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. Gerginlik ve 1 [ Bulgaristan, Tttrk . Bulgar mtlnasebatını bozmak lstiyen J 
bedbinlik gizli ellerin f"aa.Jtyetlne ka.rfı milca.deleye geytt 

artıyor '' Soı-ya, Mh eli ha • el 
Nevyork borsasında tes· lere kapllııa1.yacak! 

panik alametleri ı ·----................. ..______ ''-
Aımanyanın harb için yeni . Bulgar ajansı, TOrk lngiliz ha va 
::~.:'~ekr:~;~ıa;~i:ı:~ hududlduğnda at skk~rbf had~ırllk kara ve deniz 
bütün Avrupayı korkutuyor yapı 1 ini 8 ZI e lyOr aJ 

4 
( Muhittin Birgen M h b. B 1 . d k 1 . . manevr a~1. 
Peşteden yazıyor ı eş ur ır u gar s11aset _a ~mının ma a esı. 

C • 0;~.::~i~~~:~~:ri~~:,,~~~:'~ "Türk-Bulgar dostlugunu hıçbırşey sarsamaz 1,, 1300 tag!'~re havada, Londraga 9 
tık pek az bir şey kaldı. Rusyayı garb l . S f d k• , Ş l SQQf lÇlnde 130 akın yapıldı 
demokrasisi tarafına geçireC€k ve J apon- Bulgar gazete erı o ya a ı ' ayıa ar endüstrisi,, 
yayı da öbür t~rafa bağlıyacak emeller ismini verdikleri esrarengiz faaliyetten müşteki İngı·liz Kralı du·• D 133 
tahakkuk edince artık, dünya tamamen pa,r9a 
yükünü almış bulunacaktır. Ondan son- harb gemlsüı • t fti tt • 
rası, ya harbe başlamak, yahud da, harb- ı e ' e ı 
den vazgeçerek karşı karşıya gelip pazar
iık yapmak olur! 

Bedbinlere göre. Rusyanın f ngiltere 
tarafına geçme-si işi nihayet bir haf ta 
nıesclesidir. Bir iki h.lfta içinde bu me
sele tamamlanacaktır. Japonyaya gelin
ce, onun da İngiltere ile yaptığı müzake
reler ne neticeye varırsa varsın, bugün 
Rinşm·ş olduğu teşebbüse göre, nihayet 
rnuk bıl cepheye geçeceği muhakkaktır. p 
Şu h de, harbin patlaması için artık bfr A· KPAnl4EB'b • 

~ey ~m1ştı~ Ayni bedbinler, harbin ~~~~K~TJ~>ç"-~B~. ~TP~~~O~H~O~B~~~~~~~~~~~~~ 
pat m sı içın Almanynnın, bu seneki 
top r kolte-ini amb rlara koymayı 
bek k olduğunu zannedıyorlar. 
Mahıu amb:ırlara gırdi mı, artık hare- Zora gazete Binin b<Jflt.Dı 
~ete geçmek içın ortada mani kalmıya- Bulgaristanın en ağır başlı gazete.sin- 'nitkiye, başlığı altında bir başmakale 
~ktır. den biri olan cZora :ıt gazetesinin 8 Ağus- hıtişar etm.i§tir. 
(Devamı 2 cide cllergünı. sıitummda) tos tarihli ntbChasuıda, cBulgaristan ve (Devamı 11 inci sayfada) 

eniz ticareti teşkilat 
kanunu hazırlanacak 
MunakalAt Vekilinin gazetemize beyanatı 

GİZLİ 
Oniki adada ltalyan Londra 9 (Hususi) - Kral, berabo • manın tdtiii çok muhteşem bir manza. 

rınde yüksek deniz erkAnı ve Fransız ra arzet.miştir. 
tahşidatl devam ediyor Amiralı Darlan olduğu halde, Veymut Kralı hA.mil bulunan motör, sıra ile 

I• talyanın işgali altında bulu nan on körfezinde toplanmış olan İngiliz A - dizilmiş olan harb gemilerinin önle • 
iki adada askerl harekat artmakta. navatan filosu ile ihtiyat donanması • rinden geçtiği esnada, bütün bahriye 

dır. Aske r ve levazım 5evkiyatı d evam nı bu sabah teftiş etmiştir. liler tezahüratla kralı selilınlamı.şlar 
etmektedir. Muhtelif cesamette 133 parça harb dır. 

Evvelki gün Ankaradan şehrimize ge- de kendisini ziyaret eden bir muharriri- İtalyanlarca cEge denizinin H eli • gemisinden mürekkeb olan bu donan. 
~~~W~~Ali~~kQa ~m~~~~~ı~~~~~ ~~. 1 ~ ~~~~~1 ~ ~=~=====--~-==-~======== 

( Devaım 11 inci 6ayfad.n) 

rvindc istirahat etmiştir. Vekil dün evin- (Devamı 11 inci sayfada) kı ile Patmos adasının halkı alelB.cele n •yasa es l s rett 
~=============~~====~~-~~l~S~~M M~~~~~ir - ~l · ~s l ~ e C: İST ANBULLULARIN DiLEKLERi :::J ı 

ftalyanı..n Adalar umumi valisi Kont teşkı• J Qtlandırılacak 
' oy h muallimden 
çocuk okur mu?,, 

lstanbul meb'usları dün San_yer ve Y eniköylülerin 
dileklerini dinlediler, bugün Beykozlular dinlenecek 

MP.b'u.ııtanm•.:: S<myerde hal kın derdlerini ditı1~lar 

(YUlil 11 inci .~) .. 

de Vecchi geçen h atta bir emirname l ~ 
~rmıştır· Bu emirname mucibince 
İtalyan memurlarının yerliler ile te • 
masları kat'i surette yasak edilmiştir! 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
Leros adasında büyük miktarda ben

zin bulun<iurulmaktadır. Bu adada pek 
mühim bir tahtelbahir üssü rut kurul • 

''Meşru bir ticaret nev'i olan tak ~sçıhk hava oyunu 
mevzuu yapılamaz ve yaptırılm1yacakhr,, 

muştur. 

ltalyan maliyesi berbad 
vaziyette 

A Iınanya malt bakım.dan pek iyi 
vaziyette buhınmamaktadır. Fa -

kat buna rağmen Abnanya mali me 
(Devamı ;'i inci tayfada) 

:tzmlrde 
oilr'etkAr bir 
dolandırıcı 

Malaya gemisinden 50 
Setrlin alan tercüman 

tevkif edildi 

Almanya ile 
Ticaretimiz 
Vekil gümrüklerden geri 
çekilen mallar hakkında 

da izahat verdi 
Ankara, 9 (Hususi) - Ticaret V~kili 

Cezmi Erçin Vekalete aid muhtelif ışler 
hakkında gazetecilere şu beyanatta bu
lunm~tur: 

c- Takas işlerini tanzim etmek is1.iyo· 
ruz. Takas i§lerinde spekülasyona mahal 
kalmamak ve ihractan evvel ithal mua
melelerini ihraç imk.im ve kabiliyetlerine 
göre ayarlamak maksadile şimdiye kadnr 

İzmir, 9 (H~) - Müttefik İngiliz müteferrik eller delaletile yapılan bu ka
donanmasına mensub Malaya zırhlısı li- bU mu~cleleıi Takas Limited Şirketi 
manımızda bulunduğu sıralarda Deniz- ünvanile vücude getirdiğimiz te§ekkül 

(Devllml 11 inci sayfada) (Devamı 5 inci sa11Jada) 

1 om------~l 

7'ica.ret Vekili Cezmi Er~• 

il 



Sayfa 

2 Sayfa SON POSTA 

,~-----------=-------~,----------------------------------------------------------------------------Her g Ün R.esimlj Makale : ~ Çin darbı m~seli ~ 

Gerginlik "e 
Bedbinlik artıyor 

Yazan: Muhittin Blrpn - (Ba§tarafı 1 inci sa.yfada) 
Bu tarzda düşünenleri haksız görmiyc

ceğiz; çtinkü ortada çok kötü alametler 
var. Her memleket, tetik üzerinde duru
yor. Lehistan bir kısım efradı siilh altı
na almış, büyükçe bir ordu beslemekte
dir. Romanyanın, son günlerde yeni ye
ni askerl davetler yaptığı • görülüyor. 
Fransanın her dakika, bir harb patlama
sı ihtimali bulunduğuna kani olduğunu 
gOOteren alametler hesabsızdır. Butün 
bu ihtiyatkarlıkları yapanların elbet bir 
takım bildikleri şeyler vardır; bususi is
tihbarat teşkilatlarının mütemadiyen fa
aliyet halinde bulunduğu şüphesiz olan 
bir mevsimde. bir takım devletierin bu 
kadar tetik üzerinde durmalan birçok 
manalar ifade edeceğine göre, bedblnle
re yerden göke kadar bak \'ermek ka
bildir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Ağustos 10 

Sözün kısa si 

Vegil şişmanlara/ 

,_ _______ I!. Talu 

A J.manya, göbekli ve çifte çeneli 

insanları vatan haini telak.lı:i 

edecekmiş! Meğer ki bu vaziyette bulu· 
nan kimse, şişmanlığının yaratılış ikti
zası olduğunu ve fazla yiyip içmekten 
ileri gelmediğini isbata muvaffak olabil· 
sin. 

Bandırma - Bugün Bandırma İdman· 
yurdu ile Doğanspor klüpleri arasında bi!" 
maç yapı.lıru§tır. Maç çok heyecanlı ol -
m~. netice bire kargı 6 golle İdmanyur· 
du galip gelmiştir. Doğansporlular ta -
kımlarını Fenerbahçeli Lebib ile takviye 
ettiklıeri halde netice aene aleyhlerinde 
olmuştur. 



SON POSTA 10 Ağustos 
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~TELGRAF HABIERLERi rt. . . ) . \ . 

Çinliler Şanghayın Garb 1 

mahallelerine girdiler 
Japonlar 15 gün içinde 13.694 kişi kaybettiler 

Çinlilerin eline 53 top bıraktılar 
lfong-Kong, 9 (A.A.) - Ctiekiai ajan- 1 lar tarafınckın ver ilmif pasaportları hli-

61 bıldiriyor: Şanghayct-an bildirildiğine mil olanların bile Şanghayın garbındaki 
göre mükenunel surette techiz edilmtş müdafaa mıntak.asına girmelerine müsa
olan birçok Çin kıta'ları Şanghay-Nan- ade edilmemektedir. 
kin demiryolunun şimalındekı kasabalar
dan hareket ederek Şanghayın garb ma-
hallelerine girmişlerdir. . 

Hükumet merkezindeki Çin mahfelle
ti memnuniyetlerini izhar etmektedirler. 
lıu kıta'lann şimdi Kating, Taitsang ve 
Paoshanda Şanghayın şimali garbi ve 
cenubu garb isinde bulundukları haber 
Verilmektedir. Yakında bu mıntakalarda 
§inıdikilerden daha mühim muharebeler 
Cereyan etmesi beklenmektedir. 

Şanghaydaki J apon kuvvetleri hususi 
ihtiyat tedbirleri almaktadırlar. J apon· 

Japonların 15 günlilk 7.ayiatı 

Chungking. 9 (A.A.) - Chekiai ajan
sı bildiriyor : Çin askerl makamları tara
fından hazırlanan istatistıklere nazaran 
Japonlar. Temmuzun son iki haftasında 
muhte1if Çin cephelerinde zabit ve nefer 
olmak üzere 13.694 maktul vermişlerdir. 

Ayni müddet zarfında 358 muharebe 
cereyan etmiş ve 152 Japon askeri esir a
lınmıştır. Harb ganaimi 231 beygir, 1.4?9 

tüfek. 13 makineli tüfek. 53 sahra topu 
ve 124.303 mermidir. 

İzmir limanına iltica eden Çek 
Yahudilerine komanya verildi 

Yurdsuz Yahudiler bugün İzmir limanını terkedecekler, 
vapur tekrar Köstenceye gidecek 

İzmir 9 (Hususi) - İçinde altı yüze r a limanı terkedeceğini bildirmiştir. 
fakın yurdsuz yahudi bulunan P ana • Bunun üzerine Çekya h yahudiler a-
ma bandıralı Parita vapuruna limanı 
terket1™?si bugün zabıta tarafından r alannda topladıkları 500 lira ile ko-

Almanların 
tehdidi eri 

" Dipçik darbesi,, 
Alman Başkumandanı 
bir nutuk söyliyecek 

Berlin, 9 (Hususi) - Bitlerle görü;;
mek üzere tayyare He .Berhtesgadene git
miş olan Danz.ig Nazi teşkilatı şefi Fors
ter, bugün memleketine dônmüşti.ır. 

Forster, yarın akşam Danzig halkına 
hitaben bir nutuk söyliyecektir. 

Alman gazetelerinin ihtarları 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman matburıtı. 

Polonyaya ıkarşı tehdidkar ihtarlarına 
devam etmektedir. 

Havas ajansı muhabirinin intıbaına 
göre, Alman gazetelerinin böyle sesleri
ni yükseltm<?leri, Polonyad:ı. ve Polonya
nın garb müttefikleri nezdinde bu neş
riyatın nasıl bir akis yapacağını anlamsk 
içindir. 

Esasen General Brauchitsechin yakın
da Dusseldorfta söyliyeceği nutuk yeni 
bir cdipcik darbesi• olacaktır. 

Siyasi mehafilin kanaati Hitlerin 20 
Ağustosta söyliyeceğı noktai nazara inti
zaren Alman matbuatının neşryatı mi.i
temadiyen şiddetlenerek gıdecektir. 

Alman matbuatı Polonya. Fransa ve 
İngiltereye karşı ihtarla doludur. 
llir Leh gazetesi harbdcn bahsediyor 

Berlin, 9 (A.A.) - Varşovada ~knn 

Polonya Prostoz Mostun mecmuası, Dan
zigi Polonyanın hayat sahası o duğunu 
beyan ederek bunu Polonyn hesabına is
temekte ve Danzig halkının orada tufcvh 

!mir Belediye Reisi 
Lılilll Şef ve Başvekili 
İzmire davet edecek 
İzmir 9 (Hususi) - Fuar hazırlık • 

ları devam ediyor, yirmi Ağustosta a • 
çılacaktır. Belediye ve Fuar Komitesi 
Reisi Behoet Uz Cuma günü Ankaraya 

• İtalgan 
bir çift 

Savf R 3 

E 
dostlarımıza 

soz 
Yazan· Selim Ragıp Em~ 

gidecek, Milli Şef ile Başvekili Fuarın u mumiyetle bilinen bir haki 
açılışına davet edecek ve İzmirin say. kattir ki bir mii.eti teşkil eder 
gı ve bağlılıklarını arzedecektir. B€h- ferdlerin umumi karakteri o milletin ah· 
cet Uz Pazar günü radyoda fuar hak - Jak ve seciyesini doğurur. Millet vardır 
kında bir konferans verecektir. v Efrndı gibi mcrdlikten hoşlanır. Gene 
Donanmanın başta Yavuz oldugu millet vardır, zebunküşlür. Palav· 

halde fuarın açılı§ındnn bir gün evvel radan da çok hoşlanır. Fakat ken. 
İzrnire gelmesi ve burada fuar müdde- disini mat edebilecek bir kuvvetle karşı. 
tince kalması muhtemeldir. !aşınca maniayı aşmak ıçın çevirmE 

- - - hareketine baş vurur, yaltaklanır, tezel-

M oSk OV8dakİ askeri lül eder. 
İtalyanın son zamanda memlekctimi-

m Uzak ere l er8 Polonya ze karşı takınmak ister göründüğü tavır, 
yukarıki tavsifin hududlan içine gircbi-

da l"ştı"rak edı"yor mu? lecek mahiyettedir. Gerek Almanya, ge. 
• rek ltalyaya karşı coğrafi vaziyetimiz itı-

Londra, 9 (A.A.) _ cDaily Sketch,, barile hiç bir tecavüzi maksad beslemi -
gazetesinin cGizli haberler• sayfasında yeceğimiz a~ikıir dururken aylar var ki 
neşrettiği bir yazıya göre Polonya hüku- bu iki memleketin matbuatını aleyhimi
meti İngiliz - Fransız heyetlerile Polonya ze iftiralar yaratmakla meşgul görüyo -
hariciye nezareti arasında irtibatı temin ruz. Rejimleri itibarile matbuatları dev· 
etmek üzere Moskovaya askeri bir mü- let kontrolü altında bulunduğu için yazı· 
şavir göndennqğe hazır olduğunu dün !arının eşhas karihasından çıkmış, a7 
akşam bildirmiştir. çok indi mütalealar sayılması da imkan· 

Bu .gazeteye göre bu kararı vermek1e sızdır. Demek ki bu neşriyat, bu devlet. 
