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rada eb ar s --
llii.klimet ile :Meclis, son hAdiseler hakkında J 

milleti ve dünyayı tenvir ettiler 
' Sovyet ajans• 

tekzib ed·yor iirkiyeye isnadlarda 
Sovyetler 

ültimaiom 
Birliğinin Türkigege 

verdiği şayiaları 
tamamen uydurmadır ulun r kfesiry ak 

isliyenler ald an d1lar Radyolarin dün geeeki neşriyatı 

Moskova, J 2 (AA.) - TaSI ajMaı bil- lar ilk hnvadisleri sırasında nutkun mfihlm 

Bir ecn b. · ·ği "kal d k T k · · l"k 1 e ı aıansının neşrettı vesı ara ayanara ür iyeye samimıyetsız ı 
snad edenlere ve bu arada hiçbir zaman maksadiarına hadim olmıyacağını 

bildikleri Türk ricalini zedelemiye uğraşanlara verilecek bir tek 

diriyor: parçalarını neşretmişlerdır. 
Yabancı rnatbuat, son günler zarfında, Bu arada bilhassa Nevyork, Londra ve Ro-

Sovyetler Birliğinin Türkiyeye, arazi terki ma radyolan Ba.şveklllmizln nutku Uzerln,. 
talebinde bulunan bir ültimatom gönderdi- de ehemnıtyetle durarak Türkiyenin hiçb~ 
ğine dair kesif neşriyat yapmaktadır. Taas harfcl te.sire kapılmadığını ve memleketin 
ajansı, bütün bu §ayialarm uydurma oldu- istiklfUinl, tamamiyetani müdatandan lbareı 
ğunu ve hakikate hiçbir suretle tekabill et· olan yolda yürümektc kat'lyen musır oldu. 

c ev ab vardır: Nefretle baş çevirmek 
r-~----...... 

Meclis 
mediğini beyana mezundur. ~unu tebarüz ettlrm~lerdlr. 

Beyanatın hariçteki akisleri 

~dedi ki 
fiırk • 3UYJ"' 

dostluğunu bozmak 
istiyorlar, fakat. .. 

Bu dostluk tl 
·ı 919-1920 yılının 
k<stü günlerinde ou
\lrla ba~lamıotır ve 
~ memlekete de 
~ıüma iyilik. ilerilik 
hmin etml~tir. Bı: 
dostluk Türk - Sov
yet ricaline AtatUrk 
lle Leninden ernıı. 

E
t kalan bir politi
dır. Biz bunun 
onlı - Stalin dev-

rosinde <le ayııi sa- Söyliyaı Cevdet 
iı\lmiyetle devam.,.. Kerim lncedayı 
rıa emniyet etmek i.atlyoruz. • Vasıfları yabancılara 
~oş gelecek adamlari 
ış başına getirmeyiz 
Mıllot, vekil1eri

n\, vekiller de İcra 
\'e~ illerini seçerler. 
,İlu ırade ve bu ha
klmıyete velev ima 
buikilo de olsa hor 
\ıangi bir taraftan 
ı-akl olacak tesir ve 
fnüdahnle teşebbüa
.lerinl en ndz ve 
bıukadcJes haklnrı
nıız" ynpılmış bir 
~~avüı.: tela'kki e
per ve bunu nefret
le kn~ılnrız. Söyliyf'n Mümtaz 

Olaneo 

* Türk milleti asla bu 
oyuna gelemez ! 

Bazı njnnslnr kıy
tlıetli arkadaşımız 
ı;iaracoğlunun §ah
ftna iznft- eder ma
~IYeltt" bir tnkım 
J!~riyat yapmı lar
\Iır. Bunları nefret
te tel~kki ediyoruz. 
B•ı nrknda, bizim 
tlnzarımızdn niha-

~
c:t bir ahıs değil, 
oğrudan doğruya 
ürk siyasetini 

Nevyork ve Londra radyoları ayrıca Tası 
ajansının SovyeUerin Türkiyeden hfo bir ta. 

Başvekil dedi ki Ba,şvekilfmiz Dr. Refik Saydamın dün Bü. lebde bulunmadıkları hakiandald tebll#inln 
yük Millet Meclisinde söyledil nutuk derhal Ankarada IYi karşılandıjpnı ildve etmişler
dünya merkezlerinde akls bulmu., ve radyo_ dir. 

" Memleketimi7 .. v~~ın bit dııhlittn"" 
maruz gorunmemekıe ır , 

" Türki e, dostlukianna sadık, kendi ist~klal .. ve 
Y •• d f karar vermiş tek bır vucud hürriyetini mu a aaya 

halinde vukuata il!tizar etmektedir" 

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

Batv(:kil Meclis künüaünde h 
) B k'l d ktor ı za geliyoruz. Beyanatımın e.;ıasını yalnız .. •-

Re~k~::;d~!. ~·:·Cü~h~r~;;; Hallt

0 

Par- ri~i me~%~::i t:~fi~:~:di::~r.d~~~n~e::~: 
tiai Meclis srupunda hancı sıyas~~ hnlt~~- luye Ct V ~eğer herhangi bir hadise ve 
da verdikleri iıtahattan sonra bugun de u- ze ~rze kege Türk milleti vakur, sakin, 
yük Millet Meeliai kürsüsünde '};ii esaslar v~k J fk i;~:;ile uğraşmakt~. ve Milli Şefin 
dahilinde apğıdaki beyanatta u unmuş - gun fıe d tek vücud olarak sımsıkı durmak-
ı d etra n n "k k 
ar ır: ta ve Cümhuriyet hükumetine en _yu .~ 

Sayın arkadatlanm , ~ . . 'timndını her hareketile ·ve çalışmasıle gos-Avrupnnın içinde bulundugu vaz.ıyet '\e ı . 
b k T" )ci Cümhuriyetinin aldığı termektedır. 

una ·arşı ur ye k" , . ·"k Sayın arkadaşlarım, 
siyasi tedbirler hakkında va ıt v~"ıt tu b - C" h riyet hükumeti, sizlerin de yük -
sek huzurunuzda ve bazan da ra yo i e e- k um "b' mazhar olan ııiyaai yolunda 
ynnat yaparak Türk milletini tenvir ~tmek a~ tasvı mk ihtiyatla yürümektedir. 
Cümhuriyet hükumetinin başlıca vaz.ıfde .T hıç kşaşırtna sızıns-lametini ve Türk milleti-

. . . ür vatanının ... 
rinden bındır. (Devamı 2 nci sayfada) 

Bu ün de, gene bu maksadll\ huzurunu-
g ................................................ , ......................................................................... . 

/ : 

= İngilizler Tnrkiyenin dür~st 1 

siyasetini tam kıym tı 1 D•ni•liden bW maD7M~ Derhal, ıı '"' 

l•ıe takdı•r edı•yorlar ~ Denizli l2 (Husust)- Bir gece evvel ya_~:= Ç:kura gder ~ gelen 
~ ğ şıddctll yağmurlardan htısıl ola.n seller birleri almışlardır. Açıkta ıuı. .... i a~c 
• an rak mUhtm ıu.snrnta se- rllmlş ynralılar, nafııı. knmyon ar ıııs mevzuu eden bir makalesinde diyor k;!= ~ Çukurkoyunu bı:ısa ınsnnca do. zay1at neye ~kledllmi.<Jlerdlr. :Mahsul ve 

Akdenlzdc İnglliz deniz kuvvetıerlru.I) : bebiyet vermiştir. Maalesef 18 ~ai da bir hayli kayıb vardır. 
(Devamı 7 ncl sayfada) 10 ki§l ô1mUş, -

<#. 
Londra 12 (A.A.) - Reuter: 
Tmıes gazetesi, Lord Hallfa.ks'm diln Ak.. 

ha.JrJnn4alrt nutkunu ba-
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2 Sayfa 

l 
_Eski yeni 

Baş~!~!. ~!d!~~~ 
7

. ~·~es~i~m=ll=•=ak:=-•:::I;::e ::::= :=::;:;:;:;:;;::;:;.~~~777ı=n7rım~ Sözün kısası 
Hıgara dair 

la rebll.ı kcmmutya maftlf alan tedlm
trimiıl. anni}'dle .ciy 1 iye lıiiliıı:iıs k i, nıiit. -
&ıa..ı J'iıı&.ckk ve T~k ~şı ~c 
e imanla dohı göğsünü }aM-rtaQk Ya1!1 -

"'----- E. EleJoe n Talu 

~ k.oJma.luadır. 

Siyaldimiz dürüst ve açıktır 

O na bu adı k~yan kimdir) Neden 
koymuş? Her hald~ bu yemyeşif, 

biçimsiz, sebze midir, m~yva mı, bem ol
mıyan nesnenin hukuk nazariyelerindeki 
ı<hıyarıı ile hiç bir münasebeti yoktur. 

Sebze mi, meyva mıdır dedim. H<ıkika
tım ne olduğu belli <!eğildir. Sebze olsa 
mutlaka tabahat. yani p'~irme ilmi om·ağı• 
zı da herhangi bir vemeğin içine katmanı!\ 
yolunu bulurc:lu. 

Sayın arkadaşlanm, 

Son günlerin hadatı aras:ıdn. ~t na 
annızı çektiğini '~ et~etrıgmı ."&n: ta
eainden bahseclec~: Bır ecnebı a]amıı. 
ir takım vesikalar neşretmek:te ve arııla -
nda Türkiyeye taallUk.n olaı:lhr da bulun: 
1aktadır. Bu ayın üçüncü günündenben 
ir takım ecnebi gazetelerinde vesika neş
ryatile beraber bu vesikalaıa dayanan ya -
ılar yazılmakta ve propagandalar yapıl -
oaıktadır. Yesikalann doğru ~~a .ya~ 
epi. Türk milletini ve hüldime~ hiç bu 

Meyva olsa. sohaya en sonra ve süsltf 
bir yemişlik içerisinde gelir, criklerin, ka· 
yısılann, şeftalileri;ı arasında yer nlır.dı. 

--L!Ie endi•eye dii..iirecek mnhıye. tte _de- - h 1 
~ .. -.- d H k ı· 1 fakat henüz hiç kimsenın atırına ge -!lldir. HukUnıetiniz. çok temenn.ı e ıyor: A~.ıpa gazeteleri: ı~r esc ;.,zım o an, 
' f v d . · b' · mak yapana define kazandırır, tah-

Hak dili olan. halk dili. hıyann adıni 
söylemekte mahzur görmüş, böylece onun 
hakiki hüviyetini de tayin ederek «ııalata• 
lık. n demiş. O i5e ki hı}'an çiğ yiyen le le •. 
yoğurtfa karıştırarıık cacık halinde i~tihluk: 
eyliyenler ekseriyeti teşkil ederler. 

i bu vesikalar tahri e ugrama an neşre - - Bu muharebede yepyeni silah hemen hiç görülmedi, nı•yen yepyenı ır §eyı yap • . 
Jilsin. Çiinkü dürüst ve açık ı:iyasctimizden kulhlnılnn yeni silah eskinin ıslah edilmiş §eklidir, diyorlar, • ı:b kuvveti çok fazla yeni bir .silah yapmak da yapan ~ııll~~e 

1 min olduğumuz iı;in, neşrediiec.ek h.erha~· b 1 f . d Fakat belki yanm a.s.;rda bir defa munıkun 
, 1
• b'ır v--"-- bu du''y:~t siyasete yem delıl- doğrudur, dü~üniinüz: Uçmtmayı balon; balonu, sevki ka i za cr tcmın c er. d cl d v· f 

eınıuo ....,. ••lı.ır B lı na ınuk" bil mevcudu tanınmıyacak. crec.e e egış ı-• d b k t' "ertnez bahm, onu da ta-yryare takib etti, tayyarenin de daima hücum - · ~ d - ı'ta·veain en a a ne ıce • · .. - l d H h nı' fay ayı 
"'' d d k T b k re.·ck ıslah etmek daha ko ay ır. emen emeıı ay . . . Fakat, bu vesikalara istinn e ere ur- yııpanı ı~örüldü, at arabayı, araba otomobili, otomo il tan ı, k 

1 k . d d 1 ve teıJı'ı". A.der·, bin'nci •ık için belki a:Dehan lazımdır, ıkıncı şı c.iyeye samirniyetsiz i ısna e en ere. . tank da gezen knleyi doğurdu, her biri de meyddna çıktı~ı " • Y 

d b. b' zaman mak·a.ılar:ına hadım ıl ı'"ı'n yalnız go-rmcy'ı ve du",.u"nmeyı· bilme~ weti .. tr. 
lU ara a ıç rr " n zamnn :veni tta.ı dı. " · • J y 

,Jmıyacağuu bildikleri Türk ıicalini zede - ~::~~::.:~=~===================~~~====:=~==~===========~::====== 

Gıda olarak on paralık kıymeti yoktur. 
Mide-de lök gibi bağda, kurar, oturur. Da
zılar: cıSerinlik verir .. •> derler. Ne serinliK 
verdiğini anlamam. Hekimlere sorarsanı~ 
kimi aleyhinde, kimi de lehinde bul~n"?r. 
Lehinde bulunanlar, şişmanlamamak ıstı. -
yen bay ve hayanların onu pervasızca ıs• 

tihlak edebilecek!erini ve şeker hastalığı 
çekenlerin de gene ondan istedikleri kodat 
yiye bilec.ek lerini söylerler. emeğe uP;ra~anlarn verilecek bir tek cevab 

vardır: Nefretle baş çevirmek .• 
Bugünkü Türkiye c.ürümüs Oamanlı 

: Imparatorluğu değildir 
Sayın arkada lanm, 
Türkiyeye isnadlarda bulur~a;a~ tesir 

:vapmak istiyenlerin u~utt~kla!ı bırın:ı .~o~-
;ta. bugünkü Türkiyenın. olmu vve çurumu.ş 
Osmanlı Imparatorluğu olmadıgıdır. O de- den, ricaiden mürekkeb davetliler toplan-
virlerde bu gibi t~irler muhaniklerine lay- Istanbuldan aynhrken bana bir başka ............... Y A Z AN ••••••••••••••• 
•.ıa verı'rdı'. Fakat, bugünkü Turkiye, onda.n vazife daha verilmi~ti: Pariste birçok ta le- m~tı. ~- L 'bl • d . f' 
ro R [•J z • Bu yemekten. ev sanı enn en, ıuısa ır-
çok Uzak Ve Çok ileriye dogvru yol almış bır be vardı, bunlardan bir kısmı hukuk bil - a l ıga . ı f k 

lerinden büyük bir memnumyel e. a at ta--ud'ıyett'ıy. giterini geni~letmek ve ileride yüksek tab- b 1 1 d 1 ...... ·- • le be için pek acı intı a ar a o ra an ayrı -
Pek iyi bilirsiniz ki, bütün bir h?!Umet il görmüş adiiye memurları olmak üzere u kl •[ dım- lstanbula avdetimde ihtisasatımi hem 

C'L--ı haua köhne imparatorluk baırlan - Yu!luf Kemalin nezareti alhnda bulunuyor- ŞQ ıgz . 1 il d N 
IIWUl • söyledim. hem her vesi e · e yaz .. ım_ . .e 

nın da 'ıctı'rakile Ata.::rke kat«ı koymak is- do. Onun kadar ciddi ve vazifesine büyük d h b ük b 
y '""" ~ ..... _ .......................... ·-····••••••••••••.. faydası var) Ayni facia a a \1Y ır 

ltediler: ve Türk milletine ayalnı% onu bı- biT ehemmiyet ve salahiyede merbut bir gonderilen talebe ha',kınd:ı hiç bir mn'kul mikyasta kafile kafile Almanyaya gönde -
lnk.ına kurtulacağını» öylediler. Faltat zatın riyaseti altında bulunan gençler içikn kaide tatbik olunmamıı;. Pek rica ederim, rilen ve heder olan bcdbaht Türk çocuklan 
tTa---'- mil1eti onu tuttu. onun tarafı~ tuttu.. emin olmak lanmdı. Kendisite gÖrÜ§ere • bı'r gu"n evı'ma kad:ır gelini%, onları da da- d d 

rır. ı- B ı 1 f d b 1 d "" için tekerrür etti ur u. tvc ötekileri reddetti. etice de mn um. u- ben sormaksızın verme;c ut Ün c u un u- vet edeyim. Hem haklarmdil tutulan sicil * 
ltün varlığile h ür ve müstakil Türk milleti. ğu izahat ve maffunat ile, talebesi hnkkın- urakalarımı göriirsünüz, hem kt·~nil~~~~ Parise gelip de, İ ttihad ve Terakki hü -
lb~ün bu künüden her arzu~ı:u ~yliye - da kifi bir fikir almış oldum, fabt o: - birer birer görüşür, mütalennnn ısnbetını kumeti iktidar mevkiinden çekildikten 
ıbl.l'ıyo-a, 0 mu"~adelenm· eseridır. Bınaena- Talebe de sizi görürlerse memnun ohırlar, Ld' d · · l 'kb 11 

·~ ._ . ta.. ır e etsınız. ra memlekette ,ercf e, izzct ve 1 a .e ge-
'leyh, TürJ:iye Cümhuriyeti ricalinin kaln:a- kendilerine ir~adatınızı dinlemekten de ıs- Ve böylece bir giiniin sabahını büsbü~ün \çe•n zamanını hatırasından silerek Parise, 
•ı. gitmesi, otunnaSl. kalkması ancııo.lt Tur- tifade ederler; diye nazikane. b.ir ihtnrda bu işe tahsis ettiiC:. Baulevard Haussman da meşrutiyetten evvele aid mütevazı hayalı
kiye Büyük Millet Meclisinin kararile olur. bulun~nca Luxenbourg bahçesı~ın muay - pek güzel ve pek iyi mefnı~ bir dairede ika- na avdet eden Ahmed Rızayı, bu aıiz dos-

ı Ancak onun tasvibile tekemmül eder. yen bır noktaııındıı bulu~mak uzere karar met edı'yordu E vvela talebe hakkında pek .. k .. k" d V'ldı' 
d'k • • tu gorme mum un egı • 

L Her i•de evvela Türk ver ı •. A • • •• muntazam tutulmu' mal\ımal varakalarını O Parisin müntehasında, meıhur eski is-
:r ~a~ıl davranarak ~u t~lakinın ~un vıe_ ııözden ııeçirdim. Bu varaka!ar gös.teriyor· tihkamlarm kenannda açılmış ve yalnız bir 

Ikinci nokta da, bugünkü TüTk siyasi ri- saatını pek sıkı~ık b.r mıada tayın etm a- .. • .• ?at vazife,ini j,...., • ..,rdtl (;smc;Je bir f . . t '1 ,:ı 1m .. C1~ hı:ıjllı:ımLcı olıı.n 
' ı, ...1 1 lA t a ""' '\1 c. V. 1 • \ T.:.,. l~ '- ~~ • ''!rı-· •nap D ı pk n • 'l-ıli'1.1yı::yr·~ıh!"effi1tı"i'erYA':ı 1ve}!ha lli1:~esrn~ ..;.- ....... ..::o..mıcınıar-~ırdlgl bırzamaii"da KUmete ner ay bı:ılerc: liraya malolan bu mut aK ı. manvıyet aran-e bir ikarn,.tgaha 

çağınlaniann yalnız bir vasfı ve bir prog- ~ır ec:nebi diyarında vatana hizmet etmek isi sakatlarla dolu ma'lul bir ~ekilde yap- çelcil.mişti. 
ramı vardır: Her işde evvela Türkün men- iizere çab~an gençlere neler söylemek Iii - mıştı) Bır kaç. 'lY evvd mecli~i meb'usan reisi 
Eaati, Türkiye Cümhuriyetbin fıelameti, Bu ~ 0 mealde ancak on dakik" sürebilen En evvel nezaret vazifesinin galiba Pa _ sıfatile bir sarayda ya~amı iken bu dara-

Dnun yanında, bu menfaat ve selamete uy- bır hıtabe irad ettim. Ve !!Öylerken onlara risin resmi tematag;ih!arından birinin tab;bi cık fakirhaneye ~ğınmaktan gene pek 
~gun gelen dostluklar. baktıı:n· Hallerinde, tavrrlarındn öyle iti _ olan bir znta teTdi edilmis olmasına itiraz memnun idi. Onda öyle poladdan yapılmı, 
1 İşte, sayın arkada,lanm, bütün bu pro • mad ilham eden bir manıı vardı ki evvelce edileblirdi, fakat kendisini! tevdi edilen tn- bir ruh Yardı ki hayatın hiç bir zelule~in-

ml Jard k 'k d" .. "1 b 1 d ha. klarında alınan ~aliimatı tanınınile te _ lebe hakkında bir t:kir edinilince bıı 'ılkı ·1•1_ den sarsılmazdı. Bana hayatını oülerek, ,pt~ga a a o sı u unu en un ar ır. d d' d b "' 
yı e ıyor u; onlar beni hiç bir kelime ra :o: ıriliniyor ve bütib mes'uliyet onla n in- ahtiyarane anlattı, hatta mutfnğını ve 

ll Türkiyenin vaziyeti 
' Şimdi, bugün Avrupanın içinde vuvar -
nandığı hu hal lc:arşısında Türkiyenin VRZi
~eti ne olacak diye düşüneniere cevab ve
.,eceğim: 

1 Türkiye, dostlukianna sadık, kendi is • 
tiklal ve hürriyetini müdafaaya katar nr-
niş tek bir vücud halinde vukuata intizar 
•tmektediT. 

Biz.. hiçbir zaman ne tahrik, ne de kom
ıularımıza tnarruz düşünüyoruz Kom§ula· 
1111ızın dil ayni hissiyatta olduklannın ha· e delillerini m~mnuniyetle görmekteyiz. 
ı eııi~e ~~~iz. Avata~ımızm mahfuziye~ 
te mılletımızın sellmetı ve zarardan '-'ÜCa -
•eeidir. Türkiye Oümhuıiveti hükumeti, 
&üyük Meclisten aldığı direktif dairesinde 
ıalı,makta, anettiğim esaslar Üze inde son 
erecede hassas bulunmakta ve gÜnÜn i -
~blanna göre tedbirlerini almaktadır. Hü
Jbnetimiz o ltannattedir ld, simdiye bdar 
ıclığı tedbirlerle, birçok vak'aların tahad-
isüne tekaddüm etmiş ve memlt-ketin 
~rlığını müdafaadan ibaret olan bu yolda 
~ırümekte kat'iyetle musır bulunma tur. 

