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1 Polonya,. Danzig hududunda bir hadise İiıgiltere bize yirmi 

Almanlar Polonyalı bir milyonluk geni 
bir kredi mi açıyor? 

h U d U d m U h • f 1Z1 n 1 
Loadra 20 - d>aily Benld» psettıline fÖN İnıiliz lıtikfımett Ttlr1d7e-

. 79 yirmi milyon ıterq tutannda J'9Uİ bir bedi aÇJD1Ştır. 
. Ba Jaec1i Türkiyeaiıı tesJlhatma ve yeai lltilıkim1ann i 0 fQlma aarfe-

hu d u d da öldi.irdi.iler -~---.. ····· ... ·---·---.. . . · ... 
Alman kara orduları başkumandanı general Braflşiç Almanya, Danzıu lşı~den daha 

dün hudud cifJarında manidar bir nutuk söyledi fazla ( Stephen Kınghall 
Le his tana 

bir ihtar mı P 

...... ,....,...,..,,,..,.... ., 4"'A 

meselesi) ile meşgul! 
S tepıen Kinghall, mütekatd bir dişe, infial ve hiddet fırtınUl kopar -

İngiliz babriyelisinin :lsm.idir. Öy- IIWitır. Devlet adamları. zabıta teşki -
ıe bir adam ki Almanyadaki 50,000 1ltı. posta ida~i, gazeteler münhası
adreee gönderdiği 50,000 mektubla ran onunla meşgul bulwımaktadır -
mt~r'in memleketinde hakikt bir en- lar. 

(811 hususta 9 uncu sayfamızda daha fazla tafsilAt bulacaksmız) 

Alnwınycımn Franıc hııd~duftdald Zfg frid hattmd4n bir görilnüı: Tanklara 

kaff' barika4la.r 

LOndra.~us:.7ı •r;;.:,. Dmlg. Dan zig da. W&SI. 
Polonya. hududunda, bir Polonyalı hu. • d • ? 
d~ ~~afıznuıı ölümü ile neticelE'n~n .. ere•e ... 1.•or 
bır hadise vukubulm.uştur. ~- '3 a - ~ 

~Polonyalı nıuhaflz, bir Danzig güm. 

.ru:ıt memuru tarafından atılan kurıun- Ok ı 8 dukları sual 
larla ölımilştür. Öldürülen muhafız, Po. r .............. _ uyucu arın or ····--.. l 
lonya topraklarında bulunuyordu.. ı .c- 1 "l L h • 

· AlmanJar .. " Harb lcoparşa r ransa ve ın_gı tıre ı ıstana gar-
.Alman membaları ~e~~1;diseyi ıu 18- 1 ~ım edecekler ... F alcat nasıl? Denizdın mi? Olamaz! 

.k~~:n~~~:~~~::~:ı~ihbarat b~r01una ı:..~:~~~:-~~--~~:~~~~: ~opu~~ ·-~~~":.::_~:..!!!_~~de~-~j 
P~~ıau ~adis~ ~~ında qalı~ Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
ın.alumat gonder ılınıştır. • 

İzmir fuarı Başvekilin 
bir nutku ile açılacak 

Sergi sarayının ilk kısım inşaab ilerledi, açık hava 
tiyatrosu da ikmal edilmek üzere 

.. 

Jlir devriyenin dolaşmakta olduğu bir Da.nziıg yüzünden bir harb ~ua ,.W bir barb için l&zun olan hötün ıart. lfıf'J4tı ilerlemekte olaa •~gi aanıyından bir gifrüuü:ı 
•ırada Danzig gümrük memurlanndan için Almanya miimkiln olanı yapmakta. lı8r mlwer tarafında ~~lanmıı değildir. lzmir. 20 (Huswi) - Bllf''ekil Dr. Rt.leımr 'V'e lpret buyurdukları n<>kaanla::ıı 

(Deumı 11 inci sayfada) • dır. Çünkü her ,eyden evvel muvaffald. (Devamı 11 mcı sayfada) rik Sa.ydam kendilerma refakat edecek tun11n1 bu sene ikmal edilmiş olacaktır. 

Ankaradaki yangında 
kasıd olduğu anlaşıldı 

· Yangın çıkan dükkanın sahibi nezaret albna alındı, 
yanan dükki.nlana sigorta bedelleri 102 bin lira 

dijer Vekillerle birlikt! 19 Ağustosta lz. Serci ...ayının bulunmamasını fuarımız 
mire eeJecekler ,.e ~O AjustoS gUnll fu~ için 1* noksan telakki eden Milli Şı•fi .. 
nn .açılına törenini yapacaklardır • .Bq. miz.in bu husustaki i~aretleri yenne I'"• 
wkilin bu münasebetle nyul vı iktuadt tirilmif ve kapalı sergi sarayı. muazum 
bir :mituk 1rad etme9i mubtemeld\r. bir MK" halinde yükselmişt;r. İki senede 

Milli Şef İsmet lnönünün de İmurf ilmm1 edilecek olan sergi sarayının ille 
oeref1en<ilrmelıtrine intizar edllmektecUr. kwm trıpa.tı ilerlemiş ve ön istandbr 

937 Aıllirını açtıkları sırada Miill Şefin (Devamı l 1 inci sayfada) 

Küba kadınları, dünya 
Eski Çek topraklarında 

bulunan Alman. kuvvetleri kadınlarını Sallı. için 
arasında ısyan 

Pa.risten bildirmror: coevre. e gö. k n•~eTQnSQ ÇQ'İilTl'llOTlar 
re ~n hafta, Piisendeki (eski O '-.J 4 ;O ':!I 

ç.tacya) A:Lman alayında isyan çıkmı§tır. 
(D~mı 11 nci m11fadaJ 8. 1 .,. hh 

ır ng1ıız mura ası 

Bunaltıcı sıcaklar 
devam ediyor 

şehrimizden geçerek TUrk 
kadmlarmı da bu konferansa 

davet etti 
Bir&aç gıündenberi başhyan ve evvel. 

ki f(.in bunaltıcı bir hal alan sıcaklar dün 
11 

. . Geçen ilkbahar.fa Küba kadınlan dün • 
............ ~~~~ ...... ~.?. .. ~~~~!...... ya kadınlarını bir sulh ve hürriyet kon. 

I \ .gresine davet etmek üzere büwn mMDle. 
i Bekir erkeklerle ketıerdeki kadın teşekküllerine şu meaı. 

·. 

1 kadınlar arasındaki de lbirer ~ktub göndermışl.erdi.r:. 
. ı cliad> Ispanyayı rnahvettı. Çını yakıp 

Yangınd4n ıonrcı 'd~n hali , ~ 1 münakaşa hararetle yıkmakta ve bugün her memleketi, her 

~· 20 (Hususi) _ Koyun pazarı Ksnal_Bgralı~r _...p~~de 

1 
devam ediyor ericeği ve her kadını tehdid etmektedir. 

~E'.8inkle dün ıece !;ıb:ı yangının tah. ve ANni de ~gıp Y~~ llİ4'nfet. (Bugün 8 inci sayfada okuyunuz) Ytk..ıılınuf sayısıı yuv.alar, hıay~tı t.ek 
atı b\ıeün geç vakte kadar devım et- l'f ~q!f. ~ukuftm Dıitilaı-. \. ... baflaınnıa kıarJılamağ• mahkum yuz bın. 

~. MiMcleiu"!MUDI ...mı.mır .. .(B•;.. l'tıtim ..,.,..., '-"""""" ...................... • =·-' (Dew ... 11 ieei .., .... ) JIUis Kot~ . 
\ 



2 Sayfa SON POSTA 

Resimli 1\lakale : - ~ Dilde sansur .. 
Herg~n ~-----------------------------------------------------------------------------------------

Bulgarislandan geçerken 

Yazan: Muhittin Blrpn 
Filibe, 18 Temmuz 

B lD sa,bahtanbBi Bulgar toprak .. 

ları üstündeyım. Gelip geçtik .. 

ç.e, oona daima ayni intıbaı veren top~a~-' 
r.aklar: Çalışkan bir köylü kutlesının 
yumrukları altında bir hamur gibi voğn. 
rulmuş ve sonra kızgın güneş altında 
pişm~, gevrek gıbı, güler yüzlü bir top
rak! Onun her tarafı işlenmiştir, her ta. 
rafında insan hımmetinin tabıa: denilen 1 
ham maddeye verebileceği güzel şekille.! 
rln alametleri görülüyor. Çünkü, Bulgari 
milleti. başını bıraz fazla yukarıda tutar, 
göğsünü biraz yükselterek gezinir, fakat, 
çalışır. Kaç defa, buralardan bahara 

\\ L.___.......: l /J 

doğru geçenken gördüm: Bulgar köylü. Bir fikri ifade edebilmek için kullanılabilecek muhte- Hatırınıza gelen bir d~nceyi dilinizin ucuna gelen 
sü. sade Bulgarjstanın geniş ovalarında. ilk cümle ile anlattığınız takdirde muhtelif ifade şekille-

akl k 1m beık' lif cümle şekilleri vardır. Fakat !bu muhtelif cümle şe-
ki topralklan yoğtırm a a az, ı rinin en fenasını seçtiğinize emin olabilirsiniz. Söyleme -
de bahardan evvel Merkezi Avrupa:ia killeri arasında en doğru, zemine, zamana en uygun den evvel söyllycceğinizi sansür etmek füzumunu unut-
buluıunak üzere, akm akm oralara da olanı yalnlt'l bir tanesidir. mayınız. 
hicret eder. Bunla•, l\Ierkezi AviupanJn -==~~===~~~~====:::::ıı========,;;;~~~==--=--=====ıı::============ 

gg.f!~~~i:~:~r.:t§ 
sim ~anoe, hergünkü konvansiyonel 
trenine bir veya iki muhacir amele vago. 
nu takılır, bunlara bu bahçıvanlar aolar. 
Jar. Bir müddet sonra, bunları Peşteöe. 
V.iyanada, bugün Almanya olan eski 
Merkezi Aıvrupa memleketlerinde çiçek 
veya sebze bahçeıcrir.oe çalışır gi)rür!'il
nüz. Bizim, mevsim amelemız gıbi. bun. 
tar da Avrupanm mevsim amP.leleridir; 
orada. çalıpanlıkları, kanaatleri ve bil. 
gileri ile çok makbul tll'tulan ameleler! 

Evet, Bulgar milleti çalışkan bir mil
lettir. Memleketlerinin iklimleri sert, 1 

toprakları 90k kuvvetli olmamasına rağ. j 
men, Bulgar topraklan, imkanları ve va. • 
sıtalan noksan ve ayni zamanda fakir blr J 
köylü !kütlesinin çıkarobileceğı en yilk
sek m.amurluk haddine kadar yükselt.' 
mi.şlerdir. Çalışkan insanların hiçbir ı:a.. 

man !enıa insanlar olaınıyacağımı inanır~ ( 
sak Bulgarların da iy1 bir millet oldukla. 
rmda şüphe etmemeliyiz. 

* 

Kalb 
Biçimi 
Şapkalar 

r 
ı 

...... -..................... ...-.--...., 
• Hergun bir fıkra 

Bektaşile softanın 
üzümleri 

i Softa ile hektaşinin birer bağları 
! varmış. Be~ bağı11m üzümünü §a. 

İ rap ya.par, softa. da sirke uaparmış. 

1 
Softa bektaşinin bu halme hiddetle. 
ninni§: 

- Ko11l§U, demiş, ıen AH11htan 

l kdrkmadan f'.a.ttl oluyor da Ü..."'Ü münü 
§ara.p yapıp içiyorsun? 

Bekta§i r.evab vennif: 
- Ben Allahta.-ı korktu§ıı.m itin il. 

ziLmü ııkıyor. ıuyunu çıkanyOf', bir 
yere koyuyorum. Allah ne isteTle o. 
nu yapıyor, içiyorum. Asıl sen Al~nh.. 
tan korknn.uyorsıın ki onun yaptığını 
be!1enmiyor, i~ine tuz atıp değiştiri. 
yorsun! 

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

~-------------~J 

Amerikanın 
Bir Numaralı 
Çapkın hızı 

'Tcnunuz 21 

r \ 
Sözün kısası 

Begaz elbise 

Hesabını bilen bir zat anlattı: 
- Ben hesabımı bilirim amma gene 

de yanıldığım oluyor, hele bu yaz bir ya.. 
nıldım amma pır yanıldun.. Haziran a.. 
yınm 'başında idı. Elbiselerim tam&mHe 
eSkimi:şti. Yemden yaptırmalı: lazımdı. 

Hcsa.'b ettim. Yazlık ve kı~lık olarak yap. 
tıracağım ilki elbise yüz kırk lira tuta. 
caktı. Şunıun bunun arkasında da tcktaıt 
beyaz efüiseler görmeye başlamıştım. Bu 
cins el:biseleri sordum, soruşturdum. Yir. 
mi liraıya kadar çıkıyordu. Şöyle bir he. 
sab yaptım: İki tane beyaz elbıse için 
kırik lira verecektim. Yazı bunlarla ferah 
ferah çıkaracağım içir:. ayrıca bir yazlık 

ellbisc yaptırmama ihtiyaç kalımyacakıı. 
Elbise için ayırdığım yüz kırk liradan 
kalan yüz lira He klşın başında, bir iyi, 
bir de gündelfk iki elb1se yaptırırdım. 
Yani bir yazlık, bir kışlık elbise p.ı ras!le 

iki yazlık. iki kışlık elbise sahibi oluyor. 
dum. 

Mükemmel bir fikırdı.. kendi kendi. 
me: . 

- Keş.ki ben de böyie yapsaydım. 

Diye düşünürken o devam ediyordu: 

- Elıbiselerln ha7.ır oldukları gün bi. 
rini arıkama giydim. Birini koltuguma 
aldıım. Evime geldim. Arkamdaki elbise • 
nin sırtında kocaman bir leke, kolunda 

\bir siya'hlık, ve pantalonun paçasında da 
bir kızıllı!.k peyda olmuştu. Ayni elbiseyi 
ertesi gün de giydim. Akşam üzeri ar. 
knmdan çıkanr-ken, yıkanmadan giyil.mi. 
yecek hale geldiğini anlamıştım. Onn yı,. 
k.attıımaya verdim. Ötekini giydim. O 
da iki günün içinde kklenivermişti. Vel.. 
hasıl bir lrostümü ancak iki gün giyebili. 
yofdum. Yıkatma ve ütületme için de 
her seferde yüz elli kuruş ödüyordum. 
Haziran tböyle geçti, Temmuz böyle ge. 
çiyor. Ağustos, Eylı11 de böyle geçecek.. 
lerdir. Bir besab yaptım ve §U neticeyi 
aldım. İki günde bir ödediğim elbise te. 
mizletme ve ütületme paralannın yekQ. 
nu dört ayda doksıın lirn tutacııktı. Yani 

benim yirmişer Hraya yaptırdığım elbi. 
sıeler altmış beşer liraya geliyordu. GCtya 
ben yüz kırk liradan artan, yüz lirayı 

kışlık iki elbise için ayırmıştım. Bana 

Fakat, Bulgarlar, sa6e iyi bir millet 
değil, lbizim için ayni zamanda kardeş 
bir millettir. Belki ckardeşlik> vasfında ı 
miın>:ıllığa ola:billr. Fakat. bizimle lıiç ol. l 
mazsa eawıioğulları oldukları muhak. 
kaktır. U.rhl _ Altay, Ugr • Finoların ta.. 
rilılerl daha iyi işlendiği zaman Bulgar. 
larla olan akrabalığumzm derecesini el. 
bet daha iyi öğreneceğiz. Faka~ ilmin 
şimdiden tesbit etmiş olduğu bir hakikat 

Çin hükumeti, 
Çın çocuklat:ını 
Harbe alıştırıyor 

• kışlı!k için ancak on lırn kalıyordu ki, bu 

Londrada yapılan at yarışları ayni za: var ki, Fino. Ugr zümcesıne mensubdur. 
manda bir nevi süs meşheridir. Kadınlar Rus Çarlığının bü:>•ük devrinde. Çarlığın 

Dansöz ve muganniye sanşın Betty 
Huttoo .A:merptanın c bir numaralı çap. 
kın kızı> olarak seçilmiştir. Bunu te:nın 
«>den bir cazband vefi, artistin kazand~ğı 
000 dolarlık mükifatı onunla paylaş. 

mıştır. 

ı on lira ile bir tek pantalon bile alamaz.. 
dun. Ben miiddeti hayatımda böyle kıya
sıya yanıldığımı hiç bilmiyorum .. 

Hesaıbını bilen za~ arkasındaki kırlen. 
miş !beyaz elbiseyç baktı: 

- Yarın ötekıni alıp bunu temizlet. 
me~ vermek IUzım. 

Dedi ve içi:ıi çekerek yanımdan uzak. 

Senede 9000 lira kazanan ıaştı. * * * kendisini Bulgaristana ckurtancl:ı> ola.. en gür.el tuvaletlerini, ppkalannı bura. 
rak k.a.bul ettirdiği sıralarda gerek Rus, larda teşhir ederler. tvte gene son' gün. 

le.rde Sandovn parkında yapılan bir at hb • gerdk Bulgar pansiJavist eri Bulgarlar1n . . .. .. ~ mu lT p k b l 
Tur nl deği~ İslav olduklannı iddia e. yarışında. bır genç kız resımde gorduğu. apanın ay o an 
derl:~. Bu, Bulgaristanı, İslfıvlık ('ami. nü~ gibi kalb b~çimt ppkasile nazarı dik.. Amen1ralı Cornelius Vanderbllt, rneş.. • mukaddes yüzügü 

...................... -................... ·-·-··········-

ası içinde hamıetmek istiyen panislavi9t katı cel~tır. hur Vanderbiltlerin aı1esindendir. Milyo 
Alemin, kendi lıllimleri vasıtaslli neşret. N~li har.be hazırlamak, .kendilerine ner Vanderbiltin oğludur. Bundan üç se. Pa,panın mukaddes cBalıkçının yüzü. 
tlrdikleri bir siyasi akide idi. Bulgarlar, Erkek ve kadınlar niçin dövüşmek kıuvvetini aşılamak için Çin ne evvel, Amerikan sosyeteleriniıl reza. ğib isimli yüzüğü, kayb'Jlmuş ve :ckrar 
Çarlığın ve Rıusyanın ne demek olduğu. l l ? !bükllın~U. nreık.teblere bir takım oyun. Jetlerini tasvir eden ve cbeşinci Avenü. bulunmuştur. Hadise şöyle olmuştur: 
nu mıladıklan ve Çarlığın dn yıkılıp gıt. ev eniyor ar caklar vermiştir ki, bu oyuncakların hep. lveda!:. ısimli bir kitab yazmış na • Geçenlerde bir dini merasim esnasın. 
tiM ~""""andanberi işlerin hakikatlerL'li Son Postanın cNirin evlenmiyorlar' :ıı .sini ha.Ib silahları teşkil etmektedir. Yu. ye e 'kik . lb t . . 

0 
d ' be . da binlerce ldşinin elini öperken, yüzük 

6• ......... :r- • • • • zarı eli atı ce e mışti. zaman an rı 
daha derin tetkik etme~e imkan buldu.. anketi devam ededursun. Amerikada Mil- kandaki resimde tayyare oyuncaklara . . . 

1 
• • • papanın cli~dea kaza ile sıyrılıp di.işm~. 

lar; lbu tet'k.ikat neticesinde, şimdı umu. wakeede bir Amerikalı doktor tecrübe ve merakla bakan iıki Çinli yavru görül. gazetediti~ gıren 'anderbılt tımdi 75 müteakiben bin.sinin o kalabalıkta yere 
miyetle kabul ediyorlar ki kendileri, tetkhklerine istinaden gençlerin niçin ve JllCktroir. Amerıikan gazetesinin, 312 haftalık ve 12 eğilerek yüzüğü aldığı ve: 
canlar> dan değil, ebiz}er:• dendirler. ne sebeble evlendiklerini §Öyle tsbit eL Kı a--- i k af.hk mecmuanın muhabirliğlıii yap - _ Yüzük yüzük! .. diye bağırdığı gö. 

Bugün Macarlarla Bulgarlar arasında miştir: e l canı aşı_qan ÇOCU makta, senede 9 bin liradan fazla para rülmüştür. Papanın muhafızlart işi de!' .. 
'\.. 1 rt 1 Londrada g~nle.rde bir avuç dolusu h b 

1 kültürel münaseuet enn a m ması yo. ı - Umumiyetle erkek ve kadınlar. -3'- kazanmakta ve dünyanın her bir tarafı- hal sezere'k Papaya a er vermiş er ve 
· f d"l" . H permanganat yuttuğu halde bir §Cycik. d 1m hında !hayli himmeL<'r sar e ı ıyor. er çok o!:mamakla beraber, hayallerinde ya. nı dolaşmaktadır. Londrada bulunurken yüzük iade c i işti:. 

• :ı.. • b' 1 ·ı 1 ler olmıyan bir İngiliz çocuğu, son gün • iki taraf ta tarihlerinın .-ır ır en e o an •attıkları gi'bi bir çocuk sahibi olmak için. Bu lhadiseden bir hafta evvel de Pa • 
k ed. ı '!.. s lerde de beş metre yükseklikteki bir pcn. mcs'tekdaşlarına: 

eski alflkalanm mera ıyor ar ve 1.·u 2 _ Ana baba baskısından kurtulmak pa kol düğmelerinden birini kaybetmiş, 
uğurda ibir hayli çalışıyorlar. Yavaş ya. 

1 • 
ccreden yere düşmüş; herkes müdhiş bir - Dünıvanın dolaşmadık köşe huca • 

çın f · k d k ld y k ad ta .~., aradan ıbirkaç gün geçtikten sonra pos • . v:!la, bir takım eski Macar veya is!av 'ke. • . acıa arşısm a a ıgmı sanır en, e Jıh... ıı... ,~d'ım E t hl''- li t k 
-... 3 '!:'-k k1 - bi b l k d 'b' fnd d y 6"'ı .uıra=ı"' • n e ıa.e mm a ayı ta ile gelen bir mektubdar.' 1000 liretlik lirneleri, üstlenndeki renk kazındığı za. - .ı:..; e er oz r yuvaya, aş an uy u an uyanırmış gı ı, yer en og • 

kı ı......... ki · · d k d 'l · lm -~- Ü b " ·· d""kt aramaktayım. Şu kanaate varın~ bulu • bir banknot ve ckÔl dügmey nizi bir hatı!'a man, şimdi birer Turan kelimesi olarak sı şınoa "''""iaca an, ıçın e en ı en • ru uş. Uı:>~un aşını supur u en son. 
meydana çıktıkları görülüyor. ne sevıgilerini bezledecek bir insanın ra istifini bozmadan köşe başında kendi. nuyorum k.I, gördüklerime nazaran bu • olartılk saklamak sevdasile> diye yazılı bir 

Bhhsin bu tarafı uzun. fakat, i,.c:in kL beklediği biı· yuvaya malik olmak için sini bekliyen annesine doğru yürümüş • gün ~u tehlikelı mıntaka asla ve kat'a kağ'ıd çıkmıştır. 
sası şu Gd Bulgarlara artık bizim için çok evlenirler. tür. Danzig değildir. ----------

yakın ekraıbalar gözile bakabiliriz. Bul. Garib bir vasiyetname 
gar münevverleri cie şimdi bu görüşe iş.. 1 S T E R f N A N, f S T E R 
tiroke !başladılar. 

• * Böyle bir görüşe çok ihtıya~ olduğunu 
söylem.eğe de bflmem !üzum var mıdır? 
Senede ancak 100,000 nfifus artırabilen 
altı buçUk milyonluk küçük bir millet, 
Bulgarlar, Avrupa dünyasının içinde: yal. 
nızdırlar. İsIAvlar, Latinler, Cermenler, 
Anglo..Saksonlar, bütün bu kalabalık a. 
ileler içinde. Bulgarlara nisbetle çok da. 
ha iyi ~ir vaziyette ıbulunrnanuza rağ. 

(Devamı 14 üncü sayfada) 

Gazetenin iktısadı haberlere tahsis ettiği sütunda şöy
le bir fıkra gördük: 

«- Şehrimizdeki Alman ticaret milmessiJleri piyasada 
tilki derisi aramışlar, iki uç senedenberi biriken iskarta 
ve engin Ulki derilerinden 1000 tanesine 1'50-0 lira vere
rek alıru§lardır.• 

Gazetenin ilAna tahsis ettiği sayfalardan birinde de 
şöyle bir ilAn gördtlk: 

INANMAI 
- cAlmanyaclan getirtmiş olduğumuz halis Arjante 

tnki derileri yaz münasebetile ucuz finUe satılığa çıka -
rılmıştır. Fırsattan istifade ediniz.• 

Bu iki haberi okuduktan daha evvel Türkiyeden Al
manyaya yollanmLŞ olan tilki partisinin orada gümilşlen

dikten, Arjante adını takındıktan sonra İ.sta.nbula avdet 
etmemiş o'lduğunıı: 

1 STER 1 NAN, IS TER iNANMA! 

Bundan 60 sene evvel Londrnya hic -
ret etmiş olan bir Fransız kadını, geç< . 
!erde ölmüş. 20 bin İngiliz lirası tut · 
servetini, katolik kiliselerine, hayır m. -
esseselerlne vasıyet etmiştir. İ§in en g. ~ 
rib tarafı kadının vasiyetnamesinde; şc·· • 
le bir ibare bulunmasıdır: 

cÖrdükten sonra, cesedimi geniş i. • 
tabuta yerleştiriniz. Kol darnarlarımdc. ı 
ikisini iyice ve geniş(e yarınız. Ve bir bü. 
yük şişede eter ve klorform mahlfılü • 
nü, başıaçı:k olarak tabutuma koyunuz •• • 
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TELGRAF . HABERLERi l lmrrikadan Avrupaya ~ 
• mi yonlar kıymetinde Cumhurreisi arasında . .. ·,ai: ·: • ..: 

Amerikada bitarafhk 1 Maarif Ştırası v~~ ~~~er~~~.ı teati edilen telgraflar. 

kan U n U m ese 1 e S I
• Orontrolü ofisine nazaran Haziran ayın. AnJcara. ıo (A.A.) _ ı~ Temmuz bay. 

Komisyonlarda dün muh- da 1ngiltereye 13.589.013 dolar kıymetin.. ramı ıWnaaebetile R .. " h tsm~ 

d 
d es'J.ih "h'--- Fr eısıcum ur ıı::ıı telif meseleler görüşül Ü e a ve mu uuıu .. t, ansaya İnön(i ile Fransı R ı idmh B L b. 
2.548.962 do}ıar kıymetinde ta~ar(;, R,.,_ nın ıa:ramında ~ğı~ tel:r~ar· *"eo.r1 

Kanunda il· pılması istenilen tadilatın geri . ŞA manyaya 835.000 dolar kıymetmdc b;:nn. oluımıuştm" Ankara 20 (Husust) - Maanf ura- ta ve el kumbarası. sevkedilmiştir. · 
bırakılması Ber linde nasıl karşılandı? sı komisyonları çalışmalarına devam et Ekselans !L Albert Lebrmı 

• • mektedir. Bugün tqplanan ~an, ilk M•JJ t M ı· • FTam&.ı Reiaicümhuru 

Amerıka demokrasıler cephesinde yer alacak öğretim, orta öğretim. teknı'k öğretim. ı e ec ı sı Paris 
yüksek öğretim komisyonarile neşriyat, h t• Ad d MilII bayram yıldönümıi münasebetı. 

Vaşington 20 (A.A.) - Ruzvelt, bi- Times ve Nevyork Herald Tribune ga- beden terbiyesi ve dilekler komisyon - eye 1 ana a le ekselansınıza hararetli ve samimi teb-
t~~aflık .kanununun yeniden gözden ge- zeteleri, bugünkü nüshalarında, kon - larında maarifimizi al'3kadar eden muh Adana 20 (A.A.) _Hatay bayramın rikleri.mi yollamakla hassaten b:ıhtiy1&.. 
çırı~:sı hususunun ?.alihazırda. aya~ gre aza~ı.run Ruzvelt üzerinde dün yap telif meseleler gö~ülınüş ve bazı ka- da Büyük Millet Meclisini temsil ede- rını. 
~eclısı. tarafından muzakere edılmesı- tığı tesir her ne olursa olsun. de!l'Okra. rarlar verilmiştir. cek Kamutay ikinci Reisi Şemseddin '.Dütk ve Fransız milletleri arasında 
nı ternme muvaffak olamam~ olduğun silerle diktatörlükler arasında vukua 0 .. ita . ti deki H l'd B k teessüs etmi§ olan ve tam bir ınenfaat 
dan şimdi Amerikan efkan umumiye - ge1ecek 'bir çarpışmada Amerika Bir - Cevad Açık alın unBa k_Y Karıylaseelid n üt ~.:.:ı hayra tesanüdü yolunda inkişaf eylemsei mu.. 
· · k · t ı·ı· . .. k"b Am . ve e ır en m eşel\ılU eyete k ..:r•...l b 1 sını on~renın a ı mı mutea ı e- leş.ik devletlerinin demo'krasıler cep - . . . . . a~er u unan en sıkı dostluk bağları. 

rika dahilinde yapacağ'l: seyahat esna - besinde yer alaca~mı çok sarih bir iill- Hatayd~n ayrıldı P~rtıyı te~ıl eden Dr. Zıhnı .. ve .. Ha - bugün yaptığım bu vazifeyi benim için 
sında irad edeceği nutuklarla kendisi - rette bi1dirmakte ve Amerikan hissiya- '1' mıdden m~ekkeb heyet. ibugu~ To- pek çdk memnuniyet vorici bir hale ge. 
ne celbctmeğ'e çalışacaktır. tını n'bu merkezde olduğunu ilave ey- ros ~k.spresıle Ada?aya geldı. Garda tirm.iştir. 

R
. t' .. h d i . .. l ktedi ilk Hatay vaıı·sı· yenı· Partıcıler, Halkevlıler ve hallk tarafın ş-ıı..~ ~"d tle . ·ı ·1 ıvase ıcum ur a resı namına soz eme r. d h tl k ı1 d au:lbl ...,..,.. e n ı e ası dost Fransız 

.. 1 - l.h. . Alına la .. an arare e arş an ı. mille"· . f h h kk 
soy eme~ sa a ıyettar olan bır zat, n ra gore b• k ·· ledi . . ~ının re a ı a ındaki samımi te. 
Ruıvelt'in parlamentonun 1940 senesi Paris 20 (A.A.) - Journal gazetesi- ır nutu soy Heyetler şereflerıne Partı tarafından rnennilerimi kabul buyunnanu.ı ri::a e::le. 
İkincikanununda işe başlamasından ev nin Berlin muhabirinden: k 19 ;:;:-- Fevkalüde mu- s_ey~a~parkta ve akşam bir ziyafet ve- rim, Bay Re\s. 
vel bibraflık kanununda tadilat yapıl- Salahiyettar Alman mehafili, bu son ıt..~ntaky-Cea, d ( ·ka·l) A karaya hare. rılmıştır. İsmet İnönü • · · t l'<l:ıuıa'S va Açı ın n n·· böl f rd 1 h l :asın~ !'arici. vaziyetin zaruri kılmak- ~a~•".1• muhdt.ei:f ~e~kan sı~~s ket etmiş. t.kenderun istasyonunda vaU. d 

1ıı;:r. . ~e ~ ~n :r an C ey~"': Elarelııns ı.,,,.,t lnönü 
ol ugu mutaleasında bulunduğunu zumre en arasın a no ~ı na~ar ı - es'ki Qronsoloslarımız, albay Kanadlı, as. : ~: nml ız eH op an ar. u~a esı Türkiye Reısicüm1ıu?ıı. 

ve harici ahval ve ~raitin parlamen _ tllUl.arı ne olursa olsun, bır ihtılfif zu - A " • A p Halkevi Be- gunu top uca ataya hareket edılecek-ibütü Am 'k b'l ken ve mulkı 'erkin. artı, • t• Ankara 
tonun davetini iltizam etmek olduğu - buru t~dirln<ie n . eı: .anm: . 1 

- led.iye ~kanları tarafından ugurla~ ır. _ 
na hükmettiği takdirde parlamentoyu hassa buyük Fransu: ve In.gıhz _şe1llr - ışt M1illl bayıı:amınuz münasebetile bana 
fevkalade bir içtimaa davet eylemek !erinin t~yy-ar~ı:r t~rafından bombar- m ır. Diyarbakır - Cizre bildirdıı'Jcleri hissiyattan dolayısile eks~-
hakkını muhafaza etmekte olduğunu dunan oo:rmesı uzenne mat?uatta ya - Yeni Valinin yeni bir nutku lanslanna hararetle teşekkıir ederim. Bu 
söylemiştir. pılaca!ic h~umıardan ve efkarı umurm. .Antalkya.. 19 _Vali Şükni 5ökmensü- hattında his.>iydtta mem.leketler.imlı.i herg:in da.. 

A ika de kra ,
11 1 

yede basıl olacak galeyandan sonra, de- er, Belediye tarafından şerefine vcrılen ha ~ bir surette birbirine yaklaştıran 
ıncr ve rno t mı et er mokrasileri himaye ve müdafaa edece- ziyafettıe, Beledıye reisınin nutkundan Diyarbakır 20 (A.A.) - Diyarbakır- t~~d ve dostluk zihniyetmin bir ıfa. 

