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Loridranın Berline ikrazatta 

bulunacağı şayiaları mesele oldu. 
lngiliz Ticaret Müsteşarı Çekoslovakyanın tahliyesi ve sillhların tahdidi 

şartila Almanyaya bir milyarhk bir istikraz verilecaöini bildirmiş 

Çemberlayn'in Avam Kamarasında beyanatı 

.- Hakeme taarruz eden f ulbolcuyu ---, 
ı__ botun memleket takbih ediyor __J 

Kabadayı ve firari 
kalacı artık futbol 
oynıyamıyacak 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü hakemle beraber 
bütün memleket ıporculuğuna taarruz eden bedbaht 
genci en ağır ceza ile cezalandınrken adli takibat ta 

başladı, fakat suçluyu ele geçirmek kabil olmadı 

•a9 ikinci bir 
tebliğe kadar 

tehir edildi 
ingiliz şehirlerinde suikastlar tertib eden lrlanda r···-··:··•oo•:•OO••OO•H••oooo:oooooo••-· ....... , ( Ulus ) bir makalesindeı 

İ~~~l~i!~~~! e~~~!k~~~ ~!!~~~nd!ı~~~,u! _ j Af;!~ifı:t:n ;:~:~~~:i::n?t~:Y~!~~:: 
neiareti erkanından Dr. Wohetadın, ge· duğu ~eler, Avrupa matbuatında B kl • yollamalı ,, diyor 
çen hafta Loiıdroda İngiliz dlmizaşın ti· (Devamı 11 inci sayfada) e enzgor 

Cenevre nniversitesi Bayan ı =r=.~i-E:.S:~i Mk~~~ m:: 
" ! ıWıddet b1acek ft bu arada norya kin bir ıpor hAdisesine sebebiyet ver-

Af ete doktorluk payesı·nı· verdi =Y,~w .... ıbn:koçBı:::~to·r' = :ın ~=rk~~;: 
..vv-.&11 U\....A.-~ ,.-.~ - bü1'iln araştırmalara fabnen buluna. cSon Poıta. nın spor ıütunıanm td•e 

,~······················-···································-··················----- ... .._.. •••..• , ~~abu b.a.fta lçilııClııe İl • mam.ıftır. eden fcı~tli arkadO§lcın.nıı.ıd.an JaaJcea B ayan Afetin Cenevı·eye tahsilini ikm~ ~· karar verildili (Devamı l l bıd 1a,.W.) (Devamı 11 ind •:rfaıda) Tank 

gece Ebedi Şefin solrasında hazır bulunuyordum ft fimdl ilnivenitenin \. __ .. --·-···--· ... : ••••• --........ .,/ R d b 
senato odasında bu necib Türk kızı profeeörlere tezini iaalı ederkec gene bazı- • • t • 
run. Türk dinleyicilerin gözleri Y8§ içinde ... Dalgın oe:r.arlar salonda ayni ıskenderun Jımanının a ag a agram aynı l lı•y•li!:'m~;..~b~~~~;.."!!::!u:.ı..ıilır•• tahkimi_ içi~ bir. iıgiliz lıegecanla devam edigor 
............................... vazaii·:· .. ·ErCü'iiiiiii'fEkrem··firü----·-··-··,.I ı!.1~1':.!ı ge1•1ı2~ L - Hatay valiaiııin Dahiliye Vekiline ilk telgrafı 

graph,. ~ ı&'• yakında. 1ngU1s ve Vekilin gönderdiği cevab 

e--

Bayan. Afet 
(Yazw '1 hd sayfanın 4 ve 5 laci .UtanJannda) 

(Lozan) ın yıld6nOmO 
hararetle tesid edildl 

~dan müteşekkil biır he -
(Devamı 11 inci sayfada) 

Bursayı iki gUn idare 
eden eşkiya 

BUyUk Harbte yol, 
Milli Mücadelede 
düşman kesen 

çete reisi 
Onun hayatını, Püakülrib çe • 
te•ile mücadele eden aabılı 
in~ibat ltumandanı ue lôhilı 
gazeteci aiz.lere anlatacalı. 

(Perşembeye başhyoruz) 

Ha.ta.y bcıyramı münaHbetU• nvtlld fi ece Ankara.da yapılan meralim " 
ıaahClT"at un a.nndcı hdlk 

Hatay val:iısi Şükrü S6JanensQer Dahf-rsilt Hataym. w HıataylıLann bllhu,.rlıt 
l'lyw Vekiletinıe ~derd.ill bir tel yua - (Devamı 3 üncü uyracla) 

ihtiyar bir kadın 6 aylık 
torununu zehirliyerek Oldordo 
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Facia kurbanı. k4til büyük ana ve çocu.ğun zavallı anası 

(YaDll 6 na sayfada rmabkeme sütwıllllda) 
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--------------------------------------------------------r = Lüzumsuz nasihatler Resimli Dlakale : Her gün 
-····-

Avrupada helecan 

- Yazan: Muhittin Bfrıen 

Sözün kısası 
-····-

Yakışık almayan 
Bir merak 

~------- I!. Talu 
il 

S on on sene içinde tek bir sene o stanbulda bir adam idam edilmiş. Bu 
istisnasilc hemen her sene en lbir katil suçlusudur; ve knnun 

az bir defa ,gel'diğim ve bazan da hafta • ona, jşiediği menfur cinayetin hesabını 
}arca kaldı.ğıın Budapeşt, çok iyi tanıdı • darağacında verdirmiş. döktüğü masum 
~ şehirlerden biridir. Burad'a bir hay- knnlları kendi canile ödetmiştir. 
Ji tanıdık ta vardır. Dünyayı o kadar ko- İdam cezası cemiyetin kerhen tatbik 
yu renklerle gıönmeği sevmiyen Macarlar, ~tiği ıbi'r şeydir. Asırlardanberi onun 
geçirmiş olduklan !eluketlerc.. rağme~, :relı ve aleyfrıinde çok sözler söylendi, çok 
Tunanın bu inci - şchrindıe, otedenberı, m'Ünakaşa1ar oldu. 
neş'e ve zevk iç.inde yaşamanın kolayı~ı Garbın en ibüyük mütefekkirleri bu 
bulmuş insanlardır. Fakat, anlaşılıycr ki, oezanın kaldırılması hakkında mQ..~.ale-
şimdi o günler geçmiş, mavi Tunanm l?r, kitıa-blar yazıp neşrettiler. Viktor 
üstünde uçan pembe hava, esmer renk • Iruıgo beşeri~tin milcrimlerden bu tür-
lere t;üııünmüştiil.r. Son 7-8 sene içinde NanJ:at vermek kOlay, verilen nasihatin tatbiki fekl~r.i Karşındakine müfid olmak :lstfymsan nazarıyatı bırak, lü in'tikam ahnağa hakkı olmadığını ya-
turizm sayesinde kendisine gcnış bir ha- göstermek güçtür. fiiliyata gir ve daima şahsan yapa!lilleceğ'in weyi tavsi~ et. şad.ığı kadar haykırdı. 

r~z:g~~~~;rJr.~~ :S:;frı:~ır~:::~~~;;: 
ku getirir ve uyku da sükiin verıri bir l "" ........ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ : Ben §İln'cli bun.un burada münakaşası-
şcydir. Bilfılti6, Budapeşte uyıtu.cruz esni - Y ep geni ,.---···-· .. - .. -·----~ Jr/anaa/ı tefhiŞÇi/er/n ını yeniden açaoa'k değilim. Ölümün her 

yor ve ekseri gecelerini helecan içinde Bir ameliyat _i Hergun bı·r fıkra ;:. Verdiği korku şekli soğuktur •• korkunçtur. Hele o gay-
geçiriyw. ri tabii de dldu mu, şuurlarda çirkin 

Uç gilndenberi burada kiminle konuş- f stedig" iniz zaman :.= aksülame'.Iler yapar. 
tumsa hep ayni wey: Hayattan tikfıyct, • Kanını, adalet, hemcinsini öldüTen 
ım.ıharelbeden endişe ... Bir dUkkAna giri- Bir köylü, buz dolabı komisynn • E caniyi asadursun. Cemiyetin bu biidise-
niz, orada komışmıya ve pazarlık etmeğe cusundan mektub atmıştı: den alacağı anıoak bir ibrettir. O manza-
bol lbol vaktiniz vardır. Bilhassa son se- cBi?' buz ddlabı alırsanız, ineğiniz- radan haz duyduğu gün o cemiyet sukut 
nelerde an kovanı g:i.bi i§liyen dü!kklin- den sağdığınız ıiltfl taze olarak saklı- eder: O cezaya müstahak görülen rıdam 
larda şimdi, ınüJteri, sinek kadar nadir yabilir, istediğiniz zaman taze süt içe· kadar! 
görülen •bir şey olmuş. Mağaza 5ahibi size bilirsiniz.,, lşte. btıınun içindir ki, katil Alinin asıl-
uzun uzad'ıya derdini yanar, siz de onu Köylü komisyoncunun adresine ce- . cbğı gece, Ayasofya meydanına seyir j .. 

teselli iıçin sözler bulmıya mecbur olur- vab 11azdı: : çin akın eden ihallkın arasında bilhassa, 
sunuz. Sdkakıta rastgeldiğim her tanı -J J cBir inek alırsanız, ıüta onun me- : çocuklu kadınlarla genç kızların kalaba· 
dıkla, hemen dalma charbolmakD fiilinin \ • mesinde taze olarak sakZıyabilir, iste- f lık bir kütle teŞkil eyiedikerini vatan 
muhtelü si.galan içınde konuştuk. Dün ! diğiniz ~man taze BÜt ~ebilirsiniz., : ·-~ gazetelerinde okuyunca derin bir c1eın 
.,1",.,,.... o•--1 lokantasının terasında yalnız . . _ \. ı 71 yaşında bulunan İngiliz hAkımı d .~ 
~.u 'ı.c daldı- da bo ' --"' İC ...n.••çilerde b" UJuum. başımıza otururlten eski aşina, başgar&m Londrada dem~ . . gı sıra .Y- B ı.. il d HumPh.re,ys, lA.ndalı t~ n ır O annelerle o genç kızların o meydan-
yaruma yaklaştı ve beni ayni mevzu üze- nu kırılan bir İngilizı deı:bal çelik cı - U ŞBpM.Bntn 8 ın 8 çoğunu mahkO.m ettiğinden her hangi .bi.r da ne işleri vardı? Böyle, uykularım fe-
rinıde istintaka çekti. Uzun zaman İstan - ğere koyarak tedaviye başlamışlar, ve Ne var? su:ikasda :ma.ru.s kabnaması için evi sıvil da ederk, hangi temaşadan, ne gibi bir 
bulun yültsek yerlerinde metridotellik et- kendisine makinenin içind~ o1ara~ ~. - veya resmt polisler tara1mdan muhaüıza zevk ahnağa bir haz duymağa koşm'Uf-
miş olan bu Macar, tekrar İstanbulda rneliyat yapılmıştır. . HAd~~ye bu~ altında. bulunmak.tadır. Bu karan da bjz.. !ardı? .Beşeriyetin hayatını devam ettir-
münasih lbir if bulacağına emin olsa, he- bir ehemmiyet atfedilınesının seex:bı, zat dahiliye nazın vermiştir. Hakim. mekle mükellef olan kadın bir zavallı-
men koşup ·gidecektir. cŞüphesiz orası ra- İngiliz tıb tarihinde ilk defa olmak Ü - mahlkemeye gideırken kendisine müsell~lı. nnn selkeratı mevtini tema~dan ve hele 
hattır. sülkUn iç:incl'edir!> diyor. Bu gü - zere böyle bir ameliyat yapılmakta - muhaıfızlıax Nhkat etmektedir. ResJmae, 900uklarma temaşa ettirmekten ne bek-
zel, temi2, herkese geniş konfor veren dır. bir talıarrinin evi taraswd edişini gö!'ii- lıer? 

ıehlr blrakıllp ta İstan.bula gidilir mi? E- yam hadiseler Ü'zıerin~ de tesir yapaca- yursunuz. a3u anormal annelerle kızlar, o gece 
vet, çıilrik.ü burada herkes helecan içinde ğı kanaatinin, gittikçe dairesini genişlet- saıbaha karşı evlerine dönerlerken kalb-
yaşryor ve herkes şimdi konfor değil, sil- mekte olduğu il!ave ediliyor. Bizim ka - Sı"yam da tecavüzden lerinde nasıl bir duygu taşıyorlardı? ve 
kQn anycr! pıdbaşı, belki lbw.gün. biraz rahatlar, çiln- korkuyor/ o duygunun içind~ acaba birazıcık olsun 
Odamıza çtkarken, gene eski dost. gece kü ibu tanxia lbir anlaşma. Almanyanın hicab ve nedamet var mı idi? 

kapıcısından Pester Lloydun akşam nüs- yiyecek bulması !btimallenni kuvvetlen- Siyam dwieti, Londrada rnahnn bu- Ne de olsa, ~bu manzarayı görmeğe can 
hasını istedim. Vakit geç old\ığu için kal- direcektir! lunan altınlarından 1,015,000 İngiliz Ura- atnuş olan kadın, tabiatin kendisine !ah-
mamış. İtizar etti: Bugünkü havadisler arasında sükunet lığını çekmif ve Siyama naklettirmiştir. mil etmiış bu'lunduğu mukaddes vazife-

,_ Fakat, dedi; gazeteyi ne yapacaksı· verici başka unsurlu da vardır: Tiençin /şte cevabı/ Londl'adan a-yıraıca bildirildiğine göre, lere aylkın davranmıştır. Kadının yeri 
nız, Her Mulhittin. ben size bütUn hava - etrafında İngiliz - Japon müzakeresi, va- Sfyıam hillk.Um.eti, herhangi muhtemel idam se'hpasımn önünde değildir. Jztırab 
dislerl verelbilirim: Harbolacak!:. bim bir sadlha geçirdikten sonra, İngiliz Wr tecaıviiu.e ka.ıŞt İngiltere ve Fransa- çeken her ferdin başı ucundadır, fakat: 

Birdenlbire tıelfAş ettim, acaba benim bu sefirinin aldığı yeni talimat üzerine bir- nın. garan•tPsini istemiş; buna mukabil de onun ıztırablanJJdan haz duymak için 
sene için lıarlbolmıyacak kanaatimi boşa d'enlbire genişlemiştir; İngiltere fedakAr- tecawz .aleyQııtıarı devletlerin emrine d'eğil, ancak o :S.ırablnn teskin için. 
çıkaran hlr hadise mi oldu, diye düşün - h'k yapı~r ve bütün Japon borsalarında hava meydanlariJıe, iimanlarını amade Kadının şefkatten gayri bir şey taşı-
düm ve izah.at istedim. Meğerse, o bana kıyımeıtlcr. lblroenbire yükseliyor. fakat, kılacağım bl.ldinniştir. mamağa m~mur nazarları bu kabil man-
gazetelerin akşam nüshalarındaki hava- bizim kapıcı.başı, acaba bu havadisltıri Siymn:m bu teklifi Fransa ve İngiltere- zaralardan rencide olur. kirlenir, alçalır. 
disrıeri değil. kendi kafasının içindeki ka- sunı almneti 'Olarak mı telakki edecek de tetkik olunmaktadır. O gece oray.a can atan annelerden hiç'bi-
naati söylüyormuş! Bir aralık hoplamış yoksa hanb atameti ,eklinde mi alacak . ri bunu idrak etmedi mi? •. 

olan yüreğim, tekrar rahatladı. Kapırı - Burasını bD!miyorum. } Ziyafet sofrasında şarkı ile Etmesi ise. yazıktır •• çok yazıktır! 
başıya göre harb muhakkaktır: mademki Evet, Bud~peşte, fakat sade Budapef- k .. / Pariste, katil Vidmanın idamından 
Almanya yi~ muhtaçtır, mademki te deği4 gawtelerde görülen ~ylere na - nutu soy iyen pren$ sonra, ihalkın tehalükünden insaniyet 
yiyecek bulmakta güçlük çekiyor, şu hal- zaran, bütün Avru.pa helecan ıçinded!r. • İ~here ana kraliçesi Marinin erkek için b~ tehlike sezen I<ransa hükümeü 

de haı'bden :lctinaba imkan yoktur. Uyku İnsanlar için artık rahatça uyku uyuma- -····-···-···---·-·--···-·-·· .. •••••••••••••• kardeşi Lord A1lhlıone davetli bulundu- badema idamların umumi meydanlarda 
zamanı 90'ktan gelmiş olduğu halde, a - mn imk:A.nı kabnamıı gibi görünüyor. Av- Gıda serumlarının faydası ğ'u l;ondra JDJSJki akademisinin 2iyafe- değ'ı1 de i:ı~pishane avlular:ında infazına 
damk:ağız söyledi, söyledi, eski mi.işte - ruıpanın nstıünd'en atır bir sıcak dalgası . . . . tinde nutuk wrrnek üzere ayağa kalk- karar verdı. 
l'\iye karşı bu teklifsizlikte beis gönniye- ile bitli,,.. .. 8 x..r bir endişe havası geçi _ Bır İngıliz doktoru .. şundi İngıl.terede ~-le bir kararın bizde de alınmasım 

"'""" 
6

' .a.. ı ul ta ı..ık dil kt ı d tr.ğı zaman, harikulade bariton sesile güf- '-JV~. ret beni yanın saat ayakta tuttu! yor. Yıalnrz tyi bir şey: Dün Viyanalı ta- ıı.utbo c a11a tıu e me e o an cgu - şiddet!e ve ehemmiytle temenni ediy<>-
Budapeştede işleri en iyi giden yega- nıdıklardan fki Almana rastgcldirn. Bun- de> seruın1annın, bundan üç bin sene tesini, bestesini kendisinin yaptığı şu rwn. 

ne müesseseler gazeteler ve kazançlan Ların biri edki lbir gazeteci dosttur. Her evvel de kullanılmış bulunduğunu iddia şaı1kıyu söylem:iş ve dakikalarca allcş-
lanmıştır: ~hında olanl:ar da müvezzilerdir: Gaze - ikisi de hanbolmryacağına kanidirler ve ede.rek: 

telerin mulhtelif tabıları çıktıkça, halk Avrupada1d bu he?ecana karşı gülüyor _ cıBu gibi ~ ilaçlarla, oyuncuları tah 
bunlan kapışırcasına abyor ve okuyor. tar! rlk etmeğe lüzum yok. Onları nafile yere 

Ziyafetimiz için tqekkilr ederiz. 
Şarabımız için teşekkar ederiz. 
Ve tekrar ça41rılır.?ak, kahvelerde. lokantalarda yemek isimle- / a:ı aldatıyoruz .• zira faydalan sıfırdır• de -

rlnden 90k, ~1: ve Nimet, yani cİngi- vlluhitün U...Jil'!9en miştir. Sizinle tekrar taam ederiz., 
}iz, ve cAl!rnan, sözleri işitiliyor: Yer -;::==:===:;;;:;::;::;;:::;;:;;;:;;:;::;;:;::=:===========================:=:==:==~:
yer, m2sa masa, her tarafta siyaset ba - 1 S T E R 1 N A N, 1 5 T E R 1 N A N M A 1 ~ 
hislerine aid mQnakaşalar yapılıyor! 

* Gazetelerde tıaknc:aten hep yüreklere 
helecan verici şeylerden ibahsediyorJar: 
Erkanıhalibiye seyahatferi, amiral zıya
reUeri, harıb gemileri manevraları, Ttcın
çin Jhtilafrarı, Mançuri ve Moğolistan bfi
diseleri, Moslrova müzakereleri vesafre 
vesaire ... YegAne ümid veren şey İngil· 
tere ile Almanya arasında yeni başlamış 
olan iktısadi ve mali meselelere aid Lon
dra müzakerel'erldir. Pester Lloydun bu 
sabahki nüShasında Londra muhabiri bu 
bahse dair uzun uzun malfimat veriyor. 
Bu malfunat, Fransa ile Almanya ara -
sııda ahiren aktedilmiş olan lbir anlaşma 
t.arzında lbir itilafın bu defa da İngiltere 
ae Almanya arasında aktedilınesi ihti -
mallerinin kuvvet.1endiğini gösteriyor. 
Hatta, ıböyle ıbir anlaşmanın derhal si -

Arka.da.şlı..nm1zdan birinde güzel bir yazı gördük. Ge -

çenl*:?rde hükumet merkezine gidip gelmış ibir mcslekdaş 
bu yazısında diyor ki: 

- Ankaraya heı gidişimd'e dE!'Vlet mmikczimlzi biraz da
ha güzelleşmiş, biraz daha büyümüş, biraz daha modern -

leşmiş buluyorum. Ve hakikaten .bir Avrupa şehrfrıi snyre
dt'"r gibi nna lıakınaktan, onu gezmekten revk duyuyonım. 

Muazzam devlet binaları, muhteşem aıpartımanl:ır, bahçe
ler içinde vHlfllar, her tarafta lbol ~şillik. he':" yerde tP. -
mizhk, müneka1Atta intizam, ve her tarafta Atatürk .• 

ArkadaşımıLa tammen hemfikiriz. Ankarnya ne zaman 
gitscık b'z de ayni şeyi düşünür, ayni hissi duyanz. Arka -
daşımız 'ou rnuk&ddemeyi müteakib: 

- Ya İstanbul? diyor, onu hiç somıa! 
Bunda da hakl'uhr. Yalhtt unutmayalım ki Ankaramn 

yeni ıehri dümdüz blr saha üz.erinde yenide:ı kuruldu v 
b1tün bir milleUr, müşterek gayretile vücud buldu. 

İstanbul :se ,gözümüzün önii'rııde. tek bir meydanını gc
nişletm;ye kalkışsak milyon ıgi~. 

Geçı>n!erde lbır Bizans eserleri mOltehassısı büyükler;mJz
den bırını lh11lmuş: 

- İstan'bulu imar etmekten w'2'geÇiniz, dem;şti. Hangi 
tarafma dokunsanız ya biz .Bizans eserleri mütehassısları, 
yahud TürkoJoğlar veya mimarlar, itiraz edeceğiz. İyısi rr,; 
p.hır dışında boş tbir sahayıa gidiniz ve şehri orada yapınız, 
h~m bfjirsiniz iki yeni biır lbin-a yapmak cskislni dllzeltmck
terı daha lro1aydır.> 

1htiyar rnüte'hassısa tamamen hak vermesek te mcı."Cud 
zorluklar ve parasızlıklar içinde İStiınbul ıehrinl imar tç•n 
t~k bir, lınttA iki nesl'in yetişmtyeceğine bi.z inanıyoruz. 
ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

C. Ck°l!e1n ~aLu -------.......... ..__ _______ ...... __ 
Mersin C. H. P. Başkanhgı 

Adana (Hususi) - Mersin Cüınhu
riyet Halk partisi ilyönkurul reisliğine 
Ali Rıza Kurtuluş intiıha.b edilmiştir: 

Ali Rıza Kurtuluş muhitin çok sev
diği bir gençtir. 
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25 Temmuz 

Almanya ile Rusya 
arasında ademi tecavüz 

~ 

paktı müzakereleri mi? 
Berliın 24 (A.A.) - Havas muhabiri bil ı nıeleriın., münhasıran kredi ve ticari mü-

d!iriyor: badele ım.esa.lesine aid bulunduğunu te -
Afmanya ile Sovyetler birliği arasında yid c1ımcldxxiir. 

bir ademi tecavüz paktı imzalanması için Bununla beraber, ha.kikt bir ademi tc
mü.zakereler yapılmakta olduğu hakıkın- oavim pakıtı teşkil eden 24/4/1926 tarihli 
da Japon rnembahınndan yayılan şayia- Afman - Sovyet muahe®sınin chiç bir 
lar, salfilııi~etıtar Alman mahfelleri tara - 7.aman mer'iyetten kaldırılmamış> oldu
fından kıat'i surette yalanlanmaktadır. ğu da Berl:inde hatırlatılmaktadır. Bu 

Berlln, &wyetler Birliği ile Almanya muahede, ?JJmni anlaşma ile uzatılmış te
arasıın<la balen yapılmakta olan görüş - lAW edilınelctediı:. 

Ziraat Vekili dün 
şehrimize geldi 

Vekil tetkikat yaphğı mıntakalardaki başarıların, 
yüreklere ferahlık verecek mahiyette olduğunu söyledi 

Antalyada Evkaf umum müdürlüğü tırmağa karar verm\ş ve hazırlıklara baş

tarafından y.apıPan baraj ve su kanalı ile 'ı ı:mış~~· Gelec~ sene bunu~ da açıl~ş 
Ziraat V:ekfileti tarafından vücude geti - törenını yapaıcagız. Bu seneki mahsulat 
rifen narenci) e ve sıcak iklimler neba - v.rufiyeti iyidir. Bazı mıntakaLarda ku -
tatı istasyonlarmın Ba.pekil namına açıl- r:aklık olma'ldla beraber, buğ'day ve diğer 
ma törenini yıapan Ziraat Vekilı Muhlis mahsul!lerimizde endişe edecek bir şey 
El·krnen, vakıflar umum müdürü Fah - ydkltur. Bu sene buğday ihracatı yapılıp 
reddın Kipeı'lc birlikte dün öğle üzeri yapılıruyaooğı ancak IIUKtar teSbit edil
Çunakkale vapurile şehrimize gelmiştir. dikten sonra anlaşıLaıbileooktir. Her hal
Çanakkafo vapuru saat 11,30 da Sirkeci de ortada bu~ay :üatlarının arttırılma -
yolcu salonu açıklarında demirlemiş, va- sını icab etıtireoek bir hal ~ktur. 

li ve belediye reisi Lfıtfi Kırdar, vilayet Zeytinfikler hakkındaki kanunun tat -
ziraat müdürü Tahsin, gazeteciler ve eli- ljjjkatından çdk iyi neticeler alınmakta • 
ğer birçok zevat rn.otör1e vapura giderek dır. Muhtelif mıntakalardaki zeytinlık -
Vekili karşılamışlardır. !erimizin ıSWıı işine çok Efu.emmiyet ve-

Ziraat Vekili \rapurun salonunda vali riyoruz. Ziraat Veka?eti yeni bir zirai a
LO.tri Kırdar ve gszetecilerle bir hasbi - sayiş kanunu !hazırlamaktadır. 

hal yapmış ve validen sut meselesi hak- İstanlbufd.a 'birkaç gün kaldıkfan son· 
kında malumat a1mı.ştır. ra Ankaraya döneceğim ve iki hafta son-

Lutıfi Kırdar bu '1ususta Vekaletin gös- ra tekrar seyahate çıkarak, Bursada Me
terdiği alaka ve müzaherete teşekkür e- rinoo işlerini tetkik edeceğim. Bursada 
deıck bu işin yakında halledileceğini söy- Merinos işleri iyi yürümektedir-> 
iemiştir. Ziraat Vekili Çanakkale vapurundan 

Ziraat Vekili bu sırada seyahat intı -

h~ları \•e ziraat ~cüeri hakkında malumat 

rica eden bir muh1rririmize şu beyanat

ta bulunmuştur: 
Antalya seyahatinden gok memnun o

larak dönüyorum. Orada açılma tören -

lerini yaptığımız narenciye ve sıcak ik

lim nebatllaTının yeni istasyon binalarile, 
e'Vkafın yaptıroığı kanal ".'e demirciler 

motıörle Sirlreci yolcu salonu rıhtımına 
çtkmı.ş ve burada kendisini karşılıyan ai-

lesi erkfmile bi-rliktc doğruca Erenkö • 
vündcld evine gitmiştir. 

Vekil bugün şehrimiz<leki Zıraat \Te • 
kiıletiı1€ baığlıı. müesseselerde tetkiklerıie 
bulunacaktır. 

1'1ünakalat ve 
Rafia Vekilleri Ç<arşısı Antalyıa için büyük vadler ve ii

tnidlet> ıtlebşir eden eserlerdir. Her tarafta 
Herreme yıol1\mda kuvvetli adımlar gö - İzmir 24 (Hususi) - Münakalat Ve

liilmckt~criır. Muraıd;paşa kanalı Antal - kili Ali Çetinkaya, Pazar günü refaka
Yamn mühim 'bir sahasına feyiz verecek- tinde belediye reisi olduğu halde fuar 
tir. Narenciye ve sıcak iklim nebatları is- sahasını gezmiş, seııgi sarayında uzun 
t~nlannın 3-4 senelik mesaisi neticı>- müd'det meşgul o1:arak bunun büyük 
sinden çok memnun oldum. Orad<'ki ar- bir eser olduğunu, fuarın heyeti umu
kıada.şrar iyi çalllŞllUŞlar ve çalışmaktadır- miyesile her sene Türkiye halkının bi 
lar. Ayni netice'leri İzmirdeki müessesa- ricik t~plantı yeri haline geldiğini İz
iımızda da .gördüm. Fuar da çok güzel - mire ikinci bir sürat postası ilave ecli
le.şmiş ve ilerrami§tir. Gezdiğimiz yer • lerek İstanbul - İzmir volculuğunun 
i~rde sıcak 90k olmakla beraber, yürek - kolaylaşacağını, fuar münasebetile ge 
tere !era'h!lık veren bu eserler sıcağın looeklcrin 1nıenlerdı? istirahatıerinin tc -
1'nad'di tesirlerini unutturdu. min olunıac.ağını söylemiştir. 

Ziraat Ve'kaTeti Manavgat sularından Vekil bugün lzmirden ayrılmış -
istifade etmek i'Cin büyük bir kanal aç- tır. 

SON POSTA 

1 ingilterede 145. 000 eski 
bahriye zabit, efradını 
manevralara çağırıhyor 

Londra 24 (A.A.) - Hükı1metin bah
riye zabit müte'kaidleri, ihtiyat zabitleri
nin bir lasmını Ağustos ve Eylfil ayların
da yıaıptl'aoak :müştıerek deniz ve havama 
nqvrolarma iŞtlııa.k etmek Ü7.Ere davelt 
e!lmesi !kıararı üızerine bu devre esnasında 
himıettc bulunacak olan zabitlere, balı • 
riye efradının ve batırlye silfıht>ndazları
nın yclcfı.nu, talh.m.in edıldiğine g;ire, 
145,000 kişiyıe baliğ otacaktır. 

Bundan başka Ce'bclüttarıkUıkı topçu 
~ nakliye kıt'ralarının takvıyesı=ı.c ka -
rar verilmiştir. Bu kararın tatbıki içın 

gönüllü kayd.ııia ~aşianmıitır. 

- .. -~ .... ~11!"'-
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Almanya, Lehistana 
taarruzu E ylOI 
ayına bırakmış 

Paristen bildiriliyor: 
Serlinde bulunan ecnebi müşabid -

Ier Fiihrerin birkaç gün evvel bir ge
nel kurmay toplantısına riyaset etti -
ğini ıhaber almışlardır. Bu toplantıda 
General Haller Pofonyaya yapılacak 
umumi bir taarruzun planını anlatmış 
tır. Rivayete bakılırsa bu plan şimdi 
tamamdır. Yapılacak şey sadeoc han
gi tarihte tatbik edileceğini tesbit et -
mekten ibarettir. Ve toplantıda sadece 
bu nokta konuşuimuştur. 

e lngiliz - Japon 
anlrışması 

Sayfa 3 

E 

Yazan· S t>lim Ra~p Em~ 

~ ylardanbe.ri İngiliz - ,Tapon 

~ münasebatı J1.enne derin bir 

aksi tesir yapan Uzakşark meseleleri. 
bundan birkaç gün evvel, iki devletin 
Tukyoda vardık.lan netice ile, iptidai bir 
hcı şekline iktıran etti. Bn münasebetle 
her iki tarafın iihar ettiği memnuniyete 
bakılacak olursa, elde edilen itilaf esaslı
dır. Fakaıt ahvalin inkişafına ve Uzak -
şark vakayiinin muhafaza ettiği şekle gö
re, bu itiliıftan lbüyük bir netice beklen
miyebilir. Qünkiü: Japonyanın İngiltere
den isteği ıbilıhassa şunlardı: 

1 - Çindeki hali harb vaziyetinin tas
dik ve kabulü. 

Gene rivayete göre Führer Alman
yanın Fransaya Alp dağları zirvesin -

Ber1ın 24 - Polonya D~mı:ıg hududun- den İtalyan toprağına inmek imkanı -
da yenıi bir hadise olmuştur. . m vermiyecek bir şekilde hareket et • 

Leh-Danzig 
hududunda 
bir hadise 

2 - İmtiyazlı İngiliz mıntakasında Ja
ponyaya müteveccih aleyhdarlığa müsaa
de edilmemesi. 

3 - Şan,g-Kay-Çeke yardımdan fera -
ğat olunması. 

