJ:>ıta ta'lıldkatuı~ Fat

mamn ikinci yuvarlaruşmda heyecandan 
kalbin.in durduğu ve kömür haliııe gele
rek öldüğü neticesirut varıyor ve kadmm 
çupınma esnasında kulak arkasının ya-

s.,, •• 

Urf ada belediyenin imar 
faaliyeti arttırılıyor 

Şimdiye kadar yapılan eserler Urfaya yepyeni ve 
güzel bir manzara verdi. Belediye reisliğine eski 

belediye reisi Ömer Alay getirildi 

ralanmasında herhangi bir cinayet thti- Urfa kalesinden bir parça 

~~~ düşünüyo~ da b~ da .. varjd Urfa (Hususi) - Şehrimiz belediye 1 ve bütçe ı 30 bin liraya çıkanlmıştır. 
gıoru1muyor ve cesedin deinıne musaad~ intihabı bazı usulsüzlüklerden dolayı Husus! İdare tahsisatile inşa olunan 
ediliyor. Facia esnasında kapı ve pence- Devlet Şurasınca bozulmuştu. Bozma- hük~t konağı, orta ve ilk okullar, 
relerin kapalı ibul'll.IlIIlası bütün bir ma· ya uyularak yapılan yeni seçim neti - nümune evi ve şehir köprüsü de Ur -
haileyi muhakkak lbir yangın fel.'1tetin· cesinde eski belecliye reisi ömer Alay fanın kazandığı güzel eserler meya -
de.n korwnuştur. dördüncü defa olarak belediye rei!i nındadır. Beş senedenberi belediye 

intihab edilmiştir. reisliğini yapan ve bu müddet zarfında 
Tokatta Hatay bayramı Ömer Alayın başkanlığa seçildiği büyük bir feragat ve fedakarlıkla ça -

tarihte bütçesi kırk beş bin lira olan lışmak suretile saydığımız asarı vücu
belediyenin o nisbette de borcu vardı. de getiren şehirci Ömer Alayın mesa-

Hatayın ana vatana ilhakı bayramı 
bütün yurdda olduğu gibi Tokatta da 
ooşkun bir şekilde kutlulanmıştır. Yu
karıdaki resim törenden sonra çe -
lenklerle donatılan Atatürk Heykelini 
g&sterınektedir. 

Adana kadastro mUdUrU 
Ankaraya gitti 

Adana (Hususi) - Kadastro işleri
ni umumi vaziyette tetkik için şehri • 
miz Kadastro Müdürü Cevdet Benker 
Ankaraya çağırılmıştır. 

Kadastro Müdürü bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. __;:,._ ____ _ 
Karaman cezaevinde bir kavga 

Karaman, (Hususi) - Bugün saat 22-
24 raddelerinde Karaman cezaevinin i· 
kinci koğuşunda ihtilastan 7 seneye mah
kQm Ereğlili Cahid ve katilden 10 seneye 
malıkfun Ereğlili Sabri ve Ereğlili Hay
rettin aralarında bir gazete meselesinden 
kavga çıkmış, Sabri ve Cahid Ha}"l"eddini 
dUvmüşler ve ıkalın ·bir ~ğnekle başını!\ 
muhtelit yerlerinden yaralamışlardır. 

Hakikatın itirafı lazım gelirse isine ayni enerji ile devam eyliyerek 
934 nihayetine ikadar belli başlı daha bir çok eserler vereceğinde şüp-
bir eser vücude getirilmiş değildir. he yoktur. 
Maddi imkansızlıklar karşısında u - ----------
mumi hizmetler halile kalıp gitmiştir. 
Yeni belediye şehri harabiden kurtar
mak ve umrana kavuşturmak için her 

Tokad C. H. P. 
llyönkurul Başkanhöı 

ıeyden evvel akar ve varidat teminini Tokad (iHusu -
düşünmüş ve önce senede yirmi bin li- si) Mıntaka 
ra getiren fenni mezbahayı inşa et - Parti Müfettişi 
miştir. Bunu diğer imar hareketleri ve Kars meb'usu 

'Adeta fasılasız takib etmiştir. Zihni Orhun şeh-
Yapılan işleri şöylece hülasa edebi - rimize gelerek ri 

liriz: Umumi caddelere intizam ve • yasetleri altın~ 
rilmiş. asfalt döşeli bir bulvar vücude toplanan Parti 11-
getirilmiş, çarşılar muntazam bir ha - yön.kurulu .. Vali 
le sokulmuş, bu çarşılarda yeni dük - Salfilıattin Uner. 
kan ve mağazalar tesisi temin edil - den inbiJAI eden 
:miş. bilumum cadde ve sokaklara e - :arti Başk~ı • Ahme~ Hem.bel: 
Jektrik lambaları konm~, 175 bin 1i - gına Halkevı Başkanı ve Zıraat Ban -
raya mal olacak olan içme su ~isatı kası. ~üdürü Ahmed Hanbek'i intibah 
ilerlemiş. pis su mecralarından bır ço- etmıştır. 
ğunun Üzerleri kapatılmı.ş, fena kadın- Ahmed Hanbek muhitin sevilen ve 
lar kırk odalı bir evde toplanarak bu- çok sayılan faziletli ve centilmen bir 
na on yataklı ve bir doktorlu bir dis • simasıdır. Mesleki vazifesinde muhite 
panser ilave olunm~ş, her türlü kon • yaptığı değerli hizmetlerile memleket 
foru haiz modern hır otel, mükemmel 

b. halkının derin sevgi ve saygısını ka • bir şehir sinema ve tiyatro ınası, en· 
fes bir park, asrl gazino, Şehidler A - zandığı gibi Halkevinin ve hususile 
bidesi inşa olunmuş, asri mezarlık it- şehrimizin münevver kütlesini kuca -
tihaz edilecek sahanın tesviyesi ve du- ğında toplanuş olan Halkevi üyeleri -
varla tahclidi bitmiş, harita yaptın! - nin saygısını kazanmıştır. 
mış. imar planı müteahhide veril .. -
miş, şehir broşürü yazdırılmış, 5 7 duk 
kanlı. bir. kasab çarşısı kurulm~,. te -
mizlik işlerinde çalıştırılmak .. üzere 
bir arazöz alınmış, bando tcessus et • 
miş, parka hoparlör ko~u.ş.' .Eb~di 
Setimizin tabii cesametlennın ıkı mıs
ll büyüklüğünde bir büstleri dikilmiş 

Malkara muhasebei hususiye 
memurluğu 

Mal.kara, (Hususi) - Münhal buluna~ 
muhasebe! mususiye memurluğuna Meh
med Şerif Ertuna tayin edilmiş ve işe 
bş.şlamıştır. 

Karamanda dikiş ve biçki kursları 

Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki: 
' 

Karaman, (Hususi) - Bir diıkiş maki- desinde Oümhuriyet okulunda tedrisatı 

nesi mümessili olan Ahmed Şen memle- başlatmıştır. Açılan ve hcrgün biraz da-
ket bayanl:arını düşünerek ev işlerini ve . 

~ - liasan Bey, Ameri • 
anın Oh· ·ır. • ..ı c ıyo,. vıwyetın • 

\l,~ki . 

Taksit nedir bil • 
mezlermiş ..• 

••. Or.adaı her alınan şe
yin parası veriliımig ..• 

Hasan Bey - Demek 
or.a kadınlan moda deni -
len şeyin ne olduğunu bil

, mıiyorlar! •• 

1 . . t k 1 t ha 1lerlernckte olan bu kursa şimdilik 50 
naikış brlgi erını ar ırma ve on arı am . 
bir ev kadınına yar~ır inceliğe ulaştır- kadar bayan devam etmektedır. Bu kurı: 
malt için bu işlerden iyi anlıyan bir ba- 45 gün devam edecektir. Resim kursa de
yıan öğretmen ~iırtmiş. Gazipaşa cad'- vam eden beyanlan göstermektedir. 

111San1ar ..• 



• Sayfa SON POSTA 

Hadiseler K8rpsmda ,- 1 

A~D AllÜKA ~ 
~ cnebi dostum, bir taş bina -
~ nm önünde durdu. Baktı, çok 

dik'kaili baktı, lben de baktım: Gördük -
!erimi anlatmıya çatısından .başlıyaca -

dibine oturmuş bir ç.ocuk. elindeki çiviyle 
duvarı oyuyordu. Bir araba duvarı ha -
rab edecek şekilde bir kenara yasland'ı
rılmıştı. 

Şapka modası 
Karısını döven bir erkek 

mahkôm edildi 
~. 

Kiremidler arasından otlar bitmişti. 

Ecnebi dostum 1:>aktı baktı ve bana 
sordu: 

Davacı kadın kocasının cezalandırılmasını istedi, mah· 
keme suçluyu hapse ve para cezasına mahkum etti 

- Bu bina nedir? 
Duvarların S?Vası yer yer yıkılmıştı. Üst 
kat pencerelerden birinde çocuk bezleri 
lrurutuiuyordU. Oöl;gesinde oturanlar 
~'e-li insanlar olacaklar ki içeriden bir 
gramofon sa5i geliyorduı. Onun yanın -
dnki pencerede bir oturak vardı. Otura -
ğın yanında oturan üç yaşlarında kadar 
bir çocuk bize dilini çıkarıyordu. 

Bu binanın, çok eskiden ka~ old.U
ğunu ve bu yüzden yıktırılmadığım bili
yordum. Fakat hakikati söyliyo.l'll.Q%dim. 
Yalan söylemiye mecburdum. . Kü~ü~~yasofyada oturan, karısı Kad j mahalle bekçisi Aliyi tahkir eden K8 • 

rıyeyı doven, sonra da sustalı çakı çe- zun ve Ferid adında iki arkadaş, dilJJ 
kerek tehdid eden Nejadın muhake • asliye 4 üncü ceza mahkemesine sev · 
In<?sine dün asliye 4 üncü cezada bakıl- kolunmuşlarclır. 

- Biliniyorum! 
Dedim, sordu: 
- Neye yılctınmyorlar? 
- Evet yıktırmalerı ıazım. m~tır. İddiaya nazaran, suçlular son dere' 

Alt kata baktım: 

Bir pencerede olmıyan yok. ~ki pa -
buç, birkaç baş sarımsak, \:ıir torba.. ve 
bir sürahi. Onun yanmd.:ıki ;pencere her 
halde odadan lbaşka ibir yere aÇıımış ola
caık iki, bir at başını uzatmıştı. Duvarın 

Bu soier doğru roylüyordum. Çün.:ıril 

bu halde muhafaza edilen bir eskıi eser 
ha muhaıfaza edilmiş. ha yıktırılmış mü
savi idi. 

Cereyan eden muhakemeye nazaran ce sarhoş oldukları halde evvelki ge 
h5.dise şudur: ce Ahmedin sokak kapısını çalmışlaı 

Kadriye ile Nejad beş altı seneden - ve kapıyı açan Ahmede Ağavni ismiJı. 
beri evlidirler. Karı koca arasında ge- de bir kadını sormuşlardır. 

Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Dünyayı devredecek adam 

Saatte dört ki • 
lometre sür.at ile 
w gece gündfü 
yürümek şartile 

bir adamın dOn -
yayı 415 gürul'e do 
}aşabileceği anla
§ılnııştır. 

Dünyanın en uzun köprüsü 
Dünyanın en u.. 

zun köprüsü A -
merikada Oak -
land ile San Fran
sis1<o arasındalti 
koprüdür. Boyu 
on beş kilometre
dir. Geceleri iki 

Sıyah kadife; yaz şapl:o.'annda da 
sık sık görülüyor. Parlakıığı yüze bü
tün diğer siyahlardan çok yaraştığı 
için olacak ... 

Bu siyahlıga hazan başka bir renk 
katılıyor. Siyah elbise üstünden giyin
ce, bu, zaruridir. Fakat renkli elbise
lerle giyilen kadifeye renk katmamak 
daha iyi olur. Dümdüz ve parlak si -
yah lık; kadın tenini daha beyaz ve da
ha taze gösterir. 

Her kadın bilmelidir 

çimsizlik hadiseleri eksik değildir. Ahmed, böyle bir kadını tanımadı · 
Evvelki gece eve geç ve biraz da sar- ğını söylemişse de, Kazun ve Ferid: 

hoş olarak gelen suçlu Nejad, yatağa - c:Hayır, burası Ağavninin evidin 
sigarasını söndürmeden yatmış bu sı - İçeri gireceğiz.> demişlerdir. 
rada bir yangın ihtimalini hatırlatan Sarhoşlara meram anlatamıyan Ahiı 
karısına hiddetlenerek: med o sırada vak'a mahalline gelmek' 

- c:Yangın çıkarsa çıkar sen ne ka- te olan bekçi Aliye suçluları teslim et
rışıyorsun> demiş, ve daha bazı sebeb- mek istemişse de, bu sefer bekçiyi dl 
ler ileri sürerek kadını dövmeğe baş - vazife halinde hakaret etmeğ başla • 
lamıştır. rnışlardır. Bir aralık suçlulardan Kft • 

Kadriyenin feryadı üzerine evin di- zım bekçinin yakasına yapışmıştır. 
ğer. odalarında uyum~kta bulunan an. Dünkü duruşmada her iki suçlu da 
nesı ve kız kardeşlerı uyanmışlar, ve bu hareketler· · · k. t · ı a· 

• • • < mı ın ar e mış er ır. 
kcyfıyetten pohsı haberdar etmişler - Şh.dl h·d·...ı~ . 

1 
tm 

1 
M'"d 

dir. ı er a ıl!lt::yı an a ış ar. u . 
deiumurni her ikisinin de cezalandırıl 

* Kagıd bardak ve tabaklar 
milyon mum 'kuvvetinde elektrik ile ten· 
vir edilmektedir. Köprüden yayıı olarak 

Sebzel€ri mümkün olduğu kadar in
ce sayunuz. Çünkü: En fazla kalori 
kabuklarında ve kabuğa en yakın oian 
kısımlarındadır. Kabuğu atmak zaru -
reti olunca hiç değilse kalın kalın soy
mamah ki kalori az kaybedilsin. 

Bu arada Nejad kansını sustalı çakı 
ile de tehdid etmiştir. 

Dünkü muhakemede davacı Kadriye 
hadiseyi anlatmış, dayak esnasında yır 
tılan çamaşırlarını mahkemeye göste
rerek kocasının cezalandırılmasını is -
temiştir. 

malarını ve Kazımın tevkifini istemiş 
tir. Muhakeme müdafaa için başka bi 
güne bırakılmıştır. Sovyct Rusya -

da Irnğıddan ta -
bak, kase bardak 
imal eden Hd fab
rika bulunmakta • 
dl.r. Bu fabrikalar 
gecel1 gündüzlü 
çalışmaktadırlar. 

' 

ancak üç saatte geçilmektedir. 

* 
Balzac nasıl yazardı? 

1937 senesinde bu fabrikalar piyasaya 
48,000,000 lk.Ağıd bardak çıkarmışlardır. 

Meşhur Fran -
sız muharrirJe -
rinden Balzaçin 
çok orijinal bir ya 
zı yazma tarzı 

vardı. Ba.Jzaç ya - , 
zılarını tek sayfa
lara ynzar ve yaz -* Kopeği ile beraber ayni yere 

gömülen Kral dıkça arkasına fırlatırdı. Öğle vakti hiz
metçisi bu ikağıdlan toplar ve matbaacı -
ya götüriiTdü. 

Holanda Krah Williaın'a tarih cSü -

ktıti Kral> adını vermiştir. Çok sevdi
ği köpeğile beraber «"Milli Mabed> e 
gömülmüş, ve mabedde kendisile be -
raber köpeğinin de heykeli yapılmış -
tır. ~ ... ._ ....................................................................................................................... .. 

Kendisini bedbaht 
Sanan bir genç 
iBay cZ. T.> nin yolladığı taahhüdlü 

btr mektub bana çok es.'lti zamanlara 
ald bir hatıramı hatırlattı: 

Bir gün kontrolum altında yaşa· 

makta olan lbir genç erkeğin muhtıra 
defterini bulmuştum. Okumaya h;ık

bm olıup ohnadı.ğı noktası üzerinde 
E!(>eyce tereddild ettikten sonra bir göz 
attım. Hep: 

- «"Bugün gene evlerinin önünden 
geçtim, ~lkondaydı, lbcni görünce 
dikkat etti.> 

Y.alıud: 

- Muhakkıak ki. o da benimle a15· 
kadardır, a-ksi takdirde bugün Beyoğ
hı caddesin® karşılaştığımız zam&n 
gülümsemeyecekth şeklinde cümlelPr
le doluydu ve nihayet bir yerinde de: 

- c-Bugün beni annesine gösterdi, 
.haklmnda uzun uzadıya lbi'r şeyle1" an· 
J!atb. demişti. 

Bu ~ah.si geçeıı lazla, ailesile çok 
yakından tanışıyordum, aramızda de
rin bir hususiyet te vardı, lll€Sl'lenin 
mahiyetini anlamak istedim ve anla· 
cilm iki, kız bu delikanlının sadece sa· 
da:kor ceketi~ dikkat etmiştir. 

* 
Seven gencin muhayyilesi romancı· 

nmlcinden de geniştir, vak'ayı tama
men icad etmese dahi süsler, kendı 
arzusuna göre tefsir eder. Bence Bny 
Z. T. de bu vaziyettedir: 

-Sevdiği ıbir genç kız İstanbuldan 
beliki temelli, belki muvakkaten ayn. 
!arak eıbeveyni ile Ankaraya gidiyor, 
Bay Z. T. de Pendikte inmek üzertı 
ayni trene binmiştir. Bu kısa mesafe .. 
fi katederken kızı görüyor, kız fara
fından ailesine .göste.rildiğini görüyor 
ve sonra kızın annesi ya:hud halası 1{0 • 

ridora çıkınca hükmediyorum ki ken
d'.isile konuşmak aırzusundadırla;. De· 
h1canh çekiniyor, şimdi ise çekindiği
ne nadim. Anıkaraya gidip hakiki va
ı:i'ycti anlamak anıusu:ıdadır. 

Tahmin ve tefsiri doğru mu, rieğil 
mi? Hem evet, hem de hayır demeli. 
Herhalde kat'i q,ir hüküm vermek iın
~nsızdır. 

Bay Z. T. nin başından küçük bir 
sergüzeşt geçmiştir. Kız ebeveynine 
bu sergineşti anlatmış olabilir, bfü:;. 
bütün başka bir dille genç adamdan 
bahsetmlş olması aa mümkündür. De
diın ya seven g.encin muhayyilesi dai· 
ma kuvvetli olur, genç Jnzın mesele 
fle hiç alilkndar olmıya.n bir hareketin
den bü9bütün /başka manalar çıkar
mış olmasını daima hatırda tutmah
dır. Neticeye gelelim: 

Bay Z. T. ye ilk mektubunda ver
miş old'uğum nasihatte ısrar ediyo
nrın: İstanbulda vey8 Ankarada mek
tub}a de,ğı1, şifahen genç kızla tema53 
gelmektir, hakikati anlatJp :fikrini sor
makta hiçbir mahzur yoktur. Billıha
re takib edilecek yol daima normal o
laa yoldur. 

TEYZE 

1 

* Çürüğe pek ehemmiyet vermeyiz. 
Düştük, bir yerimizi çarptık mı git -
tikçe moraran lekenin kendiliğinden 
geçeC€ğini düşünür, aldırmayız. Hele 
yüzümüzde değilse aldırış bile etme -
yiz. Yüziimüzde ise ... O vakit gtizelli
ğimizi bozuyor diye bizi biraz rfüşün -
dürür. Ona da muvakkat gözile baktı
ğımız için pek üzülmeyiz. Halbuki: Çü
rüyen yerde hazan umulmadık anzalar 
mesela bir iltihab başlıyabilir. Bunun 
için moraran yeri derhal zeytit1 yağile 
oğuşturmalı, sonra alkolle karışık su 
ile soğuk kompres yapmalıdır. Bu kom
presi bir bandla yerine bağlamalıdır. 
Bu tedbir, he-n tehlikenin önünü alır. 
Hem de çürüğün geçireceği uzun isti. 
haleleri hızlaştırır az zamanda kırmızı 
lıktan morluğa, sarıya, yeşil<'. maviye 
ve nihayet griye dönüp tenin tabii ren
gini almasını temin eder. 

* Arı sokmnsma karşı ne yapmalıdır? 
Yapılacak ilk şey arının iı!nesini 1?ir

diği verden çıkarmaktır. Çünkü: Hala 
zehirl bulunabilir. İiineyi t1rnakla belki 
çıkarabilirsiniz. Fakat cımbızla çıkar. 

sanız daha iyi eder!'iniz. 
Ondan sonra bir iki damla tentür -

diyod sürersiniz. Yahud tuzlu veya 
sirkeli su ile silersiniz. 
Soğanın veya sarmısağm içile uğuş. 

turmak ta fena de~ildir. 
Eğer bir değil birçok arının hücu • 

muna uğrarsanız yaraları birer birer 
dediğimiz gibi temizlersiniz. Ondan 
sonra zehire karşı durabilmek için al
kollü bir içki içmelisiniz. Amerikada 
viski, Avusturalvada Şampanya, Bor -
do şarabı, C€nubi Amerikada rom içer
ler. Hangisi o dakikada elinize geçerse 
durmayın. için. ___ .. _.. ........ 

Bir hırsız beş ay hapse 
mahkOm edildi 

Dinlenen şahidler de vak'ayı teyid 
etmislerdir. 

Ayni evde oturdukları Zehra ısmio 
de bir kadının odasına girerek kadı 
nın 9 madeni altın, ve 5 7 kağıd liraSJJ 
nı çalan İbrahim oğlu İsmailin muhaı 
kernesine dün asliye 3 üncü ceza mal 
kemesinde devam edilmiş ve karan 
bağlanmıştır. 

Neticede: suçu sabit J?Örülen Nejadın 
karısını dövdüğünden 29 lira para ce
zasına ve tehdid ettiğinden dolayı da 
bf.-c ün hansine karar verilmiştir. 

Bir mahalle be~cis:ne hakaret 
edenler rrahkellleve VP.rildiler 
Evvelki gece Galatasarayda Yeniçar

şıda 66 numaralı evde oturan Ahmedle 

Suçu sabit görülen İsmail 5 ay hap 
se mahkum edilmiş ve o kadar müd · 
detle de umumi emniyet nezaretindf 
bulundurulmasına karar verilmiştir. 

Topfrnlılar: 

Bir amele kolunu makineye kaptırdı Fatih Halkevimle Fanfar dersleri 

Çırçırda İbadhane sokağında 15 nu- Fatih Halkevlnden: EvlmJz, Fanfar hefe
maralı evde oturan ve Orta hanında tine yenlden talebe kaydına. ba.şlanmlŞit.16 
Ahdinin çivi fabrikasında çalışan Sa - Muktedir iblr bocanın çalıştırdığı bu grupta 
ıd o~lu Liitfullah, iş sırasında kolunu yer nlmak Jsteyenlerfn hergün sna.t 9 dall 
makineye kaptırarak yaralanm1ştır. 21 e kadar Eviml.zln Fatihteki Merkez bl "' 

Yaralı işçi Ccrrahpaşa hastanesine na.sına gelerek ka;ydolunma:ıan. 
kaldırılmıştır. 

Bir tramvay ihtiyar bir kadına çarpü 

Dün vatman Mehmedin idaresindeki 

Bir amele bir motör tamir ederken 
düşüp yaralandı 

12 7 numaralı tramvay arabası Galata- Ayvansarayda Kalafatcı Yahya us .. 
<>araydan Şişliye gitmekte iken yolun tanın yanında çalışan amele Hasan. 
~arşı tarafma geçmek isteyen ve Yeni
"arşıda oturan 70 yaşlarında Kalyopi-
ve çarparak vücudünün muhtelif yer
'erinden ağır surette yaralamıştır. 
Yaralı kadın Beyoğlu hastanesine 

1<aldınlmıştır. Suçlu vatman yakalan
-nıştır. 

Bir otomobil bir adama çarptı 

Zincirlikuyuda oturan Nazım dün, 
Büyükdere yolunda giden süt araba -
,ına binmek üzern iken, aksi istika -
'lletten gelen ve şoför Anniğin idare -
;indeki 1198 numaralı otomobilin çarp 
•nasile başından yaralanmıştır. 

tamir edilmekte olan deniz motörünilJI 
iskelesinden düşmüş ve ayağından ya. .. 
ralanmıştır. Yaralı tedavi altına alın

mıştır. 

Bir kndı:n köprü merdivenlerinden 

düştü. 

Boyacıköyünde Sezaibey ımkağında 

oturan Mari, dün köprünün Boğa1Jçl 
iskelesinde vapura yetişmek üzere met 
divenlerden indiği sırada ayağı ~aya • 

rak düşmüş ve kolundan yaralanını.f'" 

tır. 

·······························----- --------------·-----------
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Avrupa mi.ivazenesinin 
.. yeniden tesisinden 

sonra sulhiin ihfiyacları 

Sabık Çekoslovakya ne halde? 
Çekler . arasında Alman parası gHçmiyor, 
pasif mukavemet gün geçtikçe artıyor 

Her Çekin ağzında: " AlmanJar buraya kolay girdiler, fa·-at . günü gelince 
kolay çıkamıyacaklar ,, sözü dolaşıyor. Bunun manası ilk fırsatta her Çekin 

bir Alman askerinin hakkından geleceğidir 

Sayfa 7 

Tii.rkiyenin 
i11.c1.r krala 

Tüccarlar müstahsil karşısında birlik yapınca 
botun incir rekoltesini satın alan adam 

Bu sene için vaziyet herkesin meçhu
lü.dür. ihracatçılar korku içinde alivre 
satışı yapıyorlar. Piyasanın kaç kuruştan 
açılacağını İzmirde tek bilen yoktur. 
Hakkı Balcıoğlu Avrupada alıcılarla te
mas C!ttikten ve muayyen bir fiat üzerin
de antant kaldıktan sonra kararını bil-
direcektır. 

Yukarıdaki satırlar okununca, neden 
alivre satışların layıkile inkişaf edeme
dıği meydana çıkar. 

Bu müdahale faydalıdır 
Acaba İzmir Ticaret Odası Reisi bulu

nan B. Hakkı Balcının bu müdahalesi 

4dnaft Bilget 
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ekler diyorlar ki 

/ 

Hadınıar diuorıar hi 
" Bekar erkeklerin çocukça düşünceleri ve saçma 
sapan yazıları bütün kadınlığı güldürüyor. Onları 

ıslah etmek imkansızdır ,, 
''Şu Bayanlar Allah rızası için sussa/arda biz de bey
