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rrans1.z 
askeri heyeti 

Ankara.da 
Dün şelırimizden geçen 

Danzig ordusunda hizmet edeiı askeri lıeget bugün 

N ·ı • . . temaslarına başlıgacak 

ıan ar e u u una 
imse i a a ırıı ur ar 

azı erın sayısı 17 hın Heyet reisi TUrk ordusu dUnyanın en kuwatli ve 

DDn de Şarkf Prusya hOcum kıtalar1na mUkammal askerlerinden mürekkabdlr, diyrr 

mensub yOzlerce Alman Danzige girdi 
---------.----·---·····-.. ·--···-------·---

Alman .. Lelı iktısadi 
münasebatı düzeligor mu 

~ J 
ı.r ... ·-·-=-... Çurçil kabineye girerse 

Ribentrop Hitlerin 
gözünden düşecek 

t ngiliz gazeteleri haber veriyor _ Fransız askeri heyeti Sirkeci garında (ortadaki sivil zat heyet reisi Orgeneral 
lar: Hutzingerdir.) 

Qurçil kabineye girdiği takdirde. Fransarun tanınmış aSkerl erkAnın -ıja. ~av~ kuvvetler~den y~nbay Rek. 
Alınan Hariciye Nazırı Rib'bentrop, 1 dan ordu kumandanı Orgeneral Hut - denız yüzbaşısı Guıot ve yuzbaşıı De 
Führer'in gözünden düşecek, prestijini zinger'in riyasetinde kurmay alıbay Bur (Devamı 11 met sayfada) 

kayi>edecektir. Zira, hariciye nazırı 
dai:rna şefine, Çurçil'in hiçbir şey ya -
pacak ikudrette olmadığını, ondan kork 
maya mahal kalmadığını söylemekte 
idi. 

(Devauu 11 inci sayfada) 

• Alman hücum 1cıt'aları Danzig sokaklannda r·-................................................ , 
Londra 16 (Hususi) - Varşoıvadan bil mekte olmasına ra~en vaziyet neu ke ~ ! Bekarlar niçin 

d°t.riliyor: tlnıl muhafam etmektedir. Şarkt Prusya.. 1 I • ? 
Danzigde zahiri bir sükfuı hüküm sür. (Devamı 11 inci sayfada) İ ey enmıyOrSUnuz 

i 

Maarif ŞU.rası bu sabah l 
ilk toplantısını yapıyor 1 

Toplantllar 10 gün sürecek ve maarifimizi : 
alakadar eden mühim meseleler görüşülecek İ 

1 
'Maarif Şurası bugün öğleden~ evvel1Maarif Vekili riyaset edecek ve bugün,- 1 

Afıkarada Maarif Vekili Hasan Ali Yü- kü ilık toplantıda encümen'.ler seçimi i 
celin bir nutku ile açıılacaktır. Şfuaya (Devllllb ı ı inci sayfada) ! 
-=====~=======-=-====-======---=ı-==------==--=-==-1 

Atletizm mnsabakaları ve 1 
Kulelinin su sporları bayramı 

Anketimiz günden 
güne hararetini 

·artırıyor 

'' Beğenmek hakkı 
erkeklerin olduğu gibi 
kızların da sarih bir 

hakkıdır,, 

. '/ 

Erkekler diyorlar ki: 
• Biz erkekler berfeyden evvel müte
vam eöniillil ıve merhametliyiz. itte ka
dınlar ve kızlar erkekleri bunun içln 

tandırırlal'. e zenglnlerde, ortahallllerde aramata 
ne ııacet .. En fa.kir semf.ıerde, çolutunun 
QOCutunun rızkından keserek. silse aar
!eden kadınlar pek çdttur. 

Kadmlar diyorlar ki: 

1 
e Bue;iinün e?'kekleri züppe, sa~hOf, 
:ıwma.rbnz ve Jıercaldlrler. Evlerinde gill 

1 
gibi kanları dururken barlarda para yer, 
dururlar. 

1 
e .Artık kadın e.slr pazarında müzay&-
deye çı.lmUf bir halayık rolü oynamak • 

; tan çoktan kurtuldu. Belenmek ba.ltkı er-
. •. .. .• : keklerin olduğu gibi ~ı.zl6.rın da aa.rih b1r 

1 
! 
5 

DünktL abletizm müsabaka lanndan bır gorunuş : hakkıdır. 

[Dünkü atle t izm Te sa sporlan bayramın& a1d J Ui ye realm· J i 8 
.... _. ___ ..... ] 1 '····-················································""' leri 9 uncu sayfamızda .,l&UM' ..... ınız 

Maliye Vekili Mısırda 
hararetle karşılandı 

Mısır gazeteleri Türkigenin mali 
itibarından sitayişle hahsedigorlar 
Kahire 16 - ı:nadolu ajansının husu.. I bir h~ t~afından karşıl~ır. 

st muhabiri bildirıyor: Bu:günkü gazeteler bu munasebetle ne, 
Maliye Ve'kili Fuad Ağralı Transilvan. rettikleri yazılarda Cümhuriyet Maliye. 

a vapurile Mısır hariciye IlWlU'l AbdüL sinin ıte'kamül ve intizamından ve Türki. 
rettah Paşa ile birlikte İskenderiyeye yenin dünyadaki mali itibarından sita • 
gelmiş. hariciye müsteşarı, mahalll er • yiŞle bahsetmekte ve Vekilin fotoa,ratla. 
kin. İf Bankası Direktörü ve kalabalık nnı derceylemektedirler. 

Suriyenin dört tarafından 
Şama doğru memur 
akını aldı yürüdü 

Lizkıye, El cezire, ve Cebe ide işlerinden çıkanlan 
memurlar Şam hükümetinden yardım bekliyorlar 

~am §Ch.rinden bir görünüş 

(Yazısı 11 inci sayfada) 
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergün Resimli •akale: -= Hata arayan insan _ ... ......-
Arabista11daki 
Kaynaşma 

Yazan: Muhittin Bfrıen 

-

== = 

Tenmıuz 17 

Sözün ·kısası 
-····-

Burade keçi 
Ve manda eti satılır 

.... Jf. 

Gazetelerde dkudum. 
Keçi ve manda eti satan kasa blarw 

dükkanlarının berkesin görebileceği 
yerlerine: 

cBurada seçi ve manda eti sa . • r . .,, 
Lev~arı asacaadlarmış. Bu leV,ha .. 

lar henüz asılmış değildir. Yarın, öbür 
gün, bir hafta, lbir ay sonra da asıla • 
cağını tahmin etmiyorum. Mandayı süt 
danasına, keçiyi kıvırcık koyuna ben
zeten kasablar herhalde levhayı da 
ıbir şeye benzeteceklerdir. 

Hepimiz biliyoruz ki. salhanede keçi 

O 
ünyanm hiç bir ncidası yJk ki, 

orada totaliter dc·ı1etlerlc de • 

mokrasi meml~etleri arasında bugün 
mevcud olan husumetlerin az veya çok 
şiddetli te.zahiiTlerine tesad:H edilmesin. 
Bir tarafta Amıaınya ve İt.'llya, öOü.r ta. 
rafta İngiltere ve Fransa, sade şu veya 
bu meseleden dolayı değil, işlerin bu • 
günkü görünüşlerine nazar~n. büt\ln dün 
ya meselesinde bitbirlerile mücadele ha. 
lindedirleı. Bundan dolayıdır ki Danzig 
meselesinden dolayı harb çıkacak. diye 
endişe edenler haksızdırlar: Harb ;ıka • 
caksa Danzig me;ela;inden dolayı değil, 
bütün dünyada ve her mt:s~l!!de karşı 
karşıya vaziyet almış olan bu iki siyı:ıset 
arasında telif imkanları bulunmad1ğı ve 
bulunamıyacağı için çııkac::ı:{'! !r. Y tlksa, 
iş Danzig gibi mahalli ve küct.~:" bir da • 
vaya ı:OOnhasır blnuş olsaydı, bu iş ç:>k.. 
tanfberi halledilir ve herkes _yerlı yerinde 

Nasıl bir insansınız, karakteriniz iyi mi değil mi, ku -

surunuz az mı çok mu? Anlamak istiyorsanız, bir tanıdı

ğınızm hatasmı araştırıp araştırmadığın1za, bulduğunuz 

zaman zevk duyup duymadığınıza bakınız. 

İyi insan. olgun insan, kemal derecesine yükselmiş in· de kesilir, manda da .. Ve bunlar ka .. 
san herkesin hatasını değı1, meziyetini arar, ondan isti· saıb1arın dükkanlarına girince isim de .. 
fade etmeye bak6J". Dostlarınızı, hatt~ konuştuklarınızı ğiştirir, Koyun ve sığır olurlar. Bunu 
hata araştırmıyan insanlar arasından seçiniz. Şahsan da bildiğimiz içindir ki bir kasabın dük • 
öyle olmaya çalı.şınız. kanına girerken. 

cBurada manda ve keçi eti satıhr . .,, 

rahatça otururdu. f~a;g~;~s~;;;. 
Mücadele sahnelerinden hir! d( Ara • 

bistandır. Bu sahnede İngihz • },nınSJı 
hakimiyetine karşı Almanya • İtalya b • 
rafından sarfediJen m:işteıE k iz'aç poli • 
tıK.ası, ötedenberl 1uısmen giı.li, kısmen 
a~ bir propaganda hareketinden iba • 
ret !bulunurken son zamanl.:rrda,. bfrdaı .. 
bire faal bir siyaset baroket1 hahni al • 

lrlandalı tethişçllerin r --- -, Amertlıalıların 11enl - Ben ömrümde keçi satmad:m. 
/(ı 'il ' il ti · H O b• f k ; ... Dlikkaruma manda sokmam. or. ıınç ıBB ge erg n ır 1 ra i Ve orijinal 6lt1lkletlerl Sözlerine jtiınad eder, yahud itimacf 

i etmeyi. et yememeye tercih ettiğimiz 
!.· için, kıvırcık diye verdiği kıl keçisin!1 
: dana diye verdiği kart mandayı alır. 

tlk d 
, : evimize götürür. şifa niyetine yeriz. 

Kolay 
dı. 

1 

eJa. biT tiyatro piyes! yazan : • Belediyenin kasabları sıkı bi~ kon < 

müellif, tiyatronun re;isöriine vaz • l Bu siyast hare'ketin esas unsurian fU'D 
lardır: İngiltere ile Fııansa, biri Filistin • 
de, diğeri Surlyede, Arablarla, haklı ve. 
ya haksız. ı:OOcadele halinde bu1unuyor. 
lar. Filistinde nıe Yahudileri. ne de Arab. 
lan memnun etmiyen ve bilhassa ikin • 
ci:teri çok büyü'k infiallere sevkeden İn • 
giliz ısiy~tine karşı bütün Arab e&l • 
rında, hoşnudsuzluk vardır. Suriyeye. ge 
lince. orada .A.r®lar Fransaya çok dar • 

• trola tabi tuttuklarını manda ve keçi 
I E dığı piyesin dört perderini oktınıuş. : satan bütün lka~lara: 

tu.. Dördünctl perdeyi bitirdikten cBurada manda ve keçi eti satılır.> 

sonra: , 
1 

Levhalarını astırdığını farzetsek İs .. 
tanbulda levha asmadık ancak beş on 
kasab kalacaktır. - Bir perde daha olacak, dedi, bu 

perdede ci§ı1c ölecek, fakat nasıl öl • 

düreceğimi henüz tesbit edemedim. 
Rejisö-r: 

gın görünüyorlar. - Kolay, diye cevab verdi, piye. 

Hatayın Tü.rkiyeye iadesi, Suriyenin rin ilk dört perdesini bir kere de o. S 
parçalanması ve ayni zamanda 93G mu • İngilterede Itlanda tedhışcilerinin. na okıtwsunuz! i 
ahedesinin tasdik edilmiyerck bunun ye. Dartmoor hapi.9banesindeki hava gazı \.. ) 
rine son günlerde Suriyeının CümhurreJ. müştemilltmı vıe hazineleri tahrib et • 

Kapısının üzerinde: 
cBurada manda ve keçi eti satılır.:. 
Yazılı kasa'b artık: 
- Ben ömrümde keçi eti satmadım. 
. . . Dükkaruma manda solonam. 
Sözlerini de söyleyip bizi manda. ke-

çi satmadığına i'lma edemiyeceği için 
ömrümilz oldukça et yiyemiyeceğiz. 

İşin şakasından ciddisine geçeyim: 
sini de, parlamentosunu da ve Düsturu. mok Ü7.ere ıhazırladıldarı bir suikasd mey Jngi/ferenin en güzel 
nu da ortadan kaldınveren yeni bir si .. dana çıkar~. Skotl~nd~~d ~e el Kedi gav llSU 
yaset sür.prizi y.apıJ.:ması Arab efkarında koymU§tlr. Bır tıraş makinesının sapı • r 

Şilragod:a yemi çıkan son mstem dör • Ben bu levhalardan da lehimize bir 

Fransaya karşı yeni bir hu~umet uyan .. na sokularak, dJFlya kaçırılan bir mek 
masını mucib oldu. Ötedenb.•rl Arabis • tub pd&;in eline geçmiş bulunmaktadır. 
tanda, bu iki siyasete karışı Arab dost • Suikasd hapis"hanede hazırlanmıjtlr. 
luğu çehresini ~östererek gizli veya açık, Mahpuslara müsaede edilen kitahlann 
mütemadi bir tahrik pro~andac;ı yap • kelime ve cÜımlesinden vücu.de getirilen 
makla meşgul olan Alman • ftalya cep • bir şifre ile hazrlanan bu suikasdin ana 
hesi, işlerin son zamanlardakı gidişin • hatları, bITinmiyen bir yoldan, hapisha • 
den geniş anikyaşta istifade etWer ve hiç nenin dışında bıinunan tedhişcilere ul~ • 
olmazsa iz'aç politikalarını kuvvetlen • tınlmıŞtır. Bir İngiliz mahkfunu., müd • 
dirmek iizere siya.si bir harekete geçtiler. detini bitirip de tahliye edildiği zaman 

dü'Zlü bisikletier, pek revaçtadır. Resim. netice illmmuyorum. Duvara asıilan 
de gördüğünüz gı"bi, pedalı çevirenlerin kli.şe levha, kafada klişelEŞniş hileye 
otomatik lbir aurette ifl.ettikleri dikiş ma. karşı kafi bir silah o1amıyacaktır. 
lı:inesinde saıı*i evinde imiJ gibi dikiş di. Sözün kısası: ' • 
lıen bir Amerikalı kadın hem geziyor, cBurada manda ve keçi eti satıhr> 
hem i§ini g6riiyor. levhasını gördüğüm kasabın dük'kanı1. 

Bernard Show'ın gazdıgı 
iki şarkı meydana çıktı 

na girmem€'k değil, hiçbir levha gör .. 
mediğim halde; ba~a burada manda ve 
keçi satılmaz; kanaati verecek kasa .. 
bın dükkanına girmek isterim. Bu da 

Bu siyaset hareketinin bir unsuru da yaranda taşıdığı bir t:ıı-q makinesi Skot. 

İngiliz edibi Bernard Showın gizli bir ahlak tekamülünün hile denilen sakat 
meziyeti daha meydana çıkmış: bundan ve zararlı mefhumu alet ettiği gün 

elli beş sene evvel yazmış olduğu cÖpli. mümkün olabilecektir. Hicaz Arabistruunm çölden çıkıp d€niz landyardca muayene edilmiş, ve sapının 
kenarlarına inmek sevdasında oluşudur. bir tara!mm, öbür taraftan daha genif 
İbnissuud, tıpkı İslfımiyctın fütuhat dev. olduğu nazarı dikkati celbetmiştir. Sap 

cüklerine hasretim, İşte sevgilim geli • • ............................................. ! .. ~.! .. .. 
ı-.. t ·-..1... bir "ğ yor!> isimli iki §arkısının asılları Nev • 

rinde olduğu gibi, Hicazın çölleri için .. açıu.LUJt ve çıu.u~n ı neye sıkı sılo lmı l lb.-.ı- yor'kta bir kitabcı tarafından teşhir e. 
den çıkıp, Kudüsün, Şamm sahibi olmak sam ş o an u:nu.uıU§ zaank'lı bir siga .. 
fikrindedir. ıra kağıdı çıikım:ıştır. Derhal tevkif edilen dilince kendisine müracaat edenlere: 

Bu meyli çok .güzel sezmiş olan Al • eski mahkCım, 'bumuı bir mektu:b olduğu. - Yahu bundan elli beş .ene evvel 
maınya. onu :kuvvetlendirmek için her ıe nu ve hapis'.hanede'ki i.ki Irlandalı mah • yaptığım bir deliliği 1939 senesinde yü. 
yi yaptı. İtafya da, yardımda kusur et • pus ta.rafından kendisine verildiğini iti • züıne vurmanın manası var mı?.> derniŞ-
miyor. Mesela, bundan birkaç gün evvel, raf etmiş, ve bu mektubu iki zarfın içine tir. Filvaki, hicivci ve zeki edip gençli • 
Alınanyanın Bağdad sefiri fbnissuudu zi koyarak ve Ü"Zerine bir adres yazıp Dub. ğinde Corno di Bassetto müstear adile, 
yaret etm~ lıatta kendisile petrolden, l'i.n~en. postaya atama kendisine 250 İn • gazetelerde rnusih tenıkidlerı yazmıştı":. 
sı.1ahtan, ordudan balhseylem:.,ti. Son gıliz hrası verdirecekbini vftdeyledik • Şarkılarına dair fikrini soranlara da: 

günlerde, İbnissuud da Alrnan;aya bir lerini 9Öylemiştir. O da mahkumlara Ir. . t . 1 imd b 
delege -bir Rasul- g<inderdi. Aslen landalı şeflerinin kendisine mülaki olun. Bu~. ı .. ngılterede chayvanları ko • - nd" e unların 5 kuruş bile kıy. lkl 'bü taraf d meti yolt. l"'akat Amt;!rikah aç1k göz bun. 
Trabl'usgarlblı, münevver, bir iş ve sb.ra • ca.ya.!kadaır Dubllinde kalacağına, söz ver. ruına u ı:t •• ın an yapılan bir mü. J t b k d lann her birisini her halde 5000 dolara 
set adamı olan bu zat, Almanyada bir mış ır. sa a a a cen guzel kedi yavtusU> birin. satacak. Herifin kL'imetine neden mar.i 
hayli oturdU'ktan ve Hıtlerle uzun uza • Resim tıraş malkinesini ve mektubu ciliğini ıkazanmıştır. Ne şeker fU>y deg~il . r o1ayım. piyasaya ket vurayım?> cevabını 
dıya görüştükten sonra, İtalyaya gfüi. gösteriyor. mi? vermiştir. 

Halbuıki. kendisi, Arab nasyonalısti ol • ı ;:========:==::::::::::=::::===============~;;.;~;;:~==aıc:m----===---=
mak töhmetile İtalya tara hndan uzun 
zaman takilb edilmiş ve h<tkk•ndn cahzı 1 S T E R 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
girift> emri verilmiş bir zat ftr. Buna rağ 
men, :tbnissuudun dcle~e.1 olarak. bu de. 
fa İtalyaya gitmiş ve oraaa parlak b•r ka 
bule nail olmuştur. 

Her ne 'kadar İbnissuud, sağa ve sola 
verdiği teminatta bu seyahatlerin alt."la • 
de bir mü~leden ibaret olduğunu 

9Öylüyor ve bizzat r1~1Pgc Halid bey 
-ooyadı Karikanni, Hicazdaki lakabı El 
Hödadır- seyahatini sıhhat sebebleri1e 
izah ediyorsa da hakikatte dönen bir si. 
yaset hareketi vardır. 

* Bu hareket, belki hiç bir şey değildir; 
belki de Melik İbn:issu.ıdun bir taraftan, 
totalit.er cepheninde diğer taraftan, bil _ 
ha$8 İngiltereye karşı yapmak istedik • 
leri 'bir ccilve> den ibarf·t~ir. Fakat, böy. 

(Devanu 10 uncu sayfada) 

Bir meslekdaşımız fazla yeni olmıyan bir keşifte bulun. 
muş: 

- Bizde hay.at paıhıaılıdır, diyor. Tamamen mutabıkız. 

Fakat neden pahalı? Orası bir lbaşka mesele •• 
~aşımızın ıs6ylediği şu'dur: 

- Bir .aile içj.n hay.atın niçin pahalı olduğunu anlamak 
isterken, evvela hayatın neden ibaret bwunduğunu anla. 
mak lhıımdır. Bir aJle için (hayat, evvela hep bera'ber ya • 
şıyacağı evdir, sükne.dır. İmdi: 1 • Bizde mesken fahiş su. 
rette pahalıdır. iBİT evde insanın 'karanlıkta yaşaması kabıl 
olmadığına göre, :ışrlt lazımdır. İmdi: 2 • Işık, bizde, şehir. 
de elektrik olsun ve hatta isterse heıfıanıgi bir ecndbi şir. 
kete değil de ibelediyeye aid ibulunsmı. köyde petrol olsun 
ve şu.ne buna aid bulunsun, pahalıdır. Evden ve ışıktan 
smıra yıkanacak BU gelir. İmdi: 3 _ Su da pahalıdır. Ev, ışık. 
sudan sonra gıda mı gelir? İmdi: 4 • Gıda da pahalıdır. Gı. 
dadan sonra giyim mi gelir? :fımdi: 5 .. Giyim dle pahalıdır. 

Evinizin lkı:ı~ısmdan dışarı çıkıp ta vesaiti nakliyeye mi 
bineceksiniz? Imdi, vapur da pahalıdır, tren de pahalıdır, 

tramvay da pclıalıdır, tünel de pahalıdır, otobüs te pahalı. 
dır. <>tomabil de pahalıdır, at ta pahalı.dır, e:raba da paha. 
lıdır.> ' 

A:nkadaşımızın bu saıyıp dökWık.lerine itiraz eden çııkmaz 
sanırız, ~yn ayn hepimizin her gün yapmakta olduğumuz 

rnüşa'hedelerin neticesidir. Meselenin esası, ehemmiyetli 
no!Etası lbu derde !bir deva blwnaktadır. 

Arkadaşımız sözüne devam ederek: 
- Hayatın 'kahili Wıammül bir hale getirilmem lazım. 

Nasıl? OrasY. da elinde bunca vesaiti olan hükunretin bi. 
leceği !bir k~iyettir, diyor. O halde ~rdin tedavisi yolunu 
gösteremedikten sonra !hepimizin Ü7ıe.rinde mutabık bu • 
1ı.m<luğumuz bir v.azi~ti bir daha tesbit etmek.ten fayda 
çı'kacağına: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

FinlAndiyada buyuk 
bir manevra yapılacak 
Helsinlci 16 (A.A.) - Finlandiya or • 

dusunun bu ayın sonunda yapacağı ma • 
nevram, Finlfundiyada şimdiye kadar ya 
pıbnış olan aske.ıi manevralann en mü • 
hjmlerinden olacaktır. Çünkü bu manev. 
ralara yalnız ordunun hemen hemen bü. 
Wn mevcudu iştirak etmekle kalmıya • 
calk, sivil muhafız kıtaatile bütün ihtiyat 
zabifleri ve zaıbit vekilleri de iştir-ak e • 
deoektir. 

Ticaret Odaları 
Umumi kongresi 
İzmir 16 (Hususi) - İzmir Tıcaret O. 

daları Umumi Katibi B. Tur~ud Türk • 
oğlu, Tica\-et Odalan Umum! koııgresi 
haızırlıklarile meşgul olmak Ü?f'.re Anka. 
raya da~t edilmiştir. Pazartesi günü gf. 
decektir. 

İzmir Ticaret Odası, sanayi branş~mn 
odalardan alınarak ayrıca Sanayı Oda • 
ları tesisine taraftar değildir. 

Nişanlısına taarruzda 
bulunan köylü yakaland 
Ödemiş, 16 (Hususi) - Adagide'n ı 

Bademiye köyünden Hatice adında 15 ~ ı 
şında bir kızcağız, tütüne gidoerker. yol _ 
da, üç sıeneden'beri nişanlı bulundu" 
Mehmed oğlu Abdullaha ras~lamıştıı. 

Abdullah Haticeye nişanın uzayıp gittı _ 
ğini, kendiısili! kaçmaSl&l teklif etmiştır. 

Kızcağız buna r.azı olmaymc:.t nişanlısı 

kendbrini zorla kaçımuş ve h-arru1.da bu 
lundıığu için yalka?anm~. 



17 Temmuz 
=-

SON POSTA Say(a•3 

lngilizlerle Japonlar 
Alman san'at gOnO Londradaki Siyonistler anlaşabilecekler mi? 

l·ngı·ıı·z hOkQmetinİ Müzakereler başlarken müşkülattan bahseden Tokyo 
gazeteleri dünkü nüshalarında nikbin görünüyorlar Hı.tler du··n Mu .. nı·hte uzun protesto etıı·ıer 

b 
Tokio 16 - Dünkü gazeteler İngiliz. Japonya İngiltereyi Çank.ayşek siyase .. • t k •• ı d • Londra 16 (A.A.) - Büyük Britan- Japon göriŞrıelerınde daha ilk dakika • tinden vazgeçirmek hususundaki azmi • Jr D U U 50 y e } ya ve İrlanda siyonist federasyonun~ dan müşkUlat çık.tığım bildirdikleri hal- ni gösterecektir. 

bugtün lLondrada t~p1anan d~egelerı, de bu sabahki Japon gazeteleri, daha nik İngiliz ateıemiliterinin Akıbeti 
Alman devlet reisi dünkü n tkunda 1870 lmparatorl uk Fıilistine muhaceretin muvakkaten bin görünmektedirler. Pekin 16 (A.A.) - Domei·. Pekindeki 

U , . .ı.. kik d İngı·liz hükfuneti tara- Bazı gazeteler İngiliz battı hareketin-•• · • •k b k d • " • "l " "l •• "b men ı 11a ıın a Japon ordusunun saH\hlyettar mümessi. 
reJımını esteti a ım an sıyllsl ılı ası ı e mutenası fmdan verilen kararı protesto eden bir de bir değişme mevcudiyetini bildiriyor li şu beyanatta bulunmuştur: ~ 

Olmamakla muaheze etti• 'karar sureti kabul etmişl.erdir. · . . ve müsaid bir netice ümidini bu intıbaa ,.._""",...~ \.n:"" ........ erde Kalgan yakininde tevkif e 
Yahudi ajansının reısı Weızeman istinad ettiriyorlar. dilen İngiliz ataşem.iliteri Albay Speann 

Münih 16 (A.A.) - HiUer, cAlman ı hem olncaklan ümidini gösterm~ ve ni • çektiği bir telgrafta bu protestoy~ iş - Bu hususta Domei ajansının verdiği muhakemesini yapacak olan askeri mah. 
&an'at ıg'..inüıı. münasebetile burada söy • hayet Mün:ih'tıe ikinci bir cAlman san'at tirak etmekte ve şöyle demek.t:dır:.. birkaç gazete tefsiri aşalıdadır: keme, Spean diplomatik bir mümessil o. 
lediği uzun nutukta Nazi totaliter devle. eviıt nin inşa edileceğini haber vermiş • « Bütün Yahudi milleti İngılız huku Usahi gazetesi yazıyor: larak teltıkki etrniyecektir. Zira Spear 
tinin sa:nı'at prensiplerini tesbit cyfomiş.. tir. metinin bu zalim !kararına karşı koy - Craigie, İngi1terenin Tiençin işinin esa - tevkif edilirken hüviyetini bildirmek is. 
tir. Sergide teşhir edilen eserler mak için ıbirleş~kler ve mücadelemiz- sını teşkil edlen umum1 meseleleri müza- temeıniştir. 

F'ührer csan'atın heyeti umumiyesin • Münih 16 (A.A.) - Bu.gün Hitler tara. de muvaffak olacağız.» kereye amade olduğunu Arita'ya bildir - Japon askerl makamlan şüpheli hare.. 
den bahsederek bu sahada esaslı bir su. fından aÇl!lıan cAlman san'atı. se~si J miŞtir. ketlerde bulunmuş olan bir sübayın dip. 
rette müdafaa etmenin bir vazife oldu • 1400 tablo ~heykeli ibıtiva etmektedir. Çinliler 3 apon Gazete. bu 9\lfetle İngiliz hattı hare - lomaıtik vaziyetini nazarı itibara alama:r.. 
ğu prc-nsibini koymuştur. Üçüncü. Rayh'm estetik sahada resmi te. ketinde lbir değişiklik görüyor ve İııgil • lar. 

Hitler 1870 imparatorluk rejimini e6 - lak:kiruıin mümeyyiz vasfını teşkil eden tayyaresini dUşUrdUler ter enin Japon milletinin azimli karannı Bundan başka Japonya Çinde işgale -
l'etik bakımdan sıyasi itila.st ile mütenasib bu tablo ve heykellerden bir kısmı Hit _ hesa:ba kattığını yanyor. dilen bölgelere diğer devletlerin diplo _ 
olanam.akla mua.lıeze ederek diyor ki: ler.le diğer Hitlerci şefleri temsil etmek- Ohungking 16 (A.A.) - Çin tayyare • Asahi gaztesi diyor ki: matlarma !hi9bir hususi imtiyaz bahşet • 

cSan'at verimli estetlerin nasibi ol • oo, miiıtebakisi ikinci Frederikten Hitlere !erinden mürek:keb bir filo, evvelki gün G<>rüşmelerin neticesi ne olursa olsun, memektcdir. 
maktan çılmmşbr •. > kadar vatanperverlik sahnelerine tahsis Kanton ve Kongmoon'daki düşman mev-

Fü!hrer, açılan cAl.man san'ath sergi • edilmiş bulwınıaktadır. Antik ve modern zilenni bombardıman etmiştir. Japonla • 
sinin seviyesini memnuniyetle kaydede - üsl{}ptıa yapılmış bir çok eserlerde kadın rın üç avcı tayyaresi havalanmış, bunun 
rek artistlerin istikbalde üçüncü Rayh'ın ve eıık-ek atletlerin adale kuvvetini te _ üzerine Kanton şehrinin üstünde bir ha. 
siyasi başarılarından daha ziyade mül • c~m ettirmektedir. va muharebesi başlamıştır. Bu muhare -

benin sonunda üç Japon tayyaresinin Ü-

a çü de düşürülmüştür. 

italyada körler hava 
müdafaa işlerinde 

kullanllacaklar 

Mançuko hududunda 
Sovyet tayyarelerinin 

faaliyetleri 
Çinlilerin karan 

Çungking 16 (A.A.) - Siyasi Çin mah Roma 16 (A.A.) - Askeri makamatın Hsin.gking 16 (A.A.) - Domei : 
!elleri, Uangçinguey'ın işgal edilen Çin. ittihaz etmiş oldu'klan mukaıırerata na • Moğol - Sovyet cümhuriyetinin ban l g ·liz deniz aşırı 

af aa Şefi bugün 
Varşovaga gidiyor 

de bir merkezi hükUmet tesisine muvaf - zaran körl'er tayyarelere karşı müdafaa tayyareleri geceleyin Haroin'in 300 
fak olamıyacağı kanaatindedirler. işlerinde istihdam edileoekl'erdir. 'Fil - kilometre batı şimalindeki Tularki şeb~ 

Bu mahfeller diyorlar ki: haikika işitme ılmvvetleri fevkalAde mün. rini bombardıman etmişlerdir. Dokın 
Her sınıf Çin halkı Japon taarruzu yil- kesif olan ikörlerin ses ile mev'ki tayin kişi ağır surette yaralanmı.ştı.r. Man • 

zünden, artık Japonyanın ve onun dal - etme işinde kullanılacak illetlerin isti • çuko hariciye nazırı dış Mogoltstanın 
kavıuklannın vaidlerine inanmıyacak ka. millerinde istihdam edilebilecekleri an. hükfuneti nezdinde şiddetli teşebbüste 
dar iztırab çekmi~lerdir. laşılmıştır. ibı,.unmuştur. 