Polonya büyük bir fedakarlıkta bulun- !erin hakkımızdaki duygularıı~ın tercü · 
muştur. Çünkü Polonya hilkiımeti bazı manıdır. Öyle ise, nezdimizdeki hariciy 
siyasi sebeblerden dolayı Moskova mü- memurlarının matbuatımıza karşı gös 
zakereleTine iştirak edemiyeceğini gc-- tE':nnek istedikleri alakaya ne lüzum var~ 
çcnde beyan etmekte idi. Hususi müsahabelerinde izhar ettikler 

insani hissiyatın sadece bir riynkarlıktar 
ibaret olduğu bu vesile ile anlaşılmıyoı 

Mem~ekef mize gelecek 
olan Mısır askerl heyeti 

~krar tebliğ edilmiştir. Vapur kapta- manya almışlardır. Yarın da vapura 
!11 ise komanyasız ve susu z h areket e- su ver ilecektir. Vapur Köstenceye ha
~ıniyeceğini, b unlar verildikten son- reket edecektir. 

olduğunu ve bınaenaleyh burada işleri Kahire. 9 (A.A.) - Anadolu ajansının 

mu? Bütün bunlar yetişmiyormuş gib· 
şimdi bir de Oniki ada teranesine şahid 
oluyoruz. Guya müstakbel harbde ltalya 
tepelendiği takdirde bu adalar bize va 
dedilmiş im~. Denizde mevcud balığa pa. 
ha biçmek ve böyle bir mal üzerine alı• 
veriş yapmak nasıl mümkün değilse. biı 

başkasına aid toprakların taksimine dı 

kalkışmak biraz akıl hafifliği olur. Bh 
Türkler çayı görmeden paçaları sıvat 

milletlerden değiliz. Geçmişteki tecrü 
beler. bu husustaki felsefemizin tekem 
mülüne bir hayli yardım etmiştir. Fak.at 
eslen bize aid olan bu adaların bir fırsat 
düşüp te bize intikal 'etmemesini, elbette 

bulunmadığını yazmaktadır. hususi muhabiri bildiriyor: 

Japon Harbiye Nazırı 
istifa mı ediyor ? 

Bu mecmua diyor ki: Ordu teşkilatımız ve askeri usullerimiz 

Tokyo, 9 (A.A-) - Muhtelif Japon 
lnahfellerinde dolaşan şayialara göre, 
harbiye nazırı General İlagaki, J nponya
llın Avrupa siyaseti meselesinde hüku
~t içinde vücud bulan güçlükler sebc-

Matbuat kanununda 
tadilat yapıhyor 

Ankara 9 (Hususi) - Dahiliye Ve • 
kalet i Matbuat kanununun 50 inci 
maddesini deği§tiren ve 35 inci madde
sine de bir fıkra ilave eden iki kanun 
projesi hazırlamıştır· Layiha esasları
na göre 35 inci maddeye ilave edilen 
fıkra şudur: 

Polonya mütemadıyen le?vizler yapıp etrafında tctkikatta bulunmak üzere ya
durdu. Artık mütevassıt hiçbir tarzı hal kında Tül'kiyeyi ziyaret edecek olan Mı
kabul edemez. Yapı!aca~ bır şey vardır, sır askeri heyeti, Kahire topçu kuman
o da şudur: Ya Almlnhr D~nzigin Pu-ı danı Tümgeneral Hüsnü E lzeydi Paşanın 
lonyanın hayat sa.ha;:;ıril dahıl bulundu- riyasetinde aşağıdaki zevattan mürck
ğunu kabul ederler, yahud da etmezler. kebdir: 
Etmedikl e-ri takdirde de yapı lacak bir Albay Mustafa Essadık (Harbiye mek-
şey vardır: Harb. tebi müdürü), süvari binbaşısı Prens İs-

Almaıı ajansı cevab veriyor mail Davat, mühendis binbaşısı İbrahim ki istememezlik yapmayız. Çünkü o ada· 
laı. Türkiyenin elinde, toprak teşekkülü 
itibarile Anadolunun sahili ebedi mü . 
dafaa mevzileridir. İtalyanın elinde ise 
tecavüzi maksadlan tahakkuk ettirebile· 
cek birer istinad noktasıdır. Bu iki ba 
kımdan bu adaların kime aid olması lô.· 
zım geldiği tetkik edilecek olursa, lisanı 
hal, kendiliğinden hakikati meydana vu-

ıle istifa niyetindedir. Umumiyetle sa
~ld.ığına göre, siyasi vaziyet dolarısi~e 

bınede bir değişiklik yapmak çok güç 
olacağından, bu istifa kabul edilmiye
<ıe-ktir. 

Bu haberi Alman matbuatına tevdi e- Sadelmisri. nakliye önyüzbaşısı Hase
tlen D. N. B. ajansı şu notu ilave etmek- neyn Lutfi, makine yüzbaşısı İbrahim, 
tedir: levazım yüzbaşısı Diyab Muhelhel. cMilli h islerimizi inciten veya bu 

maksadla milli tarihi yanlı.ş gösteren 
yazılar neşri yasak olacaktır. ,, 

. Polonya matbua~ı ~üstahlığı mütema- Heyete sivil olarak ta, Harbiye Veza-
dıyen artırıyor. Hıçbıı hudud bilmıyen reti bütçe kalemi müdürü Osman Tevfik 
nıeta1 ibatı muhik göstermek için ileri sü- ile Ticaret Vezareti memurlarından Ah
rülen defüler birbirini nakzediyor. Dan- med Selim refakat etmekl<'dir. 

n Domei ajansına göre, generaller, ordu- 50 inci maddenin yeni şekli şu ola -
b~n Avrupa karşısında alınmak üzere caktır: 
t~kCunetten taleb ettiği yeni siyaset üze- cMemleketin umumi siyasetine do -
~nde> bir kere daha görüşecekler ve ayni kunan veya m illi hislerimizi inciten ve 
€i.i ın.~nda, pek muhtemel olarak Cuma ya bu maksadla millt tarihi yanlış ~ös
k nu Yeniden toplanacak beş nazırlar teren yazıların neşrinden dolayı Icra 
t o~r~.ransında ordunun alacağı hattı ha- Vekilleri Heyeti kararile gazete ve 
e etı müzakere eyliyeceklerdir. mecmualar m uvakkaten tatil olunabi • 

İngiltercııin bir protestosu 1erek, bu suretle kapatılan gazete ve 
l..ondra . İn . . mecmuanın neşrine devam edenler 

l'o .. .. ' 9 (A.A.> - gılterenın Tok- h kk d 16 . . dde h .. kmil tatb"k 
buyuk el · · Cr · . , h lli J a ın a mcı ma u ı l>o çısı aıgıe ye, ma a a-

. ~ tnakam.Ian tarafından Honandaki İn- olunacaktır. 
~ılı~ tnadenl · · · ı· k J Bu suretle gazete veya mecmuanın q{ik erının ışga ıne arşı apon . b k 
~ . üıneti nezdinde protesto etmesi için mes'ulleri tatil müddetlennce aş a 

zig bir Alman şehridjr. Hiçbir şey bu ha
kikati izale edemeE. 

Mussolini 
Hasta mı? 

Roma, 9 (A.A.) - Mussolininin kalb 
hastalığından yattığına dair bir ecnebi 
ajansı tarafından verilen haber salnhi
yettar mchafilce kat'i olarak tekzib edıl
mektedir. 

Mussolini bu akşam Karmen operası
nın temsilinde hazır bulunmuştur. hınat gönderilmiştir. bir isimle gazete ve mecmua çıkaramı. 

Bir Alman muharriri y•cakl•rdır.. Göbels'e ~öre 
H· Yugoslav Başvekili müstakbel Avrupa 

ıtleri itham ediyor Romaya gidiyor Venedik 9 - Serbest Meslekler Bir-
l.ondra 9 (H • ligwinin toplantısında bir nutuk söyli -

t'o. .1 . • ususı) - Halen Fransa- Be'lgrad, 9 (A.A-) - Başvekil Tsevet-
th . 2 tıco. etmiş olan Alman tanınmış ro- _ yen Alınan propaganda nazırı Göbels, 
:'Octll koviç faşi.~ amele teşkilAtının daveti u-

~ .. cıstı Heinrich Mein, Tır' oldekı· Alman- cliı.... R · demiştir ki: ., zerine yakında Vene 6 .. ve omaya gı- k h. b" b h 
h
. talyadan çıkarılması münasebeti- cBugün Avrupa ço va ım ır u -

l 
ır bey İ decektir. Malfun olduğu üzere başvekil ran geçirJyor. Fakir milletlerin menfa. 

tın b anname ne~retmiş ve talyan- Yugoslavya amele teşki16tının reisidir. atleri korunmadıkça bu buhran geçmi-
&i ın ~ kararı krşısında Hitlerin göster-

l't!fsini u~ahadan dolayı, Alman devlet Bayındırda bir cesed yecektir. 
l\f·· ı Şıddetle tenkid etmiştir. bulundu Eğer on dokuzuncu asra fikri saha -

"'- u teci ınuh · H da Fransa haklın olmuşsa bu bir tesa--·&e1nı arrır, itleri, Tirol Al- . 1 0~ atını İtalyaya satmış olmakl •th İzmir, 9 (Hususi) - Bayındırın Çayıç. düf eseri değildir. Bizim de ihtilalimi-
ktedir. a 

1 
am meWriinde üzerinde t abanca ve bıçak ya- zin neticesi Faşist bir İtalya veya nas. 

ttt lieinrich Mei ,. b b . b- ralan bulunan bir cesed bulunmuştur. yonal sosyalist bir Almanya değil ye-
n C n ın u eyannamesı, u- . . . ..-:- "' dl b k b" t 

ltıaıt enubi Alrnanyada hararetle okun- Cesedın uz~"ı:ue ye ı ç~ ve ır .a- ni bir Avrupa olacaktır. Müstakbel Av. 
tadır. banca yarası vardır. Cesedın Mustafa ıs- rupanın cntellektüel veçhelerini Al -

~a minde birisine aid olduğu tesbit edilmiş- manva ve İtalyanın çizeceğini söyle • 
Sadhane bir zelzele kaydetti tir. Cinayetin faili şiddetle aranmaktadır. mek. bir kiıhinlik teşkil etmez·» 

h :ı..,tanbuı - ·---
atıc J 

9 (A.A.) - Kandılli r p.sad- lngiliz - Fransız - Rus Macar Hariciye Nazırı 
h • nden b·1d- ·ı . . oQu s ı ırı mıştır : , 

~~ k abah saat s j a2 dakika 21 saniye askeri müzakereleri Ribentrop la görüştü 
fh-. uv"etlice bir zelzele kaydedilmiş- Moskova. 9 - Sovyetler Birliği halk Salzburg, 9 - Macar hariciye nazırı 
~erke .. komiserleri meclisi. İngiliz ve Fransız Csaky, hali hpzırda Salzburg yakınında 

'tre 2: ustünün fstanbuldan 11130 ki- asker! heyetleri ile görllpnelerde bulu- kain Fusc:hl şatosunda sayfiyede bulun
~e'kted· nı~ecie olduğıı tahmin edH-~ olan Sovyet aakt.rl heyetini seç- makta olan Von Ribbentropu ziyaret et-

ır. ~ ı 
mi§Ur. miştir. 

General Franko 
Başvekil 
Burgos, 9 (A.A.) - Resmi gazetede 

çıkan bir kararnameye göre genernl 
Franko başvekil Unvanını almaktadır. 

General Franko, aynca uhdesınde hiçbir 
nezaret bulundurmıyacaktır. 

Neşredilen diğer kararnamelere göre. 
başvekil muavinliği mülgadır. Hükumet, 
on iki nazırdan terekküb edecektir. 

Ayrıca, general Frankonun riyasetin
dt: müdafaa işlerine bakan üç nazırdan 
mürekkeb bir müdafaa konseyi kuruJ.. 

rur. 

Bu münasebetle İtalyan dostlarımıza 
bir daha söyliyelim: 

Türkün kendilerine karşı hiç bir hu -
susi maksadları yoktur. Bunun aksine o
larak kendilerinin bir takım gizli emel
leri olduğunu şuradan, buradan işitiyo _ 
ruz ve bunları ~ittikçe ete kendilerinden 
soğuyoruz. Çünkü mukadder bir düşma

na sevgi beslemek, tabiatin bahşetmemiş 
olduğu bir histir. Böylece de hakkımız -
dan emin olarak hadiselerin inkişafını 
soğukkanlılıkfa bekliyonız.. Y ~amıya 
mahkı1m edildiğimiz otuz küsur senelik 

muştur. (Devamı 5 ind sayjada) ···:::.:.::···························· ............................................................ ····························· 
Sabahtan ~abaha 

Su gibi • 
azız olsun! 

Esaslı işler üzerinde duran Dahiliye Vekili sayın Faik Öztrak her tarafın
dan binbir kaynak fışkırdığı, üç tarafı denizle çevrildiği halde suyun has
retini çeken İstanbuıô.a bulunuyor \'e su işi ile de meşgul oluyor. 

İstanbul mıntak.ası tabiatin en çok kaynaklarına sahibdir. Terkos gölü 

gibi tükenmez bir hazineye de maliktir. Fakat istanbulda su azdır ve çok 
pahalıdır. İstanbul halkı bu pahalılığı vaktile su işini elinde bulunduran 
ecnebi şirkete veriyordu. Tesisat belediyeye geçince bol ve ucuz suya kavu
şacağını umuyordu. Yıllar geçti. Su ne bol189tı, ne de ucuzladı. Ve işte 
bugün Dahlliye Vekilinin el koynıssına lüzum gösterecek kadar mesele ha -
lini ald1. İçecek suyunu başka memleketlerin şarab ve bira fiatına tedarik 
edebilen lc;tanbullu o \•aziyettedir ki yüzünü y1k.arken bile ay başında ge • 
lecek su faturasının korkunç rakamlarından ürkerek musluğunu kapatmağa 
m ecbur olur. Fakat kendini bol sudan mahrum etmesine rağmen o fatura 
gene bir lüks otel hesabı kadar kabnrıktır. Çünkü bir damla bile akıtmasa su 
faturası gene kabarıktır. Orada saat kirası. mukavele ücreti gibi değişmiyen 
bir takım hesablar vardır ki her faturada üç lirayı bulur. Suyu bir ziynet 
ve sefahat unsuru giW kullanan İstanbulluyu .bu orta çağ haraçlanna benziyen 
mükellefiyetten kurtarmak şerefi eğer sayın Faik Öztraka nasib olursa su 
gibi aziz olsun. 

• 
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İstanbul Emniyet Sandığı 
· M ttdürlilğünden: 

Bay Yusuf Hakkı mirasçılarına ilan yolile son tebliğ 

Doğu vapurunun tesellllmüne''Bir sıhhat meselesi 

Vekiller Heyeti karar verecek 
Murisiniz sağlığında 10608 hesab No. sile Sandığımızdan aldığı (700) liraya 

karşı KadıköyündG Haydarpa.şada İbrahi mağa mahallesinin eski Köftüncüoğlu, 
yeni Esadpaşa sokağında eski 15 M. 15 Mü. yeni 6 ve eski 15 M. No. lu maababçe 
ahşab bir ev ve harab bağın tamamını birinci dereeede ipotek göstermişti. 

Muvazene temini için konulan safranın mahzurlu 
olmadığını bir komisyon tetkik etti 

Alman.yada yaptırılmakta olan Kara
deniz tipi vapurlardan Doğu vapurunun 
inşaatında bazı noksanlar görüldüğü ve 
geminin müvazenesinin tam olarak temin 
edilemediği için memleketimize getiril
mesinin biı' müddet geckeceğini evvelce 
yazmıştık •. 

Öğrendiğimize göre, Doğu vapuru mu
tad olan usul ve esasların haricinde 5100 
tonajlı ve iki güverteli yapılmıştır. Bu 
ikinci güverte lüks olarak. fevkalade ih
tiyaçları karşılamak üzere düşünülmüş. 
bu yüzden tonaj 5300 e çıkmış ve genrinin 

su sathında enine icab eden genişlik ve
rilmem~ir. Vapur suya indirildikten 
90nra merkezi müvazenesinin tam olma
dığı ve geminin suda tamamen amudi bir 
vaziyet alamadığı görü!müftür. Gemiyi 

~a etme-kte olan Blum und fos tezgah
ları, geminin müvazenesizliğine karşı 

tedbir aldığım ve 300 ton kadar safra ko
nulduğu halde ancak müvazenenin temi
ni mümkün olduğunu ve safranın gerek 

Poll•t•: 

Bir adam bisikletten hendeğe 
yuvarlandı 

Beykozda Ya1ıköyünde oturan İs 
mail bisikletle Kavakdere caddesinden 
süratle geçerken oradaki hendeğe yu
varlanmış ve :vücudünün muhtelif yer
lerinden yaralandığından cankurta -
ranla Beyoğlu hastanesine kaldırılmış
tır. 

