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Sene 10 - Nb. 3231 y aı itleri telefonu: ıozos 

" Tiirk ordu.sa 
her bak1.mdan 
m'ilkemmeldir,, 
Fransız askeri lıegeti 

reisinin beyanatı 
General Hutzinger diyor ki: "Yapmış olduğumuz 
müzakereler tam bir görüş birliğile neticelenmiştir 

3en.enıl Hutdng8f' ve refabtittdeki zevat HaJICf,arpaıa ~ 
ıalonwıd&n ~ 

Ankarada askeri erkAnımızla ~ heyeti, Haydup&fll iatuyommda me
melerini tamamTa.dıktan sonra dün rasimle ~ ve Fraıwn sefare-
t:hrimize dömniij olan Fransız askeri (Devamı 11 inci sayfada) 

CUMA 28 - TEMMUZ 1939 

( P&felerlni attılar J 

Hatayın ana vatana fiilen kavuşması üzerine bu yeni vi- esnasında Hataylı. kad~nlarm da iştirakile tezahürat yapu 
lAyetimizin her tarafında muazzam tezahürat ve şenlikler mıştır. Yukarıdaki resımde esaretten kurtulan Hatayıh ka
yapıldığını telgraf haherlerimi7.de bildirmiştik. Bu meyan: d~nlar peçele~ ve çarşafl~rını atarlarken görülmekte
da Büyük Millet Meclisi heyetinin Reyhaniyeyi ziyaretı dırler. Diğer resimleri ıç sayfa.lanın.ıma bulacaksınız 

r--·················································' 
Milli Şef Enuer Pa,anın 

cocuBıarı istanbulda 
/mpar1ttorluğun son Baıkumandanının erkek 

Riya..ticilmlıar lıliflıiintl• Maa - çocuğu Ali Enver: "Harbigede ollugacağım Dil 
ril Şiraı asaları ıerJw bir ben de babam gibi a•ller olacağım,, diyor 

Cumhi reisinin 
maarifimiz hakkında 
yoksak beyanatları 

lıabal reami tertib edildi Enver Paşanın çıct 
Ankara 27 (Hıwusf) - Cümhur- Clrklan Mahıpeyker 

reisi İsmet İnönü b~n ~leden TürkAn ve Ali on 
sonra Maarif Şurası azaları şerefi- b~ sene süren bir ; '- &~am dün ne Çankayada bir çay ziyafeti :ver- hasretten sonra Tür _...,... ... ~...-.fC -- ıniflaı:dir. (DbV ... S tineii ta7faCla>i ktyeye diXmıUt,~;.-

\.. ••• -·--················· .. ·-···········--·--,;/ lunuyorlar. 

Darüşşa/ akayı gezdi tlç kardeşle. am. Londrada :an=E?~ 
Başvekil doktor ·Refik Saydam bir muharririmize b l ı Mah 
Darüşşafakaya bir de kız kısmı ilave edileceğini 8Zff anan =!e~ı° ~şında~ 

VC İnşaata yakında başlanacağını söyledi sulh planı ~~==nris ;:ıb u!~ Enı>n Pczpıın 1cı3 çocu1cl~ M":11~peyker ııe Türk&ı 
B~ Refik Saydam dl.mı ~ Eıeum eSk:i müdürü ~ meb'uıu sınıfındadır. Tür .. anneleri ıZe bırlıkte 
~l .Dıaırıüşşaf.akayı ziıyıar« etırrıŞü-. Re- Ali Dmi, ~ WJm heyeti w tate- kln ise 19 yaşına girmiştir ve Kimya ı nun sebelbi, 90ClJl<ılann tah~erlni 
ftk Saydam mektebin bpı9ıllkla ıWe.. - (Devama 1 ı inci sayfada) f ·u N I" Al Enstitüsüne devam etmektedir. Hecüz yapmalarıydı 

ngıNz azı?l p a.nı. man 17 yaşında bulu - Ahiren, CUmhuriyet hükCuneti tara-

: Romanya Kralı geceyi 
limanımızda geçirdi 

Majeste Kralın Akdeniz seyahatinden ~ ..... etinde devlet 
ricalimizle görüşmelerde bulunması muhtemeldir 

azın l e bırlıkte nan Ali Enver de fından ittihaz edilen müşfik karnr ne-
hazırJ adık, diyor lisede bakalorya.. ticesi olarak, yeğenlerim ana vatana 

İngf11b ~die ~: A - mu vermiştir. dönmüş ~ulunuyorlar. Bundan ne ka-
jlmelar, İngiltıerenin ~ya bir mil'- Emekli General dar sevinç duyduğumuzu tabii takdir 
)'111' İn,güirı Jirabk biır i9tilkırerı tıeıdif et - Nuri, yeğenlerini edersiniz. 

(Devaına 11 inci sayfada) bana taruttdan Amcaları emekli Gen al Nurinin 

•ı ii.rldyenin en 
kısa boylu 

kadını evlendi 
Gelinin boyu damadın 

tam yansı kadar 1 

sonra.. ~klann işaret ettiği bu sevinci bizzat Enver 
Aıvrupada geçen Paşanın çocuklarının lisanından din -
15 senesini kısaca lemek istedim. Kızkardeşlerinden ön· 
enlattıc ce Ali Enver, tehalükle atıldı: 

_ F.NvelA Ber - - Memleketim, öz vatanım çok .gü. 
line gittiler. Son· zel. Mahıpeyker aıblam, İstanbulu ha-
ra Fransaya ge - Ali En yalmeyal hatırlıyor. Fakat Türkan 
çerek Nise gel- VeT' ablam ve ben, lbu güzel şehri hiç bil -
diler. Bilahare Pariste yerleştiler. Bu- (Devamı 3 üncü saylada) 

o~u~s~~a~~ Doğu vapuruna muvazene 
~-~v=:~~:=:: temini için 780 ton safra lazım! 
··--··-····················································· --

Bursaya iki gun 
hukmadan eşkiya 

PilıkOl•ilz lamallln 
maceraları 

........ Yazan: Ziya Şakir ....... ~ 

1 
Büyülı Harbda Piiıkülıiiz çe- i 
teıile mücadele eden aılıer ve ! 

l..:...~:.~~!..2~:i~C~~52i ıti1iia ...... ,,,,(!"!6~• L ..... ~~~!~-~~~ .. ~?.~~~ ..... .J 
l"'Ukaruıa: Rom4nya veliahcfıi Prens Mif cıl Galata yolcu ~Mil. .. vali Yarm başhyoruz 
ile bir arada. Aıağıda: RomanJla kTalı Mfl...;este Karolu~ D~~e' M.inde liiiiİİİİİİİ İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ 

"(·Y Ulll ı ı iDd aytİı.İa> /""" ('" . . "' ,. ...... 
Yeni 11aptınlap ktLBUrlu bultuuın gemilerden Etriuk (YUISI 10 wıcu sayfada) 



2 Sayfa 

Hergün 
Uzakşarktaki 
Yeni vaziyet 

~-- Yazan: Muhittin Birren _J 
IR\ ünyayıı jdare e1ırneft< i.şmin ko-

16:/J l3y b1T şey o~, hiç bir 

İngll4z 'başvekili, btrgün!kil başvedtil Bay 
Chaımfberlkdn derocesinıd-e, acili!k ~ yar
gwı:L'Wk"..a ~ o!.mıasa .gıe;reık.tir. Dün
yıa geıım.<nnm dümenl1ii keOOi elinde tıı -
tın İngi~ başvekili, sade İngi1i71l'.ere 
kıaırşı d<'giL lbellk.i bugünkü a~yada, bü
tü.n mill'cY.'Jere !karşı ma;'Uldiiır. ~ 
karşı o~ mes'uli~· itn;gi!.tereyi bütiin 
dunıycmın tistün!d'e td~ ve her hangi 
bir üıya meselesi h:.OOu.nd:a lka.n:lr ver • 
nre1k hakkını daima İnglitere dli:nde bu -
lundunndk ~rnile mulkayıyt:dôir. 'Fs
kiden bir inıgi.liz başvekilinin büilin vazi

SON POSTA 

Resimli Bakale ı = J ki insan tipi = 

fesi de bundan ibaretti. Ha:ı.ıbUki, şimdi Anıerikada son mali buhran esnasında ayni sabada ça· Büyük bir kayıb tlıerkesin başından geçebilir, gerçi çok 
öylP deği~; bilha.<m. oon y.imıi sene - lışan iki milyoner iflAs ..,.+,...,;.,lerdi. t-ıerin..l-·n JL,.ln· da'l..- acldır, fakat her zaman için tamir, telıMi edihnesi mfun -
d~ dünıyıa küçU dü; bel- haıngi bir ~·AKJ ~ ur.: •ul J.U:l kündür. Esas kaybe uğrıyan adamın yeme düşmemesi, 

~ ... ; h o akşam bütün varlığım kay.bettiğini yazan ıcYazeteleri mrJ!le'..nt hayatı ve ı.ı;tik!ba1i, di~ ..... n > "' 'bedbinliğe kapılmamasıdır. Aksi takdirde düştüğü çukur-
yı.:ı.t ve ıis!ilk!b:ilindan cııyrılaınnz bir hale oh."Uduğu dakikada bir kal'b sektesine uğradı. İkincisi ise dan çıkamsı, tekrar hayat sahasına güvenmesi mümkün 
~· A~ zarnand:ı, ~ bayafu eh- ertesi sabah Norman bankasına t>ir katib olarak girdi. değildir. Yeisten ve bedbinliğe kapılmaktan kendinizi ko· 
ha fmzlıa açı.1B01 ımill~. hep öğrendller Bugün müessesenin başlıca hissedarlarından biridir. ruyunuz. 
ki dwzyamn idaresi lngilterrnfn e.nmhUr; c::::::=======================~=====--.::--====:::ıı::ıcıı=-===ır:====-=== 
haı4b ~)"a sıı:il, iyı gidiş V$ frm yü • r~-.-.-- .-. .-. .-. .-. .-. .-. .-..-..-..-.-..-..-.-..-. .-. .-. .-..-. .-..-.-..-..-.-. -.-..-..-. .-..-. .-..-. -~] 
~=~;1; 

Hitlerin önünde dans 
Etmige hazırlanan 
S12n'atkli.rlar 

, ........ _ .............................................. ~ 

Hergun bir fıkra ! 
Valizin içinde : 

Trende biletsiz bir yolcu. vardı. ~ 1 

Kondüktör, bilet almasını söyledi. ; 

!a.1raıt, şhrdi öğre!ıdık-r - :&: un ~ bir 
İngiliz bJşvdldlii. şundi kmırllsini a;de 
kendli ~ Onıün~ d:.:o ~-n.i zar 
mamda bü.tüeı düny~n · ınl.:l:rı - dün
~klıCkıı.,<tlıarı diyıo?im! - hmı.ı:ruırdt d'a m s'ul 
hiOOErllıyor. Sı:r.f bu d~ h"i bUnıd':ın 
evvelık:i b:ışvdkfü yordu ve bi:r ken3rn çe-1 

kfı!ını.'Sini :nl'llcib oldu. Gene 51rf bw duy· Yolcu oralı olmadı. Kondüktör kızdı. j 
eud\ı.r ki bugfuikü lngım iba;şv-elkffini dle, Yolcunun yanında duran bü~e va- ~ 
mes'uHycti üzerine aldığı ~ )'O- lizini adı ve trenin penceresinden a- ! 
ru,p yıp~~)ıar. ıa!Jı attı. Yolcu da valizinin arkasın. • 

Bir taınaft.aın $r bir mes'ıulfyet aı:tmdı1J dan tre1tden atlamı§tı. O nrada tren 
bulıu:nıaın bir devlet at:bım iç.in her fSY - 1ıarcket etmişti. 
den evvE.'l sade sinirsi2 aimak ~ hat- Bilte!iz seyahat etmek iatiyen yol-
U\ hissiz .almaık lAzmıd!ı:r. İcabında hiç ha- cu, valizini atan kondüktöre bağırdı: 
bm ~ ~mamiş oran Srorarlıarı dahi ıaı- - Valizin içinde yedi yaşındaki oğ-
lıallıilmelk ürzere. dünya hfııdmerine ~ ltım vardı. Eğer bir yerine bir te11 
~' ewelce edinılJaniş f.lldırl~ hiç bi - d?duysa senden davacıyım! 
ı1ine bağrı kakncmlak vem~ en güç Amerikanın me$ıur Adagio dansör- \...__ _ _______ .,/ 
göıiİllOl tectir?ıere bile tevessül edeb1 - . . • 
me ~ kBd Jm;ıeltmek gibi biı\nk len Stames ıle ~ava.~ ~~~rada bu- Faşist lıderlerl 
vasıftlrı halı dirnak bugünkü İngiıltere- lunmaktadırlar. Hitlerın onunde oy - Alış talimlerinde 

Shirleg Temple nasıl 
Muhafaza 
Ediliyor? 

Temmuz 28 

r·-----------------~ 
Sözün kısası 

Buda mı kaza? 

.. >f. "' 
li:5) :taja beıikes gidel", denize yüz-

....... mek bilen de girer. bE.miyen 

de ..• Yürzımek bilen için de h>ğuffimnk 
1 teffiik.E&i v.aırdır, ibilımi')ren için ~ ... 

Bun'lLil böyflıe o1Jcluğun'll ıbilmcik ve plfıj
lmti'a sıHıi tEŞkilfıtın munıta:ıan olmasını 
temin etmclk icab ederdi. ~ıler •• 
Bu~ on gün evvel KüçUksu plfı .. 
jından dlerıiıze giren lbir va'tandaşı kaıy • 
bSl!tiik.. ~er gene öğrenememi.şk. 

iıkinci bir öl'ilm v:ık'ası da ewe:.Ki gün 
Sa.fuoak pıajımlli vl\kua geldi. Adrunoa -
ğız denizde boğulmak tehlıilresi g_çiri~r
muş. Onu den.izden geç çı!lra!rnuŞ' ;:r •• Sa
hile çı!karılldığı zaman yaşıymmuş. Plaj
da bur:ıuıooın d'dk:tıarlar atl4'11li J ardum 
yıapnn:şl-a.r.. Ve bir an evvel hnstaıneıye 
kaiôıırıllması E!.lZeın dl:dıuğunıu söy1 miş .. 
IeT •• Pffijın po'!aSi o esnada p15.jdi.ı de -
ğil1miş. Plajda Wfufon yokımıu.ş.. Pmjın 
iSkeTeye yatkın kapısı lkapalııyırruş., açıı .. 
rmyıormırş. Vel!hasıl ibfr ttı.'kını ın:oıksanle1' 

ytüziirıdcn vdtanıdlaş hnst::ıneye geç kaldı .. 

~' ve o1!müş. 
Darndk ol'ı.r,yur ki, K~ullesi pajırufan 

~im giren her hangi bir fun:l bir ölüm 
teltlı"kesi geçirirse imdadına ~ · emi .. 
~r. Yazıık ki bımu ölen o düllcten 
9:J!l.I1Cl öğrerıEfuiliyıaz. Kim bilir ~ki 
F1hmya piajında, Cadrle'bootanl plfıjında, 
diğer bürtı'ün pifıjLarda da binçtik nrıkmn· 
J:ax vardın-.. ve buınl!aT tamaım.1'alnnnıyor .. 
dur. Çülıacü henüz ku11baaı1Janını veııme .. 
diler. 

Ndk'Sam ruılaımak, tamam:Thımak için 
nnıhall&cik insan mı blmel.i? 

ttfmyıenin )'la1Dglll tE'.hl:ikesine, talhlisi • 
yenıizı. gemi ha.tın.ası; tdı1i'ke9iıne km-şı yap
•1k11.an tırerubeler gibi pMjl'aırda da insan 
boğuJma;ı t.elh!lıikesine ile.arşı tecriibeler 
yıapıhnaız ım? 

Bu tar:7.ıdıa tecriiıbeler ~ oısaatardı, 
ndksaaı1ar meydana çı'kar, ve hakiiki ölüm 
tdhl'Jlktflcrini.n önüne gcçilnllş oDurdu. 

Kaza bütün tedbirlt>T allnk:lığı h.ıald'e 

dıef'i k.ab'i.l' ol!ımyaın v.a!k 'ıa:!lartı dfen.iır. Ted-
ıbimizTdık, id...-ıa!ksiilılk, laılraıydi. vesaıi.ıt :ndt:
sanilığı yüzünden zubw- eden w~'alara 
kaza dıemak faız!a olmarz un? 

nin baş na2lll1IDda buhmımısı. zarurl atan nıyacaklan rakısların gördüğünüz ~e
~tlerdıir. F@'~ aldıamnayor&ılk, Bay kilde provalarını yapmaktadırlar. 
ChamberUain bUı me:ziyetlıe.ri haiz mam - =-=====:a:ı:::::======= 

cDüny.amn en sıkı bir .surette muha
fa7.a edilen 9QCUğu kimdir'! •• > derlerse 
tıareıddüd efırxw>den: cŞeker smema yıldızı 

*** ........................................... ·-·············-
Bir adam kıskançhkla karısmı 

ağır surette yaraladı 
Jarclm biridtr. nin ydlmw.ı turttu. Bu yokb )''3ıpa.~ ilera: Shirley T~r'ı> deyiniz. Zil'a. çocuk * hareketini. cliğer meseJete.niaı gidişine gö- yıtklızm yam:nda dalma beş tıme polis Dün YeşHköyde bir adam karısını 

Mesela, Tioııçin ~ ~i re ~1!me4t üııere, Japmyıa ile konuş- bu!lunruır. Her yerde onu takib ederler. vücudünün üç yerinden bıçaklıyarak 
mü~, bürtfüın şi.Cdeüle devam edip makha c1evıam cıdeoelldir. Bu konıuşınahı:r Rmimıdıe de gördüğünüz gibi bır bcyibol ağır surette yaralamıştır. 
giderlkerı w bu !bahiste ~llteremn Ja • one, hem Uza'kşa:rlldıa bulgün için sağh -ı müsaıbaıkasım seyrerien artistin ynnmda Yeşilköyde 14 Nisan ookağında beş 
ponıyıaıyı çdk sılkzıştıracağı üzerinde bahse ma baığJ-aınımssı za:ruri g&.illron İngiliz obuaıan siviıl. mt!a, ön plandaki dört res- numarada oturan Sürpik isminde genç 
gll'işmektcn çıekinmiy-eOOk oll<ınılaruı sa - mond'a.a:tJ.eıtinin kurta.:nlanasınn 1leiı:nllı ed'e- RoTnada faşist liderleri, şeflik mezi- mi kaSketli adam pollstiııler. bir kadın bundan :bir müddet evvel ge-
yusı çdk göııünürdt:cn bird~bire göroıiim cdk, ihıeım de diğer tana!llardıalki :i.§flerllıi yetlerini ~niden isbat etmek üzere se- ne Yeşilköyde bir eve hi~etçi girmiş. 
ki İngiııtcre, .]'~yanm Çin OOeıı:indeki loo'J:ııy:taştıraoa-kt1r. H~. bu y~ni siya - nelik atış müsaıbakalarmda bulunm\IŞ'" Denize atılan 8000 liralık tir. Kadın bir gün kapı önUnck bir yo-
hakimıiıye"..ini ka'bu1e kanır venn!iş'tir. Ni _ set, .Japon_ .Mmaın _ t~ bldlwnuı m- !ardır. FıaşiSt fırkası~~ kat~i ~tra~ otomobil ğurtçu ile konuşurken kocası görmO§, 
teld.zn. MünJh Qron.feransı e5na5an'da ıfu ytflatımak bakıımııld&ıı da ~ o1a _ tabanca atışlarında bınncı ge~tir. U- ve dün izinli olduğu için f!Ve döner 
İngiltere bu ~a hareket emuşti. Her rokbr. mumS katib 55 yaşındadır. Resımde de !Bir AmeribJı seyyah kadın yenisi cfönrnez ara1annda şiddetli bir kavga 
ne kadar bugQn. kentms:ine .soru'l'an su _ H~ inftdşafmı ~:ireoeğfa. Ş!nı- soldaki ~trr. 1425 İngiliz lirası eden Kadillak markalı başlamıştır. Hiddetini yenemiycn Sü:r-
~ere lmırşı, İngiliz başvdkil:i, chaıy:ı.r, çm d'ld haldıe, ortada dıeğişmlş biır veziyet.i ofmndljiJini, sırf FraMıztarm istediği piğin kocası bıçağını çekerek karısın11 
Q~ g!diışinde hiç b:cr- tebeddül gö::b..>nm bir tak.mı h6d~r bıilw:ımak- Holandalılar erkek velialzd gliırnrihlc veııgbıini vermemek için inad üç yerinden yaralamıştır. Yarası ağır 
,,......'lrtlı,_ı dl d fb .w.ı..-..J>•··ı·· b" b k/" l / ederek, Kal:e ile Dover arasında denize olan Sürpik Balıklı Ermeni hastane • 
J"-"'" ..... ·• yoma a u ı.çll\o"liOUJı ır lıa bıanalbC'r, ana siyıasellte ~hiç bil' omri v~i olnrak kabı.ı1 eimek zaruridir. e l_ll or rır. a:tltmnuştar. 01bmobil bundan bir müd- sine kaldınlm~tır. 

şey }Uk.tur. Yer yü2ii, sam sah~ birer d t 1 A "k d A B" t b"I b" mot "kl it Düne kad':aır, Japonyaya karşı Çan-Kay- t~ı. Prenses CüJıyananın miircM>iycsi al- e evıve men a an vrupaya vapu:-- ır o omo ı ır osı e e çarpıştı 
şall.'mnç t<ıbtası ve u~rtıew de fıeı- sat - . . • • . I ·· Ah...nr.,.....{..+-L Kad ba n... b" n·· Bo · ıb" h · ·· ·· Şdk Çinıine her mürrJkün vıas:r.u Le yıaT - " " . .. ..-.; dıığ'ı !bir emır uzıerıne Soestdyk sarayına a ıganu.=~·""'j'~ ın. ara s.ı.n:: ır un, montı ıra anesı onunde mo 

dıan edon tngDtıercnin. bugün ona Y9l' • n<mç ~ ~ başka bir büıyük o- gitnniştir. Prensesi.n doğum zamanı yak- Avrupa seyahatine çıkmak niyetinde bu- tosikletle gitmekte olan Maçka Fen 
~dan ~ kabu ecı.ışi eM>et, ~nıç': il.e aıyını zaımarıda o~aı tuwşm.uş. ~tıır. İlki üç haftaya kadar doğura- h.muymrlu. Fakat beynelmilel durumun Tatbikat okuhından Hamdi, aski isti· 

00~ bir ~ ifade edon bir emri bir dunl}"a oyı.mıcusudlun". Ka'h bir tara.Jlba calktır. 3 Ağustostan itıiıbaren sarayın 6 Vltll2'JUilsuzluğu yüzünden bu fikrinden kametten gelen 3692 sayılı taksi oto • • 
cKiş!> diyor, lkah d.iğrn- tarafta. Buı oyun- kiLometre mesafesin:fa tayyarelerin uçuş roymıştı. Son günlerde Fransız gümrük mo'bilile çarpışmışbr. 

vnUcidir. Şu ta'rlk ilıe ki, bu ttfbeddüfün vu- dıa, ı...::~ ·• • ___ , -~--kuUJru in'kflr eden In;giliz başvelkili de uu; 'Un ıu~uıarı m-emınıuın ~u en gü- yıapmal;arı menedilmiştir. Her yerde fes- idorcsi kendisine müracaa: ederek oto- Bu müsademe esnasında Ham.dinin 
haiksırz değı1tiir: Bu..,cün, orıad:ı.!k.i si~Gf'lffini re! ndk:tıa şudur: İaıgilıtere, oyunu umu - tival hazu'lıkları yapılmaktadır. Holan- mdl;ilin garajda triptik müddetini aşarak sol bacağı iki yerinden kırılmış ve der 
değiŞtlr€!1 İıl(giJt.cre, ym:m, m-ü9aid vazf- mi b~ harbe ~ ~ için ()(Y'lll.llYOr. dn']j],ar ilincj ~uğun muhakkak 9Uret.t.e d1uıııru1kfta o1khığunu söylemiş. hal Gümüşsuyu hastanesine kaldırıl -
yutilor h!ısıl d'.duğu Uı!kdirde gene aıynl ~ırlkü, o ham ist€miyN ve omm gir.mi- c.Ittek olaca.gına ınanmaktadlriar. _ Ya ağlr gümrük parasını ve:rirsi- mıştır . 

.J.:.:---:ıw .. ı1tm_.,,,... .~n- ....... ~ 1 Y<'Oe'ği her bari> muiliılka ma!tai!1 ik:alJa _ P.rens Brenhardın arzusile de, Fede.: niz. vcy.abud da otmıobiiinizi sahilleri- Kazanın ne suretle vukubulduğu ve 
nlie'Vli'lU[l UVJJ!JU~J64 Un..,.,.,._.,,..C'<ill\. Ve aıJ''""' -..A..ı.- dı 0-"-" b" ç k ••ı • • • d k" • • '1...-'1...• t ro•ği tahk"k ·~,,., .. .n1· b-,._.,., ,_ .. _.ı__ t...ıı.. ~ ! Ui.ll'i.ı.ır. rer a n d11.ı ır e mu tecısı yenı o- mimen çe'keminiz! demiş. kadın da kıza- ımının seut::uıye ve ı ı o -
Sl!J....,..,.-,.ı '.lüll\.~"5· ll01'.l.4Uld ur;.nlT e:.e a ıp ğ . . . 1 ktad T ksi rrwl""rli ak 1 .
1
,,.-,.,,, d:o ~• .. ı,.:-ı 

1 
... : t _ /JJ J, fj) acak olan goouğun elbıselerının model- ro.k ıarabasmı yukanda yazrlığımız gibi unma ır. a 'i""~o y a amnıf 

l'çı.-"""" gru.ö"'"'rm~mJu.ı~ı.....r. n· Ul(.~u itf.l.n (/....}/raen ı · ·L 1 bal t t giliz · ti sabretme.<;" . icalbı l' lf" ıenru uazıT amaya ş amış ır. dlcnizc aıt.trrımştır. ır. sen: seve sev~. bek~~ ~ n;; ............. T ... A ... K .. v .. T_M ............. . 
bilir. Japanrar, 1ngntere;yi artnk kendt 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 
.salhalaırmchın sBkü.p çıkıaarlı!lclannı zanne-
dt.""l"dk, g~cw<ı.:c1<Ti vası~le, ~dim.an1ilk - Fikret Adil arkadaşımız bir Pazar günü Boğaza git - - c ... Bu satırları yazarken bir arkadaş havadis getir-

lıı izhar cıcliyarlla.T. H~w, İngiltere, bu- mek istemiş. di. Dün Bogwaza gidenlerin sayısı 70,000 imiş. Boğazın 
gün ~1dlği bir s= OO'an hiç bir zan-.an Pazar günleri nakil vasıtalarnnızın ne hal aldıklarım 
Ç
dkfli;p m-t"""" dl'""m z. o ~ıın..~ .... 

1
• ~1•1_ 1 

k Fak .~ . w ikinci mevki, birinci mıntaka tarifesine baktım, gitl:ip 
b ....... ~ .. ~·n=ouA 'U biJirsini1 .. Gidişte mese e yo · at uvnüşte sokaga çık- l.m 17 5 k 25 ku 

eli"' kadar 00·.,,;;,P tekr"'" '4,,.m,,,. ~-. w g€ e , uruş. Vasatisi nış eder. 
Er ..... .... ., ............ uı.u.ıu= tığını111 bidbir defa pişman olacagınızdan şüphe etmeyi -

sım da bHir. Bunun için, fng~Hzlar Bay niz. Tarifede yazılı vapurlardan birincisi çok yüklü ol- 70,000 ile daı'b f 7,500 lira bilet parası çıkıyor, hesabım 
Oh:amberl:aindın Sö-Lkrine immmdm-; siya;- duğundan o iskeleye uğramamış, ikincisi de öyle, üçün- kuvvetli değildir. Yanılmıyorsam fena hasıllt değildir .. :. 
settıe ~ bir şey ydk.tur. cüsü nasılsa uğramış ama 1600 kişilik vapurda beHd Yazılarını zevkle okumuş olacağınız Fikret Adil bizim * 3200 kişi var. bildiğimize göre mali bir mü~ besab müfettişi • 

Fikret Adil güçhalle vapura dalmış, fakat tabii ayakta dir. Şu halde yazının seyrine kapılarak chesabım lruv -
İngi'ltıere. ~nm diğer ndkta\ann-1 kalmış.. Ve şimdi dertl yanarak diyor ki: vetli değildin derken bu sıfatını mıuanam.ış dıaaaihna: 

do.ki p:;!itiliiısım fJıcri götiimıdt üııere, U- ~ 
zakşaıtatıaki davayı rnuay~ bi.r nddfa - 1 s T E R 1 N A N' 1 s T E R 1 N A N M A l 
da ve muayyen 1iir şekilde tıa!sıfü,ye etime-

Rami Mae 
1Jll -T~m11111• 

16 
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TELGRAF HABERLERi ... 
Amerika -Japonya ticareti · 

muahedesi feshedildi 
Moskova 

müzakereleri 
---~A .................... 

• / ngiltere A lmangaga 
neler teklif etmiş? 

Muahedenin Amerika tarafından feshi Berlinde 
soğuk bir duş tesiri yaptı, gazeteler bunun 

siyasi manasına işaret ediyorlar 

Loındm 27 cHuawı> _ Mkı*ovadan Almanya Çine 
ilA 'L D üny.ayı idare eden kuvvetlerin, 

!lilfiri'Liyu': · ·ı· 8 AB S&tıvor bizim bildiğimi0z ~ ıarıı,_ ve İınıgiliz vıe Fnmız se~ Lngı ız J snn ~·· 
:fev!kalaıde murahlıası Vilymn Stnı.n:g, ~ Londradan bildiriliyor; sallhfyıctleri kıa.nunI.arla tayin edilnıdş mü 
~n tekrar Kremlin samyımıa ~ Mo A'lınanya küçük bir Baltık devleti - essıeseleroen ibaret olduğunu sa:nınaık 
ıotoma ~rdiır. nin tavas.sutile Çine büyük miktarda al.danın:z. Mıaızin.in bu va~d~ bize gös~er-
&ı ~bir buçı* saat sünnüştür. silah satmak için konuşmalaroa bu- c;Hği pdk çok misal vardır. Sem zamandıa. 

Yazan· Selim Bagrp ~ 

jlpon gazeteleri Amerika ya hücum ediyorlar ~iz ve Fransız ~ üç m:""... lunmaktadır. Lngilltıerenin bir suıtı anqaşması temin 

ıeıteıın eıikaımııar1bi.~1en anmım&. mu - Danzige giren silAhlar eyı1e:ınek üzıere Aimanyaya yaptığı iddia 
Vaşington 27 - Ruzvelt, dün hari- hi soğuk ibir duş tesiri yapmıştır .. Bu zakeııelere baŞlanahil.ereğtinıi Moırxtoofa bil oTıurnm fbazı teklif şayia1aTt da gö.1t.eriyor 

riye nazırı Hull'ü Beyaz saraya çağı- fesih Nari zimamdarlanna totaliter dimnişlleırli!". L<>ndradan bildiriliyor: ~:-a tarih her 7.amaqı ookerrür 
rarak kendisile uzun müddet görüş - deııllef k?rin1ın t~slmnde aşına ""' .Askıori müzakerelerle biri.iktc siyasi Polonya gümrük memur1arı, Dan -
müştür. maları icaıb eden bir hudud olduğunu görüşmelere de dev.am edin~· zig'deki İtalyan başkonsolosluğu ismi-

Bu görüşmeyi müteakıb verilen ıbir göstermişe benziyor. Bu safrıada.1ci miişkü11er henüz tıama - ne gönderilen 6 hafif makinelitüfeği 
bırıa11ıa, Amerilka Birleşik devle1Jl'.eri1e Deutsche Allıgeıneine Zeitung. A - men iıJale ed'ilmemiştir. müsadere etmişlerdir. 

Totaiiter deVlet~rin tazyikine ka~ı 
~ biır domokratlar cephesi kuITna'k1a 
ol:an İ~l'tere taraf\n&m AlLman~ya 
böyfle Wr teklif ya9ılıp ~pıJırnarl'ığı n7ıın 
zaman m'Üına'kaşayı muclb cfil:fü. Nihayet. 