~ Sonuna kadar vatanı müdafaa 
t Dinyanın bu kararsız vaziyetine nğ -
Ilen, memleketimiz yakın bir tehlikeye ma
lz görünmemekle ve bütün devletlerle ve 
r.ılhusus kom!Ularile iyi münasebetleri i -
1.-e hususundaki azminde herdevam bu
c.. .. lr.tadır. 
C Tiirlı::iye Cümhuriyetinin i!tiltlili:ıe ve 

tk Tatanının bütünlüğüne zarar verecek 
Edıangi bir harekete lta111 Tiirk milleti -
ra vereceği yegine cevab sı1Aha sarılmak 
li eonuna kadar vatanı müdafaa etmek 
Cıcaktır. 

amu. bu şekilde tebarüz ettirdikten 
-. Yakın,arkta aulhün bozulmasına ve 

!1. Eelaketinin buralara kadar yayılma • 
1 hiç bir zaman taraftar olınadığımıiı 
,tı.güne kadar da bu malesadla ç.alıttığ-ı-
111 bir kere da"-a tekrar etmek i terim. 
JJııııyın arkadatlarım, 

l,le :ı:annediyoru~ Jc;, hukumetinizin 
llt ettiği S!Yaset. sizin kendisine verdi • 
&ı direktife mutabtktır. Bunun öyle olup 
~dığını reyleriniz.le i2·har buyurmanızı 
1 ediyorum. ' 
irlkömerinize, iıimad ~Ö~erecek olur -
' o, çok ağır olan i'Şieı'inde daha- nef e 
=afı1mak l:uvvef ve fludreri'ni bufacal -

söylerneğe lüzom görmeden dinlediler ve tihab ederek Pari e kadar göndert'n hü _ içinde iki raftan ibaret kilerini göstererek 
hemen mühim bir rnev'idi mülakata y~tiş- kumete tevecc:üh ediyordu. • kendi yemeğini ekseriyetle kendisinin pi -
n:ıek. Üzere kendilerinden ayrılmak meı:bu- Saatler le devam eden bir geçici resmi şirdiğini söyledi. 
rıyetınde olduğumda rı bnhcıederek bahçe- hacıladı: Talebe ile birer birer görüştü m. Ben de ona Paristeki mesaimi, intıbn la -
den çık tım. Bu ge:ı:;ler kimlerdi, sonra ne Içlerinde neler vardı~ Yıldızın me~hur ha- rı mı, hele talebe ha~kındaki tee~siirlerimi 
o~du!a~, hiç bilmiyorum. Yalnı;ı: o giin ken· fivelerinden birine terciimanlık eden \'C söyledim. Uzunca bir hasbıhnl yaptık. Ay
dılerını böyle istical il~ terkedişime şnıı•nış tahsil çağını çoktan geçmiş, 1stanbulda her- nlırken beni bir öğl: yemeğine davet etti: 
o!a.ca~.l~~dır. ~irkaç gÜn sonra içlerinden kesçe tanınmış bir Ermeni genci. Teganni Odeon meydanında, tarihi bir ııöhreti olan 
bın butun rekıfleri namımı bana güzel bir tahsili için gönderilmi~ Imk ya larıntla bir pek mütevazi .bir yere: Cafe Voltaire. 
rnektab gönderdi. hüviyetini tasrih etmiye- musevi kadını. Memlekette tahsil devrele- Orada mevkile mütenasib baırit bir ye -
re k··: rini atlıyamamış, nihayet kim bilir nnsıl m ek yedik. Ben de ona bir öğle yemeğ;I 

lstıkbal hakkında şüphelerindcn, mem • tav iyelerle, himayelerle Parisin eğlence a- mukabele etmek istedim. Parisin Pai11ard, 
lckete avdet ediru:e orada kendileri için lemlerine atılmıs sek.iz on muhtelif ırklar • lanıe kabilinden mükellef bir fokantasma 
mukadder olan vaziyeti!l meskukiyet ve dan çocuklar ... Üç he1 tane hafif ümid ve- davet etmek onun izzeti nefsine dokunmnk 
müp_hemiyetinden ôyle bir doğru muhake- ren Slençten başka hemen bütün bu tal,.be demek olurdu. Ker:disini ikamet ettiğim 
me ıle, ve o nisbette güzide bir ifade !le bende azjm bir hicran doğurdu. Bu talebe Crand Hôtel'in ni!beten çok daha ucuz o
bahsediyordu ki o günün kısa mül'katına i i, daha sonraları, Umumi Harb c.sna"ın· lan Table d"hate kısmınil dawt etmek is· 
bu en mantıki bir halime vermis oldu. Av- da daha ziyade fecaat gösteren safahat ile tedim. O, bunu da fazl.-ı buldu: - Yerini 
d~timde bu mektubu mevzu ittihaz edf'ıek devam etmişti. Bu mühim meseleye müm- ben intihab edeyim; dedi. 
~ır ı:naka_le yaup ne~rettim. Öyle inanmak flcün olabilen intiz!ımı vermek ve türlü fe- Ve Place Jeanne d'Arc'da Bouillon Du
ıstenm lu onlar vatana dönünc~ şphelerin-' dııkarlıklarla yabancı diyariara gönderi - val'i istedi. Orada bulutruk, ve vemekten 
den ve korkulanndan kurtulmuş olsıınlar. len talebf'yi kendilerinden vatan icin mii • sonra Rivoli caddesinı takib ede;ek Place 
r:iğer. talebeye gelince: Bu, acıldı bir hi - fid hizmetler beklenebi!ecek surette seç - de la Concorde'a nazır Crillon oteline ka
kayedır. nıek bu son yı1larıı kadar hiç hir zaman dar görüşe görü,e yürüdük. Cavidin orada 
. Onl~nn da nezareti Paridn tanılmış şah- nıüvesser olamamıştı. olduğunu Te istikraz i11i için ktondisile bu -
sıyetlerınden Dr. Blendel namında bir zat:ı Dr. Blondel bu i!'l hitin~ bana biT öğle )u~acağımı söyledim. Bilmem ne ic;in o gir
ha~ale olunmuştu. Bıt zat gelip beni ziynrct yemeği verdi, Vt': pek 1dbarane edasile, va- rnek istemedi. Belki daha sonra bulu§mu~, 
ettı. O da talebe hak!cında maiUınat verdi. sının ilerlemiş olma!nna rağmen hala güzel görüşmüş olacakl!lr, bilmiyorum. 
Hemen b&tün talebeyi tetkik etmiş, haJlr.ri, refikasının - belki sahneden cekilmi" bir Bugün Ahmed Rızadan Ayrılırken onu 
hareketleri hakltında fikirJeT peyda etmi ti. •an'atkar - ~iya!lt':t l'ttiği sofrada Itendile - her vakitten :nyade hayranlılda takdir et
Uzun izahat verdikten sonra gülertok: -j ,.iJ,. temas etmekli'Hmc muvafık nazarile miş bulunuyordum. 
Ben ne yapabilirim) dedi; esasen bunı.ya lıalnlmııı olan m~b'uıılardan. muharrirler - Harıd Ziya ~klıril 

ISTER i NA N, 
Istanbul plaifanndan birinin gördüğü mü ıtcsn.ı rağbctten 

b"'lısedi}•orlacdı. Hem de otel lokanta, eazino veya herhanMi 
bir ıhtiyaç bakımından ateş pahasına olmasına rağmen: 

- Bir odanın fiatı 6 liradır. Lokantaaında.l iki lirsı.d:ın n~a· 
Kı çıkıl:rıaz, gnzinosuna bir uğramak ise (:0 kuruşa bakar. 

13una rağmen gördüğü müstesna rağhetin sebebini sorduk: 
- Hu!lusi bır müessesedir, senelere taksim edilmiş uzun va· 

deli bir programla çalışır. mümkün oldu.,Vı.ı kadar lükstür, 
dediler. 

-~imdi bir de resmi elde bulunan Floryayı düşününüz: 

!§tnnLulun e-n gtizel denizi ve belki bütün şarkın en giizel 
f:tı'lısuıı buradadır. Evvelce bir viraneydi. imdi Belf'diy<'r:ır. 

lıirr.nıcti1e, e!inden geldiği kadar çalışmasıle bir man.;.ıroi oldu. 

STER iNANMAl 
Büyiik bir oteli yoktur, kiraya verilebilecek küçük f'Vll"'ri 

yoktur, satılabilf•cek arsaları yoktur, bilhasıı.ı Istanbul ile va
pur ınuvaı:afası ) oktur. 

Bütün bunlard~tn başka da oraya uzun seneler için yerle~ -
mi~. program yap.ıbilir, işgüzar becerikli bir müstec:ri yoktm. 

Dükkanı, gaıinosu Teya plajı yalnız bir mevsim için k:raya 
vcrılir. E.sasen belediyenin kanunen 3 seneden uzun bir zaman 
ic;in tomlikini icı.r etmeğe hakkı da mevcud değildir. 

Gnzetr l~r. Floryn için güç müstecir bulundu. diyorlardı, 

aonra ~ördük Id bulunmuş olan müstecirlc de anlaplamnmış
l r. icar r.-;.ıkavdesinin feshine mecburiyet görülmü,t:ir. Seht
bini bilmiyoruz. fakat gelecek mevsim :çin Florya işinin r:!'a -

~ından lıallı-dilmosi lazım aeldiğine ve Lıranbul için mühim bir 
mesele olduğuna inanıyoruz, ey okuyucu sea: 

Fak:t (:ksi, s= T E ~ i N A N, 
i ST ER INANMAl 

llıyar satanlar onu mutlaka bade!"~ 
benzeterek överler, ve ismini söylemeoeıı 
sadece: 

_ Badem gibi. körpecik ı diye bağırıT• 

lar. d 
Bu yersi:r., manas'!Z utllnçtat' maa a ge_ne 

bazı kimselerin hıyarı bayıla boyıla yedık
leri halde ona ka,.~ı nankör davranarak! 
adını hakaret makamınd:ı kullandıklarını 
görürüz. . . 

Cahil, n ada n ve nobran bir ki!:"ııe ıçın: 
- Hıyar gibi adam 1 demek adet ol • 

muştur. b' . k' 
Halbuki ben bu teşbihcle öyle ır c;ır ın. 

muhakkir mana ~önnem pek. 
Hıyar gibi adam. olsa ok'l, knm_et~ dim• 

dik duran. yeşil cübbeli. okkalı. sozu soh· 
beti tatsız olmakla beraber gene ~e çe. "' 
k·ı· herhangi bir meclistt> fazlalıgını hıs• 1 ır, 1 b'l' B" 1 settirmez alelade bir mahliık o n ı ır. oy e 
adamlar da cemiyet içerisinde çoktur, ek
~risi de hayatta :nuvaffak olrnu tur. 

Hıyarın en makbulü l~tan_b~ılun ,m~!'huf 
Langa bostanlannda yetışenıdu. ) edıkult! 
marulu ne ise, Liı.ng;ı. hıyan da voch!r: O 
ho!tanlarda müsaid z~min boldugu ıçı~ ... 
d . k' Lf'ı,..oa hıyan enine boyuna gc-lı~ır. 

ır ı ·~ J l. .. . 
al-lıyar adamn ların a!lıl hıyar a lır mıışa ... 

b"hct noktaları da buradadır. Onlann da 
'- ___., ....... ü :-ıaıı JJJU• 

hitin müsaadesi nisbt-tindı-dir. 

Hasılı hıyar, abur cubur mevsimi olan 
•azın Rayri mufank lazımlarından biridir. 
Bülbiilsüz bahar ol"lladığı gibi hıyarsız da 
yaz olmaz. 

C. ~ krent ~nlM 

Ne mutlu Türküm 
diyen e 

Son hadiseler Avrupada yenı bir 
cırejim» modası yarattL irıu ufaklı 
devietler Idare şeklllerini bu yeni mo
daya uydurmak için çabalayıp darıı _ 
yor. 

Kendimizden başkalannın Işine k:ı. 
lrışnıak vazifemiz tl.mamakla beraber 
vazlyet C'lddcn nıcraklıdır. Demokra~ı. 
nin anası Fransa .:uoliere'fn Zor • 'ıkii. 
hı rlbt zor fa.şist olmağa çallŞlyor. Ro_ 
manyada ayni hareket görüldü. Bel _ 
gr.ıddan ı-elen haberler ayni bavanın 
o tarafiıuda da e.'nıe!e b!L11adı!ım 
ıösterlyor. 

Demek ki oralarda flmdiye 
,örülen idare şekli tabii değilmiş. Ya
had o §ekil normal olduğu halde siya. 
si uraretler bu yenı moclayı takib d
mete sebeb trma,tvr. 

Bütün ba hareketıerin membaını ve 
m:uıasmı ar:amalı: llakkmıız deflldir. 
Yabnz hi.di,elerden ders almak Icab 
ederse bu hareketleri şöylece tef!dr e_ 
clebUirf%: 

K.mcli karakterine, mfzacuıa uygun 
Idare ~ldlnl bulmıyan Jıer siyasi te • 
~ l(Uiden ve dışandan eseeek en 
lıanr rüıgiirla saUanmağa ma.bkôm • 
dur. Bünyesinin yetişme kabiliyetine 
göre, milli karakterine göre ve nlba -
yet idealine göre devlet sistemint kn • 
ran eemiye~er bJç bir tazyikten mü • 
teesslr olmazlar. Bunun ıtahe.oıer mls.-ı-
11 de biılz. Atatül-kün mua.sır du·Jet 
sistemleri'ne benzemekle n auealı: ınıe

deni ibUyaeonua cevab vermekle lfa. 
(le ettiRI TürkiJe Cümhuriyetı kııru • 
hışundakl bu metanet ve ı~abet save_ 
sinde esen rüzgarlara granft ıibi Çf' _ 

tın yüzünü ~evimıiş hlidı..eteri seyre
diyor. BüyÜk Türkün flt'.riyi gÖnnl'k. 
teki yüksek kudreti Türk milletine bu 
Pıı yalnız milli müdafaa cephesin _ 
elen delfl slya..'ii rejim cephesinden de 
~elik gibi nflam lJir mevkiele bmım
mak imkinııu vermiştir. Ne nıntin 
Türk üm diyen e! 

~.ula,. 



TeıgTaE, Telef 

Mareşal Peten Fransada 
diktatorınonnn il~n etti 

Alman radyosu Fransadan bahsederken: "Biz bu 
değişikliklerin samimi olduğuna kani değiliz, diyor 

SON POSTA 
1 

Ve yo berleri) 

.e~ ~e) Almanya ingiltereye taarruzu 
ikinci plana bırakmış ! Eaşvekil vaziyeti 

bir daha aydınlatb 
Yazan: Selim Ragrp Emef 

!-ondra, 12 (Hu .) V'ch 'd b'l diriliyor: susı - ı y en ı-
Fransanın y · .• . 

ınareQal p . enı reıımıne uymak üzere. 
" etaınin r· . I d b 1 natırlar 1. . . •1Yasetı a tın a u unan 

Meb'usan ve lyan medisleri, yeni par
lamento kuruluncaya kadar vazifelerine de
vam edeceklerdir. 

B ir milletin :nukadderatrnı idare ve 
onu tarihi hedeflerine isa! etmek 

\'azife ve me3uliyetini üzerinde tatıyonların 
lüzum hasrl oldukça hareket ve fnali)•etle -
rinin hesabını men<sub oldukları millete vt•r
meleri kadar tabii bir tey yoktur. Bnşve -
kil doktor Refik S ydamın d ün Büyük T\1il
let Meclisinde ııöylenıiJ olduğu nutuk ilite 
böyle bir vnzifenin ifasındnıı ibaret bulun -
muştur. E.sasen son günlerin müoevveş hR
diseleri ve bu aradıt D. N. n. •iansının 
Türk cümhuriy~tini de karıştrraralt nC"şrct
tifi vesikalar miinaııebetile böyle bir izah 
nutlcu, günün beklcn~n bir tezahürü idi. Bu 
tezahürün umumi memnuııiyt'ti mucib bir 
şekilde ve tamamen tatmink-dr bir surette 
vukubulmu, olduğunu aöyleınek yerinde -
dir. 

Mukabil ekonomik bloküs ihtimallerine karşı evvela 
Avrupayı teşkilatlandırmayı tercih ediyor, Balkanlar
daki or~uların te:rhis olunduklarını görmek istiyormuş 

tiden m .~ec ısı .ı•tıfa etmiş ve yerini 1 2 ki
rnittir. u e§ekkıl Yeni bir kabineye terket-

Millt bayram cünü olan 1-4 f eınmuzda, 
bu !lene matem tutulacakhr. Rumen Hariciye Nazırının MUnihe gitmesi muhtemel 

Yeni kabi d L 
li~ine ne e aval başvek.il munvin-
ı:ırlığ;n!eBral Weygand milli müdafaa na-
edilmişl~rdi~dr~t hariciye nazırlığına t..ı~ in 
lcalrnıştır. · arke, devlet nazırı olarak 

Almanya ve halraya hoıJ görünmelt ga
ycsile Frnnsada bu değişiklikler yapılırken, 
Alman radyosunun Fransa hakkındaki şu 
mütaleası, calibi dikkattir. 

Bükre,, 1 2 - Rayter ajansının zannet
tiğine nazaran Rom.ıınya hariciye n azın/ B. 
Manoilesco, yapılan davet Üzerine l\1ijnihe 
gidecektir. Rumen arazisinin hiçbir zaman 
Rusyaya aid olmamr, olan kısmnıın Ro
manyaya iade edilmesi için, Almanya hü
kümetinin Rusya nezdinde tetebbüaatta 
lxılunmasını taleb edeceği tahmin edilmek
tedir. 

Almanlar tarafından mülhem olup Ber
lindeki ecnebi rnuhabirler tarafından aön
dcrilen haberler İngİltereye karşı &dJ bb: 
taarruz Ihtimallerinin ikinci plana bıralul

mrş gibi olduğunu göstermektedir. Muka
bil ekonomik bloküs ihtimallerine ka'Jll Al
manya, evvela Avrupayı teşkilatiandııma
yı tercih ediyor. Askeri harekatı da, tama
men yekdiğerinden aynlmı, bulunan ild 

, Mareşal p t · . , 
tla d 1 e aın ıse, oaşvekaletten maa-' ev et r · )"'· · 
Bu SUreti c~18 hgını .de deruhte etınittir. 

Alman ra d yolU diyor ki: 
« -Fransada yapılan değişiklikler 

kat'iyen alilkadar etmez. Biz, esasen, 
deği~ikliklerin aarnimi olduğuna kani 
ğiliz. 

bizi 
bu 

de-
lesi hita e b ~m urreısi Lebrun'ün de vazi

Ma ml Pu mu, sayılabilir. 
reşa etai · · 

ınirnarn ~ın. ımzasını taşıyan Uç e-
nin devi t neş~e1~ı~~ıştir: Birincisi, kendisi
allik tir. iki~~~8 ıgın~. ~~ru.?t; ettiğine müto
dllediğ' ve uçuncusu de. mareşalın 
affedeb'·ına:z:r.ları tayin ve vazifelerinden 

Alman ordusunun zaferi, gelecek a!ır
lar için Avrupada yeni bir nizarn temin et
mi~ bulunmaktadır.n Münhasıran harici sivaseti lstihdaf eden 

ve yalnız o mevzua m~ksur kalan Başve -
kilin nutku, ihtiva ettifi esavlar itibarile, 
dört kısma aynlabilir: 

Muha:ıamatın Balkanlarda da patlama
ama miini olmak için Almanyanın elinden 
gelen her teyi yapmakta olduğunu ahval 
göstermelctedir. Avrupanın bu kısmında 
Almanlar, orduların terhiıı edildiğini ve ft
çilerin hasad için seferber edildiklerini cör
mek istemektedirler. Almanya ayni zaman
da kendi ataklarını takviye etmek nrzuiUft
dadır. Bulgaristandan 600 ziraatçi ıetir
miştir. 

dünyaya münhasrr kalacak bir iktısadt harl. 
lehine olmak üzere durdurmak i1ter cibl 
görünüyor. 

ı ecegıne .. f• . d 
birler va d b I' or ı ı are ve diğer ted-

M zel e i eceğine dairdir. 
areşa ya) .1• h 

rniyecekr ' B nız ı anı arb karan vere-
racaat ed'~·1 ukn~n için meclisin reyine mü

ı ece tır. 

Anıerilct seliri Madride gitti 

Londra, 12 (Hususl) - Amerikanın 
Fransadaki sefirl Wilyam Bulit, hükumeti
le daha kolaylıkla tema• temin edebilmek 
için, Madride ıltmi~tir. 

Bulitin ne vakit Fransaya döneceii belli 
değildir. < 

Sovyetler Slovakganın 
Rusgaga illıakını 

taleb edeceklermiş 
tondra 12 c 

tetesının A.A.) - Dally Tel~raph gv. _ llnl de sarlh bir aurette kabul etmektedir. 
Londra dlploınatık nıuharrırt yazıyor: Gene Londraya celmekte olan malQmata 

RÖtti.şrn dan alınan lllalfunat, son Münih nazaran, Soryet Rusyanın BukoTinradan 
ve ~lerinde harıcıye nazırı Kont Csaky Ruthene hududuna mühim kuvvetler nak -
üzerlnd e:~ !elekf taratlından Alınanlar ıettl~l de teeyytıd. etmektedir. SovyetJv da
emid :tın UyUk tazylkler. yapmı., oldu~u te. ima Rutenynnın Ukrn~yanın b~ cüz'ü ol -
devlet ad ektedır. Kont; Ciano da mezkilr d$nu iddia e~lerdır. Son gilnlerde Mos 
Alnıanya a.tnlarını takviye etm~tir. Mnmaflh kovanın, Slovak:yanın da Rusyaya Utihakı. 
linde Baİıt Macar ınetalibatının kabulü ha _ nı taleb edebileeetine dalr emareler mevc•ıd 

~nlıı.rcta bir harb zuhur edebllere. bulunmnktıırlır 
• 

Alman ve ltalyan 
tayyarelerinin akınları 

l llhıi tli mahfallerindea vc-?ndra, 12 (Huausi) - Alman tayya-ı Londl'1lnın sa . Y~ bl' V etmittir: 
relerı tarafından bugün İngiltere üzerinde rilen malumata attınaden te tıg reterinin 
)'apılan altınlar esnasında cem'an ll tayya- İtalyan bo~ba~dıman k ayyauya elde 
te düşürülmügtür. Akdenizde lnıılu: fılosun~k ard~ı g dyo ilc 

B ı d 1 . .... . ffalr.iyetler haıı;. ın a ra un ar an a tı tanesı, bir deniz kafile- ettıgı muval bl""' d hakikat ola-
aine yapılan h ücum esnasında iııkat ed il- neşredilen taltdanh.te ıgın d e değildir Dün, 
tnigtir. Diğer Alman tayyarelerinin de ha- rak bir kelime a .. ı n:evcu k' bask~n ya-

... Id " h · · 1 ·ı· f'l nun uzerıne se ız ura ugratı ıgı ta man edılmektcdir ngı ız ı osu . ·v• ö b' dUşman 
18 H . d b • ı . 1 h ZannedılGıgıne g re ır azıran an erı ngiltere sahilleri ü- pı mı~ dr: ... ··ı Üf ve bir avcıınız da ge-

%erinde düşüriilen Alman tayyarelerinin avcıaı u.şuru m ı ullanılma:L hala gel
aayısr 107 ye baliğ olmuştur. Bu savı <>Ün- miye jndıkten sonira .;c.d "gu AkdPniz filosu-
d " ' .. . tl Bu taatn~ıı: ar o d 
. ~ vasati beş tayyareye tekabül etmekte- mı~ r. l Şimdiye kadar Akdeniz ~-
dır. na yapı mıştlır. h kk da daha fazla tafsı-tt ı ani ki çarpışmn ar a ın .. d" d",_ 

• Y arın taarruzları k b kumandan üuune on uıı;.ten 
L lat anca aş 'Id' .1 kt d.ia ondra, 12 (A.A.) - Royter a~ansı, sonra elde edUeeeği bı ın me e 

Şimali iriAnda ingiltere_ ile birlikte 
müdataada bulunacak 

1 - Vakıalıua işaret. 
l- Geçmitıle mukayeııP, 
J - Hali hazır politlkanıız. 
4 - fsıikbalden beklediklerimb. 
Nutkun birinci kısmı günlı.ik vakıalım 

nuarı dikkate aldığı için bu parç.a üzerin
de durmak lUzumsuzdur. Çiinkü bunların 
nelerden ibaret olduklan hepiml:r:in malü-
mumuzdur. Bu münasebeth bilh .. aa kay -
dedilmesi icab eden nokta şudur: 

fnfisah etmit bir Osmanlı imparatorluğu 
ile muameleye alışmı, .z.ihni)(etlC"rin Tiirk 
cUmhuriyetine daha batkA bir rüyet zavi -
yesinden bakmaları icab eder. O i~lareye 
her hangi bir tazyik te.lr yapıudı. Fakat 
burünkü Türkiye bu kabil m•ıamelelerden 
korkınıyan bir mevcudiyettir. Bunu nnla -
nuyanlara verebilec('ği tek cevab nefretle 
bat çevirmek ve kendi yolunda yürümek -
ten ibarettir. Her türiU çapraşık politika 
hesabianndan had& olan bu memleket 
do•tluklnrına sadık kalmayı vazife bilir -
ken rüttüğü en büyük ernelin sulhU koru -
mak ve komtularile doat geçinmekten iba -
ret olduğunu ııöylemekten de zevk duy -

Fakat Sovyet Rusya, meçla.ıl bir uniUr 
olarak kalmaktadır. Her tarl\ftan beklenU
miyen hadiselerin zuhur etmesi muhtemel 
bulunduk~a. Almanya Balkan memleketle
rinden ordularını terhis etmelerini taleb e
demez. 

