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Askeri ceza kanununda bazı maddeleri 
değiştiren lô.gıha Mecliste görüşülüyor 

Y ni llyihan1n esaslar1n1 neşrediyoruz 
Ankara uı (Hususl) - Askeri ceza k.a.nununun bazı 

tnnddelerlni de~iştiren kanun l~yihasile bu ta.dllrıtla. 
altı.kalı ola.ıı:ı.k askeri muhakeme usulü kanununun ba
zı mııddelerinln de~iştirUmesi hakkındaki IAyib.s. Milli 
Mud:ı.faa ve Adliye Encümenlerlnden geçerek Mcclıs 
ııınumi he,-etlnc sev.kedilmiştlr. 

H"'r iki ldyıhanın mi.ıstn.celiyet karan aıuuna.k sure
tıit> Meclisin önümfizdeki Ç~ba toPlantısında mü. 
ıakert- cdllmesi kuvvetle muhtemeldir. 

Hükümet mucib sebebler layihasmda. mevzuuba.h.s ka
.nıınlarda bu tadilll.tı teklif eylemeAe neden li\zum gör
dil~Unti şöyle izah etını.şUr: 

IT-Ingünlerde slyasl emni}'etsizllkten dotan askert em
niyet.slzllk dola.yısile son derece k.ıın.şı.k olıı.n dfınyn e.h
vtı.ti ka~ısında artan propaganda faaliyetlerile ve bU. 

rar ve meırnlekette do~uracağı tehlikelerden sakınmn.k 
için her ·türlü tedbire b:ı.şvunıiirıası ve icab eden bU
tlln önleyici ve .kıncı tedbirlerin alınınası memleket 
miıdafa.nsı 110ktasından çok mühlm ve zaruridir. Blda
yette orduya müteveccih gıbi görilnmlyen bu çeşid fa. 
aliyetın gizli hede1'leri yine ordudur. Devletin tamamı. 
yetlnl, re!lrnini ihlA.le matur her ta.nliyet ancak ordu
yu zayıflahnak ve aldatmakin mümkün kılınabilir. 

Bır taraftan bu filllerin i.Şleni.ş tal"Lında.lti teknik hu
susıyeUer, ~er taraftan hedc!ln daima. milli müdafaa 
kuvvet ve vasıtalan olarak seçilmiş olması gözonünde 
tutıılara.k bu yenı ve ~ddetli hükümlerln kanunlarımız. 
dıı yer almasını ve netice itlbar1le de suçluların askerl 
mahkemelere verilmesmi tomln etmek zarureti hasıl 

olmuştur.• 

Tadil edilen maddeler has.~ harbe takaddünı eden zam.a.n.lıı.rda .ıbirçok dev
let.ıerde acı mis!ıllerine şn.hid old~muzıı vukubulması 
muhtemel hiyanetleri ve beşlncl kola mensub zümrele. Askerl cez:a okanununun tadiline dair bulunan Ifıylha-
rtn tehlikeli çnlı.şmnlarmı önlemek için elde bulunıın da mezkfu knnunun 55, 56, 57, 68 ve 59 uncu maddeleri. 
lmnun hükümlerı kafi gelnıedt~ınden daha ~iddetli hü· nin tadill teklif olwunakt.adır. 
kümler kabulüne lüzum gorülmüştur. Adiiye Encümenlnde son şeklini alan bu tndil teklif 

( Bllhassa askeri sırlam ko.rşı yapılacak hiynnet flılle- lerinin esaslannı ehemmıyetine binaen bUdlriyorum: 
t_ri.Piu milli mudaran kuvvet ve vn.sıtnlanna verece~i za. Adiiye enciimeal ~isi Münir Çağıl (DEVAMI 7 NCi SAYFADA) 
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103 senedenberi 
süren dava 

nihayet neticelendi 
A.sliye 3 üncü hukuk mo.hkcmesln- lun.an bu binaların vakıf ve kcnd1le. 

de 103 senedenberi devam eden mü. rlne o.id oldu~nu Ueri siırüyorlar; 
birn bir dava nihayet neticeye var- hazine vekilleri ise, mülk olduğun -
tnlftır. cıa ısrar ediyorlardı. Muhtelif deta. 

Evvelce de muhtelif safhalarını yıız lar t.eınyizce nakzedllml' olan bu 
lll.Lf olduAumuz bu iht!Hif hazine lle dava, bu defa yeniden bir çok tetkl.k
Evkaf idaresi ve Karagöz Abdullah ıere yol açını.ş; neticede mahkeme bu 

Ab veresesi arasında idi. Galııta rıh- blnaların vakıf old~una karar ver -

tımında içlerinde Sıhhlye Mıldirıycti ~tir. 
binası da buluııan, bir çok büyük bi- Ancak, temyizin bu tararı bo~. 
tıala.r ve arsalar ihtllftfın mevzuunu sı da ihtimal dahUinde olduğuna go. 

~kil ediyorlard~. Karagöz Abdullah re, osırlık ihtUAfın 104 ıincü senesL 

Ala 1"Cresesi ruuen hazine ellnd.e bıı- nl id.n:ı.ki de beklenebUlr. 

Ticaret V ekili bu 
sabah İstanbula geldi 
Hakkı Saydamın cenaze merasiminde Milli 
Şefi temsilen hazır bulunacak olan Riyaseti 

Cümhur Umum Katibi şehrimizde 

~~·----------------~----Makine ye 
verilirken 

ingilterenin 
Arnerikaya 

vereceği üsler 
Iki devlet arasında 
mühim müzakereler 

oluyor 
Yaşington J 7 (A.A.) - Ruz -

velt bugün Amerika ile İngilterenin 
Amerika tarafından deniz ve hava 
üsleri alınması hakkında müzakere 
halinde bulunduklarını beyan et -
miştir. 

Gazeteciler toplantısında bu be
yanatta bulunurlten Ruzvelt bu me
aelenin Amerika tarafından İngil -
tereye devredilecek distroyerlerle 
birleştirilmemeeini bir kaç defa mu
hatablarına ihtar etmiştir. 

Ruzvelt beyanatma ilaveten garb 
yarım küre!linin müdafaası için A -
merika ile kanada arasında müza -
kereler yapılmakta olduğunu bil -
dirmiotir. ------
ita yanlar Soma!ide 
müşkülat içjnde 

Mısıra taarruz hazırlığı 
henüz tamamlanmamış 

Bu sabahki 7,45 Ankara trenile 

Riyasetıcümhur Umumi Katibi Ke
rnal Gedeleç ı,ehrimize ~elnıiotir. U

rnumi K&tib, Baovekil Doktor Re -
fik Saydamın biraderi Hakkı Say -
damın cenaze merasimine Cümhur
reisimizi temsilen iştirak edecektir. 

Ticaret Vekili Na.ı:mi Topçuoğlu 
da 8.50 trenile Ankaradan şehrimi
l:e gelmiş, istasyonda Emniyet Mü -
dürü Muzaffer Akalın, Mıntnka Ti

caret Müdürü Avni Sakmnn ve Ti
caret Vekiileti teşkilutı erkanı tara

fından karşılanmıştır. 

Londra 17 (A.A.) - Garb çö
lüdı:n Kahireye gelen haberlere gö
re, halranlar Mısırın istilası için ha-
7ırlıklarını henüz tamamlam mış -

llard:r. Diğer taraftan halyanların 
Ingiliz Somalisinde büyük müşkü -

llata maruz kaldıkları ıınlaşılmakta -

1 
dır. • 

Vekil Bnşvekilin birederinin ce -

naze merasiminde bulunmnk üzere 

motörle Yeniköye geçmi tir. 1 
Vekilin bugun oğledc:-n onra Iz-

Yunanistanda matem 
Atina 17 (A.A.) - D. N. B. bil 

diriyor: 
Atina ajansımı nn.ı:ııran Belli kru

vazörünün beklenılmedik ziyaı mü
nas<'betile, kral. bnşvekil Metaksaısa 
derin iztırablarını bildiren bir mek
tub göndermiştir. 

ingiliz tayyaraleri 
bir Alman 

fabri kasr na 17 ton 
bomba attılar 

Londra 17 (A.A.) - Hava ne
zareti istihbarat servisi evvelki ge
ce Almanya üzerine yapılan hava 
hücumları hakkında şu tafsilatı ver
mektedir: 

Gelsenltorachen' de iki petrol tas
fiyehanesi iki saat müddetle siste -
matik surette bombardıman edil -
miştir. Yükeek infilak edici kabili -
yette bombalar iki tasfiyehanenin 
Üzerine bilainkita atılmış ve pilot -
lar. burada 25 yangın mü,ahede et
mitlerdir. 

Lunen· de, bir mühimmat fabri -
kaııı üzerine 1 7 ton ağır tahrib bom
balarile yüzlerce, yagın bomhası a -
tılmıttır. Essen' deki meşhur K rup 
fabrikaları tekrar bombardıman e
dilmiş ve 'burada ciddi hasar husu
le getirilmiştir. 

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

Ingilterenin Yunan 
hükumetini tazivesi 

Londra 17 (AA.) - fn;iliz hü
kumeti, cıHelliH kruvazörünün tor -
pillenmesi ve mürettebatından ba -
zıtarının ölümü münas~betile Yu -
nan hükumetine tuiyetlerini bildir
miştir. 

" Son Posta, da 

Üstad 
Halid Ziya 
Uşal:tlıgil 

ın 

Yeni bir eseri 

Bir acı hikaye 
Üstadın eserine 

mukaddeme teşkil 
eden yazısı bugün 
2 nci s mızdadır 

ouuuh bir ·z1ua 
Başvekilimizin 

biraderi vefat etti 
Cenaze bugün kaldınlacak, V ekiller Heyeti 
namına Dahiliye V ekili merasirnde bulunacak 

Batvekilimiz Refik Saydam HaydarpllfA istasyonunda 
Ba~vekil doktor Refik Saydam ı götürülerek T annnın rahmetine tev• 

dün sabah, Ankara ekspresine ba~- di edilecektir. 
lanan huısusi va- Cenaze töreninde Vekiller heyeo 
gonla §ehrimize __ tini, bugün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Baş - gelmesi bt:klenilen Dahiliye Vekili 
vekili n şehrimize Faik Öztrak temsil edecektir. 
geli§inin sebebi, Cenaze töreninde şehrimizde bu-
bir müddetten- ~ lunan Vekiller, meb·uslar, vilayet,. 
beri rahatsız parti, belediye erkanı hazır bulu -
bulunan büyük nacaklardır. Bu müessif zıyadan do-
biraderleri eski layı ısayın Başvekilimize ve merhu-
lçel meb·uau mun ailesi erkanına beyanı taziyet 
Hnkkı Sayda - ederiz • 
mın, hastalığı -
nın birdenbire Merhum Hakkı 
tabii seyrinden • Saydam 
çıkarak vahamet kesbetmesidir. 
Başvekilimiz, vaziyetten haberdar 
olunca, dün akşam acele olarak ls
tanbula hareket etmiş, fakat mııale
sef yetişememiştir. Çünkü, eski ve 
değerli meb'ua Hakkı Saydam, ge
ce yarısı Tanrının rahmetine kavuıı
mu, bulunuyordu. 

Hakkı Saydamın cenazesi bugün 
1 O da büyük merasimle Yeniköy -
deki kötkünden kaldırılacak, oto -
mobiller le Teşvikiye camisine geti -
rilecek, cenaze namazını mütea -
kib Zincirlikuyudaki Asri mezarlığa 

Hakkı Saydam 
Üç devre İçel meb·us]uğundn bu

lunmuş olan merhum Hakkı Say -
dam istihkim binbaşılığındnn mü -
tekaiddir. Son zamanlarını ) aşı ve 
hastalığı dolnyısile, sükunet içinde 
geçirmek üzere Yeniköydeki kö!lkü
ne çekilmişti. Gerek memuriyet, ge
rekse hususi hayatında herkese ken
dini sevdirmiş, hürmet telkin etmi~t 
güzide bir insandı. 

Batvekil dün otelden çıkmadı 
Dün şehrimize gelen Başvckil 

doktor Refik Saydam l-lııydnrpaşa -
dan docruca Yeniköye ağabeyisi -
nin köşküne gitmiştir. Öğleden ev• 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

····-·······························································································.._ 
Şehir Tiyatrosunda garib bir hadise 

Esrarengiz mnterecim 
bir tnrın bulunamadı ! 

r············-·--·-· ... ..... ....................... - ............ , 
: Eıeri birçok Jelalar temıil edilmitti, /akat o ne temıille- s 
: re gelmif, ne de mühim bir yekUna balii olan tercüme i 
~ hakkını aldırmııtı. Nihayet bu para irad kaydedildi ! 
\ ................. _ ............................... _ ....... _ ................... - .............. .J 

Bir müddet evvel Şehir tiyarso -
sunda garib bir hadise olmu~. eseri 
tems;) edilen bir bayan telif hakkı 
verilmek üzere arandığı halde bulu
namamıııtı. Bugüne kadar meçhul 
bayan meydana çıkmadığı için Şehir 
tiyatrosu müdürlüi::ü, bu parayı va
ridat kaydetmek mecburiyetide 
kalmıştır. 

Mesele şöyle c~reyan etmiştir: 
Bir gün, tiyatroda kimse bulunma -
dığı saatlerde mahcub bir ~enç ka -
dın gelerek. hademed~n Ertuğıul 
Muhsini, bilahare draınatorgu sor -
muş, kimsenin bulunmadığı cevabı
na karşı ezile büzüle hademeye bir 
defter uzatmıştır: 

- Bu tercÜJT'_e ettiğim bir piyeıı
tir. Beı.im için bir daha uğramak 
pek mümkün olamaz. çünkü voium 
düşmüyor. Rejisör beye v"riniz. 

Demiş ve çekilip gitrnilitir. 
Ilademe eseri ertesi gün Eıt~ğ -

rul Muhsine tevdi ctnıiş, eser tet -
kik edildiği :7Rman bunun beynel -
milel kıymeti hniz Avrupa sahnele
rinde pek ziyade tulıınmue ı Yelpıı
zeıı piyesi olduğu görülınüttiır. Ga
yet iyi bir şekilde terc .... ıne edilen 
« Yelpazeıı röprotüvara alı"lml~ ve 
oynannıasına karar verilmiştir. Fa -

e 

Şehi:- tiyatrosu rejuörü Ertuğrul 
Muhsin 

res yoktur. Bunun üzerine Şehir ti· 
yatrosunun mecmuasında meçhul 
mütercime açık muhabereler yazıl -
mış, tiyatroya müracanti rica edil • 
mi,ıir. Fakat bütün araştırınnlara 
rağıyıen mütercim bayan ortnya çık· 
maınıştır. E.ıser, sahneye konulmuş. 
bcğcnlmi;ı, zamanından il:i l'lisli f z 
la temsil e~ilmi~tir. 

l~io garibi. oyu ·un d,.v-.m etni 
Lir Luçı.:lt ayiıli zaı.ı~n z•rfı~dıı dt 
mtitevazı müleı ci .• ı el; ı~~ n.ı-r .. ittiı 

ıı•:.:d:J,.~ç(" M\i 
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Alkolizm ve 
Milli müdafaa 

\._ Yazan: Muhittin Birgen 

F elliketten sonra dünyayı 
büsbütün bnşka bir 7.aviye -

den görrneğe ba~lıynn Frnnsı:darın 
kendi kendilerini tcnkid hususunda 
aarfettiğleri gayrete bakarak bu mil
letin yakın bir zamanda kendisini 
yeniden canlandıracağına bükmek • 

mek kabildir. Filozof şairin dediği 
gibi, "kişi noksanını bilmek gibi İr
fan olamazlı> Buğun de Fransa bü
tün samimiyeti ile kendi kusurlarını 
kendi kendisine ortaya atıyor. Geç 
de olsa1 Fransa, bu, kendi kendisine 
karşı samimi olu~tan elbet istifnde 
edecek ve elbet yakın bir znmandn 
canlanacaktır. 

Mağlubiyete takaddüm eden haf
ta! rda bütün kabahnti beşinci kolu
na atfeden Fransa, bugün fcJiıketin 
sebeblerini siyasi edebiyatın değil, 

d:lha derinlerde ve cemiyetin bün • 
yesinde ararken son günlerde alko
lizm üzerinde duıdular. Temps ga
zetesi birkaç rakam verdi ve bu ra
kamlar bütün gazetelerde bahis 
mevzuu oldu. Bu rakamiarcı göre, 
Fransa, Avrupanın en fazla içki sar
feden memleketlerinden biri imi,. 
Mesela, Fransnda 80 nüfus başına 
bir meyhaııe düşerken Almanyada 
bu miktar 2 70 de bir ve Finl;ındiyn
da 5000 de bir nisbetini buluyor -
muş. Harb esnasında Fransa başku
mandanlığı karargahının aldığı not-
lııra nazaran da ordu içkiden müte
vellid uzvi hastalıktarla içkinin si -
nir üzerinde yaptığı tahribatten ileri 
gelen ııinir hadiselenin, geçen harh
dekine nisbetle. çoğalmış olduğu an
laşılıyor. 

* Bu müşahedeler Üzerine Fransa, 
kendisini kemiren nlkolizm hastalı
ğına karşı mücadeleye geçmek lüzu-

munu gÖrmüş ve henüz perişanlığın 
ilk günleri geçmediği halde bu işe 
başlamıştır. Fmnsa-:la bütün kuv -
vetli içkiler piyasadan kaldınlıyor. 

Mideyi ve sinirleri tahrib etmiyen 
içkilere saha genişletiliyor. Mesela 
prn b, bu eski Fransız içkisinin yeni
den rnğbet bulması için birçok ted
birler alınıyor. 

Içkinin herhangi bir cemiyet için
de uzvi olduğu kadar içtimai tahri
hat da yaptığı muhakkaktır. Mesela, 
gene Fransada neşredilen rakamlara 
göre geçen harbden evvel Fransa -
daki delilerin adedi yetmiş bin ka
darken, yirmi sene sonra bu miktar 
yüz yirmi bine çıkmış. Fransada nü-

fus artmnmış olduğuna göre deli 
miktanndaki bu yükselişi mütehas -
aıslar bilhassa içki kullanmaktaki if
rata atfediyorlar. 

Içkinin yaptığı maddi ve manevi 
tarhibatı hep biliriz. Faknt. bunun 
günün birinde bir milleti, bir de milli 
müdafaa bakımından zayıf dü,üre-

ceği hiç hatıra gelmezdi. Fransanın 
tecrübesi herkesin gözünü bt• nokta 
üzerine de çekecektir. 

* Geçen sene, bu sütunlarda yaz -
dığım bir makalede içki kullanma 
ni betinin bizde de artmakta oldu · 
ğunu gösterir birkaç rakam vermiş 

ve «çok içiyoruzl» diye bundan şi
kayt't etmiştim. Bugün bu mes("leyi 
bir kere daha hatırlamakta elbet 

fayda vardır. Bizde. bir taraftan a
Jelitlak ispirtolu jçkiye kar!jı bir mü-
cadele açmak çok hayırlı olur. Fa -
kat, mücadeleyi müessir yapmak iç!n 
onu büsbütün menetmek değil, ha
fif ispirtolu içkilere geniş bir istihlak 
ııahası vermek lazımdır. Şarnba ve 
bilhassa Almanyanın başlıca içkisi 
olan hafif ispirtolu biraya rakıya 
karşı mümtaz bir rn,.'\·ki vermek ya
pılacak işlerin ba1ında gelir. 

U[u/u·tti.sı c2Ji.cgen 

••·················································· 
TAKVIM 

AGUSTOS 

17 
Ram! sene 

Arabi sene 
1859 

Hız ır 
lOj 

05 ~ı 150 
12 42 

le: Aldanmamanın çaresi 

Bir tllkl ornuından gec;crken bir a~acın dalında ntzmda buyük bı: peynır Insan ne kadar kuvveti. bir bılgıyc ve ne derece derin bir zekftya malik 
parçası tutmuş bir .kargn gördü. olursa olsun asimda mevcud safiyct Ue cinanmak zfı!ını. daima muhafaza 

- Senin ne güzel sesin var, kargabaşı, bana bir şarkı söyler misin'/ diye eder. Bu, onun c.c;a.slı hastruıkla.nndan biridir. Bu hastalığı tedavi için an. 
seslendi. cak ıki ııfıç bUiyoruz. B.rincisinin adına halıza iklncisininkine tecrube 

Knrga büyük itlnn ile peyniri gagnsından pençeslnln arasına aldı. SOnra derler. MııZlde olup bıten hadiseleri Imfan-ızın ıÇınde daima canlı olarak 
öt.mde b:ışladı, o zaman da tilki: tutunuz, geçirdlğln.z tecrübeleri de her vakit gözönünde bulundurunuz, 

- Bu karga, .La!onten• in lhJ.kliyesini okumuş, diye söylendl. nldanmazsımz. 

···········································-... ······························· ..................................... ············-················· ···········-··········-··· .. ······· .. ·-·-····················· 
T rihten 
fikraiar 

Orta yaş, şirinlik 
duası, incir fidanı ... 

İkinci Mahmudun gözdesi Halet 
efendi, parlak zekasma ve mükem
mel tahsiline, geni, malumatma rağ
men, sonsuz hırsiarı ve meş'um te
sadüflerle, on iiç yıl ııüren ikbal 
devrinde memlekete ve imparator
luğa büyük kötülükleri dokunmuş 
bir devlet adamıdır. 

Halet efendi, çok güzel bir adam 
idi, fakat, bu güzel yüz, gaddar, za
lim, hunhar bir yaradılır-a maske ol
muştu. 

Bir gün Halet efendinin kindar 
tesirleri ile bir dc:likanlının idamına 
hükmolunmuştu. Genci kurtarmak 
İstiyen birkaç 1efaatçi çıktı, efendi 
hazretlerinin ayağına kapanarak 
merhamet, af dilediler. Hulet efen
dinin dudaklannda müstehzi bir te
bessüm belirdi: 

- Birine gençtir yazıktır, öbü
rüne ihtiyardır ya:ııktır diyorsunuz, 
idam etmek için her vakit orta yaşlı 
adam nereden bulalım~ 1 

Cevabını verdi. 
Halet efendinin hakkından gele

mediği ricaiden bir Köse Canib e
fendi vardı; çok çirkin bir adamdı. 
Bir gün, bir olayda, seyircilerden ih-

tiyar bir kadın, genç ve yakışıklı, 
güzel bir adam olan Halet efendiyi 
pek beğenmiş, ellerini kaldırarak, 
yüzüne karşı, yüksek sesle: 

- Maşallah ... Maşallah ..• Rnb
bim padiı~ahn seni ~iri n göstersin 1.. 

Diye dua etmisti. Halet efendi 
hemen dönmüş: 

- Hanım!. Hanım!. Sen o dua
yı arkadaki şu efendiye eti .•. 

Diyerek Cnnib efendiyi göster
mişti. 

Halet efendi, bir gün, çok yakın 
bir dostu ile konağının bahçesinde 
geziniyormuş. Bu sırada, bahçıvan 
bir incir fidanını söküp atmış. Sözü
nü pek sakınınıyan o dostu bnhçı
vana dönmüş: 

- Dahçıvanbaşıl . Bu fidanı at
ma, birinin oca'ğına dikmek için e
fendi hazrctlerine lazım olurl 

Demiş. 

Hiılet efendinin konağı, zamanı
nın en parlak san'at ve ilim mahfel
lerinden hi ri olmuştu: her akşam 
birçok alim ve şair toplanırdı. As
rın musiki üstadları bu toplantılara 
başka bir ziynet verirlerdi. H&let 
efendi. kendisine :ıarnn dokunını
yan kimselere knri} daima lutı:fkin 
olmuştu. En ı;on, Mora isyanında 
tuttuğu yol, kendi başını cellad ke
mendine. devleti de büyük bir 
kayıbn sürüklemişti. R. E. K. 

