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illi el diror ki: illetimiz 
nıuvaffakiJetli bir imtihan geoirdi 

• 

Yurdda Ciimh~riy;ı-· 
aid iki intıba (Dünkü merasime aid diğeı resimler 7 nci sayfadadır) 

Bayramı neş' eli geçli 
Her tarafta muazzam geçid resimleri 

yapıldı, halk kahraman orduyu 
heyecan ve hararetle alkışladı 

Ata.türkün muvakkat kabrine Milli Sef 
' tarafından muhte,em bir celenk konuldu 

b.tvv~}k: gün .. ğl d b ı ' .--ı - - - - - - - - - - - - - ~ 
fı~~~k ~~Y:amı~ıze y~rds:nr~r a:aı;:_~ :ç~n~~ı :~~~::~~~.büyük bir neş'e -.c,,._o,,._ m....,..h,,._ u.._r .. ı•y....,..e .. t._.ı· n .. 
kun t~ du~ gibi şehrimizde de coş - Şehir halkı dün sabah erkenden bü. 

Btit'" za~uratıa kutlulanmaktadır. yük caddeleri doldurrn~ ve mahşeri 
Un lstanbu! halkı Cümhuriyetin (Devamı 4 ündl sayfada) banisi Ebedi 
Fransa 100 bin Şefe tazim 

asker terhis ediyor 1 Ankara29(A.A.)-Bugünsaatll 
N h• de . Cilmhuriyet Halit Partisi umumi l-

e itler tekrar taştı. Fena havalar Al 1 b .. ..k da re _heyeti azaları Par~i Ge~eı ~k • b' man arın uyu reterı Dr. A. F. Tuzer'm reısliğınde, 
ır harekete geçmelerini ihtimal haricine çıkanyor Cümhuriyetin banisi Ebedi Şef büyük 

I 

Atatürkün muvakkat kabrini ziyaret
}~ onun yüksek manevi huzurlarında 

tazimle eğilmiş ve Parti adına büyük 
bir buket koymuşlardır. 

··············~··············································· 

Molotof, barı' 
lehinde bir 

te,ebbüste mi 
bulunacak? 

Londru 29 (A.A.) - Ob.server gaze. 
tesinin diplomatik muharriri Moloto • 
fun birkaç güne kadar mühim bir de
marşma intizar etmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
Znıınedildiğine göre, Molotof yük .1 

s<>k Sovyet meclisinin içtimaından son 
ra, müessir olması için, İngilterenin 
peşin tasvibi elzem olduğundan dola. 
yı Moskovanın müzaheretten istinkaf 
ettiği barış teklifleri değil, barışın ha. 
len mümkün olduğuna dair bir beya. 
nat yapacaktır. 

mnn şeı lnönunun 
TUrB ınıeune hitabesi 

Ankara 29 (A.A.) - Ciimhurrei•i Milli Şef lnönü, bagiin 
Cümhuriyetin 16 ncı yıldönümü münıuebetile burada ipodrom -
da yapılan büyük geçid mera•imine bQflanırken Türk milletine 
karıı radyo ile bütün yurda yayılan aıağıdaki hitabede bulun -
muıtur: 

Büyük Türk milletine, ., ... 
Bu sene milli bayramı, dünyanın fevkalade hadiseler içinde 

bulunduğu bir zamanda idrak ediyoruz. Bütün milletlerin varlık 
kaygusu içinde ya,adıkları bu ıeneyi, milletimiz,· kendine gü • 
veni, millet hayatında nifaksız beraberliği ve vatan müdalaıuı 
için kimsede fÜphe bırakmıyan çetinliği ve hazırlığı ile, muvalla
kiyetli bir imtihan suretinde geçirdi. 

Aziz milletim, 
Gelecek •ene Benin bu ıar•ılmaz va•ıllarına, insaniyet demi -

nin, daha ziyade dikkat edeceğine emin ol. 
Türk milletini, onun kahraman V• tanlı ordu.unu, vatan utilı -

lalinin kıymetli müjdesi olan genç evlatlarımızı muhabbetle ıe • 
lamlarun. 

Aziz vatandaılarım, on altıncı Cümhuriyet bayramı hepiniu 
kutlu olmn. 

···························································································································· 
Dünkü fırtınada bir 
yelkenli, 2 kotra ve 
bir motör parçalandı 
Fırtına şehirde de ufak, tefek hasarat yaptı, Samatya, 
Kumkapı ve Yedikulede bazı evlerin çatılan uctu 

DalgaLann ıahilleTe hücumu (Yazın Z nci ıayf~J 



Hergüo 

Yazı Çolc . Olauı• ;,;n 
Bupn K-.namaJı 

__...... ... ··--· .. -· ................ -... 

Dunko fırtınada bir 
yelkenli, 2 kotra ve bir 

motör parçalandı 
Dün öğleye doğru başlamış olan şid

detli bir lodos fırtınasl' karada ve de -
uizde mühim tahdbat yapmış, bir kı -
mm evlerin çatılarını uçurmuş. bazı 
gaxinoların camlarını kırmış, vapur -
lann seferlerini altüst etmiş, bazı san
dal!ann da batmasına sebeb olmuştur. 

Beyaad meydanında 
Saat 11,30 da geçid resmi başladığı 

sırada Beyazıd meydanındaki tribün • 
lenn tenteleri fırtına dolayısile bir yel. 
kcn gibi şi.pneğe başlamış, biraz son -
ra da birden.bire ahşab kısınile "beraber 
'Onivrrsite bahçesine doğru uçmuştur. 
Tribünde bulunanlarla o civardaki 
halk bundan son derece tel~lanmış, 
diğer tenteler bir kazaya meydan ve • 
rilmeden derhal kaldınlınıştır. 

Bayrsm münasebetile şehrin muh • 
t<'li! semtlerinde kurulan taklardan bir 
kısmı da fırtına yüz.ünden hasara uğra
mışbr. 

Bazı evlerin çatılan cçtu 
Saat 12 ile 13 arasında büsbütün 

şiddetini arttıran fırtına bazı gazinola -
nn camlarını kırmış, Edirnekapı, Sa • 
rnatya ve Kumkapı, Yedikule gibi semt 
]erde bir kısun kulübe ve evlerin çatı
larını uçurm~tur. 

Kadıköy ve Adalar vapur seferleri 
Merasimden sonra Kadıköye ve Ada

fara gitmek üzere köprüye gelmiş olan 
bütün mektebler ve kalabalık bir halk 
kütlesi fırtına yüzürlden vapur bula • 

.. mamı~· iskelelere toplanmıştır. Saat 
2,5 ta ağız ağıza dolu olarak hareket e
der. Kadıköy vapuru Haydarpaşaya gi. 
de:-ken Harem iskelesin önlerinde bo
calamağa brujlamış ve batmak tehlike
si atlptmıştır. Bu sırada vapurda müt
hiş bir korku ve telaş başgöstermiş, ba. 
zı kadınlar ve çocuklar bayılınışt:ı.r. 

Vapur kaptanı bu şerait altında yola 
devQm etmek imkanı görmemiş, tekrar 
geriye dönerek Köprüye gelmiştir. Vapc.ır 
köprüye geldikten sonra halk hemen va
puru terketmiştir. Yold'a bayılmış olan 
kadınlar, sinirleri bozulanlar, tekrar va
pura binmekten vazgeçerek İstanbulda -
ki akrabalannda ve hatta otcllerdc ka1 -
mağ.a razı olarak köprüyü terketmişler -
dir. 

Bundan sonra 3.15, 3.45, 4.30, 4.45, 5, 
5.50, 6, 6.30, 7.15, 7.50 seferleri de fırtına 
yüzünden yapılamamıştır. 

Şirketi Hayriye Kacııköy yolcuların -
dan bir kısmını ve bilhassa merasime iş
tirak etmek üzere gelınış olan Erenköy 
kız lise.si talebeleri için Osküdara ilave 
vapurları ya~ ve halkın bır kısmını 
bu suretle köprüde beklemekten kurtar
ın~. 

Yahıız 1.15 den evvel yoh çıkmış olan 
bir vapur Heybeliadaya gelmeğe mu -
vaffak olmuş fakat öteye gidemiyerck o
rada demirleyip kalmıştır. 

Yalova vapuru bir saat geç geldi 
7.15 de Köprüye gelmesi ıcab eden Ya

lova vapuru tam bir saat rötarla 8.15 de 
Köprüye gelmiştir. Vapur yolda birkaç 
kere batmak tehlikesi atlatrruştır. Fırtı -
na gece d€ devam etmiş, saat 22 de Köp
rüden Kadıköye kalkan Burgaz vapuru, 
KadJ.köye yanqamıyarak yolculannı 

Haydarpaşaya çıkarmıştır. 

Umanda bulun.an Ali r2isin idaresin -
de 7 tonluk bir yelkenli kayık, Emlak 
Bankası memurlarından Münire aid 3 
toınlUk kotra, Şaşkınbakkalda Salahalti
ne aid büyük bir tenezzüh rnotörü ve ge
ne Şaşkınbakkalda İsmete aid bir kotra 
fırtına yüz.ünden parçalanmıştır. 

Bu kazalar esnasında nüfusca hıçbir 
zayiat olmam.ıştır. 

Rumen ve Yugoslav 
Başvekilleri buluşmamışlar 
Bükreş 29 (A.A.) - Romanya ve Yu

goslavya başvekilleri arasında hudud ü
zerinde bir mülakat vukubulcfuğuna da
ir yabancı memleketlerde çıkan haber -
)eri Romanya ajansı kat'i olarak ıekzib 
etmektedir. 

SON POSTA 

Resimli Bakale: Bir türlü düşünce .. 

• 

Birinciteşrin 30 

Sözün kısası 

Bir e/endi adam 

\ it Ekrem Tala 

G eçcn Cumartesi günü Ankarada 
Allahın ralunetinc kavuşan Re -

şid Binayad'uı şahsında, Türk sosyetesi 

1 
bir cefendi ad&IIb kaybetü. 

Tunusun birkaç yüz senelik bir hane " 
danına mensub olan Reşid, damarların " 

J 

da taşıdığı Türk kanının asaletini sülale
sinin asaletinden üst"Jn tutardı. 

Gençliğini tamamen, olgunluk çağının 
1 da ilk senelerini Avrupida, tahsisan Frtın 

, sada ve Avusturyada geçirmişti. Oralar· 
da, hali, tavn, serveti ve efendiliğile. 
T:ürklüğün, yüksek Türk seciyesinin bil• 
fiil propagandasını yaptı. Parisin ve Vi-

l
yananm en kibar mahfelleri Reşide, ka " 
pılarını ardına kadar açmışlardı. O mah· 
!ellerde genç Türk centilmeni zamanının 
en büyük Avrupalı ricali ile tanıştı; o va• 
kit henüz İngiltere tahtına çıkmamış o " 
lan VII Edvard'nın masasında yemek y~ 
di ve kağıd oynadı. 

I•'ransaya 1914 zaferini kazandıran General Jofr'un en ya

kın hir me&i arkad~ bu, büyük askerin husrısiyetlerin -
den bahsederken ıu cümleyi kaydeder: 

- Arkadaşlarmdan büyük bir ehemmiyetle istediği şey; 

fi:t1rlerini azamf serbesti ile söylemeleri idi. Bu fikırler 

kendi düfilneelerine ne kadar zıd olura o kadar memnun 

olur ve o nisbette fazla alAkayla dinlerdi. Kıidığını bir de

fa dahi görmedim. Mutlaka dinler, 80nuna kadar dinler ve 

kararını o vakit verirdi. Bir defa da karar verdi mi mut -
laka tatbik c.:derdi. 

Küçük yarahJmış. görgüs-:i eksik, kafası dar insanlarda 
müşterek bir kusur görürüz, karşılarındakinin de kendile
ri gibi oüşünmelerini isterler, aksi halde kızarlar, bahsi 
kesmek teşebbüsünde bulunurlar. Bu gibi adamlar hayat
larmın clevamınca yalnız bir ufku görmeğe, yalnız bir sesi 
işitmeğe mahkümdurlar. Önlerinde iyiyi kötüyü tartacak 
terazi. dd görüş tarzını mukayeseye imkAn verecek terazi 
rnevcud değildir, ve mutlak surette önlerini görmiyerek 
çukura düşerler. Doğru yola gitmek isterseniz :.ızin gibi dü
ş5nmıyenleri de dinleyiniz, başkalannın da doğru düşüne
bileceklerinı kabul ediniz. 

Londranın, Parisin, Viyananın yarıf 
meydanlarında (Prens) Reşid Binayad'ıJJ 
atlan koşuyor, renkleri mükafat kazanı .. 
yordu. 

Devlet daireleri bu yüksek kültürlü 
Türk vezirzad-esine memnuniyetle yer 
vermek istem~lerdi. O ise, herhangi bit 
sefaret müsteşarlığına, l'ürk efendiliği • 
nin fahri mü.m.cssi1liğini tercih ediyordu. 
Kendisine garbın medeniyet merkezle -
rinde öyle bir mevki temin etmiş ti Jd, 
Türk geriliğinden ·bahis açılacak olursa, 
Reşidin huzuru canlı bir tekztb halinde, 
mütecasiri hemen susturmağa yetiyordu. 

ln9lltered11 silindir 
Şapkalar ortadan 
Kaldırılıyor 

Kadın tuval.etleri hwrusunda Faris mi
yar olduğu gibi erkek elbiseleri husu -
sunda da Londra birinci mevkii işgal et
mektedir. Dünyaınm en ıık erkek el -
biseleri Londrada dikilir. Lonclra terzi -

1r---············································,1 
· Hergun bir h~r a 

On tane vardı 
lngilteTe §ehirlerden birüıde veri

len bir müsamerede, fakirler menfcw.
tine iane toplanmı§'tı. iane kutusu a-

lerinin şöhretleri bütün memleketleri 1 
kaplamıştır. Lond.ra terzilerinin yenilik
leri derhal bütün cihan temleri tara -
fından tatbik edilmektedir. Erkek elbi -
seleri mecmualarmm resmi mahiyette o
lanları da Londrada beıılmaktadır. 

çıldığı zaman kutudan birçok altın t•e 
gümil§ paralar çıktı. Btitib bu para
lar arannda bir tane de metelik 'l:rı:"- • 
dı. Kutuyu. açanlardan biri, meteliğe 
bakarak: 

Eskiden Londrada resmi zevat mu -
hakkak hemen hergün .silindir şapka kul 
lanırlardı .. Harbin Ulnı günündenberi 
İngilizler silindir ppkayı terkeylerneğe 
başlamışlardır. 

Londranın en §lk ad«mı sıfatını ka -
zanmış olan yüzbaşı Crookshank geçen 
gün maliye nezaretine sivil elbise ile ve 
melon şapka ile gitın!J, bu hal herkeste 

hayret uyamhr.ınıştır. Şimdi artık bütUn 
İngilizler melon şapka kullanmağa bl.f -
laıru şiardır. 

Bu arada İngilterenJn en büyük mek
teblerinden biri olan Eton talebeleri hep 

silindir şapka ile mektebe gidip geldik -

leri halde bugün bunlar bile silindir pp
kalarını terkeylemiflerdir. 

Sebeb olarak da pz maskeleri göste
rilmektedir. 

Silindir ppkanın göı.den düşmesi mu
hafaza.k~r olan İl1.ifilılır üzerinde fena 1 
bir tesir yapnll§t:ı.r. 

Bir hesab meselesi 
Bugün size küçük bfr hesab meselesi 

verelim: 

On iki ~nin kaç tnrlü sofraya otura
bileceklerini hiç heab edebilir misiniz? 

Bir hesab meraklısı bunu tetkike ko -
yulmu~ ve ~ neticeye varmış: 

On iki adam on ild kişili'!< bir yemek 
sofrası ba~a tam 479.001.600 türlü otu
ra bilirlermiş ... 

- Müsamerede herhalde 1ırısis bır 
lskoçyalı vardı ki bunu kutuya attı. 

Dedi. Bir ba§ka.n ta,.,hlh etti: 
- Hayır, on tane l!koçyalı vardı. 

'--------·--./ 
Göbbels niçin sol 
Elini kaldırıyor? 

Alman propaganda nazırı doktor Göb
bels ate~i nutuklarile meşhurdur. Çelim
.riz vücudünden nasıl çıktığına hayret e-

IS TER 1 NAN, IS TER 

Reşid Binayad bu uğurda azim bir 
servet tüketti. Lakin cefendiliğh nin bit 
zerresini kaybetmedi. 

Elinde kalan gene olduk~~ mühim bit 
sermaye ile vatana döndü. Once Yalova
yı imar etti. Bugünkü tesisatın temeli Ica· 
milen onun eseridir. 

Zaman hasebile takdir edilemediği içjn 
zararla neticelenen bir iki teşebbfü, daha 
Reşidin elinde a~unda ne varsa alıP 

Ukranyad:ı öHını tuvaleti ve cenaı.e alay. götürd:.iğü sıralara'a, Cümhuriyet hükii· 
ları çok garıb hususiyeUer arzeylemektedir. meti başşehrin en büyük oteline medc. -

Ölu evvela gıize.loe yıkanır, sonra ayakları ni, kibar ve modern bir çehre verecek bır 
ballanır, uzerine en guzel elbiseleri giydir!- adam arıyordu. 

l 7krany; da 
ÖIJm tuvaleti ve 
CFnaze a ay arı 

lir. Ayaklarına geçirilen ıuınduraların t.opuk-1 Ebedi Şefin de mazharı takdiri oı~n 
lan sokulur! Ölümun ruhunu t:ıcfa eyleme- Reşidi bu işin başına getirdiler. Ve Reşıd 
mek !çın ağlamak ko.t'i surette yasaktır. ı •efendiliğiıo ve bilgisi ile görgüsiı saye -

!Evli blr erkek vefat ederse başın.ı kuzu de- ı sinde burada, kentlisine itimad gösteren· 
rlsinden yapılml§ bir kalpak geçirtllr. Evli lerin hakkile yüzlerini ağarttı. 
bir kadın vcfaL ederse ba~ı beyaz bır örtü ile 1 Mel'un bir hastalık, ta gençliğinden .. 
l(evrelenlr. Beklrların alınları üzerine blr beri yakasını bırakmıyordu. Ufak bir ih· 
ç.içek demeti vazedilir. tiyatsızlık o hastalığı müzminlikten had-

Öliller uç gün yatırılır, başlarınd& mum liğe çevirdi. En büyük devlf't ve sosyete 
yakılır, uç gun sonra ayaklarındakJ bağlar adamlarımızın aJaka ve ihtirnamlarına 
çozülur. Bundan maksad •kıyamet glınü~ rağmen, bu .efendi adam> henüz 62 ya · 
kendisinden hesa.b sorulacağı sırada rahatça şında hayata _gözlerini yumdu. 
ayağa kalkabilmesidir. 1 Ölüm haberinin uyandırdığı teessür 

Ondan sonra cenaze ~raslmı başlar. Ta- çok d<.'rin ve umumi olmuştur. İki gün.: 
but evden çıkarılmadan uç defa kapının eşi- denberi Ankarada, büyük ldçük kimi go· 
ilne çarpılır. Bu olünun yaşadığı muhite ve- rüyorsam: 
daı addedilmektedir. . . 1 _ Reşid Binayad ö1m~ş ... diyor, ya .. 

Ta.but bir gece bırakılır ve ertesi günü top- zık .. efendi bir adam kayoettık!. 
rağ vazedilir. Allah rahmet 9ylcsin!. 
Toprağa vazedildiği gunün a~amı ölünün 

evinde bir ziyafet verilir. Ziyafet ve.ratuı vı1-
kubulduğu oda.da tertib edilir. Oece olıinün 

C. Ckr.e11ı ~alu 
ya.ta.A:ının fizerinde pirinç ve kuru llzüm ile ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

;:pı:aı~~!~ pasta ve ayni ıamanda bir desti H absburglar tekrar 
Ukranyalılarca ölünün ruhu sinek yahurt f 

1
. · ı 

böcek, yahud arı tekline girdikten sonra ge_ aa ıyete geçh er 
llr ve pastadan yer ve sudan tçerml.tl 

Sinek, arı ft böceğin kolayca d~anya çı. 
kabllmesl için ihUyaten pencereler açık bıra
kılır! 

Londra 29 (A.A.) - Sunday Dis 
patch'ın öğrendiğine nazaran merke~ 
A vrupada. Kralcılar Londra ve Parist• 

Miki fare şeklinde gaz büyük bir faaliyet gösteriyorlar. 
Habsburglar açıkça çalışmakta ise dı 

maske/eri Alman hanedanı mensubları olan Ho 

!ngilterede iki yaşına kadar olan ço _ henzollern'ler aile efradının birço$u Al 
cuklara Mi.ki Fareyi 1ll1.dıran ve türlü tür ımanyada buluriduğundan, gizlıce hare 
lü renklerde gaz maskeleri dağıtılmıştır. ket ediyorlar. 
Bu maskelerin ayrı ayrı göz yerleri, ve .............. T······A·······K·······V······,····M·-··--····· .. • 
bfr de burun mahalli vardır. 

dilen gayet gür bir se.c;le konuşan nazırın, 
son nutuklarından birinde, itiyadının hi-ı 
lafına, sol eli ile dinleyicilerini selAm -
ladığı görülmüf«ir. Göbbelsin bu suretle 1 
birbirile bağdqan Rwı ve Alman rejim
lerinin esasında bir olduğunu sembolik 
bir şekilde göstermek istediği fikri kuv
vet bulmaktadır. 
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.İstanbul eliki, Ankara yeni devlet merkezidir. Bıri selef, 
diğeri halef .. > 

- Dostlnrı 1stanbulda.n Ankaraya., Ankaradan fstanbula 
çağırmaktansa m&dem ki tayyare seferi vardır, yeni evliler 

O LE 

~-1 D. 

