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Balka:,. Antantı konsegi 
Ağustosta toplanıyor 

Taymis, Yugoslav_rayı. Ant~nttan çıkarmak ~in 
yapılan teşebbuslerın Jtkım ·fsaldığıaı yazıyor 
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Hergün Resimli Makale : - Devamlı eser, devamsız eser .. - Sözün Kısası 
Ka.nunlar ve nıemurlar 

Yazan: Muhittin Bhl'JD 

M ilik:elle1lerle maliye arasındo. 

ötedenberi uzun uzun ibtı1af

lan mucib olagelen bir tak!m maliye for. 
mafüeteriru hem halk'çı. hem de amell. bir 
ruh ile yeni bir kahba dökecek olan bir 
kerıunu, · Büyük Millet Meclisi, müsta -
celiyet bırarile nıznamesme aldı. Tiirk 
mü'k.eEleiile 'lürk maliyesi arasındaki mü. 
nasebctleri büsbütün yerıi ve cümhuriye. 
te Hiyrk bir ruh ne mütalc:t eden bu ka. 
nuın, yakın bir zamanda hayata geçmiıı 

olacaktır. 

Yazı Çolc O/dutu için 
Bugü11 Ko11amatlı 

............................................ -............... .. 
Operatör M. Kemalin 

eşyalarını çalan 
hemşire adliyeye verildi 

Gülhane hastanesinde bir sirkat hiidi • 
sesi vukubulmuş, operatör M. Kem=ıl ö. 
kenin ıhast:anedeki hususi muayene oda .. 
sından birkaç gün e\'vel bazı aliıt ve e .. 
devat ile yemek takımları meçhul b:r kim 
se tarafından çalınmıştır. Bu hadise, ha~ 
tane içinde derhal şuyu bulmuş ve ala .. 
bıda:r~ mesruk eşyayı aramag.a b:ışlaı .. 
mışlardır. Yapılan araştırma hiç bır müs.. 

Kanunun mtizakeresine başl2mldığ1 sı
rada ilk söz alan hatib!er tarabndan da 
işaret edilmiş olduğu veçhi1e bu kanun 
cümhuriyet maüyesinP. şeref verecek bir 
ruh ile meydana getirilmiş olduğu i~ 

Maliye V~ıileti ve hükumet bundan do.. 
layı tıa:kikaten tebrik ve teşekküre la .. 
yıktırlar. 

Tahiat io:mnfara. muhtelif hasletlel" bahpıtnıi~ir. Baz1la:ı Vücude getireceğiniz eserin evve1.l esasına ehP.mmiyc?~ "' bet netice vermem.iş ve sirkat bi~ SJ.r ha. 
•cad ikabiJiyetine malik olarak doğarlr., bazılan doğuıtan riniı, ryı ~ağ!am, devamh, müfid olması.':ll iateylnlz, ami d. linde ka'lmı~ır. 

manda dadı§ görünüfiln de oazı"b olmasına ehemmiyet vr.r:. Diğer taa-aftan, hastaneye her gün yo .. 

Burada kanunun tahliline girişecek de. 
ğiliz. Maksadımız ne kanun hakkmda 
teknik malumat vermeit, ne de fU veya 
bu ndktasına dair bir mulahaza dt>rme • 
yan eylemektir. Bahsetmek istediğimiz 

§ey, kanunun kendisi değil, bunun tat
bikatına aid daha ziyade umumi bapm
dan bazı mülahazalardır. 

ressam, 'ba21la.'1. iBe mimaır, yahud musikitinastırlar. Fakat 
niz, ı.ira karşmm:kı bfl;ıınan evvell eserin dış gorunUıüne ğu:rt getiren ve hastanenin başhem~ ·r~sı .. 

en ziyade {?ÖZÜ çekeıüıer boya ve yaldı.ıs yapanlardır, en bak 1 ,,.__ d ~ ı· · '" ~ ar, onun için ıa ır, onU<llu acaıra a esu ~yme 1111 ae,.e. le sı!kı ibtr surette ahbab olan yogurtçu .. 
b~1;enilen eserler de onlanıı eserleridir, fU kayır.1a ki, .ken. d k · ....... .:-• L..L.. ~-~- olu"' İ'"t• -ar ~..... da ı- ere eserın Uöııuı ~ killli:l.liWln ° ~ - ' ....... - nun siı1cat hadisesine rastlıyan g:ir.lcrde 

'•di=·=ıe=r=ın=in===d=-e.=~==edmn===ıı:::· =de=haya:s::=tl=an==mu=va=kka==ttir=' =· =======g=örii=n=ü=ş==yefı=~•d•iğııC::eı:.·.n.e-=hemah===enk==olına==lı=du:=~-=. -====::mıı:::::mı:::== başhemşirenin arası her nedense açıl .. 
mıştır. 

* Farelere cambazlık 
Değil bugünkü halk dostu, jçtimat ada.. 

ıet meralklısı ve cümhuriyetçi rejim, hat- Yaptıran adam 
ta bundan bir asır evvelki saltanat dev. 

rr ---·---··----"'' 
Hergun bir fıkra 

ri bile, bu topraklar üzerinde yaş1yan in- Yalnız gitme 
:ax:v~=~: 0~~r:i~~~:s::et~:;7~nb~ı~ Kadıköyden lsıcınbula geçecek lri1' 
zami derecede hak ve adalet dairegjnde taşralı bilet gişesine sokulanlann sö!ı-

lediklerine k-ulak veriyordu.. Birinci 
cereyan etmesi için birçok güzqJ kanun. 

yolcu gişedeki memura: 
[ar neşretmiştir. Güzel kanun, iyi niye\ _ lsta.nbu.lıı yalnı? gitme! 
ve iyi kelime bakımından memlr.ketimi. Demişti. İkinci yolctı da ayni şeyi 
mı müdevvenat koleksiyonu kabn oldıığu 
kadar zenginc:Ur. Bununla beraber, haHt söyleyince taıralı dayanamaJı, gı§e-
vasında ha.bıilıktanı ve adaletsizlikten ı,re l'Okuldu: 
dolayı va:k:i olan şikilyetler artmamışsa - Sen onla.nn dedık1crine bakma, 
büe çdk ta eksilıniJ sayılamaz. oona da köyde ikP.n, lıtanbıı.la yo.1.nız 

Neden? Sadece i'J sebebden dolayı ki, gitme, dcmişıerdi. Karıyı da yanı • 

40 bin kellmege 
7000 /nglllz lirası 

Evvelki gün operatbr M. Kemal Öke .. 
ye müracaat eden yoğurtçu, yeknnzarda 
~öve inanılmıyoc-ak kadar bir ihbar.,' 
dıa bulUDıaıTak şöyle demişUr. \ 

•- Hastanenizden çalman aıat ve e .. 1 

devat ile yemek tarkımları, başhemşire ta. 
:raıf:undan çalınmıştır. Bunu ben kf'mdi gö .. ' 
zümle gördüm.> i 

Bu ilıba.r üzerine vak"adan haberdar e.ı 

dilen zaıbıta, başhemşirenin evinde ara~. 
tmn:a yapmış ve çalınan şeyler hakika .' 

fıeın yoğurtçunun ihbarı veçhile bulun J 
muştuT. Hadise hastane dahllindE' büyüX 
bir ıtee&.9iirü mucib olmuştur. 

Başh~ire adliyeye veıilmi~tır. 

Arkadaş kavgası 
cinayetle neticelendi 

en: gilııe1 bir kanun, hayatımıza tatbik ma alıp geldim. Fakat lstanbttldaki 
ee;ı~ r.aman, kc:>ndisind'cn ibeklemeğe 1 güzel karılan gö.,.ilr g6rmez 11~tnız Dün iki arkıad:aş arasında çıkan bir 
haklı dlduğumuz mühim faydaların bü. f gelmediğime bm kere pifmatı o!dıım. kavga, cinayet.le ncticelnmiştir. 
yük m kısmını temin edemediği gibi, bat.. \._ _J Küçülkpazatda Çelebihaydar m ahal .. 
t4 yeni yeni haksızlıklara sebeb olabilir. Tuvaletleri icln lesm~oturan ı:amdi adında biri, arka .ı 
Bu, kanunun kabahati aeğil, tatb1katın S d 18 bl il ~ . 30. )lıbtraat'l Galatalı Arab Kadı1 
lrusurutlur. Bu bakımdan, her kanun, Hene e 70 n k ra , olınakNı. }eri'. mücldet içki içtikten son~ 
tatbik edildiği sırada ruhunun mühim bir arctgHn li ihtiyar Yahudi muharrir Emil Ludwigm y dedH ı. ""· Son derccedll 
kısmını kay:bediyor, demektir. Kanunu Layd Mendl, Fa dızı gene parlanuya bqladı. Şimdi A.1a '\ n btirsf!°r··~iktaŞ saatıfı derhal bıı_::ığını 
bir ta'kım iyi niyetli insanlar, iyi gaye • risteki tn~iliz ae • rikada lbu1unan ve Amorican Weeklw at o~. ~\!tin. Ya · ttelif yeırle-rindeıı 
rere doğru yünimeği kolaylaştıracak bir Seyyar bir InglUz cambazı aıışt1raığı faretinin matbuat Jourınal'da cKrall'ar ve Karde,len isnıi ... o ~aıi Açıko .,·. 
ilet olarak tasarlar ve o maksndla mey - farelere türlü türlü cambazlıklnr yaptır. ataşesinin kansı • alhnda,.Vin.dsor di.ikünün krallığı Ue ye. V an en polisler, Ham. 
dana getirirler. Fakat, bu kanun tatbike. ımalota, hünerlerini halka göstermektedir. dır. Sosyetesi, dun ni krolın hayatlarını yazan Ludwige 40 diyi barsaklaıı u• ~!!~"':J·ümlilş ve kan. 
diliıı'ken ayni ihtimam gösterilmiyecck o. Bu oyuncu f.areler, jplere tım1anmakta, yanın en meşhur bin !relimelik eseri jçin 7 bin İngi!iz lirası lar içinde bulmuşlar ve cankurtaran ara. 
1~ onunla temin edilecek istifnderun takla atmakta. kuyna kuyruğa verPrek simalanmn uğra _ tcl.if ücreti verilmJştir. bası1c Cenrahpaşn hastanesine kaldırmıı 
büyü'k bir kısnu kaybolur. Bunun için. dönme dolab gibi dönmekt{' ve scyırcaeri ğıdı!.". Vindsor dü !ardır. 
memlekette hak ve adaleti en geniş bir kabfkahadan kınp geçirmektedirler. ıesinin en sami - /ngiliz kadınları ile er/cekleri 
mçn ile her tarafa yaymak ıa21m gel _ mi dostudur. Bir ve evlerin mevlcii mese/eşi 
eliği mrnan, sade güzel kanunların ya • Nevgorkta garlb bir çok prensler, clip - Unkapanı ile Eminönü 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

pılı.p hayata atılması kifayet etmez, bel. lomatlar onun mu 
ki de bunlann yüksek duygulu bir bilgi, hırsızlık davası hitinde bulunmak. 

zekA ve adalet fUUru ile tatbik edilm~ N~ çok garib bir hırsızlık vak'a tan hoşlanırlar. 
lcab eder. BI olmuştur. Siyah gözlük takan ve elle.. Aslında bir ak -
~u ~dan d~ :anzimat devrinden.. rinde birer rovelvtt buluııan üç hayood tris, ayni .zaman • 

beri gelip geçen b11tiın hükUmetler, ka _ bir dü'kkin.a girerek, beşi kadın, be§i er- da dahnt tezylna\ 
nunlaırı. tatbb ~ur olanlat'a pek gti. hJ1t olı:na'lc 1imre on müfteriyi tehdidle, mütehassısı olnı. 
zel emırler vennliler ve faydalı tavsi • duvara dayandırdıktan sonra veznede"ki Madam Mcr.dl tu. 
ıy~crde bulunmuşlard~. Fakat, buna on 1b1n lira kadar rutan parayı alm!Jlar • valetlc!ri içiı. ae • 
ragmerı gene şııdyet devam etm:ş. gene • . . nede 18 bin lira 
halklıa devlet arasında ihtilaflardan içti. dr. Bu sradS. ıçenye blr genç kız gir - harcar. Her aabah 
nahın çaresi bulunamanı~tlr. miş, hııydudl;a.rd.an biri tabancasını ona jimnastik yapar 

Niçin? Çiinld1 her memur, ekseriyetle doğru ~ clwnıldama.. çantanı u- ve 70 ya~ında ol • 
bu ikmıurılann. emir ve tavsiyelerin icab. mt> diye haykrrmıftır. Kız itaat et:ınif, masına rağmen re. 
!arını tamamen yerine getirmemiştir. fabt iş en.mak i~ bu dükkana uğra .. simde gördüğü • * dı~nı mırıldanınca baydud, kızm çant-a. nUz gibi başının flı 

Şu halde, her ıey netice itibarile me _ smı geri vermiş, O.ıteUk 100 lira da pa.ra t\j.nde durur. 68 va 
munm idrll'k kabiliyetine, nilgi k:.:vvetı _ uzatarak: ıın<b yüzmek öğ • 
ne ve bıThama hak ve adalet şuuruna ve - Aldırma hemşire •• Bu da geçE:-r. He. renmiş. Busıün bi.. 
~icdaaı:ıına .dayanıyor. Bu vatanı seven le sen 1buradan bir sıvış, ki başımın beU le Avrupanın en 
bir memu.r, onda hak ve adaletin en lcuv. gelmiştir.! demiftir. Zabıta haydudlan a. §1~ en iyi giyinen 
vetli bir hüJdmranhkla hüküm sürme _ ımnıaktadır. kadırudır. 

~ yapılan bir tetkik: netice _ 
sinde, İngiliz bdınl&nnm ekaerisinin, arasında 700 bina 
cadde üstler.kıdeki 8'\"lel'de, gilrültüsü istinılak edilecek 
çok olen yerlerde oturmayı terdh ettik.. Unkıapaını ne Eminönü arasında yedi 
Ieri; sdkalk içlerinde gelip geçenleri nis • yüz ı>aıva bina istımlak edilecektır. ts .. 
beten az o18n yerle.--e rağbet gösternıe _ tim.lak edilecek binaların yerlerinde yol. 
~erim; edteiklerln ise başlarım din _ br :açı'Paeak, arsalan modem binalaT 
leındi:rrnek taygusile daha ziyade sokak yapacaı'klaraı satılacaktır. İstimlak edJle. 
: .... ~~ .. bulunm evi . :.J-.:ı!kl . 1 cek binalairln tesbitine geçilmişbr. Me -1 
.......,..; • .,,"""'" en a,,u:w en an a • afi· . k D h.ll V k.l _,_,.,. . n ı umumıye ararı a ı ye e a e ,. 
ıUIU.u.,,.ır. tinden gelince istimlake geçilecektir. 

Doktor Freud'u /ngiliz 
yapmak istiyorlar 

Bayıhp yere dOfen bir hamahn 
hafı demire çarpt. 

Dolmabahçede oturan Melek adJnda bt 
Yahucli olduğu için Viyan.adan çıka.. ıri hamallık yaptı~ı sırada bayılarak yere 

?'ak Loındrad:a yerleşnlıı bulunan ruhiya.t düşmüş başı demire rasthyarak yaralan, 
Alimi ddlctor Freudu İngiliz tebaası yap. mıştır. 
malk üzere tehirde blr temayül baı atös • Yaralının müd'.avatı yapılmıştır. ·-··-··················-·································· ter:mişti.r • .Pek yakında bu hususta hükıl-

mete müracaat edilecek.tir. 
TAKViM 

TEMMUZ irini istemekle mükelleftir. Eğer, kanun.. 
fan ta'tibik etmekte.11 ibaret olan vazife _ 

~' memur hakki le ifa edecek o hırsa 
1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI Rumi IODe 

uoa 8 Arııbl .... 
ııss 

ve viodaaum bu adalet ölçı.isiınde en ha~. 
11ııs tm- tErazi haline getJrmiş bulunursa 
o 7.ameal, az veya çok farkla, her kanun 
lylc!r. Afcsi takdirde hiç bir :tanun bize 
istediğim.iz .iyi neticeleri vermeğe muvaf. 
fak~. 

Hülrulnet •ctareıeri kanunları istedik • 
leri kadar- dltkatle hazırlasın, devlet te 
meırn1ebte ı.t.ed1li kadar iyi bir nizam, 
,.obek bir adalet temin edecek bir re • 
Jlm kurmıya çalıpın, eler memurlar da • (Devamı 10 uncu sayfada) 

1hracat itleri ile meşgu'I olan bir tüccar tstanbulda ne 
kadar çorao ESiQai varsa hepsi.tü de topuy<1rak Almanyaya 
yo'Damış. Gazeteler: 

- Beher kilosu 35 hıruş üzerinden ıatılöı. diyorlar. 
Bi:- mecliste kooUfUyorlardı. Aniıyauıardan bırisi : 

- Eski ç-orıbm MIJesi 1 kuruşa gel~, diye hes:ı.b etti. 
Dcinc8 de flmU s6yledi: 

- TJ<.-uz yahud pahak demeden evveı şunu düşün:in~z: 
Avrupa fabrikası bu eski çorahlan müzıeye yo~lamal.t 

için sırtın ıa1mış deği!dir, mükemmel yrkıyacak. §İmiknıan 

te:-temiz yapacak, sonaıa iplik haline p,etiırecek, biraz yün, 

biraz da pamuk, her hs:l<Ie Al:rnanyadla pek makbul bir ip. 

tidaf madde olduğu içaı bunlardan mükemmel: yepyeni ço. 

rab!ar yapacak ve be.berini 150 kuruş!\ satıimak üzere İs. 

tanbula yollıyaca-ktır. Nitekim fbndJ ayağınızda gördüğüm 
çorab da, bundar.. evvel görulerilen partmin kalıp dı>ğif!i • 
re:-ek iburaya gelmiş nümunelerinden birid:r. 
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SON POSTA 

ingiliz - Rus 
gOrOşmeleri 

h b. . I Bulgar Başvekı· ıı· Paris 7 (A.A.) - s.,n sovyet teklif _ Çl•n •Japon ar ını.n 
1 

lerineİngütereveFransahükumetlerita 
rafından verilecek cevab ha~ında Lon. B imden ayn idi dro il• Patis arasında derhal bôr itiliif ikinci ylldOnümü er .. . ~:ı.:ı:~:sı!:~o::ır~~l~~n:~~~ 

E' 
e Moskova müzakereleri 

yürüyor mu? 

Tokyoda lngiliz sefarethanesi önünde nümayişler 
yapıldı, lngilterenio Asyadan çekilmesi istenildi 

Yazan· Selim Ragıp Emeç 

Müzakerelerin musbet bır Mos'kovayıa gönderilmiş olan bu ce\•abın C t irkaç zamandanberi üzücü biı 
/ metnini tevdi et.mişlerdir. mı::mı.zlık i'rinde devam eden 

net:ce vermedigi an/aşı ıyor Diplomatik mah!ellerde söylendiğine Moskovadaki karşılıklı yardım misakma 

d b·ı göre İngiliz ve Fransız mümessillerine u. aid müzakerelerin bir hayii terakki etti -Londra 7 (Hususi) - Berlin en 1 - d b k 
mı.ımi bir pakt akdi hususun a muta 1 ğini bildiren haberler geliyor. Hatta, bu Tokvo 7 (A.A.) - Çin harbinin i -ı le gelmediğini beyan etmiştir. dirıliyor: . . ikalmak ~çin son bir teşebbüste bulun - müza'kerelerin nihai safhaya d&hil oldu. 

kinci i·ıtdönümü, Japon yada ve Çinin Alman~ ile Sovyetle~ Bir!i!ii. ara ~ Bulgar Başv~kili Köseivanof u~ ~· ~ m.ı: imkiinını vermek üzere Sovyet tnlcb ğunu !cıydedeo ajans telgrnOarı dahi g<L 
işgal altında bulunan kısımlarında sında tıcan veya ıktısadı bır ı~ılaf ak yareti ve sıyası temasları ~n~ eımı~ lerıni is'af eden birkaç formül bulunmuş. ze çarpıyor. Hatta, kat'i anlaşmanın önü. 
cşarki Asyadaki yeni nizam• lehinde dedileceğine dair dolaşan şayıalar hak tir. Başvekil, bu akşam Mum~ yolı - tur. müzdclti haftalar içinde parafe edilccc>~i-
yapılan tezahüratla tes'id edilmiştir. kında Başvekil, bu iki mem~eket. a:a - le memlekethıe avdet e~mektedır. ni ümid edenler dani mevcuddur. Bu ü _ 

Tokyo şehir meclisi, İngiltere sefiri sında böyle bir itilaf akdedılmesı ıh - Köseivanof ile fon Rıbbentrop ~ra - Parti MUfetfİşlerİ midin hasıl oLmasında\ı:i saik, Sovy~t .aus. 
ne, in~ıU.ereyi Çan-Kay Şek rejimine timali olmadığını, hele siyasi bir an - sında cereyan eden görüşmeler, bılha~ yanın son yaptığı mukabil te~ lıfc karşı 
yardım siyasetinden vazgeçmeğe da - laşma akdinin hiç mevzuu bahsola - sa iktısadi mahiyette olmuştur. Maa vazifelerine başhyorlar İngiltere ne Fransanın hazırıadıkları muh 
vet eden bir karar sureti tevdi etmiş- mıyacağını söylemiştir. haza, Do'brice ve Makedonya mesclele- telif fonnülleri ihtiva ederı ce\'abdtr. 

tir. Fransazlarla Japonlar arasında ri de mevzuu bahsedilmişti~- . t' Ankara 7 (A.A.) _ c. H. Partisi - Maıamafih müzakereler bir hayli zaman -
Japon vatanperverleri birliği azası, hir hadise . . Bulgar BaşvekiJinin Berlın .zıynre 1 nin memleketin umumi hayatmda ta- danberi cereyan ettiği Vf! mevzu~ d bır 

fngiltere sefor-etanesinin önünde nü - Şanghay 1 (A.A.) - Domeı a]tmsı münasebetile bu <akş~~- ncşredılen re~ kib ettiği yüksek rnaksad ve gayele - hayü çetm olduğu için. bugünden yarı • 
mayiş vapmtştır. Nümayişçiler üzer - bildiriyor: .. mi tebliğ, cyapılan goruşmelerde. u~u rin tahakk"Ukunu temin ve Parti ve na bir anlaşmanm temin olunabilecegi:ıe
lerinde: Hankeu'daki Fransız imtiyaz bolge - mi vaziyetin ve iki. meml~keti ala - Halkevi faaliyetlerini tezyid emelile inaınınak, biraz safderunluk olur. So\•yct 

cİngilizler Asya kıt'asından çıkma- si hududunda Fransız makamları har- kadar eden meselelerın bahıs mevzuu Partinin ıbütün teşkil ve tesislerini mer Rusya için Baltık sahillerinin emniyeti, ha 
lıdır.• ibaresi yazılı levhalar taşımakta bin ikinci yılını tes'id etmek üzere ne· edildiğini» bildirmekte ve bu görüş : kezin sıkı bir kontrolu ve devamlı bir yati bir ehemmiyeti haiz gorünmekt~dır. 
idiler. birden geçmek istiyen bir alayın geç- melerde cİki memleketin. gerek ke,ndı rehberliği altında bulunmasını: temin Bu devletin kamıattnc gore, Estonya, J .e. 

Japon Bnsvekilinin sözleri mesiııe mani olmuşlardur. 100 kadar aralarında gerek İtalya ibl:.
1
olednne:nd:s; esasını kabul eden beşinci Büyük Ku- tonya ve Finlandiya devletler •. dcmokra. 

Tokyo 7 (A.A.J - Başvekil Hiramu Fransız deniz askeri karaya çıkmış ve nevi münasebetlere teka u . • rultay Parti nizamnamesine koyduğu tik devletlerin garanti snha::.ı içine girme. 
na. ~azetecilere beynelmilel vaziyet mitralyözleri ateş vaziyetine koymuş- Iuk zihniyetinin hakim oldu~;ınu.,. ıla- hükümle Parti müfettişlikleri ihdas ey lidirler. A'mma ısterlerse bu devletler, 
hakkında mühim beyanatta bulunmuş tur. ve eylemektedir. Resmi teblıg, ~ulg~- !emiş bulunmaktadır. bugün olduğu gibi böyle bir ga~antiy• is.. 

tur. Hadise ancak Fransız ve Japon as - ristanı cAvrupanın cenubunda bır :u- Bu hükme öre memleket 
20 

teftiş tememekte ve buyuk devletlerın arasın~ Hi.ıkıimet reisi, ezcümle, mazide ol- keri makamları arasında müzakereler zam unsuru olarak tavsif etmekte ve t k g lm h t ka da çıkacak olan bir hnrbde mutlak su.et-
duğu gibi şimdi de nntikomintern pak- den sonra halledilmiş ise de Japon as- cİki memleket arasındaki münasc~et- mm a .. afsıtnt~. atyrı. ışd~le . er m~fn a - te bitaraf kala,.akbrı"'th ısrar etsinler, 

k 1 · Fr b··1 · · ka şısında · r · de 1z - nın mu e ı~ı ayın e ı mış, vazı e ve • . . tın takviyec;ini istihdaf eden Japonya- er erı ansız o gesının r Ieri inkişaf ettirmek nıye mı> l"h' tl . .. t tar t 
1 

hatta, gelen haberlere umumıyetle ınan-
nın c;iyac;etinde hiçbir değişiklik husu- harb vaziyetinde yer almışlardır. har eylemektedir. . . 6~ ~ ıre ~rı los eren una name e - mak caiz ise, s vv I< , ·a dah'.1 ı:eri gi .. 

Hariciye ve Ticaret 
Ve~illeri bugun Mecliste 

izahat verecekler 

Bir ay içinde tek bir 
suç işlenmiyen 
bir kazamız 

Köseivanof'un ziyaretmın de:hal rını .~ m~ ~r ır. .. . derck, bu üç mr...,• '
0 

• rr<'vcud iç ni-
kendisini gösterecek mühi~ ~:. rnus - Mufcttı.ş.er, bugunler~e mı~taknla - zamı bozacak bir nasyonal sosyaliun ırn. 
bet neticelere varmadan bıttıgı nnla- rına hareket ederek vazıfelenne başlı- rekcti dahi demoKr.ıt oc' letıerin muda -
şılmaktadır. yacaklardır. halesini davet etmeli ve bu yüzden Al -

Tesbit edilen talimata göre, müfet - manyanın mütec-aviıli i kabul olur.malı. 
tişler senede en az altı ay mıntakala - d~r. Meselenin zorluğu burad9. değiWr. 
rında bulunacaklar ve bütün teşkilat İngiltere iLe Fransa, Su, J C' Rusya ılc he. 
kademelerini gene senede en az iki de raber mesela Pclemenk gıbi, ts .. 
fa tefti§ etmiş olacaklardır. viçre gibi memieketleri garanti e. 

Suriye Cümhurreisi 
istifa etti 

Ankarn 7 (Hususi) - Parti müsta
kil grupu reis v-ckili Ali Rana Tarha
mn harici siyaset ve harici ticaretimiz 
hak'kındaki sual takririne Hariciye ve 
Ticaret \~ekfüeri eevab vere~kler -
dir. 

İzmir 7 (A.A.) -- Haziran ayı içinde 
Kaırıaburun kazası da.1ıi1inde hiç bir za -
bıta valk'ası olmadığı ve tek bir ~uç bile 

işlenmediği gelen resmi raporlardan an -
l~ılnuştır. · 

şam 1 (Hususi) - Suriye cumhur- Mısır Hariciye 
reisi Haşim Bey Attassi, Fransanın son 

dcceklerdir. Halbuki gerek İsviçre, g<' • 
rek Felem~nk bugiin12 kadal' Sovyet hii. 
kfunetinı t:ınımış değıllerdir. Kend!~ilc 
siyasi münasebeti oimwan devlrtlcrin bu 
devlet ta.rafından bir tehlike vulruundl 
temin edilmeleri de umumiyetle bir hayli 
garib görünen l.Jir mcsekdir. 

defa Suriye hakkında ittihaz ettiği ba Nazırı Belgradda 
K d zı idari tedbirlerden ve Suriye - Fran-İ giliz askeri heyeti asırga an zarar sa anlaşmasının tasdiksiz bırakıldığın- Belgrad 1 - Mısır hariciye nazırı 

Ç 1 d dan dolayı istifa etmiştir. Yahya Paşa, bu sabah saat 9,30 da Bel anakkaleden . • gören ere yar ım d d d grada gelerek, saat 10,30 da Ba.~vekil 
,.rnıe d·ı· Mançuko hu u un a Çvetkoviç tarafından kabul edilmiş -

Bütün bu muhtelit i ler. eldt>kı mr·v • 
zuu iidcta içinden ~·ıkılmnz bir hale snk -' 
muştur. Şaycd. elde edildi~ k·ıy'lolunan 
muvaffakiyet tahakkuk cdrcck rlursa, 
bunun pek ehemm:yetli bir adım oldu . 
ğunu ıknbul etmek lıizımdır. Çünki.ı çek 
çetrefil bir vaziyetin pürüzlerden ay:k • 
lanmış olması demektir. 

~e 1 (Hususi) "'i ıle1 -·1,: 8 1 IJOf . 1 tir 

umdun riyasetin · ... • ~ yeni çarpışma ar . . ~e saat 21 de Y.nhya Paşa, Mark,o-""'t· K t • ~ , saat ka. - .. .ızmiı: 8 (A.A.) - Kemalpaşa kaza- d K 
1 

t h f k t ı~ 
1 

oca epe mut <!il nı bas; _se . k Lond'Jıa 7 (Hususi) _ Tokyodan bildı.. vıç tarafın an ra ıye mu a ız ı a-
7.e go.tdiı-, komut· • sc::ı-f"lı'i -·J ıda 30 Hazıran Cuma akşamı vu u M ~ 1 b·t hf li d f. ·1 

" nu-: r:. r.ildiğine göre son günler zarfında ! ogo - sı za ı anı rna e n e şere ıne V<'rı en rafından knrşıland~~'-0 . 1builan dqlu ve ~sırganırn zar~rJarmı Mançu hududunda yeni çarpışmalar ol - bir ziyafette hazır bulunmuştur. 
MisaGrleıinıiz ~~'.. -..lP.r:f mahfel _ mahallinde tetkık eden komısyonun muştur. 

de bir ziyafet v1:nı.:u. liayet samimi bir hazırladığı resmi rapora göre, zarar • --. ---fi-.---.-.. -- · d Bir çocuk boğulmak Üzere 
hava içeri:>hıde cereyan ede--ı ziyafeti mü- nisbeti Kemalpaşa rnerkıezinde yüzde Hıtlerın say yesı uzerı~ ~ iken kurtarıldı 
~b Çanakkaleden aynldılnr. 70, Armudlu köyünde yüzde 80, Oren tayyare uçu~ları menedı!dı 

Esasen birksç günde-nberi hcyn~lmilel 
vn7.iyctte hissolumıt gibi olan yumu -
şa!Jdığı da, bu neticeyn atfetmek icab eder. 
Da.nzigde yapılan h~ımmnlı hazırlık!Lırl:ı 

Habeşistanda harekat 
devam ediyor 

.. .. .. 40 A a • ıkızılca köyün Berlin 7 (Hususı) - Hav~ nezarctının 
koyunde yuzde ' ş g .. d neşrettiği bir tamim mucibince, Hn lcrin 
de yüz.de 95, Yukarı Kızılcada. yuz e sa) {iyesi olan Berhtcsgaden ve bütlin 
85, Ansızcada yüzde 80, Yenmış, Aka mülhakatı üzerinde tayyare uçuşları ya. 
lan ve Ekmeksiz köylerinde yüzde 100 sak edilmiştir. 