gemi hacminde, ve gerekse sürat ve mah
rukat sarfında gayri tabii bir vaziyet 
meydana getirmediğini ileri sürmüş ve 
yapılacak teerübelerden iyi netice alına
cağını iddia etmiştir. Almanyada vapur
ları tesellüme memur olan heyet bu va
ziyeti Münakalat Vekaletine bildirmiş ve 
henüz tecrübe edilmediği için vapur tez
gahlarının iddiasmm belki mümkün ola
bileceğini ilave etmiş ve talimat istemiş
tir. 

Münakalat Vekaleti, vaziyeti tetkik 
etmek üzere bir komisyon teşkil etmiş
tir. Milli Müdafaa Vekaleti deniz müte
hassıslan ve Vekfilet fen heyetinden mü
teşekkil olan bu komisyon, keyfiyeti e
saslı biı' surette tetkik etmiş ve vapur 
tezgfilılarınm teklifinin tecrübeye konul
masına karar vermiştir. MünakalAt Ve
kaleti bu neticeyi mü ta lea edilmek üzere 
V.ekiller Heyetine arzetmiştir. Vekiller 
Heyeti vapurun kabul edilip edilmiyece
ği hakkında bugünlerde kat'i bfr karar 
verecektir. 

Mateferrllı: 

Dahiliye Vekili dün Vilayette 
meşgul oldu 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak, dün Vi. 
I.ayette İstanbul Konservatuvar Mü • 
dürü Yusuf Ziya, re]ısor Ertuğru1 
Muhsin, tiyatro müdürü Memduhu 
dinlemiştir. Bu zevat Vekile kendi iş • 
lerine aid muhtelif meseleler üzerinde 
izahat vermişlerdir. 

Bir kadın tramvaydan düştü. Maarif Vekileti ve Yerli Mallar 
Akbıyıkta oturan Rukiye adında bir Sergisindeki çiçek pavyonu 

kadın evvelki gün Edirnekapı hattına Yerli Mallar Sergisinde bu yıl göze 
işleyen tramvaydan düşerek bacağın • çarpan yeniliklerden biri de c:Sun't çi-
dan yaralanmıştır. çek> pavyonudur. . 

İki çocuk bisikletten cltiştü Bu pavyonu hazırlayan bu yıl "Üskü. 

16 
dar Kız San'at Mektebinden mezun o-

Yeşilk8yde oturan yaşlarında lan genç bir Türk kızıdır. 
:Atdlanda ile ayni yerde otuTan arka - Genç san'atkAr, sergide umduğu gibi 
daşı Orop evvelki akşam bisikletle 

Ö 
, k iş yapamarn~tır. Maarif Vekaletinin 

~Ak fabrlka:ı nünden geçerıer en bu genç kızm san'atindeki kabiliyet ve 
,düşrnüşl~r,. agızlannda~ burunlarından şevkini artırmak maksadile pavyon • 
kan geldığinden, tedavı altına alınmış- dan değerinden fazla fiatla üç dört ta-
lardır. ne çiçek buketi satın almağa karar 

Bir otomobille bir kamyon çarp1Ştı verdiği öğrenilmiştir. 

Dün saat 1 7 de Fatihte ?evzipaşa Sıhhat Müzesindeki sinema 
caddesinde şoför Zekeriyanm idare • ! .. . . . 
... d ki t b·n ...,.,,,.. Must f stanbu1 Sıhhat Muzesındeki sınema 
~un e o omo ı e 9"' ... or a anın . t k kında ·km 1 ed. · 
lru11 d 

~ k 1 rd ınşaa ı pe ya ı a ılınış 0 • 
an 1151 amyon çarpışın~ a ır. 1 kt 

i .:ı_ b·ı aca ır. Bu müsademe netices n~ otomo ı - . ,. . 
d b 1 H 1

. d d b. h Bu sınemada halka sarı hastalıklar • 
e u unan a ım a ın a ır şa 15 ya-
l ted v1 

1
t al t dan korunma yollarını anlatacak, hıf-

ra anmış ve a a · ına ınmış ır. zıssıhha, beslenme ve çocuk bakımı 

Biiyilkadada fmıdahklar tutuştu. gibi mübrem bilgileri aşılayacak tarz. 
Büyükadada Hıristosta Azaryan kö~ da filmler gösterilecektir. 

künün arkasındaki fundalıkta yangın Sıhhat Vekaleti tarafından Ameri • 
çıkmıştır. Yangın, yüz metre murab • kaya ısmarlanmış olan bu nevi filın • 
bahk bir sahadaki fundalıklar yandık- lerden bir kaçı An'karaya gelmiştir. 
tan sonra söndürülmüştür. Sinema inşaatı bittikten sonra Sıhhat 
--··-·············· .. ·-·-··-·· .. •• .. ··----··· ... •••• Müzesi tarafınran hazırlanacak bir 

E:O ! Ti YATR OSU program dahilinde filmler parasız ola-
Nurettln Oenodur rak halka gösterl1meğe başlanacaktır. 

ve ark8daflar1 
Bu akşam Sinema salonu 250 • 300 kişi kadar 

Kuımpaıa Yıldııı ıinema11nda alabilecektir. Halkın ftlın arasında ÇJ-

TAŞ PARÇASI kıp hava alabilmesi için bir de t.enef. 
Miçe Peuç.ef nryeteai ftis sakmu yap11mıştır. 

_. ... ....-..--·--··--·-········ .. •••• ............. _ Sinema makinesi de ısmarlanmıştır. 

Nabatçi eczaneler 
-····--Ba rece nöbefıçl olaa eou.n.eler pa -

lardar: 
İsta.n.bal clhetindeldl«: 
Şehadebaşında: <İ. Hakkı), Eıninö -

nünde: <JI11onet), Aksarayda: ('Pertev), 
Alemdarda: (Bfı'eıf N~'et), Bayazıdda.: 
(Haydar), Fatihte: (V1tall), Bakırkö -
yünde: (Merkez>, Eyübde: (Arif Be§tr). 

Beyothı clhetindeldler: 
İatiklll caddeslnde: CKanzuk), Yük -

• sekkaldırımda: CV1nlwpulo}, TaDimde : 
CTabim), Yenlş&hirde: (Parunatya.n), 
Şifllde: (Halk), Galata.da.: (İıml~), Fın
dıkluta: ('Must~ Nam, ~ta 
<Vldm>. 
Bo~I, Kadıköy ve Adalal'dakller: 
Kad1Jı:ö7ttnde: CK'.a.dıköy) , ttakftdarda : 

(İtıma.d)' Be.rıJel"de: (Muı1). .&dalarda.: 
(Halk). 

Vazife esnasmda memurlara 
. tecavüz eden bakkal 

muhakeme edildi 
Vazife ifası sırasında icra muavini 

Kemalle polis Mehmede tecavüz ve 
taarruzda bulunduğu kldiasile duruş -
masına mevkufen asliye 1 inci oeza 
mahkemesinde devam edilmekte olan 
bakkal Fazılın muhakemesine, dün de 
bakılmıştır . 

Amme şahidi dlarak Muammer a • 
dında bir kız dinlenilmiş ve hMiseyi 
diğer şahidlerin ifadeleri h:ilAfına an • 
latmıştır. 

Amme ve müdafaa şahidlerinin bir ~ 
birine uymıyan ifadelerinin telifi için 
müddeiumumi yüzleşt1rf1lrnelerinl 19te
diğind-en, muhakeme bafka bir gilne 

Okuyucularımızdan Ba7an Neanlye 
yazıyor: 

cTophanede Ka.rabaı mahallesinde Tu
lumba çıkmazı Yenldere ııokağmda (80) 
No. da oturuyorum. Tebhlrhanenin ar -
kasına tesadüf eden bu sokakta, bir ta
kun çoluk çocuk kadın, erkek satın al -
dıklan çürük ve sağlam sebze; meyva, 
kavun karpuzu birer teneke içinde veya 
tahtalar ve pis çuvallar içerisinde olarak 
satışa çıkarırlar. Bu suretle bu sokağı 
telvis ederler. Sinek ve mlkrob yuvası 
hallne koyarlar. Bu · yetişmiyormuş gibi 
gece yarılarına kadar bağırıp çağırmala
rı devam eder, durur. Bu sokakta evi o
lup oturanlar için bu hal ne kadar azap
lı ve üzücüdür, düşününüz. Gerçi bu so
kakta 24 saatte toplanan mülevvesat sa
bahları belediye arabaları tara.tından 
kaldırılmaktadır, fakat biraz sonra sokak 
eski hallne girer. Gündüz ve gece ne ra
hat ve ne de uyku vardır. 

:Şu hal tahammülün fevkine çıkma -
sından bizar kalınarak birçok defalar 
mıntaka komiserliğine, nahiye müdürlü
ğüne ve kaymakamlığa müracaat ve şi
kayetler vaki olmuş, maalesef semeresiz 
kalmıştır. HattA. istida ile müracaat ede
rek yaptığımız takibler bile bir tayda te
min etmemiştir. Burası esasen mükem -
mel lblr çarşının ya!1ıdır, aypca. bir pa -
zara ihtiyaç olmamakla beraiber başka 

bir pazar mahalll bulundurmak 1.steni -
yorsa bu mahallin biraz llerlsinde buna 
milsald Lfüeci Hendek caddesi üzerinde 
belediyeye aid ve tesviye görmüş mezar
lık arsası vardır. Binaenaleyh pazar o
raya naklolunabllir. Bu suretle bulun -
du~umuz sokak sekenesinin sıhhi vazı -
yeti korunmuş ve halk rahat kavuşmuş 
olur. 

"' .J . 
lzmir Fuarının 

sıhhat .pavyonu çok 
şayanı dikkat olacak 
Yakında açılacak olan İzmir enternas

yonal fuarına Sıhhat Vekaleti de iştirak 
etmeğe karar vermiştir. 

Vekalet, fuarda daimi olarak bulunan 
sıhhat pavyonunun mühim bir kısmının, 
halita faydalı tıbbi malumat verecek tarz
da tanzimini üzerine almıştır. 

Bu hususta şehrimiz Sıhhat Müzesine 
Ankaradan icab eden dfrektifleı verilmış 
olduğundan Sıhhat Müzesi Müdürü Dr. 
Operatör Nuri Aktansel hazırlıklar yap
mağa başlamıştır. 

İstanbul Sıhhat Müzesi, fuara 85 san
dık içerisinde olmak üzere hıfzıssıhha ka
idelerini halka en münasib ve en kolay 
tarzda anlatan levhalar, grafikler ve ve 
cizeleri ihtiva eden tablolar, kabartma 
resimler vesaiı'e gönderecektir. Ayrıca 

çocuk bakımı, kanalizasyon ve su hıfzıs
srhhası. gebelik hıfzıssıhhası, doğru bes
lenmenin esasları, ailtolizm ve zararları 
hakkında çok güz.el malUmat ve izahat 
veren kontrplaktan yapılmış levhalar ha 
zırlanmıştır. 

Bunlar bugünlerde İzmire gönderile 
cektir. Ayrıca pavyonun tanziminde bu
lunmak ve ziyaretçilere izahat vermek 
üzere Müze Direktörü Nuri Aktansel de 
İzmire gidecektir. 

Rilltilr işleri: 

12/7/938 tarihine kadar ödenmediğinden faiz ve kumisyon ve masraflarla be· 
raber borç miktarı 1239 lira 46 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeble 3202 No. lu kanun mucibince ve 938/1414 No. ra ile yapılan takib 
ve açık arttırıruı neticesinde mezkUr gayrimenkul 800 lira bedel ile Emniyet 
Sandığı namına muvakkaten ihale edilmiştir. . 

İ§bu ilAn tarihinden bir ay içinde Sandığımıza nı:üracaatla borcu ödemediği
niz takdirde kat'i ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hakim1iğine tevdi 
edileceği son ilibarname makamma kaim olmak üzere ilan olunur. (6091) 

1 İstanbul Komutanlığı ilanları 1 
İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler 

için 400000 kilo tutuşturma odunu satın 
alınaeaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17 / 
Ağustos/939 Perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 4400 li
radır. İlk teminatı 330 liradır. Şartname
si heııgün komisyonda görülebilir. İstek~ 
lilerinin ilk teminat makbuz veya mek
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
delerinde yazılı vesikalarile beraber Fın
dıklıda Komutanıık Satınalma Komisyo-

İstanbul Komutanlığına bağlı ıbirlikler 
için 82400 ki1o kuru soğan satın alına

caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17 / Ağus
tos/939 Perşembe günü saat 15 de yapı
lacaktır. Muhammell tutarı 494-1 liradır. 

İilt teminatı 371 liradır. Şartnamesi her
gü.n ıkomisyonda görülebilir. İsteklileri
nin ilk teminat makbuz veya mektubla
rile 2490 sayılı kanunun 2-3 maddelerin· 
de yazılı vesikalarile beraber ihale günü 
belli saatte Fındıklıda Komtanlık Satm
alma Koınisy-0nun:ı gelmeleri. c5779> nuna gelmeleri. c5778> 

fstanbul Defterdarlığından 

Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 14/ 8/ 939 

tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazan anlar aldıkları derece sıra.sile lise me· 
runu olanlar: 20 liraya kadar maaşlı ve 60 liraya kadar ücretli memuriyetlere: 
Orta mekteb mezunu olanlar: Tahakkuk ve tahsil tebliğ memurluklarına tayin 
edileceklerdir. 

İsteklilerin aşağıda ya~ılı şartlan haiz olmaları lazımdır . 
1 - Askerliğini ikmal etmiş veya tamamile alakası kesilmiş bulunmak. 
2 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyed olmamak. 

a - Hükumet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde 788 sayılı memu
rin kanununun dördüncü maddesinin (V) fıkrası mucibince hizmete elverişli ol
dukları anlaşılmak. 

Yukarıda yazılı gün ve saatte daktiloluk için de imtihan yapıhcaktır. Dakti· 
!oluk imtihanına iştirak edeceklerin memurin kanununun beşinci maddesinde 
yazılı şartları haiz olmaları lazımdır. 

İsteklilerin nüfus, hüviyet cüzdanı, mekteb şehadetnamesi, askerlik vesikası, 

hüsnühal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 eb'adında dört kıt'a fotoğrafını bir di -
lekçeye bağlıyarak 12/8/939 tarihine kadar defterdarlığa müracaatları. c5892, 

İnhisarlar u. Müdürlüğünden: 
I - 14/Vll/939 tarihinde yapılan müzayedede 45 bin kilo hurda çuval ıçın 

tek'lif olunan fiat haddi layık görülmediğinden arthrma müddeti uzatılmıştır. 
11 - Armırma 11/VIU/939 Cuma günü saat 16,30 da Kaıbataşta Levazım ve 

Müibaıyaat Şulbesindeki Alım Satım Komisyonunda ya:pılaeaktır. 
III - Mallar heııgün idaremizin P~aba!hçe ispirto fafbrikasında görülebilir. 
IV - İst:ıe!kliler % 15 ıniktanndaki güvenme parasile arttırma için tayin olu· 

:nan ıgüaı ve saatte mezkur komisyona gelmeleri. (5749) 

MOhammen % 7,5 
Cinsi Miktan bedel teminatı Eksiltmenin 

Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 
Benjoin esansı 100 kg. sif Pazarlık 14 
Aleminyum kağıdı 2650 Kg. sif 4476. 14 335. 71 Açık eksiltme 15 

I - Şartname ve nü.munelerl mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeUeri muvakkat teminatı eksiltme şekil ve saatleri hi· 
zalannda yazılıdır. 

Ill - Eksiltme 31/VIIİ/939 günü Kabata.şta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve aleminyum kağıdı nümunesi her gün sözü geçen şube· 
den parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralarile birlikte mezkllr komisyona gelmeleri iUn olunur. c610h 

Maarif Vekilinin tetkikleri 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel dün Satdık Köknar Tomruğu 
Bağlarbaşmdaki Provantoryorn inşa - Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirlig"indeıı 
atını gezmiş, Çamlıca orta mektebin 
deki kampa uğramı~ır. Vekil bugün 
Valiyi ziyaret edecektir . 

TAKViM 
AGUSTOS 

Rami H•• 10 Aralıf ••• 
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28 1989 97 - PERŞEMBE 

GONES Ce. Ahir lMSAK 
s. D. s. o. 
5 OG 24 s 09 
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ı - Büyük düz bölgesi katiyatından Karabükte istasyonda istifte mevcud 
(809) ad'ed muadili (623) metre miklb (449) desimetre mikab köknar tomruğu 
açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Toım:uk.lar evsafı yüksek budaksız olup ayrıca baş kesme payları mevcud 
n kabukları soyulmuştur. Hacim orta kutur U:Derinden hesaıblanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde 

Ankara, İstanbul Orman çevirme Müdürlüğünde ve Karabükte devlet orman iş
letmesi revir Amirliğinde görülebilir. 

-1 - Tomruklann muhammen bedeli (13) liradır. 

6 - :tsu,klilerin ~ 7,5 muvakkat pey akçesile 16/ 8/ 939 günü saat (11) de 
Kıarabükte'k:i revir merkezine müracaatları. (5786) 

Maden Mtlhendlsl Alınacaktır. 