İKiNDi AKŞAM YATSI 
s. D. S. LJ. D. 

Selef ile halef arasında akrabalık ta var: Birçok ailelerin 
yarısı burada ıse yarısı oradadır, tanıdıklarınız ve dostları
mz da iki Sf'hir arasında taksim edilmiş gibidir. Bundan do
layıdır ki fstanbulda oturan birisinin Ankarada yapılacak bir 
e'llC'nm'! töreni icin davetiye aldığı, Ankarada oturan bir 
diğerinin de buna benzer bir sebeble İstanbula çağırıldığı 
sık sık görülüyor. Bunu sadece bir formaliteden ibaret san
mayınız, gıdip gelen de çok .. 

Zahmetli, külfetli iş diyeceksiniz, doğrudur. Bunun için- , 
dir ki. bir arkadaş meseleyi basitleştirmeyi düşünmüş: 

ayni günde biri İstanbulda, diğeri de Ankarada olmak üze
re iki ziyafet verseler daha iyi olmaz mı? 

Bu, ıl8kadarlan hesabına münakqaya değer bir fikirdir. 

F!kat hükumet israfm önüne geçmek için evlenme tört!n

lerinln otellerd~ yapılmasını menetti, şu halde evlenme tö-

1 eninin ayni günde iki şehirde tes'td edilme.!i istenildiği tak

dirde bir de muvakkat apartıman tutuP. dlS~k kab ede

cek. Bu vaziyette ise yeni evlilerin bütçelerinde yapmak 
için takat kalabi1eceğine: 
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SaJfa 3 

Ecnebi memleketlerde 
Cümlıuriget bayramı c: l n g i liz Şark orduları kumandanının Ankara intıbaları :::J Cümhuriyetin 16 ncı yıldönümü münasebetile dost 

CC T •• k k •• b 1 memleketler matbuatı hararetli neşriyatta bulunuyor 

·ur urma y su ay arının di~~:~ 29 (A.A.) - Atina ajansı bil-ı~~;ı~~~~:~eğ~~~~~z~:~~: ;~y:ü1:-: 
1 ld d e Bwütün gazeteler Türkiyenin Cüm ·yor: . 

eınsa Slez o ugV unu go·· r 0• m '' huriyet yıldönümünden bahsetmekte Atatürk, ismet İnönünün şahsında li 
ve Yakınşarkta büyük barış ve nizam ytık:ttli devnmcısını bulmuştur 
unsurlarından biri haline gelen bu mem L~ Moment, ilk sayfasını cAtatürk. 

G leketin başardığı terakkileri bilhassa ten Ismet İnônüye• başlığı altında neş. 
b:neral Vavel diyor ki: " Reisicümhur lnönünün siyasi ve umumi sahalardaki kayıcı ve işaret eylemektedirler. 1-et! iği makaleye tahsis etmektedir. 

u.fu_zunun hayranı oldum, Mareıal Çakmak'ı şahsan tanımak ve evvelce Ayni barış ve n izam tel§.kkilerine ma Diğer bütün gazeteler de dost ve müt 
l.ik elan Yunanistan ve Türkiye, Bal • tefik Türkiyenin başardığı esere karşı ışıttiklerimi yakından takdir etmekle duyduğum memnuniyet büyüktür " kanlarda, yegane gayesi buna iştirake- takdir ve hayranlıklarını bildirivor. 

~ den milletlere müsmir ve müsalemet- l&.r. ı•nı ıı:::. 29 
(A.A.) -Anadolu Ajan -ı 1ıd kuvvetli onla !olduğunu gördüm. Mesleklerini hakkile perver bir siiy imkiinı teminine matuf Bulgaristanda rı n "~ıredeki hususi muhabiri Ge- 191 4 harbindeki Türkiye ve tngı·ı • bil1yorlar. bulıun .... n bı'r nı·zamın temelini teşkil e-eraı w.. ... Sofya 29 (A.A.) - Bulgar ajansı bil -kcna· . c.Wel tarafından kabul edilerek tere Yakın.şarkta birbirlerine karp kuv Mareşal Çakmak diyorlar. diriyor: 

tir: ısıne aşağıdaki beyanat verilmif • vetli ordular çıkarmışlardır. Muhare • Mareşal Fevzi Çakmağın yüksek me _ Gazeteler ayni zamanda Atat.ürkün Tü~kiye Cumhuri.~et. bayra~ .müna. -
_ .. .. be talli hazan bir tarafa, hazan da ö • ziyetlerini daha Türkiyeye gitmeden de hatırasını hürmetle anıyorlar. sebetıl.e hu sabah Turkıye elçı.h~ınde bır 

Ruçuk b. ·· h dalı. k ki ·· 1..ın F k t ild rdu bi k .. . t . d. resepsıyon yapılmıştır. Resepsıyonda kra Anka d . ır ~p e ı yo tur , bür tarafa gilıuu. a a o r • duymuştum. Mareşalı ~hsan tanıma ve Ezcuınle Eleftron Vıma gaze esı ı-
1 

ba kT mü essillerile hükU _ 
hern r~ a. ırnzalanan pakt en büyük e. birini takdir ve v8'Slflanna hürmet et- evvelce işittiklerimi yakından takdir et yor ki: .:ı~t v:zası şv:rduınmüm~ssilleri. kordiplo -
lnrd:l)•etı ?aizdir. Bu pakt, Balkan • meyi öğrendi. mekle duyduğum memnuniyet büyük - Dost ve müttefik Türkiye ilk defa matik, ha~iciye erkanı, gazeteciler ve di· 
rne~ı iv? dogu Akci<?nizinde barışın ida- Şimdi ise birbirine karşı muharebe ttır. .. . . · . _ olHak bu büyük yıldönümilnü Ata • ğer birçok şahsiyetler bulunmuşlardır. 
T··}ın kuvvetli bir amil olacaktır. değil, lüzumunda yanyana harbederek Tü~kiyenın gkeçenlerde bıır ka~. gun ~e- türksüz kutluyor. Fakat, haleflerine Mısırda 

u, ~iye t 'lt . b. ed kll çirdiğiın mınta asını evve ce gormemış- . . . f d . sındak· • ngı ere ve Fransa ara - harruza karşı geçıl.mez ır s te., ı· M 1 k tin mod 1 t• .1 . a • Türk milJetinm kendısı tara m an çı. Kahire 29 (A.A.) - Mısırda bütün ı dostluk b h.. · t• i un. eme e ern eş ırı mesı s ·· · 1 ·· · d k. · ·lh · ıı t b··ı·· tb t T .. k. M·ııt b tiyen v . • anşı ve urrıye ı s- edeceklerdir. hasında elde edilen terakkileri, Ankara- zilen buyuk yo uzerın e sev ını ı am mı e , .:u un m~ ua . ur ıy: ı ay 
Yete e lnllletler arasında hüsnü ni • Milli Şef nı.n in-nda takib edilen bilgiyi hakjkl için onun sadece hatırası. sadece göl • r~.m.~km::~~ebeltıleTü~vkı:ıç gfostetr!11ekt~. 

ve vapıla ta hh .. dl · · · R · ·ClJnlh t t t - ·· ı f d . ........,~ . k"f·d· buyu ~.sıyet er r ıyc se are ıne gı-olan Ü •.. •. n a u ere ıyı ınanı eısı . ur srne noı:ıu ara ın an bir hayranlıkla takdir ettim. gesı a ı ır. dcr<:>k tebriklerini arzetmektedider. 
bir ed~ b~y~k demokrasi arasında tem kabul. edı~mek şer~fine na.ıl olar~k, şah • Sözlerimi bitirnneden önce, Türkiycde Romanyada "lfukattam gazetesi: 

S .. hılrnıştır. ~ :_~besmm esifn, deh ril ~ .. k?il~ü!sinin v~ bize karşı gösterilen hüsnükabul ve mi • Bükreş 29 (A.A.) - Radar ajansı Türkiye Milli bayramını kutluyor, 
. up esiz k 1 sıyccyı ve umum sa a aıua ı n uzunu " b .. r· k .

11 
tl . b ba am rının b'· .. arşr ıklı yardım planla • havranı oldum. Kendileri mükemmel fn- safirperverlikten dolayı pek ziyade mu- bildiriyor: ~ un. ~r mı .e crı u 

1 
vr

1 
ınd ncş -

Utun t f ·· · · Ü . k - 1 yi 1- 1 .. .. R t 1 · Tü. k. e esme ıştırak edıyor 11 baş ığı a tın a neş-kün d -· e erruatına gırışmek m m gilizce komıquyorlar. Türk ordusu ıtaa - tehassis olduğu.muzu soy eme uzum u Butun umen gaze e erı, r ıy ıt·ğ· b. k 
1 

d T'. k~ . tt 

1 
_ egııa· F k · - k fı t b ı dd d i . 16 ld.. .. .. .. re ı ı ır ma a e e, ur ıvenın ,.,eç r 'l'iirk . ır. a at Ingiliz filosunun tından pek azım gorme r~ ını . u • a e er m.> Cilmhuıiyetinm ncı yı onumu mu diği mücadelenin milletin ~önesans için rız sahıllerini herhangi bir mütear. dum. Fakat hava mevda.nı_?~ ı~di~un za- General beyanatı verirken Mareşal nasebetile sitayişkarane makaleler neş- ulvi bir amil ve 'Türkiyenin hayatında 

dira }karşı şiddetle müdafaaya mukte • mh an beni selamf lamad klabedmuba~ edllei~ ~~ Fevzi Çakmağın çok samimi bir telgra • redivorlar. ve say ve faaliyetinde mücadeleye a -
o dua.. afız kıtaatı e ra ının en ~uze ~· di 1 Tü. k t il" h. · · .. . · l d · · b' bol t şk·ı ha~ Mı ve Türk ordusuna lazım olan askerlik revişi bende çok şiddPtli bir in- fı gel , genera , r - ng ıı; ıssıya • Romnnya gazetesi bu hadiseye hır - zı~ ~ .eva~ı ı~ın . _ır sem e ı ey -

nı ~ -nıo~ern siiahlarla hava silôhlan- tıba hasıl etti.. tındaki müheyyiç. işt.iraki k:'Yd için R• - çok fotoğraflarla tam bir sayfa tahsis ~ı;d1~1~'h ;u::ı:ı\"1;;~~tr~m;:,ır.,~~';d, b'frk:~ 
Şika;reb!lecek vaziyette bulunduğu a- Türk kurmay sübaylan len telgraf~ gayrıihtıyarl ~~ hareketle ~tnıiş ve modern Türkiyenin tarihçe .~ k:ra~ :ı~ğunu, 'tam bir bayram için yok dır. Türk kurmay sübaylannın emsalsiz Anadolu a)allsının muhabırme uzattı. · sile kudretini ve Romanya ile olan mu luğu hüzün veren Atatürkün kendisirıe 

• r ................... -.................................. , nosebatını tebarüz ettirmiştir. halef olarak rn~n~~. karde.si ve en iyi 

/J S lı lı d .., ~ Tiınpul gazetesi ilk sayfasında n~ • dostu İsmet İnon~~'U bıraktıgım~ ~ta -. ış Mareşal Çakmagın 1 •W• • • b. türk tarafından çızılen yoldcı salım ıda • ran Q ın CQ ı . rett·gı hır m~kalede~. te:ak~ıperver . ı~ renin tnönünün idare ve dehası altında 
Y k 1 . : Cilmhuriyet olan Turkıyenın katettıği devam ettiğini ve sal8hiyetli, vatanver-• dı • l • t teşek Ur erı yolu bildirmekte ve onun müsalemet. per bir şahsiyet olan tnö.n~nün kardeş sı:gasete aır mec ıs e perver ülkülerini, Kemal Atatürkün milleti terakkiye doğru gcitiirmektc bu -

Ankara 29 (A.A.) - Genel Kur - silinmez vasıflarını ve Türkive ile Ro ]undu.ğu~u bildir~ekte. ':e bu sevinç ve 
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, - h .. t. sereflı gunde tebrıklerını sunarak kar -b tt b l J Büyük Cümhuriyet Bayramı müna - manya arasındaki dostlugu 1" aruz e deş milletin terakkivatını hayranlıkla el nana a u unua sebetile, her taraftan almakta oldu- tirmektedir. takdir etmekte olan bütün şarkm da bu 

~ lu tebrik telgr.af ve yazılara ayrı ayn Universul garetesi, Tü:rk.iyenin son tebrike iştirak eylediğini kaydeyledik -
cevab vermek mümkün olmadı~n - 16 vıJ içinde vaptığı içtimai, siyasi, ik- ten sonra Türkiycnin t~rihint? şeref sav-

'l'ahtan 29 - Pars aJ· a tebliğ edi- Sulhün biran evvel tekrar teessüsünü dan teşekkürlerinin ve karşı~ı teb- t· di V" kültürel inkı!Abları tahUl ve faları ilave eden bu Mıl~i bayramında 
.Yor: nsı . . riklerinbı iblAğına Anadolu AJansnu .sa .. ... . . . . . müstefid olduğu medenıyet ve barı~ın 

Af , . teme~ ~yoruz. . . tavslt buyurmuşlardır. U-baruz ettırıyor ve dıyor ki ... _ . bütün şark için temadisi ternennisinı ı · 
de eh.usan meclisinin 12 nci içtıma Dahıll sıy8$ete gelince, inkılAb gay. \ J Atatürkün yapıcı dehası butün mıl- ıave eylemektedir. 
Bar~:es~ açan Şahin.şah, hükfımetin r~tlerimizi ~lle~i~ her ~ daha '9 ........ - ........ :···· .. •• ................. : .......... Jetlerin takdir ve hayranlığım rnu~ib Elahraım gazetesiı:de, . Gal~i~ı paşa, 
?tını ttıgı gayretlerin iktısadi ve içti • zıyade takdir ettıgını ve bu i.nkHAbm Zaptedılen Amerıkan olan bir eser başarmıştır. Rumen mıl • Türk rönesansmın bır. ta:t~çesını. yapa~ 
di·· sahalarda mükemmel neticeler ver tahakkukuna çalıştığını görmekle mem leti muazzam başarılarından dolayı tıktan sonra

1
. evvetnlc~. ı.~h.~la\~tmıştl?1. 

gıtıi k 1 • B.lh 6.IJ..: ve beden terbi 1 • 
1 

h. 
1 

. l Tü. k ·ı Türkiyenin sm<!t onunun ıyase ı ı -
Yaser aydetmiş Ve ranın haricı si • DU~U~· • J .assa .Luur • . - vapuru mese esı takdir ve hayran ık ıs erın r mı • daresi altında az zaman zarfında, Akde-

13" 
1 

.. hakkında şunları söyle~tir: yesırun ınkişafın.dan dolayı hususı ~ır letine arzeder. niz havzasında ve Balkanlardol hesaba 
~o Utuıı memleketlerle ve bilhassa memnuniyet duyuyoru.z .. Bu .ter~ - Kurentul gazetesi, Türkiyenin siya. katılması icab eden bir millet haline gel-
do :trışuıarırnızla olan münasebetlerimiz fore devam ederek en ıyı netıcelerı el- Amerikada Almanya ve st. iktısadi ve killtürel sahalardaki ba- miş olduğunu kaydeylemektedlr. 

ltı:~t."· kar~ılıklı hürmete dayan- de etme!< hükômetin vazif~i:A-) So~yetler~ karşı infial s tler eni Alman Hitler Mussolini ile 
Jta 8:°vYetier Birliğile olan ticaret mu . Tahran 29 (A.A.) - Pars aJansı bildi- gun geçtıkçe arbyor ovye y 7 ı' d 
rrıe~~1esinin müddeti bittiğinden iki rıycr: . - Sovyet hududunda telefon a uzun uza ıya l~ı~l'l.leket arasındaki ticaret mübade • ~kto~ Daftarl dün a~am ~taba Vaşington 29 (A.A.) Havas: • •• •• 

~ u~~de b~r tevak~uf _?lmuştur. WÖy - y~:::n~~~~B~k~:, =~~ A- ~City. of Flint> meselesi~d~ ittihaz tahkımat yapıyorlar goruşmUş 
blU.zakıd edıyoruz kı dogrudan dogruya 1 H . . Ali ~ . Endüstrı ettıklen tarzı hareket dolayısıle Alman p . 

29 
H ) H'tl . Mus 

~"'t erelerle ve karşılıklı hilsnu ni - Al~:As arıcHıyilone, t Dah~r. İ il Me . ya ve Sovyetler Birliğine karşı Ame - Cernauti 29 (A.A.) - Sovyet istih- arıs ( avasl - ı enndı .. -
t.- sayes· d ,. k ı i ı gar e : ye, sma - , · p 

1 
d eni Al solini ile telefona uzun uza ya go • ıba~n ın e mer.ı anun ar nazarı • rat: Maarif, Doktor Sacd1: MünakalAt. rikan mahfellerinde izhar edilen infi - kAm kıt alarınm o onya a ~ • rü mü. olduauna dair bir .şayia deve. leş~ek~:~nırs& vazıyet tekrar normal - Alam: P~a, telgraf ve telefon, şimdiye al gün geçtikçe artmaktadır. IYlan • Sovyet hududu uzunlugunda tah ra~ e~ektedir. 

• • w kadar Milli Banka Müdürü olan General İyi haber alan mahfellerde Moskova kimat yapmağa devam. ettiklerine da- Mussolini'nin İngiltereye karşı icra. 
.'\ İranın bıtaraflıgı EmJr Hosrevi maliye, General Ahmed ve Berlin arasındaki diplomatik müna. ir verilen haberler emın bit- memıbe. -

81 
mutasavver büyük taarruzun mu • 

trıe•:vı-upa harbine müteessifiz. Hüku. Nahçevan: Harbiye, Vasigi: Ticaret, Mu- sı:?betlerde görülen esrarengiz tezada i- dan teyid edilmektedir. Ayni memba • vaffakiyet kazanmas1 ihtimalleri hak.. 
tır. ~

1

;1iıin siyaseti kat'i bir bitaraflık- hamıned Sunırl: Adliye, General Tadij- şaret ediJmektedir. dan öğrenildiğine göre son zamanlar. kınd<. şüphe ve tereddüd izhar etıniı 
let!er:akat harbin dev_:ımı bütün mil • taç: ~iraat. .. .. . Moskovadaki Amerikan sefirinin bil- da şarkt Galiçyada Kt:>lombiyanın ar • olduğu söylenmektedir. 
tır • tnaıt ve iktısadı zarara sokacak- Milli Banka Umuınt Mudu~ ~u_a~mi di:rdiğine göre Potemkin, bu vapurun k d s tyn is'Jikametinde mühim 
ili \7e bina al h b .. tün dünya mede- Farzin bu bankanın umum mudurluğil - asıJJ. a na S dAb d ki 

Yeti içi e; ~~ t ~rk to'""il eder. ne tayin edilmiştir. derhal serbest bırakı~.masını emretmiş miktarda Sovyet kıt'alan tahşid edil • aa 8 pa 1 
n e ır e ı e ~.... ve vapur, Alman murettebatının ku • mektedir. • 

Aın erik anın ambargoyu :~B~e~r·asleı·tı1ımdae~kt;ı~~Am~a merı:ha:~:: :nh:.: ~inliler iki şehir ~~~~!~~.1.~pl~~!!~~k -
I_ AI d tını imza etmiş olan devlet mümessU-

g a J dı rm aSI manya a ~~:::::;.tl~~:~~n~i;::~~e::: istirdad ettiler i~~~i~aira~:::00~i:,,:,:;~~~:1::ı~~ : 

b• • mekte olduğunu bildirm~tir. Çungkin 29 (A.A,.) _ -Centraı kan şayialar İran siyasi mehafilince tek 

acı ır tesır yapmış Bu muhtelif rivayetlerin geminin Al News- : g zib edilmektedir. Bu şayialar esassız. 
man mürettebatına İngiliz ablukasını ç· lil d'. .ddetli bir muhare • dır. 