. Roma 7 (A.A.) -"Neşred~len bir teb _ dür. Ba. ve zeytinlerin gelecek sene - Bu yasağı~ sebebi Bitlerin istirohntini 
liğde bildirildiğine gore Haz.ıran ayında d ki g . kabili·yetleri de mühim temin et.ınekt&r. Jer c venm _______ ....._ __ 

~:a!dir~an!aırB ın. rdHa~~tanb~ta~l· 2zayinftı 25 miktarda azalmıştır. Zarar gören bal- 5 ·ınşaat ı·şcı·sı· bı'r 11.ışı . unıa an ... za ı ı t'? ne ~r ten- mt dun n yapılma-
kil h 'C'kctleri esnasında öldili-tllınuştür. ka icab eden aza yar ı_ 

21 ubit ve nefer de hastalık ve kaza ne. Sl için kaymakamlıkça tedbırler alın - binanın 4 Uncu katından 
ticesinde ölmüştür. maktadır. 

[ Milli Şefin Oğlu askeri kampta ) 
dUşUp yaralandılar 

Bu sabah saat 8,30 da Nişantaşında 
bir kaza olmuş, bir inşaatta çalışan beş 
amelenin iş gördükleri bir iskele yıkı
larak amelelerin beşi de muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanmışlardır. 
Nişantaşında V!lli konağı caddesinde 

Güzel bahçe sokağında Hiccar İbrahim 
Erdinin yaptırmakta olduğı.1 apartıma
run dördüncü katına )mrulcLTl iskele 
nin üzerinde çalışan Kigıh Hasan, Ter
canlı Cafer, İnebolulu Satı- Erzincanlı 
Hüseyin ve Tercanlı Hasan dördüncu 
cü kattan yere düşmüşlerdir. 

Bu sukut neticesinde Kigılı Basanın 
muhtelif yerleri ezilmiş, Caferin kolu 
İnebolulu Satının beli kırılmış, Erzin
canlı Hüseyin ile Tercanlı Hasan da 
muhtelif yerletinden yaralanm1şlardır. 

HA<.iise derhal zabıtaya ve imdadı 
sıhhf teşkilatına bildirilmiş ve yaralı
lar imdadı sıhhi otomobilile Beyoğlu 
zükUr hastanesine kaldmlmışlardır. 

Yaralılardan Kigili Hasan ile İnebo
lulu Satinin sıhhi vaziyeti tehlikelidir. 
Zabıta hadise hakkında tahkikata baş
lamıştır. 

Defterdarda 22 numarada oturan, ara - şehrin adeta mtis'-ahkrm bir mPvki ha _ 
bacılar katibi Ri•atin oğlu 1l ynşmda linc getirilmekte olma.<>ile bu umumi V•t

Mchmcd Floryada denize girmiştir. Meh- muşaklık arasınd..ı telii kabul etıniy.;ın hir 
med yüzme bilmediğindon boğulm:ık üze. ..ıddiyct varsa da bunu da, içinde ya _ 
l1<' iken etraftan yetişiierek kurtarılm1ş. şanılinn zamanın anomalısinc hamletmek 
tır. Çocuk fazla su yuttuğundan baysın doğru olur. Siya3etin mantığı, bir i~:ıg'ıJi 
bir halde Gurebl hastanesine kltldırıl - mantığıdır kıi kolay kolay ona akıl, slr 
mıştır: erdirilemez. - Selim Ragıp Emeç 
······························································································································ 

Sabahtan Sabaha 

Ne eğlendik, ne eğlendik! 
Pazartesi gı.inleri gaz~te!cr şöyle havadisler verirler: 
- Dün .floryaya yirmi bin kişi gitmiştir. Boğaza kırk bin kişi laiırumştır. 

Adalara on bir. yolct. gitmiştir. 

Bu raamlar Pazar günü eğlenmek için şehirden çık.an İstanbullular: ifa. 
de eder. 

Florya plajında toplanan yirmi bin :ıüfusurı a-ncak ~ yıiz metrelik bir 
sahada nasıl banyo erup eğlMldiklerini anlıamak müşklildür. Fakat ertesi 
gün oraya gidenler b~tün plPJın bir gübre yığını haline geldiiiru ıörüncı 
ibir gün evvelki alem.in OC oldU~'JnU <mlam.akta gecikmezJec. 

Pazar akşamları noğazdan donen Yapurl'an görüyorum. Pıtrak 191>9 innn 
dolu. Bunlar gect? yar.Jarına doğru kant.er içinde evlerine d6ndükleri ıa -
rnan muhakkak: 

- Oh, ne eğlendik. ne e~lendik' diyodar. 
Bu gezintilerin C'ğlen<X? mi, i~ken ce mi olduğunu henüz kavnyamadık. 1',L 

kat şehir iıayatın<lan bunalıp kır, dağ ve deniz havası almak ihtiyacınia 
olanlar bu bir günlü:C gezintinin !>ir haftalık çalışmadan daha yorucu C'ldu. 
ğunu albet te hisseruyorla!". Getmek. tıavıa ıalmak ihtiyacını bu şckild! tatmiu 
edecek yerde vazife ve mesleklerine göre a1e sahibleri yıl1tk istirahat bat. 
tafaTindan istifaae etseler ve birkaç haftalık toplu istirahat yapare'k dinlen. 
selcr olmaz mı? Bu Avrupada her mevsim birçok istikamellet·e, vapur, 
tren, otokar seyahatle::'\ tertib edili:. Ve her sınıf halk yıllık tatiliınde bu ge. 
zintilerden istifade eder. Bi:r!de De nizyolları idaresi, Dev Jet Demiryollan 
idaresi böyie seyahatle.'\· yaJ,>abilirler. Böyle seyahatlerde herke6in yeri ha
zmttr. Gün1eri programa tabidir. Hit lbir düşünesi olmadan gez.er, etı.-. 
ltiraf ede!.im ki eğrenmenin, germenin w üılenmen.in de henüz aceıaWJll. 

~IUILu. Calud 



4 Sayfa 

• 
imar işleri sahası 
gittikçe· genişliyor 

işleri çoğalan imar müdürlüğü kadrosuna yeniden 
mühendisler alınacak, bu suretle mühendislerimizden 

şehircilik mütehassısları yetiştirilecek 

İmar iş!erj, sahasını gittikçe gı?nişlet -ı P.rostla çalışacak ve .tafsilit plAnlırm
tiği için imar işleri müdürlüğünün me - da mü~hassısa yardım edecek muhendis.. 
saisi o ~bette artmaktadır. Açılacak yol lerin Tüaık mühendisleri arasından ıeçil
~e meydanlann haritalarını çizmek, taf. mesme kıarar verilmiştir. Bu s-...ıretle l'r.:ıst 
lllat planlıarile meşgul olmak üzere ye _ la beraber çalışacak mühendis ve mi -
niden mühendis ve mimarlara lüzum hA. m.arlEIT bil8.harc bu işi mütahassısı ola -
nl olma'ktıadır. İşler genişledikçe imar mü calklardır. Böylece mühendislerimiz nra
ctüdüğü:n.e yeniden: mühendisler alına _ ınnsa yol meyda~ stad, bahçe mütehas.. 
oaktır. Yeni mühendislerin bilhassa ha _ sıslıan yetişecektir. 
rita mühendisi olmasına dikkat edilecek.. İstaaıbulla beraber diğer şehirlerimi -
tıir. 

Evvelce verilen bir karara giJre fe. 
brcillk mütehassıs. P~tla berabr ıe
Wr p:tanuım detaylarını hazırlamak fize
rıe Dti ean.ebl mütehassıs getirilecekti. Bu 
karar .bir takım itirazlara yol açtığı i~ln. 
bilahaıre değiştirilmiştir. 

Mateferrllı: 

Beynelmilel flmendlfer konteranaı 
hazırlıkları 

Beynelrunilel şimendifer konferansının 
~lı1lde fehrimizdıe toplanacağını yaz _ 
aıı§t:tk. Devlet Demiryollarından bir mu. 
rahhas dün belediyeye ge!mift bu hu _ 
rustadd hazırJikla.r etrafında alAkadar • 
IRırla lronu§Inuştu.r. 

BOmrDk Muhafaza Umum Komutanı 

zin imar plAnlannda.n milbim bir kısmı, 

stadlarmd'an birçoğu. ecnebi mütehaSS1s
la.ro yaptırılmaktadır. İleride buna lü _ 

zum hAsıl olmıyacak, her türlü imar faa. 

ni~ ile Türk mühendis ve . mimarları 

meşgu1 olaca.kla.rdıl". 

Şehir işleri: 

Vall liman ı,ıarl hakkında 

malOmat aldı 
Dün vıali ve belediye reisi doktor Ltltfi 

Kırdan, liman umum müdurü Rauft 
Manyası ziyaret etmiştir. 

Bu ziyarette, İstanbul limanının. ik -
tısadi faaliyetinin inkişa!ı için, ittihazı 

icat eden bazı tedbirler etralmda 'konu -
şulmuştur. 

Ankaraya gitti Bilhassa, müstakbel şehir planının tat-
Trakya ve Çanakkalecte ~bul mu- biki sn-aısındaı limanın nerede yapılaca~ı 

hataa;a gümrük başmüdürü Hasan Kob- mevzuu etrafında ve Umanın bugilnkü 
•le beınııber te~ bu.kınan güm _ vaziyetine müteallik bazı meseleler hak

kında Raufi Manyas, valiye izahat ver • 
ril!lcler muhafaza genel komutanı Tüm- ·.,+;,,. ...__ __ ,_ mı!i-· ,eneral .umınim Liltfi Karapınarm ,ehd. 
mize geldiğini yazmııtık. AtatOrk k8prOsDne deşenen · 

raylar ankDIDyor 

SON POSTA: 

Başvekilin 
istanbula cevabı 

Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İdarelerinin belediyeye devri 
millıaı)ebetite Başvekil Refik 
Saydamdan şu telgraf alıtnmış

tır: 

Dr. L\ltfi Kırdar 

Vali ve Belediye Reısl 
İstanbul 

:Ellektrik, Tramvay ve Tünel 
Şirketlerin.in İstanbul Belediye
ıine devri münasebetile İstanbul 
şehrinin hakkundaJ gösterdiği sa
mimt hislerden dolayı teşekkür 
eder, gözlerinizden öperim. 

Başvekil 

Dr. Refik Sayda 

Don Yenikapıda feci 
bir tren k·azası oldu 
Bir kondüktör vagon 
tekerlekleri altında 
parçalanarak öldü 

Dün öğle üzeri Yenikapı şimendifer is
tasyonunda çok feci bir kaza olmu~. bir 
kondüktör vagonların tekerlekleri altm
da paırçalanara'.k öım:.iştür. 

Saat on birde Sirkeciden hareket eden 
26 numaralı katar Yenikapı ıstasyomına 
geldiği sırada trenin içinde bulunan kon.. 
düktör Hayrullah tren henüz . istasyon 
yapmadan yere atlamak istem.iş ise de 
vagonun basamaklarını in~rken iki va -
gon arasına düşmüştür. Hayrull:ıhın İ:\
fası tekeıılekle.rin altma rastlamış ve giiv 
desinden ayrılınıştıT. 

Dün, Tümgeneral: İbrahim LQtfi Kara
pmar, Ahkaraya müteveccihen haırekd 
et:ınişti:r. 

Bu feci kaza, hiç bir kimse tarafından 
~kedı1memiştir. Tren istasyon yaparak 
yolcular inmiş ve tam ha0reket edeceği 
sırada tekerleklerin altındaki kanlar, vil. 
cud halk taırafındım görülmüştür. Kafası 

Şişhane ile Galata arasındaki J'..'.>hın ve vücudü ayn ayn tren altıncian çıka -
meyli yüzde altı, Azabkapı ile Şişhane ınlan cesedin. kondüktör Hayrullaha aid 
ar~ndaki yo1'un meyli yüzd~ sekiz (l}du- olduğu gönilmüştür. 
ğu için, bu yollaırdan tramvay geçemiyt:- v-A ··bet . ··dd · · · N Deniz işleri: 

Tırhan vapuru Çartamba aOnD geliyor 

~ya no çı mu eıumumı'.>l eca. 
ce'ktir. Belediye Atatürk kö_?r~süne dö - ti Kütükçüoğlu eı koymuş, adliye tabibi 
şen.en tramvay raylarını sok1.urmekte - Enver Koaran cesedi muayene etr.ıiştir. 
dir. Vıa:k'a mahallinde bcl'ediye fen heyetinden Almanyada sürat tecrübeleri yapılan 

13.96 mil yaptığı anlaşılan Etrüsk tipi 
vapurların ikincisi olan Tırhamn mern 
leketimize gelmek üzere yola çıktığı
nı yazmıştık. 

Vafi Bakırkay kazaaı yollarını Fethmtin iştil'akı1c bit keşif yııpılmış, bu.. 
teftl9 etti nu müteakib saat 12 de trenin seyrine 

VaLi ve beldlye reisi LOtfi Kırdar dün müsaade edilerek münakalatın inkıtaa 
Bakırköy kazası dahilis...-ieki yollan tet- uğramaması temin edilmiştir. 

Tırhan vapuru önümüzdeki Çarşam
ba gün.O. şehrimiııe gelmiş bulunacak
tır. 

kik~· Tahkikat neticesinde hadisenin bir 
Nahiye mDdOrlerl belediye ı,ıerile ınm'ulu oTmadığı VP. kondüktörün bıt ka. 

yakından ma,gul olacaklar zasya kuTban gittiği anlaşılmıştır. 

Be,yOz lnalliz aayyahı geliyor 

Ağustosun üçünde Marlcopulo va -
puru 500 İngiliz seyyahı ile 19hrlml
ze gelecek, seyyahlar buradan Bursa 
Ye Çanakkaleye gideceklerdir. 

Vi1Ayet nahı)'e müdürleri dün beledi -
yede top16llIIlıJlardır. Toplantıda vali na. 
hiyelerde yapıl&cak işler hakkında i.za -
h'Slt vermiş, müdürlerin beledi tenblhleri
n.i yerine getirmek Jçln gayret göıterrr..el<>
rini istıenı:işti:r. 

Kabzımallar sebzeleri hale sokmadılar 
Bahçıvanlann ıehrin uzak ıemtlerinden taşıyıp 

getirdikleri sebzeler sokak ortasında kaldı 

Sokakt4 kalan 11bzedler ve ıeb.re kiJ.fcl.ıri 

Sebııe müstahsillerinin malı evvelJd tir. Tetıkikatm verdlll neticeye g~re kab. 
gece hıa1ıe aokulmalnlf, dıfarıda bırakıl • zılmal!Lımn milstaıhdden fazla para at. 
mıştır. Bahçıva.nlar belediyeye flkiyet et- maac için bu tekle bal vurd.ula.an. malla
ıniŞler ve bu ha1m dnttne ~lmeakıl Is. n saimalktım. ıraırfı na.zar ettlk!ert anla .. 
temişlerdlr. OOn lktıad mtldüril hale g1 • §llm~, suçlularmı teabitine geçll
del"Elk pıdye~ mahiyettrü tetkik etmı1- miştir. 

Bira fiatları 
ucuzlatllacak 

Soın neşredHeın b:ı· kanunla, İnhi.sarlar 
Umum Müdürlüğüne devredilen bjra t~
sisat ve satış hakkını kullanmak üzere, 
İ.nhiıarlla.r idaresmce hazırlıklara başlan
nuştır. 

Bira fiatlan da tenzil edilecekUr. ŞiJn. 
di 30 bırufa satılmakta olan bi.ra fite
lerinin fiatları, az alkollü içkiierin ta -
mirm ve bütün halk tabakaları tarafın _ 
dan fiazla allrollu müskirat yerine lçıle • 
bl?ımesi için, 20 kunışa .indirilecektir. 

Y emdeo yapıla.n ve litresi diğer rakı _ 
taı-dlıın daha ucuz olarak ~88 kurup satı.. 
fa çıbrmlan üzüm aomasınd:an mamul 
40 derece rıakı da gelecek hafta içinde pi
yasaya arzedlleoektir. 

----------------------..... -------Teşekkür 
ZeTc1m, ba.bamıs Tt daJllll Denlıbant fen 

lıe}'ett ft1eı.rinden emekli denJs blnb&fl 
Bedri Acıcaıün ölüm.ti dolayısUe DellM De • 
111sJoI1an 111taek idaresinin ve ~ettar 
meıdek artacıaf}annm gösterdik.len altta ve 
btlyftt acnnun paJl&fDlak huausunda lbru 
e1ıtiklerf inaanlyete tarıı duydutumuı derin 
minnet '" ttltranlan iblAta muhter«n ıa -
Mtıeınb1n tal'8UUtunu rica ederiz. 

Efl, Qocıaklari, YelenL 

N••" Ozc•n • ErtuGrul S.dl Tek 
Birlikte ha,... 

Takaim Altıatepe • Aile 
Babpıiade 

SUPIK • HAÇIK 
VoclTll 8 perde 
m111n Apel 
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lstanbul Oniversitesi A. E. P. 
Komisyonundan : 

Yapılacak iş Keşfi Teminatı İhale gümi Saati 

Guıre'ba H. Kulak, Boğaz, Burun klin.i-
finde yapılacak tahta mobilya. 1605 Li. ıaı Li. 27/7/9'J9 10 
Gureba H. 2 ci Şirürji kliniğinde yap-
tırılaca'.k: tahta mobilya. 3168 238 .. > > 10,5 

Üniversite merasim salonunun betona 
çevrilmesi. 1583,47 119 > > > 15 
Soba llrurulması tamiri boru ve tefer-
rilatmın alınması. 1683,90 127 > > > 15,5 

1 - Yukarıda yapılacak ifler Uektörlillcte açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - İsteklilerin tahta mobilyalar için Üniversite mimarlığın.dan ihaleden bef 

gün evvel vesika almaları, döşemenin betona tahvili işi için de 1000 liralık bu gi .. 
bi işler yaptığına dai.r İstanbul Vilayettnden ihaleden 8 gün evvt?l vesika alma
ları, soba işi içinde bu gibi işler yaptıklarına dair vesika göstermeleri ve bütün 
ineklilerin 939 Ticaret Odası vesikaları göstermeleri lazımdır. 

3 - Bu işlere aid şartname. keşif ve diğer evraklar Pazartesı, Perşembe gün-
.eri Rektörlükte görülür. c4974> 

YAL OVA KA.PLICALARI 
TEMAMEN AÇILDI 

Yalova kaynaklarının cHypertbermale> Radio _ active ve müsekkin deva! 
suları, romatizma ağrıları, 6.iatik, her tü.rlü asabi elemler ve nevriteler ile nikriz, 
ıişınanlık ve şeker hastalığı gibi tegaddi arızalan ve hazım yolları bilhassa 

em'a ile safra kesesi hastalıklarının ağrılı şekilleri (kolit, müzmin ve muannit 
isal, Spasmodique inkibaz, iltisakit elemleri) müzmin sancılı rahim ve tenasül 

guddeleri emrazı gibi mütenevvi hastalıkların tedav.isinde çok müessir ve asır
la.rdanberi de mücerrebdir. 

Termal kür ve rejim yemekleri nr.itehassıs doktorların daimi nezareti altın. 
dadır. 

Kaplıcada su altında veyahud kuru masajlar, fizyoterapi ve ele)ttrikle te. 
davi dahi tatbik edilir, her türlü tıbbi tahliller yapılır. 
Fi atlar: 

Termal otelde (pansiyonla beraber) bir kişi için 605 kuruştan 770 kurup 
kadar. 
İki kişi için 950 kuruştan 1100 kuru~a kadar. 

Hususi banyolu odala:- ve ıalonlu hususi daireler fiatları 1210 Kr. la 17:50 

kuruş Masındadır. 

Büyük otel ve Çınar oteli tamamen tecdid edilmiştir. Her odada sıcak, soğuk 
akar suları vardır, konfor tamam ve mükemmeldir. 
Fiatlar: 

Büyük otel (pansiyonla beraber) bir kişi için 420 kuruştan 530 kuru~ kadar. 
İki kişi için 730 kuruştan 840 kuruşa kadar. 
Lüks salonlar 895 kuruştan 1060 kuruşa kadar. 

Çınar oteli (pansiyonsuz) bir kişi için 200, iki kişi 300, üç kişi 400 kuruştur. 
Kç. otel (pansiyonsuz) bir kişi 125 iki kişi 200 kuruştur. 

Taş otel (pansiyonsuz) bir ki§i 100 iki kişi 150 kuruştur • 
Pavyon (pansiyonsuz) bir ki§l 50 iki l kişi 80 kuruştur. 

f>"'>93) Fiatlarda servi, % 10 lan dahildir. ,'!ı 

Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş: _ 'l O. W--
1 - Büyük menderes tabil;r01rnak 

/ ~ leri: ~nde yapılacak reg-Jlatörle 
Sarayköy ovasını sulamak üzen; dedi\ 1 • :W .dnt . sınai imalatı krşif 

~ oor · ~ bedeli (470.004) lira (70) kuruftu n b • .. iktaş saat •' 
2 - Eksiltme 24/7/9'J9 tarihine r~d!-.:. gin. Yan l•·llat 15 te N~fıa Ve-

kaleti su işleri reisliği su e!biltme kOn~ au Açıkö'r'üı zarf usulile yapı. 
lacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ıartnamesi, mukavele pruJ ... 't....t~~dırlık işleri genel 
prtnamesi, fenni prtname ft projeleri 23 lira 50 kuruş mukabilinde su işleri 

reiSliğinden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 22.550 lira 19 kuruşluk muvakkat 

teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün evvel elle. 
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa VekAletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etme
ler: şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayanlar eksiltmeye jştirak 
edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev. 
veline kadar su jşleri reisliğine maıkbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecllmıeler kabul edilmez. (2552) ( 460'ı) 

Ar.kara Polis Koleji Müdürlüğünden 
Liselere muadeleti Maarif Vek:Aletlnce kabul ve tasdik ediıen Polis kolejinin 

birinci sınıfına orta mekteb mezunlanndan müsabaka ile leyli, meccani elli ta.. 

lıebe aimacaktır. 

Müsabaka tarih _ coğrafya _ tOrkçe ve riyaziye derslerinden tahriri ve §ifahf 
olarak yapılacaktır. Talib olanlar, mil.sabakanın ne suretle yapılacağını ve diğer 
kayıd ve kabul şartlarını villyetlel'de emniyet müdürlüklerinden ve kazalarda 
emniyet komiserlilderinden öjrenebillrler. (2696) (4828) 

Kocull Mahkemesi Bqkltabetiıı4en: Reanen bal1 tasfiyede bulunan çeltıt fabrlt~ 
11 aahlbi &ü i:baa.n Şaklrle ..at 81roslu Mebmed Emine ald İzmltte Bu~day meyda
nı c1n.nndıat1 aöztl pçen 991tllt fabr1tuuıda mevcud bulunan matine, motör vesaire 
.ıat ve edevatın 1&tılmasına KOCMli Al111• Hukuk mabkemeslnce tarar verilerek tas • 
tiye memuru bulunmak hueblle memurlyetımtııe be. tezkere teTdi olunması üzerine ma.
ballinde klymet t&hm1n Te TU'ıyed muameleıd J8l)lldıktan sonra. i§bu fabrikada gene 
tmıatıu&bık yeril yerlerinde menu bulmıaıı del2rmM1 bangusu iki çift taşla beraber " 
IO be,Ylir kuvvetinde mazotla mtieharrik mot.ör, benZinle ifler küçük motör gazganlarlle 
btrlltte ve kılçık kıran n kabuk QU'&ll tafl, padı, pirinç parlatmak için zmıpara tez • 
ılhlan, pirinç &yll'ma eaaonı. plr1no parlatma makinesi, pa.cıkül, oÖP ayırma aasoru 
n.ntretörUe beraber, ttıçüt pitıor, rt181DU70D mlll yedi yatatµe bera.OOr, ve plrlnç ayır • 
ma pltoru, eleıctrik tablosu ff teferrüatı "makinelere ald kaYl§larla blr telefon ve bk 
1&ll maldneıtırinden ibaret n cem'an ü35 lira Joymetl muhammenell emvallmenkule• 
Din blr1nc1 &A;ık artırma.sı 19/TmllJDuz/939 tarihine tesadüf eden Çarıamba gilnil saat 
10 da Kocaeli mahtemel asliye ~tabet daheslnde yapılacaktır. 

2 - MezldU ıtın " saatte &fık artırma yapılara.t atırillen pey muhammen Joymet--
1er1nın 7tllJde yetmlı betini buldulu talcdlrde en ooıt arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
Bvlmadılı 4ıaıt.dirde tekrar lllna mahal taımamak üzere satış ilk artırmayı taklb 
eden 4/81939 cuma gtınil aaat 10 da en çot artırana !.hale olunacakur. 

ı - İfbu oetttk fabrikasına. ald ma.ldne ve motör vesalr alA.t ve edevatının artırması· 
na 1fttraıt etmek isteyenlerin tahmin olunan kıymetlerin % de yedi buçu~u nlsbetln• 
dl depo etıM1erl l&zmı olup ıa.bl pefindlr. Ve makine ve motörlerl ve fabrika alAt ve 
edentını cörmek ıatıeJenlerln hercttn görebilecekler ve memurlyetımlze dahi müracaat-
la 1zaha.'t alabiJecetıerdlr. İfbu mallan mü§ter1sl satış bedelln1 tesviye ettikten ve bele· 
dlyeye a6d dellAllye resmini verdikten sonra fabrikada. e.hz ve te.«Jellü.m edecek ve nak • 
111e Ucretlert undJaiDe ald o1aca.lı 1lln olunur. 
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Gerede ve Kütahyayı sel bastı 
dolu mahsulatı harab etti 

Sellerin dağlardan sürüklediği kaya ve kütükler 
birkaç evi harab etti, sular hayvanları sürükledi 

SON POS'l ... 

izmirde ayni saatte 
iki adam ölduruldu 

Biri Karşıyakada diğeri 
Bozyakada işlenen cina
yetlerin faillerinin ikisi de 
"Hasan,, adını taşıyorlar 

Sayfa S 

Hatay Vilayeti Kuruldu 
Meclis Hataya aid hanıınları 

ara.•ında lasvib etti 
alkıılar 

(Ba.,ta.rafı I inci aayfad.a) davayı yılmaz bir azimle takib edel 
Büyük Türk milletinin özü ve o bü- sayın Refik Saydam kabinesine ve yıl• 

yük varlığın hakiki mümessili olan a· maz çelik Türk ordusuna da saygı vt 
ziz arlcadaşlarıın, Hataym 20 senelik minnettaıfüklarımı arzederim. Y~a • 
milli mücadele tarihini şanla, .şerefle> sın ve varolsun Türk milleti, Hata, 
.kapıyan anlaşmayı birkaç gün evvel mübarek olsun. •Şiddetli ve sürekli al 
tasdik buyurmuştunuz. Bugün de Ha- kışlar-> (A.A. \ 
tayın bir vilayet olarak, idare edilme- Mecliste kabul edilen kanunlar 
sini temin edecek teşkilat kanununu A:n!kara 7 (A.A.) _ B. M. Meclisi b\L 

Gerede 'Hususi) - Geçen Pazar ya. Kütahya (Hususi) - Çarşamba g\1- tasdik buyurdunuz. Alınan tariht ka- gün Refet Canıtezin başkanlığında top 
ian ve 3 saat devam eden şiddetli yağ nil saat 3,45 te başlayıp 2 saat silren rarlar dolayısile yüksek huzurunuza lanıarair: ruznamesinde bulunan muhtelif 
mur ve dolu sonunda kasabanın yarısı devamlı yağmur neticesinde bundan 22 Hataylıların minnet ve şükran hisle - k.anurilan ve hu arada Devlet Dcnizyol . 

