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ingiliz gaz inin ifşaatı devam ediyor! . \ 

lngiliz-Alman. anlaşma 
plônı için Londrada yeni 

cinden ueıen heueı 
Çin meb'usu: "İsmet 
• 

lnönü ile bütün Şark 
iftihar ediyor ,, diyor 

bir Alman murahhası! ..-.----- Çin ve Atatürk ---...... 

Doktor Martens, Alman sefareti ile dahi temas etmiyerek doğrudan 
doöruya lngiliz ricali ile va Mister Çemberlayn'İn en yakın 

«AtatüTkün ölümü duyulduğu zaman Çin kendi ıelini kaybetmi, lıada 
müteeuir oldu. O bütün in.anlılı aleminin ıeli idi. Çang-Kay-Şek nu

tuklarında daima kendiainclen hayranlıkla bahaedeT.» 

Çin meb'uslanndan ve Milletler C. -ı 
miyeti muuheret komitesi azasından İsa 
Yusufoğlu ve arkadaşı, Çin milli bükü -

bir müşaviri ile müzakerelere girişmiş 1 
Jl T k l • h , ./ •ı d h metinin mümessili olarak, Uzalqark da· 
ıvevgor ma ıge me a, l i e aberdar / vasında şark Aleminin kendilerine gös -

Hak.ıkt va-z-·ıy_e_t -n-a-di-r,-bu ifşaata ı--Krar·KarOi···- :;:;r.::?E~:: 
Meseleden 

rak. memleketim.ize gelen Çin murahhaa-

n e derece kıymet Vermell. 'J1 
izmirde :;uı ~~:~:r~~;.~:r~~~!~~: 

meclisinde şerkt Türkistanı temsilen bu
ste Kral şehir gazino- ıu.nan iıki Türk - tsıım meb'ustan biridir. Maje 

(Muhittin Birgen Paştadan yazıyor) 
- BIJda.J)4!9te, 36 Temmu1ı1 - 1 

B ırzı İngiliz gazetelerinin yap -

sun da dondurma yedi !ataııbulda ~ulun.uşund~ istifade ~erek, 
keruiisile bızce bır haylı m~ul hır mem 

İzmir 
Kralını 

28 (Husust) _ Romanya leket olan Çine, gittikçe büyüyen .Tapon -
himtl yat saat sekizi yirmi ge- Çin. haıibine dair bir mül&ka.t yapmak is

ınanımıza ~ş k.ı.Şla açığında tedun. 
rlem.ijtir. ' İsa Yusuf.oğlu ~le .söze başladı: 

çe li 
da demi 

tı.kları ifşaat neticesinde or -
ıaya meraklı lbir politika hikayesi çıkmıı 
oldu. Almanyıanın iktısaıdi dikıtatörü Gö
ringin yalcın mutemedlerinden Wohltat 
ile İngiliz kabinesi siyasi müst.eşarlann -
dan Hw:ison arasında cereyan etm.if o -
lan cgayri resmi hasbihalıt hik-Aye9i, bü· 
tün dünyanın ımerak ve alakasını etrafın
da 1bplıyaraık devam edip 9ldiyor. Lon -
dradan gelen haberlere göre, bu mese -
le, öyle alelade bir cçay masası sohbe • 
li. nden ibaret değilmiş. Hatta, doiktor 
Wohltat'ın Berline avdetini milteakib, 
Alman lktısad nezaretinin mühim 
-mitehassıslarmdan ddktor Wohltat 
itimadını haiz kolleğlerinden bi -
ri olan doktor Martens. se5Siz sadasız 

Londraya gelmiş ve orada hatta Alman 
sefareti ile hiç temas etmiyerek, doğru
dan doğruya, bir takım İngiliz ricali ile, 
bu arada Bay Ohamberlain'in en yakın 
ınü-ş:ıvirlerinden Horacı Wilson ile te -

Vali, 
yata gi 

İmıir kumandanı bir motörle c- Çinden çıkalı yedi sekiz ay oluyor. 
derek Kralı şehir naIIUn Çin - Japon haı4binde şaI1k lleminin bize 1sa YUllUf oğlu (sa~da}, Hindi8ranc.la 
ışlardır. (Devamı 11 inti sayfada) me1hur Hind fa.iri Tagu.r ile beraber 

a se -

ınas etaniş. ilk müzakereleri 11aptığı söylm.mlerden 
(Devanu 2 de, Her&iin sütununda) lngiliz siya.si müsteıan Hud.son 

Tramvay biletçilerine , 
adabı muaşeret 

dersleri veriliyor 
Elektrik, Tramvay ve Tüne1 işletmesiıolm~adır. Vatman v~ .bil.~~n~:~ hal

tıın:um müdürü Mustafa Hulki tramvay ka ıyı muamele etmedıği goruldüğünden 
biletçi ve vat.manlarile yaınndarı meşgul (l>evomı 11 inci sayfada) 

(_m:_i_ll_i_Ş~e_f~.in_y~a_y,__z_iy_a_fe_t_i.__.) 

Milli Şef ismet inönünün Maarif şurası ıaıala.rı §Ereli.ne .Riyaseticüm -
hur köşkünde bir çay ziyafeti verdik )erini blldirmiştik. Yukarida Cüm
burreisi, kabul resmi esnasında, azadan bir zatıal ıgörüşürkeıı göı-ülmek -
tedir. (J>iiw ıeiimler iç ~) 

• 

limlam 
Majes te Kral Karol, reftlk • atinde 

!:"yi~1 ::nı~ ispanyada Alman gizli Veliahd hal -
Vde saat otörLe ;:;;=;;: polis faaliyetini artırdı 

tetkikleri 
Refi tor k Saydam, Dok 
Adnanı kabul ett . • 

Başve kil doktor Refik Saydam 
evvel Perapalas otelin 

Belediye Rebi dokt-Or 

dün 
öğleden de Va-
H ve Lfıtfi 
Kırdar illerden ve eski meb'us ve vek 

anı .ka'bul etmiş, ken Dr. Adn dileriı1e 
bir müd det görüşmüştür. 

(Devamı 11 inci sayfad a) 

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

B 
g 

Bugnn 
başladık 

• 
1 

e 

ursayı ik 
On idare 
deneşkıy a 

PO lin 

r···· 

skDlsUz ismaj 
maceraları 

Anlatan: Ziya Şakir .... ""\. 
külsüz İsmail çetesile y ıllar-Püs 

ca et o-
w 

nun ı si-
mücadele eden ve nihay 
şekavet yolunda taşu:hg 
memleket ve millet düşm 
a çevirtmeğe muvaffa 
lan eski asker, bugünk 

lahı an-
ların k o-

Ü 

\.. ....... ' . ........ , meşhur romancı ...................................... 

Bugun 14 uncu 
sayfada 

okuyunuz 

Bir hükumet darbesi hazırlıyan lspanyol generallan 
Alman gizli polisinin ihbarı üzerine yakalandılar 

Dail:y Expres.s ga· 
zetesi son günlerde 
İspanyada vukua ge
len kanşıtklıklar hak 
kında fU twilAtı veı 
mektedir: 

Oviedanın fatihL 
kırmızı batlıkh kar .. 
listlerin şefi Generıu 
Solchaga, Galkia as · 
keri kumandanlığın· 
dan azledihnıştir. Ge· 
neralin :surgosta ne
zaret altında olduğu 
söylenıOOktcdir· Rad 
yocu generai diye a· 
nılan General de Lla· 

"zli Us tarafın- Nezaret altında bulunduğu söylenen General Solchaga 
no gı pokif -...ı:ı .... ~.. Frankonun 11anında oir hitabe ırad ederken 
dan tev ~·~ r ıldığına göre de, sefir olarak Buenos l tir. Faslıların sabık kumandanı General 
~X:e teb'id edil.mesini kabul eylemiş -f (Devamı 11 inci sayfada) 

istanbuldan Karadenizin 
son iskelesine vapurla 

35 saatta gidilecek 

Bir DenizyoUar.ı vapuru. Karadenı zin limanlarından Trab~on Uinı.anında 
(YaZISl 11 inci •Yfada) 
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------------------------------·------------------------------------------ r Resimli lllakale : ~ Tetkik mahsülü olmıyan kanaatler .. l 
J 

Hergün 
lngiliz gazetelerinin 
lf şaatı devam ediyor! 

- Yazan: MuJıittin Blrpa 

C Basta rafı l inci sayfada) 
Bu mev:zuu işlemekte olan İngiliz gaze

teleri nin kaydettikleri haberlere inan -
mak lazım gelime meselenin öyle tesadüfi 
bir Jronuşnadan iıbaret olmadığına haki· 
katcn inanmak ioab ediyor. Hatta. Al 
manyaya verilecek kTedi bahsinden 
New-Yor'..,. maliye ınehafilinin de bir de
receye kadar malumatı varmış. Temmu
zun on ikisinde New-York maliye ale -
mine mensu:b çok maruf biri Londranın 
muhim bir simasını teleronla aramış ve 
ondan bu Almanya ile anlaşma planı hak
ikında malfunat istem.iş im.iş. B'öyle bir 
pltının New-Y.ork borsasında çok müsaid 
tesirler yapııcağına göre, bu zat, mesele 
hak•kında Londradan malCımat almak is

1 

s::::: = 

tiy.orrnu~. 
Diğer taraftan, muhtelif siyaset mer -

kezlerinde ve bilhassa Londra ile Ber -
Unrle ya-zılan ve söylenen şeylere bakı -
lıncn görüliiyıor ki, doktor Wohlta t He 
müsteşar Hudson arasmdmti konuşma, 

hemen hemen bahsedilen şekilde, haki
katen vaki olmuş bir şeydir. Yalnız ri-

Bır adam tasavwr ediniz ki oturonakta olduğıu :koltuktan 

lka'Ikma'k ar.zusuııdadır. Fakat kımıldanmak istediği daki -

kada arzusunun müml.iln olmadığını anlar, çünatü, eli, kolu, 
ayağı birer bağla otu.rmaklta olduğu koltuğa bağlıdır. Bu 

bağların adına ctetldk mahsulü olmıyan kanant>, cpeşin -

den edinilıni§ fikir> deriz, ~ir9dk ahvalde bizi hareketten 
alakoyan odur. 

Her hangi biriniz, eşya veya hadise hakkında şuradan 
buradan kulak duy.gusile edinilmiş bir fikre, yerleşmiş bir 
kanaate, bilhassa hisse istinad ederCk. ıharekete gcçmeyı -
ıniz, yahud da hare«tetsi2 kalmayınız, a1dammş. fena bir 
tesirin altında, fena bir fikir edinmiş olabilirsiniz, tetkik 
mahsulü olmıyan lkan.aa'tler, peşinden edinilmiş fikirler 
daima bizi yanıltırlar, onların tesiri altından kıuıtulınıya 
bakınız. 

vay-et1erde ve izahlarda ihtilaf var: Al- -===:~====::::ır:=====================--=--=============== 

§J§~;~l~E~~;: 
bir ilham alıtında söylenilmiş. Fa'kat, bir Jngilterenin en gürbüz r-........................... ·.····················-"'\ Atlas Okyanusunu 
kısım ga~etelere gôre ne böyle, ne de H b f k 
şöyle. ortada daha ziyade hazırlanmış 'bir f;. el;eği şampiyonluk i r Un ır 1 ra Koşarak geçen 
hareket p!jnı vardır. Bu hareket planı- su··ıu·· ı~ıoor : K l 

Y = T·· k · b d ··.., d. oşucu ar nın gazete diline düşmesi onun belki de i ur çeyı en en ogren 1 
şimdil'k akamete uğramasını mucib ola- i Bir mecliste kılıbıklık ve kazak -
·bilir. Fakat, mevzu, üzerinde ciddi suret- U 
te işleni rnesi mütasavver bir mevzudur. i 

Landra ifşaatına ~arşı Alman mat - Iİ 
lıktan bahsediliyordu. 

- Kılıbık olmıyon hiç bir erkek 
var mıdır? 

Suali soruı!du. Erkeklerden biri: 

buatının kullandığı dile bakılacak olur -
sa Berlin bu mevzu üzerinde lronuşmıya I 
tara.iltar olsa dıfui, bu ifşaattan memnun 

- Ben! 
Dedi. 1 
Karısı yanında olduğu halde böy- i 

le bir söz söylem.es:. orada bttltman - i 
Zarı şaşırtmıştı. Yanında bulunan; ya
vaşça: 

değildir. cAlım.anya, hiç bir zaman kendi ı· 
ha-klannı bir milyar İngiliz lirasına sat
mak taraftarı olamaz!> tarzında!ki Al -
man reaksiyonu, daha ziyade hem dahile 
hita'b eden bir politika sözü, hem de pa
zarlı'k sırasında alış verişçinin kullanma
yı itiynd edindiği dildir. Son bir sene İngilrerede West Kensingtıcmda yapı
içindc çOk yüksek bir perdeden konuş - lan gürbüz çocıik müsa'ba!kasında bu ye
muış olan Ahnanyanın birdenbire alçak di aylık be'belk birinciliği kazanmış. ken
perdeden konuşmasına elbet imkan ola- disine verilen altın kupa ile de pmpi-
maz. yonluk sütiinü ~ir. 

Acafua, iddia edildiği gibi, İngilterede 
bu tarzda bir plan tasavvur edilmiş mi -
dir? Bir zımıandanbel'i. İngilterenin bir 
taraftan askeri kuvvet ve ıpoliii'ka ted -
birleri almakla iberaber ibir taraftan da 

Avrupa seyahatleri ne 
kadar kısaldı 

1872 de Fransa - Prusıya harbinden bir anlaşma hareketi yapmak a7JITlınde v 

bul d .. ıı;... d · "t--.J· · sonra, dünya sulha kavuştugu sıralarda un ""6"'na aır mu ı;ulldUıyen şayı o-
lan riyaveylere bakılırsa, Londra ifşaa - şimıdiki Kıuk seyahat accntalarının ku
tına 'kıymet vıermek icf.lb edeceği şüphe- :rıuıousu Tomas Kuk 222 günde Avrupayı 
sizdir. Müstemlekelerden Almanyamn da dkJlaşrmş. bunun için de tam 4000 lira har 
istüade etmesi için İngilterenin muhte- cannştı. Bugün ise ayni mesafeyi 30 gün.
lif zamanlarda muhtelif şe'killer tasavvur de 3000 llııaya yapmack mWnkündür. 
etmiş olduğuna göre Londranın şimdi 

drıha lba,c:ılta bir şekilde bu mevzua avdet 
etmesi ihiç te fevkalade bir şey değildir. 
Ahnanyaya kredi vermek .bahsine gelin
ce. muayyen bir sulh politikası için İn -
giltcrcnin bir milyar lira değil. daha çok 
miktarlar üzerinden Almanyaya genış 

mali yardımlnr ynpmayı kabul edeceğin-

de şüphe ydktur. En kısa bir hari:>in yi -
yeceği milyar!an hcsab etmek, kısa bir 
sullhün garantisi olar~k bir değil, birkaç 
milyar lirayı lbile gözden çıkarnu ·a ka -
fidir. Şu halde, Londra planının e5as iti
barile doğru olduğu ha'kkmdaki iddiaları 
kolaylııkla makul bulabiliriz. 

Yalnız, halledilecek noktalar şunlar -
dır: Ahnanya bu tarzda konuşmaya, bil-

selelerdir. Bunun için, Londra ifşaatın -
dan dolayı uzunca bir dünya sulhü namı
na lüzumundan fazla ümide düşmek a -

bestir. 
F1a9tat, şurası muhakkaktır ki, bu if -

şaat, hiç o1mama bu sene için, sulh bah
sinde nikıbin olanların kanaatlerini ta.k -
viye eden yeni bir unsurdur. Her iki ta -
rafın da halen haro istemediklerini gös
termek bakımından kıymeti büyük olan 
bu hfıdiısenin pratik neticeleri ne kadar 
m(\cıkuk olursa olsun. biz onda g.elecek ba
hara kn<iar sulh içinde yaşıyacağımızm 
'kU'vvet1i lbir delilini daha göııü~~ruz. Şu 
dalkikada en müıhlm olan şey de vaikit ka
zanm~ır. 

- Nasıl ceBarct edip te bunu söy -
ledin? 

Dedi. Kılıbık olmadığını ro1}!iyen, 
kulağına eğildi: 

-Fazla üzerine düşme, karım ec
nebidir. Türkçeyi benden öğrendi. O
na kazağı kılıbık, kılıbıUı kazak diye 
öğrettim. : 

~-------------------~ 
Kadınlarda •halın kaş 

Modnsı çıktı 

Uzun müddet kaşlarını yolan, daha i

leri giderek, kalemle sun'i kaş yapan ka

dınlar şimdi bu mero.klarından da vaz

geçmiş görunüryoralr. Zira, Aıvrupa ve 

Am.erifkan sosyetelerinde kalın kaş mo

dası h'ükfun sümıeğe başlanuştır. 

iBurada sinema yıldızı Oon Kravfor

dun 1931 s.-nesindeki !hali ile bugünkü 

Sutamp1kmdan Nevyor.ka hareket et
miş olan c.Aıvrupa> transa.tlantiğinin gü
vertelerinde dünyanın en şayanı hayret 

koşusu yaıpılma.'ktadır. 4 arkadaş. müna
v<fue ile iıkişer saat ikoşar~ Nevıyorka 
varacaklar ve biroirlerine geçirdikleri 

yanan bir elektrik feneri, pili bitip 
Sönanıeden Cuiim'hurreisi R~vel'te c bir 
hlüsnüniyet alemi> olara.'k takdim ede
ce'klerdir. 

Bu dört aıika<iaş ayrıca Nevyıork vali
sine bir takım hediyeleri hmruldirler. 
Kıoşucularoan herhangi biri c'Vazi.i'e:ı> ha-

linde bu1unwiken, diğeri dinlenmekte, 
yiyip iıtmektedirler. Yalnız sigara ve ıç-

ki kullanmamaktadırlar. Kanaatlerine 
ba!kılac~ olursa. gemı üç bin millik me

safeyi 'katettiği zaman onlar da 1200 mil 
'koşmuş olaoaklaroır. Resim.de orijinal 
~cuılan ıgörüyursunuz. 

Meşhur lnr;filiz şaırı 
Begkı,ın fa 'Jutunun 

kulpu bulundu 
İnıgilterede St. Alfons Hertste bir ki

lisede bir kulp 1bulunmuş, kenarına 

hak'kedilımiş olan bir mele'k resminden 
de bu kulpun, zamanınfuı hükıiınet bnş
ksnlığına :kadar çıkmış olan meşhur feyle 

sof ve eser yazıcısı, ayni zamanda Şekspi
rin muasırı Baconun trubutuna aid oldu

ğu anlaşılmıştır. Şimdiye IJı:adar Beıykırun 

bu kilise avlusunda gömülmüş ~duğuna 
dair bir sarahat bulunmamakta idi. hassa bu ifŞaattan sonra, ne dereceye kn utuhitfln c.23ı'c9en 

· dar yaklaşır ve ne dereceye kadar naz e- -;=:;:;;:::;;:=:;;:;;;:;;:;::::;::::;;::::;::::;::::~;:;;==:=::;:::::=::;;;:::::;;;=::;;:;;;:=::;;=::;;;=::;;;::::::;::;;::;;:=::;;=::;;;:::::;:=;:=;:;:;;;:=;:=;:=;=::;;====:;' 
der? Diğer taraftan, iki ku'tub arasında r 

halini görüyorsunuz. 

bir kıonıu.şma temin edildiği. ve bunun ne
ticesinde Almanya ile İngiltere anlaştık
ları takdir<le böyle bir uzlaşma, ne ka -
dar devam edebilir? Bu suallerin meyda
na lroyduğu meseleleri halletmek bizce 
kolay değildir. Şimdiye lkadar çdk yüksek 
iddiafarla hareket etmiş olan Almanya
nın, dahili politika ıarurmleri ve reiim 
hes~1an ile. bu tarzda lbir anlaşmıya ko
lay kolay y~laşacağını zannedemeyiz. 
Y alklaştığını farzettiğimiz takdirde de 
evvela gayri resmi, sonra da ibelki ::-cs
mi nr:iznıkerelerin hayli süreceği muhak
kak oıduktan başka, uzlaşmanın deıvamı 
halklkında Almanyanın vern'bileceği iti -
m.ada layı'k teminat ta büsbütıün ayrı me~ 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
Bir gencimiz Avrupanın lbüyük üniversitelerinin birin -

den Doktor ünvanını aimış. Gazetede tafsilatını okuyoruz: 
- Doktorluğu cede'biyat:. kısmındandır. 

, Bir ikinci gencimiz de mümasil bir muvaffaJtiyıet kazan
mış. :Sakıyoruız. onunki de: 

- İktısad .Kısmındandır. 
Nihayet bir üçüncünün mu:vaffakiyetini işitiyoruz, ve 

öğrenıyoruz ki: 
- O da hukuk ddk:tx:>ru olmuştur. 
cEdebiyat> ın, ciklt.ısadıt ın, chukuk~ un lilZUJ'l1Guzluğu

nu iddia edenlerden değiliz, fakat her üçünün memleketi -

mizde mükemmelen öğrenilebileceğini her vakit düşündük. 
Etrafınıza bakınız, ddktorlulk pa~ine yükselebilenleri çok 
olmasa da gene yüzlerce, lbinleree hukukçu. ed®iyatçı, ik
tısadcı bulabilirsiniz. Faikat mesel~ bir fabrika mı kuraca -
ğız. mühim bir elektrik enstallasyonu yapaca!k işçiyi gün
lerce ararız, ica·bında malkine tamircisini Aıvru,padan gıetir -
tir, mütehassıs diye dört döneriz. Az çok müheırdisimiı 

vardır, fakat mühendis muavini, n1fitehasms işçi henüz yok 
gibidir. Binaenaleyh biz Avrupaıya efen> haricinde bir bilgi 
edinmek için talebe göndennenin lüztı.YmUZ olduğ.una inaı -
nıyoruz, fakat ey okuyucu senı: 

IS TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Sözün kısası 

Haliçteki mavnalar 

N e vakit Ha!licc baksam, dökün

tüsü bol evlerin tavan araia

rı ~klıma gelir •• Böyle evlerde işe ya -
ramııyan döküntü tavan aralarına atılır; 

ve çürüyünciye kadar oralarda kalır •. Lü
zumsuız döküntünün ibir kısmını atmak. 
ve tav.anarasını temizlC'lllok neden ~v sa
hilb'.lerinin akıllarına gelma.. 

Bizim Hali<: de böy:ledır. İşe ~aramı .. 
yan Qiiri.i!k gemiler, ömrü talbiis'nı dol -
duıımuş mavnalar, delik dubnlar .. oraya 
atı1ınışlardır. Bunlar o kadar çoktur ki •• 
Halicde vapurların kayı.'kfarın bıle fcr
lerine mfı.ni olurlar. Fakat nedense, çü
rük gemileri, ömrü tahiisinı d<>ıdumıuş 
mavnaları, delik duba an daha ne bile
yiın ILaliode lbulunarı bütün eSkıleıi tas
fiyeye tfııbi tutmak rkla gelmez. 

Hele en fenası •• şehrin manzar nı bo
zan, Haliç vapurlarının s fcrlerm manı 

olan, Halice giren, Halic:den çıkan büyük 
gemilerin giriş ve çıkışlarında güçlükle
re sebebiyet veren c 1<i mavna ar Ka -
sımpaşa ile Karagöy armanda b:ı ilı du
rurlar. Bunlar 'hazan cı kadar ço~alırlar 
ki •• lbiı:ikaç tanesinin daha iluvesile iki sa
hil arasında bir köprU .kurmak mümkün 
O'lacak sanılır. 

Bana anlatbklarına göre bu mavna .. 
lar, anıtrepo yerine kullnnılıyor.muş. De
nizde sabi'h antrepo kurmnlk !bunlardan 
iStifade edenler için karlı bir S<:-y olabi
lir .. Fdkat buna müs ade etmek ne de -
reoeye kadar doğrudur? 

* Bugün öğrendim. K rar verilın' , mav-
nalar, Halicdc daha gerilere atıl cakm~. 
Bu ıkarar, temizlik ~çin siiprüntürün ye
rini değiştirmek kabilinden bir şey olu .. 
ynr. Bunları büsbütün Halleden çııkar .. 
mak imkanı yok mudur? Mavna eşya 

için, deniz de mavna ıçin ambnr olmasa 

olmaz mı? * * * ·················································· ......... . 
ingiliz M la ya zırhlısı 
Ağustosun ikisin de 

izıniri ziyaret edecek 
İzmir 28 (Hususi) - İngilterenin Ak., 

deniz filosuna mensub Malaya zırhlısı A· 
ğustosun ikinci Çarşamba günü saat on· 
da limanımızı ziyaret edecektir. Zırhlı 

merasimle karşılanacaktır. Dost ve müt-ı 
tcfik devlet denizcileri şerefine ziyafet
ler verilecektir. 

Gemide bulunan İngiliz futbolculan İz 
mirde bulundukları günterde İzmir muh
teliti ile iki maç ya.pacaklardır. Maç a 
mika! ma'hiyette o1acaktır. 

Çemberlay muhim 
beyanatta bulunacak 
Londra 28 (A.A.) -Avam Kamarasın

da sorulan bir suale cevao veren Çemher
layn, dünyanın fktısadi mcnabıi ve \•esai
tini dana munsifane bir esasa istınaden 
tevzi etmek çarelerini tetJkik etmek mak
sadile umumi bir konfernnsı içtimaa da
vet hususunda !ngiltercnin önayak ol .. 
ması için zamanın mü aid olmadığını söy
lemiştir. Mumaileyh, böyle bir konfe .. 
rnnsın ayni zamanda hEm iktısadi, han 
de siyasi meselelerle me) ul olınnsı icab 
edeceğini beyan etmıstir. 

Başvekil, Uzakşark meseleleri il~ Mos
kova müzakereleri hakkında mü11'm be
yanatta lbulunulmasına vesile tc>şkıl e1e
cek olan harici siyasete müteallik mü .. 
zakerelerin evvelce mukarrer olduğu veç 
hile2 Ağustosta değil, bu ayın 31 inde 
yapılacağını söylemiştir. ............................................................. 
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29 Temmuz SON POSTA 

lngiltere de Amerikayı takiben 
Japonya ile ticaret 

muahedesini fesh mi ediyor? 
Amerika, Japonyaya karşı ciddi tedbirler alıyor 

vmdra 28 (Hususi) - Amel'ika -
Japon tıcaret an~aşmasının hiç beklen
miyen bir vakitte feshedilmesi, siya -
si mahfellerde hararetli tef:sirlere yol 
açnuştır. 

Amerikayı imtisalen, Londra hüku
metinin de İngiliz - Japon ticaret an
lasma:. nı feshetmesi ihtirrıa linden a -
çıkça bahsedilmektedir. 

Bununla beraber, Tientsn meselesi
n 'n halli için cereyan etmekte olan 
İngi'iz - Japon müzakerelerinin sey -
rine zarar vermek mevzuubahs değil
dir Fakat Uzak doğudaki İngiliz men 
faat er'nin himayesi için Amel'ikanın 
hatt hareketine benzer bir hattı ha
reket n lüzumlu olduğu sabit olursa, 
bövle bir hareketin mütaleası müste
bad değildir. 

Amerikanın tedbirleri 
Vaşington 2ş (A.A. - Bütün siyasi 

tnahf 1ler, Japon - Amerikan ticaret 
muah<'desinin feshedilmesini memnu
niye~ıe kar.şılamaktadır. Siyasi saha -
(fa, bundan böyle cümhuriyetçiler ile 
dem 1kratlar arasında ittihat vücude 
gel<li~i görülmektedir. Bu keyfiyet i
se, Amerikan hariciyesinin evvela U-
2aksarkta Ye bilahare bu Amerikan 
tedbırinin Al\·rupa vaziyeti üzeliiooe
ki e~iri dola vısile belki de Aıvrupada 
t3kJJb <."deceği diplomatik hattı hare -
keti kolaylaştıracaktır. 

• 

Diplomatik mdhfellıerin fikrine gö
re, mua'hedenin tamamile mer1iyet 
mevkünden kal:kmasını müteakı.b Ja
ponyaya karşı alınacak tedbirl<?r şun
lar o1aqi1ecclctir: 

Japon gemileri hakkında tahmil ve 
liman hançlarınm fazlalaştırılması, 

Japon tüccarlannın Amerika Bir -
leşik devletlerine girişlerinin tahdid 
edilmesi, 

Japonyaya Aınerikadan yollanacak 
silah ve har1b malzemesi üzerine anı -
bargo konması. 

Japonyanın vaziyeti 
Tokyo 26 (A.A.) - Ari ta, bugün -

kü nazırlar meclisinde, 191 l Ameri -
kan - Japon ticaret muahedesinin A -
merika Birleşik dev~tleri hükumeti 
tarafından Denonse edhlmesi karşısın 

da Japonyanın takib eyliyeceği siya -
seti izah eylemiştir. 

Domei ajan.<;ıntn salahiyettar mem
balardan öğTendiğine g6re, hüküm€t 
vaziyetin i'n.kişafiını sükuneı(ıe takilb 
eylemekte<Hr. Şurası bilhassa tebarüz 
ettirilmektedir ki Japonya, ~ğil yal
nız Amerika Birleşik devletleri tara -
fından, fakat ayni zamanda diğer devı
let1er tarafından da buna müşabih alı
npcak kararlardan dbğacak vaziyete 
karşı koyımak için lazım gelen ,progra
mı çoktan hazırla~ bufonmakta -
dır. 

Paris 26 - Bayan Tahouis de Oeuv 
re gazetesinde diyor ki: 
Öğrendiğimize göre, Ruzvelt, İngil

terenin Japonya ile müzakerelere gi -
riştiği :bir anda, İngilıtereye yardım 
etmek ve mihverin tahriki üzerine git
tikçe daha ziyade fazlalaşacağı mu -
hakkak olan Japon taleblerine İnıgil -
terenin mukavemet edebilmesini müm 
kün kılmak için, bu kararına almış -
tır. 

İngilizler memnun 

lımdra 28 'A.A.) - İngiliz matbu
atı, A!merika i•le Japonya arasındaki 
ticaret muahedenamcsinin feshi ha -
berini, büyük bir hayret ve ayni 7.3-

manda 1>iiyük bir memnuniyetle kar
şılamaktadır. 

Ga'Zeteler, Amerikanın bu hareke -
tinin Japon hüki'ımetini Londra fle 
yapmakta olduğu müwkerelerde da" 
ha uysal da\'ranmağa sevketmemiş ol
masına teessüf etmektedirler. 

Roma.da 

Roma 28 - Siyasi İtalyan mehafi -
line göre, Japon - Amerikan muahede
sinin feshi Japon iktisac:liyatını fevka
lade izrar edebilecek olan bir takım 
gümrük tedbirlerinin mukacldemesi 
olacaktır. 

Popoli di Roma, -yeni bir tarik mev 
zuubahso1duğunu (beyan etmektedir. 

lzmirde birliklerin H~tler dün ant surette 
Berline döndü 

Ribentropla görUşlD muharebe tatbikatı 
Topçularımızın iştir akile yapılan tatbikat üç saat 
sürdü, büyük bir muvaffakiyetle neticelendirildi 

Londra 28 (Hususi) - Bir müddetten
lberi istira1hatıte bulunan Hitler, bu&'Ün a
ni surette Bcrline dönmüş ve hariciye 
nazırı fon Ribentrop ile lbaşvekalet dai 

lzmir 28 (Hususi) - Bu sabah saat ye- nevra olmuştur. resinde uzurılboylu. görüşmüştür. 
dide Emrez tepeleri istikametinde müs - Muharabe tatbikatının neticesi saat on- Hitler, bu görıüşmeyi yapmak için, ken 
tahkem mev'kie :m..ensub birlikler topçu - da alınmıştır. Th1Jbikatı Liseler kampın~a disi gibi istira'hatte bullunan fon Riben 
nun da iştirakile bir muharebe tatbikatı lbufun.an .ıgen.çler de t~ki~ . etımişlerdı_:. tropu a~le Berline çagmnıştır. 
Yapmışlardır. Birlikter kendilerine veri- Kendılerıne izahat venlmıştır. Şehre do· Diğer taraftan Lehistan hariciye na _ 
len meseleyi :büyük bir muafiakiyetle ba- nen kamp talebeleri akşamüstü Atatürk zırı Bek de bugün tayyare il Gdynia'ya 
~rmı~ topçu atışları yapılmış, tam ma- heykeline bir çelenk koymuşlardır. gid k h 1 b h. d bE'l L 

ingilterede tedhişçiler 
yakalanıyorlar 

Yeni kanun Kral tarafın
dan tasdik edildi 

Loncira 28 - Tedhiş harekatında ve sui
ka dlarda bulunmuş olmak ithamilE' şim
diye kadar tevkif edilmiş olan eşhasın 
lniktarı be§e baliğ olmuştur. 

Zabıta, hükümet makamatııu gelmiş 
o:an malumata göre tedhiş harekôtı aley
h~ndeki yeni kanunun mer'iyet mevkiine 
gırrnesinden evv~l İngiltereden ayrılma
la ca LŞmış olan diğer birçok eşhası da 
~vıkLf edeceğini ümid etmektedir. 

.Bıföassa Kin.gı.gcross ve Euston istrıs -
Y?r larında tarassud sıkıdır. İrlandaya 
rttn!"k üzere trene binen birçok kişı tev
~· edılmişti. Bu gec~nin yegane hıidısesi 

c er Square ve Euston Road'da u
~ ıni telefon muhabere kabinelerindcki 

1 fon tellerinin kesilmesi olmuştur. 
.1'f.'Cl ~ hareketi aleyhindeki kanun, bu 

g;,m h r iki meclis tarafından kabul cdil
tni \·e ~{talın ta dikine iktiran etmiştir. 

Krabiikte kok 
'Fabrikası faaliyetle 
I<arabük 28 (A.A.) - Kok fabrika-

sı, Peru:.mbe .. .. d . 'b k 
"- Y'- gunun en ıtı aren ·ok ve 
~at .. · · t ı ıstıhsalleri çıkannağa başlamış -
~· Kuvvet ıSantra1ı. bir haftadanberi 

untazaman ii\1€Illektedir. 

Tren Erzuruma 56 
kilometre yaklaştı 
lık tren dün Aşkale 

kazasına girdi 

ere , a en u şe ır e u unan e -
lhistanın Danzig kıomıserile görJşmüştür. 

Rusyada 78 memur 
levk if e~ildj 

I.ıondra 28 (Hususi) - Moskovadan 
bildiriliyor: 

Vazifelerinde devamı münasib görül-

Erzurum 28 (A.A.) _ Bugün tren Er- miyen 78 Sovyet memuruna i~ten el 
zurum vilayetinin yeni bir kaza merkezi çektirilmiştir... .. . 
olan Aşkaleye girdi ve büyük merasim . ~unların ~uyuk b~r. kıs;nı. Uza~arkta 
yapıldı. Trenin Erzurum vilayeti budu -ı istıhdam edılmdkte ıdı .. \ az~feden. azle-

d ird.ği b' 
1 

k b. d b dilen bu memurlar tevkıf edılmemışler -una g ı ır ay ı ır zaman an e- . 
ri trenin geldiği her köy halkı yüzden ıki dır. 
yüze kadar kıOyun kesmek ve bayram K 1 d ı 
yapın.ak suretne bu buyuk hadiseyi kut- iZ! ayın yar •m arı 
lamaktadır. Dündenberi Aşkalede kesi - Ankara 28 (A.A.) - .Altdığınuz ma-
len kuı1ban miktarı 300 ü geçmiştir. Sa - lumata göre, Kızılay Cemiyeti umumi 
baıh'tan itibaren Erzurumlular bütün ve- merkezi tarafından içinde bulunduğu
saitten istifade ederek Aşkaleyc gitmek-, muz Temmuz ayı zarfında yurdun 
tıedir. Tam saatinde vali. komutanlar, me- mdhte1if yerlerile hariç me~!ek:tler
murlar \'e mühendisler Aşkalede bulun- de semavi afetlerden zarar gormuş 0 -

dular. İstiklal marşını m~teakib vali Ha- Iıanlara aşağıdaki yardımlar yapılmış
şiın İşcan, bir nutukla kordelôyi kesti. Ve tır: 

tren dak~alarea süren alkış tufnnı için
de ve binlerce hal'kın coşkun alkışları ve 
büyük Milli Şef İnönüne ve cümhuriyet 
hükumetine karşı gosterdi ~~ minne! ve 
bağlılık sesleri arasında istasyona girdi. 