İktisat Vekaletinden : 

Tqra ve merkez teşkilıitunız için 260 • 400 lira ücretli maden mühendisleri 
alrnacaktll'. 

Tal:tblerln vesaikledle birlikte Vek&letimiz Maadin Umum Müdürlütüne :mil· 
bırakılımftır. ._ ... _._._ ....... _._.-...-_.ıı taoaa.tlan. c3637> c5885> 



10 Ağustos 

Gemlik pek yakında 
bol suya kavuşuyor 

1500 liraya malolan su depolan kasabada memba suları 
azaldığı vakit bütün su ihtiyacını temin edecek 

Gemlik su depolannıft in.ıaotmdan bir g6rünüf 

Bursa (Hususi) - Şirin ve zengin kaydırılacaktır. Kanalizasyon işi de 
tazaıarımızdan birisi de Gemliktir. Bu- plAna dahildir. Önömüıdeki senelerde 
tada her ci·ns sebze, meyva ve diğer zi. bir de güzel pllj yapılması, belediyece 
raı mahsul yetiştiği, koza dahi istihsal takarrür etmiştir. »vvelce bHd1rdiğim 
edildiği halde, en mühim ve belli batlı gibi Bursaya plljlık eden, şimdiye ka
hlahsuı zeytin ve zeytin yağıdır. Buna dar Mudanya idi. Gemlik Mudanyaya 
Jnahsus müteaddid fabrikaları vardır. rekabet ederek, şehrimiz halkını ken
~lara zami?IM!ten, son senelerde disine çekmiye çalışacaktır. 
Suınerbankın Eski Tersane denilen Yaptırılacak plAjdan hiç ücret alın. 
Y.ere yaptırdığı muazzam Suniğpek fab maması karatlqtın1ınıştır. Deniz Jre
l'ikası kasab•nın kıymetli, maddi ve narında bulunan belediye binası civa. 
manevi süsüdür. Gemlik, malCım oldu. nndaki rıhtım uzatılacak daha ziyade 
~ veçhile eskidenberi ticaretile tamn güzellik temin edilecektir. 
~~ş .. bir iskeledir. Mutavassıtlara lüzum Mu.anim Hnonetin blT sene içinde 
8~rulmeksizin doğrudan doğruya tica- terttb ve tanzim ederek yetiştirdiği 
l'i ınuame}e yaptıkları vakidir. muntazam bir de şehir bandosu vardır. 

Türkiye Cümhuriyet tıopraklarının Cumart.esi Pazar günleri mü.~et 
~r yerinde olduğu gibi burada da hum konserler vererek hal'kın musıki ihti
ltlalı bir imar faaliyeti göze çarpmak - yacı tatmin edilmektedir. 
tadır. Bu cümleden olarak son günler. 
dE kasabanın büyük bir ihtiyacını kar- Burnova zeytincilik istasyonu 
fılamak üzere 12 tonluk iki su deposu • 1 ı·ı· 
Yaptırılmıştır. Bunlardan birisi kuUan. genlŞ e 1 IJOr 
~a~ diğeri içme suyuna mahsustur. Be. İzmir (Hus~) - Ziraat VekAleti • 
ed.ıye herşeyden evvel çok mühim bir nin Burnovada bulunan zeytinctUk is 
lıhhat lazimesi olan su işini derpiş ede- tasyonunun tev&ine vekAletçe karar 
~~k bu. mühim ihtiyacı temin etmiştir. verilmiştir. İlk kurulduğu zaman 1Azım 

1 
00 !ıraya malolan depolar gömme olan bütün arazinin istimlak edilme -

~arak yapılmıştır. Bursada ve Mu • mesi yüzünden girift bir vaziyette kal. 
l&anyada olduğu gibi yazın memba su- mış olan istasyon şimdi ilhak edilecek 

rı azaldığı vakit bu depolar su ihti • olan 64 dekarlık arazi sayesinde tam 
~acını bol bol tatmin edecektir. Depo. bir intizam alacak w randımanı arta • 
~ b;:kaç güne kadar tamamen ikmal caktır. 
1 . lınış bultmacaktır. Boru ferşiyatı 
~n de hazırlıklar tamamlanmıştır. Su 'zmirin bir köyünde bir köylO 
11 Poları şehrin en yüksek semtle • h d b v 

4 ne, binaların en yukarı kafların·a ka. avuza Uşe rek oguldu 
ar çıkabilecek surette tazyiki havidir. İzmir (Husuet) - Dikili kazasının 

ileş~hrin imarı hususunda daha birçok Kocaoba köyünde Mustafa Öztilrk, ab
~~ hruıiıe1er yapJılmaktadır. Tanzim dest almak için Ayvazoğlu çeşmesi ya. 
l'ak ek üzere bulunan imar mazbatası nındaki havuza girmiş ve o aralık mü. 
~~ ında Vekalete gönderilecektir. Bu vazenesini kaybederek düşmüş ve bo
..:na göre şehir daha ziyade cenuba ğulmuştur. 

C: Adapazarı lstikl81 biçki va dikiş yurdu ) 

l• J\.dapaza 
•d diki rı (Hususi) - Birkaç sene evvel şehrimizde kurulmuş olan İstik. 

birçok !u Ve biçki yurdu Halkevinde bir sergi açmıştır. Sergide kızlarımızın 
l'ıııı rnuaı~·el e~rleri teşhir edilmektedir. Resim yurdun bu seneki mezunla

ımJerıle bıdil:te göstermek tedir. 

SON POSTA Sayfa • 

Piyasa esaslı surette 
teşkilitlandırılacak 

iz mir fuarının 
açılışında Vekiller ve 
sefirler bulunacaklar 

Ticaret Vekilinin beyanatı 
<Batrarafı 1 inci sa1t1ada 1 

kanalile idare edeceğiz. Bu suretle piya
sa başı boş olmaktan kurtulacak. ithal ve 

İzmir, (Hususi) _ Fuar hazırlık • ihraç işle-rile uğraşanların muameleleri 
ları devam ediyor. Bir kısım Vekillerle de bir tazyike maruz kalmak şöyle dur
yedi ecnebi devlet sefiri ve rneb'us - sun, bilakis kolaylaştırılnuş bulunacaktır. 

narımız :fuara geleceklerini bildirdi • Takas primleri 
ler. Zaman zaman takas primlerinin gayri 

Fransız sefiri İzmire gidecek tabii bir surette şişkinliği ileri sürülmek-
Haber aldığunıza göre İzrn~ enter • j te ve şikayetleri mucib olmaktadır. Bu 

nasyonal fuarındaki Fransız paviyonu ı primleri normal hadlerine indirmek için 
bizzat Fransanın Ankara büyük elçisi 1 gerek ticaret politikası sahasında, gerek 
Massigli tarafından açılacaktır. Büyük dahili sahada esaslı tedbirlere giriıtik. 
elçi ayın yirmisinde İzmirde· buluna • Takas Limited 
caktır. Takas Limitedin vazifesi muhtt>llf 

1 Bursada bir çocuk borul"u 
{ Bursa (Hususi) - İsmet İnönü cad
ı desinde hancılık eden Eşrefin, Yüksel 
1 adındaki bir buçuk yaşında bir erkek 
çocuğu, içerisinde bir miktar su bulu • 
nan kazana diişerek boğulmuştur. 

Bir kaza kurşunu ile ölen 
12 yaşında bir çocuk 

İzmir (Hususi) - Seferihisar kaza • 
sının Carniikebir mahallesinde ölümle 
neticelenen feci bir kaza olm~tur. Bu. 
rada oturan Mustafa Alkaya kırma tü. 
feğini kurcalarken tüfek ateş almış ve 
o sırada karşısında bulunan 12 yaşın -
daki Durmuş Altınbaşın sol kasığına 
isabet eden saçmalar biçarenin ölümü. 
ne sebebiyet vermiştir. 

Suçlu adliyeye verilmiştir. 

Bir Halkevi Müfettişi 
Samsunda 

memleketlerle yapılan takas muamelele
rine aid primleri iç ve dış konjonktür i
cablarına, yani iş hareketlerine göre tan
zim etmek olacaktır. Şirket bizzat mal 
alım satımı muamelesi yapacak değildir. 
Takas primlerinin normal bir seviyede 
tutulabilmesi için piyasada nazımlık hiz
metini görec ktir. Bu hizmeti yapabil
mek için şirketi mail bakımdan takviye 
eylemek maksadile sermayelerinde dev
letin doğrudan doğruya veya dolayısilc 

asgari yüzde elli nisbetinde iştiraki bulu
mm müesseselerle zirai satış kooperatif
leri ve birlikleri tarafından takasla yapı
lacak ihracattan mütevellid ithal h~kla
nnın şirkete devri kabul olunmuştur. 

Keza 3018 numaralı kanun mucibince 
müteşekkil tüccar birlikleri tarafında!l 

takasla yapılacak ihracattan doğan ithal 
hakları da ayni suretle şirkete verilecek
tir. Şirket bu hakları alAkadarlara prim
lerini vererek alacak ve ihtiyacı olanla
ra primli olarak satacaktır. 

H ükumetle şirket arasındaki 

m ünasebat 
Takas Limited Şirketi ile hükfunet a

rasıntlaki münasebatl idare etmek ve u
.rnumi konzonktüre göre şirkete icab e
den direktifleri vermek üzere Ticaret 
Vekaleti dış ticaret dairesinın reisliği al
, ·rıda Merkez Bankası mümessilinin de 

' rak eyliyeceği Vekaletler aran bir ko
syon teşkil edilmiştir. 

kabul eylemek lazımdır. Her ıeyden e9'ıl 
vel soğukkanlılığımızı muhafaza etm8' 
ve teşkilatlanmak mecburiyetindeyiJI 
Temas ettiğimiz bütün ecnebiler bize da• 
ima ne dereceye kadar teşkilitlandığımı. 
zı sormaktadırlar. Dünya bir iktısadl tef'" 
kilatlandırpıa devri yaşıyor. TeşkilAtlan• 
maya olan lüzum ve ihtiyaç bizde de e
saslı 8Ul'ette duyulmaktadır. İhracatçıla. 
rımızın da ayni .kanaatte bulunduklarını 
öğrenmekle memnun olmaktayız. Ba 
maksadla Ticaret VekAleti ihracatçılarla 
sıkı bir surette temastadır. 

Piyasamızı teşkilatlanmı~ memleketle
rin elinde oyuncak haline getirmek mev
zuubahs olamaz. En büyük hüsnüniyetle 
takib ettiğimiz hattı hareket şudur: 

Maliyet fiatlanmıza makbul b~ ka
zanç payı ilavesi suretile teşekkül edecek 
fiatlan tutmak ve bunun için ne !Azımsa 
yapmak kararındayız. 

Gümrüklerdeki AJnan hlllllan 
- İsianbulda münteşir bir gazetede 

bir haber çıktı. Almanlar gümrüklerimi
ze gelmiş olan malları geri çekmekte, sf· 
parişleri kabul etmemekte imişler, doğru 
mudur? 

- Bu haberi ben de görd~m. Derh:ıl 
t~~kik ettirdim. Ald1ğım mallimata göre 
gumrükte uzun zamandanberi kalmış it
hal edilmemiş malla:· geri çekilmektedir. 
Bunun da normal hadiseler olduğu ala
kadar bankalarca kabul olunmaktadır. 

Mensucat mümessillerine Almanyadan 
son hafta içinde iş'ari ahire kadar mani. 
f .. tura satmamak emri geldiğı doğrudW'. 
Bu emrin sebebi sadece ticaridir ve ilk 
defa vaki olmuş ta değildir. Sipariş çok 
olduğu zamanlar ticari müşkülMa mani 
olmak üzere satışları iki üç hatta dört ay 
kadar durdurup marşeyi hafifletmek 
maksadiie yapılmaktadır. Filhakika ev
velki aylarda fazla miktarda mensucat 
satışı olmuştu. Almanva ile olan tic<ırl 
münasebatımız mutad seyı·ini takib et~ 
nıektedir., 

Takas Şirketi Müdiirü 

Ankara, 9 (A.A.) - Merkezi İstanbul
da olmak üzere kararnameyn istinaden 

let dai~eleri ile karar.named~ beyan edi- teşekkül etmiş olan Takas Limited Şirke-
le:n müessesat ve şırketlerın yabancı t' m .. t k .. d .. r ğ.. Tü k" Cü 

Umumt mülhak ve hususi ücretli dev-

memleketlerden yapacakları mübayaata ~u .uşterMe ;;u Bur ukunet rbıyle m· 
··t 11 .k k 1 • d. ı rıye er ez ım ası stan u fUbesl 

mu ea ı mu ave elerın te ıye şart ve M .. d.. M · · K . ·ı K b ı 
hükümleri bu komisvonla bilistişare tes- d.lu ~rt. uavını amı 1 rız 1 tayin ~ 

• v ı rnış ır. 
bıt olunacak ve aktedilmiş bulunan mu-

. .• kavelelerin malt hükümleri de komsiyo- Gı·zı ı· haberler Samsun (Husus!) - Halkevlen mu- na tevdi olunacaktır. 
fettişlerinden Adnan Saygın'm Saı;n - Takas Limited Şirketi piyasaya ancak • (Bas 

1 
. . 

ld.w. i .k. .. d b . . . t• K 1 k . .tarafı ıncı sayfada) suna ge ıgın yazmıştım. Samsun ı ı gun en erı gırmış ır. uvvet e anı . . . . . . 
k Ç b ,,, bulunuyoruz ki ihracatçılanmız sahih hafılı kendı mali vazıyetlerınden zıya. mer ez, arşam a, ıerme, Havza Baf d İt l 1. · · A 

. . ' bulundukları takas haklarını Takas Limi- e a yanın rna ı vazıyetıle alakadar 
ra ve Alaçam Halkevlerını teftiş eden bulunmaktadırlar. 

ted kanalile paraya çevirecekler, yerli ve 
Bay Adnan Saygın'ı resmimiz, istas - ecnebi bütün bankalar da bu kuvvetlı Yüksek Alman mehafili resrniyesi 
yooda trenin hareketinden az evvel mali müesseseye azami derecede müza- ile çok yakından alakası bulunan cDie 
kendisini teşyie gelen zevat arasında heret eyliyeceklerdir. Bank• mecmuası İtalyanın mall vazi • 
göstermektedir. Takascılara tavsiye yetini çok vakıfane bir surette tahlil 

Burada takasçılara bır tavsiyem ola- eylemektedir. 
Toronunun katilini öldürmek caktır: Büyük bir memleket işi müvace- Bu tahlile göre: İtalyanın malf ihtl. 

istiyen 73 IUk ihtiyarm hesindeyiz. Hükılrnet icab eden salahi- yacatı günden güne artmaktadır. 
yetleri vermek suretile Takas J.imited Alman teknisyenlerinin kanaatleri -

muhakemesi Şirketini harekete geçirmiştir. Her va- ne nazaran bugünkü mali siyasetin 

ı · (H ") p kş tandııı::ın bu şirketin deruhte eyledi~i va- sonu bir cfelakeb dir. zmır ususı - azar a amı U- ·-s 15 • 

i Hapishane önünde Ahmed K zifenin iyi bir surette ifasını kolaylaştır- Italyanın yeni veni menabie ihtivacı 
mum lLY • b d B t kk"T ··z0 bulunmaktadır. Bunları nasıl bul~a · · d yı'nni yaşlarında bir g . b _ ması ıca e er. u eşe u umu n me-
ısmın e encı 1 saisini re en veya dolayısile işkale teşeb lı? ... 
çakla öldürerek ağırcezaya verilen bü d skJ . h k tl .. d.kk ti -

dal M tafa 16 se "'· h s e ece um are e erını ı a e ta- cDie Bank> mecmuası: cBir tek ça. 
::1ıı~c~lm:ıur. ' ne agır apse :. edeceğimizi bilhassa kaydetmek iste- re vardır. O da yeniden vergileri art. 

Mustafanm muhakemesi e61lasında tırmaktır .• diyor. 
Herkea bilmelidir ki makul \ae meşru F k t · d ·1A ed. 

ve adliye binası içindeki merdiven ba. bir ticaret nevi olan takasçılık hava • a a aynı zaman a ı ave ıyor: 
··1d·· x. t bb'~- oyu «İtalyan hükumeti, vergilerin art • şında katili o unneıse eşe Wı eden nu mevzuu yapılamaz ve yaptır lm 

Ahmed Kuşun büyük babası 73 yaşın- caktır. 1 ıya. tırılması yüzünden halkın h-Oşnudsuz-
da Mehmed hakkındaki tahkikata de • luvuna meydan vermemelidir· Çünkü 
vam olunmaktadır. Mehmedin suçun • Piyasada tereddüd bilhassa amele sınıfı vergilerin yükü 

İh t 11 altında ezilmektedir.• d t mild görülse bile ceza kanu • - raca ma arımıza aid fiatların 8 
aam tu henüz teşekkül -edemediği mevzuubaruı N : Pek yakında Almanya hükıl. 