• 

1 '' 
Yazan: ,_ 

Y eğenim Ali Ekrem Uşaklıgile: 
Senin o kadar sevdiğin ve vefatı 

faciasına o kadar yandığın Halil 
V ed ad için yazılmış bu yazıları, işte, 
seninle beraber birçok dostların ıs
rarına mukavemet edemiyerek ni
hayet neşre karar veriyorum. 

Bana :zannettirmek istediler ki 
bu yazılar bir san'at eseri ve bir ibret 
derııi olmak üzere iki cihetle mü
himdir: Birincisinde aldanıyorlar. 
Bunlarda san'at namına hiçbir §ey
ler yok. Bu, mesela İngiliz şairi 
Young-un kızının vefntı üzerine 
nazmettiği ((Gece düııüncelcriıı ese
ri ~edii, Recaizadenin sevgili oğlu 
Nejadı -ôlümden kurtarnmadığı zn
man yazdığı en nefis kitabı kabi
linden edebiyatta bir mevkie hak 
iddia edebilecek hir eser değildir, 
sadece hedbaht bir babanın mazlum 
bir oğlu için ciğergahından kopan 
sakin fakat derin bir hicran ahıdır, 
bir bedhı:ıht bnba ki kara toprakla
ra düşen üç yavrusundan sonra 
kendisini de oraya pek yakla~tıran 
bir zamanında, hayatının en biiyük 
ııaadet ümidini, l'!n kıyınettar iftihar 
medannı da bir kaza darbesine kur
ban gitmiş görsün. 

Evet, bu yazıların san'atla, edebi
yatin hiçbir münasebeti yok, yalnız 
sadeliğinin içinden çıkan öyle bir 
fecaati var ki, eğer buna bir kıy
met atfetmek icab ederse, yalnız 
bu kafidir. 

• .A 

E~erin bir ibret dersi olmasına 
gelince: Bu, doğrudur. Onda gö -
rülecek ki oğlumla, dünyaya gözle
rini açtığından başlıyarak kendisine 
hiyanet eden hayata ııon bir nazarı 
nefrin attıktan sonra uyanılmıyacak 
bir uykunun derinliklerine dalışına 
kadar, hergün, her saat, her adımda 
meşgul oldum; hayatımla, bütün 
kudretimin vüs'jle, onun mevcudi-

yeti öyle biribirine dolaşmış, biribi
rile bir sarmaşık olmuş idi ki hiçbir 

kuvvet onları ayaarnıyacak znnno
lunabilirdi; tck o, ne kadar iyi ye
tiştirilmek mümkünse öyle yetişsin 

diye ... Ve öyle yetişti, öyle serpil
di: sonra. ri.izgarın hain darbesile 
kökünden koparak yerlere sl'!rildi, 
ortada yalnız sanndığı, tutunduğu, 
çürük, kof, kendi ine hayat ve neş

ve veren taze yeşil kisvesinden sıy
rılıveren çıplak, köklinden başlıya
rak varlığını kemiren bir kurd ile 
gövdesine, ynpraklarına karlar sol
gun, hnmb bir köhne ağaç kaldı. 

Dediler ki evlad acısını ölçecek 
bir miyar yoktur. Bu da doğrudur; 
fakat belki yalnız tek bir miyar 

vardır: O acıyı ihata eden hatıralar 
ne kadar çok ve zengin ise, snrfedi
lt!n emekler ne kadar ağır ve bol, 
bunlardan hasıl olan neticeler ne 
kadar dolgun ve mes'ud ise rluyu
lan acının ateşi de o nisbette yakı
cıdır. Analar ve babalar için çıka
cak ibret deni de buradadır: Ço

Yazılnn bnsılmak üzere gözden cuklanna fazla bağlanmasınlar, on
geçirirken, yapraklarını yavnş v.nı-

J lnrla fazla snrma~ dolaş olmasınlar, 
vaş, şurasında burasında irkilip du-

her şeyi mukadderatın hiikmüne ve 
rarak çevirdikçe dıkkat etmemek 

onlnnn varlıklarını Erhamürrnhiıni
miimkün olmadı: Bütün eadeliğine, 
h 1 ı nin sıyanetine bırakı:ınlar. 

er türü san'at ziynet erinden çıp-
laklığına rağmen, muhtelif sn !hala- Çocuğum 1 Senin de iki güzel ve 
n ııükun içinde deveran cde ede öy- zeki yavrun Yar: Hasnun ve Bey
le bir neticeye vasıl oluyor ki, o ra- zun. ( *) Isterim ki sen de bu ibret 
ya kadar bütün birikmiş olan intı- dersinden kendine bir pay çıkara
balar, birdenbire cidannı yararak sın. Onları çok fazla sevme. Ah 1 
müthiş bir tarrake ile patiayıp fışkı- Acaba bu mümkün müdiir? Herhal
ran bir kızgın buhar tesirini yapıyor. de çok sevmek için çalışma, onlarla 

Haniya bazı facialar, bazı neşi- ı oek fazla uğraşmn, kendi hallerine 
deler vardır ki sükun içinde yayıla bırak, büyüsünler, tıerpilsinler, daha 
yayıla inki~af edip dururken böyle ziyade kendi kendilerine yetişsinler, 
bir istihzar devresinden sonra, na- sen şefkatinin hamlelerine galebe 
gihan, ciğerleri parçalıyarak, gö- etmeğe çalışarak uzaktan bak, ne 
ğüsleri yırtarak kopan bir feryad kadar kabilse o kadar ... 
tuğyainle ~önüp gider; bu Y•tZılarda Dua ederim ki daima onları böy
da böyle bir tesir var, yahud bana le bir mesafeden gözetirken her n
öyle geliyor, belki ayni acıyı duy- man göğsün iftihar ile, iptihac ile 
muş olan babalarda. ynhud onların kabarsın ve hiçbir zaman bu müthi, 
acılarını tahayyül edebilecek olan
larda da bu tl'!sir hı\sıl olacaktır. 
Herhalde bu, aranılarak iltizam He 
yapılmış bir sania değildir, facianın 
kendisinden doğan bir neticedir. 

(•) Hasnun ve Beyzun, bu Iki is!m 
bahsi ge~en ynvrulara doğdukları 

gün bizzat büyük amcaları Halid Zi
ya Uşaklı~U t:ırafından konmu§t•ı. 

acının ateşinden ııana bir küçiik kı
vılcım bile sıçrnmasın. 

Arncan: H. Z. Utaklıgil 

* Yazılan okuyacak olanlara birkaç 
söz: 

Bu yazıları görecek olanlar eğer 
onu yazanın daha evvel ba~ka yazı
larını görmüş iseler, onları unutma
lıdırlar. Bunlarda edebiyat yapmak, 
san'at göstermek isliyen bir adamın 
kalemi değil, ynlnız türlü emeklerle 
vücude gelmiş sevgili yavrusunun ı 
bir zulme kurban gittiğıne yanan, 1 
ömrünün son yıllarını göz yaşlarile, 
ah ve enin ile sürükleyen makhur 
bir babanın ateşlerle dolu kalbi 
vardır. 

Bunları ne için yazdım"> Sndece 
bir sebeble.. onu doğduğu günden 
toprağa gömüldüğü saate kadar ya
~atmak, onun haynlile, günlerin, yıl
ların teakubu ardından giderek im
kan dairesinde kendisile beraber 
bulunmak için ... Vedada yakın o
lanlarda, aile halkı dn, i~tedikçe 
bunlara bir göz atarlar ve ağlarlar. 
Ben ağiaya ağiaya yazdım, fakı:ıt 
baskalarını ağinıncak saniniardan 
kaçındım. Kalemi her türlü tesir 
kaygılanndan azade, serbest bırak
tım. Bu isbat eder ki bu yazılar 
neşredilmeğe mahsus olarak yazıl
mış değildi. Bunlar belki yalnız aile 
evrakı arasında kalcaydı dnhn ıyı 
olurdu; fakat bana temin etmek is
tiyenler oldu ki bütün bı:ıbalnr ve 
imalar böyle bir facianm etrafında 
toplanıp sıkı bRğlarla biribirine so
kulan bir aile efrudı kabilindendir. 
ve, bunun içindir ki onun hikayesi 
yalnız bir mahdud dairenin değil 
herkesin malıdır. 

Buna kandım ve onun için eseri 
neşre karar verdim, yalnız te -
menni ederim ki onu ızörecck olan
lar i"te şu satırlatla izah edilen mak
~ad ve arnili unutma~ınlar. 

/"" 
lik yazıyı Salt günü 

okuyacaksm1z. 

Şehir tiyatroları tamir ve 
tanzim ediliyor 

Tiyatro mevsiminin yaklaşması ü. 
zerine Şehir tiyatrosunda !anliye 
başlamıştır. Tepeba..,ı tiyatrosu tamır 
edilmekte ve Fransız tiyatrosunun 
pek eskiyen koltukları yenllenmekte. 
dl.r. Şehir tiyatrosu bu seneki fnnllye. 
te Şeksper'in meşhur cOtelloo trajedl
sile oba.şlıyacaktır. 

ISTER i NA N, i ST ER NANMAl 
Taks mde İstanbul ~ehrlnin gururlana.bilece~i yeni güzel bir gazino 

açıldı. Küş:ıd rc.s:mlnln üzerinden üç beş gün geçmişti ki, bir ıtiraz lı}lt

tık: 
- Oarsonu ecnebl, f'atl pahahdır, denildi. • 
Siladiyede güzel iblr oliij, gazlno ve otel vardır. Sırf şahsi teşebbü.s mah_ 

.sulüdür. inkişaf halindedir. Daha da genişllyebillr. Fakat geçenlerde bir 
hfıdise okluğunu duyduk: • 

- Fazla ücret alınrn~. zabıt tutuldu, sahibine ceza verilecek: den:Idi. 
Taksım gazlnosunun müstecirl müessesesini p:ı.hnlı yapmakt.n haklı, 

Süadfyenin sa.hLbl de mfuJterislnden ekst.rn ücret ısternekte ma:nırdur, de. 
miyoruz. Elbctt~ eksik yaptlklan, ka.ba.ha.tıı bulundukları bir nokta ola_ 
caktır. Bizi düşündüren muadele büsbütün başkadır. 

Londrndn bütün dünyanın en büyük lokant.asmın mutfağı bir Fransız 
şefinin idaresi nltındadır. Münhasıran Fransız ve İtalyan aşçı ve carson
lar tarafından işletilen Joka.ntalar da düzünelerle sayılır. 

ParistP. her büyük otelde miişterllerinin milliyetine göre üç beş tane 
İngiliz veya Alman garson vardır. 

İstanbula mürnasil her Avrupa şehrinde de tarifesi vasattan belki ~ 

defa fazla yuzlcrce müessese mevcuddur. 
Oralarda t.abrt, hatta zaruri görülen burada niçin tamamen aksini! bir 

hüküm:ı: karşılıınır. ve hP.ngl memleketin ölçüsü daha d~rudur 
HMise ıüç garsonla bir ka.dehln tıntından çıktı. Esasında küçüktür, f:ı. 

kat biz düşünmeye de~erinln büyük oldu~una ina.nJyQruz. Ey okuyucu 
sen; 

tS TER i NA N, i ST ER iNANMAl 

,--------, 
Sözün kısası 1 

Pınar coş;;;uş .. 
\, E. Ekrem Talu 

J 
_,1 

p ınar Co§muş.. bu yıl zaten 
feyezan yılı. Birçok vılfı· 

yetlerimizde sular knbarıp ortalığı 
basarken Beyoğlunun bilmem han
gi bahçesindeki, - adını biliyorum 
amma, bedava reklama lüzum yol: -
pınarın da co~masını neden tnbii 
görmemeli~ 

Evet: Pınar co~muş. Bazı isim
ler netamelidir; müsernmasını ı. a· 
şıflandırmakla kalmaz. Ona, kendi 
ifade eylediği mefhumun icablarını 
da gördürür. Mt!scla Ersava~ kav
gacı olur, Durgun miskinleş:ir: Pınar 
da COfl1r. 

Lakin, diyorlar ki onun coşmnsı 
isminin iktızaaı olmakla heıaber, 
mesleki ve san'atı bu coııkunluğun 
önüne geçmeliydi. Meşhur sözdür: 
Musiki, mizacları yumuşatır. Hatta, 
bir vakitler, azılı delileri, onlnrn 
musiki dinJeterek yatıştırırlardı. Ve 
bizim eski Süleymaniye birnarhane
sinin vakfiyesinde, delil~rin tedın i
sine faydalı olur diye, hervün meh
terhane takımının avluda nöbet 
vurması yazılıdır. 

Şu haldeL Nı:ısıl olmuş ta, snn'n
tının bihakkın chli olan Pınar böyle 
birdenbire galeyann gclmiıı, tuğynn 
etmi~?. 

Alnturka musikinin incelikleri'1e 
ermemiş olanlar hadiseyı piyanistin 
bir falsosundan ve Pınarın bu Eni
soya tahammül edemeyişinden çık
tı, diyorlar. 

Bence hakikat öyle değildir. Pı
narın asabını bozan, onu birdenbire 
taşıran, bir gecenin tek bir vnkıası 
olamaz. Onun bu co~kunluğu, bü
tün bir mevsimin biriken ainirlenme
lerinin muhassnlısıdır. Ve nsıl ka
bahat te bizde, bu zamanın, bilgisiz 
saz dinleyicilerindedir. 

Öyle yn, eskiden, saza müdahale 
edilmez, o da çaldığı fasılların tek

(Devamı 6 ncı sayfada) 

Kundaktaki 
sakallılar 

istanbul meb'usları balkın 
tiyaçlarını anlamak için hergün 
bir semti ziyaret ediyorlar. Bu 
toplantılarda neler ımnıışuldu • 
ğunıı kısmen gazetelerde oku -
dum, kısmen dostlarım olan 
meb'uslardan dinlcdlnı. 

Evve ki gün bir scnıt halkmın 
arzuları dlnlenirken hlr vatan • 
daş şöyle bir şlkayetfe bulun _ 
muş: 

- «Geceleri umumi lıahçelere 
kundakta çocukla;r getiriliyor, 
Bu masumlar ayazda 
nezle oluyorlar.» 

Şikfıyet çok m:ısumanedlr. Sa
mimi olduğuna <la .şüphe yol •. 
Fakat öyle zanııederlın ki meb _ 
usların ve parti erkanının tlln • 
lemek Istedikleri ihtiyaçlar hu 
gibi iptidai cemiyet terbiyemize 
ald masumane şikih•etler <lcğll

dtr. 
Yalnız geceleri dğll, vapur l"C 

t~C'nlerin hıncahmç rloldıığu, d<'. 
nız kıyılarınm, e~ence yerleri • 
nin mahşer haline ~eldiklcri Pa. 
zar günleri de kundaktaki 'V&\' 

rula!rını heybe gibi \'Ük:enlp so: 
kaklara düşen nllelr.r pek çok. 
Şüphe yol• ki mam.arıı lırm çlr_ 
kin hem gülünçtür. Fakat bu ni. 
hayet bir aile terblyesi, bir ce _ 
mlyet terblyest, bir görgü ve ter. 
blye ıbata~ıdır. 'l'iyatrol:ır<l.ı fıs. 

tık fındık yiyen plsho!.!'azlar, yiik
sek sesle konu. an saygısııiar, 
sokakların kuytu yerlerini kir _ 
leten te•biyeslzler velhaoıı: ol _ 
gun bir cemiyetın ayıb ve çirkin 
kabul ettlfl hnrekf'tleri yapan 
bir <:ok münasebetsi:r.ler oldu~u 
malümdur. Fakat bütün bunl:ırı 
parti te kilatı ile nasıl meşgul 
edebiliriz. Ben remlyf't terbi)·e _ 
sinde belt'diye qiıam'arının mii_ 
esslr olrlui:u fikrini güderiın. Eu 
1 · de olcıa olsa nihayet beJedi • 
yeyl alakadar eder. 

Geçen Pazar Büyiikdere rıh _ 
tımında alamod sapka~ı, emprL 
me elblcıeU, mükemmel knva • 
fürlü, tııvatetl kustır<m7, boyası. 
na, badanasına sö?: yok bir ha_ 
nımefendi küçük çoeuğuna ı-s • 
falt rıhtım Üzt'rine çi~ ettirdi. 
O şık hanımın bu hn.reketine be
nimle beraber bir çok·an şa~a _ 
kaldılar. 

Buna parti ne yaıısm? istnn. 
bul nıeb'uc;ları ne deslnler? 

ÇekirdektMl adam nlmamu i
çin beledf,.enln blıe ı:-ö:z aı::tır • 
maması liızım. Kundaktaki co • 
cuğun dünvadan haberi yok 
tur. Asıl kabahat hali kundak
tan cıkarnıvan sakallı bebekler_ 
de, bizlerde! 

_..?3Ul!/ıan Cahi.d 



Meçhul Asker Dumlupznarda 
gapziacak merasim programı 

abidesinde 
hazırlandı 

Ankara 16 (A.A.) - 30 Ağus -
tos zaferinin 18 inci yıldönümü mü
nasebetilc, Dumlupınardn meçhul 
asker abidesinde ynpılacak mera -
sim programı tesbit edilmiştir. 

Programın umumi hatlarına na -
zaran merasim, Büyük Millet Mec
lisi, Vekiiletler, milli teşekküller ve 
müesseseler mümessillcri, demiryolu 
güı:ergahında bulunan vilayetler, 
Parti, Halkevi ve umumi met'lis a
dına seçilecek zevattan mürekkeb 
heyetler, Afyon, Konya, fzmir iz -

K1z1~ordu Genel 
Kurmay Başkani 

tabdil edildi 
Moskova 16 (A.A.) - Tass a

jansı bildiriyor: 
Mareşal Budeni, Moskova askeri 

dairesi kıtaatı kumandanlığından 
affedilerek milli miidafaa komiser -
liğinin birinci muavinliğine tayin e
dilmiştir. 

Mareşal Çapoçnikof, sıhhi se -
heble viı.ki isteği üzerine Kızılordu 
&:enel kurmay reisliğinden affedile
rck milli müdafaa komiserliği mua
viliğine tayin edilmiştir. 

General Meretzkof, müdafaa ko
ıniseri muavinliğini muhafaza et -
mekle beraber Kızılordu genel kur
may reisliğine tayın edilmiştir. 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

fstanbulda beden terbiyesi mü -
kellefiyeti kanununun tatbiki huııusu 
ilerlemektedir. 

Dün kaza ve nahiyelerdeki istişa
re heyetleri teşekkül etmiş, bazı ka
zalarda köy teşkiliıtları da yapıl -
mı~tır. 

lstanbulda bulunan mükellefiyete 
tabi serbest doktorlar da tesbit e
dilmiştir, 

Bugünden itibaren lstanbulda bu 
lunan mükellefler klüblerine taksim 
edilecek ve bu suretle 30 Ağustosta 
İstanbul gençlik klübleri açılacak 
ve bu tarihten itibaren gerek bu 
kluplerde ve gerekse eski klüplerde 
çalışmalara başlanacnktır. 

Ticaret Vekili 
Şehrimiz de 
Ankara 16 (Hususl) - Ticaret Ve. 

kiU Nozrnl Topçuo~lu bu akpm İs -
ta.nbula hareket etmiştir. Vekil, !u
arı açnmk üzere İstanbuldan İzmlre 
gidecektir. 

Martinikieki Fransız harb 
gemileri silahtan 
tecrid ediliyor 

-----------------------cileri, İstanbul. Ankara yüksek o -
kulları talebe grupları ile Kutahya, 
Afyon ve diğer civar vilayetler köy 
ve kasaba halkı ile gene bu civar 
halkından olup lstiklal harbine iş -
timk etmiş olan mücahidler ve as -
k eri kıtaat iştirak cyliyecektir. 

Meçhul asker abidesinde yapıla
cak olan bu merasime, çelenklerin 
konmasını müteakib saat 11.30 du 
başlanacak ve sırası ile ordu, Cüm
huriyet Halk Partisi. halk, İstanbul 
ve Ankara yüksek okp.lları adına bi-

Yunanistanda 
mühim askeri 
tedbirler ahnd1 
M:etaksasın 
bir telgrafı 
Yunan kruvazörü 

bir İtalyan denizaltısı 
tarafından mı hatırıldı 

Bük re~ 16 (AA.) - Royter a
jansı bildiriyor: 

Köstencenin Yunan limanlarile 
münasebette olan mehafilinl:le söy
lendiğine nazaran Helli kruvazörü
nün torpillenmesi dolayısile Yuna -
nistanda büyük bir gerginlik hüküm 
sürmektedir. Her ıtn beyneimitel bir 
buhran çıkmasından korkulduğu 
söylenmekte ve mühim askeri ted
birlerin alındığı da ilave edilmekte
dir. 

Dün Ingiliz, Alman ve halyan el
çileri Metaksası Liyayret etmişler -
dir. İtalyan elçisi ziyaretini tekrar 
etmiştir. 

Metabum telgrafı 
Atina 16 (A.A.) - Atina ajan

sı bildiriyor: 
Metaksas, Helli kruvazörünün 

torpillendiğini krala bildirdikten 
sonra Tinos makamiarına telgrafla 
a~ağıdaki talimatı ver:mi,tir: 

Ziyaretçilerin hakiki Elenler ol
mak itibarile teşcie ihtiyaçları ol -
mamakla beraber onlara cesaret ver 
diğinizden eminim. Keza dini ala
yın da yapılacağına eminim. Ziya -
retçilerio avdeti hakkında size sü
ratle cevab vereceğim ve himayeleri 
için tertibat alacağını. 

Başvekil Metnksas derhal aşağı-
daki cevabı almıştır. 

Sözleriniz inzibatlı halka hopar -
lörlerle tebliğ edılmi•tir. Size tam 
itimadımız vardır. Vereceğiniz her 
emri bütün kalbirnizle ifa edeceğiz. 
Alay saat 1 ı. 30 da yapılmıştır. 

İngilizlere göre 

rer nutuk söylenecek ve bunu da 
bir geçid resmi takib C) liyecek tir. 

Bundan başka, Zafer ve Başku -
mandanlık meydan muharebesinin 
yıldönümü günü olan 30 Ağustos 
günü, yurdun her yeıinde yapılacak 
olan askeri merasim V'! milli tcı:a
hürattan manda, Halkevlerinde, 
halk odalarında, parti :nerkeı:IP.rin
de ve umumi yerl,.rde toplantılar 
yapılarak bu büyük gün kutlanacuk 
ve gene bu münasebetle radyoda bir 
konferans verilecektir. 

Çörçilin beşinci 
ko} hakkında 

beyanati 
Londra 16 (AA.> - Tahminen ııct 

ny evvel tesis edilen ve Çorçil'e na _ 
za.rnn !beşinci koiun faaliyetile meş
gul olan Swinton komitesinin teşkı_ 
ll dün A\·am Karnarasında Çörç l'in 
beyanatta bulunmasına vesile olmuş
tur. 
Baş ve kil demiştir ki: 
Swinton komlte.sine veya gizli te.ş_ 

kilatm d~er şubelerine aid sunllerin 
bu sunUere verilecek cevabıann unı,ı
m.i menfaatlere mugayir olaca~ını bir 
kaç zarruı.n evvel meclise anlatmış _ 
tım. 

Beşinci kol tehllke.~inin önüne geç
mek içln alınan t.edbiTlerde büyük hir 
saH\.h olduğunu meclıse bildirmekle 
bahtiyarım. Tehlike münasib ni~beL 
te azalmtŞtır. Bunun böyle olması çok 
mühlmdir. Çünkü her zaman Mayı
sa nazaran çok kuvvetli oldıı~umu _ 
zu his$etmiş ve kuvvetll isek de blr 
l<:tila tehlikesi hiçbir veçhilt' reçmiş 
deltildir ve yabancı memleketlerdeki 
Almanlar da harekfıtın başlamak ü
zere olduıtunu mülı:erreren bize temin 
etmektedirler. 