1' şaşırtarak şeklini değiştirmek suretile ın er, un ş~ •. . • • S 
• " trıs 29 (A.A.) _İngiltere ve Fran -ı triainin bitmez tükenmez kaynaklarının b. Alman limanına sevketmek beden sonra Şansı vılAyetınde strate • fınlandıya ovyetlere 

, •• hattl bitaraf memleketlerde am - ·~ :ro~ kat, karar hususun - =~~nı ':ermeğe matuf bir manevra ilk ehemmiyeti haiz iki şehir !stirdad yann cevab veriyor 
'~un. kaldırılması kanununun Ame - da mutlak bır vld olarak karşılarlar. ~yit- clup olmad1ğı keyfiyeti ayni mahfe! • etmi~lerdir. Bummla beraber Hona • H 1 . k. 29 (A.A.) - Finlandiya de ~ i.yan m lisince kabul edileceğinden taraf memleketlerde manevi terazı . 1 bat d k. Lo d 1 ~sın ı ı 

ç ~ .. ec · d Am ikamn, müttefiklerin haklı davası tarafına eğ - lerde suale şayan görülmektedir. nın şıma ısın a 1 gan an ge en legeleri Fin18ndiya Gevsbını Salı gü~ 
~dara şuphe etmıy~r ;:Urri :~e ria - m.iştir. Siyasi mahfellerde bu ~in bütün in . telgraflar. Japonların pek yakında ye- nü Moskovaya götüreceklerdir. 
>et . a etmekte oldugu Y . .. . . . . . · bir taarruroa bulunmak üzere Şan-tı .... _edılrnesi davasına gfuteregeldıgı ma- Ambargonun kaldırılması Almanyada kişaf ve akıslerı dikkatle takıb edilmek n.ı . . . h K al Karol Romanyanm Ankara 
t""vt ...... .. b k dd. ·· Fransız. İngiliz - Türk muahedesinin ak- ted' sının cenubuna mühım kuvvetler ta - r 
ill! .. ,uzaherete u erre ma ı muza • . . ır. . . . . . . k 1 . • • k b 1 . 

reu. de inzimam etmiştir. dinden de daha acı .bır tesır yapmıştır. Hariciye nezareti, şimdiye kadar şıd ettıklennı bildırmektedir. . bUJU 8 ÇISlnl a U 8ftl 
~~etit Parisien gazetesi, Pittmann ka - Harbin başından~r~ ~kub~lan siyast Moskova ve Berlin nezdinde teşebbüs- Loyangdan dün 13 Japon tayyaresı Biikreş 29 (.A.A.) - Romanyanın 
~ lln kabul edilmesinin dehşetli bir a - hadiselerin. ~ mühımmıdır. Bır mey~ ler~e bulunmak ve büyük bir soğukkan tarafından bombardıman edilmiştıir. Ankara büyük elçisi Staoika dün bu -

t ~aPacağını kaydediyor ve diyor ki: muharebesının kazanılmasına ;:;uadlldır. 1 1 ; 1 b h staki malfımatı toolamak Tayyareler 80 bomba atmış ve mühim rRya gelmiş ve derhal Kral tarafından 
lltı..~giltere ve F~~a ambar~onun ~~l - Müttefiklerin davasına fevkal e yara - ~ \k~faue :~ektedir. zayiata sebeb ol.muştur. kabul edilmiştir 
~"llıasını kendılenne Amerik.ı endus - yacaktır. Y 



4 Sayfa 

( Şehir 

.. 

SON POSTA Birincitqriıt , 

•aberleri J Yurdda Cümhuriyet 
Bayramı neş' eli geçti 

,...,. • Tepebaşı ASRI SiN EM ADA 
ZEYNEB 

Fevkalade muvaf
fakiyetler kazanan 

i 1'1 
Şimdiye kadar gör!Hen Şark filmlerinin en fevkaladesi TÜRKÇE SÖZLÜ ŞARKI ve RAKISIJ nefis film. Bestekar 
ART AKlN'N'ır1 id1treı nd:l Scıhıbinin Seıi saz bey'eti: GAZELHAN: NU vtAN lÇLISES, MUc":iANNİ: NADlR NAMAÇ· 

LAH, MUÖA!'.NI: HAMiT D)KSES, MUÖ NNİ: lt.UHİDD.N BEYRUTLU ve MUÖANNİYE: SUZAN GÜVEN ve 

:~=ş~~~SEMiRA MUHAMMET 
Kemani ALI DEMiR ÇiMEN, Uctt YORUi, Kemani; 1SMA1L ŞEN ÇALAR, ÇOnbnş IHSAN DIRAMA, Klarnet: 
ŞÜKRÜ 'fUNAŞ, Darbuka HASAN TAHSiN TARSADAN, Sureti mabsusada · bu FJlm için bestelenen nefis gazel· 

' .,. lor, şttrkılar. Bıletlerinizi eTVelden tedarik ediniz. Telefon : 49369 

SAKARYA RACANIN HAZiNESi 
Sinemasında Türkçe Sözlü - Şark Muaikili 

İlaveten: 500 metrelik Fevkal8de bir R E N K L 1 

Baş rolde 

RAM ON 
NOVARRO 

MIKI 



u .... 
5 o. ,. 901' POSTA 

1 Hldiaeler 1 Dış tesirlere karşı 
biiliin Balkanlılar 
için selômef yolu 

Birkaç vecize 
K elin perçiıninden tutacaksın da ne 

çıkacak... Kendine gü veniyoraan 
sırına saçlıyı, sırma saçından tut. 

* 

lar zekası olmı,yanlardır. 

* Sabır, sevincin anahtarıdır. 

* Dostlanaı artırmayan, dostlannı .., 
Dünya bir hazreti Süleymana kalma- zaltmış dernektir. 

ınış amma, dünya yüzünde binlerce Sü

:··············-······························· Y A Z A N ··················-···················-····-· 
~Emekli General B. Emir Erkilet ~ 
~ "Son Posta,, nın askeri muharriri ~ 

leyman Ya§ıyor. 

+ 
Her horoz kendi çöplüğünde eşinmeye 

razı olsaydı, dünyad ahiç harb olur muy
du? ..• 

* 

* Bin dost çok azdır, bir düpnan ço~ 
fazla. 

* Ümid, talih.mlerin tesellisidir. 

* Bazan ıbir insanı atlatmak, deveyi hen. 
dekten atlatmaktan güç olur. Geçen Mayıs·~;~~~·;:;~~-·~·~: .. ·-·-·······---.. ---........................................................... .. 

l"uldu ~ tantının nasıl hazırlanıp ku • 
9 y gunu ve ne halde bulunduğunu 

Ahlat şehirde yetişseydi onun da adını Ekmeğini tqtan ~aranlar, acaba pey-
armud koyarlardı. nirlerini de tahtadan çıkarabilirler mi? 

azı~e h"T dan u asa edip anlatmıştım. On. 
beu:ı~el ve sonra da muhtelif münase
kınd . Balkanlarda olup bitenler hak. 
de a a ~ıkkati çekmiye çalUimışt.ım. Dün 

* * 
Bir arkadaşın aldatması bir kadının Aydınlıkta alınıp, karanlıkta satılan 

aldatmasından çok acıklıdır. Çünkü bi- mal sinemadır. 
rinden daima beklenir, ötekinden bek-
lenmez 

* 
* Korku dağlan beklermiş, korkunu~ 

işi dağ bekçiliği mi? 
atıeıYn~ meseleye temas ettik ve hüla. 

~aş. 1 
mek isted'k ki Balkanlılarm 

Se bZ: her ne. zaman bir felaket gelmiş. 
ların b ancak ıç ve dUi ihtiras ve nüfuz. 
neş\1·· u zavallı topraklarda müsaid bil' 

* Evli bir kadın, tahta çıkmış bir köle- Kocakarı fırtınasından korkmanı 

gel n~nt~a zemini bulmasından ileri 

den ba§ka ıbir pey değildir. genç kadının kopardıtı fırtına daha ya 

* man oluyor. 
• !Ş ır. 

Evet B· Ik 
trıernı cı aı:ılarda şu veya bu semt ve-

Aşk fedakarlık ister, bilhassa izzeti
nefisten! 

+ Yiinı eketlere, komşuların zararına bü-
dıkç: ve kazanma ihtirasları baki kal- Yakalanmıyan hırsız. yakalanmadıgı 
l<trı \1e hütun Balkanları ve Balkanlı- müddetçe namudu yaşar. 
rın Şamil tek bir hakikatin. Balkanla.. ~ * 

* Aıf« bir maskedir, kimin yildlne ge 
çirirlerse abdal olur. 

* Enfiye de belki bir zevk vasıtasıdır 
burna çekmek zevksizllği olmasa! 

Q ctm.d .IJ.uLA.tı hura~:tlnız Balkanlılara aid olduğu ve Son Balkan Anuıııtı konseyi toplantıstndcm bir int&ba Zekisını göstermek için fırsat arayan-

a~~~~~~~ n~~~~~u~kanlı~~nilireill~~~brann~~~u~~a~~~~~---------------------------· 
lıJarca ak~ka~mm kutsıyetı Balkan Muhabir şöyle anlatıyor: gal eb?M?k suretile Balkanlarda kuvvet. c B ı b•ı• 'd1 • il =ı 
buraıar:n hır ıma~l~ . ta!°1ınmadıkça B;r İngiliz gazetesi. yeni pakt müna. li bir köprübaşı tesis eyledi. un arı ı ıyor mu 1 ınız ~ 
tanı b' ~-ne tam bır ıstıklal ve ne de s~betik:. cTürkiyenin bundan sonra Muhabire göre, yeni Avrupa harbi 1 

ıı sukfuı ah t .. "lmes. . 
klıı ver a suru ıne un- Balkanlarda daha fazla bir salahiyetle patladığı zaman vaziyet böyle idi. Bun. 
ıneıı?0ktur. Balkanlılann, kendi seli- mutavassıtlık rolünü ifa edeceğini lt dan sonraki İtalyanın aldığı tavır ve Kayakta sür'at 
~ti ri icabı, her şeyden evvel kanaat yazmış; Giornale d'İtalia da cBalkan • vaziyet malUmdur ve muhabir bunlar 
rınd~l~ri icab eden şey kendi arala- tarda İtalyasız hiç bir şey yapılamıya. hakkındaki intibalarını şöylece anlat- Kayakçılar, ka -
da'l ... :,_ ıhtiras ve anlaşamamazlıklar • c:eği• cevabını vermiş. makta devam ediyor: Dünyanın bu kö. yakla kay~~~ -
,_ ~ şu ve kah b aba polit' İ . d bert'" ı·· t b h ··11 . ken fazla sur atle ıçaJarı u Y ncı ı • Muhabire göre: talya hüktimeti İn. şesın e uru ız ıra ve ta avvu erı il led'kl ri .. 
aalkııı~, dalına istifade ederek ve hatta ıtlı~re ve Fransanm Ankara pakt; a - bertaraf etmekte İtalyanın birinci de- kelr ıd eb.ıçıhn ar 

... lll]a da ,__ akit b" '"' . a arın a ır a -
ıınıaln>o.. r arasm u~r ne v ır kabinde Balkanlarda, İtalyayı hariçte recede menfaatı vardır. Balkanlarda b l ""· h 1 
ırı-d•Atl inıkanı bulunduysa buna asla bırakan bir blok kurmağı istihdaf et • bir h~b, doğuda, doğu Akdenizde de vla oşkuie;wb hası 

-., an verm · ek Balkanlara bük b · h b d k · 00· 1 · 0 ur • u ava hıettikl ı~er .. - tikleri zehabına düşmüştür. Halbuki ır ar eme tır ve Ye bir harb ne. bosluğu sür'ati bi-

lllthiş bir nişancı 
Bir bahia üzerine Amerlkalı bir kovboJ 

bizim on kuruşluia kadar bir hedefi sl
llhla 180 metreden birbiri ardına yedi d• 
fa vurmuştur. Bu nişancı kovboyun adı 
1. E. Wilbume'dir. 

* "''ll ~e bö!lece ~uk~~tmekt~ d~~ İtalya Orta Avrupadan ekarte edileli-ı ticesi~de .Roma, ~ratorluk _cihetile r.; azaltır. Bu sür'•t azalmuını önle -
~ ı . klen hakikatıdir. Çunkü denberi Balkanlar onun dış siyasetinin müşkul bır mevkide bulunabilır. mek için bir kayakçı resimde görllldOlil Avıstra11alllar •laca nasıl 
~ k e~ er~. ayırmadan onlara hükmet- kutublanndan birini teşkile baş'lamış- Ne olursa olsun muhabire göre An .. §ekilde arkasına bir uzun mahrut tak -