nmnuza nazaran cezasının o z sene 1 p· İt ı 1. · · k t ı·· l o uyor. ıyasada tereddüd vardır diyor- m( .ı a yan ma ıyesını on ro u a • 
hapse geçmesi IAzım gelmektedir. Iar? tına alması çok muhtemeldir. Bunun 
Metımede hAdise esnasında yardım - Bazı büyük ihraç maddelerimiz için için İtalyaya bir mali müfettişler hey. 

eden oğlu Ali de tevkif edilmJşttr. Meh piyasanın henüz a9ı1lrnaması ve filen ih- etinin izamı bile düşünülmüştür. 
med, torununun ölümünü duyunca bU. racata iba.şlanılınaması tabiatile fiat te
yük bir teeesüre kapıldığını, fki giln iki şekkülünde evvelki senelerde görüldüğü 

'--~k k . k 1 gibi te.reddüdler husule getirebilir. Kıs-
gece eıuı= ve yeme. yemıyere ya.... men alivre satışlar yapılmakla beraber 
ruz su ve sigara içtiğini, bağ bekçiliği bu nevi satışlarda tüccarımızın ihtiyatlı 
ettiği Manianın Saruhanlı köyünden hareket etmelerini tabii görürüm. 
katili öldürmek için İrmıire ~ldiğini Teşldladanma, 
s<sylernektedir. Şu ciheti diadıal ilive edeyim Jri bu-

Muhakemeei meşhud suçlar kanunu- gQn1ai hava içinde ticari mübadeleye aid 
na ıöre ağıroezada yaptlacaktJD ,artlann da mi'fkillle§tilini ıvvelemirde 

Siyaset aleminde 
(Baştarafı 3 ncii sayfadai 

bir istibdad devrinin maddi, manevt yar
dımından istifade .eden sizlere. artık bir 
Trablusgarb muvaffakiyetinin r.ıev'ud o
lamıyacağını da bu münasebetle hatırla
tıyoruz. 

Selim. &agır- Cm.1ı9 
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SÖVRÖSÜNEK 
Mayısın son günlerindeyiz: 1 kadar çoğalmıştı. Belediye bunlarla mü
İstanbulun bazı semtlerinde tektük cadeleye karar verdi gazetelerde hava

ıivrisinekler görmeye başlamıştık. He- disi okuduk: 
nüz sıcak mevsim gelmediği halde bun- cBelediye sivrisineklerle mücadele ka
tarın görünmeleri. tektük te olsalar, mı- rannı vermiştir. Faka! bunun için mazo
tie bula,ndıncı bir vazıyetti. ta ihtiyaç vardır. Umumt Meclisin on beg 

- Üreyeceğe, çoğalacağa benziyor, Ağustos tarihli içtimaında mazot müba
biran evvel önünü almak çarelerine ba- yaası için bütçede münakale istenilecek 
kılsa. ve bunu müteakıb maıot mübayaa edile-

Dedik, aldıran olmadı. rek mücadeleye ba.şlanacaktlr.> 

* . * Haziran ve Temmuz aylarındayız: Ağustosun on beşini d~ göreceğiz: 
Sivrisinekler tabırcrıin fevkinde üre- İçtimada, mazot mübayaası için lazım 

yiverdiler.. artık onlardan rahat, huzur gelen münakalenin yapılmasına karar 
kalmamıştı. verildiğini farzcdiyorum. 

Şikayetler çoğaldı: * 
- Nedir bu hal! 
Denildi ••• 
- Belediye bunlaria mücadele etse! 
Denildi... 
- Bunların yüzünden rahatımız, hu

zurumuz kalmadı. 
Denildi. .. 
- Çok rica ededz; Belediye bunlan 

imha için ne tedbir almak lazımsa hemen 
alınalı! 

Denildi .•. 

* Ağustos ayının ilk günlerınaeyız. Sı-

caklar devam ettiği müddetçe, sivrısı

rıekle:r de üremekte devam etmşiler .• a
~cdleri milyon hanelerine sığmıyacak 

Eylulün birini de görE>Ceğiz: 
On beş gün içinde mübayaatın yapılıp 

mazotların Belediyeye t~slim edildiğini 
farzediyorum. 

* EvlUlün on beşini de göreceğiz: 
Mücadele için l!zım gelen bütün ve

saitin ihzar edilmi§ olduğunu ve müca
deleye bilfiil başlanıldığını farzediyorum. 

Sivrisinek mücadelecileri sivrisineği 
bol semtleri arayacaklar.. fakat boşuna 
aramış olacaklar, ';finkü o zaman havalar 
serinlemiş, sivrisinekler kendiliklerinden 
ölmüş bulunacaklar. 

r:J vm.et dJuLuvi 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =t 
DUnyanm en büyük gazetesi 1 En soğuk köy 

Dünyanın -en büyük gazetes: Amerika
da çıkmaktadır. lsmı The 1lluminated 
Guadruple Constel!ation'dir. 

Kıt'ası 260 X 400 pustur. Yani takri
ben 7 X 10 metre. 400 sütunu vardır. 18 
k:itab mündericatını almaktadır. 

Bu gazetenin ilk nüshası 1859 senesin
de int~r etmiştir. 

!İkinci nüshası 1940 senesinde çıkacak-
tır. 

Gazetenin bir hikayesi de vardır: 
1859 senesinde Amerikada intişar eden 

yevmi gazeteler cdünyanın en büyük ga
rıetest. üın'Vanmı almak için aralarında 
rekabete girİimişlerdi. Bu gazetelerin 
hepm hem sayfalarının miktarını, hem 
hacimlerini arttırmakta idiler. 

lşte o sırada ismini yukarıya dercetti. 
ğiıni.z .gazete ilk nüshasını çıkard1. On
dan sonra da onu bastıran olmadı. Fakat 
müdebbir bir müdüre malik olan bu ga
zete ikinci nüshasını ancak bir asır sonra 
yani 1959 da çıkaracağını bildirmiş idi. 
Fakat gazeteyi kuranlardan kalanlar 
cNıevyork sergisi> münasebetilc bu nüs
hayı şimdiden çıkarmağa karar vermiş
le.rdtr. 

Okuyucularımın 

Suallerine 
Cevablarım 
Bayan Pakizeyt>: 
- c ... Bu ecnebi kadın bir afle dos· 

tumu:ı:un refikası sıfatile muhitimize 
girdi gireli rahatımız kaçtı. Bir defa ne 
ıthiıli cazibesi vardır bilmem, bütün 
ıerkek:ler onun etrafında, sonra d:ı mi-
ıal nümune olank hep o gösteriliyor, 
giyim, ıkuşamı bahis mevzuu oldu! 
Bakınız bayan filau:ı nasıl giyiniyor? 
diyorlar. Biz.im ondan kalır yerimiz 
ne?.> 

* Bayan Pakiıentn hakkı yok değil, 

yalnız bir noktayı unutuyor: 
- .Her yeni, :her meçhul şey tabü 

bir tecessüs uyandınr, ecnebi kadınının 
etrafında gördilğünüz erkek halkası -
nın sebebi budur. l''akat her tecessü -
sün verdiği netice rnüsbet olmaz, ek
seriya da menfi çıkar, bunu anlamak 
bir zaman meselesidir, biraz bekleyi -
niz, ecnebi kadın uy~mdırdığı tabii te
eessUs zamaru gcçtıkteu sonra size mi-

Dünyada soğu

ğu ~m fazla olan 
yer Şarki Sibirya
da kain Oymekon 
köyüdür. Burada 
tahtessıfır 78 de
rece: soğuk hüküm 
sürmektedir. 

Bir su rın metre 
yükseklikten yere 
damlatıldığı takdirde. daha yere düşme
den don.maktadır. 

~ 

Amerikada sahte çekhr 
Amerikan res

mi makamatınLJ 

yapmış olduğu cid 
dt tetkike göre bir 
sene zarfında ban
ka gişelerine arze
dilip farkedilmiyHek muamele g6-
ren. yani tediye edilen sahte çeklerın 
yekunu 700 milyar frang: bulmaktadır. 

Binaenaleyh cTht İlluminated Guad· 
ruple ConsteUaUon. ın ikinci nüshası 
yakında bir milyon nüsha o1arak intişar 
edecektir. 

Birinci numarası yalnız: (2U,000) 
nüsha olarak basılmış idi ... 

sal ve nümune olarak gösterilmekte 
devam ediyorsa o vakit kadında haki
ki bir meziyet olduğuna inanm3k icab 
eder. 

Ben Türk kadınını her bakımdan 

diğer hemşirelerinin üstünde bilirim. 
Hele karakter ve vatanperverlik iti -
barile faikiyetinden asla şüphe etmem. 
Fa-kat bu hepimizin istisna -
sız olarak hiç kimseden öğrenecek bir 
§eyim iz olma' ığın::ı. delalet etmez. A
ziz okuyucum. Bıraz dikkat et, biraz 
mukayese yap, ondan aonra hüküm 
ver. 

* Moda.da Ba:µan cC. U •• ya: 
- Anladım: Bu Jki genç kadını her

kes uyuduktan sonu gece yarısına do~ 
ru evlerinden deniz kıya.fetne çıkar 
görüyorsunuz. Dikkat ettiniz: Yat ve 
deniz safası yapıyorlar. Acaba koca -
lannın haben var mıdır? diye düşü -
nüyorsunuz. Suale mfisbet cevab ver
mek te mthnkündür, menfi cevab ver
mek te. Fakat ben de düşünüyorum: 

- Tanımadığınızı sllylediğiniz bu 
kadınların harekatından size ne? 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Sporcu kızlar için 
şık bir örgü bluz 

Örgüsü: Bir zincire iki defa batıp il
mik atarak çe'keceksiniz. Sonra bir zin
cir atlıyacaksınız ve yenlden b'iŞ<i geçe
ceksiniz. Öteki sıralar da bunun tıpkısı -
dır. Yalnız ayni zincire batılacak ilmik
ler üstüste gclmiyecek, atlanarak yapı
lan ilmiğin üstüne gelece'ktir. Buna cdan
tel örgü. derler. 

Yaka ile ilik düğme yerleri bildiğiniz 
şekilde sık iğnedir. Düğmeleri ortadan 
deliklidir. 

Ağustos 10 

Satiye tahkikatı evrakı dün 
müddeiumumiliğe verildi 

Sorgu hakimliği eski Re;ısörans müdürünün de 
lüzumu muhakemesine karar verdi 

Tahkikatı -4 üncü sorgu hakimliğin- vermeden neşretmiş bulunmaktadır. 
ce idare edilmekte olan Satiye evrakı Dünkü duruşmada Hüseyin Satlettin: 
ilonal edilmiş, uzun bir kararname ile «- Eski Şebhal mecmuasını kapa • 
ve son tahkikatın Ağırceza mahkeme- dıktan sonra uzun müddet matbuat ha 
sinde açılması talebi1e dün sabah müd yatına dönmedim. Son günlerde beni 
deiuınumiliğe tevdi olunmuştur. tanıyanların teşvik ve arzularına kapı-
İddian~ ile kararname arasında !arak bu mecmuayı çıkarmak istedim. 

suç vasfı bakımından esaslı bir değişik- O zaman matbuat kanununu tetkik et. 
lik yoktur. . tim. Beyanname mecburiyetini görme. 
Yalnız mu .. ddeiurnumt iddianamesm- d. h ı·· ı·· h ı kl • .. M"d" rm ve er uru azır ı arı sona eren 

de suçlulardan Millı Reasur~ u u- mecmuayı çıkardım. 
rü Refi Bayann muhakemesının men- . A .. _ • • 

ini istemiş olduğu halde, sorgu hAkimi Bılahare ogrendim ki mu~ddel mat 
bu talebi kabul etmemiş ve suçlunun buat kanunun~a bu mecbunyet var • 
hareket ve iştirakini 6'4 üncil madde mış. Tekrar muracaata fırsat bulama -
delAletile 205 inci maddeye uygun gö.. dan mecmua kapatıldı. Halen vilayet. 
rerek muhakemesinin lüzumuna karar ten Tuhsat almış bulunmaktayım. Ve 
vermiştir. mahkemenize takdim ediyorum.- de • 

Kararnamede: evvelce de yazdığı - miştir. 
mız gibi Yusuf Ziya Önişle Tahir Kcv- Suçlunun bu iddiasının tetkiki için 
keb ve mühendis Neş'et Kasımgilin muhakeme başka bir güne bırakıl • 
hareketleri 339 uncu maddey uygun mıştır. 
görülmüştür. 

Müstantik Sami Erdem, bu vasfı 
• cürmiye avukat İsmail lc;a ile Sadun 

Deniz V8 plaı· maky~JI Galib Sıvacıyı tla dahil etmiş bulun -

Bir kadmm ölümüne sebeb olan 
şoför tevkif edildi 

Evvelki gün Aksarayda Melahat a • 
· l" · · · · l k maktadır. d d b. k d ··ı- ·ı t' Denız ve p aJ mcvsımının en para M··d·· . 1 . d ın a genç ır a mm o urnı e ne ıce-

.. · · k d k d. Denizbank u ur muavm enn en 
gunlerını yaşıyoruz. her a ının en ıne . . . t · len€n otomobil kazasının suçlusu şoför 

b. k · ld - ·b· h Hamdı Emm Çap da rnemunye vazı-
mahsus ır ma. yaJı .? u~u gı ı e: mev- f . . "st' 1 u·~ iddiasile mahke- Hasan dün Adliyeye teslim edilmiş ve 
simin de kendme gore bır makvaJı var- esını sun ıma e 1c;• •• • • 

• . · b .. - kv d 1 meye sevkolunmaktadlr. sorgusu yapılmak uzere t ıncı sulh ce .. 
dır. Bu umumı kaıdeye utun 2 ın arın h"k· ı·-· ·ım· t' 

A A. . mahkemesi yaz tatili için - za a ım ıgıne ven ış ır. 
uyması lazımdır. gırceza .. , . 

Deniz ve plaj makyajını şöyle hülfısa de bulundu~mdan bu şayanı dikkat Suçlu şofor vak ayı şu şekılde an -
edebiliriz: Az pudra. belli belirsiz allık, davava, suçlularından bcı1.ılarımn mev latmıştır: 
(hatta çoklarının yanık rengi allığa hiç kuflu bulunmaları dolayısile miistacel «- Evvelki gün saat 17 de otomo • 
ihtiyac hissettirmez), güzel ve güzel bo- addedilerek tatil sonu beklenmeden bilimde iki kadın ve bir erkek müşte
yalı bir ağız ... Görüyorsunuz ki yaz ve Ağırceza işlerin bakan Asliye 2 inci ri olduğu halde Samatyaya gitmek u .. 
bilhassa plaj makyajının mihrak noktası cezada bakılacaktır. zere Valide camisinin önünden geçi -

ağızdır. Beyanname vermeden çıkan yordum. Bu sırada önümde gitmekte 
Ağzın güzelliği dişlerle dudakların gü- , olan tramvay durdu. Ben de durdum. 

zelliğine bağlıdır. Dudağın güzelliği ise mecmuan·n davasma baki df Az sonra tramvay hareket etti. Ben de 
yarı ynnya nıj güzelliği demektir. Bunun Eskişehir mecmuası sahibi avukat onu takib ediyordum. Bu esnada tram. 
için şu iki ~Y rujunuza. ~e: zamnndan faz- Hüseyin Sadettinin matbuat kanununa vayın önünden bir kadın fırladı. Ezme 
la ehemmıyet vermebsını:ı:. Onu seçer - muhalefet ettigıw· iddiasile muhakeme • k . . .:ı_ h 1 f 4-. a· 'L. 

·· d d'kk · d me ıçın ~r a ren yapwm ve ıre.-
ken ve surerken son erece ı ntlı nv- sin€ dün Asliye 4 üncü cezada başlan- . 1 k d An' d k · t' 
rnnmalısınız. Ve şu mühim es.-ıslan ha- sıyonu so a ır rm. ı e arşı ısı • 
tırınızdan çıkarmamalısınız: mıştır. " .. kametten ve sokağın içinden doğru 

fddiava nazaran, suçlu c:Turkluk• k ··kı·· b' b d ldu a. Dudakları iyi boyıyabilmek için her ld w • arpuz yu u ır ara a pey a o · 
ndlı bir mecmuayı aid 0 ugu mercı~ Kadın bu arabanın korkusile kendisini 

şeyden evvel iyi temizlemelidir. Çatlak- verilmesi lazım gelen beyannarneyı 
larında arasında. köşelerde biriken eski =============== otomobilimin üstüne attı. Hareket ha
ruj izlerini tamamile silmelidir. Bunu sur sa;>,lıyor. Büyük göstermek için bo- ]inde bulunduğumdan sağ çamurlu • 
iki şekilde yapabilirsiniz: (l) Bir pamuk yayı iki yanlanndan değil, üst ve alt ke- ğum kentlisine çarptı. 
parçasını suya batınr, sıkar, üstüne biraz narlarından taşırmalıdır. Bu sayede nğız Kadın yere düştü. Az sonra ayağa 
ctemizleyici krem> inizdr:!n sürersiniz. Bu tabii şeklinden uzaklaşmadan ehemmiyet kalktı. Sendeledi ve tekrar yere yu • 
nunla dudağınızı iyice silersiniz. (2) Eğer alır ve göze çarpar. varlandı. Ve bir daha da kalkmadı. 
deriniz fazla !hassas ise salatahktan Ya - Ar b d rd d y d k c İnce dudaklı iri bir ağızda dudakların a amı u ur um. ar rmına Oıt 
pacağınız bir kremle temizlersini:Z: Bu inceliğini, boyayı tekmil hududlarından tum. Başından kan akıyordu. Bu yara 
dudaklarınızı temizlediği kadar da yu - dışarı taşırarak. kalınlaştınnıya çalışma- otomobilin çarpmasından değil kafa • 
rnuşatır. 