Somali de 
vaziyet nazik 

Londra ı 6 (A.A.) - Lef ajan
sı bildiriyor 

İngiliz Somalisindeki vaziyet İn
giliz salahiyettar mahfellerinde en
dişe uyandırmaktadır. Ilu mahfiller, 
maddi hattiı. stratejik bakımlardan 
halyanların bu memlekete yaptıkla
rı ileri harehtin halyaniara ancak 
bir yük olması muhtemel bulunm!\ -

sına rağmen İtalyan nufuzunun elde 
edeceği muvaffakiyelin Roma tara
fından bu husustaki muvnffakiyet -
sizlikleri telafi eder, hatta alıııan 
müteaddid raporların delalet ettiği 

Habeşistandi kaynıyan isyan üze -

rinde teskin edici bir tesir bile yapar 

mahiyette addedilmesi variddir. 

Sornalide vaziyet bu sabah Lond 

Londra 16 (A.A ı - Daily Teleg_ 
Taph gazetesinin deniz muhnrririne 
göre. Yunanıstanın Heill kruvnzörü
nün bir İtalyan denizaltısı taratın _ 
dan b:ı.tırıldı~ına hükmetmek man - rada nazik olarak celakki edilmekte 
tıkl olur. ve İngiliz kuvvetlerinin Berbera 

Muharrir UAve ediyor: üzerine çekilecekleri ve craya mah-
Dini ooyrnm dolavısile donatılmış 

muharebelerinin 
mahiyeti 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
"'Ill' üstemleke harbinin en şid
ılıf& dctli safhası İngiliz - İtalyan 

kuvvetleri arasında ve şarki Afri -
kanın Somali dt!ııilen mıntukası:ıda 
inkişaf ediyor. Bu mıntakayı vaktile 
İngiltere, Fransa ve İtaly.ı arala -
rında taksim f'tmiş ve her biri, So
malinin bir parçasını almıştı. Bu 
parça da, aid oldukları Avrupa 
memleketlerinin ismile nnılıyordu. 
İngilizlerin elinde bulunan Somali 
arazisi Şap denizinin Büyuk Okya
nusa açılan medhaline hakim bu -
lunduğu için Hind yolunun sayılı 
anahtarlarından biri sayılıyordu. 
ltalyanlar bu ınıntakaya hücum et
mekle bu anahtarı ele geçirmek gibi 
bir gaye gütmiye başladılar. Ayni 
zamanda buradan dahile doğru gi -
den yollar Habeşistana nüfuz ede -
bilmiye imkan veren gP.çidlerdi. 
İtalyanların bir diğer gayesi de bu 
yolları tutmak ve dahile doğru her 
hangi bir muhtemel nüfuzn imkan 
vermemekti. 

İtalyanlar uzun müddet bu hava
Iicle taarruza cc-;emediler. Çünkü 
Ingiliz Somalisine tevcih edecek -
leri taarruz kollarının Fransız So -
malisindeki kıtaat tarafından vuru -
lacağını haseb ediyorlardı. Fransa 
mütareke aktedip de- harb harici ka
lınca ltalyanlar için kendil;ğinden 
hareket serbestisi hiisıl oldu ve 
birini bu mıntakadan hareket et
tirdikleri üç hücum kolile İngiliz So
malisine ııaldırd•lar. İngiliı:lerin bu
radaki kuvvetleri azdır. ltalyanlar 
ise bilakis hııif kollarin hücum et
mektedirler, Bu yüzden Ingiliz ı-af
larında kaydedilen gerileme hare -
ketini tabii görmek lazımdır. Esasen, 
bir ara İngiliz Somalisine atfedilen 
ehemmiyetin tahmin olunduğundan 
daha aı: olduğu anla~ılmıştır. Çünkü 
denize haki~ olmadan bu sahillere 
sahib olmanın hiç bir zaman Hind 
yolunu tehdid ~denıiyeceği anlaşıl
mıştır. Şu halde, bir gün, bu mmta
ka baştan başa istilaya uğrasa ve İn
gilız kuvvetleri '!ahilden gemilere 
binerek uzakla!Jscı.lar cereyan eden 
harbin mukadderatt üzerinde esaslı 
bir tesir husule gelmiyecektir. Bu 
ınıntakada tesirli ve esaslı hareket 
Hind yolunu kesmiye mukt,.dir ola
bilecek olan harekettir. Böyle bir 
akibet ise, şimdilik göri.inürlerde 
değildir. 

5Pfi11t &a'}l-ft- C11U!Ç 

Büyük bir ztya 
CRaştıaralı ı Inci sayfada) 

vel btanbula dönmü~ ve Parkotele 
giderek dairesine çekilmiştir. 

D 

"' za r 
Ankara 1 6 (A.A.) - Bu r.ene 

Harb Okuluna gel.:n yeni talebeler 
bugün Zafer abide ine merasimle 

çelenk koymuşlardır. Bu merasimi 
miiteakib talebeler ara~ından ayrı -

lan bir heyet, Atatürkün Etnogr f -
ya müzesindeki muvakkat kobrini 
ziyaret ederek Ebedi Şefin mnnevf 
huzurları önünde hürmet ve tazimlc 
eğilmiştir. 

Milli Sef 
' Aı karadan 

ayrıldılar 
Ankara 16 (AA.) - P..eisicümhur 

İsmet İnönü, bu gece saat 23 de hu
susi trenle Yerköy ı.st.lkametine mü
teveccihen şehrimizden ayrılmışlar -
dır. 

Milli Şef, gn.rda, Veklller, c. H. 
Partisi Genel Sekreteri, meb'uslar, 
millkJ ve askeri erkAn tarafından u_ 
~urlanmışlnrdır. 

..................................................... 
ingilizierin 

Almanya ve italyaya 
yeni aktnlart 

Londra 16 (A.A.l - Hava nezareti 
tebli~i: 

İn.glliz hava kuvvetleri bombardı -
ma.n tayyarele ri dün gece İtalya ü -
zerine hücuınla.rını tekrarla.mışlar -
dır. 

Torinoda Fiat tayyare motôrü fab
rikası ve MilAnodn.ki Caproni tayyare 
!abrikası bombardıman edilmlştii. 

Cenove civarında bir lzabe !ırınına 
da isabet vAki olmuştur. 

Gelsenkirchen, Reish.olz petrol te
sisatına Lunen, Essen, Gladbach ve 
Duısseldor! dephane fa.brlkn.Lı.tıı. 
Ohmerich ve Holanda _ lUmıınya hu
dudundaki antrepolan, Ha.mın ve So

est Iaşe depoları ve Fransa, Bolan
da ve Almanyada muhtellf tayyare 
meydanları !kuvvetli bombardıman 

tayyn.re filolarımız tarafından bom-

Hava harb,erine 
ai d resmi tebliğler -
BİR GÜNDE 

312TAYYARE 
DÜŞÜRÜLDÜ 

Dün de Ingiltere 
üzerinde şiddetli hava 

muharebeleri oldu 

Londra 16 (A.A.) - Cenubu 

§Brki sahiline hücum eden 30 tay -
yareden mürekkeb bir filoya men -

sub Yunkers tipinde yedi pike bom
bardıman tayyaresinin vt: ayrıca iki 

ıı,vcı tayyaresinin düşürüldüğü ha -

ber verilmektedir. 
Bunlar Ingiliz avcı tayyarderi ta-

rafından düşürülmüşlerdir. 
Londra 16 (A.A.) - Hava ve 

anavatan nezareti tebliği: 
Dünkü hava muhareheleri ve düt

man hareketinin sebebiyet verdiği 

zayiat hakkında şimdi mufassal ra
porlar gelmiştir. 

Bu raporlara nazaran, Croydonda 
yaralılardan maada birkaç da ölil 
vardır. 

Gene raporlar düşmanın 169 
bombardıman ve avcı tayyaresinin 

imha edildiğini göstermektedir. 
Düşman tayyarelerinin 153 Ü av

cı tayyareleri, 1 ı i teyyare dafi ba
taryaları ve biri de bir projektör 
mevziinin mitralyöz nte<ıile. ikisi da 
piyade ateşile düşurulrr>üştür. 

Tayyarelerimizden 34 dü kayıp
tır. Fakat pilotlardan 1 7 si sağ ve 
salimdir. bardunan edilmi.şlerdir. 

Rolandada Helderi dok havuzu ge_ Gece esnasında düşman faaliyeti 
ce k~l! devriyesine çıkan sahU mu- büyük bir sahada fakat daha ufak 
hafa.za kuvvetlerine mensu.b b!r tay- mikyasta genişlemiştir. 
yare tarafından bombardıman cdıl- Bir merkez ~ehrinde evlere bazı 
miştir. Bu tayyare d(işmanın bir de- hasar yapılmıştır. Eı:cümle haslune
niz tayyaresini dfişürmliştür. Bu ha- ler ıre bir stadyom zarar görmüş -
rekdta iştlro.k eden tayyarelerlmlz - lerdir. Bir fabrika da hafif hasara 
den üçü üsterine dönmemişlerdlr. 

İtalyan tebliği 
İtalyada bir ma hal 16 (AA.) - İ

talyan orduları umumi k:arargiı.hının 

68 numaralı tebll~l: 
İn-giliz Somalisinde taarruz hare _ 

katımız hfı.IA tam bir inkl.şaf halin _ 

dedir. Zella semasında bir düşman 
tayyaresi alevler ıc:ınde düşUrlilmüŞ

tür. 
Şimali Afrikada tayyarelerimiz F'u-

uğramıştır. Yaralılar ve bir miktar 
da ölü vardır. ... 

İngilterenin cenubu şarki, ~enu
bu garbi ve şimali arkisinde ve 

Gallesin cenubuna bombalar atıl -
mıştır. 

BaşvekilimiLi öğleden sonra, va
li ve belediye reisi doktor Lutfi Kır
dar. Istanbul komutanı General ls -
hak Avni, Parti başkanı Fikret Sı -
lay, emniyet müdürü Muzaffer Ak
alın, profeşör Fund Kamil, Raufi 
Manyas. İstanbulda bulunan birçok 
meb'uslar, eski vali Muhittin Üs -
tün.dağ ve şahsi dostları ziyaret e
derek beyanı taziyette bulunmuş -
!ardır. Başvekilimız akşama kadar 
otelden çıkmamıştır. Vali ve be -
lediye reisi doktor Lütfi Kırdar, geç 
vakte kadar Refik Saydıunın nez -
dinde kalmı~tır. 

ka _ Marsn _ Matruh demiryolunu 

İngilterenin cenubu garbisindc bir 
fabrikada hafif hasar vardır. Bun -
dan başka ,·ukua gelen ha~r ha -
fiftir. Birkaç ki,inin yarnlandığı ha
ber Yerilmektedir. 

Müessif bir vefat 

bombardıman etmlşlerdlr. 

Şimali İtalyanın blr mıı.hnlline düş 
man yeni bir hava hücumu yapmt.Ş
tır. Atılan bombalardan bir kısmı kır
lnrn düşmüş ve 2 ölü 5 yaralı kay _ 

Humher mıntaka<ıında avcı tay -
yarelerimiz bir düşman bombardı
man tayyaresini bu sabah erken -
den düşürmüşlerdir. 

Alman tebliği 
dedilmlştir. Berlin ı 6 (A.A.) - Alman or

Maddi hasar ehemmiyetl;iroir. To_ duları başkumandanlığı teblıği: 
rinodaki tayyarl' da!i batarynl:ırımız ı5 Ağustos günü ve 15/16 ge-

Nevyork 16 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesine görr AntiHes ada
lılTında F rtlnsıi ve lı1giliL makamları 
arasında cereyan eden müzakereler 
neticesinde Guadeloupe ve ML>rti -
nique' deki Fransız hıub gemileri 
hakkında bir anlaşma aktedilmiştir. 
Bu gemilerin silahtan tr.crid edilmek 
Üzere olduğu bildirilmektedir. 

Şehir Tiy"trosunda 
garib bir hadise 
(lla!!tarafı ı Jncl sayfada) 

ellif Joeası da bomboş kalmıı;tır. Bü
tün bunlar mesele değil. Fakat mü
tercim hissesi kime verilecek? Tem
sil müddetince bir hayli biriken ter
cüme hakkı ücreti mahfuz tutul -
muş, lakin bayan meydana çıkma -
dığı cihetle, muhasebede saklanmış-

dut takviye kıtaatı gönderilebilece -
olduAu J~in kruvazörün yanlışlıkla 
baŞka blr mfllete mensub oldu~uııu ği tahmin edilmekte idi. 
zı:uınetmiŞ olmak itnkfın.m: oldu~uıın 
gore, ta.arruzun kasden vtıki oldu _ 
~una inanmak icab eder. Ru taarru
zun Yunnnistan:ı. karşı bir yıldırım 
hıır.bine mukaddeme olup olmadığı 

suale H\yıktrr. 

lzmir fu~rına iştirak 
eden dev' et er 

lskenderiyeye iki 
saat süren 

bir baskın yapıldı 
lskenderiye 16 (A.A.) - Dün 

gece İskenderiye üzerine iki aaat sü
ren bir baskın yapılmıştır. Bununla 

Başvekil doktor Refik S"ydamın 
biraderi, emekli ordu mensubların
dan eski İçel meb'uııu Hakkı Sısy -
dam dün vefat etmiştir. Cenazer.i 
bugün ( 1 7 /8/940) öğle namazını 
müteakib Teşvikiye camisinden lı:al
dırılarak asri mezarlığa defnedile -
cektir. Merhunıa Allahın rahmetini 
diler, ailesine taziyetlerimiı:i suna -
rı .ı:. 

bir düşrruı.n tayyaresi tahrib ederek cesi Alman hava kuvvetleri harb 
Ceresole - Della elvanna düşürmü.,
lerdlr. 

İşgal albnda bulunan 
Fransa da 

iaşe güçlüğü 
Cenevre 16 (A.A} - D. N. B. 

bildiriyor: 

sanayii müesseseleri, tayyare mey -
danları ve balon barajları Portland 
Scarborough, Bridlington ve Midd-

lesborough limanları te:ııisatı Hull 
civarında Brimingham ve Bougth 

tayyare motörü fabrikaları ve Ingil
terenin cenub, cenubu ~arki ve mer
kezinde muhtelif tayyar~ mt:ydan -
larının hangariarı üzerine hü~umla
rına devam ederf'k mühim hasarlar 

tır. Bugüne kadar uYelpaLe•ı nıü -
tercimi görünmediği için bu parayı 
varidat kaydetmek mecburiyeti hiı
sıl olmu~tur. 

llakikaten garib bir vaziyet ... 
Acaba ıı Y elpaze n mütercimi t-serin 
bedava temsil edildiğini, para ve -
rilmediğini mi sanıyordu? Emrine 
tahsi~ edilen locadan haberi yok 
muydu? 

Yoksa, geldi halk arasında Icendi 
itti mi? 

lzmir 16 (A.A.) - Bu sene fz
mir enternasyonal fuınına iştiraki 
kat'iyet kesbelmiş olan ecnebi dev
]et şunlardır: 

Ingiltere. Iran, Yugoslavya, Ma
caristan, !talya, Yunanistan, ve sa
nayi propagandası mahiyetinde ve 
hususi bir ,ekilde Almanya. 

Amerikadan lo!ldraya gelen 
amiral ve g meral 

Londra 17 (AA.) - Amerika 
Vis Amiral Gormley refakatinde A
merika ordusundan tümgeneral Em
mons ve tuggenera! Strong olduğu 
halde müşahid eıfatile Londraya 

beraber, bombardıman \'c top aeş -

leri fasılalı surette olmuş, denize bir 
çok bombalar düomüştür. Şimdiye 

kadar alınan r · porlara göre nefsi De
h ir üzerine hiç bir bomba düşme -
mi;~tir. 

Mahaya taarruz 
Malta 16 (AA.) - Avcılar hi

mayesinde kuvvetli düsman bom -
bardırnan filolan dün öğleden son -
ra Maltaya taarruz ederek bir mik -
tar bomba atmıDlardır. Maddi hiç 
bir haaar yoktur. Fakat bir sivil öl
müştür. Bir Ingiliz avcısı meçhul 

bir sebebden dolayı denize dü,müt-

Türk - Ru.qzen 
Ticaret anlaşması 
Ankara 16 (A.A.) - Türkiye -

Romanya ticaret .ınlaşmasına zt:y -
!en, Bükreşte imza edilen protoko -
lun tasdiki hakkında hükümet Mec
lise bir kanun liiyihaqı sevketmi!'tir. 

1.000 Ingiliz çocuğu 
Kanadaya yoUandı. 
Londra ı6 (A.A.) - Şu anda 

ı .000 Ingiliz çocuğu Okyanus ü -
zerinde bulunmaktadır. Bunlar ya
kında Kanadaya varacaklar ve har
bin devamı müddetince o~ada ka -

Clermont - F erra nd' dan bildiril -
diğine göre, bu ,ehirde bulunan ha
riciye nazırı matbunt mümessilleri 
huzurunda, işgal altında bulunan 
ınıntakanın Ingiliz ablukası ile güç
leşen iaşeııine aid beyanıftta bulun
muştur. 

Nazır demiştir ki: 

İngiltere hükumeti, arnlaıında 
birçok yaralı askerler de bulunan 
milyonlarca !!ivili açlıktan öldürme
den evvel dü~ünmelidir. Şayed In -
giltere, ablukanın Almanya uzerinde 
nıüessir bir netice vereceğini tahmin 
ediyorsa bu ümidi esassıı:dır. Çün -
kü Almanyanın mukavemet kuvve-

verdirmişlerdir. Bu münasebt'tle şid
detli ha••a muharebeleri olmuştur. 

Müteaddid Ingiliz limanları önüne 

mnyn dökülmüşti.ir. Ingilizierin ger
bi Almanya ÜLerinde gece yaptıkla
rı hava hücumları ciddi hasar yap
mamıştır. 

1 S Ağustos günü düşman cem'an 
143 tayyare kaybetmiştir. 

21 baraj balonu düşürülmüştür Al
man tayynrelerlnden 82 si üslerlne 
donmemiŞlel"";>Ir. Fakat Alman tahll. 
.siye servisl Mnnş denizinde 9 Almıın 
ve 1 İnglllz pilot kurtarmışt.ır. 

B'r Alman deni:r.altlsı cem'an ıt 

bin ton hacmlnde 2 sllahla.ndırılmq 
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( 
iskenderun hat 1 a 
Sakarya vapuru 

tahsis edildi 
lskenderun - Istanbul deniz se -

ferleri için Denizyolları idaresi As -
lan Sadık oğluna uid Sakarya vapu
runu kiralamıotır. Halen Trabzonda 
bulunan Sakarya vapuru tuz ha -
mulesini bopltarak bugün }imanı
mıza hareket edecektir. Diğer ta -
Taftan öğrendiğimize göre gemi tek
nelerine aid hnrb aigorta primi ha -
mule sahibieri tarafından öd;:nece -
ğinden armatörlerle vapur kiralıyan 
müesseseler arasında herhangi bir 
anlaşmamazlık mevzuubahs değil
dir. Denizyollaranın ı.ıimdiki halde 
piyasada bu hat için vapur bulama
ması birçok vnpurlaıın kömür nakil 
işlerile uğraşmalarındnn ve hu iş -
!ere mukavele ile bağlı bulunmala -
nndnn ileri gelmekt~dir. 

Vapurların yalnız Zonguldak 
hattında çalısmaları da bundan do
layıdır. Sakarya vapurunun harb 
sigorta primi Denız) olla n tarafın -
dan sahibine ödenecektir. 

Limanda iki vapur 
birbiri üstüne düştüler 

Dün gece Jimanda demirli bulu -
nan iki vapur suların cert:yanile bir
birlerinin üzerine bindirerek ikisi de 
hafıl surette hasarn uğrnmışlardır. 

Kızkule_i açıklarında birbirlerine 
yakın olarak ve arko arkaya demirli 
bulunan Rumen bandıralı Pelos ve 
Yunan bandıralı Asimi vapurlan ge
ce yarısına doğru suların kuvvetli 
cereyanı ile birbirlerine pek ziyade 
sokulmu lar ve bu sırnda Pelosun 
demiri Asiminin pervanesine takıl -
mıştır. Cereyanın tcsirı ile tehlikeli 
bir vaziyet arzeden bu hadise üze -
rine derhal her iki vapurda da ted
birler nlınnrak pcrvanc ve demir bir 
biıZnden kurtarılmıştır. Hüdise es -
asında Pelosun ön kısmı hnhfif su
rette hasarn uğramıştır. 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

20 Ilkteşrinde yapılacak nüfus sa
yımı için şehrimizde hazırlıklara ha
raretle devam edilmektedir. Nume
rotaj işi süratle ilerlemekte. vila -
yette, mektubcu Osman Erginin ri
yasetinde kurulan 40 kicilik sayım 
bürosu sayım cedvellerini ve ma -
halle taksimatını hazırlamaktadır. 

Manifatura satışlannda kar 
nisbetleri 

Manlfaturn ithalat lm'kanlarını ar
tırmak üzere yeniden getirtllecek ma 
nıraturn satışlannda daha fazla klır 
nlsbctı bırnkılmaktadır. Btı nisbet 
toptım ve pcrakendecl kfırı dahil o_ 
larnk yuzde yirmi ibeşl bulmaktadır. 

Evvelce Ithal edilml.ş olan manifa_ 
tura satışi rında cinslerıne gore bı_ 

ra.kılan knr nlsbeti yuzde 20 yi geç _ 
memektedir. 

Bir işçinin ba~ına kazan 
düştü 

Balıı azarında Tı~.ç 1 r r.arldesin 
de 4 sayılı Artine nid sucuk imalat : 
han inc'e çalışan ışçUf'rden Suppn 
dün işile me.sgulken başına n;ıklcdil
mekte olan bir kn:ı:an dü '11\;ştür. 

Bu kaza netkesinde ba"' .. dan a~ır 
stırette varolanan Işçi sıhhl lmdad o_ 
tomobilıle Cermhpa"-a hastanesme 
k.ald ı rıl m JJJt 1 r. ------
Karadeniz sahillerinde bir 

cesed bulundu 
Şıll'nin Akçe'kese köyünde Mahmud 

dere mevkiinde sahilde 30 yn.şlannda 
ltn<lar tahmin olunabilen bir ce.c;Pd 
bulnnmu<dur Vfieudünde yara ve bı?
re bulunan ölünün bir einavete kur. 
ban gitti& sa.nıldığındnn. adli tahki_ 
lkatn ba .. lanmıst.ır. 

____ ~~ ~!ı•r.._~ 
- - ,.._ .. _ .. ~ .. ~~~- ... -

- ~- - ~----- - --- ~ 
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SON POSTA 

-1. 

e ·ye asrı ir rın 
nomnnesi hazırlıyor 

Dahiliye V ekaletinin şehrin ekmek işini kat' i 
bir nizarn altına almak istediği zannolunuyor 

Dahiliye V ekuleti, Istanbul bele
diyesinden, her türlü fenni ve sıhhi 
şeraiti ihtiva eden nsri bir fırın nü
munesi istemiştir. 

Dün l:telediyede muavin Lutfi Ak
soyun riyasetinde iktısad işleri mü
dürü Snffet, sıhhat i~leri müdürü 
Osman Said toplanarak, gönderile
cek cevabı ve nsri fırın tipini tesbit 
etmişlerdir. 

Dahiliye Vekalctinin bu fırın nü
munesini niçin istediği malum olma
makla beraber. bunun son zamanlar
daki fırmcılar ~rketinin vaziyetile 
aHikadar olduğu ve hükumetin bu 
işi artık bir nizarn altına almak için 
hazırlıklarda bulunduğu zan ve tah
min edilmektedir. 