Romanya ile Macarİstanın münuebab 
meselesi, günün meselesini t~kil etmekte 
ise de, Münihteki B. Hitler, Kortt Clano n 
Macar nazıriarının konferansından eoDra. 
Macarlar tarafından mü<ıbet hiçbir talebin 
vaki olmaması, Romanyada vaziyetin biraa 
gevşemesine sebebiyet verınrştir. B. Hitle
rin Romanyaya biraz zaman geçirmelerini 
tavsiye ettiğine mütednir şayialın ve ıen .. 
ral Antonesconun serbest bırakılmit olma
sı, havayı daha sakin kılmağa hizmet et-
miştir. (A.A.) 

Meclis dedi ki 
Ankara, 1 2 ( A. A.) - BUyük Millet ı siyaset. Türkiye Büyük Millet Mecliainia 

Meclisi burün Şemsettin Günaltayın bat- yurdun menfaatine uygun ola-ak teabit et
lcanlığında toplanmış ve Ba~vekil Dr. R.. tiği veya edeceği siyasd olabilir. Yilbeli 
lik Saydamın siyasi vaziyet etrahoclaki ba- kararlannızı tatbik etmek ~~refi ve mea·u
hatını dinlemiştir. liyetini deruhte etmiı:ı bulunan İcra Vekfl. 

Meclis heyeti umumiyesinin aık sık efi- leri, telt bir itimad, tek bir teveccUh ara"' 
relcli ve devamlı alkışiarı ve brava sesle- lar: Türk milletinin ve onun sl\lahiyetb ve
rile kar~ı1anan bu izahatı müteakıb birçok killerinin itimadı ve teveccüh<l. ccBraTO ,.._ 
hatibler söz almışlardır. !erin. Hükumetimiz bugün bunun teyidini 

Muzaffer Gökerin beyanatı arzu ediyor. Refik Saydam hükum,.~ln i-

rı;;!daucı ~ısi'te~mıyecetı:tii. · · . 
l t doktor Refik Saydat_nın lı:ı .. bır~a.ç 

.. 'ı e •. d hülasa ettili ve Millet Mec:l ısı· 

Ali ~u~.,f~,.. .. · r.t~"fılrie~-alırk~n. 'hUkÔ- &i~~ .. l:nıırlı::d~~·d·~~~-· h;;ırlı ı~uvaffaklye• 
• · -~ soTdukıerı ed k '- - 'L vo sea e '' I 

-. · · d Türk milletinin y{ikse n-- 1 dilerim. nŞiddetli a1kıe ar,, rnetımızın e b . .. r· iönll er 

cum e ıçın e \ larını korumak ve yurdun ütun u Mümtaz Ökmenin b~yanah 
muhafaza etmek için icab eden tedbirleri Ankaı'a meb'usu Mümta.z Ökmcn de Bl4"-. ittifakla tasvib eylediği esMlar bu~ ar

d::ın Ibarettir. Bu sözleri dinlemi'· ola.n o~: 
d dü•mnaın da bunlara bır dryccegı 

tun a. "' b' k f' 
bulunmayacağı fÜphP.den l~ade ır ey ı : 

tti Ş'mdiye kadar nasıı harbt arama 
;ye r. ı d a ve bu-
dık .. bundan sonra a aramamız 

i . tahrik yapmamıza sebeb yoktur. nun çın · 
t:' k t 'stiklal ve hürriyetimizden de zerre 
kada ıfedakA.rlığa katlanmnmrz me':zuu
b:h:rolamaz. Bu, bizim milli ve ebedı kil-
lacak şianmrzdır. ı;; 

5eLbn &o.$lı.!ı Gmeç 

·-Mi·tt·e:h~~·se~i·~·····e·~kA~·;·· 
harbiye re]si Filistine 

kaçti 
Londra 12 (A.A.) _ Fili tin-Suriye hu

dudunda bulunan Daily T cles;raph ~?zete-
. . uhabiri. general Mittelhauaer ın er-

sının m . F'l' · f · ette kanı harbiye reisinın ı rstıne eo.ı suı . 
f. d' . . Suriyeden aelen ~ahıalann ıfa-ırar e ısınr, .. k 
d ı . ntfen anlntıyor: Fransız mutare e-e erıne k• 

almış olması kadar tabii. b!r ~y damıya- kUin her znmn.n oldu~u gibi bugün de Oflm• 
cağını işaret ederek demıştr f':. ·ı allka- hurivet hüklimetlnln dış slyasetinı~rt 

- Milletin yüksek mend~~\ e~ •h:diaatın veçhllf' dürüstl ne hulus Ue i7ah ~ demi,: 
dar . olanbı!~:~r b~e a~e içi~r ~ile tasaVYUr lundutunu lşaretlded~!:u;~~!adhar:r beflad1.. 
eeyrınc .. b' d ha 1 ... t·r b!UJ't'rsunuz , yet tar 
edilemezdi. Sahası hergun ır~z .. k \ hran ~ı 'zaman dünya vaziyetın ı. bu vaz! old ti 

. !emek iatidadını gösteren bii!u . ~ ı Tu kiyenln almnğıı mecbur u 
nış . asetimiz ve tedbırlerımiZ ne şısındt r tedbtrlerlnf h1lk1hn~ karşı.s~nd.a sry kadar büyük millet ve va- emniyet ve korunma beraber mütıılea etti1L 
olabılırdıJ a~l:rinin icab ettirdiği tedbi~l ... partl ve me~~:m~:in ana hatlarını tebsrtı.ll 
~: h:;~:ydo~u:":i~::::ııj~;~m~~ıü.j!~;k'",t !:~~ıtı"'-:~.~~t~~:~:;. !'!~~~= =~1 
duygusunil uy T" k" 7.ak ve yak"' hasında temayu • ~' arat ft nL. 
yasetinin icabln~ı M~lli "ş:f~, etrafında Wr hacıında hükOmetle el b\.~1~ ıh!~ı bir ftıda1l 
tarihinde arama:.<, I ·ıı t' 'ıradeslne hayet Mrin bir ın,lrııh • b 1""_. B1l 

'b' b' ı i~ o an mı e ın hep bera er a ~-
::.:b~k ~ı.:'.k ;',;y;o otm.•k kadar ~abı!',.~t ~~::;n~.:;u T:.~"'.:'uıetının. Mr:=...-.,_ 
teY olamazdı. Hüku~etı~ız :n:inıiz an- mıves1nde, hür matbuatında m UJI men: 
bir yol tutabilir ve yuksek IM . 'b ed., d'ldl HOOı::Ometin tuttuğu yolun, m teabl 
cak bu mahiyette olankarat an tasvı rt tİn mlllt bakanın ırot•t zaruret "!. ..... .. 

an • dlldU olan tek vatan ... _ ... ... bilil~di. 'b .. lerine devam ederek Türk ml).. olduıtunda ltere:t. hükümet.çe, Part lee, Myftlt 
atı soz .. ve her !~eye ral- madı Bu s yas • ı et Türk mlDetln11l 

Jetinin .hı;r ~~~~den o::hfuziyetin~ aııık ol- Millet Meclisince ve n ~n~tr tasvibe muhaı 
me~ mıllı. ha i~~;·~çin bir sır olmadıl!nı lliivült ,uuruncabl~~ı":ıvaset kel\menln t~m 
~~.~n~it~ti:in sulh içinde, refah~nı, mıllt oldu Vf'tlb~~~~:ııe Tlırk mllletlnin -.m~ sl-4 

ur kt !.ı)lşka hır ar:ıruau ve şam n b ·vn.~tln tek ...... a inkişafını ternin etme en Lasrnda kot- yMetb oldu. Cünku u sı hll Tn-t mme-
d v ve macera ar"' t k"l Türki ·e ve r ıu 

bulunma ıgını lT d·V· . bilhassa kayded ... noktuı mlls a ı 1 Dl.\n bu ka.ran bir 
madığının da >ı ın ıgını ti dava~ idi «Al~ arı~ hAdtaelerf'ft 

Bclfııst 12 (A.A.) - şı ...... ftı·ı Irlanda ba• - k n-ere vermiıl olduğu kvara. memleket!-
......... ., me = k tt•ğ·n · beyan et vekut Lord Cralgavon, Yapnuş oldu~u mu - mlzin de ta.ınıı.men iştira e ~n~nı harb gny= 

sinden sonra, kaymakam olan mez -~r za-
b't. Filistine gönüllü ve malzeme geçırrnek 
.. ' b' lan ha:Lır!amak için nmlr ulmıt· uzere ır P d' ·x.· n 

rek demi~tir ki~ h . bir taamızdan k~ v\cdıın huzurlle aırnıştı~l b~ı:;;,n daha ıetltllı: 
- '-:-:ta~ı er angı bütün mUdafaa '" her <:~ inkl.şaflarını rtt\rlhe kı\ı-.1 m811'111 

ruma k ıçın d~af ~~enlmnk ve yurdu eld• ettikten aqnra m lllete v~ vicdan huzurDe tnl 
emniyet te ır en;.• dı ında bımkmala adamlar ~ıfatile v~ nynr r verlyorn~ Ar -
geldiği ka.dar .;.~ k ııCümhuriyeti hüköm ... isab~tll yold!l devtıma nk~:r'kf'.s!n bUmMI 1&
ç~l~şmak, ~~e k ~;tirmek mecburiyerinde kada•lar, dost. d~~e favda olıın bir ha-

azzam blr beyanatta şunıan söylemiştir· mektlr Şimall Irlanda deTlet 
Memleketin eınnlyetini t.emin etmek. için reUerfudcn sartınuar ederek hayalt ." mc~-

' en Iyi hareket, faal bir aakert birli~i temin tur bir bitaranıla Utıca etme~.~ :ı:~ nı. 
edecek tedbirlerin alınmıısıdır Yani §imall yeti yoktur. Şimall Irlanda., Buy n -
Irianda bltaran~ını terkederek BüyÜ:ıc Brl- yanın sol cenahını düşman hücumuna ma
ıtanya ilnparatorıu~un harbe devam et; - ruz bırakma~a hiçbir zaman alet olamaz. 

Amerika Martinikle bir ingiliz- Fransız deniz 
muharebesinin önüne geçmiye çahştyor 

Vaşlngton 12 (A.A.) _ Martinique cıvarın".ln blr Fransız - g ız .. • e . İn u· denl.z harekatına ma-
n1 olmale üzere bir tedblr dü§ünülmektedlr. B Cordell Hull'un dün altşam mudahal 

1 
-

derek blr sureti hA.l derpiş ett~ı bUdirllınektedlr. Varılo.enk ltllft.fın Fransızların gemı İ 
lertnı Mart.lnique'te muhafaza etmeleri veyahud bitaraf bir Umanda tecrld edilme er 
Yolunda olacatıı ümid edUmektedir. 

• • 
sıparış etti 

Zonguldak- Koz/u demiryolu 
) - Zonguldak - Kozlu demiryolu lllft ...... _ .. 

Pı• ı'hzar t>dip de tev ı ettıKı zama 
tır. anı ı . ·ı b" l'kt 1 Mlttelhauser naılterc ı e ır ı • 
genera d·•· - d dön -mücadele etmek için ver ıgı soz en. 

il bulunuyordu. Kaymakam tevkıf e~i-
ml tk Şamda kalabend edildı. Dostları~• 
ere ff k 1 e bır habere etmeğe muva a 9 mut .. v 

mu k U tü Call'i nöbetçiyi çagırarak 
gUn a şam 1 k cJ' • e 
d ·x. bir zabite verilmek üzere erı ısın 
ı•er . N"'b · · gaybu -h. la tevdi ~tmıt- o etçının 
ır pusu · d k l 

betlnden istift•qe ederek odası n aff v~ İ e 
kapısından gizlice çıkmağa m~va •. o -

Sokakta kendisini beklıyen bır oto-rout ve I .. 
mobile binerek hududa ıe mtş~ 

Ticaret Vekili 

tının ta~a .u • hedefler bunlardır. nm gelen, bilmPl r nuzda ~barllz etttnne. • 
bulundugu sıyası .. . izin siyaseti ta- ldkatl yiihek huzuru. 

Arkadatlar, hukUıne~~m 'htir Zat• mf' m~adPnloz:i dllt-rım • d m ectere• 
mamen bu hedeflere rnute~eceı . : ...... Mt\mtaz Ökmen sözlerine eva k• 
Türkiye Cürnhuriyı:~. dışı sdıyab~n~n Bu .l- TÜr't milleti için tızerinde yae~dı~ı ,:: .. 

d b · takib ettıgı yo a u u • u~.- • b topraklar üzer!n e 
ler en en d füi bir siyasetidir. n., ltır kadar. u k ddesUr Bu delt\tlll• 
yaııet tamamen ~e a . leyhine ıiıüte'YM- ulv1 preruıipler de mu a dil TÜrk mmettnla 
b . h 'le hiç kımsenın a . 1....ı_ ·pıerln b:ıı:ın 4 ır ve .;~ı hdt ükellefiyetlerım un havat! pn!n$ı . ı kabul etmlyell tra • 
cih degıldir ve a m Türk dostluiu- aıüa tMtf ve ml\dah:ı.c ft tll\ve ~t._ 
bütün icabiarına uygundur. h nu temin .... ve hAkimiveli gel!r. dem!ş tt~ tek mtmee -

.. it olaniann ve u ll 1 ele ve hO.kimıve rtnl. 
na g~venml . hakikati böyle bilmeal - tır: eBu ra MPCllsldfr. Ml11et. Vetme 
rnek ıstiyen erın sUi T. B. M '-daı~lnrını mmetıa 

d ..... i el- _. ftltilleri ıcra ar ..... zım ır. . . de tasvlb ~ttıgın z mm.... . 'k: am·ak kendllert se • 
Manisa 12 (A.A.) - ~~hrimizde bu- Arkadaolar, ~azın ldu" ka.dar bugün de mPnhtfltlerfne uya~ tirirler Bu Irade ft ~ 

Junmakta olan Ticaret Vekıl.ı buc{in Ban- yaset budur .... Dun o i :'et budur. cıBravo çerler, kendileri d~ tş tarlkÔe de olsa her -
bt doğru buldugumuz s Y hA.kim~t.(' velev ma 'lt tesir " mL dırma ekspresile hareket etmış ve asyon- sesleri, alkıolar.» aMb hnngl 'bt,. hrnftnn vMd olaea ve m'I.DddM 

da te§ yi edilmittir. Ali Rana Tarbanı?. b~y . u _ d n half" •.ıııı """hüslerinl en aziz vüz ~llkti .,_ 
---------- E .. ni reısını takıben "'ur veoılmı'l b\r teca ı 

V k•ı• h • i de Hariciye ncum~ elsi Ali Rana haklanmızg tl kıırcıılnn~ ırAlk1111&T• B • 
Maarif e ı ı şe rım z rl suye gelen rnüsta~~-~t:ubul~nmuııtur: der ve bum~~er~~ıt~eunı Ti)rk mmettnm 

• lta.ra 12 <Hususil _ Maarif Vetlll Ha. TarhaM~t~e:yarkadaşlar TUrkiye Cüb~: :~~lt ~~~Pt Meclt.cılnin muhabb:\ ~:; :Aıt Yücel bu akşa.mki t.renle İatanbula - . . vasıflarından m ld ~u tçln is başmda u u. 
huriyeti eiyasetdnın M:~terem Ba,vekillmi- dım h:z o v~ıflnn sadece yabancılara mtL 

hanket etmJtt.l.r. de açı~ olması aırite beklenen ve itimadla tut~ca ı~ım adamlan.ki bu memlekette de. 
Sofya elçimiz Ankarada :l~ ı::~:i,:;!~atıan son ~adiset.er bui-:!:~ ~~:J~ btr politika ndamı teı~c bir~~ 

n umiyeyi tenvır ebnıt u u (Devamı 'J ııo1 say 
12 <Bususn - Sofya. el9lmJz Şevki de efCk~.~:-m. t hllkBmetinin taltib -ttlll 

A.DDra ,_,...._ yor Ulllllunye , • ••••••••••••••••••• 

AAhil1ılıı. se ..... -. · 
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P O S T A 

4 Sayfa 

ehir &aber e 
Halk ekmegi ç1kanlmas1 hakkindaki 

karar belediyeye tebliO edildl 

Bir ebe vefala sebebiyet 
vermek suçundan 
muhakeme edildi 

1 nci Ağırceza mahkemesinde görülen 
y . eşnide sert buğday miktarı % 10 nisbetinde a~th- :r::7~f~:.a sebebiyet davası, son saf~aya 

en ı ç fi kal•t . tib ·ı e fark ümid edilmıyor Hadisenin IUçlusu Nigar ieminde bır e-nlacağından . at ve I e l arı bedir. Nigar, iddia olunduğuna göre ~e:yoğ-
da iken mevgul olunur, ekmek çeşnisine ka- lunda Sürpik adında bir kadının gayrı n;~

latanbulda halk ekmeği adı altında a~ daı: ~çı'rdi.X.i safahat takib edilirse e~~ ru olan üç aylık çocuğunu du§Ürlmek ıç:" 
gaıi fiat üzerinden tei ekmek s~k~nla~~ .. - ~ I H Ik kmegı müdahalede bulunmuştur. Fakat, bu mu-
haberi• ala· kadarlan memnun etmiştır. V ıla- bir neticeye varılmıt o ur. a e kl ı' dahale sonunda rahim delinmiş ve kadın 

ı ka kalite itibarile mevcud ekmekten far ı o • b d 
yete gelen bu huaustııki Vekiıletin_ r~rı madı:7. ~'bi fiat itibarile de farklı olmıya- feci bir ~ekilde ölmüştür. Suçlu .e e .e. 
d ün akşam seç vakit BelediYl!ye gondenl- .,.. •· . h lk k V •• daha u- müdahale neticesi tedbirsi:ı:lik ve dıkkat.sız-
diği için Belediye tamfından hazırl~ b~ş- cak, yeni t~kık~: a e megını likle vefnta sebeb olmaktan, Ağırcezaya 
la t Meveud elauek çeşnıaı yuz~ cuza ma e ece tiT.J) b' · sevkedi1miştir. 
d hlm~~r~r •ert buğdayı ihtiva etmekt&: Ekmek yapıcılar ~emiyeti azasından ırı Dünkü cdsede mütaleasını serdcd-«;-n 

lad } göıe yüzde eni sert buğdayı ter- §Unları töylemeketdtH mu"dde'ıumumı· Feridun Bagana, ııuco,u delil-
o ugun ~-~, k ·~ -· · · · l •- bul Be· k 
k'bl' halk ekıneVinin rengi ve glt;üü~ uvve~ - Halk ekmeil çeıınısının s ..... nv· . 1erle sabit görmüş ve ebe Nigann ceza . a-ı b~~nkü elernekten farklı olmıycu:aktır. . lediyesi tarafından tec~he edilc~eı;ını, pı: nununun 455 nci madde!ine göre, teczıye 

Alukadarlar Yeldiletin vilayete . trumnı tirileceğmi duyduk. Eger Bele.dıye ~:ı .1r edilm~ini istemiştir. 
• etti'ai tck.ilde hareket edildiği ta.kdıt~e. ek- hrıncılann eline h. ırakır. kend'. ':esaıt!. !. e d f d k almak 

... 1-L!L - ka-- 1 B butun Suçlu ise. mii a aasm a c;ocu ;;.;0 daha ucuz Eiatla satı w;lıtecegı yapmazsa Iyi netice a amaz. ızım B _ı_ k 
:'a:•tini beslemektedirler. U:znn ıuiiddct ek- temennimiz halk ekmeği hazırla~ırker: . e- iddiasını reddeoc:re ! 

rnek işi ile i~tigal etmiş olan bir fırıncı §Un- lediyenin çok titiz hareket etmenı ve ·~ fı- cc- Ben sadece, hastadaki kan· durdur-
lan söylemektedir: . • nncılnnn eline bırakmamasıdır.>> ·v· mak için. tampon yaptım» demi tir. 

_. _ Ekmek fiatlarını ucuzintmak _ıçın ~- Bu huawıta malfunatına. mü~.~~~ ettıgı- Muhakt'mc, karar tdhimi iÇn, ~ka 
ı lediye buğdayı T opmk Mahsullerı Ofi .. ın- miz. Belediye lktısad İ.şle.n Muduru Saffet güne bırakılmıştrr. 

den değimıenlere geldikten sonra ele al- tc lunlan aöylemektediı: ---------
~ ma:kta ve çepıi üzerinde çah~makt~dd. B' bu husuata henüz. tebligat yok Sovyet ve Rumen vap rları 
1 

Halbuki ho i§e buğday m~sta~ts~ltn elırı_ e tur-En ~:ı zamanda halk ekmeğini tec:rii- eeferlere başladılar 
ilc ba iamalı idi. Vekaletin vı ayete gon- • bil de Ukadarlara mali'ımat - t 
ı en-·~ . bu esası ihtiva e•tiği için be ede ec ve a . Limanımızda.ki faalh·et yavaş yav~ ar -dc:_rdrgı tam:ndedir. Buğday ile harman- verebilecek vaz.iycttcyız.>ı maktadır. Rus gemılerl m_untıı.zaman Ilmn. -

·, mı;:hm ve Y • • • • d k nımıza geldikl~l g"bf, dunden ftibaren de ~ M ·f t satış listelen ısır sıgara ateşın en çı an Romanya ile den·z seferten yf'nfaen bn~ -
1 anl a ura d b • ev yandı l:ımıstır. Bu ımretle Karndenizle harbden ev-
t hazırlandı yangın a ır vel yapılan deniz münasebatı no.."lnal şek -
t d Ka;ta1da Küçükyalı caddesinde Mehme- linl b~ olmaktadır. 