malıdu. Ağrz büsbütün irileşir. Yalnız sını kaldırıma vurmasından hasıl ol • b. Eski rujdan eser kalmayınca yeni -
sini sürmiye başlıyabilirsiniz. orta yerde ruju dudağın tabii çizgisinden muştur,• demiştir. 

c. Ruju si.innı:ıden önce dudnklannızı biraz dışarı sürmelidir. Hakim Reşiti suçluya: 
b. d 1 Y . b k Yanları aşağı inik ağız. yüze yorgun Ş h·dı h k t tm 
ıraz pu ra ayınız. azın ntJ çn u ya- . ro·-· . . b.lh , d c:- a ı er tramvay are c e e. 

bır mana ve ıgı 1çın ı assa neşeye a- . h 
1 1 

ı..:ı ~ •• 
1 

· 
yıhr, dudaktan dışarı taşar. Pudra buna . . . . den senın ız a yo aıuıgını soy cmış • 
mani olur. yanan yaz makyaJında hıç hoşa gıtmıyor. . .. .. .. .. 

* Rujla dudaklarınızın kusurunu kısmen 
düzeltebilirsiniz: 

Pek küçük ağız eı-kiden belki sevilir
di. Fakat bugün gözden ufak ağız bir ku-

Rujun burada da yardımcı bir rolü var _ ler. Halbukı sen başka turlu soyluyor• 
dır: Alt dudağı üst dudaktan biraz daha sun. Yaptığın suç ağırdır. Onun için 
kısa .boyayınız. Yani alt dudağın iki ucu- seni serbest bırakmıyarak tevkif edi .. 
nu bir parça boya.~z bırakınız. Gözü ta - yorum.> 
mamen aldatır. Y.an çizgilerin düşüklü- Diyerek, suçlu şoförü tevkif etmiş • 
ğünü gizler. tir. 

......... -·-········_........_-····--- ----------························------·---------- -1 Bacaksızın maskarallkları: Vahşilerin çadırı 
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ıza e rar sa ne eı CASKERLiK BAHiSLERi~ 

Manevralar 
ne vakit, ni~in 

yap1.hrlar ? 
Kıymetli san'atklır, salıneden son 
ayrılışının hikô.yesini ve tiyatromuz 
lıakkındaki düşüncelerini anlatıyor 

Devletlerce bazı siyasi maksadlann istihsali için tertib 
edilen manevraların diğerlerinden farklan nelerdir ? 

Yazan : Dmekli General H. Emir Erkilet 

Cumartesi akşamı temsillere bcJ.llıyacaJo olan Ri1fid Rıza ve arkadafları provaaa Fransız topçusu manevralarda 

A skerl bir ıstılah olarak, manev- İşte her sene bütün devletler ordulann
ra barış zamanında, hakiki da ve sonbaharda bu maksadla manevra· 

Efendim, rahmetli Fehim Efendi 
"e Holas, filan für heyet teşkil ede -
rek Amıdoluya turneye çıkmışlar •• Yolla
n Trabzona düşmü~ .• Vali paşa. tiyatro 
sever bir zat; onıan kaldıkları müddet -
çe himaye ettiği gibi ayrılırlarken d~, 

bilahare uğrıyacakları Giresun kayma -
kamına verilmek üzere bir de tavsiye 
mektubu yazmağı ibmal etmemiş. Kaza -
nıza gel~n heyete lazım gelen yardımın 
yapılmnsı •• diye. 

Gıresuna gelince; Fehim Efendi ~le 
Holas. kont rollerinde giydikleri havı 
doltülmii§ bonjurları giyerek, doğruca 
kaymakamın huzuruna çıkarlar 
:- Kaymakam, tavsiyeyi okur, bir daha 
okur, bir üçüncü defa daha okur: kahve 
ısmarlar, sigara ikram eder, bu arada 
nıektub dördüncü defa olarak gözden ge
tirilir. Fakat ses yok, adamcağızda .• Bek
lerler, beklerler. kaymakam renktt?n ren
ge giriyor, fakat tek kelime cevab yok •• 
l'iihayet kaymakam, ayağa kalkar, mek
tubu öpüp başına koyduktan sonra, kan 
ter içinde, ezile, Wzüle kekeler: 

- Vali Paşa hazretleri emir buyuru -
Yorlar .• Fakat efendim bendeniz vallahi 
oyun oynamasını biimem! 

Biz, Maksim salonunun kubbelerinde 
akisler bıralrnn kahkahalarımızı frenle • 
llıeğe çalışırken, bu fıkrayı anlatan bil • 
Yük san'atkar Raşid Rıza ciddiyetle ila -
\'e ediyor: 

- Bugün elbette Fehim Efendinin za
llıanındaki kaymakam yoktur. Elbette ti
Yatroya yardımı bu şekilde anlıyacak bir 
a~rn kahnamışıır. Fakat, tiyatromuzu 
~kseltmek, bugünkü vaziyetinden kur • 
d rınak istiyorsak, bu işı bir memleket 
avası olarak ele almalıyız. Bizde, tiyat -

:toyu h' .,. 
1 

una ye eden, ~ahıslardır. Bazı kim-
.. e erin t· 
d ıyatroya, san'ata sempatileri var-
ır h' ., • unaye ederler. O şahısların yüzü 

.. uyu h .. 
y urınetine ayakta duran san'at, pa-
/ndalaıunli ev gibidir. Tiyatroyu sev -

ttı_rnıek_ ehenuniyetini anlatmak lazım! 1 
ıraf d ı· . Yıft e e ım ıyatromuz bugün çok za-

tf.u~r. Iiallt tiyatroyu sevmiyor mu? .• 
bu akkak ki çok seviyor. Fakat halkın 
~i s:v~ı ile tiyatronun himayesi müva-

Yururneli T' Yerd •• ıyatro heyetleri gittiği 
rtıaı e .k~laylık yerin~ müşkülat bulma-

ı .. Bılrn h 
bu f em emen aklıma geliveren 

ıkra as 1 ıtıu'> ı maıcsadımı ifade edebiliyor .. 
ita id R ~ 

~n b .. ız:ya, faf arasında, tiyatromu-
lnüte~U:nku halini, düzelmesinin neye 
§an g~ 

1 
ıf olduğunu, '.Anadoluda dola -

l p arın vnl· t ' . ara to .ye ını sormustum. Bun 
'-t PYekun V"' d'~• b ~ ~ tikler· ... -r ıgı ceva yukarı nnk-

ın oldu. 

'!\ırk... * 
•1Yatros unun en güzel konuşan ve 

harb ve sefer hallerine uygun olmak üze- lar yap.ılır. 
re yapılan ve geceli gündüzlü birkaç Manevralarda kıta'lar, büyük cüzütam 
günler süren büyük ölçüde askeri tatbi- lar içinde demiryolları ile veya motörlü 
kat demektir. Bundan on i" _ on dört yıl vasıtalarla nakliyat. tecemmü ve harb 
önce pişdar ve dümdar gibi yabancı dil- yürüY?şicri. k~ ve emn~yet. kona~ ve 
!erden alınmış a.s'k:erl ıstılahların türkçe ~rdugfilı, se.ferde ıd~1: ~~ ~aşe, menzıl ve 
karşılıklarını araştırırken manevra için 1~:1 ve nihayet bırıbırını ~elyeden her 
münasib türkçe bir kelime bulamamıştık. turlu muharc~c ~a~ıyetlerınde bılfııl 
O zamanlar hiç unutm~ biz Akhisar harbctmek talimlerını bol bol yapacak. 
cİ\•annda cftmhuriyetin ikinci manevra- hırı için iyice pişerler ve tecrüb.? sahibi 
sını yaparken, seyre çıknuf olan (Sclbu- olurlar. 

cSaçZanndan Utan!a vod vilinin. bir sahnesi 

kum) köyünün çocukları askerin hare- Manevralann asıl bir faydası da süb:ıy 
keilerini biribirlerine göstererek ctasar ve komutanlara seferber veyahud buna 
ediyorlar> dediklerini duymuştum. Fa- ~akın mev~udlu ve seferi teşkilat ve ter· 
kat biz o vakit tasar kelimeıini proje mu- tıbatlı ~ta ı:ra ~anda eunek fırsatım 
kabili kullanmağı tercih ettiğimiz ıçın vermektır; çunkü barış zamanında mese
- nitekim de öyledir - manevra tabiri ay- ıa bir piyade böl\iğünün er mevcudu hiç 
nile ~almıştı. bir zaman yüzü aşmaz. Bu itibarla hafif 

Vodvilden di~er bir sahne 

sahneye en hlltim oynıyan aktörü, kısa 

bir ayrılıktan sonra tekrar sahneye dönü
yor. cSan'at çiçek hastalığı gibidir, ne 
kadar geçse iz.leri kalır• diyi'n mütefek
kir~ hak vermemek mümkün mü? •• 

Raşid Rızanın san'at hayatı kopuk bir 
film gibidir. Zaman zaman onu nankör 
san'atına kızıp, itikafa çekilmi~ görürüz, 
fa'kat bir müddet sonra gene sahnesile 
sarmaş dolaş •• 

Ankara Halkevinin rejısörlüğünü, mü
t<>veffa Ankara Şehir tiyatrosunun mü
dürlüğünü yaptıktan sonra, gene sevgilisi 
ile sık sık kıskançlık kavgaları çıkaran 
~abl bir qı.k gibi onu sahneye arkasını 

1 
dönm~ buld~ _U~in, ?ar~ınlık bu de
fa pek kısa surdu. Şımdi. güzide san'at -
kar, Ertuğrul Sadi Tekle bırlefCI'ek yeni 
bir heyet teşkil etmiı bulunuyor: c Raşid 
Rıza ve arkadaşları. Cumartesi akşamı 
Tepebaşı bahçesinde temsillerine baslı -
yorlar. 

* 

bölüklere aleddevam kumanda etmeğe a· 
Barış zamanına mahsus fimdiki ordu-. ... . . lışmış olan yüzbaşılar seferde bir misli 

lar, eskı asırlarda o1dugu gıbı, prof~o- b" .. k ı oo·ı·· kl . k v. . uyuyece o an u enn sev ve ıda-
nel ordular degildir; bunlar çerçeve or- · d - kü' IAt k 1 K b . b" resın e muş a çe er er. eza arış za-
dularıdır. Yanı ll' harb halinde memle- kıt 'l kı 1 d t h t" 1 · h . .. manı a ar ş a a o urup er ur u ı -
ketı mudafaa edecek olan vasıta, eskiden - . . . 

ld ğu "b' · di 1 b tıyaçları muteahhıdler marıfetıle aycık-

h
o u 

1 
gı 1 şımb. yda ndız ğilanş _zamanında lnrına geldigvinden bu hale alışacak ko-

rzır anmış ır or u e b T " mil .. . . _ ' u un - mutanlar harbde kıta'larmın sefer halle-
lettır. Mıllet, munevverle..-inin kumanda- · 1 ak ·a · el ı d . . . rıne uygun o ar ı are ve ıaş er n e 

Biri, memleket ölMisile en büyu"k sına gırerek vatan ıçın harbeder. Onun b"" .. k .. l"kl 1 1 f h 1. lf- • • uyu guç u ere ras ar ar ve se er a ı-

san'atını, diğeri aşınmaz enerjisini orta- ıçın barış zamanında beslenen ordulara ne mahsus ağırlıklarla kademeleri Jfı -
ya .koyan bu ilci eski arkadllfl. etraflarına a~ca~: bir harb halin~~ milletin bütün kile kullanabilmekte noksanlan görülJ;. 
topladıklan genç ve istidadlı elemanlar- elı sılah tutanlarının gınp yer alacakları Bunun gibi tümen ve kor crkanıh b . 
la iki gün sonra san'at pistinde yapacak- bir çerçeve gözile bakmak llzımdır. !erinin (kurmaylarının) de cepha':e ıy;. 
·lan koşunun provasını yaparlarken bul- O halde orduların hanı zamanındaki erzak kollarını, makine gibi, gidişli v& 
durn. vazifelerinin. en ~irincisi, se~er~e içleri.ne gelişli, sevk ve idare etmeği daha barıfı 

Maksimin bir at cambazhanesine taş a.laca~arı mılletm ferdlerin~ bır harb ih- za.manında iyice talim etmiş ve buna la
çrkartan geniş salonun tam ortası.nd h ı tımalıne karşı vaktlle yeti§lirmek ve ha- yıkile alışmış bulunmaları lazımdır. 
kalan,.,.,,ı:_ Mahmud Yesarinfn cS al a: zırlamaktır. İşte onun içindir ki her sene Görülüyor ki manevra hemen bir e-

·~·-p aç nrın sk li.k ağ · 1 · h" k b. 
dan utan> isimli vodvilini prova ed' _ 8 er ç ına gıren enn ızmete a ı- mirle oluveren bir §ey değildir; birço• 
lardı. ıyor liyetlileri ~:ddduytin~ alınır ve bu acemiler bü hazırlıklar istemekle beraber masraflıdıı 

_ Tilkinin dönilp dolqıp ıeleceği yer ~n kış mu e ce, usta neferlerle bir- da. Bu sebeble her sene bütün ordunun 
kürkçü dükklnıdır diyeyım mi üstad., •• lılde harb ~e .ha:ekete muktedir olacak bütün kısımlarında manevra yapılmaz; 

.. · surette, yetiştırilırler. Ondan sonra ta- yapılamaz. Ancak ordunun bütün kısım . 
Raşid Rıza g_u1~ek cevab verdi: kım, bölük, tabur, alay, tugay ve muh- ları hiç olmazsa üç dört senede bir kerı 
- Kurnaz tılkı kuyruğu kaptırmaz telif sınıflardan mü.rekkeb müfrezlerle manevra yapın~ ve görmüş olmak ıçın 

amma.. biz bir hayli boı oturduk. Elverir talim ve tatbikatlar devreleri başlar ki manevra her sene semt semt münavebe 
artık boş durmak, dedik. Kollan sıva - bunlar sonbaluıra kadar devam ederler. edilir. Buna manevra yükünün her sene 
dık, Sadi ile berabe!" eski cRafid Rıza ve Bir yandan da orduda bütün sene devam sıra ile memleketin muhtelif semtlerını 
arkadaşlan> heyetini lıya etti. Yeni bir eden bilfiil atış talim ve terbiyesine itina yükletilmesi bakımından da ihtiyaç var. 
şey değil.. Uyuyan bfr te§ekldlln can1an- olunur. Bu suretle eskilerinin yanında dır. Manevranın halle ve memleket :ize
dınyoruz. Kısmen Sadinin arkadaşlan, yeni erler, erba§lar ve sübaylar güzelce rındeki yükleri, manevıa sahasındaki ka· 
kısmen yeni elemanlarla bir heyet kur - yetişmi§ ve kıta'lar her türlü harb vazi- saba ve köy halklarının mesken, ahır ve 
dulc. Her türl\l iddiadan, bilhassa csan'at fesini r~•e'bilecek surette ve tamamile sundurma gibi yerlerinin bır kısmını ma· 
yapıyoruzh şeklinde bir iddiadan uzak hazırla~ olurlar. Bir yandan da Harb nevra yapan kıta'ların emrine bırakma. 
çalı;ı:;acağız. Esasen senelerce Sadi ile be- ve Yedek Sübay mekteblerile harb aka- lan ve muayyen bir bedel mukabili olsa 
raber çalıştık. Birbirlmi7.i anlamış bu _ demileri ordunun hazar ve seferde muh- da, er, sübay ve hayvanların iaşelerini te· 
lunuyoruz. Eleie yaşatmak ve yaşamak taç olduğu kumanda heyetlerini yetf§ti- min etmek mecburiyetinde olmaları vt 
için gayret gösterece~z. rirler. nihayet askeri harekat dolayısıle ekin 

Salonun bir ~ne rahatça ko- Fakat hazari şartlar altında cereyan e- ve bağ ve bahçelerin b•zzarur zarar ve 
nuşmak iç.in çekfllrken. R~ld Rızaya, de'l'l bu talim ve ter.biye ne kadar iyi o- ziyana maruz kalmaları gibi ş.eylerdir. 
san'at muhitlerinde mevzuu bahsolan bir lursa olsun harb maksadına yetişemez; ve Gerçi bu zarar ve ziyanlar kanun muci
endiseyi sormaktan kendimi a1amadım: hali harbin bizzat kendisi de barış zama- hince tazmin olunurlar. Fakat ne d~ Q!-

(Devamı 10 uncu scıy/adlll, nı talim ed1lm.na it bümif sayılamaz. (Devanu 10 uncu sayfada) 
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BeBarıa r nicin euıenmivorsunuz 1 AtaıurBUn babası 

Erkekler diyorlar ki 
Tarih Kurumu 

yapılan 
Asbaşkanı tarafından 

kıymetli bir tetkik 
-4-

anzum cevab glJnderen bir bekAr, erkeklere 
alı veren bir genç kız ve gilzidel,rln gazıla
rile kadınlara mukabele eden bir okuyucu 

Kadınlar 
diyorlar ki 

SF..l.Allılt'K :A~AK:iRİ MİlLİYE ı İstanbul gazetelerinin tarifine göre 
" Erkek denen mahluk TABURUNUN ETANBULA GtDtşt Selanik Asfiltiri Mllllye taburu subay-

sahtekarlıgı"" san'at edin· ittihad gazetesinin 28 ikinci teşrin larile neferleri kenan y~il şeritli ıaci. 