Halk neş'e ve sevinç içinde, bayram 
heyecanı yaşamakta ve her yerde millt o
yunlar oynanarak cğlcnilmektedir. 

Tren Erzuruma elli altı kilometre kal
mı.ştır. Ray ferşiyatı hararetle devam et· 
.mektedir. 

Darende seyla'l:Yzedelerine 460, Ge-
rede seylfibzedelerine 1000, Samsun 
sey'lfibzedelerine 2400, Kastamonu 
seyiabzedelerine 500, Hat.ayın Reytıa
niye harikzedelerine 775 lira, bundan 
başka Bulgaristan seylabzedıelerine 
Bulgar kızılhaçı vasıtasile 1500 lira ki 
C€m'an 6635 lira para yardımında bu
lunulmuş ve ikisi kadın, birli erkek üç 
malul vatandaşa da altmışar lira kıy
metinde birer sun'i ayak yaptm1nuş-
tır. 

lngiltere Sofya 
hükumetinin istikraz 

talebini reddetti 
Bulgar mob'usan meclisinin reısı 

Muşanof, elleri boş olarak Londradan 
dönmektedir. 

İnı.ıjiliz hükfuneti, Mu.şanof'un is -
tikrar talebini reddetmiş ve Bulgaris
tanın Romanya üzerindeki arazi iddi
alarına karşı alakasız kalmıştır. 

Si'ah'anma yarışmrla 
mihver devletleri geride 

Sayfa 3 

E 
e Amerika ile faponyanın 

son vaziyetleri 
Yazan· Selim Ragıp Emeç 

1911 de Aımerik ile Japonya arasında 
aktedılmi.ş olan ve Japonyanın Çinde ic
ra ettiği harekatta kcndisıne büyüde fay
dası dokunan ticaret muahedesini bir taı
raflı olaraık feshetmesi bir iktısadi ha -
rekctten ziyade siyasi bir ıharekettir. A
merika, bu fosili kar .. rile bir taraitan Jaı
ponyaya, Uzakşarkta ıcra ettiği istila na
reketine karşı müteını.ıdi surette g0z 
yumamıyacagını ihtar ederken. diğer ta
raftan da. hadisatın idbarile Japonya i'e 
rn~zakerelere gırişen İn.giltereye, şimdi

lik ~at'i lbir adım atmaması lazım gel -
dığini ihsas etmek istemiştir. Bu mualıe· 

Fransız askeri makamlann tahmi - de muci'bince, Japonya, Aımerilrndan, kar
nine göre önümüzdeki soıibaharda, İn , şılı~ seI1~ ~öviz olara!k tediye edilmek 
giltere ve Fransanın silfilı imaltitı en şartıle ıstedı~ kadar ~aı:'b silahı ve mal
yüksek ıbir mertebeye erişecektir. Bu- zem~ı tedarik edebılıyortlu. Halbuki A
nun neticesi olarak, Mihver devletleri- merıka, Japonyanın Çin scrgüze~tine şid
nin silah imalatı göz çarpacak bir de- detle ale~tardı. Bir taraf.tan bu al'ey:h-
recede geri kalacaktır. tarl~ devam. ~erken, diğer taraftan si· 

1 
. . . • yası hasma sılfı!h satılması bir parça de -

ngıltz, Alman makmelerı ği1. pek çok mantıksız gibı görünü~'orou. 
arasmda bir mukay8S8 N~ ça~e ki. h'.11 böyle idi. Vakta ki, son 

Tıentsın lhadiselerinin sev!kile İngiltere 
Bir İngiliz .fabrikatörü, en oon si~ -

t~m bir Alman tayyare makinesini In
giltereye getirerek, ayni sistem ve ay
ni kudrette bir İngiliz tayyare maki -
nesile karşılaştırmıştır. 

Fa'brikatör, Hd makineyi de var 
kudretlerile işlemeğe başlamı.ştır. Al • 
man makinesi, 60 saat mütemadiyen 
işledikten sonra tavsamıştır. 

İnıgiliz makinesi ise, 1 l O saati aştık
tan sonra ayn'i süratle çal~ıyordu. 

Almanlara casusluk 
eden Fransız 

gazetecisi 
Gazeteci bir hastanede ya
pılan ameliyat neticesi öldü 

hü'kumeti Ja,poeyaya bmzı tavizlerde bu
lunmak lüzumunu hissetti; Amerika der
hal harekete geçti ve il'k iş olarak Am~ 
rikan - Japon ti<:aret muahedesini feS!ıet
ti. Japon orousu Çin macerasına atılır
ken bütün lbunlan hesa'b dahili etmiş ol~ 
duğu için A!merika. tarafından alımruş o
lan bu karara \karşı pek muhtemeldir ki 
yakında bir takun muka'bele bilmisil ted· 
birleri alsın. Esasen yeni bir muahede 
yapmak için altı ay .kadar bir zaman bek
lemeyi derpiş eden Amerika, bu takdir
de vaziyetini değiştirip Japonya ile bir 
muahede yapmadıktan baş1m siyasi mü
nasebetlerini dahi kesmiye teşebbüs ede
bilir. O zaman, belki Uza&şarJc vaziyeti 
büsbütün vahim bir hal keSbeder. Şu· ka
dar var ki kendi sanavii ile hem Sovyet 
Rusya. hem Annerika, hem de Çin ile uğ
ra,."illlayı göze alamamDSJ lazım gelen Ja
poı:vyanın, hatlı hareketini lbira2 yumn
şataııak bütün 'bir cihnn demek olan bu 
de<V'1e-tlerle açıik bir mücadeleye girı -

Bundan on beş gün evvel Fransadn Na- mekten igtina'b eder. Bu ihtimallerden 
zi prol\"lgand~ ya,pmak, AL-nanlardan hangisinin tah~kuk edeceği bilineme • 
rüşvet almak suçile tevkif edilen iki Fran mekle bera'ber yeni Amen1rnn kararı kar
sız .gazetecisinden Julien Poiricr Paris ci- şısında Japonyanın ittihaz edeceği hattı 
vanncla Clamartta yatmakta bulunduğu harekete merakla intızar edilmek lazım
tıastanede bir ameliyat neticesinde öl - dır. Çürlkü, 'bununla, Uzakşark vakayii 
m~r. 69 ya.,.<nnda bulunan maznunun yepyeni ve tarfui bir dönüm noktasına 
tevlkif edil<:iikten sonra, Alm&.nlardan 18 vasıl olm~ bulunacaktır. I 

bin İngiliz lirası aldığını itiraf ettiği söy- 5 L · -(j) h 
e u1t. c./Ga..n 1-ıı. L .-11112.ç leniyordu. Ani ölümü, tabii ..ıir ölüm ol- -- o 

mamakla berıtber Fransız efkarı umumi- Alman filosu 
yesi üz.erinde derin tesirler yaratmıştır. 

Poirier önceleri Temps gazetesinin mil- Letonya lluanf arında 
dürlcri arasında bulunma~h idi. Birçok Riga 28 (A.A.) - Dört torpito muh 
seneler de Figaro gazetesınd~ ayni va - ribinden mürekke'b olan tir Alınan 
sıfla ilan işlerine bakmakta idi. Alman - fil'osu, Letonyarun Ventapils limanı _ 
}arın !kendisine lbu kadar parayı niçin na gelmiştir. Ayın 3 t inde oradan ·· _ 
verdikleri d~a MIR me~ıuldür. farakat edecekti~. mu 
································································ ······························································ 

1 

1 

Sal:ahtan Sabaha 

Darüşşaf aka 
Scvineee'Jt. haber şudur. Darüşşa fakayı ziyaret eden Bı:ı""""kil b ·· 
· b' · d ""~-"- k ... 1 • • -s·~ u :nıue~se-

senın lr 0Şlnl e .LUllA l~an JÇın aç~ağını Vadetmiştir 

Bizim bazı ırfan müesseselerimiz varoır. Tıb Fakült · M .. lk.i ek · 
1 'b · .. esı. u ye m tebı, 

Ga at~r~y gt 1 muesseseler. B•ıra laroa yeti.şenler Tanzimat devrinden 
sonralkı agır kalkınma devrinde sarayın menfi ceph · ğm l-• esme ra en ınemıc -
kete faydalı olmanın kolayını bulm ıı<:lar her biri k d' ''Lt --ıı. nd 
T .. k" "zl.. kab. . -:.- ' en ı hı ısası cxuıası a 

ur un o u ılıyetini i.Sbat etm ış· lertlir B .. .. d D .. fak • • u uç muessese arasın a aruş· 
~ ayı umrtımamak. lazım.dır. Bu irfan ocağı memleketin halis Türk ço -
cıiklannı temiz ve sağlam bir d. · l' · · d · · · · · . . . . ıs•p ın ıçın e yetiŞtınnış, ve ıdare şulbelerı· 
~nız te'kn!k ışler.ını bu ocağın yetiştirdiği gençlere emanet etmiştir. Derler ki 
ılk postaıhanc açıldığı zaman ihtiyaç baş gösteren az ~k fen bilir memurlor, 

lbu ~~eden temin e<lillıniştir. M u'hakkalk: olan bir şey var ki Da~faka 
!hl.liSUSıyotı, disiplini ile, yeti§tirdiği elemanların memlekt"t için işe yarar 
unsurlar olması ile şöhretini yaymış lbir şeflkaıt ve irfan yuvasıdır. 

Bunun bir de kız şu!besini S9fllalk ciimhuriyet rejimine nasib oldu. Bu da 
anlatıyor ki Darüşşafaka oızim devirlere ayırabileeeğimiz siyasi inkılabla . 
rımızda aldığı mühim vazifeyi cümhuriyet devrinde daha geniş mikyasta 
ba~raca'ktır. 

Darüşşafakaya bu asil ve temiz ruhu veren nedir? Tedris programlarının 
lbaŞkalığı mı, yoksa te1'biye sisteminin ayrılığı mı? 

Israrla söyliyelim ki bu meziyet yalnız orada tatlbik edilen tcnbiye siste -
mindeki hususiyettcdir. Bütün Türk gençliği disiplinie yetiştirildiği -+ak . 

dir<ie ondan her zaman Darüşşafakn anıezunlan gibi seciyeli, iradeli unsurlar 
elde edilebilir. Bütün hususiyet buradadır. 



4 Sayfa 

• 
Istanbul üniversitesi 

tevsi ediliyor 
Yeni klinikler için 507 bin lira, enstitü binası için 300 

bin lira, fen fakültesi için 460 bin lira sarfedilecek 

SON POSTA ·. 

Ziraat Vekili dun 
belediyede süt işile 

meşgul oldu 
Şehrimizde lbu1unan Ziraat Vekili 

Muhlis Erkınen, dün Vilayete gelmiş, 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar, 
Ziraat Müdürü Tahsinin iştirakile ya 

!stanb,!11 Üniversitesinde ve Üniver-1 yapılacak, bu binada beş enstitü top- pılan toplantıda bulunmuştur. Top -
~teye bağlı. müessesatta önümüzdeki lanacakttır. Beş enstitü yeni binaya lantıda şehrin süt işi konuşulmuştur. 
sene zarfında ~niş mikyasta inşaat ~ındı ftan ısonra, Rektörlüğün ~ Lutfi Kırdar şimdiye ıkadar ,bu husus
yapılacaktır. Üniversitede yeni kli - ettiği merkez binası yalnız Hukuk ve ta yapılan tetkikleri anlatmış, Ziraat 
nikler için ayrılan 507 bin lira ile ih- .İktısad FaküJtelemne .bırakı<Iaoaktır. Müdürü Tahsin vilayet dahilinde süt 
tiyacın mühim 'bir kısmı giderilmiş o- Fen Fakültesi bina ve tesisatının veren hayvanlardan bahsetmiştir. 
lacaktır. kifayetsizliği görülmüştür. Fakültenin Ziraat Vekili, şehirde süt işini ıs -

Gure'ba hastanesindeki 120 bin lira- muhtelif enstitülerine 460 b' r a lah etmek üzere çalışmakta olan İs -
lık mutfak ve çamaşırhane inşaatı bit harcanacak, enstitüler ihtiyacı, :rş:r _ tanbul Belediyesine yardım edeceğini 
mek üzeredir. Bu inşaat tamamlandık- !ayacak .şekle konacaktır. ~adetmiştir. Vekalet bu işte ıbele<liyc 
tan sonra hastanenin tevsi ve tanzimi- .. . . . . ıle beraber çalışacak, teşkil edilecek 
ne geçiflecektir. Gureba hastanesi Umversıtede şımdıye .kadar en az şirkete s k ...... ·ı h" 

ı "'k ·· fak"lt Ed...n...' t F k"l ennaye verme sur'C~ı e ıs. 
yüz ıbin lira sarfedilmek suretile ta - a a a goren u e, 1:uıya 8 u - sedar olacaktır. 

Tenunuz 29 

Havaların müsaid ve yağışlı gitmesi yüzünden şeker 
istihsalatının geçen seneye nazaran bir misli fazla 

olacağı tahmin ediliyor 

Bu .sene Avnıpada şelrer sanayiine da
ha geniş bir pay ayrılmış ve geniş mik
tarda şeker istihsal eden memleketlerde, 
pancar zeriyatına daha fazla ehemmiyet 
a tfedilmişt:ir. 

Avrupada Ş€ker istihsal eden on dört 
memlelkette geçen .senenin 2,996,772 hek
tar pancar zeriyatına muka'bil bu sene ze-
riyat sahası 3,035,000 hektara çı'karıl -
mışt.ır. 

telif miktarda çorab, halı, keçi kılı, mer .. 
cimek, tifilti derisi ve mayi klor ihraç e .. 
di1ımiŞtir. 

İngiltereye 39, 712 liralık tiftik, isveçe 
30,252 liralık mamul sigara, halı ve kuş• 
yemi satılmıştır. 

Çekyaya deri ve keçi kılı, Fransaya 
kitre, Danimaıikaya kepeık, Holandaya ya.R 
raık tütıün ve çiçek soğanı, İıtalya~a keçi 
kılı ve halı, Belçikaya keçi kılı ihraç e .. 

Zeriyat sahasını arttıran me.m1elketler di'lıniştir. 

arasında 15.977 !hak.tar fazlasile Türkiye ~ .. ---------------.. 

mir Q}unacak, yeni ilaveler yapılacak- tesidir- Maarif Vekaleti bu fakültenin 
tır. tevsii için yüz bin lira ayırmışbr. Bu 

ibaşta ıgeJmeıcte ve bunu 15,COO hektar 
fazla ile Yuga;lavya, 12,000 ~la Po

lonya, 10,000 hektarla Macaristan ve 
6500 hektarla İngiltere ıta!ldb etımektmir. 

Ankara borsası u 

Üniversite civarında 300 bin lira para ile kütübhaneler tevsi edilecek -
harcanma.k suretile ifüyük bir bina tir. 

Sular idaresi biriktirme 
sandığı lağvedildi Buna mulud>il Çekya ve İspanyada pan 

car zeriyatı mühim miktarda azalnuştır. 

-····-
.&~ılq - Kap&Jlll flatlan 28- 7. 939 

106 jandarma erbaşı 
diploma aldı 

Ankara Jandarma Okulundan 106 
gedikli erbaş diploma alını.ştır. Okul
da mesleki ve askeri dersler mkib e
derek yetiştirilen bu gençlere diploma 
]arı bizzat Dahiliye Vekili Faik Öz -
trak tarafından tevzi .edilmiştir. Ayni 
zamanda 'birirıx:i, ikinci ve üçüncü ge
lenlere de 'birer saat mükAfat olarak 
verilmiştir. 

Mekteb komutanı ve Dahiliye Ve -
\kili taraf.ıın<Jan bıirer nutuk söy.len -
miş, mezunlara, ha1ka sevgi ile mua -
mele etmeleri v-e doğruluktan aynl -
mamaları tawiye edilmiştir. Gedikli 
erlbaşfar memleketin muhtelif jandar
ma karakollarına komutan olarak ta • 
yin edilmişlerdir. 

MQtef tJrrllı: 

GBçmen nakliyatın• yakınd• 
batla nacak 

Romanya ve Bulgaristandan bu se
ne .ana vatana gelecek ~nlerin 
nakliyatına yakında başlanacaktıx. 

İskfuı Müdürlüğü bir taraftan bu hu 
susta icab eden tertilbatı alırken diğer 
taraftan :mıntaka liman reisliği ,(le 

gUçmenleri Köstenoeden getirecek va 
purlan temin etmek üzere vapur ,acen 
talarile temasa geçmiştir. 

Diln ,bu maksa<ila mıntaka ııiman re .. 
isinin başkanlığında bir toplantı yapıl 

rnış, toplantıya iştirak eden acentalarla 
görüşühnüştür. Üç saatten f.atla de -
wm eden .dünkü toplantıda tam bir 
netice alınamadığından, Pazartesi gü
nü tekrar to.plamlmasına karar veril
m~tir. 

ODmrOkler ekonomik lflerl 
mOdDrO geldl 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti eko 
nomik ~1eri müdürü Celadet Baııba
rosoğlu dün Ankaradan şehrimize 

gebniş, gümrük başmildürü Methiyi 
ziyaret ederek, bir müddet kendisile 
görüşmüştür. 

CelAdet Barbarosoğlu İstanbulda 'bir 
müddet kalarak, Vekaletin lüzum gös 
terdiği mu'htelif meseleleri tetkik e -
decektir. 

Çamların muhafazaaı için 
te,killt yapılacak 

Vilayet hududlan dahilindeki çam
. ;arın muhafazası kararlaşmıştır. Be -
lediye bu hususta teşkilat vücude ge
tirecektir. 

Vapurun dalğası 
bir sandalı babrdı 

Kadıköy iskelesine kayıdlı 1929 sa
yılı ve Bekire aid sandal domates yü
kile Paşabahçeye gitmek füzere Kız -
kulesi önlerinden ıgeçmekte iken, ak
si istikametten ıgelen Şirket5hayiiyer
nin 65 numaralı vapurunun dalgasile 
alabura olmuş ve akabinde batmıştır. 

Bu esnada Haydarp~<ian .gelmek
te olan Liman İdaresi:ne mensub 393 
numaralı ame1e motörünün yardımile 
sandalcı Bakir kurtarııJmı~1r. 

Deniz işleri 

lak erderun limanında aehn 
eıhhiye merkezi açıldı 

Hatay vilayetinin İskenderun lima
nında hudud ve sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğüne bağlı bir sahi'l sıhhiye 
merkezi açılm~, 24/7 /939 tarihinden 
itibaren faaliyete başlamıştır. Bu li -
mana uğrı:yaoak veya bu limandan ha
reket edecek gemilerin kaptan veya 
talbib e.cenlaJarın s~i rnuame'.l~eri-ı 
~i yaptırmak üzere bu merkez tabib'li
ğine müracaat edeceklerdir. • 
Denlzyolları vapurları tamir ediliyor 

Uzun .bir müddettenlberi İstinye a
telyelerinde tamir görmekte olan Er -
zurum vapurunun tamiri bitmiş, dün 
İstinye havuzlarından ç,ıkanlarak se-
fere kQnulmuştur. · 

Eskiden çal~ığ.ı Mersin hattına 
dün sabah hareket etmiş olan Erzu -
rum vapuru, yeni halile çok mükem -
mel olmuştur. Geminin gerek kamara, 
gerekse kazan ve makine kısımların
da ehemmiyetli tadilat yapıbnış, sü ~ 
r.ati azaltan seoobler tamamile her -
taraf edilmiştir. 

Erzurum vapun.munı Mersin hattı... 

na verilmesile şimdilik bu hattın va
pur ihtiyacı; karşl'lanmış plduğundan, 
evvelki gün tecrübeleri muvaffaki -
yetle neticelenen yeni Tirhan vapu -
runun Kar.adeniz hattına çalıştmlma
sı düşünülmektedir. 

Haliçte tftmirde bulunan İzmir, Ka
radeniz ve Aksu vapurları da pek ya
kında seferlere konufarak, bazı hatla
rın ihtiyaçlarına g6re postaları arttı
rılacaktır. 

Şehir lşl~rl: 

Sular İdaresindeki memurlar için ba 
rem cetveli haz.ırlandıgmı ya:ıJrnı.ştı.k. 

Ücretli memurlara yardım maksadile 
evvelce teşkil edilen biriktirme san -
dığı, bu maksadla dün lılğvolunmuş -
tur. Sandığın yüz bin liradan fazla 
parası memurlara hisseleri nisbetinde 
dağıtılmaktadır. 

Sular İdaresinin barem cetıveli de 
hazırlanmaktadır. Baremde, memur -
ların tahsi1 der~~erlne ehemmiyet 
verildiği için, Sular İdaresinin barem 
cetveli bu esasa 1göre tanzim edilmek
tedir. Barem cetvelini hazırlıyacak 
komisyon memurların sicillerini tet _ 
kik etmiş, bazı memurlardan bu hu -
susta malumat istemiştir. Yeni Sular 
İdaresi haremde tahsil dereoesine ve 
kıdeme yer vermiştir. 

Küçük Nerminin 
saklandığı yer bulundu 
Uzun zamandan'beridir •beşinci icra 

dairesini ve Müddeiumumiliği oyalı -
yan küçük Nermin meselıesi gi'tıgide 

meraklı bir safhaya girmiş bulunmak
tadır. 

Dün, Nerminin annesi Fatma İlhan 
icra dairesine gelmiş, esrarengiz !bir 
tarzda tegayyüıb eden çocuğunun sak
landığı yeri bulduğunu ve kendisine 
bir memur verilmesini istemiştir. 

İcra dairesi bu talebi karara bağla -
mıştır. 

939 yılı pancar z.eriyatı mikıtan sıra -
sile şudur: 

Rusya 
Almanya 
Fransa 
Polonya 
İngiltere 
İtalya 
çek ya 
Macaristan 
1spanya 
Yugoslavya 
Holanda 
'fü:r1k.i Ye 
Slovakya 

1,180,000 he!ktar 
571,000 > 
250.000 > 

161,000 > 

14-0,000 
125,000 
113,000 
50.000 
50.000 
44,000 
43.000 
37.000 
13,000 

ILondra 
tın - Yort 
!Parla 
Mlllno 
Cene1'1'• 
Ameateradm 
IBerlln 
Brl1ka•l 
Atına 

eor1a 
Prag 
Madrld 
Varoova 
Budapefte 
Bükret 
9elgrad 
Yoltoha.ma 
•toltholm 
•,,qkova 

ÇEKLER 

Açılıt Kapanış 
li.98 ll.98 

126.675 l26.6'i6 
8.!165 s.m 
6.66 6.66 

28.68 28.58 
<7 .8.:i75 67.8575 
60.885 b0.836 
21.62 ~1.5~ 

l.0825 1.08215 
1.66 1.66 

4.825 4.!126 
14 .O.% 1•.0BIJ 
28.8'26 2!1.8•125 
2'.68!> 24.68~ 

0Ji05 0.1106 
2.S926 2.5925 

84.62 84.62 
80.56 80.56 
:ı.3.90 2!1.90 

Bu sene havaların müsaid ve yağışlı 1---------------m 
gitmesi yüzünden pancar mahsulü mem~ 1ST1 K R AZLAR 

Açılıı KapaJIJ 
Türk borcu I peıln 

' > n • 
:t :t ı vadeli 

leketimizde müsaid şekilde neşvünema 

bulmuş olduğundan şe!ker istiı'hsalatının 

geçen senenin 42,000 tonuna mukabil 
85,000 tonu /bularak bir misli faila istih- \. 

sal yapılacağı tahınin edilme'kıtedir. ~--------------' 
U:mmni şeker istihla'kimiz 105,000 ton 

olduğuna göre, bu yıl haricden ithal e -
dilecek şeker 20,000-25,000 tonu aşmıya -
ca!k ve harice çıkan rnüıhi.m dövizin dl -
ğer s~alardaki ilıtiyac}mıza sarfına im
kan elrverecektir. 

Pancar alım fintlarının aııttınlması ve 
diğer taraftan diğer toprak mahsulleri 
fiatlarında'ki u:muml düşüklük neticesi o

larak diğer yıllarda daha fazla pancar e-
ikimi temin edilerek önümüzdeki seneler 

1·aplantılar: 

Mcb'uslanıruz Kadıköy Halk.evinde 

Kadıköy HaJıkevinden: 

4 AğustX>s 939 Cuma günü san.t 17 de 
mClb'uslanmız tarafından Halkevimlz zi -
yaret cd!leceğtnden, üyelerin Halkevtnl tcş.
riflerl. 

Ustasının pera11nı çalan 
çırak yakalandı 

Bu işe memur edilen Taceddin, kü- zrafında dahili istihltıki tamamen karşılı
çük Nermini annesinin gösterdiği yer yacak bir seviyeye vasıl olacağı 'kuvvetle 
den alıp kendisine teslim edecektir. ta'hmin roilmektedir. 

Geçanllerde Kasımpaşada ~u -
yuda simitçi fırınında çalışan ve us-
tası Münevverin 600 lirasını; çahp 
firar eden Antalyalı Hüseyin, Emni -

Beyoğlunda yeni bir 
Emniyet Amirliği binası 

yapılıyor 
Beyoğlu Emniyet amirliği binasının 

Ayncfuçarşıda ~melleri at(mı§ ve 
inşaata başlanmıştır. Vilayetimiz Em
niyet Müdürlüğü tarafından gösterilen 
lüzum üzerine yeni mali sene bütçe .
sine daha 'birkaç karakal binasının in
şa ve diğerlerinin ıslah ve tamiri için 
tahsisat konulmuştur. 

Poll•l• ı 

Ay başından itibaren ev:ve!A Trakya şe- yet Müdü:Q1üffü memurllarının &ıik4. 
'kcr fabrikası ve müteakiben de Esk~ir ve devamlı araştırmaları sonunda ya"! 
ve Turhal fabrikalan faaliyete geçe - kalanmıştır. 

rek. Ağustos ortalarında piyasaya yeni Çalınan paranın milhim bir kısmı 
yıl şeker sevkine başlanacalktır. Hüseyinin üzerinde bulunmuştur. Tah 

Vali dun tekrar sergiyi gezdi ~~~~~ .. ~:~: .. ~:~~~~~: .............. ~ 
Yerli Mallar sergisi dün c'kalaalblık bir 

ziyaretçi kütlesi tarafından gezilımi~ir. 

Se.ı:gi merlkezi ~ra~:Ia bulunan birçok 
ticaret firmalarının sah'Ebler:i tarafından 

Nabetçi eczaneler 
Bu ıece nöbetçi olaa ecza.neler tun -

ziyaret edilmiş, bunlar tEŞıir edile!! mal- ıanıır: 

lar ha!kkında malfunat edinmişlerdir. İstanbul cibetindeldler: 

Sengirle lkü9ilJc sanayiciler zümresine şetw.add>aşında: <HamW>' Eminönil& de: CBensason) , Almara)'da: (Pertev), 

tahsis edilen paviyonlardan başka satış Alemdarda: <Etref Neş'elt), Beyn.zıd.da: 

yapılmamakta olmakla lberaber, te .. ı..ir (Ha}'ldar), F~: (Vitall), Baltırkö -
Bir hizmetçi temlzllk yaparken ft..:ıil _...._... "dl .. . b ,..:· yünde: <M~>. E.YM>OO: C.Artf Beşir). 

LIOım eularlle sulıınrn bostanlar yaralandı ~ en a.ımıa çeşı erı uzerıne azı """Ya - Beyottu clheUndekller: 
kapatılacak rlşler veriJmiştir. Vali Lfttfi Kırdar dtin il9t!k1Al cnddeeinde: (Dellasuıda), BOO-

Ka k 1 t k 1 ..Jft ı..: Lalelide MiinaribaşJJ sokag-mda o - +ft...ıı..n.., ... .rı,. (.ı....,_ft,.> TA ....... _ .. ft T • . yma am ar, mm a a arı u.uııilin- geç vakit seııgiye giderek seııgide'ki faa- ı.wıu_. ........ : wım-.. • ~uıu.ç: (...., • 
deki bpstanlarla yakmdan meşgul 0 _ turan tüccar İsmailin hizmetçisi 13 monclyan), Pangaltıda: <Nargilro1ynn), 

d Yaşlarında Hüsniye, temizlik yapa...,-en liyeti tect:klk etımiştir. Karaköyde: (Hüseyin Hüsnü), Beşik.taş-
Yanan çamlıkla diğer ağaçsız yer - lacak, kazalardaki oktorlar bostan - ı.I\ 

Jerde yeniden çam yetiştirilecektir. lara verilen sulan tahlil ettirecekler- lavUbanm ,aynasını kırmış, kesik par- Bir haftalık ihraç vaziyeti ta~~=~·Kadıköy ve Adala.rda.kiler: 

d . L"' v l ·1 1 dıkl "ril çalar damarlarından ehemmivetli su- , ır. agun su an e su an arı go • .; Temmuzun ikinci haftası içinde Hına _ Kndııköyünde: CHa!k, HuHlsl Osman>, 
len bostanlar derhal kapatılacaklar - rette yaralanmasına sebe'b olmuştur. Üski.idardn: fİVtlhad), Sanyerde: <Nu -

cezalandırılacak Yaralı fazla kan zayi ettigıv'nden, Cer- rumıtda i!hraç faaliyeti fazla olmuştur. ri}. 
~ ~ J Alınan sıkı tedbirlere rağmen ek - Bard•kla eu setan baraklar rahpaşa hastanesine kaldırılmıştır. ıınan'bul gümrüğünden on muhtelif meın- \.. 

mekler dı.amuT halinde çıkmaktadır- kaldırılacak Bir çocuk sDt kabının OatOne dO,tO le'kete yaıprlan ihracat miktan 642,476 li- ............................................................. . 
Val1' ve Belediye Reı·sı' L./\tfi Kırdar ""OVl buhnn~, fbunun 540,833 lı'rası Alman- ŞEHiR TiYATROSU 

'u Su talimatnamesinde ,tadilat ya:pıll- Feriko"yun" de oturan .ı-..,....,uay ıbilet- "'<M.J· ~ UQ..l11'Y San'atldirlarından Ha%1m ve 
kaymakamlara gönderdiği bir tamihı- maktadır. Belediye Sıhhat İşleri Mil- çisi Sali'hin 1 yaşlarındaki oğlu Ah - yarya, 101,643 lirası diğer ®kuz memle- arkadaşları CağaloQ.Ju, Çifte 

de, fınnlann sık sık teftiş edilmesi ~ dürlüğü bardakla su satan barakaları mcd, odada kaynamakta olan silt ka- kete yapılmıŞtır. Saraylar •lnema bahçeıindc 
ni, bilhassa hamur ekmek çıkaran fı- nıahzuıfiu görmüştür. Ta.1imatnameye bmın üsttme düşmüş, ve vücu<lilnün Alananyaya 224,353 liralık tifitiık, 104,075 Bu al.:ıam nat 

21 
de 

nı1,ıarın ,şiddetle oezaiandinlnia.smı ilave edilecek 'bir madde ile peraken- muhtelif yerleri yanmıştır. K~ ya llral:ı!k deri, 78,420 lir.ah'k tütün, 51,092 li- 1 Bir muhasip aram yor 

Hamur ekmek çıkaran fırıncılar 

bildir:nıiştir. de su barakalan kaldırılacaktır. ralı hastaneye kaldırılm~tır. ra111k yapak. 40,356 liralık 'barsak ile muh • Komedi 4 perde 
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29 Temmuz 

Balçova kaplıcalanm işletmek üzere ı 
İzmir belediyesine bir teklif yapıldı 

Karlsbad kaplıcalarını işleten bir fabrikatör, Balçu
vada muazzam bir oteJ, banyo, paviyonlar 

ve modern bir gazino yapmak istediğini bildirdi 

SON POSTA 

Bir kamyon 
kazasında beş 

amele yaralandı 
K:ızıkahamam, (Hususi) - Ankara 

Nafıasına aid şoför Sıvası~ Mehmedin 
idaresindeki iki tonluk bir kamyon 
bazı yol malzemesini hamilen Ankara
dan Kızı1oa:hamama gelirken İncek 
boğazında Dikilitaş mevkiinde bir .
denbire devrilerek altüst olmuş .ve ı
çinde bulunan amele Niğdeli Abdullah 
ile arkadaşları Hamid, Rasim, Ali ve 
Salih muhtelif yerlerinden yaralan -
mıslardır. Vak'a mahalline bir kamyon 
tahnk edi'lerek: Ciimln.C,riyet Müddei
umumisi Hayati Y~ilova, jandarma 
lromutanı yüibaşı Zühtü Gü:ven, hil
kfunet doktoru Ali Rıza da gitmişler
dir. Yaralılar kaza merkezine sevlı
dilerek müdavatları yapılını.ştrr. 

Sayfa S 

Gerede civarın da ki şist 
madenleri tetkik ediliyor 

Tetkiklerin sonunda madenin işletilip işletilemiyeceği 
hakkında son karar verilmiş olacak 

Gercdeden bır görü..nı1ş 

Gerede (Hususi) -- Gerede ıt.tırilh1in ilk ağ~arile 7JÜımriid bır ~.aç edası taşıyan 
·rı · d beri batıp çı!kan Wr çok mc- deni:ıxien 1700 metre yüksekte yazın en 

Bir kiJylil bt"'Bkla devid . erıın·en erkezı d]muş, çdk eSki bir sroaık güaı~da bile insanı üşüten bir 
~ em yet enn m · · .1ı:.- A · d b . d "f 

k 
. mesıre ıycnuu. ynı ı.aman a ır e şı a-

K arısını kesere yerdir. . d . a vüksekliği 1400 0ıaaııedn-. Buraya hasta gelen iyi ol:ur. 