Fiat mürakabe komi!yonunuı: bir m~ - de aid ahtab evde dün yangın çık~ı~ -:'e Dün limanrmıza SO>'Yet bandıralı Jenn Je-
dettenb ri tesbitile mqgul o'klugu :manı~a- kısa bir zamanda da büyüyerek evm ~~ aures vapın: le R .. n bandıralı Re~ Ka. 
tura satış fiatlan ikmal e~ilmiş ve her cm- d ki qyalarla birlikte tamamen yanm~ıle rol va.pur1an elmi.s~. Her 1kl va;pur yol -
sin satıJ fiatmı gösteren ~:teler hasılmı~~ .:na ermigtir. cuda.n b:ı.Uıi e:ıntJ::ıt .~iye <!e ge~mq ~k 

1 Bugün tasdik muamelesının. tama.~lanm Ya ılan tahkikata göre, yangına dı§ar- dil:. Rtctl Knrol dun geee mal yu!Wv ·: 
ı aına çafıııılan bu listelerden bırej nush~ m~~ d :Ve atılan yanık bir sigaranın sebebi- Köıitent".eye fuuek:e etm' ili. Ru.s va.puru m.tl 

nifatura satan mağazalarda ha km gore ı- ,:~ verdiği anlaşılmıttır. JÜ. ·l'~Tek b . hareket e.d~-
leceği yerlere asılacaktır. Z b t Osküdar müddeiumumiliği Ro~nyn ilf" >a;>ıla.ca.lt den z referlerl t-.er 

Listelerdeki fiatlar malların azami satıt a ı h" J~ . trafında tahkikata devam hafta ~un+ ..... n tev m ed~ek ve bu !tt.. 
ı fiatlan olduğundan, bundan fazla fiat ta- yangıkn di~ lıııesı e rctle e.ga naklı;ı;·2;.•ı lnlhtasız ya,p:!:u:nk.t•r. 

ı· k ki dil k tır etme te r er. 
1 lebkri ihtiki\r te a e ı ece · la 1 B dan başka Alemdarda Haaliahmer 

1 

Bu fiatlcu 1 O Haziran tatilili hl~ı§ : a cadd:~inde 18 -.a.yılı Ruime aid clükkiınla, Bir dolandıncılık suçlusu yakala-
Avru~a .. hanünd'rbinin z.uh~ru ak~=ıda~m~~~ Be "ktaşta Mehmed n Haıid·ad~r~~da~ iki narak Tevkifhaneye gönderildi 
lar gozo e tutu ~ hsın mü11tecir bulunduldan Gurc:! ınne- :.ılüelıt m.ah-
HM ne kadar tesbit edile~ fiatln: ha:?kd~ !:.sının kıılık ıpak.ine danesinde~ elektrik· Muhtelif s=~~~:ı:an Nıh:ıbt't 
eV'ftlki fiatiara nazamn bır: hay lı . yu s. lerin kontak yapması yüzünden yang,ıo çık- kernelerde . . . . de~ 
la ele. Akdenizle münakalunn ke31lm~sm- h ikisi de itfaiye tarafından de:fıal Nıhabetyan ~sm!nde bitı, bi~: .. l--.i•. 

en aonrald fiatlardan yüzde 20-2S .~ be- ~fl·,_:!: - ... .. J- -:"-.-.-.,.t· ·~-nnhtrn:!lr ı:tini itır . .t:1 ı:. *ne:aı gunu aıc~amına kadar ffat muraka- kadroau hazırlandı kum mabkemeJ t.emylzce de tasdik olundu. 
be komisyonun. bildirmiş olac.ak.lardır. Maarif ldar~ l.tanbul ille tedri~:ıt öğ-- ğund~nk maz~un za.bıtnca _:.ranmnğa b:lı:]nn-

Komis~on ilerd~ _ç~id n~nlığı gibi: ret~enlerinin yeni yıl kadros:u~u hazır:la- ~· n nt dun bir tcsadune y::ı.kal:ırunı.ş _ 
Iddiılları onlcmdı:: JÇJn btı tedbin alın~ bu- maga batlamıştır. Istanbul vrldyeti emrine 
hmmalctadır. Yeriimiş 100 öğretmen açılacak rr.iinhaUe

re tayinleri için ara beklemektedir. Ayrıca 
400 öğretmen de aıhbi. ailevi durumları ve 
mektebleJinjn oturchıklan semtfere aykm 

• telmesi dolayısı1e naltillerini istemişleTÖIT • 
Mahmud~ Kefcl.l hanmda elbisect - Oğretmenlerin bu nakil müracaatları teddk ' lik }'Çan Yato Roso, dün köprüden geçer- edilmektedir. Bu yı], yatnız nakir1erine 

Bir elbiaedye köprü üstünde 
otomobil çarptı • 

Arasıra Mllyede muhtelll kiımelerin Iş _ 
lerinf takib eden Niha~et, dün gene bır Iş 
Için adlfyeye ge~ ve korfdorlıırda do!tı • 
tırlren, tanınarak polis taratmdan tutulmuş
tur. Maznun, hakkmd~Ja bfrkmün Infazı i . 
çin, 1andıtrll'Ulvn teslim edllerek, teY1t.lha • 
neye gönderilmtşt.fr. 

rı ten lfehmed!n lda.re.l'ndeki tecrübe p!Akalı lcat'i zaruret hasıl olan öğretmenler nakle
~ otomobilin ~Ile vücudünün mütead- dileeektir. 
cı 4Jd )'el'lerindcn ll# ır surette yaralanmışt..ır. Yeni kadro Ağustosun ilk· haftasında 
1 Yaralı Cerr:ıhpa.şa ha.stanuine kaldırılmJ4. hazırlanarak tasdik içm Maarif Vekaletine 
t IOför yaktılanara.k hakkında takibata beş - gönderilecek ve 1 5 EyfA !den itibaren yeni 

lıa.rı:lıi:Jıtt, kadro tatbik edilecekti7. 

ı 

Yedek parça darlığı arth 
~ Bazı firmaların elinde vaziyeti bir hayli müddet idare 

edecek stok bulunduğu iddia ediliyor • 

~_sheı·lik işleri: 

316 : 335 nakliye sınıfı çağırılıyor 
Fatih A!Iterlik Ştrbeslnden: 

ı - Şimdiye kadar hiç askerlik etmemiş 
eezalı cezasn ve iecen celbde sevk artığı bı_ 
m kılan 316-335 C dahiD dotumlu 'nakli e) 
mnıfına mensub erat askere sevkedilecek _ 
tır. 

2- Şubede lçtlma giinti 18/7;94{) Perşembe 
sabah saat 9 dur. Tayin olunan günde mii. 
kelletle.rin şu'bede hıizlr bulUllJll8ları ııtın 
olunur. 

: Otomobil. otobüs illetenler yedek paı- ı çası kalınıyan bazı markalı e~ki otomobil- ··~···· .. •••••••••••••••••••·-··· .. ···-··•·•••••··•••••• .. •• 
r ç• ve lilstik darlığ, yüzünd:en büyük m~ ler yülsek Hatlarla alınarak tökiilmekte ve ( Küçük haberrer ) 
.) külit çekmekte ellainde yedek parça bu- içindeki edevat pazça parça aatılarak oto~ _ _ 

ı lunan bazı kimseler bunları yüksek fil\tla mo bilin alı§ fiatının birkaç misli kar temin 1\fııearf:rt.a.nln tfuarettmfz _ :ıı.tacarL-ır deri 
Atmalı: için parça ve malzeme mevc.ud ol .. edilmektedir. Bu tekilde .of50 liraya alınan sanayffnde ktıllanmali: üzere pa.Jarnut hiıUı 

•IDaclıiını ileri aünnektedirkr. Bu sebcble. bir otomobilden 1200 liralık yedek parça snsı almakta devam etmektedirler Dftn d; 
jpiy.eda motö .. lü nakil vasıtaLarı parça ve .atılmıştır. bu memJekete 5(} bin k!lo 11750 li~hk pnln-
\ malzı:mderinin muayyen bir fiatı yoktuı Şehirde çalıpnakta olan ı 0-46 taksiden mut hüJMnsı gonderiim!~tJr. 

Ye alelumum a~aıi normal fiatiann yüzde lcemr azaını muhtelif parçaTarını değiştir- Maearlann Jclertng bakiyesi hesnblannd 
l'JÜZ yirmi faztasile tıı: yapılmaktadır. me:k meeburiyetinde bulunmakta ve bun- 842 bin liralık matlfiblan oldu~nndan bun: ~~~~ Alikadarlar bazı firmalann elinde pi- lara istenilen yüksek f"mdar Y'iiziinden par- Jtap:ıtmnnsı için .M:ıcarlann deri ve mensu. 

auıdalô darhiı tamamile k.ar,ılıyacak -.e çalann yenilenmderi kabil olamamaktadır. cnt fptfdai maddeleri a.l'malan beklPnmek 
aziyeti bir hayli müddet idare ~deı:ek Yedelc parça darlığı yüzönden piyasada tcdir. Bn takdirde .MncnristanJa kler·ng ııe • 

1tol: parça bulunduğunu iddia etmekte- çalı n tabiler hergün hira ikişer garajla- sn.bı d~hn Iyi işiiyebilecek ve lm m~ekc~ 
' dider. ra çekilmekte olup otobü~ler de aeferlerini ten fthaJ fmkftnları n.rtaeaktır 
c Da:Iı'k. yüzünden .. memlekette yeni ais- ann_sız. Y•pamzımalı::~a~ırl~: AJcdmfzdekl gemtlerfmi-z _: A.kden!zdekl 
ı:em bir tıcaret btı~ go ermiştir; yedek par- l.itstılc fiatları da ıki m lı a.rMuştır. ş!Ieblerimfzden fiçilniin llmannnıza dönme _ 

ı B sinden sonra Barselonda kalan Mete ve De-Pazar Ola Hasan ey Divor ki : mır şueblt'rinm avdct et.meıeri rçin de t~n-
1 dilerine tebligat yap.ılmı~tır. Bunlardan Mc_ 

tenin ihnreket ett~i ö~re.nflmiştir. Vapurun 
önümüzdeki h=ıtta !çerisinde llmanımıza gel_ 
meo;t beklenmektedir. c • 

Temmuz 13 

Sthhat ve içtimat Muavenet Vekaletinden: 
Talebe Yurduna alınacak talcbenln ta.bul fartları §Ulllardır: 

Bu yıl, ı,eyU Tıb . . . Tam devrell llselerden veya. lise derecesinde olduğu ~n
ı - a) F. K. B. s~ıfı ıçı~. kteblerdcn pcltlyl ve iyt derecede mezun olm~. ol~n

rtl Vekfıletince tasdık edllml§ me 

luk imtihanlarmı ve~iş. olmak; ,.5 sınırı iyi dereec ne ge!WJillf, yabancı dil ve asker. 
b) Di~er IUllfia.r ~.ın. Bulund..-.u • 

Uk: lınti.ha.nlarını verıııUI olmak. t amlamış olduğu halde 30 Eylül 1940 tan'hine ka. 
2 - ıstelt11lerin, biltün evrakınİ t~m 1 Muııvenct Vekr.letine müracaat etmeleri, ve di

dar do~udan öo~ruya Bıhhat ve ç rı:eı i 13zımdır 
lekçelerinde aa.blt ve aarih adres ve tiarıe~alz olan .(75) taleeenin tabul muaınele~~rl, 

3 - isteldUerden e~rakı tam ve fal' nu mnrnsı üzerinden derhal yapılacaktır. U -
müracaat tarihine gere alacakları ~ra Yard lrndmstmda yt!r açıldığı tnk<Hrde, mürnca.. 
niversite ilanal imtihanları nettcestn e artıari haiZ ol::ınlar, yine müracaat ma. na -
at ttmiş olanlar ara.sından evrakı tam ve § 

marası gözeUlerek alınacaklardır. 

oönderDecek evrak ~ııı:dır: ld$nU bUdiren nüfus h\iviyet cüzdanı aslı. 
A - TÜrkiye Cümhurlyetı tebaa.mıdıın :.'\n!nnnı tmnamen bitirdlklen halde ~ha -
B - Mekteob ~ahadetn.amesin!'n a.slı (1~ olanlar mekteb müdürlüı;ünden -ayni ıı:!\~ 

detnaıneferlnln tasdik nuramele$1 secı fotoğranı ve resını mühürlü bir vemka..W'lnt 
manda mezuniyet derece.c;lnf de gO.Steı'en-

gönderec:ek.lertHr.) halU polis idaı-esinden alınmı~ hüsntihal vn. -c _ Okudukları meırtebleröen -.eya ma 

rR.k.asl. he et'nden basılmış örne~ine uygun ve üstüne!!! 
D - Mütehassuları t.am bir ha.at.ııne :u ı<Btl r'apOt.U hastane baştabibliklerl r.arflıya. 

tasclikli fototrafı bulunan blr sıbha\ rı.po~cb fihürlü zarf hallnde olarak gönderile-
rak üstünü mühilrUyecek ve t.st.e.ıdl tara n m 

ccktlr.) . Erzurum Diyarbakır Haydnrp3 ~a Nümunc hnstnnc. 
~u muayeneler Ankara, SıvM, • K a Ad,ana Samsun memleket h:ıst:ı. -

ıcrt; İsta.nbul Qocuk. hastane.!.!, İzmir. :~~:·edi~~~k tçfn b~ hastanelerin bulandıığu 
nelerinde yapllscak vtl~~raır~~aı:e~;;, :Müdürltiklerlne Istekliler bizzat müracaat cde· 
vllfıyetlerln Bıhhat Te 9 ma 

ceklerdlr. . . U blr taahbfid senedi (bu sened is -
i: - Örneti qa~da gösterilen~:~=~~k~~~;::~~ ve alt.l, örneğinde görüldü"ü vechile, 

tekli tarafından aynen tanzim tamamen yazıla.rak imzalanacaktır) 
kefili taratından keza aynen vre•~arı {cepheden alınmış ve ince k.fi.ğıda basıln:ııl.ş o!a

F _ 4.5XI5 boyunda altı tane 0""'6• 

ca.k.} nlar dda okumıya ve ileride mecburi hizmeUer·· i 
4 - Yll.11a.ı:ı 22 yiı g~ıtrn buluna • ~ması olanlar evliler kabul edilmezler. 

..,...~zva engel olacak blr ha.stalı~ vey.ı. ~n- In ın Vekftlefçe alındığı ndreslcrinc bildi-
~-- • .. dero'l'l-f dUekı:e ve v=u.n r 

5 - Istekinerin gon ~ dlltl l de gere adreslerine ayrıca bildirflecektir. 
ri!Cceği glbl Iı::abul edlUp edUme ~r . ÖRl-""G-İ 

TAAHHÜD SENEDI """ 
g1 bir Tıb Fakftltesindm tabib ola -

I.eyli Tıb Talef:ıc Yurduna kabal ec!fli!Teb' ~k 'hP.Thdadnıı geçirdi~ zamanın (ta tiller de eTa. 
0.~0 yrlı kanun muci ıtıce yın .,__ ·· 

rak çıkt•l'rımda.. 2 v sa '\dd tl Sıhhat -.·p iı:tımaı Mu.avenet Vekftletinin lıu.um ro -
hm üı;te lkl.lt kıtdar bir mt e e t ~· vcyıı mna""'en müddetl bitilmeden 

bi ı ifa31Dl kabul e me n "cl rcee~ mahallerde zme b<>nim lcln sarfolunan paranın iki katını o c -
hizmeti terk:eylediıtim ta.kdir~e Yut~ sıhhl sebebler dı~mdn Fnkültcdcn dalmt ola!ak 
meyi; ve tıb tahsilini terkett~iın ve~en az bir müddet kalarak yurdu terkey1edı ım 
çıkarıldığım, p.hud Yurdda bı; ~Sene ar'l.vı tamamen ödemeyi. ve bn taahhüd senedi 
takdirde benim için sarfedllmı~ ola~ r "de'llek mecburlyetindc oldu1Fum tarihten ıtı_ 
muclbince benden Istenecek parnlar ç n ol .. ft_ ılun diğer cezai hfıkfunlerlnin de h:ık-

...A •• t.iU:mesUt1 ve ıooo yı ı ........ u baren % fatr , .. m -
kırnda ta tkin! kabul Te taahbt\d eylerlm. Sarib ikamf"tgii.'h adrt'sl 

ın bu 'taabhüdname m·ıeiblnce öde. 
,__...A .. _..._..., ~ h :vl'feti r-:ınh olan ..... ......... k - e bu"tün tahsil Yn&<.U""""' -....= w ..,ı 1 ı üç. yüz lira olma uzer 

tn"' u:.eeburiyetinrle bulundulu her ders .1 .. ı ı; .~demek mec_lT.ıriyetl hasıl olduğu takdir-
~cdrl' ~tn cPm.'ım 1800 Uraya, n kl ta u u o ile blrllkte müt.esclsil kC-

n:"' d yı fa.lzlle bcr2 N. borc1u ........... ·•·· aaoo l'.n:ra ka ar para • 
de r~ter· .. JI:.:!j,te.selsU bol'Çlu .ıfaUle ödeyeccğim. fU -ve mı.o:;o. ..... 

Ketilin Drl1l acırest (58%4) 

Nafıa Vekaletinden: 
...,,_,10_,._ ~ ...... ıo. .... ı.· • . - -~ ...... .ı.t.)c.t.ıuı :.wanna karşı müdafnnsı iç:tn -yıı.. 

pılacak rıhtım duvan ~aatı k~if bedeli (328.6!12} lira (78) kuru.ştur. 
2 - Eksiitme 11!:1940 tarihiDe ra.nlıynn Perşembe gfinü saaı 15 de Nafin Vekfıletı 

Bu İşleri relslifl :m e~mm~ koml.!yonu od8.mlda kapalı zarf u.snlDe yapılac:ıktır. 
3 - İsteklller, ekslltme ~artnamesl, mukavele projesi, bayındırlık 'şleri genel ~artna

mesl, fennl prtname ve pcojele.ri 16 lira 43 kuruş mukabDinde su işleri reisll~lnden a!a
blllrler. 

4 - Eksiltıneye girebilmek Için istekinerin (16.897) lira (71} kuruşluk mnvakkat te
minat verme& Te ekslltmenin yapılaca~ı günden en az sekiz gün evvel ellerinde bu. 
lunan veslkıılarla birlikte bir dDekçe ilc N:ı!'ıa VekiUetine müracaat ederek bu Jşe mnhstr.! 
olmak fizere Te.sfka almaları ve bu vcslkayı Ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde ve.srta talebinde buhınnnyanlnr eksiltıneye iştirak edemezler. 
ıı - isteklllerfn tekllf mektuplannı 1kit:ıcı maddede yazılı saatten bir saat evveline 

kadar su !4IerJ relsli~ne matbuz mnkabUfnde vermeleri lAzımdır. 
Postada oia.n cecikmeler lı::abuı edilmez. (3457) (5766) 

Istanbul da: Liseler Alım Satım Komisyonu 
liğin den: 

Ciml Be her fJıa tı 

Kr. a. 

Tilvan en M. JL Tonu 1300 
Krlple M. K. Tonu 1700 

Toz şeker 37,50 
Kesme §eker ~ı 

Mikdnn 

1000 Ton ) 
&60 Ton ) 

) 

86500 Kılo ) 
23000 Kilo ) 

İlk temfnatı 

Lira K. 

2652 

31~ 25 

Eblltmenin 
yapılacağı 

gün ve saat 

1917/!140 Cumıı. 
gfinü saat 16, 
15 de. 

• 15, 45 

Reis· 

Şartnams 

bcdt' i 
Kr. 

177 1 

210 

-KomifıYonumma. batıı Galataaa.ray, Haydar:paşa, Kandllll. Kabntaş, Erenkoy ve 
Qamlıca liselerinin l!KO man yılı 1hliynçlan olan yukanda yazılı yiyecek ve yakncak _ 
ları kapalı zarf usullle cıltıilltmcye konmuştur. Bu hususa. nid gerekli durum yukarıya. 
çıkarılmıştır. 

Ekıütme İatanbul Beyotlu İstllı::Ul caddesi No. 349 da I.Jseler Alım satım komlsyo _ 
nunca l'&Pılacaktu. 

İst.ekliler UHO yllı Ticaret odası vesikası ve flk teminat makbuzlle teklif varahalarını 
havi kap:U.ı sa.rnannı yukanda bizalarında gösterilen saatten bir saat evveline kadar 
ıözü geçen .tomıayon relali~e makbuz mukabilinde tesilm etmeleri muktazi olup po.s.. 
tada olaca.k ıeeikmeler kabul edllmez. 