Çin milleti şimdiki mücadelenin ma - Yakında meb'usan meclisine bu hu -Londı-a 16 (A.A.) - Eski Cebelütta ~ malfunat almakta olan mehafili, Varşo. 

r.ık Valisi General İronside bugün yahud vaya gelmek üzer Pazartesi günü Lon • 
Yarın Varşovaya gidecektir. Yanında bir dradruı aynlacak olan B. İronside'nin bu 
süba~la Polonyanm Londra elçiliği ata- ziyaretine hususi bır ehemmiyet atfet • 
§emilitcri bulunmaktadır. General, ha • mektedirler. 

nasını anlamış ve Japonyanın esiri olma. susa aid bir kamın layihası tevdi edile • 
Japonların bir protestosu 

Moskova 16 (A.A.) - Japonya bü
yü'k elçisi, Sahalin petrol kumpanyası 
aleyhine mukavelesini bozduğundan 

dolayı hükmedilen 374.000 ruble ceza
yı teyid eden kararı Hariciye komise
ri nezdinde şiddetle protesto etmiştir. 

yı ka:bul etmektense sonuna kadar mü • cektir. 
------·~--------------

len yeni ihdas edilen cDeniz aşırı müda. . . . 
faa şefliği> vaziiesini yapmaktadır. İngilız ord\ısu erkanından bır zatın Po 

ca de I e etmeğe azmeylemiştir. 

nt Ciano İspanyol 
şehirlerini dolaşıyor 

Londradııki Leh mahfellerinden veri _ lonyayı resmen ziyaret etmesi ilk defa 
len rnaılfunata göre, İronside, Varşovada olarak vaki olmaktadır. Ayni zamanda 
dört gün kalarak Mareşal Smigly Rydz B. İronside'nin deniz aşırı kuvvetlerı u • 
ve Polonya Genel Kurmayı ile görüşe • munn müfettişliğine tayinindenberi ha • Toledo 16 (~·!1-· ~ - Ciano. bu s~bah 
cektir. rice yapmış olacağı ilk ziyaret, bu ziyaret Al.kazar kalesını zıyaret etm~, mute -

Mezkur mahfeller, bu seyahatin ve a. olacaktır. akıben katedralde yapılan aymde ha -
Iakadar memleketler arasında aktedilen . . zır bulunmuştur. 
ı.,,.. 

1 
kl tiler 

1 
. 1935 senesınde Polonyada ıkamet et • İspanya :nriması kardinal Guay To • 

11\.""şı ı ı gaTan an aşmasının tabii . r 

bır. t • 
1 1 

b ....... _...,,.
1 

• eh mif olan mumaileyh, Polonyada bulun - ma, bu münasebetle söyledig-i nutukta 
ne ıoes o an u goru~ ....... enn em- · 

rniyıctini kayıddanı müstağni olduğunu duğw sırada Polonya harb sanayii mer • İspanyol - Italyan dostluğunu sena et-
bildiriyorlar. kezlerini ve her şeyden evvel Polonya • tikten sonra: 

Ziyarete ehemmiyet veriliyor nm garıb hududu boyundaki müdafaa bat «Salibi Uıtin denizin~e .!spany~.ı ve 
V-arşovaı 16 (A.A.) - Varşovanuı iyi larını ziyaret edecektir. İta~~~ların omurtJ.aru UStünde yuk -

seltecegız.• 

Alman hariciye nazmnm Sofyayı 
ziyaret edeceği doğru değil 

demiştir. 

Ciano, saat t 6,30 da tayyare ile
Sevillaya hareket etmiştir. 

Sırp - Hırvat 
Anlaşması 

Sofya 16 (A.A.) - Havas : Diplomatik mahf~er, Yugoslav ha -

riciye nazırı Markoviç'in Sofyayı zi -
yaret etmesini daha muhtıemel görü -

Belgrad 16 ( A.A.) - Geçen haftalar 
zarfında yapı.lan gizli müzakereler ü
zerine takarrür eden Sırb - Hırvat kom 

yorJar. Bununla beraber bu ziyaret de promisinin ve yeni hükfunet listesinin 

izmirde sarhoş 
bir Alman kızı yakalandı 

İzmir 16 ( Hususi ) - Gece Keza sefir, bu para 19 Temmuza ka 
yarısından iki saat sonra yanında iki er- dar tediye edilmediği takdirde kum -
kekle ve bir taksi içinde Kemerııltı cad. panya emvalinin müsadere edileceği 

desin.den geçmekte ol~ Jozefina adında hakkındaki tebliğe de şiddetle itiraz 
bir Alınan kızı, tam hükfunet °kl'nağı Ö- eylem~ ve Japonyanm tebensınm hu-
nıünde: kulrunu müdafaa için daha azimli bir 

- Kurtarın. beni ke6iyorlar! hattı hareket ittihazına mecbur kala -
DiY'e bnğırmış ve. yeti§en po~b. me • cağını bildirmiştir. 

murlan hadiseye müdahale etmıştır. Ya 
pılan tahfkikatta Alman lozının sarh()Ş • 
luk saikasile bağırdığı anlaşılmıştır. J0-
zefin, huzur ve istirahMı selbeylemek • 
ten adliyeye verilmiştir. 

Mısırda askeri 
Hazırlıklar 

• Kahire 16 (A.A.) - l\filll Müdafaa 
Bir vapurda esrarengız Nazın, bütün Mısır üniversite taıebcle • 

bir infı lak rinin yaz tatillerinde al~ hafta müddet -

Londra 16 (A.A.) - Colombo körfe • ti~ .askeri tallın yaıp.malarını emretmi§ .. 
ır. 

zinde N at.kunda vapurunda vı.ıkua gel • 
~ olan esrarengiz in.filfık. iyi malfunat 
almakta olan mdhafilde büyük bır heye. 
can tcvlid etmi,<>tir. 

SC'yJan hfrkfıınet momurlnn, tahkika • 
ta girişmişlerdir. Yolcuların kaffesi sağ 
ve salimnir. 

Bir İngiliz 9 metrelik 
bir sandalla 

Atlas denizini geçti 
Resmi Bulgar mahfelleri, Von Rib

bentrop'un Ağustasta Sofyayı ziya -
rot edeceği hakkındaki haberi· yalan -
bma'kla beraber, bu hususta hiçbir ma 
lfunatlan olmadığını bHdiriyorJar. 

İktisad Vekili 
Kara bükte 

teyid edilmemektedir. Prens Pol İngiltereden döndükten son 
ra ne.şredileceği ibildirilmektedir. 3 kişi yandı 

/ngiliz - Rus 
Görüşmeleri 

Bu komprominin 2 7 Nisan tarjhli an- Londra 16 ( A.A.) - Colombo'da bu-

Londra 16 (A.A.) - Sunday Dispateh 
gazetesi yazıyor: 

55 yaşında Frank Edward Clark, do _ 
kuz metrelik bir sandalla Atlas denizini 

geçmiştir. Clark bu mesafeyi bir ay üg 
günde katetmiştir. 

Zonglll.dak 16 (A.A.) - İktısad Vekili 

Hüsnü Çalar, dün, Zonguldak limanını, 

Kilimli maden mıntaltasını tetkik etmiş 

ıve Ereğli kömürleri işletmesi merkezin • 

ae yapılan toplantıda mütehassıslar, ma
aen mü~leri direktörleriyle görüşe. 

ırek havza hakkında kendilerinden ma10. 

mat almıştır. 

Bugün de Kozlu mıntakasını tetkik et. 

mekıte bulunan İktısad Vekilimiz, bu ak

tıam Karabük'e hareket edecektir. 

Çekyada, Çek askeri 
üniforması yasak 

Praıg 16 (. - 1 Ağustos tarihinden 

itibaren eski Çc.ıi ak askeri .:.inifor • 

rnasını.n giyilıneısi kat'i surette menedil • 

miştir. 

laşmadan far'kı. Hırvat Vila~e:i hu~u- Junan Narkuda vapurunun rnensub 
dunun tesbiti için artık pl~bısıte mu - olduğu kumpanyaya gelen ibir telgra
racaat edilmemesi karar verilmiş olma fa göre, vapurda yangın çıkmış ve tay 

Moskova 16 (A.A.} - B. Molotof ya - sıdır. fadan üç kişi yarunıştır. 23 yaralı var-
nn saat 17 de D. Strang ile İngiliz ve Diğer taraftan yeni hiikfunet de Ma- dır. Vapur 150 yolcu ile Londradan A-
Frall6ı:z büyük elçilerini kabul edecek • çek'in 'köylü Hırvat partisi mümessil - vustralyaya gitmekte idi. 
tir. ]erini ihtiva edecektir. 

lzmirde yoksul ve zayıf Hom ada iki 
çocuklara yard)m Tr am ı•ay çarp 1ştı 

İzmir 16 (A.A.) - Vilayetin yüz yok- Roma 16 'A.A.) -..- Gar mahallesinin 
6'Ul ve zayıf çocuk için Bucada tesis etti- İ sti'klıil mevdanında iki tramvay çar -
ği Kinderhaym dün açılmış ve çocukl<1• p.ş.mrş , 1 1 kışi yaralanmıştır. 
bahçedeki binalara yerleştirilmişlerdir. -
Burada mektebler açılıncaya kadar dok- Anla ya ve lsken~e,.un P. T. 
tor nezareti aıtında kalacak olan bu yav- T. teşkilatı genişletilecek 
nların bütün eğlence ve istirahat ıhti • 
yaçlan temin edilmiştir. 

lstanbul - İzmir doğru 
hava seferleri 

İzmir 16( A.A.) - İzmir - ist:ınbul a
rasında doğru hava seferlerine on beş gü 
ne kadar başlanacaktır. 

Adana (Huı;usiı - Hatay vıliıyctind<>
ki posta, telgraf vP telefcn teşkilit ve te. 
s· aıtını deV!r almak için Ankaradan şet>. 
rimize gelen P. 'l'. T. heyeti Hataya ~it. 
miştir. Bu avın on beşine kadar, heye t 
bu tesisatı devir alını~ olacaktır. 

İlk iş ı:>lara~<. Antakya ve İskcnd~run 
posta telJ:-af kadrosu genışletı.e.:cktir. 

Litvanyada buğd?. y hayvan 
yemi olarak kullanılıyor 
Kaunas 16 (A.A.) - Bu sene ecnebi 

piyasalarınıdaki fiat düşüklüğü dolayısi _ 
le buğday ilfracının mümkün olmadığı • 
nı nazarı itibara alan Litvanya makama
tı, buğd'ayı hayvan yıcmi olarak tevzi et
meğe karar vermiştir. 

Mı ır tahvilleri çekildi 
Kahire 16 (A.A.) - Yüzde üç faizli 

,.e ikramiyeli Mısır kredi tahvillerinin 15 
Tc>mmuz 1939 tarihli keşidesinde: 

1903 senesi tahvillerinden 440.885 nu
ma.r.a 50.000, 1911 senesi tahvillerinden 
176. 773 numara 100.000 frank kaızanmış _ 
ardır. 

Afyon da bir cani 
A~ıldı 
Acyon 16 (A.A.) - Behiye isminde bir 

kızın bekrini izale ettikten sonra suçu • 

nu örtmek için kızı zehirliyerek öldüren 
İshaklı nahiyesinden Remzi Uzun hak ; 

kındaki idam hükmü bugün infaz edil • 
miştir. 

Bir Türk işçisinin i htiraı 
Balık-esir (Hususi) - Milli kuvvetlo;ı 

caddesinde mobilyacı Faik Bahadir b 
ed--'L.. . ' ır 

sen ~ıu~.ı:ı az benzinıe çalışan ve daha 
fazla ış goren bir tayvnre moı·· ~ 

• J oru mey • 
dan~ getırmeJe çalışmakta idi. Faik B 
had1r motörün~i. iluna~ ederek ihtira h:· 
ra~ını almak üze.re İktısad Vekaletin; 
muracaat _etmiştir. Veklilet motôrün fay. 
da~ oldug:.ınu tesbi! ettiğı için san'at.k.&... 
r a ihtıra be't'atını vermiştir. 



Adliye çocuk mncrimlerle ciddtl 
olarak alakadar olmağa başladı 

SON POSTA 

Şoför ve biletçi ile 
Mücrim çocuklar her yıl biraz daha azalıyor. 6 aydan beraber yolcular ~a 

1 fazla ceza yiyen çocuklar da Edirneki ıslahhaneye mahkemeye sevk ol un u ar 

gönderiliyor, orda faydalı hale sokuluyor Zabıtaca alınan fbütün tedbirlere rağ 

16 yaJında bir katil ıu çiusu çocuk mahkemede 

Bugün., adliyemizin ciddi şekilde rile.n gayrimevku:f çocuk mücrimler bu 
meşgul olmaya başladığı bir mesele. hesabın dı§ında kalmak:a~. 
çocuk mücrimlerin gittikçe çoğalması Memleketimizde suç ışlıyen çocuk -
keyf. r di . Gerek Adliye Vekaleti, lar yakın zamana kadar tevkifhane ve 

ıye ı r "d ed·ım· kı ımla -gerek mahalli adliye ve zabıta teşkilat- hapisanelerin te;~ . ı .. ış s 
ı meseleyi ön planda tutmakta ve nnda. mahalli tabırıle cSubyan kovu -
~ eden tedbirler alınmaktadır. Bu şu, nda cezalannı çekerlerdi. Bunlar 
içtimai <:rerde •bundan bir müddet ev - yaşlan 11 ile 18 arasındaki çocuklar 
vel Son Posta sütunlarında temas et - dan mürek'kebdi. Mücrim çocuk mese 
miş, İstanbul Emniyet Müdürü ile bir lesini dalım bir etüd' mevzuu halinde 
arkadaşımı.zın yaptığıı mülakatta da. bwunduran Adliye Vekaleti hilfilıare 
meseleyi mevzuu bahsetmiştik. kanunda tadilat yapmış ve 15 yaşın -

Bu hususta tam bir kanaat edinile - dan küçük o1an mahkfırnlar hapisane -
bilmesi için, Adliye Veklıleti tarafın - }erden tahliye edilmişlerdir. 
dan geçen 937 ve 938 yıllarında ~eş - Bunun değ~en yeni şekline göre. 
rettiği istatistiklere ·başvurmak lazım- yaşı 11 na 15 arasında bulunan çocuk -

dır. . . . y . Iar, ibir suçtan dolayı. mah'kO.m edildik-
Bu ıstatıstıge nazaran. 931 .. ~-lının bı- leri takdirde cezalarını ancak 18 yaşına 

rinci ayında 18 y8.Ş'lndan ~uç~ olan geldikten sonra, çekmektedirler. Yah
çocuklar arasında herhangı bır suçtan ehemmiyetli bir suç işliyerck. 

men, şehi.T dahilinde ·bazı otobüs ŞO -

förlerinin !hala seyrüsefer nizamname
sine aykın hareket ve daracık caddeler 
de birbirlerile yarış ettikleri gürül -
mektediT. 

Dün de iki otobüs arasında, rekabet 
y.üzünden yapılan bir yarış. bir hadi -
seye sebebiyet vermiştir. 

Şişli - Fatih hattında işliyen Hay -
rullahın idaresindeki 3098 sayılı oto
büs şoförü, Karaköy istikametinde Ban 
kalar caddesinden aşağı inerken. ön -
den giden Maç'ka - Beyazıd otobüsün~ 
geçmek ve yoldaki mliş~er_Heri -~endı 
arabasına toplamak istemıştır. Boylece 
iki otobüs arasında başhyan yarış, ka
labalrk caddede çok tehlikeli bir şekil 
almıştır. 

Nihayet heyecana kapılan müşteri -
ler ~förü güçlükle durdurar~, nokta 
bek.liyen polis memuruna teslım et -
mişlerdir. Bu vaziyet. şoför ve yar1şta 
şoförü tahrik eden biletçi ile yolcul~r 
arasında, bir kavgaya başlangıç teşkıl 
etmiştir. 

Münakaşalar büyümliş, neticede şo
för ve biletçi ile yolcular arasında dc..•_·b 
ve tahkir davalarına yol açmı.ştır. 

H~dise derhal !karakola aksetmiş, 
otobüsü dolduran yolcular kimi .Java
cı, kimi suçlu, kimi de şahid olarak hep 
birlikte Beyoğlu adHyesine sevkedil -
miş1erdir. 

Hadiseyi tahkik eden mi.lddeiumu -
mi Ziya Yazgan. Şoför hakkında eşhas 
ve eşyanın emniyetini tehlike verecek 
şekilde otobüs sevk ve idaresi suçundan 
da takiıbat icrasına lüzum görmüş -
tür. 

Bu gariıb vak'anın muhakemesine 
Beyoğlu sulh ceza mahkemesinde bu -
gün bakılacaktır. te:'kif ~ilen1erin adedi .551 • mahkO.~ ~ı:ydan fazla hapse mahkfun edilen -

edilenl_erın 369 dur. Aynı yılın son a ler, serbest bırakılmamakta ve husu - EyUbde bulunan kadın 
yında ıse mevkufların sayısı 543, mah- A ı-ı.ıh ~l sev'kedilmektedirıler. 
k:Umlarm 216 olarak tesbit edilm~tir. 51 ıs cu• a ere . . 
938 yılı başlarında 452 ve 213 olarak Bu maksadla teşkil edilm\'l olan Edı~~ cesed·ı esrarlı bı·r 

ahh · · b gu'"n 105 mevcudu kaydedilen bu rakamların yılın sonun- ne ısl anesının u . 

da, 467 mevkuf ve 538 mahkfun çocuk vardır. 15 ve 18 yaşları arasındakı • ayete m·ı kurban gitti? 
şeklinde tesbit edildiği göriilmektedir. maznunlar ise, cezalarını u~umi ce - cın . 
Ufaktefek suçlar işliyerek, adliyeye ve- zaevlerinde ikmal etmektedirler. Evvelki gün Eyüibde Bahariye sahi -
-=-~~=~~==~~~-=========~~=~=~~&~~~nm~k~n~edi,~~ 

Mahkemelerde: ı Poll•f~ : uyandırmış. zabıta ve adliyece tahki -

kad kine geçilmi.ştir. Polise sövüp sayan bir ın Polise hakaret eden iki kişi tevkif 
mahkılm oldu edildi 45 yaşlarında görünen cesedin hü -

Küçükpazarda seyyar satıcılık eden Samatyada oturan Arif ve AJi isim _ viyeti tesb~t ol~na~ak, Döloneciler~e 
Emine adında •bir kadın iWortasım cad- lıednde iki kafadar. bir meseleden çı- oturan Refika .ısmınde. dul ve zengın 
de üzerine bıraktığından polisler kal - kan ikavgada, !kom.şuları Yakoyu s?kak bir kadın oldugu ve ~ırkaç gece .ev -
dırmak istem~lerdir. ta döverlerken, polis memuru Ömer vel !anı~d~ ~~ulunan .~ır ikadın!a ~ır eğ 

Em• · kı d rmıc: ve kadın müdahale etmek istemiştir. Fakat, hem lentıye gıttıgı ve o gundenberı donme-
Bu hal ıneyı z ı -ı •• •• f d. 1 b d... l 1m t 
. - b 1amı.ştır. Ka - suçlu, hem guç'fü olan ka a ar ar u ıgı an aşı ış ır. 

polıslerle m1unrdazaaysa 1;ş üstüne hü _ defa da polisi tahkir ettiklerinden dün Hadise böylece cinayet ihtimallerini 
dın memura an a ın · · d' d"y' d t hk'k t d .. . . k rm adliyeye venlmışlerdlr. kuvvetlen ır ıgın en. a ı a ın e 
cum ile ceket duğmelerım opa ış - A ı· 2 . hk . apılan .. .. ··ı .. t"" 

. y ur Aıbdullaha da söv - s ıye ncı ceza ma- emesı Y rinleştirilmesine luzum goru muş ur. 
tı~. J?,ıger mem duruşma sonunda, her iki suçluyu da Cesed, Morl'f'l kaldırıılmı.ş.tır. 
müştür. tevkif etmiştir. 

Bu suçtan dolayı adliyeye verilen E- Bir tramvay bir kız çocuğuna çarptı 
mine. asliye 2 nci ceza~ yapılan du .- Kuruçeşm~ tmmvay cadiiesinde 

ası sonunda 30 gun hapse, 30 lı- .. 
ruşm ' • ed'il · f 3 7 numaralı evde oturan Nurının kızı 

Dun 65 bin kişi 
Boğaziçine gitti ra para ce-zasına mahkum mış ır. 13 yaşında Zehra, dün Cadde üstün -

MOteferrlk: den geçerlcen Bebcltten gelen ı1atrnan Dün İstanbul mevsimin en sıcak gün 
Mustafanın :idaresindeki 235 numaralı }erinden birini yaşamıştır. Günün Pa

Devlet kininleri inlıisarlara devredildi tramvay ibirdenbire çocuğa çarpmış ve zar olması ve havanın feVkaiade açık 
kolundan yaralamıştır. . ve güzel bulunmasıı daha sabahın er -

Şimdiye lkadar toz hallinde Kızılay 
Cemiyetinden satın alınıp devlet kini
ni olarak Sıhhat VekAleti tarafından 

Vatman yakalanarak. hadıse etrafın y . 
da, tahkikata geçilrnistir. !ken saatlerinde halkın ~glence yer~_erı.~ 

· b·.1 ka ne. sayfiyelere ve ~aJlara tehacumu Bır otomo ı zası . 
. nü muc~b olmuştur. 

imal olunan renkli :komprime kininleri Aksara)'.d~ G~raba _mahallesı~de o - Adalara giden vapurlar, Anadolu 
memleket dahilindeki satışıı Ziraat Ban turan Zarıf ısmınde bır genç, dun K~. - ve Rumeli ıbanliyö trenleri jçin çok 
kası şubeleri tarafından ...?'apılıyordu. resteciler caddesinden geçerken. şofor kalabalık olmuştur. Bilhassa Boğazi -
Bu devlet kinin satı~ın, mütedavil Abdullahı_n_ idaresindeki 366 sayılı ~a~ çi vapurlarında dünkü kalabalık bilet 
bir sermaye ye rabtı hakkında çıkan yon kendisme çarpmıştır. Kaza. netıce satışlarına göre birkaç yıldanberi gö -
kanun hüküm'lerine ıi>re, İrlhisarJar s~de başından yaralanan .. Zanf teda- rülmemiş bir şekilde idi. Dün Boğaza 
Umum Müdürlüğü tarafından vapııl - Vl altına alınmış, sçlu şofor yakalan - giden halkın sayısı 65 bini bulmuş. Şir
ması kararla.ştınlmış ve <:revlet kinin - mıştır. Utetihayriye f.azla tehacüm karşısında 
ler:l İnhisarlar İdaresine devrolunmuş- memlekete ithal ve memleket içinde öğleden evvel ve öğleden sonra geç 
tur. yapma'k ve yaptırmak Kızılay Cemi - vakte 'kadar mevcud tarife haricinde 

Frengi ilAçlan ile diğer kinin ve yetinin monopolu altında bulunmakta- kısa t.asılalarJ.a mütee.ddid zuhurat 
mopklan ve ba1Jka sıtma lllçlannı dır. postalan tahrik etm~tir. 

Temmuz 17 

Buğday piyasası istikrarını mu haf aza, ediyor, diğer 
mahsulat için dış piyasalardan talebler var 

Şehre buğday az gelmektl' olmasına 7.erin~ alivre . ~atışlar yapılmaktadır. 
rağmen toprak mahsulleri ofisi Anadolu. Dış pıyasaıa'I' ~çın y.apılan bu satı_şlar 15 
dıan stoklarından kafi miktarda buğday kumştandır. 11 enı çıft çuvallı eski mal • 
getirer€!k günfak ihtiyacı karşılamakta .. lnr 20..20,10 kuruştur. 

dır. Arpa, tiflik, yapağı üzerine f~aliy:t TİFTiK : Hafta içınd~ İngiltere için 
devam etmekte ve dış piyasalar içın mu- satışlar olmuş ve 950 balyt- muhtelif cms 
baya.at yapıımaktadu·. mal satılmıştır. Alman ihracatçıları istih. 

BUGD.4. Y : 'I'oprak mahsulleri ofisi sal mınt3kalarmtlan mübayaat yapma}f.. 
~n günlük ihtiyacını karşılamak üze. ta, Sovye-tler piyasayı kollamaktadırlar. 
re Anadoludaki silolarından buğday cel. Fia'flarda ::leğişikli~ o!mamıştır. Gelen 
bcllnekte ve pıyasa istikrarını muhafaza mallar saiılmakta olduğundnn piyasada 
etmektedir. mü~im stoklar yoklur. Fiatlar: Oğlak 

Tra·kya, Ege ve cenub mıntakalanndan malları 12:1.130, Karahisa:, K:itahya, F.s. 
mahsulün idrakine başlanmış ve bu mm. !kişehir ayarlan 112.lH>, Ankara, Pn!ath, 
ta'kalarda rekoltenin iyi olduğu ve ge .. Bulvadin malı.an IOH-111, Çerkeş, Gere. 
çen yıla göre bir fazlalık dahi bulundu. de, Bolu malları 100.102. Kastam'lnu, 
ğu müşahede edilmiştir. Safranbolu ayarlan ııo.ıı;;, Konya ova 

Almanya içın sert buğdaylara taleblPr malı 90J)2, Konyı damgalı ve Ilgın a • 
vardır. Almanla::- ilk parti olarak 50lJ bin yarlara 107-108, muhtelif deri malları 'iO. 
kilo !buğday taleİ) etmektell'r ise de, be • 75 acur.u.ştur. 

her ton için verilen cif Hambu.rg 55 füa y APAK : Kıvırcık ince mn1hra dJf 
mıüsaitl görülmemekted1r. Bu fiat bir mik piyasalarda.-ı t:ılebler harartle devam et. 
dar daha arttırıldığı takdirde siparişin melde, yerli fabrikalar da mübayaat yap 
ka.rş:ıla.nması imkanı vardır-. ma'kıtıadırlar. Anadolu malları içm taleb 

Fiat1ar: 1-'2 çavdarlı ekstra ekstra Pc.. daha azdır. Hafta zarfında 760 balyc ya. 
latlı malları 6,3P.. 7,05, 3.4 çavdarlı An .. pak satılmıştıl·. Fiyasl. sağlamlığını mu. 
kara, Yerköy mallan 5,32.5,36, 9-10 çav. haiaza etmektedır. Trakya, Bandırma, 
darlı Konya ayarı mallar 5,25SJO, 1.2 Bursa mallan 63.6:;, Çanakkale, Gelibo. 
çaıvdarlı ekstra Anadolu sertleri 5,28.5.~0, lu. İzmir malları 5r?.6). Eskışehir, Kü • 
5.6 çavdarlı '1

1

rakya sertleri 5,l!l.5,18, tahya, Karahisar 51.5:~, Ankara. Yozgad, 
14-15 çavdarıı kmlc.ı 5,30.532 ku:-:.ıştur. Polatlı 50.51. yıkar.mış yün 70.75, d~bağ 

ARPA : Piyasctyu gelen mallar ancak yünleri 50-53 kuruştur. 

dahili sarfiyat1 karşılıyabilecek mikta1·. DERi : Küçük baş hayvan derileri ve 
da olup, stok blrikmernektedır. Dı~ piy.ıı. bunlann yan mamulleri için d:ş piya • 
salaı-dan da :ı.aıebler vüku bulmakta ol • sal.ardan taleble.:- devam etmekte, sı~r 
duğundan !lafta zarfında arpa fiatların .. d<>rileri yerli fabrika ve dcbağhaneler ta. 
da 10 para bir yükseli§ kaydedi1miştiı. Fi l"afından mübaya:ı edilmektedir. Meşin 
yasa sağlam ve yükselmeğe meyyaldir. ve sahtiyan içm Almanların daha az :fiat 

Fi tl il d 1 11 H d teklif edecekleri habet· alınmış ise de p! 
a ar: .,,na o u ma arı ay arpaşa d h" ı..· t · t St ,..; 

t l . · 4 10 4 1- "'·" T k yasa a tç •Jır esır yapmamış ır. 0~ es ırnı , . , ::-, ıvıarmar~ ve ra va b" "km kt t 1 d tın kt . . . · ırı eme. e, sa ış ar evam e e e • 
mallan çuvalllı ıskele teshmı 4-18.4,20 d" K . d · · 'ft" 19rı 

205 
.ıı:ı k d k ır. eçı eruen çı ı _ , o5 a e .. 

uruştu;r. rileri 135.140, kuzu derileri 150.155, sığır 
SUSAM · Fiatlarda değişiklik olma • derileri hava kurul'ln kilosu 60.6:~. koyu:ı 

mıştır. JV>.....kolte iyidi:' ve bu sebeble elie. hava kurusu 63.65, tuzlu kuru koyun de. 
rinde .geçen yıloar. stok bulunduranlor risi 52.53, salamura sığır derisi 40-41 ku .. 
satmağa. haM~kerdirler. Yeni mahsul ü. ruştur. 