Bugün saat 14,30 da, Renneberg cı - mesi noldai nazarını müdafaa etmiş -
vıarında bir Polonya müCre.zesi, hududu ı· 

b" k. ır. 
geçerek Danzig ara-ı\sı dahilinde ır .. 1 - Genel Kurmayın kanaatine göre 

Japony-anın Çine karşı iki scnedenberl 
giriştiği hareketi, Miltetlcr Meclisinin bir 
azası ve Uza'kşarkta azim menfaatler sa
hibi bir devlet sıfatile açık bir tecavüz 
saymak m~buriyetinde knlan İngiltere, 
Ja.ponyıanın bu taleblerinc uzun zaman 
mukavemet etti. 

hxm~ .kadar ~rmi~tir. P~~nya mili = İtalya el'an zayıf , birçok noktala.:
re7.esı, fbir Danng rnufreze,,ı ıle karşılaş d çürüktür ve Fü.hrer Lehistana hu-
mı:ş ve ateş açmıştır. H.fıdisede ~arala - c~m ettiği takdirde Fransa ile İngil -
nanJ:aır ol'up olmadığı henüz malum de - t renin yıldırım süratile İtal ... 
ğildir. Po1.on)-•a müfreze:i, bilahare Polon ); . vükl;nmelerinden korkmaktadır. 
ya araz.isine dönmüştür. ax~~n generalleri Lehistana hüıcum 

Fakat bir taraftan Moskovn müzakere
lerinin bir çıkmaz içinde kalması, diğer 
taraftan Japonyan.ın UzakşaTkta, bilu -
mum ecne'bi menfaatleri aleyhine hare-Sovyet _ ·ıng·ıı·ız için en müsaid Ağustos sonu, en ni-

hayet Eyllıl başları olmak üzere tes-.. 1 • hit etmişlerdir. Fakat Hitler bu vazi - kete geçmek tehdidind4.? bulunması, İn -
giltereyi, fiili olarak kabul ct~k mecbu
riyetin<le kaldığı bu vazıy•eh, hükmerı de 
kahule SIC'Vketti. 

gorUşme erı ye~te hücum za:nanını. mot.örlü Alma~ 
.Ma:.'1'ov.a 24 (A.A.) _ Bir saat bir çey- kıt alarmın Le~istan~a 1?1anevre yapa 
k .. _. .......,... ı d"nkü görü~me - bilmelerine el an musaıd olmakla be -re ~vam e .... >.&.j' o an u ll" • • Fra İ ·ı· Bu suretle İngiltere: .:ı- .. • '·--ı nn normaı surette ra·ber Italyaya bır nsız - ngı ız w::n sonra muzaNCıc:: e . d ·· ·· ı Ey 

iler'leım.dkte olduğu ve yakında yeni bir hücumu için gayrimüsai:. goru en.. • 
top1antı yapılacağı öğrenilmiştir. lul sonlarına talik etmeyi daha mu~a-

1 - Uzakşarlctaki menfaatlerinin Ja .. " . pon tecavuzune uğramamasını; 

Molotıof He göri.işıiikten sonra Seeds. sib görmüştür ve böyle karar vermış
Nagıgl:ar w Strang, keneli aralarında da tir. 

2 - Japon.yada ve Japon istildsı altın
da !bulunan Çin topraklarında kendisine 
karşı hasmane hareketlerin nihayet bul
masını temin etmiş oldu. 

görüşmüşlerdir. 

Dünkü görüşmelerin netıceleri Loiı -
chıa ve Parise bildirilmiştir. 

ispanyada yeni 
karışıkhklar mı? 

I.io.ndra 24 (Hususi) - Dahili harbin 
d!oğurdu.ğu felaketlerden henüz kurtul -
mamış olan İspanya, yeni bır keşmekeşin 
arifesinde bufonmaktadır. 

Times gawUesinin Hendaye hususi mu
habirinin bildirdiğine göre, İspanyada Ge 
nerol Yaguc tevkif olunmuştur. 

Sevilde ciddi kıaı'ışıklıklnr başlam~c:tır. 
General Queipo efe L?ano'nun Pirene • 

hududunu geçerek Fransaya iltica ettiği 
söylenmekıtedir. Fakat bu son haber. he
nüz U"eyyüd etmemiştir. 

BuJlgQS 24 (A.A.) - General Queipo 
de Llano, halen Burgosda bulunmakta ve 
bir otel'Oe otur.maktadır. 

lngiliz Mil'i Murafaa erkam 
topland ılar 

Londra 24 (A.A.) - Roordinas -
yon nazırı Ohatfield, harb levazım na
zırı Burgın · harbiye, bahriye ve hava 
naz.ırlaıııı. Hore Belisha, Stanhop<> "e 
Kingsley Wood, İmparaoorluk genel 
kmr.\cıy baŞkanı General Gort ve hava 
mareşali Curil Newal, bu sabah Baş -
vekalet dairesinde ~}anmışlardır. Bu 
toplantı bir saatten fazla sürmüştür. 

Kral Zogunun Arnavudluktaki 
malla.rı müsadere edildi 

Tirana 24 'A.A.) -:-- Kraliyet karabi 
Tirana 24 (AA.) - Kraliyet Ka -

raıbinere'leri başkumandanının riya -
setindeki komisyon, Kral Zogu'ya ve 
\akın nıü~avirlerine aid bütün malla
rın müsaderesine karar vermiştir. 

ilk üzüm lzmire getirildi 
İzmir 24 (Hususi) - Senenin ilk :jzüm 

mah ulu bugün mens1m!e ~enernen ka
zasının Dalen köyünden İzmirc getiril -
mtştir. Bu mahsulü müstahsillerde!l Meh 
med Üral y-etıştirmiştir. Boırsaya getiri -
len üzümler tetkik edilmiş ve beğcnil -
miştir. Üzüm pryasası 22 Ağustosta açı -
lncakıtır. Rekıolte fö,OJO tondur. Incir 
pivasası ise 18 Ağustosta İktısad Vekili 
tal'aıfından açıl:acaiktır. 

Halayda bayram ayni 
heyecanla devam ediyor 

Fakat bu itilafın realiteye uymıyan ta
ır.a.flan mühimdir. Zira, Çin parası. bü -
yük miky.asta İngiliz bankalarının ga -

(Başta.rafı 1 inci sayta.tıa} rantisi alhndadır. ES!d Çın dolanna kar-
d'et irinde anavatana iltihak bayra- Şl kendi parasına bağlı yeni bir Çin pa 4 

ve saa "'3'-· ih ed J bil' - k tes'id ettikl'erini bildırmiştir. Tel - raSl raç en aponyanın en yu e-
mını li k" ç· dol -ıd- k . B :af dur: ı me es ı ın ıannı o urme tır. u f ayı:Z Bay Faik Ôztrak. Dahiliye Vekili son itilaf ile İngiltere, J aponyanın bu kn-

( Ankara) narını tasvib etmiş olu~r ki buna akıl 
23/7/939 saat 11,40 dan itibaren bütün erdinmek güçtür. İtilafın diğer kısımlar 

Hatay toprakfarında yalnız mukaddes nın tatlbiki İn.giltel-e için zor bir şey de -
'I1ülrk baıytroğı da1galarunak.ta ve bütün ğ.ildir. Çünkü, esasen Şang-Kay-Çek or
Haıtı:ıy hal!ln ccşkun tezahüratla Türkiye dularnna yaptığı iddia edilen yardımda 
cümhuriyeti ferdi olmak bahtiyarlık ve Japon orduswıun azami düşmanlıf;ına 
saadeti içinde ibütyük bayramını yapmak- maruz kalan İngiltere, bu husustaki mua
tadır. ventini id~e ettirmek için dolambaçh 

Türk cümhuriyetinin bu yeni vilıiyeU yollar bulabilecektir. Buna mukabil me
ha11kınm aziz duygul&nnı ve emsalsiz sc- serenin asıl nazile olan tarafı, iktısadl 
,'linçlerini sayın Vekilimize arzeimekle cephedir. İngilterenin, bu itilaf ile mad-

bahtiyanm. di menfaatlerini nasıl telü edebileceği -
Hatay valin 

dir !ki işin asıl mraklı safhasını te§kil ~ 
~ükrü Sökmensıi.cr 

diyor. 
Vekil bu tol yazısına şu cevabla mu -

kaıbc1ede 0butunmuştur: 
Bay Şükrü Sökmensüer (Hatay valisi) 

Türk ')ıtmhmun aynlma:z: bir parçası ta o1an Adıana tüm kumandan. Kemal, 
olan .aziz Hat.ayın anavatana her türlü t:aık.viy~li ıalay kumandan muavini, Ha -
anzallardan ari olarak k~muş olması- mid'iye kumandanı ve siil>ayları, kayma
nın vurdiği saadet içinde gösterdiği yük- kam ve Parti erkanı hazır bulunmuşlu
sek duygul:ardan dolayı takdir ve şük - dır. Ziyafet çok samimi bir hava içinde 
ra.nta mü~ Hataya bahtiyarlık, geçmiştir. 

size de .bah:tiyarhk1ar dilerim. Ziıyafet:in sonbrında Parti baŞkanı ta-
Dahıliye Vekili ııafmdan tüıı:n kumandanına ve ardumu-

Faık Ôztrak zun asil 'bir cüz'ü olan bahriyelilerimize 
Antakya 24 (A.A.) - Büyük Mıllet İskenderun h.alkı namına beyanı boşame

Mcclisi ve Partıi mümessilleri, dün öğle di ~ teşekküı'l'erde bulunularak kurtulUf 
yemeğini misafir butundul()arı Defne o- lbayrammıda aNlIIU2'Jda bulunmalarından 
telinde )"e'IlliŞlerdir. Y emekre vali Şük - dolıayı sürur ve heyecanı üade edilmit
r:ü Sökmcnsuer, Korgenerall M. Erguder, tir. 
albay Şükrü Kanatlı. Hamidive kuman - Bu nutlka cıervıaıb veren tüm kumandanı, 
danı da bulumnuş, yemekte~ sonra da Hat.ayın- lbu mes'uıd gününde burada bu
Musa dağına gidihniştir. Iunmak lba!lıtiyıaTrtğına nail olduğundan 

Ak a:m Parti tarafından Defne otelı - dolayı gere!k kendisinin ve gerek bahri -
nin b .. ~nde büyük bir gardenparti ve yelilerimizin ne kıadar ~inç duysalar az 
rilmi.Ştir. ol!duğunu csöylemiş ve an.avatana kavuşan 

Antakya dünkü gecey.i derin bir sevinç Hatayı.n saadet ~ refahına kadehini kal· 
içir. de geçirmiş. h€r taraf donatılmış ve dumış ve bu .bayram şerefine içmiştir. 
ön~C"l'in&e davul zurna olduğu halde halk Hataya yirmi senedenbeıi ilk defa ge-
şchri hemen sabaha kadar dolaşmıştır. 1~ lbah.ni)\ci'ilerimizin İskendeırundalld 

İskenderun 24 (A.A.) - Dündenberi mcraısime iştirok eden si.ibay ve efradı 
İ ke derun limanında bulunan Hamidi - hri gererken halkın yer yer samimi te
)e mekteb gcmi3i sil!bayları şerefine, dün zahüratile !kaT.Şılanmaktadır. Hamidiye 
İskenderun Halk Partisi tarafından Par- gemimiz dalha lbir hafta İskenderun li -
ti binasında 50 kişilik bir öğle ziyafeti manında kafacaC::tıır:. Halk, .akın akın gıe
verilm.i.ştir. Ziyafette bumda bulunmak- mimizi ziyaret etım.ektedir. 



4 6ayfa SON POSTA 

Heybeli yangınında 3024 1 fi~!~:rdeY:P~~::k 
çamın yandığı tesbit edildi d~!:b::1.::.~1:~~= .:a: 

d messlli dün belediyeye müracaat et -Yanan saha yüksekte olduğundan yangın esnasın a miş, şehirde elektrikli modern fırınlar 
sudan istifade edilemedi yapmak istediğini bildirmiştir. 

Aksarayda bir frr1ncı bu firmaya 
Hcylbellde bin?eroe çamın yanmasile ()l"lllan km-uma bölüğünden on beı kJfl • günde 3 bin ekmek çı'k.aran elektrikli 

Je1ılceleMn müessif yangının sebebi he- lik bir miifre7)enin daimi olarak bulun • bir fırın yaptırmağa karar vermiştir. 
DÜZ an?aşıfama11llıŞtır. Yangın saat on bir duruiması kararlaşmıştır. Beyoğlwıdaki fırıncılardan ikisi de, 
buçukta başlanuş, on yedi bu~ğa kadar Yangın bittiği ve tahkikat başladığı sı- firmanın mümessili ile temas halinde
sür.müştür. Bu müdd'et zarfında üç hek- rada i.kinci lbi:r yangının bqlamakta ol • dtrler. 

tarlık arazide üç bin yirmi dört ağaç du:ğ'u görülmüştür. Bir kadının kahve pi- Almanların şehirde yapacağı fınn • 
yanmıştır. Yanan ağaçlardan bir kısmı - şirdiği esnada sıçrıyan kıvılcımla batlı - lar matlO.b neticeyi verirse, bu tarzda
ıım tekrar filizlendirilmesine ~An ~ö- yan bu ikinci yangın derhal söndürül - ki :fırmlar çoğaltılacaktır. 
riilmektedir. Ağaçlaroan ekserısı on dort müş, kadın yakalıanmIJtır. • • 

-.ntim kıutrundacfır ve bir kısmının kut· t.st'aılbul itfaiyesi. takviye edilecektir. y enı yapılacak lımanlar 
ru on dört san~.~en ~karıdir. b YenidEn Avrupadan yüz seksen bin lira- hakkında tetkikler 

Yangının büywnesıne .!usuzluk sebe hk tesisat getirilecektir. Mevcud tesisat • 1 d• 
o?duğu yolundaki iddialar alAkadarlar ta· ıslaih olunacak, itfaiye neferlerinin mik- netıce en ı 
raıfmdan yersiz bulunmaktadır. Orman ğ-v·" kt Yeni yapılacak limanlarımız hakkın . yıkt tan 90 w·wıaca ır. 
yangınlıan civann~ki ağaçların 1 

- da tetkiklerde bulunmak üzere bir 
nlması ve hendekler vücu.de getinlmesi Karacaahmdde de dOn 65 müddet evvel şehrimize gelen İngiliz 
~ söndürü.lmekte olduğundan, .ev- aeni yandı ' Gip liman müessesesi müşaviri M . 
.-elld günlru yangın da ancak bu ıekılde Hey!beliada Çam limanı yangınından Biner, dün şehrimize dönmüştür. 
ll'ndürlllE;bilıniştir. · sonra dün d~ Karacaahmed mezarlıbnda fngtllz mümeBSili Nafıa Vekili Ge -

Yangını halber alan itfaiye müdürl'üğü bir yan:gın çıkmıırtır. Yangın saat 13,~0 de neral Ali Fuad Cebeeoy ile kömür bav 
C1en.h yangın vesaitini. ihtiyatlarile bera- mezarlığın ,ehicfltk kısmındaki sahadan zasında yeni liman hakkında tetkikler 
ber Heybeliye gön~rmişse. de, yanan a- çıkml§ ve dEnhıal 'O'sküdar itfaiye grıı • yapmış, müteakıben Tra'bwna giderek 
façlıann Adamn murtefı bır noktasında na mal'Omat verilmiştir. 'O'sküdar gru- Tra.'bzon limanının vaziyetini de ince-
bulunması yüz.üın~n sudan istifade et - pu ]_ d k:1_ • ge- lemiştir 

pu bir.Aaç a l.Aa sonra yangın yerme · 
inek ka.bll olamamıştır. Iere.k faa~tc BeQilllf ve 4900 metre mu· M. Biner, yarın Ankaraya dönecek 

Yangınla yakından allkadar olan va- bbaı ah da!h.i.li d k" otl tamamen ve fzm.irden Ankaraya avdet edecek 
• w belediye rei:si LQtfi Kırdar bizzat A- ra 65 

5 ~ d k~:n 1 yan:ıctan sonra olan MünakalM Vekili Ali Çetinkaya 
İ?a:f\l gitımş, tafhklk.d t!JSnuında hazır ve serV'l e " .. . .. .. ile Trabzon, İskenderun ve kömür hav 
buhınmuş, alAkadarlardan yangın hak - yangın saat 16 da sondurlilmüştür. Yım- zam llına.nlan hakkında gijrü.şecektir. 
kında izahat almıştır. gı.nın lbu civ~rdan g~n .yolcu~a.r tarafın- İngı;tiz. mümessili Ankaradan 80nra 

Hey!bel'ide altı çam bekçisi vardır. Bun- dan at~an sıg~a ateşinm tesırıle çıktılı tekrar şehrimize gelecektir. Yeni ya -
ıarm aazy'lSJ 90ğ'altılaoakbr. Aynca Adalar zannedıllnekteıdir. Zabıta Y'angın hak - pılacak Umanlar hakkında kat1 karar 
~ymakıamı Kemalin deltıltlle çamlıkta kında tahlt.fkata l>a.Jlamıştır. yakında verilecektir. 

Pollate: 

Bir yaG fabrlkaaının kazan• 
patladı 

Dün akşam Bom<>nti yağ fabrikasın
da büyük bir yangın tehlikesi atlatıl. 
anıştır. 

Deniz işleri: 

Umanlar Umum MOdOrD 
Şileye gitti 

Devlet Limanlan İşletme Umum 
Müdürü Raufi Manyas, refakatinde 4-
darenin fen heyeti azalan ıbul'llnduğu 
halde, ,evıvelki gün Şileye gitmiştir. 

Saat 19,50 de fabrikanın yağ kaza- Limanlar Umum Müdürü t'starubulla 
Ilı birdenbire ;patlıyarak, yağlar alev Şile arasındaki bütün sahildeki tahli -
almış, ateş fabrikanın diğer kısımlarını siye ve fener teşklllrtını teftiş ve tet -
118rmak istidadını göstemıı.,ttr. kik ebn~ ve tahlisiye müretrobatına 

Derhal itfaiye haberdar edilmiş ve ant roket tecrübeleri ya.ptırmı.ştıı-. 

/angın mahalline yetişen Beyoğlu it- iki amele havaaazile zehlrlendl 
Jaiye grupunun gayretli çahşmasile a- Telefon İdaresi amelesinden REşid 
~ büyümeden bastırılmıştır. Yangın ve İsmail, dün Osmanbeydıe telefon 
'.ıfO dakika kadar devam etmiş w bü - kablosu tamir ederlerken havagazi bo 
,Uk bir hasara meydan verilmemiş • rusundan çıkan gaz.leııle zehirlennrlv
ttr. ler ve bayıgın bk halefe Şişli Çocuk 

Hadise etrafında zabıtaca tahkika - hastanesine kalıdmlarak tedavi e.ltına 
la geçilmiştir. alınmışlardır. 

istanbnl meb'nsları halkın 
dileklerini tesbite başladılar 

Edirne ıslahevinden 
istanbula getirilen 

çocuklar 

Temmuz 25 

Geçen seneki rekoltenin 51 milyon kilosu satıldı, 
7 milyon kilosu müstahsil elinde kaldı 

g39 yılı :tütün rekoltesinin ~umiyetjMıntaka sanayi müd~rü Halftk da ı!~ 
iUbarile iyi w nefi3 surette yetişmekte geç vakte kadar sergıde meşgul o . . Ş 
dlduğu iSUhsal mıntakalanndan alınan ve serginin noksanlannın ikmali ıçın 

lt\mattan anl"'""lmaktadır. alakadarlara talimat ve~tr. 
ma ~~~ ·ın · 
~ mıntakasında bu sene geçen sene- Yerli mallar ser~sinin mı. sa~ayı. 

den noksan mal eklldiği ve fakat son in izılkişafını tamamıle tebarüz ettıre -
~urların hastalıkları önlediği ve bu cek mahiyette o~ası için büyük me
sebeble relkoltenin gıeçen seneye muadil sai sarfedilmektedır. 
olacağı tahmin · edilmektedir. İştirak etmiyen firmaların da işti -

Geçen sene en yüksek istihsal yapan raklerine imkan vermek üzere tehir e· 
lzıniır mıntakasında 16,4, Manisada 9,1, dilen seııgiye, milli sanayiin bütün 
Muğlıada 5,1. Bursada 1,9. Aydında l,e, şubelerinin iştirakinin teminine çalı • 
Baıltltesrroe 1.6 milyon kilo tütün istihsal şılmaktadır. 

edilmişti. Serginin bugün son hazırlı-klan va-
!stanbu1 mmtakasın.da bu _sene a~5o li ve sergi komitesi tarafından bir ke· 

dekar araztye tütün ekllmiştir ki. ~ih- re daha gözden geçirilecek ve yarın sa 
sal miktaıu geçen sene~ nazaran yüzde at 1 7 de merasimle açıJ!acaktır. 
~ fazla 01.aca!ktır. • M dU U ld" Saınmın, Bafra, Alaçam, çarıamba, Sanıyı Umum U r ge ı 
SinOb, Gerze vıe Güm\lfhacıköyde 13,000 Sanayi umum müdürü Reşad, dün; 
dekan mütecaviz tütün ekilmiştir ve bu- .An'karadan şehrimize gelmiştir. U -
radan 14 milıyıon kiloya yakın tüıtün is- mum müdür şehrimizde bir hafta ka- ' 
tihaaı} edilecefi muhakkak görülmekte- dar kalarak, tetkiklerde bulunacaktır. ' 
dir. 

Geçen sene Tra.bzonda 3,3 Samsu1'" 
da 2.~, Batrada 2.4 milyon kilo ekilmişti. 

En nefis tütünleri yetiştiren Bafradıa 
Ankara borsası 

satışlar 221, Samsunda 195, Alaçamda L-A-•_111t_-_Ka_pa __ nq_na_ııan __ 24_-_1_-_9_39-"1 
160, Niıksarda 140, Erbaada 120 kuruştan ç E K L B B 

yapılmıştır. L----=-----r--A-oılı ___ K_a-pa-n-ıı-ı 
Bu.ıra :mu'.kabll Artvinde tütün fiatları 1 

nd.ra ıi.V8 li.'18 
91>'k dilşMc ohııuş ve bu havali tütünleri NeT _ ~otll 12e.6s2a ıJG.6826 
2~, Aydında 87 kuruştan satıllmftır. Parll 8-'66 J.166 

D1ğler mıntakalarda tütün satıfları 45- Mllt.no 6.66 O.H 
96 kurıuş arasında temevVüç etroi.ftir. cennr• 28.695 28.593 

AmMteradm fı7 .9'1 tn .91 
~en "11 31 tütün mıntakasında 58 Berlln · G0.8025 I0.80l5 

rn11fyıon kiloyu müteooviz tütün istihsali- Br11Uel 2u2 21.5ll 

ne mukalbil, bu yıl bunun 60 milyon ki- Atln• ı.0826 ~~~5 
1oyu teoavU:z edeceği kuvvetle tahmin e- BotJ• 

4
1.:,

5 4
•
3876 

.su- ...J! ... edir. rac ı• ""• ı.u.ı.nroA11 Madrld 14.086 ·-
Ya.lruz istihsal edilen tütünlerden varvava 18.&Zli 23.8425 

mtıstahsil elind€ 6,630,000 kilo kadar tü- eudapeııt 240·~~ 24•6& 
hsil' ... vu 0.906 «in k~ ve bu vaziyet m'iista ı 61- Blikreı 

2
.s

925 1
.
8925 

kmtıya düşlirmüıştUr. BeJ.ın,d 84.62 84.62 
l dıu ,, ,.., De- Yok.ohama o 555 80.565 Geçen seneki P ya.sa rgıunJ.'llaw Stokholm 8 · 

nf2!IB. havalisinde istihsal üzerine de tesir L\.t:::o.ü:=o:::T.:.• ____ :__:ı.s_.90 ___ 2s_.90_-t 
etmiş ve bu mmtakada bu sene daha az 
tOtt1n eldlm:tştir. 

Sem zamanlarda İnhisarlar İdaresinin 
ba.JiJ. mmta'kala.rda yeniden mülbayaa fa
al~tne geçt@ ve bu faaliyeti artıraca
ll lıakkındoaki haberler mUstah8il üzerin
de çdlt ~aid :tesirler yıapmıştır. 

Gıda maddeleri satışı için 
bir hal yapılacak 

ISTIKRAZLAK 

Açılıı Kapaaıı • 
Ttlrk borcu I peıın 

• • l'D • 
• • ı ndell 

. ............................................................ . 
Satiye tahkikata yeni bir 

Ha1*!r all.~a ,iÖI'e İstanbul Bele- Satiye ~lsuzluğu etrafındaki tahki-
cfiyeei oehrln muhtelit semtforlnc:te da- kata adliyece devam edilmektedir. 
ltlım§ olıan ve ekserisi gayri &hhl bulu- Hadisenin Müddeiumu.nlllikçe talı • 
n.an yumurta ie yerlerinin tevhidt etra- kik mevzuu olan yeni bir safhasile a • 
fı.nda tetkikat ya,pmak.tadır. 18.kalı olarak, maznUnlardan Talhir 

· safhaya girdi 

Esasen Tutan'bul Belediy;:ısl ötedenberi Kevkeb, dün adliyeye götürüilınü.şfür. 
fJlda maddel~lnin bir halde satışı nok- Tahir Kevkebin, bu yeni tahkikat saf.
tal nazarını iltizam etımekte, sebze hali- hası etrafında Müddeiumumilikçe ifa
n.in tnşas:ından oonra bir hal daha yaptı- <lesi alınmı.ştır. 
N.rak zeyt1n. ıeytinyafı, patates, kuru İkinci tahliye talebi de reddedilen 
~ala.r, yumurta ve benzerJ gıda mad- Yusuf Ziya Öniş ile mevkuflardan mü 
de'lbrinin e.1ım satımının bu halde yapıl• hendis Neş'et Kasımgil, dün asliye 4 

Iılahevi çocuk?anmn Taksim 4bideBint masım tasavvı.ıır etımekte id1. Uıncü ceza riyasetine müracaat ederek 
koydu.klan tel4ınk Eminön~ ne Gazi k5prüsU arasındakJ mevkufiyet kararına itiraz ebnişler -

Meb'tular hal1e1 dinlerlef!ken 

·. (iimdiye :lcı*!ıar Edlrnede Islahevhıde saha.d.a yapılacak olan ticaret sarayları dir. 
&'ahı bellerlne w cemiyete nafi b1Nr u- meyanında bir hal daha inşası etrafında Mahkeme reisi dosyayı tetkik ettik. 
JAt1 o1!ara.k Jldt'fıtlrilmeleırine: çıahşılan tet'kikııtt icra edillmekted1r. ten ronra, bu itirazın reddine karar ver 
~ çıocııkl&r için Kızılcahamamda İlrtanlbul Ticaret Od'as:ı. yumurta işle- mi.ştir. 
modera bir llilllhev.l tesis edilmi§ti. ıwn ~'!erin bir arada toplanmasını ve Tahkikatın, bugünlerde yeni mese • 

Edirne :r.1:ahevindeki oocuklar&ıı llO 1*ı binada 80ığuk hava depoları, yumurta leler ortaya çıkaracağı anl~ılmakta • 
11 d6lı trenJie ,atırimiu ael{ııişler ve Tak- fıflemıe yerleri, yuıhanelor bulunmasını dır. 
an OOnlburl~t lbi.desi.ne giderek bir :Belediyeye teklif etın:l.ştir. ._ ......... - ..... --..................................... . 

~Ienk lroy.muflatdlT. l3u -·--~- milhtm bir ihraç emtiası 0 _ ISTANBUL HALK 
afiı-edil ocıuk G~Çw.e TIYATR08U 

Dlln fehrim1zde mis en ç • lan yumurtaların daha iyi §art1'ar dahi- Kenan Gnler ve 
lar bugön trenle Anlrarays sevkedilerek Mnde iflen~ ve yumurta ihraç nizam- arkadafllln 
yeni W mKldlsm. binada yeni ve genif bir nıamesine ~ müNkabenin daha kolay- Bu aqam Be1kos iuele 

-fki!l'tl\a yetiştirileceklerdir. lıkla icra edi'leoeğl ileri süriilmektecllr. ıraı:ino11ıada 
İstanbul meb'ıwfiarı diln Be,oilU vel Haiksvi binasilo iki nt mekteb binuı ,.ı- DDn Merpu9cul11rda bir yangın oldu 

lk'şikt.Clf balkmm dileklerini dinlemlfler- PJ]masım, kar.a dahUlndeki )'Ollann ta • !Evıvelki gece yarısmd:n sonra ;J:~ 
6fr. Saat iki buçukta meb'usla.rdan Abl- mh- edilmesini lltemiflerdir. Halktan bir ~arda BıematonYako mm 17 
d1n Dave.r General Khıın Karabek.lr Go katında hırdavatçı nun ve 
,,__., Haliı Şi ... "" · u ,· " kaçı iile.rinden Ç'lkanlintf oaduklarından Falğin 18 numaralı artli~lerinden 

Yu:rm.ıma ti()aret nrayının Belediyeye 
senede 40,000 lira bir varidat temin ede

MEMIŞ ÇELEBi 
Tarihi komedi 8. P. 

oefi ve bunun inşa masrafını ka11ılıya- ---------------, 
mk, az zamanda in ta masrafını amorti E O E T 1 YAT R OSU 

~"""' nam, •J1Jla naram t'leı. Ar ••• n .. A • ..._,___ hol inin • d dil :l,.,,.f...t 
11 Kfuni A1kyıUz. İlbrahim AlAed.dJıı etıkr<ı .,...--yet etmiş. ı.qlUl(U ~er ıa e e ~ yangın çıkmıştır. Yangın gece OO.n.~ı 

~ anbışılmaktacbr. NurJ Genodur 

Al'i, Fa.ldhe, Hamdi evvelA Be.tkta, m.eatne deMlet olunmasım meb'.uslard'an tarafından derhal itfaiyeye ~r ve -
ve arkadaflarl Yerli Mallar Sergisi yarm Bu alrpm 

Ha.ınrevm. girtm.işl.rdir. rica etıınt;Ienc:Hr. rllmiş ve her i'J? ardiyedekı eşyal.ar · 
Meb't.ıSW- l:Beşlktapa Parti erkanı ve Mefb'uSlar mütıeıakibtn Beyoğluna gicle- kısmen yandıktan sonra s'Öndür:Ulmü~ Vali Ldtfi Kırdar, dün Galatasaray-

açı il yor Oılı:üdar Beyleroıla 
balıçeai nde 

Şek1pirln l>lmeı e1eri 

haılk tarefından karyıla.nmışJardır. rek, Parti binasında Beyoilu balkının tür. Yangının sebebi henüz anlaşıla - daki yerli mallar sergisine giderek, 
Halk me'b'uıSl.ardan Be§lkbıjta Parti, lh\iyaçJ.arııu din~rdir. mamıştır. ser{li hazırhklarıru gözden geçirmiştir. 

OTELLO 
Murad Şamil nryetul 



2S Temmuz 

İki Vekilimizin 
lzmirdeki tetkikleri 

Hilal istasyonu civarında bir gar santral kurulacak, 
/ ziraatçiler için de bir kurs açılacak 

~Urgud}udan yazdııY'or: Memleketimiz yeni ve güzel bir binaya daha ka
na muştur. İzmir - Af) on hattı üzerindeki istasyona mükemmel bir gar 'bi
V ~· ~apıLmıştır. Bınanın küşadı memleketiımize şeref veren Münakalfit 
dJ.e ılımiz Ali Çetinknya tarafından yapılmıştır. Resim, binayı göstennekte-

r. 

SON POSTA 

1 izmitte bir gun içinde 
dört feci vak'a oldu · 

Sayfa 1 



1 H adiseler KarflSlnd~ 

Nasll sönerdi? 
M eraklı; Heyllldıfadadaki çam 

(YIDlgınını haber almış.. Bana 

geldi: 
- Nasıl oldu da söndür~diler? 
Dedi. 
Yangın hakkında okuduklarımı ha-

tırladım. 

- Ateş fundalıklara sirayet etmiş, 
!fundalıklar tutuşınıca ale\OO:r oradan 
ağaçlara yükselmiş .. 

Sualini tekrarladı: 
- Nası1 oldu da söndüremediler? 

- Ağaçlar çıra kütükleri halinde bir 
anda parlıyor ve mahwluyorlarmı.ş. 

Tekrarladı: 

- Nasıl oldu da söndüremediler? 
- Düşün bir kere otuz beş bin met-

re rnuralfuaı bir saha .. Gerçi itfaiye çok 
çalışmış, halk itfaiyeye yardım etmiş 
amma, ne yaptılarsa heySi nafile-

Tekrarladı: 

- Nasıl oldu da söndüremediler? 
Artık sıkı1rnıştım. 

- SöndüremC'diler işte, sen gelsey
din söndürseydin.. Samrg1..arın sulan 
boşaltılmış. Dirhem su buldularsa sar
fetrnlıller. Ne yaptılarsa ~· 

Tekrarladı: 

- Nasıl oldu da söndüremediler? 
- KMi artık. 
- Söndürmek sanki o kadar güç 

müydü? 
İyiden iyiye kız:mı.ştım: 
- Senin kadar killlS€ düşünmedi de 

~1 '? 
6 , mı. 

- Belki! 
- Sen nasd söndürürdün? 
- Bir kova su ile! 
Bizim meraklı, aklını oynatmıştı: 
- Bir kova su ile koskoca yangını 

söndürecektin ha! 
- Evet! 
Aklını oynattığı muhakkaktı: 
- Bir }tova su yeterdi de belki de 

artardı bile. 
Bu sefer ben merak ettim, ben onu 

sövletrnek istedim. 
:._Bir kova su ile nasıl söndürecek -

tin anlat bakayım .. 
- Bu yangın orada şiş kebabı pişi -

renlerin yaktıkları ateşten çıkmış de -
ğil mi? 

- Evet! 
- Onlann yaktıkları ateşi daha 

yanarken söndürürdüm. Yangın da 
çıkmazdı. 

C Bun lan bi iyor u idiniz? =1 
60 yaşmda bir erkekegin 

ömru nelerle geçer? · ı Kolonyayı kim icad 
etti ? 

Evvelce bu sü- Kolonya suyu 
tunda bir kadı- Paul Feminis a • 
nın yaşadığı müd- dmaa bir İtalyar 
detçe uğraştığı berberi tarafın • 
~ylerin ne old·.ı- dan icad edilmiş -
ğunu bildırmi§tik. tir. Bu adam on 
Aşağıdaki rakam- yedinci asrın orta-
lar da da 60 ya§ına larmda Cologna 
basmış bir erkeğin 60 yıllık ömrünün şdhrinde yerleşmiştir. Orada c fevkalade 
bilançosudur: güzel SU> diye bir su hazırlamıştır. Son. 