Teminat. yatırmak ve taıLnamclcri bedelleri mukabilinde ıümak istJycnlerin Galata. 
aaray lisesinde komisyon lı::At.ıbliğine müracaat etmeleri. (5406) 

ı İstanbul Belediyesi İlanlan 
Viıtı.yet dabllindekl Makadıım ~er uzerine yapılacak katran kaplama ışı kapalı 

Z!l.rf usnme eksiluneye konulmu~ıur. Keşif be<'lelf 31006 lira 56 kuruş ve ilk teminatı 
2325 lira 50 tunı.,tur. Mukavele, ekslltmeye, bayındırlık i~leri genel, hwsusi ve tennt 
eartnameleri n b~na müte!erri dlaer evrak 156 kuruş mukabilinde Nafia mü.dürlül;lin
den verilecektir. Ihale 1617/940 Balı günü ı;aat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 
Tallblerin ilk teınlnat makbuz veya mektubları ,ihale tarihinden 8 gün evvel NafJa 
müdürlü~üne müracaatla alacakları tenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret odası vesJ_ 

f 

J 
J 

talnrlle 2490 numarah kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektublarını 
1hale günü saat. 14 de kadar dalmt encılınene vermeleri. (5356) 

i 

~~~~~·~~~==~~~~~~~~~~~; 

iıt okul kamplan - İlk o1ruJ talebe ve ~
retmen kamplan önümuzdeki Pazartesi gü_ 
nünden itibaren açılacaktır. Bu yıl tn1t>be 
kamplarına geçen yıllardan fazla talebe mü~ 
rocaat etmiştir. Kam.pla:ra tayıd ve kabııl ~--~ 
müddet! b tmiştir. Bugün L L E sinemasında 

• 
• - Hasan bey dun 
Lnı kıtabcıda gör _ 
~... ne yapıyor -
'ıııı? 

Hasan bey - Dir 
!rnnsız.ca. liigat al .. 
dım. 

- Ne o, fransızca 
mı ögremeccksfn? 

Hasan bey - Hıı
JU', radyonun satr.ıh 
neŞriyatında verd~ 
yemek listesını anıa. 
mata Çahşaca~.ı.m. 

Talebe ka.m;plan Eren.kö.J, Kız:ılto]lrak, 
Maltepe ve Per.dik olm:ı.k üzere 4 yerde 
lacaktır. Erenköy kampına 77. 
ka.mpına 135, Maltepe knmpmıı 125. Pendik 
krunpına 50 talebe yazı!.~. He~dn 
açılacn.k olnn öğretmenler kampına da 47 si 
kaclın.. 15 i erkek olmak üzere 62 ilk okul öğ
retmeni iştiı'a.k edecektir. 

Mevsimin en güzel ve en büyük 2 filmi 
1 .. Türkçe .. Ç A L I NA N TA Ç 

ERROL FL YNN 
2 - BRODVAY SERENADI 

F ro d Astair • Ginger Rogers 



SON POSTJ{ 

y·· rkiYe yak1n bi tehlike 1 HAdiseler Karşısında 1 

DAN BUNDA ŞU 

ka SISindan 
' 

'-'• eg • 1r Bir larnizlık mulıakemuJ: 

Melek isminde bir kadının hıraızlık ı 
Genç res!8J11, bir resme, bir de pnpaze 

.. hakmı~: · c ur-

B tı •• harbin hidayetinde. Türkiye 
Akd . Cumhuriyeti hükı1nıeti, memleketi 
b" enızdcn ve Bulkanlardan gelebilecek 
tır tehlikeye karJl koromak kasdile Ingil-
ı:~~ v;_f,ranaa ile tedafüi bir ittifak aktet&Ik· ~nkü bu devletlerin, Akdeniz ve 
Y dan 8•Yıuet1eri bizimkine tamamile uyu-or u B . . 
lard · ~. aıyasct, Akdenızele ve Balkan-
Iere a •Aul~u muhafaza etmek ve deği~ldik-

B rn?nı olmaktı. 
Ve a~ktt~fak birçok cı'hctlerdcn ve iktıııadi 
uy den bakımlardan hesab ve vaziycte 
ca:" u; ÇÜnkü bu sayede deniz a~ın ti
he d serbestimizi muhafaza etmekle bern
lç~ d:na~rnaca zii.f ve noksanımızı ikmal 
0 l muttefikle:re muhtaç bulunuyorduk. 
AkcJar ?ıı. gerek Balkaniarn ve ger~k doğu 
bir tehi~k teveccüh edebilecek herhangi 
iınk A e 1 ı e halinde bizim coğrafi ve askeri 
Cö u_ı; .. arımızdan istifade edebileceklerdi. 
fikl:u. u~~~ ki b ·.zi müttefikler1e ve mü tt e
rek b· ı:zıın~e bırleştiren şey ancak müııte
terelt ı~ .~ehlıkc ihtimalleri karşısında mü~
Bu i"tb ldafaa ve korunma kaygusudur. 
Yett 

1 
• d~ 8 ne biz onlara sığuım~ bir vnzi

.... :ye ıkıkbve ne de onlar karşılığını veıe-
·•u eec . "f "k d . ·ı g · . • ır ı tı ar urumunda ıdı er. 
hiçb~ı~ müt.tefilderle yaptığırıuz ittifak, 
ber b · .~sc~ın aleyhinde olmamakla bera
Yett fu . b~r Akdeniz devleti bunu bida
hcbJ endısıne rnüteveccih sandı. Bu se
cuın e 

0
?Un hasını üçlü andlaşmnmıza hü

~ika/ttı; f.aknt bu biiyük devlet sonra ha
ğu AkJ8 "! Turkiyenin maksadının ~rf do
tük cnızde ve Balkanlarda bnıışla sta
ltG oyu rnuhafaza olduğunu, anlıyarnk sü-

nete vardı 
Filhakik · .. ı ·· h 

doğ Ak 8 ~ç u mua edenin metni yalnız 
hliJd~ F dcnıze değil, bütün Akdenize ;a
Akdı •. akat bizim mesela orta veya batı 

f.'nı:zdc b" 1:-k f tl . . 
OL d V ır a u n veya men aa erımız una ıg "b• 
da 

1 gı ı pratik bakımdan da buralar-
rıu/:ı~abilec:ek bir şeyimiz de yoktur. 0-
rnul _ıçı.n, aırf tcdafüi olan munhedenin şü-

unun e ·"b .1 Balk l • as ~ıti an e ve pratikte yalnız 
nıa an arla dogu Akdenizc münhasır kal
aht~:~k tabiydi, O derecede ki biz bu mu
tird dyı akt~?crken mesela 12 adalan is
dik.8ç· e~~(·gı aklımıza bile getirmemi~ i
lu b u, zaten milli misak haricinde bu
ltö~~n hulalnr hakkında İtalya ile, iyi \'eya 
bizi'::ı ~-~ eş~is bulunuyoruz. Bu sebeble 
hed f• ~ttefıklerle yaptığımız muahede ile 

e ıınız A di w 
taarruz d v. rnavu uga veya 12 adalara 
to k egıl, sadece buralnrdan bize ve 

'P'C"Q lar-..ımı2.a .Ht!lt.UUt:4.;.C:A. '- u u '"'""uuô..._ •""" 

taarruzları önlemek ve karçılıyabilmekti. 
T eTakki ve in ki afımız için lazım olan sul
hü muhafaza etmek arzumuz o kadar bnriz 
Idi ki yukarıda bahsi geçen büyük Akdeniz 
devleti nihayet bu hakikati anlamıştır. 

l••••"•·~~~~f:g:i;~;~:~···•••••ı •Son Pasta. run ul:.erl muharrJrl : -··· .......... ··--------........................... . 

.kışmadan evvel bizimle bir harbi. hem de 
sona kadar bir harbi. göze o.lrnak. icab eder. 

llci gündenberi yazılarrrnızda, Sovyet 
Rusyanın Alman tuzağına düşecek kadar 
gafil olmadığını, binaenaleyh. sırf Alman 
ajansının tahrikA.tile. Yakındoğuda kendi
sini her hangi bir harbe aiirültleyceek bir 
siyasete kapılmıyacağını; çiink!i Sovyet 
Rusyayı doğuda bir harbe teşvik etmek 
ba~kalannın meofaati icabı olabiline de 
bunun SovyetJeT Birliği hükumr-tinin men
faatlerine uygun olmadı~ ifadeye çalış
tık. Ayni hakikatin bir taraftan dün Büyük 
Millet Meclisinde söylenen nutuklarla ve 
diğer cihetten Sovy~tler Birliği radyosile 
vaki beyanatta ifade edildiğini işitmt'kle 
memnun olabiliriz. Elhasıl Türkiyt"yi fU an
dn tehdid eden biçbir tehlike yoktur ve Bü
yük Millet Meclisi de hükQmetin pürüzsüz 
ve dürlist dı~ siyasetini tasvib etmi~tfr ve 
böylece h;.clisalıl kendimize ve Milli Şefi
mize itirnndla intizar edebiliriz. 

H. E. Erldlet - .. -... -.. __ ····---····-·-·-··-·-··-... --..... 
Romanyaya pamuk 

teslimabna başlanacak 
Rumen eksperleri ~ehrlmlııdekl ti!Uk ve 

yapak stoklarını depolarda utklk etmişler ve 
standard tlplerlnl matıüba muvafık bulmuş
lardır. Bu tetklkler bugün de devnm edl'!cek 
ve Romanyadan gelecek n.purla ilk parti 
1200 ton sevkedllecekllr. 

münden on ay on be~ gün hapse mahkum 
olduğunu caretede okuyan bir dosturn: 

- Ne garlb 1ey, dedi, hır&zlık. yapan 
Melek de hiç cörmemiştim. 

Ona bir fıkra anlattım: 

ccGenç ve oldukça iyi rt'sim yapan bir 
ressam h bulamıyor, yiyecek pnrnsını te -

mi!! edeıniyormu~. Bir &Ün bir kilisenin ö

nünden geçerken aklına gelmi~ kiliseye gir

mi~ papazı cörmü~ iyi resim yaptığını. ki

lise için boğazı tokluğuna istenilen resim -

leri yapacağını .öylemi'-

Papaz da, bu genç ressama, bir melek 

resmi sipari1 etmi~. Bir hafta geçmiş, res -

sam ynptığı melek resmini lı:ilise.nin papa
zımı götürmfiıı. Res!m mükemmelmi~ ku -

ııuru yokmu~ papaz resmi ba~tnn nşnğı sü

zerken yüzil cülüyormu'- Fakat eyaklarn 

bakınca birdenbire deği~vermi~ 

- Olmadı. demi~; aiz hiç. ayaklımnda 

ayakkabı olan melek gördünüz mü? 

s·mdi , evle me 

«- Ya •iz. demiş. ayaklarında ayakka-

bı olmıyan melek gördünüz mü de?» 

Fıkrayı anlattıktnn son n sordum: 

- Ya aiz. hırsızlık yapınıyan bir mele__~ 
gördünüz mü de? •• 

* Ayakkabı liatlmi: 

e:Ayakkabı fiatlan Beyoğlundaki düli • 

kanlarda. Istanbuldaki dükkAniardan yÜZ:• 

de hrk, yüzde seksen daha pahalı imi~.» 

Bu haberi bir gazetede okumu tuk. 

Bir arkadaJimız: 

- Çok şükür ki, dedi, Meddiye köyün• 

de ayakkabıcı dükkanlan yok. 

-Neye? 

Dedik, cevab verdi: 

- Oradaki dükkanlardn ayakkabı rnıt-i 

lan, Istanbuldaki dükkunlardakinden yÜz~f 
de beş yüz daha pahalı olurdu dat.. 1 

r:J ([m.et :/JuLU.rl 

• ID s ası mı? 

Tiftık ve yapakların sevkinden sonra pa_ 
muk teslimatma ba§lanaca~ anl~ılınakta
dır. Romnnvayn Ihraç edilecek 10 bin b:ılye 
pamuk İzmir mmtakasmdıım ve.rilecet ve 
Adana mıntaka.m pamuklan yerli lhtlyncıı 
karşılık tutulacak ve fazlası bU!hare vuku. 
bulacak ihracata ta.hsis edilecektir. Bu sene 
Adana mıntaka."ilnda 221 bln dcknrdan faz.. 
ın bir sahada pamuk eklını yapılınıştır Te 193 
bin ba.lye pamuk ıstıhsal edllecejti ta.hmın e
dilmektedir Bunun 99 bin balyesi tlevland 
ve 95 bin b:üyc.!! ytrli pamuk cinsidir. Ru 
mıntakn.da geçen .seneye nazaran 47 bin de
karlık fazla ekim yapılmı~tır. Ve istlhsalin 
6:7 bin bıılye fazla olacall-ı an1a.şılmaktadır. 

Bir erkek okuyucum nişanlısile ihtilnf ha 
line düşmüş, bana yolladığı mektubda bu 
vaziyelin sebebini aniatırken: 

- C<Bütün dünya karı~mı~tır, biz de bu 
toprağın bir köşe~inde ydştyoruz, yarın ne 
olacağı bdli değil, ni:anlırndnn knrann tc
hirini istiyorum, fakat dinletmek kabil de
ğil, belki bana vereceğiniz. cevabı görürse 
yola gelecektir,ıt diyor. 

fnkat -1914 yılı yaz aylanndı:ı ni rınlandı ~ 
ğını bilirim. Sonbaharda evlencukleıd~ 

hnrb çıktı, vazgeçti, istiklal harbini tr.ki~ 
eden yıllarda artık karar vcrmi§ gibi,~ di. 
Fakat aksilik bu deftı da işleri biraz bozul
du. Şimdi ihtiyar bir erkektir. Yalnız ba,ı
na oturur, pi:rnandır. 

Bu miktar yerli fabrikalann lhtivncım ta_ 
mnmen kar~ılıyaca.k mahiyette oldu~undan, 
İzmir mıntaka.ocn lstlhs:ı.Hitının ihracata tııh_ 
eisl kabil görülmektedir. 

Parnııklarımıza da diğer m~cıucat lpti _ 
clat maddelerine oldu~u gibt genış alA.lia ve 
~ft, ... ~,ft- ---Kongreye davet 

ıl Atıcılar Cemiyetinden: BedPn 
Avc ar VP. • d 

bl esi 'kanunı.ma ve btmtın tatbıkine IL 
Ter Y bllkilmlerine eem1vetlmlzJn de 
~r t~:;~~sunda )".arar ittlhnz ('dilmek ü
n 

1 

1 rl 141'7,940 P.azar gfınU saat 10 da 
ıcre t\V(' e n eh ı 
cemiyet merkezJnde bulunmaları emın -

Tahmin ediyorum k1, 1Jny A. A. bu sn
tır ları ni~anlısına akutmaktan çeki:ıecektir. 
Çünkü kendisile hemfikir olmadığımı söy-

Ur.~t'iKt~r .• ··-·· ~ tJ-'..Jf!lJil) • •• .. 

191 O yılında, demeK !lt onun,.. - • . 
.. . fakat o suralarda aıta-

lenrnek uzereymı~.T . kk. Hürriyet ve hi
da bir İttihad ve eıa . ı. k" i az 

doııtum çe ınm • 
UH ihtilaflan varmış. . büsbütün 

Balkan harbı çıkmen 
sonra da k hatırlamıyorum, 
vazgeçmiş. Ben bu ısrnı 

Bir ba~ka erkek de tanırım ki, o evlen• 
meyi hiç dü§Ünmemiştir, fakat mütcmndi • 
yen evlenmek istediğinden bahseder, !ene. 
de bir defa ni~anlanır, giinünü gün eder. 

Siz bu iki cinsin hangisindensiniz, bilnıf. 
yorum. y,.ı ... - - · ' k• • t İar ic;inde kalabıll 

~ k tefek !1 ın ı .r s· 
~ -v.ıı ~aVl'l:t ucmıcn '11"'.7 ~ı. •r. ı ' 

nz taKa " ;~ - d · · bil 
• h . A ·seniz ~iz en ıstcrım, ~ 

nnennley samımı ı ) m•· 
.. · · ve ev en ... satırlan ni~nlınıza gosterınız f 

.. ·· ·· derhal tesbit ediniz. ZE gunun\1 TE'Y 
Bizim müttefiklerle yaptığımız muaho

denin ne Karndenizle ve ne de tirnal doğu 
hududlanrnızla bir alakası yoktu. Çünkü gına u~e 

yctle rica olunur. 
Bunları~ 

biliyor mu 
idiniz? 

Vazo altlan 

Tatıak ve vazo nitları için yuvarlak ör -
tüler, .krem rengınde keten üzerine bıraz da. 
ha koyu renkte kotonıa. işlemell.sintz.Brode
li fısto ve s:uına. puvanıardan ibarettir. --Yüz adalelerinin 
gevşemelerini önlemek 

çareleri 
Yüz ndalelerlnın gcvşcmemesine çok dlk

tnt edinız. Çünku hiç blr ~Y çehreyl g"v -
~k ve sa.rk1k adaleler kadar ihtiyar gös • 
tennez. 

Yuz ada.lenln gevşemeısı kanla iy1 bes.ten_ 
memekten ılerı gelır. Şu b:üde clldinizın genç 
talab lmesi içın adnlelerinde knnın kolayca 
dolaşmasını tem n ct.melisiniz. Bunun lçln 
en Iyi çare yüze bafıf hafif vunnaktır. Fa
kat acnba neresine ve n:ısıl? Parmaklarm 
uçlarlle dokunur g.bi hafıf hafif ve birknç 
kere ... 

He· lı.Lmıa aynı ""iddetlc vurulmaz. Çencye, 
a~ız kenarlarına, çenr altın-ı. yanaklarn bl_ 
rttı kuvvetlite. Alma daha hafıf. Göz kc 
narl:ı.rına b b.ıtım harlf. 

Goz oltlarmn h ç bir zaman 

u Son Po s tan mn edebi tefrika~ı: 71 

ri 

m 
ll 

m 
N o.lıW.n: M li'dDd T cıla.rin Ber~d 

Mehpare Hanımtn gözlerj sevınç yaş-

Kediler mi -ıeki, 
köpekler mi ? 

Birçokian köpe~le -
rin kedilerden zekı ol -

1uklarmı söylerle~~ F~
kat tecrübeler kedı.erın 
~ok zeki olduklanru or-

,,,~ 

_ Şekerirn, dün ~~ ç~n~~mt burnd~ 
bırakmış olacağım. bır turlu bulamıvo. 
rum. Acaba senin odanda olmasın, bır 
kere gidip bak iki gözüm. A . 

Zeyneb dı~n çıkınca Haluk bırden -
bire tavrını değiıtherek onu tepeden tır
nağa kadar dikkatle süı:dükte.n son~a.: . 

- Demek aiz Zeynebin anne!lı!ınız 
öyle mi? diye sordu. 

Beklemediği bu suni kar,ısındn Meh
pare 1-I;nım hayretle başını kaldırdı .ve 
kaçarnaklı bir. c~vabla ~ukab.ele ı>ttı: 

_ Yerin dıbınden bırdenbıre çıktı 
ğımı görünce şa:~ırdını:ı değil mi? 

- Yirminci asırda olmıyacnk ~ey 
yoktur. Binaenaleyh buna da hayret et-

medim. . • 
_ Galiba Zeyneb size a8ylcrnemı,tı. 
-Neyi? 
- Kendisinin Nusret Beyin kızı ol -

madığını. • . 
- Yanılıyorsunuz .. ,söylemıştı. . 

S o • w a g-irmeden evvel mı? - ı:zı agın ~y 

O halde tahminimden dnha ahmakrrn~l 
B. • bu derece namuslu ve vıc-ır ınsanın - . 

danlı olabileceğini taııavvur bıle ~de•ne -
d owo • • b s·o"zler bilaihtiyar agzından ıgı ıçın u o • f 
çıkmıştı... Eğer Hal.ük va?-ıyetın e~~~l
tini takdir etmeseydı belkı bu acayı 
ler e oiilecekti · lakin hıı kadının Zeyne -

... ' k' L .. f. bin nnnesi olmasıl Dernek ı o, uw un 
ömrünce bu adi rnahllıkun yakınlıgı?ı 

• k .. ı ? kabul etmeğe mecbur olaca tt '!Y e mı 
7..avnllı kızcağızl Sirndi onun bır akşam 
evvelki ıztırabının ne kadar haklı oldu
ğunu daha iyi anlıyordu. 

Mehpare Hanım timdi esrarengiz bir 
tavır takınınıştı: . . 

- Saide Hanım öldüğü vakit ona ıyı 
bir para bırnkmı:, değil mi? . 

Haliık sükUnetle cevnb verdı: 
- Saide Hanını evvelii kendi kızını 

düşünrneğe mecburdu. 
mahliık. esrarlı tavnnı arttı -

• b' vu""cuddür amma herkes gibi oa:zız ır 

nun da bazı kusurlan var. 
-Negibi? 

1
• 

- Onun ba,lıC3 ku~uru, orta ıgı~ ~·-
halılığını gözönünde ~utrnadan ha!ıslığe 
kalkışmasıdır • • 

- Paraya ihti}'llctnız mı var? 
- Sizden niçin gizliyeyim? Evet, bu 

sırnda parasızırn. 

Bu son sözleri •öy),.rken Mehhpare :ta
nım ~ımarık bir çocuk tavn takınmak ıa-

temişti. · · k 
Haluk meseleyi bir an evvel bıtıtrne 

için makanda geçti. 
_ Kaç oaro. istiyorsunuz? . .,.._ 
_ M~seln, yGz lira venrsenız pek ı,ı 

me gelir. 
- Maalrnemnuniye ... Yalnız baka -

üzerimde bu kadar para var mı_} 
yılm. ven"rim Yahud istersenız o maz.sa yarın • 
bir çek yaznnm, bankadan alırsınız. 

Kayınvalidenin gözl,.ri parl::ırnı~. ~u 
kadar parnyt böyle kolayea koparaeagı
nı tahmin etmemi,.ti. h 

- Ne iyi çocuksunm:: Hnl_lı~ 1 Da a 
imdiden sizi hakiki ev~dım gıbı sevece-

§ d" cimi hisse ıyorom. . • 
G ç adam cebinden bırkaç lıra c;ı .-

knrd~ktan soma ÇC"k def~erit al~dk m;~ 
tebaki mikdan vazmaga oyu u. 

d Mehpare Hanım liraları sayma -
sıra a - h · 
w başlamıştı. Damadının mu.~tc :zı!a~e 
~:ndisine baktığını görünce işı tekhfsız-
liğe vurdu. 

-Insan hali; olur. ki yanlış sayanzl 
- Hakkınız var. Insan paray~ sokak= 

ta bile bulsa gene saymadan cebıne koy 

mamalı. d . 
T Çok te-kkür e erım _ amam ... · y- k 

H lGk beni mü,kül bir vaziyetten zur-
a • fih t· de olsa ben ey-

tardınız. Maa~ad .;.f ' . ·m Jıiz de onun 
ncbciğin annesı egı mıyı • 

kocası... "h· 
T b •A Ne 7.nrnan paraya ı tıyacı-- a ıı... ·· 

etmeden bana mu· 

larile doldu. ı B 
- Ah, ne l]icennb damadım var u 

.. I . ··mrurnUn sonuna. kadar unutmı•oz en o 
yacağım. . 

Haluk istihza ile güldiı: 
- Bundan ~üphe etmıyorum. . 
Mehpare Hanım parnları.nı _çantasına 

b · · gırdı ve kopı koyarken Zeyne ıç~ıyc • a· 
.• w. d durarak kaşlarını çnttı. ır kşey 

eşıgın e d l"k" 
aöylemek için ağzını açıyor u:. a ın bo; 

ı. . • • nu susmaga mi"C u 
casının mr ıpretı o h valide hanı-
etti ve kan koca, mu terern . tt"ler 

d .. ka ı a kadar teşyı e ı , 
mefen ıyı P Y "kl . k"t Zt:yneb 

Salona avdet ettı en vn ı . 

sordu: • d"'l 
_ Parayı 0 mu ıste ı. . 

Hnll'ık buna ehemmiyet vermıyormu~ 
gibi omuz silkerek: 

- Evet, dedi. Paraya ihtiyacı var -

mı:_ Halbuki ben ona aylığ:nı vermiş -
tim. d" • ., 

-Nereden bulup ver ınız . 
- Annemin. yanj ömrü:nün sonuna 

kadar nnnem bil..-ceğim Saide Hanım~ 
vRktile benim namım!l banknda açtıgı 
kumbara hesabındaki paramwdan.b: ka -

.,. k •erke~ ve magrur ır - .::ıız c;o ~ · ' . 
dınsınız Zeyneb... Benden 'Pl~ra ~s te -

k "ze bu kadar ağır mı ge ıyor' 
me sı w ı· d nmma 

_ İlk zamanlan agır g~ ıyor. ~ ·-
• d' .. riiyor!unuz ki sizın eYınızcle, sı 

'tm ı. go w alı tım. 
:ı:in paranızla ya~amıı.gab b~ d"r? 

-Bu tebeddülün ııe e ı nh ı d'. 
Zeyneb kaçarnaklı bir cevn l'v~ ı;. 
- E 1& kohınuz kırık o augu ıçın 

- vve tmek maksadilc burada kal-
size yardım e d vinizi idnre için size 
mıştım. sonra ll e k . cr 
faydcllı oldu~mu anlıvnra gıtme ım. 

-Daha? k 
k b ·· le rnuhatnbına ha -Genç ız te essurn 

tı. 

D h ı Öyle nazik ve sevimli bir _ aa · · r 
. k" insan sızın ve -

tarzda verıyoreunuz ı, . knbul e-
diğiniz §eyleri zevkle, mınnetle 

~tJr~~mmıw 
taya. koym:a::arında oturan bir kedi~ 

Bır mus k f la ~t 
luk ucunda toplanan ve sı ası 

mus .. n damlalardan birinin muayyen. 
}arla duşe d' w. • fnr • 
fasıla geldiği zaman dü§mc ıgının . 

w•ıe vurmak suretıle kına varmış ve ayagı 

düşürınüştür. &, 
k t h issinin kuvveua x~,ı,ıerde sada a . 

U}"" .O. K.. w in kendıne yi• 
olduğunu söylerler. opeg ~ 

. d·~· muhakkaktır. Faka-
yecek verem sev ıgı .. .. K di ~ 
kedilerde bu his başka türludur. e . 

d· w • kiınseyı SC'\ yeceğini vereni değil, sev ıgı 

ver. 

* 
Gece gündüz yanan 

ianerler 
S:m harbden evvel 

Pnlon;;a §ehırlerin -
den birinin sokak -
lanadaki havag~zi 
fenerleri gece ve gıın 
dtlz yanar, hiç sön -
dürülmezdi. Giindüz
\en de bunların yan
masının sebebi, ak -
amlıın yakmak için . .. 
ş "elcek ücretin fcnerlenn gun-
amelcye verı d"l cek 
lüzleri de yanması iç:n sarfe ı c 

~asrafından daha çok pahai. olmasıydı. 



6 Sayfa SON POSTA 

( ____________ a_b_e_r_l_e_~~ 
izmlrde Ticaret Vekilinin iştirakile 
yaptlan Kooperatifler Birliği kurultayi 

1stihsal vaziyetini aydıntatması bakımından çok faydalı 
oldu, Manisa bağlarının karşılaşbğı elim vaziyet et
rafında kövlü murahhaslar bazı dileklerde bulundular 

Nazrni Topçuoğlu vapurd!ln indiltten aoıva kendisini karşıhyanlar arasmda 
İzmir (Hususi> - Garbt Anadolunun ber dutu.nu. köyltı 1Qln endJ4e edilecek bir va .. 

yerinden gelen köylü ortaklann iştirakile ve ziyet. meydan verllmlyecetını söylemlfttr. 
Ticaret Vekilinin huzurile toplanan Koope- Gene pamuk müstahsillerl iyi cina tohum, 
ratlfler Birliği Kurultayı. ıstıhsal vaziyeU - ziraat makineleri, çapa ma.klnelert, mJbzer 
rolzin nydınlanmnsı bakımından çok fayda_ lstami41erdir. 
ıı•oımuştur. Dolu ve don gibi önlenmesi lhtlmall ol -

Kurultaya ta.kdlm edllcn Yönetim Kuru _ mıyan tabil ahvalin muclb olaca~ı ortak zn
lu raporu, bu harb devresinde Kooperatıf - xarlannı tazınin etmek üzere mahaut tuta -