Anadoluhisarında 
Denizde bir genç 
IJoğuldu 

Adliyede gaz tatil 
Perşembe giJnil 
Başlıyor 

Dün, Anadoluhisarında, dikkatsizlik Adliyenin yaz tatili önümüzdeki per .. 
yüzünden feci ibir boğulma vak'ası da- şembe günü lbaşl,tracaktır. Bu seneki 
ha olmuştur. tatilde 1, 2 ve 4 üncü ceza mahkemele-

Arnavudköyünde oturan Ahmed oğ· rile 1 ve 3 üncü sulh mahkemeleri nÖ· 
lu Mehmed isminde bir genç dün Ana- betçi kalacaklardır. Sulh hukuk mah ... 
doluhisanna gezmeğe gitmiş. bir ara kemeleri ibu sene çlışacaklardır. · 

sıerifırlemek için denize 00 girnliştir. ·--······· ... ···························-················ .. 
Fakat, fazla açılan Mehmed, iyi yüz -
me bilmediğinden su yutmağa başla -
mış, etrafta-kilerin yetişerek, kurtar -

( Yeni neşriyat ) 
malanna va'kit k.ahnadan feci şekilde Aydan Yaylalarmda - Gen~ şairlerimiz .. 
boğulmuştur. 

-=-~~--------------~ 

To11/Bn fıler: 

Avcılar Kurmmmun toplantısı 
İstanbul Avcılar Kurumundan: Ku -

rumumuzun İstanbul Avcılar ve Atı -
cılar Birliğile birleştirilmesi hakkında 
görüşülmek üzere 22-7-939 Cumartesi 
günü saat 14 te Alemdar caddesindeki 
AJayköşkündie sayın üyelerin hazır 
bulunmaları ehemmiyetle rica olunur. 
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den Basri Oocul son zamanlarda yazdı~ 

memleket şiirlerini (Aydın Yaylalarında) is• 
mile bir kitab halinde neşretmlftir. 

EOE TiYATROSU 
Nuri Oençdur 
ve arkadafları 

Bu aktam Belcırköy Salcııatacı 
Miltiyadi bahçeıinde 

FERMANLI DELi 
HAZRETLERi 

Marad Şamil nrycıtMI 

'H,',,H. 1 ' • 
1 ı ' ' 

: 1 1 ·, 

-~·ı· · !l,lj 
./~ 

,~ 
'/ 
~, 

lsTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenan Gnler ve 
nrkadqlan 

Bu aqam Albntepe 
bahçeıiode 

Bu dava böyle bitti 
Vodvil 8 pcırde Mipl Oto Keti varyeteal 

Han1 Okulto telepati tecrübe1I 

Natit Ozcan • ErtuOrul Sadi Tek 

birlikte buıece 

Kadıköy - Süreyyada 

Karmakarışık 
yodvll 8 perde 

ehJUOD A.,.-



l 7 Teııuma SON POSTA 

&aziantebin bes mühim ue 
' 

Samsunda imar 
hareketleri 

ıuzumıu ihiliuacı 
hızla devam ediyor 

1-Iergün biraz daha inkişaf etmekte olan şehir, hükQ. .. 
tnet konağı, hapishane, şarab fabrikası, lise ve pazar 
yeri yapıldığı takdirde tam tekamülünü bulacaktır 

- Hasan B~v Merih" gıt .. 
lll.ek için oLedcnberi bin tür. 
!il projeler ortaya atıldığını 
b.atı.rıarsın degil mi? 

. . . Hatta bir aralık gayet 
sü~atli, mermi bıçiminde bir 
vesait ile gidilmesi bile ka • 
rorlaştır:ılmıştı ... 

. .. Şimdi de Japonlar Me. 
rilılc gitmek i§ine teşebbUa 

etmişler •• acaba muvaffak o.. 
~rml? 

Hasan Bey - Şüphe.siz .• • 
Çinde hergUn binler~si ö .. 
00.ki dünyaya gitmiyor mu? 

Sayfa • 

• 
lzmirin yukarı mahalleleri 

de imar ediliyor 
Kanalizasyon işlerinin ikmaline çahşılıyor. Birçok yollar 
tamamlanacak ve şehrin tenviratı buralara uzatılacak 

İrzmir (Hususi) - Yu.kan mahalleler. 
de oturan halLt öıecienbcrı belediye ı cLcıi 

Dr. Behçet u~·u tenkia ederken yuknrı 

mahallatı, ~ehri'l üvey evladı telakki et. 

tiğini söyler ve en büyük ihtimamı ŞP.h 
rin imnr sahasına göstcrdiğid iddıa eder. 

lerdi. Son zamanlarda belediycnın yub. 
n mahallatt~ başardığt i~ler bu tenkic 
seslerini de susturmuş bulunuyor. 

ve ondan sonra da 2() kışil.k otobüsler =ş.. 

lcmiye başlıyacaktır. 
F uarda eğlence geceleri 

Fuarın hızlı çalışmaların i devam edi. 
lirken bilhassa 30 gün 3Ci gece devam c. • 
deook fuar eglence programı büyük bir 
t itizlikle hazırlannıaktadı:-. Fuarda Efe • 
ler ve Zeybekler günü, milli raıkıslnr. 
günü, milli sporlar giin:; dıy1.• nyr; avrı 
günler hazırlanmıştır. Sun'i gölde V~ • 
netlik geceı~m yaşanacağı için mandolin 
ve kitara ekipleri şimdiden faalıy<:te ge. 
çirilmiştir. Vencdik gecelerinde sun'i göl 
ren:1di projeks1yonla tenv!r edilecek ve 
istiyenlcr burad:ı. gczerekıerdrr. 

Ayrıca, f narı11 iki ycrind~ metropo.i _ 
ten tüneller açıımaktadır. Bu tüneller 
gayet geniştir ve fuar sahasının aşk ko .. 
şeleri olacaktı ... Sevışeıı insanlara mnh • 
sus olan bu iki metropoliten tünel, fuar. 
da ibir hususiyet teşki.ı edecektir. 

100 kişidc:ı rnürekkeb bir Rumen revü 
heyıeti fua'!' günlerine~? İzmire gelerek c:m 
beş gece fuarda çahşacaktır. Ayrıca bir 
İtaly.an sirk kumpanyası da fuar aymd.t 
İzmire gelmek üzer~ komiteye müracaat 
te bulunmuştur • 

değil, fakat ıbutun· clvnr şehirlerin de ih•ı 
crnı ık'""'ıla k ~ya--... ynca tır. Enstalliısyon, İstnnbul-
da.n gelen mutehass!s muhendUs ta.rafını"-'1ln 
son .hafta içinde bit1rllmiştir. 



6 Sayfa 

'[!i1diseler Karşısınd~-' 
' 

Radyo dinlerken 
Radyo dinliyorwn: 
cBu gece çamlarda kalsak ne olur?.> 
Bana mı soruyor, nasıl lbir cevab ver 

meli? 
- Herha1de pe'k iyi olmaz.. Gerçi 

i\dadan kalkan son vapurla dönmek 
büyük bir eziyete katlanmaktır amma 
çamlarda kalmak da gene başka eziyet
iere yol açar .. Mesela yağmur yağabi
lir .. K.arınca1arm hücumu tehlikesi 
vardir. Bekçiler. orada ne işiniz var: 
ruye yakalayıp karakola götürebilir -
ler. 

Ben daha neler olabileceğini llüşü -
nütken radyo da şarkı söyliyen ikinci 
mıc:raa geçiyor: 

cFelekten bir gece çalsak ne olur? .. > 

- Felek kendinden bir gece çalındı
ğını haber alır da, bu geceyi rnaafaiz 
istirdada kalkarsa! .. 

Şarkı ~yliyen üçüncü mısraa geçi -
yor: 

cDenizde mehtaba dalsak ne olbr?.• 
- Hayalen dalaca1ksanız mesele 

yok. F::ı-kat denizin mehtab akseden ta
rafına dalıp ıbanyo yapacaksanız gene 
pek hayırlı değildir. Açı'kta denize gi
r"nler boğuluyorlar. Boğulrnaz1arsa 

bile y~!knlanıyor. 'karakola götürülü -
yarlar. Ceza a1mıyor. 
Şaı kı söyliyen ikinci mısraı tekrarlı

yor: 
«Felekten bir gece çalsak ne olur?» 
- Mademki bu kadar ısrar ediyorsu 

nuz, tecrübe edin.. Yalnız evli iseniz 
aikkat edin felek karınızın kulağına 
kcndınden bir gece çalındığı ı fısıldı
yacak olursa haliniz dümand!T. 

Şarkı değişti: 
cBilmem ki safa, neş'e bu ömrün ne

resinde?.> 
- Neresinde olduğunu ben bilsem 

ömrün erasını yakalar bir daha oırak -
mazdım. 

İkinci mısraı okuyor: 
•Şad olsa gönül bari bir an son ne -

fesinde.> 
- İşte ben bu fikirde değilim, !Kin 

nefesinde gönül bir an olsun şad olma
sa da gözüm al'kada kalmadan gitsem 
daha iyi! 

Daha fki mısra söylüyor amma pa -
razit karıştığı için iyi anlıyaımyorum. 
Üçüncü şarkı başlıyor. 

«Aşıkından neden kaçtın. neden et -
tin te1b-ş.> 

- Bunu anlamıyacak ne var. Hele 
diisföıiin .. Sizden rob istedi, manto is
tedi. otomobil istedi de.. cParam yok> 
dedinizse ondan lkaçmı.ştır. Tabii teUiş 
eder. Bunlan temin edecek birini ne 
kadar evvel bulsa onun için o kadar i
yidir. 
Şarkının arkasım dinlemiyorum. Fa

sıl da değişiyor: 
«Ben esmeri badem ile, fındık ne. 

fıstı~ ile beslerim.> 
- Fındı'kla, fıstıkla esmer avlama -

nm vakti ~ktan geçti. Siz hele eben 
esmeri sinemaya, baloya götürürüm; 
denizde motör1e. karada otomobille 
geıdiririrn; yazın Adada köşk, kışın 

Şişlide aparlıman tı.ıtanm> diyebiliyor 
musunuz?.. İşte o zaman murad~nıza 
nail olursunuz. 

r:J .nnllf. dJuliWi 

c·eunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Garib bir balık avı merakhsı 

Amerika da 
Ala::..r..,/<la ya.şı

~an Gip Hdkut 
ismiııde bir adam 
lb:i tün ömrünce 
lal.ı'k avlamış. fa 
k<.ı.t lbir kere ol .. 
sun ağzına balık 
kbymamış. oltası 

na yem takma .. 
ant; dtaSJtndan 
!balığı çıkarl'p da satmamıştır. 

* 
Bu da garib bir tablo 

.ı\merike.nm ıta - ..--....c.---->o,..-.,, 

rımm.fi ressamla- :::
nm:ian biri bir re 
sim y:ıprnış ve al = 
tma şöyle ya7.lTIIŞ 

tır. cGcce 'karanlığında :kömür körük'li-

Şiirle konuşan Perulu 
~u'hi Ame -

jrikada Peru'nun 
Lima şehrinde 
yaşıyan meşhur 

Gayetono _.5 se -
ne müddetle ııe -
sir halinde tek 
bir kelime söylem~ her teJ.affuz et

tiği cümle kafiyeli ıbir mısra olarak ağ
zından çıkmıştır. 

* 
Hiç havlamıyan köpek 

Amerika.da Ten 
nessee eyaletinin :'.'. \ \\ \ / / jJ 1 
Memphis şehrXn.- ' / 
~e Jaıres Taylor 
adında bir çütçi
(e aid olan bıı 
fkıöpek 30 yaşına 
ibastığı\ lıalde bir 

yen Gdam .. > kerecik olsun haY.lamamıştır. ...................... -................................................. ________ ----

Okunmıyan 

Mektub 
Eskişe"ıi!'de Brıy c.tl. R. G.,, ye: 

- Mektubunuz.u açınca gözüme ilk 
ola.tak ilişen şey bır kafo resmi oldu. 
!Bir değil iki kalb resmi, sağında so .. 

lunda bir sürü oklar. Sonrı:ı da hır 
ikiış, ağ-zmda bir mektub. 

Gönül işleri sütununu yıllard~nberi 
·ben idar\? ederim. Bu müddet zarfın .. 

dıa elime on binlerce rncktub geldi, st'., 
itiz on yaµrakltkları da dahil olmak 

şartile hepsini istısnasrn .>kudum. Hcı 
biri üzerind~ ayn ayrı düşündüm, ka. 
r.aııılı:kta bir ışık bulrnıyr, çalıştım. Fa. 
kat sizinkini müsaad-e etseniz de, et • 
meseniz de okumıyncağını, yırtarak 

atacağım. Zka la tiieyc dalarsam ha • 

kiki detıdliJeri;ı haklanndan zaman 
çalımı.ş olurum diişünccsindeyim. 

• • . Bayan cK. R.> Y"' 

- cBen ondan güzelim. Tahsilce de, 
aile seviyesi itibari!(? de ona faik.im. 

Fakat neden o bende:ı yüksek, benden 

mes'ud? Hem de bir vakit bana talilı 

olmuş olan erkekli? yaşıyarak... di • 
yorsun uz? 

Doğrusunu sorarsanız ben <ic hr·ı 

a)'lln 11 ınci günü tayyare piyangosun. 

da bü~ ikramiyenin şuna bun<l 
çiktığını işitttğ;m zaman: 

cNiçin bana değil?> diy.:? düş:mü • 

riim. ve bu sualin cevabını bir türlü 
bulamam. Fakat latifeyi bırakalım. 

- Onda olup sizde olmıyan bir nok.. 

ta bulunduğuna inanmanızı isterim. 
Bu nokta belki bir hatadır kı, tarafı. 

ruzdan yapılrnı~ onun tarafından ise 
bilakis ictinab edilmiştir. 

Fakat aru~ İ§ i§ten geçmiştir. M!>. 

seleyi unutma-:.., ve gözünüzü ba~kas1. 

nın evinden. çekip kendi yuvanız üze 

rinde çalı~mnaktır. Eksiğinizi tamam 
lıyarak, zevcinizı biraz pistone ede • 

rek neden ayni seviyeye çıkarnıy~:ı. 
ruz? 

TE7ZE 
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J ~(SİNEMA 
Üç }'akalı şık Holivudun 

bir bluz san'atkirı: 
en mütevazı 

Don Ameche; 
~-··············-... ···························-······················································ .. ---······, 

Evli ve iki kız aahibi olan Don Ameche kazandığı paTanın ı 
büyük bir kıımını biriktirir. Halkcı ve .akhı bir adamdır. Yüksek 
aoayeteyi li.ç sevme%. Holivuda geldiği zaman çıraklık etmif, ·ı 

aylarca kuru laaulye ile karnını doyurmuflar. 

\~-............... ._... ........................... ·-··········-·······-· .. ····----····---·--.. -· ----····-" 

Kenarlarına ince bir kırma geçiril
miş üç kat yakası var. Sentürü karsalı 
gibi. Kol kapakları dn ona benzetilmiş. • 
Önü sentürüne kadar -kendi kuma -
şmdan düğmelerle- düğmeli. Kwnaşı 

mat krep. 

Yaz örgüleri 

Don Ameche 

Bir adamın bıl" buçuk: dakika esnasın- En fazla muvaffak olduğu film •Ont! 
?a, ne kadar kelıml' teliffuz eyliyebile • in a Million> dur. Bn film sayesinde 
ceğini hiç besab eylediniz mH Düzgün yUksdk kabiliyetlerinı göstermiştir. 1.0. 

bir surette söylenebilen kelimelerden retta Y oung ile Tyrone Power için husu. 
balısedi~!'UZ. si bir surette tertib edilmiş olan ~ 1..ove 

Holivudda san'atknrlar arasında en in NewS> filmind~ rol almış pek büyük 
sfu'.atli lakırdı söyliyen san 'at karın iınıi bir rnuvaf!akiyet .kazanmıştı. 
Don Amechedir. Geçenlerde çevirmiş ol- c You ~an't hav~ everything, filmin•le 
duğu Happy Landıng adındaki fılnıin rollerinin en iyisini yapmıştır. 
bir sahnes:mde 90 saniye zarfında 350 ke. San'aıtkarın ahlakı hakkında bir fikre 
lime söyl.:ımesi icao etmiş, altı kere tek. sahib olmak is-in şu sôzlerı dinlcırnek kA. 
:-arlandıktan SC7.lra aan'atkar bu sürat fidir. 
tecrübesini kazanmıştır. Diyor ki: 

Don Ameclıe radyo sayesinde sinema. - Ben Holivuddcl yüksek sosyete ha • 
ya iıntisab eylenıiştv·. Sinema prodüktör. yatı sü.recek değföm. Aylarca ve ayla!". 
leri ıgenç adamır. radyod:ı kazandığı mu. ca sırf ku?·u fasulye ile geçindim. O va. 
vaffakiyet üzerir.~ onu kendilerine cel • kit Holivudda çıraklı:t etmeğc başlamış. 

İpek buklet yaz örgüleri için en mü- beylerneği bir iş edinmişfo:- ve :nhayet tım. Vak'aları olduk\an gibi kabul ey • 
said bir malzemedir. İhtimal biraz si.nemaya almağa muvaffak olınuş~:ırdır. ledim. Şimdi de bn yoida hareket edl • * yoruım. Ben bir şeye özenmiştim: O '"la 
fazla düşük dluşundan şikayet edecek- Don Ameciıei yakından bilmeniz ]cab tiyatro san'at~ftriığı ... Sinema san'ntkflrı 
siniz. Fakat nihayet bu bir kusur de - eder. Bu delikanlı şayanı kayıd bı r §: h. oluşum bir tesadUf eseridir. Özen"rek 
ğildir. Düşük lrumaşları nasıl kendile- siyete malik olmakıa berab<.-1· karşısınd<ı. değil... Muvaffak oluşum.1 memnun <ıi. 
rine uygun biç.imlerde yapıyor, belki kileri ıteshir eyiemck h:jlyasında dc·ğıl • durn.> 
d rt kumaşlara tercih ederek arıyor dir. Halle onun ahlakını yakından tanısa Noter olmağı tasarlıyan bu delihanlıvı 
s:k s:Wdete de !kendine uygun biçimler muhalkkak ki onu daha fazla sevecektir. ıll'ayat, san'aıtk:tr yaptı. Hoş üniversitede 

Onun sadeliği bütün tanıyanlan kendıne iken gene tıyatr'l sa11'atkarlığ1 ile meş • 
kazandır.mı§tır. Tam manasile insandır. guldü ya ... bulabiliriz. 

Çok ze'ddi:. Ay!arca evvel görmüş ol. Tiyatro san'atkarı oluşu da tesadüf e • 
Zihninizi yormadan, aramak için yo- duğu bir adamı derhaı tanır. Sint'ma seridir. 

rulmadan önünüzde şık bir modeli ha- mevzularını bir ker.:ı oku~ ve hemen bun. Bir gün tiyat..-ocla sey!rcı olarak bulu. 
zır 'bulmak isterseniz, işte ... Tam bir lan hafızasıncb tutar. FcvkaladF. yak; • nuyordu. Baş rolü yapacak olan san'at .. 
buklet mode1i. Sademi sade... Fakat şıklı değild\r, zarıf de değildir. kar o saıbah ibir otomobil kazasında telef 
a1clade deği. Yakasım büzen incecık Gary Cooper gı"'bi erkek adam, Robert olmuş. 'relişa dii§en tiyatıo rejisörü onun 

" k r Taylor gibi güzı>: adam, Clark Gablc gi. aktörlüğe mernkını bildiginden rol yapıp 
koyu ren'.k korde1a, bu orde anın geç- ıbi kudreLlı adanı tipind? de değildir. yapmıyacağmt sormuş, o d·ı llcrha: kabul 
tiği ara dantel. kendinden örülmüş mi- Onda Amerikan kadınlarının çok sc·ı. etmiştir. !şt~ bı: suretll• tıyatro san'atkarı 
ni mini düğmeler. biçiminde'ki fevkala- dikleri meziyetle: vardır. Bır def:ı sa • oluvermiştir ... 
de sadelik ona son derece kibar bir hal dedir. Sonra güıel ve tatlı bir sesı var. Don Amech.:ı evJidir. İki ..uzı vard~r. 

vermiş. 

Bu ~bluzda yaşın rolü yoktur. Herkes 

ve her tip gi_yebilir. Bu da ayrı~a bir i

yilik değil mi? 

dır. Henkesi kendisine bağlamıştır. Kazandığı par.ayı biriktirmektedir. Yaz 
İl'k filmınin ismi clnsanrn günaht> icH. günleri karısı ve çocuklarını kibar plaj-

Zaraw.z bir surette oynamıştı. lara gônde!'pıez. Onları daima halk plA... 
Ramona ii'mind<:? bir Hindlı rolünü a!. jına gönderır. cHalV. insanı 'halk i.-inde 

mıştı. Bu rolde muvaffak olamadı. zevk alır> diyer"?k geçbfr, gider .. o. T. 
............. ·-··--··--···-·---·· .... ····-·-··---.......... _ ....... ·-----· ___ _. ........... -. ......... ·----·····-··----······--;::; 

I Bacaksızın maskaralıkları: Tos! ... 



l'I Temmuz SON ~A 

CDIENİZ VE DENÜZ<CÖLIK:J 
. 

1936 senesinden sonra 
• • 

Sayfa 1 

1 EDEBi HATIRALAR 

Rasinin Britaniküs'ü 
ve aktör Bürlıaneddin 

1 

büyük gaflıetini o vadi yapmakla işle • 
. miştim. 

ıBen, Valideçcşmesindeki evm, en yu. ngiliz donanması !kanda üçUr.c-:i katındaki odamda, Ha -
sin'in kahramanlarile bulutlara yükse!!r Malfun ya, 0 zaman temsille: gün~üz * 

Alman .ve İtalyan denizaltlarının 
lıarbde rolleri ne olabilir? 

l B · kadınlara, gece erkeklere oynanırdı ve gibi 'bir coşkunluk içinde çala k;ı em • :·:. 
taniküs'ü tercüm'? ederken. bu dağını1'. yalnız haftada bir gün temsıl verilirdi. 

. . Britaniküs\i:ı provaları başlamış, hat.. 
~ağıd.lan temize çekmek vaziiesını d C!l.' ta • şa§tlacak şeyı _ bir hafta geçmcdrın 
Ta!hsin isminde gedık!.i misafirımiz e -

- tamamlanmıştı. Bu suret!e temsıl ~;.iı•a 

''Son Posta,, nın deniz işleri mütehassısı yazıyor 

l 

Bir fngiliz deniza.ıtııı ~ıkı§ esnasında 

İnsan'.lann !hayatında olduğu gibi, dev-ı % 35 miktarile dünyaya meydan oku- ı hakimiyetile mücadele ~~ek için 
letler arasında.ki münasebette de, zama. yarnazdı. Nite'kim dkuyamadığını da hHe silfihlarına (torpito, ~ucum ~k -
tllJlda doğruluğuna kanaat getirilen ve fa gördük. Lakin neden?... !lesi. tahte}balıir) eherrı:n_ıyet ven:~~r. 
~at çok yanlış olduğu sonradan an • Çünkü 0 devlet bu % 35 miktarile Işte ıbiz de mukayeremızı buna ~ore 
laşılan vak'alar, muahedeler, konfe - kendini Avrupada söz söyliyeoek bir yapat:ağız. 
:tanslar vesaire vardır. Nitekim 1918 ımartebeye ytibeltti. Sanayii yüksek 
den sonraki siyasi hareketlerde yanlış olan ibir devletin silfilılanması pek u -
O~du unu ibugün anladığımız iki anlaş- zun olmaz. (Sar) dan başlayıp (_Sıo -
nıa me>vcuddur. vakya) da biten istilA hare'ketlen bu 

* Zırhlıdan yana İngilterenin üstün -
Lüğünü gör.üyoruz. Üstelik İngiltere
dc ı 2 tane de tayyare hamili gemi var
dır. Bu gemilerin fazla olması İnıtilte
rey(', düşmanlarını arayıp bulmak. im -
kanlarını bahşeder. Bu gemiler, Ingil
teııe fjlosile 'beraber tıarcket ed~rse, 
içinde bulunan av tayyareleri, düsma
nın gözetıiyeceği tayyarelerinl düşü -
riir ve düşmanların İngiltere filosu -
nun mevkii hakkın<la iyi malt1mat a
malarını temin eder. Bu hal İngiltcreye 
'bariz ibir üstünlük temin eder. 

1 - 1922 ve sonraki silahları azalt- ikinci yanlışlığın bir tezahürüdür. 
nıa anlaşması * 

2 - J 935 İnailiz - Alınan deniz an - Bereket versin ki bu yanlışlıklarından 
b 

iaşmac;ı sonra İngiltere vaktinde harekete geç-
Bunlardan birinciye. her ne kadar ~tir. Ya Mihver devletlerin yaptık -

'.Amerika önayak olmuşsa da, İngilte - lan veya hazırladıkları p1futlar hesab -
re de bütün varhğını ihtiva eden tam sız dllnuş, veya Mihver devletlerin hu • 
bir müzaheret göstermiştir. 1922 ga - kı1d rnihverleri 'bozulmuş; hülasa ne 
zetelerinin taktlirkar ve sitayişli ya - olmuş ise olmuş ... Mütecavizlerin isti
Zilarile allaşlanan bu taahhüdde İn - 1~ hareketleri durdurulmuştur. Esasen 
giltere ih.i mühim fedakarlıkta bulu - Almanlar böyle şiddetli bir yüruyiiş -
nuyordu: ten 80'1'1ra nasıl durmak lazım geldiği- İngiltere !kruvazörlerden yana da üs 

tündür. Yani o her ibir düşman kruva -
zör'iine iki kruvaz5r yo1lıyabi1erektir. 
Kruvazörlerin sevkü1ceyşt maksadları 
nakliyıe gemilerini himaye etmektir. 
Bunlar bilakis nakliyelere de hücum 
edebilirler. Biri tecavüz ediyor, diğe
ri de müdafaa ediyor. Şu ha1de deniz -
lerde 'kruvawrün kruvazörle dövü.ş -
mesi vardır ki İngiltere 2 misli "".'UVVC

tile. bu gibi kavgalarda daima üstün -
dür. 

a - Elinde mevcud gemilerin bir - ni (Marn) da da öğrenmişlerdi. Bu sc
Çoğunu söküyor, tezgahta bulunan di- fer, o tarihte askerlik bakımından alı
ğer büvük zırhlılarını da bozuyordu. nan dersin. siyasi cephesi oldu. Bu -
:Atle<i Pek a'klırnda yok. fakat zanne - g.ün. biz, m'ütecavizlerin du:cı?ru~uş 
diyorum İngiltere 25 i mütecaviz zırh- olmasile değil. lkendi oepMınızın gun -
iı 'bozdu veya söktü... den güne kuvvetlenrnesile memnun o-

b ~ Muayyen bir tul dairesinden da- luyoruz. 
ha şarkta yeni üssüihareke yapamıyor 
du. Yani J aponlan U zakşarkta :erbest 
bırak•yordu. Bundan baş'ka Makdonald 
ka'bine<rl, İngilterenin sarih bir hakkı 
olan, Singapuru da inşa etmeğe lüzum 
görm ü vordu. 

Bu iki hata Ü?.erinde İngiltere 1936 
senesine kadar durdu. Esasen 1936 re
tle.si bu anlaşmaların son hatldini teş -
kil ed"n bir tarih idi. Bereket ki 1936 
geldi: va gelmeseydi? ... Şüphesiz mev 
~u'b"hs hatalar kocaman deniz devle
tini bugünden fazla sarsacaktı. .. 

* hrinci davaya gelelim: 
Habeşistan ibo~asınm, daha doğ· 

tı.ısu memleket hırsızlığının güzel bir 
anında gazetelerde bir Alman - İngiliz 
deniz anlaşmasının yapıldığını gördük: 

- İnıriltere. dört sene gibi uzun bir 
harbde İngiliz kanile, İngiliz gayretile 
tnahv(>ttiği Alman donanmasını yeni -
den ihya ediyordu. Almanya. İngilte -
tenin % 35 i kadar donanma, % 100 ü 
kadar da tahtelbahir yapacaktı. 

İnıri'teri'nin Büyük Harbe girme-sin
deki ('<;as maksad ne idi? Gene o Al -
tnan donanması değil mi? .. Tarihi yok
ladığımız zaman İngilterenin ta 1 900 
den 1912 ye kadar anlaşma yapalım 
diye A'manyaya t{>kliflerini görürüz. 

İşte İnıriltere hükfuneti tarihini, cek
tiği m~ıatı ve hatta istiklbali düşün 
l'nOOen tayyare yapmaktan menedil -
l'niş, denizaltı yapmamağı taahhild et -
tniş. kara askeri sayılı olan Aimany::ıya 
~eniden can verdi. Gerçi Almanya bu 

* Şimdi, beralberce. ecnebi yı11ık1armı 
açarak Almanya ile İngı1tere arasında· 
ki kuvvet mukayesesini yapalım. Hat -
tA bu mukayeseye mihverin diğer rük
nünü ilave Ert.me'k suret.ile Büyük Bri
tanyanın, bu iki mütecavize !karşı olan 
satvetini hesa'blıyalım: 

Diğer devletlerin yalnız denizaltı si
lahında mühim üstünlükleri vardır. 
Esasen denizaltı silAhı düşman tica -
ret gemilerini tehdid edecek silah~r -

as lar. Bundan dolayı İngilterenin deni -
~ ı c0 zaltı silahı yapmağ:a değil, bilakis on -
~- .._ d -tııe ~ dan korunmağa ihtiyacı var ır . 