· nı su basmıştır. Şehrin ortasından ge- gün evvelki gibi gene şehrin cenub is- ıini arzetmek için çıktım. Yaşayın, var iaın i'htiyıacı jçin muhtelif tipte gemiler in. 
çen çayın iki köprüsünü su alıp götür- tikametinden sel gelmiş, fakat bu se - olun aziz arkadaşlar. c:Alkışlar» Te • şa ettirilmesi vesair vesait, techizat, mal • 
müştür. Şehrin bir tarafından diğer fer sel yalnız geniş çayları ve evlerin şekkülü anından bugüne kadar tari - zeme, alAt ve edevat siparişi· için 12 mil. 
tarafına ~mek mümkün olmamış, di· temeIJerini doldurmakla kalmayıp çay hini zaferle mes'ud ve cihan.şumul ka- yon 600 bin liray.ı kadar gelecek yıllara 
ğer başka köprülerden istifade edil - kenarındaki evlerin bazılarını kA.milen rarlarla süsliyen Büyük Millet Mec - geçici taahhüdle.rde bulunması hususun • 
miştir. Seller dağlardan iki üç yüz ki- yıkıp indirmiştir. Bu meyanda selle lisi ve onun muhterem azalarını saygı da M~aıat V~kaletine me7.uruyet ve. 
lo ağırlığında kütük ve kaya parçala- beraber gelen taş ve büyükv keres~e par ile kutlarım. •Alkışlar». Bu büyük var ıren ıkıaaıun layihasile nülus deneme ya • 
nnı şehrin alt kısmı olan Değirmen - çalan yarım metre kalınlıgındakı ~.ah lı:k her zaman bahtiyar, daima bahti - zun lkıanun layihasını, 'fiirk ceza kanu -
1 e kil.ne toplamıştır. Bu sel afe • çe duvarlarını yıkarak halkın hiç ~ - yar kalacaktır. ınuınun 494 üncü maddesinin değiştiril • 
er m v Jd ı · b Aziz arkadaşlar, · mazinin kara gün- mcsi, tapu ve kadast'l'O umum müdurlü _ tind 25 kadar koyun ve 8-1 O sığır sel mid etmediği bir şeki e ev erın ı -

e . . k rinci katına kadar su içinde bırakmış- lerinin birl'lctirdiği kor.'kunç buılutlar, ğünün Adliye Vekaletine raptı, k.lylerde 
!ere kapılıp gıtmış1 bunları kurtarma p 1. bel dl b t itfa' e sıkıcı ve müz'iç kabuslar bü"rüklerimi açılan eğitim kursbrının ve köy öğret • . tır. o ıs, e ye .za ı ası ve ıy ,, 
mümkün olamamıştır. İnsanca zayıat ~ 1 . d h 1 t' . 1 ri d zin bükülmez nurlu ellerilc silindi, da- men dkullarının idaresi hakkındaki ka-

neıer en er a ye ışıp ev e n am - A b h . . d . 
1

1. ihal ·· k b 
1 

Yoktur Dere kenarında bulunan bir 1 k f l*k t d 1 · kurt ıcı ğıldı. Ebedı bir sa a ıçın e sevınç ve ınun "yı arını muza ere ve .ıta u et • · anna çı an e i:1 e ze e en arm"" .. . . 
evin yarısını su alıp götürmüş ve der- larsa da malca hiçbir şey kurtulama _ . . heyecanla Hatay bugun de bayram yap mıştir. 
hal belediye tarafından boşaltılmıştır. t B' iki k" 1 ıı·n o··nu··nden alı _ Katil Hasa~lar maktadır. B. M. Meclisi bugün kabul ettiği :liğer 

mış ır. ır ış set · · d-rt aat S k d ı he T- k 'b" Dere kenarında daha başka birçok sa- nıp derhal hastaneye kaldırılmıştır. lzmir (Hll.:l--usi) - Son._yır:n• 0 5 :ı ayın ar a aş ~r.ı~, r . ur_ gı ı ikıaınuınlarla da Tun<.-eli YHiiye~inin idaresi 
manlıklan da su almtştır. Geçen dolu- Halk, zabıta, vesait el'an geceli gün - içinde biri Karşıyaka, ~·~er.• '".Bozyakad Hatay~ kar~eşl~rınızın .?e hır gun ge- haıldond.a'ki kanun hükmünün 31 Birinci
d h b la h ul"t b f t d"" li1 l . t 11 rini temizlemek olmcılk: ü.oore şenrimi7.do ıkı c.ır.ayet olrnuı lip mu../te~lılenn ZUı1munden, esare - kanun 1942 tarihine kadar uzatılmasına. 

an aralı 
0

b n 1ma s a u se er a- uz evledrilın eme e - tur. Cinıayetlerin ikisi de saat altıda c.i - tinden kurtulacağına inanmıştı. Çün - Sümerılmak sermayesinin 19 milvon 5:i0 
mamen ara o muştur. le meşgu r. . . d dları Ha. kü T'" kl h"' · + • t•klıı.ı f · • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~il~~iki~run e a ur e ınnye. w ısı i:1 me - ~llia Mv~~~ bcle~ycl~~ yçıla _ 

Bir köylü bir çobam koyun Bir kadın çifte tUfeftile saındır ve on dokuz y~ındadırlar. t.ıu humları daima beraber ve yanyana - cak istimlak hakkındakı kanunun bazı 
Otlatırken Öldurdu K'ıdUrUldU miktul ise 21 y~mda. idi ve bir wadüf dır. cAllaşlar>. Diyebilirim ki istiklal hülküniterinin dleğıştirrlırıesi ve yeniden 

u eseri oJıar.aik ikisi birbirinin yakın arka • ve hürriyet Türkle doğmuştur. Türkle bazı hilkümler iHivesınc aid kanun lavi. Balıkesir (Hususi) - Balıkesire bağ Samsuna bağlı Devgeriş köyünde daşıdır. Katilleıin ikisi de sanpndır: yaşıJ.b(a'ktrr. cAlk1şlar:s. Bu büyük balarını ve Hatayda vil.lyet kurulması ~·ts 
b Karaman köyünden Mustafa oğlu pek acıklı bir ölüm vak'as1 olmuştur. İsim benzerliği, Yaf ve cinayet ıa.atı ay: miTiet biltün dünyaya büyük dersler burada -adli ıkanunla!'ın tatbik şekline, 
Ali adında birisi bir kadın meselesin - Kocası a~er olan Hüseyin kızı 20 ya- lliyeüne rağmen iki cinayetin aet>-'!blen vermiştir. Eğer herhangi bir millet ilamların infaz tarzına, askerlik işlerine 
den aralan açık bulunan çoban Fah - şında Ayşeyi ayni köyden Adil çifte bambaşkadır. İki katil meşhud: S:Uçl~r hü. hürriyet ve istiklalini kaybe~k bed- ve İskenderun limanının, Toprakkalc • 
riyi gece yarısı mer'ada koyun otla - tüfeğile öldürmüştür. Ayşenin 2 ay - küm'.leıine göre ağırcezaya verilmışler - bahtlığına uğrars:ı Türkün şerefli ta- İskeınderun hattının devlet demiryolla'"l 
tırken tabanca ile yaralıyarak öldür - lık bir çocuğu kaimıştır. Vak'a~~n se - dir. . . rihini okusun. •Alkışlar... ve limaruarı i~letme umum müdürlüğüne 
müştür. Katil yakalanmıştır. belbi ~arın yekdiğerile munazaa 1 - Ka.rşıyakada Snğukkuyu~a.ki cı • Mes'ud netice devrine .a.id kanunları alkışlar arasında 

etmeleridir. Akrabalarının bu çocuk o.ayet, delice bir hiddetin neticesıdir. K~ İşte aziz arkadaşlarım bu inanış bu tasv:ib eylem.iştir. 
Bir işçi maden çilkUntusu kavgalarına karışmaları işi büyütmüş- ti! Hasan Özkıtanın OD altı yapnda_ GIL gtünkil me;'ud neticenin doğuşudur. Meclis yarın saat 10 da toplanacakt•r, 

altında kaldı tür. Katil Adil ve arkadaşı olan bak - zide adında bir hemşiresi varcıır. Guzıde Arkadaşlar, Hatay hiçbir kuvvetin de Antakyada fener afoyı 
. ~ v kal Hisa ve katil Adilin kardeşi Mü. - bun~ bir müd~et evvei Mustafa adın. ğiştirmelf. muktedir olamıyacağı ana A tiadtya A Balıkesır (Hususı) - Sogucak krom min yakalanmış, adlıyeye teslim edıl- dıa bir gençle nışanlanmış, aralaınna so. vatan 'huı.J .. ..J"-rının sonunda vefaka .. r n 7 < .A.) -· Dun gece ordu · 

d · d b · .. k ·· .. UUlllld muzun Hataya girişinin yıldöm.imü mü. ma enın e ır. ç? untü olmuş ve ma- miı;lerdir. ğtıldıJk giılıruş ve aynlmışlatdır. Fakat sadık bir bekçidir. Aziz nrkadaşlar bu nasobeb"le burada yapılan gece ıenlikleıl 
dende çalışan ışçılerden tek arabacı İz M lk d K 1 h ft Güzideyi derin bir a..c;kla sevdiğini, ancak yüce Meclisin bu mukaddes dava uğ- ve fener alayı pek muhteşem olmu~tur. 
•et toprak ve maden yığınları altında 8 ara a iZi ay 8 ası aynl<!Jktan ll011l"a anhyau Mustafa, ay • nında her zaman ve her vesile ile gös Fener alııyı Halkevi önünden hareket et. 
ka~~br. • MaJlkara, (Huausi) - Malkarada Kı.. ~ r~n ?nun evi-:e deva".'•· tenniı; olduğu hassasiyet ve yüksek nti§, as1reri mtlmossilHğimiz, fevkalildo 

Buton aramalara ragmen İzzetin e .,,ıay şubesi tarafından Kızılay haftası diy<r. Düo Guz.demn kardep, evleronde alAlıııı karşısında Hataylıların soruım murah'hoshğım" önleri:ıdo tezahfirat ya. 
Bedi bu~ıınaınamıştır. Hiidıse )>l!!nie ·, _ ~orebeUle muv&ffakiyetli bir temsil ~ nıstlayınca bıça~mı çekerex şükranlarını tekrar arzedeıim. parak K~ caddesinden geçnı:ş, Dörta _ 
~ tahkıkat yapılmakt~~r. ~ _ 1 :~4tir. ağu-~ yaralı~or. Yaralı memleket Sözlerime nihayet verirken bu mil - yclc mevküne gelerek oradan tekrar 

,,,-·-:-:---.....;;;;;;;;;:;::~~ . ~ ıle \ .411 ) ~es~ tec:ı;.• altına alını~orsa ~a H davanın yapıcısı Ebedi Şef Atatür- H.alkevine dönmüştür. Gect> ŞC'nlaklerine 
Adana ele : SJat ka.. .- . .]ıyeye devrediliyor ~ - ı_ç.nıta oluyor. Suçlu onayebnl kiln mBnevl huzurunda eğilirken. bu pek !oalabalık bir batk kiitlr" işfüak et. 

---------J.~11.;:ırlŞr'i n •• _,bai~~ itiraf etım4Ur. . mukaddes davayı tahakkuk ettıren miştir. Bütün şenlik gece yarısından son. 
~ac-__,ı.- 2 - Bozy~a~. H~ba.ba t~~eStnde Milli Şef fnönüne IByezal şükran ve 1I1aya kadar ayni c)şkunlukla devam el • 

.., ~iı!lt" 0 
cereyan eden ıkincı cınayetın faıh Haı • tazimlerimi arzederim. Gene bu aziz nti~tir. 
mm ÖZbaytar, bundan iki gün evvel. Ham. 

-~ 

d5 adında birinin çalman elbisesinin faili 
omak karakola celbedJlmiş ve tazyik 
görmü:ştW. Ha~-an Özbaytar, kend.isinl 
za.bı.'tırya ihba:r edenin mahalle miunessili 
Ahmed Ziya olduğunu öğrenince mahal. 
lıe mü.messilme karşı kalbmde sonsuz bir 
kin ba>1emeğe başlamıfbr. Dün akşam 
mahalle mümessilinin onüne çıkan Ha -
san Ö7Jbaytıa.r bıçagmı çekerek Ahmed Zi. 
yayi yaraJıamıştır. Yaralı '1astaneye kaL 
dınldıktan sonra ölmüştür. 

no cinayetin failleri de hadiseyi mü -
teakib lk:açm.ı~larsa da. yakalanm,~ar -
dJI'. 

Bir köylo sarhoş'ukfa 
arkadaşım DldUrdU 

Samstm (Hususi) - Uluçayır kö -
Adana (Hususi) Adana elektrik şirketi ıbüro binaları Ağustosta Adana yünde !birkaç gün evvel bir nişan me· 

firketinin Adana belediyesine devri belediyesine devredilmiş bulunacak - rasirninde sarhoş!~~ neti.ce~~de Be -
muamelelerini ikmal ettirmek üzere A tır. kir Çelik adında hırı aynı koyden Mus 
dana belediye reısi Ankaraya gitmiş Resim, belediyeye devredilecek o - tafayı gümüşi tabanca ile öl.dürmüş -
bulunuyor. Haber aldığıma göre gerek lan elektrik santralım göstermekte - t\lr. Katil yakalanmıf ve ari.lıyeye tes-
elektrik santralı ve gerekse elektrik dir. lim edilmiştir. 

- Hasan Bey. geçen Pa. 
zar canı.ın şöyle bi: güzel 
ettooip hava :ı1 mak isteı.lı .. 

.. . Çocukiarla 1:.erabor 
bir vapura atlayıp •• • 

• • . Büyük.adaya gittik.. 
· Akşama, kadar yedik, i~~ 
ellendik! 

Hasan Bey - Peki ;m • 
eli, ay başınaı kadar ne ilo 
ıeçinecebinaı 

c Yugoslavya • 
ıspanya elçileri ) ve 

.An1mra 7 (H1J.1U.Si) - Yugoslavya el - viç Reisicümhur İsmet İnönüne sefaret 
çiıııi M. İlya Çumenkoviç Reisicümhur tll- müsteşarı M. 'fomaseo ile Yugoslav ata.. 
~ ~n kab~ ~l~ş ve itim~ ~"tıeri mir.alay Tom<Ltı takdim etmif
namesini taıkdim etmift~· İtimadnamenın tr. Kabul resminde Hariciye VekAleti ge
~ sonra ~ru Yugoılav sefl - nel sekreteri Menenıenciı)ğl:.ı da haıır bu. 
rGe İsmet İnönil uzunca· bir zaman gönif- lunınuştur. İspanya elçisi de Cümhurrei
mdftür. Bu nuinuebetle sefir Çumenko. iline itimaıdnamesini Vt!!'mistir. 



• say1a 

CHıdiaeler Karşısında 1 

Ne malmış! 
A rkadaşım gazeteden bir hava- Dedim, bunu demekle tefessüh et -

dis okuyordu: miş olan mah değil, tefessüh etmiş ma-

cHarice sevkedilmek istenilen kok - lı gemiye koyup diğer ihracat malla-
muş bir mal vapurdan çıkarıldı.> rının da tefessühüne sebebiyet vere -

_Ne malmış- cek olan mütefessih ruhlu insanı kasd-

Ded. B d k k k ediyordwn.> ını.. unu eme le o muş ına- . 
!ı değil, kokmuş malı ihraç etmek isti- Arkadaşım devam eth: 
yen malın gözünü kasdediyordum. cBir vukuf heyeti teşkil edilerek ge-

Arkadn§llll devam etti: miye gönderilmiş. Heyet icab eden tet-

cMudanya limanından Alman ban • kikatı yapmıştır. Neticede malın te -
dıralı Danau vapuruna harice sevke - fessüh ettiği tesbit edilerek bir rapor 
dilmek üzere iki yüz balye koza kı - tanzim edilmiş, ve mal gemiden çıka

rmtısı yüklemiştir. 

- Ne malmış' 
Dedim, bunu demekle koza kırıntı -

lannı değil, Türk toprağında yaşıyan 

ve Türk ihrııcat erntiasına suikasd ha
zırlıyan bu musevi taciri kasdediyor -
dwn. 
Arkadaşım devam etti: 
cVapurun kaptanı alakadarlara mü 

racaat ederek: 
- Ben bu malı götüremem. Zira te

fessüh etmiştir. Etrafa koku neşret -
mektedir. Bu koku diğer mallara da 
ıtirayet ederek bozmak tehlikesini tev 
lid e~tir.> 

- Ne malmış! 

rılmıştır.> 

-Ne malmış! 
Dedim. Bunu demekle, gene gemi -

den çıkarılan malı değil, gemiye ma -
1ı yükliyen malın gözünü kasdediyor
dum. Qünkü ihracat emtiarnızın nıü -
seccel suikasdcisi belki bundan evvel 
de ayni suikasdi yapmıştı. Bundan 
sonra da imkan bulunca yapacağı şüp 
hesizdi. 

Bence, tefessüh etmiş malı gemi -
den çıkaranlar, tefessüh etmiş malı ge 
miye yükliyen malın gözünü de tica -
ret aleminden kapı dışarı etmeliydi -
ler. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Çindeki "imtiyazh mmtaka:ar ,, 

nedir?. 
Sık sık ajans 

telgraflarında gö 
rürsünüz: Japon
lar Çındeki İngi
liz, yahud Fran
sız imtiyazlı mm 
takalarını ablu -
ka etmişler, bu -
ralarmı• zaptey -
lemek arzusunda 
imişler. 

İmtiyaz.11 mm-

takaları haiz bulunan şehirler beynel

milel ticarete açık bulunan şehirler -
dir. Bu şehirlerdeki ecnebiler müm -
taz bir idareye tabi bulunmaktadırlar. 

Polis ve belediye imtiyaza sahih bu -
lunan devlete aiddir. Devletler ve Çin 
arasında 1901 s~nesinde yapılan pro

tokola göre bu şehirlerde devletler as
ker bulundurmak hakkını haizdir -

Y Uksek yerlere çıkan 
şimendiferler 

Dünyada en 
yüksek mahalle
re çıkan şirnen -
diferler oonubt 
Amerikada bu -
lunmaktadır. 

Cordillere des 
Andes'te bulunan şimendiferlerin ço
ğu yüksek yerlerde işlerler. 

Şili ve Bolivya arasında S,000 met

re irtifada demiryolları vardır. cPe -

ru> da 4,000 ile 4.640 metre arasın -
dadır. 

Şili ve Arjantin'de 4,200 metreye ka 

dar çıkarlar. 

gibi ıb~lıca büyük şehirlerde devlet -
lerin birer imtiyazlı mıntakaları var -

dı. Japonya Çinde bulunan bu imti -

ter. yazlı mınta'kalann ilgasını taleb ey -
Şangay, Tiençin, Hankeu, Honkong }emektedir. 

izdivaçta 
Tahsil meselesi 
Okuyucularımdan bir genç erkek 

bana taahhüdlü bir mektub yoila • 

lrW1· 
Hayabının en büyük mese1esini 

burada anlatmak müsaadesine ma -
Uk değilim. İkinci a13kadarm da 
gözüne ilişebilir, halbuki mahrem 
kalması lhımdır. 
Bmıunla beraber hadiseyi umu -

mı !bakımdan mütalea etmek müm -
kündilr, meseli: 

- Mütemadt harbler dolayısile 
tahsili lisenin son sınıflarında kal -
mış tbir "genç erkek. 

Üniversiteyi bitirmiş bir genç kız 
la evlense mes'ud olur mu ve genç 
kızın böyle yarım tahsilli bir erke
ği sevmesine ihtimal veri'ebilir mi? 

* Ben normal olarak tahsil bahs:in
de erkeğin genç kıza daima faik 
olmasına lüzum görürüm. Fakat bir 
genç kızın muhteme: bir namzed ü
zerinde düşünürken ilk olarak tah -
sfl noktasını ele aldığını size söy -
rerJerse inanmayınız: Bilakis bu nok 
ta en sonra göze çarpacak olan nok
tadır. 

Eğer hatırımda yanlış kalmadı ise 
Amerikalıların milli kahraman de. 
recesine yükselttikleri tayyareci 
Lindberg şu Okyanus üzerinden at. 
Jama teşebbüsüne gi~en önce 
tahsilini yarım bırakmış bir gençti. 
AınenKa.nın en zengin ailelerinden 
birinin çok güzeı kızı ile evlendi. 
Sonra da tayyareciliğini bırakımı -
mak şartile tahsilini tamamlamaya 
koyuldu. 

Vaktile ağır sıkiette boksun ci -
han şampiyonluğunu kazanmış o -
]an Dempsey'in hem çok tahsilli, 
hem de çok güze! bir zevcesi o~du .. 
ğu söylenir. Şöhretler! bırakarak i
çinde yaşadığımız insanların arası · 
na inelim. Orada da bu hadisenin 
muhtelif şekillerini görürüz. 

Tahsili nisbeten az llir erkeğin 
yüksek tahsil görmüş bir genç kız 
tarafından sevilmesi, onun yanında 

mes'ud olması çok mümkündür. Yal 
nız ve çok mühim hır nokta olarak 
söylüyorum; arada kafa, ruh, gör 
gü, muhit denkliği olmak şartile. 

Okuyucuma son söz olarak: 
Taliin açık olsun, diveceğim ve 

bir de tavsiyede bulunacağım: 
- Mektub yazmaktan vazgeç, dl· 

linle söyle. 
TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Pek genç kı7ların 

elbisesi Harice kirli yumurta gönderen bir 
tüccar adliyeye verildi 

Tüccar köylünün sathğı yumurtaların kirli olduğunu 
ve bunları temizlemenin de nizamnameye aykın 

bulunduğunu ileri sürdü 

Sultanahmed 1 inci sulh ceza baki-ı ağzından ve burnundan kan getirecek 
mi Reşid dün. bir ihraç malından çı- surette dövmüştür. 
kan, kan.şık bir davanın duruşrnasma Bu hadiseyi müteakıb, zabıtaca yaka 
bakmıştır. lanan suçlu karakola gitmek isteme -

Davaya sebeb teşkil eden hadise şu- miş ve bu yüzden kendisini merkeze 
dur: götürmek istiyen polis memuru Ham-

Hamdi isminde bir yumurta taciri- diyi de, yakışıksız sözlerle tahkir et -
nin Avrupaya sevketmek üzere bulun miştir. 
duğu yumurtaların kabuklan mura - Her iki suçundan dolayı dün adli -
kabe ko:misyonu tarafından yapılan yeye teslim edilen Nazmi, asliye dör • 
tetkikatta kirli görülmüştür. Harice düncü ceza mahkemesinde yapılan sor 
bu şekilde yumurta sevketmek mem· gusunda hadiseyi inkar etmişse de, 
Y'\U olduğundan, Hamdinin yumurta ih neticede mahkemece tevkifine karar 

. lr . racı nizamnamesi mucibince, hakkın - verilmiş ve duruşma bazı şahidlerin 
Çocuklukla genç kızlık arasındakı ar- da takibat icrasına lüzum görülerek, celbi için talik olunmuştur. 

pe kızlara bluz - .Etek son derece y&raşır. kendisi adli veye Yerilmiştir. Hadise - El kt · k 1 
Bu bluiların biçimleri çok sade e1lmah- . hak - . S it h d b" 0 rt CBreyanlRI Ça an 

. . .. .. _ .. .. nın mu em.esme, u ana me ı - b" b b Ü h 
dır. İncecık bır bustu turlu turlu kap. rioci sulh ceza mahkemesinde dün baş ır er er ç ay apse 
lada yükleyip kendi tabii giızelliğini ka.. }anarak, Hamdi, yapılan sorgusunda mahkQm edildi 
pamak manB,$1Z olur. k d" · • " ı ··d f tmi t• _ ~ , en ısını ~y.e mu a aa e ş ır: 

Fa'kat büsbütün de agır bı.ışlı o.mnma. B" d t · ta ·· d . . _ . - ız e emız yumur ya yuz e 
sı ıçın bazı renkler, susle:: katma}, •hır.al . . ~ . b t" d d h" tl k • . . . . yırmı ~ nıs e ın e a ı rac; ama 
etmemeli, mesela ışlemelıdır. Baı.;ı: fakat .. t·· B k b h t · t•• d d guç ur. u a a a ıse, uccar a e -
alacah bulacah bir brode... - .1 d - d d - · tih 1 ed 

Y11lnız önünü, yalnız y::kasını, hut:a gı ' ogru an ogruya ıs sa '2n 
. • }erdedir. Müstahsil, yumurtayı böy -

yaılııız yakasının uçla.'"lnı ışletmei< yet<'!'. 1 t y rt 1 ··sı·· ·· k .. . . . . . d J e sa ar. umu a arın u unu yı a 
Daha gosterışlı blr şey ıstersenız - mo e - k h d k b ki k k. 
.ı..:ı .. , ib" ( ~ - t k .1 - ma , ya u a u arını azıma su -
\A."ıu gı ı _ rvvası mustesnaJ e mı gog. . . 1 - k"' d b - - · ı ı· · · B t k ·· d L retıle temız emek mum unse e, u sunu ış e ırsınız. u a aır e ya!\asına, . . 
k ll · b" · k h tt• b" da nızamnameve aykır: harekettır, o arına ınce ırer su geç:rmc , a a ır · _ 

Bahçekapıda Adnan isminde bir her 
berin gayrimeşru surett.e elektrik ce
reyanı. !k1'!1and1ğ1 anlaşüarak kendisi 
adliyeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmed birinci sulh ce
za mahken1esinde yapılan duruşması 
~onunda, 3 ay müddetle hapse mah • 
kiım edilmiştir. 

Bir komUnistlik suçlusu ağır 
cezaya verildi . .__:ı. · 1 k kAr·a· memnudur. Biz de, aldıgımız malı 

sıra zı.r.L.d.I\. ış eme a ı .r. 
ayni şekilde satmak zaruretinde kalı- Roma Nikolof isminde bir komünist 

U ki t d • • rız. lik suçlusu, hakkında yapılan tahki • 
ÇU alJD e a VISJ Hrudm, bunu müteak1b hadişeyi tet katı miiteakıb sorgu hakimliği tara • 

U ··'· f k b" ,3, k d kik eden vukuf ehlini dinlemiştir. Eh- fından ağ];Tceza mahkemesine sıevke-
ç~, u acı ır şeywr anuna :ı ın . - . k . 

.. n·-· . b k d d h -ı · hvukuf da asagr yukan aynı anaah dilmiştir. guze ıgınm u a an :ı ta amınu u .
1 

• . . ...,..;;..+·· • 
ı~.- K :J. yıld b" ı· . ı en sur ... Uo?.ur. Maznunun muhakemesine, hafi ceı 

yoMuı· ır.r. a .r ge ıp geçse ne ıs<>... M h~- d 1 h~ 

b .J • h d a 11.e:me, ava mevzuu o an a - sede, dün başlanmıştır. 
Bazı kadınlarda her ay aşın;.ıa (ga a. di . tetkik d k k b"ld" 
ha evveı. gah daha sonra> tekrarıar. o ses1

•• e ere·, a~annı ı ~ - Fatih noteri vazifesine 
vakit sinirlenmemenin imk:tnı yoktur. mek uzere, duruşmayı hır başka gune iade olundu 
Ç~ü: En az bırkaç ı;ün sürer. Bu birkaç bıra~ıştır. .., ·-· . 
gün içinde makyaiın düzgünlüğünü b0 • Satıye yolsuz~ugu hakkmda Noterlıgınde vukubulan bır yolsuz, 

. l • ·ı 1 lukta ihmali iddia olunan, ancak ya • 
zarÜçu'k neden olur? Bazan çok haharlı ma Omat ıstenı en müessese er- & ...... YJUhakernesi sonunda beraet e . 

Yemeklerden, barsak t~mbelliğınden, ba- · den bazllarl C8V8b Y8rdilr.l k:\~ O. ~ ~gteri Şükrü, Adliye Vek! .. -'lölma • -rw:ıen. . ·r . . d 1 zan da korku, üzüntü gibi asabi haller. Satiye yolsuzluğu etrafında ~ dedıutl• . .rintrzı esme 18 e 0 un • 
den. adli tahkikat birkaç güne kada n 11.rsPor.. iktaş saat 

Önce bir yanma ve kaşı.ntı halinde ti~ve varacaktır. y t CJ.. ~. gı.n. Yan • t • 
başlar. Ekseriyetle dud:ık hızasında, ba. Üski.idar sorgu hakımı tarafındall au Açıkbı lf r • 
zan da. burun -:ey~ çcrıede belirir. Kaşı - evvelki gün isticvab edilen Reasürans KCtaK • ,._ ualli.mler bir'IDI 
ma:ma.Iıdı.r. Çünku başka taraf!ara da şirketi eski müdürü Refi Bayar hak · , umu:l.'·~sına 
g~r. Üç dört gün yerine bir iki hafta kında bazı mevkuflar tarafmdan ileri 12-7-1939 çarşamba gilntı, merkez birin .. 
devam eder. İçinde su topladığı va1tit sürülen husu.c;atı reddetmiştir. Bu ba el llk okulunda, saat. 14 t.e fevkallde umu .. 
kat'iyen başını koparmamalıdır. Mikr:>b kımdan bu noktada ısrar eden maz - mı kongre yapılacaktır. Azanın teşrin~ 
Zaten uçuğun en büyük tedr.visi el süır- nunlarm yeniden dinlenilmeleri mev - rica ederiz. • 

memektir. Daha doğnısu eli ancak b:Je. zuubahstir. ~UZN~:=heyet.ı mesai raporunun okun • 
rek ve uy.gun ilaçlar kullanmak üzere R(>fi Bavarın isticvabını muhtevi ev- ması. 
sürme!idir. rak, dün 4 üncü sorgu hakimliğine gön 2 - Murakabe bt'yet1 raporunun okunma-

Birçok kadınlar uçuğun üstüne şu, i:m derilmiştir. Hakim Sami, bu husus _ sı. 
kıre-mdcn koyarlar. Halbuki hiçbir k..'"E'. taki karannı bu{!Ün verecektir. 3 - 3512 No. ve 28-8-1939 kabul T. ll e&-

v 1 mlyet.ıer kanunu ahkAmına tevfikan blrDı-
min ter'kibinin uçu~a iyi ge eccği iddia Sor..... ha·ı-=.m1ı·;;.; tarafı-.J-n ha" .Jı'se .,. u 11..: ~ m.lö u ğin fesih, menkul ve gayrlm.enlı:ullerlnln tu 
edilemez. Aksi ihtimal de yok değildir. etrafında bazı müesseselerden müzek fiyesl. idare hcyeU 

Yapılacak şey şudur: Bir kürdanı!'l, bir kerclerle malümat istenmişti. Mües _ 
kibrit çöpünün ucu>'la temiz pamuk sar. seseler tarafından vterilen cevablar _ 
malı, eczaneden biraz nlcool idot! :ılıp dan bir kısmı ~imiştir. 
kibritin p:muklu ucun'.l bat.ırmah. Bi!'kö.ç Tahki'kata, bugün de ehemmiyetle, 
defa uçuga d'.>kundurmal~aı::-. He:- s 0 !e. de"''"' olunacakbr. 
rind'e pamuğu değiştirmelidir. B•J ilaç ü. 
çuğu çaıbucak kuru~ur. 

Yahud hatmi kiik:inıi kaynatnnlı, su • 
yuna birkaç kat gazlı bezi batırt? uç:.ığ:m 
üzerinde bir dakika tııtmalıd1-. 

A ,.k~rlaş•m döven ve memura 
hakaret eden bir sarhoş 

tevkif edildi 
Hepsinin basiti tenıız bir talk pudrahl- Evvelki akşam Fıeriköyünde Alinjn 

na bir pamuk parçasını dald•rmah, nçu. kahvesinde çık.an bir kavga ıK>nun<ia 
ğu bol bol pudralanmalıdır. Nazmi isminde biri, arkadaşı Zikriyi 

lstanbul limanının ıslahı için 
tetkikat yapı'acak 

Bu ayın 12 sinde Gip bahri ticara 
şirketinin mümessili şehrimize gele • 
cektir. 

Mümessil, İstanbul limanına aid bir 
çok teknik meselelerin tetkikı. ile iş -
tigal edecek ve modern liman sistem 
ve çalışma şekil ve vasıtalarının İs • 
tanbula tatbiki hususlarının nelere va 
beste olduğunu tanzim edeceği rapor
la 'bildirecektir. 

.......................... ·-··-··············-················ .. ···-··· ..... -.... -----------···--· ..... ······--------·----... --
1 Bacaksızın maskaralıklan: Maymun 1 
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ADAMLARD=1 

Çan - Kay - Şek 
Vatanperverliğin ne demek olduğunu 

Çine öğreten adam · 
Uçuk benizli. ufak, tefek bir adam.. ı 
üstelik başı da traşlı... Küçük. içeri 

kaçık iki gözü ona korkunç, bambaşka 

bir manzarn vermektedir. 
İşte Çin orduları başkumandanı Ge.. 

neral cÇan.Kay..Şek .. -> 

Tasavvur edilemiyecek kadar çirkin, 
soğuk bir çehresi vardır. F'akat, bununla 
beraıber dünyanın en iy' .kalbli adamıdır, 
en temiz adamıdır, en merd adamıdır ... 

Bugün milyonlarca insana kumanda 
etmekt('(fir, büyük ordulara sahibdir. 
Bugünün en şayanı dil:kat di~tatörlerin. 
den biridir. 

Diktatör mü? ... 
O, bu sıfattan hiç hoşlanmamaktadır. 

. Diktatör kelimesini duyunca si?ıirlen .. 
meıktedir ... 

B.iimiyen. var mı ki. Çin Cümhuri • 
yeti dünyada mevcud cümhuriyet idare. 
!erinin en cümhuriyetperveridir. 

Çan-Kay.Şek te vatanı gibidir ... 
Çin idaresini, başkumandar..ır.ı, çarpı. 

şan fikirlerini hep bir araya koyacak olur 
isek muhakkak ki Buda bile işin içinden 
çıkamaz ... 

Çan.Kay.Şek kimdir? ... O yüzde yüz 
Çinlidir. Çin çocuğudur. Çine bütün ka1-
bi ile bağlıdır. 

Fakat bu yüzde yüz Çin vatanperveri 
bütün tahsilini .Taponyada görmüştür. 
Gençliğini Japonyada geçirmiştir. 