Nevyork 20 (A.A.) - Nevyorkun en ği suretindeki kanaatlerini asla giz - sonra lbir nut.uk söylemiş ve czciımle de. Cizre hattı üzerinde 126 ncı kilometre- desını lbulım.akla bahtiyar olan Fransız 
mühim iki sabah gazetesi olan Nevyork lememişlerdir. miştir !ki: de tek kemerli Aviski köprüsünün te - ~lleti. nezdinde. bu hisleriniz hararetli 

- Hatay vilayeti hududuna girdığim mel atma merasimi dün büyük bir te - b1-: alk:is bulacaktır. Ekselansınıza, bütün 

Macarl•standakı' Almanlarda andan itibaren bent müteessır cdDen bı'I' zahüratla yapılmıştır. Şarkı garbe bağ ~nn~~~mlaye .berteaberaı~,: şhah~~adet. 
ta'lnm haberler kulağıma ilışlt. ~n~a lıyan bu mühim eserin temel atma tö- 5"IIlirni -:ıın . uıı a~da Pn 

bilmelidir !d cümhurıyet esasları but•ın !reninde Diyarbakır ve Siird valilerinin temennUerımı arzede.rım.. 
dileooktir. Bir !akım vatandaşların böy- ~a~~nlıgın;akı h~yetbl~re Sıırd ve Be-~ 1

8 darı muhtarı· yet ı· stı•yorlar vatan~ hakkınia siyanen tatbık e. • . .. Albert Lebrun 
le şerefli bir gıin.de güzel Hataydaki yu. şırı cıvarın an ge en ınlerce halk ha- M k 1 B . vala,-ını terkederek uLaklaşınak arzusu- zır bulunmuş ve her iki vali birer nu- üna a at ve inhisarlar 

udapeşte 20 (A.A.) - Macanstanıtı esnasında Alınanlar, 13 noktada ye- ka imal be 'dd b .. "k b' t tuk söylemişlerdir i\llma.ılıarllll(n ıvazi~tlerinin Alman niden ibir takım metalibat dermeyan na .. pı arı_ nı cı en uyu ı: ~· --· ------ V k·ıı • · • teşkilatlarına dahiliye nazırı tarafın - etmişlerdir. ~. ~ttı .. ~unlar herhaleic Turkı: Z • f 11 kili 8 1 erı ızmıre 
dan verilen müsaadeler üzerine kat'ı . . ye Oüm'hurıyet1ru:ı en yukse: medcnı '..Jıraa "e .d. 
surette halledileceği zannolunmakta i- Bu metallbat. ldarl muhtariyete, Al- bir idareye sahih olduğunu kavcayama.. Antalra<'an ayrıldı gı ıyorlar 
Qi, fakat bugün bu müsaadekarlıkların rnan mua'lllm mekteblerinin açılması - mış lkıi.mselerdir. Butün Türkiyede v~ . . .. 
Almanlan tatmine kfl.fi olmadığı anla- na ve parlamentoda kendilerinin daha tandaş1ar içiıı hürriyet ve cUmhurıyet ~ntaı~:a .20 (A.A.) - Yem ~ı~aat ~u İzmir, 20 (Hususi) - MünakaUit VP.

.kili Ali Çetinkaya Paı.ar günü İzmire 
gelecek, inşa edilmekte olan Azizıye tü. 
nelini re1lkik edecektir. Eleıktrik trenle. 
rinin işlemesine müsaıd bir şekilde im; 
adilen bu tünelde bazı heyelanlar y~ 

ı-ftkt dı ~;ı: .....,;,,,,-..+., ı--t1 eıdilmel . kanunlaırı kar<:ısınd.ı istisnast. mtisnvat essese erının ve Evkaf eserlerının ku -
Şlı.ııkl a r. "-....... ... u:n.,,...,_ cıUBJ.l erıne ya- ·~ ·· FilvaAki Magy t . B m· p 

1 
to ı c meb' önd hak olıarak tanınmıştır. Bir takım tDhri. şad merasimini yapmak üzere üç gün_ 

« arorszag-. gaze esı, a ar amen ya ~ us g erme- • .. .. . . . 
latouszoutod'da yapıılan ibir toplan - lerine mütee.llilk bulunmaktadır. katla guzel yuvalarını .terke kalkı~~n va- dur şehrımızde 'bulunan Zıraat Vekili 

İngiliz - Leh askeri 
müzakereleri bitti 

Meksikada tuğyan, 
100 kişi öldU 

tanda.şlara acının. Bu ınsanlar yuro te:-k. Muhlis Erkmcn, lbugün Halkevinde zi-
etıme~iın a~ısını, 1.zı.ırabın~ ve ~ilha~~;a raat teşkilatı mensublarile bir mesleki 
meŞkCıfk akıbetını kestırememı~lerdır. hasbıhalde bulundtılktan so 
Bazı .aırkadaşlar az çok mazıden bahset. nra saat 
tilm Bu mazi unutulmuştur B . . 14,3-0 da deniz yolife şehrimizden ay -· • en ~a:ı. 

san ma-ziyi tahattur ederek vali tayin "· rılmıştır. 

zünden su sızıltılan olmuştur. 

VıaTŞC>va, 20 (Husust) - İngiliz d tt. !14eksiko 20 (A.A) - Sanfransisko dilim~ ve olmuş değilim ve ciimhurb;et 
nizaşırı kuvvetleri umum müfettişi CTe. nehrinin taşması üzerine Pueb'ba şeh - hü!kfunetine Hatay valisi olduğum gün. İngiliz • Rus görüşmeleri 

İstaınlbulda bulunan Gümrıik ve İnhi 
sar]ar Vekili de Pauır gün!i İzmire hare 
ket edeodktk. Vekıl İzmird~ bira me,·zuı 
üzerin.de terltikler yapacktır. 

General Hutziger 
Şerefine ziı af et nercrı İronsidein, Polonya .askeri ve mül. rinin altı mahallesi harab olmuştur. den sonraki hesabı vereceğim. 

Hatay Vali mua'\inliği ki erkanUe yapmakta olduğu t~maslar Şimdiye kadar 100 den fazla insanın 
sema ernnijtır. ölmüş olduğu habe!' verilmektedir. Ha 

General İronside. bugün, Leh piyade sarat, hesa.'bsızchr. 
ve topgu kuvvetlerlle motörlü kıt'alann 
ve tayyarelerin iştirakile yapılan bir ta- Rus filosunun manevraları 
limde hazır bulunduktan sonra, bazı as. MOO!rova, 20 {A.A.) _ Kronstadt ıle 

kar! müesses€ ve fabrikaları da ziyaret GdtJ.and arMında üç gün süren manE.:v. 
etmiştir. . radaııl soora 50 gemiden mürekkeo Sov-

İn.gtliz gem.\l'ali yarın tayyare ile Lon. yet Baltık fil'OOU bugün Leı1ingradı:ı dim-
dııaya dönecektır. piişbür. 

M ısır sefiri itimadnamesini verdi . 

lruJ. Yeni Mısır sefiri Abdürıralıman Azza m dün Oümhurreisi İsmet İnönüne itL 
icar dn~ v~ttr. '.Ankara foto mu hıhlrimizin tayyare ile gönd't>rdi~i yu. 
~ ...... !da.ki resim.de yeni sefir Çankaya ilö aJWnde selAm vaziyatiwle görülmek. 
-.:uır. 

Aınlkara, 20 (Hususi) - Hntay Vali 
Mu:ıvinliğine nüfus Umum Müdürlüğü 
ı?Ube müdürlenndea AkiC tayin edilmı~-
tir. 

S!lmsunda seller 60 bin 
kilo zahireyi sürükledi 
Samsun. 20 (Hususi) - Sellerın Sam. 

sun ve havalisınde yaptı~ı tahribat etra.. 
fınrla mütemmim mahimat gelmi~tir. 

Bildiriyorum: 
Merkez kazanın on köyünd.? 3 bin de. 

.kar a;r&Zide tütün ve mısır mahsuh.ir.ün 
yüzde seksenı mahvolmuştur. 

Suların sürüklediği ithar ewlrniş za. 
hirc 60.000 kilodur. 

;safranın Alaçam nahiyesind~ Gıı.::k 

köprüsü ve karşı maha lleyc geçen köp. 
rüyü sellıer götürm:işfür. Şimdiy~ ıtadar 
seyltibda boğulanların yekununun 5 nl. 
duğu aınlaşılmı~tır. 

Çarşa'rrfuada sular çekilrnediğindeıı 

basarat tesbit edilememıştir. Hebılli kö
yü -arazisinde su~:ır hayvan ve arabnlan 
süriiklemiştir. 

Ölenlerin ad!an şunlardır: Sams-Jn. 
dan Pazar mahallesinden Ayşe Ye 12 ya
şında .Afı.rn,ed, Samsundan 15 yaşınaa 

Fatma, Ba-frada beşikte bir çocuk. 

Tırblsız yeni bir kuruşluk
lar piyasadan kaldırılacak 

... 
Ankar.a, 20 (Hususi) - Tırtıls1z yeni 

hir kuroşluklarm piyasadan kaidırılms. 
sı fk.ararlaşmıştır. 

Londra, 20 (A.A.) - Bu sabah diplo. 
mati'k an"'ahfellerci~ ooylendiğıne göre, in. 
giliz hükt'.imetı, Seedsin Moloto! ile yap. Ankara, 20 (A.A., - Şehrimizde bu 
tıgı son gorü~meye aıd raporunu tetkike l\ınanı_,°;1"general Hut:zıg!r, bugün öğl 
deY.am eylemekte ve Paris ile sıkı frtıbdt yem:~iAnkarapalasta hususi olara 
mu'h.afaza etmoktedır. Molotof ile veni yem r. 
bir görüşme yapı1mo.dana evvel pek )'a. ~~ alkşam saat 20 de Fransız büy..i 
kında Mookov:ı büyük elçiliğine talimat elç~sı B. Massıgli tarafından general şe 
g
önderi!ecekfü. refı:rıe .~karaoalastı.a bir akşam ziyafet 

verilmıştır. ........................................................................................... ·································· 
Sabahtan Sabaha 

§_ulh k alesi: A nkara 
Arvrupsnın Uzakşarktan, Uzakga rba kad " 

teleri ıttifakla tercüman oluyorlar Med ;1'd~an ıztırabına dunya gazcı 
• en unyanm hangi pa.rçasın.d 

ikan gazeteye baksanız molaıse denil d . . a ç 
Har yerde telaş ve heyecan var F": 1 e~ acının akislerinı görebilirsini 
ile sorulnyo.r: • 1 r: er uir noktada toplanmıştır. Endis 

- Ne olacak? 
Buna cevab vermek m;-dr."'ld- F u!l"'"' ur. a.kat An.kara teşhisi koynıuştur: 
- Sulh vardır ve bunu remin edecek kuvvet te mevcuddur! 
Ve Ankara dünya fkA . . kudr tl' k. e. rının ıttı fakla kabul ettiği gibi sulh cephesind 

~ . ı mev nndcn emın olarak tn m lbir emniyet ve sükfuı içinde n 
mcsaı.sıne devam ediyor. orm 

~dari ve siynst teşkilatımızın liderlerile 6t d temas etmek üzere gitti r.ım 
ara an ŞU kanaatle döndüm: 

15 

c- Türkiye dünyayı saran gayri tc'biiliği sükun ve emni tl . 
~r. Vazüesini müdrik salii.hiyet sahibi eller menHeket mu:a~de takıb e 
hır ihtısa5la sarılmışlardır. Bu metanet !bütün vehim d' e~atına ta 
~ili· v w~~~~~ 

ır. e bunun içındır ki Türk milleti 'be elmilel . . . 
t.am bir llikaydi ile takib ederek sadece h'"l~-- hadıseıerın seyri 

· . Ur.umdıne daha fazla müfi 
olaıbılımek JÇin çalışıyor. Ve bunda haklıdır Çünki1 
rile sarılmış dünyanın bir köşesinde metin ·b. sulh An~a en?işe bulutl 
heybetle dikn ..... ı .. ahvali emn· tl t ır kalesı gıbı salabet 

~ ıye e ema§a ediyor. 
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Sebze ve meyva ihtikarına 
. karşı yeni tedbirler 

Perakende fiatlara azami fiat usulü tatbik edilecek ve 
muhtelif semtlerde perakende Halleri açılacak 

~Ünakalat Vekili hepsin?n Mem:~e~iınizde_ ~~ ~ zamanlar-/ nas:nd~ sergi hazı:rlıklarıru gözden 
ışe alınmalarını emrettı danben uzum yetıştırıldıgı ve bağcılı- geçırmıştir. 

ğa büyük ehemmiyet verildiği halde, Vali, yaptığı tet'kikler neticesinde 

Belediye lktısad lıleri Müdürlüğü ha. 
lin hali hazır vaziyetini tetkik ettirmek. 
tedir. ötedenberi ıikAyetleri mucib olan 
.abze ~ meyva ihtikarına mAnl olmak 
:için toptan fiat1arle. perakende fiatları 

dai:mt surette kontrol edebilmek üzere 
tedbir alınacaktır. 

Mıü!nkal.At V~kaleti Denizbankın lAğ. şarsb içrneğe alışılmamış olması yü - serginin açılış tarihi olan yanna kadal' 
vile açJkta kalan memurların vaziyetini zünden yetiştirilen üzümler tamamen paviyonların yetiştirilmesine imkan o? 

fiatını y(iksel·tm.eme-k için tetkikler yap. Limanlar ve Denizyolları Um.ım Müdür. sofra üzümüne inhisar etmiştir. madığını görmüş, gerek paviyonlann 
tırmaktadır. lüklerinden sormuştur. Vekalet sırf kad. Her nekadar yemeklik üzümlere ve- ikmali ve gerekse dekorasyonların iti· 

İhtilktra mam olmak, toptan ve pera. ro değişjkliği dolayısi~e açıkta kalan ve rilen 'bu ehemmiyet bütün dünyada em nalı olmas1 için serginin açılış tarihini 
kende fiatlar arasındaki tiat farkını as- sicilleri muntaz3m bulunan memurlann salfne ender tesadüf edilen leziz ve n~ tehiri lüzumlu bulmuştur. 
gari~ indirmek için perakende fiatlarda Limanlar ve Denizyolları İdarelerine fis üzüm cinslerinin çoğalmasına yar - On birinci yerli mallar sergisi ayın 
azami fiat usulü ikame edilecektir. Seb. ~rl~elerıne çalı§oılmasını bildir. dırn etmişse de, son yıllarda şarab ima- 26 ncı Çarşamba günü açılacak ve on 

Pcn~ Bostancı ve civanndan gelen 
IEfuze ve meyvalar Kadıköy, Haydarpaşa 
dlikk'Aınlerına ğirebilmek için muhakkak 
wrette Haliçteki hal idaresine uğra. 

~tadır. Bir hayli yol masrafından son_ 
ra düOakAnlara giren ı.ebze ve meyva fiat. 
!arı pek taıbü olarak yükselmektedi.?". 

ze ve meyvalar halde toptan muayyen ,miŞtir. line başlanması üzerine ortaya büyük beş gün devam edecektir. 
bir fiat üzerinden satıldıktan sonra nak. mahzurla: çı~~tı_:· Filhakika en ne- Ser.ginin tehir edildiği müddet zar • 
liye wsair masraflar hesablanarak PE'- Beş senede açılacak fis yernelı'k bır uzu_mden ~arab yapıl - fında yerli mallardaki ink~ seyrine 
raken.de fiat tesbit edileeek ve aid olduğu dığı zaman orta kalıtede bır şarab elde muvazi bir yenilik yapılması için çalı· 
semtlere gönderilecektir. Sebze ve mey. yol ve meydanların edildiği göriilmüştür. Halbuki kıyme- şılacaktır. 

ti pelk aşağı ve lezzeti kötü olan üzüm- • . • 
valarm semtlere dağıtılması için Beledi. • 1 h 1 d 4 mllJOR kılO yapak teSCll Proje er·ı azır an 1 'lerden ise yüksek evsafta şarab elde e-
ye perakende haller açacaktır. Peraken. dilmiştir. . . .. edilmeden ihraç edilmiş 

Belediye her semtin sebze vı meyva. 
au:ıı orada satabilmek. böylece maliy-et 

de satıı yapmak htiyenlere de müsaade Yinmi milyon lira ce bel senede açıla. Memleket ıktısadıyatına muhlm fay v .. • 
edilecektir. ca'k yol ve mey<ianlann projesi Belediye dalar temin edebi'lmek için bağcılıkla Haber aldıgunıza gore borsa komı .. 

~======~===~=~====~=====~~~=~~~~~~~~~~~~~pra~lı~~nriyürii~i nrurl~~M~~~~~~şw~~d 
Gü nrük ve inhisarlar Almanyadan gelen ıa.mmştır. .görülrndktedir. Ayni zamanda yemelik det evvel satılan ve bir ecnebi memle-

Vekili gümrüklerd.e Tırhan vapuru İnfaat iki kısma ayrılmıştı:. Tepebatı üzümlerin de ihraç evsafına uygun, le- kete ihraç edilen 4 milyon kilo yapa .. 
ile Azabkapı, Karaköyle Taksim. yolcu ziz ve dayanıklı ve gösterişli yetiştiril- ğın borsaya tesçil ettirilmediği biLdi • 

tetkiklerde bulundu havuzlanacak saloou ile Karaköy, Karaköyle Azabka. mesi de lüzumlu göriilmüştür. Ziraat rilmiştir. ' 
ŞEWimlzde bulunmakta olan Gümrük 

ft lmrlsa.rlar Vekili Raif Karadeniz dün 

gQm.rü.k teşkHltınd..\ tetkiklerde bulun. 
muştur. 

Almenyada yaptırılat'ak limanımua pı, Unk:apanı ile Emin.önü arasında.iti Y•'L Velkfüeti yemelik ihraç üzümleri için Bu vaziyet üzerine borsa komiserliği 
getirilen Tırhan vapuru bugun ha~ızlara lar ilk iki buçuk sene içinde bitirilP.cek- esaslı bir program hazırlamış, İnhisar- ihbar etrafında tahkikata girişmiştir. 
almacalkhr. Tırhan havuzlarda temizle. tir. Tahim, Karakoy meydan1arile, T"z- far İdaresi de meşhur şara:blık ilzüml~ Bunun borsa resmini vermemek mak. 
neoek ve sü'rat teerübeleri yapıldıktan koperan ~il ıahalan, Çukurbostan, E. rin memleketimizde yetiştirilmesi için sadile yapıldığı söylenmektedir. 
sonra Ağustos ba11ndan itibaren Mı?rsin dime1aıpı, Şişhane. Sütlüce, Topane, Ka. esaslı tedbirler almıştır. M h" k t 1 ld 

Raif Karad:.n~ ~ğl:dP.n evvel G~- hattı sefıerlerine tahsis olunacaktır. Ev. raköy. MaQka _ Dolmabahçe yollan be§ Bu yolda yapılan tecrübelerden alı- Ü 1 m yapa Sa iŞ arı yapt 1 
Nkler Başm..ıdüduğüne gelerek bır velce Alman tezgAhlarına ısmarla~mış senenin hitamında bitmiş olacaktır. nan neti~ler ümid vericidir. Bilhassa Şark mıntakası k~zıl karaman yapa· 
müddet meşgul · oınıuş ve BSflllüdürö. o~an 14 muhtelif tip vapurdan Tırhanla Tekirdağ şarafb fa'b'rikasının tecrübe ğılanndan 500 bin kilo yerli fabrikalar 
tun bütün bürolarını gezerek memurlar. beraber 9 u limıuıımı.za gelmiş bulun. Parti binasında tanı,ma toplantısıl bağında Bordo, B~rgonya ve &:n hav- tarafından satın a1ınmıştıır. Fiatllar 
la temaslarda bulunmuştur. Cümrük ve ın.ak\adır. İnşaatı biten ve bir müddet yapıldı za'larında Portekız ve Macanstanda 5 7 : 5 8 kuruş arasındadır. 
İnhisadar Vekili öğleden rona be:abc. evvel Alma~yaya giden heyet tarafından Dün saat 17 de Vilayet Parti binasın- y~tiştirilen şarablık üzüm yetiştiril - Bugünlerde gelmesi ibeklenen Sov : 
rinde Gümrükl'lr BaQmUdUrü Methi ol. tesellüm edılmekte olan Kadeş vapuru da tanışma to.nıant 1m t T - mış ve tunlardan yapılan şarabfarın yet vapuruna da 150 bin kilo yapa}( 

~ d - ilmii d ki .. d 1 r ısı yapı ış ır. op A bl A d ld v ·· 
duı;ı;.,, halde Sirkecideki gümrllk teşkUA. a, on z e ay ıçın e imanımıza ge~ lant da Part" H Ik · · 1 · p _ vnıpa şara an yarın a 0 ugu go- 52 : 53 kuruştan satılınıştı:r. 6 ... t ' il ktir ı ı ve a evı reıs en, ar .. .. .. 

k gtl ırüğü il işt R 'f ır ece • ı· ~~ tt' · 'I'1 fi.k F'k t S 1 t k rulmuştur. A "f "k k d"I k tını w pa et n n gezın ir. al Karadeniz hattı vapurlarından Doğu. d1
. mued~l ı~ı t· ev ı re ı aya a - Diğer taraftan yapılan tetkikler ne - iman yaya ti ti SeV 8 1 ece 

Kar.adeniz bugün de gümrük teşkilitın. ı -b 1 · k d D )1.,, ım ı mış ır. . . 1 k · · · uh l"f • nun 1ıecrü e en yapılma ta ır. Oısu: va ...... - ....................................................... tıcesınde rnem e etımızın m te ı Hafta zarfında Almanyaya satılan 

~da tetikiklerinP. devam edecek, Pazar gü. puru yakında getirilecek, diğer vapurl.u- r~~~:~~~~~~~~~~~~y~~:~~~~~~~] mıntakalannda da yetişen bazı cins il- 150 bin kilo tiftik bugünlerde sevkedi· nü İzmire gidecektir. da peyderıpey geleceklerdir. züm1erin şarab imaline elverişli oldu - lecektir. 

ğu anl~ılrnıştır. İhracatçılar yeniden Almanya için 
PollBltJ : Sehlr işleri: Ah_na~ tedvbirler ço'k .. Y~kın~a ~e~- 20 bin kilo tiftik almışlardır. 

iki kadın yedlklerl yemekten Ankara Radyosu lek€hmız bagcılığını mu?ım bır ınkı - Kütahya malları 113, Beyıpazar 106, 
. Kapanan fırınlar hakkında şafa mazhar edecek mahıyettedir . . G: -

0 
vlak cinsleri 125 h.-uruştan satılmış 

zehlrlendller takibat yapılıyor DALGA UZUNLUl';U rek yemelik ve gerkse şarablık üzum g 
fmınteae Kür.kçilfbaşr maha.nlesinde Bazı semtlerde birkar fırının beledi- yet~ştiren mfü~tahsi1e büyu"'k faydalar tır. 

~ 1648 m. 182 Kc.oı. 120 Kw. 
oturan kaptan Hasanın kım Kadriye, yeye !haber vermeden lk~anmış olduğu 'r.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 K'.w. teminine çalışılmakta ve kalitelerin ıs- Deri satışları devam ediyor 
dün yemek yem.lş, bir müddet sonra t k Fı 1 _..:ı ta "h' d T.A.P. 11,10 m. 9405 Kc;;. 20 Kw. lmtı için yardımlarda bulunulmakta - Ç,J'l·"·aya mu"hı"m miktarda kuzu ve 

hi l 1,..lmi .. ~- 4..+-f nu yazmış ı . nn ar ısıt:\J n ın en U!\.J ze r enme a .CI gos~rm"l •• r. dır k 
asgari 1 ay evvel bu karardan beledi - CUMA !117/39 y . r M il s . . . 1 oğlak derileri satışı devam etme te -* Tahtakalede Tomruk sokağınd~ o- yeyi haberdar etmekte mükelleftir. Bu 12.30: Program. 12.35: Türk müzl~i - Pl. er I 8 ar erQISI RIR &ÇI iŞi dir. 

turan Hilmive de, dün sab&h yediği ye . 13: Memleket "sa.at Ayarı, ajans ve meteoro - dört gUn sonraya bırakıldı Kuzu derileri çifti 150 : 170, oğlak 
rneklerin tesirile zehirlenme alA - gibı flıTin'lar hakkında takibata başlan- lojl he.be.rlerl. ıs.15 _ 14: Müzik (Senfonik . . . f 

1 
AQ 

14
5 k t t ı,. 

imi .. t · r H'"d"se&m h b d mıştır. plA.klar _ R .) 19: IProgıram. 19.05: Müzik (Ca- Yerli mallar sergisi komıtesi reısı derileri çi ti ., : uruş an sa 1 