. ..5 ~ Denizaltılar açık denizlerde çalışır -
Zl'I'hh 22 7 + 8= 15 larsa muvaffak olurlar. Zira bulundu -
Tayyare hamnı. 12 2 + = 2 ğumuz devirde haııb ve ticaret liman -
Kruvazör 84 11 + 34= 45 tannın ağızlar.mda, bu silaha k~rşı, en 
Muhıib 199 66 + 144 = 21 O k;uvvetli tedbirler alınmıştır. ~ger İn-
Denizaltı: 62 65 + 11 7=182 giltere ticaretini· müstakbel bır harb -
Yardımcı vesait 249 33+ 72= 105 de Akdeniz ve Şimal denizi yoll~rın -
Yukarıya aldığımız rakamları şöy - dan uzak yerJerden geçiri_rse. m~,~~r 

lece sıraladıktan sonra mukayesemi - devlet denizaltılannın faalıyetı !>_uyuk 
ze başlıyabiliriz. Gerçi deniz kuvveti - bir müşkUlata girer. Zira ibu denızal -
nin mukayesesini, 'karadaki ordular gi- tılar, daha hedeflerine varmadan Dover 
bi yapm~ doğru değildir. Mesela: Ka- Cebclüttarık g.iıbi dar geçidlerden geç
ra harb tarihleri veya iki devlet ara - melk zorunda ka1ırıar. _Bundan dolayı 
sındaki, baU.hazır. kara kuvveti tet - "h er devletlerin denızalhlanna ol -
kik edilirken cfalan devletin 45 fırka- mı v ek . de duguv ndan az ıkıymet veım yerın 
sına mukabii, filan devletin 32 fırkası 

bir karar olur. vardır. Binaenaleyh o, ondan kuvvetli-
dir!,. d<?nebilir. İngiltere bu kuvvetine 1936 dan _son 

Fa'kat deniz kuvvetleri nisbet edilir- ra erişmiştir. Elinde bulunan iptıdal 
ken ayni esaslara dayanamayız. Çün - madde kaynaklan ve g:re'kse sanayi -
kü deniz silAhlan hEmcinslerile değil. inin heyett bu varlığı gunden güne ar
biroirlerile <'.mvüşmek üzere yapılırlar. tırmaktadır· Bu tezayüct pe'k yakında 
Mesela İngiltere deniz hakimiyetini y~adığıımz mütereckl'ld gfurleri izale 
kazanmak arzusile h<iyCk zırhlılar ya- edecek ve sulhün en !kavi desteği ola -
parlten, mali~ dolayısile ona ulaşa- caktır. 
mıyan diğer devletl..er, sadece oowı 

ruh'de etmt~ti. Misaiirımiz dıyorum, çun. 
gelip çattı. BuradG unutmadan şunu da 

kü o, evvelce baş~a hatırat yazııarımda söyliyeyim ki, benur. trajedıyc ıltivc el·
kendisinden bahsettiğim, evdeki a.namm raık yazıp gotürdüğüm son yangın pcrtle
kardeşi Hakkı Tans\n il~ ikımizin arka - sindeki altı mısrm Bürhaneddin provr..ar 
daşı idi. csnasıntla bir tilrhi ezbPr!iyememiş. bı.i • 

Hakkı Tahs;n ile sadec? Tnhsin, Bah • tüın te.redciudlerıme karşı da· 
riye mektebinde bir zamanlar beraber O- - Sen merak etme. ben süflorden n • 
kumuşlard1. Sonra Kakkı Tahsin mekt<'- lır. hatası·, okurum! 
'bi ıbitinn~d".!!1 terketmiş. öteki Tahsin ise Diy.e teselli vermiştı. 
son sınıfa kadar gelmişs~ de iki sene ~.ı:t Şimdi içimde şüphe vardı. Acaba o 
üste diploma alamadlğından mektebden perdede o mısraları düzgün okuyabıle • 
çılkarılımşt1. Çok iyi bir çocuktu ve İs • cek mi idi? Ne garabet değil mi? Rasin'e 
ta:nfbukla kimsesi olmadığından .dak.kı ilave yaptı.ğunua canım sıkılmıyor, bun. 
T.ahsinin deialetile bizim evde yatıp i:rnlk dan fazla teessür duymuyordum da sade. 
mağa başlamıştı. Öyle ki, çok geçmeden, ce kendi yazdığım mısra?arın doğru oku. 
aile efradından farkı kalmamıştı. nup dkunamıyacağını düşünüyordum. Na 

Te!k isim!i Tahsinin, yahud (daha ça. s:ıl iki, korktuğum başıma da gelecekti. 
lbuk anlaşıls~:::ı diye şöyle söyliyelim) b:ıh- Gündüz temsilinde son perdeye, yani 
riyeli Tahsinm bizim gibi edebıyata m~- bizim ilave ettiğimir. perdey(' kadar oyun 
ır.akı vardı. Bilhassa Namık Kemalın fena gitmedi. Bürhaneddin, kadın se,·•r. 
şiirlerin~ bayılır, yüksek ve dik bir St'Sle cilerinden hır haylice alkış topladı. Ben, 
!bize de oku~· dururdu. Bır merak~ da, '.D: duvar ilanlarında ilk defa ismimle oyna. 
gilizce bildiğin~ bizı inandırmak ı~em·.rı nan tbu tercüme escrL'l sahnedeki .esi:t. 
idi. Ha'k!kı l'ahsin iıe benim ağzımdan ni. kuliste, gözlerini dekorların arka~ • 
frmısızca bir kelimi? çıktı mı: ~e~haı ağ. dan saıhneye dikmiş, vecd içinde takib e. 
zın1 büzerek ingihzceye çevmrdı. diyordum. Nihayet Rasin'ın kalernınden 

Bur.ada Tahsınin bir gözü fıma o~duğ:.ı- çıkmış olan Britaniküs'ün son perdesi 
nu da içim sızlıyarak kaydetmeliyim. kapandı ve bizim ilave ettiğimiz soounun 
Öyle iken, gen.'!, benim pek acele doldur- sonu per?cn::ı açılmasına sıra geldi. 
duğurn tercüm~ kiığıdlannı, b'itun si!ik. Bu perdem::ı dekoruna Bürhaned:kı 
lerini dikkatle farkederek mükemmeı ::.ıı. dı ~erlerinden fa:zl ehemmiyet vermiş v~ 

re+te oku\•=tbi!iyor ve düzgün yazısile bir m sraf ettirmişti. Bir tarafta geniş b:r 
deftere g~ çiı İ) ordu. Hasılı ıste bcr.inı tarasadan Horna şehrı görünüyor ve bu. 
Britanildic; te:-cümem be sureth~ yavaş yük bır salonun dibindeki sekız on ayal·. 
yavaş nuiccy~ doğm ilerliyordu. Nıha • u bir merdıve:ı yukarısında Ncrnn'un is.. 
yet, bir 1n evvel tcrcümenh tamamı~ı ret sotrası!e muhteşen:. tahtı goze çarp. 

de tmek istiyen Bürhaııeddınin arz•.ı- yordu. 
su )"erine ~~~miştı: tercümeyı tnm 'l!a_ Şimdi p~rde başlarrı.Jj, meclisler birbi. 
rak ona götürüp bırakmıştıır.. rini takib ediyordu. Yarabbi' ben de ne

ler diişılnrnüş, neler uydurmuştum! her 
ne ise, meclis meciıs ar.kasından per:i~
nin sonund gelnuştik. Neron o zamana 

Ar;ı.dan iki g.ln geçti, geçll'ed~. Tiyat. 
rodan biri.sıı1i bızim eve yollıyarok bt>ni 

çağırttı. . . . ıkndar bir~o:t kereler (bunlar Bı.irhsned • 
Gittim. Bu defa, hıç beklemcdığim ye. dinin ilavesi!) haykıra haykırıı merdı _ 

ni bir teklifi i!e karşılaştı~. " venden tahtJ çıkıp inmış. üstüne yaldız 
Oturduğu i.Skemleden, şışman vucu • vıu.rulmuş tahtJ arah kadehlcr:ile bol 

dünü bi:r kat daha kabartan h_ir ?,z~_me~;e 'bol şarab içmiş ve sözde artık iyice sır. 
doğruldu. Sonra, blrden. san~~ ~uyu~ bır hoş olmuştu. 
kederi varmı~ gibi pufladı, sonuvedı. Ve işte bu sa:-hoşlukla, taıillte görül • 

Hay.retle: memiş, işitilmemiş bir zevk olarak Ho _ 
_ Ne vur? dedim. Canınız bir şeye mayı yakmak a.nusuna kapılmıştı. 

mi sıkıldı? Evet, Romayı yakacaktı ve emrıni ele 
Yürzüme bö::ı bön baktı: vermişti! 

_ Bu tercüme boyl'? gitmiyecck.. Derken, kulislerin arkasından kızıl 
Diy~ ağzındaki baklayı ~kardı. meht®lar yakıldı. Hom.ı yanıyordu. 

E ah ' demeit boşuna kürek .;ekmiş - İşte ne oıdu ise bu perdenin sonunda yv . d . 
tim. üstelik Tahsınin hattatJığı a ışe oldu. Bürhaneddin, kudurmuş bır ı-.ey€.. 
yaramamıştı. canla rübabını yakaladı. Ben, safı kulıS-

- Niçin? te, katbim çarparak mısraımır.. inşadırıı 
Diye sordum. Anlattı: bekliyordum. 

Ç.. kü sonradan düşündüm, Rasin'in Büthaneddin, sözde. parmaklarile ru. 
- un , "--b 

trajedisini aslındaki gibi oynarsak hal - ıı.m ını a.'rnrd etti v~ ilk mısram ilk kelı. 
kın lhoşuna gitmtyecek:. Nazmı ortadan mesini okudu: 
lka1Ilcınca kupkuru bir oyun :>luyor. - Ey .......... . 

_Ey, ne yapalım: cEyyı. in arkası gelmiyordu .• mısram 
_ Hah işt'.!, mesele orada, azizim .. şim ortasını süClür~n alamadı, ynlnız st>nu. 

di !bana bi:- son perda daha yazarsınız. nu işitti ve onu söyledi. 
_ Nasıl, ben mi? Rasin'E' ilave mi ya_ ( y k . . . . . . anma tasın Roma! 

pacağun? Buradan otesini ise hıç du}amaaı. Sıi4'_ 
_ Onun gibi bır §ey •. fakat öteki per_ lör, deliğinde11 kafasını çıkarmış, eli ele•. 

deler ay.nen oynanacak. Yalnız facia, 'ki defteri sallıyarak mütemadiyen tek _ 
Britııniküs"ün Neron tarafından zehir • rarlıyor, faknt Bürhaneddin gE"ne ışıt _ 
J.enmesi ile bi!mıyecek •• onu, yani I:a • miyor. aldırış ta etmiyordu. Nıhayet k<i
sin'in trajedisini takiben bir Rnmn yar.. rarını verdi ve mensur olarak irtıcale b.ış 
gını perde<>ini de biz ilave edeceğiz. ladı: 

Hayretimden ne diyeceğimi şaşırmış. - Yanıyorsun .. tütüyorsun .. kavrulu-
tım. Hafiften füraz edecek oldum. din • yorsun, Roma .•. Seni işte bm yaktım .• 
lemedi: küllerini gökler~ savuruyorum, Roma .• 

- Haydi bakayım, bana §U iyiliği de Ben Neron'um, ben büyük hükümdarım, 
yapıver! ben ~irim... Rom,1, hey Roma, ufukla • 

Dedi. Ar.{nsından da §Unu ilave etti: rında kuşlar kcbab oluyorlar ... :qcı' tlı>, 
- Y.alnız unutms, §81r, bu son perd~ senin dumanianna, alevlerin° brşı rü • 

lkıapanırlken ben. yangına karşı, riib~b lba'b~ ~vkle çalıyorum ... 
çalneüğun. Artık ona göre birkaç ta m1s. . Seyırcı hanımla'", cinslerinin inceli • 
ra yazıveri-:-sm olmaz mı? ğmden, bu çalınan rübab1 karşı, kendı • 

Çaresiz: leri de~. pek tabii olarak ıslık calmadı: r. 
- Peki! dedim. F~at oyle sanıyomm ki o ıslıklnrıian bir 
'İşte gençliğimde cdebt hayatımın en kaçı ~ temsilinde çalınını~tı. Ç~nkü 

~n, v Burııaneddini.:ı ne dik kafalı ad:ı:n 
<•> Birinci ıyazı 6 Temmuz ta.r1h11 gazete- oıdugwıu iyice anladığımdan geceki tem. 

nlizde çıkmıştır. (Devamı 14 üncü say.fada) 
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"Biz erkekler ·her şeyden evvel mütevazı gönfllü ve 
merhametliyiz. Kadınlar, erkekleri bunun için kandı
rırlar. Bir atasözü vardır: Kadının fendi, erkeğ·i yendi,, 

"Türk kızı hayatı sever, evine candan bağlıdır. Çocuklarına Vf! koca· 
sına şef katla düşkündilr. H1tlbuki erkekler... Hepsi zlJppe, sarhoş, 

kumarbaz ve hercaldlrler. Evlerinde gül gibi karıları dururlıen 
barlarda para ger dururlar · e G. A. M. (lsıanbul): , 

cGazetenızch! intişar eden cBekarlaı 
niçin evl~nmiyorsunuz? • anketini a~aka 
ile takib etmekteyim. Son zamanl:ırda 
bayanlann dn cevabların.t göz gezdirinc~ J 
tahammülüm kalmadı. 

10/7/939 tarih!i nüshanızda bir bayan 
her erkeğin bes kızı kandırdığını, erkclr. 
!erin hoppa ve korkalt olduklarından b:ın 
se<liyordu. 

Buna kar~ı denebilir ki, her bayan r.n 
erkekle konuşur, beşini kandınr, beşind•! 
de aldanır. Bunda erkeğin kabahati 
ne? .. Şimdi kızlar erkekler~ musallat <:i
muyor1ar nu? Bir kız konuşmak ıstcmez. 
se, lkonuşmaz. Fakat bir erkek öyle de .. 
ğildir. Şu halde, aldatan da onlar, a!dn • 
nan da ..• 

Ben kendi şahsıma ekseri kızlar tara • 
fından tanın.ma1t ?Utfüne mazhar oldum. 
HattA bir defasınoıt çalıştığım müesse • 
selerden birinde bir bayan, bana arka • 
daşfle şu şekilde haber göndermişti· cO 
nıu seviyorum. Benimle nikahsız evlen • 
meği kabul ederse. bankada pa:am d:ı 

var.> 

Bunu işittığim zaman ben kızarmıştım. 
Bilmem o söyierken biraz olsun pembe. 
leşmcdi mi? 

Gene bir gün bir bayanla tanıştım. Ta. 
nıştığı.m gece benı evinin penceresinden 
kabul edeceğini bildirdi. 

Bir ba~ka gün güzel bir kızın benimlt? 
aHikadar olduğunu gördüm. Evine kadar 
takib ettim. Bir aralık pencereye· cıktı. 
cBana bir ş~y mı söylemek istiyorsunuz?> 
diye oordu. Bu şekilde tanıştık. 

Gene btr giin iki kızla tanıştım. Y:ı!'b. 
n henüz '>n be~ olan bu genç kızlar ben. 
den gazete istPmek suretılr tanıştılar. Ba 
na fundan ikram et ıier. Pendikte ine • 
ceklcrmiş, eJPencelerine benı de davet 
ettiler. Mazeret bE'yan edine'?, suptla • 
rmı .astılar. inerke11 cyazılt oldu bizım 

fundann!> d;vorlard?. 

Biz erkekle: her şeyôen evvel müte • 

vazi gönüllü ve merhametliyizdir. 14te 
kadınlıır ve kızlar, erkekleri bunun i . 
çin kandmırlar. Hattii bir ata sö -
zü v.ardır: Kadının fendi erkeği yendi .• 

Onların kusurlarını anlatma~a erkek • 
lerin dili yt?tmc7.. GelirJ de evlenin!, 

e Akil Üredi (Hadımköy): 

cBir müddettenber~ gazetenizde açtı • 
ğınız cBe-;rnrJa.r niçi:ı evlenmiyorsunuz"• 
anketine ge!erı cevabları alaka ile okuyo. 

rum. Ben ı:le evlenme çağır:a gelmiş genç 
bekarlardan bıriyim, fikirlerim de si::e 
gönderilen cevablar"\ tetabuk ettiğınden 
ankete iştirak e'.meğl aklımdan geçirr.ıe. 

fütrbi tefrikann7: 17 

I 

Erkek okuyuctdtarın tarifine göre 
bugünkü 1(ad.tn 

miştim. Fakat birkaç gündür, kendim de 
el.ahi! olmak üzere, masum bekarların 
gösterdikleri makul mazeretlere hücum 
eden kadınlarımızın şiddetli ithamları e'". 
keklik gururumu tahrik etti. Ben de J{en~ 
bir be'k8.r sa15.hiyetile ve hayatta az çok 
gördüğüm tectübelere istinaden birkaç 
söz söylemekten kendimi alam:tdım. 

Bundan birkaç sene evvel sabık şar1< 
demiryollarmd-ı orta bir kazançla istih • 
dam edilmekte idim. İlk talih vıduğunı 
kızın tahsili ilk mektebinin son sınıfına 

kadar olmasına rağmen, beni faki: bir i~
çi addettiler, kızı vermedi:er. Bir mü!i. 
det son.ra baş:n bir kma nişanlandım. 

Nişanhm, orta halli bir ailenin kızı idi. 
Fakat sosyeteye. bilhassa dansa son der-?. 
ce meraklı bulunuyordu. Bütiin ısrarla -
rıma rağmen bunlarda'l vazgeçmek iste. 
medi. İrnfüa; edemedik. Üçüncü olarak 
başka ibir k1ro talih oldurr.. Bunun ailesi 

de bi2:i beğenmc<lı, o da suya düştü. Şim. 
di askerim. Biitün bunlar" rağmen ev • 
lenımek hususunda cesaretim kırılmış :i~

ği'dir. Terhis olu: olmaz, münasib bir eş 
bulursam evleıı.eceğım. Bu hadiseler l!Ö~
tcriyor ki, evlenmek çağınd:ı ol:ın ge"lÇ 
bir ıbekar kat'iyen cesaretsiz değildir. Fa. 
kat genç kız ve kadınlarımızın süs me -
raklı~, müsrif olduklarını ve kanants~z 
bulunduklarmı isbat etmek pek kolay .• 

e (N. S.) (Kadıköy): 
cEvvelki günkü gazetenızde Akyazıda 

Khım Boztepenin verdiği cevabı hayret. 

le okudum. Bu cevaba ben de şu muka • 

belede bufuınuyorwn: 

Bay Kaııım eğer sözleri arasında çok 

ağır bir cümle kuırlaınmasaydı susacak • 

tun. Geçen defaıki cevabımı manasını an. 

lamadan okuduğu yahud kendi anlayışı. 

na göre tefsir etımiş olduğu muha'kka!k. 

Ben yarzılanmı erkeklerimizin bugün. 

kü ruhlarını ta.h!lil ederek yazdım. Bu • 

günkü gençlerin hercailiğinden bahse • 

derken neden kendi foyamızı meydana 
koymuş oruyaruız, bunu . anlayamadım. 

Siz de itiraf edersiniz ki bu bizim için 

çdk ağır bir lisandır. Erkeklerin macera. 

perestliklerinden niçin kadınlar mes'ul 

dlsunlar? OnlaT, aldatıldıklarını anlayın. 

caya ık:adıar inandııkları için mi? Hakiki 

rublannızı, maskesiz yüzlerinizi ortaya 

çıkarmak iSteyenler kendi foyalarını mı 

söylemiş oluyorlar? Hem erk.ekler hak -
klnda bir fikir edinmek için mutlaka bir 

kızın şahsi tecr.üıbesi mi alınası Uzım? 

Hayır! Buna lüzum yok. Her gün et • 

rafımızda dııyduğuımu:z vak'alar inanmak 

istemediğimiz tıakikati meydana çıkan • 

yor. 

Er.kekler içinde öylelerini tanıyorum 

ki lkı2lln airesine yaıklaşmaktan hattA bir 

nişan yüzüğü takmaktan kaçmamış, fa -

kat neticede cvrudt geçirmc-k istedim!» 
diyerek yüzüğü atıp nişanhsı zannedilen 

kızı terketımekten çekinmemiştir. 

1.tstün lbir karakteri id'eal görüşlerile 

süsleyen !bir doz hiç bir vakit erkeklerin 

Donjoonlığı.na aTdırış etmez diyorsunuz, 

güze? fikir! İştirak etmek isterdim. An • 

cak bugünfkü yaşayış ve görüşlerimiz 

düşüındüğü.nü:zıden çok farknıdır. Evet ni. 

nelerimiz genç kızlık çağlarında komşu 

penceresinden bahçelerine düşen aşk mek 

tublanna akiırı.ş etmemişler, buna mu • 

Kadın okuyucularımıza göre 
bugünkü erkek 

bir şefkatle düşkündür. Erkeklerimi• 
böyle mi? . 

Hepsi züppe, hepsi sarhoş, hepsi ku • 
ma!Ilbaz.dır. Çıldırasıyıa sevdiği bir kızla 

evlendiği zaman an<:ak dört veya beş ay 
evinde rnes'ud bir hayat sürebilir. Niha.' 

yet karısından bıkar, evine barkına ge1. 

mez olur. Evde g:ül gibi karısı dururken 

barlarda, plajlarda, bir takım şıllıklarla 

eğlenir, paırasını yedirir. 

Öte ıtarafta zavallı bedbaht anne ko • 

<:asına mı yanlS'ln, yuvasının bozulduğu .ı 

na mı, yoksa yavrusunun öksüz gibi ya • 

şadığına mı? 

İşte gelin böyle bir erkekl'e evlenin 
Haklı değil miyim? 

Eğer :boşanma kolaylaşmış olsaydı bu 

gibi sıkmtnar, azablar çok çabuk gide • 

rilirdi. Bu suretle bedbaht olan bir ka • 

d~ çıkm:ış bir halayık rolü oynamaktan dın kolayca 'boşandı!ktan ve fena bir er. 

~ktan ~rtuldu. Mademki erkekler eş • kekten kurtııldu'ktan sonra kendi dengi. 
!erini kendileri intihab etmek istiyorlar, ni arar, bultn' ve evlenirdi. 

kızlar da ruçi.n ayni hakka malik obna • Bence bekar ıkalmanın sebeblerinden 

sı.nlal'? 

Çaylarda, düğünlerde, ah.bab evlerin • 

de hülasa kadın ve erkeğin hergüın omuz 

biri de boşanmanın zor oluşudur.> 

e Yıldız BafQran (Beycuıcl): 
Eritekler evlenıme bahsinde bütün ka. 

omuza olduığu yerlerde tanışıp, müteka • bahatleri biz .genç kızlar üzerine atmak. 

bil sempatiyi sevgiye kalbetmek isteyen tan sanki bir-nevi zevk duyuyorlar. Hal. 

gençler neıtioede müşterek bir yuva ku - bırki tam manasile hakikati itiraf etmek 

raral'ma ahlak kaidelerine aykırı mı ha. razım ıgeHrse asıl kabahat onlardadır. Ve 

reket etırniş olurlaır? İşte genç kızlanmı. daima on!lar evlenmekten ziyade bir genç 

zın bu tanışmak neticesinde ilerleyen kızın çdk lıa.sısas olan kalbile oynamak • 

dosthıktan be!kledikleri, bôyle bir rııht tan zevık alıyorlar. Pek tabiidi~ ki eylen .. 
anlaşmadır. Kendilerine izdivaç teklif e • meği evlenme~ daha ziyade tercih edi • 
den gençleri bunun için refüze etmiyor • yorlar. 

laır. Böyle bit' kız e~ bir müddet sonra Size sorarıan: Hayattan haline göre btr 

aldatıldığını tıisseden;e sizin kanaatinizce çok saadC'l!!'er bekleyen, uman bır gen9 

kabahırt onda mı dlmak liizım gelir? Doğ. kız nasil li>yle hoyrat, havai, biraz da 

rusu e:rikekler şayanı itimad' kimseler de - düşüık seciyeli olan zamane erke'lde.rin ,. 

ğil. Eğer ~iz oniara inanırsak kabahat den birine varlığını teslim eder ve onun. 
biz.dedir.> ' la nasıl baht birliği yapabilir. 

e Güler (Nazilli): 

Bugün yaınız Kızılay müessesesir1 de kabil hergün evlerine gelen üç beş takım 
çalışan ve çok ufak bir kütle t€'şkil eden göruoü karşısında kendilerini bcğendir _ 
kadınlar arasmd? tetkıkler yaparak fi • mek için ter dökmü§ ve nihayet bu fi? • 

kirlerini yazan bayanlar 0 ufacık kadın kilde evlenmişler. Siz de takdir edersiniz 
kıüt1mi içinde bile süS:.ine meraklı ol:ın • 

Demek kızlarımız kocalarının maaş -

lannı hep süse lharcıyorlarm~ hiç de ev 

işi bilmezleıım.iş öyle mi? BekAr ok uyu • 

culann bu rozleri o kadar mantıksız ki. 

Evet bazı erkelal'erimizdle bizde mev • 
cudiyetini sandıklan müsrillik, zevke, 

eğlenceye düşkünlük gibi fikri sabitleri 

doğru ise ibile onlar eğer aldıkları kadını 

iyi idare etme.sini bildikleri takdirde b.. 
dının yaradıl'ıştan dLan bu tamahını iza • 

oovab verımek ,bile abes. •• Ben bugünkü le etmiş olabiliTler. 
Tü.ı:4k gençliğine ıbu gibi iftiralan ve a • 

Erkeklerimi:z bizlere ne söylerseler 
söylesinler, yaflııız bi'1Sinler ki bizleri o 

hallere duçar eckn gene bizzat kendileri 
ve kendi idaresizlik.leridir.> 

ların % 50 si nisbetinden daha az oldu -
ğunu isbat edebilirler mi? •• 

C Devamı 1 O uncu savfada? 

• 

ki bugün'kü ikızlaraın müstakbel yuvası i. sılsız iddialan hiç yakıştıramıyorum. 

çin bir takun düşünceleri vardır. 'IüTJc kızı hayatı sever, evine candan 

, Artrk Gtadın esir pazarında müzaye • bağ'lıd.l'r, çocuklanna ve kocasına b:.iyük 

Şapkasını uçmaktan ı:ıuhafaza için ğı delecek gibi yere vurduğunu görü· 
ıeC11erile tuttuğtunu yan gfü.lc görüyo- yorum! 
rurn. İçimde öyle bir hırs var ki fena - Evet. Her zaman için. 
bir yola tesadiif etsek, ben gaz kesmi- Başımı kaldırdım. Gözgöze geldik • 

- Güzelsiniz, çak güzelsiniz. Güneşi 
kıskandıracak kadar güzelsiniz . 

•• .. 'l. ~,. ..... _ .... _~ .. •• ' • yeceg'İm. Fakat imkanı yok. Şoseye ç1- - Size güvenebHirim değil mi? 

Yüzünü bana çevirdi. Kurşuni göz. 
lerinde güneşten daha sıcak bir alev 
var. Göz kapaklarını yumdu. Bakb 
baktı. Bu altın kafa neler d~nüyor • 
du. 

kınca bu sür'ati devam ettirmek imka- Gergin duda.klan açıldı, kapandı: 
·--?Juehan Cahid nı kalmadı. _ Evet! 

Şosede saman yüklü arabalara sık sık - Daima! 
Ciftliğin bütün kadın hizrnetçi1eri 'Haftaya beklesem gelir misiniz? rastgeliyorduk .. Yolun yarısından faz- _ Daima! 

Ö€ peşinde. Diyor. fasıını gPMTiiştiik. Yenihana ''.aklaştık. 
· · T k -r·· " - O halde kahvelerimizi bu mukave-Osman beyin yüzü bozuk. Adeta Sü- Marşa !bastım. motor işledı. e rar Geçen sefer yalnız dönüşümde ourada 

'L....-:k]-..J" w • • h t l · n.._ b ı· · tt lenin devamı şerefine i""'"lim. leyrnan beyin ·J.K: t"Utgını a ır atışırna ettırn. ~uan eye e ımı uza ım: bir kahve içip dinlenmiştim. Çiftlikten - :r-

cam sıkılmış gibi. - Gösterdiğiniz sevgiye teşekkür hareket ettiğimiıHeniberi bir kelime Dört ayaklı alçak iskemlelere otur -
- Bizim damad da karısına yarana - den acizim. Sizi Stkmıyacağıma emin bile konuşmıyan genç kadına dedim ki: duk. Hancının kalın fincanları onun 

madığı gibi kayinpe<lerine de yar ola- olsam bütün tatillerimi yanınızda ge- _ Burada bir kahve içmek ister mi- parmaklan arasında bir kase kadar bü-
madı. Ya beraber gelseydi veya sizi çiririm. Yeşil yuvanız hele benim gibi siniz? yüdü. Dudaklan bu kalın fincanın ke-
bek.letmeseydi. ömürleri y.azrnak okumakla geçenler Kınk bir sesle cevab verdi: ~ narından kahveyi rnil§<külatfa buluyor-

Vildan durgun, adeta öfkeli. için adeta bir cennet. - Siz bilirsiniz? du. 
Lakırdıyı değiştirmek fikrile: Osman bey haftaya mutlak beıkliye- Yavaşladım ve büyük çınarın altın- Hareketlerine kendi gülüyordu. Kah 
- Zannedersem içeride güze1 bir ceğini tekrar ederken direksyona geç- d'a durdum. Havada bir kuru ot ve ke- veyi ancak yansına kadar içebildi. 

uyku çektiniz. tim. Vildan •babasile öpüştü. Ayni tek- kik kokusu var. - Kalkalım. dedim. Geç ka-lıruya • 
Bir sert hareketle ibaşını salladı: lifi kızına da yapan Osman beye, genç - Hanın iskemlelerinde rahatsız o- lım. 
- Hayır! kadının ne cevab vereceğini bekliyor- lursanız kahvenizi otomobile göndere- Otomobilin yanına geldiğimiz zaman 

Elini uzattı. Ufukları işaret eder gi~ 
yolu gösterdi: 

- Gidelim! 

- Sersem gibi direksiyona geçtim. 

* Çeşme başında Süleyman beyi bul~ 
madık. Orada çadır kuran yapı işçiler! 
durduğumuzu görünce soltuldular. Blrl 
haber verdi: 

- Mühendis bey çok bekledi. Get · 
miyeceksiniz diye kamyonla gitti. 

Genç kadının yüzüne baktım: .~ 

- Ne yapalım? 
Düşünmeden cevaıb verdi: 

- Çiftliğe dönelim. Herhalde siniri' üstünde. Bir kitabda dum. yirn. ufukta kızıl 'bir küilçe haline gelen gü -
okumuştum. Kac.\mların sinirli zaman- Dedi ki: Kurşuni gözleri üzerime çevrildi .. ve neşe baktı . .Akiamm hafif rüzgArı etek- - Ne diyorsunuz? 
!annda onkın yatıştınmıya çıalışrnak - Ben söz veremem baba. Fakat be1- ibir sıçrayışta yere atladı: Ierini o'kşuyor. Altın saçları tel tel u- Başını salladı ve tekrar etti: 
tehlikelidir. Huy edinir. vakitli vakit- Ii olmaz. Belki daha evvel gelir ve bel- - Yanınızda bir Anna BelJa istemi- çuşuyor. Kızı:l akşam güneşi pembe yü- - Çiftliğe dönelim. 
ıiz şımarırlar. Kendi hallerine bırak- ki günlerce kalının. yor muydunuz? zünde nefis bir saıbah güneşi yaratmış- Bir daha teıkrar etmesine hacet bı 4 

malı.. Osman beyin ~is ve ürnidle titre w Heyecana d~eden hatta yüzüne tı. Bütün hatları o kadar lezzetle rakmadan direksyonu kırdım ve batan 
Onwıla fazıla meşgul görünmiyerek şen bakı.ş1arı önünde hareket ettik. A- bile balanıyarak sükfrnetle cevab ver- meydana Çıkmış ki bu pembe aydınlık güneşin ~niş ovada bıraktığı pem!b• 

otomobile doğru yürüdüm. Osman bey yağımı gaz pedalinin sonuna kadar diın: yüz renk ve ~ yaretılm1' gfıbi ha- toz bulutları arasına kurşun gibi atı .. 
kızının nezaketsizliğine sıkılmış gibi: bastım. Sür'at düz yolda yüz yirmiye - Evet, fakat her zaman için. yalt bir şe'ldıl almıştı. Da.yanamadmb d.ık. 