hude sinirlenmesek. Kendilerini boş gere müdaf aaga 

çabalamasınlar! Gören göz kılavuz ister mi?,, e Ç. (Buraa): ben üç aile reisinin üç yuvayı yıktığını 
Kacfınlann hepsini lekelemek istiyen gördüm. Bunlardan ikisinin ikişer. bir 

bayla.nımza ıbiz kadınlarımızın ekseriye- tanesinin de ıbir tek yavrusu vardı. Bu 
e Mehmed Kemal ( Adruini yaz- yok deği.l. lakin onları nerede bulmalı •• imkô.n bulamıyorum. Haksızsam. bize tind~n bahsetmek isteriz. Birçok bayla- üç aile reisi de .ailelerini dağıtırlal'ken u· 

mamqtır): · kavun değil ki, koklayıp koklayıp alasın! çatan ibayanlar söylesin! •• > nn lıergün sayfalarca fikirleri şu mer- fak lbir tereddüd ve vicdan azabı hisset-
cİzdiv.açta erkek ve kadının müşterek Kadın çalıştlkça, moda iptilasından ken- ~ kezde: [Kadınlar süs ve debdebe düşkü- mediler, çocuklarını gözleri .görmedi. 

hayatı haleti ruhiye denilen bir sırrın eli· dini akı.koymadıkça, evlenemem bir tür- ~ nüdür, ev kadınına lazım olan !hiçbir ev- Her türlü rezalete ciiret ettiler. Onlar 
ne verilmiştir. Bunu bilenler ancak uzun· safa malik değildirler ... J Onların naza· erkektir efendim, böyle şayleri daşün-

lü. Ha gay;ret a.rkadaşlar, şu kadınlara • d 
ca bir birllk yuvası kurabilmişlerdir. Ben Ab urrahman Şenyay <Çay- riyelerine göre dernek oluıyor ki bütün mek onların v.azüesi mi? Onların elleri .. 
bunu ecnebi olan bir kadın muharririn lay.ık oldukları dersi verin. yoksa bizi cuma): kadınlık mahvolm~ yuva kurmak kaıl>i- nin kiridir, yıkarlar, biter gider. Ufak 
bir eserinden ve iyi bir kalem elinden çiy çiy yiyecekler •• > cBekarım, yaşım 2'2. Askerliğimi yap- liyetleri kalmamış, her türlü meziyetleri bir muhiıtte tafsilatı anlatılmıy-acak ka· 
çıkan Jzdiıvaçta aşk> nanundaki eserden ~ madun. Ücretli memurum, köyde oturu- sukut etmiş ve kendileri de her ıtüırlü ah- dar feci üç aile faciası geçerse ve bunla-
ö~endim. Burada öyle keşfedilmiyen ~ yorum. El.ime ayda 30 lira geçiyor. Ilk noktai nazarından tam numara al- rın müsebbibi erkek olursa, 'Dürkiyede 
sırlar vardır ki, !bunu ne kadın anlıya- Ailem ~eş nüfus. Babam öldü, anne- mı-şlar! Ne güzel görüş ve düşünüş!!... bu neviden kaç •binlercesi cereyan etmek· 
bilmiş ve ne de erkek. İşte bizce bir e- e Kazım lıiuığ (Adana ıorgri mln ihtiyarlığını düşünerek evlenmeğe Bu baylar yuva kurmak için iki taraflı tedir. Bunu siz ihesab edin. ! 
mel olan saadet bağlılıklarının böyle bir- hakimliğinde): karar rverdim. Oturduğum muhitte iste- müvazene lüzumunu hes::ı.ba katmıyacak Bu baylardan bir tanesi iş A-, 

. _ . k . la cBugüne kadar evlenemıyen ve evlen- eliğim kızı bulamachın. 7..0Tl'anldaktan iyi kadar mantıktan mahrummudurlar? Bu leminde oldukça bü~.ık ibir mev-
denbıre g()Qüvermesıni, endi ıttı uruz . n bekarl .. 1 ed . ,_. ....,,_ ı..: b 

mıye ann oy e zann erım :ıu, tanıdığım ibir ailenin kızına talib oldum. gibilerin de fikirleri zaten bir kıymet tlU sahi idir. Eğer kansı is ~ 
baricinde kalan birçok sırlann doğurdu

ğunu bilemiyoruz. 
Ben isterim ki, alacağım kadın benim 

hepsinin mali vaziyeti bozuk değildir. Ailesi razı oldu, kız şu cevabı verdi: teşkil etmez. Bazısı ilk kansından gördü- terse, onun her tü~lü rezaletine göz yum-ı 
Ben ibir dairede memurum. Ailem.in de K"" de B da t ğü talihsizliği, bir diğeri koca Avrupad=ı mayıp kanuna muraoaat eder ve onda 
h 1. ktf d c- :OY y.aşay.amam. ura o urur- . a ı va ol ukça iyidir. Hiçbir sıkıntı- 1 .. 1 gördüğü bir tek basma entarili kanaat- şeref ve haysıyet bırakmıvacak tarzda· 

,_ fak t 1 ğ 1 t san ev erunz.> b" · t"k 1 1 k ··...r·k kad b kadar iyi bir niyet sahibi olsun. Bir at mız yor., a ev enrne e asa cesare ·~ . . . kar madamı dillerine dolamışlar. Ekse- ır ın ı am a ır, ııa at mui? .... ı ın u .. : 
cambazı gibi uy.anık bulunsun, hem yu- edemiyorum: . Ta~ıı olmadı. Bır b~şka aılenın kı~nı risi de talbiatin en hassas yarattığı Tiil"k nu yapmıyor. Bizim gibi tecrübesizler o·~ 

1 - Kendi vaziyetimde olan bazı ar- ıst€dim. O da cçoc. uk ıstememek şartıle> kıadınını thissizlik ile itıham ediyorlar. nu zorladıkça da: cOlmaz diyor. yavru-j 
vayı korusun, hem de beni yerinde ve Id B k d 

kadaşlanmın evlendikten sonra düştü'k- razı 0 .u: . u va.~ıyet arşısın a nasıl Bütün bunlara ayrı ayrı cevab vermek !arımın babasıdır, adı kirlenmesin. Ba-· 
haklı olarak ikaz edelbilsin! Eve, yuvaya, 
saadet verici tekli:fler müdahale değil, 

takdir w tebrik edilecek hallerdir. Şu 

leri vaziyet ,gözümün önüne geldikçe evlen~ılırım. Kcyde oturmay:u1, çocuk pek kolay. Fakat lüzum da görülmez, balarının şerefsizliğini, kirliliğini onlu 
tüylerim ürperiyor. Bu arkadaşlar gün- is~yen kızlarla nasıl ve ne diye evlen- çünkü (rıe kadar kaynatsan şap olmaz şe- bilrnernclidirler.> Şimdi bahasının evin• 
lük yor.gunluklanndan c;onra eve dön- meli? .• > ker) darbı meselini unutmamalı. Evet on- de olan bu kadının özleri yaşlı, kalbi 

halde ben evlenmek fst€mfyor değilim, dükleri vakit, evleri onlara bir saadet ve Cevabf ar: lar erkektirler ve dedikleri dediktir. Bı.7 yaslı gene o haini düşünüyor. İşte buyu-
n~'e yuvası değil, bir işkence ka~ağı nihayet kadınız, onlara ne lhakla itiraz runuz, Türk kadını vefasız, Türk kadını ihtiyaUa hareket ediyorum.~ 

• Ali (Ankara elektrik firketi 
memurlarından): 

Kıdemli bir bektr olduğum için anke-

oluyor. Sebeb de, ya kayınvalidenin dili, e Muallim reHam Nedim Kara- edebiliriz. Onların her sözü mantıkidir, hissiz imiş! 
yahud da zevcenin bitip tükenmiyen ar- tunç (/zmir): kadında mantık yoktur! Onların sözü iti- Gene baylardan biri kadmJerın hissiz. 
zu ve istekleridir. raz kıabul etmez. Böyle bir şey kadınla- liklerine misal olarak şunu söylüyorı 

2 B - - Kıymetli cevabınızı okudum. Fak.at K d ı d k d - ugun genç kızların süs ve mo- nn ne hakkı, ne de haddidir. İstanbuldan c a ın arı an aç e ib vardır?> Kadın 
daya derecesiz düşkünlükleri ve hercai prensip itibarile neşrine imkan göreme- yazan lbir ibay da doğrusu pek yaman edibleriınizin sayısı az olabilir. Bunun 
olınalan !bekarları korkutan başlıca se- dim. Zira 1bekar olmıyan, niçin evlenme- yazmış. Müşkülpesendliğini 0 kadar gü- sebebi gayet basit. Yakın senelere kadar 
beblerden biridir. Süs haklarıdır. Fakat diklerini izah etmiyen okuyucularımızın zel iıtiraf etmiş ki. Bu bay akraıbasındruı kadınlara tahsil imkanı yoktu. Erkekler 

tinizi al-Aka ile takib ediyordum. Bayan- ifr.ata vardırıyorlar. Bu orta hallileri ür- rnektublannı n(!Şretmiyoruz. bazı bayanlarla sinemaya gitmiş, yanın- ise, senelerdenberi bu imkanı buluyor--
lann hücumları ka.r§lSında daha f.aela kütmekte, az gelirli gençlerin de evlen- da-ki kadınlardan ikisi laf olsun diye ko- lardı. Tabii erkek edibin ~y1sile kadın 

melerine şiddetle mani olmaktadır. • /&mail Bizden (Ankara): nuşurlarken, biri erkek .artistin gözilnü, edibin sayısı bir olmaz. Fakat kıymet, 
sabredemedim. Bayım, bekA.r arkadaşla- B d h · t f h kl ıa 

3 - Hercailiklerlne gelince: Ben öyle - en en angı ara ın a ı <>ı u· diğeri de kıadın artistin elbisesini beğen- düşünce ve !hassasiyet bakımından el· 
rm yazdıklarının hepsi doğnıd'Ur. Hepsi bir ibayan tanının ki, nişanlı bulunduğu ğunu yazmamı istiyorsunuz. Anket1erin miş! Olur a! J3u demek imiş ki bütün betteki kadın ei:liblerimiz bugün erkek 
haklıdırlar. çok samimi bir arkadaşımdan ayrı kaldı- neticesi, verilen ceva:blarm basit bir ye- Türk kadınları artistlerin gözleri ve ediblerimizin fevkindedir. Kadın kalbi·' 
· Fakat §U hileli, hurdalı yazı yazan ba- ğı saatlerini iki gence tahsis etmiş ve ar- kıinu değildir. Sonra kendi hesabıma r(jblarile m~lmüş! Ba~ka düşünceleri nin hassasiy~ti~in isbatı ediblerinin çok·! 
yanlar Allah .rızası iç.in sussunlar da, kadaşımı çılgınca sevgisine rağmen ikaz böyle tehlikeli bir mevzuda hüküm ver- yokmuş. Onların bu muhaverelerinden luğu ve azlıgı ile mi yapılır. Yoksa yaz•, 

Ö d k d .-tr .• - .• , dığı yazıların derinliği ve içliliği ile mi' 
beyhude sinirlenmesek. yle hırslanıyo- e ere . sonun a yU>.acak bir aile faciası- mek istemem de .• nemela?Jm, bayanlann bü:tün Tür.k il<:adınla.n rnes ul tutuluyor. ..1 .. 1 .. ? Erkekl d k d ğ li d'bl -' . . o ~ ur. er en ço e er e ı e.u 
nrm ki, yezdıklanna, asabiyetimden dPH nın önüne geçmişimdir. lhÜ'curnuna mı uğrayayım. Yalnız. a~t Bır dığer lbay da mektubunun başında var. Mesela kadın kalbini büfün incellğH 
olacağım. Kendilerini boşuboşuna mü- 4 - Bir kız i!tersin, baba51 o1ur, an- bittiği zaman ortaya çıkan bir takım iç- kadında his yoktur diyor. Mektubunun le öğreten bir cson .gece> inkar edilemez. 
da1a.a etmesinler. Gören göz kılavuz is- nesi olmaz der. Razı olurlarsa, bu defa timat derdleri sıralamak, cevabların tah- sonunu da ckadında mantık yoktur, yal- F.akat buna mukabil chıçkınk> gibi oku·; 
telnez. Bir de erkekler :11zerlerine aile da dehA&>tli para isterler. İsteklerine bi- nız hissile hareket eder> diye bitirerek yanı kalbinden yallalıyan ve her satırın-! 

r !ilini yapmak isterim. 
yükü alrnağa korkuyorlar. d'l.yorlar. Er- zim gücümüz yetmez. Her yerde düğün • eflkek muhakemesindeki m:mtığın kuv- da gö-Lyaşı döktüren tam m~nasile bir' 

M. Niyazi (Ankara): vetini bize isbat etmiş oluyor. Bu çoouk- his membaını nasıl inkar edebilirsiniz.' 
kek böyle bir yükten ko:-kmaz. Bu yilkü istemezler. Mutena yerler seçerler. Bir M kt bun d 'L-kA ld Jııo., - e u uz a 1.1\:' ar o U5unuza ça düşünüşler ve bu saçma sapan yazılar Değerli kadın edibleriınizi şimdiye ka .. 
eırtlayını derken, lbaşka bir yilkün altın- sürü masraf edilir, nişan, nikah, düğıün dair bir kayıd yok. Niçin evlenmediğini- bütün kadınlığı güldürüyor ve bütün ka- dar tanımadınızsa bizim tanıtmamız fa~ 
da ezilmelclen çekinir. Her erkek bir yu- merasimleri sonmıda kurulan ve neş'e, zi de izah etmiyorsunuz. dınlık, kadın ruhunu inceden inceye td- da vermez. Sizin glbilerine 0 tıy· 
va kuırmak emelindedir. Fakat zamane saadet beklenen yuvada daha ilk günler- e Selman Acar (Biiyükada): kik ettikten sonra kadının :ruhunun bü- nette, o ahlakta ve o yaratılış •. 
!kızlannda asla !bir yuva kurmağa gönül de tatsızlık çıkmağa başlar. Zira erkek _ Sizi iddialannızda haklı lbulunım. tün hususiyetlerini öğrenmiş olan bu bü- ta kalmaktan filırtulamıyacaksmız. 
yoktur. Seksen erkekle konuşurlar. Uza
ğa gitmeğe ne hacet, kendim meydanda
yun. Hepsi moda düşkünü. itaatsiz, say-

bu merasimlerin masraf!annı ödemeğe 

mecburdur. Bunu da evinin öteberisin
den tasarruf ederek yapacaktır. 

yük kaşifi alkışlıyor. Evet baylar bilmelisiniz ki kadın, teml:ıı 
Ancak bu sütunlarda neşretmek hakkını 

IBu baylar kendi muhitleril:ıde gördük- giyinir, süs yapar. Bazılarımızın, mezt-' 
kendim.de görmüyorum. Anlıyorsunuz leri kadınları anlatıyorlar. Bt>n de kendi yetleri daha fazla, bazılarımızın daha 
değil mi?.. muhitimde ıgördüklerirnden bahsedeyim. az olabilir. Fakat onlann kalbi ,eJ. 

gısız, hat~ nanklör ... Aralarında iyileri 'Bu saydıklanm yüzünden evlenmeğe Nusret Safa Coşkun. Şüphesiz çok geniş olmıyan bu muhıtte CDf!vnmı ıo uncu sayfııda) 

Edebi tefrlluunu: 34 

. - ..... •: -· -~·· -

- Çok doğru, gilzel tahlil ettiniz. ı..a ı Dernek ister gibi yüzüme baktı. Ba
kin ne garib ki aşkla izdivaç arasında şımı eğdim. 
münasebet olmadığını itiraf edenler bi. - Siz bilirsiniz! 
le bu davanın içinden çıkamamışlar. Kızına seslendi: 
Felsef-e, h~kuk ilimleri izdivaca şekil - Gidelim yavrum. Cevad beye de 
vermek içın bocalayıp durmu~lar, de- gölü göstermiş oluruz. 
vire, zamana göre ihükümler vermiş- Güldüm: 
ler, fakat .nsan ruhunun o dabgalı, do
iamba4Jı, menıevi~i aksiyonunu tat -
min edememişler ve zekası, hisleri bi
lenmiş, işlenmiş insanlarla henüz ham
lıktan, katılıktan kurtu!lmamış msa~ 

la"ı ayni içtimai nizamın kalıbı, cende
resi içine almışlar. Ta'biatin en yumu
şak ma'hh1ku olan su bile kendine göre 
bir mecra bu1ur akar. Onu tutmak, 
akışını, sızışını kesmek için bendler, 
sedler yapmak icab eder. Ya insan ru
hu ... 

Genç kadının bir ah sesi ile başımızı 
köşke doğru çevirdik: 

- Baba vakit varken g61e gidelim 
mi? Bu sabah banyosuz kaldım. 

Osman bey: 
- Ne dersiniz? 

- Garib tesadüf. İlk defa Şam1ar 
gölünü ararken çiftliği keşfetmiştim. 
Demek onu bulmak bugün mukadder-
rniş. 

Zaten banyo için hazırlandığı anla
şılan Vildan hanım arkasına aldığı 

benyuvara sanlarak yanımıza geldi. 
- İsterseniz otomobille gidelim. Yol 

hiç fena değil. Ne dersiniz Cevad bey? 
- Muvafık efendim. 
- Amma siz kullanacaksınız! 
- Neden siz değil? 

- İsterseniz dönüşte siz1 ben getire. 
yim? 

- Nasıl isterseniz. 
- Sizin için de babamın bir mayo -

sunu aldım.' 

- Zahmet ettiniz. Girmek için bir 
kararım yok. 

- Göle gidince dayanamazsınız Ce
vad bey. O kadar güzel ki! Yüzme bi -
lirsiniz değil mi? 

.Başımı eğdim. Osman bey hi7.metçi· 
lere talimat verdi. Yolun aksi istika
metine hareket ettik. 13u bir orman 
yolu. Ancak otomobll geçecek kadar. 
Karşıdan bir araba gelecek olsa felA • 
·ket. Fakat kimseler yok. 

Osman bey dedi ki: 
- Çütlik hududundan çıktık. Şimdi 

Filyoz çiftliği içindeyiz. 
- Güzel orman. 
- Sever misiniz? 
- Çok. 
- Çiftlik Millt eml~ktandır. Satıyor-

lar. 
Osman beyin ne maksadla söyledi • 

ğini anlamıştım. Güldüm: 
- Kimbilir ne kadar kıymetlidir.? 
- Çok değil. On beş bin lira. Zanne-

derim satışta kolaylık da gösteriyor -
lar. Üç bin dönüm arazisi, ormanı, bi
naları var. Şamlar gölünün bir kısmı 
da arazisi içindedir. 

Osman beyin verdiği ta:fsilAt içimi 
gıcıkladı. Dayanamadım, sordum: 

- İçinde oturacak bir çatısı olacak 
değU mi? 

- Tabtt. Tesisatı. tamamdır. Ağılla
n, ahırlan, depoları olduğu gibi hA • 

kim noktada bir köşkü de vardır. Fa- raz bozuktur amma doğru göle gider. 
kat biraz bakım ister. Tabii meraklıya Hiç otomobil geçmediği için çalı, çır
düşerse.. en güzel tarafı arıcılığıdır. pı ile örtülen yolda giderken hoş bf P 
Bu taraflarda en nefis bal Filyoz çift. hışırtı oluyor, üzerimize eğilen dallal' 
liğinde çıkar. Ben de oradan getirti - sık sık yüzümüze çarpıyor. · 
rlm. Cknç kadın geniş bir nefesle içini 

Bu bahis bana sarmıya başlamıştı. çekti: 
Dedim ki: - Hissettiniz mi? Göle geldik. 
- Çok ballandırdınız. Adeta fikrim Yosun ve sazlık kokusu ne güzel. 

değişiyor. Ve birdenbire bir boşluğa ve göle 
- Ne gibi? çıktık.·İnce bir çayırla bir hizada görü-
- Bahsetmiştim. Dağ başında veya- nen göl oldukça engin. Güneş altıncı. 

hud deniz kıyısında münzevi blr yere karşıki kurşuni dağlara kadar erimif 
çekilmek fikri. bir külçe gümüş halinde uzanıp 

- Eğer karar verdinizse size göre gidiyor. 
bir malikane Cevad bey. Bakın konuş- Genç kadın dayanamadı: 
tukça hatırlıyorum. İçinde bir yelde - - Aman Cevad Bey dunmuz artıli-
ğirmeni bir de su değirmeni vardır. Kalın gövdeli bir dişbudak ağacının 
Bizim Kanlı gölün asıl kaynağı Filyoz gölgesinde durdum. Hepimizden evvel 
ormanındadır. o atladı ve arkasındaki Benyuvarı çi • 

Bu .zamana kadar rnkırdıya karışını- menlerin üzerine fırlatıp suya atıldı. 
yan genç kadın dedi ki: Onun çıroına çırpına ayağını yerdeJİ 

- Vallahi ben de merak etmiye baş- kesecek kadar açılışını ve sonra birdell 
ladım. Dernek şimdi buraları hep Fil • bire başını suya daldırı~mı gülerek se1 
yoz çiftliği? rettik. 

- Öyle ya. Osman Bey: 
- Korkanın banyo ettiğim yer de? - Hakkı var, dedi. Sıcak o kadaf 
- Zannederim... ağır ki! 
- Fakat ben ş1mdfye kadar buralar- Ve bana etrafımızdaki sık a~açlıl' 

da kimseyi görmedim. gösterip ilave etti: 
- Tahtı görerrk?.Bin. Cifth!kte ild - Bizim pil~jda kabine yok. So~~ 

korucudan başka kimse yok. Cevad mak için istediğiniz köşeyi seçcbilll' 
bey şu sağdaki yola sapacaksınız. Bi- siniz? (Arkası uar) 
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( __ K_ar_ika_tur_ıu _Fık_ral_ar_JI So-.nn ak zevki 
Bahçıvan -3 ---

nın en esrar ı, en 
uarib adamı: Janon 

G8ndfizleri bürosunda İngilizceden başkan lisan konuır 
mı>:an, siş-arasını ele~trikli çakmakla yakan Japon, 
evınde kimonosunu gıyer Ye batdaş kurarak otur ur 

ET'kek - Bahçıvanla aran çok iyi! 
Kansı - Tabit / 

iyi olur, yeni ye
tiştirdiği nadıde 

bir güle benim is
mimi vermiş. Sen 
d~ onu hiç sevmi-
yorsun. 

Erkek - T~b!t sevmem. Bana da sa
la yaptığı gibi bir ,ey yapmış. 
Karısı - Yeti.şürdiğ1 güllerden birine 

le senin ismini mi vermiş. 
Erkek - Güllerden birine değil, ar

nudlardan birine! 

* Akşamlan 
Hizmetçi mutfakta bir tabak kırmıştı. 

Bay.an sesi duydu. 
Mutfağa girdi: 

- Gene bir ta
bak kırdın he.. sen 
her sabah tabak 
kırıyorsun! 

- Evet ba~, 
ekşamları ko.rsamı takıyorum, yere eği
lemiyorum. O yüzden parçalan toplaya
madığım için tabaklan d~p kırma
maya çok dikkat ~ 

* MiJyonerler 
- Karun evvelki rece bir rüya gör

mtış, bana anlattr. 
RAiyasmda ben mJl 
yoner olmuşum .. 

- Bu bir pey mi 
azizim. benJm ka-
~ uyamkken 

Arkadaşıma bir plajda rast geldim. 
Kumların üzerine uzanmış, yanmış vü
cudünün derilerini yoluyordu:. 

- Ne yapıyorsun? 
dedim. 
- Görüyorsun, dedi, güneşten yan

dım. Derilerim soyuluyor. 
- Güneşten yananların çoğu öyle 

oluyor. 
- Fakat fena bir şey değil .. çok eğ

lenC€li. Hele bir tecrübe et. 
- Neyi tecrübe edeceğim? 
- Giime§ten yan, derilerin soyu} • 

mıya başlasın! Sen kendi elinle yol! 
- Böyle şeyi hiç merak etmedim. 

* Arkadaşımı ikinci defa bir tarmvay-
da gördüm. Tek kişilik yerlerden bi -
rinde idi. Önünde bir kadın oturuyor-
du. Arkadaşım gözlerini kadının açık birkaç 
ensesinden ayıramıyordu. Yanında ol- - :Anlaşacağız, dedi. Hele 
duğum halde beni görmemişti, elimle gün geçsin görürsün! 
omuzuna dokundum: Daha ertesi gün de gördüm: 

- Çok dalgınsın? - Oldu, dedi. Anlaştık. Muhakkak 
- Evet daldım. ki bana aşık; artık meramıma nail ola-
Cevn b verirken gene kaaınm ense. bileceğim! 

sinden gözünü ayıramamıştı.: - Yani? 
- Ne o, dedim, ensesi o kadar e;üzcl - Görürsünn 

mi? * · . 
Yavaş sesle: Arkadaşım bu kızla evlenecek mi Gündüileri en son model, Amerikan 411 akkabısı giyen Japonun evindeki hali ve 
- Hele bir bak, ctedı, ensesi yanmış, idi? Yoksa girkaç gün gönül eğlendire- • kıyafeti budUT, 

derileri soyulmıya başlamış. Şöyle e- cek sonra başından savacak mıydı? Son aylarda bütün dünyanın na- müthiş bir kaYll8.§ma halinde cereyan 
limle onları ıbirer birer tutu.0 soysam., Meraka düşmüştüm. Ben de iki gün zarları Japonya üzerine çev - eylemektedir. Öyle bir kaynaşma ki 
Ne büvük bir zevk olacak. sonra plaja gittim. rilmiş bulunmaktadır. Meşhur onu kavrayamıyanlar çabuk serseme 

Güldüm. * bir Fransız muharririnin de - dönerler ... * Yanyana kurriların üzrri'ne uzan - diği gibi: cSiyasi ve iktısadt bakımlar- Tokyonun altı milyona yakın nüfusli 

benim miiyoneı 

olduğumu sanıyor •• 

Onu bir kere daha gördüm. üene bir mış1ardı. Arkadaşım göıllcrini ondan dan Japonya zamanımızın en büyük vardır. Hemen hemen Londra kadaI' 
plajda idi. Gözlerini plaja yeni geldiği ayırmıyordu. Bir aralık ellerini on~ meçhullerinden biridir.> U"aponyanın büyük bir şehirdir. Burada iki mede~ 
vücudünün beyaz1ığmidan b~li olan yanmış omuzlarına götilrdii. Bir derı nüfusu senede bir milyon artmakta - niyet kaynaşmış bulunmaktadır. 

) bir !genç kızdan ayırnmıyordu. G~nç ucunu parmak1arile yakalamıştı. Çek~ dır. Japonya, karşısında bulunan Asya Sokakta bir erkek veya bir kadının 
kız da o kadar güzeldi ki kim olsa on- ti. Sıyırdı. Kopardı. Biraz sonra benı sahillerinde yeni yeni araziler almak- Avrupa veya .Tapon kıyafetlerinden -????? 