Japonya arasmdaki 1911 ticaret mu- merikayı, Tiyençinde maruz kaldığı ~ yakında ~leoeğin~ ltalya tayyare yapamıyor 
ahcdcsi feshed1lmiştir. muvaffakiyetsizTiği tamir için İngil - <bir 'Vm'!!en ha'berler mevmrrsra sayıl 

1911 Amcnıi:ka - Jnponryıa ticaret mu - terenin önüne düŞmekle• itham edi - maktadır. L<>ndradı:ın bildiriliyor: İngiliz !kahinesinde h.;ırici tiooret sekre-
ahedesinin ,feshini, evıvelce ayandan yor. . . 
Vı ~rg mı:cl'ise yıapt (;. bir tclclif- Gazetenin Amerikadaki muhabın F b . İtalyadan henüz dönmüş olan bir ~rl'iği vazüesinı gören Baıv Hudooın. nı-

ranaız eyetı r·ı· müşahidin söylediklerine göre, 1tal - lmyet bu işin hakikatin~ ifşa et.ti. Bun-
Paxi'S 27 (A.A.) - K"uBtirmet m~a 1~ı. yan fabrikaları eskisi kadar tayyare dan anta.şı!l'dı ki filvaki Altmanyaya 

00 YiJlnnşarktalki Franstz pr<V1Vet11en ku,. - imal etmemekte, daha ziyade iskelet - tarzda lbir teklif yapıhnıstır. Famt; fo
mandanı General Otı.Mles ~ :n lerle uğraşmaktadırlar. Tahminlere gö giliz hfııkmneti namın.'l deği. Na:z.ır hu 
İırıg!Jizler. Franısıı'11Bar ve Scwyıede!' erka- re İtalyan imalatı ayda yüz tayyareye tekl'ifi şahsan yapmıştır. Vetelei'ulM!a 
mlh:ır1t;ıye1eri arasında M~oıvnda yapı- kadar düşmüştür. Buna sebeb olarak bir nazırın, cihanşümul ehemmi~ ..... .,; Mi7. 

le m:işt:i. Ayan m€clisinm haıici~fe bu tedbirin 9fyasi manasına bilhassa 
encumeni ise bu teklifin müzakeresini işaret ederek diyor ki: 
hafta :ronuna bırakmıştı. Bu tedbir Amerikanın noktai naza-

Buradaki ilk intıba, Amerika Birle- rını yalnız pasif bir surette değil. ken 
şik de\•letleri hariciyesinin Japonyaya disine fedakarlık tahmil eden aktif ted 
bir htarda bulunmak ve Amerika Bir birlerle de müdafaa etmek azmini gös 
l~ik devletlerinin muhtemel hattı ha- termektedir. 
l'eketı hakkında Japonyanın herhangi Tokya 27 'A.A.) - Hochi gazetesi, 
bir şü.p'heye düşmesinin önüne geçmek Brrleşilk Amenikaya Şidkfot!Jlıe hlüıcıum e -
i temış ol<luğudur. derek Japon - Amerikan muahedena-

Şurası da şayanı kayıddır ki Amerika mesinin iktısadi sebeblerden dolayı 
BirJ<> 1k de\'Jetleri hilkfuneti, bütün feshedilmemiş oTduğunu, çünkü iki 
tarıhınde ilk dcla olarak bir ticaret memleket arasındaki iktısadi muvaze-

1 . ...ıı. 1 " ·· } .:ı..ıı;.....ıır edecE'k J"""' 
acd!A 

0 
an goruşme ere ..,. ..... ,...: . da malzeme fıkadanı g'Ösf.i'..rilmekte - böyt1e lbir müzakereye gırişip girişe.•ımyc-

Fnmsıız hıeyıetme riy.aBeıt etınesmın mı.ıh- dir . cıeği aurm lbiır münakaşa mevarudur. F-.-
temcl oldruığwıu beyan t.nw'kıtıed'irler. k 

at lhafkikat olan şudur ki A~ıırrany.a<ian 
İn:giL'fıereye giden Woh1'tat naıınındaiti bir 
zat ile nazır Hudse>n 1':.ıruSi bir mülakat-Maarif 

dünkü 
Şurasının 

toplantısı 

Galatasaray 
Demirspor macı 

muahedesini siyasf. mülahazalar sebe- nenin Arnerikaya mü..c;aid bulunduğu- Ankara ı~ (A.A.) _ Maarif Şurası 
bile fesheylemektedir. nu yazmaktadır. Şu halde İngiltereyi çaJışmala:n on bir.inci gün -

Aııikar.a 27 (HU9USi) - Son had~ ne
ticesinde y.aırıda kalan Ga!aıtıasamy - De
mirspor maif.aınmn Birincitaşrlnıcie ya -
pılm:asma lrar.ar veriknliştir. 

ta bulllı11l'l111Ş ve ona, Ş'.'.lhsı namına, fakat 
İngilltere<nin de kabul edebilleceği kayöi
?e bazı tekfiller yapm1şbr. Bu tekfiflerin 
Avrupa rnatbuatınd.::ı :n~qar edE!l esııs 
hüi9sal'aırı şunlardır: 

~linde nasıl kaJ'Şllandı . Japo~ya ile uzlaşma ~olun~a t:''k!f Maarif Şurası umumi heyeti 27-7-
Berım 27 (A.A.) - -Hlavas- Amert - etmege matuf Ye dostluga munafi hır 939 Perşembe günü saat ıo da Maarif 1 - Ailmanyanın Jmıvıvel!Je vaıziye' ! 

ka - Japonya ticaret muahedesinin fes hareket mevzuubabstir. Vekili Hasan Ali Yücelin riysetinde Enver Paşanın 
çocukları istanbulda 

hak im olmı.ik teşebbfü~rme İngi1ıbere i •e 
müıtıt.efikler.i fiddet1e mtikıabek eOOoek
Jerdir. Bu hakikatin B:ı.y Hitıelre .söylen
mesi. Ruslar Mançukoda 3 

günde 74 Japon · 
tayyaresi düşürdüler 

Japonlar Şimali Çinden Mançuko hududlanna mühim 
askeri kuvvetler sev~etm:ye başladılar 

Mıoskovıa 27 (A.A.) - Sovy.et - Mon
~l kUıV~t.Leci kumandamlJlıığı te!b~ğ edi -
Ybr: 

Sovyet - Moogn) kuıvvetletrıi, 23-25 Tem 
ınuız bıııihinde Khallin ,nmriınin ~illc.ıında 
Jıa,ı:>on]arın birçe>k taaınruilarunı Wrdet -
ın'iŞkr ~ ~aviz!leri ağılr zaıymıtıa uğ
~ardııır. Hali hazırda bu mıntıaka -
da!ki bü.tıün mevzilerine sahiıb W'Jurunak
tadırıar. 

23 'Jlemrmız tarihindeki haw muha -
teheleri e.snasıınd'a Japonlar, 15 avm tay
Yıaresi. 2 boonlb:lrdunaın taıyyıaresi, 2 is -
tıikşar byy.aresi ve bir de hareAdciü idare 
ed\Jn bir hava ~misi kayibetmişlerdfr. 

Sovyetlle.ri.Iıe MongollaT, 5 tayıyare kay
betınif,ıer.diır. 24 ~ 25 tat.iıhmde 90k mü
hin'l m:üca.deoleler olmuŞ!.ıuır. 

24 Temmuz tarihinde Jıaıponlaır 34 avcı 
tayyaresi, 2 bombardıımıaın tıaıyyıanesi, bir 
hava gcm11si kaı1betmlşlertiir. 

SoV)~tlcr1e Mrongo'lllar ise yaı~ 9 tay
)'ıarc kıı:ı~betmişlordir. 

25 Temmuzda, 19 Jaıpon taı,vı;ıaresi dü
füınü.lrnüş ve bir hava gemisinde yıangın 
~1nuşt.tr. 

k 
So~lerle Mongcffiar rse 6 fu<.y')-.are 

a Yht't,,...,,;...&.....:ı • -·-:.~ .... ır. 

23 t:a~ili.iın.d6kıi mıı.Ahıa.rebede Sovy:dt -
~ tayıyıaıreleri, Japcrnfarıın ba.fiI ~ 
bairdıanmı tayyare filolaırmıın 'kumandanı 
dxı.y Kowaronun tayyaresm1 yene iıııme
ğe mcdbur e1ımiş 've aby am eıcllilmiştir. 

Yeni Japon kuvvet1et'i 
Hıonıg-~ 27 (A.A.) - Ohekiai a -

j ansı bildi nİ\Y!Clr: 
Bir ecnebi meml:ıcdan alıınıan haber -

lere göre Japon ta'.kv:iye krttııaıın aılelacele 

Man9LJlrİy.e sev.kedi!~ ve şimaM Çindc
ki bazı Japon kuvvetleti de ayni nunta
kaya nalôbluınmuştur. Mıanıçıuıriden Tient
siıne geren bazıı ecnebilerin ifadesi, bu 
kıtıaaıtr.ın naBdini muhik göS!lenrrrektedir. 
Bu oondbfJer, harici Maıigo1istaın h•ıdııı

dunda Kha?lin rıehri boyunca., yapıilmş o 
lan :rnuıhaırebeleır. çok cirl(li ol'ımıuşt.ur. Ay
ni zıevm. Harlbiın'in 'bütün aSkıeri hast:ı -
neler.iınin yıwalı aSkeırle'I1le dblu bu1un -
duğunu ve hcrtit.a OOZll me~ıi dkl;pal'
ser hıfJiı:nıe getiııme-k mecıbuıniye-tiınin has1I 
dlm!.fi oldu@uı?w beyan etmektedı:iırler. 

Şima1i Çindeki Japon JruvıveCeri wnu
mi kn.mrmııdanı General Sug.iyaımaru.n ha
niıci Monıgol~i hıarekMıı i:dareve 
mmmıır ed.illeceği ve ~e hıarlbiy.e n:ızm 
B. İtazaki.ni.n ıgetirilboeğ!i OOyılen~dir. 

/Mareşalin 
Teşekkürleri 

ispanyada ikilik 
f ekrar başgösterdi 

l>'l.ondra 27 (Husus'i) - İspanya ka - Ankara 27 (A.A.) - ~ne'l Kurmay 
ıne i bu gece Burgosta G€neral Fran Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, Ha -

!ko•nun riyasetinde toplanarak, dahili tayın ana yurda kavuşması münase'be
\razı.\ et hakkında görüşmüştür. tile her taraftan almakta olduğu tel -
~ F anjist ve antifalanjic:tler ara~ını- graflarda ordu ve kendisi hakkında 
dia~ı ihtilaf gittikçe derinleşmekte - bu sevinçli günde gösterilen seı. gile -

r re teşekkürlerinin .iıbTağına Anadolu 
G neral Yaguc ve Delvano'dan son- Ajansını memur etmişlerdir. 

ta G 1 f 
1 ' nera Aranda ve Vaı.gez de a -
anJ tlere karşı çıkmışlardır. Veni lzmir defterdarı 

f Falanjistler, mihver devletlerini il -
ızanı etmektedirler. 

A~ara 27 (Hususi) -İstanlbull imd ve 
oorrvetler vergiSi müdü.'Iii Müan~ Tur -

sefir bm İ?Jmir dieftcrdarl'lğırıa tayin edilkni.ş-ta ~<meral Delyano, Arjantina 
Yın edilmiştir. tir. 

toplanarak - tedrisatın gün ve sene i
çindi?ki zamanlarının tayini -, - yeni
den orta öğııetim okulları çalışmasında 
gözönünde tutulacak esaslar - lise, orta 
okul ve ilk öğretim okullan sınav ta
limatnameleri - üzerinde müzakere -
lerde bulunmW? 'Ve bu raporlarla tali
matnameleri kabul etmiştir. Yarın sa
at 1 O da toplanmak üyzere 14 ~ celse
ye nihayet \'erihniştir. 

Millt Şef 

2 - Şayıed Almahya ~ne 
< Bastarafı 1 inci sayfada) mfrzalkere mctoo1arma aıvooti kabul e-

miyorduk. Vaktaki buraya ge1dik İs - derse İngil'tere ve mütte-filkbi Mmanvıt
tanbulu tasavvurumuzdan kat kat gü- nın adiLane muamele göınrnesine itina e
zel bulduk. Bilhassa Boğaziçinin ta - decek ve bi»l.ass:ı ipt~ mad:tie tedari
bii güzelliğini dünyanın hiçbir yerin- kile a'la'kadar ohcakbrdır. 
de göremedik. 

Ali Envere sordum: 
- Yüksek tahsilini hangi mekteb -

de yapacaksın? 

- Harbiyede. Ben de babam gihi as-

3 - Şimdi mün'ılSl!':ıln bir hart> sat•R<
yii lhaSnde bulunan Atman samıyiinin 
su.llh sanayii Mline ifrağma y.ard!ım ed'
lece'kıti r. 

(Bastarafı 1 inr.i sa1Jfada) ker olacağım. 4 - Dünya piyasal:ınndıa .İngiltf'""• 
A~ınya ve diğer b"Jyiilk oonayi mam1e
ke1flcri ar,ası.nda dos!ane bir teşriki m~
sai esası kunıla<:aktır. 

Milli Şefin yüksek beyanatları - O halde Ankaraya gidec.'€ksin. 

A ) M "lli Şef n-· . Hep iberaber cevab verdiler: 
Anıkar.a 27 (A. • - ı ~ .. ~ı'il- T b'. B" . . h 

İ t __ ,_..._ •• 'O\.. + __ •• - - a ıı. ıraz ıstıra at ettikten 
ci.iımlhıur smet ı.:nonu. ve DU'.}'lan .uı0111u 

17 de Ç ı-- d k" Ri u· sonra, muhakkak Ankaraya da gide _ bugün saıa t aınııw.yıa n ı y.asc - v • F k . 
, "- k""dl..""nıd "f • .,.,..;le cegız. a ·at ibırkaç hafta dinlenmek 

5 - Buna mukabil A'bna11ya terki tesı
lfihaıta de~lse bile hıç olımaı.sa tcS!ıiha.tı
nm tahdidine razı olacak ~ Çekmllcwak
y..ı.dan çekilecektir. 

cum~ıuır o:i" ... u e ınaıaırı şurası a~ • . .. .. 
f k f . b. . 1--'-·1 t r ıhtıvacındayız. Çunku yolda çok vn -re ı d a'l'l ~re me ır resmıı ~aıuu C' - w J ~ 

b ı....~ 1 rd ru1duk. A vrupnın her tarafında sıcak-
h vuı.;ıurrınu.ş a ıır. 1 .. th· lb·ıı..~- · 6 Bu 

B . k n...uı~ B M M · · .H.. ar mu ış; ı.uı=a Ital)'a ve Yuna - - Pr<>.ienin b~ için u_m u resmı au uıı:: • • • rcısı ~ .. . . . . dJa.tl uuı 

düllhalik Rcnda ile diğer v~killer de re- ~ıstanda .. ·. Onu? ıçın seyahatımiz hay ma1i yaroım yalnız İnıgi1rere tm-a-
fikıalarile bi&ılcte haz.ır bulurunuş.lardır. lı z~hme~lı. geçtı. . fmdan değil, dünya SUt."llh6rtüıı emni~e 

Maarif şür.ası aı;arı. :Maari:f Vekili Ha- Bıraz ıstırahat ettıkten sonra, sizin- teessüs edeceğinden t?min oMuk1an tak-
sa.o A!ıi Yücel taıtııf:ıın.d.an Milli Şef ve le 'bol :001 konuşu~z. diroe diğer nıenüeketler tanıf.ından da 
Bayıan İın.önüme birer !birer t'e.kdim edil - NV~kıt .çok v~~··. Emekli General yapılacaktır. Bu münssabede. tareleyn 
mişl rd·r. Resmi kıabu11Jüın sonuınoa Rei - urıye ve yegcııtt:rıne teşekkür ede - aıııasmda hi9bir rakam zirkrecliknıemtştir'. 
... tcu··-·ı..ur İnönü ve Bawın İnönü kii<:ıKün rek ayrıldım. (Devamı 11 nri fad 
~ ·ıı l!J: E .1-· ~ ·······················-· .. ··-···-···················· .:zav aJ 
m~ra.5İall salonum.ıa. tc.şrH btııjrrı.ıaıarak toplu •••• ... ··········-·-··-············································ 
bir halde bulunan şuna actJaS!na ilt~fött~ Sabahtan Sabaha 
burftli?llffillıŞ1ar ve Re.isiciiırnnıuır İnönü aşa
ğıcfaki yü'ksek beyıa.r.ıaUanılc ~yı tı:ı1 t!if 

erlnnişlerdır. 

cMaarif şüııasının saıyaın azasile bbr -
likte bulun:naıkta.n. Bayıan hıönü ile lıe
re~er sevinç lllilsıacffiyıooıız. Şüronın on 
g.i"T'dür df:"\•aım eden ça1ışmı:ıGanın~ dik -
katle tıakib etıtilk. l\fa8rif ıaileıni.z 'trzıası-
nın yülksdk kıymet.lenini ve bilhassa 

m slok!lerinc aŞklarau ve baığilılliklamu 

takdırle gördük. Bu görüş maarıif llWoa -
dc'Jcmizin atisi içj.n bizıi ümidlerlıe do! -
durdu. Bil~ Tü:rik mi'fot.inıi Jayik olldu· 
ğu ,..uce derecede t<-"'baırü~ etıtir.ecelk tek 
vam a, anıum kül& ve tdknik lkUl\rve.tidir. 
O da sizin ehHyetili elleriın.iıilledir. En ıyi 
cfil1f>kl<"rimiz ve her ~tle yaıııdnımcı oı -
mak arzU':arımı.z daiana sizlerle bcr1beor
dır. Siz.i, bu duygu.larl-cı selamlıyonuz •• 

Bu ci'an sonııa Rei.cı'iciiım'hu:r ve B ~n 
İnö ü misafirlerini lınzıırllaırunıış rl n bü 
feye bizzat ciavet buyuımıak her omııi 
ayrı a~ı izaz etmişler Ye memleket ·n 
mı..t.itelif köşelerinden gelen maarif men 
SUibi arı !e bircQk maarif mevızuilan Ü7-J> -

ıtinde görüşmiiş1erdir. Dal\'10tlileır bu vük 
sek sıaınıi:mt haıvıa içerı:isinde ~ vnikte ka
dar kaıldiktan se>nııa kıö~ktecn ayıııılmıc;llpr
dır. 

/ş şimdi başlıyor 
Genç Maarif Veki!i •radikal. iş taraftarı 0 1'-" - h 

1 
d . 

,_ . . .. ıuugunu aZ!I': a ığı ncşnyat 
~ongresı ve maarıf şurası ile gösterm-K-+ir M .f el _ _ 
sıslara :izah etr k ··~· • aan avasını ooce mutehas-

ırrne ve oonra aldığı kamtıan idare imui salilıiyeti ilt: tat-
bik etmek usuıa <."llN. • k · 
_ . _ ıı~·esı~ . ı en dedikodusurz ve en kestırm.t! plandı. Hasan 
Ali Yucel bu es15h ışın bınnci kısmını başardı. Şimdi tatbik tarafı ka:dı. O
nun kuvvetli gördüğümüz iradesı bunu cta başaracaktır. 

Maarif Şi'ırasını&ı kararlan mühimdir. Bunrar arasınd:ı bizi en çok mem
nun edeni de orta mekteıb ve lise taklbeleri için veriren inzibati kararlw 
dı.r. T-eıtiyeyi tahsiltien üstün tutanlaroaaı dliu~m için maarif teşkilatı· 
mızın Tüıık çocugıı!U medeni insJn fumn.u veren bir tahsil şebekeli daha 
doğ:ııuısu bir terbiye turnikesi olmasını ister.im. Hocasını t~dio ederek nu-

ımara abm, mek~ idarecilew:ıı yıldıran, a.rkadaŞI.a:rı arasında yalnız kuvve
tine ve ces.ırQtın~ mağı ur bır kahr:ıman gi.bi görünen gençler;n mektt>b s.:ra~ 
hrında aib'k. ~ri dlmıyıaoapıı tahmin ediyorum. 

Muallimin rrefinl. mektPbın manevi haysiyeti ve idarecılerin ctoritesi 

için kabul edi!ecek inzibati teabirlt.rin gayet radikalı olması lazundır. Göste
rilecek zaf ve tereddüö. bütün bir ne91in terbiyesini altüst ed~bılir. 

Bu radikal tedt>irJe:ı alu.ken bıı de dejenere ~klaıla. ai!e V(; rnuha 
kurbmı g0 nçleri forme drcek daha ağın- inz.ibat kaıde~rile idare edilen hır 

ıslıa.h ve tıeroiye müe9;esıeğ açmak Iazımchr. Orta mektPb ve lisel~rde tutu-

namayanllan sokağ:1 ciegıi, ancak bu şeroitJ.ıc kuro.la~k mücsc:cseye yerleş· 

tirmekte kurtarabiliriz. Bunu da Maarif VEtkilinda'l. beklerım. 

~ut!kan Cakid 
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Fırınların kontrolu için 
talimatname hazırlandı 
Fırınlar hamur mayalarını sık sık bira mayası ile 
yenilemiye mecbur tutulacak, ekşilik ve koku 

veren mayaların kullanılması yasak edilecek 
Belediye, fl.nnl'ann eeaslı şekilde 

kontrollan, e~klerin sıhht muaye -
neleri için bir talimatname baz:ıTla -
ma'ktadır. 

Bu talimatnameye göre, her fırıncı 
müretteb olan elaneği hergün noksan
sız olarak pişirip çıkarmağa mecbur -
dur. Her fırıncı ancak muayyen f!N • 

saftaki eloneği çıkara'bilir ve fırının-

da ancak o ekmeğe mahsus olan unu 
bulunduralbilir. Belediyeoe tayin olu
n~ak evsaf ve kalite hilMında ekmek 
ve francela yapmak yasaktır. 

Ekmekler için aranılacak vası;flar 
Je şartlar şunlardır: 

1 - Daim! surette bira mayuı kul
immıyan fınn1arm hamur m.ayalannı 
lk sık bira mayasi~ yenilemeleri tart 
ılup, ekmeğ:e ekşilik ve fena looku ve 
ıayritabit bir manzara veren mayala -
tın kullanılması ya.saktır. 

2 - Ekmekler hamur halinde iken 
nzerine •bıçak vurularak bir çizgi açı- lyi ve fena maya ile yapıl4fı ekmek?.r 
Jacaktır. cıraaındaki farlc 

SON POSTA 

Kaçırılan Nermin 
bulunamadı 

Tekrar mahallebici Alinin evine ka
çan, paylaşıbmııyan Nermin çocuk, 
hAIA muısına tetlinı edilememiştir. Ço
cuğun anası Fatma İlhan dün 3 inci 
icra dairesine müracaatı~ polls vnsı -
ta."rile evde arama yapılmasını taleb 
ebniş ve icab eden masrafı i<.:ra ~z -
ne~ne yatırmıştHr. Mahallebiıdi ise 
Nerminin kendisinde bulunmadığın -
da ısrar etmektedir. Bugün evinde ara 
ma yBJ)llacaktır. 

--------·-· ... --·--·----
TEŞEKKÜR 

-·-- -· ----- -

~t~ıt\EKONOMi9~ 

Alman yadan ithal edilmekte olan mensucatta sun 'i 
pamuk daha geniş mikyasta kullanılmakta olduğun· 
dan, halkın zararını önlemek üzere tedbirler alınacak 

Ankara borsası 

ÇEKLER 

Yıldız - Taksim otobüs seforleri 
ta ti1 edi idi 

A kerlik işleri: 



28 Temmuz SON POSTA Sayfa 1 

Çok eski ve tarihi bir 
şehrimiz: lznik 

1 Bursada bir fırıncının 
ölDmile neticelenen 

lnöntt kampındaki 
TOrkknşu çalışmalar 

cinayet 
l •k• ··h• ·h · ld Y l 1 k .. •• d 1Bw$ (!Hususi) - ~ Pazar znı ın en mu ım t tıyacı yo ur. o suz u yuzun en günü akşamı saat 22 de, 22 yaşında bir 

kasabanın mahsülleri yerlerinde çürüyüb kalmaktadır gencin ölümile neticelenen fuci birci
İznik (Hususi) -

tı.'arihin ilk çağla -
rındanberi insanlt'k 
lleminin daima me
deniyet merkezi o -
larak kalmı:j olan 
İznik, 7 40 kilomet -
re murabbaı vüs'a -
tinde cenu'ben Ye -
tıişehir, şarken Lef
ke, Geyve ve Ak'hi
sar, şimalen Kara -
rnürsel kazalarile 

nayet işlenmi§tir. Sütçülük ve çorap -
çılıkla geçinen 28 y~larında Hasanla, 
j fırıncı Karakaş İlbrahim vak'adan bir 
hafta evvel umumhanede bir ağız kav 

çevrili olup Bursa -
tıın 5 5 kilometre şi
mali şankisinde, 

Gemli~n 4 7 kilo -
rnetre şavkında İs • 
tanbulun 90 kilo -

1 gası yapmışlar, işin ilerlemesine poli
sin müdahalesi mani olmuştur. Vak'a 
günü de her iki hasım ayrı ayn yer -
lerde biraz içki içmişler, Çırapazarın
dald Hamdinin kahvesinde karşılaş -
mışlardır. Hasanın taraftarlarından bi 
linin bir sözünden alınan İbrahim u -
luorta bir küfür savurmuş, Hasan he-
men yerinden fırlıyarak İ'brahimin 
karşısına dtkilerek kime küfür ettiğini 
sormuştur. İlbrahim ise; kendisine kü
für etse ne lazım geleceğini ileri silr -
mi.iş, karşılıklı küfür teatisi başlamış
tır. Bu arada İ'brahim kavradığı bir 
sandalyeyi Hasanın başına vurm~ 
ikinci hamle boşa giderek sandalye kı-

1~ ıeamıpındaki Türldcuşu çalışmalam büyuıt ı:fır hızla aevnm etmektedir. 

rnetre cenubi şarki - nlmış, elinde kalan bir sandalye par-
sindedir. Şehirde çasile hücuma devam etmiştir. Hasan 

Kıaımpta mevcud 500 lıseli talebe havacılık d'ıerSl\?r.i ;görmektedir. Yukarıdaki re
~er ça!bşına.Ta.rdan iki intıbadır. 

Şeref zade Abdullah başında açılan dört hafif yara olduğu 
Rumi (Eşref oğlu ) fanikte Mahmud Çelebi camisi halde bir aralık çııkardığı bıçakla İb -

( . Afyonun modern garı açıldı ) 
Hoca Kutbeddin, Aiaeddin Mısıri, Ha - kuvvetle kabil olabilecektir. rahimin göğsünün muhtelif yerlerin -
cı Hamza Hayreddin paşa (Candarlı) Zirai ve 'ticari işler den beş ağır yara açmıştır. Bunun te -
Yakub paşanın mezarları vardır. İzni'kt~ üzümcülük çok ileridir. sirile İ'brahim yere yıkılmış, bir müd -

İznik gölü, 32 kilometre boyunda 24 Ankara-Istan'bul ve sair şehirlere yıl- det sonra da ölmüştür. Vak'a akabinde 
kilometre eninde etrafı k"öylerle çev - da (55 7) vaıgon üzüm ihraç edilmek- tahkikata el koyan Başınüddeiumum! 
rili, içinden balık çıkan suyu, tatlı tedir. Arazi umumiyetle ~7.e yetiş- muavini Fehmi Doğan ertesi giln tah
akı.şı az o1up, gölde halen İznik hususi tirmiye müsaiddir. Domates, patlıcan kikatı ikmal ederek evrakı cürmü meş
idarcsinin emrinde bir motör münaka- ve sair sebze ve et turfanda olarak hud kanununa tevfikan ağıree-za mah
latı temin eder. Civar kaza ve vilayet- temin ediliyor. Ticaret mevzuları mah- kemesine 1evdi etmiştir. İkinci celse
lerlc yol uzunluğu 150 ki<lometredir. du'dtur. Şehirde manifatura, tuhafi~, deki duruşmada Hasan 12 sene ağır ha 
Hemen yaıpılması 'beklenilen İznik - zücaciye, kundura, bakkal ve brın gi- pis cezasına mahkfun edilmiştir. 
Orhangazi ~sesi 55 kilometredir. Bu bi işliyen küçüklü büyüklü ticaretha
şose~in bir an evvel ikmali kazayı bu- neler vardır. Haftada bir gün Pazar 
günkü duııgunluktan kurtarmak için y1lda bir gün panayir kurulur. Her tür
en başta gelen çarelerdendir. Yolsuz _ lü ucuzluğa rağmen memurları rahat
lukt.ın Gemlik ve Orhangazide öğleyin sız eden bir ev buhranı vardır. Şehir
okunan İstanbul gazeteleri buraya an- de doktor, dişçi ve bir de hü~met dok
cak iki gün sonra gelir. Mektublar ke- torunun idaresinde eczane vardır. Son 
za iki-üç .gün yollarda kalır, fznikin senelerde göl 6 metre kadar aşalnnrnış 
Y'Olları yalnız mektu'b, gazete bakımın- surlar <la yıkılmış olduğundan sıtma 
dan değil yetiştirdiği üzüm ve sair zi- kısmen azalmıştır. Ve buradaki sıtma 
raat emtiasının sevki 'bakımından da mücadelesi, Ckmlik sıtma mücadelesi
birinci derecede ve ilk pJanda gelen Lh- nin emrine verilmiştir. 
tiyaç'ardandır. Arazisinin verimi ve Belediye faaliyeti 

Akhisarda bir kız 
erkek oluyor 

Afyon (Husu .. 
st) - Münakalat _-. 
Vekili Ali Çetinka-
ya Çarşamba günü 
sa'bahll şehrimize 
ıgehniş, istasyonda 
merasimle karşılan
mıştır. Resmi ziya
retlerde ibullunan 
Vekil heyetleri ay -
n ayrı kabul etmiş
tir. Şehirdeki inşa -
atı tetkik ettikten 
sonra da saat 16 da 
Myonun modern 
garını bizzat açmı'Ş .. 

tır. Y a,pılan mera -
siıl'll çok kalabalık ol 
muştur. Merasimde 

...... 

İşletme Müdürü ve Ali Çetinkaya birer 
söylev vermiş1erdir. Vekil şerefine 

belediyede bir de akşam ziyafeti ve • 

ıne\ kiinin hu<:usiyetile her devirde me- Şehir Milli Mücadelede tamamen o d E . . . vl 
denivet merkezi olan ibu şirin kazaya yanmı.ş ve pıanıı şekilde yeniden ku- · Sarki r Un mırmm og u 

rilmiştir. 

eski varlığını temin için bugün elde rubnuştur. Umum1 iki Ana caddesi 
1 Bursada 

Çok ruzel ve hiç külfetsiz bir fırsat baştanbaşa ağaçlanmış, yollar dficııen • Bursa (Hususi) - Şarkt Ürdün E-
ınevcuttur. Bursanın İç Anadoluya miş, su ~lJan ıslah edilmiştir. Ve şeb- mirinin oğlu Cümhurreisi İsmet İnö -
bağ'anması gün meselesi olmuştur. Bu re elektrik tesisatı yapılmıştır. Genç • nünün fahri yaverleri Prens Raif re -
demiryolunun Bursa..Gemlik ve Kar- leri kendl sinesinde taplıyan belediye fakatlerinde meşhur süvari sübayları-
8akboğazından geçirilerek İznik gi)lü kendi binasının bir kısmın1 spor teşek- mızdan Saim olduğu halde şehrimize 
Sahillerinden İznike getirilmesi ve ora- külüne tahsis etmiştir. Kültür duru- gelmiş, Çeli'.kpalasa misafir olmuştur. 
dan da İznike 32 kilometre mesafedeki mu oldukça Herfdir. Merkezde altı mu- Prensin bugünlerde Uludağa çıkması, 
Mekecik istasyonile lbirleş.tirilm~i alUmli tam devreli bir ilk okul, köy- , bir müddet otelde kalması muhtemel-
lllem Jeket iktısadiyatı bakımından çok !erinin sekizinde de mekteb vardır. Bir ameliyatla erkek olacak olan Firdevs dir. 
faydalı olacaktır. Bu takdirde, J3u yol- Türistik ehemmiyeti, elle tutulur, Akhisar, (Hususi) - Kazanın Bey- • • • 
dan, Gemlik, Orhangazi, İznik, Yeni- gözle görülür kadar lbariz olan İznik'in c~ mahallesinde oturan Hasan kızı Fir LUleburgazda ıkı kuyu amelesı 
~eb 'r ayni zamanda istifade etmiş ola- bu ehemmiyetle mütenasih olamk üze- devsin 'bazı harekatı muhitte dediko - yaralandı 
Caktır. re yollarının bir an evvel ikmali husu- du uya~dı:m.ış ve genç kız muayeneye Lülebuııgaz (Hususi) - Şehrimizde 

İ?nik'in ikinci bir refah vesilesi de, sunda yeni Bursa valisinin tedabiri lA.. sevlkedıllmıştır. Muayene neticesinde fabrikatör Muhittinin fabrikası bahçe. 
Şehrin sekiz kilometre şarkmda Dere- zime ittihaz edeceği ve güzel tarihi şe- köylü kızı Firdevsi~ hünsa olduğu, son sinde açılmakta olan arteziyenin iske
k~y civarındaki 195 metre yüksekten hirleri bugünkü unutulmuş vaziyetin- zamanlarda erkeklık evsafının ciddi lesinde aSllı bulunan coras'ka halka -
duşmekte olan su kuvvetinden istifa- den kurtaracağı ümid edilir. surette inkişaf ettiği gi)ri.ilmüştür. sından kurtularak ameleden Ali ve 
de ederek elektrik istihsalini mümkün O Firdevs Manisa Memleket hastane - Abdullahın ib~ına düşerek ikisini de 
kılnıaktır. Bu suretle büyük bir kuvvet ur.sunb~y befedİY8Sİ sine sevkedilmiştir. Ufak bir ameliyat yaralamıştır. 
e~de edilecek, Ckmlik, Orhangazi, Ye- elektrık tesısatı yaptırıyor tan sonra erkek olacak ve Ferid adını Abdullahm yarası ağır, Alinin hafif 
llışehrın tamamen ayni kuvvetle tenvir Ba'Iıkesir (Hmrusi) - DUO"Sllnbey hE"le- alacaktır. olduğu için ikisi de Kırklareli Memle-
\re buralardaki küÇü'klü, bü rüklü sa- diıyıesi kasa'bayıa elektrik tesisatı yaptır- Geçenlerde Firdevse bir talib çık - ket hastanesine kaldırılmıştır. 
~ay~ müesseselerinin elektrik ihtiyacı mıya karar vıermıştir. :Ru m'üın~~e !s mış, fakat genç kız evlenmeği şiddetle . 
:ının olunacaktır. Ayni zamanda göl tıanlbuı'ıcllan cellbedilen mühendislerle mu- reddetmiştir. Firdevsin validesi kızı - Isparta Halkevınde lozan gUnU 
<:~\rarındaki ( 12000) dönümlük arazi- talbıık kah."ll?nıştır. Tesisata aid projeler nın bu halini daha küçük yaştanberi İsparta (Hususi) - Lozan sulhünün 
~rva ve esfasının temini de bu iki Gyda iıkma7 edil'ecektir. bili~rdu. imza edildiğinin senei devriyesi Halke-

- Hascın Bey, gazeteler 
): ~.r-

Fa2e r Cla Hasan 8ev Diyor ki: 

• . . Bundb.n böyle me
mur olan bayaruaE boyan
mıyaıoakLamuş. 

Hasan Bey - BS-zi.m ka
rııyı da bir mamur yıapn -
biJSak. •• 

- Nedıeın Hasan Bey? 
Hasan !Bey - ~ ma& 

rafından kıu:ııtu~ ayda 
en aşağı an lira tıasaırıruıf e
debilir.im. 

vi salonunda kutlulanmıştır. Tam saat 
21 de salon tamamen dolmuş saylavı
mız Kemal Ünal çok açık bir lisanla 
Lozan sülhünü ve bize kazandırdığı 
hakları izah eder bir müsahabe yap
mıştır. 

Bundan sonra Halke'\rinin temsil ko
lundaki gençler «<Bir azizlik> komedisi 
temsil etmişler çok muvaffak olmuş • 
!ardır. 

Erdel<te zelzele 
Erdek, (Hususi) - Sah günü sabahı 

alafranga saat beşi yirmi geçe kaza -
mızda cenub istikametinden gelen iki
şer saniye ara ile h-u:vvetlice üç yer 
sarsıntısı ohn~tur. Hasar yoktur. 

Çetinkaya ertesi günü istas~n tesi 
satını teftiş ve tetkik etmiştir. Gece 
Halkevi tarafından şerefine güzel bir 
müsamere verilmiştir. 

Bandırma Halkevinde bir 
konser 

Bandırma, (Hususi) - Fatih Hal -
kevi ar şubesi azalarından Ekrem Ze
ki Üngörl~ eşi piyanist Verda Üngör 
dün Bandırmaya gelerek gece Halkev.i 
salonunda bir konser vermişlerdir. Sa 
lon hıncahınç dolmuş ve san'atkarlar 
sürekli şekilde aJıkışlanmışlardır. Gü -
zide san'atkarlar 'bu sa'bah Balıkesir 
Halkevinde konser vermek üzere Ban 
dırmadan ayrılmışlardı~. 

Tokat meb'us a;ınm intihab 
daire1erindeki tetkikleri 

G~nlerde Tokat mcl>'uslannın in 
tihab daireleı iın1<ie tetkik1er yaptık.la-4 
rmı yazmıştık. Bu yazıda bir yanlışlık 
eseri olarak cMalatya meb'uslan> baş
lığı konmuştur. Düzeltiriz. 