Ö 
. • Geredenın eınız en J _ •• • ldürdü 1 . 70 000 .. fı:su 2 nahiyesi 200 ku Atafüırk bu vasfına bınaen Ramazandcde 

mıetrdır. ' nu ' ,:ı.._. Esen kl. d "f d b k 
S (H A) S K gal .. .. _.;ıı. auıuu oope §~ m e ı a e uyurara 
ıvas ususı - ıvasın an suır koyıu val1Uır. . . . . . 

k a...~ ~ı K h" · dle 1 ·---~n-~ ··kselt ve havanın soğuk her iıkı vas!ını bu cınaslı tabır ıle ışaret 
Balçtwa kapltcalannın bugünkü vaziyeti Ha zat smaç 'Udf~ 11k .. ~vamd n~ır~yesm g"ln Muı~=~:u e emsali yac:: meyvala- ~ardir. Belediye buradan mütearlı -

t_ ~ • .
1 

,. ,. d .a,. a un, ayır oyun en .ı.uınas o u 1 oh.ışunuun ~u.t..e v ı . 
.LZlll'lir, (Hususi) - Vilayet muhasebeı nagı oldugu muhakka'ktlr. Asıl a ı '"'6a- N . .,., k z l"h T . ;ı... _ 1 .... :-..ı<- • ticnııe~ine iımlkfıın dlırnooı- did cv!ler, kaıhve, lo'kantıa, Marmara de-

" ··-

1 
1 1 !b h kkında 60 un ı.ecer, arısı e ı a ecen uaş nn val\lı.uıııuıt= ıe r-·- ~ . . . .1 ed kü _k _1 _k 

•"'-'Susiıyctine aid Balçuva ılıcalarının mo- _me.mnun ı ıcası o an u yer a, ' k k kl .. ,_ te b ld - d ,. ~ ._ft,.; müuhasrnan tıu!buba'ta in- rıızını temsi en ~ · go cu yaptır-
d . . 1. id b. h"kn latırlar· a er e e munaseuet u ugun an gınuan zın-... .. ın kl .. d _ . 
erniı;e edilerek ılıca suyunun Incıraltı sene evve ıne a ır ı ye an · ~ ~ 00 w J k k ,. fl . tmek'ted" Vaktile Çerkeş Can- mı ı~ır. uıyı ı mcvkiı.n e güm1 bır 

Plajlarının bulunduğu yere demir boru- - Urla civarında gö~e.be hayatı yaşa- ··1d~ . a .. t··gazmS c aln esrnk le. sutı ~ ı e ~~ Sae rr--rı..~,.111.~1·.gibi kaz~lann bi~ geçil mıem!ba ınryuı da vardır. 
la 1 . . . . . . . .. "md' K 0 · t" · · Sad k ag"a- o urmuş ur. uç u ya a anmış ır. ~u, .aıı.llUV!.IU edi . • ta ısalesı ıçın gırışılen teşabbus ş.ı. ı- yan ara sına~ aşıre ı reısı. ı mahaı:lfü d1aın \•e bugün de 0 ızıaımıandan ka1 Bel y~ faaliyeh 
~ik tehir edilmiştir. Vilayet, İnciraltında nın 17 yaşındakı kızı Altın. bır arah~ ~a- 110 mÜcr fm ÇOCll k ma pe'k çdk. hanları bu'luınaın Gerede mı- Belediye Reisi fösan Yalçın başila ol· 
1~a ettirdiği plaj ve gazinodan başka hatsızlamnış; karnı kısa bır zaman ıçm- .. _ . ..k vasıtdl:an yfuliiınrlen bu ~ üzere memleket gen~ Geredenin 
hır de banyıo1u otel i~c:a cttirmeği tasar- de nazarı dikik ati ce1bedece.Ic kadar yük- Kız l r CB hamam da ~u .senit> yu bcb1e temin ettiği ~ ia- iıman lhususuncb hiç hır fedakarlıktan 
~arken, şayanı di~.ka; fbir müracaatla s:lmiş-,: ... Altının k~.rnı yülkselince Sa~ık Kı,zılcahamam (Hususi) _ Kızılca- ~;uk:~~ştir. Şehir damlinde nal- kaç~tadı~. ~:ediyenin son sooc-
ar.şılaşılmıştır. Muracaatı. a~latn_:a~da~ aga, b~~k oğlu Sule~anı çağı~... hamamclıı inşaatı ikmal edmen ceısim baırıl:J, semerci, lo.ındurac,, demirci gibi l~rde vu~~ ~!lırdıği ~lıer arıasıında şe 
~el. cereyan eden fennı bır hadıseyı . - Süle~man'. h~m~ı:en Altın bü~k ~ asri ci~zaev~ne Edimeden müdür kü~ esnaf ve manıfotura, züccaci~ ve- hlr ~kik~g.ı.nın tamımı!l~ası. ik:alldınm-
nlatayım: . .. bır .halt:ettı . . ~ıretım~zın na~~u kır- ve memur vesair bütün teşkilatlarile saiır dromisymııculuk mahiyetinde işler ay- lı3ırm ~1:1' sulann ıSla:1ı ve su d'epoi'.R-

b Meşhur lbir Avusturyalı fa'brıkator leıttı. Kım bılı: h~ngı serserı .ıı.e ~lu~:>.- muntazam bir halde 11 O mücrim ço - ni rzamanda ,yıumurt..ı ihracatı ehemmiyet- n tesısı ışı vardır. Şcllnn ayın ayrı beş 
.undan iki sene evvel kütürüm derece- r.ak karnına bır pı~ kabul ~ttı. Göreyım cuk geldiler. Kaza Cümhuriyet Müd - li ll:>ir vaziyettedir. Bilıruı$'tl dbba.ğat mn!hallesıınıde ve çarşıda 7 su dıeposu yap

sın.de rahatsızlana11ak Avrupanın mcŞhur 1 seni, AJtmı temizlıyecek, aıle namusu- dciumumisi Hayati Y:cşilovanın ncza- tmdud dllmaık1 b ber çok ilerlemiş tın.'funı.ş, mr araz.öz, ı~ld!ıo.pamp getintillm•ş 
llıc:1 ve banyıo şehirlerine devama, hi9hir mu2lll, piç dünyaya gelmeden kuratara- :rteti altında yeni binaya yerleştiril ,. m glase .: r e; deril . : Gerede itfaiye te kila!ı bugün en mo-
~;tıce alamayınca, Karls'badda rasladığı cafksın, demiştir. mişler iac:Plcri için de derhal icab e - ~d' ,...~~ a a vrupGk k- l ~:y~ dem şehirreriımizi 6e\"ll1iştAr. 
~vıeYnerd d d A .k 1 b" <l ik SüJev.man bııbasının yanından ayrılı- ' '<'" nnua rr. ~ıeue, gere O) -erın - 'c K""]t•• . 1 . 
A oa ın a merı ~ ı ' ır d tor, J' • • den tcc11irler alfomıstır. Çocu'k;1arın k ..nıh"rti k"" .. k - te Ahl . d u ur ış en 
:vuısturyalı fa:bri.katöı.ıc 1711'Tlirin Balçuva vıor. He~ırec;ı Altını .buluyor: .. t b 

1 
k t · · t gere se ii"='1 e uçu. eı ıJga arın a Şehirde tam devreli iki ve köylerde 

ıll'Cllarını taıvsiye etmiştir. F~brikator . - Altı~ diyıor. Haydi seninle bir do- u~ ve aş arı ço emız \'e mun azam ddlrumacıl.ılk dıa ileri bir durumdadır. yıatıb ve tam d'evr~lı ve üçer dershanelı 
g~e.n sene İzmirc gelerek Balçuvaya gi- Iaşalım, v.a!kit erken, biraz hava a1anış o- bır halde bulwımaktadır. ~cın.- civar~n~a1ci şistt m:ıı:furni hük~- müıtead'did i~ektebler vardır. Partı ve 
dın.ce istiralhat edecek lbir otel, oturacak luruz. me1ıi:rl gonrlerdıği heyet tarnfından on bı- Hallkcvi köyıcüLük ve spor kollan çok iyi 
bir ıgazino .bu1amamış, fena halde canı İki kardeş bir yaylıya binerek Ağa- Susıg1rlık Çocuk Esirgeme rıinoi def.a ıt!Ertlkik edilıniş w bu tetkillder- ç:al'IŞl'Ylaktacfıır. Halık kütüphanesi geceleri 
tıkılarak, memleketine dönmeik üzere memnun ılıcaları istikametinde gidiyor- Kurumunun tertib ett'gi den müEbettı neı•ice ahnınuşt.ll'. Moof'n $aat 24 e kadar açık bulundul'Ulmakta ve 
ll'ı.isaiir bulunduğu hmiıpalas oteline lar. İçmek için su anyorlar. Gen.ç kız o cive:rmda'ki jeo?ojik tetlkiklerin ikmalin- dkunnıya ço'k meraklı ola:n g'{mçierle do-
~nınüştür .. Bir tesadüf eseri olarak üç civarda kaynar su buluyor. Vücudü bit- gUreŞ müsabakaları den sonıI'a madenın ic:ı1et~p ~]~si. Tıu.p boşaınrna'ktadır. 
«Un sonra Marsilya için vapur vardı . A- kin bir halde olduğu için, ıbilmiyerek ılı- Susığırlıktan yazılıyor: Kazamız 1 bustısumda son karar v.~nl.ecekt.1~· Scıylen Spor faa1iy~tlerı iyi bir devreye gir -
\ıısturyalı fabdkatör, bu vaziyette bir caya ıgiriyor. Çocuk Esiııgeme Kurumu fakir çocuk- dijmc göre burası Türkıycdeın petrol miş, fa!ka!t gençliğinı bugün fuıtı'btMI sahMı 
~aksiye atlıyarak Balçuvaya giderek bir Dıoa.Jardan çıkınca tdkrar yollarına lara yardım ve ihtiyaçlarını temin mak maıden'lerinin en zenginidir. Gerecfu bir i.1!tiihaız e1ıtn1dleri yenn tesviyesinin bir an 
~nyo alarak otele dönüp istirahat, ikinci devam ediyıorlar. Bu defa Urla içmtleri- sadile 25 Ağustosta açılacak olan pa- kereste fabrikasına maliktir. Gerede ci- evv~ i:kmali gecikmiştir. Sporun diğer 

~.n de ayni şcıkilde hareket ettikten ne geliyorlar. İki kardeş te susadığı için nayırda bir .güreş tertibine karar ver- varıınıda demire de rasLLanmaktadır. Bu- ~rinde de faa'i)~ göze çaırpmaktıı
h·ı saat sonra vücudünde bir hafiflik içmelerden fbir.kaç baı-<:l1tk su içiyorlar. miştir. Güreşlere bütün meşhur peh- rada on güın ara ile iki panJBtYUII" kurulur. dır. 
r l.Ssederek, kütürüm adam cesaret ede- Bu defa Süleyman, hemşiresini bura- livanlar iştirak edecektir. Pıanaryıı111ardaıki }ıayvan satıŞ! çok ehem- Çok eski ve tarihi bir yer olan Ckre-
b~k ~yağa kalkmış ve bir, iki adım ata- da bir planla ô1dürmeğe karar veriyor. mi~. F.sentepe <Ram~) Crl>- denin Nazif Ünlü tarafından vücuda 
d"~n-tışt,ir. Bunun üzerine memleketine Hemşirefilne: Akdoğan köyünde iki ev yandı rededen Uikriben P.v ~ bir meyille ~n tarihi pek ya'kı.nda ıkiitaıb hıalin-
aı0llrınekten vazgeçen fabrilkatör 15 banyo - Ben uykuya yatıyıorum. Bir saat u- yrülkıselen ve şehrin başında asırdide çam de •basılacatır. 
ll'ıli~tan sonra, genç bir adam gibi yürü- y:udu'ktan .oonra ben kalkar. nöbet bekle- Kızılcahamam (Hususi) - Kızı1ca-

ege başlııyarak, tamamen iyileşmiştir. riın, sonra ısen yatarsın, di)~r. hamam1a Ankara arası şosesi üzerin -
te lialen Karlsbad kaplıcalarını işletmek- Maksadı frlemşiresini uyıku esnasında deki Akdoğan köyünde 'bir yanıgın çı
llı .. olan bu eSki fabrikatör, İıırnire bir bı_çaklıyara'k aile namusunu temizlemek- karak Rasim ve Mehmed isimlerinde 
kı;:{!ssil göndermiştir. Balçuvada tct- ti. Aradan yarım saat geçince, Altın vü- iki köylüye aid evler, ahır ve saman -
ll. t Yaptırmaktadır. Balçuvanın 35 se- cudün<le bir fevkaladelik hissedi~r, kar- lıkları ve bütün eşyasile kamilen ya -
~ n-tüddetle kendh:ine terki şart.ile mıı- nını dolduran solucanlar, suyun tesirile nıp kül olmuştur. 
la zam bir otel, banyo tertibatı , pavyon- meydana çıkıyor. Karnı da eSki haddini Ekin biçme zamanı olduğu için bü -
ı:' n-todern bir gazino ve asfalt yol yap- buluyor. tün köylü tatlalarına gitmişler, bu ev-
1~ acaktır. Vilayetle yakında müzakere- Genç kı'Z sevinçle oğlan kardeşini u - lerin sahfuleri de beş altı yaşlarında 

e başlanacaktır. yandırıyor. Süleyman bu vaziyeti görün- iki çocuğu evde bırakmışlardır. Ço -
l-r * ce hemşiresini kucaklıyor ve maksadını cuklar yalnız .kalınca tarladan biraz 

~l alen, maalesef iptidai bir vaziyette anlatıyıor. İki kardeş. rnes'ud, babaları- taze nohud bulmuşlar ve bunu pişir -
~ Balçuıva ılıcalannın bir şifa kay- nın yanına dönüyorlar. mek için -evin içine bir de ateş yak -

r :;::: ) mışlardır. Bunun üzerine yanan kuru 
\,___ Mardin ortaokulu wezunlarının çayı . çalılardan etrafa sıçrıyan kııvılcımlar-

dan yangın zuhur etmiştir. Ateşin çık 
tığı tarlalardan görülmüş ve k6y aha
liSi y-.etişerek yangının gen· emesine 
meydan vermeksizin yalnız iki hane 
bütün eşyasile yandıktan oonra :bas -

"~ tıaııctin , (Hususi) - 1rimiz orta ok ul'undan lbu yıl mezun olan gençlerımiz 
\>~~n( ~1'.arımız, ebeveynleri şerefine okul binasında bü.yük ~ır çay z.iyafcti 
~% ş "e.rdır. Zıyafette vali muavinimız, talo'be ebeveynlerı ve bırçok :revat bu-

ll.ştur. Resim çay ziyafetini göstcrınektedir. 

tumıştır. • 

Bir amelenin kolÜ koptu 
Antalya (Hususi) - Buz fabrikasın 

da çalışan Selim, ıgömleğinin sol ko -
1unu makine kayı.ş!l1a ka.ptırmış, ya
nında kimse o'lınad.ığınldan kendini 
kurtaramı~arak ;Jcayıışla beraber üç 

devir yapmıştır. Nihayet eli bileğin -
den kırıfarak kurtu~muş, ~ardımcıı 

'kimse bulunmad1ğındtını 6Ürünere'k 
Yenikapıya kadar gelmiş ve arabaya 

b inerek hastaneye gitmiştir. Kolu faz
la red.elendiğinden om~dan kesil ı
miş ve Selim kolsuz katmıştır. . 

c Yurdda Hatay bayramı ) 

• 

it =-... .. "' 

Tokad (Hususi) - Haıvanın kapalı lbitan ve memurin ve ha~. hep birlik· 
ve yağmurların şiddetli yağması yü- te Atatürk® antdma gıdı)erek C.H. 
zünden Hatayın ana vatana kavuş - P., Halkevi, mektebler, spor bir -
ması töreni Halkevi sinema salonun- liği ve daha bir çok resmi, hususi te -

. . ,.. . . şekküllerin çelenkleri konulınuştur. 
da Istıkl.al ~arşı~~ başla~~ıştı:: Bır - İstikJal marşı gene hep bir ağızdan 
çok hat.i'b)erın soylmilerını mute.akıtbı söylenmiş ve buna bando da iştirak et 
bandonun iştirakile hop !birlikte O - miştir. Bilhassa (Hatay hoş geldin) i
nuncu yı·ldönümü marşı söyfonmiş - bareli çelenk cidden çok güzeldi. Şehir 
tir. Bu sırada yağmurun şiddeti azal- baştanbaşa bayraklarla süslenmiş ve 
mış, salonu ve etrafı dolduran lbinler- halk içten gelen bir coşkunlukla bu 
ce vatandaşın iştirakile !başta Valimiz şcrefili bayramı kutlulamışhr. Resim, 
Sal.ahaddin Üner, Tokad meb'usu Ce- Atatürk anıtı önünde toplanan halkı 
mal Kavalı, askeri, mülki erkan, za- göstermektedir. 
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-- 1 ı Hadiseler Karşısında a 

~U NA~Dlb ~lERGO 

M cra!klı bugünlerde ziyaretle -ı 
rini sıklaştırdı. Dün gene mat

baada idi. Bir sandalye çekti, yanımda o
turdu. Beni lafa tutmaması için eline bir 

gazete sıkı.ştırdl!Ill. Okumıya başladı, bir 
kaç dalkika geçti geçmedi: 

- Yerli Mallar sergisi açılmış! 
Dedi. 
- Haberin ydk mu, dedim. açıldı; her 

halde merak etmişsindir .. şimdi gider..:. 

sin. 
- Merak ettim. amma .. Merakım ser

giye gitsem de tatının edilecok gibi de -
ğil, bari sana sorayım? 

- Gene borçlu çıktık .• 
- Sergiyi gezmek için beş kuruş ver-

m<.>k lfızınmıış. 
- Evet, öyle •• 
- Beş kuruşluk yüz görümlüğü ver -

medcn sergiyi gezmek kabil dcgil mi? 
- Kaıbil amma, yalnız Perşembe ve 

Pazar günleri öğleye ikadar. 
- Başka zamanlarda neye beş kuruş 

alıyorlar? 
-Gazete onun da sSbdbini yazıyor •• 

Fazla izdilham olmasın diye? 
- Neye beş lira slmıyorlar da beş ku

ruş alıyorlar? 

- Beş lira mı dedin? 
- Mademki sergiyi az insanm gezme-

si isteniliyor. Beş kuru.ş yerine beş lira 
alacııX olsalardı, sergiyi hiç kimse gez • 
merzdi, bu da istedrklerinden de alası o
lurdu ... 

- ?????? 

- Sergi niçin açılır? 
- Gelsinler, görsünler di~ .. 
- Gelmesinler, görmesinler diye de 

d'lL'lıuliye almalk garib değil mi? 
- Ben bö~·le işlere karışmam. 
- Karışma amma, bana cevab ver .. 

Bu beş !kuruşlar ne olacakmış? 
- Sel'gi için yapılan masrafların bir 

kısmına kıar.şılık olur. 
- Nasıl da akıllarına gelmedi? •• 
- AJktllanna gelmiyen nedir? 
- Sergiyi hiç açmamak .. O zaman hiç 

masraf dlınazdı. 
- İzdi:hMilın önünü almak için başka 

çare .bulamımuşlar işte ... 
- Ya Pazartesi, PerŞ?ınbe günleri iz

diham olmtyacak mı? 
- ????? 
- Hc.m beş kuruş vermemek için Pa-

zaııtesi. Perşembeyi b~liyeoekler az ol • 
masa gerektir. 

????? - ..... 
- Ezilenler, bayılanlar. ölenler olur-

sa, hes8Jbını kimden soracağız? 

- ????? 
- Gel gör benim nE' mallarım var; di-

ye sergi aç .• sonra gelme g&me, diye 
du1ıuliye koy. 

Benim bu işe hiç a'klım ermedi. Senin 
aklın erdi mi? 

O sırada meşguldüm ondan mı, yoksa 
ha-kllı olduğu için mi bilmiyorum .. sualle
rine cevalb veremedim. 

r::J,onet )/.u!ıtlri 

Tuhaftır, biZ'<le krem. pudra, allık ve 
ruja her !kadın az çok alışıktıx da. cgü
zellik maskesi. ni hemen herkes yadır
gar. Halbuı'ki bir güzellik maskesi yapıp 

!kullanmak uygun bir pudra, bir ruj sa
tın alımaktan daha güç değildir. Maske
nin bütıün kabahati bizim hayatımıza 

yeni yeni girmesindedir. Her yeni şey 
glbi onu da birdenbire benimsiyemiyo
ruz. Falkat ne .olursa .olsun bu yalbancılığı 
bir yana bırak!Ilıalı, ona alışmalı. Çünkü: 
Fayıdası, dört elle sarıldığınız kremler
den daha aŞağı deği!, belki dalha üstün
dür. 

Suçlu, ağabeysinin tabanca ile ateş ederken üstüne 
atıldığını ve bu sırada silahın patladığını iddia ediyor 

Evvelki gün Bahri isminde bir ada
mın Edirnekapı surları haricinde bir 
kad(n meselesinden ağa'beyisi Tapu. 
memurlarından Vellbiye tabanca ile 
iki el ateş ederek yaralayıp kaçtığını 
ve arandıığım yazmıştık. iBahri dün 
Ramide yakalanmıştır. Tahkikat1 i i
dare eden Müddeiumumi Feridun Ba
ğana suçlu Bahriyi sorguya çcloniş ve 
hadisenin mahiyetine göre tevkif ka -
rarı alınmak üzere kendisini Sultan -
ahlned birinci sulh oeza mahkemesine 
sevketmiştir. 

Bahri 20-25 yaşlarında esmer, orta
boy1u bir gençtir. 

Hadisenin mahiyeti şudur: 
Suçlu, ağa'beyisi Veh'binin alakadar 

bulunduğu Meftune~ meftun olmuş 
ve müteaddid aşk mektubları gönder
miştir. 
Kadın Bahrinin .bu mütemadi mü -

racaatlerini Ve'hbjye söylemiş ve do-
1ayısiJ.e iki kardeş araSJnda soğukluk 
w arasıra da, ağız münakaşaları baş
göstermiştir. 

olan davaya dün asliye 2 nci ceza mali 
kemesinde devam edilmiştir. 

Suçlulardan Te<.rfik sorguya çekil • 
miş ve ifadesinde: 

Mutemed olmadığını, sadece ihtisas 
mahkemelerine ıaid avansTarı ustilü 
dairesinde adliye mutemedi Eminden 
almakta olduğunu, kendisini mütte -
him gösteren dört ~ned meselesine 
gelince; bu senedleri tanzim ve muh
tE"Viyatını çekenin emin bulunduğunu 
söyliyerek keyfiyetin ondan sorubna
sını istemiştir. 

Mutemed Emin, hakkındaki bu id. 
dialara şiddetle itiraz etmiş, fazla .asa
biyet göstererek ıbağırmağa bas1amış
tır. 

Mahkeme rei'sinin bu münasc'bet'Ie 
ihtarına maruz kalan suçlu: 

Asa'bi mizaçlı olduğunu ve ibu sıh

hi vaziyetinin raporla müslbit bulun -
duğu cevabını vermiştir. 

Mahkeme; vaktin müsaadesizlicpn -
den başka bir güne bırakılmıştır. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ Maskeden türlü türlü maksadlarla is
tifade edebilirsiniz. Onunla cildinizin a
çılan deliklerini sıkıştırı.T, yağ'sızlığını 

Maznun dün hakim huzurunda ha -
di<;enin evveliyatmdan ıbahsetmemiş, 

sadece: 
cAğabeyim benimle kaV}!a etmek is

tedi. üzıerime hücum etti. Hatta ıbir a
ra çatalla yüzüme vurmak istedi, fa -
kat ben mani oldum. Bu sırada çatal 
vere düştü ve o zaman cebinden taban 
casını çıkardı. Namluyu bana çevir -
di, tam ateş edeceği sırada can korku 

Karısım öldürAn katili'l 
muhakemesine devam er'i'di 
Geçen sene karısı Behiceyi Kadı -

köy iskelesinde öldüren Rüatin mab. 
kemesine dün nabetçi asliye 2 nci oeza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

A.. dan B. ye. üstünden ikinci defa 
olarak geçmemek ~:ırtfü: bır çizgi ç:Ze • 
bilir misiniz? 

* Amerikan hapishanelerinde 
mahkumlar 

Birleşik Ameri
ka Cümhuriyeti 
hapishane -
lerindeki mah-
kumların sayısı 

765,85!1 dur. Bu 
rakam Mayıs ayı
nın 1 j inci günü 
yapılan istatistik
ten istihraç edH
miştir. 

Gene bir yaş 
MtJselesi 
Bayan N. A. nın bana tevdi ettiği 

itiraf şudur: 
- c Yaşıma nisbeten çok küçük 

ve zarif bir genç erkeği üç seneye 
yakın bir zamandır delicesine sevi -
yorum.• 

Bayan N. A. nın anlamak istediği 
nokta şudur: 

- cKarakter mütehassısınıza so -
runuz. Bu gençte bir aldatıcılık se ... 
zebiliyor mu, sezemiyor mu?ı> 

&yan N. A. nın arzusunu yerine 
getiremiyeccğim için müteessifim, 
çünkü sevdiği gencin fotoğrafını ba4 
na yQ11amamıştır. Mütehassısımıza 

yollayıp fikrini soramam, maama -
fih bunu yapmaya pek lüzum var 
mı? Sanmıyorum. Mesele esasen ba~ 
ıittir: 

- Bir genç erkek kend1sinden yaş 
lı bir kadını sevdiğini söyleyebilir, 
bu sevginin vücudüne kendisi de i -
nanaıbilir. Hakikatte bu, sevgi de -
ğil, istelı.tir Bir müddet sonra sö -
ner, yerini belki inanı1mıyacak şey. 
dir, tiksmmeye 'bırakır. 

3 kilo 2ğırlıgmda limon 
Amerik2da Ar-

kansrıs~ bır çift-

çi üç kilo ağırlı-

ğrnda li.nor.lar 

yetıstirmekte .lir. 

* 
" Mamut ,, tarlafaresi demektir 

gid-erir, fazla yağını alır. derinizi genç
leştirir, tazeleştirir, çizgilerini silersiniz, 
çizgilenmesine mani olursunuz. 

MeseJB: Bir gece toplantıya. baloya 
gidecelksiniz. Yüı?Jünüzün y-0rıgun mana
sını gidenne'k ve olduğunurzdan genç gö
:ıiünmdk için ~ndiizdPn bir yumurtanın 
akına biraz çilek suyu karıştınnı:z:. Yüz~ı
nüzün tıer tarafına sürcrsini2:. Bo.ı. bir 
mıaSkedir. Tazelik rn~skC'si<lir. 

20 gram gül suvile 15 gram kenevir-
ağlna, çalikalanml§ üç yumurta beyazını 

lkatıŞtınrsınız. İçine 10 gram alumnol i
Itıve eder, kuvvetle çalakalarsınız. Hep
sini ince bir bezin üstüne yayıar, bir ha-

mur katılığını alıncaya !kadar ateşe gös
terirsiniz. So-ğuyunca ytü.zünüze sarar, 
ootüm gece çıkarmazsınız. 

Suçlu Rifat ve avukatı müdafaala -
rmı mahkemeye yazılı olarak vermiş

lerdir. 

sile üzerine abldım. Rifat müdafaasında ezcümle; karısı 
Bu arada nasıl oldu bilemiyorum; ı Behicenin bir evli kadına yakışmıya -

si'lfıh birdenbire patladı. A~abeyim vu 1cak tarzda hareketlerde bulunduğunu, 
rulmuştu. Telaş ve korkudan kendimi kendisine vaki bu yoldaki ihtarlarına 
kaVbetmis bir haldeydim. Afabi\'diği- kulak asmıyan kadını vak'a günü ay
ne kosınaiia ve hadise mahallinden u- ni şekilde çirkin bir vaziyette görme-
zak1a!=:mağa başladım.» si üzerine derin ibir meialin hasıl ettiği 
Demiştir. teessürle bu cinayeti işlediğini ve bu 
Hakim, suıçlu Bahrinin tevkifine ka- bakımdan hakkındaki tahkikatın ge -

rı:ır vererek, kendi'Sinl Tevki:funeye nişletilmesini istemiştir. Mahkeme ka. 
göndermiştir. rar için başka güne bırakılmıştır. 

Bu maSke yüzünüzde başlıyan ve bn~
Hayv'.'.mat alıe:miınde cMa.mut:ıt diye anı- lamrıX üzıere o1an cizr,ileri giderir. Deri

lb.n dünyıanm ku·vvetile meŞlmr en bü - nizi besler. Yıpranmaktan ~a_:u.:_._ 

Babasmm ortagmı ö'dUren 
ad?mın muhakemesine bakı l dı 

9 3 7 senesi ortalarında babasının o
tel ortağı tbrahimi tabanca ile öldü -
ren İbrahimin muhakemesine, dün as
liye ikrnci ceza mahkemesinde de -
vam -edılmistir. 

Kuduz bir köpek dört kişiyi 
ısırd ı 

Muradlı (Hususi) - Muradlıda ku· 
duz bir köpek Ahmed, Halil, Bayram 
adında üç kişiyi kol ve bacaklarından, 
12 yaşında Şafiye isminde bir kızı da 
yüz ve boynundan ısırmıştır. Y"lralı -
lar hemen İstanbul Kuduz (hastane -
sine gönderildiler. 

yük hay•vanma v~rılen ismm l~ı.1t ma-

nası ctaı'la fatıeS\> demE'kri:-. 
\T.alkı3'c Si'blıjıada yaşayanı Tuıtıarlar bu 

1 
Öy'k> fena kasmıyorum kı d 0 r, k:tşımın 

.. · b 
1 

y>8I1leriınizi tat1 ı ~atlı k~ ı.ırsmız. Tırn ak- T, h1dkatın son safhaya gelmiş ol -
ması itibarile Müddeiumumi Feridun 
BnQ'ana iddiasım serdetmiştir: 

ha~"VanlLarm mustehasc.ctını .ı unca, ı . · 
}annı.zı ne kadar l0mız tutarsanız tutu-

bı.mfarı ıtıopraık altında yaşıyan ve güneş nuz. Mutflaka gen!' mikrobıudur. l{aşı-
göri.inoe öiıen b~r ~ev~ n:-..yvan. :ır~ışl&r yınca vücudün'izdo mik.-ob $rece~ men
ve et.arla fares1> ısmını vermış~ .. :~.~·...... f<"'ü!er açareınıı- En iyiı;i kasımı ihtiva

S t•cu Fabit gören iddia makamı, 
mazn.un İbrahimirt ceza kanununun Kız kaçırma 

=- cıını: kaşıyacağınız yer1eri soğuk VPya 448 inci maddesile cezalandırılması - Sıvas (Hususi) _ Koy'luhisar kaza-

Bu macerada kadının oynadığı ro 
le gelince, erkeğinkinin tamamen 
aksidir. Ondaki his gerçekten aşk -
tır ve gittikçe kuvvetlenir. 

Bayan N. A. mektubunun bir ye
rinde : 

- Bu sergüzeştte bir saadet bulu
nabilir mi? diye sormasın. 

Verilecek cevab csaadeb kelime
sinden kasdedilen manaya göre de -
ğişir. Günün beyliği beyliktir di -
yenler devamsız saadeti hiç tatma -
mayı tercih edenden hangisi daha 
makuldür, tanıdık!larınız. ~rasında 

rey toplamağa kalkışınız, bir nok -
tada ittifakı asla temin edemezsi -
n iz. 

* Aydında Bay cNazı.m:. a: 
- Pazar günleri cİncih başlığını 

taşıyan bir kita~ cildi içinde roman 
okuyan roman tipi İngilizi muahaza 
edemem. Haklıdır. 

Siz istediğiniz kadar, söylendiği 
kadar fena ahlaklı olabilirsiniz, fa -
kat muhitinize ciyi misah vermek 
mecburi~tindesiniz. Çocuklarınız i
çin nümune olacaksınız. 

TEYZE 

ıJık su ile 1S tmak·ı~ gidermeli, veya tır
nağ"trııızı dıokunclu··madan parmaklarınız· 

la kuvvetlio~ ıığuşturma lısınız. 

* 

nı tstemis ve ~u ar:d.~ maktul~~· m~z sına bağlı Sisorta nahiyesinin Yenice 
nunun ~a.rdeşı~-e kufur. etmesını lchı- köyünden Ahmed Koç Yiğit, ayni köy 
ne takdırı tahfıf sdbe'bı ad ve kabul den ı 7 yaşında Döndüyü kaçırmıştır. 
ederek, hakkında 59 uncu maddenin Suçlu yakalanmıştır. 
ta1bikini istemiştir. 

Bu gece hava serince c:öyli' bir soyuna- Müdafaa için muhakeme başka bir 
yrım da yatağıma uza·ıcıyım, bira.~ da o- OÜTif' bırakılmıştır. U ludagın imarı 
kuruım diyeN'k ha•wJaz: ıPbnc;ım açnr, 
yatoğa giıreN.İllİ7~ Az sonr.ı h-.bniniz ol- Sahtefca .. lık ve ihti'As suçluhrı Bursa (Hususi) - Ankara İmar Mü 

h k d'ld'I cfürlüğünden sureti mahsusada davet 
mad3'll uyıunsumız. Açık bıraktığınız gaz 01U a eme 8 1 1 er edilen mimar Mithat ile Vali Refi~ 
da duıımadan yan:ır. Ert<>si gün~. akşa- Sahtekarlık ve ihtilas sın;larından Kuraltan, ıevvelki gün Uluclağın muli 
lna lkadar başağrısı v.~ kırıklık içinde ge- maznun ve mevkuf adliye muteme - telü mıntakalarını gezmişler, vilayet· 
çirinsiıniz. Kazara gazın lfıstiği herhangi di Emin, Tevfik, Asım, Fenni ve gay - çe Uludağın imarına esas teşkil etme}( 
bir arııza ile kısm.ı::n tıkandı mı ihmai ha- rimevkuf Hasan ve Şerif ha'kilannda üzere hazırlanacak plfın için tetkikat 
yat ile ödemniş olur. ağırceza mahkemesinde görülmekte yapmışlardır. ...... -............. _......_ ........ - ........ -------························· ...... ._..... ·--.... ---......---------·-

Bacaksızın maskaralı k lan: Şapka v e şemsı"ge 

' . 
'O-
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• 
lngilizler eski Alman KAHKAHA 
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mlislemlekelerini 
niçin geri veremezler? 

( Karikaturıu Fıkralar ) Kızı - Anası 

• 
Bir lngiliz gazetecisi" Bunların iadesi 

• 
/ngiltere imparatorluğunu temelle-

rinden sarsacak. bir hô.dise olur,, diyor 
Damzigden sonra Hitlcr Almanyasımn 

başka istbkl~ri var. Eski A'mıan\)'a müs
f.eırue.kelcri. .. Bırhrimurutlte A·vustralya 
ve Yeni ZeJandıın ilhak ettiği lbirikaç ada 
:istisna ecfilime, ALmanyanıın Aıf!rikada 
dört mühilm mÜ191:emleılresi vantlhr. Bun
lar, Cenıibi Afrika Birleşik hıi.ilkıimetinin 
elinlde olan Ganbi Afrika. Fransız ve 1nr 
giliz mandası artında Şaırki Aıfırika, Tan
ganika, Cameroun, Togo müstemleke1e
l1Ddir. 

Belli ki yalan 
- Dün gece uyumadım, hep seni dü

şündüm. 

- Bilirim. ha. ~~ 

kikatlisindir. ~·-• 
- Seni düşün· • ..,.. ~ 

mekte haklı değil • '~ ' 

mıyım.. başım3 ~ , . 
neler geldi bir bil-- -.r 

sen •. ıt.erzi faturasını göndermiş. Yırmi 

liııa istiyor. Bunu senden başka kime söy· 
liyebilirim ki •• 

- Buna da peki .. vereyim .. terzi fatu· 
ra;ıı ne va'kit gönderdi? 

- Bu saba'h. 

Tavsiyeye r~ayet 
Ayyaşlar lkonuşuyorlardı: 

- Ddktor bana, 
icflti senin için çok 
mııraırdır, bir ka· 
d~ bile içımerne

lisin! dedi. 
- Sen ne yap

tın 

- Do'latıorların tavsiyelerine riayet et· 
tim. 

- Artı'k içmiyorsun demek. 
- İçi)'IOrtnn amma, kadehle İ9IJ1.İyo· 

nuıın. Şişe ile lbaşııma d'ikiywum. 

işine gelmeyince 
İ1ld eski arkad'a.şttlar. so.kıa~ta birbirle-

rine rasladıiı:ır .. 
biri sordu: 

- Sana yazdı-ı 

ğım melktuıbu al· 
dm mı? 

Öteki cevab ver 
di: 

Yirmi y~ndaki genç k~, 

gelmişti. Kıilk beş yaşındaki 
odasına girdi 

- Anne .anne! 
Dedi, annesi, kızına baktı: 
- Ne var? 

ookaktan 
annesinin 

- Anne ibu sene bütün komşular, her 
sabah plaja gidiyorlaF. 