Filhakika fınncılann teşkil et -
miş oldukları şirketten şikayetler ço
ğalmaktadır. Bu şirketin hemen he
men bütün fırınları ir.hisar altına al
ması, serbest rekabete meydan ver
mediği için iyi çeşnili ekmek nadir 
bulunur bir hale gelmiştir. Halkın 
da şikayetleri günden güne artmak
ta, hatta bu şikiiyctler, kazaları do
laşıırak, halkın derdierini diniiyen 
meb"uslara da iki senedir arzedil -
mektedir. 

Bütün şikayetlere rağmen şirketin 
feshi teşekkülü tamamile kanuni ol
duğu için mümkün olamamaktadır. 
Belediye ancak, şirketin faaliyetini 
takib. icab ettiği zamanda cezalan
dırabilmektedir. Belediyeden sala -

KariSinin asıkim öldüren • 
adam 6 sene hapse 

mahkOm edildi 

hiyettar bir zat bu hususta dün bir 
muharririmize ~unları söylenıi~cir: 

<<- Şirketin teşekkülü tamamile 
kanunidir. Fesih salahiyetimiz yok -
tur. Nark muayyendir. Fazla alınır
sa takib ederiz, çeşni muayyendir, 
bozulursa ceza alırız. Bizim vazife
miz takib ve mntluba muvafık ek -
rnek çıkanlmaSlnı temin etmektir. 
Şirketin vnziyeti tetkik edilmiş, mü
dahale edilecek bir taraf buluna -
mamıştır.>l 

Yapılan bazı iddialara göre, mat
llıbn muvafık ekmek çıkarınıyan fı
rıncılarn, belediyenin kestiği ceza -
lar da önleyici tedbir vazifesini gö
rememektedir. Iddia edildiğine gö -
re, kesilen ceza, fırıncılnr tarafın -
dan müştereken, ödendiği için, her 
fırının hissesine düşen miktar gayet 
az olmakta, bu da fınncılnrı kat'i -
yen müteessir etmemektedir. 

Dahiliye Vekaletinin Istanbul 
meb"usları tarafından rrüteaddid de
falar arzedilen bu meseleyi uzun za
mandanberi tetkik etmektc olduğu 
rnalumdur. Her halde Veknlet, var
dığı netice üzerine, l!tanbuldcın as
ri bir fırın nümunesi istemiş olacak
tır. Bu dn hükumetin yerinde cia -
rak bu işe müdal,lale edeceği mana
sını taz.ammun eylcmektedir. 

Dahiliye Veknleti diğer taraftan. 
bakkal ve kasnb dükkaniarı için de 
belediyeden nümune istemiştir. 

Karaya oturan Yunan 
vapuru bugün 

limanım1za gelecek 

-e ) 
Zab1ta bi · ihtikar 

hadisesini 
tah ki ka başladi 

Emniyet müdürlüğü evvelki gün
denberi mühim bir ihtikar hadise -
sinin tahkikatile meşgul olmakta -
dır. 

Iddia ve tahkikat seyrine naza -
ran, şehrimizde maruf bir manifa -
turacı Çic;ekpazannda Fındıklıyan 
hanında 5 5 sayılı ticarethane de ku
maşçılık yapan Snbntny Refail bira-
derler mnğa:z.asından metresi 5 75 
kuruştan mühim miktarda kuma~ al
mış. fakat bu müessese fatura ke -
serken malın satış fiatını beş yüz 
kuruştan göstermek suretile metre
de 75 kuruşu gizlemiştir. 

Bu vnziyet karşısında nlıcı, keyfi
yctten zabıtnyı habeıdar etmiş ve 
mağazada yapılan ani bir araştır -
ma neticesinde bu sahte fatura ele 
geçirilerek müsadere olunmuştur. 

Zabıta bu ihtikar hadisesi etra -
fındaki tctkiklerine dün de devarn 
etmiştir. 

Suç unsurlarının tayin ve tesbi -
tinden sonra suçlular adliyeye tes -
!im edileceklerdir. 

Askerlik işleri: 
-· - -
Harb Okuluna 
talebe alınacak 

Usküdar Askerlik Şubesi Ba"}kanlı

tından: Olgunluk imtihanlarındil ik
male kalıp da fkmalde muvnffıık ola-
caklarda Harb okuluna knyıd ve ka. 
bul muamelesi EyliU nihayetine ka_ 
dar uzatılml§ olduğundan istekinerin 
biran evvel müracaa.t ederek mua -
melelerini tekemmül ettirmelerl. 

Veteriner Fakültesi
ne talebe all na cak 

HiKAYE: 

Kara civcivin 
başına gelenler 

Güzel bir bahar günü bavan ta
vuk yavrularını gezmeye çıkarmış
tı. Aman ne kadar güzel yavıular
dı. Tüyleri altın gibi sarı, başların
da da kahve rengi birer çizgi vardı. 
Hepsi de uslu, hamarat şeylerdi. 
Yalnız kapkara bir kardeşleri vardı 
ki ~embelliğinc diyecek yoktu. 

Işte gene kardeşleri güzel, güzel 
gezini~ken o bir tarafa çekilmiş, u
yumaga hazırlanıyordu. Küçük bir 
su sineği başına nrız oldu. Şimdi ne 
yapmalı idi? Nihayet onu öldürme
ye arar verdi ve peşine düştü. 

Sinek sanki onunla alay ediyor
du, bir türlü tutulmuyor ve onunla 
mütemadiyen alay ediyordu. Za
vallı arabcık fena halde kızmıştı. 
Tembelliği filan unuttu. Yakalamak 
ümidile ko~tıı, koştu ... 

Annesinden ve kardeşlerinden o 

kadar uzaklaşmıştı ki geri dönmeye 
karar verdiği zaman büyük bir he
lecana kapıldı. çünkü geldiği yolu 
bulamıyordu. 

Onun böyle aptal, nptnl dolaş

masını çok geçmeden bir çaylak 
gördü. Eyvah, şimdi ne yapmalı idi, 
nasıl kurtulmalı idi? Ne yapsa boş
tu ve öyle de oldu. Çaylak acele 
onu güzel bir süzülüşle yakalndı ve 
süratle yuvasına doğru havalandı. 

Herhalde onu kendisine münasib 
görmemiş olacak ki yavrularana gö

türüyordu. 

( Fayda h bilg i ler J 
Para icad edilmeden 

~vvelki ahşveriş 
l:..l; ~ 

Bugün bir §ey alacağım ız zam n n: 
- Kilosu (yahud ri1etres.i) kaça? 

diye soranz. Kaça diye sormamıztll 
sebebi nlacoğımız eşyanın bedelini 
para olamk ödiycceğimiz içindir. 

Evvelce para yokken: 
-Kaça? 
Diye sormak da yoktu. 
- Bu senin eşyann mukabil ııe 

eşya istersin'? 
Denilirdi. Çünkü o devirlerd-: er 

ya eşyayla deği~tirilirdi. 
Mesela buğday yetiştiren biri, 

kendi yiycceğinde:ı fazla buğdayı, 
hayvan yeti~tiren birinin hayvanile 
değiştirirdi. Ve böylece herkes ken• 
di yetiştirdiği şeyin, kendint> kafi 
geleninden fazlasını vermek s•.re
tile. başkalannın yetiştirdiklt" eY' 
lerden de kendine lazım olanı • cl· 
de edebilirdi. 

Şllenin Kervansan:ıy 'ltöyünde ~le- Bir müddet evvel Çanakkale ya- Usküdar Asiterlik Şubesi Başkanlı-
neo feci ıbir cinayetin m~ıhakemesl 2 lunlarında karnya oturnn Cleantis tından: Ankara Yüksek Ziraat Ensti. 

Bizim küçük afacan tembelliğile 
beraber tasavvur edilemez derecc
de kurnazdı, zaten onu biraz da 
sevdiren bu kabiliyeti idi. Yavru
larin yalnız kalınca onları çok ça
buk kandırdı. Soluğu aşağıda aldı. 

Fakat ne yazık ki hacağı incinmişti 
ve topallıyordu. Ah, ne diye bu 
huysuzluğu yapmıştı. Eğer ııimdi 

Para icad edildikten sonra da btJ 
esas değişmi, değildir. Yalnız her• 
kes yetiştirdiği şeylerin kendi sarfe• 
deceğinden fazlasını parayla satur. 
ve bu para ile kendine lazım olan 
eııyayı alır ki, paranın faydası he .. 
men o gün aynen değiştirmek kabil 
olmıyan ~eyleri bilahare parayı vet'" 
rnek suretilc almnk imkanını bnh~ct· 
rnesi. ayni zamanda da kolay tak " 
sim edilebilmesidir. Mesela bir inek 
satan adam o ineğe mukabil bir mik• 
tar şeker, bir miktar sabun, bir el• 
bise almak ister, bunbrın hepsini 
satan bir kimseyi bulup ine~i ver " 
rncsi ve mukabilinde bu eşyayı al• 
ması ne kadar güçtür. Halbuki ine· 
ği para ile satıncn, o para cebinde 
sabun satan.l gider, sabun alır, "C " 

ker satann gider şeker alır, elbise 
satana gider elbise alı::-, mtan pa "' 
rayı da başka zaman nincağı !Jcylet 
için sakla'!". 

ı.. ~ tüsü Veteriner Fakültesine askeri kıs 
nci aöırccza mahkemesinde dun ne- isimli Yunnn ~ilebinin hamulesinin ma bu yıl tam devreli sivil liselerden 
ticeye varmı.ştır. bir kısmının boşaltılarak gemının 

Suçlu Nevzat,. Şengül, ka.r1Sı Fehi. yüzdürülmek suretile Çanakkaleye 
me ile gayri meşru münasebet tesis getirildiğini hildinni,tik. Kleantis 
eden köy muhtnrı Ahmed Cevdet.i. dün cece Çanakkaleden limonımıza 
b!r gece kendi evlne gelerek Fehime. .. "h h k · · \' 

i d
T. d :ı.~tü k-' muteveccı en are et •.ıtmıştır. a-

y nra ıbı sıra a suç \..., ya wa. - b ·· )" d b ı 
mı.FJr. Bu sırada son derece tehev _ purun ugun . ıma?'ıımız a u unma-
vfıre kapılan ma.znun muhtarı eline sı muhtemeldır. Şılep evvelce Eızu-
geçirdi~i bir av tüfe~ile öldfırmüş rum vapuruna nakledilen eşyanın 
bQahare cürüm delillerini saklo.mnk bir kısmını da almıştır. Şilepte 6 
için cesedi ocakta yakmı.ş ve yanan bin ton kanaviçe ve boş çuval bu -
k1Sımlarla, kemikleri de bir ~uvnla lunmaktadır. Vapurun altında de
doldurarn'k, götürüp ormnnda sakla. rin bir yara vardır. Vapur kumsala 
mıştır. oturduğu cihetle büyük hasara uğrn-

İklncl ağırceza mahkemesi suçun mnmıştır. Vapur limanımızda tamir 
i.!ilcnmesindc muhtann n~ır ve şid - edilecektir. 
deUI tahriklerini sebeb olarak bul _ ---------
mu~ ve Nevzad Şcngülü ceza kanunu
nun 448 inci m11ddesine göre ve tah
tıfen 6 sene ımüddeUe ha.pse mah _ 
kum etmiştir. 

B"r müesseseye yıldırım 

cezası kesildi 
Belediye, plaj ve gazionların tef-

tişine sıkı bir surette de\ am etmek
tedir. Dün de muavin Lutfi Aksoy 

Ticaret VekUi Nazmi Topçuo~lu bu Küçüksu plujına giderek teftiş d -

glin şehrimize gelmiştir. Vekıl,. bu. miş, 120 kuruşa satılınası lazım ge
rtada. kısa b

11
1r mü~deti lrnlarak !zmir len rakının 200 kuru~ satıldığını 

uannın aç ış tören nde bulunmak .. .. .. . 
uzue vapurla İzmire hareket ede::l'k- gormuştur. Yapılan tahkıkatta mü-

Ticaret Vekili şehrimizde 

rr. Vekll, bugün Ticaret Vekftletlne essese sahibinin bundan haberi 0 ) _ 

b:ı~lı teşekküllerde me~ul olacak ve madığı, garson lsmailin gizlice bu 
bu arnda 'haUıt ve ihracat birlikte - işi yaptığı anlaşılmıştır. Müesseseye 
rlnin vazlyetll'rini tetklk edecektir. 5 lira yıldmm cezaıu kcsilmit. gar

Denize dü§en bir çoculi: 
yaralandı 

sonun vazifesine nihayet verilmiş -
tir. 

Fikret ihtilali Beşiktaştn Yıldız caddesinde 15 sa. 
yılı evde oturan 12 yaşlarında Emin 
adında. bir çocuk dün Beşiktaş çöp Tevfik Fikretin olümünün 25 Inci 
I.S1telesi elvarında dola.ıprken mü va_ yıldönümü münnsebetile 10/S/940 Pa 
zencsinl kaybederek denize düşmfı.ş, zartesl günü saat 15 de ve mezarı 
başından a~ır surette yaralanmış _ ba.şmda Eyüb Halkevi tamtından bir 
tır. 

Yaralı çocuk imdndı sıhhi otonn- ihiifnl tertib edilmiştir. Eminonu 
bilUe Şı.,li hastanesine kaldırılmış _ Halkevinde de saat 18 de bu müna. _ 
tlr. sebetle bir toplantı yapılacaktır. 

iyi ve pek Iyi derecede mezun olan annesinin ve kardeşlerinin yanında 
ve olgunluk Imtihanlarını \'ermiş oL olsaydı artık kümesierine dönecek ve 
mak şartlle talebe kayıd ve kabul e_ rahat rahat akşam yemeklerini yi
dileceğinden isteklilerln şerait.i ö~ - yecekler, taze sularını içecekler ve 
renrnek üzere nskerllk şubesl:ıe mn - güzelce uyuyacaklardı. 
racaaUarı. 

Şubeye davet 
Eminönü Yerli Askerlik Şubesin _ 

den: Şubemlzln 4/1572 sırnsındn ka
yıdlı D Yol Ydk. teğmen 15395 sicil 
numan:ılı Süleyman ~ın 1315 do _ 
~uınlu Mehmcdin ncelc olarak mü _ 
racnat etmesi. 

Bir doktorun günlük 
notlarmdan 

Gebelikte alınması 
Lazımgelen tedbirler 

Her kadında yirmi beş ylnnl 
altı günde bir vukua gelen ayba
şı ht\dlsesi llknh vakl oldu~u tak
dirde dcrhal kesillr. Vaktinde gö_ 
rünrolyen kadında iki lhtlmal 
vardır: Genç kadınlarda hamU 
yanı gebelik b:ı.şlnml§tır veyahud 
da yn.şH kndııılnrda alltık yumur
talık fanllyetlnln nznlm.as:ı netı 

cesı yavaş yavaş aybaşılax kal 
m~a başlaml§tır. 

Çok yorulmuştu, fazla dayana-
madı ve ornya yıkılı verdi ... 

Ba~ına yediği kuvvetli bir darbe 
ile uyanınca kar~ısında ann,...sini ve 

kardeşlerini gördü. 
Annesi bağırıyordu: ıcArtık bık-

tım senin tembelliğinden. Demin-
denberi seni arıyoruz. Halbuki seıı 

kümese kapanmış uyuyorsun.» 
Zavallı yavrucuk şntıırdı. Fnkat 

çok geçmeden kendini topladı, de
mek gördüğü korkulu bir rüya i
miş. O kadar sevindi ki hiç tarit e
dilemez. 

Artık o bu vak'adan ibret almış. 
Tembellikten vazgeçmiş-li. 

Eşya deği~tirmck usulii bazı yarı 
vahşi memleketlercleo eliın mevClld• 
dur. Mesela Afrikanın bir kısmınd~ 
yerliler pnra nt"dir bilml'Zl<'f. Or::ıd~ 
bulunan Avrupalılar yerlill'rdcn bit 
şey alacakları zaman onlara par~ 
yerine kumaş. boncuk gibi ı:ıeylet 
verirler. 
. ··················································· 

Geçen bilmecemizde 
kazanan.ar 

Geçen bilmecemizde kazn
nanların ;simleri Salı günü çı
kacak sayımızdn iliın edilecek
tir. lstanbuldn bulunanlar, he
diyelerini Pazortesi ve Per
şembe günleri öğleden sonrn 
idarehanemizden alabilirler. 
taşrada bulunanların hediyele
Yi posta ile gönderilir. 

T. Çulpan ........................................................................................................... 

Maymunla tavuk, 
tavus kuşunu görmüş
lerdi, tavuk: 

-Ah ne 
kuyruğu var. 

Demişti. 

güzel 

Mnymun: 
- Ben seni de o

nun kadar güzel kuy
ruklu bir hale getiri-
ri m. 

Diyerek bir 
geyi tavui:"lln 
ğunn bağladı. 

siipür
kuyru-

Tavus. tavuğu gö• 
rünce şaşırdı: 

- Bunun kuyruğll 
benimkinden dahn gü• 
zel. 

Maymunun, dediği 
olmuştu. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

Birincı takdirde gebelik teP.s _ 
süs edince geçen defa söylcdl~L 
miz gibi bir çok tedbirleri tatbik 
etmek liizımdır. Bunları tekrar 
etmlyeceğlz. Fakat gobe olan bir 
kadında vakitsiz knn gclme~e 
başlarsa ve bununla beraber ka -
sıklarda ve belde ~rı gibi .şey _ 
ler görülürse bir sıkıt, yanı di\ _ 
şük olması Ihtimalini düşünmek 
lazınldır. Derhal hasta veyahud 
ki gebe kadın yatakta lstirahatte 
kalacaktır. Böylece istlrahatle bir 
kaç gün zarfında dem azalır, kay. 
bolur. A~rılar :biter. Bu takdirde 
tehlike zail olmuş demektir. E~er 
böyle az mlktnrda gelen kana e. 
hemmlyct verilmezse blrdPııbirc 
pek mebzul kan gclmelte bru;lar 
ve kadının hayntı tehlikeye gt -
rer. Zaten o z:ımnn çocuk da kop_ 
m~tur. Müdahalei cerrahlye ya
ni kürtaj ile tedaviye müs:ıraat 

edilir. Elhasıl gebe kadınlarda 
daimi dikkatli müteynkkız ve ih
tiyatlı bulunmak lA:rJmdır. Onlar 
Iki can ıa.,trlar. 

- H.:ıs.-ın b~y. azeteıe. 

rın zabıt,a vukuatı süt u. 
nunda o~udum. 

. .. Bir yankcsıci 15 da
kikada ••• 

. . . Tam dört kişiyi bir
den soymuş ••• 

Hasan bey - Bu ada_ 
nun rnazlsini :ırnştırına. 

lı, eskiden mutlaka yn 

pli\j1 ynhud da gazino iş_ 

t. z. ö. 
Cevab ıstiyen okuynculanmm 

posta puhı yollamalal"lnı rica e _ 
derim. Aksi takdirde Istekleri mn
kabelesiz kalabilir. 

bize gönderdiği•li7. zarfın üzrrine 
(ıBilmeccıı kdiınc ini ve bilmt"ccnin 
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CÜ s 
s a ir? 

T enellüse çıkarken bir bo yan arhada§ına «Sürate bayılı
rım, ilk kullanı§ımda 100 kilometre gideceğim,, diyordu 

t 
~-------------~~~~~~~~~ itiraf ederim, beni Beyoğlu Halke -1 reti vardır. Zira madeni yngıarda ha. 
·inin nçtığı motoreulük kursuna sfı - mız yoktur. 
ıklıyen amU bir tecessüs ol - Birisi soruyor: 

du. otomobD kullanmasını, motör - Hfı.mız nedir efendim?. 
tckniğınl oğrcnmck Için bu kursa <'I- Soran muhakkak eleme ımtihn.nla-
keklerdcn çok bayanl:ırın iltifat et - rına g i rml.ş bir talebe olmalı. 
t.lklerin söylüyorlardı. Gonüllü hasta. Cevnb: 
bakıcı kursuna Ccnerle tnlib aranır - - Ek.şi olan maddelere lıamız der-
ken doğrusu motör kurc;una bu dere- ler. 
ce rnğbf>+ ,.,.,rlbime gı+memlş değildi. Bir sual daha: 

Motorculükte mı .ı:lyasile.şti, ne - - Ya~ı makineye koymadan ev _ 
dir, kursta beş on dakika mis .. '\firllk vel hamız var mı yok mu diye tadına 
etmek icin ev başkanının müs:ı'ld" - bakncak mıyız f'fendım? 
sini ıst ıhsal yaruretl h..<ısıl oldu. Ev Allahltın hoca d uymadı ... 
Baskanı da beni kursa vazılmak isti - - Mnkinede Vakum ynğı kullana. 
~·orum sandı evvelii . ikinci devri'ye ca~ız. Bu yağın cvsafı gayet iyidir. 
kalma nu ta vs i ve etıtl Nih:ıyet anin., - Yaslı cu bir bayan: 
tık. Sözü Bcyoftlu F lkevinin enerjik - Aca'b:ı, dlyor, patlıcan da kıza • 

Holivuda giden Fıunsız san'at - Başkanı Ekrem Tur'a bırakı!·orum: rır mu bu yağda? 

Adolf Menju 

karlarından bazıları cidden biıyük cr- Kursun. hakiki ve büyük bir 1h. Hoca, pistonun lçin<lcki kepçelerin 
rnı.ıvaffakiyctler kazamın"lnrdır. tlyncn cevnb veren bir mevt.u oldu~u sür'aUi dönerken ya~ı öteye beriye 

Amerikalılar, kendi san'atkarları Için çok ral7bet göre~'P~irıe kani !dik. sıçrattığını söyliiyor, bayanlardan 
kadar Charles Boyer, Maurice Che- Tecıebbüsün bidııvetlooe bulunmak i . biri: 
valier, Claudette Colbert, Lily Pousu tb:ırı ıe de vuku b•ıl-ıcnk fazla talebi - Tıpkı bizim hizmetçi gibi, di -
da sevmektedirl Onlaıdan hiç bir fs'af edmıtyece":imizi de bilivorduk yor, bir bör('k kıznrt:masın, dört ta. 
suretle takdiilerini esirgememek - Tedrls her ne kadar sade ve pratik ral'ını vağa bular. 

tedirler. bir yold,'ln yap:la<'ak tse de, n ihnvet Kısmctime ders bu kadarmış .. Te • 
Bununin beraber, Ameriknlılar ıs bir teknik ve vasıtn mevzuudur. neffüc; verlidi. Bavanlnr taUı taUı 

tarafından tam manasile benimsen - Bilhassa nazari tedris blttikten son- otomobili nasıl kullanncakları müba. 
rni~ olan yegane Fransız san'atkarı ra direksiyon üzerinde bilfiil calış - h::ıselerln(' koyuldular. 
rnuhakkak ki Adolplıt: Menj o u· dur· ma lar için kfıfi miktarda t!llim oto • Bır tanec;f: 
Onun Amerikada dünyaya gelmesi mobllimiz yoktu. Ancak. çift direk!.L - Slir'ate b:ıvılırım, Ilk kullanı -
kendisini belki AmeTiknlılara daha vonltı bir otomobillmi'l var Bu itl - ı:ı"l'lda 100 kilometre gidecei!ım, di -
fazla sevdirmiştir. barın devn'lerln elli k1c:icten foı1ıı ol- yo.,.<lu. 