Samsun Halkevin~e teftişrer 
Samsuın (Hususi) - Haıntevl.eri rnüfet

tiŞl.erinrlen Adil.an Saygın, Pazar günü 
Sa111$lma gclmi~ ve Samsun Halkevini 
teftiş etmiştir. Ertesi gün komite başkan 
lanm ve de1egel-eri bir ~aınlbıyn çaf.ı
ı:ıan müfettiş, kenditerile Hlrl!kevi işleri 

ürıer.inde uzun hasbıhallerd'e bulunmuş, 

dll-ekteri ınıoıt etımişf.ir. Bu hasbıhal, üç sa
atten fla2.la süınnüştür. Samsun Halkcvi 
ne aid te1'tiş,erini bitırdikten sonra Ad· 
nan Sayıgm, Çarşamba. Bafra. Terme ve 
Aloçam Ha!kev'lermi de tclltiş eyn.emiş ve 
Perşeıın'be günü Ank.,rnva mlitewe<:cihen 
sami.mt tezahüı'ıer arasında, şehrimizden 
ayınl!mıştııır. 

Trakyada bayıl ıet sıcaklar 
Edirne (Hususi) - Trakyanın her 

tarafında tahammülü güç sıcaklar hü
küm sürmektedir. 

Yollarda ve tarlalarda çalışanlardan 
bazıları bu müthiş sıcakların tesirile 
bayılmLŞ'lardır. 



e Bayta 

1 Hldiaeler Karp11nd~ 

Yasaktan sonra 
K ~şefi, kabne girer. bayan - Zili 9a.'.J.ıp odacıyı çağıra~ O na -

«lDilWUn 1D2SaSımfu bir ljaş- sd içeri aMı? 
ka bayaın otıummış. KQlam şefi ona yan Zil çabndı, odacı ginh: 

gö:zlle hdkıa'I',,, BiT fFY sö)'llaınez:, yerine o:: VlaZifenj ~ilımyor nrut:run? 
otuırur .. Bay ımemınlar yenli yeıin.de'.:.er.. pşınmşt:ı. 
Karem ~i mua<vinini göz kaş ışarotile - Ne hısur eUt.im bay •• ~ te-

;,ı,,.,..... \ mi7JWmı .. Masanm.n 1xm.11nlll e:1idıım. 
yıaıı.ma çab""'- • l -~ -- mSanlran _ Size bir §eY saracağım. - O defi1, oon o ur uuı..-. · 

SON POSTA 

~ 
Yorgunluktan nasıl 
kurtulabilirsiniz? 

TfWDINIX 28 

Bir noter aleyhine açılan 
iki davaya bakıldı 

Hasta olan noter, evinde alınan ifadesinde dava mev· 
zularile kendisinin alakadar olmadığını ileri sürdü 

- 'Buyıuırıun rorun lbaıy.. buraya ahp dtu.rlıuyomuın. ., 

- Bu bir hata olsa ~ek.. - Düın dışanda bera!be:r cm.mrl.ugumU'Z Dün asliye 2 nci ceza mahkemesin -
_ Asla bay, yiıımi senelik hirmeti b'izim heımşeJmdiır, on ~ g6riişme- de bir noter aleyhine açılmış iki ayrı 

gat içrası için, muhakeme talik edil -
miştir. 

marm.rri'y~tıimde amirler.imin hiç biri be- mişt.ı1t, iyi bfr adam olduğuma lmfıhmı davaya bakılmıştır. Her iki dava da 
ni ha1ı:ı etmiş oTımakkı it1ıaım etımBm.iştıir. basarıım. muhtelif tarihlerde İstanbul ikinci no- Maç hadisesi tahkikatı devam 
H>er ba'rde 2l3lıruinıiz de... -Onu söy'!emi~ bayıam ne~ i9e- teri aleyhine açılmış !bulunuyordu. 

_ İş h'USUSUlldaı hata değil bacyım.. ri aldın? Birinci davanın mevzuu noterlik ka- Galatasaray - ~irspor maçında 
ediyor 

Gcııçi işe mürtıoaJlik mnma... _Hangi ooy.aın? nununa aykırı hareket ebnek olup, bun hakem Tarı -1 yaralıyan kaleci N'ec -
- İşe miitıoaJlik husumtta istikamet _ Ba!ksana oturuyor.. dan Noter Hasanla katibi Nuri maz - det hakkında adli tahkikata devam 

~rmıdı.r. _ Ben girerlren gömredim •• Ha gijr .. nunen mahkemeye verilmişlerdi. An - edilmektedir. Tahkıkat, tamamile te -
"""·-- """'"""" LAf --"--· g A...n..--..:ı... b'-= Ba Se1---m cak, Noter Hasanın hasta bulunmasın- kemmül edcnıedigvinıdcn, sorgu hakim - .UW'LllU ....,_,,.. ..... ,. a ffi öıl~.UU e - düm: nıIJA.al:ıJUJJU.a u..Lm j'lalrl lJIUlı:alll 

tireyiın. BiZİılll bayan memuıruın masasın- maınfflosu vaatiı. dan ifadesi istinabe suretile evinde a- liğine intikal etmemiştir. Suçlu kaie -
da bi:r yrubancı bayan oturuyor. _ Bayıan Se1manm mantoou mu var - hnrnış ve rna:hkenrenin dünkü celse - 'Ci de, henüz mevkuf bulunmakta.dır. 

-Benden.i2Ji.nde manzurumoldu. Dnğer dı? Her şeyden evvel bu yo~nluğun sinde okunm~tur.. . . Safiye tahkikatı devam ediyor 
~ da, oncbn giz'li o'.l.arak bu - Evıet, ~ııa.n Se1manın man.toruntt sebdbini bulmalısınız. Hasta mıydınız? Noter 'bu ifadesınde, hakkındaki id- Satiye yolsuiluguv etrafındaki acın 
hınwta müdaıv-erei efk&tida bullunduk. İh- p...ıı.......-.~. m..1"n"\t..+·f. B-~-- çı'vı"de -~ı.. Birkaç .oı1nlük grip 'bile insanı bitab diayı reddetmiş ve ezcümle: -

~~ :6·~J .. ~" ıa.11.uı ;apuı "-& h b. tahkikat neticeye varmak üzeredir. ttim;:ııt Jk.n, Bdrdkıt.ör, bir becayişe lüzum du.ş·· ürebilir. - Mevzuubahis işte, 'bana iç ır 
'UUIJ Çh'i~ eSiı mantoy'h. ~ ba - Bir müesseseden müzek&ere ile sorw-~erdir. anı.a Çaresi: mes'uliyet terettüp edemez. Kanuna ay lan malmnata aid evrak da gelince, 

...:... Oklbil'.ir amma, baıyıın. ben d'e bu k - ~esilı'lfu:ınıa1lltııh! Bir zaman için, her gece dokuz on kın olduğu söylenilen hafüse ile ala - hadise, tahkik mevzuu olan bütün nok 
~ şefiyim. - ElıbiBesi de onun e'Ilbisesi! s~at istirahat. kalı ~-vTak katibim Nuriden geçmiş ve talar neticelenmiş olacaktır. 

Bendeniz de muav.inıiniz. Sokakda çok kalmamak. bana bunları göstermemiştir. Evrak. -
- Esüığfurullkı!h. Bu kalemtie yapıla - - F~an:aaıhh.. Az, besleyici, hafif yemekler ye - ta imzamın bulunmayışı da buna bır Yankesici bir çocuk yakalandı 

cafit ~iikl'er 1ıaı1&ında benim fikflimi tBaıyıa.n. lkendil'Elriie a'Im:dar d!duk11a't':l- mek. delildir. Aptullah isminde l 6 yaşında bir ço-
ıf.m:ası i~ eclıerdi. nı cı.nlıaınışhr. YOITinden k.aElkaT, şefıiın. ma- Hava almak, doktorun tavsiye ede - Demiştir. cuk, Sultanhamamındn Ali adında bi-

- .Bondıertiz de bu fidcirdeyjm.. e<t5ın.a dıoğru bir iki adım atar.. ceği kuvwt ilaçlarını ihmal etmemek. Bunun üzerine mahkeme, durusma- rinin cebinden 448 kuruşunu a~ınmş, 
'Baıy ~an bir baŞkası yanla - - Bir şey mi var efendim? * da hazır bulunan katih Nuriye bu ifa- derhal yakalanarak dün adliyeye ve -

mna gdfilır... Bir şey değt~ mero'k e~ Uzviyetinizi lüzumundan fazla mı deye karşı ne diyeceğini sormuş. ka - rilmiştir. 
- Bay şef. siz ne dersiniz, bu baıyan - Bir dakika! işlettiniz? tib: Maznun çocuk, Sultamıh~ 1 inci 
~rl bu masada otuncyor. İhtt - Bawan masayıa gider, elande bir gazete 1 - Gece, gündüz akşam sabah sine- - Herhanıgi <bir evrakın asılları no - sulh cezada yapılan duruşmayı rnüte., 
nın!l bizim ~ Sehnımm bir araa.daşı - ne tıe'krar şefin masasına ~· maya, misafirliğe, gezmelere mi git - terlik dairesinde uzun müddet kalır akılb, tevkif edilmiştir. 
dır. <n.ı .beklfyor. _ Okuyıayım! tiniz? ve sonra imzalanır. Bu evrakın esha'bı -------

- Aırlk:ad:lşı. markad'aşı .. Ne olursa Okur: 2 - İmtihana mı hazırlandınız, o - suretleri ise, noter tarafından imza - Liman hal"' malları 
dlStm. resmi bir dairede IJi.r me.munın cBunda.n böyl'e bayan ımıeımuriaırın 1X>- kuyup yazmakta ifrata mı vardınız? lanmıshr. 
masanıe otınıbnıyacağmı bi'.ınesi icab ynmna~a.n )'laÜ edifunıiŞt.ir.> 3 - Çok mu iş gördünüz? Tu\.'llistir. onbeş bin lira hak 
edleııd. Bay merm.ıır.~GT şaşırnmş'llaırtlıır: Yorgunluğunuz lbu sebeblerin.Jıan - Duruc:ma, Miiddeiuttnumin;n evrakı 

Şefin muavini: _ Az kaJısm, sizi taruywroyooaıktık gisinden gelirse gelsin, Hk işiniz haya- tetkik edio, iddiana~ni -serdetmesi talebı"n..le bulundular 
- Bu bemm hiç a'ldnna gelımemişti.' Bayan Selma! tınıza normal bir şekil vermek olmalı- için, ba..::ka güne bırakılmıştır. U 

Siz ~ oTımaat ithmiie kendis:indeı1' sor - fi l ı A • dır. Bundan başka fı;rinci yo~n1uğu, + Liman kara nakli)atı hamrnallar~ 
saınıız... · J .smet .. 7-1-- uLu.sı.. vakit vakit on beş gün için misafirliği İkinci dava da Noter Hasan ile, ka - ı arabacılarla eskiden yaptıkları bir an-

seyreterek, erken yatarak, c:ad-e ve haz- tiblerinderı Ruşen E!;ref alevhine a - !aşmaya göre, na'kledilen eşya bedel -
mı kolay yemekler yiyer-ek gidermeğe çılmıstı. Mahiveti, io1al edilmiş pulla- l~rinin üçte birini arabacılardan almak 
çahşmaJııdır. İddnciyi, açık hava 15ezin- rı verıiden kul1anmaktaıı ibaretti. ta idiler. Bu para, hammallann başı
tileri, nese1i arkadaşlar, ei!lenreli film ~ot.er. avni sekiJde E>vinde niyabe - na tayin edilen ibir kahya vasıtasile 
1erle, üçüncüyü bol uyku ile geçiştir - ten alınan ve dün mahkemede okunan tahsil edilmekte ve 3 ay gibi epey bir 

C Bunlan biliyor mu .'idiniz ? ~ 
Madam Ruzveltin el sıkmaları 1 Deniz fırtınalarına karşı yağ 
Amerikan COm- Fırt.mali bir ha-

hurrelsi Ruzve1tin 
kansı mad'am Ruz 
velt yahırz beyaz 
sarayda vasati 
15,000 el sıkmak

tachr. 

JI. 
Kanada balları 

vada bir geminin 
etrafına döküle-
cek olan dört yüz 
litre yağ sayesı::ı· 
d•; g('lllf iki saat 
için ırahata kavuşur. 

* Amerikada okunan k'tablar 
Amerikan kü

tüphanel<.>rinden a 
lman kitnbların 

sayısı bir dakika-

Kanada dünya
nın "en büyük bal 
peteklerini yetişti 

~n memleketidir. 
Yapılım hesa. ba 
göre otuz saniyede 
fladır. 

30 kilo bal çikmak- I da vasati bini bul-
makfadır. 

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

Ayrılıp, agrılmanıa 
Meseresl 
Teyıze, 

c Yaz:Qannızı muntazaman tlcmiye
,.trn amma slk S1k okurum, hakkınızda 
ediıTJdilim fikir, okuyucularınıza ver
diğin:iz nasihatl'ere bakarak verdiğim 
hüküm epeyce muhafamkar olduğu

nu:ı.dt.ir, buna rağmen işte ıcab etti. 
sizdıcn akıl' danışıyorum: 

• c6 ıry evvel biraz seven«, biraz da 
menfaat bularak evlendim, fakat al
daıımışml, karım tahminime uygun 
çik.mad'l, sevgim söndil, bir daha can· 
Jamnam :ihtimaii de yok. aynlmay; dü
fÜınÜ'YOrum. Şurasını da söyliyeyim ki, 
bu aynJmak karımı maddeten muta
zaınr edeceık değildır, nı:> dersiniz?'.) 

Bu sırtırilan bana Izmirde oturan bir 
druyu.own yazıyor. Hakkımda vermiş 
dMuğu hükim üzerınde durmay:ılım, 
fakat co hüiane rnğmen gene benden 
&kıl' dan~k ısteıni] olmash göste
Jliyor lld, c!h.üs.11üteveccühünül) kaybet· 
mış değ~:im. Bundan dc)layı kendisine 
~ o!ımcliyım. Sordu~u suale 

gelince: 
Muıhakıkak, ayntmanm kat'i surette 

*ftııtanymn. Nikah memurunun ö
rriiınde ba.Şhıyan münasebet füüm dö· 
şeğinde bitımelidir, diye düşünürüm 

fakat müırlhasıran çocuklu aileler için. 
Alksi haWe, yani henüz çocuk sahi

b, cöınamış aıleler içın c ılan'.) ı gene 
boş bu!hna.vıakla beraber clüzum ve 
mrureti> dlıuıp olm.arlığını tetkik etl
meyi redda1ımem.. 

Her hadisenin kendisine mahsus hir 
ö19iisii, bir mihenk taşı vardır; İşte bir 
aokid ki, kadını da, erkeği de ömürle
rinin sanıuna kadar bedbaht bıraka

calkhr, haJıbuki her iki tarafın da ha
ya't)armı yeni ba,,,crtan tanz.im etzne.Jeri 
mi.imkürdür. fakat buna mukabil öy~e 
akicfiıer de vardır k4 akidleri ilk za
"manın bcdıbahthğmdan sonra saadete 
OOğı:mı götürebil'rler. Mesele bu çeşid 
aıki~rde aksayan noktayı bulmaktan 
iba:r~ir. 

Okuyuıcumun vaziye!.i iki çcşid ak
din hangisine tevafuk ediyor? Bunu 
aıncaJk kendisi tayin edebilir. 

TEYZE 

melidir. ifad~inde sunlan sövlemiştir: zaman g.eçtilrten sanra hamma1:1ann 
* - Evrak üzerine pullar noter tara - hisselerine düşen miktar mütesaviyen 

Hep ayni işi görmek -iş hafif olsa fmdmı vanıştırılmaz. f.otal ecfılmlş pul taksim edilm~kte idi. 
da- sinirleri yorar. ku1lanılan senedde de, benim imzam Haber aldığımıza göre: hammallann 

Caresi: Ala'kanızı çeken bir şevle voktur. Bunları kim yapıştırmışsa, 15 bin liraya baliğ olan 'bu hakları son 
(çalgı, okuma, resim yapma vesaire) m~'ul de odur. bir iki sene zarfında Sa:d adındaki 
meşgul olmalısınız. Surlu RusPn Fc;ref mahkemeye f!~l kahva tarafından kendilerine veril -* mn~iöin<len, kendic;ine ·ı,.eniden tebli - me~iştir. 

YorgunJu~un mühim seooblerin biri 
de uykusuzluktur. 

Derhal çayı, kahveyi bırakmalı, bü
yük bir kederiniz varsa iyil~ini za 
mandan beklemeli fakat kend'ni iblis -
bütün yeh:e kaptırmamalı, b~kaları -
nın derdlerini avutmava ça11şarak ken 
di der<lini unutmalı. 

Ka"ı!!adan, münakaşadan sakınmalı. 
Soğukkanlı -Olmaya bakmalı. 

Hamına lların mü t t.'!113cfi ..ş.ilrav ('tlı eJii 
da durmalıdır. Bu değişiklik dinlen - üzerine bu mesele ad iyeve intikal et-
meve yardım eder. • m~, 5 O bin lira tahmin edilen bu ham
Bütün manevi yorgunlukların çaresi: malların haklan Said tarafından mü -
Az süren, ıl-ık bir lbanyo. Loş bir o - teaddid ma raflnr göst rilerek, 1 5 'bin 

dada bir saat dinlenmek. Zihninden lirava kadar indirihniı:tir. 
bütün düşünceleri silmek. Mümkünse Hammallar, buna da razı olmuşlar
ve çeneleriniz kısı acak, yumruklan - sa da, müteaddid defolar kendilerine 
nı2 sıkılacak kadar yoruldunuzsa vü - bu paranın v<>rileceği ovlenm' olma
cudünüzü oğdurmalısmız. sına rai{men bu~ne kadar hiçbir ame 

Kadınları, yüzlerini boyamak ve süs leye para verilmemi t'r. Hammalla -
Şüphe, kararsızlık, endişe, heyecan, lenmek de, manen dinlendi tir. Birkaç r r. taleb1E'ri m 'itemadi müracaat ve 

lbüyük bir korku, maddi veya manevi gün tam manasile istira'hatle ve tama- şik~h<'tlere rn-TlrC'n na~~m itibara alın 
bir sarsıntı insanı uykusuz bırakır. men serbest geçirelbilirseniz ne ata ... madığmdan bu hakların iadesi husu·-

İş görürken rahatsız edilmek de si - Manevi yorgunlukların en büyük ilacı sunda bu defa Limanlar Umum Mü -
nirleri yorup ayni neticeyi verebilir. budur. dürlü.ğüne müracaat edilmiştir. Li -
Bazıları konsere, sinemaya, bir san'at Buna imkan bulamazsanız hiç değil- manlar umum Müdürü, bizzat bu işe 
yerillt? gitmekten, bazıları bütün bir se boş saatlerinizi sükôn ve neş'e için- el kovmuş, bu mesele ile alakadar ola-
günü lboş g-eçirmekten yuııgun düşer. de geçirmek fırsatını aramalısınız. cağını müracaat sahiblerine temin et-
Her gu··n tramvaya vapura binmek de Herhald ap p a b' •st· _ e ne y ı y pıp ıran ev - mı., ır. 

bir yorgunluk sebebi olabilir. Bu yor - vel dinlenmelisiniz. Yoııgun yaşemağa Ancak, umum müdür bunun Deniz-
gunluğun üstüne bir de yolda kitab o- razı olanların bir gün uzviyetleri yıp - iban'k zamanında olmuş bir hAdise ol
kuyarak zihnini yormaktan kaçınmalı- ranır, Hastalık, YQngtınluk her şey ge- duğunu nazarı itibare alarak, isi De -
dır. Ayakta iş görenler oturacak yer çer. Fakat uzviyet bir kere hırpalanır- ni2ibank tasfiye heyetine tevdi etmiş-
aramalı, bütün gün oturanlar da ayak- sa bir daha eski halini bulmaz. tir.» 
••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ... - ....... -··-----·········· ................................... _ .................................... ... 

;kt ahbab çavuşlar: 

' 
mdad 



ıa Tmunuz SON POSTA 

&iLB llARBi 
Çinde tarihin en garib, en orijinal 

muharebeleri cereyan ediyor 
..... 

Sahte trenler, sahte tayyare 
meydanlan, sahte siper ve 
askerler, ordugahlarda gezen 
hayaletler, trenleri yoldan 
çıkarma mütehassıslan 

Çinliler Japonları işte 
böylece aldatıyorlar 

Japon - Çin harbi uzayıp gitmektedir. Bu arada 
orada neler cereyan ettiğini yakından bilmemize jm. 

kan yoktur. Her ajans mensub bulunduğu millete cö
rc havadis vermektedir. JaponJar zaferden, ÇinliJer 
zaferden bahseylemcktedirler. 

Uzun müddet Çinde bulunmuş olan yüksek rütbe
li İngiliz zabitlerinden Denis Burkley Japon - Çin 
Jıarbi hakkında şimdiye kadar hiçbir taraf ta tıeşredil
memiş oJan dikkate şayan bazı malCımat vermekte -
dir. Yazdığı makaleyi aynen alıyoruz: 

Genç . Çin ressamlarına göre Çimle çete haroi yapan 
kahramanlar 

Asya toprakları üzerinde Japonla -
l'ın girişmiş oldukları har1b dünya ku -
tulalıdan beri vukua gelmiş olan harb
lerin en ziyade şayanı dikkat olanı -
dır ... Bu harbin hususiyeti yalnız tele
fatın yüksekliğinde değildir, kullaml -
llıakta olan hilelerin çokluğu da hesa
ba katıl'malıdır. Bugün Çin - Japon 
hat.b1 bir hile harbi halini almıştır. 

Bu arada bir hakikati söyliyebilirim: 
Çinliler bu harbde zekfr1arını kullan -
tnamış olsalardı Japonlar bugün Hin -
distan kapılarına dayanmış bulunacak
lardı . 

Bir Çinli ne çok cesur ve sert bir 
tnuharib, ne de apdal bir sulhcüdür. 
Çinli bugün eski Çinlilerin hayrülha -
lefidir. 

Japonların işgali altında bulunan bir 
;~~ Çin köyü yoktur ki orada müstev
ıyı ezmek, şaşırtmak, ve imha eyle -

tnek için bir hile düşünülmesin. 

1 
Çin ruhu hala esrarını muhafaza ey

<:tnektedir. Dört ay bu mıntakalarda 
~ezdim. Bu hilelerden aşağı yukarı yüz 
anesinde hazır bulundum. 

Sahte trenler, sahte işaretler 

k k:uııanılan hilelerden en şayanı dik
at olanı sahte trenlerdir. 

b· Çinliler demiryolları üzerine lbüyük 
t ır suratle hareket etmekte olan sah-
e trenler saJırve:rnrekte<lirler. 

J 'Bu trenlerin ne olduğunu bilmiyen 
d aPon kıt'aları hemen ateş açmakta -
/rlar .. Çok defa treni ya'kalamak için 
aPonlar kuıvvetli kıt'alar sevkeyle -
~ektedirler. Ve nihayet bu trenler, Ja
s nfor tarafından yoldan çıkarılmak 
UtıetiJt' durdurulmaktadır. 
trı~u hile şimdiye kadar Japonlara yüz 

Yon liradan fazlaya mal olmuştur. 

lt 8hansi ve Hopei'de sefer eden altı 
trenden hiç olmazsa yarısı sahtedir. Bu 
tüenıerin pencerelerinde uzaktan gö -
la~en Çin askerleri 'balyala~dan, çuval 

an yapılllla mankcnlerdır. 

~daPon hatları önünde her gün bu çe
lar kntarlar hare'ket ettirilir ve Japon-

saı-r da bun lam kçırşı müthiş cephane 
,;derler. Çinliler diyorlar ki: 

saa ara sarf ediyorlar ya! ... O da mak
ıın za uygundur.> 

Sahte tayyareler, sahte tayyare 
meydanları 

do~:d.h~ ~.adar Çin tayyarelerinin 
tekk uçunun sahte tayyarelerden mü 
!tat ~b olduğu söylenip durmuştu. Fa
lıdır. u niSbet muhakkak ki mübalaga-

Vırın · I 1 {adar tayyare meydanı gez -

dim. Her bir tayyare meydanında, mey 
dan üzerinde ve açı'kta ~ altı tayyare 
gördüm. Bu tayyare meydanları üze -

rine hiç bir tayyare konmamıştır ... Fa
kat tayyare bombalarından delik de -
şik olmuştur ... 

Ara sıra Çin askerleri geliyorlar, 
hangarları hafifce tamir ediyorlar. Sah 
te, tahtadan yapılmış olan tayyarele -
rin yerlerini değiştiriyorlar. 

Bir Çin erkanıharbiye süıbayı bana 
bir gün dedi ki: 

- <Bu sahte tayyare meydanları o 
kadar mükemmel 'bir surette inşa e -
dilmiştir ki hakiki tayyare meydanla -
rından daha fazla bir surette bombar
dıman edilmektedir. 

Trenleri yoldan çıkarma 
mütehassısları 

Çin - Japon harbinin başlangıcından 
beri Pekin'den cemib cephesine git -
mekte olan Japon askeri yüklü tren -
!erden tam kırk sekizi yoldan çıkarıl -
mıştır. 

Pekin şehrinin eski müdafii yüzbaşı 
Sun Fo; geçenlerde bize «trenleri yol
dan çıkarma» mütehassıslarının fev -
kalade büyük bir yararlı'k ile çalıştık
larını ve faaliyetlerinin şimdiye ka -
dar Japonlara yüz elli milyon liraya 
mal olduğunu söylemiştir. 

Bidayette trenleri yoldan çıkarma 

hatlardan rayların sökülmesi ile te -
min ediliyordu. 

Fakat işin farkına varan Japon sü -
bayları her sabah kılavuz trenleri tah
rik eylemişler ve bunun önüne bir 
müddet için geçmişlerdi. İşte tam bu 

sırada Çinliler, sulh zamanında, baş -
Iarını getirecek olanlara tbüyük nakcli 
mükafatlar v§deylemiş oldu'kları Wan 
Sung ve Hoang Te adlanndaki azılı şa-

kileri cHalk müdafaası hafi komiteı. 
sine davet eylediler. Bu komite işgal 
altında !bulunan Japon arazi'si dahilin
de bliyük bir faaliyet ile çalışmalara 
başladı ve Japonlara büyük zararlar 
verdi. 

Bu iki adam iş 'başına geçtiler ve tal 
tadan raylar imal eylediler. Bu rayları 
demir rayların yerl'erine geçirdiler ... 
Japonların hafif kılavuz trenlerini bu 
tahta raylar mükemmel surette çek 0 

tiler ... Fakat yü'klü mühimmat va:gon
larının sikletl altında raylar kınldı ve 
vagonlar yoldan çıktı. 

J3u iki kahraman haıftada üç treni 
yoldan çıkarmağı taahhüd eylemiŞler 
ve taahhüdlerlni bihakkın yerine ge -
tirmişlerdir ... Japon fennt kıtaat za -
bitleri bunları ne yakalamağa, ne de 

faaliyetlerine sed çek:meğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Sahte siperler 
Şimdiye kadar hiç bir muharebede 

hatta 1914 har'binde siper muharebe -
si şimdiki kadar e'hemmiyet peyda ey
lememiş idi. 

Yüzlerce kirometre boyunda siper -
ler kazılmaktadır. Düşman büyük bir 
dikkat ile taarruza geçmektedir. 

Halibuki her iki tarafta siperlerin ço
ğunda asker yerine manken bulundu -
rulmaktadır ... 

Geçenlerde iki sun'i asker tarafından 
müdafaa edilmiş bir Çin siperi gezdim. 
Altmış Japon askeri yirmi gün müd -
detle bu siper önünde oyalandılar ... 

Chung - King yolu üzerinde Japon 
hatları önünde yüzlerce otomobil kol -
!arının geçmekte olduğunu müşahede 
eyledim. Otıomobilde kol!başı şoförden 
maada hep mankenler vardı. 

Gece hayaletleri 

Eski Rus - Japon muharebesi sıra -
sında sık sık kullanılmış olan egece ha
yaletlerh gene şer~ mevkiini almış -
tır. 

Japonların çadırlı ordugahlarının on 
da biri gece hayaletler tarafından zi -
yaret edilmektedir. 

Bu hayaletlerin rolleri saf Çinliler 
tarafından deruhde edilmektedir. Bu 
biçareler, ekseriya hayatlarını feda ey
lemektedirler ... Fakat çok defa da mu
vaffak oluyorlar. 

İ.şte Japon - Çin harbinin şayanı dik 
kat safhaları.. 

Denis Burklcy ........................•..................................... 
Buzlar diyarında 
Kullanılacak 

Kar kruvazörü 

Şikagol'U dıdkror ~ 30 'ilin İT. gi -
Iıiız lirası haroıy,anak KuıliıibO.ar seferinde 
inı11'amı'l1ma1t fu;ere, bir ~km- kııuıv.azıönh 
yıa.pmnştıır. Bu kruvazör 200 beyıgti.r kuv
vatrnde bir diz.el mot:ôı'ü ilıe :işlliım€'kte -
dır. Buzlu mLntakanm rıei<ıiım!m kıruva .. 
zörün ü1.0!lindc nakledifuce'k biır tıa~-y.are 
taıııa1'ından alınacaktır. 

Rıesi:mde, mucid ile, aa-.abanaın maketi
m g6rüyonmn~ 

Sayfa 7 

CEDEBİVAT _J 

Az ve öz yazmak mı, öz 
ve çok yazmak mı? 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

cErişLr menzil..{ maksuduna aheste gi- hiın olan sad°""' ese....ı,.. ks . . . ,_,_,,. ıu~, yo a o eserın 
acıb mr.sraınm yanlı§ hayat sısternını baş'laın~ ve bitiş tarihleri d ğ"ld" y 1_ 
4--'1--.w.ıy:--:_..:ı b ·.ı:- k" . h t e ı ır. n 
IA:llııu::Mı.aguuJiLA,len erıuu ı asu aya ın nı.z şunu itiraf et.mck kalıyor ki, hem ço~ 

ta.dıını tattik. .Sadece köhne şarkl1lıkt0n, ~om iyi PSer yrazan eciebiyatçı, elbette di
lkıervan ydlkmluğundan çıkarak tren yol- ger grupu."l kısır ve kıt ilhamlı yazıcıla· 
larına kavuşmak bile bu canlı hareket rından bin kere üstündür. Bu sahada d'a 
devrine gimneğe kafi gelmemişti. Cilm- ~i ~~i~t~ iyi fakat az kcyfıyetc ils
lhw?yetıeenlbori bütün es'kıiliklerle çarpı- tümlüğü inkar edi!ıemez. 
şa.rok ve bütıi1n eslnlikleri yenerek daha İş!Je göruyoruz: edebiyat sahamız bu
süratle biır irlkiılab yoluna atılışımız bım- gün bile bir darlık içinaedir. Gerek t~ 
dandır. M.illli cepheden. oldugyu kadar as- lif ge.....n· te .. 1 r d h , n:o.11. roumı;! c ara.i{ a a nice nice 
ri ve ~ni cepheden de bunu yapma- gilrol eset:1)ere ihtiyacımtı: var ve bu ih· 
ğa llll.'POl;wıduık. Yaptık ve işte bunun için tiyıaç, her çıkaııı göze ve faydalı ci.Jdf'6 
oir ki getecak nesıllere göğsümüzü se- da:. a ~alarını istetecek kadar derın 
vinç w iftiharla kabartarak bakabili- ve şıianıuTuidür. Öylıe iken gençlen sade
y.or~ ~ ~ ytızmak mev-hibesi!e yetiştirunek. 

Buınlar, malfım hakikailer cliyeceksi- lhi.Qlm noktadan doğru hır hareket telak
niz. Evet aımma, trenden tayyareye at- ~~ ecfilmeme idir. Bilfilcis onlara. kültü
!bayış gibi bu.günkü hayalın bütün icab- run geınişl'iği ve hayat tetkiklerinin ço

ğalıma 1 iJle mütenasil> bir vPltidi~tin 
lanın a.rasıra hatırlsmak faydasız da de- pe'k faydal'ı bir •o:ın'at ve kül:tür h k 

1
. 

ğ'Llli:r. Bilfrı.assa ilim ve san'at hadısele- o' ğ .. are e ı 
.raca ın,... oğrehmelidir. Sonra -şunu dl 

rinde biıçdk yanlış telakkilerin önüne aa;ıa~a1~tr ki, en buyük san'at..'lcAr ze
geçmek. için buna kat'i lüzum da vardır. ac_~sı, .. u~bunu teşkil ıçın muhakkak ba-

Son zamanlarda bır san'atkarın kıy- tün omnunce bir zaman beklıyl':l değil 
metini. yıüksekliğini ö"çmek için pek ga- ~1:· 'I'entbeı zeka, üslubunu yara~ak 
rfü 'ö::r iddia ortaya çıktı. Az yazan öz ıçm de tembe-ldir, bunun :çın ne kad3 r 
y.azar vecirosi?e hülasa edebileceğimiz bu yillıar geçime de! ~aşka türlü, bu asrın 
zihniy.et, konkarım kı her şeyden evvel yıüıriiyüşüntl hiçbir edebi esere sığdıra· 
san'atın lkatili oı!rnasın! Çünkü bütün ve- mayız. Çüınkıü hayat yıldırım sı.lratile 

"dd" . koşuyıor, sa:n'atı1tfır da eserile o t" cirel~rin doğru olduğunu ı ;:, cdemıyen- - na ye ış-
m~e çabşma...)ıdır. Bunun i · d" k" 

lıınn 'bl'1e bu sahaoa bu az yazarlığın .. çın ır ı. az 
t ' ve oz yamn.ak de··ı .. 

fazileti etrafında hazan bir gazete sütu- d'i.isturu bua:.iın içi!
1
d'eoz ve ~o~ yda7.mak 

d b" r t b t . .. 1 b' ' yann ıçın e mu-
nımda, hazan ,a.. ıt me:. ı~r.e u eBı..ı .. mylu- hz&lkak daha doğru bir hükü.r.ıdür. An· 
dafaaya çalıştı,;{ıarını goruyoruz. o e- caık 0 ıh k b·ı· • 

. .. . .. ıza a uyet lazım: bu da hiç 
lerme gorc mesela Yahya Kemalın kuv- ~phcsiz geniş ktlltür ~ h .1 . . d . . .. l -..:ı u mu ayyı e ve 
ve't!1ı şaır oaışu, sa ece ıyı şıır E'r yaL.Uı- ha :;as"yete yardımcı kıhnakb kabildır. 