- Bugün hiç de eğlenemedtk canım. kadar çıktı. Minimini spor i.Skarpinlerinin topra· so1rul:dum ve dedim ld: (Arkan vor) 
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son Posta 

Kuleli genç 11>orcu.1ar geçid resminde 

Atletizm ·miisabakaları 
çok zevkli ve glizel oldu 

Atletlerimiz Rumen ve Yunanh rakibleri yanında çok iyi dereceler 
aldılar. Yalnız iki atletimiz beklediğimiz muvaffakiyeti gösteremedi 

Sayfa 9 

Kuleli asBeri lisesinin 
su soorıarı bauramı 

Dünkü. !"üsab~k~lar çok güzel ve heyecanh oldu. ı 
Geçıtt res~runı generallerimizde seyrettiler 

Ktile(li Lisesinin 
beşinci su sporlan 
bayraıru dün mek -
teb önünde hazır -
ianan mahalde bir
çok davetlilerin hu
zıurile yap.d:mış ve 
bşşta.n sona kadar 
muntamm ıbir ıJe -
kilde devam etmiş .. 
tir. 

Müsa'baıka maha!l 
'li hususi tertibatla 
hazrrlan<hğı için bü
tün hareketler bir 
intizam dahilinde 
cereyan etmiştir. 

-

Mfu;a.lbaka1ara sa· 
at 15,30 da Kuleli, 
~iz, Ma1tepe U-
84\eri taıebelerinJıı 
iştira.kile ve bir ge
çid resmile başlan .. 
dı. Generaller, tale
ibeyi te.fliş ederek 
hatırlanm sordu - Tam techizatla atlıyan Mr talebe l'Udan çıkaTken 

lar. 
Bütün tal~benin iştirakile İstiklll 

marşı söy lenıerek müsabakalara baş -
landı. 

İlk müsabaka 1 O metrelik kuleden 
atlamaktı. Bu hareketi altı genç mu -
vaffakiyetlıe yaptl'- Küçükler arasında 
yapılan suda yumurta müsabakasını 
Öm€-r kazan& 

Elbise ile suya e.t1amada Fikret ve 
Cemal ilk hareketi, Hıüsnü ve İhsan 
ikinci hareketi. Salahaddin ve FAyzi 
üçüncü hareketi yaptılar. 

Ebbise i1e mukavemet müsabakasına 
75 sporcu girdi. Bunlardan yansı su
da 1 saat 25 dakika ka1arak gü?.el bir 
muvaffakiyet gösterd.i1er. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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10 Sayfa SON POSTA 

Yapan: Orhan Ural --

itaıya Japonyaya ldralık Uter veriyor. (Gue~en> 

Salamon - Demelı 6amı n i~ •epctlendin amma biz zaten bu ticareti yapmazdık ki ..• 

- Mühim bir ıey keılettim. 
yaıadık. 

- Keılettiğin nedir? 
- Bizim Bay Sabahattin Ta • Zamane çocuğu - B öyle6i daha Joğnı! 

rabyaya taıınmıı, bu Pazar da 
ona gideriz. 

Bugünkü genç kızlar için en kolay ,eyler. 

Belediye, BrlecUyel-er Ba..nk'lSından para almağa 
ba.şlıyl')r . (Gazeteler) 

Belediye Reisi - Aca~a hangisini daha eooel 
•u.turaam? 

.. 

L..._ ________ _.. ______________ ....,, 

Bugünkü genç kızlar için en giiç ıeyler. 

- «Erenköyn ııe civarı ycıile boyanacakmıf 
- Tabii •• Mazhar Oıman ağabeyimiz.in orada 

kötkü var .• 

Temınm t, 

Bekir erkeklerin 
iddia ve ithamları 

(Baş tarafı 8 inci sayfada) 
Kız san'at mektebinde ev işlerı öğre -

nen tir genç kız. ihtiyaçlarının bir çoğu. 
nu kendi elinin emeğıle temin edebile • 
ceğine nazaran, kırk, elli lira maaşlı bir 
enke'kle teşrik! hayat etse. bugünkü şe 
rait dahilinde fakır, faka~ mes'ud bir yu. 
'Va ku.rahihr. Amma, orta mektebı bitir -
dikten sonra san'at mektebini de ikmal 
eden bir genç kız evlenme çağına gelin. 
oe, yülksek maaşlı koca, mevkih eş an -
yor. Süse gelince: 
Mesleğim dolayısue hayatımın bir kıs.. 

mını İst.anbulun kenar semtlerinde bir 
kıısınına da Beyoğlunun hemen ortasında 
geçirdim. Her ikı muhitte gördüklerim 
lbc-ni şu neticeye ulaş!trdı: 

İstanbulun her tarafındaki kadınlaı· 
süse düşkündürler. Kazançları az olan • 
lann e§leri. gördilklerinı yapamamanın 

ıitU"abını akşam kocalarına çektiriyorlu. 
Akşmı eve yorgun dönen ckek için böyle 
bir vaziyetle kUJllaşınak hiç te hot ka.. 
çan bir teY değildi:-. Bu teessürün sebe • 
bini bilir, soramaz. Elinde olmadığı için 
de is'at edemeT.. En fakir 1e1I1tlerde, çC\. 
luğumın, çocu~unun rızkından keserek, 
süse sadeden kadınlar pek çoktur. 

Süs merakı, her ne kadar erkeklerde 
de varsa da, kadınlarda ifrat halindedir. 

ilstediği bir robu korasına yapbrama • 
dığı için huysuziu.k eden, kavga çıkara.'l 

kadıına ftoo.tli ve kanaatkar demek bir ha. 
ta değil mi.d\r? 

Bütün bunları görüp. işittikten sonra 
kendisine miinasib bir e~ buluncıya ka • 
dar evlen..'lllyen her bekar yerden göıte 
kadar haklıdır.> 

e Cemal Tunçbilek (Trabzon): 
cEvlenmek istıyorum. Fakat gel de 

evlen .. Kız babaJarı, kızlarım turfanda 

bir meyva gibı en yük.sek fialla satmak 
istiyorlar. _\deta kız mezada çıkıyor. E!l 
çok kim nıasrai eder, ağırlık verırse o 
ağır !basıyor. Bu kötü adet, ne. iğrenç hır 
zihniyet mahsıilüdür. İyilik. dü. 
rüstlük, namus, aıhlak aranını • 
yor da, müstakbel damadın ke. 
sesi araştınlıyor. Bunun cezasını kız • 
lan çekmiyor mu''·· Bir km seven erkcr 
meCbur :>luyor. bor·~ harç edip, kız tara. 
fının dileklerini yerine getirmeğe.. ı::v • 
lendikten son!'.ı bn borçları ödiyeceğiz. 
diye ikisi de sıkıntı çekiyorlar. 

Bu adeti memleketten söküp atıncıva 
ıkadar, birçok parastz bekarlar evlene • 
miyecekler, ev!enm~yecekler •. Ben me • 
sela •• Bir aıle geçindirece't derecede ka • 
zamyorum. Fakaıt öyle ağırlık verecek, 
düğünler yapacak, yanı ıkız babasının 

kaprisine harcıyacak param olmadığı i;in 
evlenemiyorum.~ 

Açık muhabere 
e (X + Y.) rümazile melıtrıb ya

.zan olmyucumaza~ 
- Siz de takdir edersiniz ki, cG:>n!il 

~leri. ıaitunumuzdı çıkan o mektuban 
mevzuu. ba-hsedilmesi doğru olaımır.. Ni. 
hayet o mektub daha hususi bir mahiyet 
taşır. Bir derdleşrneyi oradan alarak :,,.)~·
le urnu.m1 bir rneseled~ muaheze vesıle~i 
yapmak. rak.ib1erinizı yere vurmak için 
yaıka1anmış iyi bir fırsat değildir. 

e «Erkek lisesinden Cevadn im
zasile mektub yazarı gence: 

- Henüz 16 yaşındd olduğunuzu sCly • 
lediğinize, mekteb talrbesi bulunduğu • 
nuzıı da ilave ettiğmiz.: göre, cevabı'lızı 
neşretmeği dogru bulmadık. Bu yaşta bu 
derece bedbin olmanızın doğru olmadı . 
ğuu söylersem, bana gücenır misiniz? 

.Vı.ı. •• Sa •• Co. 

Hergün : Arabistandaki ı 
kaynaşma 

İzmit batakhğı 
kurutulacak 

ı Rastal'af1 2 nci sayfada) İzmit (Hususi) - İzmit 'körfezinin 
le olmakla lbera'ber Arabistand.1 bir kay. nihayet bulduğu saha, büyük ve geuiş 
naşma dl<luğu muhakkaktır. bir batakltktır. Bu müthiş bataklık, eh 

İslfuıun. Hk hareketi de çölden çıktı. rin havasını ifsad etmekte ve sağlığı ü
Bu hareketi y.apa.n büyük insan. Hıcaza zerinde müessir olmaktadır. 
yeni fikirleri Şama gide gele getirdı. Bir zamanlar. bu bataklığın kurutul
Şam ve Kudüsten kaçmaya me~bur o - ması ~Çin teşebbüsler yapıldı. HattA, 
lanlardı.r ki Mekkede onun etrafında top bu teşebbüs kuvveden fiile de çıkarıl -
landılar ve onunla elbirliğı yaptılar. Fı. dı. Yüz binlerce lira bataklığa gömül • 
listin -re Suriye o zaman da müstemleke dü, kaldı. Fakat gene de İzmitin bu 
idi, bugün ~ müstemlekedir. Bugün de müzmin derdini halletmek bir türlü 
Cidde, Mekke ve Riad'da bir çok Filis - mümkün olamadı. 
tinli ve Suriyeli siy~t mülteC!st var - Milli Şefimiz, evvelki haftalarda şeh 
dır. O gü.n de çöklen çıkan her siyasi ha. rimizi şereflendirerek büyük tezahü -
reketın hedefi denize ve bilhassa Akde. ratla geçerken. bel€diye reisimiz, İnö -
nize çıkmaktı. B•n de öyledir ve ya - nüne. körfezin bu sağlık davasını izah 
nn da öyle olacaıktır .•• Vesaire vesaire, etti. Devlet teşkilatı ile kurutulmasına 
0 gfrn mevcud olan hiit:.i.n şartlar. bugün emir ve müsaadelerini diledi. 
de mevcuddur. Bunun için en müstakil Cümhurreisimizin, İzmitlilerin bu 
Arab Kralı ve en müteassıb Arab mül • içli derdi ile meşgul olacaklarını va -
tec.isi ve cen VelWıa-bi• müsluman olan deylemeleri halkı, minnet ve şükran i
İhnissuudun Alkdenizle İran hududları a. çinde bırakmıştır. 
rasında tek, müstakil ve müttehid bir A- İzmit körfezi bata'klığının kurutulma 
rab Krallığı ku.r:mak is!emesı gayet ta • sından sonra, İzmitin havası ve sağlığı 
bii .görünür. Ondaki bu meylin derece - normal bir şekle girecektir. 
sini gösteren hadiselerden biri olmak ü • Yenicuma camii ile, Ulugazi okulu 
1.ere, üç hafta evvel bir hBıse dikkati • gibi, iki büyük mabedin bulunduğu ve 
me çarptı: civar mahalle halkının sakin olduğu bu 

Araıb g~telerindP., İb·ıissuudun Fi • saha kurutulduktan sonra, şehrin en 
listin işlerine k.at-şı Iakayi bulunduğu kıymetli semtlerinden birisi olacaktır-
halkkını:la bazı !haberler neşred4.mesi üze • 
rine, deriıa1 mcaz hükümdarının b~tün Samsunda eskı sporcular 
mümessili~ te]çafüırltt mektublarla ?~ arasında yapılan futbol maçı 
zetelere muracaat ederek bu havadısı Samsun (Hususi) _ Mütekaid futb"l-
şiddetle tekzib ettiler. Hatta bununln da culıa.rla- lise mütekai1 sporcu muallimleri 
kalmıyarak, Filistinin müdafaası Suudi arasında yapılan mac cidden çok neş'ell 
devletinin esas siyaseti oldu~u hakkında olrn~tur. J_,ise sahasında yapılan bu ma. 
her tarafa teminat dağıltuar. Demek o - ça şehriırnlzin en güzide simaları işt ır::k 
luyor ki Hicaz devleti, yavaş yavaş A - etmiş bu!unuyordu. Maç.t iştirak edl'n 
rab!ılk daıvasının mürla;faasını bizzat eli. mütelkaid futbolcuların arasında bel"dıve 
ne atıyor. reisi ddktor Necmeddin Dlvitçioğbı, lıs<' 

Bu hareketi, İngiltere ve Fransa layık müdüırü Ömer Beygo, vilayet gaze!e~l 
olduğu ehom:miyetle takib eaıyorlar. başmuharriri Vedad Ürfl, varidat müdür 

Bir.kaç neşriyat merkezı etrafında top. ve atletizm ajanı Suad, beledıye d ıktLlru 
lanm1ş o!an Araıb matbuat· dikkatle ta - İrf~ g:Umrilk müdür muavinı Fehmi, 
kiıb edildiği zaman gö:-i.ılüyor ki Arabis. sabık sefaret başkat:hi Rıfat. iktısaci m .ı. 
tanda gayet cid'dt bir kaynaşma hakıka. düriyetinden Abdülhalik. dektrik ve su 
ten mevcuddur. Burada tafsiI:ıtı çok u - işletme müdürü mühendis Nad, li • 
zun sürecek olan bu kaynaşmayı, bir çok se mn.ıal imlerinden ve Ticaret 
defa söyl~ğim g~i. ?izim de e~em~i - mektebinden birçok muallimler gö 
~tle tmb etımemız hzımdır. Bır :mud - ze çarpmakta idi. Bunlar anı • 
det daha geçerse Arabıstan bizim için! •ında pek te mütekaid telakki cdi e _ 
Çin ka~ar ~~ul bir mernlek~t .. ha:~ne miyeookler de göz~ çarpıyo:- ve yorulmı. 
g:lebını:'. çun:kü on:ar~a. olan but~n kül • yanlar oluyordu. Bılhassa maç sonunda, 
turel munasobetlıerım1zı kaybettık. kazanan tarar!a verilmek üzer<.' yapt1r1 • 

vftuklllin (JJ;.l!'}Sn laın 25 kuruş kıymetmdeki kupanın tcv. 
~ii töreni çok neş'eli olmuştur. 



17 Temmuz 

Maarif Şôrası bu sabah 
ilk toplantısını yapıyor 

(Başta.rafı l inci sayfada) 

yapılacaktır. Toplantılar 1 O ~n kadar 
devam edecektir. 

Görüşülecek meselelere aid rapor 
ve teklifler Veikalet tarafından kitab 
halinde bastırılarak şfira toplantıla
nn<la !bulunacak zevata. bu husustaki 
noktai' nazarlarını hazırlamalan ıçın 
1 5 gün evvelden gönderilmiştir. Şılra 
toplantılarında bulunmak üzere şehri-
mizden davet edilen Maarif Vekaleti 
umumi müfettişleri •. üniversite Rek • 
Wrü Cemil Bilse), Fakülte dekanları, 
Edebiyat Fakültesi profesörlerinden 
Mustafa Se'kib. Tıb Fakültesi profesör
lerinden Akil Muhtar, Fen Fakültesi 
profesörlerinden Kerim, Hukuk Fa • 
1rültesi kara ve deniz tarihi profesörü 
Hiriş. İktısad Fakültesi iktısad ve ma-
liye profesörü Nöymark, Güzel San'at· 
~ar Akademisi profesörlerinden Zeki 
Sayar, Çallı İ.brahim, profesör Sadroj-
din Cehil, İstan•bul Kız San'at mekte-bl 
müdürü Salih Şevket ve diğer murah-
haslar evvelki gün ve dün Ankaraya 
hareket etmi~erdir. 

Komisyonlar 

Ankara 16 - Maarif Şurası 17 Tem 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 

nu, neşriyat komisyonu, beden terbi -
yesi komisyonu. dilekler komisyonu. 

120 maarifçi 

muz 1939 Pazartesi günü saat to hu - Şuraya merrlleketin muhtelif yer _ 
çukta İsmetpaşa Krz Enstitüsü kon -

}erinden ve müesseselerinden yüz yir-
ferans sdlonurfda çdl~an'na başlı- mi maarifçi iştirak etmektedir. 
yacaktır. 

Şfıranrın ayrılacağı on iki komisyon Çalışmalara tahsis edi~n !smetpaşa 
şunlardır: Kız Enstitü.c:ün<le gerek ŞUramn, ge-

SON POSTA Sayfa 11' 

Suriyenin dört 
tarafından · Şama 

doğru memur akını 
aldı yürüdü 

Gizli Haberler 
(Ba.,ıarafl 1 inci ~ayjcıda) 

Hitler Danzig'e aid kat'i 
plamm tesbit etti 

Şam 12 (Hususi muhabirimiz yazı • f 
) S 

L..J!dis 1 r n....f ·ıcesı'nde basıl ransız garete1eri haber veriyor _ 
yor - an ıw e e ~· ]ar: 
olan yeni ~ziyet üzerine bütün Suriye. . . .. . 

... • d di Suriyenin is. Berlmde !bulunan ecnebı muşahıdle-
ı de su:künet -evam e yor. . ed' d:-ı·ı . 'k t - H" 1 ·1 . • -

1 
. büs' b" ı- ya düşmü~ nn ın ı~ en anaa e gore ıt er 1 e 

tıklal umid erı u un su ıt .. • ] • • D · ' ·a ı· 
~ , ·k: tl r ve tazal _ mUi<lvır ermın anzıg e aı p anlan 

olmasından uıoıayı şı aye e k t'' tl tesb't ed'Jm" t' 
ICımler devam 'fımekle beraber herhangi a ıy~ ~ ı 1 ış ır. . 

. b 1 b · h re ket vaki ol. Parıs ıle Londrada bam kımseler 
bır suret;,~. ey.e.can ı ır a Danzig ihtilafının daha ziyade :ktısa -
muş değiruır. di h' t" - · d d k b 

H ftan Sur
. rları akın a. ma- ıye ı uzerm e urara u me -

er tara ıye memu 1 ·· bet'l b' ·· ke · 
kın Şaana geliyorlar. Laz1dyede, Elcezi .. se e munase . 1 e ır muza re Yapı-

d ,.,_,beld k 1 1 '"'ni ma _ sı açmak lehınde bulunmuşlardı. Ber-
re e, '-A:· e uru muş o an J- ı· b h"d' d . t'f d tm..ıı- . t• 
ı..-1ıi . .A.t 'd 1 · ilk işleri su. ın u a ıse en ıs ı a e e t:K ıs ı -
ıwu ve mwı a.r ı are crın Leh. t ibest şeh" .. · 0 riyenin mer.kezi hükumeti tarafından ta. yor: ı~ arun .sen 1 ~ ~zenn e 

· ed'l 1 · d n çı'·--rak bulunan ıktısadı haklarını lıkıde et -
yın ı en memur arı ış e 1u1nı • • . w . . 
bunl 1 · hallinde memur- mek ıçın yekdıgerı arkasından tatbık 

arın yer erıne ma n . k b' .. .. db' l d · d'l 
lar tıaryin ctanek oldu. İşlerinden çıkarı -ı ~ıJ~cc ır suru te ır er erpış e ı -
lan memurlar kafile kafile Şama gele - mıştır. 
rek hüktımetten yardım istiyorlar. Berlin_ ~~eti bu _tarzda hareket 

Gazeteler Hatay ahvali hakkında da ederek· ı~ıncı. derece bır mes:ıe JÇm 
yanık serlevhalarlıl maliimat veriyorlar. harb tehlıkesıne atılmanın dogru ol -
Bunların rivayetlerine bakılırsa, yeni mıyacağı kanaatini Parisle Londramn 
~raziyet üzerine artık Hatayda oturmak Münihcfl~ne ~rmek arzusundadır. 
istemiyen Ar~, Ermen;, Kürd bazı ai • Ve~ay m~ahed~ine göre Polo~ya 
lelerin Halebe hicretleri devam ediyor _ devletı Danzıg'de uç iıakka maliktır. 
muş. Gazete havadisleri bu suretle Ha _ 1 - Gümrü'klerj ~ontrol etmek. 
tayı teJ.keden1erin mikdarlan hcrgün 2 - Liman i~aresine bakmak. 
yüzlere baliğ olduğunu iddia eaiyorsa da 3 - Şimendifer idaresine nezaret 
bunun çok müıbalagah olduğu muhak - etmek. .. 
kaktır. Hatayda Arabr.anın rağbetten Danzig'de gümrük memurları ote -
d~tüğü şikayoti de bunların başlıca a • denberi Lehli müfettişlerin kontrolu 
cıklı neşriyatlarmı teşkil ediyor. Ezanın altında çalışırlar. 
Türkçe okunması Jıakkında müezzinlere Danzig senatosu pek yakında hu üç 
tebliğ.at yaıpılıdığını yana yakıla yazan sahada tedbirler alarak Polonyanm 
gazeteler, hattta mahkemelerde bile A • hu'kukunu tahdid edecek, nihayet ta -
rab dilile şdhadet yapılamıyacağmı ilave mamen ortadan kaldıracaktır. 
ediyorlar. Halbuki Türk mahkemelerin. Demek oluyor ki Danzig meselesi 
de Tii'rkçeden başka her dille konuşula.. cımah~Ji> d' arak kaldığı müddet~ 

V-arşo'-'a lhükı'.irnetinin tecavüı..e mü -
saatle etmiyeceği hududu tayin etme
si güç olacaktır. 

İngiltere Başvekilinin söylediği SOL 

nutuk Berlinin lbu planını !kolaylaştır· 
mıştır. 

• 
• 

Almanlar ticari vaziyetlerini 
nasıl gösteriyorlar ? 

J ngiliz gazeteleri haber veriyor • 
lar: 

Beyn~!nıilef tichret mütclıassıslan
nın kanaatine 'bakılacak olursa, Alınan 
lar ticaret sahasındaki kazançlarını şi
şirmc'ktedirler. Son iki ayda, Alman -
yanın mubayaa ettiğinden fazla hari -
ce mal sattığını gösteren müsaid cet -
veller neşretmişlerdir. Halbuki, mü _ 
tehassıs1ar ibu cetvellerde mesela, it _ 

halat gruplarının kavdedilmemesi gibi 
bir takım hatalar bulmuşlardır. Bun -
1ara göre. müvazenede zikredilen ib -

racat maddeleri arasın<la. yalnız bu -
gün'kü ihracat değil. müstakbel ~ipariş
ler de vardır. 

..... 

• 
lsveç ordusunun manevraları 

1 ngiliz gazeteleri haber veriyor • 
lar; 

İsveç ordusu bu iki ay içinde Kral 
Güstav'ın b~kanlığında müşterek ma 
nevralarda bu1unaca'ktLI'. Kara, deniz 
ve hava ordusundan müteşekkil on 
sekiz ıbin kişilik bir ordu 19 Eylfılden 
23 Eylfıle kadar Stokholm civarında -
ki sahil mıntakalarında bulunacaklar -
dır. 

Plfın komisyonu, ilk öğretim komis - rek komisyonların çalışması için icab 
yoou, orta öğretim talimatnameler ko- eden tertiıbat alınmı~tır. Komisyonlar 
misyonu, orta öğretim programlar ko- öğleden evvellcrı 9-12 ve öğleden son
misyonu, teknik öğretim ticaret okuJ - ra1arı 14,30 - 18 saatleri arasında ça -
ları komisyonu, teknik öğretim san'at l~acaklardır. Komisyonların tetkikleri 

bileceğini, aıncırk bu takdirde tercüma • ===== ==========================-

:~~l~~::~lt:::=:::·~:::: Fransız askeri heyeti Ankarada 
okulları Jkomisyonu, teknik öğretim kız tamamlandıkça hazırlanan raporlar u- ması üzerine Halebin iktisadi vaziyeti 
enstitüleri komisyonu. yü'ksek öğretim mumi toplantılarda müzakere edilerek büsbürun fonalaşmış bu1unuyor. Haleb (Baştarafı 1 inci sayfada) lerd/ir. Misafir iheyet, mihmandarla _ 
esas ve talebe ka-bul talimatnameleri karara bağlanacaktır. Şura çal~mala - ahalisi lbu vaziyetten son derecede müş _ Şıbot'tan mü,eşe'ldril beş kişilik bir rı albay Lutfi Köksaı. Fransız askeri 
Sromisyonu, ~~ük.~ öğtetim tedrisat rının 8-1 O gün süreceği tahmin olun • teki okluğu için Halebın de Türkiyeye Fransız askeri heyeti hüklımetimizle ve deniz ataşelerile birlikte saat 19 da 
ve imtihan talimatnameleri komisyo _ maktadır. ifü.ak edilmeGini ötedcnberl istemkte i . tema5 ve müzakerelerde ibu~unmak ü - Anadolu ekspresine bağlanan hususi 
~============================~~H~n~~hl~~~unym.rered~Ab~s~~n~ç~ilePrv~oola~ara~~rekcle~iş w 

Atlet.IZm müsabakaları çnk zevkı·ı ye güzel oldu sını ve eski ticaretinin de yarıdan fazla. listen şehrimize gelmiştir. Hükume - istasy6nda İstanbul Komutanı ve as _ 
"J sım kayıbetmiş olan Halebde böyle birce. timizin misafki olan Fransız nskeri keıi erkan tarafından uğurlanmış -

reyan mevcnd alınası gayet tabii iken, heyeti, Sir.keci garında İstanbul Ku • tır. 
(Bastaraf1 9 uncu sayfada) ısi su sporlan ajanl:ı.ğl tarafından tertib son zamanlarda Haleb halkı arasında do.. mandam Korgeneral Halis Bıyıktay, 

4Xl00 ba;Taık yarışı üç muhtelit takım edilen yüzme teşvik müsabakalarma hu Iaşan bu nevi fikirleri Türk propaganda. Merkez Kumandanı albay Cemal A -
araoında yapıldı. Beyaz takım 44 saniye gün de 'kalabalık lbir seyirci önünde sma atfetmek burada adet olmuştu. Ha. kan. mihmandar albay Lutfi Köksal, 
ile birinci gcidi. Karadeniz havuzunda devam edilmiş _ tayın Suriyeden kat'i surette ayrılışı Ha. Fransız sefareti erkanı, Fransız askeri 

Almanlar leh hududuna 
kimseyi 

yaklaştırmıyorlar 
Müsalbakalııırdan sonra galıiblere be • tir . Iebde-ki ilktisadf müş-külatı arttırdığı için ataşesi Genera~ VoiTin. Deniz ataşesi 

den ter.biyesi umum müdürü tarafından Bugüntk:ü müsabakaların teknik ne _ şikAyetleır büsbütün çoğalmıştır. Runu yüzbaşı Laal, İngiHz askeri ataşesi Ress 
müikafat'lar verildi. gören Suriye gazeteleri Halebdc Türk tarafından karşılanmış, istasyon inzibat 

ticeleri aşağı.dadır: propagandasının arttığı nakaratını yeni. ve polis memurları seliım resmini üa et (Baştarafı l inci sayfada) 

Ankarada dUnkU gUreş 
müsabakaları 

100 metre serbart: den dfle aldrlar. mişlerdtr. dan se~ şehre akın eden Naz.ilerin sa. 

l inci Ali Köpük devlet konservntu- Hatayın iadesine aict anlaşmalarda Tül' İstanbul kumandanı General Halis yısı gü.~den güne .artmaktadır. 
arından 1. 15 3/10, 2 nci Nejad Nakkaj kiyenin bu hususta sarih teminat vermiş Bıyıktay, Fransız heyeti reisile sami. Bugun de Şar~.ı Prusya hücum kıt'a _ 
GenÇ'Jer B. 1.26 3/1 O, 3 üncü Salim An olduğunu dUşünen bile yok~ur. mi müsafahada ıbuJunm\l.'l• kend\sini lann? me~sub yuzlcrce Alınan Danzige 

Ankara 16 (A.A.) - Muhtelif klüpler. karagücü. Türk ordusu namına selamlamıştır. gel~ışleroır. 
den 51 güreşçinin iştirakiyle bu gün de 100 metre sırtüstü: K Samsunda dihncilik yasak General Hutmıger, heyete gösterilen Dığen taraftan Pragdan bildirildiğine 
Ankaragücü sahasında güreş teşvik mü - 1 inci Kamil İçli Rakibsiz 1.30 3/1 O • . i i kabul ve büyük alakaya karşı mem nazaran Al:rnanlar Moravyada askeri h~ 
sabakalanns devam edilmiştir. Çok çe • 200 k baw 

1 
Samsun (Hususı) -· Şehı:- dahıJmde Y . ~kkü 1 · · b"1dirmiştir zırlıklaırına t:eımi vermişlerdir. Bilhtıssn 

. .. d l . 1 d d - b metre ur ga ama: ,_a,,._ ı'z'aç eden d'ı ·ı . ,. . ., nuruyet ve "'-T'" r ennı :t • Leh h d d k 
tın muca e eıer e evam e en musa a • u JAıl • ıencı enn men ı ıçı H t . · t· İstan u u mınta asına mücavir mahal 

· 1 · · N · d Nakkaj G l B ·ı~ . . ., _ . General u zınger ve maıye ı - -kalar şu şekilde neticelenmiştir: ıncı eJa emç er · vı "yetçe ,-e-;ıleı. d;rektı. uzerme polfs d .1 ı.... J'kt k d"l . lerde lhummalı bir faahvet göze çarp 
3 AA 3 İh "d" 1- - . . . bul Kuman am ı e ...,ır ı e en ı en- • .. 