gos ermış ır. a ı a er ar ruso'nun bir plMo.> 19.15: Tüıık müziği (Fasıl Vali Lfttfi Kırdar, dün Galatasarcry bi- maktadır. 
~~~~IDb~yi~~te~ -~J~:~~~ ~~.aj~~~~~~~~~~~===~~=~===~~~~~~~~==~ 
Haseki !hastanesine Kadriyeyi Beyoğ- Mateferrllı: meteoroloji haberleri. 20.15 : Konuşma (Ha.f- Nikah merasimi v E FA T 
lu hastanesine kaldırtmu•+ır. , talık .eıpor servım.> 20.30: Türk mUzıtt: ı - k +__ı. n.. 1 Oü' • . t 11 ;Iu"ddeı' umu-• "i~ • Aınkarada v~l'lgi itirazlar tetkik orrus. .ıınanuu mnurıye ıv ur.r. 
Bo Dk d d bf d do ta 428 esnaf cezalandırıldı ········· - Ferahfeza. ~evi. 2 - Ismail Hak- kin b b Y a a • r genç vapur an • kı _ Fenı.hfeza beıste: çağlıyan cuyi atrtşkle. yonu azasınd~\'l Hultisi Kayaalpın kızı ve muavinlerinden Sadrcttin Ber a ası 

Dün öğle üzeri Bilyi.ikadadan hare • Son hafta içinde belediye zabıtası ta- 3 - İaınail Hakkı - Ferahfeza §8.l'kı: Atıeşi Belediye Reıs Muavini Tahsin Kayaalpın ve Adana askeri hastahanesi doktorların. 
ket eden Kalamış vapuru ihenüz iske - lirnatnamesine mugayir harekette bu- a.fltm. 4 - ......... ·Santur ~ımı. G - İs- hemşireSi Mel!hat Kayaalp ile Ankara dan bi.nlbaşı Mes'ud Savcının kainbabn. 
leye açıldığı sırada Nizam önlerinde ıunan 428 esnaf oezalandı.nlmıştır. ~ :~~~=:ıFe~r~e:a! : Hudson otomobil acentası . Ba.cıbeyza~e 61 eme'kli adliyecilerden ve mütckaid hft., 
hüviyeti meçhuJ. bir genç denize dü - ECUenc• yerlerinin terlfelerl tı: Mehtapta gim?l olur. 7 - NurJ Halll Poy- Ali Turihanın nık!hlan samımt aile dos- kimlerden Suphi Berk rahmeti rahmana 
şerek kaylbohnu,ştur. Gencin denize tiplere ayrıldı raz - Hüseyni şarkı: Artık yetişir. 8 - Rab- lan ıarnsında Ankarada yapılmıttır. Genç a Cum 
dncıt"·ğU Ü ö ~ 1 "- ,. v . . .. mt bey - M~~ fal'kı : Gel ey saki tarabı evlilere saadet dileriz. u~ 

""i u n g ren yoıcu ar 'Ua5ırmış - Eglence yerlerinin tanfelerı dun da- tmıelendh'. g - Mustafa Na.flz - Hüzzam şar-

kavuşmuştur. Cennzesi bugünkü 
günü saat (11,30) da Kızıl toprakta K 

lar, bunun üzerine vapur durdurulmuş imi encümenden çıkmış, İktısad İş • k:ı: Oönlilm nıoe bir. 10 - Şükrü - Hüzzam ---------------
ve araştırmalar yapılmıştır. Yanm sa- ~ . M""dü 1 .. ğü. .1 ....... ;.-.1 B ğ flll'kı: Adanın J'8Ş1l ~an. 21.10: Konuış - T E Ş E K K O R 

. . :ıerı u r u ne ven "'""'i' r. eyo - ma. 11.2a: Neşeli pllklar - R. 21.30: Müzik 
at süren ara.~tırma.lara rağmen hüvı - lundaki eğlence yerlerinin tarifeleri on <Ra.dJo ~ - Şet: Praet.ortua.) ı - Ölüımü. ile bizleri kederler içerisinde 
yeti meçhul gencin cesedi bulunama - 'k' t' lrnıştır Her tipteki iç.ki ve Joh. stra.UM - O«ıe kuşu operetinden uver- bırakmış olan aile reisimiz İzmir tü.ccal' .. 
mıştır. Zabıta tahkilkat yapmaktadır. ı ı ıpe ayrı . ttkr. ı - F. Leha.r - Altın ve güm1if Cl'&la.) la.nndan Ödemicdi Hüseyin Hüsnü Özö .. 

BI k k iti 1 d meşrubat fiatleri ayrıdır. a _ 1oh. stnU81 • cAccelemtıoneıu nls. "' 
r çocu arp e yara an ı Di w r kazaların tarifeleri dört kı - ' - R. ~ - Opera balOl5U operetin - demiş'in oenaı.e merasıınine bizzat gelen 

Ga1atada YemenicHerde oturan NA- ~ den ln'el'tür. 5 - 1. Offenbach - cOrpheue, ve telgraf veya mektub göndererek te. 
zım isminde bir çocuk, sokakta ıbuldu- sımdır. uvertibil. !2.30: Miizik (Optta seletsyonlan- e8'tirlerimiz.e ortak olan bütün akraba ve 

iu bot bir tenekeye ka11>it koymuş ve k 1 d !:i!~. ~,; _~~·OO:t, ~;:~ <bt!larımıza en samimi teşekkürlt:rimiıi 
kibrit~ ateışlenll4tir. Karpit birdenbi- Bir döviz kaçakcısı ya a an 1 23.20: Mtmlk (out..nd - Pl.) 23.66 - it: Ya - sunarrL. 

Ailesi re parJ.aıruış, NAzım yüzünden ağır su - OOmrük muhafaza teşkilAtı memur. rım:ı program. 

* Önümüzdeki Salı Akşamı 
rette yaralanmış, berayi tedavi hasta- ları btır ecnebi vapurlle memlP.ket d1J111a 
neye kal<hnlnuftır. çılanak iltiyen Bulgar tebaalı Artur is.. 

Bir otomobil ihtiyar bir kadına c;arptı minde bir acenıa memurunun vaziyeıtn.. 
Şoför Bekirin idaresindeki 1520 nu _ den §U~lenmiJ ve n~rinde yaptı-klan 

maralı otomobil, Pangaltıda Tan sin~ 

ması önünden ,geçerken 60 yaşlarında 
Şadiye adında bir kadına çarparak ya
ralamıştır. 

Suçlu şcxför yaka'lanmış, yaralı ka
aın tedavi altına ahnmıştır. 

Bir amele kolunu makineye kaptırdı 

Fenerde İpekiş fabrikasında çalışan 
Sedad, dikkatsizlik neticesi kolunu ma
kineye kaptırarak yaralanmıştır. Se -
dad lbelrayi te4avt Cerrruweta tıast1r
ntwine ~ 

ar.ama soınunda !000 leva kadar bir para 

meydana çıkat'mlfiardır. Memleket dlfl
na para kaçınnak iahyen acenta memu. 
ru as'li~ beşinci ceza mahkemesine ve.. 
rilmiş, paral'lr müsadere olun.muftur. . .................................................. _____ _ 

EOE TiYATROSU 
Nuri Oenodur 

ve arkadaııarı 
Bıa akıam 

Ş.ltremlal lftflralı bal11;11i.de 

AŞK KURBANLARI 
...... ı..ıı YWJet.ael 

PCJ iSTASYONUNUN 
Türk gecesi neşriyah 

ÖDümüzdeki 2ö Temmuz Q39 Salı ak. 
pmı sa.at 21.30 da Hollanda'da Hilnrsum 
tehriıldet.i F!ıilips'ln PCJ ista.syonundq 
ınem1eketimizin kıymetli san'atklrı Kon. 
servatuwr Profesörlerinden Seyfettin 
Asal tamfından armonize edihnif Türk 
Halk muıdki ve dans havalarından mü. 
reklceb ~ lronser vereCektir. Bu kıymet 
li ıınus'lkişlnasımızın .,bir dost ecnebi is. 
tuya:ıuo<lan vereceği konseri dinleme~j 

tıeı'kmtl ıra4}"0 ve musiki merakhlarıııa 

taVld7e ederiz. 

N I KAH 
Tıümeın Komutanlarımızdan General 

Rrz::a Orçunun kızı Erenköy Ku LisesJ 
bu seneki meııunlarından Meralla gen~ 
b.ymaıltamalnmızJ.an Ziya Uğuzun ni. 
kAh rorenleri 16 Temmuz 939 tarihindQ 
San.kamış Beledıye dairesinde kutlulan. 
ımştır. Tarafeyne saadetler dileriz. 

lllt-..,...__TDrk RevD Opereti 
Bu aktam Oıküdar 

Bıtlarbııı aile 
bahçuiude 

--·-· 
GOL FATMA 

Operet 8 Perde 1 Tablo 
Mahlla Sabalıatthıla ... ,i 

yubaşı sokağında 9 No. lı evinden kald 
rılarak namazı öğleyin Kaciıköy Osm an. 
ağa camisinde eda edlldikten sonra 
y.ühsult.andaki aile makberesine defın 
dilecektir. MevlA rahmet eyltye. 

CEMAL SAH 1 R 
Bu akfam Yeıilköy İatuyon bahçeıinde 

en 1M1Yilen operet 

MEÇHUL SERSERi 
S perde bqrolde Bayan Leyli Relik 

................... ·-····················-· ... --········ .. 
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ıı Temmuz 

izmirin Yamanlar 
kampı açlldı 

SON POSTA Sayfa S 

C Samsundan resimli haberler =1 
Bir kıskanclık 

faciası' 

Odem:şte bir köy kltibi esrar
engiz bir şekilde vuruldu 

İzmir (Hususi) - Ödemiş.in Kiraz 
nahiyesinde bir hadise· olmuştur. Köy 
katibi Kılroil, evinde uykuda bulundu
fı\.ı sırada kapısı vurulmuş ve bir ses: 

Samsunda bir çiçek seri açıldı 

c- Kamil, ben lbekçiyim. Seni nahi
ye müdürü istiyor, aceledir> diye bağırmış ve kaybolmuştur. Köy katibi Samsun (Hususi) - Ebedi Şefin neticeye varmıştU". Bina, belediyece 
derhal giyinerek nahiye müdürüne Türk vatan ve istik18.lini !kurtarmak ü- istimlak edilere'.k ıbir .halk müzesi vücu 
gitmek üzere so'kağa çılmuş, arkasın - JJere ibundan 20 sene evvel Samsunda de getirilece'ktir. Bu karar, bütün mu-

Sındırjlt (HuSus!J - Halkevimizin bisikletçileri çalışmalarına devam el· dan atılan üç tabanca kurş~nile ağır bUlunduğu günlerde ikamet ettijii bitte hakiki bir sevinç uyandırmış, bu 
::;e1<~edırle~. Bu arada köy ve nahiyelere geziler tert!b edilmektedir." Evvel - surette yaralanmış ve t.;<l•vı altına a - cMınta~las• binası bilfilıare C. H. teşebbüs takdirkar bir nazarla karşı • 
:r'ı:u~~ ilçeli, Cüneyt köyüne gidilmiştir. R"5imde sporcularımı• görül - ~br· Suçlu e]ıemmıyetle aranmak Partisi kurağı olmuştu. Bu binanın blr lanmıştır. Resmimiz. · Atatürk evinin 

-ıı:ı::ı...,..-------------=-=-==-=-=--=-=-=----...!~ta;;dı~r·---=--------- c 19 Mayıs halk müzesi• ha1ine konul - mütalea odasını göstermektedir ki E-
Ol yor ki: ması hususunda Vali Fuad Tuksal'ın bed~ Şef bu odada, 1919 da maiyet" • J 

Hasan Bev 

da~ ~fasan Bey piajlarla s. 
a ıllı m~şgul ..ılunuy~r. 

Pazer Ole. 

. . Halkın sıhhatini koru. 
mak ıçm deniz suları .. 

. . . tahlil edilip mikrobsuz 
ve temiz olmasına dikkat c. 
dilecekmir 

90'1t yerinde teşebbüsleri, müsbet bir erkanile !birlikte yemeklerini ycrler<li. 

Murathda göçmen evleri 
Muratlı (Hususi) - Muratlı havali

sinde ihalesi yan:>ılan yeni gÖQffien ev
leri inşaatına başlandı, bu suretle ge
çen sene gelen göçmenter ya'kında yeni 
evlerine kavuşaca'klardır. 

Karadeniz gazetesi kapatıldı 
Samsun (Hususi) - Matbuat kanu

nunun 9 uncu ve 18 inci maddelerine 
Hasan Bey - Garib şey. aykırı hareketinden dolayı «Karade -

ls+.an.bul halkı içme sularını Diz> ıgazetesi, mezkur kanun hü'kürn -
bırakıp deniz sıuyu mu ıçe. l'erine tevfikan 13 temmuz tarihinden 
'<\k?. itmaren kapat~tır. 
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Hidiscler Kai-şısında 1 

~KMEK BAHSÜ 
IE5} ir fırmdayız •• benden evvel fı..ı · Fırıncı ~eği hiddetle tezgahın Uze. 
l9J nna girmış olan kadın müşte:-i, nne attı. Bır tahta kutudan çıkardığı pa-

fırıncıya tatlı bir lisanla bitab ederek rayı kadının önüne koydu: • 
bir ricada bulunuyor: - Haydi şimdi nereye gidersen git! 

- Ekmeği bir kağıda sarıp verseydi. Kadın paralan a.lırken kıpkırmızı ldi. 
niz.. K&'bahat yapm11 bir tocu.k gibi utan. Telefon tellerioi kesip hududdan kaçarken yakalanan 

katil, mahkemede akli hastalık iddiasında bulundu 
fuıncı birdenbire parlıyor. 
- Kağıda mı sar:ıcakmışım.. hanım 

oon lhiç hesa.b bilmez misin? Bu fırın ne 
ile döner? Unun çuv-.ıiı kaça? Kaç kuruş 
ııakl'iye !biniyor? Odunun çekisini kaça a. 
lınz? Fırının kirası nedir? Hamurkar 
kaç !kuruş gündelık alır, pişiriciye ne ve. 
ririz? Vergi ne Lutnr? 

Kadın bu sözlenlen bi: şey anlamamı§. 
tı. Biraz evvelkinden daha çekingen bir 
taVJrla: 

- Ben fena bır şey söylemedim ki .• 
eSkiden .kağıda sanp verirdiniz ... 

- O eskidenmiş •• o zamarı öyle götü. 
rüyorou, şimdi götürmüyor. Onun cia se. 

bebini ben bilirlın. Hem hanım, siz hep 
ekmeği !kfığıdla mı alırdın1z? .• Bab:ınız 

d·a k.ağıdla mı alırdı? .• 

Kadmm da canı sıkılmıştı: 
- Bu kadar !>'Öze ne hacet .• 

Fırıncının aöııii bitmemişti ki:. 

- Çamur gibi ekmekleri kuı:ağ.ımza 

alıp taşıdığımz günleri unuttunuz gali. 
ba.. hem herkesin işi var. 

Kadın gene yavaştan aldı: 

- Ben seni işinden alıkoymad1m ki.. 
sen söy1üyorsun. 

- Söyleniyorsun da söylüyomz. Ala. 
ca.ksan al, almıyacaksan blrak. 'Rcğenılf. 

ğ'in yere git, senin yüzünden bu kadar 
müŞteri bekliyor. 

Artık kadın tsyan etmişti: 

- Alınıyacağım. başka yerden alımn •• 

mıştı. 

O çıktrktan sonra, fırıncı bıı.na döndü: 
- Her ~Y yetipnlyormuş gibi bir de 

böyleleri.le uğraş! 
Cevab vermek ır.rası gelmişti: 

- Peki amma, o eana fena bir şey aöy. 
lemedi :ki.. 

Bir müddet evvel Silivride işlenen zada yapılan muhakemesi sonunda 9 
bir cinayetin muhakemesine, tatil :nü- ay müddetle hapse mahkfun ve der -
nasebettle ~nın iş1erinİe ba'kan hal tevkif edilmiştir. 
asliye 2 nct ceza mahkemesinde dün 
başlanmıştır. 

Suçlu çoban İbrahimin keçi sürüsü
nü gütme meselesinden ayni sürüde ço 

- Daha ne söylesin bayım .. siz de on. 
dan tarafa çıkmayın Allah aşkma. Zaten 
derdimiz kendimize yetişiyor. Hem ahı 
ne istiyorsunuz?.. ban Celine aralannda çıkan münazaa 

- Bir kilo ekmek :istiyorum. 1''akaı sırasında, kürekle başına vurmak su-

Safiye mevkuflarından 
dördü daha tahliye 

edildiier · 
kağıda sarıp vermen prt. reti.1e, arkad~ı öldürdüğü iddia c.dil- . 

_ Dedik ya beyim •• demindenberi ne mektedir. Satiye yolsuzluğu etrafında, iddiana-
diye çene çalıyoruz. Çene nasıl güzelleştirilir: Sarkmıya Maznun ~lediği cinayeti müteakıb ~e:ini h~zırl~.yan Müddeiumumi mua-

- Kağıda sarıp vermediğin takclirde mütemayi'l çeneleri gü'Zelleştirmek müm. firar ederek, Bulgaristana geçmek is - vını Sa~n, dun a~ama kadar do~ya .. 
ruarnam. künd.ür. Buz tatbiki buna pek iyi gelir. temi.~, liattA, firarının farkına varıldık- yı t~tkıkle meşgul olmuştur. İddıana

önce çenenin üstüne birkaç kat tülbcnd, tan sonra Bulgaristana haber vererek mcnın Cumartesiye kadar hazır?ana .. 
- Almazsan alma! 

1 

yahud bez koymalı, bunun. üzerine bir kendisini ~alarılar diye hoouddaki te rak, hadisenin mah~em_eye intikal ede-
. Fırından. çıkttm.. herha.ı,:ı_e . fırıncı be- buz parçası koyup iki üç dakika tutmalı. Iefon tel1erin1 bile kesmiştir. Katil, bü cek safhaya varacagı • anlaşılmakta -

nım arkamdan da demedıgını bırakmı. Buzu doğrudan doğruya çenenize koy - tün garib tedbirlerine rağmen, tam hu dır. 
yordu. maktan saklnıntz. Sonra derinizi bir ya.. dudu aşacağı sırada memurlar tarafm- Mali'k Kevkeb ve Meteos Temelin 

Fırıncıyı kabahatli buluyorum. Çünkü ru.k gibi tahriş eder. Bµ işi denize git _ dan yakalanarak adliyeye teslim edil- tahliyelerini müteakıb, diğer bazı m~ 
o. mÜ§terisile bu tarzda konuşmak hak. medıen, kırlara çıkmadan önce yapınız ki m~tir. kuflar da, sorgu hakimliğine müraca .. 
kını haiz değildir. Fakat ondan başka cil'diniz açık hava cereyanlarından mü • Katil, dün mahkemede yaıpılan sor- atle, kefaletle tcıhliye isteğinde bulun-

bir kabahatli daha olsa gerektir. O kaba. teessir olması~. Buz tatbikini h~en ~er gusu sırasında bir takım gayritabii ha- m~:roı. • . . . .. . 
hatli ferd mi. cemiyet mi, fiat meselesi zaman makyaJınızı yapmadan once ;w. reketler yapmış, kendisine sorulan su- gu hakimı Samı, muracaatlerı tet 
mi, bir anlaşamamazlık ml ne ·olduğunu yunuıı. Güneşle karşılaşacağınız vakit çe_ allere cevab venniyerek: k~k etmiş ve Denitb:mk müdür mua • 
bilmiyorum ve bibneği de istemiyorum.. nenize güneş yağı sürünüz. Aksi tak • Ben h t H b k' vmf erindcn Hamdi Emin Çap, DPniz -
çünkü beni alakadar etmez. Beni alaka.. dirde btl'Z tatıbik ettiğiniz taraf güneşten d - .. '-r as ayımN ~ u b~a . ayı bank hukuk müşaviri İsmail İsa Caniş, 

Ç
i'll,,cir. Gün- ıvağmı süTdükten sonra a ye~ı~ ı~ ıyorum. e 0 

· ,_uşdin.. ı hmıyto- Reasürans av·ukatı Atıf Ödül ile De -
dar eden şey ekmeğın kağtdn snılmadl- --s- -r " rum ~nı muayeneye sev.t\.e as a siliniz. Cildde hafif bir ya~ tabakası kal. · ' - nizbank umumi katilii Sadun Galiö 
ğuıın bir vakıa olduğunu ve bu vakılmn 6 yun ması kdmdir. · Savcı da dün tahliye edilm~lerdir. 
önüne geçilmesi icab etti~dir •. Nasıl o. Tarzında sözler söylemiştir. 
lur, nasıl halledilir. Alakadarları düpiD. Şort u·· zerine thrahim, ilk tahkikat sırasında alı - Adliyede yaz tatilleri başladı 
sünler ve çaresini bulsunlar.. nan ifad~inde ise, cinavet hadisesini Adliyenin yaz tatiline dünden itiba-

0.nnet :!luliM;. giyilecek pulover hfilasaten şöyle anlatmıştı: ren başlanmıştır. Tatil 5 Eylftle kadar 

~=~~==================~=~~~~~~ -~~~m~~i~~l-~~m~~~~m~~~~n~ 

C B 1 b 
• ı • le aramızda kavga çıktı. Celil, bir kü _ evveloe lıst~ını neşrettığimiz nobetçf 

paramı geri ver! 

un arı ııyor mu ı'dı'nı'z "· ~ rekle üstüme .hücum etmisti. Ben de mahkemeler icrayi faaliyet edecekler-
kendimi müdafiaa iç:Jn, ikü~ onun dir. Tatil sırasında, ağırcezanın işleri-
elinden alarak vurd~. Fakat, bunu ne nöbetçi asliye 2 nci ceza mahkemesi 
Celili korkutmak maksadile yaptım. ba'kacaktır. Bilardo topları fil dişinden mi 

yapılir 

Bilı\rdo oyunu 
ile filin arasında 

ne miinasebet bu. 
lunduğunu elbet 
merak edersiniz 
değil mi? Bilfırdo 

yüzünden yüz se .. 

Almanyada bahk ile neler 
yapıhyor? 

Ahnanyada ha.. 
lık yalnız yiyecek 
olarak kullanıl _ 
maktadır. 

Son seneler için 
de Alman sanayi. 
cileri balık etin • 
den bir nevi yu _ 

ne içinde öldÜriflen fillerin sayısı 300,0QOi 
murta G)cı çıkarmağa muvaffak olmUJ • 

buılmuştur. Çünkü fı1lerin dişlerinden !ardır. Bu csun't-. yumurta akı hakiki 

mükemmel bilardo topları yapılmakta .. yumurta ak1nın kullanıldığı her sabada 

d:ı.r. işe yaramaktadır. ... --- ·---··············-···· .. ······--········ ........ ·-------,------

L SLER 
Hoşa gltmiyecelı 
Bir vaziyet 
Bay cM. C ... ye: 
- Pariste souteneur sıfatı vern~n 

bir takım insanlar vardır ki, serbest a. 
lemde yaşıyan genç kadınlan himaye 
ederek. onlann bu hayatta karşılaşabi 
lecekleri ufak tefek zorluklardan ko .. 
ruyarak kendi hayatlarını da temin e. 
derler. 

Sizin ıınıattığınız val{'a ile o ar:J:ım. 
Iann ıhayatlan arasında en küçük bir 
benzeyiş bulma!t hatırımdnn bilı? gFç. 
rnez. Fakat mektubunuz g.lrib bir fikir 

tesellisi yaratarak göz:erim1'1 önünde 
duran o adamlnn canlandırdı. 

- cTabiatin kanunlarına uyarak se .. 
viştik, serbest olarak yaşadık, So)nra 
ded'ikodulardan korkarak ayrıldık. Ar. 
tık benim ıç\n gaye gene; kadınL ev 
bark sahibi etmekti, kısmeti de çık • 
m.ıştı, yalnız istiyordum ki. muhabe. 
re şeklinde münascbetim•.z gene de • 
vaın etsin. Fakst o raz1 olmadı. Mck _ 
tulblarını geri istedi. .. > 

iBu satırları sizin mektubtınuıdan 

ahnıy.oııum. Fakat girift bir ifade şek. 
llni hül'fü;a etmek istediğim takciirde 
bu netice çıknt.-ak .. 

Danlınaz mısınız? Genç kadını siz. 
den daha makul düşünür buluyorum, 
hiç değilse son hareketi ile ilk hata • 
!arının bir kısmını tamir etmek ister 

gı"bidir, bundan sonra doğru yolda ka .. 
lacağa benzer. Bırakınız, bir bıçare 
çamurlu yoldan geri çekilmek imka .. 
nını bulmut olsun. 

* . Bayan cP. 1..,, yt: 

- Biri doktor, öteki mühendis, dj • 
yorsunuz, anlıyamadım. Sizin seç • 
mek istediğiniz bir koca mıdır, yoksa 
bir san'at mı? 

- Hangisi daha parlak bir istikbale 
namzeddir? diyorsunuz. 

- Hiç biri, yahud her ikisi de, de. 
mokte mahzur görmem. 

doktor bilirim kt memur hal;!ıde • 
dir, mühendis bilirim ki. dairesinin 
içinde y~ar, şüphe yok, hayatlarını şe 
refle kazanırlar. Fakat kaznnçlan 
rnahd'ıuddur. Buna mukabil ~ene öyle 
dok'tıor, öyle mühendis bilirim ki, bu 
memlekette bir insanın tahayyül ede. 
bileceği en yii ksek hayatın zirvesin. 
de yaşarlar. Mesele o sınıfta veya bu 
sınıfta dlmak meselesidir. Bu da husu. 
si bir kabiliyet, istidad meselesidir. 

TEYZE 

Kasdim yoktur.> -----------

Müddeiumumi Übeyd söz alarak, lzmirden Hataya tayin edilen 
hasta olduğunu iddia eden maznunun, memurlar . 
müşahede altına alınmasına lüzum gö-
rüli(p görülmiyeceğinin tayini için, ta- İzmir (Hususi) - Hatay Vilayetinin 
L.ib' ad1' ett~rilm ·nı . Hassa kazası malmüdürlüğüne Dikill 
·u ı ıye muayene ı esı ıs - ım··a·· ·· M t f s·· 
t · t• Mahk b tal b' kab 1 maı u uru us a a umer tavin e -
emı.~ ır. eme, u e ı u e- dilm" ı· p - .. ı · 

d ek 
~- ıt-&. 1m d ı ış 1r. azar gunu zmirden nvn -er , J\arar a ı.na a ı.ş ve uruşma- • . . .. .. . _ 

taı.:k +-t .. t• lacaktır. Jzmır kambıyo muduni Şuk-
Yl n ew .. ~ ır. .. d A tak 'd k d''vi . 1 'ni ru e n yaya gı ere o z ış en 
Karısını ve kaynanasını öldüren tanzim edecektir. 

katil muhakeme-edildi 
8 

.. 
1 

d_y_a_k -d-b-
1
- .. 

ı r m a o ve ıyı 
Beylerbeyinde, Cevitlik mevkiinde k 

kıskançlı1t yüzünden kansı Sadiye ile suya avuşuyor 
kaynanası Semihayı öldüren !sanın Siird (Hususi) - Yıllardanberi Siir-

Bir beyaz şort üstünde h!ç 'bir şey muhakemesine, ağıreeza yerine nöbet- din en büyük deroi olan susuzluk, ni
şu pratik pulover kadar güzel durmaz. çi asliye 2 nci cezada, dün de devam e- hayet gidcrilıne'k üzeredir. Valimiz İz-

Öngü.sü sizi üzmiyecektir. Yarıdan faz. dilmiştir. zeddin Çağpar bu hususta çok çalışmış 
lası düz ibeyaz ve düz örgü. Roba ile koL Dünkü celsede, mahkeme bazı mü _ bütün noksanları tamamlıyarak şehrin 
lar beyaz, mavi, kırmızı renklerde ... Ke. dafaa şahidlerini dinlemiş, bunlar ır.ak su ihtiyacım karşılayacak tedbirleri al
nar'lanna düz beyaz geçirilmiş. tule Sadiyenin bazı erkeklerle olan mıştır. Yakında Siird bol ve iyi suya 

Ayni modeli beyaz bir etek üstün:len alfıkalarına, bu arada cinayet günü kavuşmuş olacaktll'. 
de giyebilirsiniz. Şık bir spor kıyafet o. yanında bulunan İsmail Hakkı ile o - . 
lur. lan münasebetine dair, şehadette bu - lzmirde namuslu bir kadma 

• • • lunmuşlardır. k I k d 
Her kadın bılmelldır Muhakeme, Anadoluda b~lunan bir sar mtı 1 e en adam 
Yazın ayaklar kıştan daha çok §işer - şahidin istinabe ydlile dinlenmesi i _ İzmir (Hususi) - Karantinede Ha ~ 

l~r. Ay:.ğ~ tam uygun bir ayakkabı ile çin, bir başka güne bıırakılmıştır. lilrifatpaşa caddesinde Hasan Özcan .,. 
bıraz yuru.mek, asfalt ve kaldınmlann e· k . . k"f . . dın<la ıbir adam evli bir kadının kapı • 
sıcaklığı bu şışmeyı arttırır. Bunu gi • ır yan 8SICI l8V 1 edıfdı sını çalmış ve: !Seninle tanıştım. Bana 
dermek için kolonya v~ya lavanta, esans Eminön.ünde Ulviye isminde bir ka- haberler gönderiyorsun. Bu akşam ha. 
damlatılmış soğuk su !l~ akşam. sabah. dının oobınden, yankesicilik suretile 5 tane önünde seni bekliyeoeğim. Gel • 
a~aklarını~. bany~ edmı~. Çor~blannızı lirasını a.şıran sabıkalı Muammer ya - mezsen '.herşe.yi !kocana haber verece .. 
g~y~den once içme (asıd borık) ser • kalanarak, adliyeye verilmiştir. ğim~ demek suretile tehdid etmiş ve 
pınız. Suçlu, Sultanahmed 3 üncü sulh ce- yakalanmıştır. ..... ._. ........................ -..... -.. --......... ....._ ............ _.... ______________ ._.. _________________________ ... __ 

Bacaksızın maskaralıkları: Eski mektublar f 

~--01/~ 
l12:ı -· -
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IAVR~PA VOL KANUNDAI 

un u-ue u un u isui re 
İsviçre gene Avrupanın en güzel 
geri, fakat İsviçreli artık o eski 

kafa ve gönül huzurunu bulamıyor 
Yazan: Ercümend Ekrem Talu 

-Bern,Temmuı939-

İsviçreyi, Allah, gürellerden güzel 
Yaratmış. Tabiatın buralardaki feyzi -
ne, zenginliğine, su ve yeşilliğin bollu
ğuna, manzaralardaki tenevvüe ve te -
zada diyecek yo'k. Beri tarafta zümrüd 
gibi bir yayla, masmavi bir göl .. öte -
yanda doruğu gökyüzüne erişen karlı 
bir dağ. 

İsviçreliler bu Allah vergisini ken • 
dileri için başlıca geçim vasıtası edin • 
:tnjqler. Ve memleketin bugünkü ser • 
vet ve refahı bir zamanlar dünyanın 
her bucağından 'buraya akm eden sey
yahların etekler dolusu dökmüş olduk
~arı paraya en büyük hissesini med -
Ytındur. 
Şimdi o seyyah akını yok. O mes'ud \ 

günlerin !hatırasını yaşatan adım başın
daki oteller ıbirer göstermelik gibi du -
l'Uyorlar. Gene her tarafta bir faaliyet 
Yok değil. Dümdüz yorlardan artlarda 
otomobiller gel~p geçiyor; lakin dura - Ber1!deoı bir manzara 
nı pek az. Otel kaphlannın önünde, fı- bahçesi, her bahçenin yerle.şmi'j ve eh- Otomobil, tramvay, otobüs gürültü -
l'akiı rnetrdotellerle beyaz ceketli gar • lile.şın~ hayvanları var. Balkon kapı - sü, satıcıı bağırtın Bernlilerin bilme -
sonlar bu hayırsız gezgin kafilesinin larınızı açık bırakırsanız, sabahları , en dikleri şeylerdir. ~'buki dünyada en 
arkasından melıil meliıl bakıyorlar: . yakın •bir ağaç dalından, içeriye atla - az yürüyen insanlar buranın ahalisi. 

Otomobil seyahati kolaylatmış, lakın yan sincaplar teklifsizce odanıza girip Herkesin bir bisikleti var. Çocuk mek
otelcilik endüstrisine kahir bir darbe kahvaltınıza iştirak ediyorlar. Pence - tcbe, memur işine, amele fabrikaya, çı 
VUrmu~tur. Bir saatin içinde 80 kilo - renizin kenavlarına gelip dizilen çeşid rak dükkana, hamal evlere bisik1etle 
metrelik mesafe aşan insan bir yerde çeşid kuşların cıvıltılarından sabah uy- gelip gidiyor. Yolların düzlüğü, mü -
kona'k1nmak lüzumunu hissetmez oldu. kunuzu mecburen feda ediyorsunuz. (Devamı 10 uncu sayfada) 
~~~~IB~nüoo~~~w~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lerini dinlendirmek istediği zaman beş ( A k d 1 b·ı k 1 k İ db• ~ 
dakika bir tarafa ilişerek bir kahve, ya- n ara a o omo 1 aza arına arşı e 'r j 
hud ki bir koktey·l içmek1e iktifa edi - -
yor. 

Bu vaziyet, en büyük gelirini otelci
likten temin eden bu memleket. için çok 
elimdir. 

İsviçre bir turizm ülkesi olmay1 o 
türlü benimsemiştir ki otelciliği gü~el 
san'atlardan biri haline .getirmiştir. In
san İsviçre otellerinden birinde gece -
!edikten sonra mesela bizqeki birinci 
sınıf otellerin zavallılığını daha iyi his
sediyor. Ne çare kt, sizin etrafınızda, 
Sizi azami hoşnud etmek maksadile çır
pınan, paralanan garson'l,ıırın vesair 
?nüstahdemlerin bakışlarında ve tavır
larında beyhude ihtiyar edilen külfetin 
azabı okunuyor. 

Böyle iken, bütün İsviçre, gene her 
sabah, bir türlü gelmiyen sevgilinin 
kudumundan ümid kesmeyen bir genç 
kadın taravetile ve letafetile uyanıyor. Ank n~ıea· · 0-yüık caddelerin ortasındaki bahçelı"kıler arasında ya-

'h ara .DÇ'! ıyesı u k"" .. k 11 J.nemleketin herhangi bir kısmında yaların bir taraftan diğer tarafa geçmeleri için bırakılmış uçu yo ara re-
o1ursanız olun: Dağ, yayla, göl kenarı, simde örilldı;;;.;; v-..ı-.;1e manialar yaptırmıştır. 
..,..,.,_. h · · t" · t · 1'1 g ·"'6... ~'" •• dd lanalan ı·-~-~~ı kaldı-·1""'' .. ve bu 

C ÇOCUK TERBİYESİ =ı 

Çocuğun her şeyden 
Once ana ve babasına 

inanması lazımdır 
Anne babaya inanmak, çocuk saadeti.1 

·nin temellidir. Bunun için ona hiç bir va. 
kit batthi _ ve bilhassa • sıkıntılı bir iş 
görmesini. canını acıtacak bir mecburL 
yete katlanmasını ıstediğiniz zaman • 
lar bile yalan sBylememelidir. Hindyağı .. 
na tatlı, dişçiye gitmiye eğlence deme -
me1idir. Hırçınlaştumamak için ona böy. 
le zamanlarda sıkılacağı weyden uzun u. 
zun 'baıhsetmeme~ fakat tam saati ge • 
lince de hakikati olduğu gibi söyıemelc. 
ten ve cesur olmasını istemekten çekin • 
memelidir. O angaryaya, o can acısına 
veya ,mahrumiyete neden kaUanması 19... 
zım geldiğini de. kendisino izah etmeli • 
dir. 

Anneler bazan çocuklannın önünde ne. 
za'kct icabı yalan söylemiye mecbur ka. 
Iırlar. Çocuğun yanlış bir fikre kapılma.' 
ması için bu g1bi yalanların kimı:eyi al -
datmnk kasdile değil, sırf birini kırma -
mak, incitmemek için söylendiğini ken • 
disinc anlatmalıdır. 

Hııysu.zltık: Sağlam çocuk nadiren 
huysuzht.k eder. Fakat çocuk ob ın da 
hırçınlık etmesin olmaz. cTürlü türlü 
şeytanlı'k1ar icad eden>, türlü muzır 
pianlar lkuran çocuğun ya sıkıldığına, ya.) 
hud muhitinin kendisini küçük, hakir\ 
gördü;ğünü zannettiğin~ hükmetmelidir 
ve onu oyahyacak bir meşguliye: bulmn. I 
Iıdır. _ Geçenlerde de söylediğimiz ~ibi -\ 
gücü yetti!;ıi kadar büyüklere yardım et. 
mcsinc imkan vermelidir. 

Çocuk fazla sıkılmıya gelmez. Serbest. 
.. ~e muhtnçtır. Onu keneli başına oyna • 
ınıya bırakmalıdır. Fakat bu serbestmın 
uygunsuzluklara yol açan tehlikeli bir 
devre o1duğunu da unutmamalıdır. 

Oyun; yolile idare edilmez veya şar • 
kılarla ahenkleştirilmezse ~cuk sinirle. 
nir, heyecanlanır, sinir yorgunluğu ha • 
rekeıt'lerin heyecanile birleşi:-, bir nevi 
sarhoşluğa döner. Ve çocuk ele avuca 
sığmaz o1ur. 

Anne. babanın buradaki vazifesi çok 
nazi!ktır. Her şeyden evve\ çocuğu iyi ta. 
nımak lazımdır. Taşkınlığa başlar baş 

. lamaz derhal ona sükfuı verecek bır de-

l ğişiklik bulınaiıdır. Böyle krizleri gi • 
dermcktense önlemek daha kolay ve da. 
ha doğrudur. 

Ceza: Fakat her buhranı önlemek el. 
de değildir. Bundan başka çocuğu arasıra 
taşkınlığa gidecek kadar serbest ve kem. 
di kendinden mes'ul vaziytet bırakmak 
ta lfı.zımdır. Afacanlık yaptı, cezalandı • 
racaksını.z. Sn'kın • annelerden sık sık 
duyulan _ ~una benzer azarlara başlama. 
yınız: 

- Başıma gelenler... Seni ben böyle 
mi terbiye ettim? Kimden öğrendik bun. 
lan? •• 

- Ya, anneni hiç sevmiyorsun, üztil. 
sün, ölsün istiyorsun? 

- Ne olacak senin halin bilmem ki? 
Böyle giderse sokak çocuğu olup çıka . 
caksın. 

- Ben de seni adam olacak sanıyor • 
dum. Meğer ... 

ra, bir cezaya karar verdikten sonra da 
yan yoldan dönmemelidir. Sonuna kadar 
sabırla, sükfınla beklemeli. Ve ancak so. 
nunda çocuğu bir öpüp· cBir daha yap • 
mıyacaksın~ demelidi:-. Bu sözler ve bu 
öpücü'k onu karakterinüı fenalığına Mk
metmekten kurtarır. Değil kin tutmak, 
öfkeyi uzun zaman içındc saklayıp acısı. 
nı çıkarmanın zamanını kollamak, hatta 
geçmiş hataları ağıza bile almamalıdır. 

Çocuğa üzücü, utandırıcı şeyler hatırlat. 
mak ne bir iyiliktir, ne de bir akılkarı ... 

Cıddi vaziyetler: Bazan uslu, iyi bir 
~cuğun birdenbire bozulduğu, idaresı • 
nin son derece güçleştiği görülür. Böyle 
çocuğu her ihtimale karşı mütehassıs hır 
doktora göstermelidir, belki hastadır. 

Faıkat çok defa çoc~ğun fena olmas.ına 
sebeb bedbahtlıktır. Ailesinde kendini 
üzen bir şey vardır. Yahud oyle hır z.ın.. 
na .capıhnıştır. (' vakte kadar sı:vgiclen 
baştka bir his duymadığı, anne babasını 
şimdi ıztırab duymadan duşunemiyor • 
dur. Haşarılık ona bir emniyet süpapı ol. 
muştur. 

Bu vaziyette hata kimindir? 
Çocuklar etrafla~ında olup bitcnllt're 

gizli, saf, derın manalar veruler. Binae:ı. 
aleyıh anne babaya tavsiye edilecek tek 
şey şu olabilir: 

Çocuklarınıza lflyjk olunuz. 

* Beden terbiyesı: 
Beden terbıyesi çocuklara büyükie:- _ 

den çok lazımdır. Onunla üç gayeye u. 
!aşılır: 

~ur.. ep aynı ın ızam, aynı emız ıK, Bu suretle. yayaların suratle ca eye çı uı.ıu:u• ... "'-'•u.ii 

aYni ihtimam. Sanıırsınız ki bütün bir yüzden sık sık vukua gelen otomobil !kazaları da karşılanmıştır.. .. 
~et~zuyu~en,yurdunuerl~i~- !. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hah tekrar size şirin göstermek için, se- r k b. . . mezunları ı 
ferber olmuş da. her yeri temizlemiş, l E"üb biçki me te ının yenı ) 

- Senin yaşında böyle fenalıklar ak • 
lnndan ıbile geçmezdi. 

Bu zehir gibi scizler bir nevi şantaj • 
lardır. Tesir ederlerse çocuğu kendi ken. 
elinden nefret ettirebilirler. Karaktenni 
kapkara göstere göstere yavrunuza o ka. 
raktere uymak lüzumunu telkin ebni.i ve 
bir gün o hale girmesine sebeb olmuı o. 
lursum.ız. cFenasın .. diye diye fena eder. 
siniz. Siz ona kötülük atfettikçe o size 
inanır. Ve hareketlerini sözlerinize uy .. 
durur. 

ı. Çocuğun viıcudünden ev ve mektt!h 
ömrünün bıraktığl, muzır izlerı silmek .•• 
Düııgün şekilde boy atmasıııa yardımcı 

olmak. 

Parlatmış, süslemiş, nizam1amış ve ha- . J 
Ztrlamış. Karlı doruklardan, yaylaHi -
tın çimenlerine, ormanlardaki çamlar
dan evlerin balJıçelerine, yağlı çayırlar
da otlayan inek1erden ara.ba çeken kö
~~lcre kadar herşeyi herşeyi ciladan, 
UtU.den. boyadan geçirmi.~- İntizamın, 
Ve İhtimamın ziyadeliğinden tabiat a -
deta sun'i d-lissini veriyor. Siz, yoldan 
geçel'ken, size doğru sabit nazarlarını 
~iken ineği dürtüp, canlı olup olmadı
gını anlamak ihtiyacını ihissediyorsu -n . Uz. 

.Bozuk yollar.da araba sürmeğe alış -
~ış bizler için, bu ;pürüzsüz asfaltın 
Uzertnde vasati 80, 90 ile ilerlemek, bu 
nuıı1a da beraber zerre kadar heyecan 
d~Yn1amak nihayet can sıkıcı bir şey 
<>ıuyor. 

h ll.e·e Bern zihnimizdeki şehir mef -
h~unu altüst eden lbir yer. Kiasik şe
l~ tnanzarası görmek için saatlerce do 
raş~ak, o sokaktan bu so'kağa dalıp a • 

ırlllak iazım. Her evin kocaman bir 

Eyüb ıbiçki mektebi sene sonu rnünascbetile taie~erin ve m~~arının 
eserlerinden mürekkeb güzel bir sergi açmıştır. Resım, mezunlarla diğer ta-
lebeleri 'bir arada göstermekOOdlr· 

Kabahat yapan çocuğu ceza verecek. 
azarlıyaca'k'.lren ağlıyor, yalvarıyor diye 
affetmeınelidir. Afiv; anne babaya çok tat 
lı gelir. Çünkü onunla kendi kudıetleıini 
an1arlar. Çocuk ise affa karşı geçici bir 
rikkM, yalnn.cıktan bir minnet gösterir. 
Fakat lhakikatte ne yalvarmanın, ne de 
bu affın bir büyüklüğü vardır. Yalvarıp 
affolunma, her iki tarafı düşüren bir his 
pazarlığıdır. 

Hem bir kere affeder, kararınızdan dô. 
nerseniz çocuk bir daha cezaya inanmaz. 
Gelecek scf er ce.zalandınrsanız bir hak. 
sız.lı'k: sayar, size lçerier. 

Cezaya yol açmamalı. Fakat çocuğun 
ne sağlığına. ne maneYiyatına dokun • 
ımyacak haldı. makul, zararsız bir aza. 

2. Kuvvet, beceriklilik ve iyi nefes ai .. 
ma şartlan temin etmek. 

3. Onu sporun verdiği manevi ev.wfa 
ulaştırmak. 

Çocuk vücud~rini jimnastikle düz~:L 
me: 

Aca!ba niçin bu kadar çok çocuğun bei. 
kemıkleri, yaşları ilerledikçe düzel::nesi 
güçleşecek şekilde, eğri? 

Çünkü: Yavrularım çılgınca sever gö. 
rünen annelerin bir çoğu hakikatte on • 
larla Iayıkile meşgul olamıyo:-. Çocukla. 
nn.ın kusurlarını küçükken görmek iste. 
miyorlar. Bir defa başlıyan kµsur kendi . 
liğinden büyüyor, yerleşiyor, vahimleşi. 
yor. Öne eğilen vücud gittikçe daha öne. 
yana çarpılan, gittikçe daha ydna e&rılı 
yor. 

Çocuğunuzu, elleri dizlerinde, çırçıp. 
lak bir sandalye~ oturtunuz. Belkemi 
ğine lbcdrınız. Acaba sağa, sola hıç bir <'ğ. 
rilik :ypk mu? Sırb azıcık yuvarlakça, be. 
li !biraz QÖkük gibi değil mi? 