Çalışma: 21 sene 90 gün 14 saat 20 daki- rn İtalyada kalan ve Farima suyu adını 
: ka, yaz işleri: 6 sene 116 gün 14 saat ıo taşıyan yeğenlermi yanına almıştır. On. 

da'kika, intizar: 5 sene 302 gün 15 saat lara kolonyanın imalini öğretmiştir. Bun 
40 dakika, seyahat: 3 sene 273 gün 18 sn- lardan Jenn Marie Tarimn on dokuzun. 
at 25 dakika, ıgaıJete mütaleası : ı sene :::13 cu asrın başlangıcında Parlste yerleş • 
gün 7 sant 17 dakika. traş: 2'.!8 g:.in 2 sa- miş ve c1mperyat# namı altında ilk ko. 
at, 52 daıkika, fntura tediyeleri: 140 gün loeyasını imale başlamış~ır • . o sıra.ıa.rda 
23 saat ~ dakika, imza: 42 g-Jn 14 saat ~tonya s~~ a~eta b t: aılenın yedı ~ • 
pa dakika, kravatını bağlamak: rn gün .hı.sarında ıdı. Kınıse onlar kadar guzel 
12 sı:tat 6 dakika, sigarasını yakmak: 12 kolonya yapamıyorlardı. 

gün 16 saat 25 dakika, düğmel~ini ara- aile Ü'zerinden y~lmıştır. fstanbuldn 
mak: 6 gün 21 saat 25 dakika. tatbik edecek o'Sak herhalde şayanı hay-

Bu hesab'Par Amerikada orta halli bir ret neticelerle k..arşılaşmz ••• 

L SLER 
"Sevgili,, gl mi 
Seviyoruz, 
Hatırasını mı? 

LBir ıgcnç kız, tabii müstear adının 
ilk harfi ile Bayan cR.~ şimdi mazi 
olmuş ve ıbir sevginin hatırasından 

ba'hsodiyor: 

- cBu genç evlidıir, bir de çocuğu 
var, mes'ud mudur, doeğil mi? Bilmi
y.annn, fakat 8 yıllık bir aynhktan 
oonra da beni görünce heyecanlandı. 

O va'kittenberi her karşılaşmada .ayni 
11ı~ duyduğunu Se'Zlyorum. 

tBenim de kalbim ondadır. Fakat 
hiçbir ~y beklediğim yok. Bir gün 
gellse, şerait te müsaid olsa, evlenelim 
d~, yemin derim. tereddüd etmeden 
iıa:ywr derim. Fakat niçin unutamıyo
r um, lhiç mi unutamıyacağım, bu şe
rait altında bir başkaıdle evlensem 
mt!s'ud olmakl!ığıma ihtimal var mı
dır?ı> 

* Aziz okuyucum, 

Evll1e~c:ı, mes'ud olmuş birço'k 
~iınse!cıin şuurlan allt:•nda, kendile-

rine o saadeti veren sevginin haricin
de, bir başka sevgi de yatabilir. Bu 
sevgi l;elki çocuklukta, belki ilk genç-

likte .gelip goçmi~, bazan da yerleşmiş 
bir gönill macerasının eseridir. Üze
rinde scne1erin ağır yıükü, ~nra da 

içinde bulunduğu hakiki saadetin çi
çeldcri bulunduğu için sönmü§ gibi-

lir, QllU his .b"le etmeyiz. ıaıtat rıiç 
beklemediğimiz bir günde o bizi bıra
kan ıkarşımım 91kıverince içimizde 
bir Sl2il duyarız, fakat yarulmıyalım, 
bu sızı bir pişmanlığın, bir hayal su-

hıtunun. 1bir fırsatı kaçırmış olmanm 
verdiği elem değildir, maziye karışan 
sevgı1iy.i değil, onun hatırasını an:ınz. 
Hani, hazan tren seyahatlerinde olur, 
İki katar bir istasyonda karşılaştığı za
man baza.n aksi istikamete hareket et
mek üzere olan trenin bir vagonunda 
gfrlümüz lhayalimiııde besleyip büyüt
tü~üz bir tipe takıiır, ah, iştf' şu 
olsaydı, deriz. fakat tren hareket baş
lamıştır, o simayı bir daha görmek 
mümkün değıldir, işte o d:ıkikada 
duyduğumuz teessüre benzer bir tc>
essür .• 

FNlf'ndiğiniz zaman, mes'ucl oldu
ğunuz zaman unutacağınıza kaniim. 
Fakat mesele mes'ud olmaktadır. 

İki genıçten ))ahsediyorsunuz. İlk 
mektubunuza verdiğim cevabda d'a 
söy!erniştim: 

- Bunlardan biri hayatınıZ1n fır
satı olabilir. fakat ikisinden hangisi? 
Ta}in edemem. tercı1ıi size bırakmak 
daha doğru olur. Söz ile söyliye\.-e
ğim şey şudur: 

- Muthitinizi genişfotfniz, karanlık 
odaya biraz rşık veriniz. Sizi düşün
meycbflirier. Hayatta her şey müm
(kündür, iıakat kendi kendinizi düşün
mek sizin için bir borçtur. 

TEYZE 
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ihtiyar bir kadın 6 aylık 
~ı ~ ~ torununu zehirliyerek Oldnrdo 
~ff • Küçük çocuğun sürür içirilmek suretile öldürüldüğü 

Yazlık rob 

tesbit e:lildiğinden, altmışlık kadın tevkif edildi 

İstanbul zabıta ve adliyesi, dün mis- meı. ki .. Çocuk kusuyor. Fakat, sebe
line ender r aslanan feci bir cinayet ha- bini bilmiyorum.» 
disesinin tahkikatına el koymuştur. Diye cevab verdi. Hemen çocuğu a
Beyoglunda Tarlabaşı1*fa Af tınbak - larak doktor Cezveciyana, oradan dok
kal sokağında oturan 60 y~ında Omor tor Fakaçelliye ~tum. Çocuğun ze
fiya isminde bir kadın, altı ayhk toru- hirlendiğini söylediler, ilaçlar verdi -
nunu ze'hirliyerek 6ldürmek töhmeti ler. Gece bastı. Gece yarısı oldu. Ço • 
altındadır. cuk, hala kıvranıyor, arada bir kusu -

Bir muharririmizin vak'a maıhallin - yordu. Artık hen kendime malik de. 
de yaptığı tahkikata nazaran, bu feci ğildim. Gece yarısından sonra Beşik
hadisenin, mahiyeti şudur: taşa giderek, çocuğun !babasını bul -

Suç'lu Omorf\iya, Tar'lab~ında Al- dum, vaziyeti anlattım. Birlikte eve 
tınbakkal ookağında 28 numaralı ev - geldik. Şehab: 
de, kızı Efstratia ile birlikte oturmak- «- Bunu karakola hqdirmeliyiz.:ıo 
tadır. Efstratia bir müddet evvel tram Dedi. Hasta yavrumu kucağıma al -
vay şirketinin Beşiktaş deposunda ça- dım. Karakola gitmek üzere yola çık -
lışan elektrikçi Şahab isminde bir genç tık. Zavallı çocuğum! Göğsümde, kal
le alaka peyda etmi.o? ve birlikte ya - bimin üstünde ve ellerimin arasında, 
şamaya başlamışlardır. Genç kadının son bir defa babasına baktıktan son • 
Şahabdan bir de kız çocuğu dünyaya ra, can veriverdi. Merkeze cesed ku -
gelmiş, ~cuğa Sehan ismini vermiş - cağımda olduğu Jıalde, girdik. Vak'ayı 
]er ve bu yavru aralarında nikah ol - anlatbk. Bize, ertesi günü gelmemizi, 

Bu ~eJ robun epoletleri arkada çap- mamakla beraber, iki genci birbirleri- hadiseyi tahkik edeceklerini söyledi .. 
rastZa.şıyor. İçinden beyaz. işlemeli bir ne daha S1k1' bağlarla bağlamıştır. Her ler. Eve döndük. O gece sabaha ka • 
b1uz giyilecektir. K emeri siyah deriden- ikisi de bu hayattan memnun ve rnes- dar yatağımda ~cuğumun cesedini 
dfr. ud olmakla beralber, kadının anası O- bağrıma basarak, uyumadım, ağla • 

morfiya bu huzuru daimi şekilde ih- dım.» 
Pratik bir örgü rop Jal etmektedir. Sebeb de, artık 6 ay . * 

lık olmuş bulunan küçük yavrudur. Taksim merkezi, hadiseyi tahkik et· 

Yazlık oldugu ıçin serin tutacak b ir 
şeyden (ince şeridden, ibrişimden) yap 
malıdır. Biçimini anlatmaya bile 1ü -
zum yok, o kadar basit. Düğmelerin ve 
sentörün tezad rengi bütün süstür. 

Ayni modeli u zun kollu'Cla yapabilir
siniz. KoUann bu şeklini hiç bozma -
dan altlanna birer dar kol ekliyecek 
siniz. Model'im ikinci şekli böyledir. 

Pratik bilgiler 
!Burun kanaımasına k:ırşı tedbirler: 

Omorfiya bir Müslümanın sulbünden tikten sonra Omorfiya:ıı.n suçu tebey • 
bulunan bu çocuğu is~mektedir. yün etmiş ve torununun katili olan 
O>cuk doğmadan eV''"'l kızını düşür- büyük ana dün adliyeye teslim edil -
mek için teşvik etmiş, fakat Efstratia miştir. Bir bacağı nüzüllü olan ihtiyar 
buna aldırı!l etmemiştir. Sehan dün - kadın, ayağını sürüye sürüye Sultan· 
yaya geldikten sonra da müteaddid ahmed 1 inci sulih cez? hakiminin hu .. 
defalar k1zına: zuruna çrkarılmıştır. Işlediği facianın 

- Ne yapacaksın bu piçi. Götür, Da- ~eni y~ni farkın~ varan Omorfiya, ~ 
rü18cezeye ver. Y.aıhud da, denize at, tı benzı uçmuş, urkek ve korkulu söz. 
kurtul. N8$1 ki, Kadıköyünde otu _ l~rle etrafına ~kkm~rak, yapılan is -
ran bir kadın böyle yapmış, ~uğunu tıcvabında v~k a'Y!' .şeyle .anlatmıştır: 
denize atınış. - Odamın içensınde bır dolab var· 

Gibi tekliflerde bulunmuş, fakat kı- dı. Y ~~ek do~a bı.,. '?olabın jçerisin1 
zı dinl~memiştir. yerleştırırken, bır kagıda sarılı olan 

N'h t C rt . .. .. ih sürıürü de, yatağm içerisine bıraktım. 
. ı aye geçen uma esı gun~ . - Artık nasıl olmuş bilemiyorum, Ço '"' 
tıyar kadın, kızının evde olmadıgı 'bır k b h" . v 1 B kt 

da h d b
"h b 

1 
k cu , u ze ırı agzına a mış. a 1m 

sıra erşev en ı a er o ara ya - . 
ta v d - ••t1 k k kı, dudaklarında kırmızı zehir parça· gm a oymyan yavruya su e anş.ı v • •• rek 
·· ·· ·· kk bat . . . to ları var. Hemen, musluga göture 1 

surur mu re e ı ıçırmış ve runu- v k d So d .. t . · a· eh· 1 · ti B" .. dd t agzını yı a ım. nra a, su ıçır un. 
nu dz .. ır emış rk. dır mu e sonrade- Fakat, bir.az sonra ~cuk kusmağa baş 
ve onen genç a ın yavrusunun ur . 

k 
•st·f tt· - . . .. .. d ladı. Bu sırada da, annesı sokaktan 

ma sızın ı ı ra e ı~nı gormuş, er- ıa· S h k kl h 1.;; 

h l d kto ~ d · ·ı·· Ü •• ge ı. e anı uca ıyarak, emen do.11: a o ra •w,o)>•uussa a, o um n o - .. .. . ı· " tora koştu. Bu ışı, ben kasden yapmış 
nune geçememış ır. d v·ı· G"" ı · ·· ·· · · egı ım. oz erım gormez, once ışın 

Efstratia, kendisile konuşan muhar- farkına varamadım. 
ririmize _€6~~l:rı ~nde, hAdisenin Maznun kadın, poliste alınan ifa • 
bundan otesım şoyle anlatmıştır: desinde de şöyle demişti: 

- Cumartesi günü saat 4 te eve gel- c- Balılq>azarı kaıpısından Mısır -
diğim zaman, yavrunun her tarafa kus çarşısına girdim, elli altmış adım yüı - · 
tuğunu gördüm. Ağzından kırmızı su- rüdükten sorır.a, bir aktara sürür var 
lar geliyordu. Baktım, yatağın üstün- mı diye, sordum. Beni içerlek bir dük- 1 

de de, dökülmüş bir şekilde, kırını~ı kana aldı. Kimse görmeden, 5 kuruş .. 
:Burun kanaması; sureti umumiyece bir madde var. Dikkat edince bunun luk sürür verdi. Bunu saçıma sürece~ 

korkulacak ibir şey değildir. Bu, çok va- sürüı_: olduğunu anladım. O zaman, tim. Fakat, yatağın fürtündeyken, ço • 
kıit uzun müddet güneşte kalındığı za- çocugumırn zehirlendiğini kavradım. cuk alıp yutmuş. Bu vaziyeti. önce 
man yüze k.rut hücumundan ileri gelir. Anneme: lçorktuğum için, kızrmdan saklamış • 
Önüne geçmek "için ayakta durup burun c- Bu çocuğun hali ne? .. Burada sü tım.> 
cFelikl:er.inize iba'Ş ve işaret parmaklan- rür var. Ne oklu, bana anlat.» Hakim Reşid, somuyu müteakıo 
nızla üstünden bastırınız. Derhal bir pıh-

Dedim. Anlamamazlıktan ...... ı.:ıi: maznun Omorfiyanın tevkifine karar 
tı txJplanır, kanama duru::-. Durmadığı 5=u 
ta3tdirde burnunuza içinde bir vey~ i!ti c- Ne bileyim ben? Gözlerim gör- vermiştir. 

Çocuğun c~sedi dün adliye tabib~ 
antipirine eritilmiş suda ıslahlmış küçük A11kıası üstü ~ yatını.,..., kollannızı z. .;-·- tara.undan muayene edildikten sonra, 
bir pamuk tampon bkayınız. başınızdan ..,.,.,_arıya uzatın ~ 

* 
J~ıı. ız. ...-vgazını- görülen lüzum üzerine Morga kaldı • 

za birkaç damla kan gider amma kanama nlmıştır. ' 
çabucak durur. Tahkikata, devam edilmektedir. ____ .. _______ .............................. . 

1 Bacaksızın maskaralıkları: Hava bombardımanı 
-Diğer bir tedbir: ------···---

.. 



28 Temmuz SON POSTA 

• 
lngiliz - Japon anlaşması Cenevre üniversitesi 

Bayan Af ete doktorluk 
pagesini tevcih etti 

nedir, nasıl oldu? 
. 

J Dpon fendi bu sefer de muvaffak ,,- .... ···············-·· .... ········--·-····-..... ······-·······---····· I .... •··-•,•••••••••••--••••••••••••••• •' \. 

B ayan Afietin Cenevreye tahsilini ikmale ıgônderlimesine karar verildiği : 
geoe Ebedt Şefin .drasında hazır bulunuyQrdum ve şimdi ünivel'Sitenin i 

senato odasında bu necib Türk kızı profesörlere tezini izah ederken gene bazı- j 

• 
olmuş ve çok mahmul 

lngilizi Uzakşarkia mat etmiştir 
rım. Türk dinleyioilerın gözleri yaş içinde ... Dalgın nazarlar salonda ayni i 
hayali takib ediyor:. Yabancı bir mu~itte T.ürk zeli ve kabiliyetinin ihraz ~ 

ettiği rnuvaffakiyet bizi daha çok sevindirecekti. eğer müessir eserini a 
görmüş olsa·ydı! E 

' ··································································································· ,,; ·····················' Y azan: Emekli General B. Emir Erkilet Yazan : ErcUmend Ekrem Talu 

T iyençin imtiyaz mıntakasın -

d.aki İngiliz memurlarının, bir 
Jap;onu öl'dürmekle maznun dört Çinli -
llin itham delillerini kafi görmiyerek 
bun'lan Japonlara teslim etmemclerin • 
den çıkan ve bu imtiyazlı mahallenin J a
Porı askeri taraf ı.ncfan ablukasına mün -
oer olan hadisenin nihayet bugün Uzak
doğuda yeni bir İngiliz - Japon anlaşmaSl 
doiurduğunu görüyoruz ki bu çok ehem
llıiyetli siyasi !hadi.senin ilk neticelerini 
Pek yakında Avrupa sulhünün takviye -
6Üıdc- ~mek kabil olacaktır. 

21 Temnwz 939 

Cen~vrenin kültür merkezi olarak ö
tedenbcri müesses bir ş01ıreü olmamış 

ol'sa. Milletler CemiyeU komedi.si onu 
gülünç ederdi. Bereket versin ki dünya
nın lher taııafına ilmin göz kamaştırıcı 
nurunu neşreden <lSU"dide bir üniversi
tesi var. 

129,000 nüf'USluk bu şehirde 42,000 ec
nebi yaşıyor. Ve bunların çoğu burada 
ya tahsil, yahud ki tetebön ile meşgul
dür. 

Güneşli ve parlvk giinl'erde Cenevre, 
limanı ile. masmavi gölü ve nehrile, ye
şil j'\amaçlaıu ve uzakta beyaz bir perde 
gı."bi. uzanan Mon Bılanın kariı sisfıesile 

dünyada EŞi bulunmaz bir manzara ar

Bu'!!iine kadarki İngiliz - Nipoıı ihtila
fı, kavnaklnnnı ta Büyük Harbde Japon
fanın fazla büyüyüp çokça nüfuz kazan· 
lnasından ve denizler hakimiyetinde İn · 
l:rilter(' r~e müsavat istemesinden alır. retrnektedir. 
İnmnere o zaman Avrupada, 1935 den -
beri olkfo~u .gibi, aleddevam vahim bir 
hanb ihtimali karşısınd:ı bulunmadığı gi· 
bi Rusya d'a artık İr:ın, Efgan, Moğolis • 
tan ve Mançuride korkx>nç bir rakib ve 
liindfi'Stan için de biiyük bir tehlike teş -
kil etmekten fariğ olmuş.tu . Bunun için 
Japonların kafa tutmasına karşılık 1922 
~e,. V aşingt\on konferansının akabinde, 
llgıJ/tere, Japon ittifakını bozmakta bir 

llla'hzur görmemişti. 

İşte o gündcnberi Japonya her mese -
lede İn~iltcrcyi, aşikar veya mahfi. dai -
hla h"'Slsında bulmuş ve bilhassa Uzak· 
~r~ta İnıgiliz - Japon görii9 ve menfaat-

rı taaruza başlamıştır. Yedi sekiz sene 

1~1 Japonlar Mançuriyi Çinden ayırıp 
•racıa kendi lrontrollan altında sun'i 
~anQUkıo devletini teşkil etmek hareke
~ giriştikleri zaman İngiliz donanma-

~ Avrupada, bugün gibi, bağl'ı değildi; 
.:k~t Fransa ile olan harb ittifakı çoktan-

rı o kadar ge-vscmişti ki, Fransı ile 
terfıal teVhidi hareket kabil değildi ve 
b~JitE>re Japrmyaya ka111 yalnız başınn 

•
1r !hırrb<_. girisemnzdj. Bahusus Mançu -

tide 011un doğrudan doğnıy:r muhtel ola
cak h~vati menfaatleri yoktu. 

c· F!l:•"'ki Japanıya iki sene evvel bizzat 
. ~nı ısliHiya baslamnsile İngilterenin gö
~ açılm ~ı. Fakat o zaman, Avrupada da 
k rlin • Roma mihverinin türlü taleble!'i 

~rşı ı."da bulunan İngiltere ve Fransa 
Urnıvetle A:vrupada Akdeniz ve fspan 

~a iç J.ıııl1bi meselelerile o kadar meşgul 
A'<; 'bur 1aııdakj esaslı menfaat ve mevr:u
'-QYetı-..· · 

.. ının mtı'hafazası kaydına o kadar 
~üı;; idil<'r ki, Japonyayı Çine vaki is
" " hareketinden alakoymak için yeg-:ine 
llsıta ol don l'ınd a_n. anmalarını Avrupa sula-

an Çın sulıanna göndermek imka ~ 
111?l(lan t d . amamile mahrum bulunuyorlar-
~· Şıddetı]i bitaraflık cereyanlarına ma -
ll&~~ ~u~un~n şimali Amerika devletler 
'ftt.esi~nın ~ bu işe yalnız başına giriş -

balhis mC'V'2JUu olamazdı. 
l>al', fakir ve verimsiz adalarda 70 kü._.r ın·ıı.-
~ 1··.run<lan ib:ır!'!t kendi esas halkını 
" "'9"ttrnak · i • 
~ . ıç n, yıegane çare olarak, çok 
01a bır sanayi me:nlcketi haline gelmiş 
r~ Jı:tPC>nya rekabetsiz ve sırf kendi pa
~·(?ı ucuz meva<ldı iptidaiye t~darik e-

1 ecnr.: k ..3.: h" k " d h ın '-'O• enuı u mun 'e sa alara 
Sç~taç o11dlu.ğu gibi yaptıklannı satmak 
.,~ n de gene kendi kontro!ünde emin pa
-rlara 
2n 'lllu'htaçtı. Es::ısen iptidai madde 

Bu hıarik'Ulıide dekor içensinde Cenev
re, en modern ilim telakkisinin önemli 
l bir merkezi olma'k şerefini kazanmış ve 

Tiyençinde lngiliz mıntakasını ayıran k öprü başında İngiliz ve Japon nöbetçileri muhafaza etmekte bulunmuştur. 
M. Pittard ve Bayan Afet 

Bu suretle Japonya iki sendenheri. Av- di; nite'kim bu hadise yeni çıktığı zaman Geçen gün burada biz, birkaç Türk, Profesörkr, bu doktorluk talibesini 
rupa veya Amerikadan hiç bir müma - bunu öylece izah etmiştik. Bundan başka ~ıymetli lbir vat~~daş~rruzın, Bayan Afe- stkıştırdıkça sıkıştıınYorlar. Fakat o kat'i
naat görmeksizin Çinde adsız bir harb, vak'anın olduğu g'.inlerde bir Japon söz- tin, doktora te~ı müdafaasında hazır yen §'Şrmı~r; ne yazdi.ğmı biliyor ve 

h .:ıı... " -ı b' h b' . .. .. en p 1 ) akrib .. l d . burumnak revkini tattık. iddialarını büyük bir cesaret. sel&ıet ve em u~ Uzakşar4kın en 'büyu { ır ar ını cusu r-OI1t aro o t a şoy e emış-- . _ . . ttrk lru 
3QllllŞ ve şimalf, orta ve cenubi Çini ordu ti: İngfüere siyaset.ini değiştirmeli ve Y~ğmuriu ~ır gunde, Bern. elçı~ız man . .... we~Tıe mü"dafaa ediyor. 
larilıe istilltı etmiş bulunuyor. Fakat gar Çang-Kay-Şeki Mmayeden vazgeçrn~lı _ "V_as~ı Menteşın muhterem refıkası ıle Gorulu)'Dr kı ~t~türk m:~tebinin. Ba-
'ba ve içeriye çekilen Çin hükı'.'ıme! ve or· dir. İngiltere, Çinde Japonyanın ıstr:di _ birl~te Bernden C~n~vreye doğr~ o:o- <yan .Afet: ~n reyızli şakirdıdır. 
d'usu mukavemeti <"lden bırakmamış ve ğini anlayıp bunu tanıyıncıya kadar taz- mobille yol alııiken ıçımde muhtelıf hJS· Dınlcyı~er otuz kiş! kadar var. Ara-
Japon işgali altında bulunan yerlede bile yik edilecektir.. ler çarpışıyordu. lannda lbırkaç taru:_ ~rk ~leb: ... ~rka-
mühlik ve müz'iç bir milli çete ve tcdhi~ Bayan Afetin Cenevreye. tahsilini ik- daşlannın, lbu nihaı ılım rutbesıru ıhraz 

Fakat bu sözler o zaman, belki ele bir mafe gönderilmesine karar verildiği ge- e<furken. maneviyatını huzurlarile yük
şaka telfikki edilmiş. ve her halde dık - cc, Ebedi Şefin sofra.s?nda bazır bulu- ~ltmek istemişler. Fakat buna lüzum 
kati fazlaca çekmemişti. Halbuki Jaıv.m - nuyordum. Atatürk, fıtratında müstesna var mıydı? Bayan Afetm maneviyatı bü
ların Çin politikalannın en yakın mü - bir kabiliyet sezmekte bulunduğu bu ma- tün ku~ ve ulviyetini, AtıaWrkün aşı
him bir hedefi bu kelimelerde apaçık nevi evladının iJim bakımından da aza- ladığı sa'I"Sihnaz prensiplerden almşıtır. 

görünü~rou. Filıvakf onlar Tiyençin me- mi mü.cehlhez ohnasuu ar:w ediyordu. - Size teşekkür ederiz. bayan! &eri
selesini çıkanmakla şüphesiz ki İngiltere Bir hayli münakaşadan sonra, bu nizin lbiilıassa harita ve grafiklerinden, 
üzerinde, fı€m de şiddetli. bir tazyik yap- genç ve değerli Türk kızının o hafta so- bizzat müstefid olduk. Şimdi müsaade e

hS11bi devam ett.ireoilmişlerdir. JaponlaT, 
bir dirlü kıramadıkları Çin mukavemeti 

ile milli Çin hareketini bilhassa Ruslaria 
İnıgflizlerin Çiruilere vaki maddi ve ma-

nevi yardımlarına 3tfederek bunlara fe .. 
na halde kızıyor \re İngilizlerin Çin ma -
reşalı Çanıg-Kay-Şeke yan:lı.mdan vazgeç-

me?erini, bilMds Çin işinde kenclileri~ iş- mak istiyotlardı. Fakat niçin?! Dört maz- nuna kadar Ankaradan hareket etmesi din de, aramızda neticeyi müzakere eÇe-
birTiği yapmalannı istiyorlardı. Çünkü nun ÇinFiyi iade et.tirmek veyahud Çin - kar.arlaştı . lim. 

görüyorlardı ki, İ1'giltere Çine ve Çin - deki hntiyaızlı .mıntakaların liğvına yü - Aradan iki ay geçince de, gene bir ge- Dekanın bu sözleri hepimizi, Bayan 
deki İngiliz imtiyaz mıntakaları da milli rünecek 'bir durum yaratmak için mi?- ce sofra b2Ş1ooa Atatürk Bayan Afetin Afet ıte dahil olıciuğu halde, dışarıya çı
Çin hareketlerine yardımda devam et - Şüphesiz i'kind ve üçüncü planda bun _ Cenevre Üniversitesindeki ilk muvaffa- knnyor. On dakika, heyecanla bekUyo
tikçe Çin işini bitirmek m:imkün olamı- lar da vardır: fakat İngilterenin Tiyen _ kiyetlerini bize tebştr etti. ruz. Nihayet, hademe bizi tekrar içeriye 
yacaktır. çind'-c tazyikile asıl edinmek istenilen O anda Büyük Atanın necib simasın- alıyor • 

Diğer yandan Çin seferi her türlü tah- şey, bir kelime ile, ona Japonyanın Çin- da beliren sevinci ve üühan şimdi gene Profesörler heyeti ayakta. Dekanın 
minlenren fazla uzamış ve çok büyümüş- de yarattığı durumu tasdik ettiI'Illek ve görür gfui o'uyorum. Ve içimi gizH bir sesi gene yükseliyor ve kelimeler ağzın
tür. Mançuko ne Çinde tutulan PTI az bir onu Çin hükı'.'ur~tine ve Çin milli hareke- etem burkuyor: Bütün emellerinin ta- dlcın tane tane ç.ıfkıyor: 
">uçuk milyonluk büyük ordu. ıleddevam tine her türlü yardımdan meneıtnıekti. hakkukunu gördükten sonra çe1ik ba- - Cenevre Üniversitesinin Sosyal Bil

kış1ı nazarlarının alevini söndürmeğe giier Fakültesi. Bayan Afete, doktorluk 
faal, büyük hava ve deniz kuvvetleri, J:.ı- Fakat fn.ıriltere Tiyençin imtiyaz böl- k il 1 'T:'.L-.J• Şef lurdu b - d 

'-"O a o an ..ı:JUt'Uı , ne o ugune e payesini tevdhe karar vermiştir' 
ponyamn yalnız sabrını değil, insan, pa- nesinin a:blukasım mahalli 'bir hadise ola- · d . .,, 

oo crı..,"Sey 1 
• • Türk dinJeyicUerin gözleri yao içinde-ra v lkıhsad kaynaklarını da tüketmekte- ra1c ıteliıkki etmek ve bunun için Japonya dıi D Y 

d'ir O halde Çine her tu"rlü yardım im - ile ibu ""'"' dair.esinde görüQmek isüvor- Birkaç sokağın asfaltı üzerinde teker- rli. algın nazarlar bu salonda ayni ha-
• ,.....,...., r--- J teklerini yuıvarladıktan ~nra Üniversite ya · takib edi)'IOr. Necib bir Türk kızının kanlıarını ve bunların başında gelen İn- du. Hallbuki Japon Port Parolünden baş 

kapısında duran otomobilden iniyoruz. ŞU garb ~im me~kezinde ihraz eylediği 
giliz mürzaharetini. ne suretle olursa ol - ka Japon ibasını ve .Tapon politika adam- muıvaffakıyet hepunizin g;ın.,,•mu·zü 

1
.fti-

sun, menetmek Iazımd'ı. Hatta bunun ları Tiyençinden evvel Japonya ile İn - Tatil zaman111a tesadüf ettiği cihetle -b~~ 
• ......:ı h lledilecek esa 1 ç· kocaman bina tenha ve ıssız. Vatand'aş- harla kaıbartm~r. L • «tn müebbeden için, Japon ~kert mahfelleri, Çindeki bü 

tün İngiliz liman ve mıntakalannı ve 
Hlong Kongu tecrid ederek Çinin mutla.lt 

surette denizden ablukasını önüne ffirü -
yQr ve bu yilı'Aien İngiltere ile bir harb 
çıkmasından bile çekinmiyurlardı. Çün-

gıltere arasınua a s ı ın ff ki . .. .. l.; mah7JUn aN...ı .. n . .zd 
. ldux.., ··yın·'UY'l.rard H tt• ~kırının muv.a a yetme pu.ı.d olmak b~ .. ıuJUenmı ekı bir yaranın 0 meselelerı o 5 .... nu 90 J ~ 1• a a . · and ka k 

İ .. ,..;ı; b k·u B .rnaksadıle. kilometrelerce u:r.aktanı geJ- a nama ta olduğunu hissediyoruz.. 
birkaç gün evıve '"'5 ..... z aşve ı ay · d ·· t Tü kü S fi · fik il be- Y. b b 
Çemberlayn Avam Kamarasında cJapon- mış ~:- b r z~.lredrınben.re ası e a ancı ir muhitte, Türk 7.eka ve 

raber uç ayan, u e lmbiliyetinin ihraz eyledlği şu ıafer bizi 
ya, Uzakdoğ1ıya aid siyasetimizin değiş -
mesini istemiştir. demiş ve fakat cevab Üniversite hademelerinden biri bize daha çok sevindirecekti, eğer müessir 

'\N\1 n<österiunr. Boc::luğu -..ı·-lar·--11 eserini görmu··ş olsaydı' kü bu mahfel)er evvell Berlin - Roma olarak arkasından ,böyle bir taleb, mev- ,,~ 0 .;~ ~ .uuu ~uru • 
""nlıyan uzun bir koridordan geçi'UY'l.ru• Bayan Afeti k " ··nd antlkom.intern cephesile tam bir mü - zuubahsolmaz, zira İngiltere her hangi r .;~ c.o apının onu e tehaiük-
Nihayet işte Üniversitenin senato odası. le tehlike şitab eden Türk kadınlanna şarekete ıtıaraftardırlar; fkfncisi, İngilte· bir yaıbancı devletin talebi üzerine hari- tçeıı.iye giriyoruz: Büyük bir masanın ö-

. A 11- d ki h b ·ı c·ı . ....;yasetı'nı' değ;miremez. diye ilave et- bakıyorum. Atatürk Türkiyesinin manen renın vrupa SUl'Clnn a ar gemı e - ~· "l' te 'tarafında dört profesör. Beri tarafta ·ını "'ı--lm 
· · bu d b"yük Ok t• · m~<!tı', Hallb·.11.: bugün görüyoruz ki İn - ~ 1 en }"U~ iş. hür ve mes'ud ka-rını sıra a u yanusa ge ıremı- "'i" uıu yalnız olarak Bayan Afet. dınlan! 

giltere Uzakdoğuda slyasetini değiştir -yeceğini biliyor ve bu suretle ileride na· 
sıl olsa vaki olacak bir .Tapon - İngiliz 

Profesörlıcrden iki tanesi biz Türkle- Erciinıend Ekrem Talu 
miş bulunmaktadır. Çünkil 0 sadece bir rin yabancımız değiller. Blri, orijinal ve . ........................................ -··········-·-· · 

harl>ini şimdi, şu kendilerlnC'e en müsaid taleb karşısında değil, Ti:e:de ciddi sevimli simasile, m.eşhur Mösyö Pittard.. Vi ndsör Dük ünün Aie.f.fe/ 
durumda yapmağı Japonyanın muazzam bir tazyik ve hatta Japon u et ve or- Tüıik tarih nazariyesinin alim ve hara- J J 4 

lıa. ~ullıeri ile satın nlına kabiliyeti az <r t.a: M~n~konun bu husıJslarda Japon -
de ın ıhtıyacıru tat.mine kafi gelemedi~i 

emperiyaiist emelqerinin bir an evvel ta· du ibaşlannın bir harb tehdidi karşısında retli müdafü. Diğeri de uzun yıllar ara- kulesindeki ziya/eti 
halkkuku baKıımından faydalı görüyor - kal~ır. Pass~k~ b~ harb-~ bu sı • mı2Xl:ı kalıp derin ilminin nurundan Vındcıör dükü 45 inci dbğum yılın., bu 
lar. Onlara göre, her sene birkaç zırhlı rada In.gifte:e~ın hıç :-ı:m:aıgi ve mut- gençlığimizi istifade ettirmiş olan profe- sene elli yaşına basmış olan Eıeffel ku

J'a:k ça~ anhşılmıı:tı. Bunun için 
ttıil nya Çıni istila ile bunun 400 küsur 
S<ld.i~on halkını iradesine r5metmek rnak-

te fırs t .. · ~ } a .göz<>tıyordu. Nihayet iki sene 
d e bu fırsatı bizzat Avrupa büyük 
e\>letı · la erı, aralarındaki ::ınlaşamamazlık-

db:aratıp kendi ellerile Japonyaya tak· 
Ye teslim ettiler. 

iI3vesile kuvvetlendirilen İngiliz ve Ame- lak surette ıçt:mab ettlğıi bır şeydir. O - oor Mattdhe. 
rlkan donanmaları tamamlanmadan Av- nun jçin Japon fendi bu sefer de muvnf- Ortada, ciddi ve vakur tavrile fakül-
ropanın bugünkü kanşık durumundan fak olmuş ve çok mahmul İngf1izi U - tenin dekanı -Otut'uyor. 
hemen istif~ etmelidir. zaksioğutla mat etmiştir. iBayan Afetin antropolojiye taalluk e-

İşte Tiyençin hadisesi. gerek Japonya
da ve gerek Çin işgal ordusunda hüküm 
süren bu atoşM muhakeme ve mütaleal:ı
rm bir tezahürıündc. b&fka bir şey değil· 

Ba.his uzadığı için yeni İngiliz - Japon den tezi 200 küsur sayfalık matbu bir 
anlaşmasının muhtemel :neticelerini baş- kita'b olmuş. Haritalarından ve grafikle-
ka bir yaZICla mütalea ederiz. rinden, bunun uzun ve ctrafh bir emeğin 

H. E. ETkilet mahsulü olduğu anlaşılıyor. 

lesinin en üst katında verilen bir ga!a 

ziyafetinde tes'id etmiştir. Kule bu mü
nasebetle donannuş, b:ıştanhaşa elektrik 
zişıaları içinde nurlu bir şekil almıştı. 
Ziyafetin en ncyeli bir anında, kulenin 
bir kenarında duran bir adam farla sar
lmşluk neticesi myvazenesini kaybetmiJ. 
kaldı.runlaıra düşerek derhal ölmüştür. 