56 kiloda: Ali Tomruk: A. Gücü. Halid ı ·"'"' /1 O, 2 nci san Telli Gençler B. mu ur uğünce esaslı tatbıka geçilmıştır. t b'll 1 d w maktadır. 
3 Al . · ne tahsis olunan o omo ı ere ogru -

Balamur Dernirspor. Mehmed Koç A. Gü üncü Natık Bal'ker Gençler B. ıl ve klmsesız olanlar~ yardımda bulu. 1 t 1. 't 'şl"'roı"r Alınan askeri makamları J .nh h du • l _,,_ .:ı·ı ·ı· 
1 

• . ca Perapa as o e ıne gı mı "' . ..... u • 
cü. 400 metre serb~·. nu ard'K ııı encı ı.ı:: yapma arına manı o - . . . H t . d" duna 20 :kilometre mesafede bulun 

=-~ lunma1ct.a b k 1 d 1 · 1 Fransız heyetı reısı u zınger, un an mm 
61 k ·ı-.:ı 1 · '·r stafa Beton A G" 1 • aş :ı yer er e!l ge mış 0 a"lw · · · k ı takalara yakla~mağı yasak etmi l d' ı uua: · cı '" u · >U- inci A1i Köpülk Devlet Konservatu- lard'a ınafrıallerine sevkedilrnektedir. Di. Sirkeci garında kendısını arşı ıyan ,ga- . -s • ş er ır. 

cü, 2. ci Habib Demirspor, 3. cii Hay - arı 7.30, 2 nıci Hali1 İşlek Ankaraı:rücü lonciJiği ;tiya-.:1 haline getirmiş olanlar zetecilere şu beyanatt~ ~~J~nmuştur:. Danzıg ordusundakı Almanların sayısı 
dar Ankaragücü. 7,43, 3 üncü Salim Kandemir Ankara- için ise takibat yapılara-= bunlar :ıdliyeye c- Güzel memlC'kctınızı 1lk defa zı- ~~şov~ 16 - (H;vas): Danzigdekl 

66 kiloda: 1. ci Doğan Demirspor, 2. ci gücü. sevlkedilmektedir. yaret etmiyorum. Bundan evvel Ha salahıyetıı. Leh mah:ılleıi, Almanyadan 
Rıza Ankaragfü:ti, 3. cü Niyazi Ankara • 50 metre küçükler serbest: tay meselesi müzakereleri esnası.n<ia gelerek halen Danzıg ordusunda hiımet 
cü. 1. jnci Natık Balkcr 42,5/11), 2. nci Bahkesirde armUd ÇOk bol Ankarayı ziyaret etmiş ve çok iyi in - eden Almanların mikdannı l"i iln 17 bin 

72 ikiloda: ı. ci CelUI Atik Halknv~ 2. ci Kcnnn Kıvı.lcım 44, 3/1 O, 3. üncü Muh . ,. . tıbalarla ayrılmıştım. Bu seyahatler ne t~~min etmektedirler. Doğu Pnısyası 
Aziz Kiper Ankaragücti, :1. cü Demir An sin Aksoy. Bahkesır, (Hususı) - Balıkesı:de tiresinde Türkiyeyi ço'k yakından ta- hucum kıt'alarına mensub 400 kişi ser • 
karagucii, Atlamalar: bu ) ıl armud pek faz)~ ol~u~.' bu ?.'11~~ mmış ve Türklerin dostıumınu kazan- bc>st şehrin hücum kıt'alannı takviye f .. 

79 kiloda: 1. ci Vahid Ankaragücii, Bülend Gençlerlbir1iği rakibsiı. den fiatlar da çok duşrnuştur. Koylu mrş oldui!um icrn çok bahtiyanm. çin Danzige gelmistir. Keza Dnnzig so • 
2. ci Mahmud D. Spor, 3. cü Ahmed ve halk bundan istifa.de etme'kte ve ~l Dünyanın en kuvvPtli ve mükemmel kaklannda motosiklet üzerinde üniforma 
Muhafız. S d bol armud yemektedır. Armudun kılo- m>'kerl<-rinden mürekkeb olan kahra • lı Rayşver askerleri de görülmektedir. 

amsurı a Kızı'av haf1ası 40 paraya !kadar sntıımaktad·r. ...J1_ <l k" b 
87 kiloda: 1. ci Seyid Abmed D. Spor. su man Tüm. or usu er anmı u defa Alman - Leh ikhsadi münasebetleri 

2. ci Halil Muhafızgücü, 3• cü Nazmi Samsun (Husu.c;ij - Srırr.sunda Kızıl:ıy d h f tekrar 'Ziyaret cdeceeim için fev'ka1a - d r 
Muhaf11.:gücü. haftası içten gr•len bir al:.ika ile kutlan • Ba~ıkesir e gece aya 1 de mes'ud ve müftehir ibu1unuvonım. v 6 ü:1°r mu? 

Ağırda· 1 ci Hüseyin Ankarngücü, mıştı.r. Haftı:ı, Halkevirıde toplanan K! - Balıkesir (HususO - Yaz gecelerni'l An'karaya gidiyoruz. Ne kadar kalaca- p 1 arşovaAll ~ ·~k-- L~h matbuatı. 
· • zıJ do t.1 k'l · w · k ! ı · 'b ı b 1 v h .. bell" d w 'ld' · o on ya - m .. nya ı tısadı münasebet • 2. ci Naımk D. Spor, 3• cü Şükrü D. ay s armı~. teş ı ettıgı a ı cnın kısa olımasmı nazat'ı ıtı ara a an e e - ~1m1z enuz ı egı ır.> 1 . d ıb" d" 1 k .....:ı· . . · tel erın e ır :ıze me aydı::uıyorlar. Al 

Spor. önde Halkcvi bandosu olduğu halde Ata. diye, şehirdeki sınema. gazıno, o V'! Fransız heyeti reisi saat 1 J e kadar manyadaki donmuş Leh kred'l . h. • 

Yapıalill bu güreşler1·.... netı'c"'".;nde türl< heykeline giderek :öreıi yapılmns•le çarşı kahvelerinin saat 24 de, hanlMla, Perapalas otelindeki dairesinde istira- tt 1 t B 
1 
erı ıı:a • . ., ·= . . d 2. k sus sure e aza mış ır. unun sebebı Al. 

L'ü:plen'n P""'anları ve derecelen· tesbı't başlamu: .. Kızıla.v namına kunırr. başkanı mahalleler kahvelennın e ;; e adar hat etmiş ve sonra İstanbul kumnnda- . 1 Leh 'h ..ı ...... 'Y7 , ka . . rnan~aya yapı an ı racatının azal 
edilmiştir. ddktor Alaeı:ldin Gilndem tarafından hi?y açık bulunduru.masma rar verrnıştır. nile Merkez kumandanına iadei ziya - masına mukabil Polonyaya yapıaln Al : 

Ankar3€iicü birınci 20 puvanla. kele bir çelenk konmuştur. Bütün hafta Askeri mahkemeler reislig"'i rette bulunmuştur. rnan ihracatının zayıflamamasıdır. 
Demirspor ikincı le puvanla, hemen her gfüı Halkevı radyosu önilnde Fransız heyeti öğle yemeğini Pera - Bu mikdarları seviyelerine irca için 
Mu.hafızgücii 4 puvanla ü~Jncü ol - muhtelif hatıbler tarafından Kızılay mw Balıkesir (H~si) -:- ı_c.oıordu kumar. pal~s otelinde _yemi~ v~ öğleden sonra Ağustoota ekonomik görüşmeler yapıla • 

muşlıardır. zulu lronfuranslar verilmiŞ', haftanın son danlığı vazlfesı!e şehnmızde buluıunalc. şehırde kısa ibır gezıntı yaptıktan son- cağı zannedilmektedir. 
Karadeniz havuzunda dUn günü de Park aile gazinosunda ibütün So. ta olan Km·generaı Kemal Doğan asker! ra akşam üzeri Tqphane riıhmında Alman _ Leh ticaret anlaşın .1 d 

listlerin ve müzik ve varyete heyetinm mahkem~ler reisliğine tayin edilerek YC!- kendilerine tahsis olunan Genel Kur- piş edilmiş olan bu görüşmele~~~ \:en 
yapılan JUzme müsabakaları iştira'kile yapıla'l müsamere çok par!ak ni vazifesine bqlamak ürııere Ani:araya may ~anı Mareşal Fevzi Çakma - üç aıyda bir iki memleket arasında'kt 
.An.kara 16 (A.A. ) - Beden tel"biye- olmuştur. gitmiştir. ğın motörile Haydarpaşaya geçmiş - mübade!e plafonunu tesbit etmektiF. 
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Madam Colif koltuğuna iyice yerleş • 
tikten sonra: 

- Evlenmek mı, dedi .. en eskı oyuu. 
lardan biridir. Adem babamızla Havva 
anamızın icad ettikleri zamandanberi rf'..ı.. 

riip giden bk oyun .•. Haremlerde ki sul -
tanlara, cariyelere ne buyurulur?. Bı:.:1 
buına evlenmem demem. Hele şu Holıvu. 
dun film artistierinin yaptıkları kepa • 
zeliklere bir evlenip bir boşanmalarına 
ne dersiniz? .• V !:! buna izdivaç ismi wre. 
bilir misiniz? Hiç zannetmiyorum. Benre 
hakiki evli!.ıme~\~ manası, iki insanın, 
karı koca olarak 30, 40 sene birbirlerile 
bağdaşmaları, çoluk. çocuk sahibi olma. 
lan ve kentli boylarına kadar yetiştirdik. 
leri yavrularıııın mürüvvetlerinı gbrmı::. 

leridir.:ıt 

Madam Colif uzun boylu, iri yapılı bir 
kadındır. 60 §lna merdıven dayamış ol • 
masına rağmen, zevk ve safasına düş . 
kündür:. Gergın yanakları pembe, pem • 
bedir. 40 yıllı~ evli!ik hayatının kendı • 
sini çöktürmediğifü bir bakışta anlıyalıi. 
lirsiniz. 

Madam Colü dudaklannı çevreliyen 
bir tebessüml.a sözüne devam etti: 

- Ben dört kızımı da büyüttüm ve ev. 
lendiırdim. İşin garib tarafı nerededir, 
bilir misiniz? Dört kızımın hiç te taoH 
demni~cek bir iekilde evlenişleri.. An. 
la tayım: 

ıllki.m, ,5arlot ço·k tuhaf bir kızdı. İs • 
tediği zamanlar kuzulaşır. ldeta bir mc. 
lak olurdu. 1'"'a-ka~ hazan. da babaları tu • 
tar, yapm1dıg1 densizlik kalmaz, ve beni 
ağlatırdı ... 

Da:ha küçüit yaşındanberi ne yaJT1an 
bir .şey olacağı belli idı. Öyle ki, on altt, 
on yedi yaşi.anna bastığ~ zaman • zam.-:. 
ne çocuğu bu~ •• - erkek~er onun peşine 

düşecEğine, o delikanlılarm arkasına dij~
tü. Bari, kibatlaril" görüşseydi, pek o 
kadar canım yanmıyacaktı. İçlerinde Arı. 
derson isminde birisi vardı. Yaradılıştan 
fena lbir çocuktu. Serseri ruhlu idi. Dah 
14 yaşında i!ten bir bisiklet hırsızlığı yii. 
ziinden karakollara düşmüştü. 

Ben açık fikirli bir kadınım •• Kızımın 
işlerine karışmam. Fakat bu sütü bozuk 
halita'!'lm Şarlotumun öi:.- müddet yüzüne 
güldü1kten, va keyfini sürdükten sonra 

- Uzun ·boylu. güzel bir adam mı? 
- Uzaktan öyle görünüyor. 
- O hande Eminedir ... Çünkü bu-

gün Hayri amcasının bir yeğeni gele -
cckti. Mükerrem Alp, onunla beraber
öir. 

- Emine hanını bu Mükerrem beyi 
tanıyor muydu? Yoksa yeni mi tanış· 
tJ.lar ... 

- Mükerrem ondan on yaş kadar 
büyüktür. Fakat buna rağmen ikisine 
çocu'kluk arkadaşı diyebiliriz... Babası 
generaldir. Ekseriya Eıninenin babasi
fo as:ni yerde buQundular. Mükerrem 
Eminenin doğduğunu lbilir. 

Osman Tezcan bu izahatla teskin ol
mamıştı: 

Fikri Ertekin ise onu methetmekte 
ôevam ediyordu. 

Çünkü onun !kızlarından birine talib 
olacağını ümid ediyordu. General AJ.lp 
gibi bir adamın oğluna kız vermek ne 
büyük bir saadet olurdu. 

- Çok mükemmel bir delikanlıdır. 
~vrupada tahsil etmiştir. Hariciye me
murudur. İnce, 'ki.illtür1ü bir genç ... 

Zavallı Osman Tezcan bu medihleri 
işittikçe biraz daha kır.arıyor, biraz da
ha terliyordu. 

Böyle •bir gençle rekabet etmesine 
-vr2'ka'bet mevtuı.r balho'lursa- imkanı 
YQktu. 

Genç krzla güze'l delikanlı· kendileri
ne gitgide yaklaşmakta idiler. 

Tütün, üzüm. incir ihracat tacirinin 
bu ince hariciye rnemurile rekabet et
mesi ve ona galib gelmesi. .. 

Bu olmıyacak ıbir hayaldi.Kendi pa
rasının. böylle bir rakib ikarşısında ne 
kı' meti vardı. 

Onlar yaklru}tıkça delikanlının bütün 
güzelliğini görüyordu. 

Harikulade iyi giyinmi~ti. Uzun boy
lu, geniş omuzlu, ince be11i dar kalçalı 
bir gençti. Matruş yüzü, eski bir heykel 
çehresinin muntazam hntlarını göste
riyordu. İkisi birbirlerine ne kadar da 
yaraşmışlardı:. Onları gören Osman 

İm:r:ı.k bir oyuncak gibi onu atacağından 
korku.yordum. Onun için, bir gün kızım: 

- Anne, Andersonla evleniyoruz! •• de. 
yince içim rahatladı, itira:r. etmedim .. Ni. 
k.Mıta ke:-amet vardır. Kızın1 onu çel~er 
çevirir de, fen:ı huylarından vazgeçirir. 
O da alnının teriıc? para kazanır, dıye 

~i avutaraıt <lüğün hazırlıklarına 

koyuldum. Faka~ gene de, damadım de • 
meğe sıkıldığım bu hayHızın, kızımı bcrı. 
baht edeceği düşüncesi kafamı burgu g:. 
bi yiyordu. 

Bir de haktını, kız'..lTlla damadım ola • 
cak herif gızlicı'? evlcnmişle· .. Halbwt:, 
ben mürüvvet görmeıe. sevdasile, tcrzıye 

~biseıler, ~ıçckçlyeı buı~etıer, pastacıya 
da şekerler mı ısmarlamamıştım .• Ne Y'l. 
payını anaydur.. •. Çekecek çilem varmış, 
dedim ve sustum. 

İlk zamanlar, kızımla kocası dört bıı~ı 
mamur bir saadet içinde yüzdüler. An. 
demon, onun hır dediğini iki etml-:di. 
Şarllotu, ıbir dakiıka bile gözünün önün • 
den ayırm,p.dı. Fakat ilk hararetler geçin. 
ce kelin perçemi mE:ydar .. a çıktı. Ufak • 
tan ufağıı başiıyan dmltıla:-, homurdan • 
mabır, ağız dalnşların.n, bunlar da yum. 
~ sopalı dövüşler~ vardı. 

Ander:son., eve zil zurna sarhoş gelm<'. 
ğe başladı, pek te çalışır:l benzemiyord!.1. 
Günıün birinde ete, b1r şebeke ile , irlikte 
büyülk bir depodan hırsızlık yaparken b. 
t.ırldu ve altı aya mahktim oldu. Ş9.rlot 

ta bana geldi. 
- Eh! •• diye düşündüm. Kızım kahil 

değil, And~r:so.:ı ile bir daha yaşamaz .. f ş 
başa düştü. Paçaları sıvıyayım da, Şnr. 
!otu ·bu beladan kurtarayım •• 
Yamlmışun megel"! •• Hakikaten nikah. 

ta ~eramet varmış ..• Kızım .• imkdnı yok. 
:kıocamdan ayrılmam.. B~r işe girer, Cl!'l'J 

beklerim .. diye tutturö~. Dediği gibi de 
bir iş buldu. Yuvasını bozmadı. Anderson 
hapishaneden çıkıncıya kadar sabretti. 

Fakat :huy canın altındadır, derler ya .• 
ne doğ!ru söz? .• Adam, gene bildiğini o. 
IJtudu.Gene içti, kopuklarla, serserilerle 
düşüp kalkmadan, arada sırada kodese tı. 
kılmaktan bir türlii vazgeçmedı. Şarlr>t 

ta buna göz yumdu. Nihayet kocasıydı. 
Fakat An:lersonun başka bir kadına b:ık. 

;tığı, onun!a gönüı eğlendirmeğe ko • 

yulduığunu anlayınca, işler değışti. 
Evlcndi~leriniıı beşinci senesi, koca • 

sile ibir,li'kte evime gelen kızım sanki ba. 
na 'biraz su vcı ir misın dermiş gibi, gay< t 
salkin bir sesle: 

- Anne, dedi, Ander:sondan boş:mı • 
yorum. O ?.osı şı1lı~ı ile gezip, tozuyor. 
Yoo! .• Buna dayanamam.. veriveririm 
eline paıbuçlarını .• hem sordum, c;oruş • 
turdum. 30 lira hareı varmış boşanma işi. 
nin ... 

- 30 !ira mı? •• dedım .. Fakn-;, kızım 

deli mi oldun? Bu kokoz herıfte para 
ne gezer? .. Nereden bulacaksın °! •• 

- Karar verdik. ı..iiriktireceğiz. Ko -
cam bir iş buldu. Ben de> ona bakncak, 
fazla para hnreamasına meydan Yermi • 
y-eceğim, bu sureı1e 31) lirayı birıktire 

c~ .• 

BOylelikle kızımla dalT'adım bir ey -
yam dü:Dg'.iu bir hayat sürdüler. Ander • 
son, .haftalığını karısının eline verdiğin. 
den ha.rcıyacait parn bulamayınca mey -
hanelere gidemedi. Kopuk arkadaşla:-jJe 

görü~ez oldu. Rosi şıllıgı da sevgilisi • 
nin kokozl!lılığı~ı görünce, ondan y~z t;e.. 
virdi. Bu ara<l:ı, Şarlotu, boşanma kum • 
harası ism;ni verdiği kutuya her hnftn 30 
kuruş attı. Aylarca sonra da 30 lira top. 
lanınca kızun bana geldi. 

- Harç parasını bıriktirdik •• Ve işte 

çıktım geldim anne, dedi. Sonra, mut • 
!aktaki yemek masasma abanarak, h.~!. 

nı kollarına g~mdü, hıçkırd•, hıçkırdı, e. 
ilinden acımaktan başk'<l. ne gelehıli!"dı. 

Qok sıcak bir yaz g~nünd'? idik. Kara~ı -
nekler vızıldıyara~ uçuşuyordu. Ben de 
kızımın saçlarını okşuyordum. De: ı<"n 
kapı vuru!du, Anderson çıkageldi. Kızım 
onu görün~: 

- Çekil, gi~ •. iste:rr.iyorum •. diye hav. 
kırdı. Andcrson, kafı kararını vermiş ı~
sanlara mahsus bır tavırla 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Banwında kumbaralı Te ihbarsız. tuarruf heablarında en u 
50 liras• bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki p1ba 
eöre ikramiye dae-.tııacaktır: • 

A Aded 1,000 Liralı1' 4,00~ Lırı 
4 " 500 " 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 " 100 ,, 4,000 ,. 
100 tt 50 " 5,000 ,, 
120 " 40 .. 4,800 tt 

160 " 20 " 3,200 " 
DlKKA'f: He!ablanndaki paralar bir sena içinde SO liradan <ı~ , 

düşmiy«>tılere ikramiye çıktığı t~k.dirde_ f" ~e. fazlasile verilecektir .. 
Kltr'alar senP.dc 4 defa, 1 Eylul, l Bırıncikanun, 1 !\tart ve 1 Hauraa 

tarihkr'nde çekilecektir. 

- Bana baı:e Şnrlot, dinle beni anne ..• hoş ıgör, heni affet .. seni seviyorum ... daha lhenüz evıenmiş bir çift sevdalı gibi 
dedi .• lbu :ıo lira parayı çarçur etme"tt a • Bir daki!ta sonra da, mutfağın manze. birbirlerini koruyorlardı~ B!r sene sonra 
deta delilik .• bi: avukatla konuştum. Da. r-ası değişti. Kızını kocasının boynuna a.. ilk çocukları doğdu. Şimdi ise üç evl!d 
va uzun sürer, aylar g-eçermiş. Ben ayrıl. tıld.ı, ve ikisi de birbi:-lerınt' delice öp · ı saMbidirler • 
m.ak istemjyorum. Bam. bak Şarlot, hay. rneğe başladılar. Sonra, birlikte :?ıkarak Madam Colif, içini ,ekti, ve "1ınldan. 
di gel seninfo bir yere gidelim, ve bu alın 1 yakıilılllluzclakı köylerden birine gittiler. dı: 
teril:e !kazanaraK biriktırdiğimiz parayı ı Topladıklan para ile ıkinci bir halayı sı::-\ Tevekkel\, nikahta keramet var • 
yi~lim ••• Haydı karıcığım •• yaptıklarımı yahati yaptılar. Döndük1eri zaman da, dır! •• dememişler ... 

Fikri Ertekin: 
- Tabii Hayri beyi görmüşsünüz • 

dür. 
Diye sordu: 

E*l-ninenin Sevgilis-.. 
- Hayır... Daha görmedik; bu saat 

Hayri amcamın yaya tur yaptığı saat
tir. 

Genç adam: 

Nakleden: Hatice Hatib 

- O hiç ihtiyarlamıyacak!. 
Dedi. 

Tezcan: yor. 
- Vallahi birbir- - Size gelince?. 

Emine Hayri beyi mudafaa ediyor -
du: 

leri için yaratılmı • _ Doğrusu Av _ - Zaten ihtiyar değil ki o ... Hem bu 
şa benziyorlar. de _ rupa havası beni gezintiler. ekzersizler, her şey, her şey 
di. pek boğmaz amma!. ona pek yanyor. 

Fakat aklına ge - Tabii ibu son zaman- - Doğru; herkes onu elli yaşında 
len suali sormıya ]arda Avrupanın ha- zannediyor. halbuki o alt:rruş yaşına 
cesaret edemedi. Ve vası öyle ibogucu ol- basmıştır. 
Iakayid göstermi - 1iu ki... Osman Tezcan Mükerrerne dikkatle 
ye gayret ettiği bir Fikri bey iyi bir bakarak: 
ses1e: nükte yaptığını zan - Siz de yaşlandığınız zaman Hayri 

- Emine hanıma nederek: bey gibi olacak yaşınızı göstennlye -
açılmadan evvel si- - Amma diplo - ceksiniz; dedi. 
ze hususi olarak o - matlar için değil.. Mükerrem gülerek: 
nun için bir başka diyor.Dünyanın en - Oh .. bana iltifat ediyorsunuz. di-
izdivacın mevzuu - karışık zamanında ye mukabele ediyordu. Hüsnütevec -
bahsolub olmadığı - gaz maskesiz dola - "h" .. e nasıl mukabele edece""mi bi-

b·ı ......A... ih. cu unuz s• 
nı sorabilir miyim? şa ı en Y"lSa.u.e s ır lemiyorum. 

- Hayır ... Hayır bazlar onlar... Emi Osma T zihninden 
şimdiki halde Emi - Ve bu sözüne de ne . n .:c~~ın 

. a~,ri· . a· , - yaln12 kendisi gu··m. geçen şeyı sezer gı ı o u. 
nenın ı=~ı ız l\a O Mük hased etti"" . 
cına talih olan hiç bir kimse yoktur. j Bu sırada karşıdan gelen Mükerrem- !yor. Nezaket olsun diye genç hariciye sınanın, erreme . . . gını 

- Emine hanınıt şu dakikada istiyen le 1.<arşı, ka~ıya idiler. Gene} adam, memuru da gülüyor. a~l:ın1~tı~ Faka~.~~uı;.:ıu:bı ~:n 
ibir insan yoktur, sözüne bir türlü ina- Fikri beyin yanma kadar gelip elini o- Osman Tezcan, genç adama hain ha- dısı 0 ~gunu ı ıyo u. un ıçın 
namıyorum. O kadar güzel. o kadar iyi na uzatb. in bakıyor: şaka ettı: . . . . 
ve akıllı bir kızı kim istemez? - Bonjur beyefendi. nası'.lsıruz efen- - Ne de güzel dişleri var hınzırın. - Os~an bey .~k ıyı bır ınsandır. 

Kendi kızlan dururken, onların ya- dim? Size hanınıefendilerin hatırını Diye d~nüyor. Birden Emine yü- Hakı1rntı daima soyler .. Sen hayatının 
nında Eminenin beğenilmiş olması si- sormuyorum. Çünkü gelir gelmez o - zünü Osmana çevirerek: h~ç bi~ zama~ında .~~amcaya ~n -
nirine dokunuyordu. Fa'kat onun Kad- telde onları gördüm. - Osman bey diyor görüyorum. z~yemıy;~ksın. Çu~u sen. çok guzel 
riye gi'bi dalgalı saçları kıZ11 dudakla- - Sizi de çok iyi gö1'liyorurn .. ne d:e Eniştem sizleri bil"birinlze tanıştırma- bır etke~sın. :ıa1~kı Hayn amca çok 
n, sık kirpikleri olmadığını da görür- olsa üstünüzde Avrupa havam var ... ğı 'lliluttu; bu vazifeyi 'ben yapayım. şeker, çok sevımlı bambaşka bir lnsan-
dü. hele Kadriyenin ince ve uzun vü- Nasıl generalimiz iyidir inşallah?. Size çocukluk arkadaşım Mükerrem dır. 
oudü yanında onun vücudü ne kadar - Çok teşekkürler ederlm; iyidir. Alp. Bay Osman Tezcan. Genç adam yarı giilerek. yan kıza-
az güzel kalırdı. Yalnız Kadriye mi, Fakat Avrupa hakkında o sizin gibi dtı- İki et.kek birbirlerine ellerini uzat - rak: 
Belkisle Aysel de Emineden güzeldiler. şünmüyor .. üzerimdeki bu havayı o tılar. Mükerrem samimi bir SU.rette o- - İltifatına teşekkürler ederim; de
Sonra Emine kötü giyiniyordu. Hal - sevmiyor. uSeni Eskişehir tayyare nun elini sıkıyordu. Fakat Osman T~ di. Sen de çok şeker, çok ~evimli bam
bu'ki tuvalet.. insanı ne kadar güzelleş- kampında mülazim görme~ terclli eae- can bu yeni taruşıkl.ı:ğı yapmaktan faz- başka bir kızsın. 
tirlyordu. rim-> diyor. Avrupa havası oo.u boğul - la memnun gört1nmüyoım.. (Arkası nr) 
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Uçüncü Selimin düşünceleri 
Diye, softalar arasında tahrikata gi-jgirişemedi. Maksadına emniyetle vasil 1 ti. Büyük ıbir haz ve memnuniyet du -

16 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalr 
Baron Wratislaw'ın hahraları: ı O 

Türkçeye çevire~ı: Sil reyya Ditmen 

Osmanlı köylerinde 

Sayfa 13 

--

rişildi. olabilmek için (meşveret) yolunu taki-ıyarak: 
Artık, medreselerden başhyarak be karar verdi. Hükfımet erkfınile - Bu işde, faydai azime memuldur. Çünkü yazdığım gibi bina yalnız bir ta- parça koyun eti bulunan büyük bir ka-

(ülema meclisi) namı veri1en toplantı- meclisler aktederek müzakerelerde bu- Tez, askerin miktarı arttırılsın. Bir o- kını duvarlardan ibarettir. Burada bu- se vardır. Kasenin etrafına dilim dilim 
lara kadar her yerde, sarayın sefaha - ıundu~u gibi, ıbu mesele ha'kkında ken- cak teşkil edilsin. lunan ocak1arda yolcular yemelderini ekmek dizilmiştir. 
tından.. sultan saraylarında cereyan dilerinden layihalar istedi. Diye, emir verdi. pişirirler. Kendilerini develerinden, Bazan bu sıcak yemeğe ilaveten bir 
eden (reza1~t)1erden .. saray erkanınm Mağhjb ordu ile Rumeliden avdet * katır ve atılarından ayıran mesafe işte tabak bal getirirler ve bize yemekle-
(kafirane ahlak ve muaşerete sülUk) eden serdarı ekrem (Koca Yusuf paşa) .. .. .. . . . . derhal bu dört kadem genişliğindeki yüksek- r ir-' 

1
f1tfen tatmamızı rica ederle~. 

etmelerinden ·bahsediliyordu. Ve bü - 1:çuncu -~ı~ın °? ır~desı, b rv:ı. duvardır. Yolcuların hayvanları Mul ak ki elçimiz bu '-' emekleri ye-
harb meydanlarında yeniçerilerin yap- verme 11 t ld z b tlerıle bera er r " tün bu dedikoduların mihverini de, ~ . p,e ı~ı .1• • a ı .. b' bağlı buıunduklan yerden ve bu sed mezcıı. Fakat onun maiyetini teşkil e-

Hatioc .sultan teşkil ediyordu. tıklan münasebetsizlikleri, bu meclis- (~ın altı yuz ıkı n~fer)~e~ mu~ekke ü:zıerindcn baŞ}arunı veya :boyunların~ den bizler. sağlam midelere malik o];. 
Bu dedikodulara nazaran, Hatice lerde ağlıya ağlıya naklederek: b~r (Orta) ( 1) teşkı_l edıldı .. T.alım]ere uzatarak efendilerinin emirlerini bek- duğumuzdan sunulan bu yemekleri te· 

sultan. (dini ayrı bir kafir) i seviyordu. - Eğer, bu hale bir çare bulunmaz- bır kat daha_ ehemmıyet ven ldı. . . w. liyen hizmetkarlar vaziyetinde görü - şekkürle kar.şılardık. Onlar da bizden 
Ve bu sevgi uğruna da. ( aklı zayıf ) sa, bu gidişle memleket ve hükfunet Ar.tı~ padısa~ sık _ sı~. Levent ~ı~tlıgı- nürler veya o adamla oynaşııılar. Hay- gördükleri bu iştiha üzerine üçüncü ve 
olan padi.şabı (ikafirane meşreb ve mes- harabe varır. ne g;dıyor, tal_ımlerı gozden geçırı_yor .. vanlar için aynca yapılmış yemlik ol- hatta dördüncü kaseleri getirmekte te-
lek)e sürüklüyordu... Padişah adeta Diye. son sözünü söyledi. hatta ~sker.lerın ya~ak:arı~a ve .. yıy~ - matlığından bunlar boyunlarına asılan reddüd etmezlerdi. Biz bu türlü ye ~ 
frenklerin elinde bir baziçe kesilmişti. Serdarın bu sözleri. 0 meclislerde bu- cek1crıne bıle çok cıddı alaka gostcrı - torbalardan yemlerini yerler. Sahible- mek1eri çok sever ve büyük bir iştiha 
Hatta bu frenkler, (orduyu hüma - lunanlann hoşlarına gitmedi. Çünkü yord~. . . . rine 0 :kadar yakın olan -bu mahliiklal' ile '<ten sonra kendilerine teşek .. 
yun)un içine bile girmişlerdi. İşte (Ni- b nl . .