- Olabilir ya •• giderler? •• 
- Ben de gitmek istiyordum da. 
Annesi cevab vermedi. 
- Anne, hani karsıınuzdaki Selma 

var ya. 
- Evet kızım. 
- O bir plaj elbisesi yaptuımış, çok 

güzel .. 
- Nasılmış! •• 

- Laciverd kısa pantalon, beyaz ct'-
ket .. ceket te gayet kısa, belden yukarı .. 
önü ceb"kcn gi!bi düz iniyor. 

- Olabilir:, kızım. 

- Hani 'benim arkad3şıım Jale var 

Kıısaca söylenmek Iazıım gıelirı;e, Alt. 
ın:ıın müstemlekelerinin en rengin ve iyi
lerine İngrnte.re varis olmuştıur. Bu se
bcfuır<' eski mfuıtemlekclcrm Almanyaya 
ia:d'eSi mt"Selesi, yalnız Camel"Oil.lnl'u elle
rbııde bulunduran Fransızl:aırdaın ziy.;ıde, 
İngiliz eflkiin umumiyesini meşgul edi
Y'Or. Bu mevzu üzerinde İngilıtercde bir 
kaç ay zarfında •birkaç eser yazııld1. Bu 
CSerierden en mühimmi, ve mü'hi.m ~i 
VCJStkaiara müsteniden yazılmış olam: 
genç İngiliz ıgazetecisi (M. G • .r. St~er) in 
Ya7Jdığldır. 

- Hanıgi mektubu. benden 
bonç para istiyordun o mu? 

ya .. onun da mayosunu çdk ~en.dim •• 
siğlamen renginde.. arkası lbele kadar 
açık geliyor. Göğsü üzerinde bir kotra 

elli lir(} işlenmiş. 
Eski A lman mü.cıtenılckelerindr.n Camcrounda yerli ha1k 

- Evet! · 
- Fena olmamıştır. 

Bu zaıt daha evvel H~beşiıstan ve İs
Panya har.bleri münasebet:ile yazdığı çok 
§ayanı dikkat ?ki eserle kendini bütün 
d!üny vıa tan1tımı.,t1. Onrun bilhassa Ce
n.u!b'i Afrikada do rup ibfryüımesi müsteım
le:kc me-sele1C"rini daıha salahiyeth bir ka
lem ile yazıabilmcsine iımlkan venmiş bu
lunuyor. 

kı tqpra'k ve hayvanlannrlan mahrum Btıı işlerden kafi derece malfunatı ol
'bmalkacak kadar ileri gitımediler. Biz; mıyaniarm zannı hilafına ıımuımi bir 
ge:rc:k )'IOI'glln düıştüğü.mürl zam.un, gereık hmfu patlık verirse Cen'lllbi Af'rika birle
viocla:nlarıımmn sevk w idbarilc yer1ile- şik hi.1kUıneti bilıa.raf kalacak değildir. 
re oofr.am~n aııtLklarmı bırakırıız. Fakat Binaenaleyh Cenuıbugarbi Afri!ka hükü-

- Henüz almadun.. malfım 
talar mak.tubları muntazam 
yorlar. 

- Ha, az kalsın unutuyordum. Geç.en 
ya.. pos- gün bana gelen Medihayı ıbilmem gördün 

göndermi- mü; 'hani me'ktclxie bera'ber dkwmuştuk. 

Menfaat 
yorulmalk nedir 'bilmiyen Almaın.lar; ce- meti Alınan mustemlekesini geri verme- Genç bir erkekle genç bir kız 
bir ve tazyi!k siyasetlerini son haddine meğe karar vermiştir. karşılaştılar. Genç 
kadar tıaı!Jbitk ederler. Fakat Lond.ra hükfunetinin Tıanganika erkek, genç kıza 

O bir çift plaj iskarpmi alınış.. fe'\'kalii· 
de gü2JCl, toptik tarafı mor. burun san .• 

yolda Beyoglund bir dükkanda iki çiftmiş, bir 
1 çiftini o almış. Ancak bir çift kalm.J.Ş. Ye
rini de tarü etti. 

Mu!'ıar:dr eserine bu mesefünin ahhiki 
Cqpıhe.stni atar.a'.k başlıyor ve nasyurnalist
lerin: 

1892 ile 1906 t-arihleri a.ııasında Alan.an· üzerindeki mandasından v~ farz dikkatli dikkatlf 
lamın Cerııu.buıgart>i Afrika müstemfeke- edilse, bu anüsUmıleke oonube:n Afrıka baktı, genç kız gör 
le1'1inde Hıotten1lots ve HererosTan tt!nıkil birl'eş~k dC'Vletile, şimalen d'e I<"...cnya in- memezliktcn gel. 
içhı yapt.'k1an kanlı mulınrebe'1er Avru- giliz müstemlSkesi ve İtalyan in\Para- di. Genç kızın bu 

Pa1ıların haH hatırındbdır. Hlaribi idare torluk ımüıSWml~esile bitişiktir. Tanga- hali genç erkeğin - Bizden çaldığınız kolon~lerimizi bi-
.. · eden Al.1man kumandam r,~..,.,.aı ''on nika bno:iin Biiıyuk Br.i!tanya . ..,,, v..... ile hoşuna gitmemişti, genç kıza: c..e ıade ed.inh) sözlerine karşı: 'U't."Jı.... ·---· J• .. ~ 

1 Trotfha verli~ şu emri verııni..ti: birleştiren hava yollanıun mihrakı ol· - Sizi dün de gönnüştürn. Beni 
c tilaf devletlerinin Versayda manca .; "'i'"' 

sistemini tosise saik o1ıan selbeb, ahlaki cHıcrero halfkın mamleketi bırakıp mak itibarile ikıtısadi ve .scvJrukeyşi çok 1 tanımadığınız !halde yanıma gelmiştiniz •• 
"""'d n.n........a1ıdırlar. Çı!k:rnazlaırsa ....,, .. la '---n çı- mitlıim fbir yer olmuştur. Almanların bera'ber yürü.rriüş, konuşmuştuk. Şimdi 
~., iş idi. Şimdi nMyonal sosyalistler lr"""''" ~ Uc: ı F k · b · 
'bunu kendilerine bir propaganda va51ta- kaııaoo@ım. Alınan hududu içinde görü- T~ng~ikay~ yer eş.~J~ri d~, Cenu- tan.ışı.yoruz. a ·at sız enı görnnemez.Iiğo 
sı olarak kuHanıyor1ar. diıytn: ve devam looek siffı11Tı ıveya silahsız, hayıvanlı veya bı Afrıka hırı.eşik ~'k~U:'in i:mpara- gelıyıorsunuz . .. - . 
E=diyor: hayvansız her yerli kınısuna dizilecektir. ıtıorh.ığun aksamı saıresıie ı.ntı'l>atırn.ın ke- Genç kız gulu.msed1: 

· Kadın ve NV'Ouklann bı~akılmalannı da si1mcsi. Afri.kanı.n bir uounda yapayalnıe -- Butün söylediklii'iniz doğru amma. 
<Almanlarıın ooki .kolonileri 11a51l ordu ... ~ k 1ması d kt B d d"' · ·· k' d" .,;;ı..,, 

da bugünkü saıhiblerinin eline geçti? Şüp i.ste.rmyıorum. Bırakılchğı ta'kdiroe onla- ·a c~ ır • . unun neticesi; z-ayı-- şunu a UiŞUnun ı. un y«e' .. ur yağı-
hes r.ı Y'3 gittiğiniz yere göndereceğim veyo fm kuvvctlıyıe teslim olınası lkaidesme yordu, <benim şemsiyam ydkıtu, sizin var· 
ı· iz silah kuvvotile ... Fransn ve İırıgi- J,.-,1n::nına dizdireceğim.-. u~·ara:k CenUbi Afr. ı'ka. !birleşik de\•ı.eti- dı. 
ız kıtaatı 1914 yıfınm Aığu6tıosu sıonunda ·~~- Ar d 

'!ı Bu . t taL\.. 'k cdild" () nıın manıyanın ı ar<>sıne ~ lazım Ne Qg()yu zaptetmi~lerdi. Cenulbuıo-arbi Al- emır aanrunen uuı ı. n- g "eceıkıi" Bu · tt b" yapayım 
tnan dan SO"'"'"a h,..n_..,__..,,.n ele geçın· ·ıı...n· , ..... ı,·, e ır. v.azıye e ır Avrupa har- K lb b k . . 

Afn'k 1915 ,.,.,,,.......,..,, ...... .,.,,.:ıa n.....•n" • .... .. .. ıu:Adllt: t: '"" b 1 d ız a ası, !zını ıstıy ...... gence.· 
ası, .1'<:UlllU ..... LIUUJ&J D',\i. n ı pat a ıgı takdtrde Cenuı'lıuıgarlbi Afri- ....... 

\!'e Sl'l"ut ismindeki generallere tıeslim ol- kadın. erkek ve çocuk öldürüldüler. Fa- ka birleşik devletinin hiç değilse bitaraf Gırt1ağına 
duaır. Caırnerou:n'u isga1 eden Alman 

1 

kat lbu tazyik v@ katliam üzerine daima k ld 1h ·rruı d"li İ kadar bor un var. 
kıt' b"rfb" · d"" 11 a ıg mu aza e 1 rse, ngi terenın Bı"r· de "'ıkılmaa'an aları İn"Ctiftere. Fraaısa '\'e Belçika ı mn.e u:şman geçinen Hot<ıntıot ı arla .. k ~"'t;> Simons Town dt'fliz ilmiinden istifade 
ıta'larımn tazyıkile 1916 KıfınlllTlusani- Hcrerotlular barıştılar ve müşterek düş- etmesine .imkan kalmıyaca'kıt.ır. Binnetıce gelip benden kızı. 

Sin.d<' memlek.eti tahliye ederek toeıpanyol mania daima mücade1e etım.dk için and mı ıstiyorsun! Cu· . •,.ı.;ı B .. . 
1904 

T . 
1 

hem Atlanıtikten, hem de Hind Okyanu- Dedi. VamaA 
llll">;nıe iltica e1Jtile.r. Yain:ıız General 1"T"" er. unıu.n uzerme e.şrinıevve sınıdan geçen irtföat hatları ıt.ehdidc ma- "' 

~<ın S1 rtow A Vlltlpa Harıbinin sonuna a(>"lJld aki b~ıyük isyan parladı. Almanya• ruz kalacaıı--1ıır. namzedı cevab ve.r 
ada:r 'I'anganikada tutun.muştıu. Böylece y.a para ve ın.saınca ço1< pahahy-a malold'U. di. 

1914 te Tclılike bu kadarla d'a kalmı.~r. Tan- _ Ne yap:ıyı ın. aramıula hi~ bir mü. 
" ı._. Fransa ve Belçik aya kılıç çeken Almaın müıverrihi Lenıtwein bu. hadi- ganikadaki h,,.,. v.iiz bin Alman Beirı"ka 
~1:1n:ın Jrolo il · · d k ı kuıvvt!, ı · kh <rtı ı 1 anı ~ J - ~ *-s~bet teessüs eı.meden alacaklılanmı b , ya; n ennı e ı ıç ti e seyı şu acr s r ara atıyor: KO"'CM::ıundaki dünyanın en 7.engm· bakır 
~""'-· 1 ~. '"b~ size gönderemem ki! 
"""'mış <> uyoruu. cHi.maıyerni?Jdeki yerlerin maden, zi- d 1 Tr l lf·tı nın en erın:i ve ansva daıki meŞhur al· Tercı"h 

liğ· 1 
• er 27 Kanunusani 1936 da irad et- r.aat maıhsula'h, yerli hallkın elişleri gibi tın madenlerini ele geçireceklerdir. 

1 lbır nutukta: uıç·· bül\/!İilk SC'"""tı'nden .:ıı-ın· cısı.· · tamamı"Je, i C.S J- .. ""'" ı"B. ta1yanlara gelince: Onlar da mi:hver 
t-yaız ı11ka d:m.r ırkl'ara ıhrakim ol- frr<iincüsünüın. - hiç degvil...,. - u··,...,,.. 1·kl"sı· d--"f A"-- K ~ '6"' :s - .... """" \Jl:>iL arı ı:ıııanlara enıyada'll el urıattık-

1,.. . '1l'lılikad1derdir. İnsaınlan su»ı em~!- mahvt>ldu. Bu·, bize -..'Ürz mil yonlarca mnr- ı 'b' H beş d "ti J arı gı ı a istan an da Nil vadi;;i yo-
~ ne nJilum olarak önüıne duru'ımaz bir ka ve b inlerce Alman aSkerinin hayatına Jıle Hartuma hücum ederek hem cenu~ 
. .._ Uillle m'il.cadeleve ı.se-vlkeden kahra.- malhFdu.a d h ·•ıan1 k an, em de Libyadaki kuıvvetleri ile şi-
l~ 1 

bu hayati telfıkkidcn dof,tiu. Mil- * malden inip Mısırı istila cdeoeklertlir. 
~r: dıak kıuıvvefünindir. kaidesine &ki Alman miistemlekelerinin Tang<>ni'kaıyıa A!many.anın yerlc.şmesi-
~tıi~~n koloni sahibi olmadılar mı? d'e- sevkülceyş vaziyetleri nin yukarıda sayılan sevkıul~ zarar· 
~ ı . 

1 
. ları bu kadarla da bitmiyor. Harıtaım ile 

c~ ı :ınese eca nasvonal sosynoıic~ler- Alıman mfrstemlekelerini:n kendilerine Lindi arasındaki iki minik mesafeyi de 

Geveze, yolda rastlad~ğı karı kocayı 

).ifa tutmuştu. U. ~ , .. 
zun uzun dnlrıt -ı 
tıklan sonra: ~ 

-· Nasıl, dedı, ..... /..,,... 
beni J:"Clllcln okur , 
gıbi dinlıyebılirsi. ,,,... 

niz. 
Kadın cevab verdi: 
- Öyle amma, bız tefrika romanları 

dkwmayı, bütiııı bır romanı bırden oku • 
mıya terc'h ederiz. 

- ? ? ? ? ? ? 
- Anne ben de Selmanın plaj elbise-

si gibi bir plaj eLbisesi, Jalenin mayosu 
gibi bir mayıo, Medihanın da pabuçları 
gibi pabuıçlar i:stiYQrum. Ben de plaja gi
deceğim. 

Anne kaşlarını çattl: 
- İşte bu münasebetsizli'k.. kimden 

ne görünsen onu yapmak istersin.. yirmi 
yaşına geldin, bôyle hnppalıklar s:ına 
ya'kı.şmı yıor. 

Yimni )\'ışındaki .genç kız. annesinin 
odasından çıkıtı. 

* Bir hafta sonra yim:i yaşındaki gen~ 
kızın kırk beş yaşındaki annesini pHijda 
gördüler .. arikasında Selmanın plaj elbi
sesinin eşi bir plfıj el'bisesi vardı. Biraz 
sonra kabineye girdi. Mayosunu ve las
tik pabuıçlarını giydi. Mayo, Neclfuıın 

mayosunun, pabuçlar Medihanın pabuç-

!:!:?.~!~ .. :!i .. ~~~: ........................ * * * 
N czaket mi, gaf mı? ............... . 

~<ik.Qr va bir hak ve ada1eot meselesi ola- iadesi sevkuroeyş bakımından İngilizler çok müe.<»iır şcı'kilde tehdid ediyor. Hfı,,ılı 
(ltl d ~,il, valnız propaı~a"'-da rnaksadile için pek çok tehlikelidir. denirebi1ir ki: Bu müstemlekenin tekrar 
tQ nı • r. Hrikik ... tP bu: bir lruıvv: t m"'- İngiltere Siiveyş kannlmın herhangi Almanyaya geçmesi - Hindistan ve is--

- Belki ben sizden gencimdir, ev
vela siz buyurun ... 

~~~~---------------------------~~ 

() r .. lhıayar k-ırıştırılama.z. b"r ıt.ıesi.rlc kapattıılması ihtimaılini dilşü- lam fileınine de şamil olmak ü2X?re - İn-
~ l z n.eyi bulmıvan hak"mh tleri nerek (Kap) tan geçen d~ yolunu gi :tere mOOternleke imp:ır.atorluğ'Unu te
t tı . d .)'IC'rlilcır<' bir tcthis d vri yao;:a- ta'hkimc b lamak üzere buiunUN"or. Kap mell'erine kadar sarsacaktu. Biıınena1eyıh 
b·ıir'> ınıllet adaletinden nasıl bahsedf'- şehrinin yJJkınındn Hind deniz.ine bakan bu mesele göründüğü kadar basit de
~ , Aiman <T 1914 den ev\· 1 Af ikada Sımons Town deniz ii&<mnü 10 milyon ğildır. 
t l'd 1 · b"r galib olduklar nı gös- lıra sarfedere'k ,genişletti. Bu üs §imdi 1933 sene ine kadar A.manıyanın eski 

'\7' .{~a d"V Oenıuıbi Afrika Birleşik hiilkfımeitne aid- .Afr~ka mü tem'l'dkelerindc ha(Yat taıı,ii 
~ ıger mill tlcır de ıkoloni muha- dir. Bir hari> çffiarsa İngiltere bu liman- ibk ~ki.de dev.am ediyordu. lfa!.ka ken-

., ~r:i Yaptılar. Fnkat hiç biri yet'li hol:- dan :istifade edccelktir. (Devamı 12 inci saytada) --
Yere çakılı masa ve bu masa da altmış altı oynıyan.'lar. 
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''Bekarlar, niçin evlenmiyorsa.naz?,, 

Erkekler diyorlar ki 1 Hadınıar diuorıar Bi 
"izdivaçlar çoğalmıyorsa bu işin mes'ulü yalnız erkek
lerdir. Erkeklerin karaktersizliği ve bu karaktersizliğin 
kadınlarda yarattığı aksülamellerin tesiri ..• işte misal 

'' Beni deli gibi sevdiğini sögligen kadın evlenince 
bana eski kocasile nisbet verrnige başladı. Nihayet 
ayrıldık. Şimdi bütün kadınlardan korkuyorum,, 

e T. A. N. (Ankara): 

cSevdim, deli gibi sevildim. O otuzu -
na yaklaşmış dul bir 'kadın, ben henüz 
yülksek tahsili bitirmiş. yeni memuriye -

te geçmiş bir gençtim. l:lık lrocasınrlan 

bedbaht olmuş, bana dört elle sarılır de

diın. Laalet'l:ayin, hedefsiz bir macera o
lara!k ıbaşhyan sevgimi iıxiivaca bağla -
dttn, evlendik. Ne kadar mes'udduk Ya

ran:fui ..• 

Ellerimi öpüyıor, sayende yaşıyorum, 
diyordu. 

Çok ı7.iırafb çektiğinden, hayatı yeni 
anlamağa başladığından her an bahsedi
,,ordu. İki sene geçti aradan •• Benim sev
gimde zerre kadar bir eksilme yoktu. 

dan değil, bütün kadınlardan kot.kuyo -
rwn. Bir daha hayatımı 7.Ehirliyemern.> 

da yok değildir. Bunları inkar edemem. 
Fakat böyle ı:lrurıınun yanında yaşı da 

yalkrn.ak doğru olmasa gerektir. 
25 yaşında bir bekar olduğumu yuka

rıda 'Zikretmiştim. Evlenemediğim.in se-
e H. Ôktem (/zmir ): belbi şudur: Bulunduğum muhitte nesil
cAn:ketinize verilen cevabların - ka- den nesle, irsi bir hastalılk giıbi intikal 

dınları hesaıba katmamak şartile - hepsi eden ve ~nunun yasak etmiş olmasına 
d'oğrudur. SEfuebi de aşikar... rağmen. kıızlarını satılığa çı'karmaktan 

Kendilerini haklı gÖStermek istiyen v~eçmiyen, Qcız velilerinin bu lkötü ve 

kadınlar cevab yazadursunlar. Bizim i- çmkin adetlerilni bırakmamaları gençle
çin dlwnmiyıeit yok. Çünkü erkekler, rin evlenememesini inta-ç etmektedir. Kı
lböyle sinirli panmakların tuttuğu kaie- saca: Ağır bir kıülfet olan lbaşl:ik ve dü-
rne aldırış bile etmezler. ğün masraflarının kaldınlmasile bekar-

Şim:di gelelim asıl suale: lann adedini yıürzde seksen niSbetinde a-
28 yaşında, 120 lira aylığı olan, orta zalmış göreceğiz. 

tahsil görmüş, hayata göğüs germiş bir Herkes gibi ıben de evlemn~, mes·ud 

Fakat kul hatadan salim midir? •• Be- gendm. bir yuva kurmak isterim. Ne yazık ki bu 
Dört ay hal !böyle devam edecek olursa ebediyen 
bekarım. bekar kalacağız. Birkaç defa evlenmeğe 

nim de bir takım kusurlarım oluyordu, o

nun da .• Ufa'k tefek kavgalar yapıyor -

dulc. Faka'l gitgide, çak kötü bir tahiye 
kullanmağa, co, hiç bana böyle yapmaz
d1>, ceSki kocamda böyle tabiatler yoktu. 

derneğe baŞladı. Allahım beni bu sözler 

öyle çıldırtıyordu ki .• Zaten kafamı şüp
he ile doldurmuşlardı. Bir kadın, ilk ko
casını unutamaz, diyorlardı. Çıldıracak

tım. Kaç defa ayaklarına .kapanrlım, yal-

1ıki sene evvel evlenelim. 
m~'ud hayattan oonra tekrar 

Anlatayım da ibret olsun! 
Evlendiğimin dördüncü ayında, işimin 

kaıbı bir Eki gece gelmemek fuzıere. karı
mın !haberi olarak bir köye gittim. Fakat 
işim bir günde bitti. Gece evime dönmek 
medburiyetinde kaldım. Eve gelhıce ne 
göreyim. Evde karım bir erkek arkada

şunla beraberdi. Hem de ne münasebet-

vardım. Kusur yaptığım zaman bana her siz bir vaziyette ... 
hakareti yap, fakat eski kocandan bah - Dün)'a ıbaşıma yıkıldı sandım. 
steme dedim. Faikat ne mümkün! •. Bir ak- Hemen ertesi günü mahkemeye müra-

şam gene, yemdkte kavga etUJk. Kendisi 
sclbdb oMuğu halde. manasız bir ı~ndın 

düşüncesı1e hemen üst çıktı. cElSki ko -

cam !bana hiç böyle yapmam~ı'> dedi. 
Kendimi ka)"bettim. · Kaldırdım tabağı 

IUI'atına fırlattnn, isabet etmedi. Üzeri

ne hücum ederek dövdüm. Bunu itiraf e
diyorum. Siz beni ayı'blarsamz, bir an 

irademin elden gidişini düşünün! 

Benim yuvamda, benim lrollanm ara -
sınıda eSki !kocasına hasret ~iyordu. 

iBende eski !kocasının sayıp döktüğıü es

ki kusurlann hemen hiç biri ~ktu. Fa -

kat her insan gıöi benim de zayıf taraf -

larım, kusurlarım vardı. Bana niçin eski 

lrocasile ni.Sbet veriyordu. Başka türlü 

lu~rşıhk veremez miydi?. Ayrıldık. Fa -

kat elan peşimdedir, nadimim, birleşe -
lim, diyor. Fakat ge9ti artık •• Yalnız on -

caat ettiın ve bir buçu'k senede ancak 
'kurtulabildim. Bir daha evlenmek mi? .. 
Demir kafes içinde, analhıtan da bende 

olacak olsa ibile, bir daha kadın istemem.> 

e Se-Me (Ceyhan): 
cGazetenizde bir mü<ldettir devam e

dQgelmeıkıte 'Olan ankete verilen ceıvab
ları ctikkat ve alaka ile ta1db etmekte
yim. Okuduğum cevablar !hakikaten be
ni mü tees5ir ediyor. Beni anlkcte i~irake 
s~cden yegane amil, 'bekar bay ve ba
yanlann biı1birlerine karşı insafsızca hü
cumlları olmuştur. 

:Ben de yironi beş yaşında bir bekar ol
mama rağmen bu hücumları doğru bul
mı.ııyıorı.mı. ENet, doğru bulmuyorum. Zi
ra tarnf.eyınin yazıları, cevaıbdan ziyade 
hl\ioum ve it!hnmdır. 

Bu yazıların içinde hakikat olanları 

niyet ve teşel:fuüs ettim. Pek yakından 

alaıkadar olduğum bir iki genç ıkl2'da ara
dığıın vasıflan bul<luktan ve onların !yi 

bir aile olacaklarına tkanaati tamme ge
tirdikten sonra velilerinden istemiş isem 
de, fbabalarının pek yükWkten uçımala
rı, bütçemi fena halde sarsacak metali
'batit.a bulunmalan beni bu işten vazgeç
meğe medbur etti. Henüz evlenmekten 
vaı.ıgeçmi.ş değilim. Anca'k aradığım va
sıfları haiz, !kimsesiz lbir kız bulduğum 
takdirde evleneceğim.> 

Aç1k muhabere : 
e Bayan Nevin (Ankara): 
- Size soralım: Sir. bizim yerimizde 

olsaydınız, ıgonderdiğini'z mektubu neş!'e-
d ;,,,,:ı· • ? er m...,"'ınız .•• 

e lbrahim Dülgeroğlu (Uıalı): 
- Evli olduğunuzu yazdığınız halde, 

ankete ceva:b verımışsiniz. Biz yalnız be
karların mektublarını n~rediyıonız. Ay
rılmak tasavvıurunda -oluşunuz, bekar 
addedilmenize bir St:'beb teŞkil etmez. 
Mazur görün! •• 

e Ali Ôzbelr (Ankara, Ulucan
lar Ôzengör ıokak): 

- Biz yalnırz ankete verilen oevablan 
dıcııced'iymıurı. Be'kfır olduığunuzu tasrih 
etırnemişsiniz. Hem de c.evabınırz ankete 
değil, bayanlara.. bu münasebetle neş

rinde lbir fayda lltulmadık. 

Nusret Safa Coşku'n. 

olarak başımdan geçenleri anlahyorum ,, 

e Feriha, Pangaltı: 
Yirmi sekiz yaşındayım. Tat*>illi bir 

k:ıızıım. Yüızüm de çiıikin değiltlir. Evli 
değilim. Evlenmek istemiyorum. Bunun 
sebdbi ne tali'b eksikliği ne de lrendimin, 
prent>ip olarak izdivaç düşmanlığımdır. 

Hayıır! evlenmesini, yani haysiyetine, e
nerjisjne, lkarakıterine güvendiğim bir 
er'kakle hayat arltadaşhğı etımeyi içten is
terim. Çünlkü bunu ist~memek tai>iat ka
nunları haricine çıkmak ve gayri tabii 
bir insan oJ.ımak!t.ır. 

Fakat bugün6cü eııke'klerin hiç biri ba
na emniyet tel.kin etmiyorlar. :sug:.inkü 
e.ritekler dediğim zaman tabii kendi tanı
dığım insanları kascl ed'iyıon.ıan. Dahil oJ
madığ'ııın ımihitlerde bel'ki çok meziyetli 
insanlar vardır. Fakat belki benim talih
sizliğim, belıki de tesaduflerin kati.ilüğü 
benimle evlenmek niyetile karşıma çtkan 
e.ı'.k~rin !lier bi~nde qyle kusurlar 
bul'dum ki lböyle kusurları olan insanlar
la hayatımı birle!jtirmiye cesaret edeme
dim. 

0n sekiz ya~da iken dt.Uı'ZUllU ge9IJllŞ 
bir erkek tanıdım. Aile muhitimize giri
yordu. Annemin, babamın ve ağabeyleri
min enmiyetini .kazıammştı. Kendisi mem 
leketıte iyi bir mev4ki yapmış bir insandı. 
BenimJe ala!k.a.dar oldıu. Ve günün biri."l
de .benimle evlenmek ıistcdiğini bana 
söyledi. Üzerimde çok müSbet bir tesiri 
olduğu için bila tereddoo te'klifini kabul 
e11tim ve edince meseleyi açması için 
kendisine müsaadle vıerdian. 

O zaman bu 'bay babama anneme me
seleyi a'Çffil!Ş ve benimle evel'nnıek istedi
ğini söyledilkten sonra benim de kendisi
ni sevdiğimi il:We edere'k, tbıu izdivacın 

yapıimasınm ancak Efuev€yn.im tarafın -
dan maddi lbir yard:ınna bağh olduğunu 

ve ailetm lbi?Je bir ev kurafbilmek için nak
den b~ lbin lira ver:miyecek ol'u.rsa, saa
detimize! •• Mani olacağını söylemiş. 

Tabii bu izdivac olrnadı ... Ve hıaya -
tım !büyük !bir su'kutu hayal ile başladı. 
Bundan sonra 'beş sene evlerıımeık lakırdı
sım yamında söy'letıneıdim. Yü.kselk tah
sil taptım. Hayatta anüSta'kil o1a!bilmek 
ve günün birinde evlenmiye medbur ol
mamak için. Yillmi üç yaşıınd'a l:ıir Üni
versite talebesile tanıŞt:ıırnı. Ayni fakülte
ye devaım ediyıorduik. Arkadaşlığımırl 

ilerledi. Bana beni se~iğini tahsilini bi
tirir bitinmez, benimle evleneceğini söy
ledi. Söııüne inandım. Bir buçuk sene her 
talibi reddettim. Hatta ateındisile bir ni -
şanlı olarak dolaştım. Evleneceğimizi 
'herkese söyledim. Tahsili ibiter bitmez 
rnemteketine döndü. Ve: cİst'anbullu kız
lar çok hoppa; ben onlarla evlenmekten 

çekiniyommı> diye bir mektub yamı. 
Bu vaziyette İstanbullu kız nu? Taşra

lı deliıkanlı ım hQPPa bilmiyorum. Şimdi 
duydum. Kendi memleketine giden der• 
me çatma bir tiyatro gmptmdan bir ar• 
tistle!. iberaber yaşıyormuş. Hem de o 
artiSti nrkMılamrş!. 

Bu iki tecrüıbeden sonl"a artık g6züm 
korlktu. Tali'blerianin hepsini bir an bile 
düşünmeden reddettim. Hallbu!ki inanı • 
nı.z bana ne ahlaksız, ne ç<iıre zügürdü, 
ne kötü ahlaklı, ne de geçimsiz bir kıızım. 
Talhsiliııni bnirdiğim ıgündenlberi, çalı.şı

yoruan. Bugün ailemin parası vardır. İh
tiyacmn ydk. Fa'kat müstakil kalmak is
tiyon.mı. Bugüıikü erık.clder böyledir. 
H~ mütelevvindirler. Kimisi paraya, 
kimisi gönlünün hevesine bağlı, bir genç 
kaza: cSeni seviyorum; seninle evlenmek 
istiyorum.> d'emenin nasal bir iş old\ığur
nu bilmiyorlar ..• 

Haııbuki dürüst ve naml.l'slu ıbir erkelt 
hiç bir manevi mes'uliyete giremeden 
gönlünü eğlenıdirecek lbirço'k kadın bula· 
bilir!. Aımma on sekiz yaşında bir kızı 
beş ıbin lira için istenıek veya iki sene 
nişanlı diye dolaştığı bir :kıza sırf kendisi 
ile dolaşt.ı:ğı için hoppa kıyas ettiğini jd
dia ederek terketmek ahla'k salabetin{ 
g'ooteren işaretler değildir. 

Onıun için aile saadeıtini yı!kan veya 
aile kurulmasına mani olan daima erkek
tir. Eğer bugün genç kırzlar ve g-enç er
kekler evlenımekıten çe'kiniyıorlarsa mes'u 
lü uzakta aramıya biç bir lüzum ydktur. 
Bu işin mes'ulü yalnız erkdklerdir. 

Erkeklerin karaktersitliği 'Ve lbu ka • 
rakten;izliğin kadında yarattığı akısüla • 
mellerin tesiridir. 

e Nazlı, Konya: 
Bekar er.keklerin anketini büyü\ 

hiddetle dkuyorum. Türk kadınlan daha 
ne kadar zaman kendilerine yapıhın bu 
hakarete tafhammül edecek?. Ben en faz· 
la 'be'kar erkeklere değil erkeklerin bu 
itihaanlan karşısında onlan haklı bulduk
larım. yazan kadınlara kızııyıorum. 

Bu bayanlar erkeklerin bizde bulduk
larını söyledikleri kusurları kendi nefis
lerinde hissediyorlarsa, .kalbahat bütün 
:kadınlığın değildir. 

Ben kendi hesabıma hiç müsrif lbir ka· 
dın değilim; kocam yüz lira maaşlı bir 
insanıdır; elimize ayda ye1nniş beş lira 
kıadar bir para geçer. Ben bu parayı ida· 
re ettikten maada evleneli diöııt sene ol· 

(Devamı 14 'Üncü sayfada) 

F.debl tefri1tam17• 29 Ier söylüyordu. Süleyman Bey. mey • - Neredesiniz Beyefendi, dedim. ıgirdi ve bir derd ortağı arar glbi ya-
danda yoktu. Ev sahihlerine bakacak olsak aç kala- vaşça içini döktü: 
Karı koca bugün birilbirlerinden ka- cağız. Bari ~iz ibaşımızın çaresine ba- - Kadınlar anlaşılır mahluklar d~ 

çryorlar. Bu vesile ile Vi'ldan da direk- kalım. ğil azizim. Hislerine, fikirlerine, karar 
siyon öğrenmiş oldu. Biraz soğuk olmakla beraber gülüm- larına emniyet edilmez. Bir hafta ev· KÖYDEKi !DOST. 

' . 
Osman Beyin kızını •biraz azarlar .gi- ser giıbi oldu. Yanıma geldi. veline kadar çiftlik bahsi açılınca kir· 

__..13Ul!/ıan Cahid bi: Garilb bir tarvırla sordu: pi gibi dikenlenen Vildan şimdi şehre 
-- - - ---- ---------- - - -

- Maşallah, maşallah, dedi. Şu işe - Siz akşama dönecek misiniz? dönmek istemiyor. Ne dersiniz? 
Hemen otomobile atladı: ı leyrnan Beyin yollara düşeceğine §Ü.P- biraz daha evvel heves etmiş olsaydın - Tabii. Bebek gibi karısını kirpiye benzeten 
- Haydi biraz daha çal~alım. he etmiyorwn. alıp başını gidecektin zannederim. Bunu neden sorduğunu anlamıştım. mühendisin sualine cevaıb vermek 
Yamna oturdum. Dudaklarının arasından birkaç keli- Bu latif azarlanış Vildanın neşesini Benim burada kalmam ihtimali onu müşküldü. Dedim ki: 
Marşa bastı, motörü işletti, vitesleri me yarım yarım döküldü: iadeye kafi geldi. Şakrak bir kahkaha deli ediyordu. Hakkı da vardı. Hiç bir - Kadın meselelerinde tecrübenl 

ara.bayı sarsmadan teltlşsız geçirdi ve - Evet, haklısınız Cevad Bey. savurdu: münasebet olmasa bile 'ben de olsam yok. Fakat -0nun fburada din1enrnesi de 
bu serer ana şosede yürümiye başla- Tekrar çift'lik yoluna saptığımız za- - Beni o kadar iyi anlarsın ki baba! genç karımı bekar bir erkeğin bulun- sizin için faydalı olmaz mı? Asabı dil-
dık. man ilave etti: Ve bir lastik top gi.bi 'babasının boy- duğu yerde bırakmam. J3u ~ri kafalılık zelir, sıhhati yerine gelir. Nihayet ba· 

Dedim ki: _ Şunun için haklısınız ki iyi ibir va nuna sıçradı. değil, akıllılıktır. Bazı sonradan gör - basının yanındadır. 
- Şimdi yavaşça durun ve bir de ge- kit geçirmek için geldiğiniz yerde fe- Biri.birlerine o kadar alışmışlar ve me, alafrangalık iddiasında bulunan Beni havuz ibaşından uzaklaştırmak 

ri vites yapın. na fbir aile sahnesile karşılaştınız. Fa- kaynaşmışlar ki, daha doğrusu bu iyi man'kafaJar vardır ki karı koca müna- ister gibi kolumu çekiyordu: 
Dediklerimi sükunetle yaptı. Geri kat emin olunuz bu sahneyi ben isti _ fikirli insan kızma öyle açık fakat te- sebetlerindeki böyle incelikleri hisset- - Mesele bundan ibaret olsa haklı'" 

vitesi de öğrettim. Güneş tam tepemiz yerek icad etmiş değilim. miz 'bir terbiye vermişti ki !bugün evli mezler. Hatta daha ileri gidip: smız. Fakat o bütün bunları geçen haf-
de idi. Çiftlikten ayrılalı beliti ibir sa- bir kadın olduğu halde Vildanın şu ha- - Karı koca hiç olmazsa yılda on beş ta sizi beklemeden şehre döndüğüJ1l - Bundan asla şüphe etmiş değilim 
at olmuştu. Vildan Hanım. reketleri hiç göze lbatmıyur. Daha ilk gün. bir ay lbirfüirinden ayrı yaşama- için yapıyor. 

- İsterseniz dönelim artık. Yemeık gün aıpartımanda gördüğüm kadın ne lıdır. Diye kuş beyinlerine göre ahmak Buz gibi oldum. Demek orada ko "' 
vakti geldi. Bekletmiyelim. Satbahle - Mırıldanır gibi: ise bugün de o .. çocukça hareketlerinde ça hükümler çıkarıyorlar. Medeni ce- nuştuğumuz işçiler geri döndüğümüzil 
yin getiridiğiniz göl balıklan her hal- - Kim bilir, dedi. Belki dostluğu - yapmacık yok. Babasının boynuna ası- miyet hayatının terbiye ve ahlaka hür- söylemiş1er. Bunu tahmin ediyorduJ1lo 
de pişmiş olacaklar. muz devam ederse bizi daha iyi anlar- lıp ayaklarını motör gibi işletmesi bil- met eden kısımlarında böyle kepaze - Genç mühendisin karısile tekrar çiftli-

İstihza eder gibi: sınız. tün ruhunu gösteriyor.. liklerin yeri yoktur .. İzdivaç yalnız iç- ğe tiönüşünden kuşkulanmakta ve çi~"' 
- · Anaşılan siz de babam gibi mide- Genç kadının neşesi havaya atılmış Ba'ba kızın şakalaşmalan devam e- timai bir mukavele bile olsa ancak iki liği sevmek meselesinin yeni uyandı-

riizi çok seviyorsunuz. bir avuç pudra giıbi mini mini bir d€rken Süleyman Bey meydana çıktı. mahluk arasında yapı1abilir. Bu mü - ğını söyliyerek iğnelemekte haklı id1· 
Altta kalmak istemedim: pembe bulut halinde dağılıvermişti. Kollarını sallaya sallaya meyva bah nasebete .başkalarını teşrik etrııek hile- Adamcağızı teskin etmek isterken bÜS"' 
- Hayır, dedim. Midemi değil fa - Çiftliğe döndüğümüz vakit havuz çesi tarafından geliyor. li iflastır. bütün derdini deışmiştim. Terleıniye 

kat rahatımı severim. Biraz daha geci- başında yemek m~asını hazır 'bulduk. Yemekten evvel havaya ıüktinet ge- Şehre döneceğim halberi genç mü- başladım. Bereket Osman Beyin 9efl 
klrsek zaten dinamit haline gelen Sü- Osman Bey ayakta hizmetçilere bir §eY tirmek için tam fırsattı! hendisi o kadar sevindirdi ki koluma imdadıma yetişti. (Arkan var) 
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Bay Hnsameddinin köpeği 
Brry Irosamedıdin bekar adamdı, hiç 

evlenmerni.şii. Kc~dinden ~ yaş büyük 
aığalbeyi evliydi. Bay Hüsameddin onla
rm evinde yatar kalkardı. 

Bu ynzm başında Bay Hüsameddin 
sayfiyeye taşınmayı düşünmüştü. Me.se

leyi ağabeyine ve onun kar1S1na açtı. . 

- Sı:ıoy:(iyede evi ben tuıtarım, bütün 
masraf bana aid dedi. 

Baıy Hüsa.meddinin ağabeyi ve onun 

karısı 1bundan çıdk menmun oldular. 

Bay Hüsameddin sayfiye sayfiye do

laŞtıı. N~t Erenköyde bahçe içinde üç 

odalı küçük bir sayfiye evi bulup kira

ladı. Ev bir katlıydı, 'küçüktü. Fakat çok 
itinalı yapılmıştı. Ço.Jı: güzeldi. 

Oraya taşındtlar. Taşın<hklarmın er

tesi günıü Bay Hüsameddini bir düşünce 

alnuŞt.ı. Bina bir 'katlı oldJu€u için pence

relerden ~ hınsız girebilirdi. Bay Ifü

sa:ıneddin hırsıman çok korkard'ı. Buna 

---.._ 

türüp 'Köpeğin kulübesindn önüne bırak

tı ve odasına çekildi. 

ArtLk lhırsı?Jdan korkmadan rohat ra
hat uıyuyaıbilccekti. 

Odasına çdkiLmiş, henüız royu:nımamı.ş

tı, içeri odadan bir çığ!ı'k ~'du, bir ka
dın: 

- İmdad, yeıtişin! 

Diyıe bağırıyıordu. Bay Hüsalll€'ddin, 

~a kaşa lbu 'Odaıya girdi. Bağıranı ağa
beysinin karısı idi. Köpek pencereden 

içeri girmişti. Kadın da boş bulunmuş, 

çıo'k korkmu.,<;tu. Bay Hlüsameddin köpe

ği aldı. Bahçeye çıkardı. Kendi odasına 

dönmüştü. Soyıun.du, yatacafktı. Haıva sı

cak oldu.o~ için pencereyi açı'k ibırak.mış
tıı. Tam tatfil uy'kusunun arasında köpek 

pat1ad'a'k pencereden içeri girdi. Ba~ Hü

sameddin de korkmuştu. Uyandı, köpe
ği görüınoe: 

- Hoşt! 

bir çare bullmabyd.ı. Pencerelere demir 

kıoydunnak, epey külfetli ve masraflı o

laeaktı. O gün akşama Starlar düşündü 

Diye bnğn'<iı. Köpek çıkmıı-roırdu. Oda

da yatacaktı. Bay Hüsameddin bel'ki ısı

rır, dü.şiincesile köpeği fazla mrlamadı. 

ve niha~t bir çare buldu. Bir köpefk a- Karyıolasının ayak ucunu işaret ederek : 
lnca'kıtı. Köpek bahçede iken hırsJZ gel

JD€'5ine Wki1n yok'tıu. Hele bu köpek bü

ylülkçe olursa. 

- Burada uyu! 

Yeni 
bilmecemiz 

ıBu resmi gazeteden kesip, boyayacak 
ve (bize göndereceksiniz. Bilmeceye ce
va'b vemıe müddeti on beş gü.ndür, bil
mece ~eva!bını bize gönderdiğiniz zarfın 
ÜT.el' ine bihnecen in garetcde çtiığı ta
rihi ve cBilmece> kelimesini yazınız. 

En iyi boyayanlardan iki k12 okuyu -
oı.mnurzıa şimdiye kadar gördükleri gayet 
şı'k, kryımctli ve işe yarar elişi hediyele
ri vereceğiz. Bu hedryeler, bir yemek 
sofra...'<llnı süslemek için oofraya konuln
lbilecdk eşyanın en gürelleridir. Resmi 
güzel boyayın, hediyenizi /kazanın. 

Kı.z okuyuaularımız için bu hediyeleri 
hamrlarlken erkek dkuıyuoulanmızı da 
düşündük. Onlar için de gil?.el ve kıy
metli hediyeler aldık. Bu resmi en iyi 
boyayan iki eıikek okuyucumuza da ken· 
dil eri için aldığımız ~iyeleri verece
ğiz. Bu hediyeler, okuyuoulanmızı eğ
lendirecek, onlara güzel vakit geçirtecek 

ya.pı tahtalarıdır. Pe1t çdk fazla iParçadan 
i'baret olan boyalı tahtalar ile o'kuyucu
alnmırz güzel yapılar meyclana getirebi
leceklerdir. Bay Hüsameddin o geceyi de hırsız 

gelir 'kurkusu içimle geçirdi. Sabah olun

ca İstımıbula indi. Ta.nıdıilldarına. baş 

VIUırdu. ~iğinden Ala bk köpelk bu la

bilmişti. Bu kıöpek, ea!hi'bine 'karşı gayet 

Dedi ve kendi de ıuyumaık ürere u

zandı. O yatağa uzanır uzarunaz köpek 

olduığu. yerden yafağa sıçradı. Somya 
Bu dört kişiden başk<.ı \' ~er yüz ltişiyc 

ç(>"km~ Bay Hüsameddin yere yuvar- de ayrı ayrı güzel hediyeler vereceğiz. 
lanmıştı. Ça~iz yerde yatacalktı. Fakat 

!köpek ~rde yatmasına da rahat verme-

sad'tk, gayat sevimli, ve yalbancıJara kar- di. Başucundan çekilmiyordu. Bay Hü-

fl ise çok sert bir mahlU!k.tu. Bay Hüsa-

meddin bulduğu köpeği yeni evine ge

tird'i. Ağabeyilc, ağabeyinin 'karısı, k~ 

peği gördüllderi zaman sevindiler. Onlar 

da 'böyıle bir şeye ilYtiyaç olduğunu lbili-

Bilmecelerde 
kazananlar 

Bilmecelerimizde hediye kaza -
nanların isimleri Pazartesi günleri 
çıkan sayı.larımızda i1..an edilir. 
Hediye kazananlar İstan:bulda ise
ler, hediyelerini Pazartesi ve Per
şembe günleri öğleden sonra mat. 

Y<>rlardL Köpek onlara da yanın saatin baamızdan alabilirler. Taşrada bu-
lçinde alışmıştı. h~nanlann he<liyeler.i adreslerine · 

gönderilir. Birinci ve ikinci bedi -Bay Hiümımeddin b~ indi, biraz 
yeleri kazananlar hediyelerini al-

ta'h:t'a buldu. Bu tahtalarla köpeğe bir maya gelirlerken iyi çıkarılmış bi-

köpck kulübesi yaptı. rer fotoğraflarını da getirmelidir-

- işte, dedi, senin yerin burasıdır. ler. 

Sayfa 9 

Ylldızın gözü 

Yıldız, annesinin oda
sına girımişti. Tuvalet 
masasına gitti, annesinin 
:OOyıalarını aldı,: 

Yıldız, anncsının bo
yalarile boyanmışta, ay
naya ba'kıt.ı, kendini be
ğendi: 

Yıldızın annesi t ~iy..' 
di, diktiği bir (' . '>eyi 

yıldıza verip sr .bı:ıe 
gönderecekti. Y1lC' ı ~ 
zü boyalı görün__ hid,l.ı 

detlendi. 
- Ben de boyanaca

ğım, annem gibi güzel 
görü~ğim! dedi. 

- İşte, dedi, oldu. 
Şimdi böyle sdkağa çı

kar, gez.erim. 

Sa/bmı1u 'bir bezle yüzünü iyice sildi 
ve tem'bih etti: 

- Bir daha seni böyle yüzünü boya
mış görürsem bilmiş ol tir temiz döve
rim. 

Annesi, Yıldrza efüiseyi gatüreoeği 

yerin adresini vermişti. Yıldız adrese 
göre semti, l;üy(ik caddeyi .buldu. Fa
!kat sdkağı bilmiyordu, aıikasında bir 
merdiven bulunan bir adam karşıdan 
geliyordu. y.~ .. ADu .liıı.rdurdu. Soku~ 

soııdu. 

Ytl'tlrz sdkağa çıkıyordu. Bir kere 
dalh!a tekrarladı: 

- Kulağında küpe olsun, bir daha 
lboyanaymı ~e •• boyandığına bin de
fa pişman olursun! 

Adam sokağı tarif ed~ti. 
- Bak !kızım, dedi. 
Gerisin ıgeri döndü: 
- Şuradan dosdoğru gider, sağdaki 

lbaOtkalın yanından saparsınl 

O söylüıyordu amma, Yıldız dinliye
miymrl~ Çünikü adam dönerlken arka
sındnki merdivenin ayağı Yıldızın gö .. 
ziinc çaııp~tı. 

E>ve girdi. Akşam yemeğini 'birlikte sameddin sofaya çıktı. Köpek te arkasın·· Taşrada bulunan1ar fotoğrafları- Yıldızın gözü 90k acı- Evde kapıyı annesi aç- Yıldız gözünü boyama· 
l!f nı posta ile gönderebilirler. Bil - uğr d w t y ld •· " · · h yediler .• ye.nwkte hep köpeğin la 1 ge~i- dan •• vcThasıl nerede yatmak istediyse kö YQrdu. Neye a ®nı 1• ı ızın ıgoou sırnsıya nuştı. Merdiven çarptığı 

mece hediyeleri hakkında bir dile- .ıı. b" ım t A · b Y'ardu. Bay Hüsameddin köpeğin güzelli- §aşınmaşh. Artlll\. ır ~re 0 :uş u. nnesı onu u için gozunun üzerinci~ pek ayrılmıyor, onu rahatsız ediymxlu. w • • ı bı'lmece f d ıı. ld .. - ·· 
.ııı: f d gınız o ursa zar ın an ay- .aidecek heli ,...,ıw,,, un e gorur g<>~ bir- simsivah bı'r ~iru"'k hıı.-.1 ainıden, sadakatinden, aydasan an uz.un • o· J...,...,..~ ., ,.- ww 

Bay Hüsanneddin bahçeye çıktı. Artık rı bir zarf içinde göndermeli, ve _ Ew dönerim! denbire hiddetlendi: olnnıştu amma, annesi o-
lla'.adıya bahsetti. lköpek peşini lbıralkmıştı. Bahçede etrafa zarfın üzerine cidare> kelimesini Dedi. Evinin YQlnnu - Bu ne hal, gene gö- nu, tembih ettiği hald'Q 

Yemetkten sonra, köpeğin de yemeği- bakındı. Köpek için yapmış <>ldluğu ku- yazmalısınız. tuttıu. Hem yürüıyor, hem ziinü boyadın ha! boyandı zannederek.. bir 
n.i hazırlamayı unıutmadı. Bu yemeği gö- Iü'beyi gördtü. İçine girdi ve uyudu. de ağlıyordu. Diye bağırdı. temiz dövmüştü • ................................................................ ........................................................................................ ....................................................................................................... ... -...... ..._.,_..__ ................................ ... 

" işittin mi ,, oyunu 
Bu oyun çok meraklı ve çok eğlencelidir. 

}{n.ıabaılktn oynanrr. Birkaç arkadaş bir ye
re toplandımma oyunu oynıynblll.rslnlz. 0-
Y:unun namı qynanaoo.ğını ıbilenlerde:n iki 
kl.şt ayağa kalkarsınız. Elinize uzunca bir 
de~nek nlırsmız. Biriniz değneğin 'bir ucu
nu ağzınıza, blr1nlz de kulağınıza yaklaş -
~ınız. Ağınna ya.klaştımu., olan soı-nr: 

- İşittin ml? 
Öteki, oradn 'bulunan:lardan 4>lrıi konu -

tuncaya kadar ccva:b vermez ve işit.tin mı 
8Uallnl soran arkasını kesmeden; iştttin mi 
~in mı demekte devam eder. Bulunan -
lafd:ın biri konuşunca J.Pttin ml suallne e
Vet cevabı verilir, ve erıet diyen, yani de~ -
ne~ı kulağına yn.'kın tutnn dışarı çıkar. I -
Çcridc kalruı o dışarı çıkınca. değneği ora
da konuşana doğru uzatnraat: 

- Değnek kimde? 
Diye !bağırır. Dı.şa.ndaltl esasen arkadaşı

nın ıdeğneği konuşan GdırJıi;jeye uzatacağız$ 
~l!ti için lmniıı! sOıyıer. Oyun tekrar edi
l-..' Gayet baBıtUr. J'abt oyuııu ~ -
_., bir Ulrltl -.er!nmrler. . , 

Bay Tekin, eD1i yaşına kadar hiç spor 
yapmamı§tı. Elli yaşından sonra spor 
yapmak merakına dii§tü. Bir gün bir at
let kıvafetile stad.dcı dola§tı, ko~. 

Orada bir fotograjçı vardı. Bay Teki
ni koşarken görmü§tü. Bir resmini çıkar~ 
mak istediğini, gazeteye koyacq.ğını söy· 
Zedi. Ba'JI Tekin çok ıevindi. 

Resmi gazetelerde de 
çikacaktı, kim bilir, onu 
nasıl methedeceklcrdi. Er
tesi gUn ilk işi bir gazete 
almak oldu, ~tı ve kendi 
resmini buldu. 

Resme aid tafsiUıtı okurken, az 1ca4-ın 
aklı başından gidecekti. Gazetede şu sa· 
tırlar vardı: 

~Gençliğinde spor yapmayan.nar, i1ıti· 
yarladikları zaman M31le ~irkin vücudlıl 
olurlar.> 
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f Milll Şefin çay ziyafeti 1 

Milli Şei Maarif Şftnlsı aı:asile ~örüşüyor 

~ruıcticünılıur köşkiittıde Maarif Şu msı 
ziyafetinde • Meclis reisi 

hı.alan şmefinıe verilen 
ve Vekiller 
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OSMANLI BANKASI 
TCRK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi '1863 
Sfatüleri ve Türkipe Cümhurlyeti ile münakit mukavelenamesi 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat akçesi : 

10.000.000 lnglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Urası 

TOrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILYA ve NİS'de 
LONDRA ve MANÇESTER~e 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, flllSTIN 
~ MAVERAVI ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 
.A 

Filyalleri ve bütün Dünyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı . 

Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedal 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa ilzerine avans. 
Senedaı tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet ş:ırtlarını haiz kiralıtt 
Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

çay 

~ Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbarah veya ~ 
~~ kumb rasız) tasar.ruf hesapları açılar. 