!a güçtur. . . . . tı. Faşist İtalyanın nüfuzunu inkişaf ka,.a muahedesi Romade yeni .ıüpheler mıştır. çıkarlar ? 
~ıı:-n~Ia1:11 bırleşebı!<fiklen v~ Qttirdiği ve mevkiini kuvvetleştirip ge. uyandırmıştı~: _Burada, İngıltere ~e * Avustralya yer •"'l~i.-M 
~\1\1 t, .ihtiras w maddi ve manevı nişJ.f.tmiye çalıştığı yer Balkanlar imiş. Fransanın Türkiyeye Balkanlarda hır Böcekler nasal kiki altrlar? lileri çok y-lbek . 
bu etıerıni birleıtirebildikleri gün. Balkanlar Romanın gözünde yalnız mutavassıt ve bir hAmi rolü tevdi et • .. ağaçlara kolaylık _ 
t6~alarda türlü emelleri olanların, bil- btr 1 'dd 1 ri k ğı b; "kt dt meleri ihtimalinden korkuluyor. ftaL h":~~ ~:~~koku ~a ı.a çıkarlar. Bun _ 
ı.. .. "l lbnidleri tabla~le kesileceğinden, hi ~~le mad d ği~ le ~yna 'ncı r Aı d~a yarılar Ankara muahedesinin maddeleri n~z elar;ile, aldıkları iddia~nnedilir useyu.de Ybu- lar bir nevi ipi a -
uo,, e b' b" . n~.ı an e aynı zama a nya- d Tü k" . Balk 8ln& ır ırleşmenın husul bulmama- tik 1 . b" h" . t ta arasın a, r ıyeyı,an antantın. dojru delildir. Böceklerin bütün uzuv - jacm gövdesine aa 
t:.ıb· biitün kuvvetleri le çal~alan pek çın ır ımay~ ve ~ıy~ mı~ • d'.111 istifade ederek birinci derece bir larında koku alma has.ta11 vardır. rarlar ve ona tu • 
ı ildir. Fakat Balkanblarm menfaat- kRsı olmak dolayısıle F'q15t SJyasetı bu rol oynamağa teşvik eden bir İngiliz • * t ak t • 
el'i ittih&dda olduğu için onİann yapa. 8~~n~a dJplo~tik, ek~no~ik ve ?at~l Fransız sisteminin mevcudiyetini sez • Oç yUzlD minerva ı:.;end~=~ 
eakları d h ~' lil 1..:.ı.. d t i külturel faalıyetler ınkişaf ettırmış '· · t" 1 Niha t Ro d t gl t . . . ı~ a er ~ur te nil\acı ış es r. . . me!\. ıs ıyor ar. ye ma a, n - talyada Plışıde Mınervanın Qç yüzlQ seldikçe ağacm gövdesine sardıklan ipt 
ı . kapılarım kapayarak dahilt dercL muş. liz-Fransız hareketi dolayıeile Balkan bir heykeli vardır. Heykele ne taraftan d .. . .. 
,:uıı lnmdi aralarında hal yolunu tut- Fransa v~ İ?gilı:re,_ A~~~myanın orta halkından bir losmının hislerinin de. bakılsa insanda heykelin cephesile karşı e yükseltırler. Ve boylec: ağacın eıı yük 
iba 'ktan ve neticede elele vermekten Avnıpada ustüste ındirdıgı kuvvet dar. mo'krasi devletleri tarafına çevrilmesin- karşıya bulunduğu zehabını basıl eder. sek dallanna kadar çıkabilirler. 
1 ~~0h~~f~~k~~~~ü~~~~~~~~~~~~~~---~ -:···:··:··:·:·:···:··:··~··~~·"~·~---------------------:a"en nıantığmı Balkanların tatbikat bir mukavemet tesisine karar verdik - İşte. Fransızca Lö Tan gazetesil}in 
~ nınd:ı bir türlü müsbet neticeler ver. leri ve Türkiye ile bir anlaşmanın ilk Roma muhabirinin İtalyanın, yeni 
'ha ~esinin sebebleri. Balkanlarda ya. temel ta~Jarını attıklan zaman, Alman. Ankara paktı dolayısile, çok dikkate 
~~~cı nüfuz ve tesirlerine alet olan dev vava -ÇeJJk pakh ile ibağlı bulunan İ - ve işlemiye değer haber ve intıbaları 
?! etin bAla mevcudiyetinden başka tnlya, bir akıl ve mantığa müstenid ol- bunlardtr. Bunlar hakkındaki mütalea. 
e 01abilir? mıyarak. kendi mevkiini tehdid edilmiş l2rmıza gelince bunları yarına bırakı-

d ~u Balkan devletinin şu veya bu ol. hissetti. Bunun üzerine o kendini yoruz. 
tı Unu ~öylemek ve nasıl kandırıcı bir muhtemel bir tecavüze karşı korumak 

~;;ancı nüfuzun tehlikeli bir oyuncağı 
ht Uğunu izah etmek neye yarar?. Ba
~~us bu çok kere yazılmış ve tehlike 
g{\ Uundan evvel gösterilmistir. Bu • 
1ll ll de ayni şeyleri tekrar etmekle, 
di~~ hnstaya bir türlü almak isteme. 1 

) ı açtan bahsetmekten farklı bir şey 1 -""'llll·"'·'· 
~;r>11ınamış olur. Böyle hastalara gü ., 

\'e nıantıklı lakırdılardan ztvade 
~ti tedavi tarzlannm daha tesirli ola-

~1 ırıeydandadır. 

ltı ~:Zi bugün, Balkanlar dolayısile bu l 
ı;talealara sevkeden şey Fransızca 
ltı 'randa okuduğum, gazetenin Roma 
~ llhahirinin telgrafla gönderdiği bir 
~'l.1 olmuştur. Buna göre, İtalyan mat- ~-L..:.-~~U)JrtiJtfllaDiıl 

iL E. Erkilet 

do a ında, Türk-İngiliz.Fransız paktı 
laYl"ıle, cali bir sükun devresinden Trabzon (Hususi) - Trab:zon Beledi - na ve diğer madde ve fasıDardan alınan 

~~a hasıl olan aksülAmelin sebebi bu ye Meclisi bu ay içinde fevkalade top - bir kıaım tahmat da eski su yollarına, u-
) ı diplomatik vesikanın Romada u. lantılar yaparak şehirde yapılmakta o • mumf bahçelere ve ifası lüzuml 1 h lltıdırd1ğı bir nevi «Suizan• imiş. İşin lan su tesisatı dolayıaile bozulan lağım . u 0 an 
~ kadarında münakaşaya değer bir cl- ve su yollarmm ıslahı için lAzım olan hızmetlere aid maddelere illve olunmu, 
, t görmüyoruz; çünkü csuizan> veya tahmatm münakale yollle mimk6ıı gö- tur. Bunc:lan maada tehir ifleri üzerinde 

1 l.:.izan •da bulunmak onların kendi bi. rfUemediğindesı bü'91d* tadilat yapmak bir tUım görüşmeler yapan beledi~e 
~~;;i bir iştir ve bu bizi fazla al!kadar JU"Ureti bbıl olmuştur. Bununla bera • meclisi bütçeyi tetkik edilmek f1zere vi -

::.._rnez. Fakat İtalyanın bugiin Balkan. ber bu sene yapJlacalı illn olunan .mluk llyete te'fdi etmiftir. Bil98Dfn tasdi • 
;' ~air olan fikirlerini gaııetestne btL Gaw.. teme*' ve ıbus imallt:Nnea düaya kind~n ıoııra f8hriın J.Aiun. ve su yollaı ı
'be l1hıye calışan muhabirin bu mtınase. alwali clala.,.ue ~dsisnMn nm =pısme ...ı im vıa ınldpf verile • 

tle tesbit ettiği İtalyan görilflerl biz- yirmi bin Hrahk tahaiaat lAltm yolları • celdir. 

Kadın lıabahatll 
Fakat acınacalı 
Vaziyette 
cTeyzeciğim, 

Ne kadar bedbahtım bilseniz! Ben 
nıes'ud bir zevce, mes'ud bir anne idim. 
Bir gün karpma bir erkek çıktı, sihir
baz kudretine malik bir erkek çıktı. 

biraz da cemiyet hayatına alıfmaıntf ol 
marun tesirile bafım döndil, metresi 
oldum, gizli suç ne kadar gizli kalır, 
kocam öğrendi, mahkeme kararile ay
nldık. 

FelAkethne sebeb olan erkek sözde 
bu hareketini fa.mir edecekti, etmedi, 
gene metres hayatı yaşıyoruz, tabn es
kf dostlarımla alikam kesildi, bir mah
pus hayatı yapmaya başladım, cezam
dı çekeceğim. Yahw: bir nokta var: 
Çocuğum babasında kaldı, bana an

lqmamız mucibince haftıada yalmz bir 
defa ft ilri saat için gönderiliyor. Bu 
ild saat zarfında evde Mı-ilkte yafadı• 
ğım erkeğin Nnıame11 da prt.. yazı& 
bahçede Oul.UıfU.YOl'U, fakat önümüz 
kıj, sonra bir noJda daha var: Elti ko
cam evlendi, aldığı kadını tanımıyo

rum, f.akat gocujwn IOll aeli§inde: 
- Eve hianetçidaıı bqka bir kadın 

!eldi, artık benim annem o ~ 
Sen ne vakit aeleoebln! diye IOl'du. 

çocuğun önünde az k.a.ldı ağlıyacak· 
tını, çok fena bir vaziyetteyim, beni 
kurtaracak bir çare yok mudur aca
ba ?> 

* Yukanda okuduğnuz satırlan bir 
kadm okuyucumun 4 büyük sayfa tu· 
tan mektubundan hülisa ederek çı
kardım. Bu dört büyük sayfa tutan u
zun mektub gözümden iki defa geçti. 
İçinde bir tek yanlış kullanılml.J keli
me, bir tek düJiik cümle yoktu. İyi 
tahsil görmüş, hassas ve içli bir kadın 
olduğunda eminim. Onun içindir ki 
kendisine daha fazla acıdım. Vaziyeti 
üzerinde daha fazla düşilndüm, maa
lesef bir yol bulmak mümkün olmadı: 

- Birlikte yaşadığınız erkeğin ha
beri <'lmadan eski kocanızla, kabiJse 
Ç(lcuğun da hazır bulunduğu bir yerde 
konuşunuz, vaziyeünizi anlatınız, mer· 
hametini tahrike çalı§lDıZ, çocuk ara
mada canlı ıbir köprüdür, belki bir ne
tice çıkar diyeyim, fakat öbür kadmıllıs 
bu vaziyette terkedilmesi icab eden 
öbür kadının ne kabahatı var? 

Bir sual daha düşünülebilir· 
- Kadının erkeği terketmesi şartile 

çocuğunu yanına alması noktası üze
rinde sabık kooasile bir anlaşma yap
mak ta mümldln olamaz mı? 

2'BYZB 
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Meddah modayı anlatıyor 

SOM POS'I& 

Yurdda Cumhuriyet 
Bayramı neş' eli geçti 

(Baş tarafı 4 ünciL sya.fada) 
haren büyük geçid resminin yapılaca
ğı Eahaya gitmekte olan hallt akının -
dan geçilmez bir halde idi. Bu akın, 
Zafer anıtı önünde bilhassa muhteşem 
bir manzara arzetmekte ve halkın bu 
amt önünden geçerken biran durarak 
Ebedi Şefe karşı olan ihtiram duruş -
lan bütün kalblerde en yüksek bir he
yecan havası yaratmakta idi. 

Ebedi Şefin manevi huzurunda 

tıSoıı Posta. nm zabıta romanı: 32 

Nakleden: Hatice Hatib 

Katil de kaçtı, maktul de ... 
Saat 12,40 ta da Cümhurreisimiz .. -k.~~halde ben uyanacağım, dedi. adam itaat etmek lüzumunu hissetti V\ 

Milli şef İnönü refakatinde Başvekil Çün u ır h:1Y?1:1du~ ~anı beş para et - isteksiz bir tavırla yavaş yavaş kollarını 
Dr Refik Saydam olduğu halde Şefin :ıez. Halb~kf sızın g.~b~. bir Mimin c'l:nı - yukarıya kaldırdı. 

paha bıçilemez: ~~:ım hazretlerı de Tam bu sırada üç dakika geçmiş ve 
muvakkat mrtfenini ziyaret eylemiş ve elbette en ~1~etlısını seçecekti:-. merdivenlerin elektriği gene kendiliğin-
çok muhteşem bir çelenk koyarak bir d Gomar hıç ~ır şeyden ~dişe etmiyor- den sörunüştü. Gomar birden yediği bir 
fü~iram dakflrnsı içinde Ebedi Şefin ~· Neden endışe edecekti? Şuracıkta bir darbe ile ses bile çıkaramadan yere yu-
a'T.i1 hatırasım taziz eylemiştir. ç 5~.at uyuya~tı. Sonra dn bu uyku- vıarlandı. 

Ciirnhurreic:i İnönü, Ebedi Şefin ka. yu mukemmel doşenmiş yeni apartıma- Orada ne kadar zaman baygın kalmıı 
b 

nınGda uyuya~aktı. olduğunu bilmiyordu. O sadece beyninin 
ir]erini ziyaret için Etnoğrafi müze- .. ~mar taban son derece nikbin görüş- içinde bir top sesi işittiP,ini hatırlıyordu. 

Eski meddah, yalnız erkeklerin oturdu-' hanımcık kızı tam.amile değismiş değil sine gelişlerinde Büyük Millet Mecli- lu bır adamdı. Hay~tı ve bilhassa kendi Gomar sızlıyan başını ~lleri arasına al-
ğu kahvede yuksekçe bir ~ere çıkar, hi- mi, kudretten simsiyah saclar: sapsarı oi- si Rei ·i Abdülhalik Renda, Genel haya~ını ~~~~~verdı. Ebediy~~ yaşarm : dı. Sonra tabancasını hatırlıvarak düşür~ 
Jwiyesıne başlardı. Bugün kadın erkek muş, yanakları pembe pe~ıbe dudakları n ·l Kurmav Başkanı Mareşal Fevzi ~~~ay~nı d ~ Sıhhati w muk~eldi. müş olduğu silahını karanlık içinde eJle-

w • • • •• • ' ç kı k O 1 F h t · Al 1 .şın a 0 asına ragmen yırrnı ya - rile aradı. Fakat etraf o ksdar karanlık 
bırlikte eglendiklerı ıçı.n, bugunun 11".CQ- mor, hele entarısi büsbütün değı<:Tniş bir a. '18 • roenera a re tın tay, şındakı delikanlıları kıskandıracak bir ·d· k. ·ıı:o.ı. b ı d B ·t ·d 
dahın w ıs"··- A k" . v r . T d w ·ı v r ı ·h rk . l ı ı, sı d.Hinl u amıyor u. aşı gı gı e 

ı da kadının, erkcgın beraber bu- başka kılığa girmiş. Ayaklarındaki ter- .n. ' 1 ~ .. a ı sı an °.E{an ı e.. ~ ı .. m~a- 1 ış 1 ~ya ma 1 tı. Sonra da dehşetli içki i- daha fazla akı'ıyordu. Bundan başka ken-
lundukları bir mahalde söyletebiliriz: l ılkleri çıkmış, onun yerine ökçeli iskar- vın~ Dılaver ve Emnıyet Muduru Şı - çer_;ı. Alkole bayılırdı. . .. dini son derece yorgun hissedi.yordu. Ba

İşte meddah, yerine oturdu: Elindeki ı pinler giyinmiş. nası Turgar tarafından karşılanmış • k u afb3:111 ~a toktor e:'dektlere mu - şmda bir ıslaklık vaırdı. Bu ıslaklığı kolu 
bastonile bırkaç dc.:fa tahtaya vurduktan Evin hanımı Hürmüz hanım, bu h:ı.li tır. r:: daır n~h: ~~/=~~ş i~fı~~ekF: : ile sildi. S?nra .. ~üçlü~.e yerinden do~l-
sonra söze ibaşlıyor- ·· - T b 'k "t kat G . .. ş · . du. Elektrık dugmesını aradı. Antre şirı-

. gorunce: e rı a . o~ar ev~ ge~ıı:ken, gunlerdenberı di aydınlanmıştı. Tabancasını aramakta 
cHak dostum hak. - Aman dostlar, yetişin! Milli .Ş;f. bu ziyareti müteakib doğru- ~ır şey .ıçm<:-"11ş gıbı b_?ğazını:ı k~~~~ - devam etti, yoktu. 
cSüha.nsazı gülistanı nezahet, goncai Diye bir avaz kopanvermesin mi, Hür- ca t~b;ıkntı ~abul buyuracakları Millet g~u hıss~dıyordu. Evın kapısı . o~unde - Vay namussuz herif, diye söylendi, 

bağı şar.afet hikayem verir bezme letafet. müz hanımın avazını işiten moda hemen Meclısme teşrıf eylemişler ve burada da ~~bet beklı!c? Chameau ona yem hır şey tabancamı da aşırmış. 
Raviyanı ahbar ve nakilanı asar ve mu koşmuş: başda Millet Meclisi Reisi Abdulhalik ogretememışt~. Gomar ona b!.r yirmi Bu adamı tekrar elinden kaçırmış ol

Renda olduğu halde hükumet erkanı, Ri-1 ~ranklık verdı, v~ yolladı. Asansore doğru mak ona tabancasını kaybetmekten daha 
haddisanı rüzgar şöyle rivayet ederler ki: - Hanımcığım ne oluyorsun, ben sizin yaset Divanı azaları tarafından istikbal 1 ıl.~rlerken neş .":' ıl~ ıslık ı;alıyordu. Asan- ıağır geliyordu. Adamın kaçmış oldu~un-

Vakti ev.ailde, bilcümle nisvan evle- evinize fenalık için değil, iyilik için gcl- edilmişler ve Meclis binası önünde bi w 

1 
sor k~pıs~~ı!.1 uzerınde c bozu.ktu~> levha- dan emin idi 

rinde rahat rahat yaşarlar, yemeklerıni dim. Hele hele sen de geliver bakayım. riken kalabalık bir halk lriitlecıi ile başda 1 sını gordugu halde bu neşesı zaıl olma - (Arkası n r ) 
pişırirler, dikiş dikerler, evlerıni temız- Sana da biraz çekidüzen verelım. BÜ iki muzika olduğu halde rasimei ihtiramı ifa rnıştı. Gene ayni neş'e ıle merdivenleri ·-··············································-·······-
!erler, ve akşam oldu mu kocalannın eve örgü saç nedir , kesiver şunu, hele c:u bol eylemekte olan bir kıt'a asker tarafın - tı;manın~ğa ba.şl.adı. Kapının önüne gel- Fransa 100 bı·n asker 

~ dan s<:'lamlanmışlardır. dı. Açabılmek ıçın epeyçe bir zaman uğ-
gelmelerıni kafes arkasında beklerlermi~. basma entari giyilecek şey mi, çıkar, sa- Millet Meclisindeki hususi dairelerin _ raştı. Kapıyı pek kolay açamayışında bi- h• d• 
Moda denilen kadınlar hükümdarı o za- na son getirdiğim roblardan bir tane giv- de kısa bir istirahati müteakib Milli Şef, raz evv~l içmi~ ?lduğu şarabın ~a ~e~ - ter IS e ıyor 
munda gene dünya yüzünde imiş amma direyim. Ellerinin de haline bak. Dulaş;k B. M. Meclisi Rivaseticümhur salonunda halde bıraz tesırı olmuştu. Ellcrı tıt:-1 -
bugünkü kadar, her emrmin muhakkak yıkamaktan parmakların şişmiş, tır!1ak- İcra Veki11eri Heyetinin B. M. Meclisi ~rdu. Bu sırada elektrikler de sönmüş - Londra 20 (Royter bildiriyor) 
yerine getirilmesini istiyen bir müstebid lann küt küt. Yıkama '111 bulac::ığı. bıra.'' azalarının. kara, deniz ve hava mensub - tu. lBkunu tlekrar ya~ağa üşenmişti. K~- Fransadu bazı sınıfların terhisine baş. 

:ı- ıs' " lannm Temviz mahkemesi Ştıravi Dev- ran ı ta e yordaınıle kapıyı açma~a ug- .. . . . 
olmamışmış. tırnakların uzasın, onları cilala .. çık şöy- 1 t 0 .' M h b t R • ' .. 1 raşıyordu Vakit gece yansını aeçiyor !anılmak uzeredır. Terhıs edilecek as-e . ıvanı u ase a eıs ve aza arını . : . . . ,., - . . . • 

Zaman dediğin nedir ki geçer, bir sene le sokağa .. biraz do~ Vekaletler ve Parti erkanını Bankalar du. Bma ıçınde hıç bır şey kıpırdamıyor- kerleıın sayısı 100 hını bulacagı ha • 
üç yüz altmış beş gündür .amma göz ka- Bu laflar Hürmüz hanımın hoşuna git- ve diğer mahalli müessese!"; mümessH- du. Go!.°8r apartımanın 'kaoısın~ açtı. ~a ber verilmektedir. 
payıp açıncıya kadar ilkbahar olur, yaz miş .. Hürmüz hanım da modaya esir olu- lerini ve bunları takiben de ecnebi dev - pı henuz aralık bulunuy?rdu kı merdı - Paris 29 (A.A.) - Başvekil Daladye, 
ollh, sonbahar olur, kış olur, ve sene böy- vermiş. !etler mümessilleri büvük ort'l elçiler ile v~n ta.ra.fından . gelen hır pı~ı~d~ nazan 1890 tevellüdlü efraddan maada dört ço-

bu eiçilikler müsteşarlarını kara. deniz dıkkatını celbettı. Herhalde bırlSl ayak - . . 
lelıkle biter. Seneler senelerm peşinden Söz sözü, bahis bahsi açar, takvjmdeki h t ·ı·~- 1 . . 't b .k-tl ' larının ucuna basarak merdivenlerden i- cuk sahıbı babaların da sınıfları ne o -
k İ ava a aşemı ı....,.r erınm e rı a arını . . . 
oşar. şte efendil#le söyllyeyim. Seneler uzun zaman hikayede anı vahid olur. kabul buyurmuşlardır. nıyordu. Tahtanın gıcırdayışı işitiliyor - lursa olsun terhis edılımelcrıne karar 

senelerin peşinden koşın~, derken bu a- Toprakta sürçmesin ayağımız, hikayede A -k ri k f • du. vermiştir. 
d d d il h .. kü dar b. d b" " dil. ~ e ıtaah te tit - Bu da garib! bl . ra a mo a en en u m ır en ıre surçerse ımiz, hazırun mazur göreler. Fransız te igi 

kudr t1 . k tl . 1 . S hah -Ol •• ğl 
1 

k Millet Meclisindeki mı:?rasimi mütea - Diye düşündü. Başını uzatarak karan- p . 29 (AA ) 29 T . . 1 e enmış ve uvve enmış. ve ge mış a ur, 0 e 0 ur, a şam olur. Her- kib Cumhur Reisimiz yanlarınd=ı Genel lığı dinlemeğe başladı. Ayak sesleri ü - ans . .. . · · - eşrınıevve 
kadınların başlarına musallat olmuş. günün bir akşamı vardır. Hikayemizde- Kurmay Başkanı Mareşal Çak--mak oldu- çüncü kattan geliyordu. Sonra daha yak- akşam tebligı: 

Gelelim hikayemize .. isim ısime ben- ki günün de b ir akşamı vardı. Akşam ak- ğu halde merasim sahasını teşril etmiş - !aştı. Gomar duvara yaslanmıştı. Eğerce- Gündüz heyeti umumiyesi ithbarile 
zer, semt semte benzer, geçmiş zaman şama benzer. O günün aqamı olmazsa ler ve burada toplanmış bulunan halkın scdin tekrar eve getirildiğini bilmemiş sakin geçmiştir. 