8 Sayf o SON POSTA 

ek~r e ke 1 r·n 
· ddia ve ilhamları 

"Biz neden mi evlenmiyoruz? Bir kadınla mes'ud 
olmak için çok güzel, çok paralı, çok kılıt ık, çok 
geniş ve çok tecrübeli olmak lazım da ondan,, 

e Latil Güney ( Adreıinin neıri
ni iıtemiyor): 

cGazetenıızde açılan (BekAr erkekler 
niçin evlenmiyıorsunuz?) anketini ilk 
eı{in!erd:erlberi merakla okuyorum. Hatt~ 
ıarete saafilerlni sabırsızlıkla bekliyo
rum. BekAr ol'du~ halde hiç te bir 
fE!yrer yamnak taraftan ~ğildim. Kale
m1 elime aldıran bayanlarımızın çizme
den yukarı çıkan sözleri oldu. Evvel& 
evlenmec:U;ğimin sebeblerinf, .lı101'lra da ba
yanların ~rlerinden oynattıkları taşları 

eecliğine koyarak iŞe girişeyim. &ki 
~ nazaran evlenme çağını çoktan ge
çirdim. Babalarımız bizim yaşta iken Uç 
beş QOOUk sahibi olurlarmıı. Biz neye mi 
ev'kmm1ywuz? .. 

1 - Şimdiki bayanlara söz geçirmek 
için bir hayli tecrii'beli ve gezip toz.muş 
olmak şart.. 

2 - Çok paralı olanak mecburiyeti. 
· 3 - Gll:nel değil, pek glizel olmak lA

zıml 

4 - Geçinmek için kılıbık olmak, ma

aşı oliığu gibi bayana devretmek. Yal

vara yakara elinden sigara parası almak 

fe1Mtetine kaf'".ıJanmak •• 

5 - Çok geniş bir mezheb sahibi bu
lunmak! •• 

kanına dalmış gibi al, yeşil, lıiciverd 

renktede boyanır. Bu mu 9ils? •• Bu mu 
tuv.a:!Et?. Bize züppe diyen bayanları ta
rif için kelime bulamıyoruz. Bayan moda 
takib eder. Fakat modanın farkında de
ğildir. Süs kadının hakkı ise bu kadarı 
değil. bir parça lnsaflısı. Üstelik bu hal
lerini görmez de, erkeklerin kaşlarını al
dıklanndan, yüzlerine düzgün sürdilkle -
rinden bahsederler. Belki böyleleri var· 
dır. Fakat bunlar hiçbir zaman erkek 
nümuneısi dlarak gösterilemez. Zira biz 
hiçbir zaman kadın nümunesi olarak 
Bey"Oğlunun düŞkiln kadınlarından bah
setmiyoruz. 

Misallerini seçerken bayanların bir 
parça düşiln~Jeri lazımdır. Zira kadın 

ofö.ukça onlar zarar ederler. 

Kadının soğan kokusundan gözleri ya

şarırmış, elini kesermiş, dalgınlık eseri 

yemeğin turunu fazla koyarmış, yok ten

cere dfui tutarmış ta erkek eve gelince 

buna tahammül edemez, kavga çıkarır

nuş!. Ben kendi hesabımca kat'iyen bu 
kusurları görecek kadar huysuz değilim 

ve böyle ufa'ktefek kusurları da pek az 

erkek kavıga vesile.si yapar sanırım.> 

Ben herkesi kendi .seviyesinde bir kızla 
evlenirse, mes'ud olacağı kanaatindeyim. 

Saadet, fakirlikte veya zenginlikte de
ğildir. Bence bekarla!" çok meşru bir 
mazeret o!madıkça, bekarlıkta ısrar et
memelidirler. 

B€n yaşım biraz ilerlemiş olmasına 

rağlmen. lbekArım amma, benim başımda 
ağır ıbir aile yıükü var. Yoksa ilk fırsatta 
evlenirim.> 

e M. D. (Samatya): 
c22 yaşında buTunuyorum. Memleke

timiz.in bir90k yerlE>rini dolaştım. Tabit 
ben de evlenmek, yuva kurmak isterim. 
Fakat gözlerimle gôrdüğilm bazı hadise

ler beni ev'lenmekten nefret ettirmiştir. 

1 - Benden iki yaş büyük olan evli 
bir arkadaşımın başından geçen bir ma

ceraya ş:dıidim. Kendisi gezginci bir me

murdur. Karısı ve iki tane de çocuğu 

var. Güzel bir koca denilebilir. Ailesine 

çUlt sa<fikıtır. Kadının bu sadakatine kar

şı yaptığı. çirkin hareketler hazmedilir 

şeyler değil! cKıocam ge?Jginci, ben gen

cim, aylarca kıocamın gelmesini mi bek

lliye<:eğfm, benim gençliğim öliiYoh d'iye 

dört kişi ile konuşup. mektub1aştığını 
Şu saydıklarım her erkeğin ne elin

dedir, ne de bunları yapabilir. Tecrübeli 

olmak lçtn bir parça daha ya~andın mı 
hem.en .suyıu çekilmiş Yafa portakalına 

benzetili.rsbı. Fazla para kazanmak her 

baıbayijitln elinden gelmez. Güzel olmak 

herkese wrgi değildir. Kılıbık o1rnak er

'keğıe değ'fl, kadın ruhlu erkeklere hastır. 

e Mahmud, (Fatih, Boyacıha-
pı•ı): biliyorum. 

2 - Bfoçok tanıdığım kızlar, kendi cBekArlar hakkındaki anketinize - be
kar dlmaklığım dolayısile - iştirake ben 

de kendimde hak gördüm. Bekar arka

daşlann bayıanlara şiddetli hücumlarını 

muvafık ~rmüyorum. Cevab verenlerin 

O da e.Timizden gelmez ve yapamayız da. ekserisinin evvelce evlenıp. bilahare, ay

A1dı.fın maaşı da eline tesltın ettin mi rı'lma'ları, keOOi talihsizliklerindendir. 

hapı 901ttan yuttun demektir. Bir parça Yatııud da bu kabahatı idaresizliklerinde 

da genif mezfhebn oldun mu me9ele kal- aramak icalb eder. 

mıumştır. İ.fte ben bunlar için evlenemi- Evet, kızlarımıZ'ln içinde Joocalanna 
yol'Ull\. muti ve ev işlerine bağlı olanı yoktur, 

Söı.ıde kadın tuvaleti kocMına güzel denemez. Her erke.it pekAIA istediği gibi 

g6rUmnek açin yaparmıı! Sorarım hangi bir kız fbufabiiir. Yalnız kendi seviyesin

kadın evinde. kocasının yanında iken o- den y.ilksek aramamak şartile. Evlenen 

na süs'lellir? •• Ne zaman ıokala çıkacak- arkadaşlar mın hepsini mes'ud .görilyo-

ma'hallemi7Jde kendilerini çok namuslu 

göstermek suretile tanmmadıklan muhit 

terde türlü kepazelik yapıyorlar. 

Böyle ihadiselere şahid olan bir insan 

nasıl evlenmek hevesine kapılabilir. Ka
dın lnadcı bir mahlfık <)!(]!uğu için hep 

üste çıkmak ister. cErkekler sinemaya, 

tiyatroya w mey(haneye düşkün!, diyor

lar. Akşamleyin yorgun bir halde evine 

gelip, karısından sebebsiz bir haşlama 

yi~n erkek, gidip te kendisıinl denize mi 

at.sın? .• El'bette bu yerlerin birine gidip 

içerisindeki sıkıntıyı defed~cektir.> 

Açık muhabere: 
laT, eaat1aroa özenir, bezenirler. Bari rum. Aralarında nadiren bedbaht olan- e J • M N ·ı s· 

zmır • aı ıner: 

sOslenebilseler. Kireççi dükkAmna gir- llir var. Onların da kendi kusurları. Mektuıbunu.z vazıh değil, daha vazıh 
miş, cle-ğilmene uğramıı gibf pudraya Bu cihetten bayanları itham vo onla- yaza1"6anıa: neşrederiz. 

dalar. Elbisesine uysun diye boyacı dük- n rencide etme~ doğru bulmuYorurn. Nu..cıret Safa Coşkun 

Fdebt tdrikamı•· 

İstanbul da pllja gitmek bir mesele. , na basmıştrm. Bereket içerideki temiz
Burada hayvana atlayınca on dakika liği biten Süleyman bey camlı kapıdan 
bile sürmüyor, in yok, cin yok. Hem görünmüştü. Osman bey: 
spor hem eğle~. 

Dedim ki: 
- Tabiati sevmiye 

Allmetler. 
başladınız. İyi 

Ve yeni hatırlamış gibiı: 
- Bilmem gördünüz mu, dedim. An

na Ballanın bir filminde bir göl ban
yosu vard1T. İnsan seyrederken bile 
serinlediğini hisseder. 

Gözlerini: gözlerime dikerek tasdik 
etti: 

- Damad beyefendi nihayet teşrif 
ediyorlar; dedi. 

Vildan yüzüme bakmıyarak sordu: 
- Siz beraber gelmediniz mi? 
- Hayır! 

Ve izah ettim: 
- Geleceklerini bilseydim, alırdım. 

Ve fırsat yakalamışken ilave ettim. : 
- Ben hattA sizi de burada bulaca

ğımı tahmin etmemiştim. 

Kmndan evvel Osman bey atıldı: 
- Yok. İfadenizi değiştiriniz. Bura

ya sürüklenmek taıbirini doğru bul • 
marn, insan bir uçuruma, bir felakete 
sürük'lenebilir. Fakat çiftliğe gelme -
nin bir felaket olduğunu kabul etmem. 
Protest-0 ederim. 

Ve bana dönerek ilave etti: 
- Öyle değil mi Cevad bey? 
Aile münakaşasına girmek isteme -

d1ğimden 1~ latifeye döktiim: 
- SüJeyman bey anlaşılan yo1da 

~k S)ktlmışlar. Eğer geleceklerini bana 
haber verm~. olsalardı, konuşa konu,a 
gelir, yolun nasıl geçtiğini farketmez -
dik. Bununla beraber şimdi rahat et
tikleri için herhalde yavaş yavaş mem
nun kalacaklar sanırım. 

Süleyman bey bu ara buluşuma sevi
necek yerde daha ileri gitti: 

"Gençlerin hayatta 
bütün mes'uliyeti 

e A. D. M. <lzmir ): 
Bu medttubum, Ankaradan gazetenize 

mektub yazan Ley(!A Erişirgile hitaben 
yazilmr.ştır: 

&yan Suad Dervişe karşılıık olarak 
yazdığınız yazıyı hayretle okudum. Ha
yır bayan hayır, asıl yanlış düşünen siz
siniz. 

Yazınm:Ja, sabahk!yin çıkarken siyah 
saçlı ıbuakıtığı kansını, akşam işinden 

yorgun aııgın döncfüığ'ii vakit sarışın bu
lanllar az mı diyornunruz? 

So:royıorum siz.e şu sekiz dokuz milyon 
'.OOrk kadını içinde bunları yapan kaç 
miJyıon kadın var? 

Böy'l'e hadiseler karşısında vereceği

miz !hükümlerin daima umumt olmasını 
düşünmeliyiz. Sizin tanıdığınız birkaç 
bayanın saÇl'an s&bahtan, akşama kadar 
siyahtan sanya tebeddül ediyorsa, bu 
bütün Türk ka'dınlarının. bütün meşga
lelerinin saç boyatmaktan ibaret oldu
ğunu iSbat edemez. 

Zaten moda denilen o salgın hastalığa 
kendini bu devrede kaptıran o zavalh
larda esasen Türk kadınlığının rom yok
tur. 

Türk kadını giyinir, süslenir, gezte>r, 
eğlenir. Fakat asla bir saniye· bile ken
dini değiştirecek derecede değil. O dalına 
eşine, yuvasına sadıktır. 

Sonra da: 

cKaç genç ~ız bugün çocuğunun ba
şında beşik sallar?> 

Diyorsunuz. 

Görüyorum ki siz Türk kadınının ru
hunu tanımamışsınız bayan!. Kadln her 
zaman içi şefkat ve muhabbet dolu kol
larını ev~d1anna açar. Onu tabiat bir 
ana olarak yaratmıştır. Onda bu fıtridir. 
Sonradan kaybedilir şey değildir. Bu 
noktada kadınlığı ithama hiç hakkınız 

yoktur. O, evıl'fıdları için her şeyi :fedaya 
hazırdır, zevk!ini, eğlencesini, hattA bu
gün erlteklerin gözlerini kamaştıran süs
lerini da'hi •• işte bir misal: Liseyi bitir
miş bir ar~d~un vardl. Mektebi bitirir 
brurmez evlendi. Bir sene sonra çocuğu 
oldu. O ~den iş yapmazdı ve giyinme
sine billi~ ÇO'k meraklı idi. Evlendik
ten sonra ne oldu biliyor musunuz? 

Bir gün İzmirde bebeğinin çamaş.ırla
nnı, kundaklarını yıkarken gördüm. 

O kendi mendilini yıkamıyan bir in
sandı. 

Kendisine İstanbulda da tesadilf et
tim. Kocası şarktaki vilayetlerden birine 
bir rnemt.rriyete tayin edilmişti. Ancak 
iki ıgün İstarlbulda kalacaktı. 

Kendisine İstanbulda kaldığı bu iki 
gündlen istifa:de etmesı, dolaşıp gezmesi 
için <>na çıocuğunu bana bırakmasını tek
lif ettim. 
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bedbaht olmalarının 
ebaveyinlarinindir" 

iyi tam.chğı i9in çocuğuna pek iyi baka .. 
cağımı bilirdi. Fakata yapamadı. Ken• 
disi uzakta iken belki ya\TUSU onu isti· 
yerek ağlar diye düşUndü. 

Türk kadınları, evladlıırı için değil 

revklerini, canlarını feda etmeğe hazır
dırlar. 

Sonra d.iyıornunuz ki: cBen de evlene.. 
oeğim, ıbu benim ergüvani renkte elbise 
giymeme mani olacak mı?> 

Bunun manasını anlamadlm. 
Eski bir tabir vardır. 
Atalarımız: cAyağını yorgana göre 

uzat!> demişler. 

Büıtçeniz müsaid.ore neden bu renlkte 
bir elbise giymiyeceksiniz? 

Elbet te giyersiniz. Eğer bütçeniz mü .. 
said değilse lbu modayı yapmaktan vazge
çersiniz. Türkiyede her kadın, her mo
dayı adım adım takib etmeğe moda olan 
her renıgi giymeğe imkan buluyor mu? ' 

Si2 de lbu'lımayıverirslniz. 
1 

Fakat evlenmek demek tliriki dün'Y& 
olmak demek değildir. Evlenmek insanın 
giyıinip, kuşanmasına mani olmaz! 

Herkes parası miktarında giyinir, süs .. , 
lenebilir. Fakat gene annemin mesele•. 
sine .geleooğim. Ben hizmetçi ellHine 
yavrusunu bırakıp gezmelere giden anaı

lara muhitimde rasgelmedim. Siz dünya• 
)'laya k~ak:ışı bakıyorsun.uz galiba! 
Türk kadını sadıktır, vefakardır, kana· 
aıtkardır. Yuvası ailesi için hiçbir şeyden 
çekinmez. Hatta öyle vak'alar olur ki 
çocuk!Iarı lbalbasız kalmasın, evi dağılma .. 
sın diy ha)liiyetini ayak altına almaktan 
çe!kinmez. 

Onn.ın için yazınızda müdafaa ettığini~ 
bütün fikirleri esassız ve manasız bului 
yorum. 

~ 
e Rukiye (Büyükada, Niuım 

cadde•i): 1 

Bekar erkeklerle, biz kadınlar arasın.. 
daki bu münakaşa ebediyen uza)'lp gide-

1 

bilir. Çünkü kadınla erkek arasındakl 

an}aşamamazlık ve bu mücadele bittil{ 

güın kıainatın içinden, insan dediğimJ)\ 
bir cins ekısilc ol:acaktır. 

Kadınla erkeğin, hayatı mütemadiyen 
yaratacak mıüs'bet ve menfi iki kuvvet 

1 

olar:ak kalmaları tabiatin bir zanıretid17 
ve hayatın devamının en birinci işare
tidir. 

Bizim biı:ibirimizle didiştiğimiz ııa•, 
maniar biııbirimizi en çok sevdiğimiz, 
birbirimizin dostlıuğunu. aşkını, se"Wi~ 
nıi, alakıasını en çok istediğimiz zam~ 
}ardır. 

GMeteye gelen yüzlerce erkek meik• 
tııbu içinde: c'Biz kadindan vazg~lkt» 

Çdk iyi arkadaşım olduğu, beni pek (Devamı tO uncu sayfada? 
r 

man beye döner~k ilave ettim: genç kadın kadar benim de sinirim•' 
- En iyisi; azar işitmektense çiftliğe dokunuyor. 

gelip hem taze meyva yer hem de bey Osman beyin çelebi, lAtifeci hareket. 
efendinin tatlı sözlerini dinleriz. Anı. leri ve sözleri araya karışmasa şu sa
ma yol uzakmış, ne çıkar külfete göre kin havuz başında İstanbul salonların• 
nimet. da çok şahid olduğumuz bir aile reza.. 

Söze karış:mıyan Vildan tasdik etti: Jeti çııkacağı muhalkkak .. Süleyman be1 
- Hem de ne nimet. Doğrusu şu gal hırçın, Vildan lakayid, ben tetikte • 

~aTl)'Qsunu d~ ~eıjfetti'kten sonra çift- yiın. Doğrusunu söylemek !Azım gelir• 
lık ~OŞ'tlma gıttı. .. se Süleyman beyin aklına gelip g~ 

Su1eyman bey kalın gozlüğilnün al- hafta bizim pek geç olarak Topçulaf 
tından kansını tedldk eder gibi dik - mevkiindeki yapı yerine gelip işçller
katle baktı: den onun gittiğini öğrendikten soıu11 

- Dernek şimdiye kadar burada bir çiftliğe dönüşümüzden bahsediverme-
gfü olduğunu bilmiyordun? si beni korkutuyor. Çilnkü Osman beyi 

Genç kadın te1A~ız, hareketsiz du • yarı yolda lastik patladığını söyle • 
dak bilktü: miştik. Bereket Süleyman bey bund 

- Bilmez olur muyum? Fakat ora- hatırlamadı. O buraya gelip beni bu • 
da banyo etmek bu yıl aklıma geldi. lunca sinirlendi. Hislerine hakim ola
Ola bilir ya. madı ve halA da olamıyor. Kurnaz bil 

Silleyman bey suğuk yanın bir ağız- koca olsa hiç renk vermeden vaziyetiıt 
la tekrar etti: gidişini takiıb eder ve hilkmünü vef' - Bravo. Buna benzer bir göl ban -

yosu da Weis Mullerin bir filminde 

vardır. Amma orada artist timsahlarla, 
ipopotamlarla oenkleşir. Değil mi? 

Osman bey damadının oturması için 
koltuk haztrlama'kla meşgulken genç 
kadın yavaşça cevab verdi: 

- Tahmininizde aldandığımza mü • 

- Doğrusunu isterseniz çiftliğin gü
zel şeyleri ydk değil. Yemişleri, tere 
yağları, ballan enfes. Fakat bunları 
~ehirde yem~k şartile. - Evet, olabilir ya? 

dikten sonra harekete geçerdi. 
O karısındaki değişikliğe mana ve~ 

miye çalışıyor. ~nç kadın bu mana'Y' 
anlamamakta ısrar ediyor. Manzara O 

kadar açık ki! Her an başımızda dola ' 
şan bulutlardan bir şimşek patıarne.S' 
tehlikesi var. Çünkü pek ihmçlı göril' 
nen Süleyman beyden ziyade sük11n~ 
tini muhafaza eden genç kadından kot" 
kuyorum. 

Gözlerinin içine bakarak cevab ver • 
diın: 

- HatırlıYQrum efendim. Ve nihayet 
galebe Tarzan da kalır değil mi? 

Sinirli sinirli başını salladı: 
- Evet, evet. Malfun. 
Maksadıma anlanuştı. Gene daman-

t~ssir misiniz? 

Ayni yavaşlıkla cevab verdim: 
- Oh, bilaki~ 
Yanımıza gelen Süleyman bey karı

sını pek ciddt se1Aın1adı. Bize yaptığı 
gibi: 

- Nihayet beni de buraya sürükle -
din değil mi? Alacağın olsun. 

Osman bey protesto makamında el- Onun hücumlan pek cepheden ve 
lerini havaya kaldırdı: sert oluyordu. Karısı korkusuz, endi-

- Yağma yok beyefendi. Burada o- şesiz mukabele ediyor. Erkeğin anlat. 
turrmyana, buıraya gelmiyene yemiş, mak istediğini kadın ilstüne alınını -
tereyağı, bal yok. yor. 

Gfi.Idüm: Genç mühendis karısının çiftliğe o-
- Onun yerine işte b<Sylc bol bol a- lan alAkaıunı benim buraya gelip gidi-

zar var. şiıne veriyor. Fakat bunu o kadar ka-
Ve isi tatlıya ba.ğlamak için Süley- ba ve hiım şekilde ihsas ediyordu ki (Arkası var>. 
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C: ÇOCUK TERBiYESi =t 
Sosyal çocuk mese esi 
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AnBettere nasll ceuab ueririz 1 
Garib bir ruhl bftdise, büyüle; ı;osyal teşkilatta çocuğuna ibir ~r ıver· 
meyi unutturdu. Birbirini kovalıyan kanun!lan d~, ~c~tirirkdn 
kendi varisini kanwısuz, yani kanun harici bıraktı. Onu her !biiyilk kal· 
binin derinlerinde ~ haksızlık IJO'Vkf1a'bttıd &tine başıboş ıterketti. 

itte liünyaya taptaze enerjiler getiren !ÇOC1lğun vaziyeti 

Erkek evine dön.miljtü. Karı.sile yal-

nız ka.ld.ığı 7l811llan: 
- Müjde! 
Dedi, .b..ıu:ı sordu: 
- Ne var, piyall31 mu çıktı? 
- Piya~n daha büyük. 
- Piyangodan daha büyük mü? .• Ya-

phk. 
- Yaşadık ya karıcığım •• ben meşhur 

bir insan olmuşum da farkında değilmi-
şizn. . 

- Sen abda.Isın.. insan meşhur olur 
da faıikma vaııma.z mı.? 

- Va.rma.mıjllll ifte, fakat bugün öğ-

reniverdim. 
- Nasıl oldu da öğrendin ••• Biri gelip, 

sen m~ adam oldun. diye haber mi 
venii? 

- Omın gibi bir f8Y• bir gazete mu
barrriri geldi. Anket yapıyomwş. 

- İşinden çıkarmıtlar mı? 
- Ne müna~bet. ne diye işinden çı-

karmış olsunlar. 
- Ne bileyim ben. fimdi raket yaptı· 

ima g-Ore •• 
- Sen bMl anlamamazlıkta bcrde-

vamsın, raket değil, anket. 
- O da ne, neye yarar! 
- MUharırir sorar, cevab alır, a1dlığı 

OEM.ıblan ~e de yazar.. bana da 

teldi sordu. 
- Kimi eordu? 

-· 

\ı.. .__. ... _ ····-·-···················· ... ·······'' 

Birkaç yıldır, çocuk lehine içtima! bir Halbuki: O; hatalarla dolu insan haya~ 
h~etin dnkiphnı &6rüyoruz. Kimse- tının nesilden nesle yığılıp kalan bc>ğu .. 
nin oııgan~ ve idare etmediği bu hare- ou havasını dağrtan temizleyici bir nefes 

Düğünü. muhtarın evin<le yap mı§ Zardı. Halbuki böyle yazdıl~r.. . ket; volkanik lbir arazide yer yer indifa- ola'bll'irdi. 

l cArkasında en iyi terzinin dıktığı bel· lara sE!bdb olıan tabii bir kımıldanma gi- İlhmal nihayet farkedildi. İnsanlığm 
:J ~~-~'111!·"'~ """- li ol.an şık bir ipek rob vardı.. _ .. bi meydana çık'tı. BUyük hareketler za- ti kuruld$ günden beri asırlarla k8ı 

. "-.. "-' _ Şimdi güleceğim geldi, seni gorur ten böyle doğar. Hiç f(iphesiz ilmin bu ve duygusu2 kal:ıın bu sosyete nihayet 
. · .görmez dilimi çıkarmıştım. kınuldaıunaya yardımı dokundu. Onu unutkanlığını :Carketti. Hıfzıssıhha; saı. 

_ İyi hatırlattın.. hıitt'a sosyal çocuk mesei.esimn rehberi yısız kuroanlar veren bir felaketi, bil! 
cBeni görür görmez dudaklarında za- saya'biliriz. EvvelA hıfzıssıhha ilmi, ço- musibeti önlemek isterrniş~eslne yardıma 

rif bir tebcsSüm peyda olmuştu.> cuk ölümile mücadeleye girişti. Ve az koştu. İlk ryaşlardaki çocuk ölümile mü· 
_ Ge,...,..,,icı. karcıma oturmuştun. zamanda bWe çocuğun mekteb hayatın- cadefoye girişti. Bu ölüm sayısı o kadar 

- Bizim k,.......,-·1ann hatırını ooracak ~-.., r d al kurb ıs·-ftı "'ir fed i "~- kt· ki 
\M.Ulj"'" cO ıgün !hep onun köşkü etrafında <>- da bir ç ışına anı, ıuı=Z •u a , )'\h\.::.e ı sağ kalanlara umumi biı1 

değil ya. Anket suali p-d~. laşrmştım.> bir ma!hkUm olduğunu gösterdi. Mekteb hercümel'9t.en kurtulabilmiş gözlle bak· 
- İşte bu fena, bU ahiret waline nasıl _ Nasıl karıcığım buraya kadar iyi ömrü bitince çocuk meselesi de ortadan mak lAmnd.ı. Hıfzıssıhha, halkın ömrüne 

eevaıb verebildin? ., lralkıyurdu. Mekteıb hıfzıssıhhası çocuğu bir hayat ~lemam olarak girdiği günden 
- Gene anbmıadın, lhiret suali değil, mı. · " ı rif d" d B db h · 20 in · _ İyi amma bundan sonrası. fCJY e ta e ıyor u: e a t, meyus yanı cı asnn başındanberi çocuk 

anket suali! _ Sonra ne olmuştu, hele hatırla! ruhlu, yoııgun ıfikirli, omuzlan düşük, hayatı yeni fbir şekil .aldı. Mektebler o 
- Seni imtihan etti demek?.. _Dur iıatıt?adım. Bir hafta sonra ta· göğsü vereme müstaid denecek kadar kadar delişti ki on, on beş yıl evvelkiler 
- !ımUhan değil, anket. pu memurunun kızile Çırp1cıya gitmiş· daracl!k... bir asır önceden kalmışa döndüler. Mek· 
- İmt!Dıamn alafranga oep'hesi anıtet t-1\.. . .nıı..ı t'-..n..i · · le · d tim. Orada kaydıra~{ oynuyorduk. !'atta- Ayni ÇPCUğu otuz senelik bir etüdden ou '6n" ~ ~·u y-eaı prensıp rı e mü· 

ha .• ben de bundan llOllra böyle derim.. -L ti lık 
dak sen die ıbir arkadaşınla geldin. sonııa sosyete - sosyeteden de ziyade • samcu:ıa ve ta ı yoiuna gırdi. f1mdi aklıma geldi, {hat kattakilerin oğlu 

~Bir hafta oonra idi. Bir arkadaşımla keooini sevenler, kendini dünyaya geti- Fen terakkisinin yarattığı bu netice-bu ser.e &! gene elifi anketinde dönmüş. .. 
01,nu••orcl.ıt, bı·r tenis korduna gitmiştik. İki genç kız ren1er taraıfından unutulmuş bir halde !erden ıbagka hislerin dikte ettiği şahst 

- Sana nıası:1' anlatacağım bilmem.. Çırpıcı çayırında kaydırak a :1 IL.1..:•-• d 
tenı·s oynuyorl.a.r<fı. Bunlardan biri o idi. buluyoruz. Çocuk nedir? Arttıkça artan ~uuı.iöıer e yok değil. Bugünlkü ısla· 

anket demek imtihan demek değil. gaze· böyle nakledildi a.ı..+-1 ..wı... 
_ Durdun.uz, bizi seyrettiniz; sonra gailelerinden ~r.gun düşen büyüğün ·-~ann ~... kararlarında daima 90-

ıtleci sual oorar, cevab alır. Cevab1arı ga- dınlan ~""Vl<> .ı,.~l mi? h k .... ıı... &.-..a..8 kat v.n 1 Şehl ı d ö~~--.,~ ~· arkadaşın yanıımıza gel'<ii. 'l'apu memu- uzurunu açıran... ""'"6"' aJUNW ı,,_r ar. r er e ço-
zeteye y~. İmtihanla alAkası yo'k. _ V'ok kaııı.cığun .• pia1'a fil.An gitme- H - iL." d h k ı b 1 kl cuk park.ala 1 .:ı·-· l d 

.1· • runun kızi1e tan~yormuş. er.gun uıraz a a a a a ı a~n mo- n yapı l,yor, meyu.<1n ar a 
- Her ne İN sana ne 90rctu? •• Ne ka- d!iım, buTay.a. yamyorum. cArkadaşım onun yanındaki genç kızı dern şehrin gitıt.ikçe küçülen evlerinde çocuklara oyun yeri ayrılı:yor. Tiyatro 

dar paran o'kltıılunu. nereye sakladığım. cOnu iılık defa orada görmüştüm.> tanıywtlu. Tapu umum müdürünün kızı çocuğa yer yoktur. Nakil va.sıtalannın teşkilatında çocuk tiyatrosuna yer verl-
llOrduysa, sakın sevab vermeseydin •• hır- - Kimi? idi. Onun vasıtasile •• ben de benimki1e günden güne arttığı sokaklarda, acelıe liyor. Çocuklar için gazeteler, mecmua-
aızlar okmlaıwa evimize girer, ellerile _ Seni camın. kimi olacak!.. tamşabilmiştim.> işl~rine kOŞU§an 'büyüklerin kapladığı lar ıbasıh.yor, .seyahatler tcrtib ediliyor. 
bı;ımuşıar gtbi bulurla.r ve çıkıp giderler. - Amma da yıaptın, beni ilk defa _ Elimden kaydırak taşını bırakma· kaldmmlarda çocuğa yer yoktur. İşi m- San'at sahasında fabrikatörler çocukları 

- Wy1e aaçrn.a p?yler sormadı. cSiz Hoth.or tıama:mından çıkarken görmüş- mışmn. Sana bir a, ayol sen de nerede Ju;şan bil(yülk: onunla memul olama~ düşünüyorlar. Onlara göre mobilyalar, 
nasr'l evlendiniz!. aualini sordu.. tün. ekmemem orada bitiyorsun! demiştim. Anne de, !baba da çalıJmaya gidiyor. Git- .safra tıa!kımlan yapıyorlar. 