Bugün Çinde bir birlik kurmağa mu. 
vaffaık olınuş gibi gör.inen bu kumandan 
tam mımasile memleketinin Metlerine 
bağlı bulunmaktadır ..• 

Çt'.11.Kı:;ı.Şek çalışırken 

cÇan.Kay.Şeb çok Alim bir adamdır .• 
Vak.tile Cenubi Çinde ıslahata başladığı 
vakit bu yolun tehlikeli, çok müşlcül oJ. 
duğunu ~lanuş idi. Tehlikeler ile yüz. 
leşmişti ... 

adam çıktı ortaya ..• 
O bahtı kara generalleri ya ıslah ey

ledi, ya cternizledil> Karısı ile. yakınlan 
ile işe koyuldu... . . 

Müstevliye ka.rşı durmak cesar~~nı 
gösterebilen, karşı durmak değil. .. MuS-

Yakalanmıı idi... tev'liyc hücum etmesini bilen askerler 
Hem bir iki defa değil ... 

yetişttrdi ..• 
Birçok defalar celladlara tevdi edilm~ş Memleketinin toprağını kanı karış ve 

idi. Tevdi edenler de Çin gc~eral1erj irli. kanı pahasına sattı ve satmaktadıt'. . Onun için pro~estandtr derler. Taad. 
düdü zevcat taraftarıdır derler ... 

Protestaınlığı isbat edilemez. İmanın 
ikimde olduğunu yalnız Cenabıhak bilir 
derler ... 

Onu çekemiyorlardı. O, celladlann elle.. Nizam, intizam nedir bilmiyen Çin)ile-
rind':en de sıyrıldı.·· n çivi gibi asker yaptı ... 

Çin generalleri dedı"'k. Çınde harbiye Koca ülkesinde bir tek muntazam as. 

Taaddüdü zcvcat meselesine gelince: 
Taraftar olabilir. Fakat kendisinin uzun 
senelerdenbeti ancak bir tek karısı var. 
dır. 

Hem öyle bir kansı vardır ld 
nıru.n kurtanlması uğ 
dar çalışmaktadır. Koc 

mektebi yoktur ... Binaenaleyh çalışarak keri imalathanesi, fabrikası bulunm::ıdığı 
general payesine er.işmek tc yoktur •. · halde, topunu, tüfeğini, mittalyözlerini, 

Orada generaller süriilerinin kuvvet tayy.areleıini ecnebi memleketlerdt-n, çok 
ve kudretleri ile bu 11fatı ele alabilitl€r kere değerinden çok fazlasile temin eden; 
idi... vatanına ev ah.det ruhunu-. qılıyan bu 

değJ1 mi? ... 

emsalsiz adam Çan..K.ay-Şektir ... 
Serttir... İnadcııdı.r... Azimkü.rdır ..• 

Bazıları bu sıfatlan fazlaı bulurlat' ... 
Fakat vatanını kurtarmak uğurunda ge. 
celerini gündüzlerine katan bu kuman. 
daına bu sıfatlar birer çelenk kada.r la. 
yıldır ... 

Sayfa 7 

c TERBiVESi J 
İlk terbiye 

111ı adımlar ve ilk slJzl•r devresinde ana - baba 
neler yapmalıdırlar? 

Çeviren: Neyyir Kemal 

10.15 inci ay; Dk adımlar ve ilk sözler 
devridir. 
Düşmeye imkan bırakmıyan sun, yü. 

rütmc vasıtalarına heves elmemclidir. 
Çocuk bir kere bu sisteme alışırsa, yalnız 
başına yürürken düşmesi daha sert, daha 

f 
tehlikeli olur. 

cKöşe> [lj sinin etrafındaki parmak. 
hldar ayakta durmasına yardımo. ola. 
bil'ir. Fakıat bu sefer de yanyana yürüme. 
ye kalkışır. İşin doğrusu onu y-Jrümekte 
serbest bırakmak, vaktinden önce zorla 
yürümeye teşvik etmemektir. Çocuk ba. 
ca'klanndaki eğriliklerin çoğu erken yü. 
rütme neticesidir. • 

Bir yaş yüriimenin tam zamanıdır. Ta. 
bii, merdivenle!i dört elle çıkacak ve ar. 
ka arka inecektir. 

İlk sözlCTe gelince: Bunlar mükerrer 
he<:elerden ibarettir: Mama. ee, baba gi. 
bi... Çocukla daha küçükten büyük dili. 
le konuşmalıdır. Yalnız mama, ee gibi 
ayni hecenin tekerrüründen doğan kıe!i. 
meleıin bir hususiyeti vardır. tkinci ht·ce 

~!erinin teHiffuzu kolay geldiği için çocu. 
· ğa bir neş'c ve konuşma cesareti verir. 
1 

Bebek; ilk zamanlarda her gördüğü 
: -Keğe cbaba-. der. İlk iş olarak ona, bel. 
ledSği sözlerin asıl mıınalarını, ondan 
sonra da daima iki kelimeyi yanyana ge. 

Hdir. 'iürurıren çocuga sık sık cçabuk oh 
de:Il1€1lleli, hele kolundan tutup çekmek.. 
ten çok sakınmalıdır. 

* tirip söylemeyi öğretmelidir •• Bebe, ee> 'İtiyad ve int.i7.aın: 
diyebildiği gün, düşünce yolunda mühim İlk terbiyenin esası. çocuga itiyad ve 
bir adım atmış demektir. intizam ruhu aşılamaktır. 

cıBebe. nin ckendisiı> olduğunu bilme. Küçükleri pek yakından tanıyan dok. 
si şarttır. Çocuğu sevmek jçin türlü tür. tor madam Meontessoti itiyada dair şu 
Jü isimlerle çağırmak zihnini kanştınr. gaırib va'k'ayı anlatıyor: 
Onu !kastettiğiniz vakit daima muayyen Bir çocuğun mürebbiyesi değiştirilir. 
bir ad cmeseia: Bı:?bek> lrullanmalıs~nız. O zamana kadar banyosuna uslu uslu gL 

Bütün gün ne yaparsa adını öğretme. ron çocu1k birdenbire bal"yodan nefret e.. 
lidir. Mesela: Uykuya yatırırken cbebe, der. Her suya sokuldukça çığlıklara b:ış. 
ce>. su verirken cbebe su, diye tekra!'. lar. Bu hırçınlığın sebebi o zaman bir 
lamalıdır. zaman anlaşılamaz. Yeni mürebbiye ile 

Günlük itiyad1arla birleşen bir dil; eş. eskisinin banyo yaptırmada en ufait 
yaya fazla bağlı kalmış bir vokabüled"n faTklan yoktur. Evde de bir deği§ikJılc 
iyidir. Filhakika bu kısa ve kolay keli. olmamıştır. 

melerin yardımile isteklerini anlatmaya Niha~t birçok araştırmalardan sonra 
muvaffak olan çocuk derin bir zevk du. muanıına meydana çıkar: Meğer birinci 
yar. Lisanın anlatmak. anlaşmaK gibi ha. mürebbi~ çocuğu daima banyonun sağ ta 
n1rulade rolünün sonsuz huzurunu tadar. rnfından suya sokarmış. İkincisi ise sol. 
Zekanın faaliyet ve tecessüsü de böyle dan 3coyuyormuş. Sağ yana alışan çocuk 
uyanır. suya soldan girmemek için kıyame._ ko-

Büyüklerin !Ugatinden çocuğun ilk panyormuş. 

öğreneceği söz chayır. kelimesi olmalı. Şu hal'de itiyad meselesini nasıl idare 

Madam Çan.Kay .ŞekUt.:.. . 

Öy!e bir kadınd14 ki tarihlerde emsa
line az tesadüf edilir ... 

alalım daı ... İşte Çin cgeneralleri. böyle 
adamlardı. 

Girişmiş oldu~u c:idalde 
lup olmıyacağını zam.an 
bize ... 

dır. Hcthangi bir arzusunu reddedereği.. etmeli? 
muvaUak o- .rıiz zamaın yavrunuza kat'l bir chayırı Çocuğun lüzumlu lüzumsuz, binbir 
göstnrece<tir deyiniz ve başka söz ilave etmeyiniz. Hu 

Onun vatanperverliğini muhasımı bu. 
hman Japonlar bile tasdik cylemektedir
!er ... 

Bugün ba~kumandan olan 'Mareşal 

J~nya da bu genenlle: sürüsü vası. 
tame koca Çini birkaç milyon lira ile ko
layca y11tacağını sanmıı idi. 

Fakat para aşkıından üstün bir aşk tıı

şıyan, bir mefkure taşıyan bir kafa. bir 

Fakat muhakkak olan ıey o, bir vatan 
yaratmıştır ... Vatanperverliğin ne oldu. 
ğunu vatandaşlarına öğreım;ştir. 

O. Tuğrul 

Sovyetlerle Japonlar 
aras1.ndaki hadad 

hadiselerinin içyiizii 

tüırl'ü şeyi merak halinde benimsemesine chayır .. knrarından bir daha hiç cayma. imkan bırakmamalı. Mesela: Daha ilk 
yınız. Ne kadar istese, ağlasa aldırma. günden itibaren banyoya gah sağdan, gah 

yınız. soldaın sokmalı. masadaki yerini değiştir_ 
Rasgelc arzusuna baş eğilen çocuk meli. Ha:tta mümkünse vakit vakit yeni 

bedbaht, sıkıcı bir insan olur. Biraz :ıa1. oyun yerleri ayırmalı. 
varmakla her istediğini ele geçireceğini 

sanır. Bu, sizin kadar kendisi için de za. 
T"arlıdır. 

cRed-. in ne olduğunu öğrenen çocuk. 
önüne aşılmaz bir duvar çıkmış gibi, is. 
teğindc ileri gitmekten vazgeçer. İcabın. 
da arzularından dönmek lazım geldiğinı 
anlar. Yalvarmaktan, ricadan uzaklaş. 
tıkça Y'.ann için vekar v~ oerete yaklaşır. 

* 

Buna mukabil, yemek, ruvalet, uyku 
saatlerine tam manasile alışmasına. yani 
sağhğı için lüzumlu olan rtıyadlan belle.. 
mesine çalışmalıdır. 
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"Son Posta,, nın bekar okuyucu
ları dü,üncelerini bildiriyorlar illıcılaF hCJngresi 
e Hü•eyin Ragıp (Sammn): j lldir. Bu takdirde hem evlenmeler biraz da- YAZAN: HULOSI 

ha çoğalacak, hem de aile yuvasının kavga .. .. 
cYirml sekiz yaşındayım. Şunun için eT - ve gürültüleri kısmen azalmış olacattır.ı Gazetede bLr ilan gorm~ler .. 

lenmiyorum: . eli: 
ı _ Ka.dıntarımızda kanaat yok. ~ L. T. <l:unır Analartalar cad- cAvcıl~ ve atıcılar ccmiye .. 
2 - Moda, sinema merakı evini ihmal e • detn.): . . 

decek blr illet halinde. tınden. 
ğ cAçtığınız ankete verilen cevabları, her - ,..ft-~ ı· · · seneliik kon • 3 _ Yuvalarına 'fe eşlerine sadık de il - \,,A;.uuye ımızır:. 

ler. gün merak ve dikkatle okuyorum. Bu me - gresi önümüzdeki Pazar gü .. 
4 - Ev l•lerlle alil.kadar olmuyorlar. yanda (2 Temmuz Paı:ar) tarihli ııayınızdn 
5 

_ Bil.._: ftftft' en mühimmi de yorgana (bir bayan okuyucunun cevabı) nı da oku - nü ........... . ••·• ···. ·•··· .> 
11

...,..... d Fak t ı ... i ti t Birinci atıcı ilanı okur oku • göre aya.k uzatmasını bilmiyorlar. Her aile um. a • nası "''• s nema ve ya ro sa • 
bütçesl müthiş blr açık ve borç yığını ha - lonlannı dolduran mllletln ytizde yetmiş be- ma.z: 
lindedlr.ı şf erkek ı.se, yazıla, bu yannın da yüzde _ Bizim de cemiyetim.il. var-

x (j yetmiş beşi, erkeklerin iddialarına meni teş- mış da haberimiz yokmuş ya .. e Rıza vz ( ğretmen, Nazilli): kil etmez. Zira erkeklerin düşünceleri bu 
hu? cKeç günlerdir devam etmekte olan bu türlü değll!. 

ankete genç ve ihtiyar bekilı okuyucuların Er.keklerin, birkaç sene evvel şalvar giy - Dedi. İkinci atıcı ona manall 
gönderdiklert cevab ve mütalealan okuyo - dikleri halde, bugün bol paçalı pantalon manalı baktı: 
rum. Hep ayni şeyler .. 1 - Şimdlld kızlar ev giymelerini zikretmek şayanı ehemmiyet bir - Ne kadar da gafiisin ya • 
tadını değll . 2 - F:vlenince rob isterim, man- şey değlldlr. Çünlı:ü. Cümhurlyet rejiminin, hu .• bir cemiyetimiz olduğun .. 
to lstertm dly.e tutturacaklar, aylık gelir ise Ebedl Şef Atatürkiln gayretlerlle, erkek ve dan haberin yok mu? 
buna müsa.ld değil. 3 - Ayrılmak zarureti kadınlara ald kabul edilen mllll kıyafet lı:a- ·n .• .. b yık 
basıl olunca boşanmak zor veııa!re... nunu bınıu emretmektedir. uçuncu atıcı ı altından 

Bence bunların hiç biri beklr kalmağı ma Moda olsun diye, bol paçalı pantalon giy- gülümsedi: 
ırur göst.erecek .sebebler değildir. Benim ita- mek Adet olmamıştır. Her ntandaf erkek - Bir ce.rıUyetimiz olduğunu 
naatime göre: bunu yapmakla mükelleftir. Hem de btr er- bilmiyorsun, bu ayıb ... 

A - BekA.rlılı: ıayritablt blr haldir. Türk kek senede va.sat.l olarak ikiden ziyade el - İkinci atıcıya döndil: 
cemiyeti aaRla.m alle esası tizerine kurul • blse yapmaz. O da blrl yazlık diğeri de mu- _ Sen biliyorsun, fakat reisinizi tanı-
mU4tur. Kız ve erkek yaşı ylrmlyt aşan genç- hakkak kışlıktır. Bayanlanmıza gelince: Be-
ler evlenmek va.zlfesile mükelleftirler. Bu nede en a.z dört çe~ld elbise yapmak, tuha~ mıyorsun. bu ~-a~_a ~!ıb. .. .. 
ıbem m.llll hem hayatı bir zarurettir. Her tuhaf 1s1m1er ta.şıyan çorap ve kumaşlara İkinci atıcı, uçuncu atıcının bu sozun-
genç bu yaşa erişinceye kadar haline göre bir taknn fuzuli yere masraf etmek, mod:ı ı den alınmıştı: 
geçimini temin etmiş, lstikballnl blr yoluna değil de nedir?. _ Eh artık fazla ileri gidiyorsun .• ba
toymuş bulunacaktır. Pek azı tahsil haya - Şurasını unuttum: Bell büzme il ceket, er- ııa söz söyliyemezsin .. bir cemiyetimiz oJ-
tının uzaması sebebile bu Yafta henüz ser- keıo.ın senede yapacağı iki kat elbl.\enin bl - .1 •W• ·b· · t• · · b'r 

b 1 1 BI e; cfuğuınu bi diğrm "'• 1 cemıyc ımızm ı best hayata atılamamış u unur ar. naen- rinde yaptığı değişikliktir. Sonra ten.Herin. . . " + • • • 
aleyh: Bek~ ltalanlar ya bulundukları mu- omuzun uza pamuk koyarsam iki llra fazın de reısı old'uğun•J elbet .e bılırdım. 
hlt icabı -gtiya- modem sosyete içinde tek- alırım, yahud pamuksuz omuz için şu ka _ Üçüncü atıcı - Bitmiş olsaydın, beuim 
lifsiz 1ı:ız arkadaşlara malik ve aalon haya- dar eksiğe dikerim, dedikleri de hiç y'Jk.. yanımda bu tarzda konuşmazdın. Bir ce-
tında eğlencesi bol olanlardır, yahud sıhhi mi ete mensub olanların hepsi reislerı'e 
eebeblerle bu evllllk saadetinden mahrum Sinema. tiyatro. at koşusu. maçlara ve ba- Y .• • '. 
bulunanlardır veyahud da aradığına heni.iz lolara gitmek hepimizin blr ihtiyacıdır. Cün konuşurken daha J' 'lo?ıt{ hareket Ptmclı-
rasUayamam~ bahtsızlardır. kü günlük yorgunluğumuzun -kadın erkek- dirler. Cemiyetin reisi ben olduğumu U-

B - Diğer sebebler kablll teUtldlr. Fa - giderilmesine ve bir iki saat dahi olsa blzl nutuyorsun galiba! 
ttrllk, hoppalık, çirkinlik eve bağlanmamak rnkimeşgalemlzdcn teuzaı k\Iaşt<ı2r3mHağa 1 

yaraçr. Nite- Dördüncü atıcı söze kar-ışmıştı: 
b sayın gaze n z n az ran arşam-

Anzl şeylerdir. Kendlnı bUlr ve hesa mı ya- .. - Sen de fazla ileri gidiyorsun reis. 
Par bir erkeMn bunlara çare bulamaması ba) tarihli sayısında profesor Mazhar Os - .,. 

e;• •• h rı ı ı h t ı t k k A:rkaa.l]lara bu tarzda çıkışamr.ıı.sın, blr zaaf e.'*?ridir. Türk dlllnde ~yorgana go- mnn mu ar r n ze aya mı an n ır en. en . . 
re avak uzatmak11 darbı mesel1 vardır. Genç- dlslnln yorgun olduğıı zamanlarda kıtab o- kongrede eğer ben senın lehıne propa-
ler buna göre hareket edince bek~r kalmak- kumağa hali olmadı~ı lçln sinemaya gitti - ganda yapmasaydım .. sen ıor reis olur .. 
ta bir hikmet kalmaı. ğlnt, hem film seyrettiğini ve hem de yor - dun. 

c _ Ka.şa.Tlanmış bekCırları değil, bizim gunluğunu giderdiğini söylüyordu. Beşinci atıcı avai!a. kalktı, yüksek ses-
glbl evlenmek isteyen gençleri düşündürme- İşte fikirlerini blldlren gençler de bundan le konuşmaya başladı: 
11 Jcab eden noktalar şu olmalıdır: Acaba şlkfıyet ediyorlar. Sinema ve tiyatroya gtt - _ ArkaBaşlar, ben cemjyetin müessisi 
maddi ve manevi evsaflle bana hayat ar - meğl tfratn vardrrmaktan ve onlara karşı ve bir :numaralı azası olmak sıfatile he
tadaşı ola.bilecek eşi nasıl bulmalıyım? Bu düşkünlük göstermekten şikfiyet ediyorlar. 
mesele htisnü sureUe halledillrse o vakit ne ç- kü bi ~ b 1 i Ü un r ço... ayan arımızın , 11 nemaya 
geçlmsizllk korkusu, ne de boşanmak m ş - bfitü i•, rl ter th ed k d ki 1 ı 1 1 
lrlllMı mevzuuba.h.! olmaz. n 'i'e ne c ere • ev e ş er n 

E Ö 11 -~A• h 1 d ngl 1 e yarım bırakarak gittiklerini tşltlyorlar. Yok-n nem u~e er gene n e n v . 
ldeBllnl bula.bilmesidir. Sonra, bekllrlık da • sa. sln~a, tiyatro, •e bilumum eğlence yer-
ba ziyade şehirlere münhasır blr huydur. leri, bugun lçtlmal hayatın zaruretlerlndcn-
Türk !köylerinde billlı:l.9 evlll1k maişeti ko • dlr. 
laylaftınr. Türk kızlannın yüzde yfiiil ev ldareslnl, 

Her şeye rağmen blrb1r1erUe anlaşıp geçi- dikiş dikmesini, çocuk bakmasını ve.cıalr bfi
nemiyen ve blrllkte yaşayamıyacaklarını an- tün lşlerl blldlklerlni Ulnat bilir. Bunu söy
byarak ma.hkemeye müraC'aat eden çlftlerl !emeğe hiç de lüzum yok. 

pinizden ileri gelirim. Şimdi burada mü
nakaşa edeceğimize; Pazar günkü top
lantımıza bütün arkadaşlarımızın g~l

mesini temin etmeliyiz. Ben kendi cebim
den bütün masrafları ödemek suretile 
dünyadaki en meşhur atıcıları cemiyetin 
bu kongresine gelmek i~in davet ettim. 
Davetliler arasında dünyanın en m~~h:ır 
milyonerleri, en ileri gelen devlet adain
lan da vardır. 

* 
oetın ~la zaptetmeği düşfinınek de fay Fikirlerini bildiren gençler, demiyorlar ki: 
dasız bir tçtlmaı tedbirdir. Bu şekil; alle yu- kızlarnnız hiç bir fey bilmez. Yemek yap -
'fL'!ını talı:v1ye değil, tahllye eden blr sebeb- ırnazlar, dikiş dikmezler, aşcıdan yemek ge- Gazete ile ilAn edilen günde birçok atı. 
dlr. Blr ıasnn belı:Arları asıl e•lenmekten tlrtlrler .. kızlarımız ev lşlerlle meşgul ol - cılar toplanmışlardı. Henüz kongre açıl
menede.n aeıbeb de bu olsa gerelı:I. muyorlar, yani yapmıyorlar, yemek pl.şirmi- madığı için kendi aralarında konuşuyor-

Yıllarca mahkeme kapılarında .sürünen yorlnr, diyorlar.. }ardı: 
blr çittin tekrar blrleşmeslni ftmid •e temin Filhaklka hepimiz ~ahidlz ki, kendileri bil- _ Birader buraya gelirken bir otomo. 
etmekten ne fayda beklenir! Medeni kanun- dikleri halde, ne yemek yapıyorlar, ne de ev 
da bu nokta tadll edllmell ve bu kabl! çıtı _ lşlerile uğraşıyorlar. İşte asıl bekArlann, bile bineyim dedım, burnumdan geldi. 
ter hiç dedikoduyu mucib olup, teret ve hay kızlarımız hep moda peşinde demesi bun - Şoför sü:rat meraklısı imiş. Tam dortyüz 
tıyetlerl lekelenmeden sür'atle ayrılabilme - dan ileri gellyor. Keza benimki de .. • kilometre süratle gettrdi. 

ylın. Tam sekiz yüz altmış i1g 
yaşındayım. 

Kongreye iştirak için Mar
silyadan İstanbula gelmiş o • 
lan Marius onu teyid etti: 

- Doğru söylediği muhak• 
ka'k, dedi, tamam sekiz yüı 
"'1tmış üç yaşındadır. Çünldl 
o doğduğu zaınan ben üç yü.ı 
yaşımda idim ve doğduğunu 
gayet iyi hatırlıyorum. 

Şunu da söyliyeyim ki, o • 
nun doğduğunu hatıırladığ!lni 
halde ondan genç görünme ~ 
min sebebi yirmi dokuz Şu • 
batta doğmuş olmamdır. He ' 
pinize malı1mdur ki yirmi d~ 
kuz Şubat dört senede bir geı 
lir.. ben de bu yüzden dört 
senede bir, bir yaş büyüdü • 

Bir başka atıcı onu istihfaf eden ba- ğüm sebeble en ihtiyar addedilemiy()ıt 
~aril'e süzdü: rum. 

- Bu bir şey mi? Benim bindiğim oto- Birçok ses birden: 
mobilin §Oförüne, biraz hızlı, dedim. Oto- - Bu bahsi uzatmıyalım da asıl me~· 
mobili o kadar hızlı sürüyordu ki Kara- zua girelim! 
köyde'ki işaret memuru, dur işaretini Reis kürsüden: 
verdiği an, ben eme duramayız işaretini - Bugünkü büyük kongremizi on :mı1,. 
vermek üzere elimi kaldtrmıştım. Bura:. yon aza.mızın iştirakile açmakla kendimlo 
sı K.araköyden üç kilometre uzakta değil zi bahtiyar hissetmeliyiz.. evet bir k~ 
.rıU? Kaldırdığım elimi ancak otomobil daha saydım tam on milyonuz. Hariçteıl 
bu kapıda durouğu zaman indirebilmiş- görenler belki biı.rm iç:n on kişi, derler, 
tim. fakat onların bilgileri bizim bir te:kimizill 

Bir başka atıcı: bir milyon insar.a bedel ola~sını fark~t. 
- Bunlar hiçbir şey değil, dedi, ben .rıUyecek kadar geri olduğundan onları 

otomobile binmiştim. Otomobil hareket mazur görmeliyiz. Şimdi ruznamede bu.. 
ettiği zaman gazel bir kadının bana bak- lunac on beş bin seki:ı yüz ddksan dokul 
tığını gördüm. Bir gözümü kapayıp ona maddeden birinci maddenin müzakereJI,. 
işaret verdim. Gözümü açtığım zaman ne başlıyalım. Bu madde aramıza katı,.. 
ortada ne kadın vardı. Ne de bir şey •• mış ola:n bazı Kabiliyetsi:ıl~rin alıc: geçin. 
çünkü otomobil bu kapıya gelmi§ dur- melerine müsaade etmemektir ... Bunlara 
muştu. misal de getirebilirim. Mesela bahçesinde 

Salonun bir başka köşesinde kadın a- çapa çapalarken bir solucana rasgeleJl 
tıcılar toplanmışlardı. türedi atıcılar bunu anlatırken: 

- Elbisenizi kime diktirdiniz? cTarlamda çift sürüyordum. Birdenıı 

- Y. ye! bire iki metre boyunda bir yılanla kat"' 
- Güzel dikiyor, ben geçen yaz ona, şılaştım.> 

dört rob diktirmıştim. Tarzında anlatıyorlar. 

- Yalnız dört rob mu, ben yi ~ O. l': ~~k, kabiliyetsizler. 
rob diktirmiştim. O=üllrwlen: .ri;.i~flVam etti: 

- Ne kadar az .• doğrusu her ~n lrsp":o· · . , var, kabiliyetsizler, ha.1-
se'kiz kattan aşağı rob diktirirsern 1. .. ua~ 't. ıktaŞ saa ~Ar1iSf!nin ne suretle an1a. 

· lb" • dd d · ·~ t n Yan ı-ı-mı e ısesız a e erım. · .. _Jidiğini idrak edemiyor .. 
- Tanesi kaça çıkıyor. lar. ~çıko ayni hadise karşısında 
- Kırk liraya.. kaldığım zam.an şu tarzda jdarei keliıO 
- Bir şey değil. Ben dört yüz lir11lık.. ederdim: 

tan aşağısını giymiyorum. cDün bizim çiftlikte çalışan bin bef 
Atıcıların en müsinni kürsüye çıkmış. yüz ameleden bin tanesi koşa koşa yanı. 

tı: 

- Sayın arkadaşlarım! 

Diye söze başladı. 
- Ben sizin içinizde en fazla ihtiyarı.. 

nız olmaklığım dolayısile konıreye riya
set edeceğim .. en fazla ihtiyanııız oldu.. 
ğumu söyledim. Şimdi yaşımı da söyliye-

ma geldiler ve bana boyu dört yüz met.. 
re tahmin ettikleri bir boğa yılanile kat• 
§ılaştıklarını söylediler. Ben onların pe
şine takıldım ve yılanı gördükleri yert 
kadar saniyede beş yüz metr! katetmd 
sureti?e koştuk. Söyledikleri yılanı gar .. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi Wrlkamn: 8 - Yarın Ada gez~ntisi var. Unutma- hayır yok. 1ışıyOO"U!m. Merakla dinliyen arkadat-
ı m • dm ya? - Ne gibi? !ara bir ip ucu vermemek için konuşur-

1( O Y D E IW 1 D o efe. T - Cevab veısc:u: yahu: Vapur tam - Hafta tatillerin boş geçmiyecek ken dikkat etmiştim. Fakat onlar mu• 
ft. UJ iij}) sekizde. İskc1edt . gibi görünüyor.? havereden yarm konuştuğum kadınlJ 

Telefonun Ç!-'H{ırağ~ onun sesini ya· - Ne münasebet?! otomobil gezintisi yapıacağımı an.la " 
rım bıraktı: Atıldım. Kemal Rıza elindeki gazeteyi fır - mışlardı. Gerçi böyle telefon muhavr 

-23u.i!han Cahid - Alo ... Evet efendim, benim. !attı, ayağa kalktı: releri sık sık olurdu. Fakat onlar ko • 

1 

ki artlk Ve bir haftad•; bekledi~im bu sesi - Sana bir şey söyliyeyim ml azi - nuştuğum kadınuı !ıer Pazar otomo " 
Bu fikir bUrnem neden, birdenbire dere çiftliği 0 kadar yer etti işitmekten duyduğum heyecanı belli zim, dedi. Bizim meşhur Don Juan ya- bilde bana arkadaşlık eden gündelik • 

içimi daralttı. Bahsettiğime pişman ol- başka şey düşünemiyorum. etmemiye çalışarak konuşmıya başla · ni zatı iliniz, mühim bir buhran geçi- lerden olmadığın: sezmişlerdi. Be · 
dum. Gözümi.m önüne Osman beyin o * 

ld Y 11 B d 1_:1._ ld Se . t 
1 

f 
1 

dJJn. Vildan hanım yarm çiftliğe gidip riyor. fazla asabiyetim de onları kuşkulan • 
aakin ve mes'uö yuvası ge 1· ı arca - eş aıÜA.d 0 u. nı e e on a gitmiyeceğimi soruyor. Kendisinden Canım sıkıldı. Ters bir cevab vere· dırmıştı. Halbuki ne tahmin ettikle 
insanlardan kaçan, tabiatin koynunda aradılar. haber beklediğimi söyledim. Yarm tam cektim. Kendime hakim olmıya çalış gibi bir yeni macera var d1 ne de· ... 
başını dinliye~ adamcağızın rahatını - Kim? saat ddkuzda spartımana gelmemi rica tun. Dedim ki: - Cevad Bey sizi bir genç görm 
kaçırmışım gıb1 acı d.uydum .. Do~u~de- .. - Bir kadın sesi idi. Kim olduğunu etti. Teşekkilr ederek telefonu kapat- - Benim için böyle bir şey dilşün - istiyor. 
re çiftliği benim içın de bır &ukunet so~em~i·d .. h 