- Apartıman istiyor, kotra. 
otoırru:ı bil f3U3or. 

* Teklike 
- Bu deniz tehlikeli midir? 
- Herhalde! 
- Ciddf mi aiJy 

Ayorsun? 
. - Tecrübemle 
biliyorum. 

- ? ! ? ' 
- Seni bu de--

n!zde yüsert:en gö.rmüf, sevmiş, 
~mıydıml 

* Sof ör .. 
- Seninki nasıl? 
- Son mocroı·1 

- Çabuk anı.aş-. 
tınız ıını? 

- Ne demezsin, 
ÜÇüncü mesıe. 

askı 

istiyor. 

alma-

- Dikkat et, d!· -.::<'."~ -....~-a~ 
reksiyonunu elden 
b.uıaknuyasm.. 

- Memk etme çabuk çabuk sapacağa 
benzemiyor. Kalbi bir kişilikten fazla 
değil! 

--·-········--····-·····---·····················-· 
Alem yine ol alem 

Sene 1939 •• meden! dünyadayız .. 
Bir çadır lrunılmuş. Çadırın kapısın
da bir adam bağırıyor: 

- Her kadına bir erkek her erkeğe 
bir kadın l!zımdır. Haydi buraya gelin 
her erkek kendine bir kadın, her ka -
dın kendine bir erkek seçsin! 

Bu çadır, izdivaca teşvik panayiri • 
ilin bir çadındır. 

* Sene 1000, bir çadır kurulmuş ça
dırın kapısında bir adam bağırıyor: 

- Seçer, beğenir alınnnız ... 
Saçları topuklarından uzun, vücud -

ları fil dişinden beyaz dilberler; deniz
ler üstünden gelmiş bakireler, her 
nıevsimi bahar olan ülkelerin bahar -
dan güzel kızları; sesleri bülbül sesin
den berrak, w>zleri oe~an gözünden 
gtlzeı kadınlar burada.. koşun, seçin, 
beğenin! 

b 
:Su çadır, esir pazarında kurulmuş, 

ir esirci çadırıydı. 

** Aleın gene ol Alem. 

** 

dan gözlerini ayıramazdı. Vücudü gü- görmüştü; yanıma ge1dl: tadır. Bu arazi vüs'ati, nüfusunun ke- birini !Abis bulunduklarına göre ta • 
zel, yüzü gi.ize1 hele yüzünü çerçiveli- - Nasıl, dedi, anlaştık mı? safeti, zenginliği dolayısile Avrupa - vırları, hareketleri, yürüyüşleri bile 
yen dalgah kumral saçları o kadar gü- - Şimdi ne yapmak fikrindesin? nın en zengin kıt'alarına müşabih bir değişmektedir. 

·zeldi ve insan bir kere ellerini o saç. - Hiç! haldedir. Bir Japon centilmeni bürosundan a· 
'lardıı qezdirse zevkinden bayılabilirdi. - Hiç yani? Mükemmel makineler ile ve çok u- sansör ik aşağı inmektedir. Ayakla ~ 

- .Aşık olacaksın! - Meramıma nail oldum, ktıfi .. esa- cuza çalışan işçiler ile elde edilen Ja- rmda Amerikan tipi iskarpinler var • 
Dedim, arkadaşım: sen zevki kalmadı. pon mallan Asya, Okyanus adalan, dır, sert yürüyüşlüdür, çevik bir ha· 
- Zannederim; dedi, peşini bırak - - ?????? Cenubi Afrikayı şimdiden istilA eyle- reket ile otomobiline atlar ... 

mıyacağım. - Plaja geldiği gün bembeyazdı. ya- mişlerdir. Ufak bir ihmal ve lakaydi Sabahtan akşama kadar bürosunda * nacağı derilerinin sdyulacağı besbelli neticesinde bu mallar Avrupayı da çalışmıştır, daktilos\tna mektublar 
Arkadaşımı ertesi gün yolda 2ör - idi. Yandı, derileri soyuldu, o zamana baştan başa kaplıyacaktır. dikte etmiştir, telgraflar çekmiştir, 

düm: kadar birbirimitiY~ tanışmıktık. Bunu Suriyede ve Mısırda Japon birası emirler vermiştir. Hep İngilizce görüş. 
- Nasıl? fırsat !bildim ve derilerini hep 'ben soy - yerli biralara rekabet eylemektedir. müştür. Muhaberatın tamamı İngiliz .. 
Diye, sordum: dum. Oh bu ne tatlı zevk!. ** İngilterede Japon viskisi İngiliz viski- çedir. Sigarasını elektrikli bir çakmak 

- Modern bir sayfiye köpP.ği diye 
aldıkları bu mu? 
- Evet, Helo, diyo havlıyor. 

Pencereden 
bakan kız 

Pencereden bakan kız; 
Hergün beni yakan kız; 
Mahmur bakıılarile; 
Canlcua can katan kız. 

Ey kaıları keman kız; 
Endamı hof, yaman kız; 
Sevdim ıeni, yanımdan; 
Ayrılma bir zaman kız. 

Yavrum, kuzum, canım kız; 
Pek kaynadı kanım kız; 
Gel haıta kalb'm okıa; 
Dedrime dermanım kız. 

Ey körpe kız, fidan kız; 
Sevdama kan, inan kız; 
Korkma, kaçınma benden; 
Gelmez ıana ziyan kız. 

H. Şevket Aydüz 

Hırsızın karısı - Geçen sefer altıı ay da dönmiL§tün, bu gece dönınezscn kaç 
~ :eonra dönebi!irsin, onu söyle de merak etmiyeyim. 

sini müşkül mevkide bırakmaktadır. ile yakmaktadır. Okuduğu gazete Ya· 
üç plakı ile beraber bir Japon gra- pan Times'dir. 

mofonu 300 kuruşa satılmaktadır. Saf Otomobil ile küçük evine varmıştır .. 
ipek kumaşın metresi 20 kuruştan u- Merdivenden çıkar, Kimonolu hizmet
cuzdur, karışık ipek altı 'buçuk kuruş- çisi ona derin bir reverans yapar. Bu 
tur. reverans değil, adeta secdedir ... 

Kuvvet ve Emniyet Centilmen hemen ruhunu değiştir • 
Günden güne artmakta olan nüfusu- miştir: Karısı varsa karısı, yok ise hiz• 

nu beslemek için bu ihracata bağlı bu- metcisi onu soyar ve sıhhatini sorar ... 
lunan Japonya günün birinde belki Kimono! ... 
de na kabili iktiham manialara tesadüf Centnmen artµ: yıi.izde yüz Japon 
edeceğine kanidir. Onun için şimdiden olmuştur. Evdekilere: 
kuvvetli bulunmak, emniyette olmak cOye!• diye hitab eder, manası aşa .. 
istemektedir. Japon asKeri mehafili ğı yukarı: cBana bakmız>dır. 
Rusyanın ve Çinin günden güne kuv- Karısı ona hürmetle: 
vet kesbeden iki devlet olduklarını ka- cO Donan San• cBenim efendim•! 
bul eylemektedirler. Onlar, bu kuv - diye hitab eder. 
vetlerden üstün bulunmasını istemek- Evinde bulunmak istemediği takdir-
tcdirler. de Kimonosu ile, sandalları ile tipiş ti· 

SUkutun kıymeti piş yürüyerek çayhaneye gider. Orada 
Japonyayı ve Japonları anlamak için arkadaş1ar.ıtu bulur, onlarla görüşür, 

oralara seyahat etmek, ora insanları bağdaş kurarak oturur. Artık gündüz· 
görmek, onlarla görüşmek kafi değil- kü İngilizvari centilmen değildir. Şark 
dir. ruhunu taşıyan bir Japondur. 

Orada her şey adetA esrarengiz bir Sıcak sakesini içer. Yiyeceğini ye • 
surette cereyan eder. Başka memle - dikten i<lnra ıslatılmış havlular getiri· 
ketlerdeki gibi Japonyanın esaslı faa- lir, bunlarla ellerini, yüzünü siler, gü
Hyetleri teşhir edilmemektedir. Çalış- zel kızlar şaşini denilen çiy balık geti• 
malar gi~iden giı.1iye yapıımaktadır. rirler, centilmen Mlçalı olan bu balığa 

K t • 0s· ı bayılırlar... Balıktan sonra da önüne a anını .,ırq ... 
Japon.far, çocukluklarında almış ekseriya torinabe denikn bir tavuk 

oldukları terbiye esasının ezberlemiş yemeği koyarlar. 
oldukları cKatanıni Oşiru• kelimele • Neş'esi yerinde ise civa rda bulunan 
rinde mündemic olduğunu unutmaz - evlerden birinde bulunan geşalar ça-
lar ... Bu kelimelerin manası şudur: ğırhrlar, onlara kappore oynatılır. Ki-

cSükut kıymetlidir .. . > raz şarkıları okutturulur .. . 
Japonların en büyükleri ile görüş - Şarkılara bir nevi cney> refakat e-

Japonwı fnrkı 
seniz bile onlar bu vecizeye itaat ede- der. 
rek beyanatta bulunurlar. Onların söy 
lediklerini 'kelimeler arasında anlıya
bilmek için Japon ruhunu tanımak 
lAzımdır. 

Size bir Japonun istihalesini naklet
tim. Bunun gibi binlercesi vardır. On
lar ile arkadaşlık yaptım. Beraberce 
yaşadım. İş hayatlarından, evlerine 
kadar gittim. 

Japon ruhu dünyada mevcud kuv -
vctlerin en üstlerinden biridir .. Tapon
yada hayat baş döndürücü bir sür'at il€ (Devamı 10 uncu sayfada} 
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SON POSTA Ağustos 3 

Avrupa muvazenesinin 
yenide tesisinden 

sonra sulhun ihtiyacları 

Sabık Çekoslovakya ne halde? 
(Baştarafı 7 nci sayfada) 

şöhret kazanmış olan generale şimdi 
cinaslı bir ad koymuşlar. Ne zaman 

(Ba.ştarah 7 nci sayfada) kendisinden bahsedilse Sirovy yerine 
kat ne okırsa olsun evvcll büyük bir Krachjiska diyorlar. Liska, 1420 mu
kara ordusunun muhtaç olduğu müte- harebelerinde Prağı mü.dafaa eden 
nevvi ıHttı, malzeme ve eşyayı yapıp kahramanın adıdır. Bu adam genç 
yıkmaık fçıiıı zaman ister. Ondan ~aşka, yaşta bir ,fjözünü kaybetmişti. Bili -
orduyu vücude getirecek olan mılyon· yorsunuz ki, general Sirovy'nin de bir 
larcıa askeri tıalim ve terbiye etmek ve gözii gördür. cKrach Liska> kabara 
bunlan kadı-olayacak on binlerce erbaş, cKahraman bozması, gözden düşmüş 
sübay w ü.sN'bayı yetiştirmek için sene- kahraman» manasına gelmektedir. 
ler Itmndır. * 

Onun iç.in İngiltered• kara ordusu tet" Çeklerde bırakılan tek tük haklar. 
ldl4tı a.ğır gitmekte ve bunca mesaiye ve dan biri de ckilltür istiklali>dir. Bun
pare kesesinin ağzının .sonuna kadar a- dan istifade ederek şimdi Çekyada yüz 
~ılımf bulunmasına rağmen hıgilterenln yıllarla önce ölmüş her şair, her rnü
bugün bir Avrupa hart>ine yollayabilece- verrih, her romancı ve ilah için bir yıl 
ğ'i ikare kuvvetlerinin mecmuu yalnız .19 dönümü yapılıyor. Hiç bir Çek bu me
ıfuikaya inhisar etmektedir. Tanı.nmıış In- rasimlere iştirakten geri kalmıyor. İç
giliz askeri muharriri Tuğgeneral Rowan }erinden birçoğu belki o şairin, o rnü
Robinsonun cThe United Services Re- verrihin kim olduğunun farkında bile 
view> adlı tngmz asıkeıi gazetesinde 4 ve değil. .. Fakat bu, onları milli bir gös-
11 Mayıs 1!>39 da çıkan yazılarına göre teriden alıkoymuyor. 

gı dik yolu gürültü ile hrmanıyor. Et
rafta kimseler yok. Motörün sesinden 
başka çıt çıkmıyor. Birdenbire yol ke
narında bir gölge peyda oluyor. Ve 
tangın arkasından ~r kuvvetile bir 
tükrük savuruyor. 

Marttanberi -çoğu çocuk- elliden 
fazla Çek buna benzer suçlar'dan ötü
rü hapse atılmıştır. Kimi Alınan as
kerleri geçerken dilini çıkarmış, kimi 
alay etmiş. En ehemmiyetsiz bir haka -
rette bulunan doğru temerküz kampını 
boyluyor. 

Bir gece ben bu suçlann en mühim· 
mini işledim. Yemekte hep arkadaşlar 
birleşmiştik. Sofradan oldukça neş'ell 
kalkt~. Jiizmetçller varken politika
dan bahseden olmadı. Fakat salona 
çekilince herkesin dili çözüldü. Bak -
tım, arkadaşlar endişeli endişeli bir 
saat!erine, bir de kapalı kapıya bakı -
yorlar. İçlerinden biri hemen kalktı, 
piyanoya gitti. Bir hava çalmıya baş
ladı. Biz konuştuğumuz müddetçe, ses
lıermiz dört duvarın d~ına sızmasın 
diye saatlerle durmadan vals çaldı. 

bir QOkları henüz teşekkül halinde bulu- Ve kazara bir Çek unutkanlık veya 
nan bu :fıricalann tamamhnarak Avru- çekingenlik etse de böyle bir günde e
paya gönderllıneleri işi ise 'harbin ilanın- vine bayrak asmasa yirmi dört saat 

dan itibaren ancak ve asga~i sekiz ay zar- geçmeden şu mektubu alıyor: İşte Pragv bu hava içinde: Muztarib, 
fınd:a müm1rlin olabileccktır. « Dikkat et. Falan yıldlSnümü mera-

* 
k mahzun fakat sebatkar ve inadcı .. !Haıbin ilıAmndan itibaren geç.ece se- siminde milli bayrak çekmedin. Bu 

~"--- ıH· · k ·· Geçenlerde bir Alman hücum kıt'ası ldz ay iıçindıe ise, bilwı.cu.e te aıısı pe guq hareketini tekrar edersen ismin kara 
b 1 lmı k. Hradschin de nöbete çıkar. Gece nö -olacak ~ hatta mümkün i e 0 yaca Iı"stere gı·r~ktir.> " 

d w J betçilerinde.n biri hastalanır, bayı,ır. "Ok şeyler olabilir. Nitekim 1914 e eger Bu esrarlı Çek teo:kilatının her yerde l v 

rarn muciresi olmasa idi ingilterenin "' Arkadaşları telaŞ"la tellef\m kata ogu-
gözü var. Almanlar ona diş bileyor, ve na sarılırlar. Ve Palas doktoruna aid 

bilMıa.re ve dört senede teşkil ettiğmahi fır- (belki de haksız yere) her yapılanı sandıkları bir numara bulur, imdad 
kalamı faydaları Fransa için~ -
d'Ud olıacaıktı. Marn ise her vak.it olmaz. Çeklerin yegane kanuni birliği olan isterler. Halbuki numara cÇek fevka-
t~- be 1 k d1 cMilli Çek birliği partisi» ne atfedi • Iade yardım polisi>nin imiş. 
~~ onun ~ ki, Çem r ayn c en - yorlar. Halbuki bu, teşkilMlı olduğu 
mm ,güvenerek> dedikten sonra hemen On dakika sonra kıt'anın bulunduğu 
·Fr.:ansa d .. beraberimizde old"""' halde, kadar da kendiliğinden doğan bir mu-
, .. ua... k tt• yerin önünde bir otobüs durup da, i-

p l il .. t k bil d aveme ır ... 
Türkiye ve o on ya e mu e a yar ım M 1A ş h Ad" . ·· d ·· w •• •• çinden bir düzine Çek polisi homur • 
anl~Ları aktetm:iş bulunuyoruz> söz.. ese a·k. k~ a fıseyı. gliorb_ugu~ gud n dana homurdana iniverince, Alman 
1 · 1 'l"' lü ·· ··<-+tt muhakka ı etra ta gız ır eınır o-
erm ı uveye zum gormu'l ..... r. d ::.J d" Prav ·~- w • d b" çavu<=u isyan çıktı zanneder şaşırır ka-. laşmış ebıl ı: gın göut::gın e ır "< 

Flha1tilca Polo.nya ile Türkiye, askeri ç k ı· · k - ·· d .. lır. Yanındakiler de isyanla başa çı-
rumları n A e po ısı ırmızı ışıgı gorme en su-

kt.ıvıvetıerf ve coğrafi d~ . .e. t~- rüp geçen bir Alman askerl kamyonu- kamıyacaklarına hü~der1er. Artık 
ru.panın çok bozulan m:azene~nı ~ nu hem çeviriyor, hem söyleniyordu: bu vaziyette hep birden ellerini kal 
rar düzeltıneğe yahraın.tJke rl V:. dvnıdpa c:Pis Almanlar, Allah belfılarını ver- dırıp g€len silasız polislere yalvarma· 
istHi ve revizyon are t erını ur ura- . H ki 1 ı b"ld" !arını kim ayıblar.? 

emin . 1 a· ~,- t ban sın. a arımızı ça mayı nası ı ı -
rak 1bart'1 t ctmış er ır; .LUA.a - lC'rse bizim yasaklanmıza boyun eğmey! Ertesi gün havadis ağızdan ağıza ya-
şın büsbütün emniyet altına a-lmdığını d ·· - · 1 yı lır. Tekmil şehir hücum kıt'asının 
görmek için Moskova müzakerelerinin e ogrensın er. ıt * cesaretine gözünden yaş gelinceye ka-
k.a.t'l neticesini beklemek zarureti vardır. 

Bu neticenin uzak olmadığını Bone ile -==Ş;i=n=1d=i=a=k~şa~m=ol=u,;y=o=r.=B=ir=A=lm=an=t=a=n=-=d=a=r~gu;;··=l=er=.===========
Çem'berlaynin taze nutuklarından istid"' 
ltı ede'b111yoruz. Fakat ne olursa olsun 
kuvvetli bir İngiliz kara ordusuna Avru .. 
Pa ba.nşının şiddeUi bir ihtiyacı vardır. 

H. E. Erkilct 

Dünyanın en esrarh, en 
garib adamı : Japon 

(8aştarafı 9 uncu sayfada) 
Sakesini dumanlı dumanlı içmiye 

koyulduğu vakit onun nirvanaya inti
kal etmiş olduğuna tam kanaat getir -
dim. 

Bir Japon ile bir Asyalıyı bir tut -
mamalıdır. Aralarında müthiş bir fark 
vardır. 

Japon iki medeniyeti mezceylemesini 

Kadınlar diyorlar ki · 1 ("-_v_e_ni_n_e_şr_iy_at__,) 
:Bastaraf ı 8 inci savfBd~ '\ Belediye ceu.tan _ İstanl>ul blrlncl cezı 

kattcn mamuldür ve bu tpfkat_te bir yu- mı:ılhltemem aza3l Tamin İstanlbullu tarafın-
va için en kuvveti~ bir t_emel~ır. .. dan Belecllye ct!'lBları isminde bir Jd.t.a.b neş-

Kadın ihanet gormedıkçe. ihmal gor- redllml.ştlr. 
medikçe kat'iyen 7..alimllk yapamaz. Şef-
kat ve hassasiyet kadın blbinin en bi· DATAY - Türki~ Yıcyın evl cDokümanı 

rinci zMıdır. Değil birkaç erkek, biltfın a.dı ile neşre başladığı moomuanın llk s:ı,yı

dünya erkekleri ibir avazda: cKadm yu- sını cı:Hataş»a taJbs1s e~r. H~ coğ

va yapamaz. avaredir:. ri.iye bağırsa, or- raflyeslnl, t:ııI1lıbln.1, lktısadfyatmı, zlrat ve 
tada hiçbir şey değişmez. Kadın yuva kültürel vaztyetını dolgun yazılar ve müte
kurmak, yuva yapmak için yaratılmıştır. nevvi resimlerle göstermektedir. 

Allah bu meziyetleri onun ruhuna işle- _ ............ - ... ·················-·····-· .... ·--···-
miştir. 

Erkek okuyucularıma 
cevablarım 

e Bay V. K. ya, lzmir Karfıyaka: 
Mektubunuzu doğru bulmuyorum. 

Kirahk - Sahhk 
MENBA SUYU DEPOSU 

bi'lmiştir. 

Büyüka.da Palamut sokak Rtiım 
üızetlnde 7 No. ıu Nlkola Kaıt1rcıollu -
nun Menlba suları de;pesu, blnuı. te -
sısatı 700 damacana, 2 araba ve hQ -

crMarti havası > Her satırından bekar bir adam olduğu- vanları, motörlü 20 t.onıut. ve yelkenll 

Neyi çalan musikişinas hazin bir ha- niz olmadığı belli. hırı. Salhlıblnin ihUyal"ılığı dolayı.slle 
nuz ve izdivaç hakkında sarih bir likri- ı tekne. Görmek isteyenlerin mllraca.t-

va çalmakta idi. Herkes derin bir hu- S"zin söylediğiniz gibi kedınlara an- terki san'at edeceğinden satılık 'Yeya 

Şu ile dinliyorlardı. Silkfıt her tarafı k ıh tta 1\... .:ı- 'Li k le 1 k kiralıktır. . ca aya ·um~ ıu r er e ras ar, yo sa 
kaplamıştı. Herkes hürmetkar bır tavır" .1 . ._,.k.l . . ..: . "'"""',x.,,., '-••••••••••••"' 

J k d aı e geçımsıuı erının .. ,zın y~ .... ız 
almıştı. Hava bitmişti. apon ar a a- şekilleri ancak hayalde yaşar. Aile ge- ZAYİ - Adapazarı ~et ba.nkasında 

sahJb olduğum 6M w 208 sayılı ve 24/11/932 
tarlhll ıo llra1ık iki kıt'a lh19Be aenedHrıf 

ka.yb&ttiım yenlsinl çıkaracalmıdan eski.si .. 

nin hükmü ,oktur. 

şıma sordum: . . . . w. çimsizliklerini yaratan amiller büDitün 
- Bu kadar denn hu.şu ile dınledıgı- başka şeylerdir. 

niz hava ne idi? Y.anlı.ş zehaba kapılarak evlilikten 
O şu cevabı verdi: korkmanız ve bir aile kurmaktan çekin-
- cMarti havası» bunun güzel bir meniz bence hatalıdır. 

Adapazarı Basm:dar malıallednde 
Mebmed olfa Şlkrtl -efsanesi vardır. Bu efsane pek eski de-

ğildir. Tarihi 1904 tür. 
c:Çoşfma•ya Rus filosunun gelmekte 

olduğunu nk gören Japon zırhlısının 
kumandanı çok cesur olmasına rağmen 
bir korku ve heyecan ani geçirir. 

Bir an harbin müthiş olacağını dü
şünür. 

O anda aklına Confucius'un bir ve
cizesi gelir: 

cHavat meşakkat ve düşünce verd!
ği takdird€ sulh ve sükuneti musiltide 
aramak gerektir .. > 

Zırhlı kumandanı derhal neyine sa
rılır ve bu cMarti havasını• çalar ... 

Sulh ve silkOn ruhunu kaplar, bu 
sulh ve sükfın subaylar ve askerleri de 
kaplar. Ve bu harbde, malfun olduğu 
üzere Japonlar galib gelirler. 

İşte Japon hayatının veciz bir kro
kisi. .. 

S. Derviş 

Devlet demiryollırı ve limanları i•letmesi Umum idaresi ilı:ıı!ırı 

Devlet demiryollan 5 nci iıletme müdllrlüğilnden 

1 - Fcvzipaşa - Dıyarbakır hattı üzerinde Alkçadağ - Malatya istasyonları 
arasında kilometre 2.3'.3 + 500 - 234 + 800 de 10,000 ve Şefkat Yolçat.J istasyon
ları arasında kiLametri! 337-339 da 10,003 ki cem'an 20,000 M3 balastin şartname 
ve muka:veoo projesıne tevfikan kırdırma, hat kenarına Figüre ettinnek lllll"eti
le ihzar ve tmlimi kapalı zarf usullle eksHt.meye kon.wnluştur. 

2 - Eksiltme 15/S/939 da Salı günü saat 11 de Malatya işletme binasında yn
pı'tacaktır. 

3- Muhammen bedel 30,000 lira. muva'k'kat teminat 2250 liradır. 

4 - Bu işe girmek istiyenla'in kanunun tayin ettiği vesaik ve bu işe girmc
ğ'e mfınii kanunisi bulunmadığına dair ~mıame, muvakkat teminat makbu
zu veya banka mektubunun mukavele ve şaırtnameie.rle birlikte miiihürlü zarf 
içinde tayin edilen gün ve saatten bir saat evveline kadar k(mli&yon reisliğine 
verme'.l.erl lbımdır. 

5 - Bu işe aid şartname ve mukavele projeei Malatya, Ankara, Haydarpaşa 
iıjlıetme veznelerinde Diyarı.bakır, ElAzığ, Narlı, EbğJu istasyonların.da istekli· 
JN'c? 150 -..U. bedel mukabilinde verilir. (3322) (5580) 

; 



) 

3 Ağusteb SON POSTA Sayfa ıı 

in Tz Amirali bu sab h abideye 
meras·mıe çelenk oydu 

ingilt renin Y~goslavya Almanya ile Macaristan 
ve Bulgarıstana d . 1. J 

kredi açması bekleniyor arasın a gız ı an aşma mı 
1 

(Baştaraf\ 1 inci ~mntı.daJ f d J (Baştara'/'ı ı inci saytad.a} 16 da Warspite zımlısurn ı;iderek ami - t (BCl§tarafı 1 inci say a a büyük bir hareket kabiliyeti temin e • 
harb filosu Dolmabahçe ön1erinde Tl\rk ıalin ziyaretini iade et~~ştı:. Vali gcmı- İng!ltere, Yugoolaıvyaya talya ve da umumi izahatta bulunmağa memur decektir. 
donanması yanında demirli bulunmakta- ye giderken top atılmak suretile selam - Türkiye - İngiltere anlaşması meseleleri edilmiştir. Nazır, dışarıdaki İngiliz Journal gazetesinden: 
dır. lımnuş ve zırhlıda, bir İ'-ıt,1iz ba1ıriye si- hakkındaki düşQncelerini bild;rmi~ir. mümessilleri tarafından kendisine gön Danzigde her türlü Alman harb mal 

İngiliz gemileri direklerır.e Tıürk bn:,·- Uıhendaz kıt'ası ~lam re-;mini ifa et - Yugoslavlar da, kendi bakım arın an derilen mühim raporları gözönünde zeınesinin depo edilmesi ve askeri ha-
rağı çekmişlerdir. miştir. Bulgar lara yakınlaşmak yolundaki ıiya- tutarak geçen senenin ayni devresin - zırlıklar, hiç şüphesiz ne Varşova, ne 

lngiliz filosunun limanımızı ziyareti Amiralin ihtisaslan setlerini, Bulgaristan ile Romanya ara • deki intibadan daha nikbin bir intiba de Paris ve Londranın gözden kaçır -