- Sen de nasıl emndf.ğimizi anlalttın - Gerçi öyle amma .• koltuğunda boh· cO ıbenimle tanıştığı zaman raketini mezse sefallet çoouğu yakasından tutup Şuurlu tJlllıf organizasyonunun te-
in!!.? Ke.şld. bana sorsaydı. Ben daha ıyi ça Hlorhor hamamından çıkıyordu, diye· zarif bir tarzda tutuyordu: ıbüyüklerle beraber ıUründürür. Hali kemrnüJü üstüne 9QCU.kların t~kilatlan· 
anlatırdım. Nud sen beni gördün, nasıl mem ya _Beyefendiyi daha evvei de gönnüş- vakti yerinde aile!erde bile çocuk para dınlması da düşünüldü. Ve onlara - iz. 
t.nııeın ıblze g6rQıcü gelen. - Doğrusu, senin bu kadar akıllı ol- . ile tutulmuş ycmancılarJa evin bir köşe- oil'ik ~"bi bazı teşkilatın verdiği - içtimai r.üm.> 

- İyi ki sana somıamıJ, bütün bunla'l- duğunu bilmiyıordum. Dedi. sine !bırakılır. Kendini doğuranlara aid disiplin ve asil duygular aşılanmak is· 
il dSyl~ttdn değil mi? - A'lcılh dl.masaydım meşhur o'l!ınaz· _ 0 gün senden hazzediverm.iştim. oda}ara girip çıkamaz. Hi9bir yer yoktur tendi. Devıimia:in .siyasi inkılfıbcıları çer 

- Ya ne dlyecektLm! dıım. Hel'ıe yaZJ.'ja devam edeyim.. cO ~n onun da benimle alakada:- ol- ki orada ruhunun anlaşılabileceğinden cuğu, projelerine muti bir alet yapmak 
- İşte o m~ley'e ben de bunun için cYanında Berlin sefirinin kı.'Zl vardı. duğ'un.u anlamıştım.> w seıibe.st ser'best gezip tazacağmdan e- üıJere, elllerine alıyorlar. HAsılı ister le-

h.e.meıı cevab ~edim. Bir işimi baha .. Onunla gülerek bir şeyler konuşuyorlar· _ Babamı sormuştun. Aktar Mustafa min olabi!Sin. Uslu durmalı, ses çıkar· hine, ~ aieyihine, ister yardım, istu 
ne ettim. Cevabı yazıp kendisine verece· dı..> efendi; demiştim. Ak.saraydaki dükkanı- mamalı, hiçbiT şeye dokunrnamalıAu. bir maksad uğuruna kullanma için olsun, 
lbnt söyledim. Şimdi oturup yazacakım·· _ Bet.lin sefirinin kızı da kim, oluyor; nı tam etmiştim. Çünkü: HiÇbir şey kendinın değildir. Ne çocult bugün lbir varlıktır. İçtimai bJr 
11l'zarken aama da okurum. yanımdaki takunyacı Kasımın kıza idi. cPedcrinin kim olduğunu ötrreruniş- varmı ıbüıyiiıklerindir, çocuk el aüremez, şahıstır, lr.uvve'tlidir ve ber sahaya gir· 

Yazitanıeıstne <1turdu, JrA~dlan hazır- _Sen kanşma ~me.. tim. Büyük ,l)lr tüccardı. Bey'Oğlunda, yasaktır. miştir. O; artık yalnız ailenin bir uzvu 
ladı. Eline kalemi alclı, yumaya ve yaz- _ Peki! Karalroyde mağazaları vardı. Günlerce Peki ya onun olan ıeyler nerede? O· değildir. Artık Pazar günleri bayramlık· 
clrfım o'lnmnaya bafladıı c Vıücudünü yan örten şık ibir ma~ düşünmüştüm. Onu nasıl istemleiytlim. nun bir şeyciği yok ki... Otuz, otuz bet la.rını giyip baıbasının elinden tutarak tı .. 

«Bir yaz g(lnO. idi, giy.nüşti. Saçlan siyahtı, kıvırcıktı. En· Bir mektuh yazsam fikrini öğrensem daha yıl evveline kadar dünyada çocuk san- pış tli>19 yfuüyen ve bütün dikkatini üs-
Kadın k&nftı: damı fevkaI00e denHecak kadar güzeldi.> muvafık olacaktı. Mektub yazdım.. daTy~ bile ~ktu. Bugün mecazi ma- tünü. haJUlı kirletmemeye ~en eskj 
- Sonbdıanlı. _ Eliinde yazma bohçam vardı. Vü- _ MektUıb burada getireyim mi? nada kullanılan ŞU s&zler de bunu gös- çıocu.k değildir. Hayır, o bugün içtima! 
- Sen an)amu.:mı, h•l• ben devam cudüm çarşafın içinde idi; ne old\ığu bel- . _ Getir! terir: cSen onu daha annenin kucağında Al'eme hAkim olan sosyal bir §ahsiyettir. 

tdeyim.. !li dlarnazdı ki .. hele saçlarım. Bir tanesi _ İstersen okuyayım iken öğrenrniş>in. Ben ICnl kucağımc!a Şu halde onun etrafındakı kımıldanı· 
•Bir pllja gitmifttm.> lbı1.e meydanda değilili. _ Oku! büyüttüm.> pn manası açıkÇ1a anlaşılıyor. Yukanda 

N A-.U.. ~- 1.A • •t k t•·· ne cTe-.Je,.anı'"'- goYU'a dfhanım, Çocuk evde büyüklerin yerine otur.sa dıa söylediğim gibi bu hareket ne tahrik, - e ~ ne ......., 1e11 pmJa mı gı - - Gen~ arışma, unu LUm sonra mı ... ..., ., 
"- k D-d•mı· ""f'•an derman bulunmaz, azarlanır, yere otursa azarlanır. merdi- ne de organize ~dilmi .. değildir. Hiçbir 
"'Ulo. ne vakit aöyte bakayım.. gene a- ol!muştu? "' • ;:sv " •• ...., 

_ Sen bana, ah canım, demiştin.. kendimi sorsan fermana uymaz.. ııeni vene otursa azarlamrdı. OturabilmC'Si i • 1uikilat tarafından da tanz.im edilmiyor. 

IC:oltuğundcı bohça Horhor hamamından 
~yordu, nöyle anlatıldı 

_ Yazayım? gördüm göf1eıi deri divaneye döndüm. ç:ln ımutlakıa bir büyük onu lfitfen kuca- Bu da g&teriyor ki çocuk saati artık çal• 
• d" Hay-1i fener oldum. Merhame.t k.ız ıulta.· ğlna aimalıydı. İşte çocu~tıın büyükler a- mıştır. Ortada biltün kudret ve şümulile 

cGöz göze bakışmıştık. Gözlerimın l· cu d ki h ~ 
nım,• Allah kı.smet ettiuse bizt bırbirit.rıı· rasın a aıi. Durmadan arayan fakat mühim bir sosyal mesele vardır: Sosyal 

me ona, bir dalha ondan aynlamıyacağı- ad ııı.. 
h Ze ••erecektıir. Sen, peki dersen amıemı e- ar t6'•nı asl-a bulam1yan bir muacciz... 90CUk meselesi. 

mı anlatmıştım. Nerede c.turduğunu e- " Tı ~-· ı..,;~i • ··ı·nız· e gönderip Allahın emrile istetece- pıu 4 •.-.y.., r medent hakkı, kendine mah· Böyle mülhim bir kımıldanışın şümu· 
men o gün ö~endim. Büyükadada bır v d L. !t..t- ro 

ğim. Mektubun cevabını, YU!'Ufpa§a «· 9U9 uııçu.u yeri olınıyan bir insan gibi .. "nü nazan itibara almak lazımdır. Zira 
kaŞkleri vardı •• > 7...: ı.1:ıancüye bırakırsın. Öyle bir cemiyet matrudu ki, istiyen ta- /bunun sosyete, medeniyet ve bütün in· _ o zaman biz Çukurbostanda oturu- ,... u. lı 

Kalbimde vıırken muhabbet biatten aldığı 'bir hakka - büyüklük hak· san k için ehemmiyeti pek büyüktür. 
yo~~~men ertesi gün Büyükadaya git- lmzaya ne hacet> kına - dayanaııak onu tahkir edebilir, Şimdiye kadar arnlarında hi~ibir bağ ol-

- Hele bu mektubu da yazayım: cezalanldıralbifir, dövebiltr. madan vücud bulan dağınık eserl in 
mişt~~i, ertesi gün Çuıkuııbostana gel'- cHa:nımefend!, Garlb bir ruhi htdise büyüğe; ~ - yapıcı kıymetleri yoktur. Fakat bun ,ar, 
miştin. hatta ben bostanın kenarındaki cSiıe karşı hlsse~~i~ s_evgi çok bfi· yal reşldlMta ço~~na bir yer vermeyj etrafımızdaki lb~yük sos~a: ~eniliği tem· 
çınara slıncak kurmuş sallanıyordum. yüktür. Hayatımda g0f'düj1üm, tanıdığım unu~;<Iu· B~irinı kovalııyan kanun- sil .~~n urnumı ve hak1kı filizlenmenin 

_ Şimdi her şeyi hatırladım. Yaza· 9enç kızlar arasında sizin kad.ar yüksek, 18:1'1 duzeltir, değiştirirken kendi varisi· delılıd~rler. ~t bu yenilik pek büyük· 
. rizin kadM gdzel hiç ktmseyı göreme- nı kanunsuz yani kanun harici bıraktı. tür, bıze yenı zamanları ve medeniyetin 

~o köşklerinin bahçesindeki çamlara miştim. sızını. evlenmek istiyorum., Onu her büyük kalbinin derinlerinde yeni bir devresini haber veriyor. 1nsan-
ruhnuş lbir lhamakta dinleniynrdu. - Ne oevıaıb verml§UnT yaşayan ha'ksızlık sevki tabiisi onune lığın yalmz :büyüklere rahat bir dünya 
_ Arkamda kendi diktiAim bir basına - Ak1nnde ~yiın.. başı.boş teı'ketti. ~ dünyaya taptaze hazırlamaktan başka şey düşünmedi.Ji 

entari vardı. (Devcmı.ı U iLnctl aal/fada.} enerjiler ptlren çoouiun vaziyeti... (Devamı 10 uncu sayfada) 



10 Sayfa 

Zahire borsası idare heyeti seçildi 

Dün, Zahlre Borsası seçimi yapıl - yetfAra olmadığından Perşembe günü 
mı.ş ve borsa idare heyeti azalıklanna tekrar yapılacaktır. İdare heyetine Ti. 
Nuri Kuzikoğlu, Şerefettin, Mehmed, caret Odası da iki ua gösterecektir. 
Nuri Orak, Hilmi Gürkan, Nafiz Öz -

SON POSTA 

Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUl;U o 
1548 m. 182 Kc.s. 120 Kw. 

!'.A.Q. 11,74 m. 11195 ıırca. IO Kw. 
T.A.P. 31,70 ın. 9465 KC-". !O Kw. 

SALI !5/'1/l9 

12.30: Program. 12.35: Türk" müziği. ı -
......... - Nihavend peşrevi. 2 - Lemi - Nl -
ha:vend ~r'kı: Bir giil çıkarırdım. S - Ba -
dettin Kaıynak - Nihavend şa.ıin: Gel gök • 
lere y11.k8elellm. 4 - Arif bey - Nihavend ıar 
kı: Yanılma t.te,şl a.şka. 5 - Rahmi bey - Nf
ha.vend şal'kı: Süzüp süzüp te ey melek. 6 -

alp seçilmişlerdir. İdare heyetine gi - Resim, dünkü 
rccek bir mubayaacının seçimi ekseri - tesbit ediyor. 

......... - Nihavend yi1rük semat: Bilmezdim 
özüm ga.mzene. 7 - . .. .. ... . - Nihavend .saz 
semaı.sı. 13: Memleket saat Ayan, aJaru Te 
meteoroloji haberleri. 18.15 - 14: Milzilr (Ka

rı.şık program - PU U>: Program. 19.05: Mü
zik CChnlla.plne'ln iblr plrıkı.> 19.15: Türk mü 
zlı;t;ı (Faml heyeti.) 20: Memleket saat Ayan, 
ajana ve meteoroloji !haberleri. 20.15: Konu§
ma. 20.80: Türk müziği (KlAslk program.> 

seçimden bir intı!baı Ankara Radyosu küme ıses ve saz heyeti. 21. 

Çocuk terbiyesi 
(Baştııraf ı 9 uncu sayfada) 

devir bugün oona ermiş bulunuyor. Biz 
bu devirden arta kalanlanz ve insanlığın 
iki kısmı i9in, !büyük ve küçük insan için, 
çal~aa.k yeni 'bir d-eıvrenin eşiğinde
yiz. İki sooy81 saha, iki ayn dünya ha
zırlıyacak bir medeniyete doğru gidiyo
ruz: Büyük dünyası, çoouk dünyası .•. 

4Bizi bekliyen vamfe, başlamış bulunan 
içtimai kımıldanışı sathi ve soğuk bir 
surette teşkilat1andır:rnak değildir. Ço
cuk lehindeki umumi sosyal hazırlıkta
n b'ir nizamla birleştirecek te değiliz. 
Böyle yaparnak harici bir hedefe yar· 
dımla .kalmış olluruz. 

Sosya] çocuk meselesinin kökleri iç 
hayatımıza kadar işlemiştir. Biz büyilk
l'erin viddanlıarııruzı uıytındıracak, bizt 
değiştirecek şekilde bütün muhitimiı.i 

.kapla~tır. Çoquk büyüğün. objektif 
delillerle muhakeme edeceği. bir yabanC1 
değildir. Onun hayatının en mü'him un
surudur. Onun lkurucusudur. Olgun in
sanın iyilik v.e fenalıkları çocukluğile sı
kı sıkı bağlıdır. Hatalanmız çocuğa yük
lenir, izl'erini onun üstüne çizer. Değiş
mez neticelerim ona b1rak1r. Biz ölürüız, 
fakat çocukJanmız ruhlannı bozan fenn
hklarımızı çeker. Bu silsile devamlıdır. 

~rası kesilemez. Çocuğa dokunmak en 
uzak maziden istikb:ı.lin sonsuzluklarına 

uzanan bir !bütünün en hassas noktasına 

dokumnak demektir. Ç.oouğıa dokunmak, 
hıer şeyin !bir kat'iyet alabileceği, her şe· 
yin yenileşcbHeceği. her §'eyin hayatla 
tutuştuğu, rdhun bütün sırlannın gizlen
diği yere - çünkü insanhıtJn yaratılıŞl 

oradadır - ddkunmak demektir. 
Çocuk uğurunda bilerek çalışmak, o

nu kurtarmak için sonuna kadar gitmek; 
insanlığın sırrını - harici tabiatin bunca 
sırlarını keşfetmek gı'bi - bir keşiftir. 

Sosyal çocuk meselesi henüz filiz ve
ren ve bizi tazel'iğile çeken bir fidandır. 
Fakat bu fidanı yerinden sökmek ister
sek kopmaz kuvvetli köklerle karşılaşı· 
nz. Onları oradan çıkarmak istedikçe 
kazmak, kazmak, gittikçe daha derinle
re dalmak Mzmı gelecektir. Derinleştik
çe kaklerin ucu bucu bulunmaz bir hal
de her yl\na kol saldığını göreceğiz. On
lan söken dünyayı yerinden oynatma~ 
Tıdır. 

Bu kökler; insanlık tarihindeki şuur 
altının sembol!üdür. İnsan ruhunda biri
kip kalan ve onu çoooğu anlamaktan, o
nun intuitive duygularını kazanmaktan 
meneden şeyi harekete getirmelidir. Bü
yüığ'ün lbu şayanı dikkat körlüğü ve yav
rusuna - kendi ömrünün meyvasrna -
karşı duy.gusuiluğunun esası hiç şüphe
siz nesillere dayanmaktadı::-. Çocuğu se
ven fakat farkına varmadan; küçük gö
ren büyük; onda gizli bir ıztırab uyan
dırmaktadır. Bu ıztırab hatamızın ayna
sı ve bu hatadan uyanmamız için bir i
kaZ'd-ır. Bütün bunlar bize çocukla büyük 
arasındaki alemşümul ve gizli kalmış ih
tnafı .gösteriyor. Sosyal çocuk meselesi 
bizi insan teşekkülü kanunlarına nüfuz 
ettirecek, ve lrendimlze yeni bir vicdan 
yaratmamıza, lbinnetice sosyal hayatımı
za yeni bir veçhe vermemize yardım e
decektir. 

Kadınlar cevab veriyorlar 

10: Konuşma. 21.25: Neşeli plCı.klar - R. 21.80: 

Orkestra programının takdimi - Nlcola1, Mo

zart, Mendelssohn H.) (Cevad Memduh tıL -
rafından.) 21.45: MilzUc (Radyo orkestrası -

Şet: Hasan Ferld Alna.r.) 1 - Momrt - Don 

Glovann1 uvertürü. 2 - Mendelssohn - Bart
holdy (.f fincll senfoni La majör.) S - O. Nl

cola.l - Vlndsorun şen kadınlan uvertürü. 
22.SO: Müzik (Operet 8eleksyonlan • Pl.) 23: 

Son ajans haberler!, ziraat, esham, tahvllft.t, 
kambiyo - nukut borsası Ulat.> 23.20: Müzik 
<Cazband - Pl.l 23..55 - H: Yarınki program. 

* P C J iSTASYONUNUN 
BU AKŞAMKi TÜRK KONSERi 

BUlCln dtlny8 radyo amatörleri tara
fından neşriyatı sevgi ve alaka ile 
takip edilen Hollanda'da buluuan 
PhUips'in P C J istasyonu bu akş11m 
memleketimizin tanınmış musiki üs· 
tadı ve konscrvntunr proresörU Sey
fettin Assal konserini verecektir. Kon
ser bizim saatimizle '21.30 da ve 31·28 
metre Ozerinden olflcnktır. 

-·········-································--···-···-
BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tediye edi.lm1ş sermayesi: 

700.000.000 ita yan Ureü 

Merkezi : MİLANO 
BuUin İtkiyada. İstanbul, İzmir, Londra 

ve New-York'ta Şubeleri nrdır. 

narfçtekJ Baııkıılanmu: 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA 

<Frıı.nce> Parls, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menoon. Mona.co Montecarlo, Cannes. Juan
les - PiN, Vlllefranche - sur - Mer, Casab
lanca <Maroc) . 
Bı\NCA C'O.MMERCİA!.E İTALİANA E RO· 

MENA: BucRre.>•, Arad, Braila, Brasov, CluJ, 
Costanz~. C-alaz. Slblu, Timichoara. 

BANCA COMMERCİALE İTAUANA E 
BULOARA. Softa. Burgas, PloTdi'f, Varna. 

1 •• . BANCA COMMERCİ.ALB İTALİANA PER 
<Bastaraf 1 8 inci f;nvfadc' I Bunu soylıyerek gençlerimizin birbi- ,L'EGITro. Alexandrle d'Egypte, .Elltahlre, 

diye akıTian sıra kadın düşmanlığı yapan rini tanımaları için fırsat yoktur iddia- Port _ satd. 
baylar, kadınları söyledikleri gibi hayat- sında da buhmacak değilım. BANCA COMMERCİALE İTALİANA B 

I'anndan sibniş olsalardı, değil hepsind<'n Kadın erkeğin birbirini normal şerait GRErA. At na, Pire, Sel~ntk. . 
· · · · • k.a BANCA COMMERCIALE trALL~A göıdükkri fena:hkları, yalnız bır tekı:ı- ıçınd~ tanımaları ım unının az olduğunu TRUST COMPANY, PlhUadelphJa. 

den göroüilderi kötülükleri sayfa sayfa s(Yyliycceğim. BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
ya-zar, haklı haksız bütün kadın cinsine BirbirJerile tanışmak istiyen gençler THUST COMPANY - New-York. 
ça'tnrlar mı idi? ~1' binbirlerinin yfiz güzel'liği veya Müşterek Bankalar 

Bu hiddet a!lakayı gösteriyor. Bu a- cazibe5'inin ~i altında kalarak alaka aanque Françaısc et ltaıienne pour !'anı.
laka da &adını hayattan silmemiş oldu- duyup (ıkadın erkek arasındtıki tanışma rtque dl! sud. Parl.s. 

Ar~ımt.ınde: BuenOL'l-Aire.s, R°"arto det 
~nun en baş delilidir. usulk?rinin cfür:ütSl.üğüne de eski insan- S1.nta. f#J. 

Esasen eı'kek için kadını, kadın fçin lar kadar riayetkar ofmadıkları için) fır- RRESILY/.,öa: sao-Pauıo ,. b&f).ıca tehir-
erk""~İ hayattan silip atmak imkanı var sat nerede düşerse, sokakta. tiyatroda, lerlrıde tubeler. 

"O CHİLİ'de : Santıago, Va.Iparatao. 
mıdır'! pl~jda, tramvay veya mesire yerinde ah- COWMBİA'da: Boiot&, Barr1.nqullla, Me· 

Ben bütün bu münakaşalardan aklıma bab o)uveriynrlar. dellfn. 
göre şu neticeyi çıkarıyorum: Memle- Bu gibi tanışıklıklar sırasında esasen URUGUAY'da: Montntdeo. 
kettıeki kadınlar da, erkekler de nonnal her iki genç te izdivaçta esas teşkil ede- B~NC-' DELLA SVlZZERA iTALtAN.t: 

Lugan,,, Belllnzona, ChlaMO, Loc&mo. 
insanlardır. Her iki taraf ta diğer taraf- cek olan fikir V'e karakter bitliklerinin 7.urleb, Mendrtslo. 
la hayatını lbirloeştirmek ve ona yaklaş- mevcud o1up ohnadı~ını akla getiremi- ıu.NCA UNGARO - iTALİANA 8. A. 

rnak ihtiy.acını kuvvetle hissetmektedir. yecek kadar 4>iribirlerinin tesiri altında Pt>ft.c n ba.şlıea Şehirlerde Şubeler: 
llRVA'!SKA BANK D. D. 

Fakat rnamlckctteki bugünkü içtimai, ve ambale 'bir vaziyettedir1er. Bu tanı- Zag;reb, Susak. 
yahw iktıısadi durum, bu iki tarafın ar- şıklıkJar, izdivaçla bitse de>, sonu yüzde BANCA tTAI,iANO • LIMA 

zulannı tatmin etmelerine mAnidir. Genç doksan fena ve yüzde on, talih eseri ola- Um& CPerou> da bqlıea Şehlrlerdt Şu~ 

k.ı21larl!a genç eılkekler dem1!k halA bu- rak. iyi çıkaca'ktır. ler~.\NCA İTALIANO _ GUAYAQUIL 

glln de temiz bir aile muhiti içinde bir- Gençle rin hayatta bedbaht oimalan auayaqull. 
birlerini tanımağ:ı imkan bulanuyorlar. mes'uliyeti yalnız ebeveynındlr. Kızları f:ıtanbul Merkezi: 

Galata, Voyvoda Cadde.si, Karatöy Palu. 
Cc::miyot hayatı bizim memleketimi?.de evlencock çağa ~lince, onlar muhakkak Telefon 44845. 

~1t mahdud 'bir zümre iç!nde inkişaf e- bu kızın etrafında lıir muhit yarattırma- istanbal Büroru: 

diy-or. OI1ta halli vt fakir aileler arasın- lılar ve lbu mu!hite de yalnız kızlarının Alalemcla"l Han. Telefon 22900 /8/11/12/15 

öa kaç göç d!rluğunu söylemek istemiyo- saadetini temin edC"bileceklerini tahmin ~yotıa Bürosu~ 
istalAl Cııddeai No. 247. Telefon: 41048. 

rutn. Fakat ailece konuşup, tanışmak, ettikleri gençleri kabul etmelidirler. Kasalar s.ean: İtalya ve Mac.arUtan için 

t >lanma'k filan gibi itiyndlar henüz tam Kr?!llanna lbir iki insan arasında seçmek 1e Tourlstlque çekleri Ti B. o. t TRAVi:L-
.ınasile kökleşmiş değildir. imkinını V{!rmelidirler. LER'S çeklerL 

Temmuz 25 

Maarif Vekilliğinden: 
Kütüphane Memuru olmak isteyenlere 

1 - Muhtelif şehirlıerdeki umumi k-ltü,pıhanelerimizde açılacak olan kütüp 
hane memurluklarına en az orta okul ta.bsill g6nn~ dört memur alınacaktır. 

2 - Bu memurların seçim~ için 7 / Ağustos/1939 tarihinde Ankarada ve İstan. 
bulda bir müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

3 - Bu imtilıana girmek istiy,.nlerin buluındukla.n yerler Maari! Müdürlük • 
le:rinddn alacakları örne'klere göre tanzim ettirecekleri fiş ve sağlık raporlan
na talhml ve askerliklerini yaptıklarına dair olan vesikalarlle çalıştıklan yerler~ 

den alacakları iyi hizmet vesikalannı rabtederek en çok 31/Temmuz/1939 Pa • 
uırtesi günü akşamına kadar şahsen veya yazı ile Vekillik Kütüphaneler Mü.. 
dürlüğüne müracaat etmeleri lazımdır • 

4 - Müsaıbakyya iştirak edenlerden ehliyetleri kafi görülen ve sağlık durum_ 
Lan bu meslekte çalışmıya elverişli olanlar alil aylık namzefük müddetlermi 1s.. 
1'<mhul kıürtüphanelerinde geçirece-'klardir. Satış devresi sonunda bu işlerde çal:. 
şa'bilecıolkleri anlaşılanlar kur'a çekmek suıreUle boş bulunan vazifelere tayin ve 
sevkedilcceklerdır. c314!h c5342 • 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - 3/VII/939 tarihinde teklif olunan fiat1ar badeli layik görülmediğinden 

(1) adet sigara paket makinesi yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli s;f (10,000), muvakkat teminatı (750) liradır. 
n - Eksiltme 7/VII!/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabataşta levazım vı 

mübayaat şube5indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız aiınabflir. 
V - Münakasaya iştirak etmek istiyen firmalar fiatsız fenni teklülerini 

münakasadan (7) gUn evvel tetkik edilmek üzere tütün fabrikalar §Ubesine ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü rnutazammm vesika almalan IAzımdır. 

VI - Eksiltmeye girecekler ?c 7,5 güvenme parasile birlikte pazarlık için ta-
yin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri. (5327) 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idırssi iJ~:ı!arı 
Muhammen bedellcrile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup malzeme ve 

eşya her grup ayrı ayn ihale edilmek üzere 26.7.1939 Çarşamba günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiSYQn tarafından açık ek. 
Siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlernn ner grup hizasında yazılı muvakkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaik.le biriikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü. 
racaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnamelf!r komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - 2000 kilo 30 milimetrelik manila kenevirinden halat. Muhammen bedeli 

1200 lira olup muvakkat teminatı 90 liradır. 

2 - 25.000 kilo sutkostik muhammen bedeli 2687 lira 50 kuruş olup muvak. 
kat teminatı 201 lira 57 kuruştur. (5063) 

Maarif Vekilliğinden: 
Gazi Terbiye Enstitü:rü fransızca öğretmeni Orhan Arsal 22/V /939 tarihinden 

itibaren okula devanı ctmediğı gibi kanuni şekilde mazeretini de bildirmediğin. 
den istifa etım~ sayılacağından 3 !fjn zarfında müdafaanamesınln alınmasına m. 

zibat kom~yonunca karar verılmiş ife de adlrcsi belli olmadığından karar teb. 
liğ edilememiştir. İlan tarihinden ıtibaren 3 gün zarfında müdafaasını taahhüd. 
1ü o1arak göndermesi ilan olunur. c3179. c5390. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazim Amirliği Sattnalma Komisyonundan 

ı - Deniz vasıtaları için sattn alınacak 500 ton lavamann kömürünün sın/ 
939 Pazartesi günü :;aat 15 de kapalı z~rfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Şartnamesi ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
3 - Tahmini tutan 6100 lira ve ilk teminatı da 458 liradır. 
4 - İsteklilerin o gün eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı 

kanunun tarifi veçhile hazırlıyacok.arı teklif rnektllblarım Galata rıhtım cad-
desinde Veli Alemdar hanının 2 ne:. katındaki komisyona vermeleri. (5Hi5) 

lstanbul Levazım Amirliğinden 
ı - Askeri dikim. evleri ıçin imtihan edilmek şartile mütehassıs makastar 

terzi ustası alınacaktır. 
2 - Şerait Am\rlikten öğrenileb;llr. 

3 - İste'klilerin bonservısi dıploma gibi vesaiki ve dilekçeleri ile btrlikte 7/8/ 
939 tarihine kadar Tophanede İstanbul Levazım Amirliğine müracaatlan ilan 
olunur. (5269') 

Boğazlıyan Belediyesinden 
Boğazhyan kaı.sabasının meskfuı ve gayri meskun (150) hektarlık sahasının 

ha'li !hazır haritalarının ahmı işi eksiltmeye çıkarılmış, talih zuhur etmediğin • 
den bir ay müddetle temdid edilmiştir. 

İşinin makıtu bedeli (2500) liradır. 
Muvakkat teminat 187-5 liradır. 

İhale 21 ~ 939 Pazartesi günQ saat 15 de Boğa.2füyan belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

İstakıfilerin vaktinde belediyeler imar heyeti fen şefliğinden iştirak vesikası 
almaları ve bu teklif mektublarına toymalan llz:rmdır. 

Mukavele vıe prtnam~ler Boğazlıyan beledl)"CSiooen ve Ankara imar heyetin
den parasız alınabilir. Teklif mektubları tayin edilen günde saat 14 de kadar Bo
ğazlıyan be~~ reisliğine veril~Udir veyahud poota ile gönderildiğinde bu 
şaatte belled:iye~ vlsıl olmuş bulunmalıdır. (5534) 

lstan bul Defterdarlı2-ından : 
Senelik kira mu
hammen bedeli 

Lira 
Sirkedde Elvan.zade mahallesinin Demir kaıpı Orta 

sok.ağında 9 sayı.Ti mağaza (Senelik icarı dart Urlo-

Müddeti 
lcar 

sitte taksitler peşinendlr). 360 1 sene 
İstanbul Tapu MıCldürlüğ\l alt kahndaki Pu!t sat~ 
yeri (senelik lcan iki taksitte ve taksitler peşin.endir) aoo 2 • 

Y'ukan:da ınevki ve numaraları yazılı mat<ıza ve pu~ gışesi hlzasındakl mu· 
harrun.en senelik kira bedelleri üzerinden açılt arttırma ille kiraya verilecektir. 
1ıhale 27/7/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 tedir. Talihlerin 7o 7,5 
pey akçelerlni ihale gününden evvel yatırıp mezkllr gün ve saatte Defterdarlık 
MilM EmlAk Mndlr1Uğündek1 Satıf Komisyonuna müracaatları. (5033) 



(Lozan) m yıldönümü dün bütün 
yurdda hararetle tesid edildi 

ION POSTA 

İngiltere ile Almanya 
arasında pazarhk mı ? 