• • • • 18 7 6 tarihli sayısında Selinik Asakiri vert 9uhadan elbise giymiilerdi. Elbt.. 

• Cemil Aksu (Edirnelr.apı): hasletler! nasıl tlrlf ettiklerini görür ve gu- mıştır. Ne dıye evlenmelı ?,, Milliye taburunun İstanbula gideceği selerinin bir kolunda bir yarım ay için 
cBeklr erkeklerin iddialarına karşı ba - rur duyarız. Selanikte çıkan Zeman gazetesinden de sırma ile cAsakir> öbür kolunda 

ar ta.rafından cevaben dermeyan olu - _Muhakkak her annenin başı derddedlr. e F. T. (Çorum): alınarak yazılmıştır. (İiave No. 9) Va. cMHliye:. yazıl idi. Hepsi beyaz elc:HI. 
vahi lddla ve mütaleala.rı ve masumı- Çünkü arkadaşının boyandıtı!1ı, mektebde Yirmi yqındayım, '1Jndiye kadar tar§ı- li, Asakiri Milliyenin İstanbula gitmek venli idi. Sancaklar.ıı beyaz ve yeşil za• 

etleri ileri sünnette ve flmdlye kadar bu bile ipekli 90rap ilydiğini goren genç kız ma çıkan biıç bir gençle evlenmlye cesaret . . . . " . . .. . . . 
ahları sütllt ve !hayretle tar§J.lamakta ayni şeyl yapmala tızenlr. Bunun için aileyi edemedim. lstedıklenru BabıAlıye yazmış, Babıalı mın uzerıne bir yanın ay resmı ıle va. 
ım. Fmkat dayana.madmı. eapn şüküfe manen ve maddeten üzün.tiye sokar; renç çünkü erket denllen malhlük sa.htekl\.rlılı de müsaade etmiştir. tan kelimesini havi idi. (İlAve No. 1.f )' 

NLhalln bir sabah gazetesinde .aen9 kızlara kızın btitün güzeıııtı zek~ında, terbiyesinde, kendisine sa.n'at edinmlftlr. Geçiıci bir he- Selanik Asakiri Milliye Taburu, 22 ASAKIRt M1'LLtYE T.ABURU 
dikkati:. başlıkJı neoretıtııı makalenin ehem- sadel.~llnd~, tabUUtındedlr. Vakltslz 98llar- veıı peşinde t~ak tayguslle bütün genç Birinci kAnun 1876 Çarşamba gilnü HAKKINDA İSTANBUL 
, !yetine binaen aynen yazıyorum. KJmseye da duştütü bu kaprLsler, bu meşguliyetler, 0 - ve sAf kız.ları kandırmak sonra da dalanoa Orhani e zırhlısı r.le Seianikten har..J GAZETELERİNİN YAZILARI 
nasihat vermek arzuaunda dellllm. Memıe- nun kendlslne, ailesine, yurduna, yuvasına kız ile de tanl§tun.» Demek onlar için bir Y. . ? .. ıı::r. 
tet meselelerini beraberce d~nellm diye faydalı bir kadın ola.bllmesi aleyhindedir. §ereftlr. ket etmış, 8 Zılhıcce 129 3 (24 Bınncı 
ugün bu mevzuu alıyorum. H~ngl sınıftan, hangi seviyeden olursa olsun Genç kız bütün genç kızlığında turacaıtı kAnun 18 76) tarihinde Pazar günü İs-
e:Bazı genç kız.lann giyiniş .,., tuıvaletl her butün memleket çocuklannı daha clddt, da- mes'ud yuvanın hayaMle yaşar. Onun içln tanbula gelmiştir. Bu tarih, Türk.iyede 

halde blrçotlarımızı memnun 6tmlyecek hal- ha saygıya ~.eğe~:rmek isteriz. Anneler bu kuracağı yuva mukaddestir. O zaman be - ilk kanunu esasinin ilanı gününün er-
dedir ve analar nedenae bunlara p yumar- uygunsuz.lu"'un e geçmek lçln el birliği nim gibi binlerce genç kız istek, ltlmad ve tesı·ne rastgelmektedı·r 

etmelidirler.> 11 izdi h k • il&r. Her tarafta her zaman rutlanz; on dört arzu e vaç aya.tına O§arlar. Aksi TABUR lÇ•N İSTANBULDA 
bet, on altı yqlannda kıtı çocuklar dünya Görlililyor kJ bu makale betA.r arkadaş - tatdlrde bekArlıt günden güne umumi bir YAPILAN nV\mı Nİ 
hJıç bir ytltse'll medeniyet teri>lyegine sa- larımızın bugüne tadar aerdettlklerl iddia- he.atalık hallne gelecektir. KARŞILAMA .1.vn.E 
olan memleketinde görülmeJD1' tekllde !arını tamamııe t.eytd ve tasdik etml§tlr. Bunu da ayrıca llze ~lüydrum bayan Taburun İstan'bula gelişi m~im bir 

80tata gıkmaktadırlar. Baçlar nrse boyalı, Bundan başka kıymetli gazetenizin 30/Tem- Suad Dervif: vaka teşkil etti. Taburun İstanbula var 
Janaklar dudaklar gftn ortuında evli tadın- muz/939 tarihli nftıahasında muhterem vali- Kadın .sütunlarına gelen cevablann azal- masından bir gün önce Basiret gazete-

n blle yapmamuı llzım celecell tadar mlz bay Ldtfl Kırdar bile dairedeki tadın ması hiç de mağlüblyet sayılmaz. Hakikat . . İ 
renkli, delil yalnız el, ayalı: tırnaklan bile memurların ifrat derecede süse münıhemik güne.t gibi meydandadır. Söylesek de, sus- smde çık.a~ bır fıkrada .t?burun sta~
tuıı cUllı dizlerde ipek Qôrap, elde sigara, oldukları ve bazılannın daha aşırı giderek sak da haklı blzJz. Onlar istedikleri kadar bula gelışınden bahsedı lırken cAsAkı
PlA.jlarda f\lrada burada tuı ertet arkadaş- yüz ve gözleri boyalı olduitu halde daireye ge...ezellk ede dursunlar. 'Ne çık.ar.? ri merkume yalnız SelAnik gayretmen. 
larla apqça ton~, p,lralllfDlL Bu tip geldiklerini görmtış ve badema bu glbl Minimini yanuya aahlb olmak da ne bü- danı ahalisinden rnürekkeb olup elbl
cenç tızlar blr itiraz at>rdlller mı hemen ha~lere meydan verilmemesini Jdare A.mfr- yüt saadettir. Yazık ki hayallerini hakikat se ve silahları muntazam bulunduğ'u 
karşılığını ..erirler Esti terbiye w anneler lerıne emretmlft1.r. Bu iki yazı tamamlle be- yapacak, kadınına yuvasına ve hatıl yav- h ld De d te .. ..:ıı h k"k 

· rus ba~l k 1 k k kl k m'-t h a e rsaa e vuruu arı a ı aten bile dalml bir mücadele içindedirler. dlerkes Ur erkeklerin iddialarını tapat etmittlr. Ar- una r; ı a aca er e er yo "'""' , ep- .. . . . . .. . 
JaPıyor aade ben mlylm?:t tık bekA.r tızlann itirazlarına tarşı sed çe- si de ıımarıt, hilekA.r ve nankör mahlfiklar. cumlemızın mucıbı fahru süruru ola-

Blr npur yolculutunda Almanyada on yıl kilml~tlr. Beyhude yere ulrafmasınlar. Ba- Bunlara hangi genç kız ltlmad eder "len- cağından taburu mezkUrun Sirkeci is
bldıtt.an aonra memlekete dönen blr genç- tınız Mazhar Osman blle blr makalesinde mlye razı olablllr. kelesine huruclarında babı valayı se.. 
le tanlfl!llftım; yanımızda boyalı boyalı kadınlar 1ç1n ne dl,or: Allah esirgesin, ben kendi hesabuna bu- rakeriden bir tabur asakiri muvazzafa 

günkfi erkeklerin hiç btrile kat'iyen evlene-
genç kızlar nrdı; bunlan ~ren genç hay- cKadm titrinden ziyade hlaslle yapyan miyeceğim. Az çok tah.!!lll k dl h _ ve bando mızıka istikbal edeceği mu. 
retle aordu: bir ma.lılfi.ktur. İhtiruat '" infialine zebun, yatımı kazanabllirtm. Ne :;:~ ~nerkek~er karrerdir.> denildikten sonra cfstanbul 

- Bunlar Türt kıstan mıdır? Anııpada hiç Jradesl za11f, ıztırart Te abl hareketlere ve tamamile erketllk va.stına sahl.b ol l b ' h Ik h .. .. t .. . , . 
blr werde ~vle bir - .. örmedtm· halbuki taam~re meyyal, beşerl dmıağının muad- de 

1 1 1 
ur ar. en a mm usınu sure ve nuvazıfıe ıs-

" " yv.1 "' • o saman nen r m " tikb 1 l' kl · d ·· h i k TOrt terbiyesi buna bftsbütün mtbaade et- dil hassası az, hemen nziyolojltman, tenasül · a ey ıyece erın e şup em z yo -
memeli detıı mi? Eler genç tızlar ve anne- ~ın· yaratılmış, put! bir m&hlftktur. Kadın ~ r.• diyerek Asakiri Milliye taburu-
lert bu nkttslz, alabildiğine sOslenlp boyan- tahakküm için, ezmek lçln, yaratılmamıttır. na önemli bir karşılama töreni yapıl-
ma11 yenl terbiye yeni hayat imtiyazı Mahkümlyetten, esaretten 21fl'Vk alır. Esaret- ması lüzumuna işaret edHmiştir. (İli. 
bir pı'blılıt IQzmnu -.yıyorlarea aldanı- ten kurtulmıya çalıflrten dihr bir atın içi- N 1 3) 
yorlar. ne dQşer.:. e Y. Ollra (Ankara): ve 0 · · 

Yakından tanıdılnn ytıbek hatıtı Kactına boyalı blr Qacut makinesinden Son Posta gazetesinde bekA.r okurlara aç- 25 Birinci kanun 1876 tarihli fstan. 
A~alı ailelerde re* bzlara 'bfta!ıbütün başka hJç bir tabfilyet tanunıyan bu maka- tıtınız ankete gelen delllı:anlı ve kızlarımı- bul gazeteleri taburun İstanbula varışı 
başka blr terbiye Terlldilini gördtım. o aile- le, kadınların mahlyetıertnı çot güzel tah- z~azılannı diktaUe tatlıb etmekteyim. ve parlak gösterilerle karşılanışı hak
Jerde t'eD9 kızlar on yedi on aeldz yaşına l1l etmektedir. sonra kadınlan dairelerde ve bltm çelrten gQn "gazetede kızların yazılarının kında izahatla dolu<iur. Tabur, Orha. 

J ed '""'"'kll "b'~ bil gt • '•d •-tlhd tm li 1 e oldu"'unu bildiren Te yazı gönder-ge m en ....,... e .. .,,., e ymezler, sade "il e ... am e eme d r. Bunlar çalıştık- 1 i i tat - - . niye zırhl16mdan Sirkeci iskelesine çık 
k~nlert J1lnllller1 terc\h ederler; kat'iyen ça teehhfil olmaz. Birçok üniversite gençle- me er n eyen yazınızı gordum, bu yazı- . . . . 
boyanmazlar ...n.1 ..... sabah tUTaletıert gt...ı rl bo dikl 

1 
'--• _ lan zevkle takib ett!R'lm için bitmelerine mı.ş, bır tabur nızamıye askenle mızı. 

, """""' ,,.- ş ıez er 11uude bütun devalr ve fab- epe - illdll B 1 i b k k k h lk ta f d h t nişleri bir genç tn aaıtfetine yarqacat te- rlkalar kadınlarla dolınuft,ur Eğ 1fd Y uz m. unun ç n u yazılara talı:- a ve pe ço a ra ın an arare • 
tllde aadedlr anneler gen'" tızlannı o yafa · er en viye olur diye bayan kızlarımız düşünaı>, ya- 1i bir surette karşılanmış Topkapı sa-

• y menedlllrlerse sotatta bot gezen erkekler J• zıncaya kadar -''t nl b talm ' kadar aosreteye, monden ellencelere blle ,. "" u arının oş aması ra ı bah esine · dilrni , orada Ser a. 
\ltkarmazlar balo gibi umumi ellene 1 e b114ına ceçer. O n.ttt teehhlll de olur, nüfus lçin, tızlann ıütununda mektubumun neş- Y ç gı ş Y 
Ötü z) 

' t •- d e er da çoğalır. Ben so J&.§ında bir bekanın Mad nnl ı.stedlm ver Me~ Paşa tarafından karşılan. 
r rme er; anıca -nı ıklan, emniyet et- · · ·· 
Uklert lnaanlarla 16rüşmelerlne mtıaa d dl vaziyetim de iyi .. yalnız fazla kıskano ol- Antete gelen cevablara dikkatle cöz gez- mış daha sonra tabur onde mızıkası ol. 
ederler. a e duğum Jçln evlenemJ,orum.ı. dirdlm. Her 1t1 taraf ht.ssıyatıarına tapıl • duğu halde Babıaliye gelmiş, Sadrazam 

Bu genç tızlar pı.mk dellldlrler, lWn ~ mış blrblrlerıne, birleşmeden önce atışma Mitat Paşa ile Şeyhisiam, Sarasker 
cApa§) da değlldlrler. saygılı muum ta.bil- ekzersfzl yapıyorlar. BekAr erkekler ve be- ve nazırlar binek ~ına kadar inerek 
dlrler Avr~lıdan örnek ~ ..... ne 'hacet? !k:AP kız.larımız şimdiden böyle münakaşa ya- t b 1~ 1 1 rd T b d • • .,M • parl 1 i 1 kl . .. a uru se am amış a ır. a ur ora a 
zaten haklkl Türt terbiyesi de budur En • asa ev en nce ne o aca arını var düşu- . . . .. 
güzel lknetleri tendi içimizden bulmak. k _ e Şaayıp Utkan (Afyon): nün. Bu münaka.şaları gördükçe insanın ka- hır geçıd resmı yaptıktan sonra onde 
bil iten gar'bden :ınll&l getirditlm• ftsülü a _ Okuyucumuz antet.e cevabını şiir olarak rlkatürcülere hak vereceği geliyor. mızıkası, yanlarında büyük bir halk 
yorum; ne yapalım tı bazılarımız garbi iyi yazmıştır. Bu orijinal cevabı neşretmekten Bizde neden evlenilmiyor? Hakikatini şlm- kütlesi olduğu halde Beyazıtta Harbi. 
tanımadan yaptıtımıs ölçüsüzlilltlert, garb _ kendlmlzl alamadık. diye tadar kimsenin keşfettiğini görmedim. ye nezaretine gitmiş, Darı Şôrayı as-
lılık, mondenlik sanm14ızdır. Türk masum _ Herlı:'s hlsstyatını açığa vurarak, bir fikir keıi Reis vekili Hüsnü ve askeri mek-
dur, nturdur, sadedir. Baştanbaşa an'ane- Niçin "lenmezstnlz diye aordu Son Posta. ortaya atıyor. Biraz makul düşünmek, biraz .. 
lerden san'at eserlerine tadar. Her feyl Türk Ortaya mevzu çıktı gayret geldi eş, dosta. lojlk muhakeme etmek yok. Kendini haklı ~ebl~r ~~ı~ı Suleyrnan Paşalar ile da. 
ruhundaki 0 fantezl}'e, iha.nnite ~yan Bu iş sona ermeli dilerim Ağustosta. çıkarmak için hemen taarruz. ırenın butün erkanı tarafından karşı-
ualetı bize rıöatertr. Kalbimin içerlalnde bilseniz neler satlı. Bizde evlenilmiyor sözü münaka,a edile- lanmıştır. Tabur, bundan sonra Süley. 