Türk milletinin İngiliz milletine kar;ı o- İstanbulu ziyar~ttcn v~ T~;:-k donan _ sındaki münasebetlerin daha ziyad:ı~~i- verememiştir. madıkları bir vaziyet hasıl etmekte _ 
lan samimi dostluk hisıerinı izhara ves;!c • · ·· · leştiğini görmeği arzuladıklarını ı ır- Umumi dikkat bilhassa Danzig üze· dir. Danzig statüsünde dikenli tel c:ebe 

mnsı erkanıle temastan ç~k mutehassıs . 1 d B .. f . b f ryetıer tngilte - .,, 
olmuş ve halkımıL İngiliz denizcilerinin elan İngiliz Amir:ıli A. B. Cunningham mı.şh:rk"ır. ı·u .un u ~~ ~ . kaz~nmıc: bu- rinde toplandığı ha1de, hakikatte daha kesi himayesinde yapılacak her türlü 
geçtikleri yerlerde tezahür~t yapnuşlır- ilik intı'balan :hakkında şwı.lan sö::;1e _

1 

re u uıne ının sempa ısını :o' mühim hadiseler olmaktadır. Alman - değişikliğin bütün mesuliyeti Alman • 
dır. mi tir· lunmaktadır. . yanın filen kontrolü altında olan Slo- yaya aid bir taarruz mahiyetinde te -

ı Dol ş · Anlnc:ıldığına göre Yugoslavya, İngı- ··h· ·kta d Al · l"kk" ed ı w Dün saba'h ngıliz donanması ma- c- Dost Türk
4
yeyi z:yaret fırı;atrnı . . -:;- • . ~-~ vakyayı mu ım mı r a man aJan- a ı i eceginin Berline evvelden 

b d . 1 d"kte b . do lızlerm Bul"arlara kredı açmalarını ı.c.ıt• • k ed" Al 1· Al h be ·1 w. t h . d ahçede emır e ı n ır::-z sonra - bulduğum için çok memnun ve bahtiya- • . ~ "tl lan gırme t ır. man p anı, man- a r ven ecegı a mm e ilebilir. 
rıunınn kumandanı Amırai Şükrü Okın, rım. Burada Türk domınm;,sının değerli ~. hus~sunda yardımı dokunan 80 eı ya tarafından mutlak kontrole tekabül Lehistanda tevkif edilen Ukranyalılar 
iL. · •• l y d ı· ., . Amiral gP . .. ~ , . 1 soylemı~ bulunmaktadır. b. 1 k b"l" d Sl k- V 2 (AA) Le 'Uır motör e avuz an nguız kumandanlan1e tanışmal{t:m buyu~ bır .. ~ k d t eden ıran aşna mu a ı ın e, ova arşova . . -. h ma -

.d k O . l A B Cunning . .. . Turkıye Bulnarlara, Tra ya a yapı - kl M . t kt" k 1 1 d nıisme gı ere , ramır:ı · • • sevınç duyuyorurr- Bu fıız,~l ıntıbalaıı ve . 'fi . 1,.. • tan ya topra annı acarıs ana verme ır. am arı son zaman ar a B. U. 
ıı.. t tın . .,.. T.. . d ""'as• ğı tahkimat ve tahc;ıdatın Bu"Eiarıs a- . . Al k t N tedh. t k"l"t u<ımı ziyare e ı:l.ır. U!·g onan... · dostluk tez.ahürle'ini hiç bır zaman u - ı . ı. w b 1 Bu anlaşma mucıbınce, man ataa ı · ış eş ı a ı azasından bir çok 
namına. yüksek misafir~ {ho~ geldin•zı nutmıyacağım.> lcıyhı1nc matuf olmadıgındlı. w ve utn tat~km Romanva hududuna kadar Macaris - Ukranyalıyı Polonya aleyhinde ve Hit 
..:ı · A . 1 ş··ı . ..:~ Ok ı· g·ı· gemı· . sırf talyanların Arnavu ugu zap e ı • ~ . kl .:ı: 1 ı h" d t h "k" uıyen mıra U.1\.111.ı ·an, n ı ız ~ • Jngiliz gemilerinin şebrimlzle muha _ • . t k 1 tanda serbestçe dolaşabılece ermr. er e ın e a rı at yapmak suçundan 
. d . i · 1 k ı ş ve . . . ten sonra hasıl olan vazıye e arşı a ı • . . h . ..k h t k"f 1 · · sın e samım merasım e rırşı anmı ibere ihtıyacını karşılamak maksadıle "h . ' b. 

1 
ld ğu t . t Böyle hır areketm strateJı c em- ev ı ey cmıştır. 

to 1 el• 1 t B ··teakı~ ıs nan ı tıyat ted ır er o u nu emın e · . . . B V .1 1 .. p a s am anmış ır. unu mu u • Dolrnabahçe rıhtımında muv:ıkkat bir te- . . miyetı kolayca anlaşılabılır: unun erı en ma umata göre, suçluların 
tanbul komutanı General rlalis Bıyılttay lef on santralı kurulmus ve dün sabahtan ı mı~r-1 K 

1 
lst b 

1 
i aretl neti· hedefi Romanyadan Polonyaya her Üzerlerinde ve evlerinde bulunan ve -

İngiliz amiralini ziyaret etmiştir. itibaren İngiliz gemilerile muhabere te- . da b"aroBulnk anlhuku z/ nsı fik • türlü müzaherete ve Macaristanda her sikalar bunların Alman ajanlarile mü-
Kendıs. ı"ı1e ka .... c:ı ıMster;l"n a·ostluk w - · d·1 · · ..... · · cesın e ır a an su on era ·· lil i h k t" · 1 k.+ nasebette bulunduklannı kat'ı· surette ·~ ·"- · ...- mın e ı rruştır. ~antralın başında hır . . tek _1 d bil ğ" . anılmak tur svan are e ıne manı o ma ... ~ır. 

ıahürlerinden çok mütehac;sis olan İr. - ·· · ı · · · ·· rının emrnu e e ece ıne ın - · · Alın k t t · b t 1 · t• m~w~r.~~~n~~~~~~~~~~ansta,~clb~,~B·u=v=a=z=ı~y=cl=b=ıl=h=a=s=~====a=n==ı=a=a=ı=n=a=ı=s~n=e=y=e=m=ış~rr=.========~ giliz amirali A. B. Cunnin~~am saat 1 J e b kl kt d c:: 
e · eme e ır • Karol, kral Borıs,· kra1 J ori ve bı.lki de J 8 d T b · • G 1 doğru Yavuza giderek Amiral Şükrü o - . . ·ı·z apon e en er I} esı ene 

k .. ,_.b Dün geceki ziyafet Yugoslavya naibi Prens Pol !bulunacak- lnQI 1 • 
c.nın ziyaretiıf!! iade etnıış, mutea~: Pn 

ırıihmandarlarile birlikt·~ °l''>phane ı·ıh • Dün akşam saat 20,30 da vali ve bele- lardır. b • o· kt•• lü"" u •• 150 
turundan karaya çıkmıştır. diye rei~ Lutfi Kırd~r tarsfındnn Ami- Neticede Bulgaristanın Balkan Antan• munase alt gergın ıre or g nun 

1 ·u . al. T rı.. , ~ıht d bir ral Cunnınghrun şerefıne Pe:-apalas otc - tına sokulacağı ümid olunmaktadır. Fa- b• ,. d 
ngı z amır l opuanc - urun a li d b" . f ·ım· . ,... ~ . • b" fh "rdı· ın 'ra yar ım parası 

bft,__. ·ı~'I.. d kıt' t af d n e ır zıyn et ven 1şttr. •,;<>~ samm:ı kat ortada Bulgaristanın cenub Dobri - ır sa aya gı 
•.uu·ıye sı wıen az ası a,. ın an se · . · . . . . İ .. 

l~mı ıı. d 1• 1· .1. ... bır hava ıçınde geç#!n bu zıyafette ngılız casını istemesi gibi •bir mania vardır. Ro· 
tt anmış, ·uan o evve a ngı ız, .:;o::.r.. . . . . . 

'l'ü k 
.
1
li 1 b B 

1 

gemılerı kumandanları, ş~hrımızde bulu- manya da burayı geri vermek nıyetınde (B,,.:tarafı 1 inci sayfada) r mı marşıarını ça.mış r. u rıra- ı . . . -Y 

da saıh11de 'biriken hal~ İngiliz amir-1b1i ~an saylav~ar, ngilız. sefare!& erkanı, vt- değildir. Maamafih iki tarafın müzake - 2 - Veyahud verdikleri sözü tutmak 
ı:ı"dd tl Ik 1 şt la;} et, parti ve belediye ve matbuat er- relere yanaşmak :ıçı· ·n ikna edileceği u -
,. e e a ış amı ır. k. h b ) . istemiyorlar. 

İngiliz amirali Tophane rvhtırnından o- anı azır u unm~ardır. Ziyafetı lm mulmaktadır. Avam Kamarasının bugünkü toplan-
t ob·u d ğnı 1 .1. < t• .1 suvare takib etm~<:"tır. ------------ k" h 1 . h ed om ı e o cı ngı lZ s•.>.are me gı • İn . . . . .. F h d d d tısında yukan ı usus arı ıza en 
ıniş, kısa bir müddet istir:that etmi~t;.:. . ~~~'l..am.ırali bub"dgu~ salat ~o. da Tak- ransız U U un 8 Başvekil Çemberlayn, Çinde. şimdiki. 
A ·raı b d 1 . 1 k sun '"'wıuıunyet a ı esme ngılız donan-mı un an ~onra st:t·wu umır.. - . . vaziyetin inkişafı hakkında Ingiltere, 
d .. 1.;ı.. "de k G , Hal" B ,_ ması namına merasıınle bır Ç"lenk koya- ··talya ordusunur h".k" U · .. n 46.na gı re enera. . ıs ıytl\. - Ö . Amerika ve Fransa u ume erı ara. ta . . . . . . . caktır. ğleden sonra saat 13 de Amıral 
yın zıyaretını ıade etm·~tır. Dost am .- ş·· k .. Ok tar. f da y hl sında sıkı bir temas muhafaza edildi -

ıaı. k d lık 'L... • •• d sk • u ru an :a ın n avuı zır ısın- ları uman an 'IJınası onun e a erı d b• • f t •ı k ı •1• f manevra gWın• ı" so•"ylemiştir ,_. k t' ta af d 1 ~ st A • a ır zıya e ver1 ece , gece ngı ız se a- . 
uır ı a r ın an se amnnmı~ ır. z-_mı-ı . . . n· w t ft p k d b"ld" "ld" tal A B C . h , d 

1 
k rethanesınde bır suvare tertıb olunacak- CBasfurafı 1 inci sayfada) ıger ara an e ın e~ ı ırıh fı -

• • unnıng: am, i<:ıman an ı tın tır .. . . . ' . .. . t ğine göre, Japon askerlerı geçen a ta 
sdoı·~ra ~.ay:t a:ıakamıncla v;ıli w ~Ple -1 İngiliz amirali yarın sabah Yeşilköy - torle.ştınlmış kıt alarla ılk teCTUbeyı s - "k" t T kadın misyonerini isticvab 
. 'e reısı Lutf1 Kırdarı zıycı; et etmiş. bu den bir tayyare ile A k . d k panya harbi esnasında yapmışlar ~ de 

1 1 ngı ız 
t.'Snada bir polis müfre-ws; y!Jayet bir.ası A k d M·ıı· Şef tn afra~a gıkaecbel ve b t .. be k kısa ölçüde yapılmıştır ettikten sonra, çırılçıplak soymuş ve 
~ .. . . . . . n ara a ı ı ara ınaan u o - u ecru ' pe . _ • 1 kak ortasında bırakmışlardır. 
0nundc ıhtıram l"".smını voomıştır. 1 akt Bu sefer. İtalyan ıgazetelcnne gorc, se - so 

İngiliz amiral:nin mih·:-:n;:-:ıdarlıkhuna unac ır. ----·--- kiz gün zarfında 12,000 motör işliyecek -

!>eniz Harb Akademesi kurr~mdanı 'bır - • • r·ı · t• · 
Jnay albay Necatı Özd~niz ·ıe deni?. ön ızmrr 1 er m ·sa ır tırTabii hava kuvvetleri harekatın bütün 

lerdir. Bundan b:ışka dığcr misafir ge- ı... • U • dır. 

" Hırsızhk b~bamdan 
miras kaldı Yilılba.şısı Rahmi Canip tay-"n edilıruş • r'cn~zcı·ıere ÜZ''m, ı·nc~r safhalarında başlıca rolü oynıyacaklar -

ır~ilc.rin kumandanlarına dı birer iTtio&t hediye etliler İtalyan erk5nıhar.biyesinin doktrinine lBQ.frClraf& l inci SCl1tfada> 

E:ibay:ı verilmiştir. göre bomhardırna~ tayyarelerinin cephe Babam meşhur at hırsızlarındandı. Ve 
İngiliz amirali ''e maıyeti öğle yeme - (Baştarafı ı inci sayfarla) yarıldığı zaman bi.ııçok ahvalde orta de - ed . t çalarken dedem 

~ · T ku 1 · . hattA d emın a mı 
gını epebaşındaki sefsl:-cthane bin:ısın • _ Halkınızdan gördüklerimı"z bı"zı" recedeki topçu vvct ennın yenne mu- .1 ··ıd·· ··ıd·· w •• •• d t tarafından tabanca ı e o uru ugunu 

a . ngiliz sefirinin dave~Hsı olarak ye - mütehassis ediyor. Kendilerine teşek- vaffakiyetle ve büyük fark!arla kaim ol- .. r or. Trende gezmcği çok 
l'rıişlerdir. kür için Türkçe öğrenmek isterim, de- malan lazımdır. ascn::~m~oçy a~~ığım paralarla bol bol 

Misafir bahriveliler ö~ıeden sonra miştir. Manevranın mevzuu 
fe-hre rıkarak gczmeııı". bııs,.amış,-- ve trenle seyahat ederim. ~ "' -. ı..ıu Akşam saat yirmide Malaya kuman- Roma 2 (A.A.) - Manevraların mev-
her tarafta büyük bir senmJti ile k~rş: - dan ve zabitanı şerefine Ştınir gazi - zuu, Fraıwıdan yapılan bir istila hare -
lc.nm~lardır. nosunda mükellef bir ziyafet verilmic:- ketine karşı Po vadisinin müdafaasıdır. 

Vali ve beledıyE.> reisi Lütfi Kırdar saat tir. .. Sekiz ıgün devam edecek olan manev-
raların mevzuu fUdur: 

Alp geçidlerinden inen :iuşman Tari -

/zmir fuarına 
Gideceklere 
Kolaylıkl1:r 

Ankara 2 (A.A.) - Bugün öğleden 
evvel toplanan beden terbiyesi genel 
direktörlüğü merkez istişare heyeti, 
1939 mali yılı bütçesi üzerinde konuş
malar yaparak 150 bin liralık vilayet
lere yardım tahsisatının şu suretle sar
fına karar vermiştir: 

«Bütçede mevzu 150 bin lira yardım 
tahsisatından 75 bin lirasının beden 
terbiyesi enstitüsü için Başvekaletçe 
teşkili tensib edilen ve beden terbiye. 
si genel sekretrinin reisliği altında i -
mar müdürü, Nafia Vekaletinden bir 
mühendis, genel direktörlük mimarı, 

Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürü ve 
Ankara bölgesi asbaşkanından mürek
keb komisyonun Ankara civarında bu
lacağı arazinin istimlakine tahsis edtl
mesi ve geri kalan 75 bin liranın da 
malzeme ve idari faaliyet için ihtiyacı 
en fazla takdir edilen vilayetlere, isti
şare heyetince tesbit edilen prnsibler 
dahilinde sarfedilmek üzere genel di -
rektörlüğe salfıhiyet verilmesine karar 
verilmiştir.> 

Merkez istişare heyeti bundan sonra 
teşkilat kanununun mü7..akeresine bnş
lamıştır. Toplantıya yarın da devam o
lunacak ve teşkilat kanununun müza
keresinden sonra gene1 direktörlükçe. 
hazırlanan senelik umumi programın· 
görüşmeleri yapılacaktır. 

General Huntziger Londrada Çek mültecileri 
Polonya da 

Havada 219 saat 
34 dakika 

noya doğru ilerliyerek Lotaret ve Grane- Ankara 2 (A.A.) _ İzmir enternasyo-
p . , Londra 2 (A.A.) - Orgeneral Hunt-

ro geçidlerinden ıemonte a girmif ve Ce nal fuarını ziyarete gideceklerin seya -
i ziger, bugün öğleden sonra Paristen 

Varşova 2 'A.A.) - Slovakya'ya il -
tica etmiş olan ve aralarında Beneş'in 
kuzeni de bulunan birkaç yüz Çek, 
gizlice Polonya hududunu geçerek Ka
toviç'e gelmişlerdir. Bunların batıla -
~ Fransaya veya İngiltereye gitmek 
ısteınektedirler. 

Mülteciler, müşkül vaziyette bulun
dukları için bir Leh yardım komitesi 
teşekkül etmiştir. 

l<omite, Çek artistlerinin iştirakile 
3 J\ğustosda bir Leh - Çekoslovak ge
cesi tertib edecektir. 

ln~iliz - Fransız 
donanmaJa,ı 

Malta görüşmelerine 
ehemmiyet veriliyor 

.. Paris 2 (A.A.) - Gazetelerin yazdı
gına göre askeri Fransız mahfelleri İn
giliz v~ Fransız donanmalarının r.1ü -
~illeri arasında son günler zarfın
~~ Maltada yapılan görüşmelere büyük 
ır ehemmiyet atfetmektedirler. 

1 
.Ayni mahfellere göre bu görüşme -

er Oran üssü kumandanı Fransız ge
~tali Duva1 ile İngiliz Kontramirali 

OOde.house arasında bugün Cebeli • 
tar:ık'ta başlıyacak olan görüşnelerle 
•llkadardır. 

Springfield - İllinois - 2 (A.A.) -

Moody ismindeki tayyareci kardeşler 
iaşe edilmek şartile hafif tayyareler 
için tesis edilen dünya mukavemet re
korunu havada 219 saat 3-4 dakika kal 
mak suretile kırmışlardır. Tayyareci -
ler havada dolaşmağa devam etmeğe 
karar vermişlerdir. 

Bundan evvelki rekor, havada 218 
saat, 43 dakika kalan Amerikalı Schle
iper ve Long tarafından tesis edilmişti. 

Moodys'lerin tayyaresi madeni tek 
satıhlı ve 5 5 beygir kuvvetinde bir 
motörle mücehhezdir. 

Macar - Rumen 
ihtilafı 
Hallediliyor 
Faris 2 (Hususi) - Peşteden bildirili

yor: 
Macar llükfuneti, Bilkreş hükfunetine 

müracaatla Rumen - Macar hudud hadi
sesini tasfiye etmek üzere, bir muhtelıt 
tahkik komisyonunun ~kil edilmesini is 
temiştir. 

Macar tıükfımeti, Romanya ile iyi kom
şuhık münasebetleri idame ettirnıek ar
zusun<ia olduğunu da ayrıca bildirmiftir. 

nevre ve Cenis dağlarında talyan :istih - hatlerı"ni kolay1 .. dırmak üzere devlet de-
....ı. ·b t ..... ıc- • .....,. buraya gelmiştir. 

kfunlarını twın e .... ~tir. miryolla:rı idaresi bazı tedbirler almış- -························--·············-·---·-··-
Po orousunun kısmı küllisi o zaman tır. Bu meyanda: 11 ... ...--------------•111111ıı. 

müdahale edere: t~lplat~a d?ğ~u ·~rek~- 15 Ağustostan 25 Eyltll tarihine kadar Ankara borsası ~ 
te geçecek ": a nl~kıce.yı stı ~a e 1 Ankara - İzmir arasında her gün karşı
hattında 70 kilometre ı !:>ır cephede ıs - kl l · ı t"le
tihsal etmeğe ~alışacaktır. Bir taraftan lıklı yemekli ve yata ı ~~gdon arf ışlae ı 

1 • k trenlere lüzumu ~a ar az yo -
da bu orduyu ica'b ederse takvıye etmek ce ve . ktir 1-----------------1 
üzere Po nuntakasından muhtelif cür.i - cu arabası verilece · Ç E K L E B 
tamlar Alplara doğru ilerliyecektir. !zmir treninin Ank~a~an kalkışı 20,20 

Manevraların üçi.iıncü safhası, söylen- de, 1zmire varışı ertesı gun 2o,45 de, An- ıLondra ~~· K~~9~Dlf 
diğine .göre, zaferden istifade harekAtıdır. kara treninin İzmirden kalkışı saat 6,30 Ne-. • York 126.675 12G.675 

Yani kıt'alar tekrar A1plara çıkarak gar- da, Ankaraya varışı ertesi günü 10 da - Parla 8.SOö 3.165 
be doğru ilerliyeceklerdir. dır. Mlllno 6.6625 a.eeu 

P ı cenevr• 28.675 28.576 
Yeni tipte olan o ordusu 3 motörhi Haydarpaşa - zmir arasında lüzumu Ameateradnı , 7.435 G7.43S 

kolordu, 1 czırhl1> kolordu, 1 ch:ıfif ve kadar doğru yolcu ara'bası verilecek, Es- Berlln lı0.88t'i fi0.886 

Açdq - KApanq flatlan 2- 8- 939 

seri. kolordu, 1 ekendi vesaitine bındi - kişehirdeki aktarmalar kaldınlmak su _ Brüksel 2uı7ıı 2uı75 

rilmiş> kolordu ve muhtelif piyade' cüzü- retile İstanbul - İzmir münasebatı ayrı Atına 1.0826 ı .0825 

tamlarınclım mürekkelxiir. Bunların ara- bir trenle temin edilecektir. Sotya 4~~0 ~:::15 
sında 30 csiyah gömlekliler:t alayı bulun- İ :::rld 14.().115 ı•.085 
maktadır. İskenderun - zmir arasında mütekabi- varıon ~8•8425 ll.8'2S 

len doğru yoku arabalar: iş~ctilecek İs - 24.4~ 24.41125 
:MUSSolini manevra sahasında Budapette llJXll'i 0 ""ır. kenderun, Adana, Mersin yolcuları bu Btikreı .-u 

Roma 2 (A.A.) - Mussolini bizzat arabalardan istifade ederek Afyonda ak- eeıgrad 2.8926 l.S92S 
kullandığı bir bombardıman tayyare - v koha.ma 84.62 84.62 tamMl etmeden yollarına devam ettirilc- 0 so .. 525 80 
sile bu sabah askeri manevraların ya- ·tokholm ... -626 

. d . cekUr. ı'lkOT& 1 ~.90 23.9() 
pıldığı sahanın üzerın en uçmuş ve ı- Halen Salı günleri İzmir - Bandırma 
ki saat kadar harekatı takib ettikten İ t s T t K R A z L A R 
sonra manevralarda hazır bulunmak aramıda mütekabilen i§liyen ve stan -
üzere gelen Kral ile görüşmek için Ca- bula irtibatı bulunınıyan adi yolcu tren- 1--------.---A-çı-lıı--K-.-p.-.-11-.ı 
meri tayyare meydanına inmiştir. leri yerine ekşres trenlerı işletilecek ve Tilrk borcu ı peaın 19 8li 

Mussolini, Kral ile bir saa. t g6rüş - Denizyollan idaresi de bu ekspres sefer- • • n , 
la ·ı 1 b 1 , • I vadeli tükteıı sonra tanare ile Rimini'ye dön lerlne yeni seri vapur n e stan u - Ban 

müştilr. dmna arasında karşılık verecektir. \~ ____________ .,.... .... .,.. 
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Aksarayda, tramvaya iki dakika me · ı seçı1en gölgelerinden, adamın sert sıöz
safede bir apartunana taşmmış~ 1!Yl. Bu ler ve küfürler savurarak hücum ettiğini 
m;ıhalle, !bundan yirmi sene evvel, ve kadının hiÇbir mukavemet gr.terme
llstüste yığılmış harab tahta bi~alardan den sadece ellerini açıp yalvardıkıru an
müteşeldtil iken bir gece içerisinde çir:ı lıyordum. 
gibi tutuşup kül olmuş ve yıllarca bir Biraz dalha durursam hiç hakkım ol
yangın yeri olarak kalmıştı. Şimdi bura- machğı !halde komşularla bir kavga çı
aa, her mal sa'hibinin keyfine göre çeşid karacağımı anladun ve içeriye kaçmak
çeşid, >boy boy evler ve apartımanlaı ya- tan başka kurtul~ çaresi g6rmedim. 
pılıyordu. Bazı yerlerde binalar bir grup Birkaç akşam sonra gene balkonum
halinde yanyana dizilmiş iken bazan da dan phid olduğum lbir manzara, bana 
cesim bir arsa üzerinde tek başına ve karı koca arasındaki bu geçici sahneye 
dimdik lbir yapı !halinde duruyorlardı. karışmamakta ne kadar isabet ettiğimi 

Mahalleye ilk gel~ğim gün, balkon- anlattı. 

~dan etrafı iyice tetkik ettim. Fakat, ni- Bu defa perdenin arkasında gördüğüm 
çin inkar edeyim, bu yeni yerin hakiki çift, bir hafta evvelki çifte hiç, hiç ben
planını keşfe muvaffak olamadım. Yol- zemiyordu. Adamın vücud;j incelmiş. 
lar nereden ve ne genişlikte geç~k? boyu uzamış. harekatı bir salon ad~
Her taraf temiz ve yeni binalarla dol- nın tavırlarını andıracak kadar zarif ol
duktan sonra burası ne gibi bir man?.ara muştu. İlkin perdenin arkasından onu 
arzedecek? gördüm, sonra kanapenin üzerinde otu-

Bu düşüncelerimi yükse'!c sesle söyle- ran kadının ıbaşını farkettim. Erkek bü-
miş olacağım ki annem: yük 'bir tehalükle ona yaklaştı, ba§Inı 

- Alh senin bu her şeyi öğrenmek, kollan arasında bir iki saniye tuttuktan 
her şeyi anlamak isti.yen huyun! sonra yanına oturdu ve kadının omuzla-

Diye şikayete ıbaşladı. Vazgeçtim. rını kolile dolayarak onu kendine doğru 
Hayır, va~eçmem~im; fakat bu defa çekti. Bilmiyorum niçin, kalbim süratle 

mahalle değil, komşular, dclıa doğrusu çarpma:ğa başlamıştı. Bir hafta evvel 
balkonun tam karşısına, arsanın öteki yumruk altında inliyen kadıncağızın 

tarafına düşen evde yaşıyan kar.şı kom- şimdi bürını:!t ve sev.gile karşılaşması be-
§Ular alakamı çelone,ğe başladılar. ni tıeyecanlandırıyordu. Hele onların 

Buna sebeb şu oldu: dudaklarının uzun lbir bu.-;e ile ibirleştiği-
Sokağa çıkmadığım bir gece. serinle- ni görünce hu yabancı çiftin saadeti be

mek için !balkonda uzun bir iskemleye ni adeta memnun etti. Fakat birkaç ak
uzanmış. kayıdsız, hatta belki de görmi,.. şam evvelki dOvüşü bu akşamki aşk şe
yen gözlerle etrafıma bakıyordum. Gö refine bile affedemedim ve içim o zaval
züm arsanın karşı tarafındaki alçak eve lı kadına acımakta devam etti. 
gitti ve bir mıknatısa takılan maden gibi 
oradan ayrılamadı. Kalınca bir tül per 