~~~~~~~~~~~~~-~ 

SON POSTA Temmuz 29 

Bir Haftahk ---- RADYO PROGRAMD ------
CUMARTESİ %9/'1 /39 1 

uuo: Program.. 13.35: Türk tnüzlll 1 - ••• 
..•... - Şetaraban peşrevi. 2 - Dede - Şeta -
raba.n şarkı: Oömmden gönlümden gltml -
yor. 3 - sadetıtın Kayruı.k - Şet.araban şar -
kı: Qeoem1z kapkara. 4 - Arıtnki - KUrdlll -
hicazUr şarkı: Neşe ile gtıçen. 5 - ......... -
Muhayyer tliiıkil: Batan gUn bana benziyor. 
6 - Bedriye Hoşgür - Muhayyer türkii: Gü
neş doğdu dn.mlara. 14: Memleket saat aya -
n, ajans ve meteoroloji haberleri. 14.10-15.30 : 
Müzik (Dam plfıkları.) 18.30: Program. 18.35: 

Ankara Radyosu 

G 
DALGA UZUNLUf;U -

1648 m. 182 Kc.s. 120 Kw. 
A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
A.P. 31,70 m. 94G5 Kc:;. 20 ıcw. 

sik program.) 21.30: Konuşma (Verem ha'k
kında - Doktor: Mıihit 'Pfunerlron tarafın -
dan.) 21.45: Neşeli plAklar - R. 21.50: Müzik 
(iBir solist - Pl.) 22: MüzLk (Alda operasının 
bir kısmı - Tıı:kdlm eden: Ham Bed1 Yönet
ken.) 23: Son ajans ha.berlcrl, ziraat, es -
hanı, tahvilat, '1ta.mblyo - nukut borsası 

(flat.) 23.2?: Müzik CCaıba.nü - Pl.) 23.56:-24: 
Yannkl program. 

* 
ÇARŞAMBA 2/8/39 

de - Gülizar tilı'Jt.ü: mvefa blçeşml bld• 
10 - Dede - Güllzar türkü: Nazlı nazlı se -
klp gider. 21.30: Konuşma. Ctıdısad san.ti.) 
21.45: Neşeli plaklar - R. 21.50: Müzik (Bir 
operet seletsyonu - Pl.) 22: Müzik (Küçük 
Orkestra - Şef: Necib ~km.) 1 - Wla.t -
her Sclıra.der - Aıkşam üzeri (Hazin parça.> 
2 - Levlne - Humoresk. 3 - Geıihard W1nk 
ler - Donna Şlkıta - İ~"'"~l üverıtürü. 4 -
Rublnsteln - Kostiimlu balo süitinden - To
reador ve Endfili.i's. 5 - Fri~ Köp.p - Yaz 
~mı sültl. 6 - J'a.c Grit - Mıeyıs 1ht1şa - •• 
mı (vals.) 7 - Ja.c Grtt - Marş. 23: Son a.
Jans haberleri, ziraat, eSham, tahvllA.t., kam 
blyo - nukut lborsası (flat.) 23.20: Müzik 
CC8.21band - Pl.- 23.55 - 24: Yannti prog 
ra.m. 

* 
CUl\IA 4/8/39 

• Mü:zl.k (J'am plano soloları - PU 18.45: Mü
zik (Küçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.) 
Jl - Jokob Chrlst - Altun yıldızlar. 2 - Zi
ehrer - Karnaval çocukları (Vals) . 3 - Ma
inur - Düğün töreni. 4 - Helnz Relnfeld -
Eve gel yavrum. 5 - J. strauss - Polka. 6 -
Mont1 - Çardaş. 19.15: Tür.k müziği (İncesaz 
faslı.> 20: Memleket saa.t ~yarı. ajans ve me
teoroloji ha.berleri. 20.10: Neşeli plaklar - R. 12.30: Program. 12.35: Türk müzlğ1 - Pl. ı2::ıtl: Program. 12.35: Tilrk mü.ztği - Pl 
20.15 : TüTk milzlğl C3 kemençe. saz lavta ııe 13: Memleket saaıt A.yarı , aja.ruı ve me:Woro- l3: Memleket saa.t ft.ıyan, ajans ve meteoro
oyun havaları.) 20.30: Türk müziği : 1 - Bl- loji haıberlerl. 13.15 _ 14: Müzik (Karışık l.?jl hnherleri. 13.15 - 14': Müzik (Karı.şık 
men Şen_ Hüzzam .şarkı: Sükünla geçen. 2 - program _ Pl.) 19: Program. 10.05: Müzik program - Pl.) 19: Program. 19.05: Miizik 
Salahattln Pınar - Hüzzam şarıkı: Aşkınla sü (Bir konser.to _ Pl.) 19.30: Türk müzlğl CFa- (Hafit müzik - Pi.) 19.30: Türk müziği CFa
rünsem. 3 - Salfthattin Pınar - Hüzznm şar 511 heyeti.) 20.15: Komış:ma. 20.30: Memle - sı2 heyeti.) 20.15: Konuşma <Haf.talık spor 
kı: Ümidini kirpiklerine. 4 - Faiz Kapancı- k<'t s:ınt eynrı. ajans <Ve meıt.earolojt haber - serıvisl.) 20.30: Memleket saat ô.yan, ajans 
Hüzzam şarkl: Büklüm büklüm sırma saçlı. lel'l. 20.50: Tfu.k mü'lllği: 1 _Nevres _ Mu- ve meteoroloji !haberleri. 20.50: Tütık müzl-
20.50: Kon~a. 21.05 : Temsil. 22: Haftalık h:ıyyer Şal'kı: Gün 'kavuştu. 2 - Tunburl ğl: 1 - T~ - KıürolllhlcazkA.r peşreıvl 
posta tutusu (Ecnebi dillerde.) 22.30: Müzik Cemil _ Hüseyni şarkı: Görmek ister. 3 - 2 - Udi tbra:h.lm - Kürdlllbicn.zklir şarkı: 
(Hafit müzik - Pl.) 23: Son ajan.! haberle - Lemi _ Hüseyni şarkı: o güreı gözlerle bak- Sineler a~kınla inler. 3 - BalAhattin Pmar
ri, zlra.a.t, aına.m, tahvllA.t, kambiyo - nukut mnsını bll. 4 _ Sadettin Kaynak _ Muhat- Kürdllihlca'Zkfi.r şarkı: Nerden sevdim o za-
borsası. (flat.> 23.20: Müzik <Cazband - Pl.) yer türkü: Batan gün ıka.na benzi~. 5 - llm kadını. 4 - . ........ - TakBJm. 5 - ......... -
23.55 - U: Yannkl program. .. ....... _ Suzlnfi.k peşrevi. 6 - Arif ibey - Su- Türkü: AHşmıln kaşları kara. 6 - ......... -* zlnftık şarkı: Çekme elemi derdini. 7 - Mı- Tllrtkü: Köşküm var deryaya karşı. 7 - Sa

med Rasim - Sll7lf.nAk şarla: Pek revadır dettin Kayna.lt - Nihavend şaN:ı: Gönür ne-
PAZAR 3017/ 39 sevdiğim. 8 _ Udi Ahmed _ Suzlnfı.k şarkı: dlr bilene. 8 - Sadettin Kaynak - Nihavend 

12.30: Program. 12.35: T.ürk müziı;i : An - Bir günah ettimse ca.na. 9 - .. ....... - Gü - şarkı: Kirpiklerinin gö~es1. 9 - Art.a.kl -
kara Rn.dYQSu Küme soo ıve saz ıheveti. lizar llalk türküsü: Sinemde bir ttttuşmuş. Nlhnvcnd şarkı: Koklasam saçlarını. 10 -
(Hnllamelodllerl ve oyunlan.) 13: Mcmle - 10 - .. .. ..... - Hü..o:ıeynl saz sertınisl. 21.30: Faiz Kapancı - Nihavend şarkı: Gel güze -
'ket saa.t li.yarı, ajans ve meteoroloji haber - Haftalık posta kutusu. 21.4.5: Neşeli plfı.k - llm Çamlıca.ya. 21.30: Konuşma.. 21.45: Neş
lerl. 13.15: Müzlk (Küç!ik Orkestra - Şef: lar - R. 21.50: Müzik (Melodiler - PI.> 22: eli p1flklar - R. 21.50.: Müzik <Riyaseti Cüm
Neclıb AŞkın.) 1 - Drlgo _ Esmeralda balet Müzik (Kııçük Orikll5tra - Şef: Ncclb ~ - hur Bandosu - Şef: Ihsan Künçer.) 1 - S:ı
sültl No. ı. 2 - Dohnanyl - Rapsodi Do ma- km.) 1 - Rudolf Ntitzlader - Ha~i bana lnt Saens - Marş. 2 - Tschnikov.'Sky - Gül 
Jör. 3 _ Drlgo - Arlökenin milyonları b!ı - lbir h:ıva daılın çal. 2 - Franz J.ehar _ Ço - tesiz şarkı. 3 - Meyerbeer - •Le pardon de 
Jet siittl. No. 3. 4 - Franz Lehar - Şen dul, cll'k prens operetinden vals. 3 - Moznıt - ploermeı. aperaslndan fantezi. 4 - P. Linc
operetlnden potpuri. 5 - Walter Noaek - Re majör d.lvertlmentodan menuet dan$ı. ke - Serenad. 5 - Leo Del~ - cLa.kme» o 
Köy hlkll.yeleri. 6 - Drlgo _ F.mnernlda bn- 4 - Emmerldh Kalınan - Holandnlı kadın perasınd:ı.n fantezi. 22.45: Mmlnt (Opera ar
let sü1tı1 No. 2. 14 15 - 14.30: Müzik <Melodi- operetinden (potıpurl.l 5 - Pepl Mililer - yalan - Pl.) 23: Son ajans ha'beTlerl, 2llraat, 
ıer _ P1) 18.30: Program. 18.35: MüzLk (İb- Lnpnloma şarkısı üzerine poıtpurl. 6 - zı - esham, taJn1lfı.t, kambiyo - nukut borsası 
rohlm ôııgür ve Ateı.t>öceklerl - Şen Oda ehrer. - Vlyanruı kıüçük kız. 23: Son ajans Cfiat.> 23.20: Müzik <Cnzband - Pl.) 23.55-24: 
mü.ziğ1.l 19: Çoctık saati. 19.35: Türk müziği .haberleri, ziraat, acıhnm, tn:.."lnrllat, knmb1 - Yarınki program. 
(Fasıl heyeti.) 20 10: Neş'ell p16.ldar - R. yo - nukut borsası mat.) 23.20: Müzik <Caz * 20.15 : Müzik (Solistler _ Pl.l 20.30 : Memle - band - Pi.) 23.55 - 24 : Yarınkl program. 

CUl\IARTESİ 5/8/39 
ket sanıt A.yarı, ajans ve meteoroloji h:ı.ber- * 
l
· ıerl. 20 .45: Türk müziği: 1 - Leyla hnnım - 13.30: Program. 13.35: Türk müziği: 1 -
Hüzznm şarkı : Ey ~b:ı.hı hüsnü:ı.n. 2 - Ley PERŞEl\IBE 3/8/ 39 ....... - Bayati peşrevi. 2 - Rnilml lbey -

'lli hanım - Hii'lzam şarkı: Harabı lnt1z:ı.r Bayatı ş-arkı: Gül lfuızln siijnbül perişan. 
oldum. 3 - Sndett in Kaynnk - Maye tür - 12 3o: Program ... 12·35 · Tüıic müzlği : 1 - 3 - Salaha.ttin Pınar - Bayati şarkı : De-
kü: Çıkar yüoolerden /haber sorarım. 4 - Osman b~yin - Huzznm .. peşrevi. 2 Blrnen Usln deli gönlüm. 4 -- Mustafa Çn.vuş -
Zeki Mahmed ağn - ~v11 pesrevi. 5 - Meh- ı ~ - Hüzzam Şn.I'kı: Sukftnln. geQen örm - B:ı.ya.ti şarkı: Oanım tet.dtr sabredemem. 
med ağa - ZavU ağır semai : Bulunmaz nev- ı ~~· ~ - .. s.~Iahattı; Pınar - Hüzzam şarkı : 5 _ ......... _ Tan'bur Uıksiml. 6 _ ......... _ 
civansın. 6 - Refik Fersan - Mahur ş:ı.rkı: ın a surunsem. - ......... - Santur tntt Halk türküsü - Ey serenler serenler. 7 -

'

Bir D"'"'e yara.t hasta gönül. 7 - Kemençe ~?nl. 5 - S:ılft.hnıtttn Pınar - Hüzzam .şarkı: s lsl 14 M 1~1• t t A ,_, U idi ı k1 ikl l .. .. .. .. . - az sema . : em ""e s:ı.a: u.-
taMslml. 8 - İbrahlm ağa - Mahur türkü: ~. n rıp er ne. 6 - Faiz Kapancı - yarı, ajans, ve meteoroloji haberleri. 
Sabnh oısun ben ışu yerden. 9 - Selim m - •Huzzaın şarkı: Büldüm büklüm sırma sa - 14.10 - 15 30 : Müzik <Dans müziği - PU 
ZaNil ,wiik semai: Almış nişanı tiri. 10 - çın. 13: Memleket saa.t ayarı, ajans ve mete- 18.30: Progra.'l'I. 18.35: Müzik (Küçük Orkes-
Mehmed ağa - Znıvil saz semaisi. 21.30 : Mü- oroloji hn.berlerl. 13·15 - 14: Müzl.k (KarlŞlk tra - Şef: Necib Aşkın.) ı - Brahms _ Ma· 
z!lk (cruJband - PU 22.45 - 23: son ajans progra.m .. - Pl.) 19: Program. 19·05 : Müzik car dansı No. 1-2. 2 - Spero K.oo'.hmann • 
haberleri ve yarmki .program. (Oda muziği - Pl.) 19·30 : Türk miizlğl (Fn - Ebedi arkadaş. 3 - Franz Könlgsohoffer -

sıl heyeti.) 20.15: KontLŞma (Ziraat saatı.) Tlrol entermezzo. 4 _ Fredertk HipJJmann-* 20.30: Memleket sa.a.t fi.yan~ ajans ve mete- SCyabat şarkıları (fantezt.) 19.10: Türk mü-
PAZARTESl 31'? 139 _ orolojl h~rlerl. 20.50: TüN: müziği: 1 . zlği (İncesa.z faslı.) 20 : Memleket saat 0.ya-

12.30: Program. 12.35: Türk muztği - Pl.
1 

- Isfalhan peşrevi. 2 - Ari! bey - Is rı. 20: Temsil. 20.4.5: Ajans ve meteoroloji 
13: Memleket saıııt A.yan, aja:ıs ve m eteoro- fa:han şarkı: canda lhnsl~et mi var. 3 - haberleri. 21: Türk müziği CElsk1 eserlerden 
loJi ha'bcrleri, 13.15 - 14: Muzik (Kaı:şık Mahmud Celiiletıtln Paşa - Jsfa!han şar~ı: mürekkab program.) 21.45: Konuşma. 21.55: 
program - PU 19: Pııoora~ 19.0~ · Muzlk Dlll biçare senin için. 4 - Rahmi bey - Is- Neşeli plaklar _ R. 22 : Haftalık posta kutu· 
C8enfonlk p'liiklar.) 19.SO: Tür.k müziği c:a- fa.h::ın şarkı: Etme beyhude figan. 5 - ...... su (ecnebi dlllerde.) 22.30: Miizınt (Ope~ 
~ heyeti.) 20.15 : Mllll musl.kllere dair 4 un- ... - Ke~ençe takslml. 6 - Sade.'!.tln Kay - vesaire _ Pl.) 23: Son ajans haberleri, ziraat. 
cu konuşma <Fin musiıkisi - Halil Brdl Yo - :ııı:k - Isfahan şarkı: Ulu cı::ıt. 7 - .. .... .. - eslha.m, ta;hvllft.t, kıı.m'biyo _ nukut borsası. 
netken.> 20.30: Memlekeıt saat ~~"· aj~ns Isfahan şarkı:. Fesleğen ekrllm gül b1tıt.i. (flat) 23.20: Müzik (Ca?Jba.nd _ pl.) 
ve meteoroloji h<ıtl:>erlerl 20 50' Türlt müzl- 8 - .. .. . .. .. - Isfa!han saz eematsi. 9 - De - 23.55 _ 24: Yannki program. 
ğl : 1 - Lemi - Hl<:ı:ı..z şarkı: Ne.ş'em emelim. ========================~~;;;,,;,;=====::::ı 
2 Falzenln - Acemaşiran s:ırkı : Kime ha- Bur a, Kocaeli, Çanakkale, Teldrdağı, Edirne, Kll'klareli vlliyetlerl dahilindeki gazete 

ve mecmualarda çalışanlara vesair Birlik mensuplanna 11.m dl:yey.im. 3 Neyzen Burhanın - Suzl
nfı.k sarkı · Havli demdir. 4 - ....... .. - Sul -
taniyecii.h peşrevi. 5 - Dede - Sultaniye -
gd!h lklncl lbeste: Canü dilimiz. 6 - Dede -
SultanlyegA.h a~ır oomal: Nihan etlim seni. 
7 - ...... .. - Keman taıks!ml. 8 - Lemi -
Sultaırlyegfı.h şa~kı: Andıi«'a geçen günleri. 
9 - Lemi - Ferıılh!ezn ~rkı: Dinlendi bn
şım dün gece. 10 - Arif bey - Sultaniyegilı 

saz semaisi. 21.30: Konuşma (Doktorun sa
ati) 21.'16: Neş'eli p!Mdar - R. 21.50: Müz1k 
(Soll.st1er - Pll 22: Müzik (Kıüçfrk Orkes -
tra - Şef: Nedb A$ın.l ı - ,Alols Paoher -
negıg - Viya.nanın cazilbesi . 2 - Hennann 
ooo+nl - Marş. 3 - Saint - Saens - Kahra -
ma nlar marşı. 4 - Beehaıven - Bir dosta. 
5 - Hans Schneider - Tlrol da~larının halk 
ş:ı.rkı ve danslarından potıpurl. 6 - Mann -
fred - Bir karnaval hillyası İntermezzo. 
7 - Drigo - Elsmeralda baletin-den ağır vals 
No. l . 23 : Son ajans haberleri , ziraat, esham, 
t r ~vilfı.t . .kambiyo - nukut lborsası mat.) 
23 20 : l\lüzlık (Ca2}band - Pl.) 23.55 - 24: Ya.
nnkl progrıı.m. 