ğ'ındamiır, amma bunları ne kadar za- Haltd Fahri Ozansoy 
manda ya21Illı.ş, orası bizi biran bile aıtı-

kaıdar etmez! Zira. bu vaz.i~tm aksi ne
ticesi de düşünül'ebUır. Beş yılda yahud 
on yılida 'bir !{ere şairliğ~ nükseden bir 

t::ııhm zaval!.ı.ara da rasgelebıliriz. E, 
btm1!.ar da uzun fasılalardan sonra yazı-

···-····ei·~·-··g~~ç~----k~·d·;~·-··---· 

yüzünden kardeşini 
yaraladı jYldrl'alr diyoe eserlerini şahese.:- added1p 

MuaJ:':ı.kat-ı Sab'a gibi duvarlara asacak 
Dün k değiliz ~-.. a şam Edirnekapı surları ha -

.. . r cınde kadın vüzünden b. k Geçep gun radyoda Fransız ıstasyonu- . . y J ır genç, ar-' 
nun edebiyat müsahııbesim dinliyordum. de~nı agır surette yaralam~~ır. 
Yeni çıkan bazı eserıerder.L bahseden mü.1 a~u memurlar:ndan Vebbı, yanın
sslhabeci, billha.ssa Jean Giraudoux'nun da hır kadın oldugu halde Edirnekapı 

ed b• f ali r ··st·· d d d i surlar! hari'cindıe dola~ır-ken kardeşi son e ı a yewı u un e ur u. tirar B . 
_..:ı. ......... ki bu kısa konfe st a· ahrıye rastgelmiştir. Kardeşinin ya _ 
cu:e • ..,... ran a ırau- d k" k d d .. .. , • . •. nın a ı a m a gozu olan Bahri, bu 
dmrx nun edebı şahs:ycu hakkında pek vazıyet karşısında a<rn,,_- · · b" h 
... l k . dded b"l y. o..ı~yısıne ır ay 
oy e pe yenı a o ı ccegım fikirler li küfürler savurmuştur. 
di:n1~ yalnız ilk defa olarak şunu Vehbi ...;;.,..ı..aııe karr11n,.· . tesk" 
öğııend'im· Gerok ti at 5u":ıt'' .... "-?mı ın e· 

•Y • • ~ ro,_ ge~k roman debilmiş ve tam yanından ayrılacak -
veya d.iger edebı nevıler uzerıne yazdığı ]arı sırada Bahri birdenbire ta'banca
bütıün eser1arini ve ~ilh~ssa en mühim sını çekmiş ve ağabeyisine iki el ateş 
'kıonfcrans::annı bu muellıf, akıliara hay- etmiştir. 

ret \'"Cn:c.e~ kadar kısa bir zamanda b~ış- Çıkan iki kurşundan bir tnnesi boşa 
layıp bıtırıy,?1'muş. Onu telcionb bir ti- !tıtmi.ş, diğeri Vehbiye isabet etmiştir. 
)at:nodan çagrrmarnuş: Hadise mahalline yetişen zabıta mc • 

- Üstad, mü:llkünse hemen gelin. Ar-1 murları yaralıyı cankurtaran otomo'bl 
tistler sizin y.eni CS9rin provasında bir j lile hastaneye kaldırmışlardır. 
yerin tadfüni rıca edıyorlar. Bahri kaçmış, tahkikata müddeiu • 

GiraOOoı,ıx hemen kalkıp gidermış ve ~~~~~~~ •• ~: .• ~?.:.1:.1.~~~:: ........................ . 
sahnede prova devam ed~rken, kendisi. 
eline \ crdik1€ri pıyes defterinin bilmem 
kaçıncı perdesındeki tadili yapmak için 
boş ve lioş l'Oealal'dan birinin arkasına çe
'lcibımiş. Yiınmi dakika-, nihayet yanın 

sa~ sonra, elinde yenid'en doldurduğu 
!kağıdlarla sahneye gidermiş.. Asıl hayret 

edLJCC~t nıo1uta da, Giraudoux'nun bu ka
dar kısa bir zamanda yeni baştan yazdı
ğı mecJ.l.is, antıistlerin umduklarmdaın da 

lıa güzel, daha yeni, daha fevkalade c 
luıımuş! Gördünüz mü edebi rekor kır

m3kıtıaıki kudretı! Gıraudoux'nun herhan

2500 mektubdan 
Sonra bir izdivaç 

lki bir konferansını da sabahleyin masası 

başı.na otUTUıP ögkden evvel bitirdiğini 
gene radyonun edobıyat müsahabecisin
dıen öğrencf?ın. Şimdi bu misalden çıkar- t .. 

maile istıedı,gim neticeye geleyim: Madem- İnıgiltıredc dört senedenıberl bir gün 
~ e.sor1er.i'le bugün bütün duhyada tn- şa:;m:a.ksızın birlbir.lerilc ~aşın ve 
nınmrş dlan bir Avrupalı müellifin bu bu müıdkfet zarlında ve kp:rşıbkh Qf::ırak 
veludiyeti onun btrhırindcn güzel eser- 2500 m.ektulb göntlıeren bir danct;filb illi bir 
Icr vücude getirmesine mani olrm.ryor, ticareıt'hane memuru son gün.leırd.e evlen
o halde az yazmanın mutlak surette mişler, dü..:,Oiintien sonra da güzel cildler 

, .ıı.- ,, h. b. h . halinde h:azm1attı:kmn bu maktuba'a:n bwı 
sana 111\.ar J.°C ıne ır ususıyet teşkil etti- kaifulki kasıa.iatdan b" · . · 
ği iddıası yd1Su7.dut·, mantıksızdır. Mü- leııctir. ırme yerJ.evtiınniş • 
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(''Bekarlar, niçin evlenmiyorsa.naz?,,) 

Erkekler diyorlar ki Kadınlar diuorıar Bi 
.................................................................................................. -...... --.. ·---........ _ ...... -, '' Erkeklerin elinde daima ezilmiye mahkum zavallı 

("Kadınlar üç nevidir: Evvelki günün kadını, dünün kadını, bugünün kadıoı... kadınlık ••• Onun zulmünden kurtulmak için tek silahı 
i Birinci neviden kalmadı. İkinci nevi bizim her cihetçe takdir ve hürmete çalışmaktır. Öyle iken bunu da çok görüyorlar ,, 
i layık analanmızdır. Üçüncü nevi ise alayiş ummanının akıntısına kapılmış •Çiğdem: fedakar ve mü.şfik bir yuva kadını oı~ 
İ dümensiz birer sandal olan kızlarımız teşkil ediyor. işte bundan evlenmiyoruz!,, Erkeklerimizin yazılarını okudukça duğunu gösteren canlı bir misal. 
= J isyan ediyordum. Sizin ihtannız üze - Yalnız bir mahallede böyle feci vak-'-.. ............ --·-···---···00· .. ··-· .. ······ ...... -...................................... - .. · .. -·- ---- .. _...... rine fırsat buldum ve şimdi ben de dü- alara şahid olunursa ekseri kadınlan-
• Muharrem Teur (Ankara Yük- tl'tmmıyar:ı, dudakuırı boyasız kaç genç 1 ~ya üç gün ~esinın evind: bU: . gün şündüklerimi yazıyorum. mızın bôyle haksızhklar ve felaketler 

aek Ziraat Enstitüm): kız vardıI', Sinemalarda ... b~çelerde, vel- bı~ ~ inal ~~le de~am ~P gıdıyur. Bir çak erkeklerimizin saydık.lan şi- içinde inledikleri aşikardır. 
cGayem. emelim, arzwr. ve yegane dü- ~1 her .~e onları gor_uyoruz. Bu va- Bır gü:n ~n evıne gıtt~,? ~ kAyetler şunlar: Kadınlarımız içinde, poker partile .. 

fünoom şeırı ve mes'ud bir aile yuvası zryet dah~ kurulan hır yuvanın ~a- k~ıyıa gel~,~~ n611l"d'c va~. Bıııde. cKızlanmız süse, debdebeye, şöhre- rine kendilerini vermiş ve hayatlarını 
lruıımak. Ö}'ile istiyorum kl zevcem bü- d€11lli geçmesme hnkan v~ mndır? .. Süse ruçın ge'llm:iyıor • Bıraz başını dmleyecek, te düşkün, bir ev kadınına lazım o • kapıp koyuvermiş, bir kayıdsızlık ve 
ron derdlerime deva, gayelerime hedef ve zevOte dUŞkün olan bir kız hi9bir za- peki! Anmıa bizim evde davul çaıhnryor- lan bütün evsafa malik değil ve müs - ç:~gın11ık seline :kendilerini kaptırmış 
dllsı.m. man aile y'll'vası kmamaz. Kursa bile bu lıar ya, orada cliıntesin başını. Yoksa kızın riftirler.> olanlardan 'bahsetmiyorum. Onlar ka-
~em, ~ırob, mihnet, a~ab d'enil.er.. pek çünülc olacaktır. Eğer 1<ızlarımız seninle mi eV'Iıi? Çok Hlf istemez, defol o- Bu iddiaya bakılacak olursa demek chnlığımız i:çinde kUÇük lbir ekalliyet 

f6Y11er semtimize uğramasın. He.yatın en biııaz süste:1 ve hav~iyat:?n ~endileıini radaın!. demez mi?. Ha~ouki eSk~den bir ki erkeklerimiz ahlak hususunda tam temsil edebHirler. Ben ekseriyetten 
lfüy.ük OOVlkini, en ulvi saadetini, en yüce alll'lar, ev i.Şl.erme alaka gosterırlerse da- kmz genllı olup ta gıderken a~nesı~ ~abası numara alabilirler. Kızlarımızın yuw bahsetmek istiyorum. Erkeklerin elin.. 
-A---ı ............. m·~ ... ırk kolaan arasında bu· ha iyi. daha sağ'lam yuva kurmaya nam- kızım artık burayı umut evıne ıyı ısın, ku k b'l' t' 1. ıf d N d d . 'hn - ,_,_,.__ 1 ı.-.u.a::>UJ ...... ~...... "'f· • • . rma a; ı ıye 'ıne ge mce s ır ır. e e aıma ezı ege mauAwu o an za • 
Jıaıyım... ı.ıed :rllıark E>v~t, süs, zevk, eğlence h~k- :~ ~ığe ~eyda~b~;~ yoksa güzel görüş ve düşünüş.. vallı kadınlıktan .. 

Buıgün böyfre bir düşünceye çocukça !~nı . Fai at ıf:ata kaçmamak §artı~e. . .... __,.ı sanaş:-..ı· a.dpa ı lı:b· gıkı . . ~ ve- Kızlarımız denildiği zaman tafbii ~ı.. 
bir hüilyadır diyıarla-r. o halde bu saadeti ~te bu aşın vazıyetler kızlarımızda gıt- mılll\:.ıuı. .ııu.uuı e ga t a a sını yapıyor- d tt' _. . .

1 
k 

1 
eh y ~-~ Bu kadınlığın elindeki sihı.u çalış • 

~k büı .. · 'd d .. rd'"" d b' 1 K bi · bu .. · · yetişliır<lik mura e ıgımız aı e ız an r. O'.r.;:;a mak hakkıdır. Erkekl~rin zulmünden 
takımeli~nler kimlerdir? 1Ji ..n?~.1:... yıuanıebu ıstı a 1

. goste ıgın en
1 

ız -~~: ızbun z sentı gunb' . 1ç.ıınh lım' her memlekette de eşleri bulunan so -
Ka'bafturt seciyesiız ~ bir aiDbi e.ıll'Le~r ndan çeıkınmekte ve ev en- ~m ur~ uınu ma, ızım a ız ma- k k k d 

1 
d v,

1 
kurtulmak için yegane çare evden ha-

ıaıt'if görilnce uğuruna varını yoğunu fe- meğe !bir türlü cesaret edememekteyiz. lfun, koca mezarı seksen tane anne, baba aH lba ınki an egıl .. k d kl _ riç iş!ere meı'but kalmaktır. O zaman 
Çiinlk.. d1a hk k " d mezan il)' tanıe 'b' "ğüdler · · a u namusu a ına ya aşma kendisini ezdirmez. Şahid olduğum ild 

da Et~e hazır, güzelliği karşısında .. ..,;;"'~ru.m ki . n:ıa ekme apLann a 1\... ., BL_ b gı :, ~. . mıkveırkJJYOT- ğa fırsat bulamayıp kadın diye yalnız 
~ ve l:iI.T lutfü karşısında mest.ol- su~ ............... e va tıınız yo tur.. J;dr. uı.ıı1C111 unun uzerıne up uııı, b . hlıikl t 'b'l b _ aile faciası bana öğretti ki, kendisi de 
masıırlda· ~t asıl k.aJbalhıaıt· ~dı afK taantaJar bırakıncıya kadar vardığı yeri u nevı ma d ~.r~ü~~ıy.a ı e~ R'! bir vatandaş gibi ekmeğini kazanabil • 
mekıtublı.rnıe ne oldum delisi olan canım. ~ güzelce ~bir soyuyıor üstelik bir de cere- !arımız onlar a gor en secıyesız - mek çarelerinden mahrum olan kadın-

ı v:ana kııınıhp bütün' fenalıklar koleksiyo- lik, Adil.ik ve ahlak z.aa.fl.armı. hepi.mi- lar haysiyetsizliklere lboyun egimek n.ı!hum, güıze11m, şekerim sözlerilc çi e- " "it' d k h 
den ,..,;ı..,..,.., 'l..av:and"' · mınu tatlbike başlıyor. Ayıkla pirincin ze teşmıl e ere ' epımızı aynı sev:ıye- mecburiyetindedirler. Ve işte bugün 

~....,.,... 'U ., "" e /. Bizden (Ankara): ind' · b 1 1 
Bayıaınılaır; saçınızın ll2llm, alkhnızın taşını. İffet ismet sahibeliği, hamarathğt ye ırm~ş. u unu~r ar. kadın bunu anlamış ve birçok erkekle-

kıısa dliuğ'U ezeli bir darbımesel. Saçınızı cOh ne i~ oldu. Bekarlar niçin evlen- me~ edilirken şimdi de aksi diller- Fak~t. bı~.ım hepIDııze onların kaba - rimizin hilafına olarak dışarıda çalışı• 
lresınek~ alkhruzın uzadığına mı zahib ol- miyıarsunuz? serJevhası a1ıtındaki anke- de destan oldu. Bu i~ ru'fafiıerıiın dıe bile hatlerı.nı yuk!et~n ibu bayların en te - yor. 

te Dü11t1m '°'ördünüz. İllall'ah Havvanın kh ld N'h t hk mizlen en iyılen de genç ve masum 
dumU"L. (Biz ustura ile kazınmış bir ka- "' a emnez d u. 1 aye ma emeye . . . • Bir aile kızı temiz giyinebilir, süs 
._ ,,_..,_ 1...-.....:ı,,. ,.;v.. ... ..,,.,:ı;ıı,) şeytaın.Dannıın elinden! Bari bu vesile ile dii~ı.ı, ve bir d'e rocuğum var. Gökten hır kızın meclısıne ve yakınlıgma ge -
w.:u A.CW4-:s1 ıJA.: ........ 5vuı~ 'l'""""' ' 1 h h yapabilir, veyahud bazı kadınların me 

Müda!faalarınız erkeklerin bekAr kal- 'kin ve nefreti dökmüş oluymuz da biraz zcrılbi.l ile indi dese:er itimadım kalmndı ne o nevi kadın arın so betini terci e- ziyctleri diğerlerinden daha az olabilir. 
mama!lan için aradığınız çarelerden baş- ol~n. rah~tlnefe.~.a~ıyoru.~ Değe~~· ga:e- Hauv.arun şey.tanlarma. Çünkü şeytana :~o~la~. Ve onl~nn m~~~nel ~;le~~- Fakat bütün bunlara rağmen erkekle .. 
k bir d,,.~a Oh olsun evlenmiyece- tem'2!ln an ır aç gun evve ı nYs- lbUe Ü'21Üm yroirirler de pekmez kustu- ı a e ıyor, on arın a ız ıgı e - rimiz iyice bilmelidir ki, kadının kal -
:_. ;dha,.şey "'t)U• hası.. ndn lb'ir bayanın ser. detıtaği fikre .ııuıilıar.> tün bekarlık hayatlarında öyle bir ün-
&- ~- h bi şefkatten mamuldür. Bu şefkat de 

H L.. 1....:- ,_ • • k d d rı·n gore gQya çayıarda, mesırelerde tanış.ıl- siyet peyda ediyorlar ki .. bütün bu a k . k 
1 

t 
en: uu~ 1.<.1naruzın - ne a ar e - . . . . . ~ bir yuva kurma içın en uvvet i e .. 

..ı,~ ,,,.,,,A~.xıı kest~ıem· ı'yen _ A 1nah, bı'ze mı.ş fbıır kıızla teş.rıki mesaı edılırsc ehbet laksızlıklann ne olduğunu bilmiyen .. ed k h 
~u 6~~· uı n..L'.L meldir. Kadın ihanet gorm i çe, i -

.... • ,o. .. ııı.; • 1 di C'dd betlbaıHt dllummnuş. Evet haklan var genç kızlarımızın kurdukları .aile yu - , 
1
• 

1 
k 

acısın sozu l.d yure15.me ış e • ı en . . . mal edilmedikçe kat iyen za ım i ya • 
doğru ve hakiki bir düşüıaü~nüz, bir gö- am:na ~n aksiru yaptım da gc.nıe aynı e Alo (Kayseri): vasının havasına ibir mikrdb olarak ka- pamaz. Bu şefkat, bu hassasiyet kadın 
ınOŞünü2, herlkesi teShirlıe mütemfık hay- neilicey.;. ~~ Bunıa nıe buıyu - c (Bekarlar niçin evlenmiyorsunuz? ) rı~yorlar. kal'binin en 'birinci hususiyetidir. J)e.. 
ret'?ere düşül'ilşünüz var. Fakat bu kndar ru!.ur? Öluncıye kadar rahat ha- ardtmnmzi bidayetind!enben takip ediy~- Yalnız benim muhitimd~, .iki a~le ta- ğil birkaç bekar erkeğin haykınşı, bü
~yecana sebeb ne: Derdsiz başına de.rd yat ıgeçi!rımek içın yoruluncay:ı kadar a- yıorum. Ben de genç bekar bir eıılcek ol- myorum .. baylarmın bu gıbı Adı ka - tün dünya erkekleri bir araya gelse de: 
aray.an ve henüz. sizin gı'lbli aBdJ ba§ı.na rama'k Ji§.zımdır. İşte.~~ ?e arad~ bul- ma'ldı.ğım ve bayanlarımızın itıhamlaınna dınlarla gönül eğlendirmesi dolayısi - cBugünkü kadın yuva yapamaz, ava • 
·p cfünı,yaın eıilkek!er de yok değil. dum, fakat bunun gıbısını Allah kimse· aırıtık tahammülüm kalmaması dolavısile le bU6aiin iki.şer ya:vrularile, baıbalan - redir,> diye bağırsa; bu böyledir hiç 

Netice itibarile evlencek erkekle~ sö- lere n-asib etımesin.. Maksadım o bayanın anık~ire iştirake mecbur kaldım." Her nın evlerinde kalbleri yeisl'i, gözleri değişmez: a:Kadın yuva ya,pmak için 
Eilım: fi.kdnin dQğru olmadığını söylemektir. şcyıden evvel kadınların bir tasnifıni ya- yaşlı olarak inliyorlar. Onlar ikisi debi yaradılmıştır. Allah bu meziyetleri 

0 
• 

Aı yanaktan. giil dudaktan vazgeçinız Neşııind~ bir mahzur yoksa müsaadeniz- pac.ağım. Bu tasnife göre kadınlar üçe rer temiz aile kadını oldukları halde nun ruhuna işlemiştir.» Bir kız giyi _ 
meğer ol$a le aITlatayım. Bundan ü:; sene evvel an- aU!"ıhr: ikişer yavrularile inlerlerken ve buna 

.,. nişine itina ediyorsa iyi gören bir er • 
:rüzel huylu ırfanlıca ıevilecek Arab neciğim ogAıan gözümü yummadan senin 1 - Evvelki günün kadını. rağmen kocalarına yuvamız dağılma - kek onun inceliğini anlamalı. Biraz 

olsa.> m'iirıüvvctirri göreyim, diyerek beni ev- 2 _ Düı·-•n kadını. sın diye yalvarırlarken, çocuklarını ha 
uu durgunsa hassasiyetine hamletmeli, faz 

lıendiıımıe~ kalktı, günlerce. haftalarca basız bıra'kmak istemiyen anaların bu d • 1 -~ " - 8 - Bugüınün kadını. kocal kul kl w la neş'eli ise mes'ı ·rl ol ugunu bi me • 
. ha-tta ıeyilaırca aradı, çok iyidir. hamarat- ricalarına arın a arı sagır ve lidir. Fakat kadını anlayacak erkek 

tır, iffet istikamet sahibesidır, dıye bir :Bunlr.andaaı biırincısi: Tamamen maziye onların çektiklerine go"zleri kördür. 
k ...n!c!u:ııı.· nerede? e Yalçın (Ankara Hacıdoğan): bayan'la evlendik. Hani ya bir adama kırk ~!11~ ıuı.ı 6 ... ndan bahsetmiyeceğim. Serfuest yaşamak için onları evlerine 

cBugü.nkü kızlan süse ve 1Jevke pek gün deli dıerlıorse deli o1unmuş, bu ba- .ucincisi: Hayatlarında her cefaya. her almıyorlar. Çocuklarlle sokakta, bı - Hele yazılar içinde en sinirime do -
taila diişkün görüyorum. Eğer bu vazi- y.ana da değil, kıric kisi, yüz kırk kişi rnahruııniyete, her acıya, ve bilhassa her rakıyorlar. Bu rbayların lbir tanesi, bel- kunan bir takım baylanmızın Avrupa 

d ed k m...uı..:~--a ettı.,'-r. Biz.ım de agvzımızın fedakarlığa kablanmış, kurduğu aile oca- li b~<:lı bir müessese direktörüdür. Ka kadınlarını IIH?thetmeleridir. Onlar i .. yet on'laroa hep böy~e evam erse, u- <t:w~~r ı,<;; ~ 
niaca )'IU'Vanın pek kısa bir zamanda suıyu alktı. do.,brusu iki sene rahat bir ha- ğıının sıc.a'kı1ı.ğım id'r.llTIJJ eıttimrıdş, ya'VII"ll- rısınm elinde 'bir ~k delillerle onu re çin: <Kanaatkardırlar, icabında basma 
nıe ~ dalbil':eceği kolayca tahmin edi- yat geçird1lk; fak=ı.t bizim kavlimiz iki se- kırını şefkatll koilarile sinesine basarak zil etmek imkanı varken, kocasının entari ile gezer> diyorlar. HerhaMe, 
l'ir. ne mi idi ya? Üçünc:i seneye de'-Tolu- y.eti~raniş tam manasile kadın olan an- mevkiini korumak için bütün mahru - Avrupa kadınlarını bu kadar iyi tanı"' 
. Daha kü'Ç'iik ya~a. dizdc-n yukarı rob nurken bayanda bir başağı-ısıdır baş gös- nclerimiMir. miyetler içinde yaşamağa katlanıyor. yıp onlarla bizler arasındaki mukaye .. 
giyuniyen. paronak1annda manikür bu-1 teroi. Müsaade falan istihsal etmeden (Devamı 14 UncıL sayfada) İşte buglinkü Türk kadınının vefakAr, (Devamı 14 üncü sayfada) 

F.debi tefrfkAr .... y• "8 kuvveti ile mes'ud ıgıöi yaşamışlar. Fa- mobil kullanmanın kolaylıklannı, ra- tini hesab etmeğe medbursunuz. Bunu 
~===~~=====-====~~==========~ bt i~i~ ~~rin~~raziyea~-rahatlıhlannı~~~m. yç~~rmz~~o~m~i~b~a~ 
c: K ot!lt!I y ID E [( mm ID o s ,- lık veren karalkter tarafları ıbiribirle- Dalgınlıktan kurtulıdu. Neşeli g6rün- da burun buruna gelmeleri ihtimali D g a c ~ 1 rinden o kadar uzak ve aykırı ki! miye çalışarak: vardır. Ve kabahat de talbil sizindir· 

VHdan cıva gibi hisleri ve hareketle- - Pe'ki. Cevad Bey, dedi, sizi dinli- Çünkü onların ikisi de yoUarın<:lan y-a-
ri dinamik bir kadın. Mühendis Süley- yorum efendim. ni sağlarından gidiyorlar. 

__:t3Ul!fıan Cahid man Bey karışık bir buhar makinesi Yere indim, radyatörü açtım, ve kar - Bu mühim bir !if!Y· 

r 

gibi geç işler, fakat muntazam işler, et büratörden başlayarak motörün esas _ En mühim şey. Otomobil kullan-
Dedirn ki: mi samimi olarak anlattım. Düşündü. kem'k a 1 b' bot Şü...A.esiz ki tAC:k'l"'t b · · ı ku ve ı y pı ı ır ro . P" -ı ı a rm ve enzmın nası yanıp rv- mak oiilf' degıw 'ldir. Direksivonu ne ta-
- İsterseniz burada duralım. Biraz Sonra kolunu direksiyona dayadı. Par- bö ı d mı ı k hayatlarında t h 1' ıa·V• · 1 tt Di~-1. t t:.~ " Y e a a ar mes e w a ıne ge ıgını an a ım. l\J\a - rafa çevirseniz otomdb'il emrinize ita" 

da otomdbil'in teknik bi'lgisini anlata • maklannı çenesine iliştirdi. çok takdir edilirler. İstikballeri sigur- le dinledi, kavramıştı. Motör hald<ın-
yım. Nasıl durulacağını ıbiliyorsunuz. - Cevad Bey, dedi. İtiraf ederim ki d · d k ı k at eder. Fakat asıl mesele 'böyle göz 8" talı ır. Fakat cemiyet içın e ÇQ si i da ilk 'bilgilerini unutmamıştı. On yarı ile mesafe ve sürati ölçmek, bir de 
Önce gazden ayagıw nızı kaldırın. Araba hırrın bir kadınım. Bana hoppa, ~nıa- kalırlar Hele a'l hayatında eg~ er du"m :h.... • • d 'k'k i · d 1 ttıkl m · ~ 't-·· · ı e ...,.... yırmı a ı a çın e an a an 1 muş·· kül vaziyetlerde manevra kabiliyt' 
hafifledikçe siz de hafii hafi! frene ha- rık diyenler de olabilir. Fakat emin o- düz bir kadına tesadüf etmezlerse ta- tekrar ettt. 

!unuz, hırçın, sinirli olmamda muhiti- h "1 ed'l b' k~· , 1 hıı ti gösterımek. Bu da tabii zamanla ~ sın. ammu ı mez ır uuus oıur ar. - Şimdi direksiyona alışmak ve u- istidadla olur. 0y" le <::nförler vardır ıtl 
Bu sefer istop ettirmeden tem göl - min, etrafımdakilerin tesiri vardır. Ben B k · · l la bi t k. 1.m k b' d •"- k ""' unu seı311e ıçın on ar raz e - ım o a , ır e g'v.c. ayannı21 urv - on beş yirmi yıl direksivon kullanır .. 

gede durdu. tahmin edemiyecegıw 'niz kadar U'\!!IO:alım. mas etımek V'°' b'r ~ aile c"'m' t t h tl d' k ıt. J 
J ~ " ı '.s""" • ""' ıye a ve en ırme azım. lar. Hcila tereddüd ve koriku içindedit" 

- Bravo. Şimfü marş düğmesini so- Yalnız anlaşılrnamlfi insanlar arasında !illeri yapmış romancı olmak kMi... - Göz ayarı nasıl kuvvetlenir? 
la çevirin. Motör dursun. bunalıp kaldım. Bunları genç kadına söy1iyemezdim. _ Her şey gilbi bu da ekzersizle ler. Çünkü göz ayarları yoktur. Dab~ 

- İstop! Bravo. Genç kadının davasını deşmek için Ne hakkım, ne salA'hiyetirn vardı. Fakat Süratle mesafe~ ölçmek için göz aya- evvel istidadlan yoktur. 
- Nasıl buldunuz Cevad Bey. fırsattı. Fakat onun yarasını açmaktan tesadüf istemiyere'k beni bu aile ne ta- n lftzımtlır. Mesela süratle gidiyorsu - Av;uçlarile yüzünü kapadı: 
- Mükemmel. Çnı'buk öğreneceksi- çekindim. Zaten bir iki tesadüf bana nıştırdı ve genç kadın sakin ve dur _ nuz. Önünüzden bir otoma'bil gidiyor. - Ya benim de yoksa! 

niz. Esasen zekanızdan asla şüphe et- her şe~ .anlatmıştı. Bu genç karı koca- gun hallerimle kendine bir fi- Onu geçmek istiyorsunuz. Ta bit onun - Hiç tel§ş etmeyiniz. Ben siıl 
\Yledim. yı bağlayan münasebetin sadece genç- kir arkadaşı olarak buldu. Daha iki hat~ üç misli bir sürat venmek lA- daha volana el sürdüğünüz anda hüİ"' 

Yüzüme baktı: lik ve satlece ayni içtima! vaziyet oldu- ilerisine gitmek bu dumanı tüten ge - zım. Bir de bakJyorsrt.ınuz karşıdan da mü verdim. 
- Dernek başka şeylerimden şüphe- ğu muhakkaktır. İkisi de genç ve tec- çimsizliği körük1emek olurdu. bir ooomobil geliyor. Gelen ot:omdbil - Ne gibi? 

ıiz var. rübesiz. İ1kisi de A vrupada okumuş. O düşünürken dedim ki: ta'bil sağ taraftan geliyor. Siz öndeki - Mülkemmel kullanacaksınız . 
. - Onu demek istemedim. Bununla İkisi de ayni içtimai aile vaziyetinde.. - Vildan Hanım teessür ve üzUntü ni geçip telkrar sağa alarak bu karşı _ - Nereden anladınıa.? 

beraıber şüphe ettiğim taraflarınız da bu şekle göre bundan daha normal ve siııe yakışmıyor ve emin olun ki d~r- dan gelen oromdbBe yol vereceksiniz. - Bir kere yaduıgamadmız. Sorı.!8 
olabilir. hatta mes'ud izdivaç olamaz. Ne fikir, siz şeylere üzülmekle neşeli ve hare- İşte müh1ım bir göz ayarı meselesi. Bir korkmadınız. Daha sonra eliniz dire~ 

- Ya .. izah eder misiniz? ne seviye ve ne terbiye aynhğı yok. ketli ruhunuz cevvaliyetini ka)'i>ede - anda hem kendi silratinizi, hem önde siyonda iken ayağınızla gazi çok ir 
Veni bir münalkaşa ve yeni bir dar- İkisi birtbirine denk. Ve onlar muhak- bilir. Basit hadiseler sizi .incitmesin. geçmek istediğiniz arabanın sürat1ni, idare ettiniz. 

gmlık hoşuma gitmiyecek. Bu hisleri- kak ki ilk zamanlar bu beraıberliğin Haydi dal:pılıı~ bırakum da sir.ıe oto- hem de kal"§ldan ~len arabanın süra- 'A:rbsa var) 

. _ ___.:.,..._ . . ,.., 



28 Temmuz 

C ÇOCUK TERBİYESİ :=J 

Yeni doüan cocuh 
Bebek ölüm tehlikesi geçirmiş ağır bir. hastadır; 

fakat hiçbirimiz bunu düşünmeyız ! 

SON POSTA 

loid Corç 
~ ingiliz kabinesine 
şiddetle hucum ediyor 
İngiliz Nazırları Sovyet 

Rusya ile anlaşmak 
istemiyorlarmış! 

Eski ~!iz 42,---~-~~' 
lJ:Hı §vek il le-

rinden. Loid Ocxrç, 
gazeteJere yazdı

ğı bir ma!kalede 
~il Ç~ 
l!aym İnı.gtlliz - Rus 
~i

lenlemeanesine se
hab dımaikla it -
~ ve §idöetJre 
terlldd eitmeıkte -
dir. 

Loid Corg 

I..ıoid Corç eroüml'e diyor ki: 

cıBu mıüza'lrereierın başladığı zaman -
danberi o kadaT çdk zaman geçmiştir ki, 

insanın müzakere!ere bizim isteğimizle 
baŞlanruğmı adeta unutacağı geliyor. 

Mil:zaıkcııe zarureti, İngilterenin geçen 
Ni:saooa Lehistan, Romanya ve Yuna • 

. rustaaıa verdiği geni§ garantilerden çık· 
Delcl:ilar lk1· Zi.firl kaıraın'Lıfkkurda yıaşa- h!a!Sba ~ıcı'l.ann yaptığ_: ~ ınef€!Sl QOOU tı. Başv~n kendi m-kanıharbiyemizle 

rı..ı:~ • Girdalb ditl:»ndc gilbi göz- ğa dıokooımasıın diye yurıwnu Sün~ııak - veya impar.a.fmf.Luk müdafaa komisyonu 
yıan ıul!lu vanrmş. bul sık ta?a.r.dan l«il'uma!ktaın JJba.rot d 
1bri em ufaık bir ıışık olsuın gömıemiş. ;a-.: v.ası ille ön'Cledan bir ı:stlsarede bulunma an 

Dedi:lcr ki: SessiW.kTerlirn en dCrıinin~ ~~!.~ır~i teıd.arvisi> dloğd'uğ:u an- A'lananya tarafından vaki olacak bir te-
"'"""aı.ııan biri v.aırmış. Kullalk'lıaın em hlıfıf c's'_""""ö........ ~- d' . _.::1..~- -~t~ter cavüze karşı bu devJo'Jeri koruma taah-J~""' " . dan ıtı"baren 1Aen ını ıuwW1ıı :u~~ .. .. 

bir ses nedir duynımnış. . hailind hissettim. Her şeydlen evvel ço- hud'Lıınde burundu. 
Dedil ki. Hep suda - ııllfk, tuhaf bır e 

er · b" . v...........,ı.c:, Nefes bile cuğun hadci aTerrıle tomasmı llrolayhcy· Başvekil bu taahh:idlerini ne suretle 

Sayfa <J 

Si NEMA 

Dünyanın en fazla para kazanan 
san' atkarı : Hintli küçük Sabu .......... ·············-·· .. --········-·····--························································I!!!. .................. ' 

( Saba Hinclistanda My&ore mihracesinin fillerini güden bir adamın l 
: oğludur. Mihrace çocuğu görmÜf.· nazarı dikkatini celbetmi t1e 

\ kendi&ini alıp Londraya götürmüıtür. Saba ayni ekilde lilm kum • : 
E panyalarının dikkatlerini celbetmiıtir. ilk /ilminden ıonra ger~ckten 1 
j bir ıan'atkaı- olduğu anlaıılmıı, aon filmi 
! için 105,100 Türh lira•ı almııtır : 

l ....... - .. -·-·-··-----········--······ .. ············ .................. ./ , ............... -......... -...... . 

suda - ya.şayan ın """" .. ~ A • • ~- • d S b k 11 "d ğ f de 'nd tıraruıık l.fızmnrlır. yıenbıe getiııeoeği meselesmı. asl\erı u - a u o c3 e co m ya rsı e 
nlırm;10Iı1mJŞ. 1 v "z.lli.-O:im suyun Zengin aileroııde beşiğin fev'kaladelıiği, ~a.rd'al!l anhyan hiç bir kımseye asla Dü"nvamn en fazla para kazanan ço- ccmsfielli koIJ.ejine bir sene devam ey -İste o; ıksran ıgın. sess:ı o~·· v. • • • • lb · 1 · · k etli · •. ., · · 
k , ~ :md· ır·· 'biro:enbire ıbuz gi'bli hav arya bebeğin mıın:ıınmu e 1Se ennın ryım sonmuş değildir. Hatta bu su.alı kendi cullt sasn\a11kan artık küçük c Şirley lmliştir. 
';;ı.;~ ~te kadar biır kerecik nefes al- da.me'lbenıil'e ıooun ooun ~ıll dl'unur • .kendisine bil'e sormamıştır. Sormuş -01- Templ. değilidir. Sabu adında henüz on Oruı.n mükemmelen İngilizce bilmesi 
~ ciğerlerini gerdi. Bu; Faıntall. iş- Bütü:n ~la~a çocuğa ezıyet v~~~ sa dad-ıi, stratejik şartlar bertaraf, coğ - lbeş yaşınrla kü9fik bir Hindli çocuğudıur. hmd.ı hniiız on üç yı:ışında o • 

kenccl-erine ~ o'lruıl.an bir işkeaıcc va~ ~skınır. K~ ~uın::.,~11e'rea üs- r.afi vaziyet1'€!I'i bile layıkifo ve apaçık Sabu bundan iki sene evvel cElephant kın bırdeşiınin Lonrlr.aya gelme • 
idi, fa'kat Z<ıferl'e atkı.'!Jtı. Hı<mra; ol~u o~- °:1.sa ıdı, ımu~kk~k k=ı aJtın kaınıçı- bi!llrniyıordu. Boy> admdla bir film çevirmişti. Bu film sini mıedi, bemlberce çdk ça .. 

lı büzülü dwıaın o ciğ<m1ıeıni şişiır'di. Ve 
0 t~ e"~!~~- lBir şilinlik meıkteb atlası dahi ona şu- 'büyük Uı.kdiTiıere mazhar olmu§ ve Sa- Iıştilaır, · h\gilizceyi mükemmel şe'kilde 

i'ik bü,yüık yaıyıgaırasın. 4mStı. • ~ lıaT B da lüks, çocu.ğım mılh w.afının ne ka- nu ~ebillrdi ki, Almanlar Danzig bıuy.a mühim miktarda kazanç temJn ey- öğrendilıer. İki kardeş şimdi T..ondrada 
Düny.a; o gün? 'kOOaır. d~f)'llllaıeııgı, 0 daır ~al edi1idiğine crçtk ıbir ~NJ.dir. A- veyıa Lehi.Stan K.1oridoruna yürüdükl~ri J!emiŞti. W. Endde g.ceyıetll'e muhWşeım ve m.ü-

günc lka<hr ~ ."tremcmoş :ır boğazdOn i;,ıl'ln :ooııı:inliği çocıilllaı:ıa ~iiiks değil, rn- takdirde, ne biz, ne de Fransa, her Al - ıı.u para sayesinde Sabu kardeşini k<!J!iei ~;, apamm.nda otumıak•~: 
ge'len yeyyıcnı bır ses duyıd • hat geti:ıımelıi. man kdl:eıSini za,ptetmedeıı, ve orduları - Lonıdro.ya getirtmiş ve onu mektebe yaz- dırlar. Üç satlık uşaklarından başka orı-' * Bebeğin r.aıhatı, şehrin güruüttıülerıiından rmzı A.hnanyadan geçirmeden Po!onya • dırmıştı. jincl i'ki arvkadaşian vardır. 