denin arkasında, ince ve zayıf bir kadın
la iri yarı ıbir erkek hayali vardı ve er
kek karşısındaki incecik kadını dövü7 
yordu. Evet ıgözlerim lbeni aldatmıyordu: 

* Kış ,gelmfş, herkes evinin niı:Jbeten 

kuytu köşelerine tıkılmıştı. Artık gece
leri balkona çıkamadığım için perde ar
kasından komşularımın harekatını seyre
demiyordum. 

Onların kim olduklarını da öğreneme
miştim. Sade annem bir gün: 

- Kendi hallerinde bir ııtarı koca, ço
cukları yok; ıg.aliba bir yerde beraber 
çalışıyorlar. s~ bil"likte gidip akşam 
gene birlikte dönüyorlar .•. 

Dedi ve onlar hakkında edindiğim 

malfunat ta lbundan ibaret kaldı. 
Bir .gece, ilk defa oynanacak bir piye

si görmek için Şehir tiyatrosuna gitmiş
tim. Piyes hakkında aylardanberl gaze
telerde u:faktefek havadisler okuyor ve 
bunun, bilhassa rollerin tevzii bakımın
dan, bir yenilik olacağını umuyordum. 

Tiyatro fevkaH\de kalabalıktı. Herke
sin, benim gibi, yeni piyesi görmek ~in 
sabırsızlandığı ibelli idi. Halkta kayna
yan ıbir telaş ve helecan vardı. Bu hele
can perde açılınca arttı ve iher saniye da
ha fazlalaştı. Artık <:idden bir şaheser 

karşısında kaldığımızı hepimiz anlamış
tık. 

İkind perdede bir sahne nazarı dik
katimi celbetti, fakat o dakikada harici 
hayattan o kadar uzakta idim ki bu sah
nenin bende uyandırdığı hatıraya bir şe
kil veremedim: Bu, incecik karısını dö
yen dev gibi tbir koca idi. 

Fakat üçüncü perde de ayni kocanın 
karısını büyU.k bir sovıgi ve ~atle ku
cakladığını gördüğüm zaman gözlerimin 
karşısındaki perde yırtıldı. Birdenbire a
çılan bu perdenin arkasında Aksarayda
ki komşularımı gördüm: Geceleri sahne
deki rollerini evlerinde tekrarlıyan ve 
ikapalı perdelerinin :arkasından göııülen 

gö1gelerinin bende nasıl bir alaka yarat
tığını bilmiyen komşularımı ... 

Piyes cidden bir şaheserdi ve bunu 
herkes alkışlad1; yalnız ben iki elimi bir
biri içine vuracak kuvveti kendimde bu
lamıyordum. 

Bundan birkaç ay evvel meçhul bir 
komşumun zayıf. ine<' karısını dövdüğü 
zaman duyduğum büyük acı ve isyan, o 
sırlmcnin bir tiyatro sahnesi olduğunu 
öğrendikten sonra bile, tesirini kaybede
memişti. 

O kaba saba adam. iri yumruklarını sı
karak müthiş bir dev gibi kadının üze
rine hücum ediyor ve zavallıyı omuzla
rından tutup sarsıyordu. Biçare kadının 
kendisini müdafaa etmek için evvela el
lerini ileriye doğru uzattığını, sonra da 
büyük bir aciz ve tevekkülle başını öne 
eğip kendi.sini bu alçak adamın zulmüne 
bıraktığını kalbimde ibüyük bir isyania 
gördüm. Hatta bir dakika oldu ki yerim
den fırlayıp o mağdur kadını kurtarma
ğa koşmamak için kendimi pek güç 
Eaptettim. 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

i kı ev arasındaki mesafe, bu çiftin ne 
gibi sözler teati etmekte olduğunu işit

meme mani idi, fakat perde arkasından 

Kibar ve zengin kadınların hepsi 

1 - Zabııta memurlarına yaptırılacak yazlık elbiseler için satın alınmasına 
lüzum h3sıl olan 9000 metre krem rçnkte keten kum.aş kapalı zarf usulile 4/S.' 
939 Cuma günü saat 15 te münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine 100 kuruş fiat biçilen kumaşa aid nümuneyi görmek ve 
prtn.ameyi almak istiyenlerin Umum Müdürlük satınaıma komisyonuna müra. 
caatlan. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 675 liralık VE?minat makbuz veya banka 
mekıtUbunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun ·1 cü maddesin. 
de yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim 
etmeleri. c3100.> c5295.> 

Ağustos 3 

G0NEŞ BANYOSUNDA YANAN CILOINIZiN 
Yanıklarını teskin ve tedavi için 

PATI KULLANINIZ. 
her tnrln yanı\clan, kan çıbanll\rı, traş yaralan, meme 
iltihapları ve çatlaklan, koltukalb çıbanları, dolama, 
a.kneler, ergenlikler, çocuklann ve bUyUklerin her Ulr\tl 
deri iltıhaplıırL 

TEDAVi EDER. 
Sıhhat Vekaletinin 22-4-936 tarih ve G-31 numaralı rubstttislnl haizdir 

Tarih Fakültesi ·Pansiyon talimatna
mesinin yemek ihalesi yapılacak 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 
direktörlüğünden 

A - Fakültenin yatılı pansiyon talebesi için sabah, öğle, akşam yemekleri. 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

B - Muhammen bPde"t b~ıer talebe !çin 75 kuruş bir senelik umum tutan 
34218 lira 75 kuruştur. 

C - İsteklilerin şartnameyi görmek üzere fakülte hesab memurluğuna mü.. 
racaat etmeleri. 

Ç - % 75 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
D -İhale 7 /8/939 Pazartesi günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebecill. 

ğinde yıapılacaktır. Teklif mektı::blarının ihaleden bir saat evveline kadar me.zkQr 
muhasebeciliğinde mevcud bulunan komisyon heyetine teslim edilmi§ bulunma. 
sı 18.zımdır. (3133) (5340) 

EKZAMiN 
Ekzamanın ilAcıdır. 

Yııra ve çıbanlıırda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Ve:;ilköy Tohum İslah istasyonu 
Satınalma Komisyonundan: 

Cinsı 

Motorin 
Vakum 
Valvalin 
Gres yağı. 
Gaz yağı 

I 

Miktarı 

Kilo 

1501)0 
1000 
300 
300 
300 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

1200.00 
410.00 
108.00 
46.50 
45.00 

İlk teminat 
Lira Kr. 

161.03 

Benzin 1500 337.50 
1. - Cins. tahmin bdeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 6 kalem müşteil 

madde ve makine yağları 4 Ağustos 19"J!) Cuma günü saat clh de Beyoğlunda 
1stikilal Caddesi :349 sayılı binada Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak komis. 
yonca açık e!ksiltme ile satın alınacaktır. 

2. - Şartnameler hergün adı ~eçen Muhasebecilikte görülebilir. 
3. - 2490 sayılı kanun şa.rtlannı haiz isteklilerin belli gün ve saatte vesika 

ve ilk teminatlariylc komisyonda bulunmaları. c5387~ 

dünüz biraz da kendi muva.ttakiyeti· 
nizle ... fukaralara mahsus olarak açılmış bu -

lunan bu dispansere diğerlerinden faz
la alaka göstermekle fukaralara karşı 
ne kadar himayekar olduklarını kalb
lerinin nasıl yüksek ve insani merha
met hislerile meşbu bulunduğunu ilan 
etmek istiyorlardı. 

Enıinenin Sevgilisı 
- Benim muvaffakiyetim ... Ne ka. 

dar bahtiyar olduğumu tasavvur ede
mezsiniz. Bu oyunu bana kimin oyna
mış olduğunu bir bilmiş olsam.. 

- Muhakkak surette bu insan ben 
değilim. 

Doktor Oğuz programının yalnız mu 
siki kısmının halkı eğlendireceğini ve 
alakadar edeceğini farzetmişti. Fakat 
müsamerenin başlangıcından kendisi
nin dispanser hakkında verdiği kon -
feranstan itibaren her şey salonları 
aolduran kalabalığı alakadar etmişti. 

Fakat müsamerenin en büyük nu • 
marası doktor Oğuzun birdenbire ak -
lına gelen projesini yapması oldu. 

Hadi bey müsamereye gelip salonun 
bir yerinde oturamağa· hazırlandığı sı

rada muvakkat kurulmuş sahnede bu
lunup müsamereye .gelmiş olanlara te 
şekkür etmekte olan doktor Oğuz bir
denbire sözü şu mecraya nakletti ve e

.lile Hadi Azizi göstererek: 
- Ayrıca da memleket dışında uzun 

müddet çalışıp mesaisile kazandığı a -
zim c:;en·etleri, memleketine nakleden 
ve burada bir sürü sanayi müessesele
ri kurmak suretile memleketin iş ha -
yatında faal bir uzuv olan ve şimdi 
istirahat ettiği birkaç ayı Adamızda 

geç· meğe tenezzül eden Hadi Aziz 
beyefencliye, Bayan Emine Sami Er -
baş t{ibi kıymetli bir san'atkarı ke.ş -
fetmiş olduğundan \"e Kadriye Erte -
kin hanım .gibi Adamızın en nazik, en 
san'atkar ve en güzel genç kızını mu -
hakkak bir ölümün pençesinden kur -
tarmış bulunduğundan dolayı teşek -
•·ür etmeği bir vazife bilirim, dedi. 

Eminenin se\•gilisi tamamile ser -
semlemiş bir halde koltuğunun içine 
oturdu. Bu doktorun kendisinin kim 
olduğunu, öğrenmiş bulunduğuna hay 
ret ediyordu. Onu kim ele vermişti. 
Simdi anlıyordu. Otelin taraçasına ye
mek yemek için girdiği vakit bütün 
gözler ona bir genç kızı kurtaran in -
sanı görmek için değil bu kadar servet 
sahibi olanı tanımak için çevrilmişti. 

Ve o gene şimdi Kadriyeyi deniz.den 
kurtardığı zaman boynuna sarılıp onu 
öpecek kadar minnettarlık göstermiş 
olan Eminenin, kendisinden sabahtan
beri niçin kaçmakta olduğunu anlı -
yordu. 
Şu dakikada bütün çehreler kendi -

sine çevrilmişti. 
Bu nazarlar altında canı sıkılan Ha

di bey kendi kendine: 
- Herhalde manzaram pek hoşları

na gitmemeli, diye düşünüyordu. Bir 
milyarderi muhakkak başka türlü ta
savvur ed~mczlerdi. Ah ~u benim kim 
olduğumu meydana çıkaran hayvanı 

bir elime geçirebilsem, diye düşünü -
yordu. 

Tam bu sırada Emine sahneye çıktı. 
Üstünde beyaz tülden bir elbise 

\'ardı. 

Naklede11: Haticf" Hatib 
Müthiş bir alkış genç kızı karşıladı. 
O hiç şaşırmadan piyanonun başına 

geçti, oturdu. 
Salondaki insanlar birbirlerine: 
- Hayret diyorlardı, piyanoda a -

kompanyornanı kendi yapacak .. 

Emine nota değiştirmemişti. Ezbere 
olarak iki hava çaldı ... Bunlardan biri 
Holmes'in cLes gors dirlande>'i idi. 
İkincisi de Fragerole'den cLoglu• ... 

Eminenin hakikaten çok güzel bir 
sesi vardı. Bu ses bir opera artistine 
yar olamıyacak kadar küçüktü amma 
yuvarlak, s ıcak ve bilhassa çok talim
li bir sesdi. Ve sanki kendisini dinle -
yen bir tek insan yokmuş gibi rahat 
ve fütursuz şarkı söylüyordu. 
Şarkıyı bitirip de ayağa kalktığı za

man onu çok alkışladılar. Herkes, ba
lo gecesi onu o kadar meşhur eden 
«Lesdenx Greander> havasını istiyor
du. 

Genç kız tekrar piyanonun onune 
oturdu. Ve bu havayı da çaldı. Bunu 
bitirip de döndüğü ?.aman onu dinle -
yenler hep ayni coşkunlukla alkışlı -
yor. 

- Bir hava daha... Bir şey daha ... 
diye bağırıyorlardı. 

Ve Emine hemen, hemen bir ·saat 

• 

ondan istenilen havalann hepsini çal
dı ve söyledi. 

Salon coşkunluk içinde idi. Herkes 
böyle konuşuyordu: 

- Ne san'atkar kız. 
- Notasız çalıyor. 

- Hepsini ezbere biliyor .. 

- Neler bilmiyor ki. 

- Hem de pek güzel .. 
Adalı bir delikanlı: 
- Onunla evlenecek erkek bahti -

yardır, dedi. 

Emineniri aşıgına gelince küçük 
dostuna hakikt bir baba şe.fkatile ba
kıyordu. Hayri bey ise onun koltuğu
nun yanında bulunan bir koltukta o -
tunnuştu. Emine uslu bir çocdk gibi 

nezaketle halkı selamlayıp sahneden 

çekildiği zaman o, Hadi beye hitaben: 

- Bizim küçük Emine gibi dlinya 
yüzünde iki tane bulunmaz değil mi, 
dedi. 

Hacli bey başını çevirip de onu gö -
rünce: 

- Allah .. Allah.. diye mukabele et. 
ti. Siz bu kadar yanımda idiniz de sizi 
görmedim ha .. affediniz, ihtiyarlık. 

Estağfirullah ihtiyarlık değil. fakat 
siz Eminenin muvaffakiyeti ile :neşgul 

- Benim kim olduğumu biliyor muy 
dunu? • 

- En ufak bir fikrim yoktu. 
- Bunu kim i~ etti. Beni kim tanı-

mış. 

- Bence meçhul olan bir insan siz 
Kadriyeyi denizden çıkardığınız zaman 
sizin kim olduğunuzu halka anlatmış. 

Bu mesirede sahnede bl r İspanyol 
asılzadesi olduğu iddia edilen kara ku· 
ru bir genç şarkı söylüyordu. 

Eminenin sevgilisi: 
- Bugünkü bu müsamereyi ben pek 

kötü buluyorum, dedi. Hayri bey: 
- Ben de öyle, diye mukabele etti. 

- Fakat gençlik iyi vakit geçiriyor. 
- Biz iki ihtiyar ve eski moda biça-

reyiz! .. 
- Fakat size şunu söyliyeyim ki ben 

bugünkü gençliği hiç beğenmiyorum. 
- Ben de öyle. 
Onlar da his namına bir şey yok .. 
- Ben de öyle buluyorum. 
- Hayatımı on beş senedir, genç 

kızları tetkik ederek geçiriyorum. Bu
nu niçin yapıyorum, biliyor musunuz? 
İçinde hakikaten iyi bir kalbe malik, 
hissiyatı geniş ve asil bir tanesini bu
layın diye. Halbuki, bugünkü gençlik
te maalesef ne tazelik, ne heyecan, ne 
de bir fevkaladelik var ... 

( A rkaıı var) 
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Turna Mehmedin aşkı 1
17 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

-- Baron Wratisfaw'm hatıraları : 27 ,__ __ 
Türkçeye çeviren: Siireyya Di!men 

Vakıa; onun saray~an ve İstanb~l - J yor .. a~·n.i zamand.a. padişahın manev.i 
dan uzaklaşması, Hatıce sultanı mute- kuvvetını kırmak ıçın: 

hayat ve mukadderatı üzerinde mühim 
rol oynadıklarına büyük bir kanaat 
besliyordu. 

Batıl itikadlar 
essir etmemiş değildi. Hatta dadısı - Şevketlim!. Bir takım nadan ve 
Mahiveş kalfa ile bu mesele hakkında nankörler, hakkı şahanenizde şöylece 
konuşurken: iftirada bulunuyorlar.. sadakatim ha-

Günün birinde (Cezayirli Hacı Ab. Zamanı gelince bu hayvanlar bes- tanbulun bazı semtlerinde ve muay _ 
dullah Şerkavi) isminde bir Arab İ.ı; - lenmek üzere dışarıda, çayırlara çıka- yen bazı saatlerinde kesretle müşahede 
tnnbula gelmişti. Bu Arab, g'Uya (Za- rılmakta, büyüme ve inkişaflanna yar edilen kedi ve köpeklere ekmek, et ve 
yiçe üleması)nın serfirazi idi. dım olsun diye bir nevi merhemle yağ- sair gıdalar vermek adetleri bu cbüyük 

- Yazık oldu. Çok makul kefere idi. sebile. arzederim. 
İcabında akıl danışırdık. Diyerek, kendi uydurduklarını sanki 

Diye, Melling hakkındaki hissiyatını başkası yapıyormuş gibi, padişaha ha-
izhar etmişti. ber veriyordu. 

Sultan Mustafa bunu haber a!ır al- lanmaktadır'lar. Bundan sonra kuyruk sevab:.a nail olmak arzusundan ileri 
maz, Şerkaviyi huzuruna getirtti. Bir ları gayet zarif bir şekilde büyümek- gelmektedir. 

Zaten şu aralık Hatice sultan zihnen Hdkikatcn üçüncü Selimin manevi- hayli göriiştükten sonra: tedir. Hakikaten, şehrin bahçe duvarları 
o derece meşgul idi ki, Melling için yatı sarsılmıştı.. hayalinde beslediği 
bundan fazla bir şey düşünemezdi. büyi.ik emellerin tahakkuk etmesi iç;n, 
Şimdi onun bütün düşün~lerini Tur- o kadar emek ve fedakarlıklarla tcş
na Mehmed teşkil ediyor.. hekimlerin ktl ettiği (Nizamı cedid) meselesinde, 
Ve cerrahlann büyük bir dikkatle te - muvaffak olamamaktan korkmtya baş
davilerine rağmen, cayır cayır "teşler lamıştı. 

- Bir padişahın, cihangir olması i- Türkler; atları dört yaşını doldur • üzerinde adeta sürü:Ier halinde topla-
çin, hangi saatte ana rahmine düşmesi madan evvel kullanmıyorlar. Binaooa- nan bu kedilerin sabahları, erkenden 
ve hangi saatte di.invaya gelmesi ıa. l.eyh hayvanları da daha ziyade işe da- kahvaltı ettikleri ve akşamarı da tek-
zımdır? ~ yanıklı oluyor. Çünkü bizim Bohem - rar toplanarak kısmetlerini beklemek-

Dedi. yada olduğu gibi onlar hayvanlarını te oldukları görülür. Biz de, bir gün, 

içinde yanan, mütemadiyen dalgın 
dalgın sayıklayan bu delikanlının çek
tiği ö~üm ıztırablannıl lı:- aldı'kça 
dilhO.n oluyordu. 

Turna Mehmedi bir an görmek, Ha
tice sultanın kalbine, günlerce devam 
eden bir heyecan vermişti. O anı, bir 
tUrfü unutamıyordu. dm.m meh1l ve 
?nuztarib gözlerinde, sönmiye yüz tu
tan bir mumun ışığını andıran zayif ve 
tnanalı pırıltıyı zihninden çıkaramı -
Yordu. 

Hatice sultanın ruhunu cezbeden bir 
~y varsa, o da güzellikti. Çiçek, deniz, 
lğaÇ, eşya, insan, her ne olursa olsun, 
her güzel şey, Hatice sultanın ruhunu 
Ve hislerini derhal sarıverirdi... Hal
buki, Turna Mehmedin solgun ve u -
zunca çehresinin hatlarında öyle 'bir 
ffade ve mana bulmuştu ki, bunu dadı
sına anlatırken: 

- İşte.. tam kalbimin erkeği.. ara. 
~ıp da bulamadığım ve sadece haya -
lır:?de can verip yaşattığım erkek ... 
Gözlerinin nuru, ok gibi yüreeime 
&apJandı, knldı. 
Demişti. 

ACABA, (YD...DJZ)LAR MI HATA 
ETMİŞTİ? •• 

Padişah ile Hatice sultan aleyhin -
deki dedikodular, gittikçe dehşetini 
•:ttırıyor .. saray muhitinde bile, hoşa 
gitrniyecek akislerle dalgalanıyordu. 
.. ~alide sultan, oğlunun hiç bir şeye 
U~ulrnesine taraftar değildi. Hatta bir 
gdUn, sadrazamı bizzat huzuruna celbe-
erek: 

- Bu, ne demektir?. Hükumet umu
~ d.eyu, ikide birde aslanımı taciz e
h:rs~niz. Bizim bildiğimiz, vezirle~-, 

tikumet işlerine nezaret eder.. patlı. 
'?h ise, sadece zevkU safasile saltanat 
~llter ... Badema, iş için aslanımın ra-
atsız edilmesine razi değilim. 

b· Diye, tekdir etmişti... Öğlunun hiç 
tıır Ş~~den müteessir olmaması için o
ş u hukumet işlerinden bile uzak ya
ltatnıak istiyen Valide sultan, bu dedi
tt~~uları saraya kadar aksetti~ini işit
b ın ?..aman son derecede teliış etmiş .. 
h~nların padişaha duyurulmaması için 
ı; takım tedbirler ittihaz eylemişti. 

\l akat sarayda öyle mühim bir fcsad 
tn ~~ru vardı ki, bunun önüne geçmek 
eı Utnkün değildi. O da, (hazine kahya. 

' Selim efendi) idi. 

ta :Su adam pek küçük yaşında Sırbis
tn~da esir edilerek İstanbula getiril • 
:t:'a~ti. Zeki ve yakışıklı bir çocuk ola
tn· ('.Enderunu hlimayun)a kaydedil
d~~ o:a.da yetişmişti. TaHhi yaver ol. 
de u ıçın gitgide saray rlitbelerinin 
~ r<:celerini terfi etmiş; nihayet (ha
Cen~ kahyası) mevkUne geçmişti. Be
lrjl'ikJi Ve her tuttuğunu koparan bir 
~)tn olduğu için kendisine (Ebe Se-

derlerd1. . 

tes Sultan ~lim a1eyh1ndeki fitne ve 
lıaı~dın kaynaklan, bu saf kalbli ve 
ıad tn tabiatli pndişahı devirmek (ş~h
l'tır e Mahmud) u tahta çıkarmıya ka
~ ·Verdikleri zaman, bu işde Ebe Se
~n:n ~o~ mühim bir rol oynıyabilece
~"'t dusunmilşler.. Ebe Selime veza -
" \JI' d ~ll'ı· al ederek, bu adamı kolayca elde 
~~§ ~rdi. 

~d ıtndi, saraydaki dedlkoduları doğ
an doğruya Ebe Selim idare edi • 

* 
bo _ gençliklerinde yorup ezmiş bulunmu- bilhassa bu duvar kıyılarına giderek, 

Kurnaz Hacı Şerkavi, hiç zma yorlar. vakti gelinre, kedilerin bu duvarlar ü. 
dan: 

Evet .. uçuncü Selim, hayalinde çok . . . . 
0

.. ~aray 6hırlarından sonra hünkarın zerine koşuşlarını kahkahalarla sey • 
büyük emeller besliyor.. (Cihangir) b" - Bundu_ ~lnd~amak,l bızım ıhn, g~~~ vazlık k"'Öşkünü ve bunun ba~ini de rettik. İhtiyar Türk hanımlarının, bir 
Olmak l"stı"yordu. ır şey egı ır su tanım.·· ç v d"k F k t b k t şiş üzerine a""irdikleri işkembe ve ak ·· d b y ld z1 · t" ,...,ab gez ı . a a u, anca muayyen saa - c.-~ musaa e uvunm. ı ı arı ısı.... . . ·g· 'b" · ~~~ı-1 · k k k d Onun bu hayali, pek küçük yaşında v Ierd~ ve kımsenın bulunmadığı zaman- cı er gı ı YlY=-~ erı, so a so ak o-
belirmişti. Ve buna sebeb de, babası edeyim. Size söylerim. }arda olabilmektedir. işte biz bu köşk- laşarak satan aşçı yamaklarından ve-
(üçüncü sultan Mustafa) idi. Dedi. te ve bahçesinde çok göz okşayan man yahud pek uzak olmıyan aşçı dükkan-
Şarkın köhne zihniyetlerini değiş - Ve, dördüncü gün saraya gel1p pn- zaralar, gönül açan köşeler gördük ... larından satın alıp ve bunları uzun bir 

tirmek lüzumunu ilk defa olarak his- dişahın huzuruna çıkarak: Çeşid çeşid ve renk renk çiçekler, çok sopa ucile ve bir takım dualar mırılda
setmiş ve bunu değiştirmek için de jlk - Sultanım!. Şu saat Ye şu dakikada latif tarhlar ve çimenler, akar sular ve narak kedilere uzattıklarını çok defa
defa teşebbüslere girişmişti. Fakat ga- ana rahmine düşen .. şu saat ve şu da- insan elile yarpılmış Qlnıaktan ziyade lar görürdük. 
ribtir ki, bizzat kendisi, şark aleminin kikada dünyaya gelen bir şahzadeye tabiat tarafından yatiştirilmiş koyu ye Keaalik şehir sokaklart,nda, şi~lC' 
saplanıp kaldığı batıl zihniyetlerden (Selim) adı verilirse.. ve o da tahta şil ve nazarrüba korular müşahede ey- takılı çiğ et parçalarının da satıldığını 
kendisini bile halas edememişti. geçerse, (Cdhangjr) dlması muhak - !edik ... Muhakkak ki evvelce buraları ve bunların baz.ı halk tarafından satın 

3 üncü sultnn Mustafa, (Zayiçe) de- kaktır. alihelerin yaşadığı yerlerdir-.. İşte şi- alınarak kümeler halinde uçuşan çay • 
nilen (İlm)e çok ehemmiyet vE>riyor.. Dedi. ir, musiki vesair nefis sanatlerin ma. laklara atıldığı görülür. Biz de bu et 
semada bulunan yıldızların, inc;anların (Ar\:cısı va1") budeleri olan dokuz kızın oturdukları parçalarından alır, çaylaklara atar ve 
~~~===~======================== tahllar! .. İ~efilim~rint~r ~~ ~heywnbnncl~~alarınıkç~ -