* 
SALI 1/8139 

12.30: Progrnım. 12 35: Tıirk müzib>i: ı _ 
.. .. . .. - Hıizzn.ın pe,şrevl. 2 - A!hmed İrso
~ un - Hıi'Zzam .şaııkı: Hatırında kalsın. 3 _ 
. .. .. - Himam şarkı: Tazelendi tabı ii -

lem. 4 - .. .... .. - Ta'ksim. 5 - Rakım - Hüz 
·am şarkı : Aşkın bana bir g izli elem oldu. 
> • • .. • - GuUz:ı..r tür.kü : Aşkımızda dü -
(tüm var 7 - H'llk türküsfı: Bugün ayın on 
dor lu 13· Memleket saat ayan, ajnns ve 
meteoroloji haher:lerl. 13.15 - 14: Müzllc (Ka
rışık p 11 gram - 'pı ı 1!l : Pl"'CY.mUn. 19.05 : Mü
z1k CHıı.fif nn.ızik - Pi.) 19 30: Türk müziği 
<Halk şairlerinden örnekler.) 19.45: Türk 
mlizlği <Karışık program.> 20,15: Konuşma. 
20.30: Memleket saat {ı.yarı, ajans ve mete
oroloji haıberlerl. 20.50: Tünk: müzlfi (Klft. -

Basın Birliğine aza kaydı başhyor 
B:ı.sın Birliği i;ıtanbul mmtakası idare Heyeti Reisliğinden: 
Basın BirJlğl ~bul rnınta.kası teşekkül edip 15 Tunmuz 1939 dan itibaren fııa11yete 

b:l.'?l:ı..clı~ı. ~erkcz Idare Heyetince 11 Temmuz 1939 tarihli gazetelerle illin olunmuştu. 
Mıntaka Idare Heyeti İstanıbul Basın Kurumu iblnasında çalışmakta ve İ.Stanbul 

Odası vazifesini de ıkend1sl. görmektedir. 

Mmtn.ka İdare Heyeti, ka.nununun mUıvaıkkat maddesinin -B- fıkrası mucibince Birli
ği teşkil eden azadan Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli vilayet -
le~ dahilinde bulunanları 10 Ağustos 1939 dan itı.baren bir ay içinde, Merire'mni7.e 
muracnata davet eder. 

Blrllğe aza yazılması med>url olanlar şunlardır: 
1 - Bir gazete veya mecmuanın salhibl olan, 
2 - Bir gıı.zete veya mecmuanın veya ajansın 37azı, resım, fotoğraf, ta$hiih tşlni üc -

retle (veya telif hakkı olaraık) devamlı ve muntazam surette yapan. 
Bunlar kendllerl gelerek -reya blrlsinl göndererek hazırlanan kn.yıd vara.kalarından 

ıblrlni do'lduracaıklar ve üç.er ta.ne 6X4 eb'adında fot.ograna Birlikte, İdare Heyet1 Kli
tiblne hnza muk&bllinde !te&lfm edeceklerdir . 

Gazete ve mecmua sah.lbleri ayni zama.r.da, çıkarma:k.ta oldıukları gazete ve mecmu
alara ald hükümetten alın.nuş beyanname llmiiıhaberinln. aslı iade olunmak üzere,ası.ı 
ile bir kopyasını ynJıud mu.s:ıddak bir sur<iinl ve çıkardlkları gazete ve mecmuaların 
müracaaıtları gününde çıkrnış oln.n son nü ihasından Ud saywıını ıtevrli edeooklercllr. 

Azalık için müracaatı mecburi olanlardan muharrir, muhbir, muhabirlerle ressam ve 
fotografcılar da matıbuaıt kanununun 21 ir..cl maddesi mudbtnce ta.şunaları lAzım 
gelen hüviyet ıvarakalannı veya bunların suretlerini tevdi edeceklerdir. 

Birliğe yazılmaları ihtiya.rlannn bıra.kılm•ş olanlar da vardır. 
1 - Meslekten çekilmiş gazeteciler Cmccmuacılar.) 

2 - Bir gazete veya mecmua veya ajan.;takl :yazı Işl ücrete veyn telif hakkın!\ bağlı 
olmryan. veya iböyle bir işi devnm.lı olarak uzertne almıyan muharrirler. 

3 - Istanbulda, ya.hancı bir gazete veya mccmıınnın muh:ı.ıb1rl olan Türk veya ~ -
nebiler, 

4 İstnnlbulda çıkan ecnebi gazete ve mecmualarında, gerek ücretli ıveya telif haldO 
muka.blllnde devamlı ve muntazam olarak, gerek ücrete veyn tellt haltkına b~lı veya 
devamlı olınıyarak çn.Iışanlar. 

Bunlnrd:ın mürac:ıa.t edenlerin adları da Merkez İdare Heyetine blldir11(.'Cc1ot.ir. 
Aza. yazrlması meoburl olanlar ilft.n edilen müddet iç.inde müracaat etmemll} bulu -

nurlarsa bunlar meslekde ça.lış:maıkt.an menolunaca.k, memnuiyot bllfı.fına harekctJe çall 
~n veya çalıştıranlar lınttındn. (25) llmya kadar para cezasına hükmedilecek tckcrru .. 
rıünde bu ceza iıkl ka.t alınacnktır. ' 
Basın merurublarına aıuideriz. 
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Başvekilin tetkikleri 1 

lstanbuldan Karadenizin son iskelesine Çinden gelen heyet 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Başvekil müteakı!ben otomobille 

vapurla 35 sastte gidilecek (Baştarafı 1 inci sayfada) tam milli bir birlik halinde tcplanmı.ştır. Floryaya gitmiş, ve F'lorya Deniz 
karşı göstermiş olduğu müzaherete Çin - Çinde içtimai hayat nasıl?.. köşkünde bu.günlerde şehrimizi şeref-
µulletJhın şük.Ilanlarını arzetmak üzere - Gittikçe ilerlemektedir. Son on se- lendirecek olan Reisicümhur İsmet İnö-
yola çıktılk. Hindistana. Hicaza. Mısıra ne içinde çok terakki var. Kadınlannuz nü için yapıhnakta bu unan hazırlık
uğradık .. Tüı1'.ıdyeye gelir gelmez Anka- artık crkdklerle ayni hukuıka ıııaliktir. ları gözden geçirmiştir. Denizyollan Umum Müdürlüğü, ö- j narak esaslı bir tamirden geçirilecek. 
raya gittik. Milli Şefiniz İsmet İııönü, Çocuklarımız 7 yaşında 1i1ektcl>e gıtmeğe Başvekil öğleden sonra bazı husu _ tederlberi mevzuu 'bahsolduğu halde bir taraftan ingilterenin memleketi -
Başvekil muhterem Refik Saydam, Ha - mee'burlar. Birden fazl-ı kadın almak, a- • · bir tüıılü halledilemiyen bir işi tek - miz hesabına açtığı kredi ile İngiliz 

sı zıyaretlerde bulunmuştur. 
riciye, Maarif Veldlleri tarafından kabul yakları küçük bırakacak pabuç kullan- Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin rar ve ehemmiyetle ele almış bulun- tersanelerine 1y'cni vapurlar ~smarla-
edildi:k. Büyii.k Milli Sefiniz bizimle bir mak yasaktır. Bizim bu ılerleyışimiz Ja- tetkikleri maktadır. nacaktır. 
buçuık saat konuşmak !ı'.itfilnde bulundu- ponyayı korkutmaktadır. Bu yüzden bizi 'I:'..,_ ! Bu iş; yolcu ve hayvan nakliyatmı Yeni 'rapurJarla yolcu, eski vapur-

ı:.vvelki .. ~n zmirden şehrimize ge 1 1 d 
lar. Bu bizim için büvük ıbir balhtıyar - ezmek istiyorlar. İstila ettikleri yerlerde len Gümrük ve İnhisaıılar Vekili dün ayırmaktır. ~r a a ~apılacak yeni tesisat saye .. 
lıktır. İsmet İnönü, milletin büyük işle - zavallı ha ka yaptıkları işkenceleri siz" ·· ~ 1 d Malum olduğu üzere bilhassa Ka - smde hay\ an nakli) atı mükemmel bir 

og e en evvel ve ög~leden sonra İnhi - k' d rile pek me guldükr. Bununla beraber anlntamam. Yirminci asırda bunlar olur radeniz hattına işliyen va:purlar, öte- şe ı e yapılabılece" inde, bütün ala _ 
sarlar Umum Müdürlüminde mesırrnl d k d l 'biz":m e çok samimi bir şe'kilde alakadar mu? dersiniz. Zehirli gdz kullanıyorlar. ı--- -:."<>- enberi her iki işi ibirlikte yapmak - a ar ar ittifak etmektedirler. 
olmuş, muhtelif işfer hakkında alaka- Ka d o,dular. Cidden büyük ve demokrat bir Kadınlara t("Cavüz ediliyor. Elinde so - ta, hayvan ve yoicu ayni vapurla nakle ra enız yolculuğu şimdiki hal -
d. al'lardan izahat almıştır. Gümrük ve d 1m d d"' bes şefe mal k bu unuvorsunuz. Bununla ya1- pası bile bulumnıyan halik insafsı?:sa kı - 1 h i ektedir. Bunun sebebi herşeyden e ort . ve hazan bir hafta zar • 
n isarlar Vekili yarın akşam Anka .. rf d nız sizler değil. bütün şar'k a.Iemi iftihar lıçtan geçiriliyor. e'V'Vel vapurlarımızın az ve ihtiyacı ın a yapılabilmektedir. Yeni ıalına-

raya hareket edecektir. ve gurur duym~tadır. Huzurlarına ka - Fa'kat bütün Çi!l milleti seferber ol - ıkarşılamaktan uzak bulunmasıdır. cak vapurlarla 35 saatte Karadenizin 
Nafıa Vekili rahatsızlandı ibul edilme'kliğimizden mütevellid heye- muştur. Bilhassa kadınları.mız muhabe - Bu yüzdC'n seyahati bilhassa am'bar- son iskelesine kadar mdilmesinin te _ 

Şehrimizde buluınmakta olan Nafıa c.anı daima muıhafaza edeceğiz. re, casus teşkilatımız tamamen kadınlar !arda Ye güvertede yapmak mecburi- min edileceği kuvvetle umulmakta _ 
- Ayrıldığınız zaman Çin ne vazi - tarafından idare ediliyor. , Vekili General Ali Fuad Cebesoy dün yetinde kalan halk, keçi, kovun. ba _ dır. 

yetteydi? Çin mf'b'usları yakında buradım Suri- rahatsız bulunduğundan Perapalas o- zan da ök~zlerle birlikte b~lunmak _ Denizyolları Umum Müdürlii~ü bu 
- Umumi vaziyet çok iyi idi, mütema- ve, Lübnan, Irak. İran, Efıganistan ve telinde istirahat etmiş, bir vere çık - tadır. nun tahakkuku için bütün müfettiş _ 

diyen de lclıimite inkişaf ediyordu. Harb Filistine gidecek1erdir. mamıştır. V<:"kil lbu!"i.in Nafıa Müdür- Denizbank zamanında bu meselenin leri, mühendisleri ve teknisyenleri 
bütün şiddetile devam etmekıt.edir. Şim- Onları bu propaganda seyaıhatine çı - lüğüne gelerek tetkiklerde bulunacak- kat'i surette halli kararlaştırılmış ise seferber etmiştir. 
di taarruz vaziyetindeyiz. Pek yakın bir karmak, Çinin uyandı~ına en kat'i bir de- tır. de, bugüne kadar hiçbir şey yapıla - -----------

zamanda memleketimiıi tamaımen kurta- 1il değil mi?.. Kral Karol ı·zmı·rde mam1ştır. Denizyolları Umum Mü - Moskova 
racağız. Japonlar ancak tren ve S')Se gü- Nusret Safa Co~kwı dürlüğü, cmedeni memleketlere yakış- G 
zeııgfıfrıında tutunabiliyorlar. Her yerde mı yan bu hali ortadan kaldırmağa ka- Ör ÜŞ m e [ e 7 i 
tam bir mu'ka'bele görmeırtedirler. Pek ispırtvada Arm~n Qizli (Baştarafı 1 iııci saufarla) rar vermiş ve 'bunu temin maksadile 
çabuk ezeceklerini sa!ldıkları Çin uyan- şehre çıkııruş, kısa bir gezinti yaptık - burune kadar yapılmış olan bütün 
mış, lkarşılarına bütün kudretile dikil - polis f aalivetini artırdı tan sonra Birindkordonda Şehir ga - tetkikleri ele alarak, yenibaştan tet _ 
rniştir. Çin esir olm•yacakltır; bir karış .. zinosunda bir müddet istirahat etmiş. kikata girişmiştir. 
toprağını istilacılara vermiyecekti:::-. (Baştarafı 1 ınr• sayrada ı tir. Kral, gazinoda dondurma yemiş - Öğrenildiğine gör~; Denizyollan U-

Bütıün hadisatın boyunca .şar'k alemi bi- Yage ise Madridde .mcvkuftur. Maliye tir. mum Müdürlüğü bu maksadla eıvıveıa 
ze ço'k müzaheret gcisterdi. Çin milleti bu nazırı A~~do~u~ yerine de bir falanjist 

1 

j Majeste Kra 1. on ikiye çeyı ek kala mcvcud bütün vapurları lbirer birer 
yüksek alaka ve sempa'tiye minnettardır. nazır ge~ırılmı.ştı~: yata avdet etm:ştir. Yarın sabah saat gözden ~eçirecek, hayvan ve yoku nak 
Biz onun bu duyıgusunu şark alemine gö- ~z!:dılen bu uç general, Fr~r.konun 9 da Selçuk harabelerini zivaret ede-1 liyatma müsaid olanları tcSbit ede _ 
tü:nmc~ için yola çıkt~'k. ~.eıa H~ndis - f?I'~nJıst taraftarı ol:n şimtH~i l{:ıbin~ - ~k. füiledcn sonra yata denecektir. cektir. 
t~na gıtıbk. ~rada Hıntllıle~n .. şclı Gan- sını dağıtarak, krallıgı:ı te~s e~mes.~ne Kralın akşama doğru şehrimizi terket Karadeniz hattı gün geçtikçe ehem 
dı, meŞhur şaır Tagur ve muslumanların 1 derıhal hazırhyacak olan asken bır hu - ı mesi muhtemeldir. miyct kesbetmekte olduiiundan, De -
şeflerinden Me'hımed Ali Cin.ah, Mevlfınaı klı.met kurulmasını istiyoriardı. Bunun nizyolları Umum Müdürlüğü bir ta _ 
Ebulkelam Azad vasıtasile Hind milleti - için de bir plan hazırlamışlardı. Fakat Fransa p . . b .. tk raftan bu mııkliyat işini hallederken 
ne ç· · t -"~'""'' 1 · · .. ı d"k H" a· s Sesn 1 l · ı· ı· · arıs Y ı ının eşt.'.Nl\ur ennı soy e ı • m ıs- enor er, spanyo gız ı p~ ısı ve • • • • dieer taraftan da ıbu hatta azami ran-
tanda daima Çin lehine propaganda ya -j ~l~an Gesta~u~un İspanya ~ubesi ile. E"lçımıza rışan ve,..dı dıman verecek bir tarzda seferlerini 
Pılnıaktadır. Ja.po~ mall~ına boykot ya- bırlıkte bu. suıkasdı 1:1~ydana çıtkarmı~ ve ı Paris 28 (A.A.) _ R<-c:"cürmhur Leh artırmayı düşünmektedir. Gerek birin 
Pıyorlar. Gan-Oı dıyor 'kı: Frankoya ihbar etmıştır. run Türkiye büyhk e ç"si Suad Da - ci, P~rckc:-e ikinci hedef için icab eden 

<- Ben Hindistanın b•aları tarafın- Generaller bilhassa başvekil Sunerin vazın veda ziyar"!"ön' ka'bul ederek 'bü~Ü"1 r.ndakarlı.khırdan cekinilmi ,.. 
dan idare. c;ınmesi_ni eevmemiş bir adam nü:uzu.nu baltalamak,. M~li~i .'."e Hi_t- 1 kcnd;sinc lejyö'"! dö pcr nişanının bü- cektir. i 'k olarak bu maksadla A~: _ 
olduğum ıçın. benım en iyi dostunı olan lerın organları addettıkıeıı falan3ıstlerın yük haç rütbesin; \'C' ..,·~ur. ra V<' T(ıraderıiz V"'Jurlar H ı· 1 _ 
Ç. · ı · · ·· 1 k · · 1 d K ı a ıce a ı ın oniUctinin, Japonlsr tarafından ida- genış omesını on eme ıstıyor ar ı. ur-
ı-esini arzu otımem! :t mak istedikleri aSkeri kaıbıne İngiltere ve 

Bü)ıük şair Ta.gur şunları söyledi: Fransan karşı dostane bir bitarr.flık si -
c- Ben Çinin galib gelmesini, J apon .1 yaseti takilb edecek, ve Pirene hududun

ların ezilmesini bek,iyonım. Çinin mağ- da Franılronun Alıman1arın ıavsiyrsile yap 1 

lubiyeti Hindistan için acı bir örnek o- tırmakta olduğu tahkimatı durtluracaktı. 
lacaktır. Çin galiıb geliro;e, Hindistanın is- Generaller ayrıca İngilizierden istikraz 
tiklbal'i için bu bir beşarettr. Hindistan temini çarelerini hazırlıydcak olan iş a -
kurtıufu.ıısa, dünyanın yansı kurtulacak- damlarından kuvvetli miUaheret görmek 
tır.:t te idiler. 

Mev;zu:umuz haricinde olmakla bera - Kralc:ılann lideri Londraya bil 

ber, daima tecessüsümü çeken Gandidcn gidiyor? 
bahsetane!k istedim: Londra 28 (A.A.) - Dailiı Sketch ga-

BUGON 
KUMBAllASlNA 
PAll~ ATAN 
KOCUK EL 

Londra 28 (A.A.) - Kremlin sara
yında yapılan son göriişme hakkında 
Seedin ilk kısa raporu bugün harici
yeye gelmiştir. Raporun muhteviyatı 
hakkında hiçbir malfımat verilmemek 
te ise de, MoSkovada yeni bır mülıikata 
intizar edilefuilee€ği kaydedilmekte, bu 
da görüşmelerin seyri hakkmda son 
günlerde hasıl olan müsaid intibaı ida 
me eylemektedir. 

lngiliz hava nazın bir 
kaza geçirdi 

Londra 28 (Hususi) - Bugün Bel 
fasttan tayyare ile 1'"'oyens'e gitmekte olm. 
haıva nazın Kingslivud, hafif bır kaza ge
çiıımiştir. 

Nazırı hamil bulunan tayyaro mecburi 
bir iniş yapmıştır. Tayyarenin pilot ve 
makinisti ihafifıçe yaralanmışlardır. Na -
zıra hiç bir şey olmamıştır. 

- Gandi taraofınclan kabul edildiniz. zetesi, :Lwan~l kralcılarınm lideri Dı.ik 
Bıu gari.'b insan nasıl y~ıyıor?.. de Mauranın yakında Londr~ya gelece -

- Gürel söylediniz. Gandi garib, fa - ğini teyid etıncıktedir. r.'siti İsi>anya kra
kat yü'ksek bir insan! .• Harab bir köyde, liçesi m~ qğh.ı don Uanın cta Londraya ge
basit bir kulüJbede oturuyor. Sefalet için- lecekleri rivayet edilmektedir. Macma -
de imiş giibi ibir hayat yaşıyor, diyebili- fih ayni gazete, Londradctki İspanyol sc
ı-irn. farethancsinin bu babda bir şey bilme -

.YA WN. 
CEt( DEFTElıİNE 

iMZA ATAN. 
r>OYOK EL 

OLACAK TIR 
- Hindistandan sonr:ı nereye gittiniz? melde olduğunu yazmaktadır. 
- Hicaza ... İbnissuud tarafından k:ı - İspanyol altınlan 

bul edildi:k. Bize çok hüsnü kabuJ gös - Bayonne 28 'A.A.) - Mont-<ie-Marsan 
terdi. da Fransa bankasına yatırılmış olan 1500 

- Bunu manalı bulmadınız mı? .. Hi
cazın İtalyanlara ve Japonlara sempati 
€"ÖStcrdiği söyleniyordu •• 

- Hılkikmız var. Bir sene evvel, İb -
11issüud İtalıyanlara ve Jaıpıonlara karşı 
:Pek mül1efitti. Hatta bizim beş Ckişilik bir 
heyetimize ~ fena muamele ~tmişti. 
~~kin vaziyet şimdi değişmiş gıörilnüyor. 

ıı.e azami misafirperver1ik gösterdi. 
Hicazdan Mısıra geçtrk. Kral Faruk ta

rafından lkaıbul edildik. Mısır ricalile te
~as ettik. Mısır ahalisi de Çin içın ha -

1 
_1ki lbir sempati gösteriyor. Buraya ge
~oe Tüıık milletinin Çine karşı muhab
d·~ Ve davasına karşı müzaheret göster-
ıgini gördük. Bundan da tabii bir şey 

~}ll.lnazdı. Çünkü, Çin şimdi, sizin İstik -
~l ~~inizde.Jci çağları yaşıyor. Çinliler 
~ taturkün hayranıdırlar. Ve Çin sene -

l1ce bir .Aıtatürik yaratamamanın azabı
~~ .. Ve .. ıııtır~ını çekti. Bu Bü.yüllt İnsanın 
~~u duyulduğu zaman Çindeki teC!ssü
~ sıze anlatoonam. Çin kendi şefini kay-
1 .. ?niş kadar müteessir oldu. Zaten Ata
~:~ Yalnız sizin değil, bütün şark ale -
ç nın §efi idi, insanlık a1eıninin Ş('fi idJ. 

0~11.g-l{~!-Şek nutuklarında daıma onu 
lı\if~· &~rir. Der ki cTürk milleti az 
hu ~ıle, başında Atatürk olduğu halde 
l't_/

1
Un dünyayı yendi. Biz kalabalık bir 

ı l!et, n· · b' ~1 . ıçın ızden az olanları y<:nemi -
IT?ı.~ 

Çan,~H<ay-Şekin etrafında ıinıdi Çin 

milyon İspanyol altınını hamil beş zırhlı 
kamyıon mu'hafaza altında bu ~am hu
duda varmış ve İrun'da yanında mütead
dit polis kıomiseri bulunan Bidassoa ku
mandanı allbay Sanzagero tarafından kar
şılanmıştır. 

Tramvay biletçilerine 
adabı muaşeret 
dersleri veriliyor 

fBaştaraf\ 1 inci 'ayjtıdaJ 
müsta!hdemine bu hususta adaıbı muaşe
ret demleri v-erilmesi kararlaşrru.ştır. 

Tramvay işletmesi hareket şefi tsmet 
haftanın muayyen günlerinde toramvny 
amelesini grup grup davet ederek halka 
yapılacak muameleleri öğretmektedir. 

İşletmenin müfettişleri seferler esna -
sında tramvay arabalarında b:..ılunacak, 
hal'ka yapılacak muameieyi yakından gö
recektir. 

Mısır ordusunun 
Maneı,raları 
Kalhire 28 (A.A.) - Resmen bildiril -

diğine ,g'öre 15-17 Ağustosta İskenderiye 

mın'tıalkasınrcla y~lacak olan mü~erek 
manevralarına İn,giltere ve Mısırın bü -
tün kara, deniz ve hava ordulanrun cü
zü.tamları iştiralk edecektir. 

TOR,K(Y 
ıs 

r>ANKASI 
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~mn .. •· "Son Posta,, nın Hikayesi ,.._, 

1 BiR VALS OLDU i 
İngilizler eski Alman müstemlekelerini 

niçin geri vermezler? 
iuu .. llllllUUl .. lllllUllll-111111•,_ .. ._ Ç~viren: Hatice Hatip _. .. llllii 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
di dillerini :konuşmalarına, kendi m.ek
t.eblerinde dkumalarına müsaade edil
miştir. İngiliz µıandasındaki ımiil9temle· 
kelıerde İnıgiliz taıbiiyeti talbii bir hal al
mıştı. 1933 senesinde Hitler iktidar mev
kiine gelince vıaziyet değişti. Evvelce 
3rondi rey ve rı;zalarile İngiltere tabiiye
tine geçımi.ş veya Alman ol'arak ka~ış 
olan ıhalk, ıhep birden nasyo:nal :myaUSt 

vaki olacaık bir taarruzda oralardan 1nrv· 
vet getirip takviye etıne!k müntiin de
ğildir. Süveyş kanalım muhafaa w NH 
vadisini mü.tldaa etmek için Mısudald 
~l'erden bir kısınını aıy.ımıak kabil 

değildir. Bu sebeble (Südan) yalnız İngil 
terenin Garibi Afrika aniistemleı'kesi ve 
Fransanın Hattrüsti1vad'aıki kıt.JY'vetlerile 

Fraınçois Marsha.l: 'btrçdk: eser bestele- yıen.ler o valsı çah.J'lCll"lıar ve Lıılu sevdi- en kötıüsünü yapma'kıla meşgukfü. O· 
rn.tQ ola:n· iyi lbi:T ckompozitoııdu ve bu e- ğinin kıollan arasında saadetten sarhoı raya .gelmiş dört beş çingeıne ellerinde 
-·~ B t.-.~ · b. !Joom hep bir ğı7.dıaaı bu vıalsı oku-serl'eri iıçinde onun bir de vıaisı vatıd1. u d~iyardu. ~= bu sırada geır1Ç ~ır rr an ' a d 
w.15 lbiır zaman çak ııneŞhur olmuş ve her- se'V'diği:n.in kulağm<a yorlardı. Lulu bu valsı dsuıyunıca. yanm a 
kesi.n ağzında her yıe.rde ıddl.aşrnııŞtt. _ Bu ~ beraber buıluındlığumuz dımanı bir kailchrım kızına: . 

Bu eser omm bir gençlik eserlıydi ve son akşa.mchr. - Bu vals benim için ~~1ımış'tı, dedı. 
esasen ismini herkese tanıtan da gene bu Diıye fısıld&iıı ve sonra anlat.'tı... O be- Be'? ~ikişinasın karısı idiım. 
esend' yaz zehir kaçalkçılığı ediyordu. Suç oırtıa- Ötelkı: 

takviye edilebiıp-. Böyle lbi.r Himal'i 
gözönünde tutan İngilizler; ~anı.torluk 
hava yıollannı Hart.um - Aıkra üzerkıden 

geçirdiler. Fransızlar da lbunıa yakın bir 
nnntakadan geçerek İngiliz haıva yolunu 
iiki ınlsli 'kıuvvetlendirdil~r. Bu yollar 
Lfüyadaki İıtal:yan ağır bomıbar&man 
tayyarelerinin tesiri haricinde kalmakla 
lberaı'beır Kameroun şimal lhud!udtanD1 da 
dolaştığından çdk mülhirndir. Bü'tün bun-

o~ şbınıeti ve talihi on.unla başla- ğı ol<!l.ııo&u aıikad~lım revıkıiıf edilmişler. - Gene hayal gö~ğe başla<lln. 
m:ıştıı. Kendisini de sabahtan'beri polis arıyor- Diye onunla. al~y ettı. <-+ 

partisine .geçirildiler. Hitier gençliği, ka
dın .gençliği, hücum kı1:a'lan, Nıazi sendi
kaları ıgı."'bi Alımanyada meıvcud bütün 
teŞkilat oralarda da vıücu.dc getirildi. 

François lbu valsı Lullu "çin bestele- du. Fakıat Yaı..oro işi reza'letle lbitUıme!-t. is- ıLulu sensenlenn ~:1"a~ma lka:tı1Jm1i'·~· 
~~- l.Julu o ızaıman ısevdiği genç kızdı. temfiyordu. O da beraber şarkı soyluyo:ııd.u. Vıals ibı-
Bi.r gece şey.tan bilir nere~ .gi.1ımişti ve Bu dünyayı terketmek için fu;:tlinde tince çingıene: 1933 senesi bidayetinde 180 mevcu~ 
gen:ç lbesUdkfır onun eı1ıesi gün döneceği- laırum gelen şey vardı. _ Senin ne güzel sesin vaınmış. dedi. dunda olan parti, o sene ndha:yetinde as-
nıi bilmiyordu. İştıe lbu ızbıraıb ile ru va!Sı O gece çı.ğ.a!ll W.Acstrası vnls ça.lııynr ve Kanın !hasta .gel, bizimle lbeııaıber ben de len Cer.men sayılan bü1ün ~alb içine a~-
kompoz.ıe etmişti. Iıu1u hem dansediJ')r, ıhem de yüzünü şarıkı söyliyeoeık bir insan anıyıorum. .dı. Bu saıhada o kadaıı" ileri gidildi ki Ce-

Yinmi -yıaşınd:a idiler. Bi:rlb'Lrleriıni se- oovdiiğinin göğtsüne dayamış, iuçlkıra hıç- O ıgcce ·biT çinıgene araıba:sı. içimde Pa- nubi Afl'i.ka !hıüıklı:meti mıüda'ha1eye mec-
viyıorlaıııch. Falkiııdilcr. MütlhLş par.asımı- kırr.n ağlııyıord!u. risten uruııkfaştı. ıbur kaldı. 1934 Temmuzunda Nazi par-
lar. Bohem hayatı y.aşıyorılıardb.. ttsi resih ve Alınanyadan oraya gelm.if o-

l~rdan anlaşılıyor ki: Kaımeıuıın'un da 
A~anlara verilmesi İnrgilirZ ve Fransız 
rertibatını altüst edeceği için kaı'i~n 

doğru değilCiir. Binaenaleyh Alman müs
temlekeleri meselesi, kuvvet meselesidir 
v~ ancak dünya siyaset lbuhııanıınm umu
mi çerçevesi Jçinde !hı:ılledilebileceğidir. 

Aralanmdıa yaşamak için gamtecilik Valsm -artft lkiıbar yerlerde modası SUlmt en derin uçu:numlaına ıkad'ar de- lan ıbaışll.ca iki şef memleıketten Q!karll-
yapaın bir şair vardı ve i:şte bu şair val'- g~i. Falkat bütÜın mahalle aıralruım- vam etıti. Artik bir limmı ~inkfu kı\içük dılar. Fa'kat Alım.anlar el altın.dan gene 
sın güftesini yapmıştı. daki ufak yerlerde akordionlarla, piya- ve pis bir ımeyih!anede hayatını geçiri'j'IC>r- faaliyetlerine devam ettiler. 

Bu şair birr baŞka lbü~lk. ibir ıtlabii bir ıro'Iarla çalıımp duruyo:rd\ıı. du. Bu U<ıügilk mey.hanede mü.zisyen ~k- Koonerounda buna benzer bir şey yok. 

........... ·-··-·-· ---·········· ..... ············ ........ ziyafet~ tammış. valsı 1ıe'.kli:f eli1nriş, o da l.JuDuya Y~o biraz paıra bı.ııalkım:ışb. O- tu. İki meteliik atılınca ça'lıan bi:r piıyanola 

Solıedte ibü~ y.ildız Ritczya buı valsı o- nnm ölüımü.nden soma lbir ankıadaşı ıenç vardı ve :ım piy.and:ada o ıvals çalııyord'u. Ankarada bı· r katil 30 Fra'IlSlzlar eSki Atman !hakimilyıetini en 

küçük izlerine VM"mcıya lkadla.r silip sükuttınağı vıadetımişti. kıızı bu parayı ~i. Şimdi o liı pa- Lurru sesini bü~büıtün lk.ayfbetlmi~ti. l 1 

F~at valsı Rita söyle~ bir revünün rayı ıgaıyet çabulk V'C pdk sıafiih ~it için- Yüzü ımü~ surette !boyalı, üSf.iınde çiy seneye mahkOm edildi pürdüler. 
başınrl'a Lulu dloumıı;ştu. Vals o kadar de son metcUğine :kadar yi'.YrlıP bitirmişti. :renlkrerden garib garib efüiseler vardı. * 
büyü'k fbir ırmııv.affökiyıet kazantilllştı ki Btından sonra Lu'tu yaşamalk için ka- Bu rn~ylbanede buhmuyor, kendini :)'atı· Karneroun'un sevkulceyşi Ankara (Hususi) _ ~mey _ 
tabi ı\iç gencin hayatmı değiştiren bir zaınmarıc iıhtiyacile ka~ı1a.,~<:ıtı. yor. ehemmiyeti danındaki dükkanında kunduracı Ha-
kont'Uratı tıemcn iım:alayıvemıişti. Bir a:ra Flrıançıoiıs'i düşünarııü.,."'ltii. Fakat Faıkat para ıbulduı mu hemen piyanoia- İtalyanlal"l.n (Hartuım) a yapaıcaıklan limi öldüren boyacı Mehmedin mu -* ~ beStıekar Aırncrikada !bul.lı.muıyor- nın içine atarak bu v.alb'1 dinleynrdu. bir taarruzun İngiliz .Nfnikasını ne vazi- hakemesi bugün neticelenmiştir. Meh 

ŞOhrot ve pın"a sade !lrenıdıiJ.eııini seven- du. O zaman onl-ara Hk aJ.aıkayıı gag!ıeren Bbııdıan Jciiçülk liın~n şıefurmde bir gü- d .. ·· eoe vini •U'k.arııda görmüştük. med, mahkemede cürmünü itiraf et-
lozi reverler. İştie Franıçois ibunla4'dlandı. talbie mür.acaat etmi«:, taıb'i ona bu vah.-ı ı:U:tıü oldu.Fly Root gemisi limaına gcl4 yete ~ gAl ) ·a·..:ıı....·ı 1;'\-.nsı.z 

"'$ Kameroun un manyaya ı .uct .l'.lli:l miş ve bunu namusunu kurtarmak i -Vıe rn.u:vafM<lyetin ticarl tkısmın.ı 1i1yük kış1a'll.an bol lbuılıman küçüık ~irlerdelki mişti ve tayfalar önlerinde alkordionları Afri'ka im.paraıtnrl'uığunıu a!jıni ·vaziyete çı'n yaptığını söylemiştir. İddia ma -
bir mıehardtlıe ve an'layışla idhTe ettıi. sinemral!Mda söylemek ;ı.çm aaıgaj.man \."e yam sarih.oş ibir halde küçü.k meyha-

,_ • sdkacaktıır. kamı Mehınedin ölüm cezasına çarptı-HaLbuki Yoaılro ve Lulu paırayı ~~azan- btfmuş, ıbhıaz da para c.ıvıaıns veııınişt.i. neyıe ıgi.ri~atidı. Piyanolanın başında 
dı1darımdan daha f.azla lharoedlebi'lmak i
çin istfyorJardı. 

Ve onlar ~iıııbirlerini ötedenıbıeri 9RN

~te o1d'uklarını ıanlaınuşlar, lıııl'uı te-
reddü:d etmedmı Frar.orois'i işleriın~ ti?rik 
ederek Ya'ko ile yaşamalk: ~çih onun ru
y.üık otomdbilile çı·kıp gibmrştıi. 