(BClftarafı 1. inci sayfada) 
sansasyQnel biır şekilde akis bulmuş ve ibu 

Ra,.r. ti 

Hakeme- taarruz eden futbolcuyu 
bütün memleket takbih ediyor 

Atiaıtü~kün -"sında sembolleşen İst:k- ği h:aesasiyeti tdbarüz ettirdk. Milli Şefi- meyanda lngilterenin Almanyaya bir mil (B t f 1 i ada) h"km ~· yar sterH ..... <Y ödünç para vereceği yazıl - "f ara ı nci sayf u en mağlub addedileceği yazılı • 
lal ordusunıun k.llıcından b:r millet is - mize aid bazı hatıralar nakletti. Lôzanın """" Hakem Tank ise dün sabah erken_ dır. 
tl'kıba'l ve mukadd'.cratını teslım alarak a'.ktüel kP~;ne de temas eden doktor mıştı. den Kızıltqprak polis me k · ·a 

J••"'-OU Tekrar ayni şayialar cümlesinden ola- r ezme gı e-
Türk siyaset ve kiyasetinin şaheser bir Yavuz dedi ki: rek bir akşam evvel tanzim edilen ra-. ş f t t .. " rak ~llteoonin, vereceği bu para mu - Ü 
örneğini yaratan Millı e smet nonu- c- Bütün kalbimiz ve varlığımızla kabilinde Almanyanın Çekoslavakyadan porunu sküdar Müddqiumumiliğine 
nün dün !bu ha;rikutade zaferinin on al - ıbağflanldıığıımız sufhse~rliğimizin budu- çekilmesini w teslihatmın geniş mile _ havale ettirmiştir. 
tıncı yıldönümü idi. du, milli ve insani mukaddesatla çizil - yasta taıhdidini istediği söylcnmektedir. Tabibi Adil tarafından muayene e-

Lozanın on altı yaşına basması m:.ina- miştir. Ata türkün eseri olan Türk inkı - Almanyayıa vadedildiği söylenen ikl'a- dil~ Ta.:ığın k':1~~ ı.:? burun. ~uaye-
seil>etile dün saat 16 da Üniversite konfc- liılb ve oüm'hıuriyetine İsmet İnönünün Lo zattıan maada, Avrupa iktısadiyatınm nesıne luz~ gorulmüş, ~end~. Ha~
rans sa'Jonundla bir toplantı tertib edil - zanla teımin ettiği Türk haklarına halel kalıkınıması için müstemlekeler istilisa _ da.rp.aşa Numune hastanesıne gonderıl 
mişti. Törende başta vali ve belediye rei- ~e ihtıiımalini taşıyan her hareket l'atmın yeniden taksuni meselesi de mev- mıştir. 
si doktor Lutfi Kırdar. Rektör Cemil Bil- '.!ürk mukadt'tesatına tecavüz manasını mmbahs edilmiştir. HaydaI'\Paşa Nü~une.. ihastanesinde 
seil, bazı meb''U'Sfar, Üniversite profesör taşır. Kimsenin Türk sulhünün ihtişamı- Başvekil Çemberlayn, Avam Kamara- yapı~an m~ayeneyı mutea'k~b. orac~ 
ve doçentleri dlôuğu halde kalabalık bir nı ~nın acı hüsranına katlanmayı sının bugünkü toplantısında bu mesele tanzım edilen r~rlar, Tabı~ı .. Adıl 

Ulusun yazısı 
(Ulus) refikimizden: 
İngiliz takımının fu'tbolCülerini sey 

rettiği~iz zaman onlann oyunların • 
dan zıyade ccntilmenliklerine hayran 
kalmıştık. Bizim kalenin önünde bir 
f ngiliz mühaciminin iki el'ini kuvvetle 
oyluklarına yapıştırıp kaleciye dblrun 
mamnk için azami itina göstererek ha. 
vaya bir sıçrayışı ve topa bir kafa 
vunlju var~~ ki şaheserdi. Sade oyun
c~lugun degıl, centilmenliğin şahese -
rı! ~çfik kiittleısi hazır bulundu. g&ze alabileceğini zannetmek istemem. haklkında sorulan bir suale cevaben, şu raporuna eklenmış ve Tank butun f!V· 

ŞEfuir bandosunun çaldığı İstiklal mar- Atatütk emanetinın ilelebed muhafa- izahatı vermiştir: ra~ile berabe~ ı:cızılroprak merkezine Evet centilmenlikJerine havran kal 
şı~ soma ilk söı;ii. Ü~ivcrsitc ._rekt~rü zasına anıd içen gençlik, hakkı bulma ve - İngil'terenin Almanyaya ikrazatta muracaat etmıştır. mıştık. Filhakika bir insanın~ hele bir 
r-=1 Bn 1 "'ld Rektö "ş s levıne b'tıl'uınac"ğı ha~~,erı' tamamen nL""•ISıulır. Kuıltoprak merkezi kaleci Necdeti sporcunun taıbiatinde bulunması ıtı. _ ~Juı se . a ı. r a.,.ı oy ı lrorwna vazifesini omuzlarına alan hu • .. ıA.-.ıu ~ u 
§Qyle baŞladı. kıu'kçular, lbuıgün Lozanm yıldönümünü Hukfımetimiz, ne böyle bir ikrazat yap - aramaktadır. Ankaraya gitmesi ihti - zım olan bir şeye hayran kalınmaz. 

c- Bugün, Lozan giinüdür. Lozan gü- kutlularken. 'llürk ve insanlığın hakları- mağı düşünmüş, ne de böyle bir teklü malini düşünerek icab eden tedbirleri Çünkü sporcu centilmendir. Ve cen-
nü lbizi.m suTh günümüz, zafer günümüz- , nı her zam.an müdafaa hususundaki iman karşısında bulunmuştur. de almıştır. tilme~ olmak fevkaladelik değil, sa .. 
dür. Bunun içindir ki her sene bugünü ve kararrannı tazeliyorlar.> Bi~ bcyınel:mUel mülteciler me - Necdet, maçtan sonra duş yapmak d:ce ınsanlıktır. F akat ~iz bu hayran-
lburada kutlularız.> selesini gönüşmek üzere Londraya gel - bahanesik soyunma odasına girmiş ve lıgımızı mazur görünüz. Sebebi var _ 

Rektör, kürsünün üzerırule duran bır Kürsüye burulan sonra Hukuk Faküi- miş olan Dr. Wolhtatm, Hudson ile yap- orada bir pencereden atlıyarak !hususi dı:: Dün İstanıbulda Galatasaray _ De-
t.€si bu seneki mezunlanndan Meserret tığı .gö,.;;"""".dler esnasında iki memleke - bir otomobille kaçmıştır. mırspor maçtntla, Demlıs-La .1::er..:a 

altın kalemi, Lorzan muaheılesini imzala- ı ~ ~·""• d - JA.ı:. Y qı, 
mak üzere Ebedi Şef tarafınd'an İsmet İn- Sükuti ge:krck .güzell bir söy'lev verdi. 1lin iktısadiy.a1ını alôkadar eden mese - Necdetin bu gaylbt.Vbeti oürmümeş- egil, bedbahtlık veren Necdetin 0 af. 

BiJrura:re söz alan Hukuk Fakü~tesi ü- Icllerin de mevzuuıbahs edilmiş olması hiç huddan kurtulmasına yardım etmiş - fedilmez cür'etini ve !hatta cürümünü önüne gönden1diğini söyliycrek, toplan-
tıda hazır bulunanlara gös~erdi. Milli Şef çüncii sınıf talebesinden Orhan Kutbay te gayri tabii lbir şey değildir. tir. işittiğimiz zaman duyduğumuz derin 
bu kalemi imzayı müteakih İsUıııbul da· h.e~nl~ bir hitabe ile gençliğin hissi - Hu<ban ve Wol:hiat, tenevvür mahiye- Gen~nıl c.emi1 Tm-cerin Waran teessür bu sebebi izah eder samnz. 

ru"lıfü'nunıuna h-...ı.:ye etmı':'ı'. yatına tercümaaı dldu. tind'e lbu tkabil meselelere de temas etmiş Maçta vazifeten bulunan federasyon N d 
ı::uı ~L ec etin mukabil bir oyuncu'l.•a at. 

Nına~t HUkuk Fakültesinden Bed · ' ollabilmler. Maahaza, bu iki şahıs ara - lar dairesi başkanı Ziya Ateş raporunu J 
Cemli Bilse1 kalemi işaretle: ~.J- lıan f h tığı yumruk, hakemi kan içinde bıra _ retıt.:in güzıel ve canlı bir hitabe ile, Lo ; i:>Jlll'Uıi.l ya,pı iki:r teatileri tamamen şa ve maçın tarzı cerevanını telefonla ge-
c- İsmet İn.·öı:.üy~ Darülfünu™!a din- zanm 16 ncı yıldönilmünd.e duyduklarını si ve tn.ısusi mahiyette olmuştur. nel direktörlüğe bildirmiştir. kan yumruk, yalnız iki kişiye d€ğil, on 

~:'n~~~ ornıTü. i.<ttik hla~h.edec('k 1nesıkl altın anlattı. Genç hukukçunun söylevmi mü~ Hudson, WoJ.htaı ile yapmış o!d'uğu gö F~"1un ü~erine genel direktör Tüm- binden fazla seyirciye ve maçı alMta 
A.QIJ.~ıu•t:.ue r tarı ıne yazı aca şe - k'b ·~-Jı·..11 'b" rüşmelerden sonra bana etraflı malfunat C - ·1 ,_ tea ı mı';)<llıı.ıer u'fede ağırlandılar ve ' general emil Taner, aşagıdaki tebliği ı e taK1ilb eden memleket sporculuğu _ 

b
re.fili mu8?ed~1er . hazırlan~bilme.~i icin 1 tıoplıan·tJ :böy'lece sıona erdi. vernn:iştir. Ankara ve İstanbul •bölgelerine tel - b' 
urada. fliml.'e, faziletle, ahlak ve ıd('alle Greenwood, 'başvekilden bilahare şu graflamıştır: na ır taarruzdur. Bu taarruzun içln-

yetişeceılderdir> dedi. Kadıköy Halkevinde suali so1'llJl.tŞtur: de ayrıca :feci bir intizar manzarası 
1 - 23 Temmuz 1939 tarihinde Fe- d d o Hatib, bilfrbare sözlerine şöyle devam Dün Kacfrköy Halkevi tarafından Lo- Bu cevabdan, ka.binenin böyle bir mü- cı var ır: yumrukçu kaleci yumruk 

etti: zan gümü Ş(.IDefine Kadıköy belediye mey- z.akere im'kanlaroıııdan haberdar dlmadığı, nerbahçe stadında yapılan Demir - larile hırsını değil, kendi kendisini 
«- Sulh. düın:y.anın her yerinde aziz ve danında açık lhıavıada bir müsamere ter - böytle bir müzakereyi hiç bir suretle aç - spor - galatas?r~y maçın~a h~kem ölliürmüştür! 

güzel ftjf r şe)mr, sul'h hali mui.etler için tib edilıniştir. İstiklAl marşile müsame - mağa teşebbüs etımedi~i ve sulhü satıın ~arı~ .. zerengın ı~ . maçı~ 1daresınde. 
bir ar3da yaşamanın normal halıdir. Her 1 reye başlanmıak 7000 kiş.ili'k bir kalaba-ı al~k için Hi~~ ile pazarl.ığa ~zer ki durust ~~reketmı . takdır ve .~emir- Zayallı Necdet! Böylelerini spor sa. 
milılet !bilir ki huzur ir'inde ç • n Iık huzurunda Bayan İffet Halim tara - muwere?ere ıgır:ı:şmek nıyet.i d!madıgını j s~r kal:cısı Necdetın hareketını tak- hasına değil, bir sanatoryoma sevket-

:. • 
1~manı '1 --· · · k · · · · ., bıh edenm ı·a· Ç" kü h.ıuzu . 1_d ilıe le .. 1 fmdıaın lıoolan muahedesi ve zaferinden ve ....... ıcesını çı ar®ıfir mıyım. · me ı ır. un .. bu sporcu daha manevi 

r J.Çı.ı.ı e r menin ve y·..ıKSelme- . . Ah' . n ....... ekı.1 bu müdahale e .. le muk 
nin rt Thtü B "tib l i illet MılJi Şefın kahramanlığından ba ıs hır ~" Y şoy a - 2 - Demirspor takımınd N cd t kı)~etleri, insanlık hislerini değil, kö-
..... 1h!3' l su F rk. t uT'~ k :ır ~I ıt:r m lh" nutuk söyk>nmiş. Halkeıvi temsil şubesi bere etmiştir. büyu"k 'bı'r halk ku"tle . h an _,:ı_e e .... u sever. a a ur mı. e ı su u 1 . ,.., . . B 1 'h~ .. 1 b' ı· k b' . sı uzuruıruil yap seleden ve şişmiş lastikten yapılmış bir 
her milktt f il tıar<ııfmdan « sti!k1tu pıyesı ve cÇapanoğ-ı u sua e, ""'J e ır ne ıce çı ara ılır- tığı b h k tl rtm lik 

en a a sever.,. lu> komedisi temsil edilmiştir. siniz, cevabını verebilirim. Böyle bir mü 1 u ar~ e e spo en evsafı· tQpla histen, fikirden, zekadan yapıl-
Re'kfür, A't.a.türkün sulhpervcrliğimizi zakereden hiç .bir suret!~ hah rd: değT na a "kırı hır hareket gösterdiğinden mış insanları farketmekten acizdir. 

c Yurdda sulh, cl'handa sulh~ remzile Ankaradaki merasim ve alôkadar .....,.zırda b . .,ı. .. eh' .ırk' ı ız_ 24 Temmuz 1939 tarihinden itibaren Zavaı;lı Necdet.' 
if de ... ııu~ • .. ledik · ..... n a~ ıç ımse h' b' k)"bd h' b' 1 

a ç"""'6'nı roy ten sonraı Atattlr- Ankara 24 (A.A.) _ lıozan zaferimi _ nin ıbundan ha'-- . kt H"k. t k ,. ıç ır u e, ıç ır futbol rnüsaıba • ------------
k .. "1" .. ..l-- ilk d f L Ul.'l'l yo u. u ume' atı k . t' k . ·ı M·ıı ş f un o umunut·u sonra c.: a ozanı kut zin 16 ncı yı1dönümü m5nasebetile An bö l ib. .. k k . . d asına lS ıra ethn memesine karar ,_, e • t 'f 1 • - yen ye 1 ır mum ere açma nıyetin e di . . 1 ın ec:rı erı 
mladığımıza hıatır.btarak, hazın.ıııu onun kara Halfkıeıvi meydanında büyük bir tö- değilli!ir. ver m. Ke~yetın kendisine tebliği.» y 
aziz hatırasma beş dakikalık bir hürrnPt ron )ıapı'lınıştrr. Berlin 24 (A.A.) _ Hudson _ Wölhtat . .3 -:--- .J?emırs_ı:or - Galatas~ray maçı 1, ek 1 • 
&ükıltuna davet etti. Beş clak'ku. koca sa- Binlereıe Ankaralı tören meydanını gıöriişmıesi halk!kında aşağıdaki resmi tav- ıt~mcı hır teblıge kadar tehır edilmiş- il anıyor 
km sükfıt içinde Atatürkii. andı. hınoohınç do1dunmuştu. Meydan bayrak- zilı neşredilmiştir. ır. (Baştarafı J inci sayfada) 

Reldör, Lozanı tahlil t.tt'ktcn sonra lıar ve ışıkl'.aırila donatılmış ve hakıki bir İngiliz garetaleri, Hudsonun dokt<ır Federasyonlar reisinin dlişiincelleri tanlbula gelecektir. Başvekil şehri • 
söıJ!erlni şöyle bitirdi: bayrom yeri halinıe gelmiştir. W<>lhtat ile yaptığı görüşme hakkında Dün kendisile görüşen bir muharri- mizde birkaç gü'n kaldııktan sonra, 

cLcxz.an .muah<.'d-esi m~tınleriJe, za - Nutuk'la.rtian sonra Lozan günü dola _ sanki vermiş oldUğu b!r beyanatı neşret- rirnize, maçta hazır bulunan federas - Ankara~ dönecektir. 
bıtlarlk, 1ıatibik1erik, İsn.e: İn\inü için 

1 
yımle hazırlanmış olan mılli oyunla milli mckte ve <k>ktor Wolhtatın bu görüş - yonlar reisi Ziya Ateş de şunları söy- Hatay bayramı ve Milli Şefin 

Avr.upanın ~eğinde dikilm'ş ebedi bir I fiımler ~terimiş ve halk coşkun teza - mede bir ıpfan il'eri. sürdüğünü yazmak - Yemiştir: teşekkürleri 
§eref A'bidesiclir.> hümlerl~ geç vakit dağılmıştır. tadır. Böyle hiç bir plan yoktur. Diğer - Ben dünkü meseleden kendi he • Ankara 24 (A.A.} _ Riyaseticünlhur 

Rek'töl"i.iın şiddctılıe alkışlanan :ll'uiktinu Larnfta.n do'ktıor Wo1htatın taleb etırnİf ol- sabıma, çok acı duydum. Sporun ne umumi katibliğinden: 
doçent doktor Yavuz Ahadanın çok etraf- isken derun limanııın ~u~ bu ~e. ekonomik meseleler mnksadla vapıklığını bilen hiçbir kim- Gtiıı.eI Hataıyın anayurtla iltihakı :ve 
ıı ve :itinalı bcrzıtlan.ınış, Lozanı bütün hu ~~rınde tamamne hususi bir fikir tea - se b6yle bir nareketi yapabilmek için l.Jooanın ~dönümü :rnünaseıbetileı yur-
ıruslyıetleri ve ruhire canlandıran konfc - tahkimi İÇİn bir İngiliz tisı olarak cereyan etmi~tir. kendinde, ne cesaret ve ne de hak bu- dU11 her tarafından resmi ve hususi zıe. 
ranm tl\kib etti. Ber!in 24 (A.A.) - Siyasi Alman me - labilir. Sahalarda kıardeşini bir yum- vat ve Jrurumhırdan aldıkları tebrikler .. 

Doktor Ya'V'llz kıonfcransına şöyle girdi: heyeti mi geliyor?, h~i Hiudson ile Wolhtat arasındaki bir rukta yer'k!re seriveren veya gözünü den çok müıtElha$is Ollan Reisicümhur İı-
c- Üniversite ve .hukukçuların Lozan gıonışıne mnasında teslihatın tahdid ve oyan bir kimseye sporcu diyemeyiz. met İınönü, teşe!kkürlerinin ve mukabil 

Ylldönümünü lruflulaması zevkli ve gü- tBaşrarafı 1 ınci sa1ıjada> tem:ıiline müteallik bir itilaf akdine mu- Böyle bir kimse müstesna bir marifet Wbrikierinin ibliğına Anadolu ajaı:ı&mı 
ır.el bir .an'ane alıdu. Hak'kl ve sulhü Zl • yet Ankar.aya ve oradan da Hataya gi - kabil A1ın.anyaya ve İngiltere tarafından ve kabiliyete saıh~b olsa da, asla mil - memur e"tanişl'erdir. 
fere ul"......,ran T --nın anılmasına ona aı'd dcıcekıtir. bir milyar lira ikrazda bulunmaMnın samaha ve merhamet edemeyiz. Bu ka B l .. n 

...,.... LAFaa. balın oldu~- b ayan non ve çocuklan 
h,..·-'L.-- ta .. ....ıt-nmesı'nde -·1..'lara ko··k- Bu lreıyeıt, İskenderun limanının tev - l'lt'CVru'U suuU eyan etmektedir. bil hareketleri, !haklı gfjsterebilecek h . 
aw...ı~r.ıu .c.t::"ı~ .au.ı B ~afil ila ed' fe nmize geliyorlar 

leşt.irilmesinde, gönl'-e ferahlık veren, sii ve UMJ:ıkimi hususunda tetfkikatta bn- ~ . ı • ve ıyor: hiçbir iddia düşünülemez. Genel Di _ 
nefse itimad tdlkin eden bir hassa var. l'un.acakt.ar. Eğer vazı~, bu :r_rıerke~e. ise, Wolh- rektörlüğün dün telakki ettiğim emir M Ankar~ 24 (Hususi) - ~ayan İnönü ve 
"''1.-k· A~ Menden.ın civannda bir hava tat. mooe1eyı rES111i hır vazıfe ıfasına me- ı · <ie bunu ~k iyi bir şekilde on _ illi Şefin çocukl'.arı bugunkü ekspresle 
yuıı ü milli haylrtmıız için büyük başa - ümüttıün inşooı da, heyetin tetkik edece - mur bir murahhas gibi hareket etmemiş, t:~ r.> o~s ~~~!~ .. ~:!;.:~~!. etmişlerdiı-. 
rıılilr ve yükseltici inkılablarla dolu olan atkadaşınm -ndk1ıai nazarını ~ · _ yo _ _ _ _ ·····························--
on atı yılın h"rı'ci d ğd - l d tem' ği işler meyanındadır. u\:.nıyı ~ A ' "b b" b beri ""-'"~ ~ ..... - - -

"' a aga ar an ız • za"ke-t diniiyen bir ziyaret9i gibi hareket J8nsm pn ır a ~~--~~== 
lenmiş h'UıZU:rUJla Lozanda kavuştuk.> e1ımıiştir. Di~~r. taraftan Ana'Clo.ıu. Aj~nsı ~por SELAN;K 

Ha.tiıb Lcruunn ruh ve mana yenili - Trakyada nehir taşkmhklarmın Alıman maıl1buatı, bir istikraz akdi ha- servısının 2.f-7-939 tanhlı bültenınde BANKASI 
tinıi ineanllık hayatında bir dönüm nok - önün& geçiliyor berleri ile alay etımekte ve bu haberleri _ malum ve çirkin htrdiscye rağmen _ Tesis tariht : 1888 
tası teşkil etmesin<le, hakkı ve medeni - cİngıiliz bl'öfü. cliye tavsif etmektedir. Demirsporun hükmen mağllıb adde _ 
~ti zafere u~nda bularak söz _ Edirne (Hususi) - Tunca, Meriç ve • leıine ~yle devıa.m etti: Arda nehirlerinin her y;l tekerrür e- lrlanda ihtilalcileri meselesi dilmesi mevzuubahs dahi olmadığı ya-

c- o, Büyük Haı'bcfen sonra, ahlfıki den taşkınlıklannın önüıne geçilmek Londra 24 (Hususi) - frlfırdalı ihti - zılıdır. Bu karann teşkilat tarafından İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATAJ 
~ bukıulti ooaSiara riayet ve milsavi ta _ üzere Meriçin sağ sahilindeki Bosna fülcilerin tıenkilin.i ko1aylaşurmak üze:re verildiğini zannetmiyoruz. Eğer teşki
l'Qflar arasında anlaşma suretile vücude köyünde ve Eııgene nehrinin Meriçe pollsc fevlkalade salahiyetler veren ka - lat verdi ise büyük bir hata yapmış • 
a-~-=1en ı'lk m h d 1 k r· 1 t karıştığı Uzunköprünün Eskiköyünde nun projesi, Avam Kamarasının bugün- tır. Çünkü beynelmilel futbol kavaidin 
~"'"wn u~ e e o ma şere ın a- A k de hakemı·n d k k . . . geçen yıl Nafıa Vekaleti tarafından in- kü topantısmda fkinci defa o unmuş ve ışan çı arma istediği o-
=r. :13unun ıçmdır ki harb oonu tt:şeb- şa ettirilen iki sed ile .f mahmuzdan, 17 ye karşı 218 reyle tasdik edilmiştir. yuııcu çıkmaz ve hakemin müracaati 

ennden yalnız T .. ozamn tesis etti~ı ni- d"rt 1... t · · 'd n.... Bu münasebetle söz alan dahiliye na- üzerine takım kaptanı tla k""'"ndı·sı'nı· çı-~ --'iL~~ ..:~ı • .r. • k f o maıı•muzun amırı ve yem en .ovs- "" 
' auıuun, ıu.m.unun ın lŞ3 ve terak - k" d 1 O hm · zın Sir Samuıel Hor, İrl&.ncfalı ihtilfilcile- kartmazsa oyun tatil edilerek takımın kin na oy e rna uzun ınşası karar -

ıra: te.mi?atı~a malUdır. BöyJec~ Türk laştırılmıştır. Bu suretle su tuğyanın. rin pek ıgmiş \"e etraflı bir sabotaj plünı 
ve. dıleğine uygun olarak mılletler da hasara uğrıyan bu mahmuzlar ta _ hanrl:am1Ş o!duJdarını, yılbaşındanberi 

arası m~n~~ba:ın ilk makul ve hu~uk~ mir edilecek ve Herde vukuu melhuz yapılma~ olan bütün suikasd!erin bu 
~m.ın~ çızmış olan Lozan, bu vazıyeti su taşmasının önüne geçilmek iizere plan muclbince tertib edUdiğinı ve ileri-

abedıdır. yeniden 1 O mahmuz daha inşa edilmi- de bu suikasd'lemn daha fazlalaştınlma -
ı.t!~z Abadan bilB.hare Boğazlar ve ye başlanması Bosnaköyünü su tehli _ sının tasavıvur edildiğini söyliyerek, lh -
~ llltlk~erini tahlil etti. Türk kesinden kurtarmış olacaktır. tilruciler tarafmdan hazırlanmış olan ve 
~ ıhıeyetlnin müzak,,rat esnasın- Yeni inşaat ve tamirat işine sarfe- oon zama1llarda ele geçirilen bu pllnın 
:;:r.fetti.ği muazzam enerjiyi, istikJa ~ dilmek üzere Nafıa VekAleti 19370 li- lliır :fotnlra.fını me.b'uslara göstermiştir. 

ve Mk.imiyetimize karşı gösterdi- ralık bir tahsisat göndermiştir. Plin (S} tıe.mıfye edilen bu plhıdan 

anlaşıldığma göre, ihtilATctler, İngiliz 
parltmen1losuımm topland.ığı Vestminister 
binasını da lbıf:riıava etmek Ü?.ere terti -
bat alrmşlardır. 1ftıti1Alcilerin büyük mik
tar& bomba ve infilAk edici maddelere 
&ahlb lbulun<iuklan ve b'.ızı eanebi tcşki -
iM ıtara:f'ıından maddi ve manevi yar -
dım gördüad'eri de, dahibye nazın tara -
t.ıdan aynca tasrih edilmiştir. 

TürkiyeJelıi Şabelarlı 

1STANBUL (Galata ve Yenfcamı), 

MERSİN, ADANA BUro111 

-
Yanani•tantlald Şııbelerlı 

SELANtK • ATINA 

• 
Her nevt banka muameleler~ 

Kiralık kasalar aervill 
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luo•UUUUUUmııuuıııru•HUllHUU•lllRlllll•IODı.. Yazan: Feridun 011man .dlllll•• 
Ilık ve yıoııgun bir kadın sesi kulakları. inzıbaıtta tutmak gayretime rağmen şid4 

ma doldu: de~e iıtiraz ettim: 
- Ne kadar düşüncelisiniz beyfendi? - Ne münaSEfueıt? Bunu da nereden 

Buyurmaz mısınız? 
..b-kama döndüm. Bahçenin tarhları a. 

rasında, şezlonga uzanmış bir kadın dik
katle ıbana bakıyordu. Yaşı belirsizdi. Yıp. 
ranmış ve hırpalanmış bir gence de. taze 
kalmış bir ihtiyara da benziyordu. Rengi 
belirsizdi. Bileklerinden yukarıda ağaran 
esmer1ik, yüzünde bir akşam karanlığile 
bitiyordu. Sesinden daha yorgun. koyu 
gölgeler .giıbi gamh ve esrarlı göz!eri var. 
dı. Şişkin k.apaklarm ortasında düğümle. 
nen bakış1ar, akı:verecek bir yarayı andı. 
rıyordu. Mu!h'beşem bir güzelliğin harabe. 
si oanl kadın, İ.>ana bu göz~erle • ve acı. 
yar.ak • bakıyordu. 

Gülümsemeğe ~.alıştım ve başım1a ha
fif ibir selam verd iın. 

- Ne kadar kederli görünüyorsunuz 
beyfendi? diye devRm etti, halinizi gör
mek bana hüzün verdi. Oturmaz mısınız 
biraz? 

Israrlı, bulaşık bakışlarile önündeki 
sandalyaya işaret ediyordu. Bu biçare 
ma!hlCıkun menhameti hodg.fımlığımın o
nuruna dokunmuştu. Tereddüdümü gö· 
riince sigarasından, emer gibi, derin bir 
nefes çekti, alt dudağı müstehzi bir bükü
lüş1e kıvrıldı: 

- Korkmayın efendim, dedi, ben deli 
değilim! Oturun iskemleye ... 

ıBu sarih itirafa rağmen, nedense, bir 
o1Jomat gibi dediğini yaptım. 

Havadan imdad bekliyerek uğradığım 
§U kır kahvesinde hangi tesadüf bu kadım 
karşıma çıkarmıştı? Eşarpını katlayıp bir 
kordela gibi alnından sıkmıştı. Yazlık 

mantosunun al'tından kavuniçi bir pijama 
görünüyordu. cBir yerdım kaçmış olacak, 
krizi üstünde ... ~ diye düşündüm. Hiç ol
\rnazsa can sıkıntısını gidermek için bir 
tetkik mevzuu olabilirdi. 

Kirpikl-erinin ucundnn dimdik; dikkat
le, istih!Za ve alfıka ile, acıyarak, karma• 
kıarışık, !bakıyordu. Etli alt dudağı ge:ıe 
sarktı ve tane, tane sorrlu: 

çıkarıyorsunuz? 

Müsbet bir cıevab alınıı gibi rahat rahat 
gülümsedi: 

- Yooo! dedi, titizlenmek yok, burada, 
iki arkada.ş gibi, süktınetle derdleşeceğiz. 

Doktora verdiği ilk müşahdeyi tekrar· 
lıyıordu. Ben de gülümsedim: 

- Güzel... O hald sizden başlı ya bili
riz. Do.sfluğ'umuzun tarihini hatırlıyorsu
nuz, demek? 

!Biraz duraladı; sonra gayet ciddi, tas
dik etti: 

- Evet, dedi, gerçi sizi ilk defa görü
yarum. Fakat muhakkak ki çok eskiden· 
beri tam.şmaktayım sizinle aziz dostum. 
Siz onlardan. ötekilerden değilsiniz. Na
dide bahçeleri andıran bir kalbiniz var, 
lakin onu muhafazasız, açık bırakmak bu· 
da1a1ığmda bulunuyorsunuz ve her ka
dın gözüne şehvetle dalanlardan değil

siniz. 

Kontra gitımeği deneyerek: 

- Halbuki, dedim, onlar daima hakl1, 
yahud hiç değilse kazançlı çıktılar ve siz 
d~ !heı1halde on sene evvel böyle düşün
müyordunuz. 

- Hayır, her zaman kazançlı çıkmadı
lar. Kadınlar arasında sadce bir boğa di
mağı taşıdıkları zamanlar, kendilerine a
dam1ıkalnnın hatırlatıldığı çok oldu. Size 
lbir vak'amı hikaye edeyim: Bir gün, Ada 
vapurunun merdivenlerinden çıkıyordum. 
Çok k'a1abalık vardı. Kollarımın bir erkek 
eli tarafından okşandığını duyarak başımı 
~irdim. Bir külhanbeyi ile karşılaşmn
ğı bekliyordum; yanımdaki iri yarı, gayet 
iyi giyinmiş. kfüar bir zattı. Yılışık göz
lerle arsız arsız gülüyordu. Soğukkanlı
lıkla yo1uma devam ettim. Sahanlığa çı

·kıp ta ka'labalık seyreince durdum. Kibar 
zatın etrafında, gene kendi gibi şık ve ki
bar cevet efendimci> leri vardı. Yanına 
sokularak. ibirdenlbire, ben de onun kolla
rını okşadım. Herifin rengi atmıştı, çekin· 
mek is'tiyordu: 

- Pardon, beyfendi, siz, aşık mısınız? - Neye ~kiniyorsunuz? dedim. Sizin 
Ben onu tetkike hazırlanırken o beni kalabalıkta yapmak istediğinizi ben açık· 

avlamağa çalışıyordu. Sinirlerimi kat'i bir ta yapıyorum. Siz mer'ada o1madığınız u-

Siz de Emine hanımın yabancısı sayıl
mazsınız. Siz de demek müsaade ve 
tasvib edebiliyorsunuz? Böyle bir ta
~ebin benim tarafımdan yapılması 
makul mudur? Emine hanımın beni ka-

nuttunuz, erkeklik marifetinizi göstermek 
istediniz. Doğrusu, yaptığınızdan ben bir 
şey duymadım, bilmem siz ne anladınız? 

Yanındakilere fransızca edeli galiba 
monşer, bir skandal yapacak• diyerek a
lelacele uzaklaştı. 

Bence kadın budur. Fakat bunu yapın
ca da ya delidir, y.aıhud ikincide söylene
ni yapacaktır. Cemiyetin, beline taktığı 
eteğin rnaıhkumudur zavallı; eteğine bası

larak düışürülmeğe alıştırılmışır •• 

Bunları anlatırken sakin ve Ukayıddı. 

Mulhat1aıbımı, oldukça şaşkın bir dik
katle din1iyordum. Bir nokta zihnimi acı
tarak kurcalıyordu: Acaba söyledikleri, 
ruhi krizin doğurduğu tabiat fevkinde 
saçmalar mıydı, yoksa kadın aslında ce
miyete isyan eden d~nceler mi besli
yordu? Mu'hakemenin inşa rıtbıtasına hay
ret ediyordum. 

Rasgele yoklamalar yaptım: 

- Amma genç kızken his1eriniz tama
men ibaşka idi, seviyordunuz. inanıyordu-
nuz .• ve ... 

Yongun göz1eri dalgalandı, gölgeler 
sıyrıhr gfüi oldu: , 

- O, Hık aldanışımd1, dedi; seviyor
dum, sevmek istiyıordum daha doğrusu ... 
Niçin sewni~ektinı? Kadın .bunun için 
yaratılmamış mıdır? Kadın romantiktir, 
kadın duygularına mağl\th, kadın şc'hvc· 

tine düşkündür derneğe ne hakkınız var? 
Kadın öy1odir tabii. Güller ve karanfiller 
kimyager olmadıkları ve bir laboratuar
dan geçmedikleri halde niçin san, kır

mızı, pembe oluyıorlar ve kokuyorlarsa, 
niçin bundan başka türlü o1mak ellerin
de değilse ... 

- ErkekJ.erin de o san, kırmızı, pem
be karanfilleri saksı1arınd'l büyütüp ya
ka~annda taşımaları, nasıl onların ha -
muruna ililkaın tkattığı en büyük aşk ... 

- Değil vallahi! Onlar karanfili baş
ka1arına gösterip öğünmek için takarlar, 
yeni ve başka renk bir karanfil veya gül 
bulununcıya kadar ... 

- Fakat yeni bir karanfil o zavallıyı 
kendine çekmek için ... 

Kadın ıbirden hırçınlaştı, ayaklarını 

yere vurarak: 
(Devamı 13 iincü sayfada) 

Temmuz 2S 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hasta.bakıcı hemşire yetiştirmek üzere An'karada M. M. VekAleti tarafın. 