(Devamı 10 mıcu sayfada) 
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(''Bekarlar, niçin eVlenmiyorsanaz? ,, ) 

Bekar erkeklerin Kadınların ceuabları •dd• •ıh ı "iyi bir erkeğin karısı kocasına ihanet etmez. Fakat 1 ıa ve 1 am arı şunu unutmamalı: (Erkek namusu), (kadın. na1!1u~u) 
diye iki ayrı mefhum yoktur. Namus ve ahlak bırdır ,, 

~' Yuvasına, merbut kadınlarımız pek çoktur. Fakat 
e Fahire ( E•kiıehir): İzdivacda saadet bulmak bence çolt 

mümkündür. Fakat bi: şartla.. Herkes 
kendi 'beğendiğile, anladıği!.e, takdır et. 
tiğile evlenmek şartile. 

muhakkak ki- ekseriyet 
evlerine kocalarından 

müsrif, kocalarına acımıgan, 
sonra gelen kadınlardır ,, 

cKadmlua yapılan hücumları haksız, 
hem de manasız buluyorum. Bir bay bir 
kızla tanı§Intş ve o kız o baya bir fenalık 
yaprnlf diye bütün Türk kadınları aley • 
hinde yazı yazmak doğru değil. Nitekim 
erkekler hakkında fena şeyler yazan ka. 
dınlann da bütun sözlerini erkeklerin u. 

e Mehmcd Çelinba! (Mersin): 
cNusret Safa Coşkunun evvelA halk 

arosında yaptığı bilahare Son Posta o • 
.,kuyuculanna teşmil ettiği cBekB.rlar nı: 

çin e:vlenmiyorsunuz'?• mevzulu anken 
uzun zamandır takib etmekte ıdım. Fık
rimi yazmak .stemez.cErn, fakat genç kız 
ve kaduılanm1zın erkeklere hücum et • 
meleri 'karşısında daha fazla rusmak 
doğru olamıyacaktı. 

22 yaşındayım, henüz evlenmedim. 
Zamanımızın evil erkeklerıni gördükçe 
bekar kalmayı tercih etmek bana daha 
uyıgun .geliyor. Kadıniarımızın yüzde sek 
seni yıuvalarma kocalarına. çocuklarına 

mert>ut değiller. Evet, maalesef bu ha • 
kikattir. Fakat itiraf etmek işlerine g'!J. 
mez. Sabah ka'l'anhğıncian akşamlara ka .. 
dar çalı.şanı erkek. karısından şefkat, sa -
dakat, kanaat bekler. Halbuki onlar mo. 
dadan, sinemadan başka şey düşünmü .. 
yorlar. Muhakkak ki, yuv~ına, eşine, ~,,_ 
cuklarına bağlı kadınlarıu.ız ıpek 

çdktur. Fakat ekseriyet, İzmirli ba. 
yanın yazdığı gibi değil, müsrif, kr·cala. 
nna acımıyan, evlerine kocalarından 

sonra gelenl<?rdir. 
İ§te ıbu vaziyetleri gördükçe evlenmeğe 

cesaret edemiyorum ve edemiyoruz.. 

nun kılığına rahmet okutacak derecede 
saçma kıyafetleri var. 

5 - Kadınlara itimadım yok. 
6 - İyi bir eş bulamamak endişesi •• 

Çünkü ekseriyet matluba muvafık değil! 
İ§te bu sSbeblerle evlenmekte müte -

reddidim.> 

e Z. C. ( adreıinin neırini lıte • 
miyor): 

cGenç kızların ve kadınların vaziyet • 
leri makul düşünen her kafa için ma .. 
himdur. Bugüne kadar haklarında yapıl. 
mış ve yapılmakta olan tenkidlere ba -
yanların itirsz etmeleri ve bu tenkidleri 
tekzi.be kalkmamaları bilmem ne dere • 
ceye kadar doğrudur? Güneşin her gün 
şarktan doğup, garb=ian battığını herkes 
bilir. Kızlarımız için bugüne kadar ya -
zılanlar tam manasile yerindedir. Bir 
çok memur ve san'atkar bilirim ki, iki ar. 
kadaşı ile kahvede oturamaz. Çünkü, beş 
on kuruş ta oray:ı vermekten çekinir. 
Fazla gezemez. Elbisesinı en az iki sene 
giyer. Ekseriya maaşları mahcuzdur. 
Çünkü geliri kansının yaptığı masrafla. 
ra tek~ül etmez. 

Bayan tuval-et eşyasında hiç bir nok • 
sana tahammül edemez. Elbiseleri mu .. 
hak!kak surette, mevsimden sarfınazar 

günlük modaya uymah, ıapka, e M. K. (Ankara): · k ı lb' 1 · ·1 -ı portmen, ıs arp n e ıse erı ı e mu ena. 
c'Bek:Ar olmaklığım münasebetile er - sip olacak. 

kek arkadaşlarımın yüzde doksan beşi. Eğlenc&i, sineması, balosu, tenezzü. 
nln fikirlerini tasvib ederek, ben de bir hü !her zaman müemmen olacak. Boşan -
kaıç söz ilave edeceğım: Erkek arkadaş. mak zor olduğu için, erkekler mecburiyet 
lar, yerden göke kadar haklıdırlar. Ha • karşısında tahammill ediyorlar. Acaba 
kikatin tl kendisini söy!Gyor ve misal - kocalarının neler çektiğini, çok hassas o. 
~rini veriyorlar. ~adınlarm cevablan lan ibayıanlarımız farkediyorlar mı? •• 
ise, mühalAğalı ve saçmadır. Ben 26 ya • Turvalet namı altında ne kadar müna .. 
11ndaymı.. Mali vaziyetim iyi. Evlene • sebetsiz kıltklara girdiklerini biliyorlar 
mediğimin sebeblerinı aşağıya yazıyo • mı? 

n.ım: Şimdi ben cins tefrik etmeden efktlrı 
1 - Evvela boşanmada sühulet • bu umumi~den soruyorum: 

dilek başta gelir • çünkü her namus ehli. - Kadınlar mı haklı, erkekler mi? •• 
ınr eta'i, bir şeref, haysiyet sahibi kim .. Maaınafih, hata samur kürk dahi olsa 
eeler mahkeme kapılarında ilan edilmek. gene kimse kabul etm~z!> 
ten çekinirler. 

2 - Kız velileri makul masraflar gös .. 
termiyorlar. 

3 - Hayat pahalılığı. 
4 - Kızl~rımız fazla müsrif.. Sonra 

pek acayip giyiniyorlar. Portakaloğlu • 
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e S. Ural (.4yaspa!a caddeıi): 
cBekar erkekler ve kadınlar arasın 

daki hararetli münakaşaya ben de karış. 

mak istedim.. Bu.gün, canım yanmış oldu. 
ğu için, o huysuz kadınlarla evlenecek 
insanı.ara acırım. Evet, ben iki defa ev .. 
lendim. Birincisi huysuz mu huysuz, ta. 
rif kabu[ etmiyecek derecede g~imsiz 

çıktı; ayrıldık. Fakat ortaya iki mahsul 
yetiştirmiştik. Bunlara bakmak lAzımdı. 
Etrafın JSrarile tekrar evlendim. 

Fakat nereden almıiım başıma bu püs,. 
küllü beIAyi... Şu hikAyeyi daha evvel 
duysaydım, evlenir miydim hiç? •• 

Masal bu ya! .• insanla::- dünya yüzün. 
den çekilmiş, cennet, cehennem kurul -
mU§? herkesi işlediği günahlara göre sev. 
kediyorlar. Kapının önünde bir zebani 
ıay.ırıyor. Evliler cennete, bekarlar ce
henneme •• 

Bu hali gören iki evlilerden biri, ken. 
di aklınca düşünerek, kapının yanındaki 
zebaniye yaklaşmış: . 

- Ben, demiş. iki evliyim. Beni cen • 
netin daha iyi bir tarafına gönderiniz. 

Tevziatı yapan ze~ani emir vermiş: 

mmniyetine değil, bir kısmına ancak teş.. e Feriha (Çar§ıkapı): 
mil ederiz. cBugünkü er'keklerin bıze yaptıklan 

Evlenmelerin eksilişinde veyahud kö. eziyetlerin haddi hesabı yoktur. Çünkü 
tü neticelere varışında, mes'ul olan ne bugünkü erkekler ne aile erkeğidirler. 
kadın, ne de erkektir. İçtimai hayatımız.. Ne de onların cıddi bir yuva kuracak e .. 
dır. melleri vardır. Hepsi avare, hepsinin başı 

Ea'ki usulleri tamamile tel'ketmiş ol • havadadır. Maksadlan o çiçekten, o çi • 
duğumm: halde bugün hala eski usul ile çeğe konan artlar gibi o kızdan, o kıza 
evlenen gençler görmekteyiz ve bunlarm giderek gönül eğlendirmektir. Ne ya • 
say.ısı hiç te az değildir. zık ki kendi bu kusurlarını kızlarımıza 

Bu uırda c bir babadan kızını istedim. yüJdetiyıorlar ve sanki kendileri bigünali 
Benden bir nişan sepeti, bir de düğün imişler gibi, kızlarımızı rezil ve rüsva e. 
masrafı, şu kadar da ağırlık istedi.. diy~ diyorlar. 
bir ~kayet oıur mu? Bugün'kü genç kız eğer hoppa ise buna 

Kızlar eskiden satılık mal gibi bir şey. erkeklerden göre, göre alışmıştır. Çünkü 
diler ve o zaman babaları -dam.addan böy. bugünkü kadın artık erkek için ayrı, ka.. 
le paralar isterler ve bu nevi şartlar ko.. dın için ayrı ah lak ve namus tanımıyor. 
prlardı. Modern bir memleket olan Bugünh-ü kadın kocasına ihanet edin. 
memleketimizde bu u.c:;ullerin kökten kalk ce nasıl namussuz olursa, erkek te ayni 
ması ve gençlerin evlenmeği başka bir şekilde namussu7.dur. Kadın kocasına föa 
noktai nazarla telakki etmesi icab eder. net ettiği zaman nasıl hapis cezasına çar .. 

Ben çalı~~n bir kızım. Eğer evlenme. pılıyorsa, erkek karısına ihanet ederse - Bu herüi cehennemin cehennemi • :."' 
ne atın! .• 

Adamcağız şaşu·mış: 

- Aman ne yapıyorsunuz? Ben evli. 
yim.. hem iki defa evlendim. Beni daha 
iyi ıbir yere göndermeniz lazım gelir. 

Zebani t'crs ters yüzüne bakarak ce • 
vah verm~: 

- Ulan, bekarlar evlenmemişler, dün. 
yada bir azab çekmedikleri için onlan 
cehenneme atıyoruz. Evliler zaten çek • 
mişler çekecekleri kadar .• Onlar da din. 
lensinler diye cennet~ alıyoruz. lt'akat sen 
bir defa ev~nmişsin, uslanmamış ve yan. 
dığının farkında değilmişsin gibi bir de 
ikinci kere evlenmişsin. Senin yerin ce .. 
hennemin cehennemidir. 

İşte ben de bunun gibi, ikinci kere ev. 
lenmek .suretile, cehenneme müstahak 
oldıum. Kadına itimad edilmez; sır söy .. 
lenmez; yegılne silah:. göz yaşıdır. Kadın 
daima şeytanla beraberdir. Daha boşan. 
madan başklariie düşüp kalkmağa başlı. 
yorlar. 

Çalışan kadınlanmızı da gor:ıyoruz. 

Daire arkadaşlarına karşı ne kadar mil. 
sama~akar. Gördüğü riykar yaltaklan • 
makırı, komplimanı.an ciddi sanarak ko. 
casınd'an da ayni hareketi bekliyor. M9. 
nasız kaprisleri kendilerile imtizaca ma .. 
nidir. 

<Devamı 10 uncu sayfada) 

ğe kalkarsam ancak kend! intihab etti. kanun ayni şekilde onu da cezaya çarp. 
ği.m bir adamla evıenirim. İzdivaç şart _ tırıyor. Onun için erkeklerin eski ::;öz • 
ları:nı ise şüphesiz babam değil, kendim lerinin de hükmü kalmamıştır. Ve artık 
tesbit ederim. İzdivaçta saadetin nişan kansının üzerine envaı çapkınlık yapan 

sepetinde "lm'.ldığını bildiğim için satı. bir erk~k kendisini mazur göstermek içim 
hl!: ıbir mal oimadığuna göre ağırlık ta 
meV"ZUUba'hs olmıyacağmdan her halde 
izdivacda saadeti temi~ edecek şartlar 

cErkeğin elinin kınası, kadının yüzünün 
karası. fe1sefesini de yapamaz. 

Türk kadınlan vefakaniırlar demek, 
di~ terakki ettiğim şeyler bunlar olmı.. Türkiyede kocasına sadakatsizlik eden 

yacaktır. bir tek kadın yoktur demek değildir. Biz 
Fakat ne yazık ki memleketimizde ha. ka~ınlar şunu iddia ediyoruz ve bunda 

yat serbest ve herkes bir hayat eşi sl!çe.. hakkımız var. İyi bir kocanın karısı bü. 
bilmek için bütün hürriyetine malik iken tün maddi ve manevi ihtiyaçları kocası 
hal'i eski usullerle kız arıyor, eski usul. tarafından tatmin edildikten, kocası ta ,, 

lerle kıız ıılıyorlar. ra!mdan kıymetli bir varhk gibi el üs .. 
Göriicii usulü, kılavuz usulü hali ba - tünde tutulduktan sonra tekrar o koca • 

kidir. ya ihanet etıneğe. onu aldatmağa kalk • 
Bu şekilde evlenmek tıpkı ticart bir rnaz, buna vicdanı manidir, tabiatin kcn .. 

müesseseye şerik arar gibi bir feydir. disini yaratırken içine koyduğu hisler 
Bunlar izdivacı maddileştirerek onuın manidir. 

kıymetini eksiltir' bence. Evlenmek bera. Pek kıuvvetli bir aşk kadınm bu ah • 

ber yaşamak arz.usunun tabii neticesidir. lak mukavemetinı kırabilir, yahud da ka. 
İyi arkadaşlar, iyi kafadarlar, berab('r dm tıyneten mariz ve hasta olur, gene 

yaşcmıasını isterler. Yoksa birbirini bunu yapar. Fakat normal bir vaziyette, 
anlamadan, dinlemeden, babaların yaptı_ normal şartlar içinde ynşıyan kadın 

ğı nişan sepeti, ağırlık, cihaz pazarlıkla. kat'iyen ihanet tmez, ihaneti aklına ge.. 
rile mutaıbık kalınarak vapılmış evlen .. tirmez bile. 

melerden ne hayır bekliyebiliriz. (Devanu 10 uncu sayfada) 

Dudakları makine gibi açıldı ve ka - izleri yer etmişti. Nereye gitsem ken - Bunda ne benim tarafımdan yapılmış 
pandı: dimde bir eksiklik varmış hissi beni bı- bir ileri hareket, ne de ondan gelmJş 

- Güle güle!. rakmadı. Yapacağı mühim lbir işi nasıl- ıbir zaf eseri var. Daha doğrusu bir mu. 
Osman bey kızının üstüst.e kırdığı sa unutmuş bir insan gibi şuurumun feden ibaret. O çiftlik adamlarına sine-

p0tları nasıl düzelteceğinden şaşırmış, altında garib bir düğüm katıılnu.ş duru- ma artistlerinin adını takan bir kadı • 
bunalmış ~bi ellerini iki yanına uza- yordu. nm kendi janrında bir şakayı ciddf 

--2JUl!.lıaı1- Ca/ıid tıp açarak: Bazı unuttuğumuz bir ismi veyahud almaması 1azım. 

1 
.. -:--- ~aşırdım xa.ı~m, deai. Sevinçle tarihi hatırla~a~ için kendimi.zi nasıl Benim alaycı ve lakayıd tabintimi 

- Sürpriz medent insanlann bir eğ- Osman lbey çöken soğuıkluğu dağıt - uzuntu yanyana gıdıyor. Onun kalışına yorarız. Bu duşunce nereye gıtsek ha- yenmiye çalıştığım anlıyorum. Buna 
lencesidir. Ondan zevk alamıyanlara mak ister gibi: sevinirken sizin gidişinize üzülüyorum. :reketlerimizin ve diğer dü.şüncelerimi- iım'kan mı var? 
sürprizden bahsetmek ıbudalalıktır. - Şimdi is~rseniz meyva bahçesine Herhalde haftaya sizi ibeldiye<:eğim zin altında bizi taciz eden bir soytarı 

* Bu sert meydan okuyuş Osman beyi dnlalım, e!ini'-!!le ıtoplayıaıırz. Ben ber Cevad bey, Sizi resmen davet ediyo • gibi eırrtır. İşte ,bütün bir haftayı böyle 
telAşa düşürdü. Kızınuı yaptığı neza - sabah iböyle yaparım. Vitamin taze ye- rum. geçirdim. Çiftlikten döndüğüm gün Bu Pazar için gene arkadaşların ibtı 
ketsizliği tamir etmek ister gibi: miştedir. Teşekkür ederek otomobile atladım. matbaada Süleyman bey tele - top~antı'lan var. Heyıbe1idJe güzel bil' 

- Yok canım, dedi. l!em bir şey söy- Piye bize arkadaki ağaçlığı gösteri- Küçük avluda manevra yapıp çıkarken fonla lbeni aramıştı. Ona karısının çift- villa yaptıran gazete sahibi bir dostu-
llyeyim mi, sürpriz söylenmez, yapılır. yor. bir an içinde genç !kadına baktım. İti- Hıkt.e kaldığını halber verdiğim zaman ~uz ,beni de evi~e çağı~dı. Söz verme-

Elindeki çatalı atarcasına tabağa bı • Dedim ki: yadı olmad1ğı halde bir sigara yakmış, hayrette kaldı. ~~~· n:man ibeyın benı .. nasıl bekledt• 
rakarak başını kaldırdı: - Müsaade ederseniz şehr~ dönelim dudak1annı 'büzerek dumanını havaya Fakat bana öyle geliyor ki Vildan r.e.nı bilıyorum. ~una r~gmen kı~ımn 

- Evet hakkınız var. Hata ettim. t k 8 k ba d ·ım k d h i . u"flu·· ordu herhalde benden sonra ve belki de 0 mıla orada oldugunu ıbılsem gitmıye ... ar ı . ıca 1 srna an gı e a a yı. Y' · .. • Ben ib · i ek · ı 
Ağır ağır kahvaltımı yapmakta de - . .. Bu, sinirli ve d~ürıceli insanların akşam çiftlikten ayn1mıştır. cegım. orasım' aşımı dm em ıç J1 

Vam ettim. Ayağa kalkan Vildan yüzume bak - O .. b ıkı .. A.~ muhakkak. Ken- istiyorum. Bana salon esprileri yapalll 
madan ve ortadan ceva.b verdi· Adetidir. gun ana u.ALfS• • • 

1 
· d k 

Daha ild satır konuşmadan gene bo- .: .. . . · * dlsile dalma meşgul o1unmağa ve her sınerı:~ artıst e~~n. en. a?rna ~~3ra " 
zuşmuştuk. Benim durgun, Iakayıd - Ben şehre donecek degılım. Bu hafta birçok toplantılar bir araya tıareket,i alkus'.lanmışa alı~, benim lar gosteren iı~~ıyetı .şuphel.ı . bır ~: 
fakat yerinde fırsat ·kolhyarak yaptı - Ve biraz ile~~ek~ •bez koltuğa uzan- geleli. Bizim gazetecilerin yıJlık kon - lAkayid oluşum onu sinirlendiriyor. dı~ tarafından ız aç edılmek ışıme ge 
ğun ataklar, onu çileden çıkarıyor. Böyle dı. Ayak ayak uzerıne . attı. Koııa:ını greleri oldu. Aym:a roman ve hikAye Belki de Yenihanda kahve içmek için mıyor. 
yapmasam fikirlerini hakikat keramet başının altına ıkenedledı. Rahat, müs • muharrirlerinfn ictimaı vardı. Bu ara- durduğumuz :mıman gi:isterdiği zafitan Bu iğreti, fantezisi bol, samimiyeti 
gibi kabul ettirmlye alışan' bu asabt tehzi bir vaziyet aldı. da küçliktenberi !bağlandığım spor klli- utandı. Pişman oldu. Fakat o miikfıle - az, ı.ahmeti çak, sükuneti kıt hayattall 
mahlılk beni de bir oyuncak haline ge- Bu kararlı hiç OOklemediği anl~ılan bilniln yı3dönilmü lbu haftaya tesadüf menin gelişini de kendisi hazırlamıştı. o kadar bıktım usandım ki biraz daha 
tirecek. Bununla beraber onunla cenk- babasına lbaktım: etti. Avrupadan getirdiğimiz bir ta .. Anna Be11a gi.bi bir arkadaş bulsam param olsa 'ben de Osman bey gibi çift· 
leşmek ıhoşuma gitmiyor değil, ıaten - Ha .. anlaşıldı. Siil'ıPriz 1bu imiş. kunla maç vardı. BU.tıün bu meşguli- Weis Müller olabtıeoeğiml söylemiş - liğe çe'kileceğim, bu yıl olmasa bi18 
kendisi de bunu eöylanemiş miydi? }'a- Ve genç kadına dönlip eğildim: yetler arasında çiftlik hAdiseleri beni tim. Kendi bu arkadaşlığı kabul ettiği- herhalde gelecek yıl bunu yapmak ıs-
kat şimdi mukavemet edemiyor. Sil!h- - O halde hôfÇa kalınız hanım efen- düşündürmedi. Fakat içimde Çözmme- ni sayneme1de d~uğıumuzu kuvvet- tiyorwn. 
larını boş yere israf ediyor. di: miş bir muammanın burgu gibi cıyucu lendirmek Jst~ enlatmış oldu. (Arkası var) 
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Almanya, Danzig işinden· 
daha fazla (Stephen Kinghall 

meselesi) ile meşgul 

CEDEBİVAT _J 

Şairin nesri 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSO'\' 

İnsanlarda ilk uyanan meleke duygu j 
olduğuna göre, kalbin heyecanlarını ifa., 
deye en elverifli vasıta olan nazmın ne., 
sirden evvel vücude geldiği pek malfun 
bir hakikattir. Ancak cemiyeUer ilerle .. 
ytp te fikirler çoğalınca, ilk devirlerde 
mahdud düfiinc ve duygulan bildirmeğt 
klii gelElbilen nazmı. bilhassa vezin gibi ı 
muhtelif kalıplannın ,ek.illeri ve üstelik 
mısralarındaki ahenge musikide oldulu 
gibi kafiyelerinin tekerrür zevkini ilave• 
eden hususlye1ıleri.!.e çok dar bir ifade 
tarzı olarak görünmeğe başlaJIUf ve ifte 
oDdan sonradı.r ki nesir doğmupır. De • 
mele oluyor ki nazımla nesir arumdaki en 
büyük fark, evvelkinin bütün kuvvetile 
duyguları, ikincisini.u ise düşünceleri be. 
lirten birer beyan AleU olıuılarmdadır. 
Ne var ki i1 bununla da bitmiyor. Bir an 
geliyor, şairler nasirlerin ve nasirler pir. 
lerin dilindeki hususiyetlere el atmağa 
başlıyorlar. Şiir dilinin mecaz, denen 
kıymetleri nesirde de aranınala ve bu.. 

Su bir mütekaid f ngiliz bahriye/isinin isnıi~ir. Öy_l~ 
•ir adam ki Almanyadaki 50.000 adrese gon~e~dıg_ı 

50.000 mektubla Hitlerin memleketinde hakıkı bır 
endişe infial ve hiddet fırtınası koparmıştır 

1 na5tllf& edilmiye başlanmış bulunması • 
Parls 21 (Hususi) - Berlinden aelen 1 

dır. 
'haberlere göre bugün çıkan Alman ga .. Sfıeıiıen Kinıghall binlerce Almana 
zetelerind.e Stepi:ıen Kınghall mesele.si 1 ~rdiği. mek.tıubda: . 
hattA cDanzig• meselesinden daha fazla _ Stzi aldatıyorlar, haksız bır harbe 
yer işgal etmektedir. Wrüklilyorlar, evinizi barkınız.ı mahv~-

Bü'tün gazeteler atet püskürüyorlar, decelclıer, diyor. Sonra da kendi kanaatı. 
birçoklannda: ne göre Manan siyasetinde, Alınan haya. 
- Kafası balta ile keallecek adam! gibi tında &6rdü~ aksak noktalan anlatıyor. 

baŞlıklar görülüyor. du. 
Bütün matbuatı kendisi ile meşgul et. 

mi~ muvaffak olan bu zata verilen ilfat 

Yakub Kadri 

ise: 
- 1 numaralı Alman düpnanı aıfatı • 

dır. 

:Bununla beraber Stephen Kinghallin 
kafası ıbalta ile uçurulamıyacaktır, çünkü 
başın saMbi Alınan hududları dışında o • 
turmaktadır. Bir wika5ta uğramasından 
da korkulamaz. I..ondra polisinin nezare
ti altındadır. 

* Stephem Kinghall bir İngiliz amirali. 
nin oğludur. Kendisi de deniz zabitiydi. 
1929 yılında Commander rütbesilc te • 
kaüdlük hayatına çekildi. o zamandan .. 
beri politika ile mejgtıldür. Siyasi bir 
iklübün ileri gelen uuı arasında bulunur, 
~ zamanl'annı da tarihe müteallik eser. 
1er yazmakla geçirir, müıteaddid tiyatro 
piyesleri de vardır, ayni zamanda cNevs 
Letter> isminde haftalık bir mecmuayı 
idare eder. Kendisini biraz eksantrik o. 
larak görenler yok değildir. Fakat ek • 
Bantrikliği sadeoe görlinft§iindedir. 

* Stephen Kinfbaıl geçenlerde Alm.m .. 
yaya gitmişti. orada epeyce zaman k3idı, 
-birçok ~ltlerP. girip çıktı, muhtelif sa
halarda tetkikat yaptı, bilhassa hPr 21 

nıftan on binlerce kiıinin adresini tonla. 
dı, nihayet Londraya d~ndükten ~~rır~ 
da yekmeal bir mektub yazarak bu ad. 
resini topiadığı adamlara yolladı. Mek • 
tluıblann zarflan muhtelif şekillerde, 
muhtelif renklerdeydi, adresleri de ba. 

Stephen. Kinghall 

* lü na mt.lkabil ıUr de neıırin muhakeme yo. 
Ber1tn 21 (Hususi) - B~n muhte luna sapmağa mecbur kalıyor. Bilh~ rin maruf hansrı e<liblerinden FTan<'is 

hatllier radyoda Stephen Kın.ghalle ce • bütün edebivatlarda mhalini gördüğü • Carco bu neviden bir müellütir ve daha 
vab vermişler. bilhassa Stephen Khıg .. müz didaktik fiir, bu hakikati teyide kA. 800 neşretttıi cKalblmin bohemi> isimli, 
haUln mektu.blarına: fidir. kitabında bile bu hususiyeti fazlasile gö. 

- A2ltz Alınan, hitabile başlamasın • . 1 1 ııe çarpmaktadır. Daha evvelki eserlerJn. 
dan 19tiifade ederek bir lngilizin bir Al • Şimdi doğrudan doğruya ıaır ere ge e.. de, bilhassa hatıratında, şiirlerinin duy. 

. .. ı' ecegvini ınn. Bazı kimseler sanıyorlar ki, ıair, ıa. 1 h t daki 1 t d-f 
manı ~a az~z alarak gorem y dece !hayatı bir hayal çerçevesi ve pembe gu arını aya ın tat ı ve acı esa u .. 
kaydetmişlerdir. b' d halesi i,.inde gören, az çok Ierile nesir olarak ikmal ettiğini de gö. 

V lk' Be ibah t · de hu ır uman ~ rüyoruz. Bunun içindir ki böyle hem c:ı>Jr oe ışcr. ? ter gaze esık· fevkal:beşer. yemez, içmez melaike gibı 
meseleye daır bır makale yazara . b" d' Hayat ve cemiyetle allıkasını hem nasir edibler, edebiyat tarihine ge • 

_$tepilen Kinghallin öteden~eri Al • dır şe:ın~: Ahmed Haşimin meşhur bey. rek şa!hısları, gerek eserleri ve gerek 
man düşmanı olduğunu, daha 1938 yılm- ~dy d .. gibi· içinde yaşamış olduklan cemiyet bakı • 
da Alman düşmanlarından müx:ekkeb bir tın e ediği. · mından daha ~'k istüadeli vec;ikalar bı. 
İngiliız kabinesi te§kil edilmesi lüzumunu Seyreyledun eşU.~-1 hayatı rakırlar. Bu vesikalar hem artistik, hem 
ileriye sürdüğünü, bu kabinede Sinclair, iBen bavz..u hayalin sularında didaktik bir kıymete m~liktlr. Hiç bir 
Eden, Ohurohlll gibı %evatm bulunma • Mcllhıırmuna mutlak surette bağlılıkta münekkid, böyle şair _ nasırlerin kmi:"e. 
masun istediğini, Alman mekteblerlnde teveiılıüın ederler. Hal:buki hiç te öyla tini inkar edemez, yeter ki şürde de. ne. 
öğretilen §arkılardan seçtiği parçaları değildir. Ne kadar romantik bır devirde sirde de canlı ve renkli bir üslub ile ya. 
delil makamında ileriye sürerek Alman yaşasa da muhakkak ki ıairin de nazar • zarbilsinler! Bütün mesele oradadır ve 
gerııçl~in ha.rıbci olarak yetiştirilmekte ları cemiyete iU veya bu §ekilde çevril. bunların her jki ifade şeklini ayni derın. 
.ıdu~ iddia ettiği~i s~ylemi~tir. mi§tir. Yanlız içtımat hareketlere kendi. lik ~e. incelikte kullanabi~meler_ı kadaı 
Şvarç KorpB ga7.etesı Kmghallın dağıt. since bir mana vermesi ihtimalı fazla • her ıki cephede de samimı olabılmele • 

tığı mdktuı'b zarflarından birkaçının !o. dır. 0 da ancak, 0 romantik devirlere rindedir. Ötesi ise boş lakırdıdır. 
zılannda elle, bazılarında makıne ile t ~ -.n.... ım· t" B f t ~ f1 ' H lid L'ah · O ogri:l.Uunnı neşre ış ır. u o ogra ar. .. d .. __ 1 bilir bugünse bunun da es. a .r rı zansoy 
yazılmıştı. Fazla olarak ta İngiltere, da k ub1 f t ih 1 · 'b ·ı gore UŞ'.ınu e ' -·-..... • ...... - ............................ -

. . me t ann za!", ar , pu ıtı an e ki kudreti kalmamııtır. Neticede §UllU A l i d bö / 
Fransa, Belçika, Hol~nda, İsvıçre, İtal • yekd1~inden çok farklı oldukları gijrül. . . k" h tı a 1 nne er S Z e g e 
ya, batta Almanya gibi muhtelif memle. mektedir Gazete· demek istıyoı-u:nk hı, ~ytla n ~b~-' 0koan BI / 
ketl--.l . • . bütün fiziyolojı area.e er gı 1 p...... . r ana o mıua 

~-uen postaya atılmışlardı. bınaena. _ Bir vatan ihaneti karşısında bulu. ....n~tı · d d Qsirde de te. Ç l / 
1 ,,ıı.. Mm r 1 b kt bl d b" lojik hart1A~ er. şaır e en a ıeınız 
e.ru an po ıs u me u ar an ır nuyoruz, bunu yapanlar eğer hududla - sirlerini belli ederler. Düşüne:q dimağ ay. Y 

tanesinin muhteviyatını anladıktan son .. rııruzın dışında mukım olmasalardı idam d h" d d'.. nasıl ki hıs' sin 
. . · · ni zaman a ısse en .... , 

ra mütebakisinin meınlek~t dahiline gfr .. edilırlerdi, diyor. miyannı düzelten ve onu her türlü müf. 
mesinin önünü alamadı. Alman matbua. * rit heyecanlardan ve hatta fellketlerden 
tında görülen coşmanın birinci sebebi bu_ Londra 21 (Hususi) - Mıstr Stepnen koruyan da ııadcce muhakem.edır. Bu 
dur ı·kincı· --1...:bı" de mektub muhtevi Ki..,.,.,jh•ll önümüzdeki intibah devresinde 1 d d 

' """ı.x:ı - ·~- böyle olunca, şairin de eser erin e ü • 
Ya ... nın lbı"rrok Alman muhitlerinde mü mcb'uskıık için namzedliğini koyacaktır. "" • ~ • şünm~ğe ve düşündilrmeğe hakkı oldu • 

l b k d lı 
• b • ğunu teslim etmemiz lAzım gelir. "LI,o ı·vuttan aş a u··nnanın ıç ır Düşünmek ve düşündürmek ••• ijte bu.. .1. ı 4 ':I rada yeni bir vazıyetle karşılaşıyonıL 

gerl·n Je no··ru··lmı·gen geni ~:ıU:ım!~~:ı:s~: ~n:::s~:~er::;:~ U ~ 6 kemesine benzemez. Muhakkak renkli bir 

b e l k 1' Yı ld d l ~ lisanla fikirlerini ortaya koyar ve üstelik. 

ır mes e : ı ız agan ırıcı ıgı,, :7;iv~ü~~nç~~:;1::;:~~!: 

• 

Bu yeni meslek belki 
kazançlıdır awa hiç de 
hoı olmıyan bir tarafı 
vardır: Yıldızların bol 

bol küfürlerini 
dinlemek! 

mak, adeta vecizeleştirmek mecburiyetJn 
de kalır. Kullandığı ifade vasıwının en 
mühim rollerinden biri de zaten budur. 
Diğer taraftan nice nAsirler de görürüı ld Çocuğuna !banyosunu yaptırırken, 
bizim Yakub Kadrimi% ve Fransızların rı bir ara odadan dışarıya çıkmak ::.nec . 
yerlotisi gibi, n_asi_r ol.maktan daha fazla buriyetinde ikal'an bu Şikagolu anne. 
bir kudretle ıamiırler. MeselA Yakubun dönüşünde yavrusunun bany<m ·çı, 
cEreıılerin Bağından> isimli küçük. fakat ile yuvarl•nm1.., oldugun~ u go'"rün un :"-

. · l · k d d --·-t ce. 1""" çok kıymetli nesır erını o u unuzsa er. dalini ka~....,,tıneden onu sudan ,_ 
ed · · k" b··ı- 1 J'<J'<;; çı.ı.-.ar • hal tasdik ersmız ı, ~ un o parça ar, mL1t başaşağl çevirerek masa· a 

nazım çemberine ginnemiş olduğu halde ve resimde gördüğünüz gibi ~: a~~ 
en ahenkli pirin musikisine erişmiş bir nefes vererek, zavallıyı muhakkak b1J 

UyClftdarotıa tenberi •sinema san'atkarlarını uyan- Uyandırılan takım küçük şaheserlerdir. O derecede ölümden kurtarmıştır. 
tt_,. . dırıcı> mesleği ortaya çıktı! d~u:r. San'a&Arlann tWhı sa - ti türkçenin ne ahenkli nesir nümun•. 
4~ııvud'da gıörü1ıen bu.ı mesleklere M 'd h 1 .. .. · b l ru ""ıs.ıuı .,."'O- ' 

"Onyanın hi~tr tarabnda r line - ucı , em~n ertes gunu ışe. aşa: bahleyin uyandınl.dmt!hırma ~ kız - leri verebileceğjne bunlardan daha fyi lzmir fuarmda Trakya 
ınez. Meselıl Holivud\m son= mes- dı. ~.ın~ bıı"ÇQk telefon makınelerı makta ve telefonla küfürler savurmak :mi6aller güç gösterilebilir. Ayni nman.. . (H usi) M 

1 
k . . ı 

~k . yerleştirıltlı. d 1 al k . . . . Edırne us - em ıe etımız 1-
lennden biri olan (sinema yıldızları Her sabah saat 6 buçuktan itibaren ta ır ar.esl ~.... garlb bir ·ı · d da, ~ parç. ~rı 0 ~r~en, şıır dilme aıd, çin her bakımdan bir hareket kaynağı 

'1yandıncm- tbuDJardan bkidir. Bu , .. v d 1 Bu m eıs~.. cı vesı e teŞbih ve ıstıare gıbı birçok ecazlarm t . f rll T k 
san at!kar:Jarı uyand:ırmag.a başla ı. rd Sinema yıldlt'lları: prestişkarları f k Md b. . ... le b . . olan zmır ua e ra yamız da ya • 

lllttlıeğin saltklerl tfm.dilik iki adam - - A1lo' A11o' Mis Bette Davis' Na - vt a fıtT.dan taciz edilmemeleri irin te - lı:ev Ja·d ıtr.e ır .. ~:Uşb du nesr~ nescmi kından allkadar bulunmaktadır. 
dw B 1_._ı J ad --'~ n. ll Sh · · · ara n :ı ap a ı6.nı gorur, un a da bır an filp. 