Buından sonıra gayet lü'ks biır haY'at 
geçi.ıımlışler, ımüfilıi.ş para haroecfurek ya
şamışlardı. Yakonıun yeni dootlaa-ı. varoı. 
O artnfk ne şiirle, ne de gazetecilikre 
meşgul, nereden geldiği Lulu iıçin esra
rengiz olan ıbi.rço'k para haırcediyortiu. 

Bir eğlence şe'hrinde bir a!k:şam oor Rus 
ldkanıtasın:a giılnnişlerrli. Çdran müzis-

- Ben /burada sana iltifat etmek i 
çin bulunmuyorum. Doğruyu söyle -
mek için buradayım. 

- Demek bana darıldınız? 
- Darılmadım amma ıbu işin böyle 

oluşuna canım sıkıldı. Çünkü bu izdi
vaç benim noktai nazarıma göre senin 
hakkında hayırlı lbir iş olurdu. Hem 
de senin bu reddin benim aklıma baş
ka şeyler getiriyor. Bana bir şeyler 
anlatıyor .. 

- Ben de sizin ne demek istediğini
zi anlıyorum. Osman !beyi reddimin 
sebdbini başka yerde arıyorsunuz; me
sela Mükerremtle ... 

- Sen söylüyorsun ... 
- Sizin 1böyle söylemek istediğinizi 

biliyorum. Fakat emin olunuz ki me -
sele bu değil. 

- Benim aptal yeğenime karşı bir 
zamanlar beslemiş olduğun hissin bu 
red ~vabında bir rol oynamadığına 
yemin edebilir misin? 

- Yemin ederim Hayri amca, ben 
artık ona karşı en ufak bir his besle -
miyorum. Bugün onu Kadriye ile Lady 
Salykok ile dans ve flört ederken gör
düğüm zaman lakayd kaldım. Hiç kıs
karunadım. Artık beni hiç ıbir suretle 
alakadar etmiyor. O artık benim için 

· hiç bir şey değil!. Sanki o benim öl -
müş olan eski bir dostumdur. Ve bu 
dostun mezarı başında bir fatiha oku -
mak aklıma bile gelmiyor... Bilmem 
ne demek istediğimi anlatabiliyor mı
yim? 

- Çok iyi anlatıyorsun Emine ... Ha
kiknt olduğuna inandığım için de çok 
seviniyorum. 

- Yalnız inandınız mı? 

- Peki sözüne karşı ne yaptığımı 
istiyorsun. 

- Ben bir şey söylediğim zaman o 
şeyin hakikat olduğundan emin olma • 
nızı istiyorum. 

- Peki ben de eminim ... A- Bak se
.. : doktor Oğuz arıyor. 

ttalyaın1ann ıbu.gün Eritre ve Hmbeşis- rılınasını, fakat suçlu 18 yaşım dol -Lttlu gaırib ve cenub hududlaıruıa yaı- dur.an Lulu onlaırı göı'\J.ınce içlerin.den bi- ha 
'"--..l "ki ·· JL'n m.e,.,.,,'C:Illu bir orduları durmadıgvı ıçın 30 sene ağır pse kını küvülk şehirlerde genç zabit il'l.3l'J1Zed- rinin ymııına giderek biraz para ıaildı ve u<ıouua ı. yuz ·uı """' 

~- ;ı. ·ı s··d d 1.,,,.. on mahkumiyetine karar verilmesini te-lerinin do1cfurdu.:,lRu sinemalarrla buı vaJ51 gene piyanoJarun başına ,geçerek vals vardır. Buna muıı.~uı u an a ya ......... 
okıurrnış ve taıbii genç adımı!!a.T va.lstan ça'.lımağıa başladı. Parası bitinıdye kadar bin İngiliz - Mısırlı askeri bulunuyor. menni etmiştir. 
dahla .ziyıade onmı güzel lbacaJtlarile ala- va~ı durduırmuıyor. Bitti mi deli!k.ten iki Kenya ve Ougandada ·bulunaın İln.giliz ne iştirak ederek Mehmedi 30 sene a
'kadar 01m'LLŞlard1. Fransaının bhıçdk yer- metıelik atıyordu. kııt'alan kendi ımıntakal·amnıın bile mü- Mahkeme, iddia makamının talebi -
!erinde devaım eden bu ı;.alışmaıdlaın soora B~hriyeliler bu mestaljik valsuı ahen- dafaasıına kafi geimiyeceği için (Südan) a ğır hapse mahkfun etmiştir. 
~-~eLu~~uns~ib~~~awQ~ ginidinH~kiçiyorlK~w~d~am ===~~~~~~~~~===~~=~~~~~~=1~~-~:":-~~:l~ 

J - v b'lmez b' halde çı!dl'nrmş olan. ibahriye iyi 5" ......... .J ... Rr· ta ayıni şekilde demode olmağa ba~la- gitgide saıtııoş olan bahriyelilerden bil· malt için ne y.apt.rgını ı ll' 

mıştı ve niıhayct bir gün vals da Lulu da hassa !birisini mütıhiş &iınia:-loodirlyortlu. etırafa v:urm~a başlad1. dı.Riyıanola 'kınlımŞtı. Antıılk bir daha 
kendilerini ıkal<:P-.:mmm Qirlkefi üstünde Ve ıbu :havaya devam eden musiki onun 

va'ls çalaımyaoaktı. Piyanolaınm yanında bu!Lrmışlaırdı. sinh'l'erin'i bü<Sbüt:i'n tkamçı.lı.~ıtıtı. Bir valsın ve bir lkadmm mOO'ast ve bir de lbaşınd*i yaradan kml bir kan 
Birden sanhoş bahriyeli yeriınde...11 fır- k ibuk 

5117
.lTn<: dlan Lulu yab.,.·ordıu ve Wu bir 

Bir ~ brr metronıuaı Jrapısile köşe ladı. eline geçindiği bir tabuıra ilk:! piya- h~yatı ço çaı geçer... -·-:s- J 

ih z_...ır_,: .,,.,,.. ile daha vals dinriyamiyece'kıti. :başı aııasmda gidip ..gelerek ll'l'lmleJd!erin nolanın üStüne atıldı, kıınp <ml1' sıustur- Bi:rarz sonra inz' at ~ıeııı~u ı,,_. 

müştü: 
- Beyefendiciğim, lut.fen Emine 

hanıma ·bu müsaadeyi verdiğinizi bil -
diriniz. 

61 Enıinenin Sevgilis:ı. 
Diye yalvarıyordu. 
Hayri bey gü1ümsiyerek: 
- Onun büyükler dediği ben deği • 

lim dedi, halası ile enişt~inden bah -
sediyor, ben onun akranıyım. 

Emfoe §"aşırarak: 
- Beni biri mi a

rıyor diye soruyor, 
kim arıyor? Ben -
den ne istiyor? 

Genç kızın önüne 
doğru gelen doktor: 

- Emine hanım -
efendiciğim, dedi. 
Sizi bu1duğum için 
pek mes'udum. N 
zamandanberi sizi a-
rıyorum. 

- ?? ..... 
- Gittiğinizi zan 

nederek pek kork -
muştum. Osman 
Tezcan bey sizin 
Hayri /beyefendi ile 
beraber olduğunu -
zu ve lburada bu -

Nakleden: Hatice Hatib 

lunduğunuzu söyledi. ~ldim, ben de 1 - Müsaade ediniz doktor bey, ben 1 söyliyeceğim ... 
yakaladım. fakir !hastalarla uğraşmaktan hoşlan - rede? .. 

Ve genç kız Hayri beyin bu sözünü 
. gülerek tasdik ettikten sonra: 

.-: Emine. hanım _ Bent Büyükadaya halam, eniş -
lbızıın d~~er tem getirdiler, dedi. ıBu yeni teşhir, 
h~nda ne duşu - onları memnun eder mi bilmiyorum. 
n~rseniz d~ü - Bu akşam itiraz edemediler ~en 
nuz .. fakat bıre yar inme oldu. Onun için hayır diyemedi. 
dım etmekten çe - _ Siz on sekiz yaşında yok musu -
kinmeyiniz... nuz Emine hanım? 

- Sire nasıl bir _ On dokuz yaşındayım. Fakat e -
Y~rdın: .. Yapaıtm - ğ~r otuz yaşında dahi olsamv halam i_ -
rım, bır türlu anla - le eniştemin yanında oldugum vakıt 
yamıyorum. yapacağım bir hareket hoş1anna git • 

. -: Hayır deme - mezse ondan va21geçerim. 
yınız, :reddetmeyi - _ Siz modern bir genç değilmişu -
niz. niz Emine hanım! 
. - Benden ne is - _ Eğer modern olmak bu ise haki -
tıyorsunuz? katen ben modern değilim. 

- Bizim dispan - Hayri 'bey söze müdahale etmeden 
ser menfaatine bi - onları dinliyor. O başlangıçtanberi bi
zim için şarkı s'Öy • liyor. doktor Oğuzla Emine hiç geçi -
lemenizi istiyorum. nemezler. 

- Ben mi şarkı Bu .güzel ve genç doktor tbütün vak-
Ne müna~bet .. ne - tini klübde poker masasının başında 

- Niçin beni arıyorsunuz doktor rnaz değilim .. fakat fakir hasta ile böy- - Dispanser menfaatine klübde bir 
bey? le uğraşılmaz. Büyükadada bir d\spnn- matine terti.b ediyoruz, orada siz de 

geçiriyor. Günde üç kostüm değiştin -
yor. Otelde her akşam l(örüınüyor. Ve 
büyük dedikoduların ~forkestrine ben 
ziyor. Emine bu suali şüpheli bir sesle ser açıp, sayfıyede bulunduğumuz üç konser vermelisiniz. 

S'.lrdu: beş gün içinde gösteriş olsun diye... - Bir enayinin biri bana bir kere 
- Ben dispanserin hanımlarından Fakir hasta memleketin dört !bucağın- şarkı söyletmek için bin lira verdi di-

Cleğilim. da bulunuyor. Benim çocukluğum A - ye, akıllı insanların .gel~p benim kon -
- Biliyorum .. biliyorum. Fakat sizi nadoluda geçti. Veremli ciğerini kusa, serimi dinleyeceğini mi zannediyor • 

Prayışımın sebebi de gene dispanser. kusa, kangrenli ayağını süre süre bil- sunuz. 
~izden dispanser için lbir lütuf isteye- mem nereden kalkıp İstanbula hasta - - Emine hanım siz işin bu cihetile 
c_ğim. neyi bulmak için yaya giden hastalar me~gul olmayınız. 
-Anlayamadım efendim?. gördü benim gözlerim. İçtimai muave- Genç kız ~ayet samimi bir surette: 
- Pek rica ederim bana hayır de - net bir hayır işi değildir. Bir sadaka - Hem ıbu sevden bizimkiler mem-

m.eyiniz. Fakir hastalarla sizi uğraş -ıd -ğildir. Memlekette en lazım olan 1 nun olurlar mı? Bana hiç müsaa~ e -
tırmak istemiyoruz ... Onlardan hoş -ı şeydir. Ben buradaki dispansere gi -ı derler mi .. bilemem. 
larunadığınızı biliyoruz. derken utanırım... Dedi. nıktor Okuz Hayri beye dön-

Bunun için olacak o hiç kimseye em· 
niyet telkin edemiyor. 

Bir milyarderin karısı onu 'böyle her 
kese tanıttığı ve Adadaki yüksek mu
hit içinde en meşhur insan yaptlğı bu 
geceye kadar hiç bir kimseye kendi -
liğinden hitalb etmeyen ıgenç kız bir 
gün ona bakmış, ıbakmış ve birden -
bire: 

- Sahih doktor size kendini tedavi 
ettiren hastalar var mıdır? 
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Diye, homurdandı. Yumrukları kal-ı bu, kendisinden başka, hiç kimseye pısım açmasaydı.. ve koşup gelen he-
çalannın üzerine mıhlanmış gibi, dim- malfım değildi. kimler olmasaydı hiç şüphesiz ki Tur-

Sarayda ziyafet 
dik bir yürüyüşle, odada dolaşmıya baş * na Mehmed, şimdiye kadar sağ kalını- Evvela elçi efendimiz, haşmet- mış ve kızartılmış tavuk eti, pirinç 
ladı. Htice Sultan, KabakÇ1 Mustafayı yacaktı. lu imparator~muzun hünk.a: hazretle- çoıibası, fırında pişmiş koyun eti, sa • 

Aradan, beş on dakika geçti. Kapının mağhib ederek, büyük bir vekar ve aza Mehmed, yaralarının vaziyetindeki rine olan selamlarını arzettıkt:n .son- lata ve bi~im alışık .olmadığımız ve ho-
önünde evvela bir ipek h~ırtısı işitil- metle harem dairesine dönerken, çeh- vahameti anlıyordu. Bütün vüıcudü, a- ra itimadnamesini öperek hükümdara şumuz~ ~:ıneyen bır takı~ sebze ye • 
di. Ve sonra, haremağalarının açtığı resincreki ne~li bir tebessüm belirmiş- teş1er içinde yanıy~r.. ve çok iztırab takdim eyledi. Padişah da bunu, ~ad meklerı ıdı. Kaşıklarımız 1se ıboyan _ 
kapının aralığından, uzun bir şala bü- ti. Çünkü, &fuakçıya hitab ederken, çekiyordu ... Vakit vakit kendisini kay- razam ( 1) Mehmed Paşaya verdı ve mış tahtadan .ol~p sofr~d.a bı~ak ve şa. 
rünınüş olan Hatice Sultan belirili. bir saniye zarfında Turna Mehmedin betmekle bera(ber çektiği can acısını Imparatorumuzun sıhhati hakkında su rap yok:u· İçımı~den bı.n su ıçmek ar.-
Kabakçı Mustafa, aklından ve haya- t v k ·· 1 · b a _ h ki "- aller sordu. Bu sual ve cevaıb1ardan zusunu ızhar edınce, bır hademe be • 

lin . b k ya agına ayan goz en, u genç 'Ve e mıt:re ve etrafında dolaşan saray . . li d · · d 
1 den .geçmıyen u manzara arşısın- t r d 1 S lt k tetmine • 1 b'ld" . . sonra sabık elçı Herr Petsch aynı tarz n e acem meşının en mamu, gayda 

d rdı ki b-t·· . ad . ~ ı u u anm mera mı aga arına ı ırmek ıstemıyordu Sa - gib" .. ·ım· ·· · d .. .. 
1 a o kadar şaşı ' u un ır esı sar- k"f' ım· t" T M h ed her d . · ve .şekilde iki paşa tarafından i~ri ge- ı şışın ~ ve uzepn e gumuş ya -

l 1 d ki k 11 • a ı ge ış ı... urna e m ' ece. d 
1 

bo 1 b 1 b" k ta .. 81 dı. Kalça arın a yumr sarını ın - teşl' d 1 k d 'hfras işti- . . . tirildi. Padişahın elini öptükten sonra ız ı ru ar u unan ır ap n gu 4 

dirdi. Oradakilere göz gezdirdi. Elleri ~enç v~ ~ rt 
1 ~ da ın~ 1 1 

"bdi - Hay allah, bızım İbrahırn yoldaş. 0 da bir tarafta ayakta kaldı. Bundan müş taslara (Ar~ şerbeti) dedikleri 
€Öğüs1erinin üzerinde çapratlanarak asını a a aca erece e cazı · tan .. sizden de razı olsun. Beni, ayak- sonra da bizler ki evvelce üzerimizde şeker ve limonla yapılmış bir nevi tat-
iki büklüm divan duran haremağaları- ~u gürıb~z delikan.lı~ın esmer ~.h- lar ?ltmd.~ ko~adınız. hançer, bıçak vesair bulunmasın diye lı su akıtıyor ve misafirlere sunuyordu 
nı görür g6rınez, o da ellerini önüne r.es~nde, daırna ~or .gibı ~arlayan .. goz- Dıye, soylenıyordu. aranın~ ve esasen padişah huzuruna ki J,en bu şeıibeti pek sevdim. 
k~ k b .. iin ğd' B" lerı o kadar barız hır tesır ve nufuza • . .•. . . . b y, ek b' t k d 
k d 

şturhara a,bını ~ı.. e ~b. ı .. d. ır malik idi ki· onun hayatına karı.şan bü- ~araya nasrl kabul edildiğini öğren - k~~ul .~ıunacagımızı bı.~dıgımı~ ıçbınl u d amem tt~ktemene soırnryaarımfr dsaa kalkar 
a ının uzunı, u çellA gı ı a amı, .. ' mış .. ve buna, hayret etmişti. Demek ki gıbı sılfilılardan tecerrud etmiş u un- ev e t so a an a -

birdenbire balmumu gKbi yumuşatıver- tun kadırtlar: .. . kendisini sokak kaldırımları üzerine duğuınuzdan _ birer 'birer mabeyinciler tık. Bu a:ahk ~azı Ye~içeriler,. Pa~i • 
ıntşti. - Mehrned-. ~' .şu gozleı:~ yo~ can vermekte k rt H r S 1 - tarafınran hünkarın bulunduğu odaya şaha takdım edılm~k uzere getırdigi -
Şimdi oda, derin bir sükfuı içinde mu .. İnsanın kalbını bıçak gııbı kesı- t 'd" n u aran, a ıce u sokularak ve elini öptükten sonra gene miz hediyeleri bizden alarak götürdü-

teş "b. k an ı ı. . 
idi. Bu sükfuıu, Hatice Sultanın tan - yor .. a gı. 1 Y ıyor. 8 

0 
H t' S t . w dışarı çıkarıldık. ler. 

ilan ve rnühtez sadası JhlB.1 etti: Demişlerdi. Çok tabiidir ki, Hatice d 
1 1 

a ıc.~ ~l an kı .. Bogazı~ hırçın Hükümdarın; yerden yarım metre Bu hediyeler şunlardan iibaretti: 
- Bu adam, yaralan sağahncaya Sultan da harem dairesine avtlet edei- ta ~~.a~ı ~zerınde lbe~?eyaz ~ı~ mar- yükseklikte, altın, inci vesair giranft:>a- Bir büyük gümüş yaldızlı liğen ve 

dek, ( 1) burada yatacaktır. Eğer bizle- ken, ayni tesiri hissetmişti. ı. gı. ı. ayan, akşam guneşlerının kes- ha mücevherat ile işlemeli diba bir se- ibrik, ikinci bir liğen (gümüş yaldızlı) , 
~ emniyetin yoksa, yanına bir döşek * kin 1ltımalan altında altın yaldızları dir üzerinde oturduğu odayı tasvir et- burmalı ve kalem'k~ elinden çıkma 
de sana sersin1er. Sen d~ gir, yat... Turna Mehemde gelince ... · parr1 parıl parlayan kayığının zarif miye muktedir olamıyacağım. Çünkü güzel lbir ibrik; iki ibüyük su maşrapa-
Kabakçı Mustafa, bütün hayatında, .. .. .. . . . köşküne, tıpkı bir güvercin gibi kuru- bir el öpmekten ibaret olan bu kadar sı (Nar ve çiçek şekillerile bezenmiş 

bu derecede tok ve katı ibir emir işitme O hen uz, gorduklerını tahlıl edecek larak Rurneli'hisannın önünden geçer. kısa ibir müddet içinde odayı gözden ge ve minelenmiş, gümüş yaldızlı): Türk 
tnlşti. Bu emir, öfkeden titreyen bir vaziyette değildi. Çünkü, lbüyük bir' ken, kaç defa ·kale iburelannın üzerinde çirrniye imkan yoktu. Esasen 'ben de o- kavuğu şeklinde iki büyük gümüş yal
kadın tarafından verilmekle beraber, o metanet göstermesine rağmen, yarala- ' derin bir zevk ve haz ile onu temaşa et- danın güzelliğini ve ihtişamını görüb dızlı su tası, iki büyük gümüş yaldızlı 
ince ve zayıf seste öyle lbir kuvvet ve rından son derecede müztaribdi. miş .. vücudu, çelik bir yay gibi gerilir- tetkik etmekten ziyade lbu fırsattan ibi1- ve san'atkarane işlenmiş su kovası; iki 
Jlıehalbet vrdı ki, Kabakçı Mustafa, ba- Kabakçı Mustafa, onun yaralarını ken, kalbi iştiyak ateşlerile yamp tutu- istifade ıhükümdann yüzüne bakmış ve büyük gümüş yaldızlı şamdan, iki çift 
Şını biraz daha eğerek yutkunmaktan (İt dalaması) na (2) benzetmekle çok şarak bu muhteşem genç kadına karşı onu tetkik etmiş bulunuyordum. Yal- yaldızlı mum makası; iki büyük yal -
başka cevab veremedi.. büyük hata ediyordu. Aldığı bıçak ya- t't titre ·e hasretle içini çekmişti. nız odanın tavanından sarkan ve pırıl dız'h yemek tabağı; ay !biçiminde bil • * ralarından birinin, zavalh delikanlının 1 ~~na··k~ i ·ic hatırlıvordu .. hat- pınl pırıldayan bir takım yuvarlaklar yük, yaldızlı sürahi; altı köşeli ve saat 

MİNNET VE Ş"ÖKRANDAN ciğerine kadar işlediğini bilmiyordu... b' ş d f u ' Ybö e 
1 

h w t gözüme çarptı ki bunların kıymetli mü vurduğu zaman şayanı hayret surette 
...... ~ ._ Eğer Hatice Sultan ona sarayının ka- ta ır e a gkene Ye aşme ve aza • cevher mi, yoksa !billur mu olduklarını kendi kendilerine kıvrılan ve san'at • 
uvuAN B~ AŞK metle geçer en. 1 d ka · · 1 ,,~ ·· b. 

(Arkası val') an ıyama ım. rane zıncır erı~ muzeyyen ır top 
&~~~m~~~~~u~~;>=K~-~k~~~ı~m~~~·=============~======== &m~~~~~~~~~(~va~);~e~~dehlr~u 

geçmesi, o zamana kadar misli görül- dan kabul olunmamız t6reni hitama er- saat ki vurduğu vakit muhtelif hücre-

lnenıiş olan harikullde bir hareketti. [~~~~~~n~~n~~~~~~U~~~~C~!~S~~J B 1 k dikten sonra getirildiğimiz ş-ekilde dı- lerden Türk hokkabazlar çıkarak et -li'akat onun bu harekti, seıbcıbsiz de- u İi doktorun gün u şan çıkarıldık. Bu esnada elçi efendi- rafta koşuşmakta ve tekrar geldikleri 
kildi. • d Ierimiz paşalar tarafından yemeğe da- yerlere girmektedirler: kalemkar işi 
Kabakçı Mustafanın saraya geldiği- notların an vet olundular. Ve ayrı bir odaya alına- başka bir saat; büyük dört köşe ve in-

lli ve Turna Mehmedi alıp götürmek 1 2 8 4 f> 8 7 6 g ıo rak orada masa etrafında sandalyalara ce bir san'at eseri olan çalar saat ki 
1~iğini kendisine haber verdikleri 1 Asabi çocuklarda ! 3 oturarak yemek yediler. Türkler san- çaldığı zaman Türk süvarileri dışan 
1atnan, bu barut gibi sert ve taş gibi 2 dal""". •e oturarak vemek yemiye alış- çıkmakta ve harb hareketleri yaparak it insta.bili~ yani .kararsızlık, sebatsızlık, "~.1 " 
atı adamın (Ferman dinlemez) bir o- 8 bu da ya hareket ve yahud ruh1 şekilde kın değillerdir. çalına bitince tekrar içeri girmekte -

~klı olduğunu da söy'lernişler: görülür. Birinci halde tamamen müte - Elçilerin maiyetleri olan bizi de a • dirler; uzun bir çahır saat ki üzerinde 
- Yazık-.. O levent misali dilber de 

4 
heyyiç çocu:kların halidir. İkinci halde çık bir salona davet ile güzel yapılmış ağzile bir kaz yakalamış ibir kurt bu -

iikanıı, yolllarda can verip gidecek. 6 ise bu öyle bir ruhi bozuklulotur k1 ço - bulunan döşeme üzerinde yemek ik • lunmakta ve saat çalınca ıbu kurt, elin-
6 cuğun mclekatı akllyesinin inkişafı ü?.e-

Diye de, Sultanın şafikat hislerini rine çok !ena ve menfi akisler meydana ram ettiler. Fakat bize yemek getiri1- de bir tüfekle kendisini vurmak için 
tahrik etmişlerdi. Hatice Sultan, sara- 7 getirir. Her.kes bilhassa bu ruhi karar _ mezden önce Osmanlı hakanına nasıl dışarı çıkarak bir Türkün önünde kaç· 
l'ına kabul ettiği yarlilının (Levent mi- S sızlarm muallimleri ve mürebbııert ne yemek ulaştırıldığını görmek fırsatını makta ve saatin son vurumunda tüfek 
Sali dilber bir delikanlı) oldu - 9 kadar me.şgul etıtiğjni ıblllr. Mekteble.rde elde ettim. patlamaktadır; dört köşe, düz bir çalar 
tunu, daha 0 .creoe haber almakta ve diğer ilmi müesseselerde tallın ve Evvera kırmızı ipek elbiseler giymiş saat ki bunun da tepesinde ibir Türk 

" 10 tel'lbiye mesleği ile allıkadar olanlar bazı 
~ikmemlşti. Ve, damarlarında taşı- çocukların !bir nokta üzerine dlkka.tleri- ve başlarında Yeniçeri1erinkinden, lba- durmakta ve saatin vuruşunda gözle • 
<iığı ihtiras ve şehvet kanının icafbatına SOLDAN SAÖA ve YUKARDA.~ AŞAÖI: nı teksif ettirmenin ne kadar müşkül şın bir karış yukarısı altın işlenmiş ol- rini ve kafasını ~ımıldatmaktadır. 
~apııarak bu delikanlıyı görmek için, ı - Olur olmaz lA.f söyliyen. olduğunu pek iyi bilirler. Hatıta bu <ilk - makla fark1ı külahlar geçirmiş iki yüz (Arkası var) 
~albtnde şiddetli bir merak hissetmiş- 2 - lhMi~~urı. cins atlardan .biri - Şart ı~ - katı teksif gayreti çok ttısa bir zaman kadar hademe mufak ile padişahın da- -B•lc--1 L.8 .... da bir ...... T .... u~-=r--lı-··· 
~ı F ~ lçin mümkün ve muıvaffak olsa bile he- '!.. h 1 ~ H 
. akat mevkii ve şahsiyeti, selamhk 3 - Yağma - İslanlerden sıfat yapmak 1 - men deııhal kay.bolur. En açık ifadelerle ires-i arasında, •uir sıra a inde yer ala- GenClflln 

dai~sine geçerek onu görmiye müsaid çin islmlere eğlenen lAhtka. en gfrzel tarı.da takrir edilen dersler bu rak orada bulunanları ıbir baş eğmestle 
~ğildi. Buna 'binaen, hissettiği bu 4 - Bir nevi ık.alın ıpalt.o - Çocuk ~ur - çocukların nihla.rına bir türlü nuruz e - selıamladılar. Sonra biribirine yakın o- Mu vaff lf k lgetl 
~rakı yenmiye çalışarak yaralının bi- mıyan. demez ve nihayet derse başladıktan ya- larak ve sanki boyanmış mankenler ve Brükselde ımünt~r 1fe poir ~ze
l'az iyi olmasını beklemiye karar ver- 5 - Bir göl ıkenenndaki vilayetimiz .. Kı- rım saat geçer geçmez art.ık <;ocuk mev- ya heykeller gibi, sessiz ayakta durdu- tesi üniversite imtihanları sütununda 
ını yafet. zu ne ta.ınamen alfı.kasını keser, sonsurı 1. ll.,.ı.,.;ka.:ı-
\ Şti. Eğer yaralı, yürüyüb gezecek 6 _Beygir_ Boğulk me:vsim. bir rüyaya dalar. Adet-a im.)'bolur. Bltıte- Jar. Yemek zamanı ge ınce mutfak genç bir vatandaşınuıJn ~.. ua 

adar iyileşirse, onu bir bahane ile ha- 7 _ Züğiird - Saf. bi hafıza kuvveti böylece pek fena işle- kahyası, aşçı başıdan aldığı bir porse- tahsil hayatında kazandığı mU\·affaki-
l'eın .bahçesine aldırarak orada doya do 8 - Gevşek olmıyan. dlğln(1en demlerden alınan randmıan len tabakla üzeri kapalı başka bir ye- yeti kaydetmektedir. 
)'q görebilecekti. 9 - Ağızla düdük sesi çıkarmak - Yalan. da feci bir dereceye iner. mek kabını alarak kendisine en yakın Bu haıbere nazaran Belçikada tahsil-

l ~· ıo - Ziyaret eder - Tutt.\ığu şeyi ıkıran. Aısabl çocuklarda görülen diğer bir bal bulunan hademeye verdi, o da yanın- de bulunan gençlerimizden Faruk E -~in, Kabakçı Mustafanın saraya Geçen bulmacanın balledilmif .-U: vardır ki ~uk gayet kolayltkla ve sür-
~e~ ve yaralı kardeşini alıp gö - SOLDAN SAÖA: a.t.ıe herhangi bir mesele hakkında aa dakine vererek bu suretle elden ele ge- ,remin üçüıncü hukuk doktorası imti -
~ek istemesi, vaziyeti derhal de- ı - Büyükada - A veya QOk şiddetli olmak ü?.ere bir takun ~n yemek, Padişahın dairesine en ya- hanını muvaffakiyetle ;bitirerek ci>ü • 
~tirınişti. Ve, Sultanın arzusunu ye- 2 - İri - İkamet. ka.vga, patırdı, -.e gürüitü gibi sahneler kın bulunan son hademeye ulaşıyor - yük imtiyaz• derecesile hukuk dakto-. 
'lfle tfrmerl · · tyi bir ile t 3 - Rüya • Ma.sa. ortaya koyar ki buna (kaprJa) ~ıar. du. Burada ise başka mabeyinciler bu nı ıünvanmı kazanmıştır. 
~} ~ rçın ves eş - 4 - Anemi - Alan. En "''---iye•-'- ııuııv}er bu ı'-<>n..ı...• ~ft"" l :ı... d- kl b elb" tahs"l kada 
·c:J e+--~ .. ti. au•:muu "°"" Y"" , .. wy.1&).I ._, - unuyor ve ıuu ıt:'ıa ye.ıne er un • Be~:çikalı ve ecn ı ı ar ş -

ı..ıu"'i 5 - Nadirat rlk eder. Çocuk böylece kapristen ltaprl- d 
~atı.ee Sultan, lbu vesileden istifade 6 - Bo - ça~ • R. - B. se geçer. Hiddet ~ fkldet t.epirune, sala !arın elinden geçerek hiç bir ses çık - lan arasında Türk gençliğinin isti a .. 
~rıek istedi ... Büyük bir hiddetle ye- 7 - Ati - Rih - Ki. sola körükörüne savrulan Yllmruklarla maksızın, hiç bir çıt bile olmaksızın ve dına parlak bir misal olan bu zeki ve 

d~n fırlayarak: 8 - Do - Sellmet. · orta.ııtı altüst edan tnnbu .. ~~kları etrafta süratle hünkAnn masasına varın~ o - d~li ~-~~~!~ .. J.~~~~--~~-~~:~~·-····-
9 - E. - Ka.lil - Çi. bulunanlar tıeSkln e ~ bu fırtınayı luyordu. Bu adamlardan tbir ~ da -·· ........ ---------• di - Bakındı, hele .. kim imiş o ferman ıo _ MI _ İkilik. durdurmaktan tamamen aciz kalırlar. zd 

1 
ıı...;1 rl b 

li lll~ınez, ocaklı? .. ona nasıl sÖ'l geçirl- ·---··--·-·· .. ···-··-·· ................... ·-··- Böylece çocuğun kardeşleri, kız kardeş _ ayni tar a paşa arın ve e .. '\r. e n u -

'

:
1
• '~rdini.görürsü.nüz.. tez, ıbana ıbir ( Yenı· neşrı·yat l lerı ve lbütün ev halkı dahllı bir gergın- lunduğu daireye doğru dizilmiş idt -

~ v'° ' _ llk içinde bunalır taıırıar. ler. Yemekler de bunların e11erinden 
h... Bunların teda.vllerine aid lzalhatı blld- geçerek misafirlerin sofrasına getiri -

hQ~i. Ve getirilen Ş'819. bürünerek, O'nun ölümü karşısında Samsun - Mu - ha.re hep birden vereceğiz. liyorlardı. On altı kişi de, yemelderl 
tı tun saray halkının hayretleri ara- .tıarrlr vedad ürmnın bu eseri nefis bir şe- .Asaıbi çocukla.r ba!hsi bugün bl1miştir. bu minval üzere elden ele g~irerek 
ll'da, selfunlık dairesine geçti. kilde intişar etmiştir. Ebeıdi Şef Ata.ıbüıiı:'ün * -,. 

'L.,.tı' . öluın·· "--n..erı alınd·ıı.ı gu"n duyulan !heve ~ uı bizim önümüze, masa örtüsü yerine ila 
q ~ S 1t b h reketı saray ımııu "" .., Bazı dkuyuc arım mektublarına ad -

halkı u anın. . u a ' . . • canları kuvvetıı lbir üS!fıpla. ve canlı taıblo - re.s yazmayı unut;ıuworlar. ve bittabi oe- hlar üzerine yayılan ve gayet san'at • 
d.i· tarafından 1ki suretle teıfsır ıechl laTln te®it eden eser, Ata.'run ctdcloo gUrel va.bsız kalıyorlar. Gerek ceva.b pulu yol· karane işlenmiş acem meşini üstüne 
~~-: Biri, yaralı adama karşı şefkat .. bir tablosuyla ve mütıeaddid klişeler lle büıs- la.nmasının, gerek adres Yazılmasının koyuyorlardı. Yemeklerlmiz kayna _ 
)l.gel'i de, (Ferman dinlemez ocaklı) bütün 2Jenginle.şmektedlr. Yalnız Samsun - Lhmal edllmcmesi !Azım.dır. 

emrine itaate mecbur etmek... luların değil, btttiin yurddn.şların küitübba - 1----------------1 
lttı nesi ıiçln bir kıymet te.ş'k1l edecek ola.n bu O..ab Lttlyen oJruruculanmın pona 

~eQ. c~. Sultanı merak ve ihtirasa sev- eseri tM"Siye ederiz. pulu 101lamal&nm rica ederim • .AUt tat-
en UÇÜncli bir sebeb daha vardı ki Konya - Konya Hnlkevinln neşrett111 bu dlrd• ı.teklert mutabelNll k&l&blllr. 

{1) f.stanıbula muvasala.Uarında Fer'had 
paşanın sadrazam ıbulunduğunu 4myded.en 
mü.eW!, bun.da Me'hmed Pa..şa&ı sa.drau.a.m 
gösteriyor! Hal'buki bu Kubbealtı vıe2il'Jerin.. ~ meoınuamn 28-2g wıcu ıSl9.yılaıı blr arada 1n-

) ~ Olunca.ya 'kadar. ' tıoar etm]ftlt. ~·---------...---""' den 06n'9h Mehmed Pal}aıdır. Miterchn 

7;. 
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«Son Posta• mn tefrikası: 1 

rsivı ifti oun idare eden e kiva 
POskDlsOz lsmailin A maceralan 

) Yuan: Ziya Şakir 

Soyulan sarraf dükkinı 
- Püskülsüz İsmail, ölmüş... f 
Bana, '!Juha'.bcri verdikleri ıpman, 

kalbımde derin bir noktanın acı acı 

sızlad 1ını hissetım. Çünkü ben, bir 
zaman ·ar herkesın nefret ettiği bu a. 
damci , yüksek bir insanlık kaıbiliyeti 
oldurL nu keşfetmiş .. onu, ('Bursa Ku
vayı 1' hlliye Kumandanı, Binbaşı Mü
te_l_a• t·, Manastırlı Mehmed Ali Bey)e 
( l) fÖtürüp takdim ettiğim zaman: 
-A "'izim! İşte sana .bir adam getiri

yoruP' ki, sene1erce birbirimize düş -
ınan '· ettik. Bir;1birhnizi öJdüre'bil • 
mek i ··n, zeka ve cür'et müabakaları-

a ;f ~tik. ~tıcede, berabere kal -
dık... Bu eski günahkar, ibugün tam 
mamı ·ıe bir tövbekardır. Şekavet yo
lunda taşıdığı silahı, memleket ve mil
let di.: manlarına çevirme'k için de. se. 
nin ve benim kadar heveskardır. Kefili 
benim. 