ler Birliğinin, kooperatif ortaklarının ma - rında.n yüzde (l) tevkif edilerek bir ziral si_ 
ıını Avrupa plyasalarma sevk hususunda gorta fonu ayrılması husu.sun.da Birlllt Yö -
karşılaştığı müşküHitı pek güzel canlandır _ ne tim kuruluna salAhiyet verilmiştir. İmılr, 1 
mış, hükflmetin emrile piyasnlara yapılan Manlsa ve Aydın viH\yetıerinln de zıraı kom.l 
müdahalenin müsbet neticelerı ifade edll _ bina bölgelerine ayrılması hususunda Koo _ 
mJştir. peratıfler Birll~l hükflmet nezdinde te4eb -

Köylü murahhaslar, lbu kooperatlfin mü - btl&e glrişecektlr. 
esslsi olan ve uzun seneler umum müdür - ----------
lü~ıınü yapan B. Nazmi Topçuo~lunun hazır Çukurova meyvalari ISlah 
bulunmasından istifade ederek şükranlarını d 
ifade eylemlşlerdlr. e iliyor 

Tetkik edilen blllinçoya nazaran Birlik, 
kooperntif ortaklannın mallarını lhrac e • 
derek kendilerine parnlarını ödedikten son. 
ra 650.000 lira safi kar temin eylcmiştir. Bu 
kiir şimdi koopcratir ortaklarına tevzi edi _ 

Adana(Husuat) - Çukurovada yaıı ve 
kuru meyvaların ıslahı için ziraat tetkilatı 
çalışmalanna devamdadır. Bahçeeilere ye· 
ni uauller tavsiye ~dilmelc.tedir. 

ıe~~::ı~ketin ıstihsal vnzıyetı tet.kı.k edmr. Adana valisi tetkik seyahatinden 
• - --.... .- 11rll"~e 'PPonoi 'has. ,.. ........ ,mue1 ıc.-tıtrt'-'seyılha:i· d b ı 

talıklarile harab olmuş vaziycttedlr. Kövın_ Adana valisi Faik Üst" ın. e u .. u?.a~ 
mfiz hem hastnlıkla hem de tabiatin yü-k Nuri Avcı u io.lerı' mu"du~,. zHı~akat muduru 
lediğ' ~ tl - ' "' uru ı met T t 
ğ ı n&ır §ar arla mücadele etmiş hasta şehrimize dönmü•lerdir Bu h uKra 

h a karşı b~ de! iJAn • · - d' )' " · seya atte a-
ıvaffak 1 a ....,. kullandığı halde mu. ır ı ve Kozan lcazalannın bilhassa •u ihti 
d 1 o amamıştır. Bu znt mesela bir ba~- yaçlan üzerine etraflı tetkilcatta bul -
lh:t ~ ~nm:ısı Icab eden 4{) çuvaı üzümün lardır. Bu kazalarımıı: için iyi sular ~,:)uş~ 
ıem· at! yüzlinden b~ çuvala indiğini söy _ muo~r. Bu ihtiyacın temini cihetine .n/ın 

ı; ır. cektır. •· 1 e-
Manisalı müstahsilin verdft" ıs K d' )' K 

Yeni muamele vergisi 
ve Konyalıların 

bir dileği 
Konyadan yazılıyor: Son rünlerde 

.,ehirde barls bir fektde bir i.şslıllk 
ba.,göstermiıJ bulunmaktadır. Bu da 
~ arayanların sayısının artmaslle ıö. 
ze çarpıyor. 

Bunun, muhtelif ft llelerden do~ma 
bir vazlyet oldulu aöylenmekte tse de 
yenJ muamele vergisi kanununun tat
bikinin de tesiri oldotu sanılnıakta _ 
dır. Kanunun bazı hükümlerine ~ore 
bir iş yerln<le dört ki!Jiden fazla i ci 
çalıştırtldılı takdirde o yer fabrika 
addolnnmaktadır. 

İşte bu yüıdcndir ki Konyadaki ti. 
carethaneler, müesseseler ve o;aire 
fazla Işçilerini çıkannı.şlar, bu yüzden 
de lşlt'rde d'U.I'g'tlnla.k ba.şg-östenni<ş _ 
ti~ • 

Bu sebebden aşatl ynluın l~'llz kıt • 
lanların mllttıırı blrkaç yüzii bulmuş
tur. Alikadarların bu mesele üzerın. 
de meşgul olmalarını beklemekteyiı. 

Samsunda birçok 
birincilikler alan 

bir spor cu 

Samsun {Hususi) - Halkevi ııporcula
rından Mehmed Güler adındaki genç bu 
o .. " .. ,hnlcr,.mi~d.e. v.aaılll".f.~e,ı;.,mi:it.alı~Ja: 
v~~et koşusunda birinciliği alan Mehmed 
~.uler, bu hafta da bölgece tertib olunan 
yuzme teş':ik müsabakasında birincilik al
mıştır. Resımde bu deierli sporcu görülü
yor. 

Trakya krz ve erkek 
pa~siyonları 

kaç yüz bab mfi h ı n:ı al, btr - 1 a ır ı ve ozanın zirat vaziyeti de ele 
m:ıal n asır bir vazıyet tse ıde a ~?mıt ve memnuniyete §ayan fıeticeler 
:r , ,.:t :::s::ı~: ~ü :ıntakasının üı:Om muphede .. edilmiştir. Zeriyat geçen leneye 
Bağcılar düş" "'1 k ~ en yarı yanyadır. nazaran yuzde otuz be, faı:la ve kalitede 

cl .. _ unu ece bır haldedirler. Bu 8e_ fevkal!dedir. 
ne. uzuın rekolte.s! nncak 55.000 ton tahmin ---------

1 edıııyo: k1 bu rekoıte oe müstahsrun yüztı Marma a E "1' . d 
nnn. gwmesı. yıllık ihtiyaçtarını temin eyıe~ r reg ISin e asfalt 
mesı <>cOr ve hattti imkAnsızdır. yol inşaatma başlandi 

Pamuk mfıstahsilleri mazot ve motörln 
~uhranından ehemmiyetıe bahc;ederek V~ - Çorlu (Husuııi) - Marmara Ereilisini 
l.:?den ~tedblr. rica ctmiıJlerdir, Ticaret Ve. asf~lt .yola ve Çorluya baiLyacak olan fO
kiJI, fstıhsaldtın artması yolunda hükOın senın Eınşa~1~ı~a. başlanılmıttır. Bu yol Mar
tın ~ldığı tedbirler meyanında mazôt e - mara. r~g ısının ve civar köylerin her hu
mntorın temini için lıer çareye b,"" V'""'lve_ susta ınkışaf ve terakki'linde büyük rol o -

. Edirne (Hususi) _ Umumt müfetti~i
mu: general Kazım Dirilc'in lıimmetile d "' t 
sene evvel Edirnede teııis edilen kız ve ~;
kek talebe yurdlarının verimli ınesaisi her 
Türkün gö.ğsünü kabartacak mahiyettedir. 
~emleket ırfanına ~lan büyük hizmetleri _ 
n~n h~ndan s~n.ra daha rahat ve daha em
n~yetlı ~lması ıçın bu yurdların hazineye aid 
b~~~lanle gene umumi müfettişliğin teşeb
bue~le bu sene ders yılı başından itibaıen 
Gelıbolud~ açılacak olan okul pansiycınu _ 
nun Maarıf Vekaletine tahsis edildiği ııe _ 
vinçle haber alınmıştır. 

Keyfiyet Maliye Veklletinden alakadar
Iara · irilmiştir. 

''"" u•" nıyacaktır. Y 

BESTEKAR BORİS 
Bir Nisan sabahıydı. 

, ~üd~eiu~u;rı.i Andriyönün aile ocağını 
aerın bır yeıs ıçınde bırakan vak'a .. 
1 .. d b' nın us -
un e? . ır ay kadar geçmişti .. Sabahın do-

Temmuz 13 

Son Posta s o 
At yarışları yarin b şlıyor 

İstanbul at yarışlarma bu hafta Bakırköy_ 
deki koşu mahallinde başlanaca.ktır. 

İklli bahsi üçüncü yarışta, çifte bahal ' ve 
5 inci ko.~ular arasında, üçlfi bahsi de 1-4-5 
inci yarışlar arıısında olan bu ilk hafta ko. 
şularının programı şudur: 

Birine; ko§U 
Dört ve daha yukarı yaşta ve bu sena içln. 

de hiç koşu knzanmamış hali.'! kan Arab at
larına mahsustur. 

1400 metre mesafelik bu yar~ yalnıs iki 
at girecektir ki bunlar da Vural ile C&ıı'dır. 

İkinci koıu 
Üç ve daha yukarı yaşta hiç koşu kuan

mamış yerli yarım kan İnglllz atıarına malı
sustur. 

Mesafesi 1200 metre dir. İştırak edecek at. 
lar; Tasvir, Altıntop \'C Özendir. 

Üçüncü ko§U 
Üç ve daha yukarı yaşta ve bu sene !çinde 

kaz3.ndı~ı ikramiyeler tutarı 500 lirayı geç -
miyen hnlfs kan İnglliz atıarına mahau.stur. 
IGOO metre mesafelik olan bu yarışa Tom.ru, 
Parist:ı, Sipkap, Abine, Sibel, Mart I 111mli 
a tıar yazılmışlardır 

Dördüncü koıu 
Üç ve daha yukarı yaştaki halis kan lngL 

Hz atıarına mahsus hendika.ptır. Me.sa!esf 
1800 metre olan bu koşuya da K.om.tarj 73, 
Tomru 63, Taşpınar 60, Sipkap 51, Jıl1.s 4.8, 
Parist.a da 47 kilo ile girmektedir. 

Be§İnci kotu 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli yarım 

kan İngiliz atıarına mahsus lklncf bendi -
kaptır. Bunun da mesafesi 1800 metredlr. 

Bu yarışta; Alceyllin GB, Olgıı 62, önte.s 60, 
Mavzika 58, Cesur 55, Sevim 52, Fraf.rn da 
48 kilo t~ıyacaklardır. 

Galatasaraylı atletler çağınlıyor 
Gala~arny Spor Klübünden: 
Klübümüz atıetJerinln 18/7/940 ~mbe 

gfinü saat 18 de Beyo~lundaki merka bina. 
mızda bulunmaları ehemmlyetle rtca olu -
nur. 

Edirne kapah spor kiUbDnUn 
inşasına başlanıyor 

Edirne (Hususi) - Şehrimizde ,..pıla· 
cağını evvelce haber verdiğim bed lerbl
yesi kapalı spor klübünün 30 . .300 raya, 
genç mühendislerimizdeıı sporcu Re§llda 
ihale edilmiştir. Kale içinde yapılacak olan 
bu asri spor abidesine hemen bat)amak 
üzere hazırlıklara girişilmiştir. 

Askeri liselere öğretmen yetiştirilmek üzere 
talebe alınacak 

ı - Askeri liselere askeri ötretmen yeuttirllmek üzere Harb okulu kadrosuna altı taıeba 
alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; Harb okulu talebe.9l olarale Ankarada Dll-Tarih.Coğrafya FaWWindt 
yabancı dU tahslll görecek ve Mkerl öğrebnen yetlştirileceklerdlr. 

3 - Kabul şartları. 
A - Harb okuluna girit ~rtlarmı tam11men haiz olmak. 
B - Lise olgunluk imtihanını vermiş olmak. 
c - Yabancı dU bllgl.sl yukan derecede bulunmak. 

4 - İsteklilerden seçilmek suretlle almacalr tıılebeler Ingilizce, fransızca, IJ:manca. 
branşlarına taksim ve fakültenin HO :941 tedrisatına iştirak ettlrlleceklerdtr. 

5 - istekUlerin evrak ve ve3ikalarlle H.arb okulu komutanlığına ve fazla. tafsUI.\ almak 
1stiyenler1n de askerl lLseler müfettl~lt~ine müracaat etmeleri Hftn olunur. (M701 

Sümerbank pamuk ipliği 
müessesesinden : 

ve dokuma fabrikaları 

Fabrikalarımızın gfımrülc tahmil, tahliye ve nakllye işleri kapalı zarfl& ı aeu 191n 
münakasaya konulacaktır. 

İstekillerin bu işe aid şartnameyi, Bahçekapıda ı inci Vakıf han ı c1 katta.tl llllleJ. 

sese Ticaret servisinden alabUeceklert Ol.n olunur. o:5940o 

---·-··· &t.:'4.&.&.& 
Gazetemizin 29/Mayıs/940 .sayılı nibhaıını 

eden İstanbul Defterdarlığının Topha.ne mal~ son s~hif~inln son sütununda ~r 
numarasında kayıdlı Mustafa ve Şeriki Kol/~t~ru~.,ı muKelleflerine ald llA.nLnıA 1 aıra 
iken sıfır olarak ve yine a'"'t ll"nın • e ı şırketine yapılan zam miktan u ura 

.,.... "' u ma numarasına kayıdlı v 
Çolpldlnin kazanç vergisi mittan 118 Ura 80 k apur Acent.uı etavro 
n~redilm.iş oldu~undan ke~,. t +A-~""- uruş iken sehven 18 lira 80 ktırUf olarak 

,J&~e ~n UAn olunur., 

(....__T_I_Y_A_T_R_O_L_A_R---J)J 
DOYÇE ORIENT BANK 

ERTUÖRUL SADİ TU 

tlyatrosa 
Bu gece ttaküdar Bat

larba.fl Beylerotıu 
bahçe.sinde 

KUYRUJ[LU YILDIZ 

Raşld Rıza tlyatroq 

Bu akşam Beylerbeyi, İftele 
tiyatrosu bahçesinde 

tİVEY BABAM vodvll 3 perde 

Dresdner Bank Şubeal 
Merkezi: Berlin 

Galata - İstanbul - fz.mtr 
Deposu: İst. Tütün GümrüJ'Q 

* He, !iirlü banka ;1; * 
cudü, fırtınaya tutulmuş ulu bir •PT gibi 
sallanıyordu. Bakır renkli saçlarını a:rl:a ·a 
atmıştı. } 

k~~u ıd.ı fakat sıcak daha şimdiden taham
rnul edılemiyecek kadardı. 

. ~enç bir kadın Versay kapısı yernltı tre- s (f1l PtJS~ ı-- 4. ~ n~~'".-~ 
c nının merdiveninden çıkmı§ ve, nıerdiven ~ ~ fYv ,,~,,.,_ 

Keman çalarken, Boris, güzel bir cımç n
dam olmuştu. Fakat, musikisi kad r vah
şi bir güzeldi. Bir erkek parsı gibiydi. Ke
manınd~n son bir n~ğme çıkardıktu eonra, 
ha~eketsız, durdu. Gözleri odanın lah kö
şesıne dalıp saplanmıştı. 

1 başında, birkaç saniye, derin derin nefes ı 
' almıştı. w - No. 13 -
r S d . b' aaglam görünüyordu Saçları darm J v / • ki .. 

ırtın a, usta ır terzinin elinden çıktı- ve bakır k)" 'd' K h . ~ agın ne, çıçe erını yerleştirrneğe başladı. Erkele 
i ğı belli yünlü jerseyden bir kostüm vardı bir pantni~n ı. ı ': t' a ve rengı lc.adıfeden ona bakıyordu. Nihayet, bo ğu k bir sesle. 

Paketin içindeki öbür çamaprlar.. I 898D 
sefeı-, bu apartımanda gördüğüm fakir go -
cuklar içindir.. ıien dağıtırsın .• 

Genç kadın bağırdı: 
- Umumi bir yerde çalsan., Maa ba -

k.arken bütün kadınların batı dönerdi Bo -
rısll 

l Rengi g" d* b · n gıymış ı. N .. 1 t I 1 B · --. uvez ı ve mat eyaz derisi ile tam - Bir 8aatt ( 1 'h . F - e- guz e u va et •. u sabah niçin ge-
J ~ırv tezad teşkil .. e.?iyo:du. Başında, geriye ta bekliyor ... en aza ı tıyar edor lokak- c~kti~ini ş~mdi anlıyorum .. Benim bir in gi- - Sen niçin dai;ıtmıyouun '1.. Şefkat 

meleği! .• C!ogru atılmııı kuçuk bır şapka vardı G k d b . hı sıgındıgım bu yere bu kadar zarif ,ık 
( B k • enç a ın ce va vermedı. Gen~ ada - b. t I tl I k ih . l ' 

u genç adının elinde oldukça ağır bir mı n boynuna atılarak kucakladı· sonra. ır ~va e : ge me tiyataız ıktı ri. 

Boris omuz silkti: 
-.- Kadınlar mı "ıl.. Şana artık heJNi vız 

gelı!o~. · · Hakkımdaki düşüncelerinizı l:ıy
~e.tı h ıç.·· Bu sathi. basit memlel:ette mu
sık ıd en anlıyan var mı~ ·• Sen on daa ha • 
her. verf.. Bayağı botjuvalar benim aen _ 
fonımden, ancak korkarlar, titrerl~n ••• 

( paket vardı. Etr3fına bakındı . O civarda - Bana çıkıfmıı B . 1 B:)" . • .. J?.ıye bagırdı. Genç kadın, birdenbire, 
1 bulunan bir çiçekçiden iki demet nerkis bir elimden geleni y.ıp;yo on• .• bıyorauı" kı butun neş' esini kaybetti. Çiçeklerini olduğu 

! tane karanfil aldı. Sonra o ci~nrdnki 'da olsaydım b"tü .... r~m •.. ser eat do muf gibi bıraktı: 

Deliknnlının yüzünde alayL bir tebee -
süm helirmiııti. 

Genç kadın, sadece omuz 1ilkti: 
-.-. Sana bugün cevab verecek deiflim; 

hugun sadece hara ettiğini ııöylüyorum. 
Fedordan ne haber? .. 

1 sokaklardan birine saptı ' bir duvara da ~ çirirdim ' b:k n gunumlu aenı~ Yd~nın a ge- -On birde va'lifemde bulunmak mec-
1 ı 'h . b' • •• , sana ne er getır ırn_. b · t' d 'd' E .d. k f . . 
yanmış o an ı tıyar ır dilencinin ÇHnağına Ge k d b' . .. .. • w~r~ye .ın e ı ım.. ve ııı ıp ıya etımı de-· 

1 birkaç ufak para attı. fhtiy,u dile . d f nçd a ın ır taraftan aoyluyor, bır ta- gıştırmış olsaydım çok ııecikirdim .. • 
'b' b' ncı ua ra tan a genç adamı apartı ik' . D w 1 M 1 

Rı ı ır şey mırıldanarnk bn ını salladı Bu bölüm"n ' d .. :.k .. manın ıncı - ogru .. ı atmaze şık muhitin kızı -
merhametli genç kadın, o sokağın o;ta - d h h" e:. o asına suru .luyordu. Bu oda, dır! Adı, aileııi, benim mütevazı 'vaziye -

:!arına doğru yürücfü, kırm•zı tuğladan ya _ B~ k" ~uk,b~e d~ok fakırane dlS~enmi,ti. timden kat kat üstündür, Buraya kadar lut-
pılmı~ büyük bir evi geçtikten sonra üze- k~~ıd o~ığ;~la:ile ~:ı: vb~:dıt.ahOtrtada, iıd'stü feln gellmekle bana bir çetid sadaka vermit 
· d C · · b 1 b' ' a mua u- o uyor ar ... 

ı rJn c ~ » dışaretı u unaıı ır kapının ö - ruyordu. Birkaç tane de i•kemle V!lrdı Bir - Haksızaın Borisi 
ı ni: e ur u. tarafta bir keman ~utu~.u ve el.yazma.: no- -Oh!.. Hayır ... Sen daima, en iyi ter-
I Bu kapı, dar bir merdiven sahanlığına a- t~lar .du.~uyordu. Bır koşe~e bır yazı ma - zinin makasından çıkmıt bir esvabı gi.yip sa 
1 çılıyordu. Bu meçhul kadın, merdivcni ko- bkıneaı goze. ça~pıyordu. ~ıhayet gayet ka- lonunu dolduran züppelerin takdirlerini ka-
~ar ~ibi çıktı. Dördiincü katta, sağdaki a - a çerçevelı bır ayna, doşemeyi tamamh- zanmaktan haz dÜyno, bir kadıntınf 
lpartımao.ın kapısını, yumruği]e üc defa vur yordu. Genç kadın. gayet neş'eli, elinde~i _ Salonlarım mı~ B b' "b ı~ 
du. Kiüdin içinde bir anahtar döndü, kanad paketi traşı uzamış, yanaldarını kıvırcık bir "al b' k r ı .. B .ır;z Hmu aa -
açıldı, . kadın içeriye ka vd ı ve kapı kapa - sak al çerçevelernil olan aenç adamın eline g kı b ır .... e ı ll k o maz mı k ona ·• Pe m bı -
\nıverdı. Kapıyı açan ın h oyrat bir sesi var- verdi' ra u ıgne onu~manı uzum,. aketimi 
ldı: _· A b ,_ 1 1 hala açmadın! Genç k.ız:, gen~ adamın e • 

ç al(a ım •· I' d k · · · Id · - Çok beklerlim... D . . • . ın en pa etını gerı a ı, açtı, ıçinden çu -
B . edı. Sonra çıç .. ek demetıni dıvanın Uzf>. buklu bir EanilA çıkardı. divanın üzerine 

u, otuz yaşlarında kadar bir adamdı. rıne attı ve mutfnııa koştu. serdi: 
@pyu ortanın k üstünde idi, yapısı çok Az 1onrıı elinde bir k ile _ H osu 

. -.- Hiç ... Şimdi. deliğ\ne hkılmıt fare 
gıbı ya~ıyorum •. güzelim 1. Senin sevimli zi
yaretlerine ve dikkatlerine raimen 1 •• 

Delikanlı, genç kadını kucakladı. Onu, 
kaba ve sert öptü. Sonra: 

-Sevgi •. şefkat •. ~iir ... Bir tarafta dur
!lun .. şimdi işimize bakalım ..• Ne tahmin e
dersin bakalım... Be.1 ne zaman dıpnya 
çıkabilir~m_? 1 Bestelediğim <ıSonah apfı 
yukan bıttı, orkestra şefine vermekliğim 1~ 
zım ..• Partı-ya ihtiyacım var.. • 

Genç adam birdenbire dofruldu. Ke -
manı kytusundan çıkardı. Genç kadın Içi
ni çekti, 

Kemandan, evvel&. kilise dualannı aııı
dıran bir ses yükseldi.. derken, yırtıcı bir 
sea hakim oldu. Du garib bir musild ldl 
Barbar bir ihtişnmı vardı. Keman 

Genç kadın kol saatine bakh ve ayağa 
kalktı: 

- .B~ris .. görüyorum ki senin 1cizı dün
yada ıkı şey var •• biri müzik.. biri de ... 

Genç adam onu istiskal eden bir tavırla 
sözünü kesti: 

- Saatine baktın .. Fedor da nerede iso 
gelir... Sen git actık •.. 

Kadın, Borisi kur.aklnmak isterl:ea er -
k ek qnu kollarından tuttu; ve tam bu aıra
da ~apı vuruldu. Boris gidip kapıyı açb, bir 
dakıka sonra da ihtiyar dilenci lle beraber 
döndü: 

- Yolda ~üpheli hiç bir şey yokmu1 ••• 
~e~~n gidebilirsin . .• Akşama tekrar ea -
ruşuruz ..• 

Hiç b'ir şey söylemeden eldivenlnl düğ
meliyen genç kadın, kapı aralığına doğru 
yürüdü. Boris takib etti. Orada. kadm er-
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~ydGlı bilıiler: 

Sesli sinem~ 

Çocuklar s· . 
ı:ı: ıılnemalara 'd' 

nlayı aeyredı'y gı ıyorsunuzdur. Sine -:n d or ve . d 
b' uyuyorsunu· s·s!nema n konuşulanla-

ı:ı: de sin- z.. •zın yaşta çocuklarken }) ~ .. •aya 'd • 
ız Ynlnı:ı: ııey d gı ~r, ııeyrederdik, fakat 

c~kluğumuz z re erdık, çiinkü bizim ço _ 
aınemayd1 p adma:nndaki sinemalar sessiz 
ltol · · er ede · 
ği ışaretlerini .. . sı;ıcınu artistierinin el 

ttiği zaman torur v~ sözlerini .:ahne d~-
Bundan çı an Yazıda okurduk 

n on, on 'k' . 
h ~Ina yı tıeyretm. ı ı sene evvel se li ei -
".ı rzd\'. idi. ,.)Yf haıı~.adık. Bn,.ta iptidai 

artıstler konu a nız gurültüler duyuluyor, 
ra artisıleri ruyorlnrdı. Az znman son
~t!ilc~ Seslin fH~nuııtuklnrı filmleri de sey
ettı ki, sessiz f'l 0 ~adar çabuk tekamü] 

. Sesli fi1 ı m ortndftn kalktı. 
nı~ mi) ın nasıl Yapılır, bunu merak etti
. ŞiJndi k 

•ıze anlata rııaca Ve bira:ı: da basitlest_ irerek B Ynn: 
. a~langıçta fl . 

Ldılnıi,, grarnof~:ın _çekilisi süıatine ayar 
ndı. Ve film .. p)aklarına sesler de a -

lındı. So go terilirken bu pl.iklnr c:a-
f'l nradan ııesl d .. 
ı me alınd B ' er ogrudan doğruya 
• 1• unun · . ZIYanın lese d .. . esası srs ın zıyaya, ve 

du. Se 1 . egı,meleri esasına dayanıyor-
• er :ııyaya t h 1 

ırıin ken• d n nvvü ediyor ve fil-
.. rın a tıçık 1 k 

P•Yordu B f'l ı oyulıı gölgeler ya -
• u ı rnleı- · 

•ettirildikl . sınema perdesineo ak -
erı esnada d f'l . .. . açıldı 1 1 n ı mın uzenndekı' 

KOYtJ U "f } 
ciha~dan .go ge en esc tahvil eden bir 
h geçıyor. S d k 

opar!" 1 • e!ı per e at asındaki 
or ere nalcl a·ı· 

rne al e ı ıyor ve bu sayede fil-
ınnıı1 k'll . 

~E?v;·~1··~ii·~~;i~·~~:ı.: 

Monoloğ: 

El-Ayak 

SON POSTA Sayfa 7 

eelis dedi ki 
dahi (Başiarafı 3 üncü sayfada) lilı:eyi müttehid ve yekpare olarak karşılı- radyo lıuadlslerinde Türk m!Uetinin emıd.. 

yoktur. •Bravo sesleri, alkışla.r._ iş ba_ yacağız ve ne kadar ağır olursa olsun her yetinin mahfuziyetinl şurada, burada göıde .. 
tma getirmek de~ll. onlara bu aziz yurdun hangi bir b•direden muhakkak rr.uvaffaki- renler ve TüM çocuğunun bayatını şun~. 
havasını bile teneffüs ettirmeyiz. «Brnvo .~es yetle çıkacağımızı huzurunuzdıı tekrar et- bunun tesiri altmda korunmaktan olrfutıl. 
leri, alkıtlarıı. rnekten ibarettir. ttBravo sesl~ri. elkı .. lan. ntı bildiTenler vnrdır. Türk ı:ocn~unun haya-

1 
Ben .küçük bir çocukken ı;orab almak 

içi~ bir dültkiina götürdüler mi, çorabın a
yagıma tamam gelip gelnıiyeceğini anla -
mak için yumruğumu sıkıverirJer. Çorallın 
tabanını yumruğurnun etrafına saıarnk öl -
çerlerdi. Ben küçücük aklımla düsünür 
~~y!.e insanın ayağını elinden ölçrneğe bi; 
t~~lu akıl erdiremezdim ve şimdi de düşü
nuyorum. Çorab alanın ayak ölçüsünü elin
den anlıyorlar. Demek ki ayakkabı için de 
ayni §ey olabilir. Ne için zahmete katla -
nıp eski ayakkabı çıkııtılacak, yenisi gıyi
lece.k. Hayır efendim hayır. Onu da ço -