söyleı:ıir. Vakit böylece boş geçer. Günün başka günün de akşamı 0 gününmüş gi- coşkun tezahüratı arasından geçerek ge- dahi olsa idi, karanlıkta ışık yakmadan Cephede vaziyet 
bırınde moda denilen bu hükümdar, Cin- bidir. çid resmine iştirak eyliyecek olan izci - inen bu adam ona calibi şüphe gelecek - p . 29 (AA ) H A. 

lerle, askeri kıtaatı teftiş buyurmuşlar - ti. 
1 

arıs . · · - a vas 3ansının 
cı meydanı kurbunda, simidci fırını itsa- Benden size selim hasılı kelam. Ak- dır. Gomardan başka birisi onun yerinde asKerl vazıylet hakkındaki yan resmi 
tinde ~ı boyalı hanenin kapısını dak edip şam olm~. Evin beyi, tapu kütük kalemi İnönü, her kıt'anın önünden geçer - olsa karanlıkta bu kadar büyük bir ih - tebliği: 
ıçcriye dahil olur. Vakit henüz ikindi ol- hillefasından Necmettin bey kapıyı çal- ken merhaba asker diyerek izcileri ve tiyatla inen adamın apartımanlardan bi- Hava günden güne daha ziyade f.e • 
duğu için erkişiler henüz hanelerine dön- mış. Kapı açılmış. Kapıyı açan Hürmüz kıtaatı seHi.mlamış ve Şefin bu iltifatına rinin hizı::ıetçisini ~iyarete .gelmis bir a- nalaşmaktadır. Vosges ve Sar'da kar 
memişlerdir. Evin on sekiz yaşındaki hiz- hanımmış. Elini Necmettin beye uzat- sağ ol diye mukabelede ~ulunulmustur. şık olac~gıı:ı tahmın ederdı. Fakat ~o - yaıtıyor. Yükselmesi dnrm~ olan 
metçisi Katina bu ziyaretçiyi kabule şi- mış, NecmetUn ibey de: Geçid resmı mar eskı ~ır .. hırsızdı. Onun yaptığı ış - nehirler ve bilhassa Rhin nehri 

. . lerde en buyuk suç ortağı karanlık ol - t kr "ksel ~ b ı tı H 
taban olarak der ki: -Al karıcığım! Bu teftişden sonr.a Rıva~e:ı Cumhur muştu. Eğer bu meçhul adam ihtiyatlı bir 7 a~ ~ .:r'e':.e ~ amış r. ava va-

- Hos gelınissiniz, safalar getirmissi- Diye elindeki çıkını Hürmüz hanımın ~ribü~ünü ~re~endıren ~ılh. Şef. radvo aşık olsa idi merdivenleri ihtiyatla fa _ z~yetı dun gunduz ve ?ece yalnız mev. 
niz pasam, simdiye kadar bu evde gör- eline uzatacakken Hürmüz hanım bir- ıle Türk mılletıne karşı .bır hıtabedc bu- kat süratle inmesi icab ederdi. Fakat bu zı harekatını fıelce u{fratrnakla kal -
memis 'böyle misafir. denbire: l~nı_n~ş ve .~~un a~abınde .tayyarele - adam ihtiyatlı fakat yavaş iniyordu. Ne rnamıştır. Almanların büyük bir ha -

rumzın geçışı ıle geçıd resmı başlamış - için? Eğer görülmekten korkmuyor idiy- re kete gecmesini de aşağı yukarı ih • 
Moda, Katinanın kendini bu tarzda - Ne banal şey Şeri öpmek için uzat- tır. .. .. . se lambayı yakması lfızım değil mi idi? . 1 h" . . .n_ k'"d 

karşılamasından memnun ve mahzuz ol- tığım elime kirli bir çıkın veriyorsun ha. Hava kuvvetlerimizin bu tun ıpodro - Görülmekten korkuyor idi ise acele et - tıma c.nc~ne . <;=arma '1 • Jır. 
duğundan, yanında getirdiği bir saç kı- Necmettin bey şaşırmış, karısı elini ö- mu dolduran halkın alkı.şla.rını top~.aynn mesi lazımdı. Bu adam birine tesadüf et Ingıltereye karşı 
vırma maşasile bir dudak boyasını hedi- pecek sanmış: uçuşlarını kız ~e erkek ız:ıl.erlc. Turk - mekten korkuyorsa ne diye acale hare - Brüksel 29 (A.A.) - Yakında aske-
ye edıp, Katinanın peşi sıra misafir oda- - Berhurdar ol amma karıcığım. bu- kusunun, Har~ıve m~~te~ının, Muhafız ket etmiyordu. ri harekatın inkişaf edecPği Berlinden 

alavının ve nıhavet suvarı VP! topcuları- Bu düşünceler Gomarı uzun zaman b"ld ·ım kt a· B h t •ttih 
sına çıkar. Modayı mısafir odasında bı- gün ne kandil. ne bayram, elimi öpmek mızm ve bunlara bağlı muavin k.uvvet- meşgul edemedi. Ayak seslerinin aher. _ ~ ırı e e ır. u us~s a 

1 
az e-

rakan Katina dosdoğru cv!n küçük hanı- nereden aklına geldi! Jerin avni. de~ec<:'d: se\·gi v_r> .takdır top- ginden anlamıştı ki bu adam acele etmi- dılen kn.rarları ~ncak Hıtler ve asker! 
mma koşar. Kü ük hanım bu esnada o- - Bu nasıl laf Şeri. Modern bir karlın la":an geçısl<:'rı. takıb _eylenns.tır. yorsa buna imkan bulamad•ğındandır. şefler bılmektedır. 
da ında gergef işlemekle meşguldür. Ka- kocasının elini öpmez, kocası onun elini Ipodromd.a~ı :ısken me:asımden sonra Elinde herhalde ağır bir yük olacaktı. İvi haber alan rnahfel1erde söylen -
tıkayı göriince: öper. öp elimi! Cumhur ReL~ı.mız ~alkın 1~.ten ~elen Sf'V Ar.ada bir duruyordu. Bu herhalde din - diaine göre, askeri harekat İngiltereye 

- Ne var Katina, görücüler mi? 
Geldı diye sual ederse de. saçları kıv

rılmış, dudağı boy.anmış olan Katina: 
- A vire, üçuk hanım, görnıemissin 

beni nasıl olmusum güzel, bak saslarım 
kivir oldu, dudağinl kirmizi, gelmis bizin 
evde moda derler misafir odasine aldım. 

Ki.ıçtlk hanım Katmanın yüzüne ba
kınca şaşırıverir. Titreye titreye onun e
lıne sarılır: 

- Ah Katinacığun, ne olursa senden 

gi ve savgısı ıfa<lesı olan sureklı alkışlar Jenmek ve kol değiştirmek içın olacak - k ı kt 
Necmettin bey Şerilerden, perilerden arasınd"n geçer<:'k Çankaya köşküne av- t arşı yapı aca ır. 

bir şey .anlamamış amma, karısının elini det buyurmuşlardır. ı. Gomar elini arka cebine soktu. Taban- İsviçre ve Holanda hududl~nda 
görür görmez şaşırakalmış. Tırnaklar u- Edirnede casını çıkardı. Adam tam bu sırada dur- Lo~dra 29 ~~.A.) - Reuter &Jansının 
zun, kıpkırmızı, şaşkın şaşkın karısına . 

29 
(H ") c·· h . t muştu Gomar birdenbire elektrik d:.iğ _ Jskerı muharrırı Almanlann S{lr mınta -

Edırne, ususı - um urıye . · b şt kasında bir taarruzda bulunacakları mü 
bakınca şaşkınlığı ıbir kat daha artımş, b k t h .. t . . d k t mesıne asını ı. . . .. .. d. k. ayramı coŞ' un eza ura ıçın e u - B. d bi t f 1 k . . d taleasını ılerı suruyor ve ıyor ı: 
saçlar kesik kıvırcık, dudak boyalı, yn- !ulandı Bu münasebetle Ebedi $ef .. 1 ır. ekn re e rada yayb~ an .ışı b~ıçınt e Bütün alametler Almanların İsviçre -
nakla.r pembe gögu· ·· 5 koli k N · . . goz erı amaşan a am ır sanı ye ı e e- 1 d k d h d d bo • ' ar .'.lÇı ec- Atatürk anıtına, Şehıdlıklere çelenkler dd .. d t d b·-r· .. , f1 d. den Ho an aya a ar u u yunca 
mettin beyin dili dolaşmış, söyliyecck konuldu re 

1
u deme ;n ukun su~ a bı e 1 md erGı - mühim tahşidatta bulunduklarını göste-

y · , . .. .. . ven er en a.şa,,.ıya oşmaga aş a ı. o- n·yor Almanların taarruz etmelen· muh-
söz bulamamış. ukarıdan bir ses gclmic:: 'I""bnkatı rnuteakıb muazzam bır ge d d t ld F k t k · :ı ,. • mar a pcşın en a ı ı. a ·a açan & - t 1 ·· t dd.d kt l h kk d b. 

Bab ld
. ha • · b . . . w eme mu ea ı no a ar a ın a ır 

- am ge ı .. ne ıyı. . u gece bi- çid resmı yapıld]. Gece fener alayları dam ond~n da~a hız~ı . gıdıyord.ı.: .. Eger takım faraziyeler mevcuddur. Fakat bu 
zi baloya götiırür. Yeni tuvaletimi giye - tertib edildi. Vali tarafından verilen balo Gomar bır polıs hefı~esı .olsa 1~1 ona: hususta en kat'i işaret Fransız harb teb-
rim. geç vakte kadar neş'eli bir hava içinde cDur, yoksa ateş ederım.ıt dıye bagırırdı. rı~ı .d. 

e ti Fakat Gomar da bunu yapacak vazi- 1
"' en. !r . fL • 

_ Gbttlreseim vıre hem göresek seni Necmettin bey kızını görmüş, o da ka- g c; • yette değildi. Güriiltü ederek etrafın na- İngılız • Frans~ o ava ku vvetlen 
ok be enezek. rısının bir ba ka türlüsü. Tam bu sırada ·zarı dı"kkatı·nı· u .. zerlerine ,.ekmek işine Paris 29 (A.A.) - Birka" ay sonra 

olur. Beni de onun yanına götür. 

yavaş yürüyor, bazılan hızlı gider. Bir ... ... 
Derken efendime söıliyeyıın, küçük ha moda kulağı dibinde fısıldanuş: bakarsın yoktur, bir bakarsın bir olur, gelmiyordu. Fakat kaQak adam Gomar- Fransa ve İngilterenin Tü~tere;Ja~a 

nım modanın "lındıgı od"'ya dahı·l olur - Ne yapmalı Necmettin bey, uymak- b. d k k .B dan epeyce ileride idi. Aşağıya inince kuvvetleri Alman tayyare erı a ının 
o .. ır er en 'bine çı ar. in, mil"·on olur. k d km · · · k d - · li · b l kt tan başka çare yoktur. Gerçi sana bir:ı.z " or onu çe esı ıçın apıcıyı uyan ıra- uç mıs nı u aca ır. 

olmaz, moda onu ba tan· aşağıya kadar İşte efendime söyliyeyim. Hürmüz ha- w d d d anarak bekle " H" d k t'al . güç gelecek, biraz pahalıya oturrıcak am- cagı yer e uvara ay me,,.e ın ı an 
suzup . . ma, du··nya halı· bu, ya bu deveyı· gu"der- nımlann evlerine dahil olaı:ı moda da he- başladı. Acık kemerli pardösüsünün ya- Lo d 29 (AA) R b.ld .. 1 

·· b 0 • ·k d ka51nı 1--Idırmıa ve şapkasını aözlerinı·n . . n ra.. . · . · - esmenk 1 ırı -
A kızım bu ne haldır bu elbıse na men o gun ıtişı eve e . bitişik eve bi- .l\ıö " "' d ğ H d t .ı- h t t 1 - . . ' _ .. - sin, va bu diyardan gı· dersin, diyard .... n ·· · k d · d. · ti Esasen bu t d ı ıne gore ın ıs an\,Wlon are e e m ş 

lb b 1 ı.1 h 1 h l ·· " " t• 'k d lh ıl b··t·· 1 b. uzerıne a .ar m ırmış · e - 1 b··t·· k ta t, k t'f l t x... sı~ c ıse . . ya u t r ı') er, ~ c c e ~~- gitmek işine gelmez, deveyi gütmek da- ışı eve e, ve as u un ev ere ır- birleri lüzumsuzdu. Çünkü Gomar zaten ° an u un ı ~ & yen zay a a u,..a-
nun rengı, saçlıırınm rengı, ben butun ha kolaydır. Güçten kaç kolaya koş. den girmişti. Bütün kadınlan kendisine bu adamı tanıyamamıştı. Sabık haydud maksızın yerl~rıne ~asıl olmuşlardır. 
bunl rı değiştireyım de bir gör. Velhasılı kelam. Moda' denilen hüküm- esir etti. tabancasını karşısındakinin karnına da- Geçılmez iki duvar 

Der, bu arada mutfakta patlıcan dol- dar, Cinci meydanı kurbunda, simidci fı- Olan olmuş sayılır, torba dolmuş sa- yamı.ş ve yavaş sesle· Paris 29 (A.A.) - Cepheyi ziyaret e -
ma ı yapmakla me ul lan evin hanımı yılır. Her hikayenin bir sonu vardır. - Eller yukarı. den İngiliz meb'uslar heyetinin reisi ge-

nnı itsalindeki haneye böylece girmiş, o •şti 1 S be tt 'L l t mı fır odasından se lcr 'Şittiğinden ete- Yıalnız bu hikaye sonsuzdur. Çünkü mo- emı · nera pears şu yana a iJU unmuş ur : 
yerleşmiş. d. k. h Karşısındaki adam bu emre itaatte bü- Geçilmez iki duv.a.r: Majino hattı ve 

• ni beline takıp terliklerinin ucuna basa Köy köyden uzak olur, ev evden uzak da öyle bir şey ır ı. ergün yeni yeni yük bir istical gösteriyordu. Şişman vü- İngiliz filosu. Sizin İngiliz filosuna bizim 
1 ısa merdivenleri çıkar, birtakrib misa- olmaz. Komşuda pişen, komşuya düşer. kalıblara girip görünür ve bir kere mu- cudile yaptığı bu koşuda epeyce yorul- de Maiino hattına büyük itimadımız 

r odasının yarı aralık 1<apısından içeri Üzüm üzüme lbaka baka kararır, kor~u sallat olduğunu bir daha ömrii oldukça m~ olan Gomar sık sık nefes alıyordu. var. Ne bu hat, ne öteki filo eğilmeyecek, 
akacak olur. bir de ne ~örsün, hanım bıralmıaz. * * * F.akat sesi o kadar hikim idi ki meçhul buna binaen de zafer bizim olacaktır. 

komşuya baka baka bezenir. Bazı şeyler 



BOM POStf& 

Atla beraber bostan 
kuyusuna doşan çocuk 

....... lllD tarihi tefriba: 39 

BİN8İRDIRIK 
IATAKHANISI 

Yuaıı: Bepd :Ekrem 
18 ncı asırda tstanbula gala.ı Bo!n n ıılı 

Baron Wratislaw'm h1t1r1Jırı: 84 

Bakırköyünde Bağlarbaşı İncili cad -
desinde 58 numarada oturan Ahmed Kad 
rinin bahçıvanı 15 yaşında Cevval at ile 
tarlada gezmekte iken derin bir bostan 
kuyusuna atla beraber düş.rnüştür. Kaza 
neticesinde at dımüt. Cevval de başın -
dan ağır surette yaralanmıştır. Atın ölü
ırü ve Cevval itfaiye tarafından kuyudan 
çıkarılmışlardır. Hayatı tehlikede olan 
yaralı Gureba hastanesine kalaınlmlf -

Bir nazeninin knrkn ! 
Bunların er.asında Çıkrıkçızanr - Hacı ağa hazretleri ı;izim 

Süleyman Çelebi, Şengül Çelebi. Şengül hangi rüzgar attı?. 
Wallonlar'ın katliamı tır. 

Bu askeri manevradan sonra, tekrar 
ordu birleşiyor, büyük !>ir sükfuıet ve in
tizamla, Macaristan üzerine yüruyuşüne 

• Çelebinin kardeşi Zurna Çelebi, Şengül - Dut zamanında bir kerecik tetrif 
Türk a~l---m ta~;n Ü d ı . l . Dıln bir otobll• Çelebinin oğlu Ablak Çelebi, Büyükde- dersiniz diye o kadar beklemiştik. 

uııun :1uu em saa e erm rıca li Tu Çel b' ç k- .. M st da ti l 

Sefirin b m
- tl . .._ __ 

1
_ ı U UŞBrB J18n l Şehremınli San Haydar, Beyazıd kahve- zıd topra~ı ayağınıza hasrettir. 

u uracaa enne, son AAilı4 ve h 1 · · .... ftı.. ıı ·dl · · · H 

ediyordu. l ,,, I it d re ı:na. e ı, o urcu e an yı, - ç yı mı var, beş yıl mı var, 

feci hadiselerden dolayı, ç•>k kızgın va Dün 17.20 de Taksimde Şehidmuhtar ane ennın en mçq.ııur muka ı erı ıdi. boh acı ~ğa ha~tı.erinin böyle * kırgın olan paşa. b" · be t b km k dd . d T . . . Çıkrıkçızade, diline dol:ıdığını pabuc- çası ile teşriflerıne bakılırsa, 
Zolnak hisarına muvasalat ettiğimiz yerine hepimizi kılıı:::~eç~rlme~~e t:h-ı c~ . esın e aksım • Y~nımahal~e ıervı • suz kaçıran kaşerlenmiş rind külhaniler-, ziyaretteıı ziyade ticaret olsa ,ıerek •.• 

devam ediyordu. 

zaman, or~umuzun Türklerden (Hatvan) did etmişti!. ~ı?ı !apan Mehmede aıd ve şofor İsma - dendi. Onun bir cHarta Zarta> taklidi varj -:-- .Bunu saymayız da Hacı ağa h 
hisannı zaptetüii ve ordudaki Wallooııla Vezirin dediğine göre , babalarımız ılın ıdaresindeki 3006 numaralı otobüsde idi ki, bir defa dördünc'.i Murad buzu-• ler~ ~amazan~ if~a bekleriz_ 
rm Tür~ halkına. ~ırisüyanca değil ve a!11calarımız, büyük veya küç:.ik kardeşi~ birdenbire bir infilak olmuş, otobüs bet runda da yap~, .. ri~ayete göre padişah zıJ:;t!1;0 bu nazik sozlere rağmen, 
fakat -ko~kler gıbi k_ud~~uşçasına h~- rımiz Hatvanda kendi .1ıız dindaşlarına altı dakika içerisinde yanmıştır. katıla kat~la _gulmuştu. H~cı A~ullahı, ne dut za?naJUl 

rebt etmiş ve çok şenı rulumleı: ve katlı- karşı bu kadar alçakça ve kahpece hare- 1 İnfilakı müteakib itfai e ke fi etten . Şehreminli Sarı Haydar tiryaki takli- ~a beklem~ler~.ı, nı: de R~azanda 
Anılar yapmış oldukları haberı alındı: ket etmiş bulunursa, onlann bu kötülük • . . y y Y dınde, Turna Çelebi de hayvan seslerini li?"~~klerdi .. Kurkçuler kahyası da 
Zevceler, çocuklar kesilmiş, gebe kadın- lerine nasıl olut da bizi salıvermekle mu- hab~~dar. edılmışse d~ .gellnceye ka~ar taklidde e~iz idiler. Turna Çelebi köpek d.isini saygı" ile karşılayan bu tanı 
la~ın ~arı~la.~ı deşilmiş, .~:_beler ikı parça kabele ederdi? Eğer onlar yalnız erkekle- otobus bır enkaz h:lını alm1ştır. İtfaıye ile kedinin, kedi ile sıçanın birbirleri kar- rına teşekkür ~erek h~ ve .hatır 
edılmış, büyuk anal.a~ goğ'.ıslerınden asıl- ri .katletmiş olsalardı 0 '!tadar hayret ve bu enkazı sulara bogarak Ptraf:ı siraye - şısındaki hallerini, yahud bir mahalle kö- tuktan ~a ~ye hissettirmeden. 
IJU4, p~a. bulmak ıçın barSakları parça- hiddeti mucib olmazdı. Çünkü harb hali, 1 tine meydan vermemiştir. Otobüste hiç - ~~in. ~ğer bir ~a~le _köpe~. ı.le. d?- ı ~~~\:0:C geztıırmeğe başladı. İhti 
l~~ ıdi._ (l~. . . • bazan bu gibi kanlı hadiselerin vukuunu bir yolcu bulunmadığından insanca zayi- vuşmesmı taklid eder ıdi ki, ken~ısını bır Kah ~ 8:ur: çarp~du. 
_ Türklerın 11ıttıklen bu çok fec! haber önliyememektedir. Fakat böyle masum at ol perde arkasında dinliyen hakiki zanne- . . v e . meı:. _ arı~dan b 
Uzerine .. ne kadar teesst!r. d':1ymu5w olduk- nisa taifesini, sabi ve sübyanı bu kadar ~- . . . . • derdi. Horoz, ~ turna, .karga. ördek, ka kişi, Hac~m bızzat g?türdülüne tt.:.L. ...... lllli--
lannı g?rmek. o~larm ıçı:ı :çın ag~adık - Raddarane kesip biçmenin insanlık de~il, Yapılan tahkıkat n~tı.c~ındP. inf~lik.a ratavuk, serçe, bülbül vesair kuşları öyle iM!. fe_y.kalid~ kı~etli ~Jdu~ 
larını h~e~ek m~~ buzun verıyor~u. köpeklik, alçaklık ve işitilmemiş bir ha- evvelce yolculardan birının attığı bır ı.ı· taklid ederdi ki, bazı geceler. taklid ya- kurkü ısrar ile gormek ıs~dile!, ~acı 
C?nlann ıddıalanna gore ~':1 mezalımı ır- reket olduğunu, e~er hünkAnn, bu kanlı garanın sebeb olduğu anlaşılmıştır. parak etrafına yüzlerce bülbül topladıitı a~ ~ça:rı açtı. Cam ~obeği bır "'! 
tikAb eden Walloon'lar degil, fakat bızzat hadiselerden dolayı J{aleyan eden ı:azabı- Polis §Oför İsmaili tevk!f etmiştir. söylenirdi. Turna Çelebi, insan taklidi ~ :di~es~ek k~plı ola~ s:ur ~ır 
Alnı~lar. o~uş~u.. . nı diğer devlet ricalinin feveran"eden hid ' • • yapmak günahtır diyen bir garib müte-

10 
r nu .. _0 arına. a a~ go 

Bizimkilenn irtıkab ettiklerı bu çok detlerini teskin etmemiş olsavdı şimdi Bır otorrobil kP-zası deyyin adamdı. Etraftan da ':1şu~ler ıle bırkaç kat 
l' k tlilm Türkl · aln tees · veren aeyircilerın a~zından çeşidli 

: ~.ne a. • erın Y ız . • bizlerin çoktan kılıç altında parça parca Dün Galata tramvay caddesinden sür- Beyazıd kahvehanelerine çıkan hanen- ranlık çığlığına ayni 5~ ilA tti: 
rünu ~~cıb olmakla kalm~ş, aynı za- edilmiş bulunaca;tlmızl> söylemi, c Ve tl k 1 f" A delere ı!Plince en meşhurları hanende Os- _Kime bu 1....:u"rk H ve e 

manda ıntıkam almak ve aynı gaddarane binaenalevh bu yolda. kendisini cra1'at a e geçme te 0 an şo or linin idare • man Çelebi Fethiyeli Zaki,. Mahmud Çe- B" 1 b' A• acı ğa hazreUeriT 