Diye, ona karşı büyük bir itimad lsmail mangalın yanına çömdldi 
göstermiştim. Muhtelif vesi!eler1e bir disi de zabıtanın şiddetli takibatına dar, İsmailin geçirdiği hayattan, ak -
çok arkadaşlara söylediğim giibi bu - maruz ka~tı. lımda kalmış olanlar bunlardır. 
gün bir daha tekrar ediyorum ki, çok Bizzat kendi anlattıklarından, ak - Fakat İsmailin asıl maceralı hayatı, 
isabet etmişim. Çünkü onun herkesi lımda kaldığına göre, bu esnada kış bundan sonra başlar. 
ürküten maceralı hayatına, hayır ve şiddetle hüküm sürüyordu. İsmail de, Vazife, beni de onun hayatına karış
salftha doğru yürüyen iyi bir mecra büyük bir para yoksulluğu içinde bu - tırdı. Umumi Haı1bin başlanıgıcmdan 
verrr. ·m. Bunun içindir ki şu satırla- lunuyordu. iHbaren, onunla aramızda, kaçıp ko -
rı yazarken, bir 'borç öder gibi, kalben Gecesini, bilmem nerede kumarda valamadan ve kanlı çarpışmalardan 

büyük bir memnuniyet hissetmekte - geçiren, fakat şansı ~k fena gittiği i - mürekkeb bir cidal başladı. 
yim. çin o g~ elindeki son mangırı da kay Aradan, yirmi bu kadar sene geçtiği 

- Püskülsüz İsmail, kimdir? beden Ismail, ertesi sabah erkende.n için, bu mücadelenin bütün tafsilat ve 
Bu ccuale cevab vermek, kolay değil- (Tuz pazarı) çarşısından geçerken hır teferrüatı tamamile aklımda değil. An 

dir. Çünkü basit, silik, mütevazi, hat- den~ire ~rkildi... Çü~~ü ~ö~üne, hari- cak mühim safahatı, çok iyi hatırlıyo-
tıl varlığından kimseyi haberdar etmek kulade hır manzara ıhşmıştı. rum. 
istemivormuş gibi her yerde bir göl _ Orada, ·bir musevi sarraf vardı .ki, 
ge sessizliği içinde görünen bu ufak te- küçücük düKkanını henüz açmıştı. I -
fek adam, başlıbaşına br alemdir. çerideki peykenin üzerinde cins cins 

Tam yirmi dört sene evıvel (2) onun paralar, altınlar, beşiıbiryerdeler par -
·hakkında icra ettiğim ilk tahkikattan lıyordu. Musevi sarraf da, kapının ö
aklımda kaldığına göre, onun hayatı, nüne çömcJ~iş, mangal yakıyordu. 
şöy'le başlar: Manzara, l'smaile pek cazih:ı geldi. 

Böyle olmakla iberarber, şu satırları 

yazarken, sadece kendi hatırama gü -
venmek istemedim. Hakikati tamami
le te~'bit edebilmek için, benimle be -
raber o maceralara karışan veyahud 
yakından şa'hid olan ve bugünde İs • 
tanbulda bulunan .bazı zeval ile o ta -İsmail, (Bursa )nın Nama71aah ma _ Ve, ani bir surette kararını verdi. Der 

-o h 1 t kl"f · af ·· el rihte intişar eden polis mecmualarına hallcsile (Şible) mahallesinn -birleş - a ' e ı sızce sarr ın yanına çom -
d. B" t fta 11 · · t d" w müracaat ettim. (4) tiği yerde, küçiicük bir evde dünyaya ı. ır ara n e erını ısı maya, ıger 

gelmistir. Ba'bası, (Namazgahlı, diki _ taraftan da sarrafta konuşmaya baş • Aziz karilerim, okuyacakları şu ya -
ci Abdullah dayı) denilen, sakin ve ladı: zılarda en küçük bir mübal§ıga olma -
zararsız bir kimsedir. - Sabahlar hayrolısun bezirgan. <lığına tamamen kani olabilir1er. Çün-

Elı . 1 B d b"'t·· - Sabahlar hayrolsunuz, delikanlı. kü, nakledeceğim hadisat, bütün Bur-
ı sene evve uma a, u un es - n~ :ıı..· rd · k ı ? h lk ·· 1 · ·· ·· d t 

~ . . kl b" , ta .. - ~şruırye eyı aça a ıyorsun .. sa a ının goz en onun e cereyan e . 
na e ışcı çocu arının ır sana su- . . . · "d 
IUk t 1 · .. d tt" v b 1 k - Beşıbıryerde, cıns cıns, çeşı çe- miştir. Ve bu yazıları yazmaktan mak-

. ~ ı:ned enh, a le ı.l ed"kiu.n .a
1 
nnt e k:l şid olur ... Hangi tarihli?. Gazili mi, çi- sadım da, tam zamanında memleketine 

serıc;ım e, av ucu ar, ı cı er eş ı . . . k t ·· · ·· 
ed d. çcldı mı?. Bır ere yoreyım .. ona yo- büyük bir hizmet etmiş olan İsmailin 

er ı. f" t .. l . 
w re 1ya soy erım. --büyük bir istihaleye uğrayan- ah -

Abdullah davı da oglunu yanına al- İsmaı"lin eli aşaö-ıya dogruw kavdı IAk• hes" · ·· t k ı. t . . i1. v v İs • ., ,, · a ı cep mı gos erme .. on un ua ı -
mış, dıkicı ıge başlatmıştı. Fakat - Fakat • •c;füirverdeyi çıkarmak için h"" t ıı..- 1 kt b k 

·ı b"" ı k"' ·· ük". k lık b" • ' ' .,, . rasına urme ce lft:;y eme en aş a 
maı. oy e uçuc ve aran ır cebine degıv·ı.. mangalın kenarındakı b" d v"ld' 
d ""kk" ı,..., k f k k l k ır şey egı ır. u ana ~panara ena o an ısa küle daldı. * 
derilere mütemadiyen iğne batırıp ip- İsmail oradan bir avuç kül aldı. E -
lik çekmekten hoşlanmamıştı. lindeki maşa ile kömürleri düzeltmek- Püskülsüz İsmail ile mücadele saf -

Vakit buldukça, dükkandan kaçı - le mes~l olan sarJ"afın gözlerine saç. balarına girişmeden evvel, o tarihteki 
yor.. Nama~ah meydanında, Saman- tı ... Sonra, bir vay gibi yerinden sıç - vaziyetime dair kısaca malfımat vere -
pazarının sokaklarında sakin sakin radı. Pevkenin üzerindeki para yığını- yim: 
dolaşıyordu. nı avuçladı. Bir anda ceblerine dol - * 

Bu dolaşmalar, onu Samanpazann - durarak, Deveci1er mezarlığına doğ - Ben, Balkan Harbine gönüllü olarak 
da bir takım adamlarla ahbab etmişti. ru. kaçmaya 'basladı. . iştirak etmiştim... o tarihte, (İttihad-
Ve bunlardan, ~aha pek genç yaşın- Iki suretle canı yana~ musevı sarra- cı) damgasını taşıyanları, (gönüllü) sı 
da- kumar oynamasını ve esrar iç - fın yavgarası üzerine, Jiı;mailin arka - f ı·ı k 1 1 Gu .. ya bunla-

• .. v •• • • aıcasereamıyorar. , 
mesını ogrenmıştı. sından koşanlar bulundu ... Lakin Is - h • m ksadlarla orduya girerek 

K d . h ı· d b" da l "n...d l . d rın ususı a en ı a ın e ır a m o an nllJ u - mailin yerinde, yeller esıyor u. . d k k 
lalı dayı, oğlunu ibu korkunç yoldan * bır (fesad) _çık~r~cakların ~n or u -
~virmek için bir mücadeleye girişmek İ .

1 
b" .. dd t rt d .1. d; yorlardı. Onun ıçın ben, dogruca Bur-

smaı , ır mu e o a an sı ın •. . . 
istemişse de, muvaJlfakiyet göstereme- ~ 1 k"ld" Bir müddet gizlen _ saya gittim. O tarihte orada maarıf 

. . "-tık wl k di k dd n..oy ere çe 1 ı. , "lmi 11...-mıştı . .n..ı. og unu, en mu a e - d" So B Ik n Hanbi zühur etti. Bu müdürü olan (Dayı Hı ) Ut.:Y mer -
t k k b k .. ı. nra, a a . kt · .. 

ra ına ter etme ten aş a, çare gore- es d i .1 bazı asker knçaklarile hum ile İttihadı Terakkı me ebı mu -. . na a smaı 

memışti. birleşti. Bunlarla bir çete yaptı. Hafif dürü Necati (5) ve Doktor Şükrü bey-
İsrnai~, sakin ~ö~~~kl~ beraber tertib eşkiyalığa ·başladı. Fakat bu lerin yardımlarile, (Bursa redif fırka-

çok zekı ve becerıkli ıdı. B~ kolayını müddet zarfında, kanunen cürüm teş- sının birinci Bursa alayının Bursa ta-
buılarak (Tahıl) de (3), ReJı meyda - kil edecek bir işe girişmedi. Nitekim, .. .. .. b··ı·· w .. ) ( efe ) 

· 'leoek k k:ta b" k h ı burunun dorduncu o ugune n r nına mı so a ır a ve e e ge- harbden sonra asker kaçakları hakkın- . . . 
çirdi. Ve bu kahveyi, esrarkeşlerle ku- da umumi af ilan edildiği zaman, şeh- olarak kabul edılrnek şerefını kazana-
marbazlara, merkez ittihaz etti. re avdet etti. Tabiidir ki, zabıta tara. bildim. 

tsmailin hu menfur işi, yolunda gi- fından derhal tevkif edildi. 
di o~du. ~ir tar~:ran kendi zevkini İısmail, şakavet meselesinde, büyük 
ta nın edıyor, dıger t~r.aftan. da para bir suçu olmadığı için kat'iyen tel8.ş 
kr ınıyordu ... Fakat, ıkıde bırde kah- etmedi. Dağlarda ve köylerde geçirdiv: i basılıyor, İsma~lin bir çok günle- ği hayatın serbest seıfuest hesabını ver 
n zabıta merkez1ennde ve mahkeme- di. Hatta, musevi sarraf meselesini iti
le· lC' F,eçiyordu. . raf etmekten de çekinmedi. Bu mese-

<. ali.ha, B~lkan Harbind:n evvel, İs- leden dolayı, mahkemenin verdiği kı
rn~ • ı gene bır baskı.na ugramıştı. Bu sa bir rezayı memnuniyetle çekti. Ha
sc.~er, artık ka lıvesı kapatılmış, ken - pisten çıktıktan sonra, Saman pazarın-

(Arkası var) 

( 4) Bu zevıı.tın bugünkıü adreslerini şuraya. 
kaydetmeyi de muvaftk buluyorum. * Taksllrıde, Sular idaresinde veznedar, 
B:ıy Ahmed. * Galatadn Büyük Tünel hanında 17 nu
mara.da ıııvukat Bay Tuman. * Mısırçnrşısında. yorgancı ve bayra.kcı 
Bay Mehmcd. * Mısırçarşısı clvanndn komJByoncu bau 
Salih. 

(1) MüSklrat inhisarı memurlarından 
(2) umumi Harbin ba.şlangıetnda. 

daki kahvesini açarak, gene braya yer-
leşti. * K\>mlscr muavinlerinden Bay Hilmi. 

İşte .. ben kendisini tanıyıncaya ka - {5) Şlındl İş Bıı.nltasmda çalı.,"'!lla3ctadır. (8) Zahire pazarı 
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!son Postal S P O R 

Türk ve Rumen amatör yelkencileri 
arasmda yelken yanşları 

Yarışlar Hariciye Vekilimizin himayesinde icra edilecek, 
yarış akşamı Moda de11iz klübünde misafir denizciler 

şerefine bir suvare verilecek 

Rumen yat lklübü ile l\loda deniz !tliibü a 
raısında kararlaştırılan ye:kken yarı,şlan, 

Moda lroyunda Pazar günü yapılacaktır. 
Romanyalı yelkenciler kotralarile şehri
mizıe gelecdklerdir. Bu kdt.ralar arasında 
yat sınıfınıdan lbilyıük tekneler de bulun
malk.~. Riomıaqyalı sabık sılı!hiye ve 
balhriye nazırlarının da kotraları da. ya
rışlar için memloketimize geJecektir. 
Staı:ibot ve Şnrlbole sınıfı narin tekneler 
hususi bir vapura yüklenmiştir. Bunlar 
yarı:ştan evvel vapurdan denize indirile· 
rek aran.alan 00natıla~ak ve yarışlarını 

bitirdiıkten sonra tcltrar vapura arınarak 
Romanyaya götürülecektir. 

Yarışlar Hariciye VeKilimizin himaye
sinde icra edilecdktir. Yarı.ş günü akşa~ 
Moda deniz klübünde misafir denizciler 
şerefine bir süvare \'erilecekıtir. 

Merrtlelrotimiz&e ilk dcta y~ılacak 
Sta~t sınıfı teknelerin yarışı beynel -
mı1el mahiyctıte olac::ığından. olim,piyad
J.ıır müs3bakaların:ı dahil olan bu yarışa 
hususi bir ehemmiyet a.tfedılmeJctedir. 

Staıfuotl~rı yalnız yarış günü 'ku1lanmak 
üzere Rumenler getirecekler, şarpiyole· 

leri Mıod.a deniz khibü "erec€ktir. 
Mamnaranın ve bilhassa MOOa koyu ve 

civarı yelken $p0ru için çok müsaid ol -
duğundan, Rumen dostlarımızla yapıla -
cak bu yelken yanşlnrının her sene bu 
mevsiımde tıdkrarlanmı.ısı ve hıtttci Bal -
kan memldketleri arasında !bfr ye1ken 
müsabakaları terliıb edilmesi, hu zevkli 

sporun memleketimizde taammüm ve in
kişafına hizmet ed ceği şüphesizdir. 

Yarışlara iştirak etmek üzere filo ha -
!inde gelecek Rumen kotraları yedi ta .. 
)ledir. Bunlardan altısı yat sınııfı büyük 
te'kne1erdir ve şu isimleri taşımaktadır.· 

Dor ı;ie val, Hoinar, Driss, Craita JT, Ca
rarman, Euxin. Elektra. Bu teıkneler dim 
Rmn:myadan hareket ctmişlerdır. Kara • 
denime müsaid hava bu'lduklan tııkdır

de bugün Boğazdan iceriye · girmeleri 
muhtemeldir. Kotra {iloısuna hususi bir 
vapur refakaıt etmektedir. Maamafih nu
men amatör yefkencilcri kotralırında bu
lunınciktadırlar. 

Amatör yelıkencilerimize böyle güzeı 
bir yarış fırsaıtı ıtıazırhyan Moda denız 

klü!bünü tEfurrk ederiz. 

Fanerbahçe - Süleym' n'ye maçı 
3 Eylulde 29 uncu yıldönümünü tes'id 

edecek olan Süleymaniye k1übünün yap
tığı daveti kalbul eden Fcnenbahçe. bu 
münaSEfuetle bir maç yapacaktır. 

Bu maçtan evvel Matbuat takımile, Sü 
leymaniye tekaüdleri arasında bir maç 
yapılacaktır. 

lzmir fuar maçı hazırlıkları 
İzmirde yapılacak fu:ır kupası maçla· 

nna hazırlanacak olan İzmir muHelitini, 
Galatasarayın eSki antrenörü Bar çalış, 
tıracalktır. Antrenör 45 gün İzmirdc k[.ln· 
.cak ve muıhtelit takımı hazırlıyacRktır. 

İstanbul atletizm şampiyonasın.da 
güzel dereceler alınabilir! 

lstanbul şampiyonu olacak klübü tayin edecek olan 
bu müsabakalara hususi bir ehemmiyet atfediliyor 

İki hafta devam edecclk olan İstanbul 
atletizm jbirincilikleri ırnüsa.lbakalan, ya
rın Kadıköy stadında yapılacaktır. 

İst.an'bulun birinci sınıf atletleri, ve do
layısile istarfüul şampiyonu olacak klü
bü belli edecek olan lbu müsanaka1ı:ırın 

finale Ankaradan Orhan, Nuri, Kocaeli -
den tbrahim. E~işehirıden Salih kalmış· 
lardır. Büyük bir heyecanla tak1b edilen 
finalde, An:karadan Oıilan birinci, Ko • 
caeliden tbrahi:m ikincı, Eskişehirden Sa· 
lih üçüncü olmuşlardır. 

hususi bir ehemmiyeti olduğu maıfiındur. Bisiklet sür'at birincisi seçildi 
Mevsim zarfında bugüne kadar yapılan 

muıhtelif müsaıba!kaların hiç birisine bPn- İstanbul 28 (A.A.) - 14 bölgeden 
zemiyecdk olan İstanbul atletizm şampi- 28 bisikletçinin iştirakile bu sabah ys.

1 

yonası, mevsimin en müsaid O:>ir zamanı- pılan Türldye bisiklet sürat birincilik 
na tesadüfü d:olayısile, belki de en güzel leri baştan sona kadar çok çetin ve 
derecelerin elde edilmesine bir vesile teş- heyecanlı 009ffie müsabakalarından 
kil edeceklt.ir. sonra neticede Ankara bölgesinden Or 

Sürat koşulann.da Fikret. Muzaffer ve han Suda birinci, Kx>caeliden İbrahinl 
Görenin, yarım ve tam mukavemet koşu- Bozdağ ikinci, Eskişehirden Salih A"I"' 
lannda Rıza Maksttıd, ve Hüseyinin ciddi gın üçüncü, Ankaradan Nuri Kuş döt 
ınUcadeleleri içinde geçec€lk müsabaka - düncü olmuşlardır. 

lard.a. parlak ve hatırı 8alYllır dereceler ···································-····-··--······ .. •••• 
elde edilmesi rnümK.ündül'. • 

Atlamalarda. Polat ve Süreyyanın u
zun zamandır hasre!ini çektiğimiz 1,85 
ten yukarı derece üzeriooen aşmaları hiç 
te uzak bir ihtimal değildir. 

Gülle ve disk çemberi içinde Veysi, A
teş İbrahim ve Aratın, İst.an'bul şampl • 
yonlu.ğunun en güzel derecelerini yapa -
caklarına şüphe yoktur. 

Uzun aıtlama ile 200 metrelik koşuyu 
bir arada başaıımağa uğraşan Muzafferin, 
atlama hav.uzunda olduğu kadar, sürat 
koşularında da muvaffakiyet göstermesi, 
onun dikkatle üzerinde uğraşacağı uzun 
atla.masını sammaktadır. 

Kadınlar diyorlar ki 
l'Bastarafı 8 inci sayfada) 

du; İş bankası kumbaramla döıt yüz li• 
raya yakın para bi:-iktirdim. Senede ya.ı 
bir kış bir elbise yaparım, iki çift iskaf' 

pin iki şapka alırım. Eskilerimi değişti• 
rerek· bir iki kılık da diir.eltirim. :Muhi ' 
tume iyi giyinen bir kadın olarak tanılı' 
rım.. Evimin işini kendim görürüm. Döıi 
senelik i?Jdiva~ hayatımda lbin erkek biri 

kız üçer yaşında bir de ikiz yetiştirdirn-
Her insan gi:bi el.bette benim de :ırusıır" 

larım vardır. Y.ani lrendimi Türkiyenil' 
en faziletli kadını addetmiyecek kadst 
akli selime mnlikim. Türkiyede beni& 
gibi daha yürzlerce binlerce, yüz binler' 
ce kadın vardır. 

Türlk kadınlan içinde elbette erikeld~ 
rin söylediği ve kendilerinin de tasa; 
ettikleri gi:bi kıötü ve zayif ahlaklı h8 

Türkiye bisiklet birincilikleri meşreb ve mütereddi kadınıar da \rardıt'' 
Fa!kat hangı· cemiyette bu katlan wıoll' 'Dütkiye bisiklet sür.alt lbirlıreiliklcri 

Onuncu Balkan oyunlarında. memle -
kelimizi temsil edecek atletlerin büyük 
bir kısmını yarın ortaya çıkaracak bu 
müsalbalkalann atletlerimiz için parlak 
derecelerle geçmesini temenni ederiz. 

Ömer Besim 

dün Küçükçek:mece gölü kenarında 28 ya- maz: . . . .;1'4 
nşçının iştirakile yapılmıştır, ikişer ol- Bır çuval fındı.ğın da ıçınde bır s. 
mak üzere yapılan seçmeler nihayetinde J ~iriik olmaz mı? 



SON POSTA 

TÜRK TiCARET BANKASI A. Ş. 

TESİS TARİHİ 1919 

Merkezi: ANKARA 

• c u me eleri 

Telgraf adresi: 

Umum Mi:dürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Banl·amızır~ lstanl;ul şubesinde tesis edilen 

Çok müsaid şartlarla sayın müşterilerimizin 

izahat alınmak 

emrine amade bulundurulmaktadır. 

müracaat olunması. .. 
l arlh Fakültesi Pansiyon talimatna- 1 

meslnin yemek ihalesi yapılacak 
Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

direktörlüğünden 
'A. - Fakültenin yatılı pansiyon talebesi için sabah, öğle, akşam yemekleri 

kapalı zarf usuli!e münakasaya konulmuştur. 
B - Muhammen brde·ı bc;ıer talebe !çin 75 kuruş bir senelik umum tutarı 

34218 lira 75 kuruştur. 
C - isteklilerın şartnameyi görmek üzere fakülte hesab memurluğuna mil

.tacaat etmeleri. 

Ç - % 75 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 J..-unıştur. 
ıD - İhale 7 /S/939 Pazartesi günü saat 15 de Ankara mektebi er muhasebccili. 

ğinde yıapılacaktır. Teklif mcktublarınm ihaleden bir saat evveline kadar mezkOr 
lntıhnsebeciliğinde mevcud bulunan komisyon heyetine teslim edilmiş bulunma. 
sı lazımdır. (3138) (5340) 

'rarlh Fakültesi Pansiyon Talebesl
tıin Çamaşır İhalesi Yapılacaktır. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

A - F..:ı.kü1'1c yatılı pansıyon talebesi çamaşırlar.mm yıkama işi açık eksilt. 
~ Ydlıuıyıla ııminairnsaya konulmuştur. 

B - Muhaımmen b~d~l büyü:k parça için 7 lmıruş, orta parça için 4, küçük 
~a için 2 kuruş o1up tamamı 5280 lıradır. 

C - İsteklilerin şartnameyı görmek üız.ıere Faıkıü1t.e hesap ıoonu.ırluğuna mü. 
~aaıtıarı. 

Ç - ~ 7,50 amw-.ıkkat teminat 396 Jiradır. 
:O - İhale 10/8/939 Prrşombe g:inü sarut 15 ete Ankal1ada mektebler muhase. 

be.cniğinde yapılaca!dır. 'feminatm ihaleden fbir saat evveline kadar melktebler 
~bcciliği vemesıne yatırılmış olması. lazmıdır. c3190» c5418ı> 

Harp Okulu Komutanlığından ı 
liark okuluna 15/Temmuz/939 günü nihayet bulan kayıd ve kabul muamele-

8:i ~Eyıuı 939, nihayetine kadar uzatılmıştır. ASkerlik şubeterin~ ve Ankarada 

~nların Harb okuluna müracaatları ikin olunur. cl79> c5551.. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
<ld, 

1
4 Ve 25 Tonrmuz 939 tarihli Ulus ve Son Posta gazetelerinde intişar eden 400 

hi.heıcı telefona aid ilanda yazılı masa telefonu 200 aded olmayıp (250) dir. Tas-
~nur. (3373) (5647) 

SELAN~K BANKASI 
Teaıs tarihi : ıssa 

• 
idare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

fürlliyedekl Şubeleri: 

lSTANBUL (Galata ve Yenlcamt) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunaniıtandalıi Şabelerlı 

SELANİK - ATINA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servial 

İlan Tarifemiz 
Tek sütun santımı ·························· 

Birinci sahile 400 
ikinci ıahile 250 ,, 
Üçüncü ıahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet Zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıracat. 

1 ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
i:;ifade edeceklerdir. Tanı, Yarım 

e çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 
~ir tarife derp{J edilmiştir. 

Son Posta'nın tfcarl iIAnlaruıa 
aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincıhk KolJektlf 81rkeu 
:Ka.branıan.zade Ban 

Ankara caddesi 

.............. -............................................. . 
CEMAL SAHiR 

Bıı alcşıım Kumlı::apı klüp bah1:csinde 

~ Eç HclJ llcnSpEeRS ER 1 
~r~e Paur günü akşıımı Ycdilcule Pınarda 
~1 Proğranı meşhur RAMONA opereti 

ErtuGrul Sadi Tek 
( Halide Pişkin ) 

ittir akile 

Cumart,.ıi Boıtancıda 

KUDRET HELVASI 
vodvil 8 perde 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları 1 
İstanbul komutanlığı birlikleri için ı * 

61,700 kilo ~atlıcan, 6l,_700 kilo ayşe ka. Çatalca müstahkem mevkii bırlikleri 
dın fasulyesı, 14,000 kılo domates, 2309 için 19000 kilo patlıcan, 19000 kilo ay~ 
kilo yeşil sivri biber, 500 kilo bamye sa. kadın fasulyesi, 8500 kilo domates, 1000 
tın alınaca'ktır. Kapalı zarfla ihalesi 

kilo yeşil sivri biber, 2000 kilo bamya sa. 7 / Ağustos/939 Pazartesı günü saat 15.::ıo 

da yapılacaktır. Muhammen tutarları tın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesJ 
mecmuu 11000 liradır. 7/Ağustos/939 Pazartesi günü saat 15 d(' 

İlk teminatı 825 liradır. Şartnamesi yapilacaktır. Muhammen tutarları mec. 
her gün komisyonda görülebilir. İstekli.. muu 3755 liradır. İlk teminatı 282 lirndır 
lerinin ilk teminat makbuz veya mek • Şartnamesi ber{!ün komisyonda görüle. 

tublarile 2490 sayılı kanunun 2.3 mad • bilir. İsteklilerinin ilk teminat makbu2 

dele.rinde yazılı vesikalarlle beraber iha. veya mc'ktublarile 2~90 sayılı kanunun 

le günü ihale saatmden en az bir saat ev. 
veline kadar teklif me'ktublarını Fındık. 

lıda komutanlık satınalma komisyonuna 
verm~leri. (5355) 

2.3 maddelerinde yazılı vesikalarile be. 

raber belli gün ve saatte Fındıklıda Ko. 

mutanJık Satın lma Komisyonuna gel 
meleri. (5356) 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu lıanları 

1 - Tafunin edilen lbedeli cl7.18h lira 
c50> !kuruş olan c35.000> metre pat"ska, 
29/Temmuz/939 tarıhine rastlıyan Cu
mam.esi günü saat 11 de kapaplı zarila 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ilk teminatı cı2ss. lıra c62> ku
ruş olup şartnamesi hergün konıisymld<m 
parasız olara'k alınabilir. 

3 - İstdklilerin 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka
palı teklif mdktublarını en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline !kadar ko
misyon başkanlığına ma'kbuz mukabilin-
de vermeleri. c5055> 

* 12.000 !kilo tutya ibcy.azı 
29.000 lkilo :kristal !bezir 
7.000 !kilo neft 

2.000 kilo kurşun üstilibeç 
9.000 kilo kaba üstübeç 

26.000 kilo sillyen tozu 
40 ikilo glotelin 
4-0 :kilo !helyogen Blau 

1 - Tahmin edilell bedeli (44.320) 1ira 
olan ~arıda cins ve miktarı )azılı 10 
kalem boya mıahemcsi 15/ Ağustos/939 
tarihine raslıyan Salı günü saat 14,30 da 
kapalı zarfla alınmak üzere eksiltmeye 
konulmu~ur. 

2 - İlk teminatı (~324) lira olup şart
namesi hergün komis) ondan 222 kuru§ 
bedel anu!kalbilinde nlmabilir. 

3 - İsteklilerin 24!)0 sayıh kanunun 
tarüaıtı dahilinde tanz"m eddeceı: .. ıeri ka
palı teklif mektu'blannı en geç belli gün 
ve saatten bir saat <'VVeline kad r Ka-

15.000 kilo ham bezir 
1.000 lkilo kayıımnış bczh r 

sınrıpaş~da Puı1unan komisyon 'b <"..tanlı-
ğına venıneleri. (5636) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktan 

Can kurtaran filiıkası 1 aded 

Mufuımmen fiatı 
Lira 

650 

Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 

48 75 
Mektebimize lüzumu olan ve muhammen fiatı, miktar ve muvll'kkat teminatı 

yukarıda yazılı can kurtaran filikasının 9/8/939 arşım'ba günü saat on beşte açık 
eksilrtme su.retile mübayan ve ihalesi ya ı»lacaktır. 

Talihlerin ab'ad ve evsaf ve şartlarını öğrenmdk üzere mekteb ırm.ılhasebeslne 

ve 2490 sayılı kanun.un 2 ve 3 maddelerin delki şart1an haiz olmalan lazım gelen 

eksiltmeye iştirak edeceklerin de y.ukan da yazılı mU\ra'k'.kat teminatlannı İshm

bul Yüksek Melktebler MUhasebeciliği veznesine yatırdıklarını gösterir maklbuz
larile vey.a banka mektublarile ve Ticaret· Odası yeni yıl iıc1g€5:ini hamil ola
raık belli gün ve saatre anektebde müteşdk:kil komisyorıu mahsusuna müracaat-
ları. c550h 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstanbul Levazım 
Amirliği sahn alma komisyonundan 

1 _ 306 çift erkek kolcu fotinile 20 çift kadın lkıolcu iskarpiııinin 14/8/939 Pa-
zal'f.esi güınü saat 10.30 da açı.x eksiltme.bi yapılacaktır. 

2 _ Tasınlanan tutarı 1499 lira 60 lku r-u.ş ve ilk teminatı 113 liradır • 

3 - Şartname ve evsafı komisyonda dır. Göriile'bilir. 

4 _ istdklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzu ve kanuni vesikala

rile lbirlikte Ga1ata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han fkat 2 deki komisyona 
gelmeleri. c5635~ 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Gençdur 

ve arkadaşları 
Bu nkşıım 

Beylerbeyi mele tiyatrosunda 

AZRA il 
Birrabdla baleti • Zengin varyete 

~=====-===========• 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank ŞubeıJ 

Merkezi: Derlha 

Türkiye rubeleri: 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: at. Tütün Gümrüğü 

* Her türlü banka iıi * 
•================= 

~~ÇOCUK HEKiMi ~ ... 

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada bergün saat 15 ten 
sonra Tel: 40127 

Son Posta 
Yevmi. Siyasi, Ha vadi.s ve Halk gatetesı 

Yercbatan, Çatalçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 

ilanlardan mes'uliyet alınma%. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. , ................................................ ... 
: Posta kutusu : 741 İstanbul \ . . ! Telgraf : Son Posta ~ 
• Telef on : 20203 • 
• • "'•··············································'y 



SON POST.t\ 

PARLAK Saçlar ..... 

Yezın go•tericl riyaae altında. parlak ve yumutak .. çlardan 
daha caııp b9' •9Y yoktur 

114• aa QIBBS br.yat"tınl •Urü"U.z. ••Çtanntz parlar ve daha 
aengın bir renle ahr Kumrat aaçlar .. .a:ta kumral. ve eıyah 

.. çıa• ı- fazla aıyah görUnUr Bundan mada, GIBBS brl· 
ıantını .. çtartn•a• lcuvvecıend,rir ve birlblrıne yapı•hrmaz 
Onun aanhO• v• nefl• koku•u dahi •İzi cea.bed•cekt.r 

Yarından itibaren dalmt ••!Açınızdan Q 1 ""B S briyantini 
lataylnlz. 

Veşilköy Tohum İslah istasyonu 
Satınalma Komisyonunda": 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

Motorin 
,. 

~ 150'l0 
Vakum 1000 
Valvalin 300 
Gres yağı 300 
Gazyağı 300 

Benzin 1500 

Talunin bedeli 
Lira Kr. 

1200.00 
410.00 
108.00 
46.50 
45.00 

337.50 

; . 

İ l k teminat 
Lira Kr. 

161.0:l 

1. - Cins, tahmin bdeli ve ilk t4'!minatı yukarıda yazılı 6 kalem müşteil 

madde ve makine yağları 4 Ağustos 19'4:> Cuma günü saat clh de Beyoğlunda 
İstikilal Caddesi 349 sayılı binada Liseler l':r1uhasebecili~inde toplanacak komis. 
yonca açık eksiltme ile satın alınacaktır. • 

2. - Şartnameler hergün adı ~eçep Muhasebecilikte görülebilir. 
3. - 2490 .;ayılı kanun şartlannı haiz isteklilerin belli gün ve saatte vesika 

ve ilk teminatlariyle komisyonda bulunmaları. c53S7 • 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazim Amirliği Sattnalma Komisyonundan 

1 - Deniz vasıtaları için satın alınacak 500 ton lavamarın kıimiirünün 31 /7 / 
939 Pazartesi günü -;aat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

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

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

AÖARAN 
SAÇLARA 

Saç boyalı..n sı. çl.ı rın Hı bit r l nk
lerı ıi hıde ecler. Ter ve yıktm· 
ıııak.ut çıkmaz. daima sı.bıt ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıbht 

saç boyhhırıdır. 
lNG:Llz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - lST ANBUL 

Terin ıslattığı elbise kısa bir za
manda harab olmaya mahkfundur. 
Terkibindeki tuzlu maddelerden 
dolayı ter bilhassa kumaşların ren-

elbiselerinizi, iç çam.:1§ırlarımzı te
re karşı korur. Teri kesmez, sade
ce mecrasını değiştirir. Her ecza -

ne ve itriyat mağazalarında 
bulunur. 

DOKÜM N: 1 

ViLAYETİMİZ 
Memleketi tanıma yolunda tiddetle muhtaç olduğumuz bftyük 
DOKÜMAN eıeri ilk sayısını HATA Y'a basretmiı bulunuyor. 
Bütün uyanık Türkiye halkını bilhassa orta tahsil gençliğini fid
detle alakadar edecek olan bu muazzam eserin ilk aaym Ağua-

tos'un birinci afinG çıkıyor. 

,--------------------------------~ MALİYE VEKALETİ 
ve 

TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: 
5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lu kanun ile 
tedavülden kaldırılması kabul olunan mülga, 

oonınmı CEDliYETi PiYANGOSU 
T ahvillcrinin itibari kıymetleri olan yüz kuruşdan Ttlrkiye iş 

Bankası Şube ve Ajanılan tarafından 1 Ağuıtos 1939 tarihin
den ıtibaren tediyesine başlanacaktır. 

Tediye muamelesi 31. Mayıs. 1940 tarihinde hitam bulacağın
dan hamillerin bu tarihe kadar Banka Şubelerine müracaat 
etmeleri ilin olunur. , ____________________________ ., 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

nazarı dikkatine : 
Avrupada büyük rağbet kazanan Te subaylara 

çok yarayan 3 renkli 

DAiMON 
~skı fen eri gelmiıtir. 

Her yerde DAIMON pillerini ve ampullerirl de ısrerla 
isteyiniz. DAIMON n·erkasın111 dikket ediniz. 