1
• bak 

1 1 
.. tığım zaman ter içinde kalmışt:.ın. meyiniz. Kendimi o kadar tabii görü - Elimde hareket etmeden duran kal 

dünyası idi. Orada bütün bu etrafım-
1 

. e .ar a kaşımllş~p e.tıtl ış ar a goz- Arkadaşlant.ı.1 hayret!e beni seyredi- yorum ki! mi bırakıp başımı kaldırdım: 
d ... ki ı·nsanlardsn başka bir insanla ta- erımı arar en 1:1ve e : 1 d Şa k l kl K d" · ld tm k d · bi K' ? a • • yor ar ı. ş ın ı a: - en ını a a a evrı r zaman - un. 
nışmıştım. Ornda dedikodu yoktu. O - Herhalde yem hır ahbab olacak ! - Ne var? içindir. Başkalarının hesabına dilşün - - Salonda bekliyor, bir kart ver~ 
rada şehrin gürültülü hayatı yoktu. Malfun Y~ ~~n bir dalda durmazsın! Dedim. Hepsi birden güldüler. Ke miye alıştığın için ıten hislerini iyi ~1- Küçük kağıda göz gezdirdim: 
Orada dünyan1n bitmez, tükenmez di- - Olabıhr. mal Rıza: çememn. Fakat sana haber vereyım - cVedad Osman.> 
dişmelerinden esP.r yoktu. Orada Mis- Diye mırıldandım. Fakat bunun bek- - Sana soral•m; dedi. Ne var? ki mühim hadiselerin başlangıcmda · Derhal yerimden fırladım. Çiftlik d 
tenget bile insana yemekler, mey- lediğim telefon haberi olduğunu anla- - Bir şey yok? sın. Biliyorum şimdi benimle müna - tumun oğlu. 
ralar veren bir masum mahluk makta gecikmedim. Vildan hanımla - Ne kızardın öyle ise? kaşa edeceksin. İddialar sayıp döke - Salona girdiğim zaman ayakta za _~ 
fibi karşıma çıkm~ştı. Ne büyük gaflet görüşeli bugün tam altı gün oldu. Ve - Yok canım, kızaracak ne var? Biı ceksin. BütUn bunlar ne beni kandı- rif, sevimli bir gençle karşılaştım. ~' 
ttrniş bu temiz hatıramı la.kırdı olrnn yarın Pazar. ahbabla konuştum. racak ne sana faydalı olacak, iyisi mi ler tamam.ile babası. Zeki bakışlst' 
ıliye geve~elik arasında ifşa etmiştim. Elimdeki yaz1lar! verdim. Gazete - Malfun, biraz evvel arıyan ahbab bahsi burada bırakal1m. Sırası gelince var. 
Sustum ve bu bahsi kurcalamak isti - teleri açtım. Fakat serlevhnlar gözü - olacak! gene konuşuruz. - Sizi rahatsız ettim beyefendi, dl' 
yen arkadaşl::ırı başka mevzular bul - mün lSnünde bir hfyeroğlif gibi... - Kimbilir. Belki?! Kafam o kadar dolu ki zaten milna· di. Babamdan mektub aldım. Bana ~ 
mıya mecbur ettim. gözılerim okuyor. Kafam bü.sbütün - Demek yarın, bizimle Adaya gele- kaşa edeceklerden değilim. Onlar sus- len hediyeyi sizin zahmet edip getir~ 

Onlar gelecek hafta bir Ada Alemi başka Alemde. miyeoeksin? tular ve ben de rahat ettim. diğinizi haber verdi. Teşekkür et?JlCI"' 
için projeler hazırlamıya başladılar. Arkadaşınım sesini ifitiyorum: Bh - Zaten söz vermemiştim kit Şimdi yavaş yavaş telefonla konuş - için dün de gelmiştim. Bulamadım. 
Ali.kadar olmad:m. Kafamda Domuz- şeyler ılSylO.yor. - Bana öyle geliyor ki artık Hnden tuk1anmızı birer birer hatırlamıya ça- (Arkası var) 
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, ordu uzun 

Antakyadaki geçid resmlnde lı:alıraman stivarilerimiz 

İskenderunda olay sancağı ceçiyor 

Kırıkhanda halk orduyu ~ 

Antakyada halk namına General Muzaffere buket tak elim edilirken 

ik:endenmda yeni teşkil edilen Tüık1roıfu talebesi caddelerden geçerken 

Antakyada bbyr.ını rapan baık 

İskenderundo gençler caddeleri dolaşıyorlar 

' Antakyadaki büyük geçld resnılııde halkın ıeçlti ·atayın jandarmamıza iltihak edecek olan mahalli jandarma kuvvetleri 



--
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Hitler ve arkadaşlan Danzig için 
mücadeleye karar vermişler 

ingiıtera kuvvet Ankara hava istasyonu binası 
karşısında feda kArllk · 

yapmıyacak · 
Londra 7 (A.A.) - Dün Lumlng • 

'(Baıtara1' J fftot tat/facia) zig limanındaki menfaatleri haleldar ot • t.on'da bir nutuk söyliyen Eden. yeni 
l'lfal aartnı, Or. GUbet. ıı. dllor parti mad.ıık91lo Polonya hükQmeti büyük bir bir taarruzun bil.tün Avrupayı mu • 
te ~ er'kAnı bu lltlfM"tt.r. lftl!'Üı ot. ihtiyatla hareket edecektir. hakkak bir harbe sürükliyeceğine bü· 
ımi~lerdir. Leh gazetesi ne diyor? tün hükfunetlerce kanaat getirilınedt-

Nazi mahfellerlnden mnn haberlart Varşova 7 (A.A.) - Yarı resmi cGa- ği müdde~ beynelmilel vaziyette sa· 
ı&e bu bt.iprel« netıcesin.da, DanzlQln zeta Polska• yazıyor: lah hiısıl olmıyacağını beyan e~ ve 
iadesi için yapılan mücadelenin devamına K~ni~sberg kruvazörünün yakında demiştir ki: 
lcarar verilmiştir. Danzig'e geleceğinin Almanya hü.kU - İngiliz milleti, kararını vermiş -

Polonya mümessilinin beyanatı meti tarafından haber verilmesinden tir. Şimdi beynelmilel nizamın tees -
Va.rşova 7 (Husus\) -- Danzil!deki e~- maktad, ~phesiz etkan umurniyeyi süsüne yardım etmeğe hazırdır. Kuv -

nebi mu'habirlere beyanatta bulunan Po. teskin etmektir. Bununla. beraber, Al- vet istimali tehdidi izale edildiği tak -
lonya mümessili Danzi~ meselesinir: m;ıs. mruıyanın serbest şehir arazisinde bir dirde müzakereye girmeğe de hazır -
Iihıane bi.r surette halledi1ebtleceğind~ kuvvet darbesi hazırladığı muhakkak- dır. Fakat tehdidler önünde tereddüd 
henüz üm1dini kesmediaini ıröylcmiı, fa. tır. Binaenaleyh, vaziyetteki gergin - etmemeğe de azmetmiştir. Artık kuv
bi Polcmyanın her"' ıhtiır.ai.e kaı-- liğin zail o~uş gibi görünmesine .. rağ- vet karşısında fedakarlık yapmıyacak
şı koymağa lıazır olduğunu ilave ı>t. men pek rnuteyakkız bulunmak lazım tır. 
miştir. dır. 

Şimdilik Danzi~de yeni bir hare.'lt~t Varşova 7 (A.A.) - Polonyalı mcm 
yoktur. balardan alınan malumat, Danıig'deki 

Polonv:lnm nolRSl askeri hazırlık faalixetinin devam et -
Vnroova 7 (A.A.) _ Polol"vıının ya • mclde olduğu merkezindedir. 

isvrçrede iki Alman 
casusu yakalandı 

kında Danzig SC'~'ltosuna göndereceıli r..o Hitler sayfiycsine çekildi Bale 1 (A.A.) - Polis dairesinin si-
tayı mevzuu b~hse'3en siyac;\ mah!el _ Berlin 7 (A.A.) - Hitler, Berchtes- yasi şubesinden tebliğ edilen bir notta 
lerd~. Polonya hfrk1ımeti noktai nazan gaden'deki sayfiye•ine gitmiştir. Füh · gizli Alınan polisine ınensub bir memu 
nın ~cfa:ki 3 prl'!tısi~ istinad etmclcteı rer, hareketinden önce Polonya budu- run geçenlerde Bal'de tevkif edildiği 
bulur"'•ı~ beyan edlıml"ktedir. du mıntakasında tayyare ile bir tef.. bildirilmektedir. Biri İsviçre, diğ.erl 

ı _ Danzig, A1manyaya ilhak ednme- tişte bulunmuştur. Fransız olmak üzere iki pasaportu bu-
meHdir. Çemberlayn beyanatta bulunacak lunan bu memur bir mil.ddet evvel Al-

2 _ Danzig, Polonyanın ı?fimrük hu _ Londra 7 (A.A.) - Gazeteler, Dan- rnan askeri istihbarat servisi hesabı -
dudLan haricinde kalmamalıdır. zig meselesi liakkmcfa Çemberlayn'in na çalışmış ve müteak1ben gestapo ken 

3 _ D&nzigde Pofonyanın bütün hak. Pa:r,artesi günü kat'i bir beyanatta bu- disine Amanyada tevkif edilen Bale'll 
!arına ve bilhas.;:ı limanlardan, doklar _ lunacağını yazıyorlar. Times gazete - bir menurun isticvabı vazifesini ver -
dan, nhtnnlardan ve şimendiferlerdoo sine göre, bu beyanat. herhalde Po - miştir. 
serbestçe istifade etmek ve Danzig ile lonyg tarafından Danzfg ~nat.osu nez- Bu tevkifle alakadar olarak, yakala -
Polonya ıırasındaki posta ır.uhabeır:ıtmı dindeki teşebbüsten evvel yapılacak- nan şahıstan rapor alması icab eden 
!kontrol etmek hakkında tam.amile n.ayelt tır. bir geJt&po memuru da birkaç gihı 
edilmelidir.. İtalya, Almanyayn yardım etmiyece- evvel siyasi şubenin bir detektifi ta -

İhtiyat ğinl bildirmiş · rafından tevkif edilmiştir. . 
Parjs 7 (A.A.) - <Havas-: Deylf Ekspres gazetesinin siyasi mu Maksadlanna muvaffak olamamış o-
Pa.rıise gelen emin maH1mata . göre. }''). harrtri yazıyor: lan bu iki şahıs hakkında casusluk mad 

1onya hü.'kOmeti Danzi~ senatosu nezdin c:Fransızca Paris Joumal gazetesinin <lesinden takibata başlanmıştır. 
de protestod.1 bulunmak niyettnci~ de~U- Romadaki hmrusi muhabirinin iddia -
d.ir. Atman makamıan taraful1ian askPT1 sına göre, İtalya Almanyll ile asken it 
m;ihiyette ob.ı.•rnk Dnnzigde alınan ted. ıti!alkı l:m::ııa1İıdı!tJ vakit, M~olini; At -
bil"ler henüz Polonvnnın Danzi~de-ki va manya Danzig ve Leh koridorları için 
z.iyetine zaırCl'I' v~recek st>kilcfe d-:?~ildlr, zt zora dayanarak bir harb çıkardığı tak 
ra Polonya hükOmeti lüzumu olan bütıin dirde, Almanyaya yardım etmek hu -
ihtiyat tedbirlerini alm1~ buhmmaktadrr susunda söz veremiyeceğini ısrarla bil 
Bun'l lbinaen. Polonyamn bilhass:ı Dan . dirmiştir.• 

Balkan Antantı konseyi 
Ağustosta topfamyor 

(BC1ftarafı 1 inci •a.yfada.) 
Yugoslıavyayı Antanttıan ayırmak üze.. 

re yapılan teşebbüslerin akim kaldığı ve 
Be1.gr.adm, her zamandan daha fazla An
tanta bağlı bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Toplıantıda Balkan Antantını kuvvet. 
len&ımek meselesinin gönişUlmesi de 
mu'htemIWr. 

. 
Yıeıti iıD.p edilen Anlmra hava istasyo.. :ter merasimi mil.tealdb Adana, İzmir 

mı biDası bugün merasimle açılacaktır. meb'ualaınm hamilen ilk seferlerini ya -
Gene bugün Ankara. İzmir, ve Ankara - pacalldmdır. Yukarıda resimde Ankara 
Adana bava haıtla.n da açılacak. tayyare.. bava istasyonu binası görillmektedr. 

Mizah: Atıcılar kongresi 
( Baştıırafı 8 inci sayfada) 

d'üm. Hiç te milbali#a etmemişler. oldu.. 
ğundan çok küçük görmüşler. Boyu bin 
metıreye yakındı. Bir kalınlığı vardL 
Pcrrkın karşısındaki çınar onun yan ka
ilmhğmda değildir.> 

- Bravo! 
Sesleri.. 
- Böyleleri aramızdan çıkarmalıyız. 
- Büyük kongremizin ruznamesine 

dahil di~ m.adde!ere g~eden evvel, 
san'atımızın pirlerinden MeŞhedi Cafere 
beş bin beş yüz elli beş kelimelik bir teb.. 
ıik telgrafı çekmeyi teklif ederim. 

- Kabul! 

Sesleri.. 
Bu esnada dıfandan bazı sesler geli-

yordu: 
- Bizim burada kongremiz: vardı. 
- Siz kimsiniz? 
- Avcılar ve atıcılar cemiyeti ikinci 

başkanı yun. 
- Nasıl olur efendim. Buraya sizden 

evvel gelenler de biz abcılar cemiyeU 
başbnl'anyız! 

Diyerek içeri girdilec ve kongre başla. 
dı tıile. 

- Hayır canım! 

Dı.şanda 99ler yükseliyordu. tçerıle. 
kilerden biri: 

- Dışarıdan sinek vızıltısına benzer 
bir takım sesler geliyor. 

Dedi. Bir başıkası: 
- Ben de duydum, dedi. kulaklarım 

çok hassas olmasaydı duyamazdım. San. 
ki balık?ar konu~yorlarmq gibi gayet 
yavaı bir sesle konuıuyorlar. 

- Acaba kimler olsa gerek. 
Kapı açıldı. Avcılar ve atıcılar cemi. 

yeti azası içeri girdiler veı o zaman iş an. 
laşil'dı. Çene bahsinde atıcı olanlar, silah 
a1ııcılaınmn g.uetelere venb~eri illnı 

benimsemişler, onlardan evvel gelip sa. 
londa bir kongra aktetmislerdi. 

ismet HulC si 

Hergun: Kanunlar ve memurlar 
ıBastarafı 2 nci sayfada) ı ıeı namına, en ldiçiık bir h'lk zerresini Tunceli viliyeti ayni ruh ire hareket etmiyeceıc oltll'larsaı ~O. It:~emeğe ne kadar dikkat gös. 

Şeker şirketinde tetkikat bütün emekler berlı.ava olur. ı:i~ ;~leri: .. ~ctaşın hakkını vatanda. (BClftarafı ı inci .ayfada) l sizllc vıe şak'.avet yuvası halinde kalması. Bunun içiııdir ki memurlarımızın ~ ~ı~ . tl'j~~ni hassasiyeti gös • 
resi hakılcıında1ti kımunun 31 BirinC".iklnoo nıa dimhuriyet idaresi IOOsaade edemezdi. yapllıyor zifeleri müŞküldür: BiJhaasa bahis ıne~ ;rsp iktaŞ saa etmiyeceğiz. Ancak 
1942 yılına kadaT uzatılmasına dai.· katlu- Dersimi tıpkı Ankara gibi, Aydın gibi İktısad Vekaletinin iki müfettişi şeh zuumuzu teşkil eden sahada, m(.n.ur, ba.·ua~ n. Yan ); unlannnz güz~l ve 
mın müzakeresi esnasında. Dahiliye Ve. ~t, sükOn ve ~uzutıl mazh~r et~ek rimize gelmiş ve şeker şirketinin mu- tün ruur ve vicdanını tek olan bir nakkı.. 1~ o Açıkött- tem;c edebilir1n. 
kili Flaik Özt.rak mühim beyanatta bu - ıçm !Azım olan tedbll'lere tevf'ssul ettı. ametatı üzerinde tetkiklere başlamış - vıe tek olan bir adaletin emrine tahsis ile Aksi takdirde, na ·n gayretler berhava 
lu:nmuştur. Tedbirlerini ölçülü almak, şiddete an.. lardır. mükelileftir. Eğer bu vazif~i, it'ab eden OhnUf demektir. 

Vokil Dersım hadiselerinin bir hülasa.. caık zaruret halmcte ve memleketin yük. Öğrenildiğine göre, müfettişler ge - ~~tl'e ifa edene, birçok ihüliflar k~ Zaten her şey bir ahllk işidir; bu 
son y~ş, oüm..1-ıu.:iyet hükumetinin sek menfaatleri er:rıret~~ _z:amanlard.a mü çen yıllan aid hesablar ve aleHirnum di.liğindeın ortadan kalkar ve adalete su- memleket yükse!ecekse onu mutlaka, 
ıkat'i ınıeticeye varmak hususundaki azmi- r.acaat etme1c ve ışe gırışın~ matlOo ne. muamelAtı gö1.den geçirecekler ve tet- samış bul'Unan bu memlekette birçok. şey yübeQc vicdanlı ve sağlam ahlakiı va•an. 
ni tebıariiz ettirdikten sonra demiştir ki: ticeyi kat'i ve emin surette almak şiarı - kikatlan netayicini alAkadarlara bil - ~ birden düzeJerek her vatandaş bu ne. daşlanıu.n şuurlu vatandaşlıkları 

18
;e _ 

- 1938 senesinde kat'i bir tedib hare - ~;. d:c"
1
" ~Alla~lalr). ih direceklerdir. ticeden memnun kalır. sinde elde edecektir. Bilhassa, bu vatan. 

ıretme geçfüli. Bu hareketin sonunda Koç . veıuı soz enne şoy ~ ru ayet vermiş • Müfettişler, şehrimizdeki t.optancı Demek, her ~y memurun elindedir. E- daşlv memur olurlanra bu :ıhWd va _ 
~e Kalan mıntakalan yasak bölge il&n trr: . . . . . şeker tilccarlarından da bazı malfunat ğer memur, şuurlu. vicdanlı ve adalet zifeleri daha büyük bir ehemmiyet ke,be. 
edildi ve sakinleri garbe naklolundu. c Viatanın saıkm ve. nı~. r;ay7tıı bır t.oplarnalt.tadırlar. duygusuna karşı yüksekkötübiTb~adabtle der. Her memur. kendi kendisini kendi 
Bunların için.den isyanda temerrüd eden- mm'takası. haUne gebrmek ıçın azız can - -------- ~ğlı _Uısanla.rc!ans~ en . _ 1r .. kan~ v.icdarımda bu bakımdan her gün birkaç 
ler sa.r.b dıağların arasınds ve mağaralar. larmı !ıeda etmiş olan kahraman Türk ço. BI .. okmobil iki penç kı7a ç11rptı bile bir adalet Aleti olabila. Yekun bu - defıa bir iç mürakahesinP. tabi tutmalııiır. 

etlk!lıannm hatırasını hürmetle ve min • Evvelki gece saat 1 de Şi~hane yoku - t·· ğ 1 ğ 1 la "k c:ta barınarak mukavemette ıar::r ettiler. un a ır 1 1 memur arın omuz rına yu - Böyle yapılırsa her şey kolayca yola bL 
netle aınrn.ağı vazife bilirim. Bize bu ne- şurndam Galatayq dn~·Ml inmekt!? olan Şcı- lenmiştir. Bundan dolayı. bu memlekette rer! HükWncl de tedbirlerinde devam etti. 

Yolları, hütk.Cımet konaklarını, mekteble. jioeyf temin eden oroumuzun ve jandar. för Sülevmanın id!U"esindeki 2241 numa- tahaıldkuikıunu görmek istediğimiz iyi §eY-

b. maırrrmn kahramanca fedakarlıklarım, ırah otom<ıbil, Fatihte oturan 22 yaşla • leroon pek rolh· hayata ancak mem·•"'l• ri, kaırakolları, kışlaları muntazam ır l< ts"" ..... -

1 1 ta:k~ kendlkriıne büyük salAhiyetleli ku!bn - ınnda· Mıthterem ve Leman adlanndaı ikJ nmızın elile g...,...,.,..lrtir, demekte hiç bir p1an ve programla ik:ma yo unu ıv """"""._. 
mak mes'uliyoeUnJ tevdi ettiğimiz vazifo • ~nç 1mm. ~arpmışhr. mübaliğa ol'amaz. Bir memur • vatan _ Bir aeyyl!r satıcı tramvaydan dOftD 

·--··-··-·····-··· .. -............... . 
eyledi. darlarm işlerinde gösterdikleri gayret ~ KCl'Zllt neticesinde ayaklarından ağır SU- dq için en büyilS vatan vazifesi, en yük. Kdçil'kpazarda seyyar satıcılık yapan 