rab gibi ele giyip ölçüvermeli. Ele ta -
mam mı, ayağa da tamamdır demek. Ço -
rab olur da ayakkabı olmaz mı). 

Şimdi arkada.§larım vaziyetın kısa hüll\ - tının ~ :zaman esirgeneceğini. Türk çoeu .. 
Bası d Cevdet Kerimin beyftnah şu ur: ıtunun kanının ne zaman döküleceiUni canı-

Gelelim eldiven mesel~ine: Kendinize 
b~r eld.ive? .almak niyetile dükkana girdi -
nız. lkı elınız de dolu, paketler var, çanta 
var, varoğlu var. Onların hepsini bir yere 
bırakacak, eldiven tecrübe edilsin diye e
linizi uzatacakaını:z. Güç i~ değil mi, ha -
~r .. El.inizden qyanızı bırakmadan olduğu 
gıbı bır sandal~ye oturuverirsiniz. Dük -
kancı ayakkabınızı .;ıka~ın. eldiveni aya -
ğ~nıza giydirsin. Çorab elle ölçülür de, el
dıven ayalda -ölçülmez olur mu? 

Elle ayak ölçü itibarile birbirinin eşi ol
duğuna göre elle de ayağın takılı olduklan 
kolla hacağın birbirinin eşi olması lazım -
dır. Bu yüzden ceketin kollarını hacağa gi
yerek, pantatonun hacaklarını kola geçire
rek boyu bosuna bakmak kabil olacak. El 
ayak derken çeney~ kuvvet geldi. Ölçüsü 
ayni olan ~u iki şeyin yaptıiı işler birbirin
den ayrı gibi görüniirse de ayni işi yapma
lanna imkan vardır. Birine kızıyorııunuz, 
söylenip bağırıyo~unuz ve nihayet dövü -
yorsunuz. Bu dayak işini yalnız elle mi ya
parsınız~ Yo ... Ele yardımcı olarak ayak 
da yetioir. Hatta tekme, yumruğun ba~~ra
mıyacağı işleri öyle iyi görür ki ne aiz so -
run ne de ben aöy)iyeyim. Günün birinde 
ben müstesna tecrübe ederseniz hanyayı, 
Konyayı anlarsını7.. Amma ben böyle söy
lüyorum diye sakın elinizle yaptığınız bü -
tün işleri ayağınızla yapmıyıt kalkışmayın. 

Bunda muvaffak olsanız bile hakkınız· 
da iyiden ziyade fana olur. Belki bilirsiniz. 
Ayaklarını elleri ıibi kullanan mahluk may 
mundur. Zaten maymundan in~an olduk, 
insandan tekrar maymun olmıyalım. 

El ayak lafından çenem yoruldu, soru -
yorum. Fakat ayrılmadan sizi candan se -
1amlamak isterim. 

Ben küçücük &ocukken böyle iki elimi 
ka aırara selam verırdım. ( lkle!Inltnı:~ı
na götürerek selam verir}. İki ayağıını da 
kaldırarak selam vermesini bilirim. lk; a -
yağını birden kaldırınca düşmernek için ye
re oturur. (Oturur). 

Iki ayağımla {ayaklarını başına kaldı -
nr) selamlarım .. 

** ---------------------
Köşeli yumurta yumurtlıyan 

tavuklar 

Türk mil1eti, hükiımetı, mec11si. ordusu ilc Sinob mcb'usu Cevdet Kerim İncedayı da nın ne zaman ferla ettirileceğini sadece onun 
ve bütün maddl ve manevi varlı~lle milletin demiştir ki: adına hfı.kirnJyette bulunan Türkly~ BüyiHC 
biivük gü\•eni, büyük ümidi, biiyuk bir b:ış - Arknda.şlnr, temeli oynamı~ dünya ni - Mlllet Mecli.<ti tayin eder. aŞlddetll ıılla§ -
oldu~u !kadar müstesna bir kumandan o!w zamının 'bu karlŞ'lk ve müzebzeb ve be~e::-i - lar. brnvo sesleTi ... 
Milli Şefln etrafında birleşmiş bir hakikat yet için kol'kunç hal almış manznrası kar - Arkada~iır, sayın B~vekılimizin kıymetli 
kayası gibi duruyor. •Bravo .<ıesleri, şiddetli şısında Başvekillmlzin emniyet. insanlık C- beyanatında ehemmiyeUe ve bir tarih söztl 
alkı.şlarıı emeli ve ümidi, ne kimseye bir ka- saslarına dayanan. vakur ve sakin blr ruh olarak işaret buyurduk.Iarı üzere nasıl ki İs
rıs toprak vennek ne ikim~eden bir kanş yer taşıyan Türkiyenin Uıkati yettı~i nisbette ve tiklfıl mücadelesinin başmda bu mtueti 
istemek, sadece yurdda ve cfhan<la sulhfin te- snhıılardn sulhe bugüne kadar oldu~u gibi Atatürkün etrnfın<lan hiç kimse ayıram~ -
sıs ve temadisine çalı mak. cBravo sesleri, hizmet ve nihayet milli kahramanlı~ıınızın nuşsa bugün ve bundan sonra d:ı bu milleti 
alımlar.. ec:erl olan Lozan sulhü Türkiyesinin hak, şe- onun lö.vık ve şereDI halefi olan İnönünün 

Yerli, ynb<~neı her vicdanın, her şuurun rer ve t.nmamiyetini mutlaka ve behemebal etrafından hiç kimse nyıramaz. aSürc.ldi ve 
hünnet ve takdir ile anılması J1imn ıı;Plen mnhfuı bulundunnağa birn beyanatını bi_ şiddetli alkı.şlar. bravo seslerb 
bu aÇ)'.k ve dfirüst vazıvPtlmize rağmen hL'ılA vimlc beraber bütün dünya bir daha dinle- Ark<ıda~ar, biz bu kadar açık, civnnmerd, 
makiı.s bir dfıcıünced~ bulımanlar varsa, hlilA di. medeni ve immntyetperver bir mmetlz, var-
Türkiye denilen bu hakikat kayasına alın_ CevdP.t Kerim İnredayı sözlerine devamla lıi:ımız da bu esaslara dayanır. Amma ... bir 
larını çammak isUyenler varsa onlar da tee- Türkiye Büyülı: Millet Meclisi bugüne lrndnr gün bize en ufak bir tnamız vlikl olacak o. 
riibei talklf'n memnıı de~fldirler. «Bravo ses- yer yiizünde edebiyatne. nazariyelerne vü - hırsa mis..-ılı:ı mmi hududumuzu ibütiin mil-
leri, sürekli nlkışlarn. cud bulmuş herhangi bir mcb'usan m~'rl!sl ıe~e 've muazzam bir heybetle. beplmtz mah-

F olmadı~ını bilhassıı kaydederek demiştir Id: voluncıun vf' herkesi mahvedlnelye kadar ko eridan Fikrinin L-anah Il tl "' uo::r Türkive Büyük Millet Meclisi TÜrk mi e ruma.k azmlndeyiz. (Sürekli n1k1şlar.) 
Bingöl meb'uau Feridun Fikri de Bawe- adına hfl.klıniyetin1 ıkullanan, Türlmye Bü_ Bu mukaddes kiirsüden bir vcsile ile. bir 

kil Dr. Refik Saydamın yapmış olduğu 'be- ytik Millet Meclisi Parlisi, hükümeti, Reisi- defa daha arzetmlstım, arkadaşlar, büt.ün 
yanat ile Millet Medisinin hissiyatını ve cümhuru, MUll Şefi onun içinde meveud o_ bu sulbperver1i~lml~e rattmen bizi, 4U kadar. 
memleket siyueti bakkındaki düııünceleri· lan yekpare blr vatan ve millet teşekkülü- mesahal sathiye fizerinde 18 milyonluk bir 
ni ifade eylediğini işaret le demiştir ki: <lUr «Bravo seslerltı Binaenaleyh B:ışveki - millet tankı bu kadar. tayVaresi .şu kadar 

- Çünkü k~ndilerini:ı dermeyan ettik- Jimizin bugün burada hepimizin göynürıün donnn'mBSl bu k::ıdnr gibi. !\mali crb :ı düs.. 
leri esaslar. daima bi7im fikrimizde, gön- ve mllletin kararının ifadesi olan beyanatı turlnnnn tatblkle mukayese yapan mmeucr 
lümü~de Büyük Millet Meclisinin kalbinde sadece bir kabine beyanatı değUdir. Ve Milli tarih bovunca. daima nldanmı !ardır. <Bravo 
ve fUUrunda bilcim olan esasiard ır. Türki- Şe! İsmet İnönünün etrafında bir tek adam ve cok güzel se<ılerl. nlkı lar) 
ye Büyük Millet Medisi her ~eyden evvel, gibi toplanm14 ve birleşm.Lş olan Türk mil - Bi~ he.snb:ı gelmiyen mU.stc'Sn:ı bir ınfilc -
sulhten evvel, her türiii medeniyet vasıta- Jetinin duygu.sunun muhafazası ve ifadesi - tiz İstivenler her vakit tecrübe edebilirler. 
Iarından, terakkilerinden evvel bir biivük dir. Bütün dünyanın bu beyanatı bu ehem_ (Sürekli olkışlar.) 
şeye ehemmiyet verir, o da Türk istiklüli- miyet v~ dlkılmtle işitmesi lftzımdır. ·~iddet.. Hükümetin bevımatı Türk milletinin PO-
nin her türlü maddi ve manevi uzaktan, ya- u ve sürekli alkışlarD. UUkasının bir avnasıdır. o bizim beyanatı-
kından -her türlü tesirattan tamamile ma- Arkada.'jlar, bizim, yeni TÜrk devletinin ku_ mız. bizim politlkamızdır. Hiikfımete srıdcce 
sun olması keyfiyetidir. <ıBravo sesleri, al- ruld .. ~u ilk gündenberi Iç ve dış politikamız, muhterem BMVek lln buyurdu'klnn veçhlle 
kışlarp. mutlaka ve yalnız Türkiye Biiyük Millet Mee- neş'e içinde gurur ve itimAdla '\'azlfeslnde 

Türk milleti lstiklal sava~ına girişmiş ve llsinin polltlka&ıdır. cAlkışlarD . .İç ve dış po_ devam temennl ederiz. BÜ\'Ük Mılli ŞP''mize 
bu fstiklitl savaşını şanı ile, terefi ile bütün litikanın hata ve seva.bının yegfıne mes'ulü, nfiyet ve başımızdan bir an eksik olm<ıma -
imkansızlıklara Yağmen ba~rmı~ ve mu- münhasıran Türkiye Buyük Millet Mecll<:l - sını dileriz. Biz vatan bekçilerint ~"n kutsnl 
vaffak olmuştur. Jstiklal onun kalbinde e- dir. (Brnvo sesleri.) o halde ta geçen sene. ödev bilen, ({!caviiz de{til, yan bakılmasına. 
bedi ve ezeli bir umde, bir an'ane ve bir dünya ateşe btilandı~ gündenberi Türkiye_ bflc müs:ımnha etmh•ecek bir mUletlz. <Ş'~ 
hakikati mutlaka olarak ya,amaktadır. nln takib etmekte oldu~ ve bugün dahi o detli alkışlarJ 

Feridun Fikri nBingölo Türkiye hüku- esas; üzerinde yürüdütü politika, arkadaş - flülı:Umete itimad 
metinin herhangi bir surette teşelc.külüne, lanmızın izah ettikleri gibi, TÜrkiye Büyük Bu beynnatları takiben müzakerenin ıkifa_ 
mevcucliyetin9, uzakfan, yakından tesir Mmet Mecllslnin yani Türk mllletinln müŞ- vetine '\"e itfmad revine mümcant o!unma .. 
yapmağa temayül etmenin onun istiklaline, terele politlka.sı<lrr. Biı onun i.~nbetlne ve sına dair verilPn bir takrlr üzerine reyf' mü
herhangi bir veçhile 'u veya bu suretle mü- memlekete mutlaka seH\met temin edeeeğirre rncaat olunmus vf' riyaset tnsnifiiı.ra netice. 
dahale edebilmeyi tasavvur ve tahanrül ve bizim mtlessir olabilec~miz yerlerde si hükCımete 375 rev ve meveudiın ittifoklle 
etmek demek olduR-unu söylemiş ve ilave sulh havasını ve emntvetini yayabileoeğlmf_ Hlmad ııö~tp_rlJmls oldu~nu bildirmP.sl iize
eylemiştir. Bu ise Türk milletinin lstiklal ze kani olmn• biT mllletiz. Bu. mUU slyn.c;e - rltıP telmır kürsiivP g-elen BaŞ'Vekil doktor 
savaşmda vermi, olduğu şebidlerin kanla- timi1.dir Bunun va.c;fı bütün dünya Icin ımı_ Refik Rrıvdam. demistir ki: 
rile milletine temin ettiği ahdü peyman ile he hizmet etmek ve TiirJdyenin bütün em - _ .B'ztm Ye!!"fine vazifemtv. sizden aldı~ı
ebediyen yaşatacağı ve Türk milletinin dai- niyet şeref ve ütlklft.llnl mutlak ve kavtd_ mız dire"ktlf dalresinde rıılt'!Illa'k:tır !=:izden 
._......., •- -l-!iuC.. auıw • -..uÜlJ"-LJutu t.oılh,...,.,;tu,., -.w.9l-.l1 SlZ niuu.... -...uu.ı•-.......&..üüi.AVAJ. • ..... -.--.u V • ""'._ .>tA;:.0Uı(;.lU.~ U •ULU C'~ .,j '-&.& U u 

eden istiklalini ortadan kaldırmaktır. Hal- hlc kimsenin şüphe etme~e hakkı yoktt:r. vet budur, bi7P ıı-;ı.;teroU!inlz itimadd•r. Bu. 
buki Türk, istı1dalini her 1eyden aziz ve Mder ki kendi kanile. kendi azmi. kendi 1r1l- nn lf'ıvık olmak 5rl'l'l ~ere\ ll"~ndnslaı:m ve 
mukaddes bilir. de~ıır bütün dünya husumetl önünde bu - gerek ben (!'('De cnlıcoacailı7 Vuksek lt ıroadı-

Bunun içindir ki Büyük Millet Meclisinin -nkü medeni ve Insanı varlı~ını varntmıs rur,a t ~kkür edPrim.• (ŞicldeU i ve surekli 
muhassalası olan hükumet ve o hükumeti ~rk mm~tıne suika~d hlsslle gönüller mes- alkı~Jsr br:ıvo SPc;)eri.l 
sevk ve tedvir eden, yilbek Milli Şefin ve bu olaa ve yahud dünya nizamuu daha Çl)k Meclis e~>lecek lı-.timamı 24 Temmu-.: Car 
Biiyük Reisicümhurumuzun itimadına maz- bomıll<k beseriyetın kalabilmis istimhatını cıamba J.!Ünü van~e..,ktır. 
har olduğu gibi Büyük Millet Meclisinin de bütün bütün yok etmek nzmlle, sulniyetle 
tam itimadına mazhar olan Refik Saydam me bu olsunlar. lnnilizler Tiirkiyenin dürüst 
hükumetinin siyaseti doğrudan doğruya Bugünlerde dünya siva.setinl. ahvnllnl bo- . • ,. • t ktymefi i' 8 
Türkive Büvük Millet Mecli!!inin kendi si- zucu 'bir takım haberler Içinde lk1 kom.ıu SIJaSe Int am 
yasetidir. ((Bravo aesleri ve alkışlarn. Bi- memleketin Türk - Sovyet doc;Uul!'unu boz_ fakdir ediyorlar 

Amerikalı nlim· 
ler yaptıkları tec
rübeler]~ tavuk .. 
ları köşel! yumur • 
talll!· yumurtlat -
mıy:ı muvaffak ol
muştur. Bu yumur 
taların diğer yu -
mur:talnra tencih sebebı, sandıklandığı 

zaman daha az yer tutmas!dır. 

naenaleyh Türkiye Büyük Millet Meclisi- mava matuf bazı sevler sezmekteviz. <Bao;tarafı 1 ;nrl sayfada) 
nin haricinde herhangi bir siyaset tasavvur Arka.daslnr. tA 1919.20 senrilerindenbPrl b'z her yerde müessir ~rette hazır uhınnbl
olunamaz. Su halde herhan~i bir suretle dümra huı;umetl lcinde tek basımıza kald! - lecek dereeede kuvvetini isb:ıt eden son 
Alinin, Velinin şu. bu politika takib etme- ~ım;7: ~ünde. tnkı1fibına yeni ibnşlamış olan on beş günlük hfıdiseleıi, İngilterenin ta
si, şu taraffl. bu tarafa mütemayil ~hsi po- Sovyet Rusya da cihan yüzünde avnı suretle ahhüdlerini yerine getirmek, müttefikle -
Iitika, teşkilatı esasive kanunumuzun çerçe- tek basma kalmıstı. Bizim dostlu~nmnz 0 rine müznheret etmek ve kuvvetlerini tnm 
v61!i haricinde ve Türk demokrasisinin :tat- kötü ıı'Ünden I}Uurla b1U$lamıstı. Ve bugüne bir sure~ muhafaza eylemek nzlm ve irL 
bik hadlerin:n ruhuna aykm bir ~iyaset mu- kadar bu. iki memleketR de mfitemadlven i. desinden Yakınşarkı mutmain etmışttr. 
tasavvcr değildir. Binaenaleyh, Türk t~ki- vmk. ilerilik ternın etmiştir. «Bravo sesle - Bunun içindir Id, Alman ajanlannın ve AL 
latı t"sasiyesinin ve Türk Cümhuriyetinin ri... man radyosunun yaydılı fena niyetli ş:ı-
Pvladlan olan bizler şahıslann vesairenin O l}eltil<le 1tl -bütnn dürıva Sovvet RtL~aya yinlaro rnğınen, İtalyanın harbe girişin -

Kanadı kuvvetli kuş 
Kanadları en 

ilham etmek istedikleri, varmak knrsı husumct telnde bUlunduğu zamandan denberi, İngilterenin Turklye ile, Mmr Ue 
herhangi bir tesiri sayın Bıl~eki1imi7in be- ba&ıvnn bu dostluk ~eçen ~eneye kadar tek ve Arab dünyasile dostluğu daha kuvvetli 
yan buvurduğu veçhile nefretle tf'liikki e- olarnk mümtsz vrvıffie devam etmiş ve her ve dalın it.iınadlı bir hııle gelrnJ tir. 

Bu resimde b' -ıı:::::;ıa:=:~. C::~;::::J 
lt ır odnın .... 

kt onun ark ad Kt.rııyorııunuz. F n-
atı da var D'k'-

1 kuvvetli olan ku~ 
ku~u kuşudur. Uç· 
tuğu zmh:ın ka ~ 
nadlannı çırptı~ı • 

deriı. Tiirk milletinin a~la bu oyuna gel- mman her ven'le Sovvet menfanUerlni kcn- Türkiye ile olan mua.hedcmiz. mer'i cl
miyeceğini, Türk m;IJetinm baştanba'i& aa- ,, menf~atımlr.le beraber takib etm1.ı;ir.dir. malda devanı e<liyor. İngiliz efkli.n umu _ 
Jim ve her Tilrk mikrobdan muarrll, zinde. Biz ikl milletin tarihi boyunca 1.c::t.lkballne miyesl Türk mütte!iklc.rimizin kat'i W! 

tuv~tna. azimli. en~ali mü&takhe1esine tam hi7.met edPcf'!~ mantildie bu yüzden her dürüst siyasetini tam kıyınetlle takdir et
bir isıjklal tevdiine karar vermi, zinde, sağ- c::umetP rıılhnen dost blmı~ız<lır. Keza bıı - mektedir ve İngniz efkarı umumiyesinin 
lam ve genç bir millet oldu~1.1nu tekrar sa- .,.iinP tadıar da Sovvet Rusya Tür.ldvenin bu Türkiyenin gayri muharib hattı hareketi 
adet ve zevkle ifade etmeyi bir vazife bili- eandan w ~ftlden ~n dostJutumı dal- lt.tlhazında.kl sebebler hakkında ileri sü _ 
rim. «Bravo sesleri ve alkıtlau. Çürük bün- '1Tl1l dru:t]•ııtıa mukabele etmistir. Arkadaş - rülecek 'hiebir ihtiraz kaydı 'YOktur . 
yelerde bulunan JU kolun, bu kolun yapa- ,Q.,. hıı Hrl T"PmlM:etin bu büvük doıstlu~u en BuUer, -dün. Baküya bir İngiliz hücumu 
cağı teY Türk milletinin bünytsinde asla o- ~ötii l'!finlm"de dilnvnnın en büyilk ik! liı.1erı hnıkkındakl bayall Iddialardan bahseder-

.. nız görüraün" H • ı ıı:atle bakar-
dünüz tn""~ n uz. ele dikkatle bakın g" 

u,. .oulundu .. :ı • , or-
Y\In Ve reami ~ Yere bır itiRret ko-
• ga:teteden k · b' 

nn. Doğru bılenl d . estp ıze gönde-
lt er en bır lt' . 
&plı fevltalide k- v di 1ıf1Ye maroken 

d . ıtgı ı bü "'lı: . ~ften, bit k' • d Yu bır hatıra 
f ı ıye e &ene tn k 
evkaladc ka .. di ı_. ar o en kaplı ve 

gı ı •w muht d r otuz beş lti . d • ıra e teri, diğer 
ıye e ayrı a .. 1 

lnetli hed' l Yn guze vc·kıy _ 
V&b v ıye er vereceğiz. Dilmece'-·e ce -

errne rn"dd . ~ 
m u etı on be!l gundür B 1 

ece cevabı b' .. •w • ı -
Zerine ı B• nı ıze gonderclıginiz. zarfın Ü-

ııin 1 ılmecel'l kelimesini, ve bilmece-
gazetede ç kt w 'h' 

- ~ıgı tarı ı yazınız. 

nı. beş yüz metre "'"""•llllııı...,...-..;;;;:::::=.J~ 
uzakta olan bir 
kimse gayet iyi duyabilir. .. lamaz. .Aikı,lan. Türk milleti kararıni olan Atatür.k ve Lenin tarafından kurulm~- iken. İngniz hfikumetlnin İngiltere ne SoV-

vermiştir. Sulhü sever, fakat herhangi bir tur .• Brııvo se.cılerln. yeUer 'Birl~i ar.a.cnndakl münasebetleri ivL 
~·retle :...:'-ı"ı'ne uzaktan ve yakından '"" CevdP.t Kerim lm~edaJ'l 'bu dosUıiklann bu- t ... t .. 
·- anaiUIUl .... - le.ştlnnek ve tak\'iye e me... arzusunu ...... 
veya bu :auretle valci olabilecek her türlü aflne JrtıdRr JT'InletJerim\zln 8Utmlna mal ol • barüz ettirmlştir. SovyeUer Birllllle Tür-
müdahaleye şiddetle ve kat'iyetle kartı duhnn f•OTPtlP beyanatma şu SUTetl~ de - 'ikiye arasında halen mevcud sam1m1 mü-
koymağa ahdü pc"yman eylemiştir. Bu yal- vam pvlPnı1«1-tT: nascbclletin idamesi. 'bu ivnesmeyi teslıJl 
niZ Bu-yu-'- Mı"llet M-lwnin deg~il, bütün _ ,:ı:c;.,. .. hnnım bn~iinP. kadar tecrlibe cdil. • d •. 

1 
• 

.. ~.... ~tme~ en ziyade saltb unsurıar an u n-Türk milletinin köylüsü ile. §dtirlisi ile her ml'~ frV"': .. ileıı dalmıı. 11ri tar:ıf istlfane r.t - sfdir. 
türlü efradile, kadını, erkeği ve çoeuğu ıile, ornek ı~tıvorsa . bıı d0c:tlı•i'Fu bövleee vürütür. • ......... - .............................. - .. -·-
bütün milletin verdiği müşterek ve mutlak vP ~;;n"<>nın v:ırın k:mırtı~ının ner~ va- .... i.:.:ıtiİıana giren 3092 talebeden 
kat'i bir karandır. Bu karar karpsında .... ,..~c:ıcı hPlll l'lll\!VI\n ·mlmptlne doi'Frıt bn dost- 1430 u muv:ıffak oldu 
la tereddüde mahal yoktur. Aritada~r. lıık mecı'al~ile yüriimfış ohmw «Brnvo .<;CS- Şehrimizdeki oT:tı okullarm son sınıfla. 
bazı ajanslar kıymetli arkada§ımız Sa- lerb rı nda, devlet rı ı ta okulu bitirme imtihnnına 
racoğlunun şahsına izafe eder mahiyette 'Bi7 Abıtür'k - lAminin biiviik hall"flPrl olun giren ve muvaffak olan talebelerin mikta
bir takım nesrivat yapmışlardır. Biz bunla- ic:ınet İnonfi VP Stalin dPvtesindP dP bu do"t- rı bütiin mekteblerden alıuan neticelere 
rı nefretle tdakki ederiz ve huzurunuz.da hıl!un bu sekilde ,gamJmlvetle htc bir .şevle gBre, Maarif Müdürlüğii tarafındnn tesbit 
nefretle telakki ediyoruz. Saracoğlunun ho7ulmıvncqk seJ::Ilde dP.vam etmesine em • olunmuş ve Vekalete bildir.ilmiüir. 
şahsına karşı hepimi7in yüksek itimad ve nivet P.t,.,e.\t ı~tivonız. Bıı SovvPt ve Tiırk Haziran devresinde orta okullarda bitir
sevgisi vardır. Çünkü bu arkada" bizim na- ricaline emanet bir polltlkadır. Bu karşıl:k- me imtihanına 3092 talebe girmiş ve bun
zarımızda nihnvet bir şahıs değil, doğru- lıdrr •Brnvo seslerl alk~nr., lardan 1430 u muvaffak olmuştur. Hnziran 
dan doğruya Türk siya!etini vapan bir AT1knı'la'!1ar. gene son .zamanlarda yab:ıncı devresinde muvaffak olamıyan talebeler 
Türk evladıdır, halis Türk oğludur. $imdi- m.atbuntt.nn ve ajanslardan miiıh.,m olarak Eylül devresinde yeniden imtihana gire-
y e kadar leendisini tııkdir ederek sevdiği- osurayı 1 ret ~tm~t istiyorum Biz miittn - ki d' 
miz gibi §imcliden sonrll da daha biiyiilc fiklerimir.1e yaotıCPmız nuıahedede 2 numa- C:.t;.".S'!:!!:A-·-N··A-"p"'ı··y····o····j ... E .... N .............. -
:takdirle seveceğimize hiç şüphe yoktur. Bi- ralı bir motokol ımza etmlşiıdir. Bunu. si. ,. 
naenaleyh hülasayt maruzattın BaDvekili- vas! bir lhtivnt olarak koymuş değiltz. Yarm Dr. iHSAN SAMI 

b · dla .. ı._h Id w tsrı'h tesbit edecekUr lti o . .slvasi bir .şuurun 1 - L ._ ._
1
. mize tam ir .itıma muct-n ez o ugu- ~· 1ırtreptolcofc, ııtafiloko\, pnomoı<oı<, .J<U ı, 

m u-dan kendilerine muvaffakiyet temenni vp &yaei bir ahilkın eaeıi ve ve.cıiwıdtr. ...yae;, .. ilderia ,.,tttı ~b .. , ,_ .. .a.ta ... _,._,_,_ r,.· ....!.L.l J. .. ............_t..ı ____ '-- -* ..__,..ı, tallıa ederiz. Am ş.fiıaizill etrafında aziz •BraVo sesleri 'ft ---r... ~ ·--.-.- -r .--