Adolphe Menjou'nun sinema ul~- mam~sını talim hevPtl L::rnrla ic;te - Allah cümlemizin yıırriımcısı ol 
rnine intisabı çok e3kidir. Seseız di. Halbuki kursa müracaat edenle • suni 
Iilrnler zamanında dahil olmuııtur. rln adedi 300 ü astı. Birinci devreve 
Javırları ve Fransızvari bıyıkları A- ancak 70 ini kabul edebildik Kurs üç 
h'lerikalılar tarafından çok beğenil- av devam de<'ektir. Matör. direk.oıi -
rnektedir. ~n. sevrüsefer derslerini ihtiva et -

Holivuda gitmeden önce ~u mektedlr.ıı 
ann'nıkar çok müşkı.il günle~ ~~çır- Kurs, temsll sıılonundıı yauılıvor. 
rniştir. Birkaç defa da kendısını ü- İçeri girdiJI'im zaman ders b::ıslnmış. 
rnidsizlik istila etmiştir. tı. Motör hocası İsmnil Hakkı sahne. 

Günün birinde bir lokant~da de harııretle motör yal!lnrını nnlatı-
Chnrlie Chaplin' e rastg~lmiş, o gün- yordu Ön sıroda 18 inden -af bu -
den itibaren talihi ona gülümseme- yursunlar- 45 ine kadar 15 bayan o. 
ğe başlamıştır. turuyor, geri sıralan da 40 ı mnteca. 

0 gün tokantnda Charlie <.:hap.- vlz erkek tal('be doldurmuş bulunu. 
lin onu görünce iyiden i~iye t~tkık yordu. Çok gençleri, cok yaslılan ol
eylemeğe koyulmus ve bu tetkıka - mak şartlle . dersi bilhassa bayan • 
tının neticesi musbet c;tkmı tu. ların dlkka.tll' takib edı .. ı hanetiıni 
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T oplıyan: lbrahim Hoyi 

Danizaltt gemisi 
Vaktile adamın 

lere: 
-Ben, bü -

~ tün denizaltı ge
milerinin vücu
de getirdikleri 
felaketleri ta -
nıamile ortadan 
kaldıracak bir 
plan keşfettim, 

biri etrafındaki-

diye iddinda bulunur. 
Arkadaşları: 
- Olamaz! ... imkan yok. Bir 

çokları boş yere nyni şey iizerinde 
uğraştılnr da gene muvaffak. olama
dılar 1 itirazını yükscltiler. 

Adam ayak direr: 

Arkadaşları bu ısrar karşısında 
sornrlnr: 

- Ala.. kabul.. fakat kaça çı
kar, kaç milyar liraya bakar bu iş ... 
Malum a bugiinlerde parnyı yerden 
toplamıyoruzl 

Adam cevnb verir: 
- Planımın en ho~ tarafı, ışın 

kuvveden fiile çıkması için on parn
ya dahi ihtiyaç göstermemesidir. 

Ona: 
- Kabil değil, insanın inanmı

yacağı geliyor. Peki amma, planın 
nedir söyle bakalım) .. derler. 

Kiişif gülerek baklayı ağzından 
çıkanr: 

- Denizaltı gemisı yapmayınız! •. 
Kendisini yaka paça edip tımar

haneye tıkarlar. 

* Evlenme ve Bernard Shaw 

Hadiseler Karşısında 

• • 
1 ? • 

- Ben müvesvis miyim) ı dan asnnsör n şağı düşmü~, içindeki 
Karşımda tımımndığım bir zat adam ölmüştü. 

duruyordu, suniini tekrarlııdı: ı - Böyle bir vak'n olmuştu. 
- Ben ınüvesvis miyim? - Bu vak'a üzerine de nsansör-
Müvesvisi, müvesvi:ı olmıyandan lerin daimi bir kontrl)la tabi tutul

ayırd eden mehenge malik olma - masınn ka.rar vermişlerdi. 
dığım için yiizün:: garib garib bak- - Evet, hatırladım. 
tım: - Ne vakit asansöre binecek ol-

- Nasıl bilebilirim? sam bu vak'ayı hatırlarım. 
- Biraz deşmekle bu kabil ola- «Asansörler kontrol ediliyor mu) 

bilir. Ya bozuksa, ya teli çürükseJl diye 
- Size gayet samimi söylüyo - içime bir korku girer, söyleyin ben 

rum. müvesvis miyim? 
Bu işe aklım ermez. Cevab verınedim o gene devam 
- Öyleyse ben si:r.e r.1isallerle etti: 

izah edeyim. Si7. fikrinizi söylersiniz. - Otobüse binerim amma, çok 
Misalleri sımlamıyn başladı: korkarım. Hele otobüs bir yokuş -
- Hatırlar mısınız, bir tarihte tan inerken korkudan yüreğim ağ

bir tramvay teli kopmuş, bir çocu- zıma gelecelt gibi olur. Duymuşsu
ğun üzerine düşmü~ çocuk kömür nuzdur. Hani muayenelerde fr<"rı -
haline gelmi:ıti. leri bir kısım otobüslerin bozuk çık-

- Böyle bir vak'nyı hatırlar gi- mıştı. 
biyim. Cevab verml'dirıı, gene o sordu: 

- Bilmem gl'nc hntırlar mısınız, _ Daha fazla misal istiyor mu-
Bu vak'a üzerine tramvny telterinin 
daimi bir kontrolu tabi ıutulmnsı, sun uz} 
çürük olanlarının değiştirilmesi alu- - Daha da varını~ 
kadariara bildirilmişti. 

- Hatırladım. 

- Ben ne vakit bir tram\•ay yo
lunda karşıdan knrşıya geçmek is
tesem hele tramvııy yeni geçmiş de 
teller titriyorsa bu vnk'nyı hatırla -

Tım. <<Acaba tctler dnimi bir kon -
trola tabi tutuluyor mu, yn çürükse, 

ya şimdi kopaTsa.l diye içiıne bir 
korku girer. Siiyleyin ben müves-

vis mi}im'> 
Cevab vermedim. O devam etti: 
- Bir taıihte, l .. tnnbulda bir han 

da asansörün tdi kopmuş, otomatik 

- Bu saydığım misallere benzer 
yüzlerce.si. Fakat saydığım kadnn 
hakkımda bir hüküm vermeniz için 
kafi değil mi'>.. Söyleyin ben mÜ• 

vesvis miyim? 

Ona: 
- Müvesvissin. 
Demiye diJ;m varmıyordu. 

- Müvcsvis değilsin. 

de diyemedim. Çünkü o zaman 
ondan gayri düsünen hepimizin bi

rer canından bezmi' addedilmcmiz 

icab edecekti. 

Jngilizlerin tanınmış cdib, hiciv- durma tertibatı da bozuk olduğun- r:J ünı.et dJu.luASi. 
ci ve piyes muharrirlerindcn Ber- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nnrd Shaw zeki 
nükteleri, ince 
alaylan ile meş
hurdur. Büyük 
edib, çok uzun 
süren bir bekar-, 
lık hayatından 
sonra, olgunluk 
çağının epeyce 
ilerlemiş bir dev 
rinde, nihayet 
evlendi. Kendisini tanıyanlar -
dan bir çoğu bu haberi işi-
tince hayret içinde kaldılar. 

Teklifaiz dostlarından biri i dn
yanamadı. Kalktı, üstı:ıdın evine 
gitti. Dereden tepeden konuştuktan 
sonra ona şöyle sordu: 

Ciko at ı 

' 
Bir kadın anlattı: j tidai terbiyeden mahrum, k~ba bir 

- Bir mecliste konuşuluyordu, adamdır. 

çok esmer olmasına rağmen çok Esmer kadın, çirkin kadın çok· 
boyanan bir kadının adı geçmişti. fazla boyanabilir, hir çikoliıta hali

Hazır bulunan erkeklerden biri şöy- ne gelebilir, gerçekten iğrenç de o
le söyledi: labilir. Fazla olarak kadın mecli -

Bir arkadaşı vasıta ilc . Adol~he mucib oldu. (Motör ya~larıl bahsini 
Menjou'yu kendisine takdım <"ttır - bir dedikodu kudar zevkle dinliyor, 

h ı kta ol - erk('k arkadaşlan gibi not tutınııyı rni ; az. sonra da azır nma . . 
dı.ığu <ıEfk:m Umum:ye > fılmınde da ihnı-ıl etmiyorlardı. Dlrnz mü.c;a. 

) - Nihayet evlendiniz. AIIah 
bahtiyar etsin. Merak ediyorum, a
caba izdivnç hakkındaki fikriniz 

<cNe zaman bu kadını görsem boy sinde, kadın nrasındu dcdikoduya 

nunu bir kolumun arasınn ninrak mevzu da t~kil edebilir, erkeğin '\ia
zorla çeşmenin altına götürmek ih- 'lifesi bu mübnhnseyc girişmemek, 
tiyacını duyanm, kim bilir çeşme - dedikoduyu bir tebessiim ile eeçiş-

nde veri~ eniz derst dinlive'IJiliriz 
ona bir rol vem1iştir. 

ı · · ilk Mf'VZU: Yn~. mo tör vn~l:ırı nmmn, Bu rol onun yiıkse mesının 
• 1 vn~ <'enin<'e kulak kabartmamak b!-

rnerhalesı olmuştur. • 'f d rim ist.:mbulumuzda 1mkdrunzdıt' 
Fakat san'atkiir bundan tkstı a e D'nliyerm· . 

t ~·b çabu·uru- ı . 
~ rnegı ecereme~ııı ve aha fazln _ Ya~Inm~ !sini anl:ıtmaöan PV -

tutmuştur.. AmenknJa d vel ng!:l] bir ynı!' kullanılması Hi~ım 
~arnsız. ve sıkıntıda yaşıya~ıyab: : reldi';lni ve bu yağlarm evsafın~ an _ 
Rından Fran .. ayn avdct etmı . .' ıatm.ak istiyorum. Mo~örde knl1anı _ 
rndn film kumpanyal nna murncnat lan yağ, herhangi bir vağ d('~ildlr 
eylemiştir. 

1 1 1\!altinelerde neb:!U yağlar kullanıla-
Fransnda bazı filmlerde ro a -

rnıstır. Burada dahi muvnffakiyet 
elde edememiş ve tekrar Amerik.nd~ 

m az 
B'r !bayan yanındakinin kuln~ınn 

.söylüyor: 
_ Demek hemşire velctalin olmu -

yor. 
Hoca devam ediyor: 

; 

·-
Bu güzel örgii bluz hem ince yUn. 

lü t.ayyorümize uyar hem de şık bir 
.-tekle nc;tktan giyeblllrsınlz. 

Örgü d!izdür. Çizgilerin renkleri: 
Beyaz- .kırmızı _ mnvidir. Du üç renk 
her sene, her yerde ve her türlü el • 
bisede sevilen bir renk komblnezo • 

_ Mıdc"li yn~lar kullımmak zaru. nudur. 

nedir) 

Bernard Shaw istifini bozmadan 
cevab verdi: 

- Doğrusu cevabı güç bir sual.. 
dedi. Fnkat, şunu da ilave edebili
rim ki, izdivaç tıpkı farmasonluğa 
benzer. Mason olmıyanlar, bu mes
lek hakkında bir şey bilme.zler, ta
riknte girenler de ebedi sırrı söyle
merneğe ahid ve peyman etmişler
dir. 

* Sar~ B 1rnar ve erkekler 
Fransanın yetiştirdiği meşhur ka

<Devamı 7 inci s:ıyfada) 

nin yniağına ne kadar pis, koyu, çir- tirmek, yerinde bir latife ile örtmiye 
Icin bir su akacaktır. Kim ne derse çalışmaktır. 

desin, bence bu kadın iğrenç, üs -
telik bir de snhteknrdır. Çirkin yü-
zü güzel göstermek istiyen sahte -
kardır .. » 

Benim öğrenmek istediğim bu 
mülahnzn karşısıııda sizin düşünce
niz nedir'> n 

Bana bu suali soran okuyucuma 
cevab vereyim: 

Düşünürüm ki, kalabalık 

bir mecliste, heTkesin tanı -
dığı bir kadından bu tarzda bahsc

den bu erkek her şeydl'n evvel ip -

Meselenin esnsına gelince, en te
miz yüz en tabii yüzdür, bununla 
beraber ihtiyaç, hele zoruret hrılin

de kadının boynnmıya. mümkün ol
duğu kadar güzel görünmıye ele hak 
kı vardır. Fakat öyle bir hey 1 ki, 

görünmiyecektir, hi$ .. edilmiyecek -
tir. göze batmıyacaktır. Hnkikatcn ... 
boynnmı~ mı} Boyanmamı~ mı'> Siz 

de tercddüd uynndırncaktır. 

İşte bu bnbihste benim düı.ün -
düklcrim. 

TEYZE 

ansını denemek istemiştir. Cıd.dı 
rnucadcldere girişmi~ ve nihayet ıs
rnini yükseltrneğe muvaffak ol~uş • 
tur. O gün bugündür muvnffak.ıye • 
tini muhafaza etmektedir. Holıvu -
dun en fazla sevilen san'ntkürl.uın
d n biri olmm;tur. Bir haYli parn ~a-
2nnmı tır. Çok muktesid ol n san at 

ı dam görünüyordu. Sa ttığı şeylere ı ki, bir gün yüzünü kızdırıp, dükkfın-ı - Valiahi bilmiyorum, Yüzünü 
hile kntıştırmıyor, tarlarken tera- dan içeriye girdi. ilk defa görüyorum bu hanımın. 
zinin kefesine parmak çnlmıyor, - Dede .efendi hazretleril dedi; - Tanımadığın halde niçin içe· 

hr kalandığı pnrnyı. boş yerı: hnl = 
cnmamnktadır. Vaktılc çckmıs 0

• 

du;;u sefaJetler ve ncı hayat on~}.k: 
hale güvenilmemesi ı· z.ını ge ldı ını 
iyirf' nnlat"lı"'tır. ------

Etib~:ı Odasi taraf11ıdan 
göst3ri'en ilmi bir film 
Dün gece Çemberlitaş sinemasın

da Robert Coch (Ölüme karşı a
Vaş) isimli ilmi bir film, ekseriye~ 
doktorlıırclan mürekkcb güzide bır 
davetli huzurunda gösterilmHir. Is
Ianbul E.ıibbn Odası tarnfından gös
terilen ve Bayer ilm! şubesi tarafın· 
dan temin edilmiş olan bu filmde 

büyük doktor Robert Koch'un ~w~ : 

r"m mikrobunu nnsıl k~<~fettı ını 
&ördük. Emil Jannings ve Werner 
Krauss gibi iki büyiık san'ntkfır. tn: 
rafından temsil edilt-n bu film. 1~"? 1 

bakımdan olduğu kadar filmcılık 
hakımından da kıymetlidir. Bu kıy
rneti de 939 senesinde ltalvada ya
Pılan beyneimiJel filmeilik haftasın
da birinciliği knznnınasındnn anin -
~ıla bilir. 

General diyor ki: 
!!Son Posta ı> nın askeri mu -

haniri rnhntsız olduğu için sü
tununu bugün boş göriiyo:su • 
nuz. Bu bir günliık fasılndan 
dolayı özür dilerız. 

kimsenin, kendisine hakkının geç- eğer ynnılmıyorsam, siz bana ge- riye aldın'> 
memesine dikkat ediyordu. çenlerde, Çarşı içinde epey vakit - A, anneciğiml Gayet rabıtalı, 

Dükknna girdiğindenberi kirayı dükkun işiettiğinizi söylemiştiniz. temiz pak giyinmi~. yaşlıca bir ko.-
aksatmadan ödemişti. Dürüst, titiz - Evet efendim. dın. Yarım saattır bekliyor. 
denecek derecede tcmizdi. Boş va- - Benim orada iki tane dükku- - Peki. Bakalım neyin nesi, ne 

Yazan : Erciimend Ekrem Talu kitterinde. ba7an dükktının arkası- nım daha var. Birini bir kavaf. öte- isıiyor'> 
. . nn çekilir, hafif_ hafif n~y üfle~di. k~sini de ?i~ zenneci .t~t~y.or. Tali- Merakla yuknrıyn çıkan Şehime 

_ Seni de evlendiririz. 
Be ime hanım .bı~nı.ı ~~ sefer lu-

·r Jh, söylemı~tı. lşını bıraktı, 
tı e yo k' .. 1. .. t" 
doğruldu; yerde 1 m ılı ın us un e 
bağdnş kurdu. 

_ Ana kız. nyni giinde teller ta-

k niZ gerdeg~ e girersiniz, fena 
ınırsı • 

mı} 
Ahbabı ses çıknrmayınca, Have 

etti: S 
_ Şakayı bır'!ka!ım, kard<"ş. a-

hi söylüyorum: Se nın kızı pe~ bı:
~ d 'm Snim de o gece. terbıyesı-
gen ı · I 

ağır başlılığına hl'lyran o muş. 
E~i ekmek tutar tutınnz .. b.~nd .. nçıldı. 
Ann oğul konuştuk, duşunduk, la· 
şındık. Eğerlcyim se~ nzb~ 1gö~t~~ecek olursan iki cvı ır C$1ırırız. 

Haoir neşir olur, geçinir, gideriz. Bu 
arada sana dn bir kısmet çıknrsa, 

0 
zaman nynlır gene evciğe:zine dö-

Şehıme hanınl kalktı. Mnruz kal-, Yukarıdan bu lahuti SCSI duyabılen hım<". bu ıkı adamın ıkısının de el- h d k" d . r· . d w kl'f .. 1 • • • • V anım a, oşe e oturan mıca ırı 
ıgı te· ı ~.Ye anı. ~lm.uş •. şuurunu IŞehime hanım da dinler, kendi ken- leri biraz agır. Aybaşındn ndam tanımadı. Bununla beraber: 

o kndar nltust etmıştı kı bır an ev- dine hüzünlenirdi. gönderip kirayı istediğim zaman _ Saf Id' ·. 1 d d' 
vel evine gidip, kendi kendine dü- Dede Hüsnü efendi yetmiş yaş- bin dereden su gt'lirip para vermi- y b a gked ınız . e ı. d 
Şünmek m h k ı k )" 1 . • k 1 · d' 1 K' · a nncı n ın yerınden nvran-' u a eme e me uzumu- arında vardı. Lfıkın hıç de o a - yorar; ezıyet e ıyor ar. ımsesız, d d'kk I C:-h' h .... 
nu duyuy?rdu. dar göstermiyordu. Çember sakalı- aciz bir kadınım, uğraşamıyorum. bı,k ı at e~ ıme anıının yuzune 

Ahbnbıle vednlnşarnk !okağa nın kara telleri aklarından ziyade Geçinmem de bu dükkaniardan a- 8 tı. 
çıktı. Dalgın qnlgın yokuşu indi. idi. Haftada bir giin, Yenikapı m cv- lacağım beş on kuruşa bağlı. Sizi - Sa fa bulduk hanımcığım! 
Besime hanım:n teklifi ile ,zihni o levihanesinde iiyine gitmek üure düşündüm .. ne olur, şu kiracılarıma Karşı karşıya g<"Çtiler. Ağız. nç-
mertebe meş~uldü ki. imam Ebül- dükkanını kapayıp ta sokağa çıklı- bir defa görüniip kendilerini hala, mndan biribirlerini tetkik ediyor
hayır efendının, karşı kaldırımdan ğı vakit. onun dimdik yüriıyu~üne, yola getirseniz.} lardı. Ne biri ne de öteki lakırdıya 
ve biraz geriden. kendisim takib ey- çevik ve hızlı adımlar atı~ına hay- Dcdc, hemen cevab vermedi. Bir ba,Iamak cesaretim göste·~miyor-
lemekte olduğ~.nu .. farket~e.~i. ··ı Tetle bakarlardı. parçacık dü ündü. Ondnn sonra şu du. Gene de Şehime hanımın me-

İmam, bu h u nu tt•s;ıdufu ta kc. ıs Dünya j.,Jerile nlı9veri•ı bnkk;ıllı- cevabı verdi: raktan doğma cesoreti gnlib geldi. 
ederek, iddetle arzuladığı. bu. ol- ğından ibar<"tti. Her sabah, erken- - Başüstünc, hanım hem~ireml - Kahve getirdiler mi? 
gun, .hoş.o~ ka~ını b~kışlarıle yıye- den, ta Ha~ekirle kaın evind,.n kal- Bu hafta oralara gideağim znten. - T,.şekkür ederim .. içtim. Mn-
cekmış gı~" tak~b,. ko~lm~ştu. kar, dükkana gelir, akşamları cla Siz bana dükki'ınlnrın yerini yurdu- şnllnh, kızınız pek hanım, pek ha

Şekercı sokng nın koşesme kndnr nyni suretle, elinde çıkını ile dö- nu kiracılarınızın da adın: sanını marnt. Allah bağışhsınl 
geldiler. Şe~ime hanım saptı. Ebül- nerdi. iyi~c ıarir edin. söyleyin; Haspeten _ Allaha emanet olun. 
~~y~r efendı de sa kulını sıvazlayı~ ı Şehime hanıma kirncı olduğu sı- lillfıh birer defa ihtnrda hulum~yım. - Başka var mı'> Bir tane mf 
ıçını ~ekerekten ~ol~m'. devam. et~. ralard n, cvvelcc Çnrş•d.ı e Ibiseeilik - Büyük ııevnbn gircrs!mz, e- yoksn '> 

. Evın altındakı d~kkana yenı bır ederken i•inin düzgün v,itmemesin- fendi hnzretleTi. 
kırncı bulmn~t~ Sehı.me -~nnım z.ah- den o zanantı terke mecbur olduğu- O gün, lakırdı huracıkta kalmışrı. Şehime hanım, tnnımadığı, n'çin 

k t S f - d geldiğini bilmediği bu kadına Müj-met çe memış ı. "c rı nga, mcvcu nu ve bakkallık e•nıeğe kmar ver- Besime hanımdan Müjgan hak-
mallarını da, Hü<JnÜ efendi adında- diğini laf arasında söy]ı>ınişti Bun- kında bir izdivaç teklifi ile dönen 

gün ki bu adnmn devretmişıi. dan başkn da ne mnl "ahibcsile, ne Şehime hnnımı, evde ikinci bir sür-
Hüsnü efı>ndi mevlevi idi. Ba- de evladlığı ile hatt:ı bir söz. dahi priz karşılıyacakmış. 

gfının ı.akiki hüviyeti hakkında ma· 
Ilimat verrneğe lüzum görmedi. 

- Hayıı· efendim. yok; dedi. 
şında kocamnn o:ikk si ilc bakkallık teati eylememi!lti. Kapıdan iç<"rivc ~irer girm z, 
ediyordu. Dükkfmı denen almak Bu derere ağır başlı, nnınuslu ve Müjgan kendisinf', yukarı ododa bir 
üzere müracaat etti~i zaman onun kibar tavırlı müstf'cirinden ~ehime misafirin beklemektc olduğunu ha
hakkında birçok kimseler iyi ı;eha- hnnım p<'k ho n•ıdd ı. Ona knr ı her verdi. 

- Isabet olmuş diyeceğim. Bu 
zamanda, dul bir kadın için evlfıd 
} eti tirmeai kolny drğil. 

-Öyle. 



6 Sayfa 

Hububata ve 
meyva/ara musallat 

olan muzır haşerelerle 
mücadele devam ediyor 

İzmit (Hususi) - VilAyetimizin 
Gebze. Kandıra, Karamürsel kaZala
rında çıkan çeklrgelerle müc:ıdele ik. 
mal edılmıştlr. Gebzede OG22 kUo, 
Kandırada 10900 kilo çekirge itlaf c
d lmi.ştir. Çek rgelere knrşı zchirli ke 
pekler lstimal edilmektedir. Ayrıca 
Pamukl>vada 80 dekar kadar arazide 
çek"rge görülmüş ve hPmen ltıfırına 
b:ış:.:ınmıştır. 

Bund:ın başka bu yıl vllüyetimlz -
deki kiraz mahsulline ft.rız olan kıraz 
sine~i başeresi ile müc:ıdelcye esas 
olmak üzere Ziraat kursunda bu hu
susta etudler yapan merkez zıraat 
mu:ıllıml Yunus Nüzhet. bu haşerc. 
nln biyolojik evsafını tesbit etmek _ 
tedır. Bundan sonra bu başere ne 
mucadeleye baıılanacaktır. 