Bu seneye kadar ha:. bu suretle devam basiret1 vıe nihayet hepsinin yurd!l ve va. ırette yıaralanan Leman ve muhterem be. sek mı'llt borç, bu mühim hakikate kal- 70 yaf)anııd:a Mehmed adında bin, Emin
edel1Ck ınihayet Koç mıntakasında kalan- zifeyıe bağl'tltltlanm takdirini?P. arzeder • ravi tıeıd'av:i Beyo~lu hastanesinP. kaldmL binin ve vicdanının bütün kuvvetite bağ. örrOncte tnımvaydan atlmnak istediği sı _ 
fıann bir kısmı tenkil edilmiş ve bir kısmı ken büyük bir' ha7. duymakta oldupuma mışlıardtır. Suçlu şifÖ'r yakalanmıştır. lanmMrtadır. Bilbusa, bu maliye işlerin. nd. yere düşüp bqandan yaralanmıştır. 
da son zamanlarda hükfunete teslim oL inaırwnrtmzı rica ederim .. {Şiddetli ve sü _ Pir Hrhct erkedr,ını yaralPdı de devletin hakkını devlete alırken, miL Yanıll MehmedJn müdavab yapılmışbı'. 
~~~B~ünDern~~K~mm~. r~a~ş~r). F~~~nüm~~ındı~~a~ı·-----------=~-~----------~--~~ 
laası h.aydudlardan tamamen temizlen • lraclaşı fıstıkçı Mehmed ne birlikte içki iç. 
mi§ bir bale gelmiştir. (Bravo sesleri, aL Mareşal deniz ve hava meğe başhyarak gece yansına bdM' be. 

kışlar). birlikferİnl· feftı·~ effl0 raber vıa1dt geçinnişl«dic. Kendilerini 
Kaıhan yasak mıntakasına gelint'e, 'Yt!. 't bı1:mjyeıoek kadar içen iki arkadaş, bir hiç 

Sufaın. De1*maın. P.aydara.n, Körabbas, <Rastarafı 1 ind sayfada) yüziihcfen kav~aye. başlıyarak gırtlak. 
KeçeT, ve ):ukarıabbas aşiretleri• orada .. t 11 d Gü l . t'k t' g1rtlağa .t.almjşler ve nihayet Mehmed b1. "'----d !11~·- da t, h"l-". • ta !1.! gun saa e ze yazı ıs ı ame ın- 6"'"' 
..-ı.ı.ıı 11'd154 ar ııc UAumetin -zyl.A&- d ki de · h b' liltl · · f • t çağım çekerek Ahmedi roohıellf yerle -

.. '1--· tt .. 'dl . k . 'I..!- e nız, ava ır erını te tış e -
ne mUIA.<Lveme en uma ennı esmış . ..-- ti rinden y&l'alamıştır. 
haldedirler, peyderpey teslim oluyı>rlar. ·M 1 .. - d ktif h -· d f Yetişen zıabıta memurları Mehmedi e.. "'_,,___ bi .F 0 bo-ıO'P.n· d , are.şa onun e a ava mu a aa 
.1.'i9A.Wl r zamanua c.-·•n e :.ama • . · linde bıçak olduğU halde yakalamışlar -

t . 1 · 1 cağından e . . tatbiklen muvaffakiyetll netıceler ver 
men erruz enmı? o a mıruz. . . 1 . dır. Y811alı hastaneye kaldırılmıştır. 

n~-.. ~m mıntakasından ıltmdiye kadar dı. Venle.n .mese eler de muvaffakıyet-
.Ll\:.l""' -ı--- ı h ıı-.J:ld Birçocuk tramvaydan dil,Op yaralandı 

luplanan silahların adedi 14,593 düt". Bu e a ~ ı. v • • • Büyülk9Hfl.hca.da oturan. 13 yaşlannda 
si18h1ann hepsi son sistemdir.> Mareşal, yarın Mugla ıstıkametınde Hüseyin Yılmaz Kısıklıda tramvaydan ine 

Dahiliye Vekili, QUndan sonra, Tunceli ten~lerine devam edecektir. ceği sırada, yere er.işi.ip yaralanmıştır. 
vilayetindeki imar iaaliyetinae:ı bahset- Sayın Mareşal ~erefine bu akşam saat Yıa:reıh çocuğun müdavatı yapılmıştır. 
miş. yıa.pılan inşaatı saymış, kurulan be • 20 de Ticaret ve S!lnayi odası tarafından 
tonıaııme ve ahşab köprü~cri!l. yerlt'("i ve Deniz gazinosunda mü.1.Dellef bir 7.iyafd 
evsafı haık!kında malfımat vermiştir. Faı"?c VED1rniştir. Ziyafette askerl rical ile vaH, 
öz•.ır.aık yolllar yapıldığı, memurlaT ~~ belediye reisi, vilayet ve belediye rüesası, 
~ evler i~ ecüldi~irti anlattıktan sonra: Parti erkanı, ticaret alemi mensublan ve 

cTürk yurdundan bir parçasının itaat- daha balZI. ı.-at hazır bulunmuflardır. 

Müaald yollardlı refOJler yapılacak 
Belediyenin son haftalarda §ehrin muh. 

telif semtkinde yaptığı refüjler iyi intıba 
bl'I"-*'bğı için belediy~ fen heyeti müdür. 
lilğU· refüj yapılmasına müsa.id yollan 
tetikik etmektedir. 

1001 ROMAN 
Ttırkfye Yayınevt tarafından ber batta PasartNI gtlnlerl dOrt renkll 90t 

gtızel bir kapak içinde ilk gençlik ve çocuklar için Qlkanlu. 
Her rerde Ntdır Fiatı bet kurllfl• 

bk Sayı 

10 TEMMUZ PAZARTESi 
ÇIKIYOR 

Eşi ve benzeri olmıyan (1001 R O M A N) da çok beğeneceğiniz en gtızel 
resim .erle atıalenmlf birçok faydalı, meraklı Te etıenceli fen, serO•en 

seyahat romanlan bulacakıınız. itte onlardan birkaçı: 
(Korku.tl% adam - Okycınuılann çocuğu.. - Alptekin 3000 yılında -
Sevim gazeteci - OO•ya. d1lf'na'11 - Gizli i.i.lke - Kara htıytılft -

Bllfka. dün11cıl arda - Karölkedi). 

Sabırsızlıkla bekleylnlz. Dikkatli bulununuz. Pazartesi gOnO mutlaka 
siz de bir tane ahnız. 



8 Temmuz SON POSTA 

H ikaye: 

Dişlerine bakmıyanların hali 
Bay Hüsameddinin karısı çok JCfü:ken j ~ dar insan içine çıkmak ayıb dtişecE>.kt_i. 

bir diş apse:si yliziınden kanı zehirleıerek Bay Hüsameddinm akiına bir Ç!lre ~eı-
ölınuştü. Bay Hüsameddiniıı de karısında mişti: 

ol-an dlş hastalıkları vardı. Çünkü onlar - Bir dişçiye gidelim, dedi, bizim der. 
kal'ı koca di~!erıne hiç bakmaını~l:ırdı . dimizc belki o bir çare bulabilir. 
Bay Hu amcddinin karı~ı öldü;;ı zarr. n Bu fikri muvaiık bui.muşlardı, üÇ.i bir. 
kızı Nermin henüz sekiz yaşında ıdi. O d::ı den bir dişçiye gittiler .• dişçiye halleıini 
d&:.lcmni temizlemEZdi. On scki1. ya~m::ı anlattılar. Dişçi: 

geldıgi zaman iyi bir k:u.met çıkmıştı. - Buna şimdi!ik hiçbir şey yapılamaz, 
K rşı!arınd ki evde otunn Bay Toker, dedi, şişi indirecek çareleri' baş vurula. 
Nenniru b b sındun istemişti. bilir amma bir iki saatin içir.d~ Lu mi.im. 

N rminin babası da N~rmin de buna kun olamaz. 

çdk sevinmişlerdi. Çı.inku Buy Toker, ı~ i pısını vurdu. lçeriden hıçkırığa benzer - Ne olursa senden olur? 
bir insandı. Kazancı da az değildi. Ner. bir ses cevab verdi: Demek ister gibi dişçiye bakıyorlardı. 
min bu izdivacı sevinçle kabul edinC'e ba- - Kimsiniz? Dişçi: 
bası da Bay Tokcre mu\'afakat cevabını - Be.nim kızını, merak ettim. _ Yahuz bir tek çare vardır, deyince 
vermiş ve iki genç nişanlanmışlardı. Nermin odanın kapı.sını :ıçtı. Gözieri sevinçle sordular: 

Bay Toker iyi idi, kazancı yerinde a. ağlama'ktan kıpkırmızı olmuş!u: _ o çare nedir? 
damdı amma onda da Bay Hüsameddin - Babacığım bak halime! _ Yüzünüzün her iki tarafını ayr.i va.. 
ailesind 1ti fena huydan vardı. Di~lerine Yanağını babasına gösterdi. Onun da ziyete so'kmak. 
hiç ba'kınazdı. Sabahlan, yemeklerden çürük dişi apse yapmış, yanağını şişir. - Yani şişmanlamış görüneceğiz de. 
sonra frrçalamak şöyle dursun, ayda bir mişti. ğil mi? 
bile fırçaladığı vaki değild i. Velhasıl ai. Baba kız ne yapacak~arı:n düşünüyor. - Evet! 

lar, bir türlü bir çare bulamıyorlardı. Bu Dişçinin elle.'"lnı yakaladıl.:ı,. . 
sırada hizmetçi, Bay Tokerin gPldi;:ini - Aman bu işi yapın! 
haber verdi, her ikisi de meyus bir -,,azL Dişçi: 
yette salona indiler. Bay T'>keri eöriin. - Pelti! 

• 

ce: 
-Aaa! 

Dedi, kollannı sıvadı ve sağ kolunun 
olanca kuvvetile onların yüzlerinin şiş. 

Diye bağınnaktan kendilerini alamadı. memiş taraflarına birPr yumruk indi!"di. 
lar. Bay Toker de a:)ni vaziyette idi. O- - Şimdi aynaya bakın! 
nun da yanağı şişntişt.i. Aynaya baktıkları zaman K"ndilerini 

- Rüzgfu.· yaptı! şisnı-:nlamış gördüler ve sevindiler. Dos.. 
Diyorl'ardı. Hakikatt~ onları bu hale doğru nikah dairesıne C!itliler. Fakat on. 

koyan rüzgar değil, kendilerinin dic:lerine larm bu sahte şişmanhgı da n\kaha ge. 
ba'kmıyoan insanların başlarına böyle şey. lcnler için bir eğlence mevzuu olmu~tu. 

leye yeni girecek da.mad, bu taraftan on. ler; en küçük vesilelerle gelebilirdi. Bu, onlara bir ders olmuştu. ç:jnik d:ş. 
lara çok benzjyordu. Her ü~..ü başbaşa verip bir çare d J~Ü:ı. lerini tamir ettirdiler ve dişlerine iyi bak.. 

diller. N:ikahı tehir edemezlerdi. Çünkü tllar. Bir daha da ne diş ağrlSl çektiler, 
Nikah günü kararlaştırılnu~tı. Nihfıh bütün tanıdıklarını davet etmişı~d;. ne de yüzleri şicti. 

gününden bir gün evvel Bay Hüsamed. j• 

Yüzlerinin birer tarafı şiş olarak ta o ka. * * 
&~~&nıwh~ı ~~~~ ~- =~~==~~~====~~===============~~= 
~ gezmeye gôtürnıüştü. Tut. c y • B •ı ::ı 
WkJaırı otomobil açık otom<ıbildi. Oto- enı ~ mecemiz 
mobil hızla gidiyordu. Bir gün scnr~ 
~hl.ar~ kıyılacak genç:er zev~ehıie .') resmi yapan 
çinde id'ile,r. Yüzlerine r:.- ~ok dalgın.. 
ontan ırahatsız edeceğinı _., ile1 • . nde on un i-
dı bil{!. Bay Hüsameddj .. ~ , saat ka. 1 ~ -anlı~ var. Yanlı. 
,...,,..., ,, ~' K ~ t~nlll ba ...... ,_ e ı nuz ic:aret e. ·--~ eu IUlo ız evladını 'lg&~u; -r· -·.> -}~· vıy ı) u • -.ı. 
getirmişti. Şimdi onun iı.Q.,h,~ bır h ay: t diniz ve ~~ ga.~e 

Y~dığını görmekle, ;kendi mes'~d .. oJ. ~~~:. k~~rr:ız~~::: 
muş 'kadar zevk duyuyordu. Keşki olen 1 d bj k' ·ye b"r 
kansı da oağ olmuş olsaydı da bug?in!i fertbenl t r · ıbş~ ki~ 
görseydi. u o opu. ır şı. 

Otomobil gezintisindm çok geç zaman 
dönmüşlerdi. Hepsi odalarına çekilip yat_ 
tılar. Sabahleyin ilk uyanan Bay Hüsa. 
mt'ddin oldu. Kendinde bir tuhaflık his. 
scdiyordu. Dişi ağrıyor gibi ıdi. Hemen 
yatağından kalktı. Aynanın karşı.c,ına 
geçti. Aynada kendini gorür görmez: 

- Eyvah! 

ye bir kilo çikolata, 
diğer yü z kişiye ayrı 

ayn ve çok gü7.el he. 
diyele:: vereceğiz. 

Bilmeceye cevab 

verme müddeti on 
bes gündür. Bilmece 
cevabiarını bize gön. 
derdiğiniz mıarfını ü. 
zerine cBilmece. ke-

limesini ve bilınece
n in gazetedı: çıktığı 
tarjhi yazınız. 

Sayfa Jl 

~ ~. 

[ K:arda Ateş J 

Yıldız, annesi, babası, 

kardcŞı hep bir liktc kıra 
\ıkmışlardı. Bir aralık 
Yıldız annesilc babasına: 

- Mademki kıra çık.. 

tık. Odun toplayıp ateş 
yakayım, yakındaki 1.ar
ladan mısır alır, pişirinz! 

Dedi. 

Yıldız, asıl kuru dalla
rın tutuşmasını istiyor
du. Onları tutuşturmak 
için yere yattı, üflemeye 
başladı. 

Annesi, babası Yıldı. 

zm bu fikrini çok iyi bul
dular. Yıldız hemen do. 
laşıp odun toplaİhaya 
başladı. Kuru ağaçlann 

kuru dalları çok iyi ya. 
na~tı. Yıldız bunlar. 
dan bir kucak topladı. 

Yıldız. üflemekten kan 
ter içinde kalmıştı. Ne 
kadar fazla üflese g~e 
daUar tutuşmuyordu. Ne 
vapacağım ıl<!§ırmıştı. 

Yere koydu. Daha ça. 
buk tutuşmaları için ara. 
lamın ku.r..ı otlar, çalı 
çırpılar ilave etmeyi de 
unutmadı. Babasından a-L 
dığı kibriti yaktı. Yap. 
raklar, çalılar tutuşmuş. 
tu. 

Yap!'aklar, çalıllar o 
~fledikç-? bir yanılan 
uçuşmuşlar, :fakat istedi.. 
ği olmamış, rığaç dalları. 
nı tutuşturamamıştı. 

--

Yıldız h~ bir ke-r<.! dahc1 yeni baş.. ı Bir çrlırtı duydu. Etrafım\ haktı. 
tan tecrübe edeyim, dedi, bir kere da.. Çıtırıtınm ne.reden geldiğini anl:ıdı. 
ha üfledi. 

Diye bağırdı. Bir yanağı şişmişti. Şim. 
di n~ yapacaktı. Kı::ının nikfilnnda böyle 
şi~ yanakla mı bulunacaktı. İsteksiz is. 
1.eltsiz giyindi, odasından çıktı. Hizmetçi 
koridorun muşambasını siliyordu. Onn 

Bilmecede kazan.anların isimleri :Pa- derilir. iBo •ada babuı da yanına gelmi§-
sordu : zartesi günü çıkan sayılD.17.da iLhı edilir. Birinci ve ildrıd hediyeyi kazananlar ti. Yıldız.a bir tekme vurdu: 

Yıldız ateşi üfleırken uçuşan yan:mıı 
çallı çııpı babasının. annesinin blıu 
öte~ koymuş olduklan fapkalannm 
üzerine uçmuş, onları tutuşturup yak. 
Jnl§tı. 

- Nerınin nerede? 1stanbuılda bulunanlar hediyelerini Pa.. İstanbulda iseler hediyelerini aımaya ae. - Yapacafın bu muydu? 
- Küçük bayanı bu sabah hiç görme. zartes.i ve Perşembe günleri öğleden ıon- lirledten iyi çıknııf bir fotograflaruıı te- Diye balırdı-

dim. Odaamcbn çıkmadı. r.a idarehanemizden almalıdırlar. Taşra. tirmelidirler. Tqradıa bulunanlar fotog.. Yıldız can acımıdan cıyak cıyak 
--·~ Hüaaıneciclin, kızının odasının ka. da bulunanların hedifeleri potta ile g~ raflaırmı posta n. gönderebilirler. baiınyoır. hüngür h üngür ağlıyordu. 

·-·------·----·-·-·---···--·---·-·--·-~-~---·--·~·~~~-·---··-··---··---··-·-·-·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~·~·~~~···----·~·-···---·~~-·-~·-----···-~ 

Burdur Gazi ilk olıuluna 6a ıene bitirenlerin 6ir "'""" 
çelıilnıiı bir lotoırallatı 

Brırtlra Gasi illı olallrna &.. ..,.. bitir-.,., öiretmen-
1.rin. ,,. ,.hir biiyiilılerin• 6ir yemelı zi7(11eli ..,dür 

l•ptll'fıı illı olıııl.mı bitiren talebenin öirelmenlerile 
birlilıte çelıtirtlilıleri lotopalları 

t 



12 Sayfa. SON POSTA Temm• 1 

Devlet demiryotları ve limanları İfletmesi Umum idaresi ilanları 

Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 
1 - Devlet Demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzere mOabeka 

ile hareket memur namzedi alınacaktır. 
A - Türk olmak, 
B - Müsabakaya iştirak edebilmek lçinorta tahsili bitirmif olanak; • 
C - Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan cdahib yıukan olmamak. 
D - Asgari bir sene için askerlikten muaf olmak, 

E - İdaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal .er • 
vi9te çalışmağa mani bir Arıza ve hastalığı olmamak. 

2 - Müsabakada kazananlar 81 lira ile tayin edileceklerdir. 
Ecnebi lisanlarından birine vlkıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır, 
3 - Askerliğini bitirmiş Jile mezunlan imtihan&Z olarak ayni ıartlar dahilla • 

de alınacaktır. Bu gibilerin dilekçelerinin doğrudan doğruya Umumi M\ldü:rlült 
göndermeleri lazmıdır. 

4 - Müsabaka imtihanı 15 Temmuz 839 Cumartesi günü aaat 14 de Haydarpı.. 
şa, Siı1teci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana. Afyon, İzmir ve Brzu.. 
rum İşletme Merkezlerinde yapılacaktır. 

5 - En son müracaat 10 Temmuz 939 Cuma gününe kadardır. 
6 - Talibler işletırelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
7 - Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla mal ti.mat almak lstiyen181' ı, 

!etme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. c2309. c4234. 

Muhammen bedeli 700 lira olan 1000 Kg. lokoloit boya 17.7.1931 Pazartesi 
günü saat 10,30 da Haydarpapda Gar binasındaki Satınalma Komisyona tara
fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 52 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat nrmeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komllyo.. 
na müracaatları Jazımdır. 

Bu işe aid ,şartnameler Haydarpqada Gar binası içindeki Komisyon tarafın. 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. (4731) 

Antalya Naha Mtldft.rlttğttnden 
Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan .iş: Gündoğmllf kazası hüktlmet binası inpsı Utlf be 
deli: Hususi şartnamesindeki sarahat ve tafsilata göre mevcud malzemeden is 
tifade kaydü şartile (istekli bu prtı kabul ettiğine dalı- pullu bir taahhilcbıa. 
meyi teklif mektubuna bağlıyacaktır.) 

Ayrıca 15957 
1
lirahk inşaat. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evra1r §Unlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık i§leri genel ıartnamesi. 
D - Hususi şartname. 
E - Ke(ıf cetveli. 
F - Proje. 

fstiyenler bu şartnamelerh evrakı Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 17/Temmuz/939 Pazartesi günü saat onda .ı\ntalya Nafıa MlL 

dürlüğünde milteşekki. komisyonda yapılacaktır. 
Talihlerin teklif mektublannı tam saat dokuza kadar komisyona makbuz 

Yl! 
a 
IÜ 

dl 
re. 
dlı 



8 Temmm. SON POSTA 

«Son Posta• nm tefrika.sı: 22 

Mel/ingin rüyası 
Melling, büyük bir korkuya ~apıla-ı Dadı kalfa, bu sözleri işitti. Yalnız ıacaktı ... Fakat, meçhul bir ses, kula

rak, her şeyden evvel haremagasının gülümsemekle jktifa ederek C"vab ver- ğına şöylece fısıldadı: 

Sayfa 13 

' 

16 ncı as1rda lstanbula gelen Bohemyah 
~-- Baron Wratislaw'm hatıraları: 1 

'l'iirkçoye çeviren: Sü reyya DHmen 

Viyanadan istanbula 
ellerine dikkat etti. Bu zayif ve cılız medi .... Parmaklarmm ucu ile kapıyı - Ne duruyorsur,, Melling?:·. Du -

nınhlfıkun elinde balia, .sabr, kıbıç, itti. Tavandan sarkan sayısız mumlu rup, düşünülecek zaman degıl: .. Şu Bu satırları yazan ben, Mitrowitz'li a~le~~e ~ttikten sonra Türk gemileri .; 
yağlı ip. kayış, kement vesaire gibi avizen1n altında dimdik duran Hatice emsalsiz mahluk, işte seni beklıyor ... Wenceslas Wratislaw, en yakın akra - nı gordük. Bunlar on tane idi. 
bir ölüm aleti göremeyince: sultana: Melling, bu fısıldıya dayanamadı. bası tarafından 1591 milad yılında, Vi- Osmanlı nehir filotillasınm bir kıs .. 

- Hayır .. bu adam, bir cellad değil- - Buyurun, sultanım .. emanetinizi Gençliğinin ve aylardanberi kalbini yanada Roma İmparatorluğu tacını ta- mını teşkil eden bu gemiler, tip itiba ~ 
dir. Ve bana, suikasd için gelmemiştir. getirdim. yakıp kavuran at~in verdiği kapla.n şıyan h~metlu ikinci Rudolph'un, çok rile, bizim gemiler gibi idiler; yalnız 

Dedi. Dedi. Ve, kapıyı kapıyarak çıkıp glt- kuvveti ile, sultanın üzerine atıldı. Bır zengin ve yüksek değerli hediyelerle; bunlar, bizimkilerin üçer toplu olma • 
Birdenbire yatağının içinde doğrul- ti. tek söz söylemeğe lüzum görmeden, .J- İstanbulda Osmanh Padişahı üçüncü sına karşı, birer top taşıyorlardı. Ka .. 

du: Genç ressam, gözlerinin öniinde te- nun ayaklarına kapandı. Murad nezdine «fevkalade elçi> olarak rada da yüz kadar genç ve yakışıklı 
- Hoş geldin, dostum ... Fakat, ça - ressüm eden tablonun haşmetine, bir Fa'kat Sultan, çevik bir hareketle, gönderdiği 'F'rederit' Kregwitz'in hi - Türk atlısı bize doğru geliyorlar ve 

buk söyle .. gecenin bu vaktinde, teklif- türlü inanamıyordu. İçinden: bir adım geri çekildi Ve, .~nc;~n sesin- maye ve nezaretine tevdi edilmiş bul_u- yaklaştığımızı gorunce atlarını mah .. 
sizce odama niçin geldin? - Allahım .. ve, ey azizler!. A~lım~ den ziyade, musikı terennumune ben- nuyordum. Akrabamın bu seyahate ış- muzlayara.k Tunanm kıyısına kadar-

Diye, sordu. size emanet ettim. Beni, çıldırmaktan ziyen bir sesle: · . tirakimi arzu etmelerinin başlıca hede- gelmiş bulunuyorlardı. Bunun üzerine 
Çehresi, bir zeytin kadar siyah olan muhafaza edin. - Dur, çelebi!. Acele etme.·· Bız, fi, doğu ülkelerini. görmekliğimi, bu elçi efendimiz, gemilerin demir atma .. ' 

bu fiellÇ haremağası, evvela di~leıini Diye, yalvarıyordu. Şarklıyız. Nazarımızda tahir olmıyan suretle bilgilerimi arttırıp genişletmiş ları emrini verdi. 
gösterdi. Ve bu tebessüm arasında, fı- Melling, bu suretle, Allaha ve aziz- garblıları, kendimize ?oku~.durmayız .. ve tecrübe kazanmış bulunmaklığunı Gemiler demirleyince biz de karaya 
sıldayarak, şöylece cevab verdi: Jere yalvarmakta haksız değildi. Çün- Evveıa, şu hamama ~ırecegız. Orada temin eylemekti. çıktık ve Türk dostlarımız tarafından' 

- Kalkınız.. beraber gideceğiz... kü, o sayısız mumlu billur avizenin al- yıkanacaksınız. Pak ve tabir. olac~ksı. - 1591 senesinin bir çok aylarını Vi - samimiyet ve hararetle istikbal edil • 
- Nereye tında, zar gibi bir tüle bürünerek dim- nız. Ondan sonra, sevişmemıze hıç bır yanada, elçimizın gerek Osmanlı im • dik. Biraz sonra da hep birlikte gemi ... 
- Harem dairesine. dik duran Hatice sultan, etten ve ke- mani kalmaz. . . paratoruna, gerek onun paşalarına ve lerdc yemek yedik. 
- Bflmtyoruın ... Dadı kalfa, bana mikten mürekkeb bir insan değildi. O, Dedi... Ve bunu söylerken, ehle bır sair büyüklere takdim edeceği mücev- Şurasını bilhassa kayda şayan gö -~ 

~li": emir verdi. Sizi •lıp oraya gö- Allahın nuru ile yo~urulmuş ve viieud kaoı ~österdi. • . • herlerin saatlerin ve buna benzer muh rürüın ki Türklerin güze} atlarını, uç-1 

turmıye memu~um. .. .. bulmuş bir heykel .. ilahı bir sanemdi. Sultan, gösterdiği k~pıya ~ogru ıler telif hediyelerin Augsburg'dan bize u- lannda filamaıar dalgalanan mızrak ... 
Melllng bu sozler karşısında, b~y.uk Melling hatırasını yokluyordu. Bü - ledi. Melline, onu takıb ettı.. . _ Ja.ştınlmış bulunmalarını beklemekle !arını, altın kakmalı ve kıymetli taş _ 

bir ha~t ve heyecana kapıldı. Duşun- yükderede, Baron dö Hobeşin k0şkün- Kapı açıldığı zama~, Mellın~'ın yu- geçirmiştik. Bu bekieme müddeti için- larla müzeyyen kılıçlarını, mavi v~ kır 
nüye başladı. . . . . de, pan~urların arasmdan gizlice sey- züne ılık ve baygın hır kok~ çarptı. de elçi cenahları boş durmamış, bizi mızı renkli muhteşem robalarını, at 
_VıiloA, sultan hazretlerırun kendısıne retti~i kadın ile, şimdi o sayısız mumlu Tertemiz Şark kadınlarını~ ınsanı bü- Komorn kasabasına kadar götürecek o· !arının altın yaldızlı binek takımlarını 

gosterdiğf. alAkalann derece ve safha- şamdanın altında bir statü gibi dimdik yüleyen nefis ten kokularıle meş~u o- lan gemileri ve bu uzun seyahatte ıa - görmek, evvelce bu g'bı' sc h tl d Jarın gü - h d .. 'b· d.. r b anf ha· ı ya a er e a nazaran, nun veya u gece · durarak kendisine gülümseyen o hari- lan sut gı ı mermer oşe ı u z zım olacak diğer ihtivaçları temin v~ bulun.m.ıım 1 1:! •• - .. ıı..· 
1 

:ı:o 
ntn birinde h d · · d b .. ·1 .. .. · ·· b w ı h · · de :Mel - - -·~, gorgusu ve ""ınaena eyu 
gizli bir d , t a~kl aıkresınk et.nb .• o:d: kulade mahluk arasında bır munase- ~~ın, .. uıgu· ub lavadsı ıçın ' .. tedarik etmekle meşgul olmuş bulu - bilgisi az bir kimseyi şaşkına döndü .. 

ave ut: eme pe a ıı ı ı. bet arıyordu. lıng ın goz en u an ı. · nuyordu k b. h 
1 

ld w , 

Tabii idi, amma .. sultan hazretleri- E\•et o rrüzel kad•n, hiç !;Üphe,-:iz ki - Ey Şark! .. Me~er sen, ne füsun - N "h .t İ t b lda b't k l rkecteb· ır ka o ugu muhakkaktı. Fa .. 
1 ·· t- "' • • v ı aye · s an u ı ece o an ne- a ana alırsa T" kl · b tl n n kendisine gösterdiği alAkayı kıska- bu kadındı. Fakat 0 giin nnr;1I olmuştu kar imişsin ... Ve, ey talih! .. Meger sen h' ka ' . 

1 
w b"t" k d'l . . d ur erın u sure ~ 

nan gizli bir aşkın veyahud dar düşün- da bu efsanevi .. bu beş~riyetin fev - de, ne cömerd imişsin... ır ve . ra yoıc~ u~muzurı u un va: en ı e~ını .. on~trnış bulunmaları biz~ 
celi bir müteassıbın tuzağına düşerek, kindeJd güzelli~in tarkır.a varama - Diye mırıldanırken, göğüslerinden sı.taları. ıhza~ ~ı.mış ve .~klenen . he ~ar~ı b~ gosterı yapmak maksadından 
~şkenceli bir ölümle can vermek ihti - mıştı. diz kapaklarına kadar ipe·iC peştimal - dıyelen11ş .. tak:ıben, hepsınm gelmış .bu ılerı gelıyordu. 
nıau de '"vardı. Melling, kim biHr rlah:ı ne k.ıciar za- lara bürünmüş iki cari'ie kendisini lunması .. u~erıne Herr Von ~regwıtz, Sefir hazretlerinin Türk büyükleri· 

""'- ıı. v M 11· ,. · k ) haşmetlu ımparator hazretlerı ve Ar - 1 k ediv. d h 'k" t f . uenç ııaremagası, e ın~ ın geçır - man bu derin havret ve gaşv !ç'nde ka- karşıladı. (AT ası var . .. . e yeme Y gı esna a er ı 1 ara ın 
dıği bu tereddüdü hissetti. Adeta, müs- · · şıduk Ernest taraf l arından son bır ka - hussarlan, Tuna kenarındaki düzlük .. 
tehzi bir tavır nlarak: . H • k " e • d d 1 d 11 t 11 bule mazhar ve her ikisinin iltifatla - te dostane konuşarak geziyorlardı. Ken 

- Kk>rkmayınız, çelebi. .. Ben sizi. 1 ay e 1 1 r a a m en 1 z e u ş u rına nail oldu. 1 5 91 yıiı Ey lUlünün i - dilerinin atları ise yamakları tarafın • 
felakete değil, bilakis saadete g .. t_ • ~ 1 

kinci günü imparator hazretlerinin e - dan yediliyordu. İşte bu dostça görüş-
mek için geldi· ı ... Vakit geçirme~-i~f !ini öperek, ~kra~a. ve dostlarunıza v: meler ve gezinmeler esnasında biıı dadı kalfayı. bevhud bekJ · rı ~. (Bas.tarafı 12 nci sayfada) - Hayır, hayır, devam et sen, sonra •• da ederek hızım ıçın hazırlanan gemı- Türk atlısile bizimkilerden biri ara .. 

· e Yere ~mıe b' ? l b. d'k v· d d' rt Alın yıniz. f(nan anlnŞ1lamamış c~i b~ SOilTa ır gece. ere ın 1 ve ıyana an ° an sında hemen oracıkta bir «mızrak kır · 
Dedi. • _..,, ile1 ı.e'~ oldu~unuzu, neden büyük şe- " - ~onra bir gece, gc~e a:ışmışlar, ~ö- mili me~a~ bulunan « :ı:'issamu~dı> ma> •bahsine girişilmiş ve bu yolda n; 
Bir çocuk 'kad l saat ka. - ka ·ıp Anadolu yaylalarına sak. vuş:muşler ... :Annem c~ete. artık, diy! adındakı Avusturya beldesıne ve Bu - ralannda hararetli bir münak şa ba -

dar narin ol har genç ve~.,,.:r n ha ~ - edo'oenzı ı;se·oeblerini bilm<?df"n - talı- inlemiş, benden başka, karnımdaki yav. yük Tuna nehrinin aktığı şarka doi,rru lamıs jdi. Halbukı· her ı·kı· +"raaf zabı.şt an aremağı:ı~ı •,1,u
1 

-·J ~, ... v1:1 ~ını - • b Id ' B b ı · · k .. ..... -
len, Me111ng'ln üzerind k b~. -.. k min edebiliyorum. Ben, çoğaldıkça b:i- ruma da se~ od unf.•l a amo, YK8!!' a ı seyahatımıze başlamış oldu . lerinin böyle bir harekete müsaade ct-b. e o n ıır uvu k d b 1 bir hayvan gıbı ev en ıramış. nu or. w· d'a muvasalat ettigvimizde ır tesir husule getirdi k"· d hal 'va- tünlcşmiş maniler ar asın a una an ° b d k k .. ·· 1, b' ıssaınun . miyece'kleri tabii idi. Bunun içindir ki 
tav d · 

1 
• er ~ m ki bu don oyun a oşar en gormuş er.. ıraııı Unverzagt namında bır Avusturyalı a gın an fırladı. Şamdanlardaki bütün nıhu sezebiliyorum ve u:muyoru sonra Karşıyaka vapucundn bir yolcu . . . . . - - bu zabitler böyle bir çarpışmanın an -

mumlan yaktı. Büyük bir dikkatle gi- cSki düğümü !;Özebileceğım!. .. v• . . denize düşmüş. Halk· cKap;an dur! De. sı.~z~~~ı~n bı;ı :.e~J~~ekt~ ol~~gu;u cak bir savaş alanında tatbik edilebi
Yİnmiye başladı. Şefkatin yüzü birdenbire deqıştı, ç~~ nize bir adam düştü'> diye bağırışını§ .. gor u ·:.t" u z~, ~\ .. o~::. en ı ş~ko· leC<"ğini söyliyerek bu işi öyle bir za • 