· u mes ~ JC ~11 .n.usse er sılsıruz Hava latif! Saat 9 da 7 numa - lefon numaralannı 68klarlar. he etmezsiniz. Trakyada :fuara karşı çok yakından 
rnan'-dır. Elyevm methur film kuinpan ralı stüdyoya gireceğinizi hatırdan çı- Halbuki (.uyandıncı) bunları mü . . . verilen eftıEmmiyet Trakyarnızda mev -
~ası Warner Bros hesabına çalışmak - karm.ayınız! Darok Vktoy filmi için keınmelen bilmektedir.' Sinema !tltl'at- O hal~ tezımızın esasına yaklaşıyo • cud alakayı bir kat daha kuvvetlendir-

dır. amazon kıyafetini giyeceksiniz... karlan ve yıl~larlle temasa geçmek, ruz: Nasır n~l yazılarında fiirin ele • mektedir. 
Bu adam eskiden figüranlık yapıyor- - AJlo! Mis Priscilla Lane! Bu sa - onlarla telefonla görilşmelk arzusun - manlanm ~ an~sa, fair de icab ettiği İzmir fuarının güzel ve şirin İzmiıi-

~u. Sab~hlan stüdyY>ya san'at~arla?~ bah saat 9 da 3 numaralı sfüdyoda da bulunan meraklılar kendisine yük - ~:: 
8
:::: mu iı:~~:.:.a~:sından ayni ~Z: bir 90k noktalardan temin ettiği 

a~ına büyük bir teahhurla geldıklerım Jeffrey Lyun ile birlikte ibir aşk sah- sek ücretler teklif ederek numaralar ü çedgb. fik . b .. 
1 

klnız en kıı- buyuk menfaatlerle birlikte bütün 
nı,,.,ah~- l-.l· K b . . v ru, en m :cerre. ır rı ı ~ anatlandı. 1~~- t 'b' Tü' k c·· -ı ""~ ey ~ı. umpanyanın un- nesı çevıreceginizi unutmayınız! Te - istemektedirler. ahe:nkl.eşti k mem ~e gı ı r umhuriyetinin 
~an zarar ettiğini nazan dikkate ala - nis kıyafetile rol yapacaksınız!... Shermann meSlekf sıT dolayısile bu rıp d b" re; ·· . garb sınırlarının bekçisi Trak\·a ve 
. a_k sinema san'atk!rlarını uyandırmak Böylelikle bütün büyük san'atkar - müracaatleri is'af eyllemektedirl := a, ırd ıs~ •:eri~ nesirlerile Trakyalılar da müstefid olmaktadır. 
;ı1n .bir Vazife icad eyledi ve bu fikri- lar uyandırılınnya başlandı. Russell Bu adamın mesleki diğer film kum - pek aı:.: ~ pe likl :ınasebetler. Her yıl İzmir fuanna iştirak için mü 

fılm kumpanyası müdürüne açtı. Shermann'ın yaptığı bu hizmete mu - panyaları tarafından o kadar faydalı ~l ril fi' e:_. :~ bi 
1 
u:'1duğumı temadi artan ve ~nişleyen bir gayret 

...;3unıpanya, Russen Shennan'ın fik- lka'bil san'atkArlar tarafından sevilmek telAkki edilmiştir kt hemen, hep& bu T;dıbnı :ı; U:: 
11 

. n ~r ~ nı tamam. ve himmet bunun en canlı bir delili ve 
4 -.ıtı tehaiiııkJe bıbuıt etti. iete 0 tarih - te olduğunu iddia ey'lemek hiç de doj va.zifey1. thdssa karar vermişlerdir. e e yun. ese IOn dev- şahididir. 



ıo Sll7fa 

F Qtoğrafi tahlil18ri 

Rahata dUşkUn olmıııı 
bir . tip 

Boludan Hüs • 
nü Kanımcm ka • 
t'akterini ıoruyM: 

Aklına geldi • 
ti gibi söyler va 
hareket eder. Bil 
i§in peşinde ihti 
rasla dolaşmaz. 

Rahatına düşküıı 

delildir. İntizam 
kayıdlarını ihmal 
eder. Yalanı ve hileyi pek beceremez. 

* Konuştukca belli olaı bir tip 
Ankanıdtın Güt.. 

ıen karakterini so. 
ruyor: 

Birdenbıre bh 
§<!Y ifade etmeL 
Konu,tukça, mü • 
nasebet tesis et • 
tikçe daha sevim • 
li olduğu görme • 
bilir. Sokulgan de 
ğildir. Daha ziya • 
de çekingen davranır. 

* Zeki ve çevik bir tip 
Es1ci§e'hir 

den Vahdet karak. 
terini soruyor: 

Zeki ve ~vn 
halleri etra!ını 
memnun edebilir. 
Bir şeye çabuk ka.. 
rar verip inanabi. 
lir. Kusurlarını 

iyi sözler karşısın., 
da tashih etmek 
ister, temiz ve iyi giyinmek hevesini taş.ır. 

* içli bir Bayan 
Balıkesir. 

den N. Bayülken 
karal.:!crini soru • 
ııor: 

His ve heyecan. 
!arına müsaade -
kar davranabilir. 
Ev işlcrile pek yo. 
rulmak istemez. 
Arkadaşlarına kar 
§1 nazik ve mül • 
tefi.t olur ve onlarla derdleşmek ihtiya • 
cını duyar. 

* Ciddiyete mutemayıl Dır genç 
lstanbııldan Ele. 

rem karakterın• 

ıoruyor: 

Yaşına göre cid. 
di ve ağır hareket. 
leri gorülür. Ze • 
kasını faydasız 

mevzular üzerinde 
yormaması için 
yapılacak küçük 
ihtarlara uyabilir. 

* Zeki ve sevimli bir genç 
Bursadan Fe , 

rid karakterini ~o. 
nıyor: 

Cesarete bağlı 
işlerde önayak oL 
maz. 'l'avır ve ha. 
reketlerile etrafı • 
nı sıkmaz. Neş'e • 
ıini ve hayat en • 
dişelerine karp 

Çabuk ahna11 we gururuna 
bagh bir tip 

Madenden Şü1c.. 
rfl Tilrk, kanıkte 

rim ıoruyor: 
Şahsını allka • 

dar eden mesele • 
!erde çabuk alını~ 
ve harekete geçer. 
Kendinı küçük gör 
mele ve g&ter .. 
mefe yanaftJla:ı. 

l!laıkalarına ko 
!aylıkla ballanmu. 

* Sevimli bir tip 
Kayıeridn Mut 

taftt. karakterini 
BO'Mlyor; 

Kıncı, dökücü 
hareketlere uzalıı 

kalır. Bir i§in ba . 
şmda bulunarak 
idare edici vazı • 
yetler takınmaz. 

YOzü ~evimlf ve 
mevcudiyeti ııkı. 

cı değildir. 

* Zeki ve söz anlar bir çocuk 
• . hm.itten Ne;;a. 
het Ôıtürk kara1~ 
terini soruyor: 

Takdir edildik . 
çe daha iyi olmak 
hususunda gayre) 
gösterir ve söz an. 
lar hareketleri gö. 
rülilr. Küçük tek.. 
dirler karşısında 

kolaylıkla güceniıt 

ve kırılır 

* Eline ayagma çabuk bir genç 
Beşiktaştan Feh 

mi Özdemir ka • 
rakterini sOf'Uyor: 

Hareketlerind• 
sürat ve uyanıklık 
vardır. Daha ziya 
de başkalarının a; 
rektifleri altında 

muvaffak olabilir 
Boğazını, men • 
faatlerinı sev • 
mekle beraber rahatına pek 
~ermez. 

* 

düsküıılük 

Kendine güvenen bir genç 
Uşaktan Aela11 

karakterini 

yor: 

Kendi na 

venmesi, 

&OTU• 

okuma 

tedbirlerini thmL 

le meydan verme. 

.... udir. 

* Açık hisler taşıyan bir genç 
B ' k i ı c h ' r, 

da N. Yılmaz ka. 
rakıenni ıoruyor: 

.Muamel~

sinde kapalı de • 
lildir· Hislerini 
çabuk belli eder. 

I Cesarete ballı it
lerde pek muvaf • 
fak olamaz. Mes'u 
liyetten ve zarar • 

. ümid ve cesareti • 
ni muhafaza etmek ister. Canı 

ıtehlikelere atıijnaz. 

dan çekinir. 
tatlıdır, . * 

* 
Sakin ve kendi halinde bir genç 

Devrekten l\fııs. 

taf a Saraç km·ak. 
te"' ııi soruyor: 

Sokulmaz, 

konu~ur. Sakin \o 

kendı halinde bu. 

lunur. Neş'e.si ve 
girginliği tutuk • 

tur. Emanete sa. 
daket gösterir. 

Daha mUlAyim davranmtsı 
llzım gelen bir tip 

Manhadan Ne • 
cari Et·türk karak. 
•mni soruyor: 

Bir iş üzerinde 
anlaşırken iuıtreU 

hareketleri pek 
görülmez. İçinde11 
geldiği gibi konu 
şur, bu halleri ba. 
zan kırıcı da ola . 
bilir. İstediği bil 
şeyi sona erdirmekte ısrarlı hareketlert 
vardır. 
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Kocaelida kaçakçıhkla 
mucadele 

İzmit (Husu · 
st) - Gölcük jan
darma kumanda . 
nı yüzbaşı Sala • 
hattin, kaçakçıla . 
ra göz açtırma • 
maktadır. Geçen 
'hafta Ali isimli 
'bir şahıstan da 
külliyetli mikdar
da kaçak tütün ve 
sigara kağıdı tu
tarak adliyeye tes 

Bekir erkeklerin iddia 
ve ithamları 

1 
um etm_i.ş_t_ir_ ... ______ _ 

Kadınların cevabları 
(Başt:ırafı 8 inci sayfada) 

e Münevver (Fmdılılı): 

CBa~tarafı 8 inci sayfada) 
Bu elde ettiğim net1celerden sonra ev. 

lenmek mi? Allah göstermesin: •• > 
e Ahmed Ozıoy (adresinin ya • 

zılmannı iatem;yor ): 
cAnketinızle içtiır..ai derd ve yarala -

rmımn en ehemıniyetlisin~ temas etmiı 
oluyorsunuz. Eğer bu vesile ile şu müz • 
min hastalıia bir parça merhem sür:ile .. 
bilirse ne mutlu size. 

Bu mesele her şeyden evvel içtimai, 
ahlikt ve devlet işi olsa gerek. Omid e • 
derim ki, anketiniz herhangi bir istatJ&. 
tiğe vesile olıR da pek büyük memle • 
ket zararlarınm önüne geçilir. 

32 J8fllldayım. Bekir olmakhp do. 
layıslle, yapllllf olduğunuz neşriyat beni 
de ali.kadar ediyor. Ayni gazete .O.tun • 
larında genç ku.:ların da fikirlerini oku .. 
maktan kendimi alaınıyOl'Um. Cevabla. 
rında kendilerini müdafaa edecek yerde 
bilikis bütün kusur ve kabahatlerini O!', 

cF.ğer erkekler kadınlardan fikayet e. 
di~rı.arsa bunun kabahati bugünün gE-.nç 

kızındad:ır. Çünkü onlar kendilerini er. 
keklere saydırmasını bUmiyorlar. E::-ke'IL 
Iere brfi laübalidirler. Ve Iaübalilik 
onların kıymetini düşürüyor. taya atıyorlar. Hepsi aynt teraneyi tut • 

Kadın. erkek arasında sevgı ve samL. tu.mnıt: İzz.eti nefis, kibir. gurur, zevk, 
. mbda. eflence vesaire- Bir kız babasının 

miyet başkadır. LAüt>alilik bafka. evinde her mevsimde iki ıapka değişti .. 
Bizim genç kızlarımız evlendiler mi, re'b'iliyorsa, kocada iken hıc olmazsa bu. 

kocalarına karşı samimiye! gösteriyoruz nun birini yapmalı imif. Aksı takdirde 
zannile ltübalileşiyorlar. Vt aile şiraze. kocasına üıanet etmekte haldı imlfo Öte .. 
sini bu IAübalilik bozuyor. de, ağır başlı bir bayan, ben kocama şöy. 

Ben ihtiyar bir kadınım. Bu münaka. le fedaıkılrlık yaptım, o benim her ,eyi. 
me göğüs gerdt. Kadın böyle, erkek şov. 

şaya iştirakten maksadım gençlerin an • le olur, diyor. Uç beş rlppe erkekle bır 
!aşamadıklarını gorere'!< duydu~um tees. kaç moda düşkünü kızı bertaraf edelim. 
sürdür. Biz vaktile elli senelik yuvamız. 
da bile kadın, erkek birbirimizi sayar .. 

dık. 

Diyebilirim ki bütün erkekler fedakar ve 
mütevazıdırlar. Her şey~ göğüs gererler. 
Biz ıreler görüyoruz. Ayda elli, -ili alt .. 
mı§ lira kazancı olan pek çok kimseler 

Erkekrere niçin kadınlara hünnet et.. vardır ki, kadınlarının süs ve saltan:ıt. 
miyor diye tıkışmıyalım. Hürmet iste • larından yanlarına vanlmaz. 
ilmez, telkin edilir. Bunurtloa beraber erlrP.klerc dikkat e. 

Ne yazık bugtlnktl. genç kuılara ki er .. 

keklerden bu hürmetsiz tenkidleri görü. 
yorlar. 

diline, adeta yeknesak bir kıyafet gö • 
rü1ür. Şimdi aor3rım: Kadınlar için bu 
masrafı kim yapıyor? •• 

Avrupa Vo kaninda 

Bununla beraber her iki taraf için de 
hüsnü niyetten ayrılmıyara~ kendi va.. 
ziyetimden bahsedeyim. Bilhassa hanım 
kızlar, anne ve babalar siz dinleyiniz. ().; 
tuz iki yaşında bekirım. Dört seneden • 
beri evlenmek istiyorum. Kendime göre 
müteaddid yerlerden kız istedik. Hiç bir 
anadan. babadan kız alınamıyor. Kız i . 
deta pazara çıkarılmı1-. Sudan bahane • 
lerle reddediyorlar. Son. defa fakir bir al. 
lenin kı-zını istedim. Kızı gördüm. Laf a. 
rasında her ev kadınında aranan vasıf. 

lan sordum • meztyet demiyorum, o bq. 
k.a teY .. benim bu IOl'Ulll i§iıı ademi mu. 
vaffa.kiyetle neücelenmesme sebeb oldu. 
İtimadınızı rica ederek §Unları söylemek 
isterim ki, hiç bir türlü mükeyyifatla ba. 
§1111 boş değildir. Ka!'iyen müsrif deği • 
Ilın. Fakat benım bu halime hanım kır .. 
Larmuızın vereceği cevab da şu olabilir. 
cthtimal ya kör, ya topalsınızdır!ııı 

Hayır, kör ve topal da değilim. Fakat 
evlenemiyorum. Çünkü kızları.mızın bir 
bımunın gözleri pek yukarıda, yukarıda 
olmıyanların da kendileri pek qağıda!1. 

Açık muhabere 
e Bergama Bay A. Katlirt 
- İçinde bulunduğunuz şartlara gore 

esasen biz sizden evlenmenizi istiyeme • 
yiz. Cevabınızla anketin sadece bir tah • 

lilini yapmış oluyorsunuz. Müsaade eder. 
seniz neşretm1yelim. 

e Büyük.ada, Bayan S. S. C. ye: 
Anketiımin sizi pek sinirlendırdiğinl, 

erkeklerin yazılarına tahammül edeme • 
diği.niı.i söyledikten sonra ilave ed\yor • 
sunuz. cEğer siz anketi kesmezseniz, ben 
sizin baş.mızı keseceğim>. Bendeniz si • 
zin sinirlendiğinizi zaten bu satırlardan 
anladım. Şimdilik galiba. siz anketin ~e. 
silmesinden ümidinizi keseceksin.iz. Say. 
gılar .•• 

Nusret Safa Coşkı.&·~ 

Çocuk terbiyesi BANKA 

KOMERÇiYALA 
lHaştarafı 7 nci sayfada) (Baştarafı 7 nci sayfada) 

ITALVANA 
Tamamen tediye edllmlf aennayesl: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 

kemmelliği halkı tembel etmiş. Daha Bunları başlangıçta farketmek zordur. 
doğrusu ha:ka vakit JTH?fhumunu öğret- Şu basıt tecrübe gozün.üze yardımcı oıa .. 
miş, ve ayni zamanda da illdısada alış - bilir: 
tırmış. Çocuğa bir iğne veriniz, önce bir, soc. 

Ortalıkta her saat derin bir sükUn, ra Obür elile duvarda yetişebildiği yere 
bir huzur hissi var. Ve bana kalsa, İs- sokmasını söyleyiniz. İki elile ayni hi • 
viçre, ciğer hastalarından ziyade sinir zaya sdkamazsa belkemığinde çarpıklık 

var demektir. 
hastalan için ideal bir memlekettir. Ne 

Bütün İta.iyada. İstanbul, izmır, Londr& Öne eğikliği anlamak daha kolaydın 
yazık ki Harbiumumt keşmekeşinden 

n New-York'ta Şubeleri n.rdır. uzak kaim olmak bura en ahalı bir Çocuğunuz. ~kasını açık bir kapının keı. 
ış .. Yl P nanna dayasın. (Duvara dayanırsa bir 

Jlarlçteld Barıkalanmuı: yer yapmış. Harbden once Fransız fran şey go-reme . . ) N al :ıft, , ~, ·1 b b ·d İ zsınız • orm çocu6 ... n oue 
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BANCA COMMERCİALE İTALİANA B RO- dan zaten çok az para çıkarabilen bır sa, belk iği' dıe •• ıı:.· 1 b 1 • . . em n one e6ı m~ aş amış.ır. 
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BULGARA. Softa. Burgu, Plovdlv, Va.nıa. İsviçrede en ucuz meta süt. Hem de dar, uzakta dunı.r. 

BANCA COMMDCİALJ: İTALİANA PER süt deyince, sakın bizim fstanbuılda iç- Böyle bir şeyi görünce yise düşme • 
L'EGrM'O, Alexandrte d'F.gypte, Elkahlre, tiğirniz ~avimtıra.k ve ne idugi bellisiz melidir. Çünkü bu, düzeltilmesi pek ko • 
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BANCA OOMM!!Rci:Aı.m trALlANA ne kadar utanç verici bir söz olsa da - Dik dur, daha dik .•. 
TRUBT OOMPANY, Plhlladelpbla. hakikattir. Bizim para ile litresi ye - Demekle tedavi edilemez. BÖyıe bir 

BANCA OOMMBRCİALB trALiAMA • . ' • 
TRUST COMPANY _ Mew-Yort. dı buçuk kuruştan Jbaret olan bu mü - ihtar, çocuktan elinde olmıyan bır ener. 

Müşterek Benk• .. r barek gıdanın saflığı -~~e İsviçre jiyf istemek ~ur~. Hem de dik durmıyı 
--..... ı. ..... 1.... de çocuk vefiyatının nhılbetı hıç bir za. çalıftaltça beli busbütln. çöker, IU'tmın 

Banque ~~auv--- ... .....enne poar ı·.... .. 
rlque de IUd. Parla. man yuzde 20 yt geçmemi4, ne mes'ud kamburlutu artar. Yapılacak fe1 ıudur: 
~ant.inde: Buenm-Alrel. B08M1o es. memleket! L Çocutu mekteC> dıpnda fazla oturt. 

Banta fi. . Bugün gelen İstanbul gazetelerinde mamatıdır. Bir koltula gömülerek, veya 
MBBILYl.,da: Sao-Paalo .. bqlıea fl)dr- bel d. . . Fr . ' elleri a••_.annın ı·..ı .. de df-~1-- i ıertTlde tubeler. e ıyemızm ansadan süt mütehas- y~ '.r~ ' ı-x:ıuenn ma. 
cHİLİ'de:' Santtaco. Valparalao. sısı ~tireceğtnt okudum. Bana kalırsa saya daytyarak okumıya bırakmamalı • 

1 

OOLOMBİA'da: Boıot.a, Barn.nquWa, Me~ bu mütehaSSL!l İsviçreden celbetmek dır. Arkasını boylu boyuna dayayıp ça. 
dellln. k . f . lqablleceği rahat bir y~ hazırlamalıdır. 

URUOUAY'da: llontntdeo. ço daha muvafık olurdu. Zıra, svıç - Meee'la· y tt ğı rd• k yf h 
•~MOA Da.LA BTIZZEBA ITALIAN&ı relilerin 'bu husustaki üstünlüklerini tal : . a tı ye ~~~e yen aa. 
LugaM, Belllnzona, Cbiaaao, Locamo. Fr,ansızlar kendileri de itiraf ediyorlar. re::~ ~ı :.:,~;ına 51 

u uzanmak su· 
1.urlch, Mendrlslo. İ . . k1 . f h k'ki bi e ı r. 
ıuNCA UNGARO • ITALIANA 8. A. svıçreyı çocu ar ıç n a 1 r cen Yan masası dümdüz ve sabit olına 
~te ff l>qlıca Şehirlerde Şubeler: n:! kı~an s~e sütün haTlsliğ~ değildir. malı, mekteb sıralan gibi meylettirilebtL 
ıntVATSKA BANK D. D. Dort çevresı orman, çayır, çımen olan me'lidir. Dinlenmek istediği zaman h ı 

Zaıreb 8uaak. h. 1 d h t nla . . - d a ı.. _ • t şe ır er. e assa en o r ıçın vucu e nın uzerine arkaüstü uzanmalı, başının 
BANCA u'AL ANO - LIMA t' ·ımı üt.ead<l•d b-'- 1 ld v ge ırı ış m ı mıçe er o ugu altına incecik bir yastık almalıdır. Bu 

ıe;ıma <Perou> da b&f}ıca Şehirlerde '1ıbe- gibi, ilk mekte!>lerin eberisinde de a - vaziyet. vücudü düzeltme!t bakımından 
l!'-NCA iTALIANO • GUAYAQUIL çık hava tedrisatı tatbfk edilmektedir. yatakta dinlenmekten daha iyidir. • 

ouayaquU. Onu~ fç.~n bu diyarın gençliği son dere- Bazı sağltk mütehassısları, yazı yazar. 
iıltanblll Merkezi: ce gurbuz yetişiyor. 'ken deftere eğilmeyi de yasak ediyorlar. 
Ga.lata. Voyvoda Caddesi, KaraköJ Palu. Telefon 44845. Son senelere kadar derdsiz, gamsız, Bu o kadar mühim değildir. Yeter ki def. 
istanbal Bürosu: kaygusuz yaşamı.ş olan İsviçreli şimdi teri çarpık tuınnasın. 
Alaleımcıe.-ı Han. Telefon 22900 /3/11/12/15 o eski kafa ve gönül huzurunu tamami- ._ ....................................... _ .. _ ........ _ 
Bf'rotı• Büron: le bulamıyor. ,-. Doktor. 1. Zati Oget 
lst.tklll Cedde.si No. 247. Telefon: tlOM. Neden mi Onu yarınki mektubum- Belediye karşısındaki muayeneha· 
K••tv tcan: İtalya '" MacarS.stan ıom 

" Touı1at1Que çetlerl .,. a. o. 1 TBAVJ:L. da izah edeceğim.. nesinde öğleden sonra hastalarını 
ı.m•s cet1lrL Brcff•wwlll Ekran Talu kabul eder. 



Polonya -.danzio hududunda bir hadise 
(B~tarafı 1 i11ci sayfada) Alman orduları başkumandanının 

biri, Pestelau hudud istasyı:>n:Jı yakının. .nutku 
da Polonyadan gelmı7 olan ve ihtar ft. ..Berlhı, 20 (Hususi) -- Alman kara l)r. 
m~sizin kendısıne silah tevcih eden Po. duları başkumandanı General Fon Brav. 
k>nyaJ'l bir memura tesadüf etmıştir. şiç, bugün l'a:nenhergde Hindenburg a. 
Gümrük memuru. ate~ ederek hasmını bidesi önündP. bir geç~d resmı yapan At. 
yaTaJamış ve sonraı kendisine imdadda .man aSkori mektebleri talebesıne h:.ta. 
bulunırrıalk üzere ona yak1-aşm.ıştır. Bunun ben bir nutuık soyıemi~ ve Hindenburgun 
üzerine diğer iki Polonyalı yaklap1~ş- hatırasrnı hürmetle anciıktan sonra, de. 
lardır. miştir .ki: 

Gümrük IMmuru, yeni bi:- hadh,eye cBu toprak. eski tarihi bir topraktır 
mani olmak ıçm çekilmiş ve mesele hak. ve kuıvvetle t•::oanz cttirme.k isterim, 
kında amirlerine malümat ita etmilltır. eski !bir AL"l'Uln toprağıdtr. cPrusya, Al. 

İkinci bir hadise man toprağı•. Bu, 1939 da :ıskeri mektet. 
VarşoV"a, 21) (A.A.) - Polonvanm lerin Tanonberg ziyareti için bir döviz 

D 
• tc>~kil ettiği gi.bi ayn: zamand<ı binlen:e 

anzi.gıdeki umumi komiserı, Polonya a. 
st'-nelı~ an'ane.si ile Alman tabiatine ve 

taşemiliteri al'bay Solosinsck1ye karşı ya. 
ı Alman tGrihinc bağt bulunan bu toprak 

pı an muameJeyı serbest şe~ıır senatosu . üzerinde hak iddıa etmek istıyenlere de 
nczrlınde prot~~ e~mıştir. . Soloci~scl.i bir cevn.b tcşkı1 eylemektedır •• 
ile kansı motorl,ı hır sanaalıa sahil bo ı J ı · ,_ b' 'hta ? , · • ,,e usu.ına ır ı r mı. 
=dca gezer_ler:ee.n hı~ polis m ;törü tara. Siyasi müşahidler bu nutkun, Lc·hıs!an 

an tevkıf ed:ı!ı:re.< yedi saat me"'kuf hu<ludund.an anca,_ 0 b k'l t tut 1 .. ıard 1 ıı.. !l es ı ome r e u. 
. ~ mu~ ır. s ~'rbcıst bırakılan ataşcı. zakta bulunan 'J'anenbergd'e irad eclilm<>. 

mılıter ve k3:'ıc;ı Danz~~c dönünce pcl:s sini çdk manidar bulmakta ve bunu L<>. 
ta.rafınd<tn tnıtrar tcvkir edilerek sorgu.

1 
histana yapılan sarih bi .. ihtar telakki et: 

ya çekihnışlerdir. mektedirler. . 

Küba kadınları, dünya 
sulh için konferansa 

kadınlarını 
çağırıyorlar --------

SON POSTA 

Bunaltıcı sıcaklar 
devam ediyor 

l BClftaraf ı 1 inci ıaufcıda) 
de devam etmiş ve ha_raret gölgede M 
den aşağı düşmemiştir. 
Sıcakm fazlalığı Y'.iııünden §clırimizde 

birçdk inşaat ve yol ameleleri çalışamaz 
bir hale gelnüşler ve içleripden bazlları 
hafif 'baygınlıklar geçırm;.flerdir. Bir kı. 
sım Gı.alk sokakla.rda ceketi~ dolaşma~a 
tahammül edemiyerek yalnız birer gön1. 

leıkle dolaşrmşla.rdır. 
Evvelki gündenberi plaj ve açık hava 

gazinolarına k.arşl başhyan tehaci.im diin 
de devam ermı.ştir. 

Sıcaklıann tesirile, caddelerce sık sık 
bay.gınhk geçirenlere tesadüf olunmak. 
tadır. Bunlann ekserisini kadınlar teşkil 
etmektedir. 

Bu şiddetli sıcaklann daha birksç gıjn 
devam etmesi beklenmektedir. 

Kandilli rasadhanesinden aldığımız 
malfmıata göre vaziyette gayri tabii bır 
hal yoktur. tstanbulc!a gö)€cde (39,7) de. 
reccye .kadar hararet kaydedilmiştir • 

Binaenaleyh 34 derece fevkalade dahi 
değildir. Mevsim icabıdır. 

İzmirde bir amele bayıldı 
İzmir, 20 (A.A.) - tki gündenberi İz. 

mir gene boğucu bir sıcak dalgası altın. 
dadır. Diin sa.at 14 de termometre göıge. 
de 37 gösteriyordu. Halk, kırlara ve plaj. 
!ara koşmaktadır. Saat 17130 da hır ame. 
le OOkfunet konağı önünde sıcak tesirile 

..__ . . l~~ta~afı 1 inci sayfaii.a) ı dınlar toplanmışlar, bu konferansa işti. bayı:lrnış ve hastaneye kaldınlarak tcda. 

.n:ı1~ mınımını bıkes çocuk, memleket. ra.k etm k .. k ·t 1 t k'ı · vi altına alınmıştır. 
!erinden koparak başka ülkelerde süı ü. ı e uzerc o~ı e er eş .~· <':mış. ================ 

.. b' 
1 

-1.
1 

. b . j ler ve konfera-nsa ıştırak etmek uzerı> fa. 
nen yuz m erce rnuı. ecı. ızc ınsan me. 1. t . 1 cı· bu ıkonıferansa i<>+irake edavet etmiştir. 
..1.- • • d 

1 
.. . a ıye e geçmış er ır. :i" 

\.M.'\lıtyetın en mıras rn!mı? butiın eser. . Misis Kotz a.yrıc..'l arkadaşımız Suad 
Jerin yakılıp yıkılması ka'1' sahıbi olan lngilterede toplanan komitenin azııla. D . lro r .. .. . 1 k u · • . . . . ervışe n eran::na goruşu ece mevı. -
bütün insanları bedbaht etır.ektcdir nndan Mısıs MarJo~e Kon Balkanlı ka. 1 h..rı~kınd d k lA erml·~ ._ • .. ar etli\. a a ısaca ma unıat; v ~-

.Biz vaırlığımmn en deriıı nokteılarınn dınlan da bu kongreye davet etmek u. . 
kadar mütee~ı..;z. Bu kadar erk<.~ \'e 1 zere yôta çt'kmış ve Türkiyeye de gele. tır.M ad K t rd' . lum· ata go·· • ~ _ · am o zun ve ıgı ma -
kadın ve çocuğun faşizmiıı ve modern rok munevver kadınlarımızla temas et. k "'" lıh · ıı tler ara . .. . . . . . , re onu:ransın su pervcr mı e -
ha:rlbın zulımu altında ınlemesinE.' taham mış, Bayan Halıde Edıbı, Bayan Nebahat d lıh " ı-t- . . . k tıı· bı'r 

• A • • • .. _ sın a su un tiAVıyt.~ı ıçm uvvc 
mülümüz ydk. Hamıdı, dd,tlor Metıneyı gomnış ve mJ. elb' ı:ği t . . . t bbü' ta gfrıc.._ 

ıı.. • • • S . d .. .. k ır.ı:ı enunı ıçın eşe sa -r 
Fakat bizi canlandıran yalnız bu ız.tı. uıarırınımız .. uad Dervışle e goruşerc m-1- ist'l~ b' 'dd t k:ı ··ı sanı.. · • ik . . - • . , 1 llh·· ı cı, ce ır ve şı e e ı ;ı ı:ı.-

rab değil, .aynı zamanda bır teşebbü;)e 

1 

end1S1ne ~urkıy~de bu ışle meşgu. 0 • siytm!laırla, boykotlarloa ve daha buna 
geçmek azım ve isteğinL'l kuvveiidir. rnasmı tek1ıf etmış, bu konferans mesa. mümasil ç ı ı - ·dele etmek ve . . . . . . b' d k b'' .. are er e muca 

Bız kadınlar ki, dünyaya hayatı VC>rir ısını ~ ~ayelerını. ılA ırecc utun. ~a- ilh. ,gibi meseleler mevzuubahs ola. 
ve yuvalara bckc;ili'K ederiz. Bizım vazı. tcry~lı gondermeğı vadederek şehrımıı. ca'ktır. 
ferniz ve !hak.kımız dünyaya kaybolan den ayrılmJ§tH". Bu Teşrinie\rvelde açılacak böyle bir 
SUlıhıü ve '.hürriyeti ıade etmektir. Misis Marjone Kotz arkadaşımız Su:ld su'lı Uronferansını, sulhü muhafaza et. 
.. ~tu7: ~a?ı?ları dünya sııJhünü ve ~~ bu ~onfer~nsa g~dermı:k içın mek için biraz gecikmiş farzetsPk dahi 

hu.rnyetını 1st1Iac1lara kariı müdnfanya şımdıden ArJantının, Bclçıkanm. Bul~a- bütün dünva kadınların h bl - d 
davet dd B . 1 . ı ar e moca e. 

. ~ ~z. utün dünya kadınlarJ. ristaırun, Çinin, Kübanın1 Danimar'kanın, le, sulh ve hiirrıyetin muhafazası gıbi te. 
ru üanid'sızlığe kar;.'1 mücadeleye çağın. Cemahiri Müttehidenin, Fransanın, B~i- miz ıbir gaye etrafına davet etmesinden 
,muz. .. k B 't V . .. .. .. • yu rı anyanın, Hındıstanın, M~ksika. dolayı Küba k:adın\arının bu teşebbüsü. 

e bunun lç~ but~? duııyn k'>a:nla.. mn, Perunun, lsveçin, İsviçrenin, Urıı. nü gene hüsnü nazarla görmek 18.zımdır. 
rını 1939 senesmde Kühada aktedilecek gwvayın murahhaslarını seçtillerini söy. 