Bu ~el<'.n; dinlenme dcv.rim.tlen henüz u~ia, ışığı hElfiilet!l~~ dıeği~t!irilbbiren j ıı1aıra y.aızıdı.m etmek için tek bir tabur &;bu buıg:ün adann ~lı zengin o~u~: .. ~~dan getirdilklıeııi ilci güzel \"C 

çıkan msamdı. Onun mikada ~-rakıtığı 0 
Mr sığlınakta<lıır. Amdlıy'aıt sal.Onlıam...11da aSk:er bi!c yoUıyamayız. rur. San çevinmiş oJdugu cDnım> fılmı kuçuı.'t mayırmm ••• 

mutllak iS1iT.cfua:ti kim tıamıal)~ edı hi- çdktanclır kuıllanılıım munrt.azaım sıeıaac1ık; . . d için 105.000 'Iü:rk l;rası almıştır. Sabunun en büyük arzusu O>..-foTd üni--~,. --1..~ti · ,.,,n,,,....,;vordu baş- b d · ]ma'llid Ba'.luıiyemız de bıze yar ım edemez. 
Ur? YcmUI\ LA.tı.:.ırn: nı ~"" ... .,. ' . u sığınağın har.aııcıt eııcoosı 0 ır. Uamıım" Ha:ribd Al ahT d h tta Buna rm.rlka:bH Şhirley Temple, çevir- versiıtıesine girmektir. 'Üç sene sonra bu 
ikası on.un twsalbına yiyoııclu. Yaşamc'llk ~- D.fkkaıt edilecek bzjka bir ındktaı da ~p- Be'bm..~ hi1' ~ h ma~ s . ı~~ e, kt miş oM'uğu en güzel film içm bu parayı arzusuna luMışaca-ktır. Artık Hintli k1-
çin rm.ıhtaç o1duğu hara:rotli başkıa bir laik çocuğu taşıniken; münikün oktuğu ka- -.J!~~ ~ ın dek erB. a~gı dır no .

1
aya a'Laımamıstı . 

v • • • • bütün cl=ıfı ··-..JI. . C ~ . . i:lı::ll\er çı·l\aroma ı . ugun c gemı e • "'.: yıafclini de ~eylerruştir. can1'ı.d.:ı!ll ail!dıgı ıçın nescının .,.. dar aız el suııuı.cl\tır. ocuıgu, ıçı yuımuşa- . . . . . . S bu Hinıdistanm en büyu"k mihrace- f F 
taım b . -=~"·im içı'nde idi. Zehirtkm, mıiık- ılk do'IduruJmuc: hama"'a ben~ bir va- rimizı BaJltıığa uia.:;tırabılecc'k kabılıyette . a . Değil yalnız ngilızceJ-i ransızcayı 

l'T' ~ c .... "' d ,.. · F k t b k" · t ı..:·~·· b ·· '-ınden M'\"Sare :rnihxaooslııin husııs! d ::n- '~ k kt d A <'" -n..d -t. mak medhuriı."l"tinde cieğil- ıttadla dorn.-. ... 0;an evwf.ıkiıne en ,.,...,,,,...., bir I e6~ln. a a aşve ·u ış e uULUn u mu· =-1 " a m'UlKemttnCı~ıı onuşnıa a ır. yrı .. 
lluu an ::sdAlll " sıı , 5uucı. J"""'"'" ıı::.L ,,_ ,,.. .. t• l t 1 koıınakımn ~dur • 
.lı: B .. l,,.,,.11,. mın rıe;ıci göııü~u. . ette aft1!aın tutaıralk bu d..:steği işe ıı<ı.aaza..:<trı uuşunmemış ı, ıa ır amamıştı. . . .. eski Yunan ve Latin lisanlarını dn öğren-ı 
uu. u ışı ~as vazry · " f • H' d:istanrla Ko~ fıllerı guden a- k Oksi · büıe nefes ~ meydan yatlkın e1.er dilkıkaıt ve maharetle ku lan- O. FliL"nıer tara mdan gerek bıze, gereıı: ıın me tedir. 

ka~ ~ ,geliJ-m'dU. maıl:ı<i:ır. .J:ilransay.a verilen mü~OO: ;adf;ere rnğ- daana derler... . 01..-uduğu koll'ejin ııugby takımının en 
Biricik çahşan ymi ka'lıbi idi. Düny.a~-a Uflki fü.c:ıma hususi bir i':ina ister. Has-- men, Ç€'.kıcr$1lov.a!kyaya vaki olan iıaıaıTUZ Sabuyu cırt.nya .. çı~ar.a~ .Mymre mihm lkudl'etD.i cıy:ı.moularından biridir. 

" .. , __ :ı;bl · :.-· · .. ..n. · ti]" .. - d f h ld k'" .. .. ,....,..; .,..1Jm,,L'fhı•.,. Gunun bırınde adanılan- B·~ ee1nnedun önce bu kaJ\b ibütun r..·= eıtın ta~ıarı bu şdkilld'e tıuıtıup taşınııarum bır u.;ı~- ve ıs a yıuzun en em a e ·opurmu~ "~· :" ""i'"""' • • • uuıuan az zaman evvel kollejin bil _ 
iki mıisJ.i hıila Mıy-ord'u.. Anladım !ki o bir niğ'i vaiidır. Hiç kimse lıastaıyı dik tut - buılı.man efkarı umumiye ile uğraşın.ık run ikamet eylediklcrı bar~k~ları ge - yük ikonlerans salonunda Hindistan ha'k-

• ,.;;+·· ··ı v• • • d k l'ı o . . d 7.ıerlken bunla:rdan bırınde ku9t1k ve çok ,.J\... 1nsan ikaı'.llbi idi. nmz. Bir yerden bır yere &-'.uru ecegı medbunyetın e a nıştı. nun ıçm e . . k .. .. Innu'd fovlkallade amlrayı celibeden biıı 
İşte nı1ıayet bütıün güç.liilk1eri yüild'en- zaman altına ywnuışacık bir şey uzaıt.ıibr. '.h;ayııettten dona 'kallm~ akın İngıil!iz h'aJı.. savim1Iti bır çocu gonır. konferaaıs venm.iştir. 
· :11-11 dünyıaırru.T..a k · t• · boomam . . ~,,.,..~ğun f cvlkalfide sevimliliği mihra- .. nnş, yıavaış yavaş h't:'ı yor, Ve 'bW1ıu uzatır en v.az?ye mı ı- kına tesır ~cek bır şey yapması Hizım- ""."".... . . . Bu kanferansta soylediği şu cümle 

geliyıor ve ışıkbaın, gü.rii1Jtıü<len yıamlıan- ya. anu sars:mamıyıa son derece dlkkat dı. oeımn n~n dıkka~mı :elbeder. Ve o~u herlkesirn nmıarı dikkatim celbetmiştir: 
ın ·:-ı:hlc~ kadoo- ynngun iılk feııyıad'l- ed']' saııayına ça.ğınr. Bır müddet sonra mih- y •• ış. ru · ı ır • K d R - cBen ço.'lt akıllı oldugumu bılıyo ., nı k~· . rbelk b' hastıad An Ben Avaan amarasın :ı usyanın a..s- roce Larıdrnıya giderken Sabuyu da ya-

cBeni ~ brrakıtm?> ~~~:ın ~L'i~-esıtE'. ~iıırn~....+i~· On~ keti yardımı olmaksızın böyle taahhüd- mım allr. Satbu bu seyahatt~ Hinfülerin ~' Fakat biz Hindıstanda cHep böyle-
nes:ı 6~"'1 u.:.uım Lt!l!lJ. 'I\ 

0-~ !il' • • • tıa """'"-....:~- ba- delilik -r.w: • • ltıb' b 1 d yız . .> * ·· .. .. · miz, ftjijy(le bir tclh- lere gırrşmamn m ••l.CU~ .sanğı V€ cııı..ıısesını ıs u unuyor u. 
Böyt?ece dağaın çoouı.lı::: ta'bii bir muhitıe f::; ~= ~~;~ Zava:Ulı 'bazıan ya- dlacağım söy1edim. Çhouğun bu ~~ynf:ti film kumpanyaln- Kusurumuz vardır. O da aklımızı 

gimnoz, ıbüzyük:l'ere ndı6us medeniyete n iboğu'lmuş gribidir. Sı.m'i tıent'!fiüs'le dıiri- Y8bı'Z Rıus orduları , Polonyanın. as: nmn deıiuı.l gou1erinc çarpmıştır. makineı?ere, fönne yatırrnadığımı7.dan 
adım atlar. Bu; tabiatin Qroyuıunda, bü- lir. Baza;rı başı kan bir.i'kmesbıden şc(klıni kor ve ıma~eme bakımından kahır bır Bu fillm kumpanyalarından birinin il'eri gellmelktec:llr. İşte bizı garblılardan 
Yiilklerin yaşamasını ve y.aşadıığı yere a- d'eğiştıiınmiştıir. Onu tamamllıe bir hast'a Almıan failk.iyet!i iarafıındoo ezr melkten müki'üırii ~~- ~tik davranır ve derhaa ayıro eden yegane ndkfu bukluır. Fakat 
c:Paıpte d'Jn1amnl JroTıay,ltaŞtııımıalk üzere ku- diye kaıbul etaneli, fa!kaıt büyıülk bir hıas - kuırtıuTun~ için tıam ~nde hanb mey- mihrace ile goru.,<muye başlar. genç Himt:h1er bunu bütün kuıvvetlerı ile. 

ru11mıuş bir ım.ıtıittir. t~ bemetnwmelidir. İhttli•yıa'Çlıan bir dıaruna yatiışmeyi umalb'ifötler. Sabwya kısa bir tecrübe filmi çevir • önieın.iyıe uğraşı.yarlar. Pek yakında Hill'ı 
Peki ya )"elli doğan ; dQğaırtken lbir ha- hasta ihtiyacı ~fl, ıgiııdalbdan çııkan ~ E~anıhaıibiye reisimiz bu dü~nıme • tRr. Bu arada mihrac2 tarafından kol- rust.a.ru:ra ~k olan yeni nesil çolf 

tattıan öbiirün.e geçmek gi'bi ihıaırikulfı.de Hk :mı'hi tesiı'ler 11'Dtında m®ıitine -adıapt'e den verilen söz SM"asmdıa Fran&ılcia bu - lıcje verilir. Fakat lkollejde çok kalmaz. şe~ yapacaıktır. > 

bir gaı;ytret sa.rfeden bebdk .. • Medeniyet ofab~ımek için a:k1a SLğmaz Wır enerji sar- hmmaktıa idi. Avdetinde kendisinin VE: İ'11k fi11mini çevir.mek üzere stüöyoya da- Sabunun peşinden bırçok sinf'.macılar 
011.a yaırcfıım için ne yaptı? fcden Oıassas fbir insanın ihtiy.açlııındır. n1ii.şaıyitler.inin bu i~ı bıışarabilmiye im· vet edilir. koşına'krtadırJar. Fakat 

0 
tahsllinı ikmal 

Çooı.ııgun dünyıaya- geliŞi; fenmi bir fo- Yeni doğaın bir 'bsbe1t gördüm. Bbğulına Sabıu İıngilizce bılmediği için filmde cdinooye kadar film çevirmek arzusun-
~-- :r.d z· kan ıbul!unmadığını ışaiet ettık 'et ine br-nl 
\A.dJVlnin başh baışma hedeıfi ollnınıı.ı ır. ı- hatlliıtden kuırtullur kurihıltmarz tıemen yer- söyliyeocği SÖ?ller gramofon plfığına ge- da değiMir ... Fev'kaHlde bir mevzu olur 
tıa insan ömrüıniin hi®ir dC'Vrinde; bu deki ban.yoy.a d:ailrlıırdı1ar. Suya koynnak imııntllr.acalk mu1kni sebcı~ v.a!r<i'ır. çirilir ve ona boyuna dinletilir. ve iş kendisini de alakndar eder i..c:.e dU. 
kad'ar rezarl, !bu kadar mücadele ve bu içiaı.ı hııiI:a eğoı'.er'kıen, düşeoeğ.ini scıren İşte o zaman hükfım·:t şaşkın bir .?ı,ılde, Elepham Boy> fihnini s-eyre~~ıemis o- şüınebi1~ni söylewJştir. Onun bu ce-

k.adaır 17lt.ıraıb'ta boğ'u..,.c::maz. bir insan gibi gözlerim kapadı, kollla - kuvvetli i:ş ortaklığım temin etmek m:ı.k- lanlar Salbunun, gramofondan e7Jberledi- vn'bı filin kwınpanyal.cı.n müdurl~rini bile-* rını, bacak1aırım geroi. sa.dile Rusyaya yanaşmak istedi.. eliği cü..ml]eJeri tekrar etmekte olduğunu bütün gayrete t;clirmiştir. Hepsi ona g{J.. 1:nSJ.tıl~; aınccm QOCUğıu tam manasil~ Bu. on~ın ilı'k korlkusuydu. acaba farlrotnni.şlC"r midir? re senaryo haızırJamak ıle meşguldür el\ 
~yahilfüği güın, anıa daha telkemırnill Loid ~' Sovyct Rusya - İng:.tere a- Film'ddki i:,<>i bittik\en sonraı S:ıbu mih- Faıkıat şimdiıyc kadar hazırlananları ken., * rasmda cereyan eden malUm müzakere-e1ırn:iş bir ihtimaım 11.e lbailcacalktrr. , f mıcen:iın Gtendisirrl ynzdırnnış dlkiıuğw :&-:ı- disine beğendirememişlerdir. Doğan çcouğuın dcrdlcmiıni dinıdinnıe Ç3 Amre ille ç,ocuığrı göslmrllleın i.'Limı.yıı bir- leri. İnıgi'Hzlerin S:)vyet tekd lerin~ na • 

~ eıtücfüne Vfyıcmada d0ıha yeni ye bMle öl~I100k i.şlıe-n~ h~ kendHiğind!en sı1 savısa!Jdadılclannı, bunlara verilecek vare dolaşmakfudır. Şımdi ise iş tnma - 1 taklık yapmak ıstemıyarlar •• İstemi\ r • 
ni baş1ı:mch: Çocuğun doğar &ğımaz y.a- or'taıy.a çııkıar. cevalblan gedktirdikerini, nihayet İngil • mUe çıkan.aza givmi~ bir durum .arzetmek-

1 
lama, on~a oynamasın ar, ve heps. ber .. 

~ yaıtl:nı~ yer ısrtılıyıo:r. Yeni e- Anne ı.rtü~? y.~tınhr, kınnı~a~lmaz. tere hükUıne~~in dünyanın" en ku~et.li tedir. I ta~, HitOerl.e Mussoımiye gönderdiği .. 
~ıC: şillteıer yapıldı. Istamır ıs:truunaz de- Oo:u'k· .. ~~nı rahat'SlZ etnn:sın diye u- askeri dev'Jcti lle konuşmak uz_erc.> bır ha- Bu aTada Danzıg yavaş yavaş Nazi mız ımuraıhhasrarla, Rusyaya yolladığırru'.!I 
ğİ.ştJ.Iikfuileookıler. 7

.aga götu~ulr. Yalnız ~ saaıtle- riciye katibini Moskovaya gonderdiği~i müstevllisi tarafından yutuimaktadır. Ya- mümessil arasında sevıyc farkları göze .. 
. Bu aTa.Ştrnmaıı.ar sarı derece mtiıhim r~nd:. ann~~n ynınım~--g~ti_rıhır . . ~er g~ anla~ sonr.a makalesine ezcümle 'kında Ra.yhin içine .girecıcık ve Raıınlbnrıg t<:re'k M:cGkovayı ta;ı,kir etmesin er. Bi-a :tlır tekenmnülıün, büyü'k viodiaınıınıın QO- t!irllışınde tistu başı değiştiııillir. cıciler bı· «Mı(le devam cdiıyor: mtxi n ..... ,n...;.... esaSlı kısımlıanndan bi.ı-ini Soıvum- Rusy d''·•ftt" ı · · ·· • ;ı;,,. • ...:ı · .,,:_ B ..,...ıı.., • .M"'~· ~J"' ~ .A\.cı'J" ..... ' J"-• ayı, truı.u o cı-ın ışıne ya CU6 .u aırı.Tamaya ~ tEkeanmrüLü~ ciler gıyumLU. u, ~ annenın """'6"'rur t.,..;t,..;ıl ed ktir İ 
nü~ l1mnü bir d :ğu y.atağıın&.n fırfumasma, S'ÜSle- c\Bir aydanlberidir ki, bu katib ufak te- ~ ece • nyaıbilecGk, fakat Frans-ı ve ngiltcre im .. 

D""" z başlangıcıdıır. •. ~ ~;z ı·ne benzer. fe:ruıüalfiarla uğ.raşıp hakiki bir terakki e- Hü!l'asa Mister Çember]~, Lt>rd Ha - paratorlJuldan için çok feci olabilecek blı! 
"6an çoouğ.a g&ıtıerllecek ilUına onu o- nıp pusıen:ıT1€'S A ll:Z-ks s· Joh s· R ·ı .:ır:~'lt.x.ı.. .. '"'1...1 :ı..:ı· . ~ ık.aırşı konmuilctnn, _ lkliniklerde (Devnmı ıo uncu sayfada) seri g~ksizin Moskovada avare u • u.A4 ve n- n un.on usr.a ı e or - uu"FMl.UU&' sıın.ız..ııyeul ırız.> 
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HATAYDA YAPILAN TEZAHÜRAT Çocuk terbiyesi 

• 

(Baıtarafı 9 uncu ıayfadcı) siT eder-. Büıyıüğlin ve ırlkıın ~1ame'!ti rüşey 
BElbelk. kendirden bU)'(lc ~ gibi mm, ~ hayatındadır. (Buın.u rurtık 

banyoya sdkul'llt', kun.ı1ıaıur, ~ur, bi'Dmi~ ycik). Şu ha.fde nasıil oıhııyor da 
putralımlr. Bu da armenirı ka.Ekrp banY'>- doğum; hay.atın en güç ~m butı -
su.na kaıd3I" yürümesi. orada uzun urı.:un r&n'l sayıı.lrruyor. 

tuv>a:let1ni ~en ~ çene Çoou'k: dnğmadarı önce her tüdü saT -

98llmam dıenııe(lrth'. sııttıdan ve hararet değışilklliğ'iru:fEnberl, 

Mama saaılıierlınıdıe çocuk: sa.mrlb roI" - srrf kendi rahatı için )'13Mtı':anıış ~
sıila ~ getirınr. Bir lbhusanın nis ~ 0000 biır m:ıyim içi.nde yaşıynnfu. 
büıyiiat bü- 1blaaıtada yeırıdt yemek batı - Oraya ne bir Şk, ne de bir ~ ~ti. 
rıına yQ'ta.ğıını hım'k1p. lkötü m yo'lkbn oto Böy'le bir yerden ha~u çı'kıtı. Bu dWvya 
midb!.'l:lıe gıeçmmf gibi.. değiştiımede 1rutlxtğa yavrusu glıbl isti • 

!BeŞfkıten çikmlan yavn.r, anınesine gö- haleler .gıeçimneıdi. Ses oodir işı"tmamiş ku 
ıtüırenin ~kadar kaldınıllr. ~ra ~ ziyıa 1'l!edir göı11neııııfş ;nazik g&Lle
eğ!Dm. annESinhı yanma bll"&kılır. Bunun rile büıyülder ~ atılklı. Saımıntı 
ne~ anTamafk için Ioh~ o biln:Dyen vüoudü şimdi onuın narlDUğine 
h:a&ta batile 'kmıtıdü b<m* biır asarısör- hüınmef.i ~ ~~8erin 'kablı, dtty -
efe lbtr ~bir ydtan inip 9J!loa:r fa.ıv.e - guısuz clM!ermin OOrnaısım tadıyoır. 
diniz. K~ ~tiği ıztır® ici dün:ytı aımsın· 

Büıtnn btmbrı armedm ~iyemediği - dıalki te7.adidan ibaret lkalsı... Şdınwfiye 
rmz hatie nedarl ~ hoş görii'}'Qr1lz? kadar mübınıaıctiyen dfıı!aıren be!bek: 
G(eya QCX:lJ'k kendini bi)nıNrrliş. 72\lk ve şinxli birdenbire kenefi güciie doğmanın 
ız1nrallıı f.aırlke.tmemliş. Şu ha!ôe kendini ynrıgunl\ığu.na da kaıtlı<mmı~ meıobuır .. 
iJfilniym hMt'aı'!ıaıM göstıer.Um tanw..yyüde d!U'r. Doğar.ıren 8rerniklerıf bUblııine ~f -
r.e ~? Fennin ve bbdn d'i&llm4inıe yor gibi sı!kışrr, sikşır. Ve o lbm? o m'1t· 

. değan şey; y:arttsn ihtiyacıınm sezili§i de- lak is'ı~:atl'e b'u hariktimde d~ }'Ol"'" 

ğil keıvHsldir. ~ tezadilh dqxidlıu gelir. U · 
~r. bu meselede haü çıbntyaı im-~. ço'k lll'l1'&lnrdan gelleın m.Ukad· 

kim yokıtur. <fes w ynJou gibi ... 

Medıelliyet tdl.iın.de bir Msıı1ıa., hıa-yutın Ya.zik ki biz onu anlıamaıyız. Bizim için 
i1!k: devftslnde tq, bıiır saıyt.a var ki: Ora- o; bi:r insan değlld.ir. ~geldiği va
yıa imaınm i1k tiiyaç.Jm hılklkında bir kit ~ bU:ne,ytlz. Hnilıbulm y~ -
şey yazan~ Çüııiül: Bunıtan tıet - rattığmmz dünyıa onun o?aoalktu-. Bu el n
kik edten btıı11u.nanamış. Bunm teaübenin yruyı o devam etrt.irece'k, o ~en 
~şu bakik-ati her ~n biıraz da- d~ büıyü~ rer.aidti!ere uı1iaştıracalkıt:ır. 
ha iyi kaıvıro<mmya ımxfuuıruz: İlık yaışlla!ın Fakaıt garibdir: Düny.ccya gelir, cliİin\Y'3 
(iha'tıtA dbğuım&an evvelki devrenin) r.a - onu.Iidur. 'I1anıyan o'hnaız, evin~ gelir, ken 
~am insaınm 11:1ütün haıyaıtme te - elinin olanı" ar omı kal'Ş'llamn.)'11 ~. 

Doğu vapuruna 
muvazene temini için 
780 ton safra lazım 1 
Aılmanyad.3 Bbn Und For teı:ıgah\a -

I1l!l1k:J!a, inşaatı ikıma.l ed i lıen DevIDe't Deniz.. 
yıo'lil:anna a.id' ~ vapuru 5300 tı<duk -
tıu:r. Deviır w tıesımı :ınuaınie'lesiru:le bu -
?unnna'k ürere Almaırwyıaı)"Cl giden heyet.i-

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUl.;U 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
.AO. 19,74 m. 15195 Ka. 20 K;:-ı 
.A.P. 31,70 m. 9465 Kc.:. 20 K:~ 1 

miz, Do{cu dlerfrııe inıdiniH€i esnada hay- CUMA 28/ı/39 
ret içinde ~ardl!I'. Çıiin!kü ~ de- 12.so: Program. 12 35: T!lrk mfiz1ğ1 - PL 

13: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro
nd:ıme anıüvazene temin eclemem'i.ş, tir ta- loJt haıt>erlerl. 13.15 - H: Müzik (Beethoven
mfa sa~, Doğumun !Wvıarı.ıeınesini Plano konsertosu No. 5 - Pl.) 19: Progrıı.m. 
~ edebi.lm& için 780 tnn safra iiltve 19.05: Müzik CMelodUer - PU 19.15: Türk mil 
edilmesi l.bmı gel.ıncldtedıkr. Beş b!il üç zlitt (Fasıl heyeti.} 20: Memleket saat tıynrı. 
yüz tx:lnlulk bir gemiye 780 tbrı safra iınve ajans ve meteoroloji h:ı.berlerl. 20.15: Konuş
~ 0 ge~ h&s.s-af.aıın:l8'111 b'irçoğıunııu ma. (Haftalık spor servf.'11.) 20.30: Ttlrk :nü -

. . zt~. 1 - ......... - Hüzzam pe~vl. 2 - Sadl-
kıayfbie'tl1fmnek dıemekbr. De~11ıan u - Seglh şarkı: Ruhumda ölen. 3 - Zeki Ar1f-

Şenliklere i§tirak için uzak tmesafelerde.ıı ~ !köyilü TWk ve Arab vatandaşlar 
rmmı mükl\irliiğı(lne k~ hilctiırEn AfL Seglh şarkı: Mızrabı bırak. 4 - LAtıf ağa -
manyaıda~ hJeTeümtz «madmı alaıoak'fun SuztnAk şarkı: Benim yarenı gtbi yııre bulun 

f Trabzon uaıMeuinin Möu oanauırı arı l 
ceva.ba mtiızaraı beı'kllernEtieclir. maz. 5 - ......... - Halk türküsü - Ernlnem 

sılada yas tutup ağlnr. 8 - LAUt ağa - Hlcaı 
Tirhanın sürat tecrübeleri dün yapıldı şar:kı: Niçin şeb tJı seher. Mustntn Nafiz - m 

• .. caz .şarkı: Göğsünde açılmış. 8 - Ahmed Ra.-
Mcntn hattına tahsiıs ecl'ilen T:ınban o- sLm - Hlcnz şarkı: Can hnstnsı:,·ım. 9 - Ar· 

ni.imüitırlek:i Sdı. günü Ment.n Mtta sefer- ta.ki - KürdUihicazkAr şarkı: Artık ne siyah 
lıeııinıe başlcy'.acaktıı.r. T1IIban on iki l*1çulk gö2l1erlnin. 10 ......... - Kilrdlllhico.zkAr şarkı: 

Trabzon (Hususi) - Yaz mesaisine 
prograntlı bir .şeki1de baŞlıyan Trab
rron Halkevi bütün kudret ve kuvvetini 
en ziyade köy ve köycülük üzerinde 
teksif etmiştir. Halkevi köy ve köycü
lük üzerindeki faaliyetini arttıra'bil -
mek ıçin muhtelif köy gezl1eri, ve köy 
panaYırlan tertib etmektedir. 

Tra ron Halkcvinin bu çalışma prog
ramı diğer Halkevlerimize cidden ör -
nek te>ş'kil edecek kadar yerinde bir 
canlılık taşımaktadır. Kı-:a bir zaman-
6-ı Ha kevi baş··rnnlığına getirilen avu
k t Crmal Karahan Ha kevınde mun
• zam bir bando teşkiline muvaffak ol
--ıuş ve köy panayırına Evin dokuz ko-

mitesinin de iştirakini temin etmiştir. 
İlk defa olarak Zefanos k6yünde ter

tib edilen bu panayır civar köylerden 
gelen kalabalık bir halk kütlesi iştirak 
etmiş ve evin dokuz l<omitesi birden 
burada faaliyete geçerek şimdiye ka
dar muhitin hiç görmediği ve orijinal 
bir şekilde köylünün hem kafasına, 

hem de gözüne hitab etmesini biln1'iş -
tir. 

Bu köy derneğinde Halkcvleri mü -
fettişi Behçet Kemal Çağlar da bulun
m~ ve köylülere ~'k heyecanlı bir 
konferans vermiştir. Temsil kolu tara
fından Himmetin oğl.u piyesi köylüye 
gösterilmiştir. Sosyal yardım kolu has-

mil ümrı!nden seyretmek Qrzx,re ısmar - Gilller açmış bülbül olmuş. 21.10: Konuşma. 
Iamnıış. fcik.a.t teoriibelerde on beş mil 21.25: Neşeli plMclar - R. 21.30: Müzik (Rnd

ooyırett41f gö~Jir. Geminin süraıtini yo Orkestl'll8ı - Şet· Hasan Ferid Alnar.) 1 -
Schubert - Bitmemiş senfoni si minör. 2 -

çoğıa]+.ımak için bir kıazan ilave edi'.funiş. E. Grieg - 1 inci nnr Günt sfiltl. 22.30·. Mu''zlk 
aadlıaırlMl '""""; lfl\ lı...l/:ı<:, kamıara adedli ... ~ 

n~·-'.ı (Operet pa.rçalo.n - P].) 23: Son ajans ha -
~tııınnıştır. berleri, zlrnnt, esham, tahv11A.t. •kambiyo -

. Tmihan vapurıunun .ı;ürat troriibeleri 
dün yaptlmaştr. Büyülkadı.~ kad.1ar bk
cıevıelıAın yapmış olan Tııhaııın mubve -
fu1ere t:aanaırrıen u;yıgım bir t,ddlele cırld\ığu 
g'örfilmilş, vapunm her tınm taistıt. tec-

h'i2ıat w sürıa.ti matlıTha muvafı'k ~ 

tır. Bundan baŞka V2.'pU!run akıntı a~ğı 
w aıkmtı yıufkıan seyrıi dle dümen t0r1ti -

batı. illJalle'W"a. lmbiliyet2 sayesinde mu -
vaf&!kfyetıi d!Jmuştuır. Vapuruın silrat 
teorü!belerlnde, DeniZ)'k>&n tıınWm mü-

üü İıbrahiım Kemal Ba(yQima, muıavfui 
Yıuısu:f 2.rya Ka'llnhtoğl~ Denfaıynllan iş-

Letıme müdürü Nasu'hi, ens;pe6ctör Mıusta-

fa, ~ ~örü Nuri, liman fenı 

nukut bors:ı.cn mat\ 23 20: Müzik (Caz -
band - Pl) 23.55 • 24: Yarınki program. .............................................................. 

Bahkesirde kinin satış,arı 
Balı'kesir (Hususi) - Sıhhat Vekaıe

tf de<vllet kin.ininin satışını İnhisarlar Vc

kA'lltiın dıeıvre1ımişti. Eskiden bayilerde sa

tııl:hğı hal~ şl.mdi şehlI'<fo hıç bir yerde 
satllin.am.atktadır. Kınine snıtme mevsimi 
dlan §:tı aylarda çok ihtiyaç görühnekte

dir. 

Nöbetçi eczaneler 
talarma 'bakmlş, ve iıAç vermiş, kü - heyeti ve Denizyolla.n f.eın h:eyıetıi haz.ır Bu gece nöbetçi obn eczaneler şun _ 

tüphane ve neşriyat kolu tarafından bulı.ımm.ışJlardlır. lardU": 
k.öylülere -parasız yüzlerce ~zete ve .............................................................. İstanbul cibetindekiler: 

mecmua tevzi edilmiş ve bu gaz.eleler ••--==-===-==::o:========I•• Şehzade!başındn <Üniversite), Eınbıö -
her köylü tarafından kapışılmıştır. Bu OOYÇE ORIENT BANJ nünde <Yorgt), Aksara.ydn csanm>. A -

f\ lemdardn <Sırrı Asmı), Beyn.zıdda (Bel-
sene kÖy mektebinden mezun olanlara kıs>, Fatihte <Hüsameddin>, BaJkı.ıttö _ 

Halkevi burada merasimle diploma Oreadner Bank Şubesi yünde <Hll~>. Eyü!ıde CEyühsultan). 

tevzi etmiştir. Bu civarda tbulunan bil- Merkezi: Berlliı Beyoğhı cihetindekile:r: 
tün köylüleri bir araya toplamak su- i">tJ.klô..1 caddesinde <Galatasaray, oa-
retile dernek kuran Halikevi bu ara rih> • Ciımhuriyet caddesin.de <K~t -

Türkiye ~ıbeleriı ynnl, Flruzağadn (Ertu~>. Ş.l.şl.lde (A-
halkına bandosile, davul zurnasile em- sun>, Taksim.de <Kemal), ~ta 
sali görülmemiş bir bayram günü ya- Galata _ İstanbul • İzmir mali Halid>. 