ve zalimane şekilde cmukabele b;lmisıh bırakıp ikide birde tasdi etmemesini eı?er sindeki 1963 numaralı otomobil bu sı - lehi Galat~lı Osman Çeleb.i KasımpaşaJı h" od~~ ır ~al karşısında kalac 
d b ı k h ·sı · · -1- ı d ' ' şti ' d tr add · · b' t af da ' ' ıç uşunınemış olan Hacı Ataullah e u unma ı ennı lUC'V en ırmı · ı elçi bizzat daha kötü bir muameleve ma· ra a amvay c esının ır ar ın n Osman Celebi hanende Sağır kapıcı ha- · kl . . 

Bunun iç~dir ki onlar da, daha sı:rndi: ruz' kalmak istemiyorsa kendisini tazyik- diğer tarafına geçmek isteyen Katina a - nende Küçük 'İmam, S:.iflii Receb, T~şçı- ::r:. dura adı, ıonra .zarif bır te 
~~· son gu~Ieı:te yakaladıktan esırl~rı ten uzak durması>nı bildirmişti. ı dında bir kadına şiddetle çarpmıf, ağır zade, Nalçacızade, İmamzade. Nane Ah- _ Bir nazenine' 

l 
ıdi~çtBan gdeç~t~r, parçda pakrlça .ehtmış- İngiliz elçisi. insanı yeis ve fütura ciü- surette yaralamıştır. Kadın has~ve med ÇPJebi, Vehbi Çelebi, Küçük Ali Çe- Dedi ve ilAve ~tti" 

er · un an .._...... zapte ece er1 er • şüren ve paşa ile aralarında cereyan eden ı - lehi Buhurizade idi · · . · 
hangi bir düşman kalesinde -muharib ol- bu muhaberevi derin bir ttt!l.'JÜr ifade e- 1 kaldırılmış, şofor yakalanmıştır. ' · -:. Benım gıbı .. alt1!1ışınd.an sonra 
aun veya olmasın- tesadüf edecekleri hal- . . . . . · Sazendeler arasında kemani Mustafa, ve goz oyununa duşeıun balı budur 
ka ayni suretle muamele eyliyeceklerine d~n .bı! tavır!a, bıze bıldırdı~ zamar. .. he- kemani Asur a~a. Kurı;uncuzadc, Masa- liğimizde çevre ve hançer hediye ~b 
1

, . kl . Al k k kadı • pımız ıcden tıtremis ve bovnumuzu buke- Kahveden para çafın adam rif Alisi neyzen dervis Yusuf neyzen simdi kürk ile - -k iriz 
e e J{eçırece en manı- er e • n, rek -lalü epkem- bir kö.:ev"' sinmistik s Ahm d ç 1 b' K ı r d ' · Meh yuzu ver ··· 
QOCUk ve ihtiyar demeyip- V':lcudlerini S f b " ll' h be . - d'kt · Mehmed oğlu Ahmed adında biri araç e e e ı, e .e ı e~~ş - Kahvedekiler, Hacı Ataullahın lltl 
ortadan kaldıracaklarını ve hatta Alman- ~ ır b\ m~: un aT n ve; ı en so;- Küçilkpazarda kahveci AH1in kahve- med. K, sımpaşa ~evlevıhanesım~. ney- ett!ğini sandılar. Belli idi ki, kürkçü 
lara aid köpekleri bile 1iri bırakmıyacak· !:._ ent a ı ~- ha, sevgıdı .,';.ah.anıl~ıtzaf a sı·n~ ı'rmı's. km . d b' zenbasLc:t dPrviş Sulevman, Kudumzen ekabirden birine Rayet kıymetli bir 

.... vuc: urmaK WRJsun a ılı ı " u ,,,. ·~ g para çe ecesın en ır n k-d 1 Sal"h ç 1 b' b s t k .. tü' d b' l -lanna dair yeminler etmişlet'dl. k . . b' 1 d . . . . .. .. us u ar ı ı e e ı , tam uracı • ıçan sa mış, a şam us e, ızzat a ıp gotil 
İşte asker arasında çok fena akisler efemının ız:a_r ~n es;r~e~tmemesı ~çın gumu~ lira çalarken yakalanmış, ad - Halife, tamburacı Yahudi Karakaş, Rum rüyordu. Hacı Ataullah da, bir saniye 

husule getiren bu mezalim haberleridir ki va ;t~~amız~ d ~sıve ~. mış a h k t I:yeye götürülmüş, bir ay 1 O gün hap- Angeli, Muslu Çelebi, kanuni Revanlı velki itirafım bir latife şekline sok 
hatta ordu refakatinde bulunan hıristiyan 'cı~ın an ab~ıninabeore, oürkt.! 1 .:1~"ke c se mahkfun edilmiştir. Haydar bey, kanuni Caıtalazade Mustafa geçikmedi: 

Ih bi 1 . k 1 t ee<'er .. eç.mez, ız m azı,,, c: u a .,r- ................................................ ·-·-· be d. 1\f lı. d ,., b' .. d b' 1 B' l' . t .d. Gel' e~çilerin ~e ~i assa z e~n d~ ıç ~n ge- şılasmamız muhakkak mbi P.örünftvPrdıı Y; ~k! 1 r T.ed a~a ın ıçın e ır o an küd- ı~ v~ın:e ı:mr!d ır.: ki ın k 
çırilmes~ ıhtır~larınıf tevlıd c ıyorbu.k' ve hattA kılıctan ,gecirilmemiz df' mu1ıte - Sand·rma ve civarmıf2ki pos!a san?- ar. ar va~ ı. d ur .. ,,,,ent e v ra r_ qı ~nmed.' ÇO 

Askenn kalbınde everan eden u ın . . . KurkQt ler kahyası Hacı Ataullah, ar- ır aya~. opragına yuz surm ım, ve 
ve intikam ihtirasımn bizim kanımızla mel bulunu\•ordu. Bıpaen·devh hızım ha- sürücülerinin te~errUleri kasında uşağı, uşa~ının elinde de koca nimet yüzü görüp hasret ate$i söndüre 
tatminine ramak kalmıştı. Bereket ver.sin vatımızla, ~lametlmizle. ~~ ~ari~~· alAk~= kürk bohçası ile, Bevaz1dd:ı Cakır Meh- yhn. • •. 
Jd evvela Cenabıhakkın bizi korumuş bu- d.~r olan .. sefır c~na-b~an.: oızıh Bt me 

1 
rı.o Bandırma, (Hususi) - Geçenlerde Ban medin kahvehanesine en civcivli zama- DedL 

lunması saniyen de veziriazam İbrahim türmek uzere tor{ ko;l~. ar;~~ ~ır;ı 1~ = dırma civarındaki ~ta sürücüleri ara- nında akşanı ile yatsı arasında _gelmişti. Kürkçüler kahyası, Beyazıd:ı gelir 
J>Q8 ile yeniçeri kolordusunun kumanda- mıs, yol masra ı 0 ara ız~ k 

1 
u ~ ~ 1 smda zuhur eden rekabet yüzünden pos- Eli acık müşteriyi _gözünden okuyaıı İs- uşağı Murada talimat vermişti. , Vel 

111 olan cyeniçeri ağası> mn derhal ittihaz nı vıed voldi a at!lldasmkiatvı t~ınt~ ı mah uf 
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tahaneler hayli istif.ade etmictir. Bu cüm- tan bul usağı çıraklar Hacı Atauliahı cbu- met olan paşanın ajtası tı;elince, kiırk 
'kl . t db" dir. re e ma ve ın e ert"Umanı. mu ., a7. .,. H b b B H b ~ ,_ d~~· Baharl etti en e ır .. h. i . ...t- d b" , . f ri leden olarak Bandırma posta 15• kele suru" ·· _ yurun acı a a... uyurun acı a- ~asını aııı;aya verece&, vpo;a uca 

. . . . ve ımayem z ı,.&&& e ır yenıçerı ne e b d ti · ·1 k ı k kah d . . Sefırlerın ve bızun çadırların etrafı ·sıı cülüğünü yapan BalcıoğJıu İsmail kardeş- a ... > ave erı ı e arşı ar en, ve e- ye gıdecekti. Hacı ab bu Rece geleml 
kuvvetli bir yeniçeri bölü~ile çevrilmjf ve~n k B din be 1 '!:> yi • 1 ler Posta ve Telgraf İdaresine 1601 ve G~ kilerden de en aşağı yirmi otuz kişi: cek bir velinimetzadesinin sünnet dü 
ve bu ve~hile kimsenin çadırlanmıza yak- ere u .Yer e ne '~zı .8!' ........ _ .. cKınmh At.aullah efendt .ıeldi. diyerek nüne gitti> diyecekti. 
laşmasına meydan verilmemekte idi. Bi- mektub, J{erek. k~ndı hakkımızda.~t (ıti- nen - Bandırma posta suruculuğünu ida- ayağa kalkmışlardı. Kürkçüler kihyaS&, Hacı Ataullah Çakırın kahvesinde 
zede çadırlanmzıdan dıean çıkmamamız madnam:) cebı~~e olduğunn gore, or- re eden Döğencizadeler 100, Bandırma - eşi dostu çok bir adamdı. beklemedi. Akşamın alaca karanlı;tı 

k' ö - . te b"h . n du ve hunkAr Eğriye doğru harek,.te ge- M .... 'T x.;;,., .. .. • l Zek K lı Ha A ll h h k - "k " ç k ve ımseye fit ~nm-:.ınem1z m ı ecu - er ge ez kendimizi AJlahın ululu~una anyas surucu ug ...... u uzerıne a an i ırım cı tau a , er a şam çar- nuz ço m:ış, a ır Mehmed ile çır 
miş,. a~ takdırd~ ~l~ml~ karşılaşmak 1 ~anef ederek, başka bir yoldan. Bu din Fesçioğlu da 255 lira teberrüde bulun- şı içinde~ .dü~ı. k!lpadı mı, alır ~- a~açlann dalına demir çengelli iki k 
tehlıkesı oldulu bildirilmiş~ istikametini tutmamızı tavsiye etmişti. muşlardır. ğ.ır. Yemış iskelesı~e. m~r, oradan kendı- man feneri yeni asmışlardı ki Pembe 

Ordu, Z.Olanak'da, teessur ve matem .. . . sım alma~a gelen ıki çıfte kayı~na atlı- maklının ağası da gelmişti. Çıraklar: 
içinde, üç gün kalın~~ ve biç bir yere kı- * Bu~l~rın taabhüd ve ~berrulen b1r yarak Bahariyedeki yalısına giderdi. Bu - Buyurun ağa ... Buyurun ağa .•• 
mıldmıamıştı. Bu muddet zarfında, hima- Ordugihtan, nevama firar suretinde, senelıktır ve postayı dahı bir sene mec- akşam ise namazını düktanda kıldıktan Diye koşuştular. Caklr Mehmed 
yeai altında bulundu~uz İngilız elçisi ayrılacağımız gece çok. t~like~ ~ir böl- ca.nen taşıyacaklardır. sonra bir atlas bohçaya l:'endi elile dürüp çıraklarına: 
11k sık çavuşu v8Sltasıle, paşaya, müraca- Reden geçmek mecburiyetınde ıdık. Bu ••• .. ···-········ .. ··············---.. -·········-··.. yerleştirdigi ili bir .samur boy kürkünü - Bre Mehmed çabuk daya ka 
atte b~~nar~ yüksek .Y~.dların:ı tevfi - Reçeceğim~z ar~zi, Türk - Tatar a~!ıla:ı- İsraf saltanat devrinin ahlakı idi uşa~ın eline vermif, !lğır a~ Beyazıd filte ..• 
kan, bizi Budine kadar gotürecek olan elli !J~ ve bizım ~assarların ~ece ve RUnduz tarafını tutmuştu. - Bre Ahmed çıkar kunduralarını aıa., 

, ıstıkşaf ha.rekatı yaptıklart ve bmaen~- Hesabla yaşamak Cümhurıyetin. Hacı Ataullah Çakınn kahvesinde iz- nın ... 
U> Walloon'lu Bahan da ele geçlrdlklerl leyh ek;serıya kaqılaeıp vuruştukları bir UlUICZ Ekonomi " zet ve ikram ile karşılanmış, Çakır Meh- - Bre Ali çabuk kahve ile çubuk! .. 

Türklerin derllertnl eo:rarat ualarını parça saha idi. Arttırma Kurumu med, Kürkçüler klhyası için kendi elile Diye mutad emirlerini ya~ırdı. 
parça etmıtierdl. Bammer Clld-'1 8. 215 (Arkası var) bir kadife şilte koyarak el etek öpmü~. (Arkan ftl') 

İkinci kadehi boşalttığı zaman pembe ya.şlı bir adam, son meyvanın kabu 
yüzün<len bir kan dalgası halinde geçen .Son Poata• DID yeni edebi romanı: 10 itina ile soymakta idi. Liza Dimltri 
ateş, gözlerinde birikip parıldamala baş- omm varlığından hlfbersiz gibi idi; 
ladı. kendisine başım tatlı bir ahenge uyd 

İçiyordu. aallıyarak hafif bir sesle iransızca 
Dimitriyadisin karısı, tek başına çık - ~ earkıya başlamıştı. Başımı çevirip uzak· 

tıjı seyahatte yabancı bir erkeğin aofra- c E y L A A y 1 taki yolcuya baktıhroı farkederek 
mnda kendisini derin, gem!f. hududsuz lümsedi ve bir mırıltı halindeki '81' 
bir manevi varlık halinde gösteren 'ke - kesmeden başı ile, gözleri ile, çeh ...... ·-•• 
derli halinden sıyrılarak ve gittikçe net-

1 
umumi ifadesi ile: 

elenerek içiyordu. - Aldırma .•• Hayat bu kıdar kaygı 
Uçüncü kadehi masanm üstüne bıra - deimez! 

)urken hafifçe yemek tabatınm kenanr.a Demek ister gibi bir hareket yaptı. 
çarptı; yapmacık bir korku ile, kabahat Yazan: Refik Ahmed Sevencil Garson, yemek J{etirmek ve işini biran 
ielerken yakalanmış bir çocuk gibı_ o~uz bütün kanunlan bizi statik yapmaıı he-1 hitab edeyim .•• Sözleriniz bana fevka - Yanlıs anlaşılmak korkusu, anlasılma - evvel bitirmek için bekliyordu. 
lanm kısıp kaşlannı kald"ıroarak y-.ızume def edinmiştir. İman yaşadık~a .c>nüp ö-

1 
lade heyecan veriyor. Siz sade şiir de - mak korkusu. fena tanınmak korkusu .. , - Yalnız meyva, dedi. başka hiç 

baktı: . ı lüyor. Muhitimizin manasız ve amansız iil, ayni zamanda felsefesinız ve bilirsi - Herkes kendisi için bir fırsat Sllyacaiı va şey yiyecek halim yok! 
- Galiba sarhoe oluyorum, dedi, .Eizi kontrolü bir yandan, şahsi cesaretsizlik -ı niz ki hissetmek ve düşünmek hayatın ziyeü başkasında görünce dedikodu mev Hisler, kanatlanıp dışarıya çıkmal& 

utandıracak şeytler yaparsaı:n mes'ulıy~ lerimiz öte yandan bizi gitgide hiç bir şey en büyük lezzeti arasındadır. zuu yapıyor. Dedikodudan korkan insan, ve ·serbest hav.aya kavuşınaga hazır hll-
benim de~ .• · çkiyi ben ıstemeden SJZ yapmamağa alıştırıyor. Bunun manası ı - Hissetmek, düşünmek ve ıissedip ruhunun kapılarını sımsıkı kapamakta 
mnarladmız! nedir? Arzunun ölmesi d~ mi? Halbu- düşündü~ü yapabilmek! ve isteklerini başkalarına göstermekten ler, g~ kadını yerinde duramaz bir hale 

- Sarhoş ola~ağınızı tahmin etmem .. ki içimizde istekler duyduğu.muz müd - Diye sözümü kesti. vebadan kaçar gibi kaçmaktadır. BE"nim getirm~. Olduğu yerde kıpırdıyor, ld 
dedim; içkiye bır sene içinde hayli alış- detçe yaşıyor sayılırız. Arzulan olmıyan - Elbette, dedim; irade insan ruhu - romanları "f.azla sevmemdeki sebebi size içine sığmıyordu. Onu bu manzarası içfn-
mışsınız. . durgun ve ölü insanla yann sabah vara- nun parıltısıdır. Karanlık bir ruhun ıe • ıöyliyeyim: Romanlardaki insanlar, ha - de elimi uzatsam kolayca tutup dalın 

lllve ettim: cağımız Atina müzelerini dolduran tq cesi içinde çakan bir $imşek gibi, yalın yattaki insanlardan daha cesaretli, daha ı ayırabileceğim sıkıntı çekmeden kopara-
- Doinısunu isterseniz sarbof olma- heykellerin arasında ne fark vardır? Bel- kılıç gıöi, göz kamaştıran bir ıey. •• serbest ve daha kahraman ruhludurlar; bil ği 1 'tli bir m yvay be ü 

nızı istemiyor de~ ... Daha Uk ka - ki şöyle bir fark bulunabilir: O heykel- Sonra maksadımı gizlemele çalışarak, onlar istediklerini çekinmeden yapabm- ece m ezze e. a nze • 
dehde, tepeden tırnağa kadar sizi 18rmıt ler hareketsizken bile daima ~zeldir; sadece umuınt bir meseleyi konuşnakta yorlar. Yirminci asrın bütün terakkile - yordum. Heyecanım artıyordu. 
olan bir uykudan uyanır gibi, canlandı - çünkü san•atkir bir nıhun tqlaşmıs he- devam ediyormuş gibi, nusual bir ehem- rine rağmen romanlardaki hürriyet, ha • Bilinmez nasıl bir duy~u ile, belkı ele 
mz; neş•eniz yerine geldi ... · yecanını söylüyor; unsurlan etle pıhtı - miyet taşıınıyan bir tarzda aordum: yatta yoktur. etraftan suç üstünde görülmüş olmak 

- Bazı kimseler uyuşmak. unutmak, dan mürekkeb olan isteksiz madde ise - Elbette liz duygusunun ve düşün - Bunları söylemekle beraber, kendisin- korkusu ile başımı çevirerek köşedeklı 
uyumak ve hareketsiz kalmak için içi - hareket.siz hayatının liiklınu içinde git - CP inin g&terdili yolda yiirOyebilen yir- de içkinin tesirile, şahaiyettnin hududları masada otu~an m bul olcu :ı baktım. 
~rlar; halbuki bende tesiri büsbütün J{ide i~nç bir hal ~a mahk!imdur. minci asır kadınlarındamınız, delil mi? içinden çıkmış ve serbest bir hayata ka- y ... b't' . ~ h Y ... Y. d 
abi... İçtikçe durgunluktan ayrıbyo - Durgun su gibi durgun inaan da bulan - - Öylesini siz yazdılum romanlarda vuşmuş insanm hakimiyeti hissedilmek- emışını 1 ırmış, a vt!sını ıçıyor u ve 
JIUJll; içbnde btlyük çılgınlıklar yapmak maktan ve bozulmak1ıan kurtulamaz. arayınız! Yirminci asırda insanlar mad - te idi. Oturdulumuz 111.888', salonun uzak pervasız bakışlarla bizi süzüyordu. Dilc-
ktekleri uyoanıyor. Hareket, hareket... - Liza Polinova. dedim, benim eaki delerini sere serpe açıp ortaya koydular: bir köşesinde kil. Esasen yemeklerini us- katini bu kadar teksif ederek bakmasına 
t>aima hareketli bir ruhmı sahıbi olabil- küçük dostum Liza Polinova, milaaade e- fakat nıhlan hlll kapalıdır. Korku ... İt- lu uslu yiyip bitirmiş olan öteki yolcular kıı.dım. 
mek ne güzel şey~·· Halbuki c:emfJetiD diniz de size blSyle ıenç kızlık ilmbılz14t te dünyayı idare eden tek kuvvet budur. kıalluıp gitmillerdi; yalmz bir kişi. orta C&rka.a var) 
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( memleket Baberleril Adanada ikinci bir sebze ve 
Kaşta ağaççılığa büyük ı& cumhu~iy~t yılı.içinte kasablar hali daha yapılıyor 

b 
. . 

1
. Kocaeh vılayetınde 

e emmıyet verı ıyor imar işleri 
Şehirde trahomla mücadeleye hız verildi, Ceyhan 

çarşısı modern bir hale konuyor 

Akdenizin bu güzel ve şirin kazasında portakal, 
mandalina ve limon yetiştirilmesine çalışılıyor 

İzmit, (Hususi) - 16 Cüınhuriyet yı
lında Kocaelindeki imar hareketlerini 
şöyle sıralayabiliriz: 

Adapazarında: Adapazarı orta okul bi-
nası - Sakarya ilk mektebi ve 22 
tane eğitmen ve köy okulu - Adapazar 
hususi muhasebe binası. 

Gölcükte: Hükiı.rn.et konağı ve "3<>ledi
ye dairesi yapılmıştır. Kaymakam evi ve 
hususi muhasebe binası da inşa edil
mektedir. 

Geyvede: Repetitör 9inası yapılmıştır. 
Vilayetin muhtelif yerlerinde yapılan 

göçmen evleri: 
Kandıra, Adapazarı, Gebze ve merkez

de olmak üzere mecmuan 270 göçmen evi 
inşa edilmiştir. 

İzınitte: Halkevi binası. Ulugazi ilk o-
kulu, rıhtım, dcmiryolu caddesinin iki Adanada Mavra denilen su dolablarından biri 
tarafının beton ve asfalt yapılması, Çene Ada.na (Hususi) - Şehrimiz VakıflarJ sına karar verilmişti. Bu atış poligonu-
ve Paşa sularının fenni tesisat ile şehre İdaresı Kale. ~apısınd~ ikinci bfr sebze ve j nun çok mükemmel olması i in Ankara-
isalesi. liman dairesi binası, Hendekte e- kasablar hali ınşa ettırecektir. · ç 
lektrik yapılması, İzmitte kağıd, sellüloz, Aldığım mallı.mata göre bu iş son saf- daAn ve lz~ird~ mevc~d. poligonların 

Kaştan güzel bir görüniL§ !abrikalarının yapılması. haya gelmiş bulunmaktadır. Vakıflar t- planları bolgemıze gelmıştır. Haber aldı-
K~, (Hususi) - Burada son zaman- ! bir eser görülemediğinden ve mekteb ih- daresi inşa meseleleri hakkında belediye ğımıza göre Adana atış poligonu Atatürk 

arda ağaççılığa gösterilen ehemmiyet, tiyacından bahsedilmektedir. Dilekler Şerefli Koçhisarda bir damad ile istişarelere başlamıştır. Bu mahalde parkının bir kısmında yapılacaktır. Bu 
gıuvaffakiyetli semerelerini vermeğe baş- tetkik edilecek ve icabları yapılacaktır. kaympederini öldUrdU belediye bazı dükkanlar istimlA.k ede - suretle poligonun daha istifadeli olacağı 
lamış bulunmaktadır. Yol faaliyeti . . . cek: b_~r~lan ~ale kalbolt~nac~ktır. Yeni düşünülmektedir. Bu iş lçin alakadarlar 

10 yıl evveline gelinceye kadar, batak- Şereflı Koçhısar (Hususı) -- Kazamı - halın onun<lekı yol da genışletılecektir. beled" . .. . . • 
bk ve harıabi içinde bulunan Knşta o . Bu ~ne içinde Kalkan ve Temre na- za. b~ğlı Şıhl~. köyünde bir cinayet işlen- Trahomla mücadele ıye nezdınde teşebbuslere geçml§tır. 