Mıntaknmızda'kl dut n~açlarınn d
rız o'arnk ipek bocekçil'ğine muhim 
zararlar veren parazit h:ışeresi ilc de 
müc:ıdeleye başlanmış \'e bunda va. 
S'l'i mücadele neticesinin yüzde 90 
olduğu memnuniyetle görülmüştür. 

Hapishaneden ç1ktıgı 
gun karısım öldUrdU 

Manisa <Hususn - Henüz ceza.c;ı. 

nı bitirerek hapishaneden tahliye e-
dilen bir mahküm, çıktığı gün blr ct 
nayet işllyerek katil olmuş, tekrar ha. 
pishaneye dönmüştür. Vıık'a şöyle ce. 
reyan etmiştir: 
Manisanın İlyaskeblr mahnllesinde 

oturan Ahmed o~u Has:m Çağl:ı.r, 

bir müddet evvel bir suç işllyerek 
mnhkütn olmuş, Cuma günü de ce
zası bittiği ciheUe serbest bırakli -
mıştır. Hasan, çıkmadan blr gün ev. 
vel, knrısına haber yollıyarak, erte _ 
si günü haplshaneden çıkacağını. ev. 
den ayrılmama.sını <bildirmiş, karısı 

Hatice ise, hiç aldırmıynrak soka~a 

çıkmıştır. Gelir gelmez karısını evdE' 
bulanuyan Hnsan, fena halde hırs _ 
l:mmı.ş, eve dönen karısını tabanca 
lle birkaç yerinden a~ır surette yara
lamıştır. Kadın hastanede ölmüştür. 

KntU yakalanarak evrakile birlikte 
adlı.yeye teslim edilmlştlr. Hasanın iki 
de çocugu vardır. 

Trakya panay1rları 
aç1lmağa başladi 

Edirne <Hususi) - Her yılın ilk 
ve sonbahar mevslmlerlnde Trakya. 
nın muhtelif kasabl ve köylerinde 
k"~uıan eşya ve hayvan panayırta _ 
rından .sonbahar p:ı.nayırları yakın _ 
da açılmab ba-şlıyacaktır. Bu me _ 
yanda Vize panayırı 24 Ağustosda, 
B:ı.b:ıeskl panayırı 12 Ağusto.sda, 

Pehlivanköy plnayırı da 20 Ağustos. 
da açılacaktır. 

Trakyada kurulan bu panayırlar 
köylu ve çiftçi için çok faydalı ol _ 
makta ve mahsulünü idrak etmiş 
müstahsll pannyırlara gelerek hay _ 
van alıp satmaktadır. 

- Benim dişim soğuktan vu-
rur ... 

- Bre benim dişim de soğuktan 
vurur ... 

- Bre ben etmek çiğnerim ... 
Anlat!.. 

Yandım Ali bu maceraya şöyle 
devam ediyordu: 

- Benim ağalarım ... Herife E
sir pazarından alınmış oğlan gibi üç 
gün can ve ba~ ile hizmet ettim ... 
Üçüncü gün akşamı menziline önce 
gönderir, benim ile prap testisi ve 
et ve ekmek ve bakiava gönderir, 
<benim Alim akşami\ misafirim 
vardır, sofra hazır et gör,.yim seniıı 
diye. Ben varırım, sandığı knıp ke
aeyi alıp taban yağları ın ... 

- Bre a!lılacak .•. 
- Koıtarım ki arkBından !apan 

taşı yetişmez... Bre med ed ağa
lar ... Bakarım ki Tahtakaledeyim ... 
Kan ettiğim yerdir.. bre birden a
yacıklarım titrer: ccBeni kan tutari. 
Burada yaknlnnsam gerektir» de
rim... Bakarım bir ncuze hatun gi
der değnek kaknrak elinde zembil 
,.~ -!ır .. koşarım elini Öperirn: •IBe
ni n nnacığım Allnh rıznsı için zern
bilini taşıyayım menziline kadarlıı 
derim .. kadın banu bakar, eder: 

- Bre giizel oğlancık sen Hızır 
mısın? .• Bre öldüm .. al zembilil.. 

Yolda acuze ile yarcnlik edeıiz. 
O der ki: ((V ah bize ... Eyvah bize 
güzel oğlancık... Bir yiğit oğlum 
vardı ... Yürek oynamatından dün 

SON POSTA 

ir h f all o rogrami 
23.25 • 23 30: Yannki program, ve ka .. 

7.30: Program, ve memleke. saat panış. 
CUl\lı\RTESİ 17/8/1910 

ayarı, 7.35: Müzik: Hafif Pro ram PAZARTESt 19/8/19-10 
(Pl.) 8: Ajans haberleri. 8.10: Ev ka- 7.30: Program, ve memleket. saat a.. 

E 
Ucuzluklardan istifade eden 
çok canlı ve güzel bir hayat 

Hereke işçisi 
geçirmektedir 

lzmit • Adapazarı spor
cularının anla§amamazlı
ğında lzmitlilerin fikirleri 

Bu sütunlarda İzmit ile A
dapazarlı sporcuları arasında
ki anlaşamamazlıktan bahse
den bir Adapazariının mek
tubunu kısaca neııretmi~tik. 
Bugün de lzmitten bir mektub 
adık. Bu mektubda deniliyar 
ki: 

dım - Yemek listesi. 8.20 • 8 30: Mü. yarı. 7.35: Müzık: (Pl.) 8: Ajans ha"' 
zik: Ham musiki programının de - berlcrl. 8.10: Ev kadını. 8.20 _ a.so: 
vamı. 13.30: Program, ve memleket Müzik: (Pl.) 12 30: Program, ve metıl 
saat ayarı. 13.35: Müzik: Muhtelif leket saat nynn. 12.35: Müzik. 12.50: 
şarkılar (Pl.) 13.50: Ajans ha.berle - Ajans haberleri. 13.05: Müzik. 13.20-14: 
rf 14.05: Müzik: Plflklarln muhtelif Müzik: (Pl.) 18: Program, ve mem .. 
şa:k~lar programının devamı. 14 20: leket saat ayan. 18.05: Mfızlk: Ope .. 
M~z~k: Hafif uvertürler (Pl.) 15.15.30: retler (Pl.) 18.40: Müzik: Radyo Cıı.J 
Muzık: Karışık program (Pl.) 18: Orkestrası. 19.10: Müzik. 19.45: Mem
Program .. v~ memleket saat ayarı. le ket saat ayarı, ve Ajans haberleri. 
18.05: Muzık: Romnnslar, şımsonlnr, 20: Miizik: Fasıl Heyeti. 20.SO: Ko -
ve Çigan havaları (PI.) _18.40: M~zlk: nuşmn. 20.45: Müzik: Dinleyici dUek
R.~dy? Cnz OrkMtrası nbrahim Oz • leri. 21.10: Müzik: Keman ve plano 
~ur ıdarestnde.) 19.15: Müzik. 19.45: için Düo fantezisi. 21.30: Konuşma 
Memleket sant ayarı, ve Ajans hn - <Radyo gazetesi.) 21.45: Müzik: Rnd. 
berlerl. 20: Müzik: Fasıl Heyeti. yo Salon Orkestrası. 22.30: M-mıleket 
20 30: Konuşma (Günfin meseleleri.) saat aynrı. Ajans haberleri; Ziraat, 
20 50: Müzik: Müşterek ve solo şarkı- Eshnm - Tahvllftt. K<"lmbiyo _ Nukud 
lar. 21.15: Müzik: Hafif sololar (Pl.) Borsası (Fiat.) 22.45: Müzik: Radvo 
21.30: Konuşma (Radyo Gazetesi.} Salon orkestrası. 23: Müzik: Da~s 
21.45: Müzik: Radyo Salon Orkes - müziği (Pl.) 23.25 _ 23.30: Yarınki 
+rası. 22.30: Memleket saat ayarı, A_ program, ve kapanış. 

«- Bu anlaşamnma?lık 
gerçektir, ancak iddia olundu
ğu gibi kabahat İzmitiiierde 
değildir. Çünkü Adapazariıla
rm oyun sistemi eskidenberi 
serttir, lzmite birçok futbol ta
kımları gelir, muhtelif kar§ı
laşınalar yaparlar, fakat ne bu 
takımlar, ne de lzınitlıl~r sa
hada birbirine girerler. Halbu
ki Adapazarı takımının İzmite 
gelip te kavgasır. bir maç yap
tığı vaki değildir. Hatta istEm
buldan Adapazarına giden 
sporcular da Ada gençlerinin 
asabiyetlerine şahiddir. Ce
çenlerde Adalılar Göl.:üğe git
mi,ler, oradd da kavga çık
mıştır. 3 Ağustos hadiscsi de 
bu yüzden vuk:.ın gelmiştir. 
Adalılar gene sert ve kırıcı 
oynamışlar, Ada oyuncuların
dan biri İzmit kalecisinin ba
şına bir tekme vurmuş ve ken· 
disini bayıltmıştır. lzmit takı
mı hadisenin ceu~yan ettiği bi
rinci haftayından sonra ikinci 
haftayın sahaya çıkmı§, fakat 
Adalılar gelmemiştir. 

ian.s haberleri, Ziraat, Esham _ Tah- SALI 20/8119-ıO 
vllüt, KnmbJyo - Nukut Borsası IF!at) 
22.50: Müzik: Radyo Salon Orkestı-n
sı programının devamı. Yalnız U _ 
zun - Dalga postasile. 22.50: Konu~. 
mn (Ecnebi Dillerde - Yalnız Kısa _ 
Dalga postasile.) 23 10: Müzik: Caz_ 
band (Pl.l 23.25 • 23.30: Yarınki progHerekenin güzel bir rörünüşü 

Gemilk <Hususl> - Marmaranın mı yaptıkları iş başına ücret alır, bir 
İzmit körfezini teşkil eden uzun ve kısmı da saat ücret.Ue çalı.jırlaı-. 
genif burunun şimal cihetindeki kara Kasabanın beş dershaneli çok şık 
parçası üzerinde, denizden 3 kUo - ve her türlü levazımı tedrislyeyi ılı
metre k:ad.nr Içeride eski bir Hcreke tiva eden bir Ilk okulu vardır. 
köyü vardır. Fabrikanın sıhhat t~klHHı munta-
Bızim bahls mevzuumuz Hereke zam, çok güzel bir alle gazinosu, si • 

mensucat fabrikaları ve fabrikanın neması, ve tam teşekküllü bir spor 
teşkil ettiği şehirdir. teşkllft.tı mevcuddur. 

Hergün gell4li, gidişli bir çok tren- Fabrika mühendisi Kenan Sidal'ın 

ram, ve kapanış. 
PAZAR 1818/1910 

8.30: Program. ve memleket saat a. 
yarı. 8.35: Müzik 9: Ajans haberleri. 
9.10: Ev kadını. 9.20 _ 9.30: Müıık. 
12.30: Program ve memleket saat n -
varı. 1235: Mii1Jk. 12.50: Ajans ha _ 
berleri. 13.05: Müzik: Türküler ve o
vun havalan. 13.25 _ 14.30: Müzik: 

7.30: Progrnm, ve memleket saat 
ayarı. 7.35: Müzik: (Pl.) B: Ajan.~ 

haberleri. 8.10: Ev !md ını. 8.20 _ &.30: 
Müzik: (Pl.l 12 30: Program ve mcm. 
lcket s:ıat ayarı. 12.35: Mutik: 'T" ı 
12.50: Ajans haberleri. 13.05: .... 
13.20 - 14: Müzik: Rina Ketti 
Rossi vesairenin pUikları. 18: Prn
ram, ve memleket saat ayarı. 11(1:;· 
Milzlk: Caz müzi~i (Pl.l 18.30: ÇlJ~ .. ı· 
saati. 19: Müzik: Çocuklar için. Jl) ı-.· 
Müzik: Fasıl Heyeti. 19.46: Memle • 
ket saat ayarı. ve Ajans haberleri 
20: Müzik: Çiftçinin saati.> 20.15! 
Konuşma (Çiftçinin saati.) 20.30: Mil 
zik: Ankara Radyosu Kllme ses ve 
Saz Heyeti. İdare eden: Mcs"ud ce • 

terin ortasından geçtiği bu modern kıymetli himaye ve riyasetinde te _ 
kasaba yurdumuzda kurulan tık men şekkül eden .spor klübünün futbol, 
suca..t fabrlkaln.rından biridir. Fabri- denlzcUlk, tenis, voleybol vesair bü
ka 1843 de Ha.zinei hassa tarafından tün kolları mevcud old~u gibi, fab_ 
tesis edilm~ ve o tarihten lt.ibaren rika işci ve memurlarından mUte _ 
yavaş yavaş inkişaf ve tekarntil ede_ şekkil bir caz ve müzik heyeti de 

Radyo salan orkestrası. 18: Program 
ve memleket saat ayarı. 18.05: Mü • 
zik: (Pl.) 18.30: Müzik: Çlgan Ro _ mil. 21.15: Serbest saat. ?1.30: Ko • 
man.'>ları (Pl.) 18.45: Müzik: Radyo nuşma <Radyo gazetesı.) 21."5: Mü • 
Caz Or:kestrası. 19 30: Müzik. 19.45: zik: Radyo Salon Orkestrası. 22.30: 

rek. bugünkil hale gelmlştir. Fabrika, mevcuddur. 
İstasyondaki hadise de ~u

dur: Bir Adapa7arlı genç, Iz
mitH bir gence küfretmiş, bu
nun üzerine İzmitli de kendi
sine iki tokat vurmuştur, Bu
nun üzerine Akye~il bu İzmitli 
gencin klüpten kaydını silmiş
tir. 

Memleket saat ayarı, ve Ajans ha _ 
berleri. 20: Mü7lk. 20.15: Saz F..serleri. 
20.30: Müzik. 20.45: Konuşma, 21: 
Müzik: Fa.o;ıl Heyeti. 21.30: Müzik: Hıı.z.lnei bassndan bllfthare Sanııyi 

Maadin bankasına devredllmlş: bu 
banknnın l!ğvı üzerine de 3ümer _ 
bankn intikal etmiştir. 
Hıilen 750 Lşci ve yüze yakın me -

murla çalışan fabrika en viiksek ka
tıteden kuma.şlar dokwnaktadır. 
Fabrikanın tesisile beraber hemen 

kendi kendine teşekkül eden şehir _ 
de, ~ci ve memurların her ihtiyacım 
karşılama~a müsald çok geniş bir 
sermaye ile işleyen Işe! kooperatifi 
vardır. 

Burada ekmekten tutunuz dn, her 
çeşid meşrubat. kuma.ş, ayakkabı ve 
hatta rndyo, gramofon, elektrik so _ 
balanna ıleadar her ııey satılmakta -
dır. Maksadı münhasıran ortakları -
na ucuz mal satmaktan ibaret bu _ 
lunan kooperatif sayesinde Herekede 
geçlm tabiri amlyaneslle vsudan u -
cuz. denecek bir mahlyet arzetmek
tedlr. Burada memur ve işcilerin is_ 
kanına tabsis edllen apartımanlar 

en modern teşkl!fı.tı ihtiva etmeleri
ne rağmen. tki oda, bir hol, bir mut
fak, elektrik, banyo ve suyu dahil 
beş liraya icar edilmektedir. Artık 
diğer geçlm hususunu bu nisbetie 
mukayese edebilirsiniz. 

Bütün bu ucuzl~a rağmen Here _ 
kenin İsta.nbulun burnu dibinde, İz
mit te yanıbaşındndır. Böylece iki 
mühlm vUClyet merkezinin de mer -
kez! bir noktasında olması itibarlle 
ayrıca bir husus!yeti vardır. 

Herekede çalışan işellerden bl:- kıs. 

Her kolunun, azami bir faaliyetle 
sinesinde toplanan gençliği olgun -
laştırmağa ç:ıi!Jlanı kl übün, yalnız 

denizcilik koluna aid, 3 şarpl, bir 
tek futa, iblr çift futa, bi!' dört. tek 
futn, bir kürek tallmi ynpma~a mah. 
su.c; ,çagter'i vardır. 

Hereke olanca manasile 
ve nhengi yerinde modern 
ka ve fabrika şehridir. 

Trabzonda pasif korunma 
kursları 

Trabzon (Husust> - Hava ve gaz 
tehlikelerine kar~ı halkın korunma • 
sını temin için şehrin muhtelif yer _ 
lerinde açılan pa.c;if korunma kurs _ 
ları f.a.aliyeUerine devam etmekte -
dir. Halk bu kurslara karşı büyük bir 
aH\ka göstermektedir. 

Samsun -Bafra şosesi 
Samsun (Hususi> - Mühim iktısa. 

di bir şose olan Samsun .. Bafra şo_ 
sesinin mühim bir kısmının inşa ve 
ıslahı nıneliyesi tamamlanmıştır. Ge_ 
ri kalan kısmının da bir an evvel ta
mamlanmasına çalışılmaktadır. Bu 
şosenln güzel bir şekle ifra~ı. yalnız 

yolu kısaıtmakla ve yolculugu kolay. 
laştınnakla kalmıyacak, aynı zn _ 
manda Bafra gibi çok ehemmlyetll 
bir fstlhsal merkezinin daha fazla 
ink~fına yardım edecektir. 

Hülasa bu anlaşamamazlık
ta söylendiği gibi suç İzmitli
lerde değil, Adapazarlı asabi 
gençlerdedir. ıı 

Samsun köylerinde 
konferanslar 

'Samsun (Hususil - Halkevince 
eBugünkü dünya buhranı karşısında 

vazifelerimiz ve istlhsnll artırınağa 

çalı.şmanın faydnlarb mevzulu kon. 
teransıarın köylerde verilmesine de
vam olunmnktadır. Son hıı rta içinde 
de Halkevi idare heyetinden muhtelif 
zevat tarafından köylerde konferans. 
lar verilmiştir. Bu meyanda vllfıyet 

gazetesi başmuharrlrl Vedad Ürfi de 
cBüyük Oyumca~ köyünde mühim 
bir konferans vermiş ve bu konfe _ 
rans, civar köylerden gelen yurddaş_ 
lar tarafından da büyük lblr alfıka Ue 
dinlenllmlştir. Civar köylerden gelen 
halk çok knlabalıktı. Bu münasebet
le köy halkı tarafından Vedad Ürfl 
şereflne, köy evinde bir ö~le ziyafeti 
verilmiş ve bugünkü siyasetimizin 
müsbet şekUierl hakkında samimi 
hasblhallerde bulunmağa bu ziyafet 
veslle olmuştur. 

Pucclni - Buttcrfly operasından, 22.30: 
Memleket saat ayarı, ve Ajans ha _ 
berleri. 22.45: Müzik: Cazband (Pl.) 

Balatta zehirli 
gazlerden korunma 

kurslari 
Balat Türk Kültür ve Yardım Mer

kezinde haftada üç akşam verilmek. 
te olan zehirli 
gazlerden korun • 
maya. dair kon 
feranslar devam 
etmektedir. Kon, 
feranslar çok se. 
lis bir dille, hal • 
kın anlıyaca~ı bir 
şekilde emekli yü:o
başılardan Muh • 
tar Bezmez tara. 
Cından verilmek 
tedlr. Muhltte hal 
kın münavebe lle Muhtar Rtımez 
hazır bulund~u bu faydalı konfe _ 
ransların dinleyiciler üzerindP. yap -
tı~ı tesir çok büyük olmuştur. 

Muhtar Bezmez bu meV7u üzeılnde 
iki sene müddeUe Yedikule, Samat -
ya, ctball, Ayakabı semUerinde hal. 
ka konferanslar vermi4. pasif ko -
runma ekiplerinin, crHava Kurumu -
nunD Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku_ 
rumunun faal uzuvlarından biri ve 
Ciball Halk partlsl ikinci relsldir. 

tarihi tefriknıı: 5 

~--sudi n 

ccBenim anacığıın .. yiğit oğlunun 
yüreği neden oynamıştır}>> ı< Bre 
sormal der .• bre sormaJ.. Sandıkçı 
yiğiti oğlum bir kan etmiş kopil 
tutmuştur. Yeniçeri gelmit kopili 
elinden almış, kan eden sensin de
miş! .. O kan eden kopil halası di
yetine oafaat etmioş amml\ benim 
sandıkçı yiğiti oğlumun da yüreği
nin ipi kopmu,... Ak,amına ağzın
dan kanlar boşandıl. .. ıı Anladımsa 
bu benim ikinci kanımdır. Acuze 
görmeden yeniçeri kesesini zembile 
atip ederim: ccBre benim rınncığım. 
Vallah billah dilerim Hızır aleyhi!!
selamdan !lana kese ile sarı sarı Sul
tanahmed altınları versin.ı> Menzi· 
linde elin-opüp ayrılırım ... 

- Bre oğlan iyi iş ettin şimdi! ... 
- Bre Yandım Ali ananın helal 

sütüdür bu işi ııona işleten .. 
- Cünahından bir kalem silin

miştir ... 
- Bre o acuze seni Hızır nley

Aisselam aarur timdi ... 
- Valtah benim ağalarım ... 

Varmadım ••• O günden bugüne ne-

Paşas1n1n k1z1 .......... 
Yazan: Re1ad Ekrem 

ma Musa Çelebi vak'asıı'ldan sonra 1 pembesi ı~ığı altında Estergonun 1 Dört atlı, öğle yemelderini Şey-
öğrendim ki Sultan Murad o yeni- Budin kapısından çıkan dört şehbaz tan pınarında yediler. Balahancık 
çerının boynunu vurdurmu~tur ... yiğit yilrenlik ederek ilerliyorlardı. Mehmedcik, Alicik ve Karagözcük: 
Allah rahmet eylesin... Üzerimde Arkalarından at oğlanları ve birer ağalarına, pınarbaşında güzel bir 
çok hakkı vardır. yedek atları geliyordu. sofra donattılar. Heybelerde, yalnız 

Estergonlu şehbazbrla yeniçeri- Estergondan Kızıibisar palangası kuru yolluklar değil, yolda böyle 
ler, bütün maceralarını dinledikten altı saatti. Yarı yolda, iki hayır üstü- pınarba~larında :ıte~ yakıp pişirmek 
sonra, Yandım Aliye, bundan böy- ne yapılmı' bir meşe ormanı ve bu için kesilip parçalanmıt koyun, tes
le hırsızlık ve uğursuzluk etmiyece- ormanın içinde bütün o civar hal- tilerle ala Erdel şarabı vardı. 
ğine, tuz, ekmek. Kur' an ve hançer kın ca meşhur bir pınar, <1Şeytan pı- Bu dinde acele işleri yoktu. Şöyle 
üzerine yemin ettirmişlerdi. narın vardı. Geceleyin oradan su bir gidip bir kere daha bu güzel 

Onların zindı\ndBn çıkmasından alanın yılına çıkınsyacağı ~öylcnirdi. şehri ve sokaklarını dolduran Budin 
az sonra da, Tunıı kaptanı ağa, Estergonda,• Kızılhisarda, Budinde, güzellerini görelim demişlerdi. Ye
Yandım Aliyi zindandan çıkartarak Peştede CIŞeytan pınam> na dair rnekten sonra, atiarını me~elere 
huzuruna getirtmiş; bir gün ~Abah- ayrı ayrı vak'alar anlatılırdı. Bun- bağladılar, ağız çalkalayıp aptest 
tan akşama kadar, bu İstanbul kül- lan sadece bir masal gibi dinliyen- tazeledikten sonra, me:eler altına 
hanisinin mnceralnnnı dinlemiş; ler bile, muhakkak ki, Şeytan p•na- uznndılar. At oğlanhırı, kuşakların
Sultan Muradın turalı gül yüzüğünü rından geceleyin su alarak, bir yıl, dan ağalarının çubuklarını çıkarıp 
uzun uzadıya muayene etmiş. niha- ölüm bekliyen gözleri üzerinde top- doldurdular. 
yet, tuz, ekmek, Kur'an ve hançer lamak istemezlerdi. Cündüz, Şey· Karagöz Bey, birkaç gün evvel 
yeminini biı' kere de huzurunda tek- tan pınarı ile içinde bulunduğu or- döndükleri bir akını, kendi!!ine 
rar ettirdikten sonra, Estergon pa- man, yolcular için, şöyle bir dinle- mahsus kısa fakat canlı bir üslub 
tınsının huzuruna çıkarak bu serse- nilecek, güzel bir su ba~ında azık ile, bu akma çıkmamııt olan Üç ar
riyi, Cazi Sultan Muradın da fer- heybelerinin çözüleceği yemeklik kada~ına anlatmağl\ başlamıştı. 
manına uygun olarak affettirmi=ti. bir durak idi. Gece ise, yolcular, Yandım Ali, Estergon gazileri-

durmadan geçerler, hatta bir çok- nin arasına düşeli galiba altıncı yılı 
KARAGÖZ BEYINTATA CENCJ ları. hemen hatırlıyabildikleri kaza dolduruyordu. Adım adım, karıt 

Memleket saat ayarı, Ajans haberıe. 
ri, Ziraat, Esham _ Tahvillt. Kam • 
biyo • Nukud Borsası (Fiat.) 22.45: 

Miizik: Radyo Salon Orkestrası. 23: 

Müzik: Cazband (Pl.) 23.25 - 2:l.SO: 

Yarınki program ve kapanıt. 