~~~------------
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8 Sayfa SON POSTA 

Di KAT! DiKKAT! 
Boğaziçinin incjsi, ç K 

A 

Jl 
Bu ıırak günlerde: Boğazın berrak seması altında ına vi denızi ıçinde ..• 
Güzel manzaralar karşısında KÜÇÜKSU PLAJINDA:.J denioze girmek fırsatını kaçırmayınız. Fiatlar çok ucuzdur. 

Vapur, Harıyo, Plaj lokantası. Mükemmel sabah ve akşam yemekleri için (Kombine) müşterek tenzilli biletler 
\ 

Pl.ı~ ıskelesine her vapur uğrar. Müşterilerir. istirahatleri için hiç bir fedakarlıktan çekinilmemiştir. 

C~martesi ve Pazar Çalgı ve Caz mevcuddur. 

Her yaş Için 
Kuvve~ iiACI 

En kansı:ı. düşmüll · hastaların az ~·~~n 
ı.arfında iktisabi kuvvet et_m~lerı ıçı~ 
her yemekden aonra bir Lıkor kadehı 
QUlNlUM LABARRAQUE. _ almal_arı 
kafidir. E.n muannit sıtma nobetlerıne 
karşı dahi gayet müessirdir. Zayıf hu· 
talıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışma· 
dan yorgun düşenierin ve: pek çabuk 
neşvünema bulmuş gençlerın, z.ahmetlo 
inkişaf eden genç kızların Lobusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız· 

ların dahi tesiri mu· 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi taralır dan 
kabul edilen • • ·UiftiURI 
aba uc 

Şarabını tçmtlıdirltr. 

Deposu: Galata, 

Gümr~k aok. No. 36 

Her Eez,aııede .atılır. 

S1hhat ve içtimat Muavenet Vekiil~tinden : 
Çorum leyll, ve İstanbul neharl Küçük Sıhhat Memurları mekteblerlne alınma şart -

ları şunlardır: 
Turkiye Cümhurlyetl tebaasmdan olmak ve Yllfl 18 den aşağı ve 26 dan yukan bu -

lunmamak (yinnlden yukarı olanların askerllkle Ulşl~i kalmam~ olacaktır.) 
2 - Orta mektebden pek iyi ve iyi derecede mezun olmak (Llse sınıflarında bir ve

ya iki sene fazla okumuş olan1ar tercih edllecektir. Bunlarla kadro dolmadı~ı takdirde 
orta dereeelller de alınır.) 

3 - İstekliler bütün evrakını tamamlamış oldu~u halde, dilekçelerini 15 Ey:lfU 1940 
tarihine kadar Qorum mektebl için Sıhhat ve İçtlmal Muavenet VekA.letlne, İstanbul 

• ·ı-..!..... .... __ ---· .. - - ..:.,_;&......__, ---·--·· ---·-·•-e• .. -.. .. ~"' iA••v'l•"""' ....... -
dürlüğüne göndereceklerdir. 

Gönderilecek evrak şunlardır: 
A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı. 
Bl Orta mekteb şahadetnamesl aslı, (daha fazla okumuş olaniann tahadetname lle 

birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi ve.cıika.) 
Cl Basılmış örneğine uygun ve üstünde tasdikll fotoğrafı bulunan bir sıhhat rapo _ 

ru. (Bu raporu hastane b~tabibllkleri zarflıyarak üstünü mühürliyecek ve lstekll tara_ 
tından mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.) 

Munyeneler Ankara, Sivas, Erzurum Diyarbakır Haydarpa.şa NUmune ha.,tanele -
ri, İstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bu;sa, Konya, Adana, Samsun memleket ha.stnne
Jerinde yapılacak ve istekliler bu hastanelerin bulunduğu vllfıyetlerln Sıhhat ve içti _ 
m!li Munvenet Müdiirlüklerine bizzat müracaat edeceklerdir. 

D) ÇıktıkJan mektebden veya mahalli polisinden alırunlf hüsnühal kMıdı. 
E l 4.5X6 boyunda üç tane foto~rat (cepheden nlınmış ve ince kağıda bn.sılmı~ olacak.) 
4 - Çorumdaki leyli mektebe girmek ıstiyenler bu vesikalardnn ba.şka blr de ~a~ıda-

örncğl yazılı, noterlikten ta.sdikli ve kefllll taahhüd senedi vereceklerdir. 
TAAHHÜD SENEDİ ÖRNEGİ 

Leyli küçük Sıhhat memurları mekteblne nlınarak tahsil edip mezun oldu~mda, 
Sihhat ve İçtlmai Muavenet VeklUetlnin tayin edece~i vazitede Ibe~ yıl hizmeti kabul 
ctmcdl~im veya kabul edip de muayyen müddetl bıtirmeden ibıraktıgun ve sıhhl sebeb _ 
ler dışında mektebden daiml olarak Qikarıldığun takdirde benim için sarfedilın{J olan 
parayı tamamen ödemeyi ve bu tnahhüd senedi muclblnce benden ıstenilecek para ı -
çin, ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 9 faiz yürütülıneslnl kabul ve 
taahhüd eylerlm. 

Sarlh ikametgih adresi 

Yukarıda adres ve hüvlyetı yazüı olan ............... ın bu taahhüdnnme mucibince öde -
rnek mecburiyetlnde bulunduğu her ders yılı tçln ikt yüz lira olmak üzere bütün tahsil 
müddet! için cem'an 400 liraya kadar oara.yı, faizlle beraber, borçlu ............... ile bir-
likte mütcselsU kefil ve müşterek mütesclsll borçlu sıfatlle ödeyece~im. 

Kefflln adrc.o;l (5828) 

Devlet demiryollari ve limanlari işletmesi ı 
umum idaresi ilanlari ---------9. İşletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülecek olan ve alelmüfredat miktarlle 

ınuhammen bedeli aşağıda yazılı bulunan ızgara, soba, makine ve vagon parçaların _ 
dan ibaret döküm işi 24292,40 lira bedelle ve kapalı zarf usullle münakasnya konmu,tıır. 

Münakasa 24/7/940 Çarşamba günü saat ll de Sirkeclde 9 İşletme binasında A. E. 
komisyonu tarafından ;Yapılaca'ktır. İsteklilertn 1821.93 lira muvakkat teminat ve ka
nuni vesikalarile teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün saat 
10 a kadar komlsyona vennelerl Hizundır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Miktar kilogram Nev'i Muh:ı.mmen bedeli 

31935 
l03600 
6800 

Makine ve vagon parçaları 
Soba 

Izgara • 

İstanbul Defterdarlığından: 

Lira 

7664,40 
15540 

1088 

ScmU Mahallesi Sokağı No. Nev'! 

Satı, 

bedeli 
Ura Kr. 

(5668) 

Muvakkat 
reınlnat 
Lira Kr. 

Mahmud:ıı;a Küçukohannes 41 Ev 15/ 20 hissesi 163 '75 13 
Osmanağa Ulusolluk 17-1 Tarla 2392 00 180 
Krunerhatun FesHyen 10 Arsa 180 00 13 50 

Yu • rıd:ı. yazılı üç gayr menkulUn satı~ı 15/Temmuz/940 Pazartesi günü saat 14 de 
Mıllı Emi k Müdurlu~Unde toplanncak olan komisyonda ayrı ayrı aQik nrttırma. lle ya_ 
pılacaktır. Satış bed li nakden ve peşin olup 2 ncı tertib miib:ıdil tasfiye vesikasile 
de e lu ll T 1 bler n muvakknt t@lin.atla miız:ıycde ünü muayyen saatte 

K 
Büyük Mağazaları 

Sabırsızlıkla b eklenen tış-t~ı· 

daki malların geldigini sayın 
m nştcrılerine bildirir: 

1940 Modeli 

Z E N 1 T H RADYO lAR 1 
"COLDSPOT., 

BUZ DOLABLARI 

"WINC H AR GER, 
Rüzgarla Şarj Yapan 

Pervaneli 
DİNAMOLAR 

H AS 1 R SAP K ALAR 
ı 

En son moda 
"PLAMBEACH, 
Kumaş ve kravaaarı. 

Gayetg'}BL v" ın ıta.ı wv i 
desenlerde 

Emprlme Mendiller 
Ve saire ... Ve saire 

Slok tnkenmt>zden evvel 
tedarikte isticul ediniz. 

Miraton Grenleri 
hem inkıbazı ve hem de 

terkibindeKf maddeler 
sayesinde baraakların fa· 
aliyetini tanzim ile en 
muannid inkıbaz mftpte• 
lalarını bile rabata ka• 

vutturur. 

Her eczanede bulunur. 

, » Dr. IHSAN &AMI .c ' 

BAKTERIYOLOjl 
LlBO RATU ARI 

Umumt kaıı tahlili.tı, franııi nolctai 
nazal'ından Waaserrnaıı ve Kaho teamül
leri, kan küreyvatı tayılınuı, Tifo ve 1ıt• 
ma haetalılcları teşhi1i, idr ar, e,.rahat, 
balgnm, kaz.urnt ve ııu tahlilii.b, ültra milc
roakopl, husuai aşılar i•tihıarı, Kanda üre, 
~eker, Klorür, Kolle1terin milı:tarlarıoıo 

tayini, Divanyolu No. 113, Tel: 20981. 

Zayi - istanbul 28 inci okulundan 938-939 
senesinde alm~ oldu~um şeh:ı.detnameyt za. 
yi ettim. Yenisini çıkaraca~unda.n eskisinin 
hükmü olmadığı llftn olunur. 

Jtocamustafap:ışa caddesinde 298 
sayılı evde Asım Akardak .............................................................. 

Son Posta 1\latbaası 

Ne~riyat Mudürü: Selim Ragıp EmeQ 

S. Ragıp EMEÇ 

Temmuz 1~ 

~ ........................... ~------~ 
1. GENÇLIK 

2. GÜZELLIK 
3. SIHHAT 

Işte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetleri.D 

hepsini size 

KREM PERTEY 
temin edebilir, 

1 - KREM PElnEV: Bir tuva· 
ıet mOstahzarıdır. lnce bir 
itina vo yupılışındaki husu· 
aiyet itibarile yüzdeki çiz· 
gi ve buruşukluklann te
şekkUlnne nıllni olur. De
riyi geııc ve gergin tutar. 

2 - l{RgM Pf<.RTBV: Bir gO.zel· 
. lik vasıtnsıdır. Genişlemiş 
mesamatı sıkıştırarak cild· 
deki pürll\k ve kabareıldan 
gid~rır. Çil ve lekeleri 
iztıle eder. Teni mat ve 
şeffaf bir hale getirir. 

S - KREM PEHTEV: Bir clld 
devasıdır. Deri guddelerl· 
nin ifrazatını dUzeltir. Si· 
vilce ve siyah nokWann 
tezahl\rllne manı olur. Clld 
adnlesini besllyerek ku.,.. 
veUend irir. 

Kuru clldler için ya~tlı, ve 
ya~tlı cildler Için ya~tsız hu
sust tUp ve vazoları vardır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için mübayaa edllecelt 17 kalem akkü mnlzemesi açık eksiltınert 

çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel .5000 lira• muvakkat teminat «375• lira olup eksiltmesı 2'1 lı· 

ğustos 940 Salı günü saat d6• da Ankara Evkaf apartımanının 3 üncü ltapı ı 1nd ı.-o
tında Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstek1iler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektubile kanun1 ve ' 
sikalarını hamilen nıezkür gün ve saatte o komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. Levazım, İstanbulda Kınacıytın hanının 2 1Dc1 P 
tında P. T. T. Levazun ayniyat şubesi müdürlük1erlnden bedelsiz olarak verilecektir. 

c3613D cS81S• 

ZL· i 
Trenlerinin V apurlan Köprüden: b, 25 • 7,30 - 9 • ll - 11.50 

~·---.-.. 12,30 • 13,15 • 15,45 • 19, 10 dadır. •: ____ ..,, 

Harp Okulu Komutanlığından : 
lJ.sclerde !lnnalıı.. .kalm~ talebal.P.rinJ.ı:sı.rb olcuhuuı. girebilmelerlnl temin mak!" 

dile kayıd ve kabul muamelesi, EylfU nihayetine kadar uzatılm~tır. ikmali olup }111!~ 
okuluna girme~e istekıl olan talebelerin ~imdiden mensub oldukları askerlik ~ubeleritle 
müracaat ederek muamelelerint ilanal ettinneleri ve ikmalde muvaffak olduklan ~' 
dirde evvelce tekemmül ettirecekleri evrab lle okula alınacakları ilan olunur. 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
IKRAMIVE PLANI 

(293) (5995) 

1940 IKRAMIYELERI: 

ı nded 2000 11rallk =- 2000.- llıl 
s , 1000 :t - 3000.- • 
8 • 500 • - 3000.- • 

13 , 250 » - 3000.- • 
40 :t 100 , - 4000.- • 
75 • 60 • ... 3750.- • 

210 :t 25 , - 6250.- .. 

K~idele.r: ı Şubat, ı ltlaJl\ 
ı Atu.stos, ı İklnclteşrln tarih • 
lerlndc yapılır. 