Eamandanberi ağaç yetiştırme işine ciddi h_ıyelenle. Ka1 merkezi arasındaki şosele- mıştır. Bu ko)_'den Süleymanın kızı Ah- Adana, trahom hn.cıtalığının çok oldu- Ceyhan çarşısı modern bir hale 

ir alaka gösterilmişti. Halk, kupkuru rın i~lı.ne _çalışılacak ve Kaş, nahiye n:ed ~~ında bır adamla evlenmiş, fakat 1 ğu bir mıntakadır. Bu münasebetle umu- konuyor 
kaza merkezinde, bir Akdeniz meyvası 

0
_ merkezlerıle ırti~t teei! edecektir. Tele- hır ~udde~ s~nra _aralarında geçimsizlik 1 mi yerlerde, bilhassa mekteblerinde esas- Aldığım malumata göre Adana Vaktf-

lan portakalla limon ve mandalina gibi fonların ikmali içın de tertibat alınmnk- ~aşgostermış~ır. Nihayet kadın bir gün lı tedbirler almak lüzumu görülmüştür. Jar İdaresi Ceyhandaki Vakıflar çarşısını 
tnürekkeb bahçelikler meydann getirmiş tadır. kocasının evınden babasının evine kaç - Bu yıl Adanada bütün trahomlu tale- modern bir hale koya akt B . . k 

efis meyvalar ağaçlardan mürekkeb Dikili felfıketzedelerine yardım mıştır. Ahmed bir müddet barışmak için beler ayrılmış ve bunlar için husust tra- d t kib h 11 c ır. u ışı ya m-
ve son günlerde demir borularla tesisatı Kazamızda, Dikili zelzelesi felaketze- u~r:şmış, mu~affo~ olamayınca bır gece bomlu mektebler açılmıştır. Bu meldeb- a.~ .. a.. ve a etmek . için, Vakıflar 
eni!':letilen sular vnsıtasile de bu bahçe- kü_çuk k_ ard. eşıle bırlikte knymbabasının lerde hergün muntazaman tedavi yapıl- M_uduru v_e Vakıflar mıman Ceyhcırv• 

delerine yardım için komisyonlar teşek- t k ıkler, daha ziyade inkişaf alaimi göster- kül ederek faaliyete geçmiştir. Bu husus- evıne gı~~· b~çede bir yere saklım - makta ve burada iyi olanlar birer ikişer gı me tedırler. 
ine w e başlamıştır. ta nahiyelerde de bir fa 

1 
.• t .. ül ek- mıştır. Kopekler~~ havlaması üzerine 

1 

trahomsuz mektcblere nakledilmektedir. Seyhan bölgesi lig maçJan 
a ı)e gar m bahçeye çıkan Suleyman ·k· k d · T h 1 kull hh t .. d .. ı··ğ·· 

K"lza merkezimizde bayındırlık saha- tedir. w ' ı ı ar cşın ra om u o ar sı .a mu ur u u- S ·h b ··1 . f tbol l . 
'1Jlda da görülen ciddi' bir inkişaf vardır. Fasulya mahsulii ~kI~dıgı yere bakmak istemiş, bunun nün daimi kontrolü altında bulunmakta- .. ..e) nn ° gesı. u . ıg maçl~ ~~-
Akd i h

·11 · · ~ k yt b" uzermc Ahmed mavzerini Süleymanın 1 dır. Trahomlu talebenin mevcudu bin iki turu Beden Terbıyesı Umum Mudurb-
en z sa ı erının ıssız ve u u ır Kazanın yaylalarında kald r 1 f 1 ·· · . w.. t "k · 

o esı o an azamız, yo a ımın an a ya mahsulü, piyasaya çıkmış ve şevke ·· .. 1 ·· ·· · · t 
. . 

1 
k 

1 
b k d d ı ı an asn - uzerıne atcşlemıştir. Süleyman yere düş- yüz kadardır. gunce asdı edılcrek gelmiştir. Lig maç-

ç Anadoluya doğru şoseler yapmak su- başlanmıştır. muş ve o m:.ıştur. Katıller yakalanmış - Atış poligonu !arına Ikinciteşrinin ilk haftasında başla-
.,-etile kalkınm. a.ya başlamış bulunuyor. tır. Şehrimizde bir atış poligonu yapılma- nacaktır. 

Kaza köylüsünün en mühim gelir yol-
Trakyada spor işleri Adana Halkevinde öğretmenler l_Samsundan kllçük haberler ) Bu sene henüz bazı taraflar. bitirile- larmdan biri olan fasulya, bu sene htıstn

sniycn Kaş - Gömbc şosesinin noksan ak- lık veya herhangi bir suretle muhalif 
samının yeni sene içinde başarılması mu- ha~ görm~ olduğundan çok bcre-

Edirne (Hususi) - Spor işleri üzerin- çayı -
de tetkikata memur edı!diğini evvelce A Emniyet lşterJ 
bildirdiğim Edirne meb'uslarından Fu - A~ana (Hususı) - Adana Halkevi, Samsunda emniyet işlerinin çok 7olunda bakkak görülmektedir. ketli olmuştur. 
ad Balkan bir haftadanbeı·ı şehrımizde tedrıs yılının başı olmak dolayısile öğ- olduğ~ iftiharla kaydcdileblllr. Son ay için. 
bulunmaktadır. Mumaileyh Babaeski Lü 

1 

retmen kadrolarına girmiş bulunan ye- de muhim bir vak'a kaydolunma.nuıtır. A.sa-İç y~llarla. Denizyollarınm haftada 
iki kere uğrayan vapurlarile Kaş. müna
kale bakımından şimdiye kadar gBrme
dı i bir mazhariyete kavuşmuştur. 

Akdenize has Itıtif bir hava altında, 
ç k güzel manzaralarla dolu Kaş, gelip 
g( enlerin sık sık ziyaret ettiği bir kbşc 1 
<>lmak istidadını göstcrmektedır. 

Tarihile, tabii verim kaynakları ve 
b zlu sulu yaylalarile cenubun bu güzel 
kasabasında: Cümhuriyetin kalkınma ha
:vası altında halk, hummalı bir çalışma 
ile iş ve güçlerine bakmaktadır. 

S u tesisatı 

Kazamızdaki su teşkilutı borularla ev
lere dağıtılmak suretile iyi bir hale geti
rilmiştir. Halk, su hususunda rahata ka
vuşmuştur ve şimdi de belediyeden elek
trik işinin bir neticeye ulaşhrılması te
mennisinde bulunmaktadır. 

Yeni ziraat m emuru 
Kazada bir zimat memurluğu ihdas e

dilmiştir. Ağaçlı ve kamilen ziraatle meş
gul kazamız için bu hal, yerinde olmuş
tur. 

Parti kongt"elcri 
Kaza Parti kongreleri ikmal edilmiş

t ir. Kongrede tetkik edilen dilekler ara-

81nda en ziyade köy kalkınması için köy
lüye salınan paranın köylüye ağır geldi
ltnden ve buna mukabil de kalkınmadan 

Pazar 

Erzincanda şahsi 
teşebbüsile iş gören 

bir kadınımız 

leburgazda da incelemelerde b 1 ' ni öğretmenleri biııbirlerile taru.ştır • ylş çok iyidir denlleblllr. Manlsadan naklen u unmuş, . . tayin olunan ve çok eski emniyet A.mlrlerl-
şchrimizde bütün sporcuların ve spor ~ak ıstemış ve bu gaye ile mlzden olan Emniyet Müdürü Tevfik Arıcan 
erkanının iştirakile bölge binasında ya _ bır danslı çay tcrtib etmiştir. Samsun emniyet işlerinin düzgün blr şeklld~ 
pılan bir toplantıda spor hareketlel'i ve Topl~?J.tı çok hararetli, neş'eli olmuş • idaresine m~vaffııklyetıe çalışmaktadır. De

yeniden meydana getirilece:< güreş yeri 1.ur. ünümüzdeki haftn ilk tedrisat öğ. ğ:.rıı ve tecrubcll Emni~t Müdürü, geleli he. 
hakkında kararlar alınmıştır. retmenleri için de bir danslı çay tertib ~u~!~kaeçktnedy _olduğu halde muhitte hilrmet-

d·ı k . m ır. 
Fuad Balkan Trakya ve havalisindc c ı ece tır. Seytaplara karşı tedbirler 

tetkiklerine devam edecekt!r. Bu sene iki defa tekerrür eden seylll.plar, 

Gemlik Güven spor k'UbU 
Gemlik (Hususi) - Spor klübümüzün 

adı cGemlik Büvcnspor khibü:ı> şeklinde 
değiştirilerek bu suretle tescil edilmiştir. 

Çankırı spor sahası açıld ı 
Çankırı. (Hususi) - Bölgenin, spor 

sahasında inşa ettirdiği tribilnün küşadı 
merasimle yapılmış, kordelayı vali bizzat 
kesmiştir. 

Erzincan, (Hususi) - Bir iki seneden-
ıbcri Berlinde şapkacılık kursu görmüş Anta1yada bir kadın kaçırıldı 
olan ve kendi hesabına bu tahsilim lk- A t 1 (H ') T h 1 
mal eden değerli kadınlarımızdan Erzin- n .8 ya, ususı - . a 

1 pazarı n:ıa-
1 V f

. S da b 
1 

k h" hallesınde oturan sabıkalılardan katil Ih· 
can ı as ıye oy n uraya ge ere ır . . . 

k ğ . l'th . ak rahım namıle maruf hır adam kardeşi 
şap a ma azası ve rma a anesı açın . . . . 

t ·ı 
1 

k ı· 
1
.. 

1 
b. .h . Mustafa ıl e bırlıkte aynı mahallede otu-

sure ı e mem e e ın uzum u ır ı tıya- . . . ran bır kadının evıne taarruz etmıştir. 
cını önlemiştir. Bundan dolayı Erzincan 
bayanları çok memnundurlar. Resimde 

Bayan Vasfiyeyi görüyorsunuz. 

İddiaya göre İbrahim kadını tabanca ile 
tetıdid ederek kaçırmağa kalkışmış ve bi
lahare firar etmiştir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki : 

Kızı l cahamamda mülkiye şehir dahlllnde hayll hasarat yapmıştı. Bu 
müfettişi teftı' ş le r·ı ne devam seylapların verdiği tecrübe üzerine derhal 

bazı yeni tdbirlr alınmış ve belediye taratın-
ediyor dan, bir seyl~p vukuunda suların en çok hız 

ve şiddetle inebileceği kısımların tam kartı 
Kızılcahamam, (Hususi) - Bir müJ- ve aşağı tarafına düşen yerlerde bazı tertı... 

dettenberi Kızılcah.amamda bulunan bat alınmıştır. 
mülkiye müiettişlerindı?.n Ahmed Temiz C H PC. 111. P. nka.hkiye koıngıtcblf!rfı.tmı-. . .. . . . n n oca ongre er ~ ve ge-
mer kcz teftışatını ıkmal ederek Guvem, çen Pazartesi günü nahiye kongreleri başla.. 
Çamlıdere, Pazar, Çeltikçi nahiyelerinin mıştır. Çarşı nahiyesi kongre rlyaaetine Ti
tef tişine başlamış ve bu nahiyelerden caret Odası Umumi Katibi Osman Cudl ve 
Güvem ile Çamlıdere nahiyelerinın tef- ikinci reisliğe ziihrevl hastalıklar miltehassı.. 
tişini ikmal ederek kaza merkezine avdet sı doktor Rifat Oüngör intlhab olwınıuş, 
t . r muhtelif ocak kongrelerinin dlleklert üzerin.. 

e mış ır. de müzakereler cereyan etmiştir. 

Sl.VaS meb'USlarlnln fefk.lklerı· Parti kurağında yapılan bu t0Plant1da Va.. 
11 Fuad Tuksal, Belediye Reisi ve Belediye 
erkn.nı, Halkcvı şubeleri r'!!sl&ri hanr bulun-

Sıvas, (Hususi) - Vilayet ve çevresi 
dahilinde mahalli tetkiklerde bulunmak m114Jnrdır. Bu toplnntıdn, vlHıyete 30 Ağustos okulu 
ve halkın ihtiyaçları ile yakından al!ka- gibi muhteşem bir kültür abidesi tazandır
dar etmek üzere kıymetli ve değerli mak hususundaki mesaisinden dolafl Valiye 
mob'uslarımızdan Mitat Şükrü, Merkübe teşekkür edilmesi de kararlaştırılmıttır. 
Güceyük, Remzi Çınar, General Akif E- Samsunda maarif tayinleri 
remgil, Abdurrahman Naci Demirağ, İs- Lise resim muallimi Şahin Özgür Borsaya 
mail Uğur şehrimize gelerek kazalara tayin olunm~tur. Samsunda bulundulu ea-

•t · lcrd" nada Şahinin hazırladığı sergiler berkealn 
gı mış ır. t:ıkdiTlnl celbetmlştl . 

lzmitte Cumhuriyet bayramı 
İzmit, (Hususi) - Büyük Cümhuriyet 

bayramı, yurdun her tarafında olduğu 

gibi şehrimizde de muazzam tezahüratla 

kutlu lanmıştır. 
İzmit, heyecan ve sevinç içinde cidden 

bahtiyar bil' gün geçirmiştir. 
Atatürk anıtı önünde Maarif Müdürü 

Kemal Ermadın söylediği nutukta, Milli 
Şef in büyük adı hürmetle, tazimle anıl-

. samsun lise.'11 edebiyat muaııımııttne de 
İı;tanbuldan Abdülkadir tayın olunmUftur. 

Seyhan mahalli idareler 
mUfettişligi 

Aclana (Hususi) - Seyhan vilayeti 
mohdUi idareler müfettişliğine Ragıp 

Koç tayin edilmiştir. 

Adanada jimnastik salonu 
yapılacak 

- Hasan Bey geçenlerde 
gazetelerde okumuştum. 

... Köylerdeki ihtiyarların 
içinde ya~ı 120 yi bulanlar 
pek çokmuş .• 

... Bu da köylülerin şehir 
lilerden daha çok yaşadığı. 
nı gösteriyormuş .. 

Hasan Bey- Elbette. Sen mış ve uzun uzun alkışlanmıştır. Her ta- Adana (Hususi) - Adana Halkevi 
hiçbir kö) de tramvay, oto - raf süslenmiştir. Gece Ulugazi okulunda karşısında büyük bir kapalı jimnastik 
bus, otomobil i 1edi2"ini gör- vilayetin verdıği balo sabaha kadar de- ,.e güre~ salonu yapılacaktır. Bu iş için 
dün mü? ! vam etmiştir •eşebbüsleı'e geçilmiştir. 



SON POl'l'A 

"Son Posta,, nın Hikayesi 

14 Birinciteşrin tarihli 
hilmecemizde kazananlar 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLOOU 

ŞEMSiYE 
Çe11lren : Nimet Mustafa 

iMi-. ıa ._ m Kw. Şemsiye ne iyi teYclir bilir miıriniz? ruyacak kadar büyüktür. Şemsiyemin l1o 
T.A.Q. 19,74-. UJ!tS ._ • Kw. Gerçi yağmunuz havada kolda tqmmaaı tına gelebilirsiniz. 
T.A.P. D,7t m. 1H1 K-. • Kw. biç hoş olmaz amma, yapurlu havada da Teklifimi memnuniyetle karplacfı.lml 

14 Birinciteşrin tarihli bilmecemizde J talebeetnden ifa namarh T. Dolan, Bil.zıt CU h • I B zevldne payan yoktur. İnsan bqının ilze- gene gözlerinden anlamıpım. Şemsiye • 
hzananıan aşağıya yazıyoruz: İstan • iiçOnctı okul .anıt 6 de MıS Reca'1 Bmre. m Urly8 8Jr8mln8 rine çadır Cfbi açtı mı, yapur vanm t. min altına geldi. Şemsiye altı ne kadU 
buıda bulunan talihli okuyuculanmı - BOYA KALEMİ mahsus radyo programı tedilt kadar yalam. geniı olsa bir çatı ~tı. gib~ değildir. hı-
zın Pazartesi, Perşembe günleri öğle. Kardentz Brefllat aTUbt TeTflt tm otl _ ILL1"1 P t Şemslyenhı gergin kuınap therinde sanlar çatı altında bırbırlerme uzak dura 
den sonra hediyelerini bizzat idareha- lQmaer mu. t.tanbul lfık lllel1 mu! 2 ta- :&ZASTBS tıp tıp sesler çıkarır. Ve kenarlarmdan bilirler amma şemsiye altında birbirlerl-
Dernizden almaları laAzımdır. Ta!n"Sl o. lehe.sinden Sacid OWer, İ.stanbul Kız llael1 '1."30 İatuyonun açıhp <muhtellf dlllerde) sDzillerek akar Tıp tıp ~leri duymanın ne sokulmak mecburiyetindedirler. Bia 

.,..- ıaıebalnden 1080 numaralı Muzaffer İ.stiklAl ma11L '1.35 lıltlzllı: (Sabah mtlzlll - · . . . . kuyucularımızın hediyeleri posta ile · Neş'ell plln). 8 Saat &JUi '" ajana haber _ kenarlardan ırilzillerek akan damlalan de bırbırımıze sokulmuştuk. Tramvayda 
ld:esJerine gönderilir. <S- :!m..., ıert. 8.30 Mllzlk (pllt). ua lltıteralı:Jı:1 mem seyretmenin de aynca zevki vardır. birbirlerini tanımadıkları halde yan yana 

B
. f ~b 1 1 hta ıekt'tlerde cemiyetler Te T8rklJe Qoculı: s . Ben p!IDSlyeyf severim veaellm. Hem .:ıturmuş olan bir kadınla bir erkeğin ko-
ır u l o opu nbdul TaDlYanJO!~ Blıçkiyurdu sokak 11 slrgeme kurumu mevzulu kon\Jfllla <Tllrk yalnız ya~urdan koruduJh• için sevmt - nuşmaları idet olmamışsa da bir şemaiya 

numara a Mn, .a.atanbul Şifll Terakki ll- ç k 5'" 15u 
İstanbul İatlkW Ll8eıd t/A da Oelll KJ - ._i sınıf 1 • B de Halim Çetin. ocu Esirgeme Kurumu amuml merbs re- yorum. Şemsiye çok kere insana saadet altında yanyana yürüyen bir kadınla btw 

Jlr. KITAB isi ve Kırtlareıt meb'uau Dr. Puad 'UmaJ ta- getirir. @rkeğin·birbirlerile konuşmamılarJ :jada 
ZARiF EL lşt MODELi rahne.lan. 1 Son. 12·30 İatuyonun açıhfl ş d ill edeyi ki _.; -' ne oayri tabii de hiç bir şey olamaz. Bu ga-.. 

Konya San'at okulu &ınıf S de 180 Mwıtafa (muhteıtf dtnerlıe) İatlklll maqı. 12.tD A _ unu a ve m ' ~-·y..,,.. 0
• • •• ~. • • .. r 

+_ (Peçe&ellk 7apmak Jçln) lr. Ankara ismetp...- mahalleli Jle4tepeler jar.s haberleri 13 Ttlrt mbllt 13 45 ctlmha- kadar sevenem, 0 kadar da sevmem .. sev- n tabulıgı bertaraf etmek ıçın aoze ba'9 
Aı1tanbul Brenköy Kız llaeal mnıf '1 tale- · · · . . ı d Şu da b d d k ı-ı-• 1-eaind Fe h y İ.st bul i ö ü tız 80kalı H numa.-ad~ Selçuk lbln, Afyon k0- riyct g1lmrilkçWi111l .,. İnblarlar İdarellıılD dilim. saadet getlrdiline tnandılun pm- a ım. ra n ura an er en .um:wu 

lleeaı .:~ıf 
4
r ı:~ü=~ 0~~u. n n !ordu '1 inci rube m6dürü albay Hqım otlu karakteri mevzulu Jı:on11f111& (0 . .,. t v. eto- sty~ tnsanm bapna felAket te getiriyer. öğrendim. Bekli' olduğunu öğrendim, iyi 

..,..,.__,,_
1 

Tur.çay, Balıteıılr Öğretmen okulu tale-be.s1n. nomilt lf}erl müd1lril Celi.det Barbaroeollu Sevmektf' ne kadar haklı isem sevme - bir ailenin kın olduğunu ölrendim bir 
MUHTIRA DEl''tER den 489 Ah'?Md ÖZkuı, lstar4bta 'Behlktat ' • -~ etim. Gö' (So Posta ha&uah) 20 1 1 k 

1 
5-C de 

419 
hslıı ...._.._ tarafından). H lltlzlJı: <plb). 14.30 lıllll1 melde de 0 kadar haklıyımdır. miktar serveti olduğunu 015 .... n rem 

n ne 0 u Ta • ıınanbul Kuı lktısad Te tasarruf menula Jı:ıonferam <Kar - d d b" sakla _., .... ,. 
Tetirdal orta okulu mnıf S.B de 1 nama- ıı.se..ı talebealnden 210 Nimet, Ankara Mlaala di eb'wı Rı __ •--rınd ) 1.. .... fnsan bir _... hem sever. hem de in'- goz en e ır şey nmaz ya, 15~ 

lalı Le ' - MU't ~ n m u za anvn _.... an . .. . ._ ır-,.. -zı:- .. l VÜ dı- Ih ı1 tepedea men, Qorum Mecldo~ caddeat 63 nu- mahalle& ~uen aokat 111 numarada mez olur mu! Niçin olmasın bir miiddet yu a, guze cu u, ve as 
llla.rada Semiha Ö.stüner, Istanbul Hayriye Lem'an Çanıakka.1e Hutane ba)lkn Oevad Müzik <pllt). 15 Belediye '" lı:6J taıtınmuı içi bir ildd t _..,e sevmez ya- tJnağa güzel olduğunu da görüyordum. 
Uııeat talebesinden 410 Bn•er İstanbul Fatih Paıa aokAk 218 numarada Mediha inci T0- mevzulu konferans (DablllJe VetAleU ma - n sever. m e e-·· ·· o b ki d be d bekard B l 
tD ıncı okul talebesinden 1M Vedad. ı kat kolordu baştabibi .Asım kızı Belm~. is.. hal~l idareler fube mtıdtlrlerlnden Baba bud da iyi taraflan aklına geldiği zaman e ~ 1

• ~ . e ıın. en. e::-
lliv ARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ/tanbul Şl!h&ne Metteb sokak Sl numarada Ko1d14). 15.15 Son •e İ.stltlAl martı. 1'1 la- sever. fena taraflarını hatırlayınca sev- mek ça~~d: ıdim, 0 

da.... Şeınsiy 1D 

(Son Posta llattta.lıl Ahmed. tasyonun açdışı <mubtelU dIDerle) lstttW mez. Yani bir sene sever öteki sene aıev- altın!l duşmuş kısmet benım aradığımın 
İlıtanbul 43 ünctı okul talebe.sinden 4251 RESİMLi EL tşt MODELi martı. 1'7.10 Mtlzit: <Rlyasetıctbnhur bandosu ~e1., yahud da on dakik~ın birinci beş ta kendisi idi Ona teklif edebilirdim. 

lhunarh thker, İ.stanbuJ Ayaspata Emektar Tokat defterdarlık evrak kalemi memuru ma~lar). 18 Ajana haberleri v.a. 18.20 Cilm- dakikasında sever, ikinci beş dakikasında Şemsiyemin altına gelmeyi nasıl kabul 
IOtak ı numarada Cahlde Uygun i.stanbul 

1 
Te'\"f'k km ~ w Eski hi Arlf huriyet devrlnde zlraat çallfDl&]an ft fe - ett!yse, çatımın altına karım olarak gel .. 

• uncu okul talebesinden Selma i,7 ...... +- 1 ..... 1 B. 1,_e 80~ ~ 1
•• şe rd 

0
1hye mahal- yizl! eaerleri menulu konupna (Ziraat V. sevmez. ed tanb J .. - • .uı-ı ..... "5 .. a.. ~ numara a r an. Uşat Şem . i asıl d t t• d"M i nıeyi de belki kabul erdi. 