şatnu.ştır. Çok iyi bir netice veren bu Deposu: tst. Tütün Gümrültil Boğadçl, Kadıköv ve Adalardakiler: 
derneklere Halkevi devam edecektir. Kadıköyunde <Yeni Modaı, Üskilrla.zı. 
İkinci köy derneğini Kireçhane k6yün- da Ömer Kenan), Snrıyerdc (Oslnnn), 

de kunnıya karar vermiştir. Resimler.. * Her türlü banka iıi * • l '"'"A-d11_ı_.ır_d_a_<Ş-ın_asi __ Rız_a._>·-----·-' 
köy bayramından intibalardır. •1==============1• . 



Romanya Kralı geceyi 
limanımızda geçirdi 

Velfa.hd Prens Mişel Bebek scıhillerinde yatın Boğazda seyrini takib ediyor. 

Londrada hazırlanan 
sulh planı 

Sayfa 11 

Türkiyenin en kısa 
boylu kadını evlendi 

(BaştaTafı 1 ınci sayjada) - Aslan gibi adam! 
ya evJaıe ~ değildi. Bu tıarefın- - Peki ge:Jn hanım neres&:nrle ka~ıyar? 
da şaşılacak lıiır şeya yok işın.. Faıkaıt bu - K:adm klsmısı ebbe~ erkeğin ya • 
90 sınıfilm lboywnda insan ~atün.i an~ ruında claıha kısa gözüıkü;r. Aıncak b:eihıe 
cak yüksek ~ ~inı!:iik ..ııSiGnı?iinle- geliyor. 
mıe be:Jme bdal" uz.a.nıah1.iİilg;i lıir erlkak- O k.adla:r saşır:mışım iki, hayretim U21JD 

:ıe ev!.lenııniŞtı:r. Bütun USJ..""ildbn m<!~ sürdüğü için kadıın.cağıız üç adını yürü: .. 
eden düğuın din. d1a\'~J:o.. dnvetSız ~ müş bile ...... rı'lmsmdı:ıu scs1ood±mr. 

'k.aiıabaJıJk ıbi.r mis:ıfir ve meraklı kütfusi- - Damnd neci? •• 
.Alman nazın . lngiliz nazın nin iş"~ yapılliı. - DHavür Efendi ma? •• İ!lşaat us'!.asl •• 

Voıtat Hud.son 90 sant~ şu. bo.srnacıfüırın önünde- - Gelin kaç yaşındıa vırur dersiniz? •• 
(Ba§tarafı 1 incı sayfada) li bil'eli mıe!Ire kadaT boyiile Bayaın Ra - - İlfııhi oğluıın, bir karış imanın YClfl 

tiğini, buma mulka'bil de .Anımnıbırm bianın reı duvolk takacağını, o nrimrıncık mısır bel:lii olur? 
eil~armı istedffiklel"i.ne daic biır vüwdi.Tıe, iri apmı 1roUımda kd: uga. gj.ıre- Ben dönıerlloon. di.iğün evıinden çıkan 
şayıiamn Oe)"Delmilcl .sıi)'t!Si mahfcll~ oeğiınıı dıuyan.la;r, bikhk lbilmedi.k akıın ~ .kruabah w n iki misli, Ü$üdaıiı gelini 
dd.aştığını kıa'ytlet.m!işler, bınl3 m.\lk"cıbil km ç.m~ , Tc..'btV.çu sdkağın -~ lkoşu)"Ol"d ı. 
İJııgiliız başvelkili ~ böy1lle ıt»r halblerd küT- duJki dügtiın evme gıtmllŞJ.er.. .M'adomki minimini Bayan &bia, kam 
liy.en 1reddederdk, ıhıükCımetm resmen b6y Ben, sallı ibi kad\.lr ihtıym, dÜllc,"asın - maça b'- isi ık.adar ka:bine Bay IY. ·:verin 
le bir ~ ~ gayri ıresm~ bir su'.Jh dmı bezmiş bir havya.nın çektiği aırollXı ile mulha;ıjbctini sığd1nnış~1r. Niçin şaşmalı!. 
te'k'lifinde bul'uıomadığmı Avam Klamaıra- düğüın evinim kap1sına geldigıım zaman, A allı bir yıastıikta koca!fsm •• 
sındia bi'kliranişti. Ha!J.bullti., Wyle tm' te - sdkağı bir ba,y:rom ) i halimle bu:.dwn. 0..'lllar erımi§ muradına .. 
şebb'ilsilaı ~ki olduğu, ~\YQ ödünç Bir dıafa ma:hı<illenin ne kadar çol\ığu ÇıO- Nusret Safa Coşkun 
verme plfımm İ.nıgilicleııin danmışıım ti - ouğu va-rsa. kçıya. top1anmış'lardh.. Çoluk 
caıret işleri nazmı HudSOlllln h:arl..ırladığı ç.ocuığu gö.ııünoe. donldunm:aCJ.'11a1r, maCU!ID
an laşılim§tıır. cuk da ~ tıa.ölialarmıı iru:linmişlliırdi. 

Nazır, bu husustıa Daiıy Ex.~ gla7.e- :sın lrucağmda, ikisi eteğinde ~le 
tesine şu beyanatta bull~ur: alı ~ ma.m.ı mor. uzdktan gelen m:irofir-

Refik Saydam dün 
Darüşşaf akayı gezdi 

- Bu tıelklif bir J13tlşt.umaı. ~aşma ıer, genç. süsl'ü, dıudaik:lrou çinıgene pom- (B~tarafı 1 inci say1a.a.a) 
teldl!ifi ~ğildi. Almanl~n sil~zlanma- besi (pGIIdcm siklamen) rengiınde ~1 beler tarafından lrnışıi:mnnşt:m'. Bir mfi.d.. 
sına bağlı. şartla muallak b1:r p.ı~ Al- royanlo.r, lxıbaıyani ihrtıiyarlbr. bir bır pe- det istiııahat edildikten sarını Başvekil 
mıaınya sllfı.hsclaıror veyıahuıdl ~an- şine Ta'butçu ~n dik )akuşumı tnr- mektebin yatalrlıane. litbora:tmrl 
ma işinde ıba.şa geçerse, S31layiini düZl?'lte- maruyorilaroı • .ArohJ durıuıroa, lberıi yük- ~e ve jimnastik silim a::..!:: 
biı1lmıesi için kendisine yanban edebiliriz. lü bir hediye ile gclnıiş :iüıb:ml'ı hlr da - tir. unu ~ır 
Bu da d'ÜaltY\l sulhü ternfun edild:iiktaı- son- vel!li diye sandıilıar. BEr ~ dl'duç e-
ııa dfu:r. v.in martf.iv~rinden yeni pikııkııro tnş 

Hadise şöyle cereyıarı eöniştir: ç*amn garib seı!ter dıışan ctBŞı. 
Geçende Mareşal GOOirlg y&kıaı arka- - Buyıwaml'ar efmdim! .. 

~lamndan w Aiın:m fktald' l'l6IJ!lreti F~t ben cbvetli samllıp. içer~ fu-

.Başvekil me'lot:e~i tetıkiklcmi eh .. 
fıında bir mulhar.ririmi7JC şumlan OOJ:ı'e • 
miştir: 

- Mekteıbi geroim, gıfudUm ve beğ'enr 
diin. 

lllEfTWrlarıriiaın Her Volim biır kmlemne yem meydana çı!k.tikıtaırı sonra bir }'llğın 
~·Jesile Londrada buloouıyttrlu. Be - k.amnmı gaaabma uğramarun t.ev'lid ede-

Prens Mişat sefirin ikametgcihında. niıml!le bir nôlatkıa.t talE'bılınıde lbufond'u. O- ~ neticeyi evvelden hEsal:Jll!ıya~ ~ 

Darü~akaya bir cle kız kısmı ilave 
etmek istiyorıuz. Şimdilik seksen bin li· 
m temin ettik. Yaduaıda inşaaıta başlata• 
oaığız.> 

Dost ve anütrteftkı Rom~ kımilı ma - J.aın genç velia.hd, istasyıcmdan 9JkWttıan raın Berlindelti vıazife<;i, lbemm Londra - bi'.lilrah t.Eşıifatçilik y<:pan ~'Wla: 
Jesı.ıe illtinıci Kıarolu. bam.id Wunan clıı - oonıra doğııuı sefirin ıikıaırrııetıg! gitmiş dıaJd Wı7Jik ve mıermıırt)Uimih ayııidla'. - Ben misafir değilim, dedim.. Gaz.e 
çıat'aruh ıyatı, dfuı. saaıt 11,50 de limanun.ıı- ve salbalh knh"'31tısıru bahçede, .ae.f.rurct - Buluştnik. ~ tiıoall"'etten., d'ü~ :ilktısıdi - tıeciyim. 
7.a muıvasalat ettmiş ve DoC!mıaıbahçe önüm- ha~ ve kcnsıolan.uık «lineıle biri~ yıa.tınıc!a.n korııuştUk. Her Vdlf&t, tiıııa Al- S&ziiırnü bitinmed~ muhGCı.bıım ru.rat-
de dıami!rllemişt5r. ·.a.pnuşt.ı ma.nyıada y:üksdk mev!kide lıt.ılumıan ııi~ ıe gmüye dlönerok, scıfudn ka.ybo'ld'u. 

Da!ha evvel, Avrupa eksp~1e İ'Wya- ) Prens r~işcl, bilMıt:ı.re dlnına'billc Be- ile kendisiınin. Almanya ile İngi~ a - Alhıh, AI!ah ürkütecek lir şey de~ 
dan şeıhTimize gelmiş buı!ıuınan IOOm~mıya ~ ıka.daır bir gezimi yıapmaş ve i1ık de- .r.asmdarkıi beynelmilel ~· ~ıf - lemooıiştim. B82ll yerde olduğu :mttsi'll'u, 
vıeliıaJıdıi Pren~ Mi.şel, oorafbeTıind'e Ro - r . .,.;)f.; ~· • tnblii .. i - ~:kadar bu derece tehltkeli bi.T şekil a~ burada da gazetedyi eşrefi nınhlfıkattbn 
man f a zıyaınet e .. ""8. F .......... lZlll guze ,~~;;. ka-......ı.: ,;ı_ .... ~ •• -,;ı •• ıı..1 ıy.a se ini Stoytm, 'baŞklomsciloo l.J.ıll1a- i.k'erinıe lranşı 00,yUk b'i;r ıa1Ak.a göster - rrııam!!§ o uuıo~ ucııcalunue 'U.1,_U.'Ulm.l.UA a - saymad'ılar nn ydksa? •• 
9eviç, :>"lVCri ve diğer matlıyctli eııkfını bu .. miŞt.ir. rmı anJaıtıt.~.' ~r çatnışmad'an. ınıfil~ fe Bir daJailcıa geçtıi geçımetli. yukıand~ki 
lu.nduğu rurlde, Romımıyıa sıefirinı!ın A - . . . nıa halde üırllciiyıoırdu. Lomirny& ~ - kadmler GrrulWldan ~er aşağı merdi~ 
)'laspaşada:ki i'kıametga..'mı.dam doğlru Dol- Majeste kıral1:1 ve prıemm zıymıet.leri dendleırl İngiliz ha.Mcmıın ooı11fieşmi.ş tama- siz ~ baŞI.adı: 
Inabahçeıye inerok, kar.ıdıilerin€ taJrsf:s e - t~maa:nerı ~ mahty~t.e oldluığumdam, y.üllerindeın 01de ettiği nelıiceler bu ka - - Gül gJbi tare <1€, teli ile, ~ile 
dilen bir nııot'örıle cL~fanıh j'l<!İılll1ll git- lıiç bır merasmı yıa.pılmaanııştıır. Kral ka- naıati kakleştirmişti. elin adamına göst.eri:Tir nü? •. 
iniş ve iba'basma mülakd olmn.ıştıu:r. I r~ya ~ır. Her Vdltat şu.msıırn açıı'k olamak anlat- - A, vallahi !kardeş, bu dluır şey db _ 

İst.antbul! vıaıli ve beledi~ reisi Lfıtıfi Oglu Prens Mişeıl dle ıh~ Un~~ - mak istedi ki, Danzi.g b'iır hOOble veıile ol- ğil... Bir de ismimiz, resrmmiz bu yaştbn 
Kam.ar da yata gide~, Mıajrot!e kralı~- mıızdan ayıruıld:ı!ktıan sanıraı, ~ den.izine sun olınesın, bu lbullman, D.aınıig mesele_ sanro .g~t.e'Jore mi g~lc! •• 
l&nla:nu~tır. Vali. Im.ıalın nezrl'i.ın.dle cm da- ve Y'llll'ınlil sulaırma kad'a.r glJdeoelk' olan sinden daha mülhim ma:hi~ır ~ l - _Kız, sen in aşağı &maz, de •• ~:t 
kiiı'ka kadar kaldıktan sonro y.a'!Jta:n ayrıl- kral Karoluın, dön~e bek.mır şcıhri - rozlıdıT. gibi ÇC'Ilen vıar. Hiç namahrem ~lir 
rnı..,.1bır. Yıalnız sefir StıczyC<ıa, öğle yeme - mizde k>VdSdkıui ederek, dev.let ırdlcalimiz- Bu ~h!Ukcli du.nımu t.eessi1ı:f!1e k:arşllı- mi ıiıniş! •• 
~de kııa'.l ve Pro!lS ile b'i.rliUdtc b'ultm - le görüşmelerde bulunması ~1 - yıa.n Vlolltat. siyıasi güç!üklbr beırttıamf ed1- - Ayol nasir dıa dlıj'mUŞlar? Bu ga~ 
~Şbur. dir. l.fr. ooflmez, dünyada uımumt refahın baş teci1:eT ne kula,fı Itiıişte msanlarııruş.. 

Sabah muıvas3J ıtında vol'imfz ttı:mfm- Kıralı ham!I bulmıan yata, bir lb:mıan- g~neceğline i.namna!kıta iıcPi. Derlkro lbir ~ vm tı.sa: 
dan Sin'keci istasyarı.u..."1ld'a sel.J.mlanırnı.ş o- y.a muh!rt"bi refaıkıat etım.E'ktcdlir. Ben, keDdıSiıne, İn;g.Ut.t>nmin de.nıi.msıırnı - Amııe, gareteci ne :biçim şey .. indir 
lı:::::::::::: _ ınıımıle'ket1orir.ıclen hiç birini feda efımeğe beni a :$, göreceğim! .. 

"Türk ordusu her ba ··mdan mükemmeldir,, ;;~ !'::".'":.:ı0=i:::ne·aa: ba~;,!~~ gönneden, t<şrifaıç, 
ta . . tB~r~. a!ı 1 ınci smtfada' 1 le~i~! .ve .dolayısile umumt sulh.ün te-
h<'SJnın motoru ıle fstanbula geçe - ı mınmı alakadar eden bütün meseleler 

l'<>~! _ Pernpalas oteline inmi.ştir. hakk nda ya.pmış olduğumuz müzake

~O le ye~e~n.i Fransı~. bü' ilk elçi::.i r~l~r, he~ huc;usta tam bir görüş bir -

1 ne Massııgl nın mısafın olarak sc - ı .ınle netıceJenmiştir. 
a~.thane binasında yemiş olan heyet Türk ordusunu her !bakımdan mü -
~1 1 General Hutzinger ve diğer heyet kc>mmel ve bütün tasavvurların fev -
azaları -· ··t kılb h' d h .. ' yemegı mu ea şe ır e, Bo- kinde olarak, asri bir suret~e organize 

ııçınde 'Ve Adalarda bir gezinti yap edHmiş buldum. 
lnışlardır 

Ge · Çok, pek çok memnun kaldığımı tek 
.,~ neral Hutzinger ve refakatindeki rar tekrar sövJemek isterim. 
~vat ak w • • d h • 1 " tak ' . şam yemegını e ususı o a- Hakkımızda gösterilen misıa.firper -
~ Yedıkten sonra, gece saat onda wrlik ise, 'bizi re\•kalftde mütehassis 

11111'llı>Jo? ekspresile Paıise Jiareket et- etmiştir-> 
slerdır. 
1 tantb~ , . Generale refakat etmekte olan Fran 

a1Yıkt Komutam G~meral Hahs sız hava atac;:<"Si de, ordumuz hakkın -
11., 

1 
.a.y, Fransız 'büyük elçisi ~assig- da hayranlığını beyan ettikten sonra 

&ske Ç!lık ve konsolosluk erkfını, In'!iliz demic;:fir ki: ' 
erı ataşesi albay R06s ve dii!er ibir- . 

~k tanınmış ze t Fr 1• • ı«Bır ask.er hayranlık ifade ederse, 
\> va ansız genera mı . 

e heyet aza] s· k . . t artık bu kanaatm ne kadar derin ol -,._ arını ır ecı ıs asyonun- w • 

'4<l Uğurlamışlardır. dugunu takdır edebilirsiniz.> 

Generalin beyanatı s· 
ll'l J.J.areketinden evvel Türk ve ecnnbi ıy~set a '" minde 
lıeatbuatı müm€'SSillerile görüşen Ge - (BC1$tarafı 3 ndi .<ıayfadrı) 
ll'l~u~utzinger, şu beyanatta bulun- ~~ kooaı:r mühim bir .m\ka'ker<>yü bi?' 

Atn'k İng:ı :ız nazırı kımtli şahsı natmma nasırı 
de• ardaki 1ema<ı'anndan f"v'k::ı1a- y p.:!ır? Bu ndktayı anlamak ~- Fa
ları ınernnun cllarak ve crü?:el in•'ba - ka İnr,'lliz JXl ıaırnento n-.ehafillınin heye
lsk: . ınemıe~etime dönüvorum. Türk C2il1ma r~ kabıne rcisi.n'İın sükfıne
ler, ~ erkanıle yaptıf.ımız "''>rilsme - tin:i bo.,,.---nıaırn sı gösteriyor !ki bu işte P<'k 
ha~laıı . .memleket arasır• • mevcud ıını.'Da.şıThnıya.n bir müphem taraf varoır. 

İki hır kat daha takviye etmistir. ı C . JT> ,G 
ırneınıeketin müşterek menfaat - ...Jelun UC-aaı.n L.,,mt.?ç 

bu1una.n &rooıirnin geri wırilrnesine şanu-n _ Efendiau maalesef gelin hanımı gö~ 
o'laıcalk ıbiır anlaşmayıa İnıgıil~ işti.mık rnenfae :irrikıfın ydk! 
ec:Llı'.'('('ğiııd saınıımwrum... - Paki, btz de gelme ba.'kmağa gel -

F1 t bu miirucü1leri ~ e1ırrd. için :rnedlk. Yalmzsireroraoağım4:Jliritaç.suale 
tek =K ihtimal:fte.ri mi.iz~ere etıük. Her cevab verir nUsiıniz? .. 
V.cf.+ı:ıta sım ~ nr:;.ımı..ınıa. koırmştıı.ııf!llı - - Ol maz, zira gelin gazeteye resım.i
lT'ttı aı01klmn ım~ tzanı <"ff1 ·on. Sonra Nrlik- nin filan geçrnerlm ~1yur. tnmn bu! 
te su pı*11 hnzırrlaclılk. B.. ~roa maddele - Bel.ki kocası lruAranıır. 
rirri söylilryorum: Şimdi ben, bu miumıClfk, ~in güvey-

1 - Airnan A vııtıpaı\~ 'kuıvrvclle ha'lı:im ınc oynıyaın çıocuklara berw.:iyen g€1ini 
olrmk t~ı<1!inde bıf.uınmsa. buna tın- gönmed€'Jl mi gideceğ'im? 
gil~ vıc miittcll1deri t:aımamille mı.ıha - MiBafiııler biımri peşine eve giriyor _ 
lcfet ~lendir. Jıar. Bir lkuısm.ı da hediye ola:rok çiçıelk ge-

2 - Hıı'tler sulh ıyıdluııı<ı> ~fönmelı: w dip-- tiriyor. 
1ooı~si mim fkıere1ere giınimnek için rıım Artık bu çiçekler ortasıı.nrlb, mısır fi
gfdel1İTBe İJll!'!l""tere ve miltttrokleri Al - dana kadar boyile gelin hanımı ~ 
mıınVl(lmın. iptlıdaf m.:~ e-lde ~ ~ m .. Balcıf.ım... gelinin otuırdoğu oda, :nlta
dahil o1duğu halde lıafk.kandıyetle moo - ğıın gerisinden görülüyor, Bir taşım üze
mele gönmesiıne gav:ret ~aro·r:. rıiJıe çııktım. 'I'ecessiisürn .i!ki taırafiiı •• si'Ze 

3 - A tmanyadaki hanb sanaıvii 8Ulh anmtmaık iSt.ediığ:im derecede d!e, gönne
cl""vri s3fl'liavii ve tiıcaaıeti şdkliır.e if ağ et- ği ben a:nz:ı..Dfuıyorum. N~et, mağt'.ız:ı _ 
t1rPeceı'ktir. larım ca.mekfmlarındakıi taş bcbekierd 

1 1 bi . . 1.:.- il-. - - t"n 4 - Düınya pamrl&"IO'ldıa 11@iı1t:ere - A.... raz uıı, germ uıwum görümfü. y~ k 
tl"l"P'lv-a w diğ'er devlE't'l.er arnsında doo- yüzüırıü çerçeveliyen, duvak ~ başlılk :r_ 
tatnıc teı;rı."!d l'l'X'Sai esaslan llruırun.acıakhr. tımmı, heıikese gıillürmiil)'Or. 

!'i - Alıma~ s!lahsızlenanaı.vı lraıbt'd ATabaıy.a biıncıikenr, clüğühôen 9lhı bir 
c>~ği Uıtıro1rde. sll'l'.5ıh~Jrıaıı tah<lfd p~ ihtiyar kn~~ sordUım n 
ıhrlıP$ w C'..dko-ST.bv-akyrufaın ~meği - Siz gıefıiın. harnmn taruıyıcxr JOOSU _ 

h>!M.ııl .eflmeli<lir-> nıuız? 

Vdtart, bu pl~m Mıaın>sıl Göri:nge an.- YUkarrdan aşa.ğı sü.7Jdıi.iMen sıon.m ce-
1~ .. nıı.,,1{ Ü7.ere Berlfnıe .dönd.üı. vıa.b vc>rdi: 

P1::ııım pek ty.i bir p'lan o1d~a dıa - - E 1bette tamııııım. Onu ÜSküdard.a 
hıa hala fna.nıııyıcırıum. Tefeırrfüıtile imlik- kim taıımnaz. 
tc tı3tb!lk salhıasınıta lko\'ıa!l::d100k. dü111ıymun - Tuıhaf:m10a gifnnesin amma b' , ır ?Y 
noıımal hayıaıfıa ve ref.alıa kaMusaoatına sore~ğııın. Damad bey.iaı boyu ne mik _ 
~nilm. ~? 

Seksen bin lira Daııü~aka emıiM 
verlkcek, bankaya yatmlaca!kıtım-. Kızfuı.. 
ra tahsis edikoclk binanm projesi ha211r -
laındıktan ve inşaata haroanaoaJc 
para tamamen temın cdiM'ikten sa.ya bd
n-a yapılaooıktıır. 

Dar..i:şşa:faka civ.arınrl'akıi lbiırtkaç arsa ~ 
ev istimlak edilecek, b'ahçıe modem lir 
hale kornıacaktıc. Melkte'bbı önünden gıe-
9C'Il Sultaınselim Y<LU!llWl ist&aaneti şe , 
hir planıında değiştıirillmiştiır. ~ id&
resi ıbel~cliy~;eı1 bu civmıın plfuum isti -
~. yeni inşaatlı arın göre tanrı.im ede
oektıir. 

Başvekil Refik Saydam rnelkıteıbin def
terine ihtiroslamı.ı j azdl'ktan sonra talc -
benin cyaşa >ses;mi mı:ıSln1da rrıcld.clxıen 
a')Wlımşt:ır. 

.Başvekil öğle yenııeğini vıa!li ve bele
di~ reisi dlo'.ktor Lutfi Kıroarın evinde 
Y~iş ve Perap:ılas oteline ~. 
Refıık Saydıam öğl€CWn sonra bazı hıısuSl 
zi.yıaretlerde bu nmuş ~ alkışam tizeıi o
w efe Gümrü!k: ve ~ . rlu Ve.kih Raif 
Kaıraderuizııe Nafia V<.kil'i General AIR 
.F\ı ~d Cebeooytı kıabuı etmiş ve keınd.He -
rilC' bir an 'dıciet görü..cmıüştür. 

. Başv<:<kil ıbugi.ın yerli Mallltr sergisini 
zıyaret ed cektir. Ref k Sayd H _ 
rici~ V<"kili Şükrü Saına.coğlu Le m:rlikte 
bu atkşaan Ankar.aya h r.e!Jret etıır...eleai 
rru.ıh~ ld.:r. 

Gümrük '\e lnhisarlar Vekili 
İzmirden geldi 

Bmkaç gün evvel: İanıre ba7.D. t.e-t'knk • 
ı:roe bu.lurmıı.ak üzere gifaniş olan Gu.m,. 
ııu.lk ~ I:nhisaı:rilar Vekili Raif Kıaradeniz 
d.Un :sa~h Jimanı.nuza gelen Ege -.r.apuırfie 
§C"hrimıa.e dönani><"'f .. "'"i ::.ur. 

Ve'kll, rnıhtunda gü:rra-iıntlt>T ı....... .. • 
~•:-""? • ~mu 
UUJ.ıu, ınhisaııla.r umum müdürü, gümrük 
m~afaza başrniidurü ve diğer d!airele.rin 
e~ ve dbs+.Jan karş:ılıam.ıŞ:ardır. 
~ıf .~ara.deniz öğle~ 1.ıadar hususi Jt

lerile, öğ!Jeden sonr.a inhisarlar dWresılns 
gele-:relk .akşama !kadar ddal'8lin muhtelif 
iŞ'.krile meşgıul olm.uştıuır. 

Ve'kil, Pazar günü AnBcanaıyıa hareket 
e~tir. 

Müna~'11e Vel41i şohrimi2Jlc 

Enzincan. E:r7Junım mmiakailarile ban 
Kıarodeniz sahille:rıinıch! teıtlk.iltleroe bu • 
1unan Na!~ :'cıkili General Afi Fuad Ce
~-~şehraımıze gelm'stnr. Nafia Veddli 

un oğlı;dm oonaıa. vila"'et naiııa' ··..:ıu 
l .. r.r.- .1· muu r-
U5u:ıı-e g~Ierok bir müddet meşguıı dlinuş 

~ muhı~ if i.şier hakhnda nafiia müd\i -
runtlen iımıa.t almıştır. Nafia Vekili m;ü,. 

te~iben Poropalas ot.eli.ne giderek B'lş
vcltıl dokıtnr Refik Saydıa.ma 2li'-~ret ~ 
nnstll-. 'J ..... 
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1 

• • Nimet Mustafa ...dllll .. ld 
Sallıryerdeki bahçeli ev, Saffet beye - Helle ben bir bahçeyi dol'aşaymı, 

ba'basmaan kalını~t.ı. o da kalmamıı ol- :gefuim! 
saıydı, Saffet bey aklığı az aylıkla ge- Diyerek ocladan çıktı. Bahçeye indi. 
çinımekte dana çok güç.tük çekecekti. ~u Gü.ngar & on.un peşisıra bahçeye 
~i iia2f?a bir masrafı, israfı yoktu.. inmişti. Saffet bey •• 'kayısı ağacına bak
amma; kencfiıni kansı ve dört yaşındaki U. K~r tam koparılacak 91la gel
çoc11:alSlı.rnu g.eçindirınek için de bu para nUşlerdi. Saffet bey bahçe merdivenini 
klrfi ıgehniymd'u. Ay başına kadar dara- ,.;.o. ~- adı, kt K 1 ~~-..:w: •. . ""&aca Uldy çı ı. ayısı arın UU4uunu 

çılktı. Biııkaç dakika sonra, yeni boyan
mış .giİ221 bir evin kapısını ~lı~rdu. Ka
pıyı açaın uşağa sordu: 

- Bey evde mi? 
- Evde! 
- Omın meyV"a meraklısı olduğunu 

bi'lliyıorum. Şimdiye kadar görülmenüş bu 

dört kayısıyı ben yeti.ştirdim. Sepetle al, 
dar idare edeıbilıyorlardı. . . 

Saffet boy işinden çıkar çırkmaz evin@ de kopardı. 1ndi.ği zaman kayısıları te- götıi.ir, gösım .. beş lira verirse kendisirı.c 
dönerd!i. Onıuın bahçe Infiakı pek fazla ker telrer evirip çevirdi. Kokladı: vıarlrim. 

Temmuz 28 

A.SEPTA 
~ 
~ 

TABLETi 
Yemek salonlarına, yatak ve ban
yo odalarına, mutfaklara, apteaa
nelere, kahvelere. gazinolara, lo-

~ ...--. kantalara, eşya depolarına amıakla 

" ~ SiNEK, SiVRi SiNEK, GÜVELER 
ve OIGER HAŞERATI UZAKLAŞTIRMAK KABiL OLUR. 

Temas auretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERiN 
SORFELERI, KARINCALARI ve HAMAM BOCEKLERININ 
IMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamaıırlara, halılara, dolab 

Ye çekmelerine sandıklara: 

KUTU i~~~~::e KRiSTALiZE ASEPTAYI 
kullanmalı :idl. Nadide çiçekler, ~yvalar yetiştir- - Bu kadar güzel kayısıyı hiç kimse Uşa'k sepet elinde uıza:klaştı. ~affet bey 

~m~~~~~~H~~~~~~. ~~~~lliadınhtlabehl~.~'---------------------------~ 

İnhisarlar Müdürlüğünden: u. fa yetiştirdiği kayısı fcVkaiade bır şeydi. Oğhına d&ıdü: şa.k tıekrar göründü. Elinde bir be~ lira-
BWkaç ağaçtan birbirine a~ı yapa yapa _Ben bı.miarı senin için yetiştirdim.dl. ı~ wrdı: 
tam al't'ı senede meydana getirebilmişti. 

Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminat Eksiltme tekli 
Lira Kr. Lira Kr. saati 

Ve ağaç iJlk oliarak ancak dört tane kayı- Dedi. Gting6r elini u:zatmıştı: - Bey memnun oklu. İstediğin beş li-
GJ ve.:unişti. Kayısıların ne derecede Iez- - Ver baJba yiyeyim. ITlYl da ~- Bö}'(le şeyler o1ursa Cinsi 
zetli olıafbilcceği, görünüşlerinden bellıi - Olmaz., sen annenin yanına çık, beni hatırlasın; dedi. 
idi. ben uimdi ge?iıim. Saf.fat bey, cevab vemıedi. Biraz son- İyot ıoo Kg. 780.- 58.50 Açık eksilt. 15 

Karısı: 

.......- Hele şunlar tamam~ olsalar •• 
Ded'iği zaman, Saffet bey: 
- T.amam'ile ol'safar, kend.inıe pay bek

leme •• dömünü de Gün.göre yedireceğim! 
Diy.ordu. Saffet bey, oğlu Güngörü 

9dlc severdi. Onun hiçbır şeyini eksik et
memeye mümkün olduğu kadar gayret 
ederdi. Bahçooinde yetişen bu dört kayı
SlJl da Güngöre yedirmek onun eme
liytdi. 

- ~ooek sene, ağaç çok fazla vere
coktiT, o zam.an hepimiz yeriz. 

Diye düşüınürdü ..• 

Ka~l911ar o1lmuştu. Bir iki gün sonra 
l<ıqpaırı1'afi:>ilecekti. Bu Slrada beklenilmi
yen bir 'Şf!Y oldu. Akşam, işinden evine 
döndüğü zaman Saffet bey karısını ya
tıa:lct.a ıbwtl'u. Biırdenbire harareti yüksel· 
mi.ş, aıyaktıa .duramıyacak hale gelımiş, 

y.atımştı. Saffet bey eıini karısının alnı

Ka~ıa:m, uf.ak bir sepete koyd'u, se- ra kendi evinin kapısından dbktoda bir

pet eTind balhçe kapısım kapayıp sokağa Iilk:te giriyıordu. 

C Trakya köy öğretmen okulunun faaliyeti ) -------__;;,_---.J 

, 

Muhtelif -boy çivi 50000 > 7000.- 525.- Kapalı Z. 18 

1 - Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yaııılı 2 kalem malıemt 

hizalarında ıgösterilen usullerle satın alınacaktır. 
2 - Mu!hammen bedeli, muvakkat teminatları eksiltme şekil ve saatleri hL 

za}annda yazılıdır. 
3 - EksUtme 8/Vlll/939 Salı günü Kalbataşta Levazım ve Mübayaat fUbesin 

deki alım komisyıonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün sözü geçen şıtbeden parasız alınabilir. 
5 _ Kapalı zarf münakasasına gireceklerin mü!hürlü teklif mektubu kanunı 

vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya lbanka teminat mektubunu ihtiva 
edecek kapalı zarfların ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde verilmesi 13.zımdır. Diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 gii .. 
venme parasile eksiltme için tayin edilen günde mezkfir komisyona müracaat-

ları. (5515) 

lstanbul Defterdarhğından: 
Mu'haamnen S(.YI')cl!ik 

!kiııa bedeli 
Lira 

Müddet! 

na ddh."tllld1.lıildu. Ateş gibi idi. Bu ağır 

l)ir hastahğm başlangıcı olabilirdi. Bir • Boğarziçmcfe BaltaThn.-mmda Kuleli. bt:>~ m yanmda 
'l\l.Şlı'biaıyır ism.ill.le anılan 114 dOOüm 600 metre mu-doktor çağwt:mak, muayene ettirmek la- Ediıın.e, (Hususi) - Muvakkaten Al

zımdı. Oradaki doktor üç lira vizite alı- pı.filuda yenl:eştiğini evvelce !bildirdiğim 
yıordu. haç par.ası da bır lira, iki lira tu- 'l'radcya köy öğretmen Okulu Lilleburgaza 
ta;bilirdi. Halbuki Saffet beyin cebinde naklbdi!llm.i:şti. Okul için asfalt ~l üze
a~tım~ iruıruştan başka para yoktu. Şlın- ırinde ve Lüleburgaza dört buçuk kilo
diye ka.'dar, oradn kımseden borç para metıre uzaıkta yeni bir binemn yapıılması 
a1mamıştı. Saffet bey kıs:ı bir zaman ka- için inşaat hazırlıkları devam etmekte
ı-ı.sının yatağının başıı.<:unda otuTdu: dir. faışaıat işinde okul tal~lerl dle ~pı-

cilik öğretımenlennin nezareti altında 
çahşaı:ra!k 1lartıbikat göreceklerdir. 
Binanın lruru.l.duğu yerde su ihtiyacı

nın temiıni için artıczıyen kuyusu da açıl
mak-tadır. 

Re.sim köy iio~etmen okulu talebele
rinden lhir grupu dü1gcıillfilc ve yapıorhk 
dersinde g<>steriyor. 

~,,_, 98 
raıoıuaı arazi. 