Evet .. büyük bir dikkatle giyiniyor - giler derinleşti ve bütün vücudünden .'r Vapuru durdurup ar.amışlar, hiç kims~yi suna go urere pe . ~yu ı~a~ ~e ı - mana talik ediyorlardı. Hakikaten bu 
du çu-1-n · · ·· ı· s · da bunu saadetın ramda bulundu ve ıstı rahatımızın te • i.k' k :ı... b. . . .. .. .. k · ı.tAu, §U anda sabırsızlıkla bek - urpennc geç 1

• uvey bulama.mış~ar. Bir daha babncıgım eve . . ı as er, vır ırmın gucunu ve mızra 
liyen dadı ,__lf ·ık h tf t · r mını zımnında her şeyı yaptı ve yap - · 

a.a anın, kendisini karşı -
1 eyecanına a c mış 1

• dönmediği için denizde boğulanın o ol. t rd B d 'k' .. k kl k kullarunaktaki meharetini sınamağa 
lar k:n ... ılanı d t t k * · ı ı. ura a ı ı gun onu ama mec k d . kl" .. .. .. 

1 -'ll az, erhal elin.den u ara , duğu anlaşılmış. Ben doğduktan sonra b . f d k l ~ k ç·· k .. b • ne a ar ıste ı gorunuyor arsa biz de s~ltan hazretlerinin yatak odasına gö- Gemide, müdürün, bir otorit·~ adamı artık' annem lzmirde oturamamış. !stan- t u~~ ın 
0 

e a ~ı.d~ · u: u azı ~eı< böyle bir düelloyu görmeği o derece 
tüNreceğine kat'iyetle hükmediyordu .. tavırlarını bırakmağa alışabilmesi biraz bul'da yerleşmiş .. Dahn sonra benim de u ~kr .a . sm~~ ·~. ı.~adnn a dsuk~ahcagdi~ - arzu ediyorduk. Fakat şüphesizdir ki. 

itekfm u 1 d ğ d . . . · . .. mız ı ıncı ve uçuncu erece e ı e - b b h . k d . . .. , uuy e de ol u. güç oluyordu. Aksam yeme in en sonra, bildığim sakın, gamlı hayat •• nıhaye.... 
1 

h .. .h d'l . b. u a sın o a ar aşırı gıtmesıne mu-
Her ihtimale karşı beline bir hançer nisanhsını üst güvertey~ çıkardı. Bol ~'11- Fa'kat ne oluyorsun Şefkat? Daldın, ren- y= edr elmnuz } bza:rl e ı erndemıB~ vel ıd~c saade edilemezdi ve nitekim edilmedi. SOknıa t M 11· · h \ k k 'ft' . . • .7 gon eri emış u unuyor u. un ar n d v Y1 unu mıyan e ıng, genç a- dızlı bir sema altında deniz ça ır eyı ı. gin değ:iştı, yoksa dPnı:.: mı tuttu sem . . • • . .. .. .. .. _ e .. 

remagasını takib ederek harem daire- Yanyana şezlonglara uzandıktan sonra Hakikaten Şefkatin rengi, ,şeffaf elek. el.~~e geli~ced ~ylulu;,~ordunc~.ju Öğle ~eğinden sonra hiristiynn 
•inin arlca!ındald camlı kapıdan girer Şefk trik ışığı altında morumtrak bir sarılık nu, omorneda'kogruK ,ıssamun lan dostlarımızla vedalaştık ve 

0 
andan iti ginn d b 1 kl bekl. at: h t k, . . hareket eyl ı . omorn a mu·ıasa at . . . .. ez, ora a ıa ırsız ı a ıyen dn- _ Süveyda, dedi, birbirimizin aya ı- ıalmıŞt.ı; kaşları ~tı gözlen dolapıı . 

1 
v haren kendunızı Turklerin korumasına 

dı kalfa, yerlere kadar eğilerek üç defa nı hiç bilmivoruz. ve dudakları hafif hafif titriyordu. edın~e: Osmanlı impaGrator ugu .sınır - terketmiş olduk. Türkler gemilerimizi 
temenna tti n h k 1 · .J s·· ,,.A.., h'ka · h. bekl ları ıçınde bulunan « ran• beyı Meh- , 

e • ve emen o una gıre- - Benim hikHyem kısa, lakin hazin. uve.Y""'nın ı yesı onu, ıç e- d be ı·· 1 ·1 l b'zi kendi gemilerinin yedegvine alarnk Tu-' 
rek: B b e mediği korkunç bir darbe ile maziye sn. mc ye, uzumu o an gemı er e, ı . . 

dir Şclkat... Biz İzmirliyiz. a am v B . kl oro Çıl daha iyi korumak üzere göndereceği na nehn kıyısında kam cGran> kasa .. 
- BuYllTUnuz, çelebi cenahları .. sul- annem oranın iyi ailelerindenmiş... Sc. ~len~şt:i:li keym zko~b uly u. 1 gın askeri, mümkün olduğu kadar çabuk basına kadar çektiler. Burada; Sanca]( tan hattetıerf, bfiyük bir iştivak ile si- J lenmişler Babnm aşA.J, sevgı arısı, " us u gece er, son;. b . Mclı be . 

~ bekliyor. " viŞ!lliıfeır, genç ev · · · ra çıldırarak kaçışı, Mersin yolile §arkta ulaştırması dileğim havi bir mektub :yı . ~=d y~n :~uh~~azamız için~ 
Dedi. daha suJtanide imiş.·· ka bo"''"'' bir mahlas isim alarak mual- gönderildi ve sefaret heyetinin c:Ko _ gonderdıği uç yenıçen erı ıle karşılaş-. D Şefkat birdenbire irkildi, belli etme. Y ·~ .. , ld' •.. b'ld' 'ld B tık adı b.

1
"-- b tı--nı·.r.... hayatını :vaJtfedişi diına~ınuı i- morn> a ge. ıgı ı ırı ı. u aralık s' · . yü u.unuı, u tosilnkar sözleri, d d y Id aıım 6~ 5 

z yıllık •arab gib en ogru u. ...:nde bir hezeyan kasırgasile dönüyordu. faret hey.etı, Komom belediye reisi c.Kapıkulu:. demlen ve Osmanlı Ha-" 1, bir anda genç ve Sonra' r-· H E B ka 
af-U ress ,__ - ···• . d tı· kl c.,...,._"k vanurda öleni ben sanmıc:lar, err rasmus raun tarafından mi~a- nının hassa askeri olan c:Yeniçerb~ ""'i anıın Aalblne ve dımagı-na te- s h her şıd e ı aş a ~H~ t' 11 

lir etti. Az kalsın oraya dilı:-ilp bayılı _ - onra, emen 'b' k kan _ diye düşünüyordu, n~ budalaca, ne cani fir edilmiş bulunuyordu. Yemekten lere Türk eyaletlerinde pek büyük kıy 
v ,_.ı :s- Qaşlıyan evlenmede 

01.d~ğ~. gı 1 

• ıs b ç h.--!1..,. 0 gu" zel hayatı yıktım? Demek bir sonra kasabanın gorülrnegv e degv er yer- met VP. ehemmiyet verilmektedir. Bun. ereoeAu. ·· Bereket versin ki, bir er- l'ıklar lkavgalar kendını gostermış.. en mw...- l · · k 
1 

· . .. · 
kıek pehlivanı andıran güçHl kuvvetli ah ' . d .k amız kızım da olmuş ve yetişmiş!• enm ve a esıni gezdık. lar; yaya bulunan caskerı bır kuvveb, dad k 1

'- d a annemın karnın a 1 en ytıv . b. . B d . .. 
1 

iki b. k. · b 
1
.v 1 b. ı al.UI, d0'1Jlesine meydan vermjye- ..._1 .. k ..... b ~ . 1 babam Son kelımeler şuuruna ır yumr•Jk e~ ura a yedi gun kaldık. Yedinci gü- o up on ın ışıye a ıg o an ır 

k )c h J .111: a c-~ orRıarıle sarsı ıyormuş, . 'k d b ğ k .. T" kl . . . fı k hünka ah • b f 1 
re 'yumuşa atlar 'Oıerinden, ken _ derdinden içkiye vurmuş ... Hiç sebebsiz bi inmişti. Kor ukan. adiırmGöam1 a .. için nu ur: enn, hızı mutad olan mahal_ r a.sı torıın~~ ~ıd mu a kızı ? ad -
dtılnt loş btr dehlize sftrükledj. b. b' 1 . . h h' a· 1 rmc:ı kendini zor tutara titre • z erının ö. de -kı burası latif bir ovadır- kRbu- rak ımpara r u

15 
... n ı are mer. ezm e. ır ır crının ayatını ze ır e ıyor a :ıı • • • • f h · d b. k 

Melllng, yOrilmOyordu. Ayakları, B b . . . . 1 .nünde, bir aşk ihtıyacıle oturan kızına le hazır oldukları haberim aldık ve yanı stanbul şe nn e, ır ısını da. b - a anm Js:ını ne ımı.ş. . . • , · • - · · ahların yumuşn-k tftylerin& temas ede- _ Annem Hayri olduğunu söylerdi. ba'ktı ve şedıd bar ıspazmozla yenndon Komorn dan ayn~dık. Bizi muhafaza padışahın çok g~ ulkesının hemen 
~ UÇ'U)'Ordu. 

4 

Şefkat, biran yadırgamış gibi durdu: fıt.lıyamk salona doğnı ~oştu. Süveyda eylemek vazifesile mükellef bulunan he.men ~er bucagına, hele sınır boyla-
Dehlizfn nihayetinde, aralık duran - Peki, sonra? şaşalamıştı; arkasından haykırdı: ve yalnız yan silahlarını yani kılıçla - rına dagıtılmış bulunmaktadır. Ser - • 

bir kapı görllnüyordu .. ve. buradan dl- - Babam geceleri sarhoş gelir, daha - Şefkat, ne.vnl", ne oluyorsun? Kcr- nnı taşıyan ve bir yüzbaşının kuman - hadlere gönderilen yeniçeriler oralaı -
fanya parlak bir ışık sızıyordu. kapıdan girer girm..!z annemle kavgaya kutuyorsun benı Şefk:tı... dası altında olan üç yüz piyade ile elli da kulelere yerleştirilirler ve düşman , 

Me1Ungtn kalbi, göğlls kemiklerin~ başlarmış. Onu çok, pek çok döver, son. Me~~nlerden boguk bir hırıltı ce. kadar h~ssar ~arad:tn yürü~or ve .:U- karşı başlıca garnizonları teşkil etmiş 
P&rçalcyucak derecede çarptı; ra sabaha kadar .dn başında oturup ağ- vab veroı: 

1 
• na nehn ü:erınde de behennde,. uçer veyahud padişahın creaya .. denilen ya 

- Orada .. işte orada .. aşk, hayat, sa- ıarmış ... Sonra hır gece... - Geliyorum... oraya.. gelıyorum!. top, uzun tufckler ve uclarında fıliima .. hudi ve hıristiyan tebaasını ayak takı-
~~ istikbal .. her şey bent orada bek- - Annenin adı nedir Süveyda? Şimdi!... . .. . lar uçuşan harbelerle müsellah yirmi mının yolsuz hareketlerine karşı hi _ 
:_r>r .. hey talihi. Sana nasıl teşekkür - Naıende... Ve bır dakıka sonra küpeştedeki yol. beşer Macar askeri olan on beş gemi maye eylemek vazaifini Üzerlerine al-
~eylın? _ Ne oluyorsun Şefkat? Üşüyor mu. cular bağll'ışıyorlai"dı· yelken açmı.ş bulunuyordu. İşte biz, mış bulunmaktadırlar 

Diye, nıınJ.dandı. sun? - Kaptan dur! Denize bir adam dü§tü! böylece, Tunarun aktığı istikamete sa- °cArkası var) 
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~azan: Hasan Aa.nan Gb 

Melikenin kaçırılan nedimesi 

Json Postal S P O R 
Bugünkü milli küme maçı 

Vefa bugün Demirsporla karşılaşıyor, milli küme 
şampiyonluğunun neticesi bu maçla belli olacak 

_,, 

Son haftası oynanan milli küme mü
sabakalarından Demirspor - Vefa kar
şı1aşması ibugün saat 17, 30 da Taksim 

Bize göre bu maçtan Demirsporun as 
farkla galib çıkması ihtimali daha f~ 
ladır. 

1\1. T. Ö. 

federasyonu bir futbol 
turnuvası tertib ediyor 

- Böyle söy!erne Ayşe, bugüne ka - - Öyle aksi bir vakitte geldin ki ya 1 Sultanın ziyafeti öğleden bir saat ev- stadında yapılacaktır. 
dar hastasın dıye sc::. çıkarmadım. Bu Şem'un. vel başlamışt B" b' 1 Em" Milli kiline şampiyonluğu Demirspo Futbol 
b · · · b"" ··k b' f d k' ı. ırer ırer ge en ır-
enım ıçın uyu ır e a arlık de - - Fakat sen bu saatte gel de:rıeıni;: lerin arasında A be B b Akt run şehrimizde yapacağı maçların ne -

kt . F k t b d b"' 1 k . • y Y• ay ars, ay, ' me ır. a ·a un an oy e gene a sı- miydin ya Mansur? Yoksa kralı kule- Muhsı"n Tu"re H'" dd .b. b-t·· ticesine bağlıdır. Bu yüzden Demirspor 
rk b k ·· ·· ' usame ın gı ı u un 
ı yaparsan aş a turlu hareket ede- den çıkardılar mı? meşhur simalar vardı. l~!arm bug~n yapac~kıar~ maça bil - Futbol Federasyonu İzmir fuarı do 

rim. - Yok be·adam sen de ne Iaf anla - yuk ehemmıyet verdıklerı muhakkak- layısile bir futbol turnuvası tertib et • 
- Ne yaparsan yap! Zaten artık ya- maz bir ihtiyarsın; beni trıkib et . Tu:an~a? kum~ndanlara birkaç ke- t1.r. Vefalılar da bu müsabakaya iyi mcldedir. İzmirde Ankara, İstanbul ve 

şamak istemiyorum. Bana malik olmak Avludaıki büyıilk ku:lenin kapısı ö- !1me ıle ıltıfat et:ıkten sonra nedimle~i hır surette hazırlanmış olarak çıkıyor- . . . 
istiyorsan bir an evvel beni öldür. nünde bir nöbetçi duruyordu. Ona gö· ıle ~raber kendı yemek ?dasına ge~tı. lar. İkisi de enerjik oyun oynıyan bu Izmır muhtelıt~~rinin iştirakil~ yapıla· 

- Ne olur Ayşe? Gönül nzasile ba- zükmeden kulenin arka tarafına sap- Bu~un yanınd;ı yal~ı;~ ~aır. Haldu~ ı~C" iki takımın yapacağ: müsabaka çok c:k. olan bu ~usabaknl~ra ~tına, S~ -
na bir buse ver. h burada diğer küçük bır kapı vardı ki İbnı Harun. vardı. ?tekıle:ın. hepsı bı- çetin ve sert olacaktır. Bu sertliği kas lanık veya Pıre muhtelıtıermden bmsf 
Kızın üzerine doğru eğildi. Fakat ya- önünde kimseier yoktu. Sabihten aldığı rer bahane ıle bu zıyafete ıştırak etme- di favullere dökecek takımın neticevi de davet edilecektir. Maçlar 2 Eylul· 

nağında şaklıya'n bir tokatla geri sıç - anahtarla kapıyı açtı. . mişlerdi. Onları:ı ve içkinin yokluğu 'ka)nbedeceğini tekrar etmeği fayddlı de başlıyacak, 9 Eylfılde bitecektir. 
radı. - Haydi gir görüşmen ne kadar sü- s?n.ra bu resmi toplant, sultanın neş'e buıuyoruz. Seri ve uzun paslarla oy - si 

- Al sana bir buse! rer? sını kaçırmıştı. Yalandan birkaç lokma nıyan bu iki takımdan Denıirspor Ve -
- Artık çok gidiyorsun! Benden sak- - Bir saat kadar, sakın beni çıkar- aldıktan sonra sofradan kalktı, kuman- faya nazaran daha kuvvetli bir kadro-

lzmir fuarında yapılacak 
serbset güreş müsabakaları fadlğın 'bekaretini bak ben kimlere peş- mayı unutma! danlara: ya maliktir. Geçen hafta Demirspora 

keş çekeceğim! - Havır, hayır çabuk ol kim'>c e:ör- - Ben daireme çekiliyorum -dedi- geçen Hilalin en iyi ovuncusu Hakkı-
Kapıyı açarak zenci köleye seslendi: mesin! Burası kulenin mahzenidir. As- siz kendi eviniz gibi gülün eğlenin! nın bugün Demirsporda santrfor oy -

İzmir fuarında yapılacak olan Tür • 
kiye serbest güreş birincilikeri için ye 

- Yanında ip var mı ya Cafer? ma bir merdivenle yukarı çıkarsın, Sofaya c•kar çıkmaz Baybars arka- nıvacağını işittik. Fırsatçı ve golcü bir 
- Hazır ya Emir! bundan ötesi kolay. sından fırladı: oyuncu olan Hakkı, eğer takımı yadır ni bazı kararlar verilmiştir. Buna na · 

zaran müsabakalara ordudan, seçile • 
cek güreş takımları da iştirak edecek" 
!erdir. 

- Şunu ko11arından yatağa bağla - - Merak etme yolumu bulurum. Fa- - Müsaade bu •uı·ur musunuz Melik e:amaz ve arkadaşlarile anlaşabilirse 
yın. lmt sen beni çıkarmayı unutma! hazretleri size bir şey soraca~ım Demirspor kendisinden çok istifade c -
Ayşe bu iki insan azmanına karsı - Hayır! Bir saat sonra gel bumda - Sor Baybars! debilir. 
m~aw~~~~mız~~~~ a~~~y~nızlı~Jak~u~~~~na -K~a~a~~mızınidamfurma· ==============================~ 

lamac;ına rağrr.en kollarını kavrıyan dikkat et... nım imzaladığınız f!ece sarhoş muydu- Sovyet'er'e Japonlar arası"dakı· hudud 
zencinin elini var kuvvetile ısırmaktan Mansur sözünü tamamhyamadı. Bil- nuz, ydksa ayık mı l U 
kendini alamad•. Fena halde canı acı- yük köşkten bir velvele kop111ustu: - Bu ne kü15tahca sual Bavbars! 

~~rn ;~f~/~:~~~:.en çatlağı He şeddeli - Kahrolsun Turanşah! - Küstahıı~ın derecesini ·bilmiyo _ '1 3" dl. SB\Ofl'nı·n ·ıçyu"zu" 
- Kahrolsun nedimleri! Vurun öl- rum, basbaya~ı bir sual işte. l l U 

Kız birkaç da'lcika içinde kollarından a- .. ' 
sımsıkı yatağa bağlanmıştt . Mansur urun. .. . • . . - O fermanı tmzaladt~ım gece bu-
timdi kahkahalarla gfüüyordu. ~unu ~uthış bır makus sesı tak~b günkü gibi ayıkt1m. (Baştarafı 7 nci sayfada) 

onun bugün iki cihetten almakta olduğu 
yar.d.ımları kesmek icab ed('r. Çin gene. 
rali l>u yardımları bir taraftan lngi1iz 
Birmanya<;ından; diğer taraftan da Sov. 
yet Moğolistanından gönnektedır. Bu iki 
yoldan ona du:-madan mühimmat top, tü
fek. yiyecek gelmektedir. 

mat nakliyatını kesmiştir. Çin generaline 
viideylemiş olduğu istikrazın üçüncıi kıs

mını da tediye l"'ylemcmiştir. 
G .. .. 1 Art • . ettı. Ellen kılıçlı askerler avluya dog- - Peki bizler ıçir. de öv le bir niyeti-

b" - k?
1
1;yorsunw ya. k ık nezaıtetsız ru dona kalan Şem'unu iterek içeri gi r j niz var mı? v • 

ır şe ı e yanagımı o şamaktan seni di ve demir kapıyı kapadı. ~ . ( A:rknsı var) 
menettim. Bakai!m şimdi ne yapacak -
sın? 

Ayse artık hiç ses çıkarmıyor. Göz
leri kan içinde sabit bir noktaya bakı
yordu. 

- Niçin ses çıkarmıyorsunuz, Meli
ke hazretleri, lutfen şu göğsünüzü bi
raz açar mısınız? Anlaşıldı o iş de bize 
düşecek; fakat sizi bu vaziyette sov -
mait müşkül olacak. P~Ia düğmelerlniz 
açıldı. Fakat kol!arınız bağlı, nasıl cı

kannalı bunu? Bundan kolay ne v~r, 
yırtarız, üzülmeyin camm yenisini yap
tırınz; fılfı! bu da oldu! 

Mansur, hakikaten kızın üstünü ba
şını parçalamış belinden yukarı göğsü 
bütün güzelliği ile meydana çıkmıştı. 
Ayak ucuna yaklaşarak öpmek için e
ğildi. 

- O hakikaten muhteşem! 
Sözünü tamamhyamadı. Çenesine 

inen müthiş bir tekme ile yere yuvar -
landı. 

- Vay kahpenin kızı! 
Artık çılgına dönmüştü. Kanıyan diş 

etlerini Ayşenin esvabmdan yırttığı 
parçalarla sildikten sonra tekrar köle
yi çağırdı: 

- Gel ya Cafer! Şu kuduz kedinin 
bacaklarım da yatağa bağla~ 

Zenci, Ayşenin güzel vücudü karşı
sında hayran olup kalmıştı. 

Mansur Caf erin arkasına bir tekme 
indirdi: 

- Behey yaban eşeği ömründe be -
yaz kadın görmedin mi? 

Aklı başına gelen köle bir tekme de 
:Ayşeden yedikten sonra kızın bacak -
farını tıağladı. Onu savdıktan ıonra 
Mansur bir sıçray1şta yatağa çıkh: 

- Artık K ölemen ordusu gelse seni 
benim dişi!11den kurtaramaz. 

Bu sefer de kapı tıkırdadı: 

- İblisin doğurduğu!. Bu da kim?. 
Kapı yarı açılarak Sahihin yüzü gö-

ründü: 
- Ya Mansur! İhtiyar geldi. 
- Şimdi sırası mı ya Sabih! Git say-

le biraz beklesin. 
Sab lhin gözleri Ayşeye takılmıştı: 
- Nerede beklesin ya Mansur? E

mtrler teker teker geliyor ; avlu kala -
balık, onu n ereye sskhyayım, başımıza 
fş mi çıksın? 

Mansur ·babas1nın yedi ceddine söve 
Nk yataktan indi. Sahihe de fena halde 
kızmıştı. Kapıyı çekerek çıktı. Şem'un 
hakikaten diprıda bekliyordu. 
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SOLDAN SA0A ve TIJKAIUMN Al)Al'il: 
ı - Siyah kalemle yapılmı§ resimler. 
2 - Adalet.le. 
1 - Mecmua - Blr evin hücreleri. 
' - Çok 1Y1 - Muva.ttaten bir yere bıra -

ikılnılf. 
5 - Futbol kalelerinin iki yanı. 
e - Fnlcrüddem - :fıt wan. 
'1 - Maa - Ortaaı. 
8 - o niçin? 
11 - Kıymet - İstifham JAhlkası. 

10 - Bir şeyin katı olup olmadığını nasıl 
sorarlar? 

Geçen balınaeanm halledilmiş teldi: 
l - CAll - Kese. 
1 - AlA - Re - Nem. 
8 -Kl-Baca-sı.. 

f - A. - Tabela - N. 
il - Mah • Aza. 
8 - Asi - Kas. 
7 - B. - Amlfor - D 
a - Un - emek - La. 
9 - Yat - An - Yar • . 

10 - Azat - Kafa. 

---··-·····-·············----.. ·•············· ·········-
Nöbetçi eczaneler 

Bu &"ece nlbetof ola1a ecuneler şun -
lardu': 

i.tanbal clbethulekfter: 

Şehzadebqında: <Asaf), Emlnönilnde: 
(YOJ'8U, Abarayda: <Barım•, Alemdar
da: CSım Asım), BeJUJdda: (Be.ık.la), 
Pa.tıbt.e: Cvttam, Bakırköyünde; <Mer
lı:ın) , Eyiibde: (ByilMulta.n). 

Befofla clhetfndetner: 
İ.atitlAl caddealnde: (Delluuda), :eoıı

tanbaflDd&: <İtlmad>, Talc&imde: <Li -
maııc1Jıım>. Panp.lt.lda: <NarııllocJ.yan) , 
Ka.Taltöyde: <Hü.seylıı Hüanü), Beflk: -
tafta: (vıd.in). 

Botufçt, Iadlki7 n Aclalarclaldler: 
Kadık6Jııle: <Yeni Moda, Mert.,.), 1>'.

ödarda: CSelJımn), BılnJll'de: Clfart), 
Adllarda: <8&aul Rla). 

lr -
İi tcrktorun uünlük 

~ 

notrarrnc' an 
Sıcak,arr. a 
Karaciğeri ve 
Barsakları ihmal 
Etınemeli 

Bir çoklarını görüyoruz kl sıcaklar de
vam ettiği bugünler zarfında durmadan 
buzlu ~u. limonata ve hele dondurmaya 
hücum etmektedirler. Unutmamak 11\ -
zımdır k1 çok soğuk meşrubat ve don -
durmalar barsaklar ve bilhassa karacı -
ğer 1çln asla lyl değildir. So~uk soğuk 
mütemadiyen vücude ithn.l edilen bu 
maddeler karaciğerde lhtlkan husule 
getirir, hti.d safra yolları nezlesi, sarılık 
veyahud barsaklarda şlddeUI vecalıır lle 
müterafit Jshaller meydnna getirir. Ya -
zın bunlardıı.n sık sık herkes şlkfiyet et
mekte fakat sebebini ya bllmemezllkten 
veyahud llunalden gene hararcUcrln1 
teskin için vakitli vakitsiz soğuk meş -
rubata h ücum eder dururlar. Unutma -
mak IAzımdır kl mütemadiyen çok so • 
ğuk içmek harareti teskJn et."llez fazla 
ter yapan ve kaybolan su kısmını tat -
rnln için yeniden su ihtiyacı hasıl olur. 
Bu da tabiidir. Tekrar su lçme~e mecbu
ruz çünkü vücuddekl ve t:andakl mevad
dı csastyenln miktarı .susuzluktan artar. 
Derhal su lçnıeğe devam ederek normal 
nJsbetl bulmak için uzviyet çırpınır du
rur. Bu da bir çok aznmızın yorgunluk
lanmL lhtikanlarına sebeb olur. Hararet 
ba.stıtça su lçmeylnlz. Harareti ııwıuz gt
dermete çalışınız. Göreceksiniz tı bu pek 
dJA mümkündür. Hepsi atatı yukarı bir 
görenek bir ltıyad bir telAkkl meselesl -
dir. Çok sıcak saatlerde soluk çay alı -
nel>Uir. Suyu yalnız sofrada. yemetın 
sonlarına dofru birer bardaktan fazla. 
içmeyiniz. Hele tansiyonu :J11bet olan -
lara tuz kadar fazla su da muzırdır. 

Onab ı.tlyen otuyuculanm.ın s>ona 
pulu yollamaJannı rtca edeı1m. Ab1 tat
d1rde l.ttetıert mut&belMbı bJ•lıWr. 

---·---·----.-·-···-···--··-··-------· 
lsTANBUL HALK 

TiYATROSU 

Kenan GQleı ve 
nrkadaşları 

BuFi11 Oıküd.,. laıirala 
bah~tl•de 

HABiBE MOLLA 
Akcam Ortak5y !..- .,___ ş.rta 

T.,.. lıllpl O.. K8lıl "- OWtıa 

Japonyanın kazannuş olduğu bu siya.. 
si muvaffakiyet Moğolistan t::ı.rafındail 

gelmeğe devam eden yardımlar dolayı
sile hiçbir kıymet ifade cyle.memektcclir• 

Sovyet Moğolistan hi\kumetı ve Kur ul. 
dan adını taşıyan millet meclisi bugim 
tamronı1e So•ıyet Rusyanın hfıkimiveti 

altındadır. Cen.1iz Hanın ahfadınd·u. an. 
c:ık 800,000 kişinin vatanı bulunn bu 

Japonya bu yüzden müşkül mcvkidP .. 
dir. Sovyet Ru ya Çin generaline azirO 
miktarda mühimmat ve siliıh vermeğı kil· 
bul eder'ken bir şart koşmuştur. O da as-
keri harekatın Sovyetıer tarafın • 
dan idaresidir. Bu mak.'5adı te • 

muazzam topraklar bu~n olni 
• d i l> Sovyet Rusya askerı kuman 

ellerindedir. , 
Burasının payitahtı olan Ul 11 

şe'l-ıri Sibiryaya mükemmel yolhrla bağ. 
lanmıştır. Bu şehir Moğol ordusunun bir 
deposu halindedir. Moğol ordusu Ruslar 
tarafından her cihetten gönderilmiş olan 
Moğollarla teşkil edilmi~ir. Bu orduyu 
+p~,dl eden kahilcle!'e Buriatlar del'lil
mektedir. Buri'.ıfüır müstakil ,,; .. hç f::-ka 
teskil eylemektedi:-Jer. Bu fırkalar Sov. 
yet Rusya ordusunun cüzütamı rneya. 
nındadırlar. Moğol ordusunun n·,vPsini 
teşkil edenler de bunlardır. Bu fırkala. 
rın mevcudu J00,000 i geçmektedir. 

Sovyet Rusya tarafından gi5nderllen 
heyetler buralarda mü'kemmel tayyare 
meydanları, yollar, petrol, hE'n?.in ecno. 
ları vücude getirmişlerdir. Bu heyetin en 
mühim azası Kazak kumandanlarından 
MeJnikovd ur. 

Sovyet Rusyanın Moğolistana atfevle. 
diği ehemmiyet şimdilik tıskeri bakımdan. 
dır. Unutmamak icab edı•r ki bu mıııta. 
kanın toprak altı hazinesi. kıymet bi<~il
miyece'k kadar zengindir. 

Vaziyeti dolayısil~ burası fevkalade 
bir askeri kıymeti haiz bulunmaktadır. 
Mançuriden Sibiryaya teveccüh edecek 
olaaı lıerhangi bir ordu Moğolistan saye. 
sinde yan tarafın ı telıliked'! görecektir. 

Moğolistan ~ayes~ndedir ki S ovvP.t R~s.. 
ya Çinin merkezi ne General Çan Kay 
Çek i1e irtibatını temin eylPmektedir. Bu
nu temin için vncude getin1miş olan mü
kemmel yollar Barga hudu.dunun ancak 
iki yfrz kllometre ötesin.dedir. 

Ahiren General Çan Kay Çek ile Sov. 
yet R~a sefiri Luganetz Oresky arasın. 
da yapılan anlaşma muo"binc'? Sovyet 
Rusya Çin generaline dahi\ fazla miktar. 
lfa yardlmda bulunmalt taahh~d eyle. 
miş bulunmaktadır. 

Bu yardımın fazlalafması tngilterenm 
yanhmının azalm.aSindan ielri gelmt-ktf'. 
dir. İngiltere yardımını neden azaltmıt
tı.r? Onu da lmh edelim: 

lngfıtdre hQ.kQmeti J sponyaya c~ml. 
Jıeklr l&'(l.nmek makncHle fnglllz BJr. 
manyaa yolu ile yapılan "1lh vı mllhlm.J 

J(linen General D;mitrievin ku ~ 

·:rsı altında 40 erkanıharb zabiti 
iktaş'\iştir. Bu vaziyet Japonyadlı re. 

n. Y@pmıştır. Hudud müsademelert 
• A«f1> şeklini almıştır. Japon ve 

Bu:riat üı.bitleri müsademe eden kuvvet
leııin başında bulunmaktadırlar. Japon 
zabitleri tarafından senelerdenberi yeıiş.. 
tirihne'kte olan Buriatlar çetin asker çılv 
mışlardır. 

Sovyet Rusyan!r. bu mıntnkalardn bu.. 
lundurduğu tayyareler eski model ol~ 

ma!kla beraber ora ihtiyacını mükemme
len temin eyliyebilmekt.e idiler ... 

Bundan istifade için Japonlar derhal 
500 den fazla en modern tayyareler ge.
tirtmişlerclir. Bunlar arasında Almany ... 
dan getirtilen en son model Messerscb
midtler de vardır. Bu tayyarelerden bat' 
ka mühim miktarda tank ve piyade ku~· 
vetleri hududa yaklaştırılmıştır. BU 
tanklar da Japonlar tarafından sureti 
rnahsusada imal edil'mşitir. Bunlann ıno
törleri hususi tertibat ile hava ile soğU
tul.maktaclır. 

İJ:k günleri yapılar. taa:-ruzlarda Japotl 
tayyareleri faik üstünlük temin eylem.it 
lerdir. 

Fa.kat Kızılordu hemen icab etlen ~ 
birlere tevessül eylemi~ır. Japonlar kııt• 
şılannda ciddi mukavemet görilr görm~ 
hemen tevakkuf eylemiılerdir. MakBad
ları aŞt"lt&rdır. Sovyet Rusya ile harb çt' 
«ıarmamak .•• Harb çıkamıaksızın da ın"' 
vaffak.iyetler elde ey'lem~e g.yret et; 
mek... Muvaffak olurlar ise ne mutlu .. • 
Olmazı.ar ise tevakkuf eylemek ... 
Şunu hesaba katmak icab ediyor lf 

Japonya bugün hakikaten pek ber bad 
bir vaziyettedir ve bu vaziyetten biri' 
evvel sıynlmark mecburiyetindedir·" 
Sıynlmaik için de en tehlikeli, en cnret
klr hareketlerde bulunmak ıztırarındl' 
dır ... 
__.._.. ..... -.. _·····-·---- "" 
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Nuri Oen9 Dur 
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Bir Haftahk 

RA(Q)VO PROG~AMD Çocuk terbiyesi ------ ----- (Baştarnfı 7 nci sayfada) gi kırem, mavi; beyaz ne olursa olsun bir 
CUMARTESİ 817/39 1 Ankara Radyosu Hüzzam şarkı: ~eşeyabı lfıtfun olsun. 2 - bul1amazsa sabırsız, hırçın ve kanştırıcı iğne ile tuttururuz. Bize göre bu bir dü. 

13.30: Program. 13.35; Tıirk müziği: 1 - İshak Varım - Hüzzam şarkı: Bilemem ben bir insan olur. d klı i s üh zen ir, çocuğa göre karışı k ... 
......... - RMt peşrevi. 2 - Abdi efendi - RMt DALGA UZUNLUt.U de nMıl düştiim. 3 - Ahmed Rns m - eg İntizama bu kadnr meyya! olan çocu:k 
şarkı: Senin aşkınla çf1k oldum. 3 _ Paik şarkı· Benim sen nemsin ey dilber. 4 - ... - b Çocuk; intizamı gözüne güzel görünü. 
bey - RMt şarkı: Bır dame düşürdü beni. 1648 m. 182 Kes. 120 Kw. A . halk türküsü: Ayva çiçek açmış yaz - aca a ruısıl oluyor dr, mutfağı, odayı, yor diye sever. İdraki uyanmıştır. lı"akat 
4 - ··••····• - Kanun taksimi. 5 - Lfitfi bey - 'I'.AQ. 19,74 m. 15195 Kc.s. 20 Kw. n?ı~ - ········· -Mahur türkü: Tepeler te - masaılan, çekmeleri, eline geçeni ve ayak her nn sarsılmaya müsaid ve çok karar-