• okn düaıya sulh konferansına dav<'t edi. 1amiş, ibeynelmilel şöhretli kadınların 
ywm., rnW"ahhas olarak gidecekleri bu konfe. 

Bu anektublar alındıktan sonra FrDn. ransta, Türkiye gibi sulhsever bir rnem. 
aa, İnıgllterede, Aıınerikanın muhtelif Iaketin de temsil edilmesinı ne kadar ıs. 
!:rlEırindie, İS'kandinavyada ve Hh. ka. tediklerini anlatmıt ve Türk bdınlarmı 

f Halayda şenlik hazırlıkları l 

Gizli haberi Jr 
(Bqtarofı 1 inci sa11fad.a) 

Lehistan hudwluna hareket ıçin emir 
alan: bu alayın efradı, yerlerinden kımıl
damamışlardır. Bunun üzerine Pragdan 
celhedilen hücum kıt'aları. asi efradı i:-ı. 
kıyada mecbur etmişler, bu hareketin e. 
leba.şılan mahallinde' idam olunmuşlar. 

dır. 
Bdıenryanın diğer şehirlerinde ve bil. 

hassa Mlado • Bolesla v'da da bu kabiltlm 
bMiseler cereyan etmi~tir. 

AJ:m1n askeri makamları, Çek şehirle. 
riJjfe buiunan Alma.."l 1ot'alarının kuv. 
wi maneviye ve disiplininin bozulmakta 
olduğıu kanaatine varmt!flardır. Bunun 
SEt>ebi de, Çek halkı il<? temasta bulunan 
.Almıarı aıskerlennin düny!\ vaziyeti hak. 
kında wn bir fikir edinmeleridir. 

Bu yklerler, hakikt vaziyetin rmdıye 
kadıaır b.ndilerinden saklanmış olduğu. 
nu w muhtemel bır harbin Almanya i. 
çin leltket olacağını ötrenmi§ ve anla. 

mıışlaıdlr. 
Bohemyıa w Moravyada vazifetia.r bu. 

ıunm GestapO ajanlarının eadakati dahi 

sarıahmP'· 
Berttn h(lki)metinin yenı bir karan 

mucibince, hfçbtr Alman memuru iki ay. 
dıan f.azla m6ddede Çek topraklarında 

kıa1m1~tır. 

* Tiro1 Almanları meselesi 

L andradan bildiriliyor: Almanya ve 
1italya, kendi a»Eularile Almanya. 

ya hicret etmek iste:miyen Alımmların 

Tiroltlen tatıllyeleri esnasında h.an dökü. 
leoeğinden korlonaktadırlar. 

Çemberlayn Prens Pol 
şerefine ziyafet verdi 

:lı:kl lia~ ?.3 Temmuz şenlikleri hazır. 
22 ;-ma hararetle devam edilmektedir. 
ha entmu.z akfamı kışladaki Fransız 
'lU~ağı me.rnsiml~ indirilecek, yerıne 
tir. lbay:rağı aynı merasimle çekileceit. 

Yulkanda resimlerde Hatayın ilk Va. ~ndr; 2~i~·Aj .- . ~e~rlai'D' 
lisi Şülkrü Sökmensüerin Beylanda abf. bugun aş~ et. aıresın e ugos av 
deye çelenk koyarke:ı ve !•enderunda ya Naibi hükfun~ti. Prens Paul şerefine 
halkın alkı~arı arasında ilerlcırken .. bir ziyafet vermıştır. . 
rülımkOOdir. ıo- Tamamile hususi mahiyette 'llan bu 

ziyafette Lord Halifeks ve Simon ha -
"oU' buhınmuş.lardır. 

lA. A.) 

Sayfa 11 

Danzig davası nereye gidiyor? 
(Baştarafı 1 inci &ayfada) na hava kuvv~tlerlni yüksek hadlerde tut 

Nlıaycıt şimdiki şartlar altında patltyar mak :im'kimı verilmiş olacdktır. lnglliZ 
ca.k bir harb. neticesi kat'i surette belli ve Framız hava kuvvetlerinin bir yan. 
olmıyacağı. için, hiç.bir devletin menfan. dan Lehistana doğrudan d<Jğruya yardı.. 
tine uygun dü~tz. ma koşmalarının ve diğer cihettt'n Al. 

Faik.at diğer cihetten Alrnanyaııın Dan. manyayı ar.katlan vurmlarmın üçüncü 
zigden va~eçme<ilğinı ve kendisince za. bir faytlası da Lehistanın numen dest.Pk
ruri birçdk ~beblerJe vazgeçmiyeceğini lenmesi olacaktır. 
görüyoruz. İngiliz ve Fransız donanmalar!nm Le. 

LEhistan, İngilter~ ve Fransa da Dar.. histana mühim ve dogrudan doğruya bir 
zigde Polooyanın istiklali.ne münafi hiç yardımı ddkunamıyacağını yuka."lcln gör. 
tıir harekete müsaade etmiyeccklerini m~ük. Bir harbde İngiliz ve Fransız 
k.at'i surette söyledikten başka bızzat ka:ro ocdulannm Lehıstanı.ı ynrdımlan 
Danzigin kendi kendi5h11 Almanyaya 11.I., Alma.nyaya garbdaıı taarruz suretile an. 
hak etmesini de Polonya, ist'kHilme m·.ı. cak enclirek olacaktır. 
gayir bir hareket addedeceğını beyan et.. Thlkat bir gönye şeklinde olan Almruı. 
miştir. O halde Almanyanın çok müşkül Fra.nsız hududu Lüksenburgla İsviçre a. 
ve 90k nazik bir iş karşısmd:ı bulundı:ğu. rasında mahdud bir sahadır. Üste: .. k Al. 
nu !ka'bul edebiliriz. Yani o şimdi Danu. maınlaa- burasını Zigfrid hat:ı ile tah. 
gin haıibsiz ıJınroası imkan!arını araştır. kinı etmişlerdir. Bu sebeblerle Fransız 
m~tadı.r. Muvaffak olabilec~k mi? Bu. ve İngiliz ordULarınm bu müstahkem Al. 
nu bilemeyiz. Anc~ut Danzi!_! mcselesinm man huoud hattını yararak Lc'1ıstana 
çok vahim ve hH bır safb3ya gırdi~i yardnn için Almanya içme yiirümclerl 
görülüyıor. peık müşkül bic meseledir. Bu ıtibarla 

üstelik devletlerin iki safa ayrılması Alınaınyanm Fransız hududuna az bir 
teslihata son derece germi verilnwsi ve kuv:vet tahsis ederek mütc:ba.kı or:.~~lan 
gerginliğin günden güne artması dikknte ile Lehistana taarrnz edebileceği düşü. 
alınır, matbuatın da yatıştıncı biı usul nüle'bili.r. 
yerine daha ziyade kızdıncı ve karıştı. Ancak hakikatte bu. böyle cereyan e. 
rıcı lbir yol tuttukları hesaba katılırsa demliyecektir; çünkü I...üksenburgdan şi. 
Danzig yüzünden, her şeye rağmen, bir ıiıaı denizine kada: olan mütebaki Al. 
hari:> çı:kması daima mümkündür. man • Belçika .,.e Alman • Holanda hu. 

o halde Almanya ile Polonya arası."l. dudfan nisbeten açıktır ve buralardan, 
da bir haı'b olursa İngilter~ v~ Fransa İngiliz ve Fr.ansızlaT için, Almanya içi. 
Le'histana yardını edecekler. Fakat na. ne yünıüyerek :ligfrid hattım şimalden 
sıl? • çevirmek daima kııbil olacaktıi'.'. Belçika. 

cSorl Posta• ya geler. me.ıttublardan 
bir~ okuyucularımızın üzerinde fikir 
yordukları bir meselemn de bu olduğu 

amılşılıyıor • 
1ngilterenin Lehi.stana gar:lnti wrdiği 

ilk gündellberı biz bu meseleye birkaç 
defa temas ederek ir.giıtere ilr Fransan~n 
Lehistnna doğ:udan doğruya yardırnlan. 
nın ıbavıa vaslta ve kuvvetlerin~ inhi~r 
edeceğini söyl.:?miştik. Çünkü Alınan do. 
nanması, denizalt!lan ve bombardıman 
uçakları meV"Cud ·Oldukça İngilter~ \'e 
Fransadan Baltık denizı yolile Lchistana 
vıapurlarla aSker nakletmek dürjnüle. 

nın !bitaraflığı geçen Büyük Harbae Al 
man orduliannın geçmosıne mani olma.. 
dığı gilbi müstakbci bir harbde Belçika 
ile lfulandanın ta.raf sı.zhk1arı Fransız va 
İngiliz ordularının geçmelerine mutlat 
surette mani olamıyacaktır. 

Deme.'k oluyo::- ki Alnumy:ı iki cephe!j 
bir haıbde doğuda çok kuvv~i olmak 
için lba'tıda ~ri Zı.gfnJ hattına. g:lvene. 
rek az bir kuvvet bırakamaz. O, tarafsı:a 
olınalanna rağmen Belçika ve Holanda 
hududlannı kollayıp korumağa ve bunun 
i~in de garba karşı umum kar:ı kuvv<.t.: 
lcrinin hiç olmazsa 3 tc bir kısmını 'bu. 
lundunnağa mecburdur. 

mcz. Görülüyor ki ingili ?.lcıle Fransızl-arm 
Baş'ka bir yol da olmadığı için İngiliz Lehistana 'Yardun!arı bidayette bile e. 

ve Fr.aınsız kara ku\•vetlerin~-::ı Lehistana hemmiyetli olacaktır. 1 
doğrudan doğruya yardımı bahse mevzu Harlbin dcvamı.'lca İngilız ordusu aleO.. 
olamaz. devam artıp kuvvetleneceği için bu yar •. 

Lehistana do~rudan doğruya yardım dmı gittikçe fazlalaşacaktır. 
İngiliz ve Fransız hava kuvvetlerinin jlli. Bu emıada Leh ordı:Sunun Alman cır. 
dir ve bu yardunın ehc"':\D'liyeti büyük.. dusunu hayli uğraştırac-.ağı ve lfızım olan 
tür. Çünkü evvela Londra ile P:'.I'isi!l ve vakti kazana~ 'kabul olunursa o za. 
her i.ki m.emle:.C.etin demiryolu, yo. ve man harb mihver dE!vle~leri aleyhina 
kanal şebEilcelerini.n ve sınai bölgelerinin dönmek istidadını gösterecN<tir. 
korunması için lazım olan hava müdafaa Vclhooıl görülüyor ki İngiliz ve Fran.. 
kuvveıtlerinden maadası hep Alınanyaya sız ordularının Lehistana doğrudan dol, 
ve Lehistana yüriıyen Alman kollarına ruyıa yardımı mevzuubahs olmamasın• 
taarruza tahsis olunabilecc>ktir. Bu saye. rağmen A1nıanyanın iki cepheli bir harli 
de zaten az .bir kemiyet olmıyan L<>h ha. kabul etmesi 25 sene evvel olduğu gt~ 
va kuvvetleri birkaç misli arttınlını7 o. bugün de mahzurlarla doludur. Bu 119.. 

l.aıca.ktır. Bundan başka daima yeni hava bdble ümid ediyoruz ki Almanya DanziJlı 
malzemesi verilmek suretilc de Lehı.sta. yüzünden bir harb çıkarmıyacnkt!r. 

Ankaradaki yangında 
kasıd olduğu &nlaşıldı 

izmir fuarı Başvekilin 
bir nutku ile açllacak 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 
sına müracaat olunmu~, birçok dükknn meydana çıkmıştır. İlk kısım 1 )0,000 JJ. 
sa\tibla:i dinlenilmiştir. • raya rnalolmaktadı:-. 

Tahlki.katın seyrınden anlaııldığma Fuann açılmasına bir ay gibi kısa bt. 
göre yangını ilk defa bir b~çi görmüş, zaman ikalıınıştır. Bu ay sonuna kadae 
polise ve itfaiyeye haber vermiştir. Ko. se.ngi sarayı in~a.atı ifo 2500 kişiyi rahat. 
yu:npa:zarı bekçilerinden Cemil saat 21 ça ist.iab edecek açık hava tiyatNsu ~ 
sularında dü.illn kepenklerinir. ka.paJı ~l edilecektir. Anfüeatr §e'klınde, bı., 
oı.up olmadığını anlamak içın tetkik e. dırn Roma mimarl üslubuna gört- yapı. 
dedcen hırdavatçı Muscvı Kalefin dük. Jan açık hava tiyatrosu cidden mükenı. 
kanından duman kokusu alın~i.r. Zs.bıta mel bir eser olmu~ur. Bu vesile ile t11. 
hidise mahalline geldiği zaman dükkan. mirde l>ir şeh1r tiyatrosu Jcunl ınası tik. 
clııll tıarraOtalaı: duyulmakta, alev ve du. ri ilerlemiştir. 
man yükselmekte idı. F\ıann a~l.ıtu töreni Dokuı F.ylOI k .. 

Yanan diikkinlar pısınıdıa, Basmahane meydanına nazır o. 
Gece yar1S1ndan çok sonra itfaiye işini lan i)dkuz Eylfü meydanında ya.pılııca&. 

tamamladığı zaman irili küçüklü on ye. tır. Açılma töreni günü gazetecilerin tel. 
di dükkan yanmış. beş dükkan yıktırıl. ~af ve telef~n 1:1uha.berelerini temin lçtn 
mıştı. Dinlenilen şahidıerin ıfadeleri ta.ıı. 1 bır posta koşku yapıımıştı.r. Bu.rn.dtl 
kikaıt ve ehlivukuf raporlarının verdıği ı mektub da kat>ul ediJec~ktlr. Aynca :fu. 
neticeler yangının bir kasıd eseri oldu•u ar sahası dabilınde gümrük, polis, ıtfd. 
nOktasında ittifak etmektedir. ye, ha:beır a1m.:ı bürolar ;. da faaliyete ~ 

Yangın çıkan dükkan sahibi çirilmiŞtir. 
Kalef:in dükkanındaki hırdavat ve bo. Davetlile r fuar sahasına dt tül olunca 

ya malzemesi beş bın lıraya sigortalıdır. tram • otobüsle fuar sahası i~ınde bir tuı 
Dü'k!kandaki mallar ise bundan çok az yapacakla~rr. Açılış gecesi funrdakJ 
taOl.min ed.ilınoktedi.r. Kale{ b'J sabah merkez. gazınosunda 501) kişilik bir zıya. 
Hay.manadan gelmiş. çırakle.rı ile birlıK. fet venlecektT:-. 
te sorguya çeki.lmıştir. Kalef ve çıra~ı y-:-------------
Muse nezaret aitına alındılar. Yarın tev. unan Kralının doğum 
kifleri ihıtim.ali kuvvetlidir. Yanan ve yı. yıldönümü 
krlan binaların sigorta '8edelleri yüz >ki At' ·>o ( 
bin Uraya baliğ olmaktadır. Bu bmaların ına, - A.A.) -· Kral. bugün Kor. 
bü'.Yilk bir kısmı Evkafa e.iddi. fuda !hususi surett~. doğum yıldönümfi. .nu lrutlulamı~tır. 
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1 
PlllllllP'' "Son Posta,, nın Hikayesi 

1 K L O O M i R'i N SA P KAS 1 
Sivas iskan müdürlüğünden 

Eksiltmeye Konulan iş: 

i 
1 - Hafik kaza merkezinde y.a.pllacak 100 göçmen evlerinin (keresteleri ha.. 

riç) bilılmuım malzeme müteahhide aid olm.aık ürere kapalı zarf Usul.ile yapı. 
lacaktır. 

lau .. lllllUUlll .. IDUllllH .. 111111111 .. llllba. Çeviren: = Nimet Mu11taf a ..dllll .. Ulllia 
2 - Keşif bedeli 35784 liradır. 
3 - Bu işe aid şartn,ame flllllardır. 
A - Fenıni şartname. 

Klodmir benim çocukluk arkadaşım -
dı. Sonra mekteb arkadaşım oldu. Daha 
sonra iş arkadaşım ... Ayni mahalled~ ve 
ayni senede doğmuştult. Hemen hemen 
bir arada büyüyorduk. Ben onların ev. 
!erine biraz seyrekçe giderdim. Fakat 
Klodmir bizim evimize çok sık gefüdi. 
Çünkü Klodmit' benim oyuncaklarımla 
oynamaktan çok hazzedcrd~ 

Klodmir daha dört yaşında iken çok 
acayib giyinmiye başlamıştı. Buna sebeb 
kendinden iki yaş biiyük ağabeysi Klo • 
terin eksilmış elbiselerini giymesiydi. İki 
ya,ş büyüğü Kolterin elbiseleri onu çok 
değiştirirdi. Üzerindnki ceket içine bir 
Klodmir daha alacak kacıar geniş durur. 
du. Elleri ceketin kollar~ içinde kaybo -
!urdu. Kısa pantaıonunun paç:i1arı o ka. 
dar uzundu ki gôrcn dikiş bilmiyenin 
diktiği uzun pat1talon sanırdı. 

Kllodmir ömra oldukça Kloterin el
bisesini giydi. Ve seneden seneye daha 
acayibleşti. Çünkü Kloter gürbl!z bir 
çocuktu. Klodmir ise sıska, cılız bir şey; 
di. Ve bir türlü toparlanamıyordu. Mek
tebde iken adını kıyafet düşkünü koy • 
muşlardı. Mektebi bitirinciye kadar bu 
isim unutulmadı. Çünkü kıyafet düşkün. 
lüğünden kurtulamamıştı. Mektebi bir
likte bitirmi§tik, ve ikimiz de maliye ne. 
zaretine memur olmuştuk. Nezarete me. 
mur olduğu halde gene Klcterin e!bise. 
lerinden kurtulamadı. Çünkü Kloter o 
sene zatürreeye tutulmuş ölmüştü. Biraz 
cimri olan Klodmir onun elbiseleri eski
yinciye kadar kendine elbıse yaptırmı • 
yacaktı. İri yarı Kloterin elbiseleri za • 
yıf, ufak, tefe'k maliye nezareti memu
ru Kloc!miri nezaretin en gülünç şahsi. 
_yeti yapmıştı. Diz kapaklarına men ceketi, 
yerleri süpüren pantalonile bir hokka -
bazdan farksızdı. Hele yüksekliği iki şap. 
ka yi~.<fe'kliğindeki silindir şapkası bu 
hokkabaz kıyafetini daha gülünç bir şek. 
le sokuyordu. Nezarete girerken evvela 
kapıcılar giilmiye başlarlar. Koridorda 
rastladığı memular, eshabı mesalih gü • 
lerler. ve büro arkadaşları onu güler 
yüzle karşılarlardı. 

Bazı akşamlar Lüksemburgda biraz 
dolaşmak hevesiı:e kapılardı. İşte o za~ 
man onun peşisıra yürümek kadar eğlen. 

- Aman amca Mükerremi kadınlar 
paylaşamıyor. 

- Ya! .. Eh memnun oldum ... Gel o -
tur şuraya. 

- Boş mu burası? .. 
- Boş .değil... Şişman bir Jıanıme -

fendi oturuyordu. Şimdi büfeye gitti ... 
Vücudüne bakılacalk olursa büfeden 

celi bir şey olmazdı. Yaşlı kadınlar ör • İşte bu hes,.abda yoktu. Klodmirin hok~ 
giilerini ellerinden bırakırlar, sevişen nL kaıbaızlıkta halefi olmak için bu §apkayı 
şanlılar her şeyi unuturlar, çocukla1· o • giymem kafi idi. 
ywılanndan vazgeçerler, yaşlı, genç, u. Tekrar bana döndü. Mecburen ben de 
fak, !büyük herkes onun seyrine dalar • gözlerimi güzel kızdan ayırdım. 
lardı. - Bu şapka Kloterindi, pek az giy • 

O, elbisesi, hele başındaki soba boru. mişti. Ondan sonra da Klodmir giyerdi. 
suna benziyen acayib şapkasile bir ko • Hatta hasta olduğu günün sabahı bu şap
miklik nümunesi halinde yürürdü. Bazı kayı temizletmiye vermişti. Şimdi yep. 
yaramaızlar, çatal değneğe lastik taka • yeni gibidir. Size de yakışacaktır sam -
rak yaptıkları sapanlarla şapkasına ufak rını. 

t~lar bile atarlardı. Zavallı Klodmir Bana da mı yakışacaktı. Yakışaca~ı. 

bütün !bunlara katlanır.. Hatta bütüı1 beni e1ale:me maskara etmekten baş\:a 
bunların farkına varmamış gibi davra _ bir şey olmıyacaktı. Fabt yaşlı ~adım 

nırdı. Çünkü o böyle §eylere kendini bi • kıramazdım. Kızt da şapkayı getirmişti. 
lelidenberi alış&.tı. Tek 'kadını kırmamak için orada, onun * karşısmda başıma geçirdim. . 

Zayıf, nahif Klodmir cır g'.ln şapka • Klodmirin başı da çok büyükmüş, 
sız sokağa çıknuştı. Çünkü şapkanın te • şapka burnuma kactar geçmiıti. Ana kız 
mizlenmeğe ihtiyacı vardı. Bir şapkacı. kendilerini _gülmekten almadılar. Berı 
ya bırakmıştı. Şapkasız olarak Panteon şapkayı kaldırıp yere atmamak için kem. 
meydanını geçerke::ı başı üşümüştü, nez. dimi zor tu_ttum. 
le oldu, nezlesi geçmedi, gribe döndü ve Klodlmirin halası· 
on beş günün içinde öldü, giti. - Şimdi onun da çaresi bulunur, d.~ • 
Öldüğünden bir hafta sonra idi. Klod. di. 

mirin en yakın akrabası olan teyzesini Şapkayı kızı!'!a uzatarak: 
taziyeye gitmiştim. Kapıyı fevkalade de. - Bunun astarının içine biraz pamu'<.. 
nilecek derecede güzel bir genç kız aç _ lu dikersin .. 

B - İdari şartname. 
4 - 1/Ağustos/1939 Salı günü saat 15 de iskan müdürlüğü dairesindeki ko. 

misyıoında yapılacakt:t". 

5 - Teminıaıtı muvakkate miktarı 2683 lira 80 kwruştur. 'l'eminatı muva.kkate 
naıkden veya tahvil olarak kimisyonca alınaıruyacağınıdan bunun daha evvel 
maliye veımesine yatırılmış olması ve makbuzunun zarfa konması. 

6 - İstıeklileı.: ienni ve idari şartnamelerle planıı. :tatil günleri hariç her gün 
Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde İstanbul, Sivas, Samsun, Kayseri İskan 
Müdıürlüklerinde görebilirler. 

7 - Teklif mektublarını 4 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveline ta.. 
dar makbuız mukabilinde komisyon başkanhğına vermeıeri lazımdır. Postada 
ve muayyen saatten sonra gecikmeler kabul edilmez. Kanunun. tarifi dairesinde 
hazırlanmamış va müh:irlenmemiş olan zarflar kaıbul edilmez. (5286) 

.&S EP T .& 
T ABL ETi 

Yemek ~alonlanna, yatak ve ban
yo odalanna, mutfaklara, · apte.u• 

pı? nelere, kahvelere. gazinolara, lo-

p-" ~"*"' ~iN~~~SıVRi~i~~K.GoVELE~ 
ve olGER HAŞERATI UZAKLAŞTIRMAK KABiL OLUR. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERiN 
SÜRFELERI, KARINCALARI ve HAMAM BOCEKLERININ 
İMHASI l~İN ve ki'ırklere, elbiselere, çamatırlara, halılara, dolab 

çekmelerin~ ve sandıklara KUTU içinde satılan 

K R 1 S TAL 1 Z ~ AS E P T A'yı Kullanınız 

mıştı. O kadar güzeldi ki bir an ne söy. Kız, doğrusu 11ecerikli imiş, beş ela _ 
liyeceğimi Ş<l§lrmıştım. Kendimi toparla_ kikanın içinde şapkayı başıme.. gelecek 
dıktan sonra onun güzei. gözlerinden göz. kadar küçülttü. Ve ben aklım kızda kd. , 
lerimi ayırmadan Klodmi.rin arkadaşı oL mış bir halde or.:ıdan çıktım. Hatta ::ı ka
duğu:mu, ve halasını taziyeye geldiğimi dar aklım kızda kalmışt~ ki. kendi şapka. 
söyliyebildim. Gene kız beni bir odaya mı portmantoda unutup Klodmirin şap .. 
aldı. Biraz sonra da halası göründ1. Bu kası 'başımda evmn dön:füm. Ve şap • 
b~krndi~l~d~ ried~leribdın~~ bmlae~~~[er~du~ab~fu~uMVL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dan biriydi. Ne eteği düşüktü, ne de süs- ramadım. 
lü... Ziyaretimden çok memnun ojmuş. Kendi şapkamı orada unutmam, ertı::si 
tu. Klodmirin her zaman benden ban _ gün takrar gitmeme vesile olmuştu. Ev. 
settiğini, arkadaşları arasında en çok be. de kağıd sepeti ) erine kullandığım şao
ni sevdiğini uzun uzadıya anlattı. Tekrar kanın tekrar büyüdüğünü ve küçültme. 
gelmek vadile müsaad~ istediğim zaman: den giymem imkanı olmaöığmı bah:lne 

- Bir dakika durun, Klodmirin bir ha. ederek dört gün sonra bir kere daha git. 
tırası da siz de kalsııı! tim. Ve bir kere rlah'1 gittim, fakat buse. 

Dedi. Acaba bana ne verecekti. Klod fer gidişim, doğrudan doğruya Klod _ 
mire ağabeysinden kalan saatı mi, yoksa mirin halasının kızını istemek içindi: 
stiloyu mu? Çaibuk anhştık. çabuk evlendık. KıocL 

Kızına döndü. Ben de döndüm. Çünkü mirin şapka.sın;. gdince o şapkayı giy .. 
kız ~ok güzeldi. İnsan ne kadar baksa miyomm amma gardrobumda saklıyo • 
gene 'bakmak istiyordu. rum. Gördüğüm, tanıdığım genç kızla. 

- Kızını. dedi, Klodmirın şapbsını rın en ıgiizelilc evlenebilmem imkanını o. 
getir, mösyöye vereceğım. nun yüzünden elde etmiştim. 

Afyonkarahisar Belediyesinden 
63,800 lira bedeli keşifli belediye elektrik tesisatı için iki adet buhar kazanı, 

iki adet buhar makinesi ve iki adet aJtcrnatörile lbirlilcte teferrüat.ı 7.7-939 tarihi 
nden 22/8/939 tarihine kadar 45 if1n müddetle ve \kapalı zarf usulile münakasa. 
ya konmuştur. 

ihalesi 22/8/939 Salı günü saat 14 de encümeni belediyece icra edilecektir. 
İğreti teminat 4440 liradır. 
Bu iş.e aid keşifnaıne, şartname v~sair evraıkı 319 kuruş bedel mukabili isti • 

yenlere verilir. 
Taliblerin 2490 sayılı kanunda yazıb şartları haiz olmaları ve teklif mektub.. 

!arını mezkfu kanunun 32 ve bunu müteakib maddeleri çerçevesi dahilinde iha
le saatinden bir saat önce encümeni belediyeye vermeleri ve mukabili bir mak.. 
buz almalan lazımdtr. 

İsteıRiilerin belli gün ve saatte belediyede hazır bulunmalan veya teklif mek.. 
tu1blarını vaktinde vermeleri ilan olunur. (5091) 

tulmuş olurdunuz ... 

- Bunu yapmağa cesaret edemedim 
sana keder vermekten ıkorktuın. 

Sevgilisi 
- Artık ben !kederlenmem Hayrı 

amca! 

- Ne zamandanberi kederleruniyor
sun? 

kolay, kolay d-Oneceğe benzemiyor. - Mükerremlıe ilk defa konuştuğu · 

* Nakleden: Hatice Hatib muzdan beri kederlenmiyorum. 
Bu akşam, Adada bir hayır cemiyeti - Ooh., Emin~ . kadar. - Bana söylediğin şeyden dolayı pek 

:namına verilmekte olan bu balo pek bu akşam pek hari- _ Kız ben sana memnunum ... Fakat ta'bii senin için ... 
harikulB.de idi. Senenin en şık, en gü - kuladesin ... Ne gü __ .~ayıhyorum! Yoksa büyük ıbir saadeti elinden ka.çı-
zel balosu idi. zel bir tuvaletin _ Niçin'!.. ran sersem Mü'kerreme çok acıyorum. 

Bu akşam 'bütün İstanbul burada idi. var... _ Çünkü senin - Hayri amca ... Bizim Mükerrem -
Balo tertib heyeti çok etraflı d~ün- _ Ne diyorsun ; üzel düşüncelerin le evlenmemiz büyük 'bir saadet olını-

müş ve bu nevi eğlencelerde çoktan'be- amca .. uydurma bir ~,·ar ... Tam ciddi ve yacalktı. Çünkü o hayatta istediği va 
ri yapılması ihmal edilen numaralar şey ... Kendim 1ik - makul .bir Türk kızı- çok kıymet verdiği bir çok küçük şey. 
koymuştu. tün... sın vallahi... Züp - lerden mahrum olduğu için dalına azab 

Son senelerde İstanbulda mutad ol- _ Bu nedir ku - pelilkten, hoppalık • çekecekti. 
duğu üzere sahnede tanılmış ve sevil - zwn. tan, sahtelikt&n ha- _Ya sen! 
miş artistlere numara yaptırmıyordu. _Beyaz tül gren. l:etmiyorsun... _Ben de bu şeylere fazla ehemmi_ 
Hayır; bilakis İstanbulda bulunan en - Ya çiçekler... - Beni o kadar yet verip eksikliklerinden dolayı azab 

kibar ve bu semtin sosyetesinin kadın- - Görmüyor mu- şımartma. çeken bir efendinin 'kansı olmaktan do 
ları içinde hakikaten istidadlı olanlara sun kamelya... - Şımartmak için layı muztarib olacaktım. 
şarkı okutuyor, en güzel genç kızlara _Bu siyah kor- söylemediğimi sen Genç kız biran sustu. Sonra: 
ve genç kadınlara canh tablolar yap - dell beline ne ya - de biliyorsun... Ma- _ Hayri am ded' b'l' misin b 
tırıyordu. raşmı.ş, harikulade _ kul k dl ca ı, ı ır en 

Esasen ufak bir ücret mukabilinde sin. ya ... = ~~~ h~:att~ ~ir. ~re bile hu:us' bir otomo-
seyredilen san'atkarları bura.da gör • - Çok seviniyo - nun bir nümunesini bılım, bır ıncı gerdanlıgmı, bir şenşil-
'mektense, bir daha böyle bir fırsatta, rum amca. .. Çünkü verdin. la man~ olsun istemedim. Bütün 
!böyle bir vaziyette görülmiyecek kibar ben ortalarda dol~ utanıyord'um. lgüzel amma sen onu böyle güzel yap -j - Ne yaparak? bunların eksikliği beni rahatsız etme -
kadınları ve genç kıızları sahnede gör - - Sersem... Buradaki kadınların mak için ne kadar üzülmüşsündür. - MUkerreme JA.yıık olduğu dersi ve- di. Betı asker ~uğuyum . .: . Babam da-
meık sonra da onların muvaffak olup hepsinden güzel oldun. - Ben gü-zel şey yapmak için çaba - rerek... ha yüzbaşı iken dünyaya gelmi~ ... 
olmadığı ha:kfinnda bütün mevsim de - Bu elbise şüphesiz ki pahalı bir elbi- lamaktan üzülm~ amcacığım. - Bunu nereden bi'liyol'9Wluz! Vaktimizi hep memleket içlerinde, her 
di'kodu yapmağı tercih edenler pek se değildi ... Fakat Emineye o kadar ya- - Ben sana bir ellbise hecliye etme - - Kendisi bana söyledi .. demek ar - şeyden mahrum geçirdik... Mümren 
çoktu... raşmış, bol eteker, açık kollar .. ka - sini isterdim ... Fakat bilmiyorum; he - tık onunla evlenmeği düşilnmüyorsun? de öyle idi... Sonra paşa onu Avrupa. 
Hayır cemiyetinin bu eğlencesi haki- melyalar ve siyah tafta kemer onu o diye ettiğim esvab bunun kadar güzel - Hayır ... Biraz bile böyle bir şey ya tahsile yolladı. Bundan sonra 0 ha • 

katen büyük bir neş'e içerisinde geçi - kadar güzel yapmıştı ki ıbalonun için - olur muydu? düşünmüyorum. Ne istiyor, ne da dtt - riciyeye girdi ve !biliyorsun ... Şimdi biı 
yordu. Mevsimin çok muvaffak olmuş de en iyi tuvaletlerden biri de FAnine· Yanyana oturm~le.rcb Haıyri bey ş;ünüyorum. 4--k 

1 
d d" .. w ba 

1 
d 

ib l b b 1 d · · lb' · ,.,;;ı... • .. .. •• d k 11 · . ,,.,,..., - .t. Do~· ., l,dl ım sey er e uşunmege ş a ı ... u uııan u a osun a zarıf kadınlar ının e ısesı 6~uı gorunuyor u genç ızın e ennı o~ayard!ı\.: - 5 uA mu. . • , -· . .. 
sanki en güzel giyinmekJllüsabakasına - Bu elbise kaça çıktı? - Canlı ta.hl.olar saat kaçta b~lıya- - Çok doğru. Belkı ?e hakkı ~ar ... ~eslef? ıcabı m.u-
girişmişler gibi hep muvaffak olmuş ve - Yirmi liıra bile gitmedi... cak diye so.rdu. - Samimi konlli}uyora benziyorsun. t~madıyen zengın ve kıbar ı~~r ı -
yakışmış tuvaletlerle gelmişlerdi. De - - Yirmi Ura mı? Vah biçare yav • - Tam gece yann başlıyaca.k:mış. - Samimiyim amca ... Demek siz bu çınde bulunuyor. Elması~ kürklu ka -
m1ndenberi önünden geçen kadmları rum. Niçin !bana daha ~ eöylame • .- Sen de çıkacak mısın? mesele için Mükerrem! telgrafla bura- dınlar, güzel evler, hususi ot.omobiller 
birer, birer Ye uzun uzun seyreden din? ...- Çocuık musun amca .. ben kendimi ya kadar davet ettiniz. ~r deha ev - görüyor. Hiç bir şeyden mahrum olmak 
Hayri 1bey şimdi, ayni• müdekkik ba - -Esvaıbım 9ok mu fena?.. teşhir etmekten zevk aımam ... Onlara vel bana bir şeyler sorsaydınız onu bu- istemiyor. 
kıışlarla Emineyi süzüyordu: - Ha.yır; heı4tesin esvabından <Wıa gfytn.melerl t:IYn ivin yardlm adaoeğim rada misafir etmek masrafından kur - (Arkası var) 
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Sefirin kızı 
f 16 ncı asırda stanbula gelen Bohemyah 

~,, Baron Wratislaw'm hatıraları: 14 -
Türkçeye çeviren: Sti rena Dilmen 

Öğle vaktinden bir saat evvel, sefirin l - Sultan, bu mu?. taltif edece'k oozler oo~ledi .. Otunnak 
maun renkli dört ç~ kayığı sarayın Diye, mırıldandığı zaman, bir an göz- için, kendilerine yer gos:er.dı. . 