Yıulkııırıda mev'kii yR'L11lı amz:i hirw&ınd a'ki muhammen scnclı"'k kim bedeıli He 
vıe üç S'eQ'lıe müddetle kiraıya ~tir. Kira ~1'i dört ta!mittıe ve !her taıksit-
1.er peşinıendir. İhale 14/8/939 tarihine müsadif Pıaza:rtesi gil!nü saaıt 14 dedir 
'llaJh1lleriın ihale gürıüındm evıveiı % 7,5 pey oalkçe1erini vakti mııa.ly'yminden f!V

ve1 yıaptıııı:ııp mezkur glün ve sadtıte Milli Emliı.'k MilifürlüğüruieSd ~ satı§ 
lromisyonuna müracaat~ı. (5&.56) 

-- Siz beni, benim zannettiğimden 

daha fazla sersem kıyas ediyormuşsu -
nuz. 

- Niçin kuzum? 
- Benim gibi bir adamın Kadriye 

hanımla evlenmek istemesi onun tam 
manasile deli olması demektir. Ben o
nunla nasıl uyuşurum. 

- Sözlerinizden hiç i>ir mana anla -
yamadım. 

- Evet Kadriye hanım görünüşte 
çok güzel bir kızdır. Amma bu güzel -
lik zahiridir. O içi kuru, e.goist ve bir 
dalda durmıyan bir kızdır. 

- Hiç de öyle değildir. 
Diye ona cevalb verirken Emine i . 

çinden: 
cTıpkı benim gibi düşünüyor.> di -

yordu. 

Şimdi daha ışıklı yollara doğru yü -
rüyorlar ve bahçedeki ampullerin al -
tında yürürlerken Emine ıbüyük bir 
dikkatle şimdi onun yüzüne bakıyor, o 
hiç bir zaman Osman Tezcanın yüzüne 
böyle dikkatle bakmamıştı. Şimdi bu 
yüze bakarken onun hiç de fena ve çir
kin bir insan olmadığını görüyor. Bi • 
raz fazla iri, şişmanca, ağır fakat ya -
kışıklı lbir adam. Çok sıhhatli ve çok 
çevik. Onda azıcık kuvvetli bir cıvan 
güzelliği var. Sonra da pek akı11ı bir 
insan. 

Demin orada karanlıkta ağlarken E
mine içinden gelen bir hisle !birdenbi
re onun kollarına atılmak v~ onu kuv
vetle öpmek istedi.. Onu bu hareketi 
yapmaktan meneden amil ne idi? Ne -
den 'bir dakika bile üstünde düşünme
den onunla eVlenmek fikrini reddedi -
yor O şimdi Mükerrem A1p'ı sevmi -
yor, ona karşı eski çocukluk dostluğu
na biraz da ademi tenezzül bi1e ka -
rıştı. Onun bütün kusurfarını ~örü -
yor ve bir zamanlar onu sevmiş olmak
tan adeta utanç duyuyor. O halde Os
man Tezcana karşı neden bu kadar 
sert davrandı ... Onun şu Tezcan ismi -
l'li de hiç sevmiyor... Nereden bulup 

alınış bu soyadım ••• 
Zaten kendisini de 
kim gelip hangi er
kek isteyecek... Her 
halde Osman kadar 
zengin bir ikinci ta
rnbe şüphesiz hayat
ta lbir daha rastlaya~ 
mıyacak, taşralar • 
da dolaşan bir as • 
ker kızına iyi bir 
kısmet çıktığı za ~ 

man fazla müşkül -
pesend ol'mak d~ 

doğru değil.. Baba
sile öyle lbir dolaşır, 
iş yüzünden öyle ce 
hennemin dibleri • 
ne kadar ıgider'.ler 
ki bir daha başka 

Eıninenin 
Nakleden: Hatice Hatib 

man bey? 

tererek: 
- İşte şurada dedi. . 
Emine oraya lbaktı. Amcasının işa -

ret ettiği yerde insanların arasında 
ilerliyen çökük bükük öne doğru eğil
miş zavallı bir sırt görünüyordu. 

Hayri bey: 
- Ha... dedi mesele ortada .. oğlan -

cağızı atlattın galilba. 
Emine büyük bir hayretle: 
- Demek siz meseleyi biliyordu -

- Gitmenizin mu nuı. 
hakkak olduğunu bi Dedi. 
liyorum. Fakat bir - Evet neticeyi de merakla bekli -
dakika bir çılgın gi- yor~um. Çünkü o bana projelerinden 
ibi ebediyen yanı _ bahsetmişti. Ben de ona işi doğrudan 
mzda kalabilece _ doğruya sana açmasını tavsiye etmiş -
ğimi hayal ettikten tim. 
sonra böyle sizi ıbir - Siz onun tarafını tutuyor muy -
daha hiç görmemek dunuz Hayri amca? 
üzere kaybedeoe - - Ne onun tarafını tutuyordum, ne 
ğimi hatırlamak be - de onun aleyhinde idim. Fakat bu iz -
ni fev'kalAde müte- divaç talebinin ehemmiyetle düşünül
essir etti... Bu çok mesine taraftardım. Osman Tuzcan na 
feci bir şey-.. muslu, dürüst zeki, zengin ve oldukça 

Artık sa1bniarm da yakışıklı bir erkektir. İyi bir koca 
kapısına gelmişler - olabilir. 
di. Tam bu dakika - _ Hele benim gi:bi lbütün hayatı 
da Hayri bey kapı - k d. hal" d kızl · .. " d ...x .• taşrada geçen en ı ın e ar ı · 
nm onun e 6 vrun - . 

kısmet de bulama · dü. çın ... 
yıp evde kalaıbilir. İhtiyar kız olmak ta j yecek diye ümid etmek isterdim ... E - ı Onu görmek Emineyi çok memnun - Bunu ben söylemedim. 
pek mi güzel sanki... Esasen Tezcan ğer benden onu esirgerseniz çok mü - etti. Artık bu uzun ve güç muhavere - - Söylemek üzere idiniz. Ve bunu 
isminin çirkin olduğunu o bugüne ka- kedder olacağım. den bu suretle kurtulmuş oluyordu. söy'lemekte de hakkınız vardı. Ben de 
dar hiç düşünmemişti. Şimdi bu isim - Eskisi gibi dost kalacağız. - Hayri amca!.. kendi kendime böyle düşündüm ve o-
kendisine garib geldi ... Kendi ismi ol- - Aramızda geçen şeyi unutmanızı - A!. Siz misiniz? İyi, ftla .. Emine nun teklifini reddedere'k, tbu teklifi ya 
mak ihtimalini hatırlayınca onun ga - rica ederim. Ben de unutmağa gayret seni şimdi aramağa çıkıyordum. Dans k b ib h tt· •· efte doJavı 
"b ld • a·· ·· d.. Em" T d •· para ana a şe ıgı şer n J rı o ugunu uşun u. ıne ezcan! e ecegım... bitti. Briç de bitti. Sizin de bahçe ge - k a· . t kk.. tt· ·· d • , . ·en ısınc eşe ur e un. 

Aman onun canı oyle tez eğildır... - Unutacağımı vadedcrim Osman zintiniz amma uzun sürdü. Nerede kk"" ettin öyle 
Eminenin susup dü~ündüğilnü g<i - bey ... Hem birkaç gün sonra ben bu - Osman Tezcan. - Reddederek teşe ur 

O mi? ren sınan: radarı büsbütün gideceğim. Emine: 
«İşte yanımda» diyecekti. Fa'kat ba- - Bu işin böyle olacağını, siz de ev-- Emine hanım diyor, ümid ederim - Gideceksiniz ... Ah ev~t ben bu 

ki bu geçen ufak sahne aramızdaki' fena şeyi tamamile unutmu.ştuın ... Ben 
münasebeti değiştirmiyecek, daima es- babanızın İslanbula gelmesini bilseniz 
kisi gibi kalacağız. ne büyük bir sabırsızlıkla bekliyor -

- TalJii!. l duın. Halbuki .. şimdi.. şimdi sizi gelip 
- Dost kalacağız değil mi! Dosttuk 

1 
ı:ılıp göt~irecek. Gidecck!;iniz .. 

değil mi?. Ve bu dostluk hiç değişmi - -- Fakat neler söylüyorsunuz Os -

velden kcstirmiştiniz ya! .. 
şını çevirip de onu yanında g6reme - . 
yincc müthiş şaş•rdı: - Gayet makul ve zeki bir kız gib1 

_ Şimdi burada idi. Yerin dilbine görünmene rağmen sen de bütün di -
geçti galiba. ğer kızlar gilbi delinin birisisin de oır· 

Dedi. Hayri bey birdenıbire g'özile dan. 
salonun ta ilerisinde bir noktayı gös - (Arkası var) 
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Gô.vur talimi 
~- f ı ô ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

j Baron Wratislaw'm hatıraları: 21 --
Türkçeye çeviren: Süreyya. Dilmen 

Şu halde, zavallı Turna Mehmed: \tur. Onu, iyiliğe ve fenalığa sevkeden- çalarma dayayarak Turna Mehmedl 
- Bir yudum su... ler, etrafında kilerdir. O mürtedler ol- süzdükten sonra, sanki olan biten iş -
Diye, inleye inleye, kaltlırım taşları masa, belki padişah ·bu lfıyıksız işleri }erden hiç haberi yokmuş gi'bi ibir ka-

itimadname takdimi 
üzerinde can verecekti. etmez. yıdsızlıkla: !kinci meydanda, binek takımları dedi için de tebliğde bulundular. Bina 

Bereket versin ki tam o sırada, Sul- Diye, 3 üncü Selimin şahsına karşı - Ulan, bu hal ne? Bu yumlliiacık altında, gümüşle ve kıymetli taŞ- ~.aleyh el~i efendimiz Baron ve ya!hud 
tanın odasından: hissettiiği öfkeyi tadile çalışıyordu. döşeklerde, gelin ğibi ne yatıyorsun, larla ve ince el işlerile mü- Şövalye rut'belerinde olanlardan baş· 

- Kızlar!.. Işte; Kabakçı Mustafa bu haleti ru- böyle... zeyyen yüzlerce Türk ve Arab ka kimseyi almadı. Bu aralık gümüş 
Diye, bir ses işitildi. hiye içinde iken Boğazkesendeki kanlı Dedi. atı bulunuyıor ve bunların bu süslü ta- tep~iler ~e~a.ir bedi.yeler padişahın gö-
Sultanın kapısı önünde ibekleyen nö- hadise vukua gelmiş.. kardeşi Turna Turna Mehmed, a:ıu rn;malı sual kar- kımları güneşin şuaları altında pırıl rebılmesı ıçın yenıçeriler tarafından 

betçi kalfalardan biri, derhal içeri gir- Mehmedin de yarah olarak, Hatice sul- şısında, kıpkırmızı kesilerek hiç bir ce- pırıl pınldayordu. Bu atlar, Pragdaki hünkar dairesi önünde tutuluyordu. 
di. tanın sarayında bulunduğunu işitmiş - vab vermedi. Sadece, önüne bakmakla saraJın önünde daha çok olduğu veç- Her iki elçi ve maiyetlerindeki biz-

Hatice Sultan, yatağının içinde doğ ti. iktifa etti. hile, !birçok at uşakları tarafından mu- ler, paşaların ardından, yeniçeri ve si-

rulmuştu. Telfışlı telaşlı: Kabakçı Mustafa da, Hatice sultana Kaıbakçı, bir Yeniçeri yamağının ne hafaza olunuyorlardı. Üst ve başları pahi safları arasından yürüdük. Asker-
- Nedir bu gürültü?.. kin besliyenlerdendi. Sultanın Boğaza olduğunu göstermek istedi. Mağrur bir ~ temiz ve bakımlı bulunan bu adam leri şap~alarırnızı çıkarmak ve başla-
Diye sordu. yaptığı deniz cevelanrarında, içlerinde eda ile başını kak\ rdı: lar o kadar sakin duruyorlardı ki ora- rımızı egmek suretire selamladık. On-
Kalfa, işittiklerini acıklı bir lisan ile kadın dolu saray kayıklarını gördükçe - Ne olmuş, sanki... Insam birkaç it da ne bir bağırma, ne bir gülme veya- lar da baş eğme yolile •bizim selamımı· 

nakeletti. Hatice Sultan, hiç tereddüd fena halde öfkelenerek: dalarsa, böyle yumuşacık gömülüp ya- hud en hafifinden bir konuşma sesi bi. za mukabele ettiler. Hünkar dairesine 
etmeden, şu emri verdi: tar mı? .. Kalk... le işitilmiyordu. Eğer atlardan biri vardığımız zaman (Kapıağası) deniler 

- Kaltaklar ... Yiyip, içip kuduruyor k b 1 b bey" · t - Tez, kapı açılsın. Yaralı, içeri a- Diye baaırdı. meydanı kirletecek bir hare ette u u- aşma ıncı arafından karş:ıland!k 
lar .. zar gibi yaşmaklarla, bunca Ya- "' 1 l~ 1 d·n-lınsın. Cerralıbaşıya da haber salınsın. kl Kabakçıyı, Turna Mehm-.lı'n odasına nursa 'bilhassa tayin edilmiş adam ar ve se am an .ın ve bu hadımağasının 
ma arın önünde dolaşmaktan utanmı- l.-u ed ı rd d 1 * yorlar. getiren saray adamları, 

0 
zamana ka- hemen burasını temizlemekt ir er. a ın an, a tın ve gümü~ işlemeli A. 

Ayşe Su1tan, sadece bu emri vermek Diye, söylenirdi. dar kapının yanında duruvor'lar .. söze Bunlar beygir gübr<ı>ini sonradan gü- cem halılarile pek muhteşem ve mü 
le kalmadı. Turna Mehmedi, selamlık karısmıvorlardı... Fakat. v Kabakçının n~e kurutarak tokmakla dövüyorlar delbds.b bir tarzda mefruş büyük biı 
d 

Onun için, şimdi Turna Mehmedin, k ı·h d · k h 1 d h salona gı· d'k B d airesinin alt katındaki odalardan bi- bu bai!ırması üzerine. Turna Mehmedin ve aı; ur an geıçırere a ır ar a ay- r ı · ura a paşalar bir baş 
. Hatice Sultanın sarayında yattıg-onı i - ı lt 1 İ""t :ı.. ld ka odadan o1 k h'' k. rıne yatırttı. Orada, dikkatli bir tedavi kalkmıya davrandıi?ını görür görmez, van arın a ma yayıyor ar. "' anıuu a "'eçere un arın huzuruna 
a1tına aldırdı. şitir işitmez fena halde hiddetlenmiş: derhal ortava atıldılar: hayvanların altına sap veya saman ser girip çı'ktıktan sonra elçilere üzerlerin. 

F 
- Kardeşim, keşki geberip gitse idi · ı de hançer · n-:ıı...· KABAKÇI MUSTA A d -Aman Ağ"a .. ne yapıvorsun? .. Bu mıvor ar. • vesaıre 5""ı silah olup olma· 

Bo 
e, o şellMe knrının carayına gı·rme " El · Ef d"l · · :n.· • d dıgın d 1 H ğazkesendeki orta kavgası, Rume- seydi. ,., - adam burava, Sultan hazretlerinin em- • çı en ı erımız, .lil\.ıncı mey an - l sor- u ar. er iki elçi tarafından 

lihisanndaki 24 üncü Seklban kararga- r_ile yatırıldı. Tc:krar emir olmadıkça, da, atlarından indikten sonra yaya ola Üzerlerinde bu gibi şeylerin bulunma 
hına aksettiği zaman büyük bir gale - Demişti. şuradan şuraya gidemez ... Kerem et .. rak Hünkarın müşavirlerinden iki pa- dığı cevabını almca her biri - Türkle; 
yan husule geldi. ~rek oradaki ve ge Fakat biraz sonra, kardeşliğin şefkat mlic;aadc buvur .. bir yol, Sultan hazret şa burada elçileri istik'b:ıl ederek hoş arasında, Kosova muhare'be meydanıI) 
rek Boğazın Yamak ta'byalarındaki ya- ve muhabbet hisleri galclbe etti. Hemen }erinden danısahm .. ~·oksa bizi, işimiz- geldiniz dediler. Bu meydanda yüzler- da bir Hırvat tarafından Sultan Murad 
nıaklar, deııhal silahlanarak intikam al bir kayığa atlıyarak, Hatice Sulfanın den. ekmeiJimizden edersin. ce Yeniçeri bulunuyordu. Paşalar, el- Iitidavendrgarın ketledilere'k Sınbista 
mak için Jstan'bula inmek istemişler _ sarayına geldi. Maksadı, hem ölümden Dive, yalvarmıva basladılar. çileri (Divan) a götürdüler, bizler ise nın son despotu olan Marfiro'nun ölü • 
di. Fakat, Kabakçı Mustafa çavuş, bun kurtulan kardeşini ~.örmek, hem de Kabakcı Muı:::tafa, dlişünceli ve mu- burada bekledi~-. Hün~iır ile mü~~kat münün bu suretle intikamı alınmasın-
ların önüne geçti: onu kayığa koyarak Rı;melihisarındaki hakemeli bir Adamdı. Yantığı hareke- esnasında kendısıne soylenecek sozler danlberi adet olduğu veç'hile - elçilerin 

- Orta kavgası olur. Fakat, silahla- karargaha götürmekti. tin doiTru olmadıfunı derhal anladı: pa ... alara izah ediTdi. Onlar da şimdi birer ellerinden tuttular. Maheynciler, 
n:· giderek orta 'basmak, şimdiyedek Kabakçı Mustafa askın bir çehre ile _ Varın, danışın. işittiklerinden baŞka lhk bir şeyin söy- çok yüksek ve nefis birer sanat eseri 
~rü1müş adet değildir. kardeşinin odasına girdi. Ellerini kal- <Arkası vn) lenilmemesi lüzumunu lbildirdiler. Ev- olan halılarla süslü, altın ve kıymetli 

Diye, geceki kanlı hadisenin teker- vela iki paşa, elleri göbekleri üzerin- mürev.berat ile parıldayan lbir odanın 
rUrüne meydan vermedi. Gayrimenkul satış ilanı de kavuşmu~ olarak, (Divan) dan çık- kap1Sını açtılar ve elçilerin ellerinden 
Kabakçı Mustafa, basit ibir köylü ol- f tılar ve padic;aha elçilerin geldiğini bil- tutmakta bulunan paşalar da elçileri 

rnakla beraber, son derece zeki, ayni stanbul Emniyet Sandığı Di ektörlüğünden: dirme'k üzere .gittiler. bu odaya, padişahın huzuruna soktu -
zamanda insanlar üzerinde tesir ve nü • Bayan ~aı~m~ Hüsnüh.aıl 20541 hesap N:o. sile S.,ndığımızdan aldığı (l20) lirıa-- Bu üçüncü meydan, büyük ve temiz lar ve hiin'karı yerlere kadar eğilerek 
fuz yapaıbilmek kudretine malikti. Ya- ):a karşı tbıır:ııncı derecede iıpcrtek edııp v:ıdesindıe lborcuınu v~r.med'iğiaıden hakıkm- bir yer olup padişahın ikametine mah- selamladılar. 
rnaklar onu son derece seviyorlar, sa- da yaıpıl.a'n takib üzeıünıe 3202 No. lu kanunun 46 cı maıddes-jnJn matufu 40 cı sus daireler tam büyü'k kapının karşı- Elçi efendimiz, ıpadişahın huzuruna 
Yıyorlar .. ve daima hürmet ediyorlar- maddes:iıne göre s:ıtıiması icab edoo Yenibahçed Mn'laşeref nııallıahlesi.nin Ha- sındadır. Bunun sağ ve solunda ve hat- girer girmez kendisini azami saygi ile 
dı. Bilhassa cesaretine ve zonbalığına lıcılar yeni Toınru'kcu sokağında eski 24 yeni 44. 46 en yeni 50 kıapı 162 arla ta kapının bulunduğu tarfta da diğer selamlamış olmak için diz çökme bare
hayran kalıyorlardı. • 2/3828 h!anita No. I:tı 'ldingk bir evin tamrumı bir buçuk ay müddeUe açık aTt- daireler vardır. Biitün bina iki katlı • keti yaparken hakanın bir emrile pa -
Kabakçı Mustafanın bu şöhreti, yal- tııımayıa konmuştur. dır. Sağdaki daireleroe haremağaları, şalar kendisinin yere çökmesini önle-

nız Yamaklar arasına münhasır değildi. . Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek istıiy~n (50) solda'ki dairelerde ise hünkiırın zevce- diler. İşte bu aralık vaktile irti -
Bütün Yeniçeri ortalarında da Kabak- lıra pey akçesi verecektir. Milli bankalanmızdan birinin teminat mektubu da ]eri ikamet eylemektedirler. Meydana dad ederek Türkle.şmiş bir tercüman 
Çı Mustafadan sık sık 'bah'<" • .,dilirdi. O - kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf açılan büyük kamdan padişahın daire- ~etirildi. Bu adam elçimizin sözlerini 
~un balta estığı ( 1 ) yere bir başka zor. resi ve tav;z beden ve tellft li ye rüsumu borçluya a;ddir. ~~~ sine kadar küliıh lı ve renkli feraceler kısa cümlelerle padişaha anlatmıya 

a tecavüz ebnez, baltayı indirmeyi tııım artn · 
5181 

içinde ve sanki boyanmış mankenler başladı. (Arknsı ·var) 
d . a Ş amesı 939 tarihinden itibaren tetkik etmek is-e, aklından geçirmezdi. tıycnlere S~nd'..k Huk~k Işlcri servisin de açık bulundurulacaktır. Tapu sicil gibi, iki veya üç lbin yeniçeri ve solda ............................................................ . 

Kabakçının bu şöhreti, hükfunet ri- kaydı ve saır luzumlu ızahat ta şartnamede ve takib dosyasınd ı vardtr. Arttır- da kapıdan hünkarın dairesine kadar 
Caline ve saray erkfuuna kadar akset - maya. girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan atlı sınıf askeroen olmakla beraber o 
lrıiştt Bunun içı'ndir ki, Rumelihisa- g k l h kk esnada orada yava bu1unan bir o kadar 
l'ı ayrırnBe~ .u . a ında '!ler şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu-nda ve Bog .. az tabyalarındaki Yeniçe- nur ..dit / sipahinin saf bag-lamrs oldukları görü-
l'il ğ 

1 
• _

1 
ıdrıncı a •. • ... mmıa 14 9/939 tıarihinc müısadif Perşem'bc mi;nü Ca- • 

er Tuna boyundaki harb mevkileri- - k s «:>- lüyordu. 
lle scvkedi1digı·. zaman, Bog· az kaleleri- a og un a aın_ and :ıtımızda saat 10 dan 12 ye kanar yapıla . lıl caktır. Muvakkat ıhale yapılabil?T'esi için teklif edilecek bedelin tercihan alın- Orada binlerce adam bulunmasına 

n muhafazası için getirilen veni ef- ması icab eden ga · k ı ··k 11 f" • ·ı Sa dk 1 rag!men ne bir konn<Tma, ne 'bir fısıltı taa K ~ . yrımen u mu e e ıyetı ı e n ı a acağını tamamen geç- _ .. 
tıe abakçı Mustafa çavuşun maiyeti- mış olması şarttır. Aksi takdirdi' son arttıranın taahhüdü baki kalmak sartı'Je ~ ne de oraya buraya gidip gelme gi-

veribniş .. bunlardan, Yeniçeri ya - 29/9/939 iıh :ı: bi bir hareket görülmüyordu. Bu hal 
ltıakları t.r=kil edilmio:ti. tar ine müısadif Cuma: günü ayni maha.de ve ayni saatte son art-
h l<aba~ç~ın hoşun; .mtmiyen bı'r şey tırması yapılacaktır. Bu arttırmadn gayrimenkul en çok arttıranın üstiinde bı- bizim havretimizi mucib oluyordu. 
va b' rakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aiakadarlar ve irtifak hakkı Hatta muharebe meyıdanlarında o ka-
~ ~a, o da (Nizamı cedid) i~i. Şultan h"bl . dar sert ve h~in olan Yeniçeriler bu-
'?elım b" sa 1 ermin bu haklarını ve hususile fa iz ve masarife dair iddialarınt ilaAn tart'-bu ' ır müddet sonra Yamakları da rada kumandanlarına karşı - ~ukla-
d' teşki1ata almak istemiş .. onları şim- hinde~ i~ibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir- rın hocalarına karşı bıkındıkları muti
ı '?~n nizam ve intizama alıştırmak melerı Iazımdtr. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille- ane tavırlardan da'ha büyük - ve derin 
:ın, Nizamı Cedid bölüklerinden biri- rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazl bir itaatle hareket ettikleri müşahede 
vın Büyükdere çayırında sık sık talim mal~:at aı~a'k istiyenlenin 938/230 d05yn numarasile Sandığımız Hukuk İşle~ olunuyor ve sanki bunlar mermerden 
~ı:nanevralar yapmasını emretmişti. servısıne muracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. . vücude getiril'lniş heykeller vaziyetin-

'b kızamı Cedid talimleri, bir türlü Ka- * de bulunuyorlardı. \r: çı. Mustafanın hoşuna gitmiyordu. Emniyet S~ndı~ı:. ~andıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle- Yukarıda bahsettiğim iki paşa, bera-
ltı bılbassa, bu manevra1ar esnasında, re muhammınlerımızın koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere berlerinde hiç kimse olmadığı halde, 
l'u e\ı'hum bir düşmanın ateşinden ko- ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. bu sipal1i ve yeni~rl safları arasında 
to nınak için, askerlerin yere yatmasına (5664) yürüyerek ilerledikleri zaman her iki 

n derecede kızıyor: ellerini göğüslerine koyarak evvela ye 

11; Asker dediğin, düşman kurşunla- let demirwolları ve lima 1 rı i~letmesi Umum idaral!'ı ı·ı~", '.ır 1 niçerilere. sonra sipa!hilere b~ eğerek ~ a karşı, ağzını açar da, gider. Böy- 1 't ~ ıau selam veriyorlar; 'bu askerler de ku -
d~erlere yatarak toprakların içinde MUhamımen bede'lcri aşa ,ıda yazılı 3 liste muhteviyatı malzeme 819, 1939 mandan1arının bu selamları.na başları-
g'a lenip durmakta mana ne? Bu Cuma ~nü saat 15,30 dan itibarf'n sıra ile ve kapalı zarf usulile Ankarada ida. nı hemen hemen dizleri hizasına gele
ıa:Ur talimini yaptıra yaptıra, J o1daş- re binasında satın alınacaktır. cek kadar eğilerek mukaibele ediyorlar 
~·korkaklığa alıştıracaklar. Bu işe girmek ist('yenlerin miktan aşağıda yazılı muvakkat teminat ile ka- ve paşalar kendilerini geçinceye kadar 
··/Ye_. söyleniyordu. nunun tayin ettiği vesiknlan ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis.. bu vaziyette kalıyorlardı. 

tlt~~ıçeri ocağına (Gavur talimi) sok yon rcislığine vermeleri ıazımdır. Paşalar elçilere, hünkarın elinin & • 
.,," ıçfn, o da pasic::aha fena halde kı- ş rt 1 1 püleceğini tefuliğ ettikten sonra tekrar <..ı_,ord '>! a nam er parasız o arak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te .. 
tan u. Fakat bu cahil adam, gene in- sellüm ve sevik şefliğinden dağıtılaccıktır. (5505) yeniçeri ve sipahileri selfunlıyarak el-

- muh.akeme ediyor: Muhammen bedel Muvakkat teminat çilerlmizln yanına döndüler ve onlara 
~iğin, kafeste bir kuş- No. tsmi Lira Lira Ku. padişah huzurunda gerek kendilerinin 
(1) Zo ve gere'ksc maiyetlerinde !beraberle. -

lellıe nbala.r, bir yeri lh!mnye etme-k ister- 1 Perçin çivileri (63 kalem) 12088 906 60 rinde buluna~ak şahısların ne suretle 

~~-~~.~~.~~!!~!mı 
Birinci •ahile 400 kur:; 
ikinci aahile 250 » 
Vçünca aahile 200 » 
Dördüncü aahil 100 » 
Jç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde~ zarfuıd 
fatlaca miktarda ilô.n yaptıracak~ 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizd 
istifade edeceklerdir. Tam, yan~ 
ve çeyrek sayfa illınlar için ayrı 
bir tarüe derp~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilfınlanna 
aid işler için iU adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılneıhk Kollektlt Şlrketı 
Kalır&manzad Han 

Ankara caddesi 

OÔTON OLKEYI 
Q MERGON 

()rlld~nor= bir balta asarlardı. Bu baltayı 2 Vida, RondeJıa ve Gupil~nlar (f5 kalem) 6000 450 00 hareket etmeleri lAzım geldiği hak'km-
ba ~.ı1.- dtr:ı!>Umck lçln, onu asandan da- lif ıı. } (8 k l ) 4..,-.., olına.1t ıftzımdı. 3 Muhte · "'oru ve manşon ar a em 6440 483 00 da talimat verdiler ve bu şahısların a-ımmmllliııicimimiiiilKııiiiilııiimiilıim~ 
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QMI~ IR].NCi~i 
Yazan: H:ı~nn Aoıuın l.f ... 

Mısır incisinin feci örümü 
- Ölıüyorum Şeceretüddür beni kur

tar! 
'Birden bir çelme ile yere yuvarlan-

aı. kö'eler üstüne atıldılar. Sarığı ile 
boğacaklardı. Fakat hamamın kapısı 

şiddetle açılarak ıçeriye gözleri yerin

den uğramış ve ölü kadar sararmış bir 

kadın !'irdi. 

- İstemiyoruz onu. 

- Aybeyin oğlunu tahta geçirelim. 

- Y~asın Nureddin Ali A\1bev! 
Hemen bedbaht ailenin fakir yuva

sına kosarak anasının göz yasları ara
sında P.'enç Nureddine biat etti'er. Sa
raydan kıovu!an çocuk şimdi hükürrd1r 

olmuıeıtu. Vezirlik ve vasilik vazifesi, 
- Vazgeçtim bırakın onu! Öldürme- felfıket günlerinde bu ailenin vanm _ 

• 1 
yırı.. dan avrılmıyan Hekim Şerafeddine ve 
Ağa 1ardan biri fırlayarak Üzerlerine rildi Yeni hı··ıkı··ımd ta d -

• • • • _. • 
1 

• ar saraya sın ıg-ı 
gelen Mısır İncısının bılegını kavradı: zaman Mısır f ncı·sı·n· a...· • . ı ı?ene vır mumya 

- Çıldırdınız mı Melike hazretlen! kadar hareketsiz buldu. Mısırı tehlike-

Biz onu bırak1rsak o bizi sağ komaz. lerden kurtaran ve büyük zaferler ka-
- Ne yapı}~rsunuz? Onu bırakın di ··k zanan yu '1Sek varlığının yanında, ac:kı 

•yorum $İze .. Allahaşkına öldürmeyin ! - k ugruna en or'kunç cinavetleri is1em k 
Bıı' cıtgına dönen kadını bağırta, ba- t k en ~ inmeyen bu kadın şimdi sadece 1 

ğırta dışarı çıkarırlarken Ay Bey de bir hiçti. 
son nef-esini veri)"X>rdu. 

* - Cemaleddin Aydo~u ve fzed<iin 

Halebi ~eldi Melike hazretleri. 
Mı.sır İncisinin yerinde şimdi nedame

tin timsali olan bir otomat vardı. 

Memleketin en nüfuzlu iki emirini 
huzuruna kalbu! ederek onlara saatler-

Nureddin Ali A'ylbey, onu zulmünün 
hakiki kurlbanı olan annesine tcsl m 

etti. Onun cezasını gene kadınlar ve
recekti. 

e:Şereretüddür:. inci ağacı demekti. 
Ona ismine U),gun bir ölüm seçtiler. İn. 

ci ağacını kırdılar. Takunyelerle başı-

na vura vura öldürdüler. 
denberi göz yaşlarile yıkadığı Ay Be-

. . . .. . Kleopatra, Mari Stvart gibi benzer -
yın ~sedını gosterdı: 1 • b. 

A b d
.. b. k k enne ırçok 1bakımlardan faik olan 

- y ey un gece ır azaya ur - . . . . .. . 
ba tt. t...f üh. •• -ı S lt b · Mısır Iocısını mutalea eden tanhçiler n gı ı. "":l~e m uru. a ana sıze 

teklü ediyorum. ona karşı daima bir sempati duyarak 
cAşkına kurban oldu• dediler. 

İki adam deh.şet içinde kalmışlardı. 

Bu teklifi reddederek saraydan kaçtı
lar. Bundan sonra hadiseler biribirini 
talk~b etti. Birkaç saat içinde Aybeyin 
ölümü 'bütün şehire yayıldı. Taraftarı 
olan i;:ölemenler ayaklandılar. İsyan 

sesleri şehri inletti: 
- Karolsun Şeceretüddür-

O akşam narin bir cesed Kahire ka
lesinin giin görmüş dlWarlarına çarpa, 

çarpa yuvarlamrken, ehramların arka 

sında guı'l1b eden kızıl bir güneşle bu 
kanh hailenin son perdesi de kapanı 
yordu. 

SON 

Erkekler diyorlar ki 
<Bas tarafı 8 inci sayfada) 

GC'lC>lliım üçüncüsüne: Yani bugünün 
bd'.·<11•· kız1anna. 

Bugünkü kızlarımızın sadakati a:tın 

lkafestıcki kıuş gibidil". Bır an için züğürt
l'üfk kapıdan giriınt"e muh.aıbbe! ve sada-

kat derha:l pencereden uçuyor. Kızları -
mırı pahalılık.ban doğan yo~ulluk acıla

rmı sevgi bahçesinin muhabbet çiçeği 

SON POSTA 

1 2 8 ... f> 6 7 8 9 10 

ı 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

-
-
-
-

ı-

r-

,_ 

,__ 

'"' ,_ 

-

- • - ı- - r-• • - - l- -• - - - -
I~ 

f--

,_ 
li 

1 
,_ 

SOLDAN SA<iA: • 

• 
- - - -
- - ,_ -
- .. -IB.J • • 
• 

ı - İstanbul sayfiyelerlnden olan Adala
rın büyüğü. 

2 - Buyük cüssell - Bir yerde oturmak. 
3 - Gece uyurken görülen - Üurlnde ya-

zı yazılan yemek yenen ınd>ilae • 
4 - Fa.krfı.ddcm - Sa.ha. 
5 - Nadir bulunan şeyler. 
6 - Sonunda cLıı olsa genl.1 - Kahvenin 

kardeşi. 

7 - Gelecek zaman - E3klden yazılan 
kurutmak için döktü'klerl tm - Rabıt 
edatı. 