u Davu~~a orta okulu sınıf 1-A da Ku:-tul\1$ mahalle& Dere M>kak fO numarada mü~h~ı miifa"firl Rahmi öte tarafın - sıven n n saa e ~e ır ı15.n ve Yağmur taneleri şemsiyeme 
-..ıterrem Oötcan. Kem!iJ, Konya Erkek orta okul aınıf 3_B de dan>. 18.35 Türk mo.ıtı (Tuna boyu, t6çek nasıl sonradan aaadetten felakete yol aç- k tı t kalb" 

DİS MACUNU 816 Cahid, Bursa Erkek l!aeat aınıf 4-D de ve milll havalar). 19.35 Tlrk Ban. Kuru • tığını anlatırsam, niçin sevdiğimi, ve ge- tat~~ en, p ıp . ıın çarpa 
t.t, Ankara Güzel İmnlr atıeJlnde mu Bat, 244 numaralı Kemal Çetlnkaya, Burdur or- mur.un H yıllıt ça?Jpnuı menulu konuı- ne niçin sevmediğimi izah etmiş olurum. teklıfı yaptım. V~ ~şte felaket. .. -

nnbuJ Cafalotlu erkek orta okulundan s ta okul sınıf 3-B de 478 Ali Daim Teku' ma <Ttırt Han. Kurumu umumi mertesl re- _ . . _ Evlenmek teklifime. karşı guzel ge>ao 
lbrahtm;-- İstanbul Samatya Cetme IOkak ı PuJatıı Merkez okulu sınıf 4 de cavtdan Gü' Ja1 ve rzunım meb"uau Şilkrtl Koçak tara • Bundan uç sene evveldi.Bulutlu bir gun lerile gözlerime baktı. Gözlerinin mAnı• 
lluntarada Çetin, fatanbul Kabataş ııae.sı aınıf neş, Edirn~ Karaapç istıtıAJ caddeal 9 nu= tından). 19 50 Ttlrk mtlzlll 11U6 ctlmhu _ ,e~iyern kolumda sokağa çıkmıştım. Bi- smihti: Kabul. 
2.B df' Saim O.tan, . marada Ruhi özttırt, İstanbul Tophane ÖrL rlyet demnde ticaretin taraktert mevzulu r&z yürüdükten .sonra yağmur çiselemiye * 

ALOMİNYOM BARDAK mealtı .soka~ l numuada Memduha, htan- Jı:onuşma Ohracatl teşk1lltlandırma müdürü b:ışlamıştı. Şemsiyesizler, tramvaylara, Bu hikayeyi bana arkadaşım anlattr. 
._. __ a _ (!ilon Potıta halıralı) buJ LAleJI Tayyare apartmıanlan 34 numara- Senet Bertln tarafından). ıı Mllzlt (ktlçtıt yol kenarlarına aığınırlarken ben de y-~-t ı..:1.ıı. k lmı t Be . 
-amnu Galatasaray Jile.si talebesinden da NeJad A-taolcaJ t ' iiJU1 lllAcaye yanm a Ş ı. n. 

1~ Vedad ista bul 4t ü ti tuld · orkm ra). 22 AJana haberleri T. s. 22.20 Mtı- şemsiyemi açmış. şemsiyemin altına sı • B k d ., 
lll ~- · n ne 0 an UM Zti- KART ilk ıcazband - pllk). 23.30 Son Te İatıJı:lAJ . - u a ar mı . 

. utanbul Kız ııııe.sı .sınıf 2 de 842 numa- ğınm1ştım. Yağmura ehemmıyet verme - Diye sorduğum zaman cevab bile ~ 
1a1ı A;yaeJ. Kayaerf COınhm13'et mahalleat Çevik s marıı. d ·· - d S ğ l b ktık d · · • 

kak. :! numarad M" ait O- .... - ..... - •• • .. ···--······ .. • .. -··-·····----- en yuruyor um. a a so a a ça a memış, yanımdan ayrılıp gıtmifı 
KOKULU SABUN a uc , Merzifon maliye "'-· d k 1 ·· - h 11 · tahsUlt Utfbl Sadettin ıu H h yn<S ... ur an açan an goruy<>r a enne ti. Hikiyeyi anlattığından bir hafta SODt 

<Son Posta ha'1rall) bul Betlktat Yeni mahall: ±ııı..::::·cad~e~ s• d k 
1 

t. gülmE'kten kendimi alamıyordum. Fakat ra ona rastgeldim. Elinde şemsiyesi vu-
aı!9tanbul Botazt.çt lisesi .sınıf 1-A da Mu. 6 numarada Burt Alu, Samaun Yenı Şita lr O IOrUn gOn ÜA ne oldu bilmem .. beyaz rob giymiş bil' dı. Şemsiye iki parça olmuştu. Başı da 
t.alt! rner Kutbay, Istanbul Galatasaray lisesi eczahane.<:lnde Hasan Ceylln sına emniyet kadıl"tn haline gülerken gülmem yarıda 1 ·d· 

besinden '130 Reııal, btanbuJ 61 lnct okul mftdOrıtltü tomt.ert Bekir ~vtk :relen! l'lk- notlarından k l t ç·· kü be l 'k d l .: gö sarı ı ı ı. ııınt S.C de533 Sedad Clh rt ist b J a mış ı. un yazı a ın a goz ze - Nereye, dedim? 
· angtr Asmalı- ye. an u Betttteş Ortababoe Hattat l "şt"k B" "ft - 1 ·· .. b' t 

Zbe.açld aotr.ak No. 6 da Leyll. Talıııln aokak 10 nuınarad Sa d t B ge mı 1 · ır çı guze go:zun ır nsa- - Eczaneye uğradım, şimdi de fetDıt 
ALBtlM ~haf! Namazdh caddeat aArm~~ aoU::: Be/soğukluğunun nın hareketini takib etmesi kadar tesirli siyeciye kadar gidiyorum. Sabahleyiıl 

<Son Posta llatualı) 3 numarada Kemal Tfizer, Afyon lise sınıf Mafsal ı•ltihahı lhlll'AI hiç bir şey olamaz. Bir insan bir kabalık, e\•den çıkarken şemsiyem kırılmıştı da! 
C::Orlu ı>oata telgraf muhabere m ._ 2-A da 109'1 numaralı Klzım, istanbul Gala- a fena bir hareket yaparken diğer bir insan: Deni Sordum· 

rld emuru ... ~ tasa.ray llseıst ld~ lmirt N rt ı hı.s · · taı ~•en oflu Rıza, İstanbul 44 ilncü okul Ankara Hacettepm Dilek : it os Ju an, Belsoğuklutunun hUSJe}erde proa - - Bu yaptığın kabalıktır, fena bir ha- - Şemsiye başına mı düştü? 
.--c nden 228 Şükran, İ.stanbuJ Kız llse3i rada Bedia. so a 5 numa • tatda, mesanede, böbreklerde hattl ııöz- rekettir. -Evet. arada sırada böyle şeyler vlkt 

de çok tehlikeli ihtllaUar yaptıtı ma -
Hundur. Bu lhtllitlar ba.şlı başına birer Derse 'kabalığı, fena hareketi yapan: olur, evlilik hali. Hani hatırlar mısm c TiYATROLAR 

t&tıklAl ca..idest komedi tıamı 
akflLm .o;aat 20,30 da 

Hindistan Cevizi 

8aııı: opereti - Bugün mat!ne saat 18 da 
aq&m aaat 9 da 

• 
Kadmlaruı Beğendiği 

Raf1d Rıza ft Badl Tek tıyatrt)SU 

Ba at.tam Öaktidar Bale slnemumda 

Tq Parçası 

~a: Vodvil 

Yann ııece: Kadıköy Halede 

Gaib Aranıyor 

t.naD DtbnblUltl temalllerl - 1111 attam 
BatırköJ MllUJ&di alnemaaınd& 

iki Ytızlll Kadın 
1 perde, zengin n.ryete 

... -·-··· ...... ···--··························· ..... ·-· 
ilan Tarif em iz 

Telı: dtun aanUml 
·························· 

8llh ·ı. 400 "'"'' 
Nhüe 2SO • 

Vp;ncii .ahile 200 ,, 
Dör4incii ıalıile 100 ,. 
lr .alailela 60 • 
Son sahile 40 » 
lılUJ1ID bir mtldde' sarfında tu

ıaca mllı:tuda Uln yaptıracatJa.r 
&Jl'1C& temtlit!ı tarifemizden ilt1fadl 
ed~· Tam, yarım ft ceJrü 
.,ta 1lf.Dlat için ayn bir tarife derplf 
edllmlfUr. 

1oD Poata'nın Ucarl Ulnlanna ald 
ttıer 1fln fU adrele miracaat tdll
melldlr· .......... . ...... ...... 

Kalarama .... ... ...... . ... .. 

TiYATRO muhlm haatalıttır. Bunlardan batta bil- - Sana ne, ne istesem onu yaparım. sen"?siyenin insana saadet getireceği gibi. 
yük mafsallarda çok tehllteıt lltihablar Divebilir .. Fakat kabalığı, fena hareke- nyni zamanda da felaket getirebileceltnl 

(Baıtarafı 8 ncı aoyfuda) da yapar, belsotutıutu esnasında bir • ti yaparken bir çift güzel gözün gözlerine söylemistim. 
Ali Sururi, hn~ bı'r zu··p'l'\A tı"pı· -nlan denblre dlz, tol veya dlter mühim dikilmesini o insanı derhal toparlanmıya: Nasıl saadet getireceğini misalile an • 

""' """ ... a mafsallardan blrl fifmete başlar, Jı:ıaa -
d&rıyor. Necile rolünü iyi yapıyor. Ko. rır, atet ya.par. Derecei hararet oldukça sevkeder. İşte ben de hareketimin fenalı· latmıc:tım. 
nuşması güzel, ~tleri hafif bir operet. yükseklerde 39 üzerlnde dolaomata bat- ğım anlamış derhal toparlanmıştım. Elini sarılı başına götürdü: 
te hoşa gidiyor. Mehıned İbrahim iyı" lar. Eter dikkatle tetkik edilmez de tef- Şemsiveve sığınmış ıslanmıyan bir er- - Getirdii!i felaketi de şimdi 

h1'1 ~ konur.sa bütün ma1Alın harabl- kektim. O ise, açıkta kalmış ıslanan bir anlıyorsun ya?! 
bir tüccar, bilhassa şemsiye sahnesı·n. yetine aebeb olunur Hasta,,, ı...t •·tlc 

• J• ..,.ce ,., · kadındı. Ona gQlmek şöyle dursun, onu ÇC'lr iyi anlamıştım. semsiye albndan 
de sözcreki ince nükteyi hareketlerile vab etmek, muayene etmek llzımdır. Bu 

suretle teşhla tonulunca aüratıe belao _ korumam bir borçtu. cat.sı altına aldığı karı ile, sabahleyin 
çok iyi tebarüz ettiriyor. CelaI Sururi tutıutunun teda.vt.sıne tltab edilir. Ll _ - Bavan, dedim. görüyorum yağmurda ufal· bir ~emsiye münakaşası yaptıklan 
Mah'r Yanık tipini benimsemiş, sevir: vajlar lle beraber dahilen muudı ıaaf _ ıslanıyorsunuz. şemsivem sizi ve beni ko- besbelli idi. 
cinjn üzerinde iyi tesir bırakıyor. Zev. tün mOdrirJer ft bir de en eauıı t.edaYl 
n{'l:. rolünde Saide yalnız gülmek ve a·ğ. vasıtası olarak belsotutlutuna Jı:al'fl 

müstahzar &fl}an tatbik etmek llzmıdır. 
la~aktan başka bir şey bilmediği söy. Diler taraftan maf.aalı da tesb1t etmek 
lenılen bir hizmetçidir. Gülüyor, ağlar lamıdır. Böylece J&vaf J&V&f lltıhabın 

Lig Maçlar1. 
gib:_oluyo_r. Veli rolünü yapan gene mündl'fl oldutu görülür •e en esuıı 
h ~ mR.f&allan da tamamen hareketalslikten (B"'"'* f 6 f da) 1 e~uz yem sahnede görünmii.11, sesı· var. ~~af'a. ı ncı say a karı:ın Taksim Yeniyı dız takımı, De ..., kurtarma~ mtbnktin olur. AUi takdirde 
Jestleri iyi, daha iyi olacak. hayati tehllteyt haiz olduktan bqka da- Eksik Hilal takımı birinci devrede fır. mi:sporu 4-0 mağliıb etmiştir. 

'Beyza Günaydın rolünü yapan NecJA imi mal6lljete de aebeb olur. BelaoluJı: - tınaya ve kuvvetli rakibine karşı 25 Galatasaray ile F enerbahçı 
P luJu cidden mühim ve milhllt bir hu. d k"k d l t ars, anne, ve kocasına bA1..!- kadın a ı a ayamnı.ş ve go yap ırmamış • b k I cuuuı talıktır. Bu ha.staııtı ula Jat.ihf&f et - UgUn &rŞI aŞIJOrlar 
tip: yaşatıyor. memelldlr. tır. 25 inci dakikada forved oynıyan 

frma Toto rolünde bihakkin muvaf. t-~ce~.a~b~ıa~tı~y.-~-o~tu-JU-cal~an_m_m_POll_ta_. Hüsnü ilk golü yapmıştır. Bunu Be • cCü.mhuriyet bayramı• kupası na 
fılk oluyor, sahneyi dolduruyor. Sesile pulu yo»•maıanuı rica ed~rSm. Atat ıat- şiktaşııı diğer golleri takib ederek bi • mile tertib edilen maç bugün saat 3 u 
hakimdir, jestleri 90k iyi! dlrde iltM!erl mub.belals Jı:alabWr. rinci devre 6.0 Hilil aleyhine bitmiş • Taksim stadında yapılacaktır. Hwnıal * * * tir .. İkinc! de~eye ~ar ~lamaz Hi. bir ehemmiyeti olan bu maçın, ild 
-·-·--·--·····-....... --............... lAllılet kendı .kalelenne bır gol at - klüb renkleri karşılaşması dolayısile heı 
Bahkesir lisesi kız talebeleri N•betçı· eczaneler mış!ardır. Bundan sonra Sabri, Hüsnü zııınanki heyecan ve alakayı taşımaSJ 

Bigadiçte U vn Şeref vasıtasile üç gol daha yapan tabiidir. 
... Beşiktaş bu maçı 1 O.O kazanmağa mu. 

Bigadiç. (Hususi) _ Balıkesir lı'sesı· Bu ıeee nölletcl o1aa ecaaeler ... _ ff k 1 t M ç . . Bu maçtan evvel matbuat takımı d8 va a o muş ur. a ın en ıyı oyuncu. 
son sınıf kız talebeleri ile öğretmenler- lardlr: B "kt 1 .. C'h dd Galatasaray, Fener d isianb.a eiJletindekll•: su ec;ı aş•so muavını ı a ı. 

en müteşekkil kırk kifilik bir grup okul Şehzadebqmda: d. Battı), Em1n6 • • maç yapacaktır. 
öğretmenlerinden Refetin riyasetinde 1 Beylerbeyi 2 - Şişli t ............................................. ·-······--

! nünde: <Necati Ahmed), Akaar&Jda : 
nahiyeınize gelerek tarih tetkikatında (Ziya Nurl>, Alemdarda: <Blad), Beya- İkinci lig takımları arasındaki bu 
bu~lar ve nahiyedeki kale harabe- zı1da: <Aaador>, J'atthde: <Vltall), Ba - maç Beylerbeyi takımını grup şampi-

Sındırgm1n Dövartepe nahiye
sinde yapllan karakol binası lerinı gezmişlerdir. l:ırköyünde: GMerkez), ~: (Arlf yor.luwuna götürecek bir netice ve 2.1 

Kafile nahiye :u..-tmenıen· tarafından Be,ir). S dır (H i) o·· .,...... BeJetta cllıeUndeldler: galibiyetle bitmiştir. m gı, usus - overtepe naJıl.. 
karfılanmıf]ar- ve C. H. P. si binasında Ttlne.lba.fmda: (MatkoYlç), KalJODCU- yesinde yapılan jandarma karakol bina.a 
misafir edilen liseliler akpm üzeri Balı- dıı: <Zaftropuloa) , Tatalmde: <Kemal, Ortaköy 3 - Alemdar O mezk,tir nahiyenin ihtiyacını tamamlle 
kesire döıımüflerdir. Rebul), IJlfllde: <Perte•>, Befllltafta : Ortaköy takımı oyunu daima hAkim görmektedir. Bu }>ina halk tarafından y .. 

1 •t Udd • •
1
•
1
. <V~ KadlkiJ ".&dalardaldler· devt'm ettirmiş olduğu için 3.0 kazan. _..Pı_1mışı ...... _ır_. ----------

zmı m 811mUml 1 1 Kadıt6Jtlnde: (811yt1Jı:, Yeklellrm~n. mıştır Yerli malı kullanmak, iktJsad sa-
İzmit, (Hususi) - VllAyetimiz C. Müd-1 ttat1ldarda: (Bellmlye), Sarıyerde: • (Jfu- Taksim Yeniyıldız 4 - Demirspor O vaemda şuura delılet eder. 

delumum.illli muavtııllllne Fuad Erdo- rl>, Adalarda: (Jlalk). Taksim &tadında oynanan bu ikinci Ulwal Elconotm N 

lan tayhı edilerek gelmfftir. l J küme müsabakasında iyi bir oyun çı • Artıınna Kuru,_ 



t2 Sayfa SON POSTA 

Lira ile bir kıra vat alabilirsiniz! 
Lira ile sinemaya gidebilirsiniz ! 
Lira ile taksiye binebilirsiniz ! ... 

Fakat 1 lira ile 

"Milli PiYA GO,, dan 
1. Alacağınız bir ( onda bir ) bilet size: 

l sooo l 10000 1 115000 1 
Liralık ikramiyeleri kazandırabil·r. 

•• Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 00 kuruştur. 

Eskişehir Nafıa Mtldilrlilğünden: 
Sivrllılsa.r kaza merkezinde c20934,10• lira ke41t bedelli llk okul 111.§8.&tı 23/ 10/ 939 ta

rihinden 20/ 11/ 939 Pazartesi günü saat l+,30 a. k&dar ka.pa.lı zarf uaullle eksUtmeye ko
nulmuştur. Eksiltme Villyet Dalınt Encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat «1570.05• liradır. 

Bu işe aid evrak: Proje, ke4it hülA.suı, hususi fenni fQrtname, vahidi fiyat 11.tteai, 
bayındırlık 1.§leri genel fal'tname ve yapı i§leri umuml fenni fartn&meöindeıı ibaret 
olup her zaman Narı Müdürlüğünde görebWrler. :isteklilerin benzeri iflerl yaputına dair 
en az 15000 liralık vesikaya istinaden seki& gt1n evvel vilf(yete mftraca.a:t.ıa alacakları 
ı ehliyetname ile Ticaret Odası veslkuını teklif mektublanna etMımelerl farttır. Mek
tublar yukarıda yazılı ihale saatinden en az bir saaı enellne kadar makbuz mub.bl
llnde Dalınl Encümen riyaaetıne tevdi edilecek.tir. 

Posta ile gönderilecek mektublar mühür mumu 1Je molllıürlü ve 1MHll taahhödlii ola
caktır. 

Postada. olacak pclloneler kabul edilmez. c87'17• 

--------
J!!vıczlN 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

icabında g6nde J kqe alınabilir. -------

' AtİARAN 
SAÇL RA. 

Saç boyalım saçlann tablt renk· 
lerini i11de eder. Ter ve yıkan

makla çıkmaz, daima sabıt ka
lır. Kumral ve slyab renkli ııbht 

saç boyalandır. 
lNG1LlZ KANZUK ECZANESi 

BEYOCLU - IST ANBUL 

Birinciteşruı 30 

1 • •. ! . . 

' Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 
• . . ~ 1 

T. İŞ. BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar ikramiye Plim 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri : 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eyli'ıl, 1 İkiciteşrin 

-İKRAMİYELER-
1 Adet 2000 lir alık 
5 ,, 1000 " 
8 ,, SOJ ,, 

16 ,, 250 " 
60 " 100 " 
95 ,, 5J ,, 

250 ,, 25 " -435 

2,000 Lira 
5,000 " 
4,000 ,, 
4,000 " 
6,000 " 
4,750 ,, 
6,250 " 

32,000 

T. /ş Bankasına par1t yaıırmakla, yalnız 
para biriktirmiş olmaz, agnl zamanda 

tallhlnlzl de denemiş olursunuz. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
Ankara Dil, ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Direk· 

törlüğünden: 
10/ 11/ 1939 Cuma günli saa t ıs de Ankara Mektebler Muhasebeclllğl odasında topıa... 

n acnk eksiltme komisyonunda 4450 lira muhammen bedelli muhtelit cins yazı tahtaları
nın kapalı zarf usulile eksutmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrtıatı Ankara Mektebler Muhasebesine ya.tırılacak i llra 
bedel mukabllinde Fakülte Muhasebeclllğtnden alınır. 

Muvakkat teminat 333 lira 75 kuruftur. 
İsteklilerin teklif mektublarını muvatltat teminat ve şartnamesinde yazılı nsikalarla. 

birlikte ayni gün saat 12 ye kadar makbuı: m ukabilinde komisyona vermeleri. 
c5465• c8'18'1• 

ah' F! ikll ~. A. Ş. 
Merkezi : Ankara, Sellnik Caddesi Arda Apartmanı 

Fabrika adresi: Deta • Adapazarı 

Soba, Poyra, Etuv, Her nevi araba . 

' 

ve yedek aksamı ile kereste kurutma hususunda mütebassıstır. 
\ ~--· Bilumum döküm, Demir ve tahta işleri yapılır. ._ _ _.,,. 

Makine ressamı alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüiün.den: 
Fabrikalarımız için askerllğlni ikmal etmi§ san'at mektebi mezunu mak!M -ernmı 

alınacaktır. 3656 sayılı kanuna göre kendilerine ücret verilecektir. Tallb ola.nlanıı en 
geç 10/2. Teşrln/939 günime kadar Umum Müdurlüğe müracaaUarı. (8'118) 

Adı, Dünyanın at)zında Tat olan Yüz altmış 
yılhk büyük ve hakh şöhret 

ALI MUHİDDiN HACI BEKİR 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy . 

Bayram için VilAyetlerden verilecek siparişlerin Biran 
evvel gönderilmesi rica olunur. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Ankara Dil ve T arib - Coğrafya f akülteai Direktörlüğünden : 

10/ 11/ 939 Cuma günü saat 16 dt Ankara Mektebler MubasebecUlği odasında topla
nacak eksiltme komisyonunda 5848 Ura 60 kurU§ muhammen bedelli muhtelit cdDI ma
saların kapalı zart usulile euııtmuı yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tefırrüatı Ankara M.ektebler Muhasebecisine yatırılacak 15 ıı.ra 
bedel mukabilinde Fakiilte muhaaebesinden alınır. 

Muvakkat teminat 439 liradır. 

İ&tekll)erln teklif mektublımnı muvatıca~ teminat ve şartnamesinde yazılı fl!litaltlrla 
bl..rikte ayni gün saat 12 ye kPdar makbtuı mukab1linde komisyona vermeleri. (8'188) 

Doktor Hafız Cemal Son Posta Matbaası 

(l..okmen Hekim) Neşriyat Müdürü: SeMm Rag&p Eme~ 
Dlvanyolunda 104 numarada 'ıerıQn S. Ragıp EMEÇ 
huta kabul eder. Telefon 21~91 SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIG1Lı 