1
.w. b '"t'" , 1 .1 Selım ıle onunla hem fikır olanlar, anısıra bunların elinden ya bir parça kür wer ve bunların bu hizmetlerine 

u ar, yenıçerı ıgı u un an ane crı e ı.. ·• .• k b" . t · · d 1 rd' N' · · k d ·· zamı cedid}· ıbir (frenk icadı)ndan baş- h f ed k ah"l .. h d . •uuvu ır memnunıye 1çın e e ı. ı- ekmek veya herhangi bır yıyece e şukran karşılığı olmak üzer~ oir akçe 
. w mu a aza ere , o c ı guru u aıma cecl"d k 1 · . kı b" ~ 

~~ bir ~ değildi. (Pir ?uası) aıdıgı ellerinde tutmak istevenlerdi. zamı ı as ~r erının ya.~ n ır za - kaparlar. v?ya o ~gerde bir Macar ıparası verir. 
ıçın (kıyamete :kadar bakı) kalacak o - . · .. manda :koca bır ordu halıne gelerek. B sed üzerinde yolcular yataklarını dık. Bunlar bizimle yoldaşlık eden 
n • • w . Fakat terakkı ve teceddud taraftarı dt"'ısma ı d · t"k ı kl u··- u · . Tü' k · ~ · · ııan (yenıçerı) ocagı, bu frenk ıcadma .~ n ar an ın ı am a aca annı şöylece yaparlar: önce ıbır halı yayar- r lere de aynı yemegı verıyorlardı\ 
nasıl feda edilebilirdi?. olan munevverler, Koca Yusuf pnşanın mid etmektelerdi. lar ki her yolcu böyıle bir halıyı bu Bir ya-hancı bu hastanelerden ancak üç 

( Ulema zümresi ) nin bu telki'11eri, fikrine iştirak ettiler .. ve, islahatın lü- Buna mukabil yeniçerilerle. hunla - maksada hizmet için eğerlerinin bir ke- gün istifade edebilir. Ondan sonra ya" 
yeniçerilerin kalbine bir ok gibi tesir zumuna dair lfıyihalar verdiler. rın tarafdarları ise kalblerinde, hergün narına bağlıyarak taşırlar. Yere serilen hancıya ibu müesseseyi terkedib gitmeY 
ediyordu. Ve artık yeniçeri ortalarında Bunların arasında. (Tatarcık A·bdul- biraz daha artan gizli bir kin ve gayz bu halı üzerine Talaman dedikleri har- düşer. 
da birer fesad ocağı kuruluyordu. lah efendi)nin verdiği layiha, çok şa - bPslemekteler<li. manilerini (Harvani) sererl~r. Yastık Bu hastanelerin geniş gelir kaynak· * yanı dikkatti. Bu muhterem zat, (ta - Yeniçeri kışlalarında ve terakki düş- yerine de başlarının altına atlarının lan, büyük vakıfları vardır. Çünkü bu 

'Üçüncii Selimin ikinci düşünce-i de. !imli asker)in Iüzwn ve vücubumi, a - manı olan mütaassıb muhafazakarların eğerlerini karılar. 'Üzerlerine (gerek at müesseseleri kuran belli başlı paşalar-
yeniçerilerdi. . . yet!er, hadisler, akli ve mantıki delil- 1 kurdukları fesad ocaklarında. için için üstünde ve gere1c yürürken giydikleri) la, dindar Türk büyükleri, vücude ge• 

( Yıldırım ~ı, (Fatıh)ı ( Yavuz )u, lerle ispat etmişti. ıbirer volkan kaynıyordu. Fakat bu uzun ve yollu mantolarını örtünürler. tirdikleri hayır evlerinin, gerek kendt;.. 
(Muhteşem Suleyman)ı zaferden zafe- u" .. .. S 

1
. b 

1
• 'h d wOkan1arı birle~irip bütün dehsetile İşte bu suretıle övle iyi ve rahat uyurlar leri hayatta iken ve gerek öldükten 

ıı- tu (H Bekt ı~dl ) çuncu e ım. u ayı ava avana - .: .. v re AOŞ ran acı aş ev a ar.. rak 
1207 

. d . . ~ . t' I t patlatncnk '.kuvvet henüz ortada gorun- ve başka türlü lükse ihtiyaç duymazlar. sonra, yaşamalarını temin yolunda bol 
artık ortadan silinmiş.. o büyük milli - b 

1 
- . sdene(sLeın e- tışe.fgtıl~~~)ı. d s a~. - müvordu. Burada gı'zli bir ~v yapmak mümkün varidat getiren akarlar, satm alınmış 

t rehbe · · 4-. d w k k ki u cıvarın a ven ~ı ıgı n e. yuz ~-J ye nnın J\.ur ugu oca artı es . . . . .. .. . . * değildir. Çünkü her taraf açılkt.ır. Gece 'köyler veya istisğar olunarnıyacak de• 
kahramanlık atP<ıini tamamile kaybet kıŞ'llık bır numune mufrezesı teşkıl et- w .. k .. . 1. ed k'd b k • 1 mi!;ti. .....,. - ti. Bunun başına, (Mustafa Reşid efen- ( Naoolyon Bonaoart )ın (Mısır) a karanlıgı mt~stesna olma uzere,. gız ~ rec e na ı para ıra ır ar. v· ·· ·· di) isminde bir zatı geçirdi. hücum etmesi ve Survevc doğru ilerle- yapılması lazımgelen şeyler bıttabı . . * 

ıyana surlarını sarsan, butun Cer- . b " "dd .. v dved"k d . herkesin gözleri önünde yapllamaz. Eh .. seyahatımız esnasında. Osmanlı 
men ülkesini ba.ştanıbaşa korku VP <leh- Yusuf paşa ordu ile avdet ederken. mesı, ır mu et ıçm ı 0 ulara nı- h d dl · · d ·· d" w.. b 1 h 
şet içinde 1bırakan (Dalkılıç) Iarın ve Jler ihtimale karşı bir'kaç muallim as- ıhayet vermiş .. bütün gözler, o t arafa lli-manlı diyarında bu gibi hanlar tau ul an ıçın e .got: uhgutm k~lnl a~.h~~-
( · ı . . B"lh (Akk.) h pek ktur Fakat böyle hanlarda 'rürk ne er ve gece ıs ıra a şe ı erı 3K• 
Sipahi)lerin hafidleri dünya tarihin- ker bulup getirmişti. Bunlarda (Niza- çevn mıstı.. . ı assa a ınu a - ç~ · .. . . . k d k 1 rıma kfıf' derecede 

de ölmez kahramanlı'k rnenkııbeleri ya- mı cedid) namı verilen bu yüz kişilik sarası, İstanbul muhitinde büyük bir ler,. ibız yemek !~rke~ · go~er:ını bıze ~~l;m~t u;;:i a olduğum~ zannede • 
ratan dedelerinin parl'ak şereflerini ·· . . . . a 1aka husule getirdi. çevırmekte ve hızım adetlenmıze hay- . ş . . 

. . mufrezeye muallım tayın edıldı. (ATkas, var) retle bakışmakta olduklarından elçimiz rım. Şu halde seyahabmıze devam ede. 
muhafaza edememışlerdı. B k'" .. k .. .. .. Hm· . u uçu teşebbus, derhal buyuk bir mecbur kaılmadıkça bu hanlarda ko - · . 

Yıllar ve asırlar geçtıkçe, dünyanın netice verdi Yüz kişilik müfreze çar- 'kl az<lı Hanlarda gecelemernenin 29 Ilkteşrin - Bugün. basit bir köy 
hali dıeğişiyor .. ~r şey terakki ve te- çabuk yetic:t~. Nt(l) coedrı:ı> l'~~ten:ıı~ oca~ına k atdd~ n~n... ~~ rind~ en mühimmi de ~rek olan ve içinde iyi olmaktan uzak bir 
k" "1 d ğru " ·· d A ""' zanuc """""' e &' za.mnn U'V\"e scıue e h bul B d · ' ld"k B d 
d ~ute 0 t11 l~ru:o~ Ut.~. vnıpa Üçüncü Selim, ıslfıhat taraftarlarını mevcuduna evveli\ Cbo!lik) denilmek iste - insanlardan ve gerek hayvanlardan ha- ~.n~1 ~nanf ~ esı~ e ge. 

1 
•• u~ a 

eilv1e tmv~ ml d:t eyn, . ank~lakde.ftlekem- maiyetine alarak Levent çiftliğine git-• nllmiş ise dc, ıyıenlçberllctrtblblüsb~tün kuşku- sıl olan fena kokulardı. Bunun içindir Tü~. ~~ tar~ -~1 a~ d acakrısltanın k es· 
m e ış er ı. em yenı eşı er ve t" B k "' .. k .. f t f d 'lnndınnama.k ç n, u a r n .ıı.ullanılma - k' h h gi köy veya kasabada konak- perım 'Aa esı on enn e ya a anara sa
icadlarla her sahada ilerledikleri gibi. ı. u. uçu mu .reze ara ın an yapı- sından vazgeçllmi.ş .. bu teşekküle (orta) ve ı :r an l l . ef elim' in ge- tılma'k üzere Sofyaya götürürlmekte 

. . . lan talım ve atcşlı manevraları sevret- <Cemaat) d.enll~tı. ladıgı.mz zaman ar e çı en ız . . . . .. .. 
ordularına da mzam ve ınhzam ver - . 1 . . ·n bir hıristiyan evinde bir olnn altı hırıstıyan esırı gorduk . 

. 1 -...a- 1 ce emesı ıçı Al..... 1 . l . h tl . h f mış er. ~er erini yeni ve sür'atli si- d _.ıı .. Halbuki bunların da ekse- ~am ayın, e çı azre erı, mu a a-
~Ahl 1 h o a araru~ d"'rt d"' t ıa ar a tec iz eylemişlerdi. ~~@·.·@~~-~~~~~ . . k d dar ve sıkmblı olurdu ki zamıza memur o çavuşu ve or ye-M~ = ~~~ ~~ nsı o a ar . . f . . ğı t k h t' .. 

Arblc, (testiye kurşun atmak ve ke- b" t w "'çlükle sığdırabilirdik. İş- nıçerı ne ennı ça r ara ' eye ımızın 
ır ya agı gu · · · · B d' ı..- 1 b · 1 

çeye kıhç çalmak)la kahramanlık tas- ÜS M A N L f BAN KAS J te bu vechile erendimizin istirahatini ıaşesı ıçın ~ ın -.;y er eyı o a.n prdaşa 
iamak zamanı çoktan geçmişti ... Bu - ··mkü' rtebe temin ettikten son- tarafından hıç <le az olmıyan mıkta a mu n me .1 . lm w k 
na muka:bil -Osmanlı ordusunun en · n. ı bı"zler de kiHmreriınizi para ven mış 0 asma ragmen ·apıcı 

TORK ANONiM ŞiRKETi ra genye l\.R an iba "b tr•• . dd 1 • 
kuvvJ?t'li un.surunu teşkil eden -yeni- halılanmızı ya araba1ar içine veya al- . şını~ _?IUd ayaa ~ ~?ı ıaşe ma e en .. 
çeriler ise, daha halA dört asır evvelki T ES i S TAR i H i 1863 tına veyahud bulabildiğimiz ibaş'ka yer- nı~ az ıtpn b a~ v~ ğua ıt~ bak~~md:n td~ 
usül ve an'aneyı· muhafaza etmek .. te- Sı.ttüleri 11t Türkiıtl' Cıiınhuri11eıi ıle mılnakil mukave/pn,,mesı 1 d'k ve yatardık. Bazan de ge- ço aşagı u un u n an şı aye c tıı 

r ere serer ı · f · 1 kt h l.k 1 " 
rakki ve tekamül namına, hiç bir r=y 2292 NumıJralı 10/6/1931 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 1 · · · Tü'rk hastanelerinde geçi - maıye ımn açı an e a o masma mu: 

r ce enmı~ı d -~ · • · · be Jed' 0 ka'bul eylememek fikrindelerdi. ( 24/6//913 ıarıhli 1435 Numaralı Rt>smı Gauıe J "rdik B hastanelerin damları kur - saa e ~€.Jllıyecegıru yan ey ı. n-
HaTuuki, Osmanlı imparator1uğunun n · 1 u 'dden güzel olarak inşa e- dan sonra da 'bir sandık getirtti ve bu-

ikt büyitk düşmanı olan (Çarlık) He Sermayesi: t0.000.000 6nctllz Llt'ası ;;;1~~şl:r:/~e seyyahlar için rahat ve nun a1ılma~~\emr~!!f. Bu ed'~and~kta 
Avusturya imparatorluğunun orduları. 1•250.000 lnsillz Ura•• ·a.e 1 b' Jard'ır. Çünkü bunlann için- Osman 1 pa ışa ına ıye ı ece °" 
baştan ·ba- ıslah edilmiş .. Osmanlı iil- ihtiyat akçesi: ı a . ınab. k boş odalar bulunur ve lan paralar vardı. Sandı'k içinden 2300 

~ de daıma ırço F1 · · ·ht' ed ı..i t ib k t -~.: 
kesinin hudu1an etrafında, büvük bir 1 · ter hıristiyan. ister yahudi· onnı 1 ıva en 'IJ r on a çı ar aran. 

J bun ar ıs ,_ f t ı. ı· · · · · · 
tehlike ~beri ıbaşgöstermişti. TQrkiyenin ba$hca Şehirlerinde zengin v~ya dilenci olsun hiç kimseye ıuu parayı se are :ueye ının ıaşcsı ıçın 

Kılıç ve piştovdan baŞka hiç bir silah PARIS. MARSILVA ve NIS'de kapalı değildir. Bu kabil yolculann is- sarfebnek ıztırarında bu1unduğumıı. 
~1'anmak istemiyen yeniçeriler, harb- LONDRA ve MANÇESTER'de tirahati için kapıian daima ardlarına bunun için. bir csarfiyat defteri> tuta-
ierde, düşmanların fatk !kuvvetli ve MISIR, KIBRIS. VUNANISTAN. IRAN, IRAK, FiLiSTiN kadar açıktır. Beylerbeyileri o'kın paşa- cağını ve Istanbula varınca da bizzat 
sür'atli sUAhlan karşısında mukave _ ve MAVERAVI ERDÜN'de lar, sancak w sair Türk beyleri de hünkar hazretlerine keyfiyeti arzede "' 
met edemJyoı1'ar .. elmeriya, bilyük he- Merkez ve Şubeleri memleketini teftiş için doJaşırlarken ceğini izah ettikten sonra kapıcıbaşının, 
zimetilere uğnyarak perişan bir halde VUOOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURiYE. LÜBNAN bu giıbi yerlerden istifade ederler. Ge- bu yüzden herhangi bir zorlukla karşı: 
geri çekiliyorlardı~ ve HATAV'da lip geçenlerin istirahatleri için bu gibi !aşırsa kimseyi tahatie etrniyc hakla 
Akıl ve idrak sahlibi padişahl:ırla, hayır müesseselerinin meydana gelme- olamıyacağını ve fakat ancak ve yaln11 

filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muh.ablrleri sine Amil olurlar. Bizler dıe. bu kara kendisini takbih etmesi lazım geleceğfl 
kal'blerinde yurd ve millet sevgisi ta- 11 seyahatimiz esnasında -bittabi bu1u - ni ilave etti. (Arkası vnr) 
şıyanlar. bu felA'lretler karşısında dil - ............................................................ . 

Her nevi Banka Muameleleri yapar nan yer.lıerde-bu müesseselerden çok 
hfuı oluyorlar.. yeniçeri ocağını 1slah 
ebnek için. çareler düşünüyorlardı. Hesabı cari ve mevduat hesapları kOsadı. faydalar temin ettik. Buralarda kaldı -

Fakat bu ocağa paım.ak ucu ile do- Ticari krediler v~ vesaıl<lı krediler küşadı. ğırnız ~eler daiına rahat ve deliksiz 
kunınak bile tehlikeli idi. Çünkiı, Türkiye ve Ern~bi memlel<etler üzerine kesıde senedaı ısl<onrosu. uykular uyudu!k. 
bu ocağı kendilerine siper ittihaz etmiş Borsa tmırlerı. Bu müesseselerde 'başka bir Adete 
olan ibir takun türedf1er. 0 anda ateş Esham ve tahvılaı. aırın ve emıaa üzerıne ıvans. daha şahid olduk: Tünkler, kim olursa 
kesilerek, karşl!!lına çıkan kuvvetleri Senedat ıahsılatı ve saire. olsun, hangi rnrnetten bulunursa bu -

Yakıp kül etmektelerdi. htısun· buralara uğnyanı'lara yemek 
fn Y·u·ksck emniyet şartlarını haiz kiralık vermek"-..a.:rler A1".-am ye'""""gıw· vakti 

Üçüncü Selim, bu at~le oynamanın ~J • ..-""""l rn•• 
ne kadar teh.like1i olduğunu bilmiyor Kasalar Servisi vardır. 

1 
• gelince hastane hademelerinden biri, 

de;f.t,ldJ. -ı:.-1·-t bu hal devam ederse, b 1 kıyıları iki pannak yükseklikte '>ir sini 
es• J.''öJMıl Piyasanın en milsait tartlarile (kum ara 1 veya (ı.. l de b ten ked d' ) ki 

neticenin ~ ı-- ;Jar vahım' olacagw ına da l 'IJazı yer er u, e en ır -
'"""' Aıw kumbarasız) tasarruf herıapları açı ır . rt b'",..;;ıı,.,.;;n,te lak 0 · 

kanaat g.etiM1 ... Netekim. babası üçün- 0 a uJ~~ ' yuvar ır masanın 
üzeri kadardır- getirirler. Bu aininin 

CÜ MU8tafa da ayni fikirde idi. 
Bumın içindir ki Seliın, düşündükle- tam ortasında !kaynamış arpa veya pi-

rini tatbik etmek için birdenbire 4e rinçten yapılmllj ÇC?Iba ve büyük bir 
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D'Mt 
1 Temmuz tarihli 

Yazan: Hasan Acınan Gi.J bilmecemizde kazananlar 
Bozguna "' US{rıyan ordu 1 Temmuz tarihli bilmecernizde ka- rlye lisesi 77t. SüphJ, Adana Kunduracılat 

zananları aşağıya yazıyoruz. İstanbul- çarşısında Gündoğdu kundura mabzasuıdl 
da bulunan talihli küçük okuyuculacı- Filc:ret, Tortum posta telgraf şefi kızı Tııllba-
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ- RESiMLİ EL İŞİ MODELİ 

_ Sana söylüyorum. Sükutun beni kıSkanç bir kadındı Melike; bir kere j . - Küçük terbiyesiz -diye haykırdı - leden sonra hediyelerini bizzat ıdare- Cihan Singer öğretmeni Ayşe karo~ı Meh-
berbad ediyor. onunla görüştüğünü duysa kimbilir ne- nıe kadar ahlaksı:z büyütmüşler, lben hanemizden almaları lazımdır. Taşra med Ali, Bergama orman mühendW Ziya ol-

- Aybey için vuruldu diyorlar sul- ler yapmazdı..? Onların nafakalarını bir hükümdar olan Turanşahı bile çe- okuyucularıınızm hediyeleri posta ile ıu Erol Aydın, Ilgın öğretmen İhsan Eke tı-
tanım! Vurulduktan sonra bir dah·a bile gizlice Kotuzla gönderiyordu. Kol- kemedirn. Böyle bacaksıızların sözüne adreslerine gönderilir. :rM:u~~i ~~~=:z~!~ =-~:! 
görmemişler. lannı boynuna dolayan çocuk gene hıç- dayanamam. A:rbey! Eğer şimdi köle - Bir kol saati lokantası eme Alt, Samsun Cedid mahallesi 

- Bu haberi kimden aldın? kıra hıçkıra ağlıyordu. lere tutturup kapı dişarı atmama mani Yunusbey sokağı 9 numarada Beyhan, sa-
._ Seyfeddin Bahadirden. - Senin için öldü dediler baba! Çok olmak istiyorsanız rica ederim iÇ€ri İstanbul Boğaziçi Lisesi tnmr 10 da Suphl nkaml.ş Tümen h:fıta.nesl hesab memuru 
Sevfeddin Ay~yin en yakın dostla- merak etlik; annem gece gündüz ağlı- ~elin orada konuşalım. Albayray. teğmen Lütfi kardeşi Mürvet, Zlle İstl.klAI 

rındandı. Mısır Incisi emretti: yor gözleri sulanan Ay.bey gayri ihti- Kapıyı şiddetle çarparak bitişik oda- MUHTIRA DEFTF..Ri ~!~i=~~e 2~;;1:· ::ı!~· G~!:un~~~ 
- Derhal Bahadın bana çağır- Şiın- yari çocuğu kucaklad1: ya geçti. Ay~y onu takib etti, içerde < Son Posta hatuah) memuru Şevket oğlu Muslnha.ttln, İstanbul 

di onunla gör~eliyim. • - Bize niçin ge1miyorsun baba, kim- şiddetli bır münakaşa başlamıştı: samsun Sakarya cadde.si 41 numarada Şehzadebaşı Mahmudiye çeşmesi sokağı 2' 
Avbe.yin .arkadaşı beş on dakika son- den çe..1.t:iniyo~n? - - Ci• 'n iç.ı·n birçok fedakarlı!k.1ara Bürhan Turaner, Ankara Cebeci Tanyeli so- numarada Sabiha, İstanbul Haydarpaşa ıı-

l k h ç.ıkt 0 d k A be - - k ıv , kak 27 num:ı..rada Mernl. Zlle orta okulu 190 sesinden 1715 numaralı Hi.ısnü Zeki, Elftzıl 
ra Me ı ·cnın uzuruna 1• a o- Y Y çocugun agzını apamıştı. Mı- katlandım Aybey1 Dolablar çevirdim numaralı Mahmud Aykut, İstanbul Aksaray dördüncü umum müfettişlik ıevazlm ve 
lundan yaralanmıştı. . .. .. . . sır Incic;i gözlerinden alevler saçarak C'inavetler yaptı~. ateşlere atıldım: ~ s1z apartımanı daire 1 de ~adık yazgım, daire müdürü oğlu İhsan, Alpullu ilk okulu 

-:- . ~ybey ~ak~.daki butun bıl~~~ - haykırdı: bunların henc:i senin için oldu. Bende L: tanbul 44 uncü okuldan 425 Ulker •. Istanbul sınıf 5 de 111 Şakir Alp, İstanbul şişhane 
lerınızı oldugu gıbı anlatmanızı ıs ı - - Bu çocu;;.3 fena şeyler ö<rretmi<:ler bunlara mukabil sizden tek bir feda- Saınatya Ağnçkaknn 17 numarada Ihsan. caddesi Mekteb sokak 31 numarada Ahmed. 

yorum. Aybey! Rica ederim söyletmeyin! llı'm karlık istiyorum. Bir daha ne bu ço - YUVARLAK DlTh"'YA KALEMTRAŞI 
- Her şeyi olduğu gibi anlatacağım fazla rneşgUI oldunuz; bilivorsunuz ki cukla ne anasile görüşmiyeceksiniz~ 

ME"'ike hazretleri! Muharebenin en ha- aylardanberi biriken devlet isleri var· Eiier bu dcdi~imi yapmazsanız •ıankör-

KART 
( Son Posta hatıralı) Diyaroakır Olhan eczanesi sa.'hlbl Ragı-D 

raretli zamanında Aybeyin yanında Lfıtfen biraz içeri gelin! · ' lük etmiş olursunuz. 
bulunuyordum. O aslanlar gı'bi döğü - K'iiçük Alı· go··zıerıme Mel'k d'k d'k 

İstanbul 47 inci okul sınır S den Rıza Alın- Günay oğlu Fikret, Trabzon Tlyatro sokak ı 
gan, İstanbul 44 üncü okul sınıf l/Ada 104 numara.da Kemaleddin, Ürgüp jandarma. sti
Zültıl Özgtr:ıy, İstanbul Çağr:loğlu er-kek or- baylığından crnekll İhsan oıı;lu Cengiz, İstan
ta okulu 1/C de Fnik Duru. Istnnbul Kıztaşı bul Snmatya tramvay caddesi 144 numarada 
Hasa~ Halibe mahallesi 39 numarada Mihri- Gülyüz, Çine ziraat memuru kızı Ayten, A .. 
ban. Istnnbul Çağaloğlu orta okulu 33 Meh- ynncık, Zlngal muhasebesinde Seza! tinsal, 
med Fevzi. Tekirdağ Yavuz mahallesi Çeşme sokak 52 

n ı eye ı ı - Zaten bir seneye yakındır onları 
Şüyordu. Birden: Sultan vurul<lu! de- baktı· 
diler. Bu dakikada rüc'at başlamıştı. ·F k t b '· d . . örmüyordum $eceretüddür! Çocuk bu. 

- a ·a u .r..a ın nıçın sana .karışı- Merak etmiş gelmiş. tabii kovamazdım. 
Asker o kadar intizamını kaybetmişti b b ? 
ki bu hercümerc arasm<la bir daha onu yor (}( a. Hem sizden rica ederim iyiliklerini ba-

YAPI TAKIMI numarada Mediha, Kastamonu vllA.yet ev-Aybey atıldı: şıma kakarken benim hizmetlerimi de 
gör 'TIE'dim. - Sus o Melikedir hepimize karışır. unutmayın! 
B'rka~ gün icinde yeniden gelen ha- Şeceretüddür i 

ic;t.anbul Lc;tikl:\l l.lsesi sınır 10 da Hikmet rnk kaleminde Turgud Kaya, Trabzon İs -
Fırat. Çat.aka Uk okulu sınıf 2 de 373 Ergun kender paşa llk okulu 166 Kenan, Ankar8 
Türetken, İstanbul Yerebatan caddesi Hacı Cankaya Amerika sefareti arsasında 29 nu
Suleyman efendi apartunnnı birinci katt& n...arnda Zeki Güven, İsp:ırta emniyet başko
Fntma Eriş, İstanbul 44 üncü okul sınıf ~i Ham?t Erman oğlu Nüzhet, Ankara 
4 B de Nafi Süel, ist:ı.nbul Fntlh Horhor ca.d- Iktısad VekB.leti :istatistik işleri tefi KMıil 

bcrlerin hiç biri bu feci hakikati tekzib 
etmivordu. Senelerdenberi gidene ı 
ağam geJ..ene paşam demiye alışan ahali 
«artık Kölemenlerin devleti nihayet 
buldu• diyerek çoktan Melik 
Nasırı istikbale hazırlanmışlardı. Daha 
birkaç gün evvel beylere yaltaklanmak 
için ezbere !kasideler okuyan Kahire 
hocaları şimdi hutbede Aybeyin ismini 
anmıvorlar; daha ileri giden Fostat 
imamları ıise doğrudan doğruya Melik 
Nasırı zikrediyorlardı. Birkaç gün son· 
ra şehirde yeni bir haber çalkandı: Mu
zaffer ordu geliyor!.. 

O $in 'bütün Kahire halkı Babülfü -
tuha döküldü. Hakikaten ziller. düdük
ler ve davullarla büyük bir ordu geli -
yordu ve zafer türkülerile yolları inle

1 

2 

s 
4 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

1 2 s 4 f> 6 1 8 o ıo 

·1-1--1-j 

An· ara Radycsu 

DALf;A UZUNLlit.U l 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

.A.Q. 19,74 m. 15195 KC3. 20 Kv. 
A.P. 31.iO m. 9465 Kc.::. 20 Kw. 

DİŞ FIRÇASI 
( Son Posta hatıralı) 

Saytn~lu Senlh, İstanbul Fatdh Gelen~ 
caddesi 41 numarada Şadi Agun, İstanbul 
Yüce Ülkü lisesi sınıf 10 da 312 numaralı 
Hüsnü, Çorum merkez kahvesi m08tecirl Nu

Fehml reddin kardeşi Al:\eddtn, Kırklareli ista.Byoo 
Samsun belecUye zabıta knml.~eri klsım şefi oğlu Ercümend, İsta.nbul Gedik-

Aydın oğlu Ahmed Hikmet. İstanbul Yesil-" .. paşa Hamam caddesi 23 numarada Sedad. 
koy umrnniye Serçe sokak 6 numarada Sa- .., k t kol ,,., be 6 d M f'# elli 

.. " &O a oruu şu a uza .. er e Ra-
bahat, Kastamonu piyD;de ala~ı nltıncı bol~k miz, İmılr Gündoğdu Ali Qetınkaya billvarı 
komutanı cemal oğlu Özkan. I.stanbul San at 31 d Ceyha B b ._. -. .. numara a n a. aes ... , topçu yuz -

P:\ZARTESi 17 7 39 okulu 37G Yaşar, Istanbul Sirkeci Hudaven - ~ı o~u Yılmaz Dl~col, Bartın fotogratçı 
dlcfı.r caddesl ıo numarada Rıfat. Niyazi oğlu Saffet. 

12 30: Program. 12.35: Türk müz!~l - Pl. 
13: Memleket sııat Ayarı. ajans ve meteoro - DİS MACUNU 

pojl haberleri. 13.Uı - 14: Müı.ik <Karışık Ürgüp İnkılap okulundan 66 Nihal Güleç, 
program _ PU 19: Program 19.05· Müzik İstanbul Kurtuluş Barotha.ne caddesi 100 

! (Debussy - .PrClude a l'npres - mldi d'un. fa- numarada Orhan. Ankara Yeni.şehir ca~de-
l une1ı.) 19.15: Türk müziği <Fasıl heyeti.) 20: si Buyurak sokak 12 numarada Günay, Is - (Baştarafı 7 nci sayfada) 

.............................................................. 
Edebt hatıralar 

ten bu ordunun başında Ayıbeyle Ak - Soldan Sata: 
1 Memleket saat ftyan ajans ve meteoroloji t~ nbul Atikalipa..c:a Ders~ham sokak 8 numa- silde bulurun~dlm. Maarnafıli Rasia'e yap 

•~ft d ' rada Gülseli. ğı k.. B h dd · ....... mı- uman haberleı1. 20.15: Konuşma (Doktorun saati.) tı m otülü!:sün cezasını, ür ane mı!l tay vardı. 1 - Günün karanlık olan 
çıkn:n boru. 20.30: Türk müziği (Ses ve saz eserleri.) 1 - ALOMİNYOM BARDAK ağızından çektiğim için buna bir dere • 

* . Çok ızbrab çektim Aybey! Nasıl 
oldu bu iş? Merak ediyorum anlat ba

na: 
Aybey Mısır İncisinin gözyaşlarını 

pusclerile kurutmıya çalışıyordu. 
- Bu tam manasile bir mucize oldu 

sultanım! Suriyeliler bire faikti. Çetin 
bir mücadeleden sonra mağlubiyet yüz 
gösterdi. Ordumuz dağıldı. döküntü -
ler Kahireye ric'at etti kuvvetli süvari 
kollarımız ise Suriyeye doğru çekil -
mişti. Zaferden sonra Suriye ordusu da 
üçe ayrıldı. Asıl ordu Mısıra doğru 
ilerlerhooen Nasır küçük bir kuvvetle 
harb meydanında kalmıştı. Daha geri
lerde ise Şemseddin Lfılunun as'kerleri 
vardı. Bizim geriye Ç€kilen süvari kol
larımız bu askerlere tesadüf ederek bir 
kaç çarpışmada yenerler. Şemseddin 
maktul düşer. bundan manevt kuvvet
leri artnn bizimkiler derhal ilerliyerek 
Melik Nasırı <la tepelerler. sonra sıra 
her şeyden bihaber yoluna devam eden 
külli h.llvvetlere gelir. İşte bu meraklı 
maceranın hikayesi hakikati söylemek 
IUzım gelirse bu zaferde en büyük bisse 
Aiktayındır. Çünkü o süvari kuvvetleri-

• ne Aktay kumanda ediyordu. 
- Bundan memnun olmadım. Zafer 

ona fazla gurur verecek! 
Di.şarıda bir patırdı koptu. Bir çocuk 

cAyıbeyi görmek istiyorum• diye ağlı
yordu. 