H!ca?.kl\r şarkı: sana noldu gonül. 6 - Arif T.A.P. 31•70 m. 9465 KC.'.l. 2° Kw. peler. 21.10: Konuşma. 21.25: Neş'eli plô.k - bastığı yeri altüst ediyor? sızdır. Ancak etrafında göreceai nizam 
bey - Hicazkar şarkı: Açıl ey goncei sadberk. lar - R. 21.30: Müzik (Schumann - Plano Bunun manası şudur: Çocuk intizamı· ona jstikrar ve emn· et vcrecekt'r ve o· 
'I _ Arif bey _ Hlcazklır ~arkı: Gilldu açıldı Ahmed Rasim - Rast şarkı: Bir gönlüme blr konsertosu, çalıı.n Alfred Cort-Ot - Pl.) 22

= büyük intizamı demek değildir. Biz· a '. ı daim . ıy_ . .. . ~ . • ' 
yine gül yüzlü yiir. 14: Memlck"t saat nyarı, hali perişanıma. 5 - Mustafa Nafiz - Hicaz Müzik (Küçük Orkestra - Şef: Neelb Aşkın l . • ' yru . a ~ır yerde ve bır turlu dııılı gore. 
ajans ve meteoroloji h~berlerl. 14.10 - 15.30: şarkı: Göğsünde açılnuş. 6 - ......... - Hicaz 1 _ Franz Liszt - ikinci Macar rapsodisi. maksadla ~uıı.~~~ı~ımız ": a!1" •.şe yar~- ce-ğine ınnndığı şeylerden düşünmesinr • 
.Muzik mans muzlğı _ PJ.) 18.30: Progrnm. saz semaisi. 13: Memleket sa.at !lyarı, ajans, 2 _ Hnnns Löhr - Bi.iyuk Vals. 3 - Tschai- yan şcylc!ri gorunuşte bırbırlerıne hıç yaşamasına ve mes'ud olmasına yardırı 
18.35: Muzik <Sou.,a'nın marşları - PlJ 18.45. ve meteoroloji haberleri. 13.15 - 14: Müzik kowsky - Hazin şarkı opus 40. No. 2. 4 - :ı benzemedikleri halde bir araya koynrız. eden ve kendine yabnncı ol'rnıyan Jöçü. 
Mtizlk <Kuçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.> <Beethoven - .~ inci senfoni - PU 19: Prog - BrahmS - Macar dansı No. 17. 5 - Knudage 1 Hep bir insandan gel::>n mcktublann ren- cük bir dünya yaratacaktır. 
l -llim~n-n~ B~~a2-Wilhclmram.ıo~:M~t~tt~-Ş~~.~anJ~ru~~-~~~rm~~6-R~~~-~================================= 
Wacek • Marş 3 _ carlo 'fhomım - Duna. ques Thibaud - Pi.> 19.15: Türk ınüzl~i ıl•'a- Ko..stüınlü balo sültinden Napoll balıkçıları. #:ili'D•DBlılill•liillill••••iili!ll••••••-•n••••m•••-. 
4 _ Gustav Lindner - Şarııp il!lhı B:ıkus şe- sıl heyetı.ı 20: Memleket saat Ayarı. ajans 7 - Hanşchmann - Andalusla (.İspanyol -
refine dans. 5 _ .T. Strauss - Yar"Ls:ı opere- ve meteoroloji haberleri. 20.15: Konuşma. valsi.) 8 - Lautenschlarer - Yıldızlara doğ
Unden <potpuri.) 19 15: Turk mlıziği ünce - 20.30: Türk müziği CKlfı.sik program.> An - ru (Fantezi.) 9 - Hann Lohr - Duğün mar
saz faslı ı 20: Memleket saa;; fıy:ırı, ııj:ıns ve kara Radyosu küme ses ve snz heyeti. 21.10: şı. 23: son ajans haberleri. ziraat, esham. 
meteoroloji habcrlerı. 20.10: Neş'elJ plaklnr-R. Konuşma. 21.25. Neş'ell plftklar - R. 21.30: tahviltit, kambiyo - nukut borsası (flat.> ı 
2015: Turk müzığl· 1 ......... _ Puselik P~ Orkestra programının takdimi - Oluck, Beet 23.20: Müzik (Cazband - PU 23.55 - 24: Ya-ı 
revı. 2 _ ıtri - Pu elik beste: Her gurduğü hoven, Wagner H. Halil Bedi Yönetken. nnki program. 
periye r;onuı. 3 _ Şakir :ığa - Pu elik şarkı: 21.45: Mfizik (Radyo Orkestrası. - Şef: Ha - * 1 
Sunbbll.stan etme etrafı. 4 İshakın - Bu- san Ferid Alnar.) 1 - Gluck: IfiJenya Au - CUMA 1417/39 
selik şarkı. Gonul verme bivefaya 5 llI. lls'de uvertürü. 2 -- Bcethoven: 1 inci sen - 12.30: Program. 12.35: Türk muziğl - Pl 
Selim _ Buselik şarkı: Bir pürcefa hoş dil- font Do. majör. 3 - Wagner: Rlenzl uver- 13: Memleket sa.at A.yarı, a}ans ve meteo.ro-
bcrdlr 6 _ ........ - Bu elik Yuri.ık sema\. tiırü. 22.30: Müz!k CSinema sesl - Pl.l 23: loji haberleri. 13.15 _ 14: Müzik CKanşık 
'I ......... _ Buse!ıl{ saz semaisi. 8 - R hml Son ajans haberleri, zlraat, esham. tnhvllfıt, program _ Pl.l 19: Program. 19 05: Müzik 
bey _ Kürd11lh!cazkar şarkı: S:ma ey c:ını - kambiyo - nukut borsası <fiat.> 23.20: Mü - <Wagner Melsters1nger operasının uvertü -ı 
n1ın canı. 9 O;srr.an Nih:ı.d - Kürdilıhicaz- z.lk CCazbarıd - Pl.) 23.55 - 24: Yarınki prog- rü _ pi.) 19.15: .Türk müziği ıFasıl heyeti.) 
Mr şarkı· Akşam guncşl. 10 - S:ılahattln Pı ram. 20: Memleket saat Ayarı, ajans ve meteoro-
nar - Kurdillhıcnzkfır şarkı: ~kınla yıınan * lojl haberleri. 20.15: Konuşma <Haftalık ı;por 
conlüme 11 - Sadettin Kaynak - Muhayyer ÇAR~A:\IBA 12171!9 servisi.) 20.30: Türk ır.iiziği (Saz eserleri ve 
şarkı: Ne zaman gorsem onu. 20.50: Konuş- 12.30· Program. 12.35: Türk müzi~i - Pl muhtcllf şarkılar.) 1 - Mahmud Celdlettin 
nıa <Dış polit.ıka hidi~eıerl.J 21.05: Temsil. 13: Memleket saat Ayarı. ajans ve meteora- pa.ş:ı _ Hüzzam şarkı: Kerem eyle mestane. 
22: Haftalık posta kutusu (Ecnebi dalerde.) loll hn.berlerl. 13.15 - 14: Müzlk CRlyasetl 2 - Lemi - suzln~k şarkı: Yeter hiçranlı 
~ 30: Müzik <Bnle muziği - Pl.) 23: Son a - Cümhur Bandosu - Şef: İhsan Kiinçer.) sözler. 3 - Lemi - Hlcazkı'l.r şarkı: Son aş -
Jans haberleri, ziraat, esham, tahvilat, kam- 1 - Meyerbe.er - Le Prophete operasının mar kımı canlandıran. 4 - Leml - Rn.st şarkı: 
blyo - nukut borsası mat) 2320: Miizik ıcaz şı. 2 - Llnckc - Mehtab CVnls.) S - Saint - Yok mu cana Aşıka hiç mürvetln. 5 - Meh
band - Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program. Snens - Kahrrunanlar marşı. '4 - Puccini - me<l Nasib - Rast şarkı: Öyle yaktın ki bc

* 
Madame Butterfly operasından fantezi. 19: nl. 21.10: Konuşma. 21.25: Neş'cll pUı.klıır - R. 
Program. 10.05: Müzik lMozart'ın lkl üver- 21.30: Müzik (Radyo Orkestrası - Şef: Prae-

PAZ.\lt 917 '39 ttlrü - Pl.l 19.15: Türk müziği cince.saz tas- torius.) ı - Haydn: Senfoni sol majör, Nr, 
12 30· Progrnm. 12 35: Türk müzlği ıKa - lı.) 20: Memleket saat Ayan, ajan.! ve mete- 100. 2 - Adam - cSiJ'etals Rob operMınd:ın 

dın küme ses heyetl.l 13: Memleket saa~ fı.- orolojl haberleri. 20 15: Konuşma. 20.30: uvcrtiir. 3 - Joh. Strauss: Kayzer valsi. 
Yarı, ajans ve metellro!njl h:.ıberlcrl. 13.15: Türk miıziğl: 1 - Sn.Uı.hattln Pınar - Hüz- 22.30: Müzik COpern arynları - Pi.) 23: Son 
Muzlk <Kuçük Orke,,tr::ı - Şef: Ne~lb Aş - zam şarkı: Aşkınlıı sürünsem. 2 - Salrth:ıt- ajans haberleri, ziraat, esham, tahvJJiit, kam 
kın.) 1 _ Fellx Gle.$Slller - Ktrlangıçlıınn tin Pınnr - Huzzam ,arkı: Seviyordum onu. biyo - nukut borsası (flat.) 23 20: Müzik 
Vedaı. 2 _ waldemar Gibish - Ç~kır key - 3 - Faiz Kapancı - Hüzzıım şarkı: Bükliim <Cnzband - Pl.) 23.55 - 24: Yaıınki prog -
flnı <Viyana şarkısı J 3 -· Edunrd Kiınneke- büklüm sırma saçın. 4 - ......... - Halk tür- ram. 
Ledi Hamllwn operet!nden potpuri. 4 - Mie küsü: Kanınfil :>ylum oylum. 5 - ......... - +-

iHRAÇ VE NAKiL üNAKASASI 

F brikal rı üessesesi üdürlUğünden : 
Karabük civarında kain Knradilik mevkiinden 1900 ton, Zobran 

mevkiinden 3100 ton ve Bulak mevkiinden 1900 ton yani cen'an 
6900 ton kumun, tarafımızdan verilecek nümuneler evsafına uy
gun olmak üzere gösterilecek yerlerden ihraç ve fabrikamızda irae 
edilecek mahallere nakil işi bir müteahhide verilecektir. İhale 12 
Temmuz 939 Çarfamba günü saat 15 de Karabükte müessese mfi
diirlüğünde yapılacakhr. Tal\b olanların teklif mektublarını 1500 
liralık muvakkat teminat akçesi ile birlikte ihale günü ıaat 14 e 
kadar muhaberat servisimize teslim etmeleri ilan olunur. 

Bu husustaki şartn me beş lira mukabilinde müessesemizden te
min olunabilir. 

Mliessese bu işi dilediği talibe vermeğe serbesttir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü lıanları 

1124 ton teshin koku alınacak c49lh heli - Çocuk oyunları. 5 - Miro.."1av Shl - Keman taksimi. 6 - Cemil bey - Muhayyer CUMARTESİ J5!'7ı39 
llk - İspanyol dan~ı. 6 - J. Stranss - Sabah peşrevi. 7 - Tanburi Ali et. Muhayyer şar - 13.30: Program. t3.35: Türk miiziğl: l - Tahmin edilen bedelı c28.100t lira o1an 

te komisyona müracaattan. 

* 75 kalem imalftt çeliği alınncnk havadisleri (Vals.l 7 - DJhnnnyi - Düğün kı: Feryada ne hacet. B - Arif bey - Mu - ......... - Şehnaz pe~rev!. 2 - Dell~lzade - 1124 ton teshin koku Asken Fabrikalnr 
Valsi. 8 - Walter N~>ack - RomanUk üver - hayyer şarkı: İltimas etmeye yare. 9 - Şev- Şehnaz şarkı: Etmedin bir U\hze ihya. 3 - Umum Müdürlüğü merkez satınalına ko. 
tür. 14 15 - 14.30: Müzik (Şen şarkılar - PJ.l ki bey - Muhayyer şarkı: Hicran oku sinem Şemsettin Ziya _ Şehnaz şarkı: Hem aldan-

Tahmin edilen bedeli 42.000 lira olan 
75 kalem imalat çeliği Askeri Fabrikalar 
Umum Mudürlfığü Merkez Satınalm&: 

18 30· Program. 18.35: Müzik <Şen oda mü - deler. 10 - ......... - Muhayyer saz semaisi. dım hem aldattım. 4 - Lemi - Hicaz şarkı: 
ziğı - İbrohtın Ö~ür ve Ate~bbcekleri.) 19: 21.10: Haftalık posta kutusu. 21.25: Neş'eli Neş'em emelim. 5 - Sali'ıhattin Pınar - Hi-
~t~u~0~:ı.:ı. l9~5: Türk milziği (F:ısıl hey - plfıklar - R 21.30' Müzik tSaksofon solola - caz şarkı: Yüzüm Jülse de kızlar. 6 - •... .. -
teorol ·l h emleket saat &yarı, njans ve me- n - Nihad ~enginJ 22: Müzik <Küç(ık Or- Saz semaisi. 14: Memleket saat rıyarı, nlans 

20 15
. 0~u :berler\. .20.l0: Neş'ell plfıklar - R. kest.ra _ Şef: Necib Aşkın.) l - Wnlthcr ve meteoroloji h!ı.berlerl. 14 10 - 15.30: Mfı -

r · · r m.üz~ğl. 1 - ····· ··· - Hicaz peş- Schrnder - Akşam fizerl <hazın parç..'l.) 2 - zik (Hafit müzik - PJ.) 18 30: Progrıım. 
uevı. 2 - d~en! IçU - Hicaz şarkı: Derdimi I Ganglberger - Küçük flüt için konser parça- 18.35: Müzik (Kaba.re - Pl.) 18.45: Müzik 
mmana oktum. 3 - Şekib Memduh - Hl- 3 oanglberger _ Benim küçük Teddi •Küçük Orkestra - Şef: Necib Aşkın.ı 1 -

misyonunca 24/7 /939 PazarteS: günü sa. 
at 14,30 da kapalı zarfla ihale edile~ek. 

tir. Şartname eh lira c4h kuru.~ muka.. 
bilindt' komisyonda verilir. 'l'alibıer:n 

muvakkat teminat olan c2107> lira c50> 

kuruşu havi teklif mcktublarını mezkur 
günde saat 13,30 za kadar knmisyona ver-

H
ca

1
z şarkı. Mahvolsun o tali. 4 - Udi Fahri _ısı. -("'·,,~ofon parçası.' 4 _ Fritz Reck _ Willy Koester - IUn:i ninnisi. 2 - J. Strn -
caz .şar.kı· Bahar olsa çe 1s 5 ayım. ~ B-" 1 1 • zı h meleri ve kendilerinin de 2490 numaralı · menzar o a. -1 -- Grlzlngde potpuri. 5 _ Gerhard uss - ıuıa.r ses er .... - e rer - Aşık cRo-

ii\~k·:· .~ ~anun takslmi. 6 - ......• _ ~ilel ponna Ş!kita. _ İspanyol üvertü _ mans.) 4 _ Hlppmann - Seyahat ~ıırkıları kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle 

Komisyonunca 24/7 /939 Pazartesi günü 
saat 14 de pazarhkal ihale edilecektir. 
Şartname c2> lira clOıt kuruş mukabi.. 
!inde Komisyondan verilir. Taliblerın 

muvakkat teminat olan «3150> lira ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerin.. 
deki vesaikle komisyoncu olmadıklarına 
ve bu işle alakadar tüccardan oldukları.. 
na dair Ticaret Odası vesikasile mczktlr 
gün ve saatte Komisyona müracaatlan. 

K Usü · lnce çayır biçilir mi. 'I _ . leh Heuberger _ Şarkta süitinden 1 (fnntezl.) 19.15: Türk müziği <İncesa.z tas- komisyoncu olmadıklarm.1 ve bu işle a-
8 nrcı~ar türkü: Benliyi ,1Idım saat ka. " - :Rı:ızİar. 7 ·- Adolf Gruno-;v _ Ber _ lı.l 20: Memleket saat Ayarı, ajans ve me - lll.1aadar tüccardan olduklarına dair Tics. 
önı~ Blm~n - Hüzzam şarkı: Sük\t~ıl 'tlı.}!~~...,,.- eden a valsi. 23: Son ajans haberleri, teoroloJI habcrlerl. 20.l'l: NcfeU plfl.klar-R. ret Odası vesikasile rnezkCır gün ve saat-

i!: nı. 9 -- Mehmt'd Nası!> _ Hü :& J vıy.ın ........... tnhvllflt kambiyo nukut 20.15: Türk müziği fMt1şterek ve solo ta - c4829> 
ı: Açmam . • 1 zir3at. esı.ı.•u"' . - i) ı ş h "Z P llk 

Udi A açnm::ım söyleyemen . 10 - borsası Cfiat.> 23.20: Müzik (Cazband - PU gnnn · - ..... ··· - e n... u.se peşre-
nüıd hnıe<11? - K:ırc.ı1ar .şnrkı: varken gö-1 23 55 _ 24 : Yıırınkl program. vi. 2 - Lemi - Şehnaz pusellk şarkı: N:ın 
B c bin türlli 21: Miizilt <R!yasetıcfimhur · * firkat şulepaş. 3 - Sedad Özroprak - Şeb -
raandosu . Şef: İ~::ın Kunçe::.ı 1 _ c. st- n::ız pu.se.llk şarkı: Ouşedlp göz ya.şı. 4 - De-

tıss - Nikl <Marş.l ? Ts•h:ı!kowı:ky _ çı- PERSE!\IBE 13/7/39 nizoğlu - Şehnaz puscllk şarkı: Yolun bu -
Çekler Valsi. 3 Berlloz _ Le.:> Francs Ju - 12 30: Pr "'ram. 12.35: Türk müzi~: 1 - lamam. 5 - Arif bey - Hlcazkti.r şarkı: Bir 
ges, uverturü. 4 Leonrn.vaııo _ MaJn , fan- ......... - Muhayyer peşrevi. 2 - Sadettin halet ile. 6 - Lrıtlf ağa - Hlcnzlu\r şarkı: 
tezi.) 5 Chabricr • oıB:ıurrec Fantascıııeo Kaynak _ Muhayyer şarkı: Seni ey dU. 3 - Gönlümü bir tını dilbaz 7 - Mahmud Ce-
21.50: Anadolu ajansı rspor servlsU 22: Mtl- Sadettin Kaynak - Muhayyer şarkı: Adına lftlctttn paşa - Karcığar şa.rkı: Vs.h meyu -
tik (C zband - Pl' 22 45 _ 23: son ajans ha- ancı içerim. 4 - ......... - ut taksimi. 5 - su. 8 - Rahmi bey - Bayatı araban ş:ırkı: 
berlert ve yarınki program. ı Lem ·ı _ Uşşak şarkı: Ruhunda buldum. 6 - Bana noldu değt.,t1. 9 - Suphi Ziya - Mu -

Lemi _ Uş.şak şarkı: Neler çektim neler en- hayyer şarkı: Titrer yüreğim. 10 - Dede -* ı nan. 13: Memleket saat Ayan, aJııns, ve me- Gülizar şarkı: Bivefa blçeşmi bldat. 20.50: 
PAZARTESİ ıo 7/39 teoroloji haberleri. ıs.ıs _ 14: Müzlk 'Ka - Konuşma _<Dış politika hAdiselerl.l 21.05: 

12 30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. rışık ıprogram - Pl.l 19: Program. 19.05: Mü- Temsil. 22. Ha~talılı:: posta 'k~tusu 'ecnebi 
ı3 : Memleket saat Ayarı, ajnns ve meteoro-' zik (Melodiler - Pl.) 10.15: Tlirk müziği ıFa- dillerde.) 22·30· Mllzik COpere .. sclekByon -
loJı haberleri. 13.15 - 14: Muzlk \Karışık lsıı heyeti.) 20: Memleket saat Ayarı, ajans, ları - Pl.) 23: Son ajans haberleri, ziraat, 
Progr8.lll - Pl.) 19: Program. 19.05: Mıizlk ve meteoroloji haberleri. 20.15: Konuşma tZi esham, ta.hvilCı~ kambiyo - lıukut borsası 
<2 ncı rapsodi - Liszt - Pl.) 19.15: Türk mü- rant saati.) 20.30: '!'Ürk müziği (Halk türkü- (flat.> 23.20: Muzlk CCıızband - PJ.) 23.55-24: 
ZiiU <Fasıl heyeti.) 20: Memleket saat aya - ler1.) 20.50: Türk müziği. 1 Osman bey - Yarınki program. 
n, ajans ve meteoroloji haberleri. 20 15: Ko
nu4nıa (Doktorun sa.atı.) 20 30: Türk müziği 
~lıaik türküleri.) 20.110: Türk müziği: 1 -
1'l aIAhattın Pınar _ Kürd111hicazk1'ır .şarkı: 
h~ gelen va.r. 2 - Şemsettin Ziya - Kürdlli
~ZkA.r Şarkı: Güvenme hüsnüne. 3 - Ar
ke - Kurdlllhlcazkfı.r şa:kı: Ay dnlgalanır-
l'er n~ f - Bogos - Kiirdlllhlcnzkf'ır şıırkı: Gül 
Nazı l1t11§. 5 - Lemi - KürdUihicazkAr şarkı: 

8.lldı billbül. 21.10: Mllll musikilere da -tr h h 

l3 uçuncü konuşma ıLeh musikisi.) Halll 

21
edi Yonetıkcn. 21.25> Nes"eli plaklar _ R. 
·30: Müzik <Plano soloları - Ulvi Cemal 
kin.) 22: Muzlk <Küçük Orkc.stra - Şef: 

Necib Aşkın.> ı - F.rn.st Sorge - Koy evinde 
oen kız. 3 - Amold Melster Boh - emyn r:ıp-
ıocllsi. 4 - Helnz Link - intermezzo. 5 _ 
Carı Frlck - Ren kıyılarında ben evimdeyim. 
6 - Vitwrlo Giullani - Yalnız Eana esere _ 
nad.) 7 - Viktor Hruby - Viyana operctın
den (potpuri.) 8 - Alois Pachernegg - Vlyıı-

na süıtı. a) Küçük geçin resmi. b) Operada 
balet :müziği. c) Grnbende gezinti. dl Para
tcrde atlı kaxınca. 23: son ajans haberleri, 
tlraat, esham, ıah'tilfı.t, kambiyo - nukut 
~ası Uiat.) 23.20: Müzik <C::ızband - Pl.> 

.SS - 24: Yarınki program. 

* SALI 11/7/39 
. 12.30: Prograın. 12.35: Türk müziği: 1 -
tü;···· - Hicaz peşrevi. 2 - Bedriye Hoş 
0~ lilca.z çarkı: Mümteziç ~kınla. 8 -

- Hicaz earkı: A~lamış gülmüş .. 4 -

Seyhan Nafia M~dtlrl~~~°:de~: 
ı _ Adana Orta Tecim Okulu bakiyei 1nşaatmdan yırını bın lıralık ış kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 _ Eksiltme 24/7/939 tarihine müsadif Pazarlesi günü saat on birde Nafı3 

dairesinde yapılacaktır. 
3 _ İstiyenler b,u işe aid keşif evrakile muk~:elename ve şartnnme1erini gör. 

mek üzere Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilırler. . • 

4 _ •~~ klil · cl500.o lira muvakkat teminat vermeğe ve bu ışı yapabilece-
.ı.sıe enn gü .. d k" .. l T. 

Y• daJ hl. t vesikası almak üzere eksiltme nun en se ız gun <!vve ı-
gıne r e ıye ··sı . k .. b·t 1 . . di 
caret Odası vesikasile bu miktar iş yaptığını go erır evra ı mus ı e1 e.:ını • 

l 
· b ğl k ....... efle Vilavete müracaat etmeğe mecburdur. stıyenler lekçe enne n ama ..,...,. ı J 

tckJjf mektublarını 2 inci maddede yazılı saatten bir saat evv:linc_ kadar mak. 
buz mukabilinde vermeleri ıazımdır. Posta ile gönderilen teklıflerın dış zarfı 
iyice 1kapatılmış oalcaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c4910> 

Balıkesir iV emleket Hastanesi Baştabipliğinden : 
ı - Açık eksiltmeye konulan iş: Balıkesir memleket hastanesi için mübayna 

edilecek 3580 lira 10 kuruşluk cdviye, pnnsuman malzemesi ve bakteriyokrji 
levazımıdır. , 

2 - İhale 24/7/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günil saat 15 de vilayet maka_ 
mında müteşekkil Encümeni Daimi huzurunda icra kılınacağından istekliler yu_ 
kanda yazılı gün ve saatte muvakkat teminatı olan % 7,5 nısbetinde 269 ~irayı 
vatırdıklarına dair makbuz veya banka mektub1arile Encümeni Daimiye ve lis
te muhteviyatı ile bu husustaki şeraiti öğrenmek istiyenlerin Bahkesirde En .. 
cümen bürosu ile Memleket hastanesine ve İstnnbul ve İzmir Sıhhat Müdürlük.. 

lerine müracaatları nan olunur. c4992> 

Hava Okulu Komutanlı ... ından : 
Bnvn Okullnn falimatının 86. l\fnddcsindc yazılı şartlan ~'iz istekliler 
Dilek kağıdı ve ve~ikalarile Temmuz başlangıcından Agustos sonuna kadar 

okula baş vururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulQnanlnr dilek kağıdlnn 
ile vesikalanrl'ı posta ile okula gönderirler ve alacaklan karşılığa göre hareket 
ederler. 

1 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartlan şunlardır. 
A > 'lürk olacak. 

B > Orta mektcb el.ise sekizinci sınıf> tahsilini bitirrnij en az 17 
ve en çok 20 yaşında olmak. Bekiir bulunmak. 
C > Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa 
elverişli olduğuna dair mütehassıslan tamam olan bir hastanede 
sıhhat heyeti raporu olmak. B'Jy l,65 den aşağı olmıyacaktır. 
Dışarıda bulunanlar: 

Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatla muayeneye 
gönderilirler. Tam teşkilatlı sıhhi heyet bulunan yerde 0 yerin 
en büyük kumandanına müracaatla muayeneye gönderilirler. 
D > Ahldkı sağlam olduğuna ve hiç bir surette suçlu ve mah· 

kO.m o~ad~ğı~a. d.air bulwıduğu yerin emniyet müdürlüğünden 
veyn polis amırlığınden tasdikli vesika göstermek. 

E • Okula alınacak okuyucular, Gedikli erbaşlar hakkındaki 250~ 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini mektebi bitirdik· 
lerinde 12 yıl müddetle Hava Gedikli Erbnş olarak vazife göre
ceklerini taahhüd etmek 

F > Okulca yapılacak seçme imtihanında ~azanmak. 
H ~ İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak mlk
tardan faz~a olursa bunların içinden riyaziyeye bilgileri daha iyi 
ve yabancı dil bilenler yenlenir. Hava okulları okuyuculnrı As
keri liseler okuyuculan gibi yedirilir ve giydirilir. Kitnb ve diğer 
ders için lazım olanlar parasız verilir. 

V > Hava okullarına kabul edilenlerden birinci sınıfı muvaffa
kiyetle bitirenler arasından. kabiliyetlerine göre, uçucu, maki
nist, telsiz, !otografçı, atış ve bombardımancılığa ayrıhrlar. 

cl039> c4044. 

İstanbul Komutanlığı ilanları l 
İstanbul komutanl1ğı için cTam takım. 

lı kompraser, beton kanştıtmn, taş kır • 

ma. makineıerile motörpornp, su tulum. 

bası ve kamyonlarının faaliyete getiril .. 

mesi ve tamirleıi, bakım ve hüsnü r ı • 

hafazaları için bir makiniste ihtiyaç \ ~r. 
dır. 

Talihlerin IJ. şubeye müracaatları. 



-TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

TESiS TARiHi 1919 

Merkezi: A KARA 

Her nevi muameleleri 

Dahilde ue naricte muhabirleri uardır 
T elg1.1f adresi : 

Umum Müdürlük: TORKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızın latanbul şubeılnde tesis edilen 

"GECE BASA.Si:,, 
Çok mllaald ıartlarla aaym mDfterilerimlzin emrine amade bulundurulmaktadır. 

İzahat alınmak üzere giıelerimize mftracaat olunması. 

Sporcular ve kamplara 
aidenlerin 

nazarı dikkatine : 
Avrupada bllyük rağbet kazanan ve ıubaylara 

çok yarayan 3 renkli 
• 

Aakı feneri a-elmiıtir. 

Her yerde DAIMON plllerlnl ve amputlerlnl de ısrarla 
isteyiniz. DAIMON markasına dikkat ediniz. 

{/ôi5eleılnizl 
&ÜYELERE 

K11rsl Koruyunuz ~ 
.. ' 

Saç boyalttn ırnçların tabil renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz. daima sabit ka
lır. Kumral ve siyah renkli sıbht 

saç boyalandtr. 
1NG1Llz KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - Jsr ANBUL 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMANANT, 
SAÇ BOY ASI, GÜNEŞ, 
Ti RÜZGAR SAÇLARI 
SERTLEŞTiREREK 

KIRAR. 

PERTEV 

Terkibindeki hıuuliyet 
itibarile saçların kınlm ... 
ıına ve kuruyarak ke
peklenmeıine mini olur. 
Saçları harici tesirattu 
korur. Tatlı bir yumu• 
taklık ve tabii bir pu• 

laklık balıfeder. 

Temmm 1 

Her Eczane ve ıtriyat m•Oa
zalarında bulunur. 

En Fazla ""'1111111111 

RAÔBET Bulan 
Pudranın Yen-i 

Renkleri 

MEŞHUR BiR 
GüZELLiK 

MüTEHASSISI 
Bu kıymetli 
tavsiyelerde 
bulunuyor: 

• 

- Şapka ve roblarda olduğu ıibi - Pudra renklerinin modası da dalın'9 
değişir. Bunun için Tokalon milcssesesinin güzellik mUtehassısı, yeni •• 

cazib renkleri hemen lw}f lıum enzarı istifadesine arzcyler. * Peche - İlkbahar tuval 
0atr.~ ~1 

hassa suare tuvaletlcrile ahenktar bb 
ahenktar olan ve bilhassa sarışını.---po. ~-iktaŞradır. 
la saçları !kestane renginde olan!~ ' "4n y ose Ocre - Sıcak tenli esmer~ı 
yakışan cŞeftali yumuşaklığı,. te5lrll'1 ~· .. · Sn moda pudradır. 
yapan pudradır. * Bütün bu renklerle sair bir ço). * Ocre - Esmer tenler için gayet renkler cKrema köpüklüı. meşhut 
sevimli ve cMah bir tesir yapan ve TOKALON PUDRASININ bütilll 
bugün Pariste pek fazla rağbet bulan serisini teşkil ederler. 
pudradır. Bütün bu renkler, tene giizel v• 
* Rechel Dore - Zayif tiplere hafif nazik bir cFinimab vermek için hal' 

ve mahrem bir parlaklık veren ve bil· saten tetebbü edilmiştlr. 
PUDRANIZI NASIL İNTİHAB ETMELİ? 

Bu meşhur mütehassıs diyor ki: ğih bulunmalıdır. Bu kıymetll ce~· 
Adi pudralar, cil<lin tabii yağlannı her hususi bir usul dairesinde Tokl' 
massed€rek kurutur ve sertleştirir. lon pudrasında mevcuddur. Bu pudti 
Ve buruşuklukların serian husulü- ise cildlnizi kurutmaz ve sertleşüt-
nü teshil eder. Bu halin önüne geç- mez. Bilakis kndife gibi yumUf8tır <fi 
mek için pudraruzd.a cKrema köpü- tatlılaştırır. 

CAZİB RENKLERİN BÖTÜN SERİSİNİ TECRÜBE EDİNİZ. 
Bir çok kadınlar, maalesef ---5-1-ZE-•H•E•P•S•lN-İ - .. renk bir pudra tecrüb' 
tenlerine uygun olan ediniz. 

,_ 11 p A R A s 1 z Adresimize yazmn• ti-pudrayı cl\.U anmıyorlar. ..... 
ze parasız muhtelif ren~· 

Bunun için yüzlerine ot: Ier<ie 6 adet nilmunew 

makyaj olmuş ve sert GÔNDERECECIZ. yeni TOKALON pudr•tf 
bir manzara veriyor. Te- .._ ________ •• gönde.rec~iz. Ve bu teC' 
ninize uygun pudrayı bulmanın ye. rübeyi kolaylıkla yiipınız. 
gane çaresi yüzünüzün bir tarafına Adres: İstanbul 62'ı posta K. (25 ,ıı 

· bir renk ve diğet tarafına başka Tokalon pudrası servisi). 

~~As~~~m~~i~~: ~-••••••~•••••••••••-••-•••-' 

·'FLiT daima ÖlOl/RUR 
, 
• >.-. ............ , ,_ .,.., ..... , ...................... 1 

Tobd Hazine! Maliyesinin Tokadın Cedld • 
mahallesinden Yarma ojtlu Minaa tarıaı Te
perik al~yhinde Toltad Asliye Hulculc HA -
ldmlitlne açtığı emvali metrukeden Mıhtar
yan Karabet ılcızı İh.sabet ve İpek o~lu Mar
diro.1 baiının kıymeti olan 650 Uranın tah .. 
auı davaaında. müddeialeyh Teperlğln Pa -
r1se giderek lkametg!bının meçhul bulun -
duğundan lJ!nen tcbllğat ita kılınmış ise de 
muayyen olan 117/ 939 tarihinde mahkemede 
bizzat lsbatı vücud etmediği gibi bir vekU de 
göndermemiş olmasından hakltındaltl muha-
kemenin gıyaben icrasına ve gıyap kararı -
nın da ilanen tebliğine ve muhakeme de 
2319/ 939 tarihine talikine karar verUml~ ol
duğundan yevmi mezkurda mahkemede biz
zat veya usule tevfikan bUvekCıle hazır bu -
lunması ak.si halde bir daha muhakemeye 
kabul edllmlyerek muhakemenin gıyabında 
devam edeceği ilanen tebllğ olunur: 

L. A. R. E.· S 
lltı'·Qmetin lştlrakUe ııtetllen Rumen Hava Postalan 

EMNiYET - SUR'AT - iSTiRAHAT 
Dünyanın en Modern, Ticart Tayyarelerile 

ISTANBUL - BÜKREŞ Hava Postası Seferleri 
lstanlu:dan: Pazart eel, Çertamba ve Cuma gDnlerl aeat 8, 15 te 

hareketle: Saat 10,30 dıı BDkrefe muvasalat. 
Ayni mahallere ttyni glln muvasalat eden Budapeşte, Viyana, Berlln 
Belgrad, Zıtgreb, Venedik. Milano, Turin, Amlsterdam, Varışova v~ 

Parise hareket eden tayyarelerle hemen aktıtrma yapılır. 

Biletler: VAGONLI, NAnA, ITTA ve Galatada Tahir hanında SERViS 
MARIT.M RUMEN acenta1ıGı bDroıunda satılır. 

Akba kitabevi -c 
Her dHd~n kltab, gazete, mecmua 
satar. SON POSTA'nın Ankara ba
ylldir. En iyi kırtasiye malzeme-

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim RGO"J) BffllC 
2 - İşbu gıyap kararının bir suret.ı mah

keme dlvanhaneslne uılınak auretlle ilan e· 
dllmlftlr. 485 ' a1 mevcuddur. 

SABİPLERİ· S. Ragıp EMBÇ J}I 
. A. Ekrem uşA.KLIO 