MobfJya Yapılacaktır. seçtikleri ı...iişeler~.. mak için birbiri üzerinden uçup yu -

A D T h C • Ta'biatin bu sonsuz güzelliklerini gör varlandıklarını seyretmekle eğlenir -
nkara il ve ari · oğr~fya Fakültesi dükten, demet demet tatlı kokulu çi· dik. 

Direktörlüğünd-en : çekler topla~ıktan sonra bu çok latif İstanbul şehri üzerinde sayısız bir 
A - Fakültenin yeni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobilyanın ka

palı zarf usuli1e münakasası 10 gün daha temdid edilmiştir. 
B - Mtihammen bedel 50017 lira 76 ku~tur. 

C - İstekliler fenni şartname ve re~imlcri almak için Ankara Mckteblcr 
Muhasebeciliği ne 25 lira yatıracaklar Vfl alacakları makbuzla l'" ~ ~ .ilte hesab 
memurluğuna müracaat edeceklerdir. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 ku~tur. 

D - İhale 7 /8/939 Pazartesi günü saat 16 da Ankara Mektebler Muhaselbeci
ıiğindc yapılacaktır. Teklif mektublannın ihaleden lbir saat evveline kadar mez
kfır muhasebecilik veznesine teslim edilmiş bulunması Iazımdır. .-3441:. c5761> 

Anbar inşaatı 
Toprak m:ıhsulleri ofisinden 

1 - Sandıklı istasyonunda yapılacak anbar idare binası ne buna müteferriğ 
işler götürü olarak kap::ılı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. İşbu inşaatın 
kC§if bedeli 54579.20 liradır. 