Sözün kısası 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

milliğine, insicamına, makamların 
yakınlığına, hülasa alaturkanm adab 
ve erkanına diltkat ederdi. O ise ki 
şimdi fasıldan, makamdan. usulden 
çakan kim} Sazendeleri, Evieden 

1 F erahnake, Acemi Aşirandan Kürdf 
· ı;cazkara, Nisaburekten Karcığara 

~rneğe, Dede efendinin ağır Rast 
!Stesinden, Sarı Kurdela türkiisü· 

r

ne atiarnağa mecbur ediyoruz. Böy
lece, hakiki san'atkar, bilen ve his
!leden sazende çileden çıkıyor. 

Ve işte, günün birinde ııağır ak
sakıı başlayıp, ucurcuna• ya çevi· 
ren bir faslın orta yerinde. muhitin. 
havanın ve piyanoda falao hasılan 
bir nağmenin tesirile coşan Pınar, 

birdenbire <cDarbı fetih• e geçive
riyor. 

Bereket versin ki iş bu kadarla 
kalmış! Yoksa, gazino o gece peka
la biribirine girer, Dü, Y ek derken 
mesele <rZencirn e dayanır, •Katr 
kofti'ı ile biterdi. 

C. Ckl"em. ~a.l• 
zelliği ile gö~ünde tütüyordu. Bütün 
çocukluğu Istanbul sobk.larınd" 
mutlak bir hürriyet içinde baldın 
çıplak dolaşarak geçmi~ olan bu e~
ki serseri, çekirdekten yetişme hıl'" 

sız ve katil, altı yıl içinde, çok de
ğişmiş bir genç adamdı. Estergon 
gazileri arasındaki aşk ile karışık 
silah arkadaşlığı bağları. Yandını 
Alinin ruhunu, kendisi bile farkın-
da olmadan tasfiye etmi,ti. lstan
bulu, sadece Istanbul, doiup büyÜ• 
düğü ve sevdiği belde olarak özle-
mişti. Bir gün, -muhakkak k..i yalnıs 
tabiat güzelliğini görmek için 1.
tanbula giderse, bir küçülı: aerseri-
nin hatıralarından daima lcaçacaktı. 

Yandım Ali, Karagöz Beyi, Sa11 
Balahan ve Cü) Mehmed lı:adar sa• 
mimi bir alaka ile dinliyordu. 

- Üç yüz atlı dörder yedek cirid 
atiarımızla gideriz. Benim fU canını 

Karagözcüğiim eder: ı<Bre benim 
ağacığım bu yol Ça!ların Tata kalesi 
yoludur .. bre benim ağacığım Tl\ta 
kaptanı bir iş ~ri kafirdir .. ve henı 
bin yayak ve beş yüz atlı askeri var-
dır •• ıı; ben ı(canım Karagözcüğüm .. 
Tata kalesi varo~uıı talana gideriz .•• 
Ve hem fırsat elverir de kaptanın 
dahi zincire vun.ıruz.. sen yüreğini 
serin tut oğlancık>ı derim. 

Sarı Balaban: 

~-i!!!Jıiiı-.ıılill.rı. .. ııll11811illıiıllliıılııi ... MIIIılıll8lııllllıl.iiıli.ılıiiM•IıllıliMii~-----••••••••••~ilııı~~-~~~ dualarını kıtına. 
- Vallah bu Tata censi yamaa 

yüz aklıiadar ••• 
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Çinde HD.lkevınde 10 temsil. 7 kon -
ter, 23 konferans, 3 balo, 3 ~olcn 20 
köy konferansı verilmiş, 5 muhtelıf (Baştarafa ı inci sayfa,la) ~er para veya menfnnt yazılı bir Teşr·tn .. levvelde 

beyan ile ta.leb veya bı.bul ve tn::ı.h _ 

Savf~ 7 

• 
1 

Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
kurs açılmış, 200 hastaya. yaı·dırndl 
tıulunulm b'' ük' b' t ·ı Harb hiyaneti . uş uy ır emsı seya - .>5 i cl madde e verilmek iStenen 
batı yapılmış, 2 sergi açılmış, bunlar_ n ı ~rdır· 
~~n 30.500 yurddaş faydalanmıııtır. .şe~S~fe=teşu veyah~dı Türkiye 

Şube ve ajaru adedi: 265 
Zira! ve ticari her "~evi banka muameleleri hüd edilmişse fa.il tarnfından bu be- ' ht 1 y~nm mücerred gönderilmiş oıma.siıe ap1 maSI mu erne 

fıll barnam olur. • 

sayıyn Kitabsal'nydn okuyan ynrd _ h rly t.i . tehdld eyryen bir hnrb 
d~lar dahil defildir. Yalnız temsil- Cum u e nı ı _ 
lerdon 10 binden fazla yurddıı.ş fay _ tehlikesi mevcud olduğ~nu gnsteren 

Bu bendde yazılı cürümler ancak B 
Milli Mütlıfna Vekilinin talebi üze alkan memleketlerile 
::ı ı:~~~~unur. Tnlebin geri alın: bu hususta temaslar dalanmıştır B'l'"'' ... 

1 
..., ki 1 revtnıftde zamanlarda Türk ceza sa_ 

. ı uassa r.oy er .. e r- 129 uncu maddesinin bi-
Şad konferansları, Halkevinin ön plfm nununun 
da tuttul'iu ışlcroen biri olmuştur. rinci fıkraSında: 

2 - Az vahim hallerde bl.r numa- yapılıyor 
rolı fıkrada. yazılı ölüm cezalan ye_ T k d ır· ·· bb d o ·yo an Helsinkiye alınan 
ıne mue e en ağır hapis veyahud nci olimpiyad oyunları, 19 39 Gene son altı ay Içinde Ht>lkcvince .Türkiye zarannn düımıanın as -

420 yayın yapılmış, şehrin muhtelif keri hnre'ketı~rini kolaylaştırmak ~e
Yerll'rine konulan 12 hoparlor vasıta_ ya. Türkiyenın askeri hnreket.ıerıne 
sne halk•n faydnhnmlsınn çalışıl - z=ı.rar vermek maksadile ya.bnn.cı ne 
ını.ııtır. Kurslardan 195 yurdclıış eh _ nnl:ı.<jn.n veya bu mnksa~la!n ~tuf 
lıyetnnmc almış, çiçekçilik kursuna fiilieri ı.şllyenler ... yazılı curuml:rı i.Ş. 
450 ve gaz ve elektnk kurslnrma 9(1 Hyenler veya işlemeğe teşebbuı; e _ 
YUrdd~ devam etmiştir MuhtPlif denler harb hlyMeLi cünnünden do
tpor rnüo:nb:ıka.lannda Halkt'vl spor- l:ıyı ölüm ceznsfle ce7.:ı.lnndırılır. M. 
euıarı dalına birincilikler kaz:.nmı~ _ vahim hallerde ölüm cezıısı yerine 
!ardır. Halkevi bandosu muhtelif müebbed veya 15 senwen aşa~ı ol -
tôren ve ge~d rt>.slmlerind~ muvnUn- mamak üzere n~ır hapis cezası veri
itlveue tcbarüz etmiştir. Temsil şu _ le.b!lir. 

15 seneden n~ı olmamak iizere mu- b 1 ·-'·'--t ~I'P.. h aşıyan Avrupa harbine kuıban 
r«A.,... uo•r apis ceznsı verilebilir. gitti. Geçen sene Atinada \'erilen 

Milli müdnfaa aleyhine ..... :.. b' k .. d ı -... ır nrnrn gore e; ı inci Balkan 
hareketler oyunlan Ankamda yapıle caktı. 

57 ncı maddeye verilmek Istenen Dunyanın ~u oldukça karışık zn-
şeklin esaslan: manında Bolkan oyunlarının dn bir 

1 - Her !dm .bir müstahk~>m mev hayli zorluklarla karşılaşmış olma _ 
kide, bir hnrb limanındn veya bi; sınn rağmen bu miis:ıbaknların hiç 
askeri mü!'~l'~ede ve nskE'ri bir sa _ yoktan bir sarsıntı geçirmeme~i ıçin 
ha.dn deniz ordııı;unn aid bir geml- bazı tedbirler alınmasımı lüzum gö
de. ynhud devlet b.'1l.I'n suları ırtnde rülmüştür. 

becıınin Radvo!onlk temc:IIIPri de bü- Milli müdafaaya hİyanet devletin bir mnkam•nn, bir mcmtırn Türk atletizm federasyonunun bu 
veva bir askere k~!lı iımıl ve ş:ıhs1 şerefli mÜ!Iabakalan mutlaka ba _ 
halleri, s::ın•a.tı, mesleki. lkamet ma_ şıumnk yolunda sarfettiği gayret -
hall1 veya tn.bHVt-tl hakkında kas - ler, müsbet bir netice V<"rccek oluı
den yanlış malümat verir veyn ma_ sa on birinci Balkan oyunları feş-
1\ı.ma.t vermf'kt~n ('eldnirse üç seneye rinievvelin ilk haftasında F c nt rbnh-

Ylık bir zevklc ta-kib edilmiş ve mu- 56 ncı maddeye verilmek ~tenPn 
Yaffak olmu ur çeklin f's:ısları: 

ı - Bu maddede gösterilen fiilieri 
i.Şliyenler ve bunlara teşcbbüs eden
ler milli mfıdlfnavn hiyanet cür _ 
münden dQiavı aş:ı~ıd!ı. yazılı ceza
brla cenlandırılırlar. 

Birkaç nükte 
(Baf tarafı 5 inci l!ayfacla) 

dın artistierden Sora Bernar artık 
Yıldızının sön -
Jneğe baqbdığı 
ıııralnrda Paris 
caddelerinden bi 
tine bakan bir 
apartımanın en 
Üst katında, a -
deta ta,·an ara -
sında oturmak -
ta imiş. Bir nk • 
ıam kendisini zi
Yarete gelen eski 
erkek aıkadaş -
lanndan biri, beş kat merdiveni tır
ınandığı için eoluya so]uya ve kalbi 
Ç~rpa çarpa san'nıkarın odasına gi· 
tınce: 

- aMon Dieu ı ..• demiş, peki 
amma .• neden böyle tavan arala
tında oturursun canım) •. 

Zeki kadın şu cevabı vermiş: 
- Ne yapayım, dostum .. ancak 

bÖylelikle erkeklerin kalbierini he
Yecana getirebiliyorum. 

Jbrahim Hoyi 

A - Tiirk cez::ı. kanuntın 13 üncü 
roaddes'nde ve 135 ncı maddeslnln si
yasi ve askeri c:ısusluğa dair 3 ün -
cü fık:ra.cımda yazılı r.ürüm1eri isli _ 
yeniere Türk ceza kanununa göre ce_ 
za. verilir. 

cürümleri .seferbcrlik.te veyahud 
Türkiye Cümhurlyetini tchdld eden 
yakın bir ha:rıb tehlikesi mevcud ol -
duğunu gösteren fevknlô.de zaman _ 
larda işiiyenler vt'ya teşebbiis eden
ler 136 ncı maddenin son fıkrasm ia 
suçlunun tah.-<>irine müstenld olarak 
v<ızılı olan haller hariç olmak üzere 
ölüm cezasile eczalnndınhr. 

'kadar hapisle cezalandınln·. çe stadında ynpıhıcnktır. 
Resmen tahdid ve ilfin edilm!ş 0 _ Üç gün devam eden ve çok zen -

lan emniyf't mıntalrrunn ve orounıın gin bir programı ihtiva eden Bal _ 
Ihtiyaçlarına tan'lflk oden mev:ıd ve kan oyunlarıııın bu karışık st"ne için
esyayı imal ve tam;re Vf' muhafn-m- de aynen yapılması imkanı mcvcud 
yn ta.h.sis odilmi.s olan hür sınai mü. olmazsa, programdan bazı müsaba
e.s.~eseler Vf' denolar nnhi askeri kalann kaldırılması ve bu müna _ 
muessesl' gibi telakki olunur. sebetle miisabakal:ırn iştirak cde -

2 - Türk ceza kanununun 135 incı cek atietierin de azami on bes kic:i
maddesinde yazılı fiilieri isUvcnler bu lik bir kadroya inhisar ettirilm~<:si ~
maddede göster11en cezalar1a ceza _ lakadar Balknn memleketlerine biı-
landırılır. dirilmiştir. 

Milli mukavenıeti kırmak 
58 inci maddeye verilmek istenen 

şe'klln esaslan; 

Şu esaslı tadilatıan da anins-ıla -
cağı iizeıe küçiik çapta yapılacak 
demek olan n .. ı· "'" nyıınhrı tırtık 
bir an'ane halini almış oluyor ki. 
bu da Balkanlı n'illctlcr heonbına 

ciddi bir kazanç sayılır. 

At yanş:arının 
s n haftasi 

Her kim Türk reza k:ınununun 153 
ve 161 inci maddi'lerinde vazılı sııc_ 

lard:ın birl<ıinl ve 155 ind madde::lP 
ynzıh 'halkı os~erHkten so~utm.alt 

yolunda ncşrivathı Ye tebli!:!ntta bn_ 
lunmak ve nutuk irad etmek !:ille _ 
rini işllvecek oluTsa mnıı multaveme. 
U 'kımı:ık cürmfinden d'llavı mezk{)r 
maddelerde gösterilen cez':llnrla tec _ At yarışlarının ahırıcı ve sonun· 
zive edilir. cu hafta koşuları Pazar günu yapı-

Milli müdalaa vasıtalannı tahrib lacaktır. Bu suretle! iki seneden -
ı:.g beri gerek biiyük nıer.-klı kütlesinin 
" uncu maddeye verilmek istenen k 

Fiil seferberlikte vcvahud Türki - sekJin esaslan şunlardır: ve gere se matbuatın mımiitenahi 
Ciimh 

· ...... 
1 1 

tehdld mürncaatlnrına rağmen altı haftrn: 0 
ve unv.-· n eden vnkın ı - - Her kim milli müdafa h k 1 '' ~ 

Do~ru olmnı;ı hnlinde a.'>kerl Vl'yo. 
s·yasi bir sır teŞkil edec"'k olan evrn 
ve ve~iki vesalr maddE'leri milli mü_ 
dafaayn hiyanet maksadlle sahte O

larak vücude getiren veya bu surf'tle 
vücude ~etirllmiş olduğunu bildiği 
hnlde bunları ayni maksa.dln bir baş_ 
kıısına bildiren veya tevdi edenler 
hakkında 15 seneden aşal!ı olmamak 
üzere a~ır hapis cezası verilir. 

bır ha"" "'-hl''-
1 

d old .., avı ı - sı ı tın an ıstanbul nt }Drts,lan bu 
Fi!lstinle tıcaret - Fillstinle tıcaret • I'u ı.r '"es mev('n ıı"unu lftl maksadlle müdafaaya v"rtvan vn k ö f knlAd 

1 
" mıisaba alnıdan sonra nihayctleıı _ 

hacmini artırrn:ık için Mmtnka Ticn- g c; eren f'V ' .. u e zaman arda. işlen_ sıtxı.hırdn.n birini veya herhangi bir miş olacaktır. 
ret Müdürlüğune bir müracaat yapıl- mıs~e faUlerı ölüm ceznsıle cezalan - tcsLc;l tahrib eder Ü'l"kedN· k lin ıl- B . dırılırlar • · u n u defa da ikili bnhis beşir.ci ko-
mıştır. 77 bin Ingiliz l!rnlık ticaret · ınıyacak bir hnle getirir vevn ku.rur _ d - ı b h c A B b dl ı şu a, uç Ü n is üı;üncü, dlirdıincü 
leviyesi haricinde yapılacak lthaUıt - ve en erinde yazılı cü_ u olarak imali te!lim veya teslim e- ve beşinci yarışlar arnsındıı, çifte 
Ye ihracatın hususi takasla yapılma. rümlPrderı birini vew b3zılnnnı Iş _ den veya bunla.ra herh:ını:-;i bir suı·ct. bahsi de üç ve dördüncü :} nnşıaı 
ın istenmektedir. lemek üzere !Id ve daha ziyade kim _ le zarar verenler 8 senede•t a.,..:ı:.ı ol- b . ...___ _A, -•A d ıtti' •· ..-& eynınde olan ko uların pro••ramı 

- ıt>Ç!er nr>Ullrın a aa,.. ederlerse b•ın mamak üzere, a~ır haplı:; ccznsına şudur: ., 

Bnharive Dirlik opartımanında 

Sinir Has ah lar1 
DOKTORU 

Rasim Hatiboğlu 
Tel (60932) Saat 9-12 ve 2-7 

(T IYATROLAR) 
R~id Rın u.-atrosa 

Bu n-kşam Büyükdere aue 
bahQCSinde 

ONLAR ERMiŞ IURADIN.ı\ 

vodvil 3 perde 

E. SADt TEK tiyatrosu 
Bu gece Usküd:ı.r Beyleroğlu 

bahçesinde 

lardan her biT! 5 seneden 15 seneye çarpt.ırılırl~r. ~Ad ~r. h •· ·ı -• d Birinci ko§U 
'1'4' ar %ır nnı...cı rezası e ~e-..unn ırı- 2 - Mill! müdafnanın em ıl tl • 0 
ı Flil f berl~kte e• .... h rı T- ki ı ve '- Ç yaşında halis kan Arab nt la -
ır. se er ı v ... u tır ve çin ehemmiyetli olnn bir fe;} t 

, 1 Cümhurlvetın.ı tehdld eden vakın bir mulrtazl herhangi bir vasıtayıe.,~~ rına mahsus hcndikaptır. ikrami -
, l mır·b tehUkec;ı mevcud oldu~unu g~s müdataayı ihlft.l kusdlle Jru yesi 190 lira, mesafesi 1600 mctre-

f 
..._,..d A_, d 

1
., - ımıen vevn dir. 

t~ren f'vA=u 1" _ z:ı.mu.ıu!lr !\ ~enmiş tnmnmen boz.aro.k veva tahrib ednrnk S 5 5 1 .. ebbed ğ h ls " ' evim (Turgud ve Keskin) 
ise f1ı.fl erine mu a ır ap ce- vevahud mesaisini ihlfıl evllverl'k tş. kilo, Işık (Nazif) 50 k;Jo, Ferhan 
~ verllir. letrnnin fanliyct.1nl tehl''·Pvt' dfiq{j - (Eşref Süreyya) 48 kilo. 

n _ A ve B bcndlerind"' yazılı hL rE'nler. yahud muattaJ bir hale ko _ 
vanl't efırümlerinl 1şlemev1 bir kim- ynnlar 8 seneden aş:ıfb olmamak ü- İkinci kofu 
seden taleb VE'Vt\ bu eürl\mleri l~e _ zere ağır hnpls eC2n.Sile cczalandırı Üç yaşında yerlı y.mm kan In -
mek teln hizmetini a.m vçynhııd böv_ hr. - giliz atiarına mahsustur lkramivesi 
le bi!' talebi am ok~bııl edenler hak - Fifi seferberlikt(! Yapılmış VPV'l ı'!ev 4 70 Jim, mesafesi J 80.0 metr;dir. 
kında d1ı. bu nrz veya kabul yazılı fiP_ aeun .baJtı hazırlOOarmı vt'V"\ mm Şchnaz (Prens Halim). Mchlıka 
kilde oıun:ı bu yazının faili tnmfm_ kudretini veya kabiliyetini ve Mke. (Kara Osman), Tasvir (Knra Os
d:ı.n mücerred r;önderilmiş olmnsfle rl ha.reket;ıer.tnı tehlikeye kovmıı.qı;ıı man), Neriman (Hüseyin Kuru). 
eürüm tamam olur. ı ve 2 numaralı fıkralarda vnnlı efi_ Üçüncü ko~ 

E - Milli müd:ı!ıı.ayn. hlyn.net mak- rlimlerin faOleri ölüm cez::ıslle reıa Dört ve daha yuknrı yasta lmlis 
sndile Tfır.k ceza kanununun birincı Joandırılır. - kan Amb atiarına mnhsustur. Jkra-
klta.bmın birinci lr.lbmda yazılı dev. Ask miyesi 500 liıa, mesafesi 3000 met-
Jetin şahsiveti aleyhlnde.__lct dlrfunleri eri muhakeme usulündeki redir. 

•-k'"·u ,_ tadilat tsleınek üzere lbir ~ :..ı .. nrnnlıı.r, Yüksel (Asım Çırpan), Karnku~ 

ARA BiRii<T-RE LERE 28.800 
li A RA iYE i O 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabiarında 
en az 50 l1rnsı bulunanlara senede 4 defa çekilccek kur'a lle aşajtı _ 
daki pHina gore ıkramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 " 

" 
" 
" 
" 

1,000 Lirahk 4,000 
500 " 2,000 
250 " 1,000 
100 " 4,000 
50 " 5,000 
40 " 4,800 

Lira 
, 
, 

" 
" 
n 

40 
100 
120 
160 " 20 " 3,200 " 

DIKKAT: Hesab1arındaki paralar bir sene ıçınde 50 liradan aşağı 
duşnuycnıere ıkramıyc çıktıRı takdirde 'io 20 fazlaslle verl.lccektir. 

Kur aı:ır sende 4 defa, ı Eylul, ı Birincilttın un, ı Mart ve ı HazL 
ran tar.h!t:rınde çekıleccktir. 