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okulu• açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur olup 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi teşekk!iller kendi· 
[erine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beı lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asil maaştan başlamak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iqe. giy
dirme ve banndırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul fllrtlan şunlardır: 
A - Türkiye cümhuriyeti t.ehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe milsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev· 
raka bağlamak lfızırndır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası üfet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacaktır.> 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil görd.il • 

ğünü isbat etmek ctasdikname suretleıi musaddak olarak eklenecektir.> 
F - Evli veya nişanlı bulunmamak cevvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.• 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamam.la madığı veyahut sıhhi sebebler dı§lllda 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterd.en 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname verme k. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakiler M. M. 

V. Shh. İş Dairesine. diğer \il.Ayet merkederindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. f ş. D. ne yollanacak. 
tır. Müracaatların 25/ Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlaı 
tarafından kendi1erine bi1dirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarf edecekleri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacaklan 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016> c3559ıt 

fstanbul Defterdarlı,R-ından 
Bedeli muhammen 

Lira Kş. 

Sirkecide Demirkapıda kain eski Hocapaşa maliye şubesi binası. 2165 54 

Yukarıda yazılı binanın tamiri işi hizasında yazılı muhammen becrelle açık 

eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat teminat 162 lira 42 kuruş olup ihale 10/8/939 
t.annine müsadü Perşembe günü saat 14 dedir. İsteklilerin ~o 7,:.J teminat akçe
lcrini havi makibuzla birlikte en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına 
dair İstanbul vilayctind'en eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınış olchı~u eh
liyet ve 939 yılına aid Ticaret Odası vesikalıarile ihalıe günü Defterd'arlık Milli 
Emlfık Müdürl1üğünde müıteşıekkll komisyona müracş.atI:an. (5561) 

(Arbsa var) 
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IA 
Yaman Hafızın hikô.yesi 

O t;ırihte, (Ayakapısı) civarındaki ı Ertesi güı;ü cami avlusundaki cesedi 
Gül camisinin {Yaman Hafız) adında görmüşler. !marn efendiye haber ver -
bir müezzini vardı. Bu adam, bütün za- mişler .. imam, işi üzerine almak ve kızı 
inanını Yemiş iskelesinin çardaklı tanımak istememiş .. kendi evladının 

hıeyhanelerinde geçirirdi. Ve müte - yerine kurban ıgiden bu zavallı kızca
rnadiyen saıtloş gezerdi. Fakat garibi ğızı, avlunun bir köşesine defnetmiş. 
şurasıdır ki, bu sal1lqluğuınu maha • Gele o gün saraydan tebdil kıyafetli 
retle gizliyen bu adama (meczup), bir haseki gelmiş. İmama bir kese altın 
'(deryadil) nazarile bakılır .. hatta bu vermiş: 
Befih yobazın canlı bir (evliya) oldu- - Nasılsa bir kaza oldu... Zinhar, 
kuna hükmedenlere bile tesadüf edi- kimseye ağzını açma ... Eğer bu sırrı 
lirdi. if.şa edersen, gürültüye gidersin. Yok 
Halkın cahil zümresi tarafından şı - eğer dilini tutarsan, rahat rahat oturup 

ınartılrnı.ş olan bu sarhoş. son zaman- bu altınları kıtır kıtır yersin. 
farda içkinin verdiği ciir'etle. abuk sa- Demiş. 
buk bir takım sözler söylemiye başla - İmam efendi, bu tehdidden o kadar 
rnıştı. korkmuş ki, hiç bir Allahın kuluna, bu 

Yaman Hafız, devlet erkanı ve saray meseleye dair {harfi vahid) söylemi -
ricali hakkında ağzına gelen sözleri yeceğine yemin etmiş. 
IBÖylüyor .. bütün bu sözlerde basit dü- Zavallı imam, bu yemininde duru -
şlinceli insanlar arasında hakikat te - yor. Soranlara, hiç bir şey söylemiyor. 
Ukki ediliyordu. Hatta, meseleye vakıf olup da kendisi-

Muhalifler, bu adamı çarçabuk ele ne: 

Diyenlere bile: 
- Yahu! .. Ne oldu ki geçmiş olsun .. 

işittiklerinizin hiç birinin aslı, astarı 
yok ... Kızım, aslan gibi evimde duru
yor. Bugün yarın da, Allahın izni ile 
nikahını kıyacağız. 

Diye, cevab veriyor... Fakat ben, 
caminin müezzini olduğum için, işin 

iç yüzüne \•akıfım. .. (Padişah) diye, 
başımızda taşıdığımız bu adam, kıpkı
zıl bir kanlı katilden başka bir şey de. 
ğildir. 

* (Yaman Hafız) ın bu masalı, bir 
zeytin yağı lekesi gibi gittikçe genişli
yur.. ve halkın ağzında gezdikçe, baş
ka şekillere giriyordu. 

Bu dedikodular artık o kadar ibtizal 
halini almıştı ki, Karşıyakaya da sira
yet etmişti ... Galata ve Beyoğ1unda o
turan frenkler arasında bile, adeta ina
nılamıyacak bir hadise şekline girmiş
ti. 

< Atkas1 var) gEÇirmişlerdi. Ve ona, yeni bir dediko- - Geçmiş olsun ... 
du mevzuu verm~lerdi: -===============::::ıı::::========..:==========================.========= 

ba~~~~]a~~:.~ g1:~\:fu~~~: ~:~~: Hikiye: Anlıyorsunuz değil mi ? 
tıyordu. 

Bu hikayeye nazaran, Gül camisi i
tnamının (Hasena ve müstesna) bir 
kızı vardı. Bu kız, gene o mahllenin 
sakinlerinden yeni yetişme bir hafıza 
nikah edilecekti. Fakat kı7.ın (ijıüsnü 

cemali), nasılsa saraya aksetmiş .. bu 
da, padişahın i§ttlıasını tahrik etmiş ... 
Bir gece sultan Selim, tebdil kıyafetle 
Ayakapısı civarına geçmi§.. imamın 
eVi.nin etrafında dört dönerek, kızı gör
mek istemiş. 

Kız, evin alt katındaki odada çıkrı
IDnı bacaklannm arasına alarak iplik 
~eriyormuş. Perde aralıkmış. Padi -
IJah, bu perdenin aralığından bakmı~. 
kızı görür görmez, (bin can ile aşık ) 
olmuş .. ve o dakikadan itibaren de bu 
kız ile {Hem bezmi vesal) olmayı, zih
n· ıne koymuş ... 

Ertesi gün, imam efendiye baltacılar 
gfuıdermiş1er. Saraya celbettirmişler, 
kızını, padişa!ha gözde yapmak iste -
ll'nişl~r ... Fakat imam efendi, son de
r~ dindar ve (şer'i şerif)in bütün hü
Stihn1erine mutlak olarak, taraf dar ... 
Buna binaen: 

- Ben kızımt nikahsız olarak hiç 
kimsenin koynuna veremem. Eğer pa
diŞah isterse, Allahın emri, peygambe
lin kavli ile nikah edip alır. Yoksa, 
kellemi veririm, kızımı vermem. 

Diye, ayak diremiş. 
Bunun üzerine padişah gazabe gel • 

?niş: 

. - Hoşunduk .. imam1 koyuverin, git-
8in.. yapacağımı, ben bilirim. 
Demiş. 

i İmam, dönüp eıyine gE:(lmiş.. fakat 
Çine de bir korku girmiş: 
Aaramış, taraımş .. kızına benzer bir 

~kara kı-zı bubnuş .. bunu, evine almış .. 
~di kızını da, Eyübsultandaki bir ak
~basının evine göndererek, orada sak-
ınış ... 

i Aradan, beş on giln geçmiş. Bir gece 
tı.tnarn efendi yatsı namazına gitmiş .. 
ltaatnaz kıldırmakla meşgul iken, evfo 
• Pısı çalınmış.. evdeki kız, imam e -
~di namazdan dönd~ zannederek 

Pıyı açmış.. 

bı O anda içeriye yeniçeri kıyafetinde 
• rkaç kişi dalmış ... Bunların arasında 
s:~ kıyafetine girmiş olan, padişah 

ıın de varmış. 
~!3unlar, öerhal kızı yakalamışlar. 
:tı g"lı.nı tJ.kamışlar.. omuzlarına yükle. 
ı:re'k evden çıkarıp kaçırmıyn başla
da ~ar. Fakat biraz oonra, kızın korku
\7: n Vefat ettiğinin farkma varmışlar. 

e <>nun lbiru'h cesedini Gill camisinin 

:;~suna getirip tenha bir köşeye bı
İ ı.şlar. 

€eı:~ın efendi, namazdan sonrn eve 
lll ış. ·. Bir de bakmış lci, ortalık kar-
~ karışık .. kız da ortada yok ... 

lar ~rhal işi anlamış. Sakalını eline a. 
SUn~ dilşiinmtye başlamış... Korıku -
ll'lış. an, ıneseleyi :rooyclıına çıkarama -

(Baştarnfı 12 nci sayfada) 
- Hayır! Hayır! diye bağırdı. .. Bunu, 

genç karısını evde bırakıp bu tenha 
ba'hçede yeni bir macera aramnğa gelen 
ukala beyefendi mi söylüyorlar? 

Hayret·le irkildim, kadın neredeyse, 
ıbck1ediğim kadının ısm\ni de söyliyc
cekti! Soğukkanlı görünmeğe devam e
derek: 

- Talınninlarinizde yanılıyorsunuz, 

dc<lim, kocanıza kızğınlığınız sizi fazla 
üzmüş, !bedbin yapmış, Jakin . • 

- Benim kocam muhterem bir adam
d1r. 

- Çünkü çocuklarınızın babasıdır. 
- Evet. çocuklarımın babası ve er-

kektir. 
Baba olan erkekl~r i~inse karıları ar

tık kadınllıklarını kaybetmişlerdir... Bir 
nevi inek sayılırlar ... 

cBiHikis., demek isterken, kadın ye
rinde doğruldu, kaşlarını çattı ve bağır
dı: 

- Ben düşündüğü gibi konuşan bir 
adamım! Evvela cevab verin: Siz hiç çro
cuk doğurdunuz mu? 

Üstüme atıl'.mak jstiyen bir hali vardı, 
yüzü altüst olmuştu. Onu teskin için 
latife yapmağa çalıştım: 

- Elhnmdülillfilı bugüne kadar başı
ma gelmedi 'hanımefendi! dedim. 

- Tabii doğuramazsınız ve bilmezsj. 
niz. Bilseniz dünyantn hali başka türlü 
olurdu. Ana bir yaratıcıdır beyfendi, si
zin !hor gördüğünüz bir h:ıyntı aybrca 
karnında kanile besler. 

Felsefeyi durdurmak içın müdaha1e 
ettim: 

- Çok çocuğunuz oldu değil mi? 
Mukaddes bir şey gösterır gibi, hür

metle, karnını işaret etti: 
- Ben tam dört \C)Cuk <lobJrdum 

beyf endi. Üçünü istediğim gibi büyiıt
tüm, kimseyi onlara karıştırtmadı:n. 
Hatta babalarını bile .• zaten babalarının 
benimle, llıa'tıta onlarla bir altıkası yoktu 
ki... 

- Alılka.c;ı yok muydu? Anlamadım? 
Ani bir feveranla hıçkırdı: 
- Ukala ıhıerif! Karşında fahişe yok ... 

Biraz ruhtan anla, kelimelerin hnkiki 
manasına dikokat et! ..• 

Sonra isyanı durdu, çoorE'si gene eski 
sakin ve gamlı maskesini takındı. Hiç 
esef duymadan ra'hat rahat itizar etti: 

- Affınızı ıistirham ederim beyfendi, 
deminki sözleri istiyerek söylemedim. 
Dalha doğrusu ben söylemedim, anlıyor· 
sun uz değil mi? 

Nasıl anlamazdım? Başımla tasdik i
şareti yaptım. 0, kafasını bir omuzuna 
dnyay.arak gözlerini kapadı. İki damla 
yaş, ibu kirli yüzden koşuşarak aktı. 
Şiınıcti, duııgun ıbir sesle, uykuda gibi, 
yavaş yavaş anlatıyordu: 

- dlk çocuğumu sevinçle, ötekileri 
hep ümidle doğurdum. Kocam gene bana 
gelecek ümidile ..• Halbuki her yeni do
ğan, al'amızdaki mesafeyi açıyordu. Ben 

her hamile ve ldhusn oldukça kocam blı 
defa daha yeni evli olmanın saadetini 
buluyordu. Çocuklarının anasına derin 
bir hürmet ve şefkat gosterıyor; lfıkin 
başknlarına gönlünü, bana neslini veri
yordu. Bana lazım olan bu değildi. Çok 
çalıştım, hiçbir şey onu bır daha geri 
döndürmedi; bilakis ... 

Dördüncü çocuğumu doğurduktan 

sonra, ümidlerim büsbütün kırıldı. Ka
deri derin bir rıza ile karşıladım. Bir da
ha !hiçbir şeyden şi!<ayet etmedim. Ko
camla alakamı kes.im. O benim için, 
vaktile ~uk1arımın babası olan, şımdi 

sadece evimin dışarı işlerini gören bir 
adamdı. On sekiz senedir onu görmeme~: 
ve yüzümü ona dönmemek için, hep ya
tağın kenarına. :;ol tarafıma dönerek ya
tarım ıbeyf endi... 

Flakat bu kadarla bitmedi iş ... Kocam 
hariçteki se\ gililerini kafi görmüyo:, 
evde de bir yük bu1undurmnk istıyordu. 
Tekrar evlendi ve bir müddet sonra genç 
karısını evime de getirdi. İnsanın hayat 
zilletinden ayrılmamak için tahammül 
etmiyeceği şey yoktur beyfendi. Ben de 
ta'hammül et't.:im; çocuklar bahanesile ... 
Hatta eşime güler yüz gösteriyordum. 
Ne yapsın kızcağ12, canı koca istemiş, 
dört çocuklu adamla evlcnmeği güze al
mış. Kim bilir, belki o benden daha çok 
acınmağa Iayıktı. 

Nilhayet kavgalar gecıkmedi. Ters tf r.s 
bakı.şr.ar, sert sert söy .enişler, mü na ka
şalara, malhal~e karı:.ı kavgalarına, saç 
saça dövüşmelere inkı,ab etti. Ben ko
lejde, edebiyat fakültesinde bunları mı 
tah:si.l etmiştim? Müşterek efendimiz, 
kavıgıalanmızı, köpeklerinin dalıışmasını 
zevkle seyreden bir sığır ÇO'banı keyfile 
seyrediyordu! 

Nihayet bir gün beyf endi [bir mumya 
.gibi kıpırdanmadan konuşan kadının, 
göğsü !hınçla şişip iniyor; vakit vakit bir 
çift gözyaşı. ~avruk çehresinde seke seke 
koşuyor] saçh1rımızı yolarak, yüzlerimi
zi tırmalıyarak birbirimizle öyle girişlik 
ki, ah ve va:hlar, vaveylıllar içinde ma
salar devriliyor, sandalyalar kırılıyor, 
camrar pa1'98lanıyor ve mahalleli ile so
kaktan geçenler bu rezalet hengamesini 
seyrediyordu. Bu, kaç dakika. yahud 
kaç saat devam etti, bilmiyorum. Eşya 
enkazile dolan odaya dalarak zil gibi bir 
feryad koparan hizmetçinin gürültüsile 
fırtma, ıbirdcnfbiııe durdu ve biz iki 
rner'un kadın, ikimiz birden kudurmuş 

gibi uluduk. [Kadın yerinden hopladı. 
Gö<zleri dehşetle büyümüştü ve korkunç 
bir sromcden kurtulmak ister gibi kolla· 
rını uzatarak haykırdı). Devrilen beşik
ten mangala düşen beş aylık y.avrum ya
nıp kor olmuştu beyfendi! Anladınız mı 
şimdi?> 

Okuyucularım belki hikayeyi tuhaf 
bulacaklar. Hemen hatırlatma1ıyım ki, 
anlatan, aklını aldırmıştı. Saçmaların· 

dan kalbur ilzerinde bunlar kaldı. LAkin, 
kndının kendisi de dahil olmak üzere 
içindeki faciaları anlıyorsunuz değil mi? 

Sayfa 13 

' 

16 nCI asırda lstanbula gelen Bohemyalı ,_. 
- Baron Wratislaw'm hatıraları: 18 -

Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen · 

Tork vezirlerine hediyeler 
Ferhad paşanın esmer ve sevimsiz yü- Osmanlı imparatorunun; içinde bir 
zünde teıbessümler husule getiren ve çok kralltkları, prenslikleri ihtiva eden 
!hiç şüphesiz yüreğini de meserretle, geniş ül'kenin idaresini tanzim eden, 
neş'e ile hoplatan hediyeler şunlardı: ı.ekalarile, dirayet ve kiyasetlerile bu 
3000 kuruş, iki gümüş yald1'Llı su tes- büyük imparatorluğun 'bütün işlerini 
tisi; leğen; iki lbüıyük yaldızlı tas; iki, çeviren bunlardır. Bu rical, yaşadıkları 
üzüm sa~ı. gi~i' .. yal~ızıl~. büyük su müddetçe şeref ve itibar içinde hayat 
maşrabası; ıkı buyuk gumuş yaldızlı geçirirler. Fakat ibu a·· da .. 

"k" b.. ··k ahıs" • • yald zlı un ya n goçer kova; ı ı uyu su sur ı, ı. göçm d h 1 . ·~ l d 
at şeklinde ve atın üzerine başında bir ez ... ~ er şey erı .. -mı_y?n ar n 
k b ı nan bir 'fürk binmiş büvük bir olsa- butun mal ve m'iHklerı ımpara -0 

t·u u b"' .. k dört ikoşe·· ve Üstünde torluk hazinesine intikal eder. Çünkü 
saa , ıgene uyu d' h l d ki 
saat çaldıkça ağızlarım açan iki adam pa ışa on ara er : 
bulunan bir çalar saat; ıbir 'f.ü:11k gürzü- - Sen ki 'benim adamımsın, kazan. 
ne benziyen, müseddes şekilde bir top dığın b'ü.tün servet benden kazanılmış
f ,,uvarlak) ki içinde çalar bir saat var. tır ve sen fevt olduğmı zaman layik 

d.t. '1) olan budur ki benden alınan bu servet 
Ferhad paşadan sonra vezir Mehmed tekrar bana dönmüş ola!.• 

paşaya gittik. Bu paşa müteveffa padi- Bunlann çocukları, babalarının ölü
şahın baş berl:>eri hizmetini ifa etmişti. rnünden sonra toprak gibi gayri men. 
Bunun elini öptükten sonra imperyal kul emvale tevarüs etmiyorlar. Meğer 
majestenin 1000 kuruş; gümüş yaldızlı ki babalan sağlrklannda bunlar için 
bir leğen, bir ibrik, etrafı muhtelif de- gizlice para biriktirmiş veya kendile-
niz hayvanı kapuklarile müzeyyen ve rini devlet memuriyetlerine yerleştir. 
deniz atı biçiminde büyük bir saatten miş veyahud padişahtan bunlara maaş 
ibaret olan !hediyeleri sunuldu. Bu tahsis ettirmiş olalar .. 
zatle de biraz konuşulduktan sonra 
hana avdet eyledik. (Bu adam da son. Gerek İstanlbulda bulunduğum za .. 
radan müslüman olmuş bir Macar idi). man ve gerek O.:.manlı diyarının diğer 
Başka bir gün de da'ha ıüç paşanın ve 'bölgelerinde gezdiğim esnada Türk o. 

doğum itibarile bir Hırvat ve padişahın larak doğmuş tek paşaya tesadüf et -
kızlaııından birinin kocası olan bir ça- mediğim gibi bu sıralarda öz TüI'kler. 
vuşun; gene aslen Hırvat İbrahim pa - den paşa bulunduğunu da işitmedim. 
şanın; Mesinalı bir İtalyan dönmesi Bilaki'S bunlar ya hiristiyanlardan dev 
olup o zamanlarda• (Kaptanı Derya) şirilmiş veyahud çocukluklarında Ti.irk 
yani Osmanlı donanmasının (baş a. lerin eline esir düşmüş ve islam edil. 
mirali) bulunan Cağala paşanın ziya- miş h1ristiyan ana ve babadan gelme 
retlerine gittim ve kendilerini adet ol - insanlardır. Mesela, bize izah edildiği
duğu şekilde selamladıktan sonra bun
lara da biner kuruş; gümüş yaldızlı 

testi, leğen; gümüş yaldızlıı ve ay bi
çiminde birer surahi; ikişer büyük ve 
çifte yaldızlı su taslan; İngiliz köpeği 
yeden Faslı şeklinde birer saat ve gene 
Üzerlerine birer Türk binmiş at ve bu
nun ardında ba.ş"ka bir TilI'k rakib ol
duğu aslan bulunan ve çaldıkça da 'bü
tün bunlar hareket eden ve atların a
yakları eşinir gibi, güzleri de her daki. 
ka sağa, sola müteharrik birer çalar 

ne göre, Cağala paşa, on iki yaşında bir 
çocuk bulunduğu sırada, babasile bir-
likte bir deniz savaşında Türklerin eli

ne ıgeçmiş ve eğer kendisi müslümanlı

ğı kabul ederse babasının serbest bıra
kılacağı tekılifile karşııJaşmış ve sırf 

babasının hürriyetini temin kılmak 

için bu teklifi kabul eylemiş bir adam. 
dır. 

(Arkası \•ar) 
saatten arrnaganlar takdim olundu. - - ···· ........ - .......................................... -

Daha küçük bazı roemurlara da elçi lstanbul Altlncı 
efendimizin J...-fıhyası ve tercümanı ta- Noterliğine: 
raflarından da basit bazı hediyeler ve-
rilmişti. 

İKİNCİ KISIM 

İSTANBULDA İl\fPERYAL 

ELÇİLİK KONAGI 

Yukarıda kendilerinden bahsettiğim 
bu üç paşa ve daha birçok Osmanlı 
devlet adamları; ya çocukluklarında 
veyahud :gençliklerinde esir edilerek 
islam dinine geçirilmiş ve kendilerine 
isl~m teııbiy€'Si verilerek yetiştirilmiş 
adamlardır. Bütün bu insanlar, hıristi. 

yan ana ve ba:badan gelme ve bunlar -
dan birçoğu da hıristiyanlar arasında 
ve hıristiyan dininde bir hayli müddet 
yaşamış olmalarına rağmen gene hıris
tiyanlara kar.ş.ı daha şefkatle ve dos. 
tane muamele etmekten uzak bulunu
yorlar. Hayret ve dikkate şayan olan 
cihet; bütün bu gibi adamların devle
tin en yüksek idare makamlarını işgal 
etmekte bulunmalarıdır. 

(1) Bin blT tarihine gelince-ki Mncnr 
seferlerlne lbtldar olundu. Beç kralının be
hi!r sene slkkei halise! enkcrusiye otuz üç bin 
e.Itını gellrdi. Bıından gayri on, on beş kıt'n 
avanli sim kflilri leğenoe ve ibrik ve kupalar 
ve kadehler ve bir 1k1 üç saa.t götürüp gelen 
elçt takbll payet serlr o.rem m.aslr ile 
m~rret oldukta hediyesi deyu çek.lllrdl ve 
ıbtıda ~tergqne geldikte usturgon bey1ne 
bin, kuruş ve bir iki kupa ve ko.doh ve Bu
din bcylerbeytne üç bin kuruş vo bl.ııkao 

kupa ve kadeh ve tüfek matla ve b1r ki kule 
sa.at Ferhn.d p:ı.şa m.erhllllla getl.rdiklerinde 
divanda hazır 1dinı. İki yıllık haroç olmakla 
altı bin kul"\UJ idl sairl daıh1 1k*1' kat idi. 

Pooevl. cild 2 Ba6'{a 184 

İkdam gazetesinin bütun sermayesi, 
gazete onvanına terettnp eden bntnn 
hukuk ve itirazııt 22 Tomınuz 1939 dan 

itıbaren İ6lanbul Rltıncı Noterliğince 
musaddak sahş nıuknvelenamesl mu
cibince bana temlik edilmiş ve key-
fiyet mnşterek bir istida ile İstanbul 
Valiliğine do matbuat kanunu icapları 
dahilinde bildlrılmişllr 

Blnnetice 22 'I'emmnz 1939 dan iti· 
bnren .Ali Naci Karacan'ın mezkQr 

gezetenin sermayesi, gazete tlnvanına 
terettüp eden hukuk ve imtlyazatUe 
hiçbir alakası kalmadığı cihetle key
fiyetin Son Posta gazetesile 110.nını 
isterim. 

ADRES: İstanbul Cağaloğlunda • 
Nuriosmaniye caddesinde 54 Numa
rada Son Telgraf gazetesi sahibi : 

ETEM iZZET BENi CE 

Hazır Motörler 
Fabrikada ve depomuzda 
fU mot8rlerimiz hazırdır : 

8 Beygirlik dizel deniz motoru 
60 • • kara • 
75/90 • » deniz » 

240 • » deniz • 
Başka beygir kuvvetinde her 

cins benzin ve mazot motör hak· 
kında sipariş kabul olunur. 

Adres: Nuri Beler ve ortağı 
Galata, Nordştern ban S- 4 Tel : 
42821 Telgraf: Nubel • İstanbul 
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1 Son Posta j SPOR 

Xazan: Haun ACIDllll Gll 

Bastırılan isyan 

Spor işlerimiz yeni 
bir veçhe alıyor 

Federasyonlar Reisi Ziya Ateş : " Arbk federe, 
federe olmiyan diye bir şey kalmamışbr. Bütün 

klübler teşkilata abnmışbr ,, diyor Sahte Şerefettin yani bizim eski 
şem'un İbni Yahya oğlunun hançerin
den kurtuılın.asına sebeb olan hafif 
kamburunu düzelterek sakalını okşa
dı: 

- Niçin üzülüyorsun ya Şerefettin? 
DijJlya hali bu! Zafer kuvvetindir. Ne 
yaparsın ben senden kuvvetli ve zeki 
çıktım, mağlubiyetini kabul et! Maa
mafih biliyorsun ki sana fena bir niye
tim yıok! Eğer sakladığın esrarı bana 
tevdi edersen seni serbest bırakır ve 
ben ~ahneden çekilirim: 

- Maksadını biliyorum ya Şem'un! 
Esrarı elde ettikten sonra beni öldü -
receksin. Hayır o sırrı sana vermiye • 
ceğim. 

- Demek hala inad ediyorsun'? 
- Evet inad ediyormn; çünkil o sırrı 

öğrenmedikçe beni öldüremezsin. 
- Bak görürsün. 
Yukardan demir kapının sesi geli -

yordu. Sahte Şerefettin zinrlandan 
ayrıldı. İhtiyar uşağı İsrail gittiği yer
den dönmüştü. 

.. * - Demek bu haber dbğru imiş Se -
vükteki.n!? 

- Maalesef öyle Melike ha:uetleri! 
Yaptığım tahkikat bunu teyid ediyor. 
1\yıbeyin zabitleri çoktan bu haberi 
duymuşlar, Seyfeddin Bahadır Musula 
gideli bir hayli olmuş; bilhassa Kutuz
la Seyfeddin Bahadır hu işi ha?:ırlıyan 
onlar. 

Günlerdenberi Aybeyin firarından 
kuŞ'kulanan Mısır İncisi, gece casus 
Süheylin getirdiği mektubu okuyunca 
şüpheleri büSbütün kuvvetlenmiş ve 
Sevüiktekini bu işin tahkikine memur 
etmişti. Genç zabitin yaptığı araştır -
malar kısa bir zaman içinde her şeyi 
meydana çıkardı: Ay'-Oey evleniyor. 
Bu haber karşısında Şeceretüddür ne 
ağladı ne sızladı. Şimdi sadece enerji 
ve intikam kesilmişti. 

- Bu darbe karşısında SUSftcak mı -
yız Sevüktekin, bizim Kölemenler ne 
dİVı"'t'? 

.Lnı.·kaç aydanberi Ayşe ile evlenen 
ge~ zabit Melikeye büyük bir gada -
katle bağlıydı. 

- Emrinize amadeyiz. sultanım! Ay
bey taraftarlarını bilmem; fakat bizim
kiler bu işin aleyhinde; 81'7.U ederse -
niz ... 
Müdhiş kadının göz1erinde gene teh

likeli kıvılcımlar vardı. 
- Dur acele efıme! Evvell sulh yolu 

nu deneyelim, A'Ybeyle bir'kaç kelime 
konusmak istiyorum. 

- OOOan sonra ibir nfuna.~ şeklinde 
işe başlarsınız. 

- Başüstiine Melike hazretleri! Ha
yatımız sizindir. 

- Hiç kimseye duyurmadan ı!Şağıda 
bir araba hazırla! Şimdi cMenazırülluk• 
köşküne gitmek istiyorum. 

* - Her şeyden haberim var Ay'bey1 
Sizinle ka\~a ve münakaşaya gelme -
dirn. Sadece 'birkaç kelime komşnak 
istiyorum. Hayatımın pek uzun süre
ceğine emin değilim, sürse bile ben ona 
nihayet veririm. Sana rica ediyorum 
ben ölene kadar sabret evlenme! 

Aybey karısının yüiilne baktı. Saç
ları ağar.rmş birkaç gıilnlük üzüntü, 
bütün yılların .gizli kalan tahribatını 
meydana dökmi.iL?fü. Başını kaldırdr. 
Bu kadından artık lrorkmuyordu. 

- Bugün vaziyet tamamlle değt, -
miŞ.tir Şeceretüddür! Artık yüksek ga-
yellerimi senin .garfb ~Ul.anna feda 
edemem. Evlemne'k benim için mühim 
ve siyasi bir ihtiyactır. 

- Anlamıyorum Ay.bey~ 

- Gayet basit Şeceretüdd\irl. Bili-
yorsun senin bir arzı.ınu yerine getir
mek için eski karımı ve oğlumu büs
bütün terkettim. Arlık onlara baka -
cak yıüzlim yok, Hallbuki ben bir hü
kümdarım ve yav~ yavaş illt1yarlıyo
rum! Yarın ölürsem tahtım kime kala. 

cak? Bir çocuğa bir veliahda ihtiyacım 1 tekin kumandasında ayaklandılar. Ge
var. Eğer sen benim bu arzumu yerine 
getirebilseydin hiç bir zaman böyle bir 
işe t*bbüs etmez.dim. Fakat ne yazık 
ki tabiat senden mrriyet yetiştirmek 
hakkını geri aldJı. 

Bu Mısır İncisi için .umulmayan dar
belerin en müthişi oldu. Hala çılgın e
meller peşinde koşan ruhunun birden
bire çöktüğünü, bir an içinde kırk elli 
yaş birden ihtiyarladığım 'hissetti. 

- Ya öyle mi Ayıbey? 
Vurulmuş bir ceylan gibi arabasına 

dönerken Sevüktekine son emrini ver
di: 

- Derhal işe başlayın Sevüktekin! 

* - Ay'beyi istemiyoruz! 
- Kahrolsun Mısır sultanının kızı.! 
- Bi2 Melikeden baŞkasııu tanıma -

yız! 

- Yaşasın Şeceretüddür! 