Osmanh imparatorluğu memurları 
rıhtımına yanaştı. Melling, yanında lerini kaldırarak ileri bakmıya mec - Matmazellerin oturacagı . y7r, ınce Ayın on yedinci .günü burada mola bu prens ~ Moldavyada bırakılmak 
Hayreddin ağa olduğu halde, misafir- 'bur oldu. bir hesabla tanzim edilmıştı. ?nla:ı venni§ bulunmaktan bilistifade Edirne şartile müslümanlığı kabul ederek ba-
ieri karşıladı. - Evet .. Hatice sultan büyük salon- yandan görebilecek yere, kafeslı bır şehrini gezdik. şının bedeninden ayrılması tehlikesini 

M.adrnazel Dolodof, yalnız değildi. da, top avizenin altında, orta masasının paravan yerleştirilmişti. ~~ ~?rava~a- Edirnede görülmiye değer birçok bertaraf etmişti. Padişaha bu prens hak 
yanında, Fran.~a hil"k\imeıtinin İzmir yanında, şahane bir vakar ile nyakta nm arkasında, padi~.a~. 3 u.ncu Selım hanlarla .gayet muhteşem iki cami var- kında ihbaratta bulunan öbür prense 
kon.c;olosunun kızı, (Matmazel Amu - duruyor .. tatlı bir tebessüm ile misa - bulunuyordu. Ve ıbuy~k bı: hayretle, dır. Bu camilerin her ikisi de dahilen gelince: O da bu hadiseyi duyunca pıh-
rö) de vardı. firlerini süzüyordu. bu frenk knlarmı tetkık edıyordu. daire şeklinde olup aJk ve kızıl mer- yı pırtıyı toplıyarak frengistana kaç -

Bu iki genç frenk kızı, Fransn saray- MaQiara, o kadar cazib ve haşmetli Matmazel Dölodof, uzun boyl~, 5~.n mer sütunların vücude getirdiği üçer mıştır. Bizim buraya €eldiğimiz zaman 
lannda, '.büyük kabul merasimlerinde idi 1d, Melling adeta kendinden g~ti- derecede lfıtif endam~ı'.. s~nşın ?,ır ?.u- dehliz ve bunların etrafında bir takım kasabanın bütün konaklanacak yerleri 
giyilmesi Adet olan, dekolte (Malakof) Derhal, san'at hisleri galebe etti: zeldi. Çok sıkılgan gôrunuyor; soz soy- demir halkalar, halkaların altına asıl - ve hatta yakındaki ibilitün köyler tıu 
fistanlar giymişlerdi. - Ne güzel bir tablo!. Mümkün olsa ler'ken, gözlerini yerden :yır~mıyordu. mış 326 aded .gayet güzel sırça kan .. mürted prensin birkaç bini aşan ve 

Hayreddin ağa, madmazel Dolodofun da, şunu tersim edebilsem. Fakat, tam bir esmer guzelı olan n;,~t diller bulunmaktadır. Bu kandillerin Türklenren ibaret olan (Kapı halkı) 
koluna girdi. Me11ing de, matmazel Diye, derin derin içini çekti... Ayni mazel Amurö, bilakis şen ve şuh ~ biraz yukarısında gene ikinci halka t:a- tarafından işgal olunmuş bulunuyordu. 
Arnurönün kolunda olarak, onları ta - zamanda aşıkane hisleri de, gizli bir '.kızdı. Sesine tatlı bir a;henk verere kanı olup bunlara da ipek kordelalarla Bundan dolayıdır ki yolumuza devam 
kib etti. volkan giıbi patlamak istidadı gösterdi .. çok seııbest konuşuyor: deve kuşu yumurtaları ve aynalı yu - etmek ıztırarında kald1k ve geceyi Bul-

Bu iki frenk asılzadesi, rıhtıma ayak Fakat o anda kulağının dibinde, sert - Çok eminim ki, Avrup.alı kızlar varlaklar asılmıştır. gagium namındaki Rum köyünde ge • 
basar basmaz, şaşı.muşfardı.. YO'llara, bir fısıltı işitti. Öfkesinden rengi bem- arasmda, şarkın cennetine gınnek saa- Birinci dehlizin üstünde ikinci bir çirdik. 
halılar ve al çuhadan yolluklar c;eril - beyaz kesilmiş olan Hayreddin ağa, diş- detini, ilk defa olnrak biz !kazan~ık. dehliz ve bu dehlizin etrafı gene kan - Ert . .. .. B (L"' l b )' 
r?ıiş .. iki tarafa baltacılar, bostancılar, ]erini sı.karak: Sultan ·hazretlerinin doyulmaz cazıbe- d'lleri ihtiva eden demir halkalar ve esı gunu :ırgaz u e ~rgaz 
haremağalan dizilmişti. - Çelebi!. Kendine gel .. önüne bak. si karşısında hissettiği~i~ hayret ve b~nların yukarısında ikinci !halka ta- ~asa'?=d;n geçtık.~~ .kasa!ba bır ova 

Matmazel Dölodof büyük bir heye - Diye, ihtarda bulunmaktan, kendini heyecanı, ebediyen kalbımızde saklıya- kımında deve kuşu yumurtalıın ve ay- uzed n t 
1 
.. oduptaşy.anb. 11~·rı?.3 .. otuz yedi 

d dl H t• b h t . · v İk" · a ım u un e ır ıwprusu vardır. can için e i . at a u eyecanını zap menedememıştı. • . carrı~. .. . . nalı yuvarlaklar bulunuyor. ıncı . v • 

edemiye:re'lt bir aralık başım çevirdi. Bu ihtar, o '.kadar tehdi.dkar hır ma- Dıye, sozlenne de~am edıY_?r~u. dehlizin üstünde ve kubbeye yakın o- F.<lır:ıooen ayrı:ldıgımızdanıberı nere-
Kiendisini taıdıl> eden arkadaşı ile Mel- nayı ihtiva ediyordu ki, zavallı Mel - . Bu .sı.rada, har.ema~.a1~:1' bu!.uk t~p- lan yerde bir üçüncü dehliz ve bunu da l~r~ u?1'adıksa o:.a~~rda daima bol ve 
Ung'c: ling, !kalbini cayır cay~r ~a~an aı;k a- sıle: ıçm?e: se:ır ~osy~ D~lodof ~ın dairen medar birçok kandiller ~üsle - 18.tıf çıç~l:r, ~oruyorduk ve bu mü -

- Şaııkm, esrar ve füsun ile dolu ha- teşlerini unutarak vazıfesını hat!rlad1. hedıyelerını getırmışlerdı. Hedıyeler~n, . bulunma'ktadır. Hepsinin fevkinde şahede bızım ihıç de az olmı~an hayre-
Yatına giriyoruz. Sultanın önünde, derin bir ihtiram ile on1arı getirenlerin huzurunda ta'kdım mış tam ortada valdızh büyük bir' yu - timizi mucib oluyordu. Çünkü içinde 

Dedi: yerlere kadar eğildi. Sesine, tantanalı edilmesi adetti:. . ~:rlak mevcuddur. Bütün 'bu dehlizler bulunduğumuz ay (Sonteşrin) ayı idi. 
O anda, ayni hislerle mütehassis o- bir ahenk vererek, tam bir saray teşri- Matmazel Do1odof, mahcub bır sesle dikka~e şayan mermer sütunlarla tez- Bu yerlerde tatlı kokulu çiçe'kler pek 

lan matmazel Amurö. fatçısı ızibi, matmazel Döludof ile mat- söyleniyor: . ,.. . in edilmiştir. En aşağıda hünkar için mebzuldür. Fülya ~ sümbüller o ka-
- Yani .. Allahın, yer yüzündeki cen- mazel Arnuröyü, sultana takdim etti. - Sultan hazre~Ierm~. layık şcyI~r ~ir mahfel vapılmıştır. dar ço'ktur ki bunların kokularına alış--

?letini göreceğiz. Bunun için, mösyö Bu iki .genç ve dilber !renk kızı; ma- değil .. fakat ped~:ın1· mutcvazıane bı- Türklerinv bize anlattıklanna göre, kın olmıyan bir adamın başını ağnta
Melling'e şimd1den teşekkür etmeliyiz. lakoflarınm eteklerini iki taraftan tu - rer hatır.a oim~k uzere kabul buyuru! - iki binden fazla olan bu kandiller, gece !bilir. Türk lalelerinin kdkusu olmamak 

Diye, mulrabele etti. tarak, büyük bir tazim ile reveran~ Y~- mas~nı nca ettıler. ve gündüz, devamlı olarak yanarlar - la beraber birçok kimseler bunlara gü-
Matmazeller, a1danmamış1ardı. Gör- parlarken; Hatice .s. ultan. aza. me.tlı 1b.1r. Dıyordu. mıc: ve binaenaleyh hergi.in okkalarla zelliklerinden ve renklerinin ve cins-

d d M f 1 (Arkası var) " 
ilkleri -debdebe ve ihtişam karşısında eda ile mukabele goster 1• ısa ır ennı zeytin yağı sarfolunurmuş. Camiin i - lerinin pek muhtelif olmasından dolayı 

he- dakika, hayretler içinde kalmışlar- 1 -, çinde beyaz mermerden gayet güzel, kıymet verirler. 

dı. izmirin Yaman ar llo""betç·ı eczaneler ımusluklu iki. su sahrnı~ı ~ardır. Bun- Türkler; çiçeklerle çevTili yerlerde 
Hayrette kalan, yalnız matmazeller k ld I~ lara ya'kın bır yerde yıı:nı ~._?asa - ~amıya pek meraklıdırlar. Bunlar 

değildi. Bilhassa ressam Melling, hiç ampı açı 1 1 --····-- ımak merdivenle çıkılır ıbır kursu~~~- para sarfı hususun<la müsrif olmamak-
urnmadığı bir saadete nail olarak, ade- Bu rece nöbetçi olan eczaneler §tin - cud olup vakit valöt buraya en buyuk la heraber ıbnzı nadir çiçeklere Dara 
tA kendinden geçmişti. (Baştarafı .'i inci sayfada) 1 lat~~:~bul elhetindekilcr: hocalar çıkarak ibadete gelenlere vermekten hiç çekinmezler. 

Sarayın harem 'kapısına geldikleri i~tiyar adam, i~ci kıyafetind:_ .b~r gen- Şehzadeb~ında: <i. Hakkı), Emlnö - kur'anı okur ve tefsir ederlermiş. * 
zaman, Hatice Sultanın (Kaplanağası) cm akşam vaktı oradan geçtıgını, San- nünde: (Hikmet), Aksa.rayda: (Pertev>. Bu Yenicami, ( 1) ikinci Sultan Se -
liayreddin ağanın kulağına eğilerek c~kl~. köyü is~ik~metinde Y0.~ a'dığını Alemdnrda: <Eşref Neş'et>. Bcynzıdda : Um, Venedi'klilerin elinden Kıbrıs kral- Bizim bu seyahatimiz sıralarında çi-
kısa bir emir tebliğ etti. Bu Emir oka- so.y.luy.or. Bu. ihtıya~a ~·olu. gosterme - (Haydar): Fatihte: <~Uybdndl), Bafkırkö- lıiTını zapt ve teshir, ctt~ği esna.lar·d· a _bu ~kler ve hediyeler, gerek Herr Von 

d 1 Iht yünde: cıstanbul), Eyuı: e: <Ari Be - o· - b 1-b 
dar mühimdi ki başağa evvela inan - sım rıca e ıyor ar. · ıyar. derece nefis ve sanatkarane ır usu - Kregvitz cenablanna ve gerek onun 
tnak istemedi. Hatt~: ' - Ben amayım, diyor. Size oğlumu şir~~yoğıu cihetindekiler: da bina ve inşa ettinniştir. Camiin mas- maiyeti olan bizlere, birçok paraya mal 

- Aman .. nasıl olur?. Sakın bir yan- vereyim. İstikl(ı.l caddesinde: <Galatasaray, Gn- raflarını 'karşılamak üzere de yıkılan olmuşlardı. Çünkü muhafazamıza me-
lışlık olmasın. İhtiyarın oğlu izcilere yol gösteriyor, rıh), Cü.mhuriyet caddesinde: <Kürkci - Kıbrıs krallığının servet kaynakların - mur yeniçeriler olsun, başkaları bulun-

De . . . .. nihayet gecenin saat i'kisinde Sancaklı yan), Firuzağndn: (Ertuğrul), Şişlide: dan biiyiik bir gelir 'bırakmışt.ı.r ki _bu, sun bizlere çiçek sundukları vakit, ken-
dı. Fak8Jt vazıyet, munakaşaya k"' .... t•· d h"rita ic:lerile meşgul o- (Asım), Taksimde: <Keman, Beşlktaşta: Ed' nd 1 ntüs 'd d v di vft 1 v k t•• oyu us un e .. "" (Süleyman ,..,ftfthb). her yıl Kıbnstan ırneye go.. en - dilerine birkaç akçe vermek sure!ile 

. aı eğil . .ıMl!P anagasının a ı 1 b" k rrnay yüzbaşının çadırında n.<."""' d d d rt d d 
bır · ti b v i1m kafi ld" an ır u Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: mekte imiş. Mabedin ışın a o a e bunlan kabul etmek mecburi) etinf 
De ~ş~r~, li ~gaJ.1 ıre:a ge ı. Kubilay bulunuyor. Kadıköyünde: <Kadıköy), Üsküdarda: çok yi.iksek. \istuvani 'kule -~i minare hisseder ve bu suretle onların bu he-

r a el ll5 e one = Meğer JQubilay, manevra esnasında (Merkez), sarıyerde: (Asaf), Adalarda: tesmiye olunuyor- ve her ibırinde de, diyelerinden memnun kalmakta oldu-
b - Çelebi!. Sultan hazretleri ferman ormanın yolunu kav betmiş .. Ormandan (Halk>. birbiri yukarısında olmak üzere, üçer ğumuzu gösterirdik. 
uyurmuşlar .. siz de içeri gireceksiniz. çıkınca Sancaklı kByü istikametine ~it- \... ./ aleri (şerefe) bulunma'ktadır. Bu ga- (Ar'Rası var) 

\re, te.rcilmanhk ederek.siniz. mı·ş ve kurmay yu··zbaşının mu"saadesi- ........................................ g akıtln-..Ja halkı 
.... _.................... · . " M J - lerilerden mua:yyen v ru -"-·-·-· .. ··-···-.. -·······-·-·············· Dedı. le orada bir yer temin etmiş ... Kubila- l~tanbu1 }kıncı iflas emur ugun - ibadete çağırırlar. Türklerin Ramazan 

1 
Melling, sihirli bir rüzgarla karşı - ym bulunuşu, kampın neş'esini iade e- dan: d ve Bayram dedikleri ay içinde ele her 

aşmış gı"bi 'Lir an sersemledi Talihin · Mıüflis Biyankı Alfre 0 pıasasına gc. h · · d k d'lle 
...__ •. , ıu • dıyor. . 1. p lih . . . t d ğı gece bu galeriler ancın e an ı r 
vu b il Jı. f ad ti k d 1 1 alacaklı Niko ı o ronımn ıs e t uy k lutu ve sa e arşısın a, Şimdi kampta, haftada dört, beş ki o en • .. t 'd ld vakılmaktadır. 
adeta sermest olarak: alanlar var. Vilayet, kampı takviye i - 141 lira 61 kuruş senekoe dmus enk1 b oı·· u. ~ t-te biz, bu vükse'k kulelerden birine 

Sult .L 1 · · f 1 • - d 6 ncı sıraya ay ve a u une uı · ş'b :ı,,.. 1 k 
b --:. an uazret erırun erman arı, çin Karşıyakadan kamp yerine '1avaı gıun an defteri.nin dGzeltilmesine İflfıs çıkarak !bütün şehri ~ a .. ~ı o ar~ 
aş ~zerine... . tramvay yaptırılması için tetkikat yap- ve sır~ ar vcrildiğı ilan olunur. temaşa eyledik. Bu şehırde padışaha aıd 
Dıyebildi. tırmaktadır. Havai tramvay işi ehem - İdaresınce kar (19352) bir de saray mevcud ise de bunu. gez -
Artık Melling, mç ıoır şey gormuyor miyetle takib edilmektedir. mek müsaadesini istihsal edenredık. 

~· işltnıiyor gibi idi .•. Harem kapısının ) Sonteşrlnin 16 inci günü Edirncden 
~tarafında, misafirleri karşılayan kal- ( A S K E R L İ K İ Ş L E R 1 _ İpsalaya geldik. Bura.'n küçük bir ka-

lar .. harem taşlığına w geniş merdi- _ saba olmakla beraber güzel bir camii, 
":nlere dizilmiş renk renk ve çeşid çe- TütGn ikramiyeleri tevzi günleri . bir hastanesi vardır ki bunlann id:resi 
:d saraylılar .. kala/balığa rağmen mu- 6 dlı ikramiyeye mtistahak harb maıuıu. iç'in de Mehmed paşa tarafından yük -
i....~faza edilen derin sü1dln .• bu sükun Beyoğlu ASkerlik Şubesi ı ı~;;=ıt-~~:e:~Z:1yeier1 8$ğıdakl günlerde ve yalnız ötle - sek geliri olan vakıflar terikedilmiştir. 
·~uıd erat ve şehld yetimler n n u tahsis edllmi.ş olan günlerde ıu - ba 1 " ""' 
!atı e~ işitilen esrarengiz ipek hışırtı- den sonra dağıtılaca.Rından bu bllgllerln kendiler.ine Buraya uğnyan ya ncı ara. ~ç ıs ... n 
ru..ı:· ınsanm içine baygınlıklar ve~~n beye gelmeleri ilan olunur: et1ml rl < ı- 25) numara.ya kadar için bu hastaneden bir kAse pırinç çcr-
tün menekşe, ıtır şahi kokuları ... Bu - 2~ ITemm'llZ 939 l\ı.zart.esi =~ !rat e < 1- 25) • • bası, pil8v, ·bir tabak koyun eti veril-
~ bunlar, Melllng'in müfekkiresini o 26 • • Çarşantbl' MalfU sübay < ı- 25) • > mek şarttır. 

ar altüst etmişti ki; kendi kendine: ~ • : ~=t.esl Şehid yetimleri < 1l6- 50> : : Ayın 19 uncu günü Eskibabe. (Baba-
ltl - Sakın, bu bir rfiya olmasın .. gene, 2 A~ • Çarşamba MalfU eraıt ~ ::= :~~ > • eski) kasa.basından geçtik. Burada Ali 

8Clınu fazla kaçınnış olmıyayım. f • > cuma ~~ =erl c 51- '15) • • paşa tarafından ~mı ettirl1miş güzıel 
Dernek mecburiyetini hissetmişti. 7 • • Pazartesi MalfU erat c 51- '19) • • bir cami ile bir ban vardır. 

~ Soraıardan, salonlardan, divanhane- 9 • > g::mba MalfU snbaY < fit- 62) • ; Bu kasabada Moldavya 1ı bir (bey) 
...,:<i<m geçiyorlar .. ibzal ve israf edil - 11 

• • pa,mrt.esi Şehid yetlmlerıl <cıo7i~~~ • • maiyetile ikamet ediyordu. Bu adam, 
-.ış ol 14 • > Şehid yetimleri > M ld 1 :- .ı "k l'ltn .~n miltiıi§ bir servet ve tantana- 16 • • çarşamba Şehid yetimleri (126-250) • • va'ktile o avya prens er.t1K.len ı en 
bu .~oz kamaştırıcı dekorları içinde, ıs ı • cuma Şehid yet1mler1 (151- 190) • • Moldavyalılan metıbulan bulunan pa-
!arWkdı. kabul salonuna doğru ilerliyor- 21ı • ~ Pazartesi ecek olanlar çağınlıyor cI1şab aleyhine isyan ve ihtilMe teşvik 

T ahsıle devam etmiy daJıa yllbek okullazdan mezun ve tahrike hazırlanryor diye başka 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Slllndirli 75 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imnlatı piyasaya arzedil-
mlştlr. 

Sipariş için Adıma fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvan And 
apartıman No. 4 daireye mtıracııat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: \ 8::~f t:::!a 

ltı~rtı'k saray adetlerine tamamile aiış- Kadıköy Askerlik Şubesinden: L\se ve'[°' :n~~:.ıı:1arında.n 938/939 ders yılında prenslerden birinin Osmanlı padişahı
.... ~. olan Melling, sagınv a soluna bak - olanlar; askerliklerini yapma.dandm~m~i~ nihayet verecek okurların son yoklamaıarı na ya:ptıTt. ihbar üzerine hünkAr, ken-
'•.ı;.ı.,o bu glbl okullardan mezun olup a a de 1 16 A~ 939 da ya.pıla- 5.. • ~'111~ 
~· gözlerini Yerden ayu-mıyarak Beşllctaş Askerlik Şubesince ikurulrı.cak askerlik meclisin - dislni çağırmış ve bu çağırışın kendi- ttW;ıYifiEtiSOliP~sl:a 
ttıeş ilerliyordu. Fakat zlhni o kadar caktır. te dayıınmaJı;slZl bu meclise müracaa.t sinin ıbaşile alAkadar olduğunu anlıyan ~ n. , .., 1 . ....._l 
~ ~l idi ki, kulağına S1.k sık bir şey- B 15 günlük müddet iç1nde kanunt bir mazere • U ''- L ı ,,~ " 
löıı~ .. }dayan matmazel Amurö'nün etm~yenler ha~nda kanuni ~~a~eıe1:r:~=mı ..ıme.t tıwe ı ~ev - n> Mimar Koca Bln&nm eseri dehAsı olan 1 <k.KM HEl OOLA$\IL.1 

"•~ne Şubemizde ka.yKllı olan ibu ı o ur san'a.t lb1des1. M6terdm. 
pA'lr-... cevaib vemıiyordu. •el ıubeye gelmeleri. 
~ ~Geandan titriyen genç kız: 

l 
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hekim 

~azan; Hasan aanaıı Gi2 

lson Postal S P O R 

Galatasaray - Demirspor 
maçlarının hakemleri seçildi 

Bir odası 
• • 

Mill1 kiline şampiyonluğu bu Pazar 
ve .gelecek hafta Galatasaray - Demir
spor takım1an arasında yapılacak iki 
maçtan sonra hallolunacaktır. Bu o -

Kırk yaşına giriyordu artık!. Kendin- hizmetine geçerek zekası ve kurnazlığı ı - Yavrum! Ağlama! Yıldızlar ve yun1an idare edecek hakemler dün -
den 'küçük bir erkek seven bir kadın sayesinde vezirliğe kadar yükseldi. ruhlar ilminin bütün derinliğine vakıf kil toplantıdan sonra seçilmiştir. 

' ı Şe · ed k' b 23 Temmuz Pazar günü Kadıköy için beyaz bir saç teli feci bir ihtar de- Turanşahın katlolunduğu o kanşı.K o an refettin seni remın er ı u 
mekti. Zihninde büyüte, büyüte zehir- günlerde birdenbire ortadan kaybol - feliıketin nihayet bulacağı gün pek ya- stadında yapılacak maçı tanınmış ha -

l k M h l k ı E- b kemlerimizden Tarık Özerengın' , ge -li bir kıııbaç şeklini alan bu narin bir mu,ş birkaç ay sonra yarı .kambur aş - ındadu-. üsteri o ızım. ger u 
da kı t 'h · d b' fl d' k lecek Pazar Ankarada yapılacak maçı gun.. bütün şiddetile yüzünde ~akladı. mış bir halde tekrar mey na çı mş ı. ı tıyar ostunu ıraz şere en ınne 

d.r. Ankara hakemlerinden Muzaf"'--o.r - O daha genç! Günden güne genç- Onu yaıkmdan tanıyanlar kısa bir za- istiyorsan ona kederli günlerinde hiz-
le.şiyor. Halbuki siz kadınsınız ve gün- rnan içinde pek değişmiş buldular. met etmek imkanını ver. Er(\ığ idare edecektir. 
aen güne yaşlamyorsunuz. Bir gtin ge- Ar.tık ne devlet içine karışıyor, ne - İşte ben de senden bir yardım bek- Y riyet bu anlaşmadan sonra ~ede -
lecek o size ihanet edecek, o zaman ız- hasta bakıyor, küçük bir 'kaleyi andı - liyorum Şercfcttin, acı fakat nakikat rasyona bildirilmiştir. 
tırab çekecek ve çırpınacaksınız ve en ran evinde tam bir münzevi hayatı ya- iki gündür açım. Biliyorsun bütün va- * 
acısı... şıyordu. Buna rağmen ço'k hürmet et- rımı, yoğumu çocuğun hastalığına har- Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

... En acısı şimdi ıztırab çekiyor ve tiği Ayıbeyin eski kansına büyük iyi - cadım. Yardım edecek bir akrabam bir Futbol Ajanhğmdan: 
çırpmıyorou. Iikleri dokunmuş. tehlikeli bir hasta - dostum kalmadı. Kapımı:n öniinden ;.,ne 23-7-1939 Pazar günü yapılacak Ga- , 

Artık asabiyeti tahammül edilemez lığa tutulan Nurettin Aliyi o tedavi geçen yok. Berk şu bileziği görüyor mu- ıatasaray _ Demirspor maçı: 
1
Pazar gtinü Galatasara,. _ Demlrsponm. 

bir hale gelm~, Aybeyi heI"' şeyden ve. etmişti. Yıllardanberi çektiği sefa'ict ve sun? Her şeyi sattım yalnız bunu kıy- ı _ Fenerba·hçe sahasında saat t 7,30 birinci maçını idare edecek olan 
herkesten kıskanıyor, zavallı adamı a- ıztırab pen~esinde perişan bir ihtiyara metli 'bir h::ıtıra olmak üzere saklıyor- da başlıyacaktıır. Tank Özerengin 
deta hayatından bezdiriyordu. Bir cari- dönen bedbaht kadının karşısında hiir- durn. Şimdi aç kaldığım halde gene sat- ı _ Tarafeyn klüb murahhaslan bu recek bir kamp kurulacaktır. 
ye ile birkaç kelime konuşması ve - metle eğilerek: mak istemiyorum. Kıymetli bir hatıra.. maç için hakem Tarık Özerengini seç-
ya.hud Nil kenarında ufak ıbir gezinti - Sizi pek endişeli görüyorum E - fakat bilsen bana lkızal'Sın ne ha:;siyet- mişlerdir. 100 metre yUzme rekoru 
yapması büyük kavgalara sebeb olur, mtre -dedi- ıküçük Ali nasıl? siz kadın bu dersin? Dur söyleme, bu 3 - Yan hakemlik vazifelerini Nec- Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Su 
cariyeler dövülür, yer yerinden oy - - Harndolsun veroiğiniz ilaçlar sa- onun evlendi'~imiz gece verdiği yüz det Gezen ve Feridun KllıÇ yapacaklar- Ajanlığından: 
nardı. Nureddin ile annesini eski ~ir yesinde biraz iyileşti. Size başka bir ~<irüm~üğü .. an__l~~or .mu~u~.? Ne yapa - dır. 1 - Ajanlığımız tarafından tertib ve 
eve ikapattırrn~ onlara ne Ay.beyi gon- ricaya geldim. Biliyorsunuz etrafımız- yım elırnde dcgı · Bır turlu satamıyo - lstanbul atletizm birincilikleri 9-7-1937 tarihinde Şeref stadı yüzme 
oeriyor, ne para yolluyor iki bedbaht da yüzlerce hafiye var. Maazallah gö- ı~. Şimdi senden . ricam şu: Bunu havuzunda yapılan teşvik müsabaka -
yoksulluk içinde kıvranıyorlard1. Ar - rüştilğümüzü duyarlarsa size bir zara- rehın olarak al .. ve bırl<aç ıpara bul ba- tehir edildi larında 100 metre serbest yüzmede 
tık on beşine giren Nurettin Ali, ken- n dokunur diye gece yarısı gelmiye nı:ı! .. .. ~ . A Türkiye rekoru olan (1.2.6) lık dere -
dilerine bu kadar cefa çektiren bu ka- mecbur oldum, sizi rahatsız ettimse. Gözıleri yaşaran Şercfettin genç ka- Pazar. gunu yapılacagı evvelce ilan ce · 1.2.4. yapmak suretile yeni bir 
dına karşı büyük bir intikam hissi du- _ Yok muhterem Emire! Böyle söy- dının eteklerine kapandı: edilen Istanbul atletizm birincilikleri, ~k'ye rekoru ihdas eden Mahmudun 
y.uyor ve küçük hayalinde şimdiden Je~yin, sizin sadık bir hizmetk\rınız - Beni hem müteessir hem tahkir ~alatas~ray,. D~m~rspor maçı doiayı - yeni ~erecesi Su Sporları Federasyonu 
kanlı planlar hazırlıyorou. Anlaşılan olan ihtiyar Şerefettin gece gündüz ettiniz muhterem Emire! Bövle bir 1ıa- sıl~ tchır edılmıştır. tarafından t::ısdiık edilmiıl olduğundan 
üç .yıldan'beri deva~ eden. bu aşk ~a- emrinize amadedi~. Onu ~~~un et - le geldiniz de niçin ibugüne kadar bil - Istan'bu~ ametizm birincfüJCleri 30 100 metre serbest Türkiye rekoru ı.vs 
re;~t·herhalde tatlı hır şekilde bltınıye- mek arzu edersenız emnnızı derhal dı'rmedl'n'ız? Bütün evim ve servetim Temmuzda b~lıyacak, 5 vç 6 Ağustos- 1 rak ·ıa.n edilir. 

K ta yapılıacak müsabakalarla nihayet 
0 

aG 
1

1 l I k 
ce ı. * bildirin. sizindir. Eğer ihtiyar emektarınızı aciz ıbulacaktır. a afasaray 1 arın Ongres 

K_adın .. bo.ğazıntlla düğud··mıenen bir hıç \'C hı'ddetten o"ldu"rmek ı'stemı'yorsanız İ Sene 1257 
Serin ve rnehtablı lbir sonbahar ge

cesinde siyahlar giyinmiş yüzü sımsıkı 
örtülü bir kadın Kahirenin tanınmuı 
evlerinden birinin kapısını çalıyor. !
çerde hiç bir hareket yok. Kadın çok 
te15.Şll, bütün kuv tile yumruklayor 
kapıyı. Nice sonra pash bir gıcırtı du
yuldu. Öksürüklü bir ses küfreder gi
bi sordu: 

- Kimsin gece yar.ısı ne istiyorsun? 
- Hekim Şeref ettin evde mi? 
- Evde fakat uyuyor. 
- Çabuk uyandır hasta var! 
- Ne söylüyorsun be? Emirin bir 

yıldanberi hastaya bakmadığını bilmi
~or musun? 

- Sen benim kim olduğumu haber 
verirsen o derlıa l kalkar. 
Uşak biraz nazikleşmişti: 
- Peki isminiz ne? 
- Sadece N urettinin annesi dersin! 
Birkaç <lakfka sükut. sonra demir 

kapı gıcırtılarla sonuna kadar açıldı. 
- Affedersiniz Emire! Bu saygısız 

sizi tanımadığından kapıda bekletmiş; 
tekrar affınızı dilerim. Bir 18.hza bu -
yu.nnaz mısınız? 

İki büklüm ve sakalı göğısüne kadar 
sarkm~ uşak ışık tutuyor, özür dile -
yen merdiven başında başka bir ihti -
yar, bu da uzun sakallı lkırnuzı har -
~_:ıiyeli ve ibiraz kamburca. 
-Siyahlı kadın Aybeyin eski karısıy -

dı.: 
- Ehemmiyeti yok! Ben de vakitsiz 

geldim -diyerek- içeri girdi. 
Kapı siyatiğe tutulmuş bir acuze gi

bi gene iniltili ve homurtularla kapan
aı. Hekim Şerefettin bu vakitsiz misa
firi gari.b ibir odaya almıştı. İhtiyar u
şağın giderken odaya bıraktığı rneş'a -
le duvarda iri göl·geler yapıyor, her kö
şede tuhaf ve manalı şeyler göze çarpı
yor. 

Rıaflaroa Tenk renk ilAçlarla dolu 
kanma karı.şık kaseler ve çanaklar, bir 
imbik, boynuzlar, borular, huniler, bir 
kuru kafa bir kaç kemik, kavanozlarda 
canlı sülükler ve iki yılan gövdesi tü
nekte bir rıapağan onun karşısında bay
kuşu andıran acayip ibir Afrika kuşu 
sonra ibir sürü yazma kitablar ... 13 iln
cü asırda bir hekim od.ası. 
Kimyanın, simya olduğu, taba-betin 

i1minücum ve sihirbazlıkla karıştığı bir 
ıkurun~yız. Aslen kıptı olan Şerefet -
tin, Melik KAmiı1in hekimlerlndendi. 
Onun ölümünden sonra Melik Salibin 

stanbul birinciliklerinden sonra on Galatasaray Spor Klübünden: kıngı çozmıye ça ışıyor u. "_ _ .. 
Y Şe f tt' ' S' b lFl'am çok lfttfen şu hatırayı gene gogsunuze ko - beş gün kadar istirahat edecek atletle- 15-7-939 tarihinde ekseriyet olmadı-- a re e ın. ı?.e u a~ _. 

mahcu'b bir vaziyette geldim. Sabah _ yun ve haddim olmı~arak edecegım nmız Eyhilde Macarlarla yapılacak ğından toplanarnıyan kongremiz 22-7-
tanberi kendi kendimle mücadele ecli- yardımı k~bul buyurun! .. .. .. müsabakaların !hazırlığına ba.şlıyacak- 939 Cumartesi günü saat ı 5 te Bebek 

orum. Ne yapayım sizden başka sa- Şerefettm masasının gozunden bu - ]ardır. denizcilik şubemiztle fevkalfıde olarak 
~mu bir dostum ·bir yardımcım vok. yük bir. kese çıkan:ıı.ştı, A~rbcyin karısı Macarlarla yapı;lacak :karşı!laşmallar, içtima edecektir. 
Ağlayordu. Çok müteessir göriinen reddettı, fakat o dınlemedı. avni zamanda Balkan oyunları seçme- Bu kere ekseriyete bakılmıyacağın -

Şerefettin şefkatle omuzlarını okı:ıadi': (Arkası var) leri şeklinde olacaktır. dan, sayın azanın behemehal teşrifleri 
Balkan ovunları için on ibe.ş gün sü- rica ol'unur. 
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SOLDAN SAÖA: 
1 - Cildde'.ki delikler - Uzağı Lsaret içln 

söylenilen nida 
2 - Afiş - Misafir ça.tınnak. 
8 - Gökler - Şart 1A.h1kasl. 
4 - Akaret.in get1rd.111 - Arının yıı.ptığL 
s - Bir tane olan - Sonunda da.b olsa 

helAl 

ı - Çizgi - Koyundan sağılan. 
'1 _ tnsn.nıann ıyaptıklan boğaz - Bütün. 

a - Aşari hesaba. esas olan rak<ı.m - Ev -
ıenmeınlf. 