Beyo~lunda Aynnlıçeş.me koşcslndc ınşa edılecek taş ı.stınad 
l'ozkopaınn yolunun tnnuımı lşı kapalı zarf usulilc cksilt.mc~c konulmu,_ 
tıır. K~ı t .bcdc.lı 36,036 lırn 79 kuruş ve ilk ternınatı 2770 lıra 25 kurnştur. 
:!\'f!.ıkavcı~. eksıllmf'. Bayındırlık !.Şleri genel, Hıısusi ve fenni şart.namelc. 
ri, proje keşif hıilasa.ı;ile ''>ı.ına miit.cferri dığer evrak 185 kuruş mukabi -
linde Fen ışleri Mudurluğunden verılecektir. İhale 20 8 940 Salı güııu saat 
15 de Dıaunı Enetimende yapılacn.k.tır. Taliblerin ilk teminat ın ll:ıbuz veya 
ıııcktublnrı ve ıh:ıle tar hinden SE'kız gun evvel Fen ışleri Müdurlu •ur.e 
muracnııtla ulnc k!arı fennl chlıyet ve 940 yılına ald Ticaret Odası vcsl
kalanle ?.490 numaralı hnunun tarifatı çerçevesınde hazırlıyacnkinrı tek
lif mektt'blarını ihale {!unti saat 14 de kadar Daımi Encwnene vennf'lcri 
lazımdır. <6777J 

Gaib aranl~fOr 1 
Yugoslavyanın U kub \lli'lyeti Kar_ 

.şıyakada Gazi Menteş mnhallesınden 

ımam Feyzııllnl' 

oğlu Adem, Umıı 
mi ı-ınrbde İstan 
bul Orhaniye Kü 
çük Za.bit rnek · 
tebi11dcn mezun 
olarak altınca or-

Ankara borsasi ... -····-
Açılış ve kapanış fı::ı.t 

ÇEKLER 
Açılış ve kıı:J':lllış 

..ondra ı Bterlln 5 24 
New-York 100 Dolar 131.20 132.20 
'enevu 100 inıı;. rr. 31 25 

duya trıbi on ü - \ttna lOO Drahml O 99•;5 
çüncü kolordu _ '-otya 100 Len 1.6225 
nun, altıncı fıı - \ladrld 100 Peı;eta 13.!!0 
kası 17 nci nJayı, quda~ıteıoo Penıo 26.625 
iktnci tnburu 4 ~Qk:ret \00 Ley 0.625 
üncü bölüğiine ça ~ad JOO Dinar 3.175 

KUDRET Uh'I.VASI 
vodvil 3 perde 

tnn7.im, Sf'Vk ve Jdare edenler bir se- Askeri muha~eme usulti kanunu _ (H. Mutlu), Vural ( Özaltınlı), To-
neden a!!3.i'!ı oımrunn•k üzere alır ha_ nun tadili hakkındakl H\ylhn e.~sln murcuk (Dindar), Örnek (Güçlü). 
p!S. bôy1e bir teşekküle yalnız lştlrsk nna göre ise. nskert ce~ k:a.nunıın~ Dördüncü koşu 

vuş tayin edilmiş ve kardeşi Rnsimlc okohama 100 Yt'n 31.1375 
cephede Erbil nekaha.thnnesindc ay- tokholm ıtıo ine~ Kr 31.0050 
rılmışlar, bllahnrc Ramis U.skübe geL ı----::-:----------1 

edenler 2 seneden 5 ~neve kadar ha_ da yapıkletık defil~lkllkler sebebll", lk· d ı j AZABI bu !ka; " ı yaşın a yer i halis kan ngi-
pis cezaaile czalandınlırlıır. Fifl ı.e nuna lll\ve edilecek yenı esruı - liz atlarınn mahsustur. lkramiyesı 

f 
.... berlikte vcvnhud Türkiye Cümhn- larda bahls mevzuu olan su,.la.nn ı 400 ı· 

~yoğlu Halk sineması 

Bugün 14 de 
ASLAN ADAI\1, viCD.\N 

M iKi 

Tck sütun santinıi ................. -....... 

~ " ıra, mesafesi 1200 metredir. 
rtyetinl tehdld eden yakın bir harb mahiyetleri, domıraca~ı netıcelerı, 1$. Huma hatun (Prens Hnlim), Su
tehlike5i mevcud olduğunu gösteren lenme m~ks:ıcllan itiban1e. nskı-rt mü butay (Salih Temel), Umncı (Fikret 
fevkalA.de zamanlarda ~e.nmtş lsP te- dafn.a ve emniyete karşı lşle:ımlş suç_ Atlı), Ayfer (Fahri Atlı). 
sekkülü kuranlar. se?k ve lda.re e _ lardan dldukları gözönilnde tutula _ , Beıinci ko1u 
denler ölüm ve böyle bir tesekküle ls- rak mahkeme rnerellerinin ıı.ı;kerl Üç ve daha yukarı yaşta ~af kan 
Hmk edenler müebbed veyahud 15 mahkeme olmn.~ı z:ı.rurt ve bu IJakım- Ingiliz atiarına mahsustur. lkrnmi -
seneden nsa.~ı olmamak üzere dan usul ktı.nunumın da tadlll fa yesi 51 O lira, mesafesi 2400 met -

miş, kardeşi Adem ornda kalmıştı. F..aham ve tahvtllt 
12 sene evvel Üskübe gelen bir kıırlın Tahvilfıt üzerine muamele 
Ademin sağ oldu~unu söylemiş, fakat olmamıştır. 
ondan .c;onra hayaıt ve memntından \. 
bir haber alınamamıştı. 

Bilen ve görenlerin Bursa Sedb:ı 

.şında Moda berberi kardeşi Ra.mis ..,; 
o~lu yukarıda resmi görülen idrise 
mektubla bildinneleri ınsanıyet nn -
mına rica edilmektedir 

lflasta basit tasfiye ilanı 
istanbul İkinci İfla l\tenıurlutun

dan: 

Ba,lık 
1 nci 
2 nci 

mahtu 500 kuru§ 
ıahile 400 >> 
ıahile 250 )) 

luıo' cezasına ça.rptırılırlnr. d3h görülmfistür. vatan ve reJim Y 8 : red ir. 
s - C, D, E bt!nd'erlnde yaz.ı1ı le)~ine 44lenen 6Uı;:l:ınn hususlyett Dandy (Salih Temel}, KonıisarJ bir boks teşvik müsabakası yapıla -

ballerde ne surelle olursa. olsun cür- nazarı dikkate nlınnra'k bunları ı., _ (Asım Çırpnn). Parista (doktor cak tır. 

Beyo~lunda Afrika hanında otur
makta ve mlnuırlıkla meşgul bulun
makta olan İsterana K.remizlnln ıf
liisıruı ve nıallnnnın ba.cıit şcklldl) t."\S 
tlyesine karar verilmiştir. 3 ncü sahile 200 >> 

4 ncü ıahile 100 n 
Iç ıahile 60 n 
Son sah "le 50 » 

Muayyen bir müddet zarfmda 
fazlaca miktarda ilan yaptıra
caklar ayrıca tenzUatJı tarife
mizden istifade edeceklerdir. 
Tam, yarım ve çeyrek sayfa 
Ufmlar için ayrı bir tarife der
p!ş edllmlşt.lr. 

SOn Postanın tıcari ntmıanna 
aid işler için şu adrese mürn
cnat edllmelldlr. 

mün Iştenmesine miinl olan SUÇ or_ liyenlerln de muha:kemelerının Ge - s,eferof). Romans (Prens Halim), Müsabakaya iştirak edecek olan 
ta!ı cezadan kltrtulur. nel Kurmay Başkanlıfını:t te3.bit ede_ 'ı atngan (Ka~a O·man), Mi~ (Ni _ boksörlerin saat 20 de müsabaka 

G - Ynba~ı lbir bükflmetten ve- ceği kor veya. müst.akll tümen as.. hal Atlı), Taıs (Kara Osman). mahallinde hazır bulunmaları ve işli-
vn ya.baneı hukftme't. nrunına. hare _ kert mabkemrll".rlnde görülmes· Bu son hafta yarı~Iarında Son rak etiirilecek hoksörlcrin birer lis-
ket eden herhanı;i bl:r kimseden Tür_ sı t.Mbit olunmustur. ı cs:t- Postanın favorileıi fiunlardır: tesinin ajanlı n tevdii rica olunur. 
ltlye Cümhııriyetl hükftmetlnln emni- Birinci ko~uda Sevim, ikinci ko - Yeni mevs;m lig maçlan 
yetinl tehlikeye düşUren bir tın ve Bir çocuk iki ki,inin ölümüne şu da Şehnaz. üçüncü koşu da To - h 1 k' 1 
hereket mulro.bUinde para VeY'Q bir sebeb oldu murcuk, dördiincü koşuda Huma azır 1 arı yap ı ıyor 
menfant taleb veya lrobul eden veya hatun, son yanşta dn Dandydır. 1940-41 mevsimi İstanbul lig 
vfıd ve taahhüd ettiTenler fiU daha ı~:va:es~~b~ Kt~dkö~'Ünde l41 yaş Bu alqam yapılacak boks maçları maçiarına Eyl\ılün ikinci haftası 
~ır bir cürüm teşkil etmiyorsn. ıo velkı gece er d ı~f~ ~ır çocuk ev - Istanbul boks njanlığı tarafından başlıyabilmek için icab eden ha 

nğı ın e ç e mısır tarla- tertib edilen ilk resmi boks maçları zırlıklnr yapılmaktadır. 
seneye kadar r hapis ceznsı gö - sında beklerken kazaen çifte atc,'l al. bu akşam saat 21 de Beyogwlu ll lk Tak~ı·m sahasının ortadan kalk -
rür Fill seferberlik'te veyahud Tür - ı.k.an • a g · " . bd tru.7. ç saçmalar b!raz Oerlde o_ sıneması ımlonunda yapılacaktır ması şimdilik en büyük zoılukların 
kiye Cumhurıyetini t~ id eden ya • turan Hüseyin ve Kll.mll adlarında iki Beden Terbiyesi htanbul bö4:esi başında gelmektedir. 
km blr harb tehHkesı mevcud oldu_ dellka.nlıya isabet edere'k ölümlerine bolo ~an: Birinci küme takımlarının n?..nl _ 

Kahramanzade Ran tunu gö.'>teren teykallde zamanlarda sebeb olmuştur. J 7/8/1940 t 'h' ·· d'f C 1 lııııı..~L_:;._~_J~~!..=~:: •• ...ıllliiiiWIIiiiii arı ıne mu!a ı .... u,.-_._tqı.ması ve maçların Kadıköy ile Se-
Ankara eadded _ bir · 

IJiincıJık Kollektif Şirketi 

Munısten alacaklan olanıann iş.. 

bu llnn tarıhinden lt baren ylrıni gün 
içinde İstanbul 2 nci lfll'l.s -taire.'!ine 
mürncnatla Iddialarını bildirmeleri 
lüzumu UAn olunur. (28552) 

İstanbul İkinci İflas :\Iemıııhıf,un. 
dan: 

inf&sı."'a karar verilerek nlacaklıl:ı_ 
n ilk toplamaya davet !'dllen Beyoğ
lunda Naıta Mllli Türk Seyahat Şir
ketinin toplanma Için tayin edilen 
17/8/94.0 Cumn günü tarin ve gün i
tlbarile blrblrıne uymadığından top_ 
lanmn.nın 19 8 940 Pazartesi r,unu sa.. 



8 Sayfa 

V kit, Nakittir ! .. 
5 porsiyonluk blr komprime Ut (Su ve ateft.en PJri harieden hiçbir 
madde iH\ve etmeyi dü.şünmeksiztn) ıa lturut muk&bilinde 15 dakika 
glbi kısa bir zamanda zengin ve itf;lhalı bir tofra hazırlıyabUirs1nis. 

Mıı.rut ve methur lokantala.rımuıda dahi bu derece netıa bir 
ÇOrbayı her zaman bultmiMJD\1 

B[iyük yardım ve fayduı l.fik!r olan oorbalık tebze komprlmeleriml
zln senelcrce nefaset ve tazel1Cin1 muhafaza ettiline şahld olacaksınıs 

ÇAPAMARKA 
~IERCİ1UEK:, BEZELYA, NORUD ftlllair hububat sebze n çarbalık 

komprimelerlnl kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniı. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. Bilhassa dar ve sıkışık bir za
manda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aıleler ıçın oldugu kadar yolcular n çorcular için de her zaman n 
her yerde sıcak: bir yemek temtnl kabUdir. B&kk&llarınızdan 50 ıram.. 

lık bır komprime 9/100 gramlık bir kompr1mey1 15 kuru~tan 
alabllir!tnlz. 

BEŞiKTAŞ: ÇAPAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Eczaeı bir bayan aramyor 
Onta.k veya maa§.la çalı,abllecektir. Arsu ed.enleıin bu 14 hususunda IÖ

rüşnek üzere Slrkeclde Manfa n Kar&bie& oteli -.hibi Ba.r Cavlde mara_ 
caauan. 

SON POSTA 

ire~ Yeni Kolej NK~:rı 
ILK- ORTA- LISE 

Taksirnde Siraselvilerde YENi AÇlLDI. 
Müd;irü- Eski şı..u Terakki Dlrektöı'ü. M. Ali Rqmet Kırca 

HU&usiyetleri: YABANCI DİI...I.J!:R ÖGRETİMİNE genlf mtkyast& 
ehemmiyet vermek, sınınarını as meTCudl& te,okil ederek talebeslnin 
Ç&lıfına ve inkifafı, sıhha.t ve irızlb&t.Ue yakından allkadar olmaktır. 
Jlektebtn denize nazır kalöriterU teneffüshanesi ve jimnastikhanesi 
vardır. Hergün s:ı.at (9 ile lS> a.ruında talebe kayıd ve ka.bul olunur. 

' Telefon: 41159 , 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 
Müessesesi Müdürlüğünden 

Mtl~esemiz boru fabrikası standal'\ mamulltından y&Inıs •oo, 450, 500, 
2 

550 n 600 milimetre kutrunda tazyike mukavemetleri 6, U., 18, 24 K1./cm 
olan Ambuvatmanlı font borular Için lipariş kabul edilmektedir. Siparişler 
müraca.at sırasına göre kabul edllecefinden allkadarların kısa bir zaman-
da müessesemize müracaaUan rica olunur. (7232) 

Traş baçaklarmm satış1 % 50 ye düşmüştür. 
Çünkü: 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa traş olunab~ son tekemmülu sayesinde l}inıdi 

' ,. rahat rahat 20 defa tra.t olmak kabil oluyor. 

1940 Leipzig Sonbahar Panayın 
25 - %9 Atustos 1941 

Fazla i?.ahat Için Türkiye fahrt mümess!lliğl 

Ing. H. ZECKSER 
Müessesesine müracaat edlnis. istanbul - Galata Ahen ve 

Münih han po.sta kutu.su: 1076 • Telefon: 40163 

Orman Umum Müdürlüğünden: 
Bursa ve Bolu Orman Mekteplerine alınacak 

Talebenin kayıd ve kabul şartları 
Bu akpm ••••••••••-. l!HO - 1941 tahsll devresı için Bunıa ve Bolu Orman mekteblerine para-

l sız yat.ııı 100 t.alebe alınacaktır. Meltteblerin tabaü müddetleri üç sene~ir. L Jl 
Türk Kadınları EsirgemeKurumunun 

pek ne(eli blr balo.u vardır. ~ınlmu blr !ırsattır. 

Mezunları cornıan Mühendis Muavini) ünvnnile meslekte kullanılırlar. ls
teklllerden a.şa~ıda yazılı ~artlar aranır. 

ı - Türkiye Cümhutlyeti ta.b'asından olmak. 
2 - Yatı yı:miden yukan olmam.a.lt. 
J -,Sal lık durumu normal derecede, yanı dJJ. göz, kulak ve vücudünde 

lrıa noksanlık bulunmnmak. Arızalı n dallık yerlerde yürüyüp gezmlye, 

ı 
hayuna blnmlyP. bunye te.,ekkülft.t.ı müsald ve dayanıklı olmak. 

Devlet demiryollara ve limaniart 4 - İyt i.hllklı, hti.<:nühal sahibi olmak, geçuıi4 mahk6.miyeti bulun -
mamat. 

işletmeSi UmUm idareSi ilaniart 1 - Orta mektebi pek iyi veya iyi derecede bttlrmL, bulunmak, 
_______________________ _. 1 - Bu 48-rUarı haiz olanlar Bura Orman mektebl Müdürl~Une hita-

Havaleli e~ya tarifesi, mamul n ~ mamul tütün, tömbek1, her nevi ben YUlP gö:dere<~(>klE'!ri dtlekçeye: 

Ağustos 17 

Zafer 30 Aiuatostadır. Milli Piyango da İzmir Fua· 
rında çekilmek üzere bir Zafer Piyangosu tertib etmit-
tir. Türkiyenin her tarafmda salılığa çıkanlmıt olan bu 
fevkalide piyan•oda mevcud 300.000 bilettea 63·345 
tanesi mutlaka i1uamiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım biletler (1) Uraya 
satılmaktadır. Zafer Piyangoauna aiz de bir bilet alarak 
ittirak ediniz. V ereceğiniz paralar e be di Türk zaferini 
temin edecek Yalitatardan biri olan haTa kUTYetlerl• 
mize aarfedilecektir. 

30 Aflustos Zafer Bayramına 
mahsus fevkalade piyangonun planı 

fıa.amtye 
lk ramiye 

lkramiye tatan miktan 
adedi Lira Ura 

ı 60.000 60.000 
ı 20.000 20. o 
ı 10.000 10.000 
2 5.000 10.00 

lO 2.000 20. 00 
30 1.000 30.0 o 

300 100 30.000 
o lO o. o 

30.000 3 90.000 
30.000 2 60. 00 
63.345 Yekun 360.0 

tiga.r.:ı..lar tazytk edllmi-2 ve cdllmeml.f p&muk .,.. tıı, kurutuımu, tüyltl deri A) Nft~~ cu~danı, asıl veya tasdikl1 sureti. . . . 
vr post çöven yün. yapaltı ,.. tittik n&kliya.Ww. &lıd ol.ma.k tızere yenıden B - Uçüncu maddede yazılı saR'lık duruml.aıı.nı bıldirlr tam teşek..küllü ~--••••••••••••••••••••••' 
tanzlm 'cdllme:ıı~tir. Yeni tarif• ı.9.11Mı0 t&ri.hlnden ıtıbaren tatbik edtle _ hut&nelerden veya bu hastanelerin bulunmadıtıan y:rıerde hükf\met dok-
oektlr. ücretlerde .şayanı kayıd bir fa.rt ,oktur. ruı.a taf.sUA.t ıçın istuyon- torlarından alo.cakl~n tasdikli rapot'\1., (tam tefekkullü hastane oluuyan 1-•••••• ••••••••••••••••••• 
ıara müracaat edilmelidir. c,702• , 7450• yerlerden kabul edılecek L~teklUerln lr:ayıdlan mektepçe yptırılaca.k mu&-
-------------------------- yen• netict>stne kadar esasla.ndırılmu ve bu mua.yenede yazılı evsaf ken. 

ETI . BANK -.-- ----.. dilinde bulunmıyanlar mektebe allllDlU.) 
, C) Qfçek aşl3ı vesikası, 

D) Dördüncü maddedeki yazıya ıöre Belediye veya poU.s merkezleri t:
rafınd.&n ts.nziın ,.e tasdik edUecek bO.mühal mubatası. Garp Linyitleri işletmesinden : 

Som.a ~letmesindekl işçllerimlze btr ÖÖR.B'Ttı4:EN e..ra.ıım.&ktadır. TL 
ltb olanların tercümei halterııe ~eıdr ~ ırutuau No. & " 

1) Orta mekteb şahııdetnameslnln Ull vey& tudik.U örneli ve, 
J') tX9 eb'adında 6 fotograf. 
Ballanmalıdır . 

lam i 

m1lracaa.t .aneıert .Ndkaan evrak getiren ve gönderenlere müraca&t etmemJt nazarilt bakılır. 
7 - Mekteblere gireceklertn k.ayıd.l&n ı. Eyltl 1940 taıilılnden ı~. EyHU 

ı D d ı d 
1940 ak.1amına kadar. Y&Jruz Burs& OrmAn metteblnde yapılacaktır. 

stanbul efter ar ığın an : İ8te'tli!er, Evraklarını dotruca. bu mekteb MOdilrlülüne ya blzza.t veya 

So kafi N, • Matnil ıcu ... , Ballraa S.aa K.IC, T.N taahhttdltl olarak postaya tevdi etmelldlrler. 
Ka.yıd ve ka.bulde müraca.a.t sırası nazarı ftlb&ra allllll'. Ou kadar ıa ıs-

A. Satp Terz;i H.P. Hüdavenıc1Jclr 10/1 1!.5.00 10.1'7 6.0'7 1136 J/6/939 teklllerin mikt.a.n bir günde yüzü tecavüs etti~ takdirde kurr& yapılacaktır. 
~Ot89 IJ - Beşinet maddede yazılı şartlan haiz taıebe, kad.royu doldurmadı~ı 

A. Saip Terzi H.P. Hüduencı.ı.lr 16/Jı 68.JIJ 11.11 3.01 1137 111/6/9311 takdirde, orta dP.receli istekliler arasındıa bir milabaka i.m.tlharu açılacaktır. 
1 - ıtayıd ve kabul edUen talebel• Bursa ve Bolu Orman mekteblerine 

608845 klll"a ııe ayrllacak.t;ır. 
Recep Ko.hvecı HJP. İbnlkeınal 44 D'l.OO a .. n lUt 938 14111/938 ıo - Mekteblrre alınan taıebe1er, kendilerine verilecek nümuney~ göre 

44571 Noterlikten tasdildi birer taahhüd eenedl vereceklerdir. Bu senedi getir _ 
Hocapaşa maliye fUbest m~ellenerıruı.n olup JUUrıda &dı, Işi, ticaret mlyenierin mektebe dev!lmlanna mü.sa&de edllmez. (7341) 

adresleri yazılı §ahı.slar tertf tıcaretıe 7eni &dı'ee1Min1 blldirmcmlf n te
bellüte saltihiyetll bir kimse de l&termemi.t H J*Pılan a.l'84tırmada da bU
lumımamış olduklarından hlzala.nndıa pıerııen ,.ılla.ra atd tarh ve vlki 
ıtirazları üzerine kazanç ıtlra7Jan tetkiık ıromı.ronunca kabul ve ıa,dlk 
edılen kazanç, buhran ve yibde mm.ıan ha.Tt tkinci ihbarnarnelerin bizzat 
kendilerıne tebli~l mümkün olm&mı,tır. lte1fiY'8' 3e92 sayılı t:a.nunun 10 le 
ll inci maddelerine tevflkan tebltl yeriM lf91Dek bere lllnen teblil olu • Ekzeman1n lllcıd1r. 
nıır. (7411) çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 krş. 

K1z1lay Gece Eğlencesi 
Bu akşam saat 3 e kadar 

TEPEBAŞI BAHÇESi 

s 
San'atkar 

alaturka kısmında 

F·v 
• 

ve büyük saz 
heyeti 

ve 
arkadaşları 

Akrobat yıldızı Parskiva Olsen - Okuyucu Necdet'in ilk gece•i - Miçe Pençef cambaz ve 
varyeteleri • Arab rakkasesi Swetta • NAŞIT tarafından (Kalycı) kuvartetoau - Çalı 
Kutu ve M:,el varyeteleri - N AŞ IT ve arkadaıları tarafından (Ağamız eğleniyor) 

numaralar - Duhuliye serbesttir. 

Sa~lı~ın loymetin1 takdir ede 
Bayanlara lde~ zamnnlarında 

seve seve kullanaca~ı mlkropsuz, 
ufak, yumuşak ve .sıhhl en birinci 
mahrem tuvalet bezlerldir. En 
Ince elbl..<ıeler altmda bile belli ol
maz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerin_ 
de ve tuvalet mabzalarında b~ 
lun ur. , 

Son Po ta 1\Jatbııası: 

Neşrlyııt 1\lüdürü: Selim Ragıp .Emeç 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
IKRAMIYE PLANI 

1940 lKRAMIYELERI 

ı adec1 2000 ııraıı. - 2001.- U.... 
a • ıooo • - JOOL- • 
o • 1100 • - 1001.- • 

12 • 250 • - aa.- • 
40 J 100 • - tOOL- • 
75 J 60 • - ..,.,_ • 

210 • ~ • - ...._ • 

Ketldeler: ı füat, ı lııla.PI. 
ı Atustoe, ı b.iDctıepta tut1t • 
ıeraude J&pı.lu'. 