A:Ybeyin evlenmesi'lli istemiven Mı
sır İncisi tarafdan KOlemenle; Sevük-

ne dükkanlar kapanıyor, gittikçe ço -
ğalan bir kala.balık c Menazirüllük > ~e_n_ T~r'hiyesi F~erasyoıı:~r da.~-
kö k .. d ~ ·ı ı· B" d k""fü"r resı reısı Zıya Ateş, dun kendısile go-

~ une ogru 1 er ıyor. ır en u - .. muha . . . Öm Bes" 
Ier naralar ondan sonra ok ve kılıç şa- ruşen spolbeyr ~muz t er ı-
kırtıları duyuldu ve aSilerin etrafı me şu anatta unmuş ur: 

nı yakında neşrettiğimiz zaman görür
sünüz. Şimdilik şunu söyliyebilirim ki 
programımızda dahilde ve hariçte oo
neıbt temaslara çok geniş saha ayırdık. 
Bittabi zaman ve imkanı g6wnünde 
tutarak. 

yüzlerce asker tarafından kuşatıldı. Şe- - Ş~. da~ikada sizinle gazeteci .. o~.a
ceretüddürün ayrılıŞJnı beğenmiyen rak degıl, hır ye~ buluşmuş, gunun 
A'ybey tecfbirl'i davranaTak hemen Ka- mevzuları üzerinde komıçan arkadaş Önümüzdeki sene bilhassa milli k(l-

hireye bir fırka asker getirmişti. Mü - gihi görüş~ruz. me maçları üzerinde ehemmiyeti mah 
cadele uzun sürmedi, birkaç çarpışma- Bugünün mevzuu deyince, hepimi - susa ile ~durulacağına ,,e bu husu~ 
dan sonra isyan bastırıldı. Tev'kif edi .. zin hatırına ilk evvel puvan işi, ave - şimdiden söylenilecek her sözün kay. 
len Kölemenler, elleri, kollan bağlı raj işi, şu veya bu hususta verilen ka - di ihtiyatla telakkisi l!zım geleceğine 
zindana götürülürken tam Mısır İncisi- rar1ar bilhassa İstanbulun yeni sene iŞ'aret edebiliriz. 
nin köşkü önünde Sevüktekin bütün futbol faaliyeti, lisans meselesi, son 5 - Ayni mıntakada veya bölgeler 
kuvvetile bağırdı: iki maçta üç kişilik heyet vesaire ge - arasında klübünü değiştirecek azallar 

- Selam Melike hazretleri! Aybey lir. için bu sene tecrübe mahiyetinde al -
bizi zindana yolluyor. Fakat ölene ka- t - Mesnedi olmıyan ve ortaya za. mak ve faydalı görülürse mütealub se-
dar sana sadıkız! man zaman zorlu'klar çıkaran teamül - nelerde de devam ettirmek ilı.ere bir 

Sarayın kafeslerinden biri açılarak Ieri kaldırıp, beynelmilel kaidelere proje hazırladık. Bunu İstamula ha
beyaz bir çevre sallandı. Bu Melikenin uyacağız. Bu meyanda puvantaj usu - reketimden bir giln evvel genel dl -
sadık ve fedakar adamlarına son teşek- lüniiı de düzelteceğiz. rek.töre arz ve izah ettim. 
kürü olmuştu. ı _ Averaj usulünil tetkik ediyo - Yeni bazı emir ve direktiflerini alıru4 

<Arkası var) ruz. Muhtelif memleketlerdeki sureti tım. Onlan da ekltyerek projeyi ke~ =============================================== tatbikini inceliyoruz. Bundan böyle bu dilerine sundum. Ka.t't şeklini alınca 
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Soldan sata ve JUk.andan aşağı: 
1 - Sıca'kta hephnlzin lstedlğlmiz 
2 - Ezeldenberl deftlD edip gelen 

-
-
-
-

-

! 
a - Rezalet yapan - Ya.nlı.ş hareket e

dene doğruyu a.nlatmak. 
' - Düğmenin gec)Utl deillc - İsko.mbll -

de on sayı addedilen kağıd 
8 - Mısırdaki. nehlr - Qok olmıyan 
8 - mr teY'i ortadan taıdınnak . 
'l - Eskiden kullsnıJa.n hububat ölçüsil 
ı - Sonı.ında. cıb~• ol5aydı, eli ıroıu 

bağlı olurdu - Hayret nldnsı 
9 - Alanın a.ıA.ın .. Ha.yret nidası 

10 - Zindana 1ronu1Iııuş. 
Geçen bulmacanuı lıalleclilmlt şekli 

Soldan sata: 
ı - Sademe 
1 - Fsa.ret 
8 - K1 - İman - A1 
4 -Ama - Ada 
8 - Na.l - Dar 
8 - Aıl - Aıl. 
! - Pay - Kes 
8 - Et - Bade - Ta 
9 - Kirada 

10 - Azalan 

\lan Tarif em iz 
Tele atı tun n n tımı ..................... ······ 

Birinci •alıile 400 lıuruı 
ikinci •alıile 250 » 
O çiincil .alıil• 200 » 
Dördiincil .ah.il• 100 » 
iç •ahilela 60 » 
Son .ahil• 40 » 

Muayyen bir mflddet zarfında 
faz.laca miktarda iltıı yaptıracat .. 
lar aynca tenzilAth t arifemizden 
tıtifade edeceklerdir. Tarn, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlM için ayn 
bir tarife derpif edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilAniarına 
aid işler için fU adrese mfiracaat 
edilroelidir: 

tılam. KoDettlf ŞlrkeU 
Kallralnaaude Baıa 

Anbn cadd-S 

MiZAH : Ankete nasıl 
cevab ver;riz? 

işi de hi9'bir kiiınse tarafından, şu veya bittabi alakadarlara tebliğ edilecek. 
bu tarzda telakki ve tefsir ediJemiye- Bunun esas ana hatlan ~rinde şim
cek ve icab eder de müracaat olunur • diden konuşamayız. Zira bu da kat, 

(Baştarar, g uncu sayfada) sa, hepimize ayni mutlalciyetle cevab şeklini henüz almamıştır. Ancak şu -
cEniısi ruhum. verebilecek net hükümlere bağ'lıyaca- nu tavzih edeyim ki, projeye knnufan 
Ben de sizin aşkınızla bitabü tüıvan ol- ğız. Son .gün1erde bilvesı~ atrlaşııld1 kayıdlar ve şartlar, herkese gömlek de 

makta,yun.. Allah yazdıysa. kısın-etimiz ki, ne dosyalanınızda ve ne de hiçbir ğiştirir gibi kolaycacık klüb değiştir -
kaşığım'l7Jda 91kacaktır. Anneni görücü 'kimsede bunun hakkında bir vesika mek imk'anını vermiyecektir. Bu tarlh 
<gönder. ve malfunat mevcud değildir. futbol için ( l - Ağustos ili 3 l Ağm-

- Her ne ise buralarım geçelim. 3 - Her kararımızı, muhtelif tetkik tos) olmak üzere bir aydır. 
cFazla teferruata giriyoruz. Ailelerimiz haddelerinden geçiriyoruz. Bunlarda Galatasaray - Demirspor maçla -

lbirlbir1erlle ~uŞ+ular ve evlenmem.ize takib ettiğimiz. gaye, sporumuz hesa- rını takib edecek heyetin lürumuna ve 
nwıvafa~~t ettıler.> .. bına faydalı ve .herkesin hukukunu ay- ya lüzumsuzluğuna dün'kü müessif 

- Bız.mı Çukuroostandaki evde 80'Z ni derecede kMBI. olmasıdır. hadise fiilen cevab verdi. Herhangi 

kesiN~i. · . . . il . . A 4 - Şimdiye kadar federe olan ve bir işte dinliyerek karar Venrw!k başka 
c ışan rnerasımı zevcemın a esının - im di ik" .. klüb d dır, görerek karar vermek başkadll\ 

dadaki köşklerinde yapılmıştı.> 0 ıyan ye 1 zumre • var ı. 
_ Ben Söz kesildiği gün geicnlere ud Artık bu kalmamıştır. Kanum forma- Cereyan eden o hadise hakkında bu -

çabnıŞtım. Entarisi ala benziyor şlırlwı- litelerini ikmal ederek teşeıkkül etmiş gün ne şundan ve ne bundan malfımat 
nı söylemiştim. ve elyevm haili faaliyette bulunan bil- diliyecek, istiane edecek vaziyette dr 

cNişan merasiminde 1stanbulun en gü- tün klübler teŞkiiatındlr. Bu itibarla ğiliz. Her.şeyi adım adım takib ettik ve 
zel cazı vardı. Çifıtl'er mütemadiyen İstan;bukla önümüzdeki mevsimde, bü gördük. Bu usulün bilhassa mühim 
dansediyttlardı. Bir aralık nişanlım pi- tün faaliyetler ve bilhassa futbol fa - maçlarda lüzumuna kani bulunuyo • 
yanıoda gilrlel .bir Romans çalmıştı.> aliyeti ~k genişliyecek:tir. Bunun ge- ruz.• 

- Misafirlere şerbet vermiştik. 
cNişan davetlileri hazırlanan büfede 

ağrrlanımşlar, kendilerine şampanya, 
de e~meme :ıamanlanmız yaklaşı -

nişlemesine mukabil meydan daralı - lstanbul hakem heyeti riyasetine 
yor. Meseki Taksim stadından ietifa -

avukat Abdullah seçildi 
viSki, pasta ve meyva ikram edilmiştl.> +_L 

. . ., yor. .ısıaiibulu kuvvetlerde müvazene Eski futibol ajam avukat Abdun• 
- Bııtıti mi. · f ·· - - d tutm k rtil İs 
- Biter mi ibiıç düğünü de yazacaluJı. es~gıt yeddı ·a goküın~n~~ e ka lA şa e tanbul hakem heyeti reisliğine se -
_ Du ;;..,ıı; mu ea ı e.rcre ayuma 1:1zım ge- çiliniştir. Bu kıymetli idarecinin yeni 

r sv, .... yıeyim. 1 •. ~· h C -"--' h p 
- Ben hatırla~ Iü k. ecegı 6 .. ...,ı em uma, ı=Tı ve em a- vazifesinde muvatta:k olması.nı dile -
~:ır.ı: .. ü .;;., p 1 zumu lyol .>... zar günleri dı muhtelif sahalarda, n·'7 

c~""6"'U' m....,. erapa as sa on annWI -.. 
yapt'lhuştı.> muhtelif maçlar yapmak meCburiyeti 

- Öyte ya, ibiz:lm ev müsaid olmadıtı vardır. Bu ı:e.ruretler altında şimdilik 
için, düA\inü muhtann evinde yapmlfhk. Pazar faaliyetlerini kaldırabilmek ma-

- E sonra.. alesef' mümkün .olamıyacaktın-. Hat~ 
- Sonra işte tam yirmi senelik evli- bunun için bir devrelik (lig) yapma-

yiz.. yirmi senedir birbirim.fzi yiyoruz. ğı da düşünebiliriz. 

cıBuıgün yirmi senlik evUyiz.. yirmf Biliyorsunuz ki federasyon tarafın-
senedenberd ~ mee'ud bir hayat ya~- . 
yıo,...... v ._ k .. 1 .:ıı.. k dan evvelce iJA:n edılıniş maçların ya-

.. ..u.. .n..av.ga eı.:Jııe şoy e u-ursun, a-
rımla araml7Xia en küçük bir münakaıa pılmasından doğacak zaruretler müs -
bHe ollrrn.Jf ooğlldi:r.. tesna, bütün memlekette iş'arl ahir. 

- Bitti. kadar futbol müsabaka1annı tauı et -

- Mlikemmelt miştik. Bu sene futool faaliyetine her 
- Yarın, bunu anket yapan gazete- mıntakada ayni tarihte başlıyacağız. 

nin mufıa.rririne g6nderlrim.. ibir şey Bu tarihi bir Teşrin diye dilşürunüş -
daha ~emişti. Evlendiğimiz zamana tii'k Fakat f.stanbuıl Mlgesinin ~ni.f 
aid bfr fotografımm. istiyor. · . 

_ f~ bu fena! faaliyetı ve buna mukabil saha ve za-
,n.... ld "-~1,d h 1 k man azlığı· bizi bir hafta, hatıl on ~ 

- :uu uın, uU'~ um.. an ızı.n sine- . 
mıa kartlan var ya.. şünü bile ihmal ed~emek mecbunye-

- Ne olacak? tine sokuyor. Bu d~ altında mev-
- Onların aramnda bir gelin &(lvey simi 16 E~tU Cumartesi lilnil açmak fay-

resmi var. Onu veririz. dalı olacak- Zamandan kazanmak me-
- Ya tanırM?.. selesi bize şu lüzumu da hissettiriyor: 
- Ben o resmi biraz kalemimle de - Müsabakaların tehiri meselesi. Bun • 

ğ'iştfrlrlm. Hiç farkına varılhıaz. &ı fevkalMelfk dıeğil, belki harilrulA-
lımet Hul12ri delile anyacağız. 

___ .................... --·--·----- -

Nöbetçi eczaneler ----
Ba ıec• nöbe~ olan ecsuıeler tan • 

!ardır: 

İstanbul clbetlndekllerı 

şehzadelbaşuıda et. Halil>, ~ 
de (Hasan HulQ.!t), Aılmara1(fa <Pw -
tm), Alemdarda CEFef N~'et.), Be.Ya -
Zldda (Ha.}dar), ~ (Hüılamedd&n.), 
'.Baı"*"kôyünde (B1W). ~ (Artf 
Beşlr). 

Be7otl• clhe&hıdekller: 

İsUtlll cadde81nde CDellıa Suda), DU
redle <Gmteş), Tablmde ~), 
~lda (Nargllecan.n>. ~ 
(HftlıeJ'ln Bömll>, Bsf"•p (l!llıl Bir 
M ). 

Boğaziçi, KadıköJ ,,. .ualaıdaldls: 
Kadıköy:imde (~ Yel~. 

Ösküda.rda Cİln.ra.hDr>, 2!1ıarQerde (0. -
maın), Adalania (Halk). 

......... ...___ TOrk Re~I Opereti 
a. ak.

Tak.l.n Albatepe 
aile bahpılnde 

GOL FATMA 
ıı::=.===-=-=-===-=-E=r•t•u•ar=u•l•S•a=d•l-T.•k- Bu seneye ald futbol mesai progra- operet 8 perde 1 tabı. 

l9tad M.ı.Jı. S.bab~ 
deri ================ Bakırköy MiJtiyacü mı federasyonunca haz.ırkmmıştır. Di- --··-

bahouinde ğer fed.erasyıonlar için yapı1ldığı gibi ·-··•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••-•••••••_..,-Ba akfam Defterdar ;.Jıele bahçesinde 

MEÇHUL S ERSERi 
Büyük optıret 8 perde 

Yana gece Betilct&f blyilı: aile parkında 
bli1lk mÜ•a-r• hı rolde Bayan L•yll Refik 

Karı la~~~~ bunu da teknik komitenin tetkikine ve ektor. 1. Zati Oget 
sonra da genel dire.ktödüiiln tasdikır Belediye kal'fl&ındakl muayeneba· 

Emrinde na vereceğiz. HeOOz kat'iyet kesbet • nesinde otıecıen sonra bastalannı 
Vodvil !I perde ok11yua11 Ay•I memiş olduğu için bunun ana hatları.. ~ klıbul eder. ·-- · 



25 Temmuz 

------~ T0RKIVE 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

1 ...:.... Eksiltmeye konulan iş: Hey4beliadada inşa olunaeak verem pavyonu 

ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) ku~tur. 

2 - '.Bu işe aid şartname ve evrak 

A - Eksiltme şartnamesi 

B-Mukavele projesi 

şunlardır: 

C - Umum'i fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif cetveli 
E- 1 aded J 200 vaziyet planı, cephe ve maktalar dahil 24 par

ça 1/50 tatbikat planı 
İstiyenler bu evrakı 13 lira 2 7 kuruş bedel mukaıbilinde Ankara

da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay sat1Ş deqx>Su mü
diriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.8.939 tarih1i Perşembe günil saat 15 te İstanbul Kızı -
1ay hanında KızıJny d~su m üdiriycti nezdinde müteşekkil ihale 
komis~ onu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksi.tme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt. 
me ko."'llisyonuna göstermesi Ifızımdır. 

A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam bitir
miş olduğuna ve bu işe girebilecekkrine dair Nafıa Müdürlüklerin
den alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Odası ve c:ikası. 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu müdiri

yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komis

yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi

lecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel -
miş olması ve dış zarfm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

'--------·-----------------------' 
J Selimiye Askeri ~-;;:~~m'\ Komisyonu İlanl·ın 1 

Cinsi Miktarı Beher kilosu Muhammen bedeli 
kilo K. s. . L'r::t 

Patlıcan 40,()00 5 - 2000 
Ayşe kadın iasulya 40, ')t)Q 9 - 3600 
Doma'tes !!4.000 5 - 1200 

Bamya 3,000 12 - 360 
Sivri biber ' 3,000 5 - . 150 

Dolmalık biber 2,000 5 - 1% 

1 - Selimıve garnizonu bfr!ikle!'ile Haydarpaşa süel hııstancsi ve Kara:fo. 
nfz Boğazı birlik.ıerı ihtıyacı için şartnn mesi mucibince yukanda cins ve mik • 
tan yazılı altı kalem s~bze kapalı zarf nsulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedellerı hizalarında gösterilmiş olup muvakkat teminatı 
556 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksilt.m€ 4/Ağustos/939 tarihine rastlayan Cuma günü saat l!'i te Seli • 
miye lt.iimen satınalma lkomisyonundA yapılaca'kıtır. 

4 - Şartname her gün komisyonumuzda göriileibilir. 
15 - Mühürlü teklif mektubunun kamınt vesaik ve teminat makbuzu veya 

banka mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar komisyon başkanlığına veribnesi lazımdır. (5399) 

Mobilya Yaptırılaeak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

direktörlüğünden 
\ - Fakü1tenin yeni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobilya kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen bedel 50.017 lira 76 kuruştur. 

D - İstekliler fenni şartname ve resimleri almak için Ankara mektebl('..r 
muhasebciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makbuzla fakülte hesap 
memurluğuna müracaat edeceklt'rdir. 

~ - % 7.5 muvakkat teminat bedeli 3750 lira 33 kuruştıur. 
D - İhale 27/7/939 Perşembe günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebeci. 

liğinde yapılacaktır. Teklif mektubtannın ihaleden ibir saat evveline kadar 
mezkfu muhasebecilik veznesine teslim edilınif bulunması lt.zı.mdır. 

(2582) (1>039) 

[ 1 
= 

lstanbul Komutanlığı ilanları 

İstaıııbulda şeraid ve keşif cedveline g veya mektublarHe 24P.O sayılı kanunun 
Öre pf'anı mucibince bir adet hangar yap. 2.3 maddelerinde yaz.ılı vesikalarile ıha. 
br:ıl.acaktır. Kapalı zarila ihalesi 9/A -
i'ustos/939 Çar;;amba günü saat 1ll de ya. le gününden sekiz giln evvel Vilayet Na. 

" fia Müdürlüklerinden alacaklan vesika. 
Pılacaktır. Muhammen keşif bedeli ~5800 
lira 47 kuruştur. İlk teminatı 1935 lira • larile !beraber teklif mektublarını ihale 
dır. Şartname, keşif cetveli ve planı in • günü ilhale saatınden bir aaat evveline 
fa.at şubesince bdeli mukabilinde verile. kadar Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
hilir. İsteklilerinin ilk temina~ makbuz Komisyonuna vermeleri. 5304:. --

P. T. T. Umumt Müdürltığllnden: 
1 - İdare ihtiyacı için 200 aded masa, 100 aded seyyar ve 50 aded duvar ki 

Ceın'an 400 aded telefon. kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel cl2,000., muvakkat teminat c900. lira olup eksiltmesi, 

4/Eyllıl/1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük bi. 
nasındaiki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektublle kanuni 
Vesaiki muhtevi kapalı zarfların! o gün saat 15 e kadar mezkOr komisyona ve • 
receklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Kınacıyan Hanın. 
da P. T. T. Ayniyat Şubesi Mudürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

ti939ı c6096ı 

1 

1 

SON POSTA 

Bir mahkOm af diliyor 
•'Ililrk tarlhlınln İ61~m:1yeıte takaddüm e -

den binlerce yıl evveline a.id devrelerdeki 
Tünk ırkının, bugıüne kadar pa.yddar olan 
şere! ve faziletinden merhamet :l&tfyoruz ve 
be.klly.oruz. Yalnız blmm için değil, mnumi 
barbde Gallçynda, Çana.kıkalede, Kafka.slar
da en nihayet Suriye ve F11Ast.1n oephelerln
de müsellAıh bütün dünya ordularının a.ley
b1mlzde lrtiklib ettl:klel'l engh:lsyonvari mc
zalhnlerlne karşı, bir 11.kıbaihar yağmuru gibi 
gönüllere inşirah -rerici serlnllkle yağdır -
makta asla tereddOd e1medl.ğ1ın1z Tilııkün 
an'nnevt merhametinden, $.md1 de b!z ka
vı blr ümidle §ifn beitliyoruz. 

Btz ki sizin içln12Jden olmayız: Onlar giıbl 
yabancı da değiliz.. Ayni ırkın ve gene aynJ 
memleketin evlMlanyız. Belki rlayett el
zem olan <'..ertıl~n hukuıtrnna bllm1~ 
tecavüz ettik. Fa'kat inanın söcillmÜ'Z.ıe bu te
cavl.izfun\i?.den dolayı AUahmuim Te ~
danımızın mane'Vt ı?Jtırablarlle hemen her -
gün zebun ve perişan oluyoruz. Çoluk ve ço
cukl~mmrzın ~1li de takdtrl Alilerinize 
bırakılmıştır. En nihayet !bu muazzam m -
kcyl ve Cümhuriyot rejimim kuran mukad
des ölü Kemal AtatUrke ald ruhun, Uelebed 
seH\.met1 için, ve gene ru'hu gökte mel5Ier
le beraber cismani varlığı 'toprakta bulunan 
mukaddes d!\Mnln eğer bu vatan Te mil
let üıerhlde ufak blr batırn.c:ı meveudsıa ve 
yaŞJyorsa, bu ha.tıraya ıe.,mtı edilecek kut
siyetin haldk0;tpez1r olabilmesi için, umurnt 
bir af veyn.hU'd cezalanmızm tecıllnl bekli
yoruz ve ümtd ediyoruz ve bu suretle de 
Milli Şef İsmet tn~nüne, yenl hükfunet rlea
llne, Türkiye BfiyWc Millet Meclisine ve Türk 
milletine sonsuz muhçu'btyetlerle derin hür
metlerhnlz1 takdim ediyoruz. .. 

Bütün mahküm "Ye mevkuf namına: 
Burta Ctta.evlnde Yumf but 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabriknlan T. A. Şirketinden: 
Yeni tes.salla faaliyete geçen 

Adıma fobri' amızın 
Silindırli 75 ve 90 santim B. 

( l'ip 2 çifçı) kaput bezi. 4, a •. 8, 
lU, 12, 14, 16, 18 numıua v.!lter ıp· 
lıklerı imalatı pıyasaya arzedıl-

miştır. 
Sıpıırlş için Adıma fabrikamıza 

veva An kar l AtatOrk bu:vun And 
epartıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 
Te1graf adresi· I çeşıd .Ankara 

ı - Çeşit Adana 

Bürhaniye İcra Dairesinden: 
Ayvalık Evkaf İdaresinin Bürhanlye Ko

cacami M. den Meluncd oğlu Hasib hak -
kında kira muka.Yeleırlne mfJ.8tenid otuz 
Ura ala.oo.Jt takibine karşı çıkarılan ödeme 
emri ikametgdhı meçhul olduğundan ba -
hisle blllteblll 1ade edild11tnden tarihi 1 -
lAndan itibaren on gün za.rfmda borca 1t.t
razı varsa bildiıımesf ve mal beyanında bu-

Sayfa i" 

TÜRKiVE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak verem pavyonu 

bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 142432) lira ( 41) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 

C - Umumi fenni ve hususi şartnameler 

[) - Keşif cetveli. 

E - ı - adet 1/500 vaziyet planı ve 14 adet 1/50 tatbikat planı 
(Ceyheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de _ 

posu Müdüriyetinden a]a'bilirler. 
3 - Eksiltme Hl.8.939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kızili 

ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil ihale 

komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

<f - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş muvakkat 
teminat vermesi lbundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt-

me komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 

bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa Müdürlilk
lerinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıdn 3 üncü madd<.>de yazılı saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu Müdiriye-

tinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta He gönderile. 

1 
cek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
obnası ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatllmış olması lazımdır. 

1 

Postatla olacak gecikmeler kabul edilmez. 
~ ............. ._mml __________________ _,. 

---~--

Askeri F abrika!ar Umum Müdürlüğü ılanları 

275 metre mikabı çam tahtası 0,16 x 0.025 x 4 M. cb'adında 
250 > > > > 0,18 x 0.025 x 4 M. lD 

250 , , > , 0,20 x 0.025 x 4 1'. > 
200 > > • > 0.22 x 0.025 x 4 l\I. • 

25 > > > > 0.22 x 0,030 x 4 M. > 

Tahmin edilen bedeiı (50.000) lira olan miktar ve eb'adı yukarıda yazılı beş 
kalem çam tahtası, Akseri Fabrikalar Umum Müdürlüğü merkez satına1rna ko
misyonunca S/8/93[} Perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname (2) lira (50) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerın mu. 
vakka:! teminat o.an (3750) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerin. 
deki vesai'kle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alfı~adar tüccardan oldukla. 
nna dair Ticaret Odası vesikalari'e mezkür gün ve saatte komisyona müracaat. 
ları. (5248) 

lunması ~ııt maıkamına kaim olmak ftz.e- ---
re ilan olunur. 839/182 149 kalem ateşe mukavim muhtelif 1 

Üsküdar icra Memurıutundan: tuğla ve harçlar alınacak 
MahÇ\12 olup saıtıınwuna karar Terilen Taıhıınin edilen bedeli (151.170) lira o. 

Gafayet) markalı ve sek1z lAmbalı n:u:tıyo ve lan 149 kalem ateşe mukavim muhtelü 
pikap ve yirmi beş plflğlle beraber 31 Tem - tuğ1a ve harçlar Akserl Fabrikalar U. 
muz 939 Pazar.test gUmi saat 13 te 'Osküdar mum Müdür?üğü merkez satınalma ko. 
Batpa.za.nnda birinol açık arttırması icra 9 p zart · ·· ü 
kılınaca.ıc muhammen ikıymetbı misyomınca 7 /8/193 a esı gun sa. 
bulmadığı taikdirrle ikinci ar.ttımı~ya75 bır~ at 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
kılarak 3 Ağustc:ıs 939 Qar9amba günü aynJ Şartname (7) lka (56) kuruş mukabilin. 
saat ve yerde itıncl açık arttırması icra kı- de komdsyondan verilir. Talihlerin mu. 
ılnacağı llln olunur. vakkat teminat olan (8808) lira (50) ku. 

,.. ~ ruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

S OD p O S ta maddelerindeki vesaikıe komisyoncu oı. 
mad'ıklarına ve bu işle alakadar tüccar. 

F.Y;;=e:=:vm:s=ı.=:sı;::y=::as:;=ı.=ua;;:=v:=:a==;d:;::u=v=e=:=H::::aı=t=ııc:aze=te.nıı=::I dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi-
-····- kasile mezkOr gün ve saatte komisyona 

Yerebatan, Catalçeşme aotat. u müracaatlan. (5249) 
İSTANBUL 

• 
10 Aded hassas küçük torna tezgahı 

a1macak 
Tahmin edilen bede:ıi (15, 700) lira o

lan 10 adet hassas küçük torna tezgCıhı 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü mer. 
kez satınalma komisyonunca 8/8/1939 

Salı günü saat l 5,30 da pazarlıkla ihalr. 
edilecektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliblerın muvakkat 
temina't olan (1177) lira (50) kuruş vf! 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele 1 

rlndeki vesaikle komisyoncu olrnadıkla • 

rına ~ bu işle alakadar tüccardan olduk.. 
larına dair Ticaret odas: vesikasile rrez. 
k1lr gün ve saatte komisyon-ı müarcaat. 
ları. (5301) 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
·esimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ilanları 

ABONE FıATLARI 
1 o 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 100 
YUNANİSTAN 234-0 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 soo 

.. 

Abone bedeli pefindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruftur. 

-····-
Gelen amalı gm vailmn. 
ilanlardan me.'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul illvesl llz.ımdır. ,,. ............................................ , 
i Posta kutuau : 7•1 İstanbul ~ 
j Telgraf : Son Posta i 
: Telefon : 20203 ! 
; ............................................... ,; 

···················································-········· 
Son Posta Matbaası 

Mefl"iyat Müdürü: Selim Ragıp Bmeç 
S. Ragıp EM-C 

SAllİPLEBİ: it. ftrem lliAKLlGlL 

ı - Tahmin edilen bedeli (12,353) lira 
(~) kuruş olan (5500) kilo vaketa 25/ 
Temmuz/939 tarihine rastlayan Salı gü
nü saat 14 de kapalı zarfla alınmak üzere 
eksiltmeye komıllmuştur. 

2 - İlk teminatı (926) lira (52) kuruş 
o1\lıp şartnamesi her gün komisyondan 
parasız olarak alınabilir. 

3 - fstek1ilerin 2490 sayılı kanunun 
tarif.atı dahilinde tanzim edecekleri ka -
palı teklif mektublarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat ovveline kadar Ka • 
9llJ14'ıışada bulunan komisyıon başkanlığı
na makbuz muka:bilinde vermeleri. 

(5030) 

Tahmin edilen bedeli cl7.250> 1ira o.. 
lan clO.OOO, kilo kösele 27/Temmuz/930 
tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
cl4» de kapalı zarfla alınmak üzere ek.. 
siltaneye konulmuştur. 

2 - İlk temtnatı c1293, lira c75> iu. 
ruş olup şartnamesi hergün komisyon.. 
dan parasız olarak ah:labilir. 

3 - !steklih:!rin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecek!erl ka. 
palı teklif mektublarını en geç belli.güJl 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka.. 
sımpaşada bulunan komisyon başkar i~ 

ğına makbuz mukabilinde vermeleri. 
.5029 > -

Menemen asliye hukuk hakimliğinden : 
Davacı Menemen hazinei maliyesine izafE'ten vekili Envl"r Sevmanın müvl -

kili hazinenin İngiliz teıbaasından Vayıt man kansı Mariye isticarının harb \ -
nasında ölümüne muhakkak nazarile bakılması icaıb ettirecek bir zamanda ga > 

bullumnası. haselbile gaipliğine hüküm itası zı-mnında kayyem müddeialeyh r.r. -
rıernenin A!h:ııhıdır mahallesinde oturan Ahmed oğlu İbrahim aleyhine açtığı c -

vanın yapılan duruşma ve muhakemesi esnasında hakikaten me?Jbure Vayitn t 

karısı 329-330 senesınde mirasa gıtmek üzere buradan infikak ile bir daha av . 

etınedlği şehadetle anlaşılmış bulunmasına göre me.zbure Vayitman karısı , ı
riye İstica.nıun hayat ve mernatmdnn haberdar bulunanların tarihi ilfmuan 
ittberen bir sene zarfında mahkemeyi h~berdar etmeleri ilfın olunur. (5535), 



16 Sayfa SON POSTA 

R_emington 
Komple bir Portatif yazı maklneel serisini takdim eder. 

YENi HUSUSiYETLER 
YENi GÜZELLiKLER 

YENi KIVMETLER 

AcemlllP ıcın : Staıadard lıln·r•ll bu 

portatH ... ın .. ıer . aeemllart JU1J• 

alıftırıaak lçiı •• lıolaJ ve .. ü...tp 

bir Ynlt.adır. Klçillı 111ald11\et ın•IJI 

alıfbrmalı lqla H\lt •• ideal ıaıldH· ' 

lırdlr, Y Uf JHmalı •• aaWııırf lflıt • 

mı eliratlal artırmalı içi• kola7lıklar 

tımln aderlı• . 

Uıtaler lcln : Bu yeni portatif ıa.W
aelerl• temia ettikleri ıürat n it 
ıaükaıaın•llJatia• t•taraıııt. Çıbtdı 
yn .. alı , IJi Jnınak v: aatlamlılı aolı• 
tal HPrındu anu ettitinlı hu türll 
llıdyuı kar,ılarlar . Çünkü makiae,t 
na•I rirat "• ecı miikemmel it yap
••k nokta! aaurındao eiıı:la tabai lbti· 
yaclanaıu rör~ ayar etmek lr.abildir. 

1. 

( 

Remington 
ilk lcad edilen yazı makinesi olduğu gibi, mOkemmeliyeti, gOzelliöt 

l 

ve saaıamlıöı ltJbarile daima başda kalmıf ve her yerde blrincmoı muhafaza etmiştir. 

REMINGTON YAZI MAKINASI iLE YAZMAK BiR ZEVKTiR. 

"KOOAK" la siz de çekebilirsiniz 
Bu resmi 

bakınız f 

Kıymet 

blçlllrml? 

- Seyy a hatların ızda 

- Eğlentilerinizde 

• Gezintilerinizde 

- T atıl 

zamanlarınızda 

\ ' Sadık arkadaşınez 

"KODAK'' JUNIOR 620'· 
,An astigmat objektif. otomatik 

Yeni Krome Modeller 

15 ~~dan baŞtar 
KOOAK "'atıcılarından aravın11 

ve ya şu adrese mOracaat ediniz : 

KODAK Şlrketı - Beyoğlu, İstanbul 

"KODAK''tır 

6 X 9 am. 

SAÇ EKSİRI 

Saçlan besler, köklerini kuYYet
lendirir, dökülme.ini lSnler, ke

peklerini ıiderir. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - lstanbul 

Temmuz 25 

Dünyaca nam kazanmlf 

V A R T A Akümülatörlerini 
KullanınıL 

A deniz rna •yazası, Galata Mahmudiye caddesi No. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şeyden evvel mb

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir dl· 
de malik olmak 14.zımdır. 

sizin de cildinizi gtı

t EM ıelleşlirir, guddeleribi bu
...,..._...ıı E ·•yerek canlandınr. 

__ Ev KREM 

PERTEV 
10 Eenelik bir tecrübe mabıulil olan KREM PERTEV tertip 
ve yapılı~ tarzındaki incelik dolayı11yle, tenin fazla yağlanma, 
sına mani olur. Yağsız olarak ıuıusi tüp ve vazolarda aablır. 

Alt-•> Saç Bakımı 
Gnz~lliğin en blrincl şartı 

PETROL NiZAM 
Kepe' ·l ri ve Sf\Ç dökOlmeıinl 
tedavi eden tesiri mucerreb bir 

uaçdır. 

#'~ BAKE.~ mağazalarının ıattığı 

SAGLAM 

KAB<liYETli VE iKTıSATU 
200.250 wnMO~UE IU . 

SU~ATLI SPOA HAICiNESI l>S 350 
SAYTKAA YE ,.•TOURING • ıÇ41 

K500,IC SSOO . 
Harp Okulu Ko utanlığından: 

1 
kostüm ve pardesnler, emıalslz 

bir biçimdedir. 

P • Dr. Ihsan Sami~-,.._ ŞIK 
T 1 F O A ' 1 8 1 UCUZ 

'CUVVETLI 28PS ÇiFT SiLiNDiRLi 
SPOR 11AKINESI I< S 600 

Hark okuluna 15/Temmuz/939 günü nihayet bulan kayıd ve kabil! muamele

si cEylUl 939> nihayetine kadar uzatılmıştır. ASkerlik şubelerine ve Ankarada 

bulunanların Harb okuluna müracaatları ilan olunur. cl79> c5551• 

Tiro ve paratito hasttllıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'f, muafl· 
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 50 kuruştur 

Hali hazırda piyasamızın en zen· 
gin çeşitleri, her yerden ucuz fiat 
ve mnsait şartında satılmaktadır. . . --·-

I 