9 _ Çiçeklerden ç1Qetlıer0 uca.n bebek -
Şart lA:htıcosı 

10 - Ümld et - Tusvtr. 
YUKARDAN AŞAÖI: 

ı - Öıınek - Rayi.b&. 
ı - Eleme Ale~ - Put. 

S - Hubl?baıtın saplan. 
t - Hatırlar - Ha.VMDI. 
6 -M~H.. 
8 - Diişmanhk. 

7 - Lezmt - Topr~ meruıub. 
8-B~. 

9 - Ba.hib çikmalt. 
10 - Tenbellik - Matem. 

Geçen bulmac:mın halledllmit şekli: 

SOLDAS SAÖA: 

1 - Pijama - Ses 
2 - İzam etmek. 
3 - Jale - Aile. 
4 - Amele - 8. - R. 
5 - Me - En tdAsı. 
6 - Ato. - Acllen. 
7 - MJsll - A. - A. 
8 - Sel - AIAmet. 
9 - Ekerse - B. - Q 

10 - 8. - İnadoı. 

Yaşlı kadınlarda 
Ani şişman/ıh 
Kırk kırk ~ yaşlarındaki kadınlarda 

başlo.yan ani bir ş!şmo.nhk ekseriya her
kesin nazarı dikkatini celbetmlştlr. Ayni 
zo.manda bu anı şişmanlığa ilaveten ka -
dının başına kan hücumu, terleme, sı -
kıntı. Zaman zaman asabi buhrn.nlıı.rm 
bıı,.şladığı görülür. Ufıı.k bir tetıdk ve is -
tıcvab ile kadının muayyen htı.llnde bir 
gayrltablilik başladığını anlarsınız. Ay -
başla.rı az gelmeğe, vaktini geçlnneğe 

hatta ba.zan lk1 aydu bir görünmeğe baş
ladığını derhal tesbit edersiniz. İşte bü -
tün bu A.raz bu ya.ştaki kadınlarda artık 
mühim -bir fıziyolojik vazifenin durmağa 
başladığını göstermektedir. Artık doğum 
ve gebollk ortadan ıkaJkar. Çünkü yu -
murtalıkta başlayan bu vazifevt kusur bu 
klfnyetıslzllk ıt>ir taraftan hamile mani o
lur diğer taraftan da yukıında saydığı -
mız büyük nsabl ve ruht gerglnl1klerl ve 
sıkıntıları meydana getirir. 

Ne yapmJlı? Şüphcelz dumıaia ma.h
kOm olan bir vazileyt yeniden eskisi gibi 
faaliyete sevketmenhı ihUmaJl yoktur. 
Fakat d.1şi hayvanatın gençlerlnln yu -
murtalıkla.rının hülAsasmdan yapı.lan 

nmpuller1 böylelerine zerketmekle çok 
büyük neticeler eı&ı cdllebildiğtnl dalma 
görmekteyiz. Mevzil vaziyet yani ay hal1 
lntlznrn..ını tekrar alıyor, ahvali umumi -
ye yani asabı buhranlarda btiyük bir sa
lfıh görfilüyor. Elhasıl birden başlayan 

ywn:uırtaJ.ık ıı.deml kifayesine karşı ya.pı -
lan .tedavll blluzuv sayesinde pek çot 
fayda temin etmelk mümkün olma.ktadır. 
Bu ;yıaşta.kl kadınlan muayene ederken 
hattft. bu yaştaki değil, genç kcı.dınlacı da. 
muayene ederken muhaklmk ay hall ile 
nlCı.knclnr olmak lAzıındır. Bir ÇOk defa 
~ a.nıa:hta.rı orasıdır. 

CleTab ı.stıyen okuyucularımın poeta 
pulu 101lamalannı rica ederim. Ab1 ta.t
cllrde llteltlerl muka~ 1raı&blllr. 

.Her"gün: Bulgaristandan geçerken 
1Rastnr:.f1 2 nci sayfada) 

men, biz de akrabalarımızı her yerde a. 
rayıp bulmaya mecburuz. Şu halde, Bul. 
garlarla Türkler, dünyanın bilhassa bu • 
günkü perişan vazivetinde, birbirlerinin 
dostları ve hatta akrabaları olduklannı 
iyi öğrenrneğe muhtaçtırlar. 

Bu satırları okuyacaklar arasında. bi. 
zim tnraft'an, Bulgarlara aid bir takım 
hikayeleri hatırlıyacak Ve• cMakedonya • 
ya aid ikanlı hildyeleri ne yapalım?> di.. 

ye düşünecek olanlar bulunduğunu bil. 
mcz değilim. Gerek bizler, gerek Bulgar. 
lar artık öğrenmeliyiz ki bu işletir. da. 

vasını t:ıkib etmek fşi bize değil, Osmanlı 
tar1hine düşer. Bu tarihin son devrinde, 
impal'atorllık. bir zamanlar kendisini 
mabrulen gı.daJandırmış olan Osmanlı 

nesillerinin kuruduğunu görerek, Türk.. 
lerden başka dayanacak bir unsur bula. 
madığı zaman, Türklerle Bulgarlar Ma. 
lrodonyada karşı karşıya geldıler. Türk-
ler, imparatorluğu tesellüm etmek ve o. 
nu kendilerine ?llal eylemek sevdasına 

dü.ştükleri sıraıarda Bulgarlar da. bir 
zamanlar Türklerin yapmtf olduklaı gi. 
bi, kendilerini Osmanlı hAkimiyetinden 
kurtarmant istiyorlardı. Bir milliyet aE. 
rında böyle bir §8Y istemiş olmak elbet 
ka'bahat değildir. Araya, Avrupa poliU. 
kasının tahrik.Atı, Çarlık panislavistle. 
rinin müdahaleleri karışınoa, Balka•, 
Makedonya mücadeleleri çok şiddetli şe. 
killer eldı. 

Fa1kat, bu devri unutmak Hl.zımd·r. 

Bunları bir tarafa bırakmak ve bugünkü 

na, birlbirlerile kahramanca dövüşmüş o. 

lan Türklerle Bulgarların, bugünkü dün_ 
ya şartlan içinde, ve bu defa yalnız ken. 

d.i hesa.'blanna, şuurlu dost ve kardeş ol. 
mak medburiyetlnde bulunduklannı öğ. 
remneleri ta.rzolmuştur. Tark ve Bulgar 
münevverlerini böyle bir harekete, bil.. 

tün kuvvetlerile can vermeğe davet ede. 

rhnl 
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SELANIK BANKASI 

Teıu tarlhl : 1889 

• 
idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TllrlliyeJeld Şubelerlı 

ISTANBUL (Galata n Yenlcaml) 

MERSİN. ADANA BürOR 

Yunani.tandaki Şabelmı 

SELANlK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

!aralık kasalar aervid 

dünyada bitblrlerlnı yok etmek için ça.. --------------
"11111 ... '--------------"'· lışan büyük kuvvetler arasında ezilme.. 

ZAYİ - 334 yılında. Knb:ı:l;af U3001nden al.
d.ığmı tasdikname zayi. olmuştıur. Yenls1nl 
alacaiımdan zayUnm hükmü yoktur. 

fJ,ID:>çh.18ar ka:zo.sı M. H. D. E. M. 
Abdülkadir !4:emenollu 

mek il2ore, Türk _ Bulgar akrabalığım 
ve hatt4 • benim ekseriye bu gibi ahval. 
de ku.l.Iandığım _ tarih karde§liğini hare. 
kete ıgetiıımek ica.b eder. 

Yıdwı tarihte daima başkaları hesabı. 

Akba kitabevi 
Her dilden kitab, gazete, mecmua 
satar. SON POSTA'nın Ankara ba· 
yiidir. En iyi kırtasiye malzeme-

' si mevcuddur. 



21 Tcmmus 

· Sıhhat Ve içtimai Muavenet Vekaletinden: 
Çorum leyli, ve lstanbul nehari küçük sıhhat memurları mekteblerine alın

ma şartları şunlardır: 

l - Türkiye Cümhuriyeti tebansmıian olmak ve yaşı 13 den aşağı ve 26 dıın 
)'tıkan bulunmamak cyirmidcn yt.:brı olanların askerlik ilişiği kalmamı~ ola. 
taktır.:. 

2 - Orta mektebde.:ı pe·k iyi ve iyi derecede mezun olmak cLise sınıflarında bir 
veya iJti sene fazla okumu~ olanlar tercih edilooeıktir. Bunlarla kadro dolmadı_ 
lı takdirde orta dereceliler dc~hnı:-.> 

3 - İstekliler, biltiln evrakını tam~mlamış olduğu ha1de, dilekçelerini 15 Ey. 
Jul 1939 tarihi:ıe kad::ır Ço;-uın mektebi için Sıhlhat ve İçtimai Muavenet Veka
letine. İstanbul mektı>Li için istanbul Sıhhat ve lçtimııi .Mua\•en~t ~üdtirhiğü 
vasıtasilc mcktPb müdür!üüi.ine g•)n icr~ceklcrdir. 

cNoksan evrak ile gelf'r. dilekçeler muameleyıe konulmıyacaktır . ., 
Göndcrilec ... k evrak şunıa~dır: 

A - Ntifus hüviyet cüza<..nı aslı, 

B - Orta mek!eb şehadetnamesi ac:~ı, cDaha fazla okumuş olanların şehadet. 
name ile birlikte tahsu müddet· erini tıısdik eden resmi vesıka>, 

C - Müteha s1 ·l:m tam bır hastane heyetinden, basıtınış örneğine uygun 
ve üsttinde tasdikli fc t 11{rafı bulunan bir sı1ıhat raporu. cBu raporu h:ıctane 

baştıibiblikleri zarflıva··ak Üs':inü rnühii rliyıecc.k ve istekli tarnfından mühürlü 
zarf 'halinde olarak gönaeri.e!!ektir.> 

İşbu muaveneH?" Ankara, Sıvas, "Erzurum, Diya11bak1r, Haydarpaşa, Nünıunc 
hastanel<'ri; hianbul Çucuk hast:m,,s!: İzmir, Bursa, Konys, Acana. Slmsun 
Memlek<'t hastanelermd0 yapı!acak ve istekliler bu hastaneler 'l bulunduğu 
Vilayetlerin Sıhhıt ve İçtimai Muavı-nct Müdürlü'klerıne bızzat müracaa! ede_ 
ceklerd:ir. 

D - Çıktıkları mckteh:lt?:ı veya mah <ılll polisirden alınmı-; hücnüha1 kMıdı, 
E - 4,5 X 6 b yundl üç tane f.Jt<>sraf ccepheden alınmış ve ince kağıda ba-

sılmış o1acak.>. • 

4 - Çorumrlaki lev1; •0 bc g:rrııek istiyenler bu vesikalnrrl:ın başka bir 
de aşağıda örne~i yazılı, .. terlikten tnsı:likli taalhhüd senedi vereceklerdi~. 

Taahhiid senedi örneği 

Çorumdaki I.evli Kiiçült Sıhhat :\1e.nurları mektebine almank tahsii edip 
l'n<?zun olduğ '"" Sıhh<ıt ve tctimai Muavenet Voekiıletinin tayin er:ece~i vazi-
fede beş yıl · f'hL •ğı ve bıı hizmeti kabul <'tmC'diğ'im veya kabul edip te 
m11~vvı;n mii bı•irmedcn bırnkcıi!ı m ve sıhhi sf'bAbler dışınc!::ı mektrbden 
daimi olarak <'Ik ı ıld:w m takdirde b0n~m için sarfedilm1ş olan paravı tamamı>n 
Öde-ır ği ve bu taal-h:;cı seneli mucibi'1CP Jbo:ndon jsfenUecck para için ödı>mC'k 
mc>c'buriyetindP olduğum tarihten itibaren '(: 9 faiz yürütülmesiri kalul ve ta. 
atıhüd eylerım. 

Sarih ikametgah adresi 

Yukarıda adres V.? hüvıyetı yazılı al:ın .................. J?' bu ta<ıhhüdr.nme 
rnucibinC<' öd0 mC'k mcıcbıırivetinde b•ılunduğu Jıer rters yılı için İki yü- lin oL 
ınak üızere bii ün tahsil müddeti icin cı>man 400 Jiravn kadar paravı, fai?.ile b". 
rabı>r, bon:lu .............. i?c bırlikt2 müteselsil ~fil ve m5şterek müteselsil 
borçlu sıiatile ödeyeceği~n • 

• 
Kefilin adresi 

c542Rıo 

--------------~----~~~~--~~~~--------~---------
k adıköy Vaklflar DlraktörlU4'U il ,ıarı 1 

Semti 

Oskndttr 

Eren köy 

• 

Oskuoar 
Knctıköy 

Boğıtziçl 
> 

Mahalleil 

Kuzguncuk 

Kozyatnğı 

• 

R. Mehmed 
Hnsnn paşa 

Çengelköy 
A. Hisarı 

So1<ağı 

lske:e 

llilml paş \ 
> 

paşa Şemsi paşa 

Kurbıtğlıdere 

Havıızbnşı 

İbrahim bey 

No. 

19 No. 
tı:ıj 

51 
12 14 

71 

12 
4 

Cinst 

dükkan 

köşk 

kö~kon moş-

ternilatı 
4 odalı ev 
8fSI\ 

hıthçell 

ah nb ev 
oda 
ehşab 

bahçeli ev 

A v!ı1< 
kirası 

L. K. 

3 00 

1o 00 

' 60 

o 75 
7 5o 

2 00 
6 00 

Yukarıda cinsi ve mevkii yazılı yerler 31-5·940 seMsl sonuna kader ntU· 
~8Yde He kiraya verilecektir, İhaleleri 31-7-939 Paz"lrtesl gnnn saat 15 tedlr. 
ıteklUerin Kadıköy Vakıflar MüdUrlUğnne gelmeleri (5401) 

Orman Umum Müdürlüğünden~ 
Onnan Amenajamen işlerinde kullanılmak üzere: 
200 adet Pe.rıger takımı 
200 , Dublu desimetre 
200 > Mail mesafeyı ufka tahvil cetveli. 
200 > Mikyasi hendesi 
ıaoo :ııı 
200 , 
200 , 
200 , 

Çelik ~e!"•; 

45 derecelik gön ve 
60 derecelik göny' 
Minıkale 

200 , Mira 
lOOO > Ormancı kompası 
200 
ıoo 

50 
50 

> 
, Teces..;iim&t burgusu 

İrtifa barornet?·e,;i 
> Pilanimetre 
, DürbünLi pl:inçet~ 

satın ahnac:akh:. 

c· Bu nlil.t ve edevatı vermek istiyenlerin son tadilatı gösteren kat:ı:cıf~r ı:c 
1~ns ve nevi, fiat, teslim edebilecekleri tarihi g&terir teklif mektublarını J /8/ 
ı· 39 

tarihine kadar Orman Umum Müdürlüğünde teşekkül eden kıımisyC'nn ge. 

1 ~;'11eleri veya taahhüdlü olarak gcndermelcri 27/Ağustos/1939 saat ıo da tek. 
ta _eyledikleri alfıt ve edevattan birer nümune ile bunlar hakkmd ;ı. her husus. 
~at verebilecek bir mümessil bulundurmaları lazımdır. c2937> c509Sı 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kenon Güler ve 
ıırkadaşları 

Bu elışam Beykoz aile 
bahçuintle 

KUM BANYOSU 
8 perde 

Na9it Ozcan - ErtuOrul Sadi Tek 
Birlikte bu.ırece 

Gedilcpap - Azak 
bah~ııdo 

Karmakarışık 
"YodTil 8 perde 

eb111•• AJM) 

SON ~TA 

(Son Posta 
' 

YeYDJl. Bi1a.s1. Han.dls ve Halt pzeteaı 

Yerebatan, ÇatalçefJDt ııo'tak, 25 
İSTANBUL 

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

ABONE FıATLARI 

1 e 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

--1--·I--.. 

TÜRKİYE 14tı0 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ ı7011 14uv 800 :!00 

Abone bedeli peşindir. Adre. 
değiştirmek 25 kurll§tur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
//anlardan mes'uliyet alınma~. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilavesi lAzımd:r. 

-···············································~ f Posta kutuu : 741 İstanbul ~ 
: l 
: Telgraf : Son Posta i : . 
~ Telef on : 20203 ; 
~ ..............................................• ,,, 

llln olunur. 17-7-939 369 

Sayia 

Deniz Levazım Satınal~a Komisyonu Hanları . 
Marmara Ouo Bahri K. Srtınalma Komilyonundan: 

Cinsi kilosu Tahmini ffatı Tutan 
kuruş " Ura • 

Sade yağı 20,000 92 184 o 

1 - Kamu1ıanlık ibll'liklerindeki kara erlermin scnt>lik ihtiyaçlarandan olup 
yu!kıarda miktarı yazılı sade yağı kapalı ?.ati usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Ebilt.mesi 1..A.ğust-06-939 · Salı g".inü saat 16 da İzmitte Tersane kıapıS'ln • 
daki ID>nıEyon binasmdia yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şart.name komisyonda göriilebilir. Ve ibedelsiz olarak alınabilir 
4 - Ebiltmeye iştircrk edecak isteklilerin 2490 sayılı ikanunun istediği tica • 

ret vesika1anm ve .1380- lir.adan ibaret ilk teminatlarile birlikte teklif mektu'b. 
Jarmı muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon baŞkanlı. 
tına vermeleri ilan olunur. c5237> 

4 aded 25 X 25 X l 1,00 meşe kütük 
4 , 13 )~ 20 X 13,00 paraçol 
4 , 22 X 2~ X 11,i>O gürıgen kütük 

12 , 30 X 30 x t:! r,o çıralı çam kütük 

20 > t} - lJ metre boy 13 s/m <lip kutur. Mavmı sereni 
ı - Gölcük deniz fabr!kaları ihtiyacı için yulkarıda cins ve mıktan yazılı 

beş kalem kereste 24/7/939 tanhine ı·aslayan Pıızartesi günü saat 11 de pazar_ 
Jıkla ahnacaldir. 

2 - Evsaf \'e şartlan öğrenmek isti'~eıı isteklilerin hergün ve pazarlığa işti. 

ra!k edeeeklenn belli gün ve saatte Kasım paşada bulunan komisyona müracaat. 
.an. c5414> 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

tarifatı dahilinde tanzim edecek!eri za. 
palı teklif mektublarını en geç belli gün 

ve saatten bir saat evveline kadar Ka. 

sun.paşada bulunan komisyon başkanlı. 

ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 

c5029> 

Maarif Vekilliğinden: 
Gazi Te.d>iye Enstittl:ru fransızca oğretmeni Orhan Arsal 22/V/'.J39 tarihinden 

itibaren okula devam etm~diğı gıbi kanuni şekilde mazeretini de bildirmediğin
den istifa etmiş sayılacağından 3 gün zarfında müdafaanamesmin. alınmac:ma m. 

zibat kcanisyonunca karar verılmiş ire de ad'resi belli olmadığından karar teb_ 
liğ edilememiştir. İlan tarihinden ıtıbaren 3 ıgün zarfında müdafaasını taahlnid. 
m olarak göndermesi ilim olunur. c3179:ı> c5390, 

BUGON 
KUMBAllASINA 
PAll&ATAN 
KOCOK EL 

Wltl 

.YAWN 
CEt( DEf.TEllİNE 

iMZA ATAN 
flOYO,K EL 

OL·ACAKTIR 

TOR~K(Y 
iŞ 

~AN KASiı 
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SAÇ EKSIRl 

Saçları besler, kölcierinJ kunet• 
lendirir, döklUmesini 6nler, ke

peklerini giderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • l.tanbul 

İNŞAAT USTA BAŞI ARANIYOR 
Bilhaaıa şimendifer inıaabnda tecriibe ıahibi iDJaat uata baııla

rına ihtiyaç vardır. Taliplerin acele 't'eaİka ıuretlerile (A. T.) harf· 
lerile lat. 176 posta kutusuna tahriren müracaatlan. 

T ~renlerinin vapurları: 6,25 • 1,30 • 9; 11 • 11,50 
\......: 12,30 • 13,15 • 15,45 • 19,10 dadır. 4m---~ 

Sıhhat Ve içtimai Muavenet Vekaletinden 
Bu yrt, Leyli Tıb Talebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartları şunlardır: 
cEvrakı tam ve şartları haiz olanlann kayıd muameleleri, dilekçelerin alın. 

dığı tadh sırasına göre derhal yapılac~ğından, isteklilerin zamanında müracaat. 
ları Ia:ııımdır.:t 

1 - aı. P. C. B. sınıfı için: Tam devreli lise}erden veya lise derecesinde olduğu 
Maarif Vekaletince tasdik edilmiş mekteblerdezı pek iyi ve iyi derecede mezun 
olmuş, olgunluk imtihanlarını vermiş olmak. 

~»» diğer sınıflar için: Bulunduğu sımtı iyi derece ile geçmiş, yabancı dil ve 
as'kerlik imtihanlarını vermiş olmak, 

2 - İstekli!erin bütün evrakını tamamlamış olduğu halde, 30 Eylıil 1939 ta • 
rihine ıkadar doğrudan doğruya Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine mü .. 
racaat etmeleri Iazımdrr. Noks~ evrak Ue gel-en dilekçeler muameleye konul • 
ınıy.acaktır. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olduğunu bildiren nüfus hüviyet 

cüzdanı as'lı, 

B _ Mekteb şehadetnamesinin aslı cim tihanlannı tamamen bitirdikleri halde 
şehadetnamelerinin tasdik muamelesi gecikm~ olanlar mekteb müdürlüğ'.inün 
ayni zamanda mezuniyet derecesini de g&teren fotoğraflı ve resmi mühürlıl 

bir vesikasını göndereceklerdir.> 
C - Okudukları mekteblerden alınmış bıüsnühal varakası, 

D - Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun ve 
üStünde tasdikli fotoğrafı. bulurıan lbir dıhat raporu. cBu raporu hastane baş. 
tab~blikleri zarflıyarak üstünü milhürliyecek ve istekli tarafından m:ihürlü zarf 
halinde olarak gönderilecektir.> 

iİşbu muayenele:c Ankara, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Haydarpaşa Nümune 
hastaneleri, İstanbul çocuk hastanesi, İzmir. Bursa, Konya, Adana, Samsun 
mem1eket hastanelerinde yapılacak ve buralarda muayene olunmak için bu has. 
tanelerin bulunduğu vilayetin Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine istek. 
liler 'bizzat müracaat edeceklerdir. 

E - Örneği aşağıda gösterilen, noterlikçe tasdikli bir taahhüd senedi cbu se. 
ued istekli tarafından aynen tanzim ve imza edilecek ve altı, örneğinde göriiı.. 

düğü veçıhiie kefili tarafından keza aynen ve tamame:ı:ı yazılarak imzalanacak. 
tır.t 

F - 4. 5X6 boyunda altı tane fotoğrafı ccepı'heden alınm!Ş ve.ince klğıda ba. 
iJ,lmış olacak.. 

3 - Yaşlan 22 yi geçkin bulunanlar, yurdda okumaya ve ileride mecburi hiz. 
metlerini yapmaya engel olacak bir hastalığı veya arızas1 olanlar kabul edil • 
tnezler. 

4 - İsteklilerin gönderdiği dilek~ v~ vesikaların Vekaletçe alındığı adres. 
Ierine bildirildiği gibi kabul edilip edilmedikleri de gene adreslerine aynca 
bildirilecektir. 

Taahhüd senedi örneği 

Leyli Tıb Talebe Yurduna kabul edherek her hangi bir tıb fakültesinden tabib 
olarak çıktığımda, 2000 sayılı kanun mucibince, yuırdda geçirdiğim zamanın 1'.ta. 
tiller de dahilt üçte ik\s! kadar bir müddıetle Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve • 
kaletinıin lüzum göreceği mahallerde hizmet üasını kaıbul etmediğim veya muay. 

yen müddeti bitirmeden hizmeti terkeylediğim takdirde yurdda benim için sarfo. 
lun~n paranın iki katını ödemeği ve tıb tıahsilini terkettiğim veya sıhhi sebebler 
dışında Fakülteden daimi olarak çıkarıldığım, yahud yurdda bir seneden az bir 
müddet kalarak yurdu terkeylediğim takdirde benim için sarf.edilmiş olan pa • 
rayı tamamen ödemeği ve bu taahh~d senedi mucibince benden istenilecek pa .. 
ralar için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren ~:; 9 faiz yürütül. 
mesini ve 2000 sayılı kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikint 
kabul ve taahhüd eylerim. 

• Sarih ikametgah adresi 
Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ...... in bu taahhüdnam~ mucibince 

Sdemek mecburiyetinde bulunduğu her dere yılı için üç yüz lira olmak üzere 
bütün tahsil müddeti için cem'an 1800 liraya ve iki katını ödemek mecburiyeti 
hasıl olduğ'..ı takdirde 3600 liraya kadar parayı, faiz~ beraıber, horç1u ...... ne 
birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödiyeceğim. 

Kefilin adresi c5423• 

SON POSTA 

«bDGUfKUGUNU 
\INUTTURAN PAZAR 
GEZMELERiNDE 

ODEON 
6RAMOR* VI PLAl(LAAINI 

~ilunal~ 

-- - ----- ---

•• 
Olçü üzerin · 
Fenni Kasık bağlar 
Mide, barsak, böbrelc 

dOşkOnlUğilne 

raDDI 
Konaıi.r 
ı.tiyelller• ölçü 

tarifeai fÖnderilir. 

EmlnönU 
ızmir sokeğı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 

Taklitçilerden 
sakınınız. 

Hazır Motörler 
Fabrik&da ve depomuzda 
fU mc.törlerimlz hazırdır : 

8 Beygirlık dizel deniz motörn 
60 ı ı kara • 
75/90 ı ı deniz ı 

240 ı ı deniı ı 

Başka beygir kuvvetinde her 
cins benzin ve mazot motör hak
kında sipariş k ıı bul olunur. 

Adres: Nuri Beler ve ortağı 
Galata, Nordştern han 3- 4 Tel : 
42821 Telgraf: Nubel • İstanbul 

.lflll-•> Saç Bakımı 
Güzelliğin en birinci şartı 

PETROl. NiZAM 
Kepei\leri ve saç dökülmesinl 
tedavi eden tesiri mücerreb bir 

uaçı.hr. 

ZAYİ - Tica.ret mektebi a.ıtsı ulumu tica
riye kı.smından 334/335 aeınesi alım§ olduğum 
şehadetnameyi zayi ettlm. Yenisini alaca -
ğundlan eskisinin hükmü yoktur. · 

Ahmed Nazif oğlu 81 nu.ma.ralı İmnall 

Hakkı Gürsu .............................................................. 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun .santımı ·························· 

Birinci •ah ile 
ikinci aaltile 
O çüncii .ahile 
Dördüncü •ahil• 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

» 
)) 

)) 

>.1 
Muayyen bir müddet zarfınca 

fazlaca miktarda ilan yaptıracd; .. 
ıar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa il4nlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinların~ 
aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

lıincdık Kollettır Ştneu 
K.alıramanzade Ban 

Ankara cudea 

......................... ·-····-···············•• ............ 
Son Posta Matbaası 

.Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp EtMs 

~ • t.+n t S. Ragıp EMBÇ 
~LEB: A. ftrem UŞAKLIOU. 

Temmuz 21 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, KQtibler, Mektebliler, Mühendisler rı 
velhasıl bntnn mürekkepU kalemle yazı yazanlar, mürek· 
kebin ceplerine akmasından, kurumasından, ve 
ucun bozulmasından kurtaran yeg!ne 

TIKU DOLMA KALEMi 
A vrupada tasdik olunduğu gibi bütlln 
l'ürkiyede de ınürekkebll kalemle 
yazı yazmak mecburiyetinde 
olan halkı hakikaten bu 
eziyetten kurtarmıştır. 
TtKU ucu aşınmaz, 

Açık bırakıl

dığı halde her ne 
şekilde durursa dur

sun mllrekkab akmaz ve 
kurumaz. Ti KU en aağlBn 

ve en kullanışlı kalemdir. 

bol mürekkeb aıır, 

kuvvetli basılır-

sa 3-4 kopya 
çıkanla bilir. 

SfyRb - yeşil • mavi ve Kırmızı 
renkleri vardır. Her büyük kırta· 

slyecide bulabilirsiniz. Isrlil'la TIKU 
markasını isteyiniz. 

Markaya dikkat: Kırmızı halka Qsertne 
TIKU yazılmış olmalıdır. 

Dikkat = Acentamız bulunmadığı memleketlerden bir aded siparlt 
edenlerin, evvelden 3 lil'a göndermeleri mercudur. 

Deposu : Havuzlu han No. 1 lstanbul 
Saat - Mücevherat ve RADYO Ticarethanesi. 

Rikardo Levi halefi FiLi PPO LEVI 

lstan bul Defterdarlığından 
Senelik kira bedeli Milddett 

Lira Kş. 

Kiğdıhanede Sünnet köprüsünden Çağlayan lk'Öşküne 

kadar u:zıayan sahada o: ve otlalrıyenin Şubat 940 ga.. 
ymine kadar bE."deli icarın (tamamı peşindir) 125 00 

Boğariçinde Baltalımanımn Pire suyu mevkiindle dut. 

hık namile maruf 4 hektar, 74 ar, 45 metre mua.-ıilibaı 

arazi icarı. 82 50 
Tophanede Necatibey caddesinde kışla altında kA.in 
351 sayıh dükkan icarı. 180 00 

1 &en• 
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Y:ukarıda mev•!ı::i ve numaralan yazılı gayrimenkuller hizalarında ,&te.'1len 
muhammen bedelleri üzermden 17.'8/939 tarihine müsadif Perşembe günd saat 
14 de kadar .icara ver:ilecektrr. İcar bedelleri dört tıaksitte olup taksi~ler nakden 
ve peşindir. Taliblerm ~k 7,5 pey alrçelerini vakti muayyenindcn evve: yatırıp 
haftanın Pazart-esi, Perşembı:> günleri saat 14 oo Defterdarlık. Millt EmlAt Mü. 
dıürl.Uğünde müteşekkıl satış komisyonuna müracaatları. (5431 J 

, .. Türkiye 
ŞiŞE VE CAM FABRiKALARI 

ANOJ\7/M SOSYETESiNDEN: 
Paşabahçe fabrikamızın açık anbarında mevcut takriben 300 ton 
Kntran satıhğa çı 'tarılacağrndan taliplerin nümuneyi görmek Oıere 
28.7. 939 akşamına kadar Patabahçe fabrikamız anbar memurla· 

1 ğuna ve 4.8.939 akşamına kadar da Galata Perşembe Puan İt 
Hanındaki İstanbul Büromuza tahriren fiat teklifinde bulunmaları. 

'!--------------------------------~ İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlttğünden 

Emniyet Sandığm,'l borçlu ölü Bay Niyazi mirasçılarına ilan yolile son tebliğ: 
Murisiniz sağlığında Pendikte eski Sapan bağlan yeni Çolakoğlu sokağında 

eSki 5911/16 yeni 300/32 No. lu bahçeli aıhşab !bir evin tamamını bırinci dere.. 

oede ipotek etmek suretil<? 21/12/932 tarihinde 15386 hesab No. sile Sandığımız.. 
dan aldığı 800 lira borcu 26/7/931l tarihioo kadar ödemediğinizden faiz. komi&. 
yon ve masarifile beraber borç miktarı 1380 lira 56 kuru~ varmıştır. 

Bu sebeıble 3202 No. lu kanun mucibince yapılan takib vr. açık attırma netice.. 

sinde mezkU.1- gayrimenkulün 1800 lira bedelle Sandık namına muvakkaten iha. 
le edilmiştir. 

,İŞbu ilan tarihinden itibaren bir ay 1.çinoo 938/1502 No. ile Sandtğınnza mü.. 
racaatla iborcu ödemediğiniz takwrde kat"i ihale kararı verilmek nzere dosya. 

nın icra hakimliğine tevdi edilec<'ği son :iıh'harname makamına kaım olmak O... 
zere ilan olunur. (5436) 

İstanbul Belediyesi lstanbul Elektrik Tramvay 
Tünel fşletmeJeri Umum Müdürlüğünden: 

1 - Muhammen bcdelı 12181 on iki 'bin yüz seksen bir lira tutan muhtelif 
yüacsek ve alçak tevettür sigortası kapalı mrf usulile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 913.58 dokuz yüz on üç lira elii sekiz ktmıştur. 

3 - Eksiltme 18/st/9:J9 Cuma günü saat 15 de Metro han binasının 5 inci :ta. 
tında toplanacak olan art~ırma ve ek.cıntme konrisyonunıia yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler id~renin Levazım Müdürlüğünden parasız ted.I. 
ri'k edilebilir. 

5 - Teklif mektublarının şartnamedeki tarifat datrestncie hazırlanarak saat 
14 de kadar 7 inci kattaki komisyon kAUbliğfae imza mukabilinde verilmiş bu.. 
lunması lazımdır. c5246. 

Tapu Kadastro Umun Müdürlüğünden 
1 - 2020 X 1010 X 510 ebadında ve beherinin muhammen~ 75 lira olan 

200 ade<i demir saç dolap kapalı zarf usulile eıkısiltmeye konmuştur. 
2 - Muv·akkat teminat 1125 liradır. 

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

dast:ro Umum Müdürlüğ'ü Leıvazım Dairesinde müteşekkil Eksiltme Komisyo • 

puru:la ya pılaeaıktır. 

4 - Şartname ve resimleri Ankarada Umum Müdürlük Levazım Dairesindeıı 
ve İstanlbulda Grup Tapu Sicil Müdürlüğünden parasız olarak verilir ve nümu 

neleri de dairelerd~ görülebilir. 
5 - istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaaılı belgeler Vf 

1125 liralı.k teminat mak.buz ~ banka kefalet m.ektubJarile birlikte kanunu.o 

tarifah ve şa.rtnamedeki şeraite tamamen uyıgun ve noksansız olanak yazacak .. 
lan teklif mektlliblarıru havi urflanm. ihalıe saatinden bir saat evvel Komisyon 
Reisine vermeleri ilan ohm.ur. (1278) 