2 - Eksiltme ev.rakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum MüdürlüğUnden. İstan
bul ve İzmir şubelerinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 16/8/939 tarihinde sıtat 15 Ankarada Ofis binasında yapılacak
tır. Teklif Jru?ktublannı havi zarflar mPkbuz mukabilinde Ofisin mtihaberat 
servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıkları bu ıgibi işlere 
aid vesikaları ve eksitlmeye girebilmek için Ofisten alacakları ehliyet vesikasını 
koyacaklardır. (5823) 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden : l 
Cinr Miktan Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme şekli 

Lira Kr. Lira Kr. saati 

İyat 100 Kg. 780.- 58.50 Açık eksilt. 15 
Muhtclü boy çivi 50000 > 7000.- 525.- Kapalı Z. 16 

1 - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 

hizalarında gösterilen usuJlerle satın alınacaktır. 

2 - Muıhammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve .saatleri hi. 
zalıannda yazılıdır. 

3 - Eksilime 8/VIII/939 Salı günü Kaıbat~ Levazım ve Mübayaat p.ı.be6in. 

. deki alım !koonisyıonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün sözü geçen şulbeden parasız alınabilir. 

5 - Kapalı zarf münakasasına gireceklerin rnülhürlü teklif mektubu kanuni 
ve.saikle % 7,5 güvenme parası makbuzuveya ıbanlka tem.inat mektubunu ihtiva 

edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evrvel kıomisyon başkanlığına 
makbuz mukalbilind-e verilmesi lazımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 gfi. 

venme parasile e'.ksiltme i~in tayin edilen günde mezk(ir komisyona müracaat. 
ları. (5515) 

~ 

J - 14/VII/939 tarihinde yapılan müzayedede 4D lbln k!lo nurda çuval için 
tekfü olunan .fiat haddi layık görülmediğinden arttırma müddeti uzatılımştır. 

II - Ar.ttırma ll/VHI/939 Cuma giinü saat 16.30 da K.abataşta Levazım ve 
Mübayaat Şu'besindekl Alım Satım Komisyonunda yapılaca:kbr. 

III - Mallar heııgün idaremizin Paşa'ba.hçe ispirto :fabrf..kasında görülebilir. 
IV - İstelkliler % 15 miktarındaki güv.cnme pa.rasile arttwma için tayin olu· 

nan gün ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. (5749) 

köşelerin ve bütün bu güzel bölgelerin çoklukla uçuşan çaylakların öldürül -
Türkler elinde bulunmasından dolayı mesine veya onların incidilmesine 

Türkler müsaade etmezler ve söyler
ler ki bu kuşlar (milbarek hayvanlar) 

yüreğimizde acılar duyduk!.. 

* İstanbul gezilerinde, Osmanlı impa- dır. (Arkası var) 

···························································••.! ratorluğu askeri kudret ve şevketinin r'·-------------....:...., 
amudufıkarisi olan «yeniçeriler> in 
kışlasını da ziyaret eyledik: Bu asker
ler bu kışlada büyük bir temizlik ve 

Nöbetçi eczaneler 
--····-intizam içinde yaşamaktadırlar. Silah- Bu rece nöbetçi olan eczaneler şun-

ları olan tüfekler, kılıçlar, harb balta- lardır: 
ları mükemmelen silinip yağlanmış ve istanbal cihetlndekiler: 

be-z silahlık1ar içinde muJıafazıa edil- Şehzndelba.şmda: <Hamdi), Eınlnönün-
mekte bulunmuşlardı. Burada «aC€mi de: <Bensason), Aksarıcyda: (Ziya Nu

ri), Alemdarda: (Esad), Beyaztdda: <A-
ı0ğ'lanlar>a ther tüı'lU as'ken talimirer sador), Faıtılhte: <Hüsameddin), Bakır _ 
yaotırılmaktadır. köyünde: <Hllru.>. Eyübde: (Eyü~ultan). 

Yeniçerilerin bu !arayı; Fatih sull- Beyolia cihetindekl.ler: 

tan Mehmed tarafından İstanb1111un İstikW ca.d.deslnde: <Kanzuk), Yilk _ 
fethi şerefine, evvelce havariyumdan aekkaldırımda: <Venikopulo), Taksim _ 
«Sen Petro ve Pavlo> kilisesinin bu - de: <Taksim), Yenişehlrde: <Parunak -

yan), ŞiŞlide: (Halk), Gala.tada.: (İs -
lunduğu yerde inşa ettirdiği ilk cami- met), Fındıklıda: <Mustafa Nail). Beşlk-
den uzak değildir. ~ta: CNall Halid). 

İstanbulda; büyük ve etraf1 duvar. 
larla çevrHi bahçeler vardır. IBu bah
çe duvarlarının üzerinde ve gunun 
muayyen saatlerinde birçok kedilerin 

Botu.içi, Kadıköy Ye Adalardakiler: 
Kadılı:öyünde: <Halk, Hullisi Osman) 

Üsküdn.rOO: (Öm~r Kenan), Sarıyerde ; 
(Osman), Adalarda: (Halk). 

toplanmış ve kendilerine sadaka ve - ""'=============;:~""' 
recck insanları beklemekte o0duk1arı ,.. "\ 

görülür. Çünkü Türkler arasında iş - S OD p O S ta 
kembe, ciğer ve et parçalarını kayna-
tarak ve bunları tahta kovalar içinde l=:::===:==::~==:===:==:=======ıl 

Yevmi, Siyası, Handi! Te Halk gazeıesı 
şehri dolaşarak «Kedi eti!> ve cKöpek -····-
eti~ diye bağırra bağıra sokaklarda Yerebatan, Çataıçe§me sokak, 25 

satmak adettir. Bu kabil satıcıların ar- 1 S T A N B U L 
kasından daima elli-altmış ve hatta 
daha ziyade k'ö~ğin k~uşrnakta ve 
kend,lerine de yiyecek verilmesi için 
bu adamın yüzilne balanakta oldukları 
görülür. Türkler bu ayak satıcılann
dan aldıkları bu nevi gıdayı köpekler 
arasımda taksim ettikl~ {1ibi bahçe 
duvarları üzerinde bekleşen kedilerin 
hisselerini de vermeği unutmazlar 
Çünkü, dini o emrin haricinde kalan 
bazı boş şeylere dini buyruklar gibi 
inanan bu insan1ar, böyle yapmakla 
yani kedi, köpek, balık, k~ ve sair 
gayri na~ık hayvanilara yiyecek sada
kası vermekle Allah nazarında husu
si bir sevab kazanmış olacaklarına ka
nidirler. Binaenaleyh bunlar yakalan
mış kuşları öldürmeği ciBüyilk günah> 
sayanlar ve bunları, bir nevi «fidyei 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bntiln hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

--··--ABONE FıATLARI 
1 e a 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKlYı: 1400 750 j()() 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli pefindir. Adreı 
deliftirmek 25 kuruştur. 

1 
Ay 
Kr • 

ll50 
270 
800 

Gelen •OTak wm verilme:. 
i lanlardan meı'uliyet alınma%. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilivesi llzımdır. 
necat> verir gibi, satın alarak azad et- , ............................................ , 
meği tercih ederler ve bu hareketi i Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
cbüyük sevab» addederler. Kezalik ·ı Telgraf : Son Posta : 

• Telefon : 20203 j 
bunlar balıkla~ için de sulara ekmek ;, .............................................. •' 
parçaları atarlar. İşte Türklerin; İs - ~ ...... ______ _____ _, 
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POskOlsOz ısmailin maceralan Bayrak yarışlarına niçin 
ehemmiyet vermiyoruz? 

Yuaıı: Ziya Şakir 

Büyük Harb devam ederken 
.;>imdi, düşünüyordum. 

Seyircilerin olduğu gibi müsabıkların da çok zevk ve 
heyecan duyduğu bu müsabakalar memlektte atletizmi 

· hızlandıracak en faydalı hareket olacakhr 
- Böyle bir adam, nasıl tehlikeli o

labilır ... Herhalde bu adamı; daima 
rnenfı taraftan eörüyorlar .. ve daima 
yanlış tahlil ediyorlar. Zavallı deli • 
kanlı ... 

Diyordum. Hatta, onun hakkında iyi 
hüküm vermekte o kadar ileri gidiyor
dum ki: 

- Sarraf yahudinin gözlerine kül 
serperek paralarını alıp kaçması, za
ruretten ileri .gelebilir ... Meşhur ke
lamdır. Açlık sofuluğu bozdurur, der
ler .. uzun zaman dağda gezerek eşki
yalığa veltenmesi de, cehalet ve çir -
kin ören ekten ileri gelmiştir... Eğer 
vakti €' fena arkadaşların arasına düş
me~e idi, esrarcı ve kumarcı olmazdı. 
Bngünkü kötü şöf1reti de kazanmazdı. 
Çôk yazık olmuş bu talihsiz delikanlı
ya ... 

Dıye, düşünüyordum. 

I 

* 

mizden alınmış; merkezi Bandırmada ıyahud ihbar edilen evi basıyorduk. Fa
o~an. ( 5 i~ci ordu )nun emrine gönde. kat her defasında da muvaf.fakiyetsiz-
rılm1şlercli. likle karşılaşıyorduk. Berilin sokaklannda gew; kızlar anısında yapılan bayrak yarı§lanndan biri * Nihayet, bu muvaffakiyetsizliğin se- Atletizmde en zevkli yarışlar ve mü daki milli küme şampiyonası maçı, De 

iJ.J{ ÇARPIŞMALAR Asker kaçaklarından şikayetın mih- beblerini keşfettik. Püskülsüz İsmailin, sabakalar muhakkak ki bayrak koşu - mirspor kalecisi Necdetin hakeme te -
verini Püsku''lsu"z fsmaill te.c::kı·ı -..J· çok mu··kemm-"'l bı·r te·c::kfll!t kurduguw nu larıdır. Seyirciler kadar musabıklar cavüzü ile yarıda kalmış, ve Futbol 

Bu c;ırada, büyük hadiseler biribiri. ' "' '1..--uı - ""' "' a yordu. İsmail, bu haşeratın en azılı _ ve her tarafa gözcüler koyduğunu öğ- da bu yarışlardan zevk almaktadır - Federasyonu da bu maçı 30 Temmuza 
ni takibe başladı. 

1 
b rendik. lar. Ve bunlar, ekseriya 4X100, 4X400, bırakınıştı. 

Hükumet, Cihan Harbine girdi. arını aşına topluyor.. Tahilde, Reji meydanına k k k 
w b d k. ın-n nasıl ad m d t k.b Balkan bayrağı müsabakaların mer -

Çanakkale, son derecede ehemmi - çı aca 50 agın aşın a 1 ~ ' ı a ım onu a ı e ça- kezi sikleti olurlar. 
yet kesbetti... Bursa vilayeti, Çanak _ kahvede büyük mikyasta kumar oyna- lışıyorsam, o da ayni suretle adım adım Muhtelif şekilde bayrak yarışları 
kalenin belli bı:ıc::lı istinad noktas1 idi. tıyor.. esrar alemleri de devam eyli - beni takib ettiriyormuş . '""' rd , · vardır. Beynelmılel olanları şunlardır: 
Onun için Bursanın da vaziyeti değiş- yo u. Gözcülerine verilen talimat, şu: 4X100, 4X20-0, 4X400, 4X800, 
ti. Adeta, bir garnizon haline geldi. Polis müdürü Hüsnü beyle sadece _o, yanında polisler ve askerler ol- 4XI 500 metrelerle bunlara tekabül e-

Sonra.. Bursa vilayetm~ /bulunan vazife dolayısile temas etmiyorduk. d d · duğu halde, Samanpazarı tarafına dogw - en yar alar cinsinden bayrak yarış -
Ermeni komikcilerinin fesad teşkilatı aynı zamanda, samimiyetle sevişiyor- , 
keşfedildi. Silah depoları, fedai teş - duk. Bu iki başlı bagwlılıgwın verdigıw. ru gelmiye başlar başlamaz, derhal ko- ıarı. .. .. şup haber ver·n· Bu dortlu bayrak yarışlarının mü -
kilfıtı, muhabere evrakları ele geçirildi. gayretle, artık asker kaçaklarına karşı 1 ız.. . him bir faydası 0 mesafeler üzerinde 
Gerek Bursada (Kırmızıfener) de ve şiddetle mücadeleye karar verdik. Ve Anlaş.ılıyordu kı bu gözcüler, vazi- fazla adam yetiştirmesidir. Meseıa 
gerek Bandırmadaki divanıharblerde derhal harekete g tik. felerini çok büyük bir meharet ve sü- dört tane 100 metreci olmadan 4X100 
yapılan tahkikat neticesinde; itilaf dev- - eç ratle ifa ediyorlardı. Çünkü, daima yol bayrak yarışı koc::ulamaz. Bu takımın 

Asker kaçaklarının tam merkezini "' Jetlerinin kuvvetleri Çanakkaleyi zor- larımızı tebdil ederek Samanpazarına karşısına da bir ikinci ve üçiincü ta -
larken, Bursa vila.uetindeki Ermeni teşkil ettiği için, başlıca hedefimiz b k k k # da J p·· k··\. ·· ı ""' ' kah as ınlar yaptığımız zaman, bastıgwı • ımı çı arınca o mesaı.enin a mı ar -
komitecilerinin de memlekette bir 1·s. us uıısuz smaııın vıesi idi. Ge- mız yerlerde kimse bulunmuyordu. tıyor demektir. 
yan ve ihtilal çıkararak Çanakkaleyi oe, gündüz; sabah, akşam, gayri muay- (Arkası var) Bizde de her mesafede fazla müsa -
arkadan vurmıya hazırlandıklan ta - yen zamanlarda, kahveyi basıyorduk. bık yetiştirmek, her klübün oldukça 
hakkuk etti. Bunun üzerine de, tehcir Fakat, kimseyi bulamıyorduk. Açık muhabere: çok atleti bulunmasını temin etmek i-
gürültüsü başgösterdi. En itimada şayan kadın ve erkekler- çin senelik bir bayrak koşuları ~ampi-

Bu hadisat arasında öyle müteferrik den müteaddid muhbirlerim ve ajan- <Eski Bursa lkornlser mwı.vinlertnden, hl- yonası tertib etmek lazımdır. 
işk birbirini takib ediyordu ki; gün- !arım vardı. Bunlar, sık sık ihbarlarda len Eskişehirde lcomtser Hatw Hasan imzalı Atletizm müsabakalannda sık sık 
1 k 

. 1 bul 1 . ..l B 'hb mektub sa.hllblne:) t d'0f t•W• i k' ı b" ö erce yeme ycmıye ve gece erce uy- unuyor aruı. u ı arların üzerin- · Mek.tulb . esa u et ıglm z va a ar ıze g ster-

k k
•t b ı d k den d k"k in: :ı..- d k h unuzu aldnn. Istifade edeceğim d" k" b"'tü" 1 b • u uyumıya va ı u amıyor u . • a ı a 6 €Çurne en a veyi ve- AlAkanıza ıtıeşek'kürler ederlm. z ş · ı ı u n sporcu arın ayraıc yarış-

Artık asker kaçakları çoğalmıya baş- · · larına karşı büyilk bir merakı vardır. 

lamıstı. Bunların arasında, Bursamn ~~~~~~!~~~~~~~~~ ~~ Mesela bir klübün bayrak yarışına iş-en namlı ve elleri kanlı bıçaklı bir ta- Gunun Bulmac~SI tirak etmek için çıkard1ğı atletlerin 
kım kimseler de vardı. Bir doktorun günlük mecmuu üç kişidir. DCSrdüncü adamı 

Bunlar, bir köşeye çekilip saklan - bu1mak için fütbolcülere müracaat e -
makla iktifa etmiyorlardı.. Tahilde, 1 2 8 • r, 41 7 8 9 ıo notlarından dilir. Onlar da takımda koşmaktan çe-kinmezler. Ve atletizme dogruw bir a -
Samanpazarında bir takım kahvelerde, 1 ı===============I şehrin hücra mahal~lerinde izbe gfbi Vgku [ k dım atmış olurlar. Balkan oyunlan sı-
evler ıe toplanıp kumar oynuyorlar, 2 SUZ U • • • rasında fütbolcü Vehabın Türkiye 
esrar içiyorlar, hadiseler çıkarıyorlar.. 8 UY\ku vtıcudU dinlendiren en b{}yük bir 4X400 bayrak takımına girişi gibi. .. 
(Atpazarı) denilen umumhanelerde -' !~=l.kk~a:;!;~~:ço~yk~::e~ Şayet bayrak yarışlanna büyük ehem 
cirid oynuyorlar .. hatta geceleri tenha 6 mh!rleri defetmek, beyin yorgunlu.klan- miyet verilirse atlet mevcudu da hiç 

6 gid k 
belli olmadan kendi kendine artmış o -

sokaklarda gelip geçenleri soymak için nı enne ve insanda kuvvet. Qalışnalt 1 7 için y~miden enerji iktisab etmek mfun - ur. 
pusular kuruyorlardı. kün olur. Yine bayrak yarışlarının fevkalAde 

O tarihte polis müdürü olan Hüseyin 8 Uyltunun zamanı gecedir. ve taran - halecanlı ve seyri de o kadar ezvkli o. 
Hüsnü bey ( 1) ile daimi temas halinde 9 lılctır. Oündm uykusu in.sanı dinlendir- luşu seyirci miktarını bir hayli arttı -
idim. Bu çalışkan zat ile Bursanın fe- 10 mcz. Gece ele'k.trikler Vi! ı.şıklar altında rabilir. 

d 
A l uyumak da kezalik asabı dinlendinnedi-

akar zabıta memur arı şehrin emni. ği gibi gözler üzerinde de fena tesir hasıl Atletizm müsabakalarında daima 
yet ve asayişini muhafaza edebilmek Soldan sata n yukarıdan aşatı: eder. mevzii bir şekilde cereyan eden atla -
için var kuvvetlerini sarfediyorlar, fa- 1 - Güzünü budaık:tan sa.kınmıyan. uykunun miıddeU büyüıklerde asgarl malar ve atmaları kimse seyretmez, 
kat bu kuvvet kafi gelmediği için, yor- 2 - Hemen - dell:.lıı cemı. yedi-seki% saattir. Yedi saaıtten eksik diyebilirim. Fakat stadyoma gelen bil-

i kl d d 
3 _ Masada yuvalrla.klarla oynanan bir uyku nomnal ıı.ddedilmemelidir. Ve se- ı·· h Ik b k 1 d d 

gun u arı erecesin e muvaffakiyet bebini axaştırımalıdır. un a ayra yarış ann a yerin e 
gösteremiyorlardı. oyun-ıstmlerden sıfa.t yapnuya ya - duramaz, aya;ıh. kalkar, hiç bir futbol 

bir lAhlka.. Ç.Ocuklarda ıbu müddet yaşlarına göre 5a 
Asayişi ihJal edenler, asker kaçakla- rıyıı.n değişir. Pek küçüklerin bütün ömürleri maçında görmediğimiz heyecanla he -

f - Saha-kamer. l k 1 ed rı olduğu için bunlarla mücadele et - beslenmek 'Ye u;yku ile geçer. Da.ha bü - ecanlanır, oşucu arı teşci er. 
mek bize aid bir vazife idi. Fakat bi - 5 - Söyler-düşman. yüdükçe Hd yaşından sonra uyku müd- Bir bayrak yarışı şampiyonası ter -
zim de kadromuzun genişlemesi ve e - YemLn - tenalıt det! on iki saatten ek~ olmamalıdır. tib etmek memleketimiz atletizmi için 

~ .a... 7 - Lfıab. Sekiz yaşına kwclar bu müddet nihayet çok faydalı bir hareket olmuş olacak-
kuvvetıendiriJmesl .şu taram dursun, on on .bir saate kadar inebilir. Fnlmi 
H .. lim beyle Bahaeddin efendi de eli- 8 - Sahlb-ödev. yedi-sekiz saatlik bir uyku genç çocuk- tır. Bu suretle de en temiz sporu Tür-

l Bu za.t, Bursa poUs müdürlüğünden 
İst bul polis müdüriyeti (Seyriioofec şube
si) nüd\iriyetine nn'klemılşıt.i. Bir müddet 

.ı.zltede kaldıktan sonra, mütareke dev-bı 

rlı • \"e Yunanlıların imali sırasında tek -
X>lis müdüriy<?tine celmiŞt.tr. Son de -
t! hamtyetli ve ta.mamlle m11Uyet.per -
•lan ıbu zn,tın böyle bir ga.flet göster -

rar 
rec 
ver 

9 - YükseMımek-en bfty!ük kara hayvanı. ınr lçln azdır. Uyku yemekten lil.akal 1kl kivcde popüler olmuş ~rebiliriz. 
ıo - İşk~ rengi. buçuk saat sonra başlamalıdır. Birçok Bayrak yarışlarına klüplcrden ziya-

... -. ana ar g.,... ... ,,vruz çocu ara yemek de en iyi şekilde iştirak edecekler mek Geçen bulmacanın balledilmi., "eklı" ·. ı ;;...r""" ki kl 
Soldan s:ığa: verir vemıeız deMal ağzını silip yatın - bl k rl kk··11 d. B'. 1 yorıar, bu dOğru değildir. Bi111as.!a asabi te er ve as e teşe u er ır. oy e 
l - Semrrver-Ba 
2 - Em a.net,.sa.n 
3 - Mlm.ar-ıkn.rl 

4 - Anacak-dil 
5 - v - nsaıet. 

6 - Arakel. 
7 - Trum.-ıtaka t. 
8 - Sl:f-yanttk. 

~ocuklarda bu hal kfı.bus ve sıkıntılı bir bir adımı Atletizm Federasvonundan 
uyku husule getirir ve uykudan bekle- beklemekteyiz. Cehti R. Şahingiray 

nllen maksadlar böylece kısmen ka.ybo _ Galatasaray _ D. Spor 
hır. Yemeklerden sonra. çocuk hiç ol -
mazsa lbir saat kadar oyala.ıun.alıdır. 

cnab 1.st1yen okuyucularımın po.na 
pulu yollamalarını rlca ederim. Ak.al tat
dird& 1.stekleri mukabeleall kalabllll. 

maçı T eşrinievvelde 

Ankaradan mıntakaya gelen haber
lere göre bu maç Teşrinievvele talik 
edilmiştir. Teşrinievvelin ilk hafta -
sında iki klüp karşılaşacak, bu suret -
le 1939 yılı milli küme şampiyonu ta
ayyün etmiş olacaktır. 