Mısır İncisi : 
- Melik Eşref olacak -dedi- sizin ya

nınıza gelmek istiyor, Enükler bırak -
mıyor. 

Kapıya ilerliyerek seslendi: 
- Bırakın çocuğu ağlatmayın. 

Ses ilresildi. On, on bir yaşlarında bir 
çocuk koşa koşa içeri girdi, Aybeyin 
boynuna atıldı. Ay.beyin oğlu! 

- Baba! Babacığım. 
Ay'bey şaşırdı. Evlendiği gündenlberi 

onların semtine bile uğramam~tı. Eski 
karısına ne yüz.le bakacaktı? Hem çok 

1 - Atiş-saçı dökülmüş. 
1 - Ne ile ya.p~harmanlarda 

savurdukJıa.rı t&htalar. 

. ........ - Hicazkar peşrevi. 2 - zeUi dede - ( Son Posta hatıralı) ceye lkadar intakı hak ta diyebilirim • 
Tinaz Hlcaııkft.r beste: Hiarl lehinde. 3 - İbrahim cNeron.. ismi!e oynanan bu oyunun ,.r " İst.anbul Sam.atya. Arapkuyusu Cami soknk 

f - MezruaWıatırla.r. 
t!f! - Hlcıızkrı.t- şarkı: Yok hl!~ mı hem mu- · f""'İa içın· deki. faciası bununla da bı·tmı· • 

4 numarada Zehra, Istnnbul Fatih Sangiizel -. 
<fara. 4 - ••... ...• - Keman taksimi. 5 - Ra- d B. h ft ki t n· 

7 - ÇJölge-şarab. ıkıın _ Hleazkii.r şarkı: Bekledim tA fecre kn- '!3atıta.lgazi mahallesi 39 numarada Müeyyet, yor u. ır a a sonra ems ı seyre • 
s - Istlmdad nidası-yokluk. " " Istanbul Çağaloğlu orta okulu sınır 1/B de denlerden ışittiğime göre, Bürhaneddin, 
9 - Mecnun-şekeri ,.a.pılan kokulu nebat. dar. 6 - Nuri bey - Yuruk semai: Mızrabı 8 İbrahim, İstanbul Diva.nyolu Biçki Yurdu ihtimal sannede daha serbest hareket e. 
ıo - Şimdi de-sonunda cİkl olsa tefrika. gamı aşk lle. 7 - ···· ····· - HicazkA.r saz se - sokağı 11 nwnarada Tahsin, İstanbul Vefa 
Yak.arıdan Aşalı: mn.lsi. 8 _ ......... _ Muhtelit sa2 eserleri ve erkek lisesi 433 Muammer. dıebilmek ve :Caz.ln terlememek için bu 
1 -Ayni zamanda-şekersiz. oyun hava.ları. 2ı.ıo: Konuşma. 21.25: Neş _ ikinci harfta oyununda vücudüne sadece 
2 - Eleme rueti-if. cli plMdv - R. 21.30: Miizik <Yaırasa opere - KOKULU SABUN Rarnalı cntarısini geçirmekle ıktifa r.t. 
3 - Oösteı1.ş için yapılan-yalamak mas- tinin 1 inci ve 2 nct perdeleri - Pll 22: MU- < Son Posta hatıralı) mişti. Öyle ki, yangın perdesindeki sar. 

tarından emri bazır. ztk (Küçük Orkestra - Şet: Neclb Aşktn.l İstanbul Haydarpaş.-ı it.sesinden 1711 Nus- hoşlu'k ce>Şkunlukları esnasında bir ara • 
f - İnlltl-1nllt1. ı - :ı. strauss - Viyana ormanlarının efsa- ret. İstanbul 45 inci okuldan 375 Ekin, İstan- lık gene, elinde kadeh, merdivenden ko.. 
'1 - Adi - bina eden. nest (vals.) 2 _ Ganglberger - Küçük top- bul Beyoğlu Şık sinemasında Sevim Öz.ltu -
8 - Saha-vAd. lantı (Rıevil _ enterm.ezzo.l 3 _ Moussorgsky- tan. İstanbul Şişli. Halblcflrgazl caddesi 42 şarak tahtına çıkarken ayağı kayıp düş. 
9 - Bedava verilen-denaet lollyen. Bir göz yaşı. 4 _ Ferelre _ Ay _ Ay _ Ay. numarada Kemal. Istanbul 44 ü.nctı okuldan müş, sı:,tındaki toj haval~n~ış. ve i~e o 

10 - Tekdir-arzu. 5 _ Haydn _ Yaradılış. 8 _ Bizet _ A.rlezl _ 62 Mehmed Sacid. . _ z~ on sıratardak~ seyırcılerın milth1ş 
Geçen bulmacanın tıaneclllnılt. tekli: yen süit No. 1. a> Prelude. ıb) Menuetto c> ALBÜM bır cA •. a! •• 1ı saybasıle karşılanmıştı. Bu 
~olda; Sa~ Adagietto. d) cartılon. 8 _ Tshalkowsky _ ( Son Posta hatıralı) dl4 hiç şüphesız, seyrettirdiği oyunun en 
2 = T~:acı~. Aleji (ha.zln parça.) 9 - Gounod - Ave Ma - Erzincan 'belediye başkll.tlbi kızı Mes'ade müthiş sahnc">i olmuştu. 
s _ En-lMı-Me. rla. 23: Son ajans haberleri, Ziraat, esham, Dlnçsey. İstanbul Beyoğlu Bursa Anadolu Ne diyeyim, Rasın ikimizi de affetslnf 
4 - Nasıl-ffi-Ya.r. tnhvllAt, kambiyo - nukut borsası Ulat.) 23. sokak 4 numara.da Hikmet, İstanbul 45 inci Batın Fahri Ozansl)y 
5 - Raf-şat. 20: Müzik (Cazband _ Pl.> 23.55 _ 24: Yarın- okuldan 822 Orhan. Elll.zığ Turan gazetesi 
6-.- Aıı\-a.ra. ki program. sahibi ihsan oğlu İsmet, İstanbul Hayriye -=-=-=--==-==========---==-

••••••••••••••••••••····························-······· ... •• llsesl talebesinden 423 nu.maralı Orhan. 7 - Ada-mo-ara.. 
8 - Ln.-yoyo-al. 
9 - A-Bedava-i 

10 - Tel-aza. ·····························---···························· 
Nöbetçi eczaneler 
Buıece nöbetçi olan eczaneler ,unlar 

dır: 

İstanbul cibetindMller: 

Şehzad~~: (İ. H'll.kk.ı), Emlnö -
nl1nde: (Necati Ahmed) , Atsarayda : 
(Pertev>, Alemdarda: (F.şref Neş'et), Be
yazıdda: <Haydar), FaWıde: (Vitall), 
Bakırköyiinde: (Merkez), Eyübde: (Arit 
Beşir). 

Beyolla cihetin.dekiler: 

Tfuıelba,şlnda: (Matlrovlç), Kalyoncu
da: (Zaftropulos>, TaJcslınde: (Kemal, 
Rebül), Şişlide, <Pertev>, BeşUdaşta ı. 

<Vldin). 
Bofazlçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 

Kadıköyilnde: (H1ianü, Rı!a.t) Uskü -
darda: Ütlmad), Sanyeroo: <Nuri), Ada
larda: (Halk). 

SELANIK BANKASI 
Tesu tarlhl : 1881 

• 
fdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

TiirkiyeJeld Şubelmı 

1STANBUL (Galata ve Yenlcami) 

MERSİN, ADANA BürOIV 

Yanani.tantlalıi Şııbelerlı 

SELA.NtK - ATİNA 

• 

BOYA KALEMİ 
KiliıS Maliye varidat memur muavini oğlu 

İbra.hlm, İstanbul Davudpaşa ort.a okulun
dan 128 Ekrem, Konya Avukat Mustafa 
Feyzi oğlu Adil Ka.raatıu;. İstanbul Beyler
beyi caddesi 58 numarada Nebile, İstanbul 
Şişli Terakki ıı.sesı sınıf 2 de Hüan1l Söyle -
memğlu. 

AYNA 
( Son Posta hatıralı) 

istanbul Küçrutaıyasotya Kaleci sokak 4 
numarada Ülkü, İstanbul Hayriye llseslnden 
442 Mustafa, İstanbul Aksa.ray Hamam so
kak 6 numarada Cihad Demlrsel, İstanbul 
Vezneciler zeynebtlmll &!kak 28 numarada 
Muammer. 

KiTAB 
Ka.rtal Maltepe camı sokak 15 numarada 

1 Raziye, Nizip ztraa.t bankası müdürü oğlu 
~ SnlA.lınddin Yılmaz, Kırşehir t.uhatlyeci Me

mif oğlu Kemal. Al.tıok, Btt.11& emniyet birinci 
Her nevı banka muameleleri şube şefi kom19er Naim ıkızı Mürv~. ista.n -

bul Çağe.Ioğlu Nuruoonı.aniye caddesi 58 nu-
ltiralık tasalar Hrvid marada Mehmed, Qonmı ast.erlik şubesl al-

~ ..- ...- ...- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ..- ıtında berber Hamdi oğlu Otllb, Çorlu Bak
~~~~ •·n• Ahm-..:ı Ka.•if -'"·-Nezahat .;.__._ __ Lul Ha:y--....~~~~ ~c.w. :\.."1 AY ~ ı .l.3w..ıw 

Yeni Radyo mevsiminin yalda~ 
ması basebile Beyoğluoda 

BAK ER 
mağazalan mOdnriyetl, bO.t1ln 

1939 senesi 

Zen ith Radyoları 
stoku Qzerinde tenzilat iorasına 
karar vermiştir. Stokun ttlken
meıinden evvel isttfade ediniz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdn• Bank Şubeal 

Merkezi: Ber1Jn 

Türkiye pbelerlı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: ı.t. Tütün Gümrüftl 

* Her türli 6anJra İfİ * 
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17 Temmuz 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi ilı:1 ! ai ı 

Muhammn bedeli, muvakkat teminab ile miktarları aşağıda yazılı 1 ve 2 Nr.. 
iı liste muhteviyatı otoJen ve elektrik kaynak telleri ayrı ayrı ihale edilmek üze. 

re 28/8/1939 Pazartesi günü saat 15 ten itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile 
Ankıarada idare binasında satın alınacaikt:ı.r. 

Bu işe girrne!t ıstıyenleri!l her listenin hizasında ya:zıılı muvakkat t eminat ile 
kanunun tayin ettiği Yesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komis. 
}'On reisliğine vermelerı lazımdrr. 

Şa.rttı.ameler 126 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerind~ satılmaktadır. 
(5065) 

Liste 
No. 

Malzemenin ismi Mık darı Muhammen 
bedeli 

Muvakkı\t 
teminatı 

L. K. L. K. -1 

2 

Otojen kaynak için 
teJ ve çubuk 
Elektrik şerare kay
nak tel \'e çubukları 

80 kalem 

22 " 

65.300,00 

25.247,oo 

Maarif Vekilliğinden : 

, ,515,oo 

1.893,53 

Vekilliğimiz Neşriyat Müdürlüğü kadrosunda 30 lira asli manşlı Derleme me -
murluğu münhaldir. 

Bu işe alınacak memurin yüksek mekteb mezunu olması ve askerlik v.az.jfesi. 
ni yapmış 'bulunması şarttır. Edebiyat Fakıültesi mezunu olanlar ve ecnebi dil 
bilenler tercih olunacaktır. 

Talihlerin 20/Vll/1939 Perşembe günü alkşarnma kadar müsbit evrak ve fo -
tograflan ilişik birer istid'a ile Vekmiğimiz Neşriyat MüdüTlüğüne müracaatları 
lazımdır. İstekliler arasında yapılacak müsabakanın yeri ve tarihi alakadarlara 
ayrıca bildirilecektir. c2982> c514Q> 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Adana Orta Tecim Okulu bakiyeı inşaatından yirmi bin liralık iş kapalı 

ıaırf usulile eksiltmeye konulm:.ıştur. 
2 - Eksiltme 24/7/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on bird: Nafıa 

dairesinde yapılacaktır. 
3 - İstiyenler bu işe aid keşif evrakile mukavelename ve şartnamelerrn! gör. 

mck üzere Naiıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4 - İsteklılerin cl300~ lira muvakkat teminat vermeğe ve bu işi yapabilecc. 

ğinc dair ehliyet vesikası almak üzere eksiltme gününden sekiz gün evvel Ti. 
caret Odası vesjkas:ile bu miktar iş yap tığını gösterir evrakı müsbitelerini dJ. 
Jekçelerinc bağlamak su~etile Vilayete mü:racaat etme>ğe mecburdur. İstiy_nler 
teklif mektublarını 2 inci maddede yaz.ılı saatten bir saat evveline kadar mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Posta ile gönderilen teklıflerin dış znrfı 
iyice !kapatılmış oalcaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4910.t 

Askeri Fabrikalar Umum Müd Lhlü~ü ; ıanları 1 
3 kalem kösele ve vaketa alınacak 

5 ton sarı vaketa 
5 > sarı sabunlu kösele 
0.2 > kayasalık kösele 

Tahmin edilen bedeli c2fı,500· lıra olan 
yukarıda cins ve miktarı yazılı vaketa 
ve köseleler Askeri fabrikalar umum 

el> lira .2s. kuruş mukabilinde komis • 

yondan verilir. Talihlerin muvakkat te -

minat olan cl912, lira .5011 kuruş ve 2480 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde. 
ki vesaikle komisyoncı: olmadıklarına ve 

bu işle alôkad::ı.r tüccardan olduklarına 

müdürlüğü merkez satınalma komisyo • dair Ticaret Odası vesikasile mezkur gün 
ll'Unca 1/8/1939 Salı günü saat 15,30 da ve saatte komisyona müracaatları. 
pazarhkla ihale edilecektir. Şartname c5054, 

1 htanbul [ eledi vesi İlanları 1 
Temizlik işleri amelesi için yaptırılacalk 1400 çift pootal mübayaası kapalı 

zarf eksiltme.sine !konulmuştur. İhale 24/7/939 P.nzartesi günü saat 15 de Daimi 

Encümende yapıJ.acalktır. Muhammen be.deli 6580 ve ilk teminatı 493 lira 50 ku. 
ruştur. Şartnamesi Zabıt ve Muamclfıt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta • 

liblerin Hk teminat makbuz veya mcktubları ile 2490 numaralı kanuna göre hazır. 

lıy.aoakları Gca.palı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encümene 

vermeleri (5019) 

Tapu Kadastro Umun Müdürlüğünden 
l - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve beherinin muhammen bedeli 75 lira olan 

200 aded>demir saç dolap kapalı zarf usulile eksiltmeye ikomnuştur. 
2 - Muvalkk.at tem.inat 1125 liradır. 

3 - Eksiltme 2/8/939 tarihine m;..isadif Çarşamba günü saat 15 de Tapu ve Ka. 

da.stTo Umum Müdürlüğü Levazım Dairesinde müteşekkil Eksiltme Komisyo • 

rıunda yaptlacaı'ktır. 

4 - Şartname ve resimleri An.karada Umum Müdürlii!k Levazım Dairesinden 

ve İstan!bulda Grup Tapu Sicil Müdürlüğünden parasız olarak verilir ve nümu . 

Deleri de dairelerde görüle1bilir. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 'ilncü maddelerinde yarzılı belgeler ve 
1125 liralık teminat makbuz veya banka kefalet mektublarile birlikte kanunun 

tıarifatı ve şartnamedeki şeraite tamamen uyıgun ve noksansız olarıak yazacak • 
Jarı teklif mektublarım lhavi zarflannı ihale saatinden bir sa.at evvel Komisyon 
Reisine vermeleri il~n olunur. (5278) 

Afyonkarahisar Belediyesinden 
63,800 lir.a bedeli keşifli belediye ·elektrik tesisatı için iki adet buhar kazanı, 

iki adet buhar makinesi ve iki adet alternaıtıörile lbirlikıte teferrüat.ı 7. 7.9:J9 tarihi 
nden '1:1./8/939 tarihine kadar 45 gün müddetle ve lkapalı zarf usulile münakasa. 
ya atonmuştur. 

İhalesi 22/8/939 Salı günü saat 14 de encümeni b~lediyece icra edilecektir. 
İğ're'ti teminat 4440 liradır. 
Bu işe aid keşifname, şartname v~sair evraıkı 319 kuruş bedel mukabili isti • 

yenlere verilir. 
Tnliblerin 2490 savılı kanunda yazılı şartları haiz olmaları ve teklif mektub. 

lannı mezklır kanuo"un 32 ve bunu müteakib maddeleri çerçevesi dahilinde iha. 
le saatinden bir saat önce encümeni bE>lediyeye vermeleri ve mukabilı bir mak. 
buz almaları ltızımdır. 

!İ.stdklilerin belli gün ve saatte bt.'lediyede hazır bulunmalan veya teklif mek. 
tulblarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 

SON POSTA 

İstanbul Komutanlığı 
lıanlan 

itsta.n'bul Koımtanlığına bağlı birlikler 
için 350 aded iki boy gemici feneri satın 
a1ınacalktır. Pazarlığı 21/Temmuz/ 939 
Çarşamba günü sa.at 11 de yapılacaktır. 
İsteklilerin !belli gün ve saatte 1'1.ndıklı. 
da Komutanlık S atmana .Kooıisryonuna 
gelmeleri c5280> 

... ~~~~! .. ~~~,P .. ~r~.oğ~~ K:~ 
e heriÜD öQ-loden sonra saat 14 doa 

'..ıil ye kadar bHt'llarını kabul eder. 

Ye\ mi, Siyası, Ha vadLs ve Halk gazeteSı 

Yerebatan, Çatalçe•me solı:ak, 25 
f ~ TAN BU L 

Gazetemizde çıı{an yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE Fı l\TL ~J 

1 6 ::ı 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14 () 'i.)) '2N 

YUNANİSTAN ~3.ıv 1220 71,ı 

ECNEBİ ~.Utı } 't, 8JO 

Abone bedeli peşindrr Adres 
değiştirmek 25 :imruştur. 

1 
Ay 
Kr. 

loıJ 

.70 
.,OJ 

Gelen evrak geri verilmez. 

ilanlardan me$'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi HizımCl:r. 

Sayfa 13 

Deniz Levazım Sabnalma , Komisyonu ilanları f 

Marmara Oao Bahri K. Srtınalma Komisyonundan : 
Ciiısi tlJosu Tahmini fiatı Tutan 

kuruş lira 
Sade yağı 20 ,000 92 18400 

l - Karnutıanlık b irliklerindeki kara erlerinin ~elik ihtiyaçlarmdan olup 
yUkıarda ~ . y.azıl~ sade Y~ kapa~~ ~ usulile ekısiltmeye konulmuştur. 

2 - EksiltmW l.Ağustos..939 Salı g-.ınu saat 16 d a İzmitte Tersane kapısın • 
daki Knmisyoın binasıaıdu yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartname komisyonda görülebilir. Ve bedelsiz olruıak alınabi ·rJ 
4 - Eksiltmeye ~tira·k· edecek isteıkli 1-erin 2490 ısayılı ık.an unun istechği tice. • 

ret vesikalarını ve . 1380. lir.adan ibaret ilk teminatlarile birlikte teklif mektul. 
Jarını muayyen gün ve saatten tam bir saJt evveline kadar komisycxn baŞkanlı. 
ğına vermeleri ilan olunur. c5237> 

~ 

Tahmin edilen bedeli cl7.250> lira o.. I 3 - İsteklilerin 21q~ sayılı kanunun 
lan cl0.000> kilo kösele 27/Temmuz/93!l tarifatı dahilinde tanzi d kı · k 

b 
.. .. m e ece .erı a .. 

tarihine rastlıyan Perşcm e gunu saat 1 al tokl 'f kt bla 
clh de kapalı zarfla alınmak üzere c>k. p ı 1 me u rını en geç belli gün 
siltııneye konulmuştur. ve saatten bir saat evveline kadar K ı,. 

2 - 1lk temi.natı «1293> lira c75> ku. sım.paşa(fa bulunan komisyon başkaı 
ruş olup şartnamesi hergün komisyon. ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 
dan parasız olarak alı:ıabiliı. c5029. 

Ün· versite Re· dörl üğünden 
Orta öğretim müe:;sec;elerinc yabancı dil öğretmeni yetiştirmek maksadile 

fransızca, ingilizce ve almanca kurslarına yeniden talebe kabul edı!ecektir. Ko. 
bul edılcnler ayda 30 ar lıra harçlı~ ile bir yıl ya'bancı dil kurslarına devam 
edecek ve tedrisatta muvaffak olanlar bir yıl da dilini öğrend:kleri yabancı 
memlekete gönderilec~klerdır. 

Seçme sınavları 25 v_ 26 Eylül Pazartesi ve Salı günlerincie İstanbul Oniver. 
sitesinde yapılacaktır. 

Sınavlara iştirak edebiımek için: 
l - Tüıik olmak. 

2 - Yerli veya y1bancı bir kolej veya liseden veyahud bir öğretmen okulun 
dun mezun olmak (oglunluk şart degıldir.) 

3 Üniversitede 22 v.• Z.I Eyhi! 1939 günlerinde teŞkil edilecek sağlık ko • 
mis)onunca muayen • <'dılerek tahc;ile muni bir hali olmadığını bildiren bır ra • 
por almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak o :ın 1 nrdaıı, tahsıl müddetlerinin iki mısli Maorif Vekfıleti 
emrınde çalışae<tk a"ttll tesbit eden bır taahhudname alınacaktır. 

(···;;;;~··~;;~·~·;~·;·;·~;~~;~;····:. Tedrisat sahaht11n ak~amn kadar devam edeceğinden kurs talebesinin hari~te 
hiç bır ışk meşgul olnıamaları şarttır. 

• Telgraf : Son Posta : 
: Telefon : 20203 : Talib.erin tahsil vec;ikaları VE: 6 adet fotoğraflarile birlikte 20/!X/g:~!J Çar • 
; ....................... ......................... ..- şamba günü akşamına kadnr Ünıversite tedris işleri direktörlağüne müracaat. 

\.._.,.._11!'"'9 _ _ ______ __ _,/ !arı. (5208) -

BUGON 
KUM6AllASINA 
PAll~ATAN 
~OÇUK EL 

YAWN 
Çf f( DEFTEDJNE 

iMZA '\TAN 
e,Qydi{ EL 

OLACAK TIR 

T0RK(Y 
rş 

~ANKASI. 

.. 
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E 
TÜRKİYE MÜMESSiLİ 

VAl-IRAM GESAR 
' 

'' K" 
POPULAR PORTRE 

·" BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

~~· ... 
.. KODAK VERiKROM" 28° Film ile 

8 pozdan 8 gOzel resim 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

• ve ya 'u adrese müracaat ediniz 
...... ' 

KODAK •ırketJ - Beyoilu. lstanbul 

M. M. Vekaletinden: 

SON POST&' 

GALATA 
TÜNEL CADDESİ 
NI 48 TEL 40~08 

6
25 
lira 

~ Hazır Motörler 
M+lif mahallerd~ benzin tankları yaptmlacağından bu işlerle iştigal 

eden firmaların 18zım gelen izahatı almak ve tekliflerini yapmak üzere Anka. 
F~LMkRda ve depomuzda 
,u mı.. törlerimiz hazırdır : 

rada M. M. Vekaleti İnşaat Şubesı Müdürlüğüne müracaatları. cl23. c5173ı. 

KANZUK . " NAS 1 ~ 1LA.C1 
En muannid ve eski .rıaserları bile. kökürıtien 
çıkarır . Elli senedenberi Avrupa ve Am•?ri~ 
kads mazharı takdir olmu~ bir · itaiçtır . 
Kanzuk Nasır ilacı her eczanede vardır. 

INGILIZ KANZUK ECZAN ESi Beyoğlu, lstanbul 

8 Be~ g rlık dizel deniz motörU 
6.) • • karıt • 
7j / 90 • • deniz » 

~40 • deniz • 
Hl:\şka l•eygir kuvvetinde her 

cins b~nzi ıı V8 mazot motör hak
kıncia SİJ nriş k ·bul olunur. 

Adres: Nuri Beler ve ortağı 
Gnla.n, Norclş tern han 3- 4 Tel : 
42821 T •lgrnf: Nubel - İstanbul 

................................................... -........ 
Son Poo;ttı Mntl nası 

Neşrıyat Müdürü: Selım Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Temmm 17 

Gaziauteb bülbülü 

HASAN HÜSEYiN' in 
ve Aşık Veysel'in bestelediği 

;. AGITI 
270304 No. 

tahtında O D E O :tl 
Pllklannda Sahıa Çıktı. 

Bu plak1 her halde dinleyin, beğeneceğmiz seveceğiniz muhakkaktır 

Devlet Denizyolları 

MüdürlUOU 
işletmesi 
lllnları 

Umum 

17 Temmuzdan 24 Temmuza kadar muhtelif hatlara 
kalkan vapurlann isimleri, kalkıı gün ve 

saatleri ve kalkacakları nhbmlar. 
Kandenb hattına Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Tan), Pazar 

16 da (Kar&cmıiz). Galata rıhtımından. 
Bartm hattına Salı 18 de (Bursa), Cumartesi 18 de (Antalya). Sllb. 

ci rıbtmundao. 
laatt hattına - Salı, Per,enıbe ve Pazar 9,30 da (Uj'l.ıı-). Tophane 

nhtımında.n. 

Mlldaa7a hattma - Puartesi 13 de ve diğer güınler 8,45 de (Maraba) 
sistemi vapurlardan biri. Cumartesi aynca 13,30 da 
w Fuar 20 de (Trak). Çarşamba po9tuı Toptı1m 

rmtumndan ve diğer postalar Galata rıhtımından. 
Bandırma hattına Pazartıesi, Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Trak), aynca 

Çarşamba 20 de (Antalya), Oumaııtesi 20 de (Bura). 
(Trak) Galata rıhtıımından, diğerleri Tophane nh • 
hmındım. 

Karabiga hattmn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazar 9 da (Tayyar) . Tophane rıhtııınından. 

Çarşamba 15 de (Kemal). Cumartesi 15 de (Saa • 
det). Sirkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına -
Mersin hattına 

Pazar 11 de (Ege). Galata rıhtımından. 
Salı 10 da (Mersin), Cuma 10 da (Konya). Sirkeci 
nhtımından. (5275) 

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

Karaköy acenteliği - Karak6y, Köprübaşı 42362 
Galata acenteliği - Galata, l.tanbul Mıntaka Liman 

Reisliği binası altında 40133 
Sirkeci acenteliği Sir'teci, Yolcu salona 22740 

Karaköyde bulunan İst.ıanbul acentalığımız Galata rıhtımı :jzerinde Dr.vlet 
Limanları Umum Müdürl:!ğü (eskt renizbank) binasının alt ka!•ndaki daireye 
nakletmiş olduğu alak.adarana ilan olun ur. (5274) 

İstanbul Baş acentalığı 
Galata acentalılı 
Sirkeci acentalılı 

Telefon No. 
42362 
40133 
22740 

SiNGE 
Bayanlara mahsus elmaslı ve pırlaqtalı S t N G E R saaUerlnln 

yeni modelleri gelmiştir. Fiaı.ıarı 75 llra llA 500 liradır. 

- E~ISALL~KI GiBl ()N BEŞ SE~E GAR.\N riLinm -
Taşradan taleb vukuunda yeni kataloğ gönderlllr. 

SİNGER Saatleri YENİ MERKEZ l\IAGAZASI: Eminönü, tramvay caddesi 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. N: Zl964 • 

BEDAVA ELEKTRİK! 

Mi K A 
6 voltluk Yer dinamosu 

Ue hem evinizi teuvır eder hem 
d e mnkeınmel bir · 

MiKA Radyosu 
işletebilirsiniz. 

Taklitlerinden sakınınız ve 
MiKA markasına dikkat 

ediniz. Hakikaten İf gören 
ve Akümülatör dolduran ye-
glne Dinamo '' MIKA ,, dır. 

MiKA Radyolarında 
Fevkaıacıe tenzi.at 

MiKA Radyo 
Doyçe B,ınk knrşısı , YUksekkal· 

dırun başında 79 •reL 49021 
Telg. Mikanıd --·------.1 

Minimini yavrunuzun sıhhatini dQ
şOnUnUz. Onlara çocuk arabalaruım 
kraliçesi olan ve en iyi imal edilmlt, 
en fazJa tekemmuı ettirilmtı•en slb
bl arabayı alımz. Yeni gelen 1939 
modelinin 50 den fazla çeşidi Tardır. 
Her yerden ucuz fiat ve m11.lald 
fttrtlarla yalnız, 

Baker Mağazalannda 
bulabilirsiniz. 

ilan Tarif em iz 
Tek dtun IUUml ····················---· 

Birinci .alaile 
l lıinci 8ahile 
Oçiincii .alaile 
Dördüncü sahile 
iç ıahilela 
Son sahile 

400 '""" 250 • 
200 • 
100 • 
60 • 
40 • 

Muayyen bir müdaet zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıra~ 
ıar ayrıca tenzi1Atlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 
bir t ar ife derp;ş edilmiştir . 

Son Posta'nın ticari ilAnlann• 
aid işler için şu adrese müracaa' 
edi lmelidir: 

tılncllak l[oDetuf llrlreU 
K&lıra.mansad.e Baa 

Ankara cad4 ... 