8 B!r nota - Kurtuluş. 
9 Az - Pişmemiş. 

10 Bir notn - Tefrlka. 

YUKARDı\N AŞAl'il: 

Temmuz 28 

!Son Postaf S P O R 
Büyük yelken yarışları 
Pazar günü yapılıyor 

Yarışlara Cumartesi günü şehrimize gelecek· olan 
Romanya Yat Klüp yelkencileri de iştirak edecekler 

ı - Ucuzlıynco.k iÇkl - Çekirdeği yenen Geçen •eneki yelken ytı"flarından bir gôrilnilf 

2 
_ ~~o.~~yvı ~·o·~-~""·ıı. Moda d'ellli"ııci.Hlt ildlüll:ü. RananıyBı yatlmi:yen spoccUlar bat~ pnpi~a 

u.>u ""''""u kfiiilbü • ....M,enaiJıerinıi ...... lvwiım!l.- CBıvd e- ...:........ı..tr h~ıttıı ı-.~.-.ıı... .... 3 - Eklcden. .rrc,.,,, s-= ...... _..._ &"""''~ ~·~•ıu<= 
dcrek Moda sıalhilJlel\İnde ......111ren müSa - 4 - Jüri ı.-,.,...;: Afımed F,a.•.naıni, Ab 

4 - Hedef - Şaııt H'ıJhLkası. .r~ '"°"'"',,.. ~ ...... ~ 
5 - Rabıt edatı - İdare ile iş gören. ~ tertilb etmiştıir. clii.n1ahmaın. Benl~~ Rrza. Sue.ri. 
6 - B"ynz - Fenalığın zıddı. Romımyıah yallkendber, Q.ııınartaııİ ~- JM.emlıer: Sıf!lkı E:ryar, A:ıd Rmlı S6 • 
7 - Şiryan _ Boş. ri:m!ize ga1eccltlıer' ve~ dlöri mııadp, Belkiır Mıacur, Hikmet ÜsWınd.a& 
8 - Gözleri görmlyenler. I ad~ St.ar Bat getıi~- Nuri Bc.t9tl't, Hüsa.rnıe1Jtiın Güre!1. 

9 - ~~~1:~'! 1::. -Bize süt veren hay-· buB~Bot ~;::: Türkiye bisiklet sür'at yarışı 
10 - Atma.'k mnsdarmd&n lsrrd fail - Bit- cımirtlerine verecek.lercfir. Bisik!Det fedeınasyonu tıamfınd:an ynpa-

ml.§. M'tlısalbalka Par.ı:ıar günü saat 14 de b3ş- lan ~ birinci1&1eri ~ y&l'Jlll tw 
Geçen bulmac&nm balledilmlş tekli lııyıaıoak ve 7 ıraı üzermde yıapılaaalldtıır. salbalt Y~· 

Soldan safa: 

1 - Kabahatli 
2 - Asablıye - Sa 
3 - Baslt - zeki 
4 - Abldaıt - Bad 

5 - Hitam - Fena 
6 - Ay - T - Haset 
7 - Tez - Fasit 
·s - L - Ebesi _Mi 
O - İsklln etmek 

10 - Aldat - İka 

EGE TIYATROGU 
Nurettin Gençdur 

ve arkadaşlar( 
Bu alı~'tm 

Şehremini İn!!İ•rıh bahçesinde 

i L E. R i 

Bu ~bıılloadarı ~ R~r- 1000 metrederı ibaret olan yw:ıtf Çek " 
ıa şaııpi yenŞbrı yapı'lacBk ve bu tek - mecıe gö1ü kıenaftnda yapıblmldıır. 
ne1bt1i dle bi?Jderı a1la.calkbrdır. 

Şarpi yanŞlan da 7 mil o1lacak.ll'lr. 
Star Bot ym-ı;Laırına Hlmmıın ~ Beh~ 

zad giırre<:~. 

* Beden Ter1bi~ İst.adbut ~ .ıru 
~arı aj aır1ltığııındıa.n: 

ı -~ i1ık ye'llkıen tEşvi'k müsa
bakası 30 Temmuz Peı.aır ~ M'icda ko
~ ~acalktı.r. 

2 - Miisaft#k.afo,r.a salat 14 de ~na

caktır. 

Meşhur boksör Dempsey 
hastaneden çıktı 

yeni ve :zengin varyeteler \ 3 - Sidl ta&natınameı9i muciıbmce li -
sansı o'!!rmyan hiç bir sparou ~ -
laıra iştira'k edemez. 

·····-······-··············································· 

Bii doktorun gUnlUk 
notlarından 

4 - Yanş'ltar beynelmU~ y.aırış n1mm· 
oomesiıne göre yçı1aıcaı'klt!lr. 

Bu;günkıü bdtar kızlıa'l".IDllz filJay:if um
m.anmıın aıkıntısına kapılmıı dümensiz 
bir san'Cf'ald'!ırlalr. Bugümlkıü kızltırururıın bu 
günlkü hayat şartlarına karşı müthiş d.f
ları vardır. Sıcak gördükleri bir hava
nın rüzganfıe baş ve kalbleri bir fırıldak 

suıynı ile teda'\1 edecekleri yerde zufüm 
dağmıın oolıirli dikenleri ile dağlıyorlar. •================' 
Ben bakar bir ~cim. F'aıkıaıt evtenmiye Asabi çocuhlar: 2 

5 - YelJ!ren rotası geçen senenin ayni
dir. 

6 - Ha'keın1ler: ~ Fetıgeri. Afarıi, 
Aıbdü:mdıanan Benlioğlıu. Rlııa Sl.l'erl, R&
mm Ü'lman, Behmd BayUa.r, müheınıdis 
H~i.n, mUhaıdis Neci. Zi.)18 Kap
tan. CdW Gö2'JE!D. 

gföi döniiy~r. hiç ni'yetim yok! Tam sıhhatte olan bir çocuk yanında 
teheyyiice ve h1lre'keie malik olnn bir 

BugUll'kü kızlarunız boyanma hududu
nu nşaca'k derecede boyanıyorlar. Evine 

Açık muhabere : QOCUk deı1hal tefrik edilir. Bunlar günün 
muhtelif saatlerinde bir daki'ka. blle bir 
yerde duramazlar, lsUrahat nedir bil -
me'Zler ve etrafındaki hAcllselerle dunıp 
dn azıcık olsun meşgul ve hiç altı.kadar 
olma?Jar. Unutımama.\c lft.z:lndtr ki ço
cukların normal olarak büyüklere na -
za.ran faaliyetleri fa'l.ia.dlr. Amma bu -
nu azıtan, yani müteheyyiç QOCuğun tm.
Hle kıyas etınemeUdir. Çünkü bu tAırz -
daki fazla hareket halinden mi.isbet ve 
faydalı hlQblr netice çıkmaz. Ekseriya. 
ooyle çocuklarda neş'e tı.islert amlır ve 
dnlma gıcyrimemnun görfinıllr. Çünkü 
hiçbir şeye dikkat edemediği için iken -
cliBinde karanlı'k bir takım hlsler Te tat
min edlbntyenlere mahsus hareketler 
belirir. Ve bu haleti rUhlye çocuğun sıh
hati üzerinde ga.yrlmü:said in'ikaslar 
meydana getirir. Durmadan, bir dakika 
dinlenmeden mütemadi hareketler yap
makta devam eden bu çocuklarda bede
ni neşvünomada lntızamsızlıtı:: ve dur -
gunlıik ıhAsıl olur. Böyle çocuklar umu
mi sıhhi vaziyetleri hiç de parl&t bir 
derecede değHdir. Bunu derhal bariz bir 
şekilde göstermek 1çin böyle QOCuklan 
muntazam -bir usul dahilinde günün 
muayyen saatlerinde kni'i bir ist.trnha.
te koyunca deı:fual kllo1annm arttığını 

ve sıhhi vamyetle.rlnde büyük btr can -
lılık ve tnıhıı.vviil göruldüğünü söylemek
le iktifa ederiz. 

on dakika mec;1fedeki'"kumaşçıya. çarşıya e BeıiklCJf .S. Altınoğlu ! 
\'ey.:t pazara giderken sanki bir davete - Doğrudan cfoğruya ankete <.evab 
icab ' ediyanmuş gibi en yeni ipek ço - vıeranenizi rdca ederiz. 
raplannı, en ~>ıeni iskarpinlerini, roplıan
nı üşenmeden giyıniyorl'ar ve mülkemme e Relilı T aıman (Kadıköy): 
len de boyaınıyar:ar. lşte erkeklerin çok - Cevabınızı, an~t hakkındaki endi
göndüilderi boyanma, giyinme ve tuvalet şelerinıiT.e işt'ir-ak etmiyerek neşrecliyo

böyle olan'farıdır. Bugünkü kızlanmız ruz. 
koca idaresind~n bihaberdir. Kendileri
nin izwti nefis':eri ':le kadar yübakse bi

Nu - Sa - Co 

Kadınlar diyorlar ki zim de o kadar yüksektir. Bınaenaleyh 

ev:v~ıa koca irncte!erini öğrenmelerini 

tav.siıye ederim. Bugün bir aifenin erkeği 
lruımar oynuyorsa. rakl içiyorsa, dişarda (Baştarafı 8 inci sayfada) 
geziyorsa bunların yegane sebebi evdeki se yapmaya kalkışanlar bütün Avrupa 
loaruınıın dirJi!ksiııl;ği ~ bütün kadınlarını inceden, inceye tetkik et
parfa!k eme'Elerinın siyah elemlerle bağ- mek için vaıkitlerinin büyük bir kısmını 
!anması, ~ayısile aile saadetinin parlak seyahate sarfetmiş olanlardır ki, onlar 
ışığının soğtUk kül ile örtülmesidir. Bu- da maalesef tetkikatiannı ikmal ede -
gün!kü kızlaırmıız koca idaresindekı her mernişler yalnız kadını tetkik edip, o -
fedaikarlığı imeti rıefis meselesi telakki nun eşinin kim .olduğunu ne olduğunu 
ediyorlar. Bir 'kıo~anın karısına karŞl mu- ve kadını bu kanaatkArlığa sevkeden 
ha'l:fuet ve meıibutiyeti kansının kendisi- amili anlayamamışlar ... Baylarımız iyi 
ne yapmış dldnğıu fedakarlık ve göster- bilmelidirler ki her yuvada müvazene 
mi olduğu muhabbetle mütenasiptir. karşılıklı temin edilir. Muhakkak ki o 
Ka ·n fJrocasıına karşı fedakarlık göster- bayımızın g'ördilğü basma entarili ka -
m.e p biraa.ok olsun yorulmazsa koca- naatk5.r madam bütün erkek evsafını 
sırı • b.lıbin'deki aiJk, sevği, ve merbuti- haiz tam rnanasile .kadın ruhundan an
yet bağJıaruu gevşetmiş oll.ur. Bununro !ayabilen yüksek ruhlu bir mösyoye 
bar r dışan.Ua kocasına daima sıcak maliktir. O zaman iş değişir; iyi bir 
yüz ı:;ootereoek ve fedakarlık yapacak kocanın yanında basma değil çuval da 
her cin:Slerindc>n rakipleri pek çoktur. giyilir. Bir erkek ~ini hak ettil..'1.cn son 
Bh ıenaleyh göz.ti dişarıda, kumarbaz ra bize sö2 düşmez. İş bir erkek için 
:V<' saı11ıaş olan bir kocayı evine döndü- öyle meziyetli bir kadına hak kazan -
~k \"e bağTıya\!ak olan yegane kuvvet mıs olabilmektedir. , 
gene kendi lkarısıciır. U. Çiğdem 

* B:ızı okuyucularım mcktubla.rına a.d -
res yazmo.yı unutuyorlar. Ve bl.ttabl çe
vabsız kalıyorkı.r. Gerek cevab pulu yol~ 
la.nımıısının, gerek adres yazılmasının 

fümal edllmemesl 1Azımt1ır. 

Cevab lstlyen okuyucul&nmln posta 
pulu yollamalarını rica ederim. Ab1 tak
dirde 1.steklerı rnukabeleslı kalablllr. 

+ 

Yüzme seçme müsabakaları Aımıeftka haı:ırımın ~ t111~ 
. . . nıeıı,fmr llrlcsöı- Deın1p9e7 gıeçıeo bwfbılRı 

Beden ~ İSbanıblıl BO~ su tçıinde ~ bü~ bir hıll!ıMık Mllıh P9r 
çorlaırı &Jdığmdm: ıitxmtt loondieiorıl kaBn <Sılüme ~ .. 

1 - Yüııme bö~gıe ~ .teÇ- neyorduı. FaJlart ~ ııra#Unlıtı iit 
me m'üBaib~ 29-30 Termnurı: Ca.ıJnaT.- bu 1,,;;,...ıı.ı. ~ ~-.......... ~...1 ... vı. .. __ ~ 
~ve Parzar gıümeri B~ kılüW yüz- ~~ . n.w;ıuuııuıuı.. .1.uuın 
me haMırzmıOOa y.ap:ı1acdk,ıtrr. ~ ~e eSk:i ağır sikDleıt dürıtYa pn-

2 - M~aıı:aı 29 Tenmn& Cu - piyooıu l:dui6rü. ha.s.tanıedıen çılkiııtı gQn 
ma.ntesi .günü saat 15 de. 30 Temmuz Pa- eğin~. ünebil'ec öylemişüreOnuncsub- j 
mır günü saat 13 de lbaışla11ı00akıtır. iki kızı ile Nevıy:o.I&t'a Santmn. Paıba ge-

3 - Seçme müsabakallimrıı iştıilm1t et- zeırllroıı g6rüyomunuz. 

Emniyet Umum Müdürlllğflnden: 
1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak yailık elbiseler için satın alınmasına 

lürzum hasu olan 9000 metre krem renkte keten kuma§ kapalı zarf usulile 4/8/ 
939 Cuma günü saat 15 te münakasaya konulmuştur. 

2 - Beher metresine 100 kuru1 fiat bfçiren kumaşa aid nümuneyi görmek vı 
tartnameyi almak istiyenlerin Umum Müdtirlük satın.alma komisyonuna müra.. 
caatlan. 

3 - Eksil'tmeye girmek istiyenlerin 675 liralık reminat makbuz veya banka 
rnekrtı.ılbunu muhtevi teklif mektublarını ve 2490 sayılı kanunun 4 d1 maddesin. 
de yazılı belgelerle birlikte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona tesllın 

etmeleri. c3100> c5295> , 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz eczahanesi ile ensti tfi laboratıuvar1annın bir senelik lhtiya.. 

cı olan şartnamede yazılı (125) kalem eczayı Ubbiye ve baytariye ve kimy~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - MMuhammen bedeli (2451) ve muvakkat teminat (183,82) liradır. 

3 - 8/8/939 tanhine ras1ayan Salı günü saat 11 de Rektôrlük binasındald 
komisyon tarafın.dan ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izeıhat ve parasız şartname almak istiyenlerin enstitü dai.I1t 
müdürlüğüne müracaatları. (5471) 
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Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Kwnaşlan enstıtiiden verilır.ek üzere yaptırılacak olan 126 takım hademe 

elhisesiııin malzeme ve işçiliği_ açık <.'ksiltmeye konulmuştur. 
2 - :Muhammen oedcl c819> ve muvakkat teminat c61,50> lirad1r. 
3 - 8/8/939 Salı gün:i saat Hl da Rektörlük binasında müteşekkil komisyon 

tarafından ihalesi yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin enstitü daire 

ll'ıılldürlüğüne müracaatları. c3232> c5470> 

Gayrimenkul satıs ilanı 

Adapazan İcra l\Iemur)uğundan: 
13.ir borçtlın dolay: ipotekıı b•.ılunan tapuınuın Teşrinievvel 938 tdı ~ 5 mı

ll'ıarasında kay1dlı Kay.'lfor köyü DeğirmrndeTe mevfkiin.<le kfı;n..sağ. Köl~ör oğ· 
~ Mmıed veresesi bl'hçcsi, so!u evvelce ~yfua.şmdan Şakir h:ılen Zaıfcs oğl'u 
Sadedcııne geçen tarla; arkr.sı değirmen hru-kı, önü tariki has ve kiiltür oğlu 
~ veresele.r.i ~ ilıe çevrili 2 çark dotabm1, 2 değirm~ taşını, 2 alt
ta, l üs1ttle, 3 odayı, üstte büyıük bir sof yı ve değİiımen alatu edev.aıb.nı havi 
bi:r değirmenin 450 de ·190 sehmi 2!1030~ sehim itibarüe 95613 ;:nyl seh."ni b-9-939 
lıarfilı.irne rashyan Salı giinü saat 10-11 de Adia.paızaım icr.a d!airıcsiınde .açılk ant.ır
rna ik satfürcaktır. 

Satılaca!k olan mu::ıyyen ~ehımi 556 lira muhamımen değerli hu1unan işbu 
~ men~ule ai'.i ar' ırma şartnumesi 2!'i-Ailwıtos-939 tarihindC'n itaXiren her
k~ gôrebilımesi için icra dsiresirdt· açiktır. 

Gayır:i menkul peşın para ile satılır, am.cak icm memuru icabı hade göre 7 
ei.hıü geçmemek üzere .ıhma mehil verebilir. 

Ga~Tj menkul 3 defa b:ığırı'lk:hktan son:ra en çok artırana ihale E-di.ir. Şu ka
dar 'ki tayin edilen zama"ı:i1 arttırma bedeli gnyııı:i menkulün mu'haanmen kıy
~ '1ı 75 şini bUbmı!d'ığı ıtalkdirdc on son a.rıtıranın trıahbüd'ü ba'ki kahn~k 
~re al'bnma 15 gün daha temdid edilir. 20-9-939 taJlilhine raslıyan 15 inci giinü 
('lld saatte en ço~ nrtıran:ı ı.ha1c cl1Jnur. Ya ınn 2280 sayılı kanu:ı muribincfi' 
.~~i artırma.da dah: veri~C'n bedf"1 % 15 şi bullmazsa ihale yapılmıyarak satış 
~""\!11 O:\ıınur. 

tl>OU-k sahibi alacaklılarla diğer a!akıılıfarın gayıi mankuı üzcrlndeGd hakla
~1 husuısUe fa~.ı ve mnSTafo dair C'nn id<l a·arım evra":tı müSbitnl~ıe 20 gün 
tçııı,tle icra dairesınc bllrlirme'!eri rzımdır. Aksi had hakları tıııpu srci1'eit"İle 
~·t ö..:madııkQa sahş bceı.c"'inin pal aşm:ı dan hari.ç katırlar. 

(Son Posta "' 
Yevmi. Slyııst, Havadl.s ve Halk gazete.sı 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, 25 
İSTANBUL 

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

ABONE FıATLARI 
1 6 s 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 141 o 750 400 160 
YUNkc~İSTAN 2340 1220 711) 270 
ECNEBİ :l700 l40u 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilme:. 
ilanlardan me•'uliyet alınma.%. 
Cevab içbı mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lazımdır. ••............................................ , 
f Posta kutmu : 741 İstanbul ~ 
i Telgraf : Son Posta 1 
: Telefon : 20203 : 
- -.................................................. -~ 

Ertuörul Sadi Tek 
' ( Halide - Pı.lcio ) 

ittiralı:ile 
Cumıırt"JJ• - rccetıi 

Boııtaocıda 

FATOŞ 
vodvıl 8 perc'e 

Sayla ı:; 

1 Em:lyet Sandığı iliiınları J 
0
1 8,5 faizli ve sek:z sene taksitli emlak satışı 

Semti Cinsi Muhammen kıymeti 
lso.,tazlçinde Sarıyerde Mesarburnu 
caddesinde eski 52 yeni 27 No. lı 

Dört katta on iki odalı oç sofalı 5500 
terkos ve elektrik tesisatını havi 
ahşap maıımOştemllllt bir yalı ve 
dağ mahallinin tamamı 

BOyOkadaıia Cami mahallesinde 
GUzAller sokağında eski 4 yeni 8 
No. 11 

İki buçuk katta sekiz odalı maa- 1800 
bahçe kl\rgir bir evin tamamı 

l{a lıköyOnde lbruhimağa mahalle
sınde Koşuyolu sokağında eski 12 
yem 6t, 61-1 No. Jı 
Sultansel mde Mimarşecaettin ma
hallesinde (yeni Ktltıpmus.tlhnddin) 
Caıncıçeşmesi sokı ğında eski 6, 6 
yeni 8, 8- ı No. lı 

Üç katta onaltı odalı altı sofalı 
ve elektrık teSisabnı havl ahşap 
bir evin tamamı 
lki katta Oç odalı, elektlrik te
sisntını havi maadOkklln kllrgir bir 
evin tamaım 

1600 
600 

1 - Arttırma 17 • Ağustos - 939 tarihine düşen Perşembe gtınn 
saı:ıt 14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrımenkuller en çok bedel veren
lerin Ostnnde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muha nmen kıymetin % 10 u nls
hetinde pey akpsi yatırmak Jllzımdır. 

3 - Aı ttırma bedelinin dörtt~birl peşin ve geri kalanı sekiz se
nede sekiz mnsavi tnıtsitte ödenir. Taksitler 9-o 8,5 fRize tabidir. 

4 _ Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığtı birinci 
derecede tpotekli kalır. (5337) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ılanları 

18 ton Fcrro Krom alıııncak lir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
Tahmin cdiren bedeii (18000) lira olan (1350) lira ve 2400 nurnnralı kanunun 2 

18 ton Ferro Krom Askeri Fabrikalar ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon. 
Umum Müdürlüğü merkez satınalma ko. cu olmadıklarına ve bu işle alUkadar tile. 
misyonuv ...a 10/8/939 Perşembe gı.inü sa. cardan ol'Cluklarına dair Ticaret Odası 
at 14 tc.: pazarlıkla ihale edilecektir. ŞarL vesikasile mezkur ~n ve saatte komis. 
name parasız olarak komisyondan veri. yona müracaatları. (5403) 

dıköy Vaklflar DirektörlilğU il nl rı 

Semti Mahallesi 

OskOdttr Kuzguncuk 

Eren köy Koıyatağı 

• • 

Üsküdar R. Mebme1 paşa 
Kadıköy Hasan paşa 

Boğnziçl Çenr,eJkOy 

• A. Hısım 

Sokağı 

lskele 

Hilmi paşa 

• • 

No. 

19 No. 
btj 

61 
12 14 

Şemsi paşa 71 
Kurbağlıdere 
OçJncn sokak 6 
Havuzbaşı dere 12 
lbrahim bey f 

Cinsi 

dOkklln 

köşk 

köşkon mnş-

teııı Hatı 
4 odalı ev 
arsa 
bahçeli 
ah ab ev 
odn 
ahşab 

bahçeli ev 

Aylık 
kirası 

L. K. 

3 00 

ıo 0(1 

4 5o 

o 76 
7 60 

2 OG 
5 o' 

Yuknrıda cinsi ve mevkii yazılı yerler 31-5-940 senesi sonuna kadar mtı~ 
zayde He kimya verilecektir, İhaleleri 31-7-939 Pazartesi gnnu saat 15 tedir. 
lstekli.erm Kadıköy Vakırıar MOdQrlQğllne gelmeleri (5401) 

Nafıa Vekaletinden: 
9/8/939 Çarpmba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an 
f5370 lira muıhamınen bedelli Ankarada Vekalet bahçesinde'kı depoya teslim 
prtile 260 ıııon yerli kok kömürünün kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve tcferrüatı lbedel:siz o1arak Malzeme MüdürHlğünden 
alınaıbilir. 

Muvakkat teminat 477, 75 liradır. 

İsteklilerin teklif Mektublarını muvaka1 teminat ve şartnamesinde yazılı ve. 
pikalarla birlikıte ayni gün saat 14 de kadar makıbuz mukabilinde komisyo:ıa 
vermeleri Jizundır. c3210a c5469:ı> 

[ Is tan bul Belediyesi ilanları 1 
BiT çak külfetler :llhtiıyıax ed'ilıcmd'.K :&>ledıilyıece İstan'bUJ şehrinin büfüın kazıat 

nahiye ve mahallelerini ve ~ göste.ıiir mufassal haritala:tila atyU°ıc.'.l bir ~ 
malfunaıh bir aNıya t.oplayarak Şehıir Reh'berl naımı aTt.ında bir est>-1' vücud~ ge
tirihniş ve şehir saki~Tu hmti~ gel~ istedik! rı yc:rITeri kolli~a 
bti1a'OOI.mebıi ve bmnclfoc istifade edebilme'.loııi için satışa ç1~. 

Evvake 250 kunış ~ mukabilind'e sahlan bu eserin herft<:esin ~ 
iStifude edebilmesini teminen bu kere fiaıtn perakende olara'k JOO !kuruşa tıoodl 
ed'i.1bniştir. On taneden fu-ıJI!a al'ındığı taklcfi.rde ayrıca % 20 is'k:anlt.b yapıfacaktir. 
Bedeli mukalbihnde her mmıan Be'.ledi~d'en aı1ınıabile0t.~i ilan olunuır. (5674) 

!STANBUL BELEDİYESİNDEN: 

Hallin çılkarılmakta olan ikinci nevi ekmeğln çıkanl'marruıs:ına Dalıni Encii

rncnin 20/7 /939 tariltl'i içtiımaınıdla karar verildiği aılakadnrl&.nn malfunu o:Tm ~ 
Urore Han olıuınur. (5675) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu IIanları 
~ Ga~ıri :menkul kendisme iha.e o ıman !kimse derlıa? veya v~rilen milli t için
lır Parayı venmczse iJıaJe karan feshc:>dı ır. Kend.lsiınden evvel en yükseit tek
~~ bu.ı.Uıran Kimse ar.zctmis dLd1 ğu betfu almağa rrazı olursa ona ihale erli-

1\1. 1\1. V. Deniz Merkez Satınalına lmabilir. ................. T.A .. S .. H .. f H................. Komisyonundan 3 _ :Miina~--asnya gi:nın.'Ck isteyeınk ·aı 

1 - Tahmin edilen bedleli c25250> lira 2490 sayfü kanunun emro.ttiği ve koın ~ 
• O da ınaı.ı o1maz veva bu:ıunmal'S'l icra dairesince hemen 15 güm müddetle 

~~a)ıta. çLknrııara~ ih:ı':esi y.apıhr. Her iki halde birınci ihale edılen .lcimı:ıc 1 ihıailıe ar.amnd'aki fa.rkfan ve % 5 deı' hesaJljjanacaık faızle diğer rz:rurarllardan 1~n ınes'ul o!ııp ayrıca hıükme hacet ka:1ımatlan tıahsfl olunur .. 

lt et'JAıı.ı~ ~ ile tapu tescl] vıe teslim masra:fuırı ru:aın.a aidoo. ~ baş -
~-ka~ şart kabul etmez. Da:ha fazla i?.ahat a'Iımak ıstıyeni'erin 346 dosya 
~·~ icra dairesine müracaatlan illin oluaıur. 

Cü.rm!huriyet Merkez Bankasmıın 22.7 
939 tarihli vazıyetı dü'1'kü nüsfuarmıda 

'bir tertın> oohvi neticesli 27.7.939 olanık 
o]an iki aded ~ ve bfu- arlıed de Di.7.el d:ımadıklan hsa&ındlaki vesaiik ,. Can ,,.. .. ·· k 1 Tifilıa .. kasa yoncu 

ere:·~orun :ıpa ı za muırm sı 1893.75 Lirohk il'k ~emdnatlarını h'a!Vi ... 
13/Eylül/939 tarih'ine rastlfi~ Çarşaım- . . . 

çıbruştiır. !1ıi2ıar ve ta.!iı.lh ederiz. ba güınü saat 15 de Ankarada Velk[let bi- pai'ı ıtekU: zarflaı:mı ~ günde m .~ 
ruısmrla miifuşdkıkiP kam.isypıııuınmzıda ic- kasa saa1ınden bir saat ev:veı mm •:ı 

ZAYİ - Yukselt Deniz Ticaret Mekteb1n- re edi!ecektk mulkabilinde lComisyıona vermeleri. ;91 
den aldığım tasdiknamemi myl etıtlm. Yeni- • • • . edilmez. 
a1n1 alacatımd3.n e9klısin1n hükmü ~. 2 - Fenni~ i<lan şa:ntnaırncler.ı 126 ku- tada o'lacak gecıkrnele.r Grolbul 

Denlıyollan süvarilerinden Nazmi r.uş m~e oorgıüın i1rom:isyıcındaın a- ,3345, c5626. 



16 Sayfa SON POSTA Temmm 28 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 
MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde 
MiDE EKŞiliK ve yanmalarında emniyetle kullanılabilir. 

HÜLASA: --•· D E RAHATSıZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞILIKLERlNl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 

.IYA hi11edilen çökllntll ve AGRILIK ile kolayca mücadele için HAZMIN en mtıessir milsıahihı ola MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve Horos markasına dilılıat ediniz. 

DOKÜMAN: 1 

\ 

~ ViLAYETİMİZ 
Tarihden 6nceki ve tarih zamanları içinde, 20 ayrılık yılında 
ve aon yıl ile ıon ay zarfında Hatayı olduğu &ibi yaıatan, 
200 den fazla büyük fotoğrafla kıymetli bir albüm mahiyeti 
alan bu büyük eaer ıalihiyettar ilim adamlanmınn kalem 

yardımlarile TÜRKiYE YAYINEVI tarafından hazırlandı. 
-----· Bu ayın aonunda ne~redilecektir. 

"Bana inanınız,, 
Bu Sü kreması 
usu Ü sayesinde 
50 yaşındaki .birçok kadınlar 

ancak 30 yaşlarında 
görünecekl~rdir. 

Ok!arla ışaret edilen 
ger/ere tatbik ediniz. 

Sonra da bütün yüz 
ve boynunuza sürünüz. 

Buruşmuş, solmuş ve gevşem~ bir cil· 
di, . tazeleyip gençleştirmek için işte size 
basit bir usul: Takim ve tasfiye edilmiş 
bir miktar süt kreması bir miktar saf 
zeytinyağı ile karışlmnız. Sonra hepsini 
iki kısım en iyi krema ile karıştırınız. Bu 
halita, cildinizi besleyip tazeleştirecek ve 

SAÇ EKSİRİ 

Saçlan besler, köklerini kuvvet· 
lendirir, dökülmesini önler, ke

peklerini giderir. 

INGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu - İstanbul 

TÜRKİYE 

T0RKiVE .. •••••••-.. inanılmaz bir güzellik temin edecektir. 

KIZILAY C.EMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: -

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMt MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak verem pavyonu 
bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 1424 32) lira.( 41) kurus.tıır. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 
C - Umumi fenni ve husust şartnameler. 

D - Keşif cetveli. 
E - 1 - adet 1/500 vaziyet pl Anı ve 14 adet 1 /5 O tatbikat plAnı 
(Cepheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de -
posu Müdüriyetinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat l1 de İstanbul Kızıl

ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil ihale 
komisyonu huzurunda ·yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 6371 lira 62 kuruş muvakkat 
teminat vermesi !bundan 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 Müdürlük
lerinden alınmış fenni ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 
6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu Müdiriye
tinde müteş$kil ihale komisyonuna getirile<:ek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile g6nderile
cek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lazundır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

TÜRKiYE 

KIZILAY CEIDiYETi 
UMUMI MERKEZiNDEN: 

Gaz Maske Fabrikamız için dikiş makinelerinin tamirinde vukur sahibi 
bir makiniste ihtiyaç vardır. Ayni zamanda yazı makinelerinin tamirini 
de yapabilenler şayanı tercihtir. 

Makinist, lhtısası derecesi anlaşılmak Ozere Oç ay tecrnbe mnddetlle 
angaje edilecek, ondan sonra asli mütehassıs olacaktır. 

Taliblerin hizmet ve kifayet veslkalarile Yenipostane civarında Kızılay 
hanında, h ızılay Deposu DirektörlUğUne mUracaatleri. 

'--------------------------------~ 

Bir aktris gençlik manzarasını muha -
faza ve idame için bu basit usulü tatbik 
etmif ve 70 yaşında genç kadın rollerini 
oynamıştır. Eczacınız da bu halitayı size 
ihzar edebilir, fakat muhteviyatı az mik
tarda olmakla beraber pahalıya ma1oiur. 
(Yağsız) beyaz rengindeki Tokalon kre· 
minin terkibinde saf zeytinyağı ile ihzar 
edilmiş süt kreması mevcuddur. Cilclinizi 
beslemek için en mükemmel ve hakiki 
bir cild unsurudur. Her halde memnu. 
niyetbahş semeresi garantilidir. Aksi hal
de paranız iade edilebilir. 

Saç Bakımı 
GQzelliğin en birinci şartı 

PETROL NiZAM 
Kepekleri ve saç dOkOlmeainl 
tedavi eden tesiri mucerreb bir 

ilAçdır. 

Kaput Bezi ve iplik · 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adıma fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santlm B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
ıo, 121 14, 16, 18 numara vater jp. 
llkleri imalatı piyasaya arzedıl· 

miştir. 
Sipariş için Adana fabrikamıza 

veya Ankara Atatürk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye mnracnat 
edilmesi. 

Telgraf adresi. 1 Çeşid Ankara 
• Çeşit Adana 

NORMAL MEKTEBLERE 

- Eksiltmeye konulan iş: Hey'be Iiadada inşa olunacak verem pavyonu 
ve tesisatının tahmin! keşif bedeli (265397) lira (77) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Umumi f ennl ve hususi şartnamerer 
D - Keşif cetveli 
E- 1 aded 1/200 vaziyet pliinı, cephe ve maktalar dahil 24 par

ça 1/50 tatbikat plA.m 
İstiyenler bu evrakı 1 3 lira 2 7 kuruş !bedel mukabilinde Ankara

da Kızılay Cknel Merkeıinden, İstanbulda Kızılay salış deposu mü
diriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 15 te İstanbul Kızı -
lay hanında Kızılay deposu müdiriyeti nezdinde müteşekkil iıhale 

komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 88 kuruş muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt. 
me komisyonuna göstermesi lazımdır. 

A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam bitir
miş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Nafıa MüdürLüklerin
den alınmış f enn! ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret Odası vesikası. 
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 komls
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektit. Posta ile gönderi. 
lecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel -
rniş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmJi olması lA
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Sazlı Tenezzüh Seferi 

Yarınki Cumartesi günll memleketimizi.o en güzide aan'atklrla
nndan 8 zatın iştirAk ettiği müıteana aaz heyetine 

KIYMETLi OKUYUCUMUZ BAYAN MUALLA'da 
iştirlk edecektir. İtina ile hazırlanmış büfeyi hamil (7 4) numaralı 

vapurumuz Köprüden aaat 14.30 da kalkarak tarifede yazılı 

iakelelere uğrayacaktır. ~-------' 

Kabul olunmıyan zekaca geri ÇO· Muhasebe Memuru Aranl"Or 
cuklıı.r için tedavi ve temrin saııt· J ._İlll-•• 

lerl 17,i\O - 19,30 MÜTEHASSIS Karadeniz sahilinde bOyük bir müessese bir Mubaıebe memuru 

DArr.n nvNulkE .... ey, AKTollej KclEvuMrı11Ad .. L 1 arıyor. Franaızca bilenler tercih olunur. Taliplerin mufaual maltı-
... u ... wnatla (M. F.) rumuziyle lst. 176 Posta kutusu adresine yau ile 

No. 184 ~--------.-. müracaatlan. 
. ............................................................ . 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAWPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Harp Okulu Komutanlığından ı 
Hark okuluna 15/Temmuz/939 günü nihayet bulan kayıd ve kabu! muamele

si cEyl'Cıl 939. nihayetine kadar uzatılmı~ır. ASkerlik şuıbeıerine ve Ankar~ 

ı:nılunanların Harb okuluna müracaatları i'Dan olunur. cl79• c5551. 