Diğer uı.raftan hadiseli maçın mü -
sebbibi olan Necdet hakkındaki ceza. 
hakem raporunun tetkikinden sonra 
tahakkuk etmiş olacaktır. Bu hususta 
Galatasaray klübü de tenvir edilmiş • 
tir. 

Adalı lar arasında yuzme 
mu sabakaları 

Beyoğlu Halkevinden: Evimiz spor şu
besi tarafından tertib edilen Adalılar ara
sındaki yüzme yarışlan 13/8/939 Pazar 
günü He)fueliıada plljında yapılacaktı~. 
Bu yarışlara girmek istiyenlerin yanş ta
rihinden nihayet iki gün evvelisine kadar 
hüviyet ruzdanlarile Evimize veya Hey -
beliada plajında t. Bakıra müracaat ede
rek kaydolumnalarını rica ederiz. Tayin 
edilen tarihe kadar müracaat etmiyenler 
yanşa ;iştirak edemezler. 

Program: Küçükler - 16 YBflD.8 kadar 
(16 dahil): 

50 - metre ser.best, 100 - Serbest, 200 
Seri>est, 100 - Sırtüstü. 100 - Kurba -
ğalama, 4X100 - Bayrak yarışı. 

BüyUkler - 17 yaşından itibaren (l'I 
dahil): 

100 - Metre serbest. 400 - Serbest. 
1500 - Serbest, 100 - Sırtüstü, 200 -
Kurbağalama, 4X200 - Bayrak y~ 
Atlama - 3 metre Tramplen. 

Bayanlar: 

100 - Metre seribest, 100 - Sırtüstü, 
100 - Kurbağalama, Atlama - 3 metr• 
Tramplen. 

Kürek teşvik müsabakaları 
Su sporlan ajanlığıı tarafından ha.zıt" 

lanan kürek teşvik nXisalbakalarının ikin .. 

cisi Pazar ,günü Yenikapı sahillerind• 
yapılacaktır. 

İzmit kü.reklçileri müsabaka harici ot
mak üzere bu yarışlara gimıek arzusun" 
iihar etmi~er, ajanlık ta bu müracaatl 
kabul etmiştir. 

Serbest güreş birincilikleri 
Serbest gür~ş İstanbul şampiyonluğd 

müsabakaları evvelki gün yapılmıştır· 
Müsabakalara Perşembe ve ewnarleJl 

geceleri devam edilecektir. 

Vefahlarm kongresi 
Vefa İdman yurdu Ba.şkanlığınd8Sl 

(9/7/1939) tarihinde top!anar&k ger.i bt ı 
rakılan kongremiz (5/8/1939) ~ 
si günü saat (16) da Şehzadebapd~ 
Yurd merkezinde toplanacağından biltöO 

m . hepimizi ve hattrı blma.t kendisin! mü
t • Ir etım~l:r. Bu gatlet.1nln cezasını p& 
a<. bir surette çekmiş.. omıa.nıı lmpa.rator-
1 :ığ ınun sukutundan sonra, kendisine işten 
el çekUrlldiği için maalesef, sefalet içinde 
&erki ha.yat etml§tir. 

9 - K~moJ - Ba. 
10 - İt-latarna. ~-------------~----

yapılacak 
G .. .' ··---ray ile Demirspor arasın -1 ~·.ı nlerin teşrifleri rica olunur 



1 Ağustos 

TÜRKiVE 

KIZILAY CEMiYETİ 
UM UMI MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak verem pavyonu 
bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 142432) lira ( 41) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 

C - Umumi fenni ve bususi şartnameler. 

D - K~if cetveli. 

E - ı - adet 1/500 vaziyet planı ve 1-4 adet l/50 tatbikat planı 
(Cepheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de -
posu Müdüriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kızıl
ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil ihale 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 837 t lira 62 kuruş muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt
me kcmıisyonuna göstermesi lazımdır. 
A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 

bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilayet ehliyet 
komisyonlarından alınmış fenni ehli yet vesikası. 
B - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazıh saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu Müdiriye-

tinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecekUr. Posta ile gönderile-
cek makbuzforın nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lftzınıdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul L·manı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma komisyonundan : 

A - Merkezimizle mülhakat için 25 ton çulbuk kiiılrurt alınacaktır. 
tün beher kil'osunun tahmin bedeli (15,5 'kuruştan) umumunun tutarı 
liradır. 

B - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız aurur. 

Kükür
(3875) 

C - Eksiltme 13/Ağustos/93!.l Salı günü saat 14 de Galatada Karamustafa-
Paşa sokağında mezkur merkez satmalmıı komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olacaktır. 
:E - Muvaldrnt teminat parası 280 lira 63 ~uruştur. 
F - Eksiltmeye girP.ceklcrin 1939 sen esi Ticaret Odası vesikalarını gösterme-

leri §aırtıtır. (5735) 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. İstanbul Levazım ,... 

Amirliği satın alma komisyonundan 
1 - 306 çift erkek kolcu fotinile 20 çift kadın lkx>lcu iskarpiııinin 14/8/939 Pa-

~rtesi güın.ü saat 10,30 da açık ebiltmesi yapılaca'ktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 1499 lira 60 kur~ ve ilk teminatı 113 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyonda dır. Görülebilir. 

4 - İSt&lilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanuni vesl'kala
lile lbirlikte Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han !kat 2 deki ık.omisyona 
g~hneleri. c~351> 

Türkiye COmhuriyet Mer 

SON POSTA Sayia ' 1 :1 

TÜRKİYE 

KIZILAY CEMİYETİ Ankara Radyosu . { 
0:°: u:::j:K•;ı UMUMi MERKEZiNDEN. 1ı 

T.A.Q. 18,'H m. Ut• Es. IO K.w. 

T.A.P. 31,70 m. 9465 KC3. 20 Kw. - Eksiltmeye konulan iş: Hey!beliadada inşa olunacak verem l>avyonu 

PERŞEMBE 311119 ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) kuruştur. 
12.30: Program. 12.35: Tiirlt milzfil: ı - 2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 

Osman beyin - H02.:7Am peşrevi. 2 - ımmen A - Eksiltme şartnamesi 

l Şen - Hüzzam şa.ritı: Siikiinla geıçıen &n -
rüm. 3 _ SalA.hatUn Pınar_ Hilz7.am ~: B-Mukavele projesi 
A.Şkınl& sürünsem. t - ......... - Santur 'tak C-Umumi fenni ve hususi şartnameler 
siml 5 - SalAıbaıW.rı Pınar - ~umam ..m: D - Keşif cetveli 
Ü'mlıHnt ~- 6 - Fan Kapaııeı -
cHilı:r.am tarla: Bilk1üm bQkliim ISll'm& ea - E- 1 aded 1/200 vaziyet plfuıı, cephe ve maktalar dahil 24 par-
çın. ıs: Memleıkeıt a.a.t. Ayarı. aJam w mdıe- ça 1/50 tatbikat plinı 

orolojl ha'berleri. 
13

·
15 

- l4: Mür.a O[anıpk fstiyenler bu evralo 13 lira 27 kuruş ~l mukabilinde Ankara-program - Pl.) 19: Program. 1.9.05: Müziıt 

(Oda mfizlti - PlJ ısı.30: Tfuic müzill (Jl'a - da Kızılay Genel Merkezindeıh İstanbulda Kızılay satış deposu mü-
sıı heyıeıt.l.> .20.15: Konuşma <2.lraü aat1.> diriyetinden alabilirler. 
20.30: Memleket aaa.t lyan. ajans ""' met&- İ 
oroloJi haberleri. 20.50: 'Mı* müztll: 1 _ 3 - Eksiltme 10.8.939 tan"b.li Perşembe günü saat 15 te stnnbul Kızı" 
......... - tsfalhan peşreıvt. ı - Arif 'be1 - is lay hanında Kızılay deposu müdiriyeti nezdinde müteşekkil ihale 
rnhan fQ2'kı: Qı.nd& baslyet mı ..... 3 - komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
Mahmud CelMetıtm Paşa. - İsfnllan şam: ııf ~k ·ı k 1 rf lil 1 caktır 
Dili biçare senin için. 4 - Ra.hıınl bey - İs- - .ı:; sı tme apa ı za usu e yapı a • 

tahnn şa.l'lo: Etme bey.hurle figan. a - ...... S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin ı 3865 lira 88 kuruş muvakkat 
... - Kem~nçe taksimi. 6 - Sadettin Kay - teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt. 
nü: - İsta:han .şarJcı: Ulu det. 7 - ••••••••• - rne komisyonuna göstermcsı lazımdır. 
İsfaha.n tarkı: Fesleğen ekrllm cft! bı.ttt. 
8 _ ..... , ... _ İsta!ban 882 sematst 9 _ De - A - En az bir parçada 200,000 1iralık bina inşaatım iyi ve tamam bitir-
de - Gülizar tınrkii: Bivefa biç~ bkfat. miş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilayet ehliyet komis-

i ıo - Dede - ooıı..r tüıtii: Nazlı nazlı se - lanndan alınmış fenni ehliyetvesikası. 
klp gider. 21.30: Konuşma (İktısad sa.atı> d Od 
2u 5: N*ll pllkla.r _ R. :!l.50: Müzik <Bir B-Bu seneye ai Ticaret ası vesikası. 
operet seleksyonu - PU 22: Müzik <Küçük 6 - Teklif mektublan yukanda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
Orkestra - Şef: Neci> AÇkm.) ı - wıa.t - evveline kadar İstanbu1da Kızılay hanında Kızılay deposu müdiri-
hcr Schrader - .Mtşam iizıerl <Ha:mıt puça.·) 
2 _ Levtne _ Humoresk. 3 _ aet.hard wınk yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komis-
ıer - Donna Şikita - İspan)Ol üvertürll. 4 - yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndcri-
Rublnsteın - Kost1iınlü balo süitinden - To- kb l 3 
rendor ve Endülüs. 5 _ Fritıtz Kqpp _ Yaz lecek ma uz arın nihayet üncü maddede yazıh saate kadar gel _ 
akşamı 6filti. 6 _ Jac ant _ M~ 1btjşa. - miş alınası ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ıa-
mı (vals.) 7 - Jac Grit - Marş. 23: &m a- zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Jnns haberleri, ziraat, eSham, taılwilAıt, knm ...... lilll•••••••••••••••••••m••••••••JA blyo - nukut lborsnsı (flat..) 23.20: MUzık · -
(Cll2t>:ı.nd - Pl.- 23.55 - 24: Yarınki prog 
rom. ....... ._.._......_ ..... ._ ..... --...... _ .... ...,_ ___ _ 

llan Tarif em iz 
Tek sfitun santıınJ . ................... ······ 

Birinci •ahi.le 
I kinci •ahile 
Üçüncü •ahüe 
Dördüncü ıahile 
iç sahileler 
Son sahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

• 
)) 

)) 

ll 

Muayyen bir müdde: zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak

lar ayrıca tenzilatlı hrifem.izden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edil.m;ştir. 

Son Posta'nın ticari ilanlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tıincılık Kollekttr ŞJrkeU 
Kahramanzade Han 

Ankua caddesi 

Bankası 

Üniversite Rektörlüğünden 
Türk inkılabı tarihinin ikmal imtihanları 8/VIII/939 Salı günü snat 9 da Ede-

biyat Fakültesinde yapılacaktır. Alak efor talebeye il:in olunur. (5794) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

12.000 kilo tutya 'beyıazı tarihine raslıyan Salı günü saat 14,30 da 
29.000 lkilo kristal !bezir kapalı zarfla almanak üzere eksiltmeye 
7.000 lkilıo neft konulmuştur. 

15.000 kilo ham bezir 2 - İlk teminatı (3324) lira olup şart-
1.000 !kilo kaynamış bezir namesi hergün komis)ondan 222 kuru~ 
2.000 kilo kn.,.,.,.ın üst;:ı>..""' 

-y- ""~-... bedel ımUka'bilinde alın bilir. 
9.000 kilo kaba üstübeç 

2{i.000 kilo aily€n tozu 3 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunun 
40 Qcilo glotelin tarifatı dahilinde tanzim eddecekleri ka-

40 lk:ilo helyo.gen Blau palı tek if mel.'tu'blannı en geç OeJli gün 
1 - Tahmin edi1en 'bedeli (44.320) lira ve saatten bır saat eV\('line kadnT Kn

olan yu!karıda cins ve. miıktan~ ~azılı 101 sıınma~da bulunan komisyun lba!jkanlı-
kalem boya malzemesı 15/Agustos/939 ğına verııneleri. (5636) 

1 fstanh~i Ko'.°utanlığı ilii.nları 1 
1stan~ul komutanlığı bır:iklen 1çm j . Çatalca m."stahkem .mcvkıi b liklori 

29 - Temmuz - 1939 Vaziyeti 

61.700 kılo patlıcan, 61,_700 kı o ayşc ka. içın 19000 kilo patlıNın. 19000 k 
0 
ay~ 

dın fasulyesi, 14,000 kilo domates, 230D kadın fasul esi 8500 k'l d 
kilo yeşıl sivri bföer, 5000 kilo ibamye sa-ı k"l . . Y ' 1 0 omntes, 1000 
tın alınaca'ktır. Kapalı zarfla ihalesi ı 0 yeşıl sıvri biber, 2000 kilo bamya sa. 

AKTiF 

.\ltı.n: Safi k.llogram 17.179.910 

bANJcNOT 
'11'AJa.ıx 

l>..b.udeki Muhabirler: 
~t Uram 

llartçteld Muhabirler: 
.\ltın: Sa.fi kilogram 9.058.321 
~tı?ıa \abTlll bbll eerbeat 
ıso'1&1tr 
~!r dôYlller .,. Borol• tılrlns 
-.ı1eıerı 
111lZfııe Tahrillerl: 
~hde edilen eTratı ıı&kdJn 
ll'fUıtı 

::nunun ı _ 8 ıncıı maddele

"*~ teTtık&n hutne ı&mtından 
-.ı tedtnı 

Se11ettat cumam ı 
t1c.uu SENl:DAT 

' ~e Tah'riüt Cüsdam : 
4 <Deruhde edilen evrakı nalı:-

- fc1J1enın lı:ar41lığı E.!ham ve 
' <TahVUlt itibari kıymetle) 
4"-""':_~rbeat uham ve tahvlllı 
·~lar: 

llatı 41 neye kısa vadeli avans 
~ tııı ve Dörtz &serw 

~ Uzertııe 
.... L lar: 
~teuı~ 

24.164 917,95 
20.028.288,-

1.504.071,83 

370.705,54 

12.741.252.48 

2.417,71 

3.536 405,73 

158.748.563,-. 

17.228.027 .-

184.678.275,51 

43 694 Hl,47 
7.517.080,97 

3.244.000,-
22.869,42 

7.808.722,-

Lıra 

45.697.277,78 

Sermaye: 
htttyat Ak~: 
Adi ft fevkalA.de 

Husus! 

PASİI' 

Tedarilddd Banknotlar : 
370.705,54 ~nıhde edilen el"mkı :rıatdt;re 

1 
Kanunun 8 - 8 1ncl maddeleri 
De tevtllı:all hu!nt tarafınd.aD 
.nı ted1yat 

16.280.075;92 

Deruhde tdllen nrm nakdlye 
b&tıyut 

X&r'fWlt tamamen aıtuı ol&n.k 
11heten ıeda"rille nzedllm 
Reesmnt multabW llbeten tedL 
l'&sed. 

Türk Llnım Mevduatı : 
141.520.536r- Dövb :taahhtidatı: 

1SU78.275,51 

51.211 .522.44 

II.075.591,U 
4.500.000,-

16.487.132,70 

'21.771.117,31 

Altına W.Jn111 lı:abll d6Tillet 
Difer d6Tlller n al&ea.tlı kllr1nl 
'bat:1JeJm 

lllllatellf 1 

4.217134,25 
6.000.000,-

158.74.S.563,-

17.228.027,-

HJ.520.536,-

19.000.000,-

69.000.000,-

3.933,82 

85.996.385,05 

J T emmm 1938 tarihinden itibaren: 
..... M4Wi 9' 4 Altm t...tn• 9' 1 

7 / Ağustos/939 Pazartesi günü saat 15,30 tm alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
Lır 1 da yapılacaktır. Muhammen tutarları 7 /Ağustos/939 Paıar si günü saat l" e 

15.000.000,- mecmuu 11000 !iradı... yapılacaktır. Muh en tutarı rı m c.. 

İlk teminatı 825 liradır. Şartnamesi muu 3755 liradır. İlk tE"minntı 282 liradır. 
her gün komisyonda görülebilir. İstekli. ş 

l0.2l 7•13 .... .,ı: akb artnrunesi hergün kom is) onda görüle. .,,_, lerinin ilk teminat m uz veya mek - İ 
tublarile 2490 sayılı kıınunun 2.3 mad • bilir. stcklilerinin ilk teminat makbuz 

229.520 538.-

35.425.413,19 

86.000.818,87 
95ı607.715.-

421.mıU,31 

delerinde yazılı vesikalnrile beraber iha. veya me'ktublarile 2490 sayılı kanunun 
le günü ihale saatinden en az bir saat ev. 2.3 maddelerinde ) azılı vcsıkalarile be. 
veline kadar teklif mektublannı Fındık.. raber belli gün ve saatte Fındıklıda Ko.. 
lıda komutanlık ~tınalma komisyonumı mutanhk Satınlma Komisyonuna ge~ 
vermeleri. (5355) mele.ti. (5356) 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu İlanları 
Cinsi Miktan Beher .kilosu 

ki o K. S. 
Patlıcan 40,COO 5 
Ayşe kadın fasulya ~0.1QO g 
Domates 24,0 O 5 

Bamya 3,000 12 
Sivn biber ~OıJO 5 
Dolmalık biber =,ooo 5 

lt.Iuhammen be 

2000 
3600 
l!!OO 
360 
15() 
10(1 

l - SeJimıye garnizonu b:r!ık :-.le H :ı süet h 
nlz Boğazı bir1Ht1Prı ihtıy cı içın ş namesi mucibınce yuk 
tan yatılı altı ka!em sebze k pa ı zarf t ı e cksi!.tnuıye k ulmuştur. 

2 - .Muhammen bedellerı hi%alannda gosteri mi~ olup muvakkat temınatı 
655 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltme 4/ Ağusto.;/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat rn te Seli _ 
miye tiimen satınalm:ı komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün komisyonumuzda görülebilir. 
8 - MühUrlU teklif melctubunun Jmnuru vesaik ve Uıninal makbuzu veya 

banka mekttrbunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme .saatinden bir saa! 
evveline kadar komisyon başkanlığına verilmesi lazımdır. (5399) 
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iokıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaza 
karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tath kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek ahnabilir . 

.. 

Türkiye Ses Kraliçesi 

BAYAN HAMiYET · VÜCESES 
Memleketimizin her tarafında ae•• ıeve dinlenen ve çok bllyQk 

rağbete mazhar olan kıymetli muganniyemiz, Türkiye Sea 
Kraliçesi, Bayan Hamiyet Yüceıes'in bazı pllklarmı 

muhterem halkımıza takdim ekmekle ıeref duyanz. 

AX 2102 AX 2143 
Bir sabah uyanırken 
Ne kadar bekledi göynnm 

AX 2126 
Cnlmeseydin açılmt1zdı bu güller 
Yollarını beklerken 

AX . 2118 
El& gözlerine 
Saçlarıma ak <t:Uşttl 

SAHİBİNiN 

SellJll verdim selam almaı 
Oöz.ler var anam gözler vu 

AX 2149 
Gemiciler birinci kısım 
GemlcJler ikinci kısım 

AX 2154 
88'fda ateşi 
GOrdtım ben senl 

SESİ 

~~ÇOCUK HEKiMi 4m~ 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4: 

Pazardan maada hergtın saat 16 ten 
sonra 'fel: 40127 

MGtenaslp bir ~ndam 
'· ReuıHI Korsıı..ı (Oalııe) .,. I<•· ••rl•rl •Gcud• ııluııahc&• tıeııObl 

tıml• ıd•'· ı ... ıınll§lu lıale .. o-lın•k· 
eıaııı wOcutıo •uMUf8lıP H e.ettı ... 

tFırıtıar: 1<.fnırlır e 11 ...... 
•-•'" (Oıl,.ı) ıllt)ıınle ...-r 

26 Nl'HH IUlı--.., 

.......................................................... -.. 
Son Posta Matbaası 

Neırlyat Müdürü: Selim Ragıp E?Mf 

ABİP S. Ragıp EMEÇ 
S LERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

iNHiSARLARIN 
· Halis üzOm ve Anasondan mamOI 

DERECE-LiK 

100 cı. lik Şişesi 
Ç 1KT1. 

168 Kuruş 
5 
25 '' '' '' 84 

42 '' 

PARLAK Saç I B r ., ... 

Ya&ın ooetaııot dy9aı altında. patlak ve yumutak -9lardan 
da- ca&tp ...,, ..,, yoloıtuı. 

eı. - caıaaa brtyantlnl •ürünüz. aaçlcırınız parla r va daha 
pngtn b'' ,..,.. •hı- Kwm ret ••clar fazla kumral, ve •Y•h 
aaçlar 1- 1-e •tvah g(lrOnUr Bundan 1T1ade. <illBl!lS bı+ 
~anUn' ~tn., kuvveclendlrir ve birlbırlne y•Dt•l•rrn&a. 
Onun .. mıoı - ... rı. koku•u dehi ılzl cerbodecaktıı. 

Yar•nden itibaren daimi ıatıcınızdcın G I B B B brlya..tınl 

••Mtylnia.. 

. Nasıl da muvaffak olmut 

'KODAK VERIKROM" 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detayla 

resim • elde edebilirsiniz 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSVONLU 

"KODAK VERIKROM" Filmi 

'<alitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

Kopyalarınız için: 

~ Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

, Bütün KODA K satıcılardan arayınrz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

8 poz da güzel 1 

KANZUK 
TER PODRASI 

BOROSALİNA 
Koıtukaltı "e ayak terlerr elerini kat iyen zarar 
vermeoen keser. Kokuyu ~ıderır, BOROSALINA 
kullanmakla elbise ve çor-:1.plarınızı da harabiyet· 
ten kurtarmış olursunuz. t:::.czanelerden arayınız. 

INGILIL KANZUK ECZANFSI --- Beyoğlu ıstanbul 

# 12 Kişilik 

BUYUK MACAR KADIN OREKESTRASI 
Hergün öğle ve Akıam yemeklerinde, Akıam çayından 

gece yaruıodan sonraya kadar 

OÇOKSU PLAJ LOKANTASINDA 
~-----• Btıyük rağbet kazanmaktadır ~----., 