Yüzleree yıl evvel bizden baluleden garb Bayanlar da, baylar da her iki taraf haklı. meı. Çünkü nüfusumuzun yüzde sekseni .maniye kışlasına gôtürilolmüş, orada 
mtıeııınertnı okursa.lı: Türke mahaus bu asil <Devamı 10 uncu sayfada) (Devaım 10 uncu sayfada) misafir edilmiştir. 

Basiret gazetesi taburun cKolağası 
ve yüzbaşı vesair zabitanı SeJanik Ha. 
nedanzadeleri dlduğu gibi neferatımn 
dahi ekseri kişi zade• olduğunu yaz. 
mıştır. (İlave No. 14) Aynı gazete 
cAsakiri merkume efradının her biri 
vatanın muhafazasına hazırlanmış bi• 
rer ham1yeti mücesseme olduğu naslyel 
hallerinden anı1aşılınakta olduktan 
başka zaten böy'le gönüHü olarak as~ 
kiri nizamiyeden f arltsız btr hale gir
dikleri asarı hamiyet ve vatanperveri. 
nin cümlei celilesinden olduğunda şüp
yoktur.• demektedir. 

cVakib gazetesi de SelAnik Asakirf 
MiHiyesinin 1stanbula gelişi haltkında 
cThbabı mefahir• başlığı altında yaz. 
dığı bir yazıda .Osmanlılar için meydan 
da olan esbabı mefahirin biri de ecdadı 
izamlarmın bıraktıkları meAsirl hamt. 
yettir. Bunfarla kitablar dolduğu ha~ 
de mesaimizi Vikaye hukuka hasrile fll 
tifa ederken bu sayi hamiyetkArAne 
asanndan olarak zuhur eden mefahir 
hamdolsun yekdiğerini milteakıb zuhu. 
etıniye başladı. 

cBir zamandanberi vatanı umumhnt
ze teveccüh eden devahi umum Osman 
lıları tehyiç etti. HattA Sellnik halkı. 
nın zekl ve hamiyeti fıtriyesi mukte. 
zasınca hareketi icab etmekle geçen • 
lerde hamiyetkaranı ahaliden ve milte 
hayyizanı memurinden mürekkeb asi
kiri milliye tertib olunduğunu sAmial 
şükran ile işiterek iftihar etmekte idik, 
Bu kere dahi maatteşekkür ilanı fah. 
rederiz ki bu hamiyetkArAnın bir ta. 
buru dün vapuru mahsusla Dersaade. 
te gelerek müşahedei didarı hamiyet 
ve intizamlarile cümlemizi dilşad ettı.
ler. • dedikten sonra cmaksatlanı mu.. 
hafazai vatandan ibaret ve bu da eseri 
hamiyet olmakla layık olduiklan tak. 
diri lisanı vatandan olarak intizamla. 
rma gelince yalnız bizce değil umum 
Avrupa matbuatı lisanında bir olmak
la bu baptaki !ahir ve messeretirniz ne 
kadar ise, bu suret yani bihaldcın he. 
yecana gelen efkArı umumiye Erzu .. 
rum, Kürdistan vesair cihetler1e Tuna, 
Edirne ve Rumelinin sair taraflarında 
AsAkiri Milliyemizi icab ederek asin 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi tefrlkamuı• 41 ister gibi hasır koltuğunu denize doğru kadar kızardı. Ve derhal tashih etmek - O halde sorabilir miyim Cevad 
çevirdi ve ben yazıma başladım. gayretile: bey. Sizi düşündüren başka ne milhlm * - Yani, sizinle çiftliğe gelmemiz ve şeyler olabilir? 

Kağıdlarırnı toplayıp çantama yer • sizin çiftlik hayatını: pek iyi izah etme. - Bunu bilsem .. içimde yalnız veh• 
leştirirken: niz demek istiyorum. dedi. me 'benzer garib korkular var. Hayat 

~ fıa CahuJ. - İşte böyle Vildan hanımefendi, de Ona yardım için ben daha kuvvetli değiştirmek kolay değil. Evlenmek p. 

=KÖYDEKi DOST 
- - - -- -- -- - - - - -- ----- - ---- - ------- -

IU! n dim. Sizin araba işiniz oldu. Bakalım bir sebeb buld~rn: . . bi bir şey. 
- Nietzache tabiatbı ve etYanın kanun ı katlanmak mümkündür. His ve fikirle- bizim çiftlik meselesi nasıl olacak? Bu - Hayır. Bıraz evvel ba.hsettığim - Evlenm~kten korkuyorsunuz dP-

Jarını fertler için düşünürken en önce !erinden ferağat edecek kadar sevmek .. gece kendi kendime şöyle bir hayat felsefeye gel.di~iz. İnsan ı;ıhu ayni. is- mek. 
yıkıp geçtiği ıengıel itiyatlardı .. ferdi- en kuvvetli sevgilerin buhran, cinnet tahlili daha yapmak !Azım. tfkarnette yürümez. Bu.dün nwkinıe - Hayır. Öyle bir korkum yok. Çftrı. 
yetgi •lsefe buradan be~. Mutlak gibi şuursuzluk devirleri geçip normal B d f k .. ilk lt tabakaınnd uygun 'bulduğunu yarın çirldn görür. kü öyle bir ~ düşünmüyorum. Fakat 
hürriyet bir efsanedir. İnsan dağ başı- hislere yerini bırakması tabı·i olduguw b. u. ae a 

0 
tutç a ın an Bunun aksini de tasavvur edin. bu çiftlik işi vereceğim 'kararla bana 

ır sıg ra uza ı: B N 'yi k .__. t_ h h 1 d .ıw • ek 
na çekilip hür yaşamak istese gene mu- için 8.ik ta hürriyetin dü nı sa ılır. _ .. . . . . - ravo. e ı eş~~ttniz. ı.!ite a- ayatımın yo unu e15.ştirtec . 
wffak olamaz. Orada bile gu .. nı>c:ıin ve " şma Y Musaade eder mısıruz bır şey tek. kikat bundan ibaret. Şimdi sizin çift - - Ha-klısınız. Hayatınız aşağı yukan 

-" Bakın Jakıırd.ıya daldık Bugün ma lif edeceğim. gecenin nizamına uymıya mecburdur. k 
1 

. d Halb ki • lik meselesine gelelim. Geçen gün size babamın hayatına benziyeceık. 
Gece çal14ıp gündQz uyumak istese im. a e;;11 hyaza:;\;:;· d uk. mevzu • - Buyurun. bir şey sormuştum. Hatırınmla kaldı - Tarnamile. 
k1n ·bulamaz. Yalnız şu var ki inzivada um a azır 1• na on a ıka müsaa- - Siz bana çiftliği .evdirdiniz. Oto. mı bilmem? - Yalnız bir farkı var olabilir? 
hürriyet, cemiyetten çok fazladır. İn- de eder misiniz. Siz Boğazı seyreder • mdbil zevkini verdiniz ve nihayet bu _ ÇiftliAıe yerleşirsem fstanbulu ha- - Ne gibi? 
san yalnız kaldıkçe hürriyetini anlar. ken ben de yazımı bitireyim. Geçerken ze~ki Y~ı:ne getir~ vası!3yı da te- hrlıyacak rabıtalar... -- Babam yaşlıdır. İnziva hayatına 

Temas arttı.kca, muhiti gen~ledikçe matbaaya bırakınz. mın ettınız. Bunlar şü~h~ı~ yapıl~- - Evet. sizden daha çok sonra çekilmiştir ve 
hürriyetini kaybeder. Ve biltün bu Biltün varlığı i1e beni dinleditini ya~ şeyler de o1ma~gı. gıbi keşf~l- - Böyle ihtimal dırnadıtını söyle • arkasında olduğu gibi hayalinde de btr 
hürriyetsiılliklerin liaşıında evleınmek hissettiğim genç kadın doğruldu. Başı-- memı.ş zevk!~ -~~.değildir. Fakat kim mlşthn. Siz de onu hatırladıım mı? kadın bırakmamıştır. Ve bu arzuyu hü 
gelir. Çlinkü evlilikte iki taraf ta hürri nın ağır bir hareketi ile cevab verdi: inkar eder ki butün bunlar şahsa, za - Altın kafası eğildi: setmiyecek kadar da ömrilnü eskttmif 

S. . . . i-..ı~ lıko d ... . . mana ve muhite göre Kristof Kolom- - Evet. tir Halbuki siz 
yetlerlni hattA uykulanna, yiyecekle- - ızı ışın ~ıı a y ugum ıçın . . · · 
rine kadar feda ederler. İnsan zevki ve affınızı dilerim Cevad bey. Rica ede- bu.n y~murtası gıbı ~ı.en sade, ba~n - Çittl1k itinde beni tereddüde dü. Genç kadının tahlil .mantıkı normal 

arzusu o kadar kuvvetli ve bereketli • 
dir ki ve bu zevk ve arzular zamanla, 
kısa mesafelerle o kadar çabuk deği -
fir ve genişler ki ayni hissi ve ayni zev 
ki iki insanın beraberce ve uzun müd
det duyup anJamaJanna imkin yoktur. 
Bu mahrumiyetlere ancak bir sizinle 

rim. Beni yanınızda yok farzediniz. müi'kül ~er d~dir. Tesıad.'U.tleıiın tn.recek böyle bir me6ele olamaz. Böy- şekil<re pek doğru, fakat ben bu tarafı 

Kah 1 
. . i tiw 

1 
i . b' hAldm oldukları hayatımıı;da ıztınbla le d11:şünceler iradeleri güverıilemiyen düşünmemiş değilim. Henüz otuz d8rt 

ve erımız iç ğim z çın ona ır det1 ..K k d ti d . w · . dah ttı saa svnnelk u re ın e olsak me- ayıf ruhtu insanlar i9fndır. Ben haya. y~ında dag, kır hayatına çekilmenıın 
sıgara a uza m. sele kalmaz. Fakat ömrümüzün dünil tunı &ıce kafamın, sonra ka.lbhnin süz- bu noktadan aksaması ihtimali olabl• 

- Belki sig~renız bitinceye kadarf. kadar yannmı da bilemiyoruz ki1 Ben gıeçlerlnde tahl11 ederim. Bu premipim lir. Fakat ben şehirle a!Akamı kesmif 
Ayni tebe~mle· ~mı eğdi: sire t.esadt\t etmeeey~ bM>am daha fimdiye kadar ben1 aidatmadt ve müş- değilim ki. Otomobilim beni nihayef 
- Hayıır, ifinlz bitinceye kadar. kırk yıl ısrar etse çiftliie gltmndtın.. knlıe ttaşftnnedl. Bmadan aoma da zan. bir bu9uk saatte fehre g6türebitll'. 
Beni meşgul •tmi~ anlatmak Bu climla)'i söylerken kulaldanna ~ (Arbaı var) 
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Seyahat intıbaları Genç ~~s:.:~:nı!~~.e~:nç erkek 1 

HAZIRLIK : genç kızı gezmiye 

- SeyahaU çıkmadan evvel, bir gü
ı:etıik enıtitil8ü.ne gitmek istiyorum. 
Bana beı iiro ver. 
- El eW Um! 

SEYAHATTE : 

- Bi? hatıra olamk mabedin taşla
nndan. bir parça Jropanlını. 

- Ben de fOflYr otomobili tamir e • 
dm*en, çc:wlCLırdan birini alıverdim. 

OTELDE 

- Geetf ..eri de bu 'gözWkle mi ya • 
tarsınız? 

- Hayı.,,,, neye sordunuz? 
- Yatak çar§aflanm değiştirmek 
L1zım gelecek mi diye d-ü§ünmü.ştihn. 
de. 

götürmüştü. Genç 
kız gezmeden dön
düğü zaman anne· 
si sordu: 

- Sana karşı 

nıünasebetsiz bir 
harekette bulunmadı ya? 

Genç kız annesine anlattı: 

·--=-: r 

- Ne münasebet anne, beni öpeceği 

zaman bile, öpeyim mi? diye sorup mü
s:ı n..ıemi istedi. 

* Plaj dedikodı'su 
Denize girmişler, denizden çıkmışlar, 

dedikoduya başla
mışlardı: 

- Neclfı bu se
ne neden kendini 
bu kadar fazla ya
kıyor? 

- Geçen sene 
biT zenci ile evlenmişti ya! •• 

- ?????? 
- Kocası artık hoşlanmamıya başla -

nuş. Ona güzel görünm~k için siyahlaş -
mak istiyormuş. 

* Ne zeki adam 
Karı koca, olmuş buğday tarlaları ara

sında dolaşıyorlar

dı. Erkek karısına: 
- Saçların buğ 

day başaklarının 

renginde! 
Dedi. Kadının 

yüzü güldil: 
- Berberimden memnun olmakta hak

lı imişim .•• Ne zeki adam. buraya gez -
miye geleceğimizi söylemediğim halde 
anlamış, saçlarımı ona göra boyamış. 

* Merhamet 
Kadın, köpoğinin zincirini kısmıştı. 

Köpeğin ayaklan 
havaya kal•ktı. ~ ~ 
Sordular: -~ « · -v,•• w• • • ~ ~ 

n..ıopegınızı C'" ,..;;>~ "' 
neye böyle taş1- ~ .ıl 
yorsun uz. ~ 

- Hayvanlara 
karşı çok met.hametHyimdir. Epey yürü
dü, ayakları yGrulmuştur. 

* 
Taksit 

nüyoruz. 
- Bu ay kolay

ca verdiniz ha? 
- Evet, radyoyu sattık da •• 

Seviyor musunuz? 
Her suale: Evet veya, hayırla cevab vereceksiniz. Her evet clO> sayı addedıiir. 

Evetlere mukabil olan clO> ların yekCuıunu yaparsınız .• 
clO, dan aşağı ise bu geçici bir hevestir. clOO. ü bulursa hakiki bir aşkın 

b&§langıcı.dır. cıoo, n geçerse, işte asıl aşk budur. 

** ı - Kendlniri tamam.ile işinize vern:cnlz icab ettiği zamanlarda da, baza:ı 

eene onu dQf(lnmiye dalıyor musunuz? 
2 - Pa.zan sabırsızlıkla bekliyor muı:.unuz? Çünkü o günlerde beraber gczmiye 

çıkarsıruL. 

3 - Size verdiği bir r andevuya geJ~mi yeceği için mazeret gösterirse üzülür 
m&ün~ aflıyacak gtbi olur musunuz.? 

4 - Tuvaletinize eskiden olduğund&.n daha fazla ehemmiyet vniyor musnıız? 
G - Randevu verdlğiniz yerde onu beklerken, geldiğini görür görmez, kıılbi· 

ntz tik tak Vll'.Mlr mu? 
6 - Arkadaşlarınmı ondan bahsetmeyi sever mi<>iniz? 
7 - Onu başkalarından yüksek bulmak için başkalarile mütemadiyen muka

yese eder misiniz? 
8 - Uyumadan evvel bir kere daha bakmak için fotoğrafını yatağınızın başu

cundald komodine koydunuz mu? 
9 - Onunla birlikte bir tiyatroya, bir sinemaya gitseniz ertesi gün tiyatrc;da 

gördüğünüz piyesin entriğini, filmin mevzuunu hatırlıyabilir misiniz? 
10 - Onunla birlikte kıra gittiğiniz zaman yanında saatlerce oturmak, ve 

aessizce güzel bir manzara sayretmek hoşunuza gidiyor mu? 
11 - Onun :i§tirak etm1yeceği bir suvareye davet edilseniz, bu daveti reddet -

nı.ek arzusunu gösterir misiniz? 
12 - Ondan başka sizinle dansedecek diğer kimseler sizce farksız mıdırlar? 
13 - Onun yanında sizden güzel birini görseniz, birdenbire boğazını sıkmak 

arzusunu hisseder misiniz? 
14 - Hafta si:te Pazardan Pazara bir türlü bitmiyor gibi mi gelir? 
15-0nun banı.z olduğundan emin olsanız \ ile gene ona hak vfr1!misini7.? 

'.5 sual 

Su verirsin 
Çocuk uyanw, annesinı uyandırdı: lngiliz • Sovyet askeri müzakereleri dolayısile 

rollerden - Anne swıadım. Avrupanın mukadderatında en mühim 
Annesi hiddetlenmişti: ~ 
- Şimdi oğlum sırası mı? birini oynıyacak adam 

- Anne sw;adım. da en mühim cihetini, hiç filphesiz, iki 
Çocuk ısrar etti: İngiliz • Sovyet paktının pratik .saha-ı 

Annesinin !hiddeti arttı: taraf erklnılNı.rbiye reisleri arasındaki 
- Bir daha söylers<.'n, gider içeriden müzakereler teşkıl etmektedir. Bu vazi-

bir değnek alır seni döverim. yette K.ızılordu başkumandanı Klimenty 
Çocuk sevin~: .. . . . . Yefermovit Voroş;lolovun ıahsiyeti Av-
- Anne benı dovmck ıçın ıçerıden rupaHın istikbalinde büyük bir ehemmi

değnek almıya giderken bana da bir su yet almaktadır. 
verirsin! 

* Yeni usul 
Hastabakıcı - Hastalara, hastaneye 

baktıkları günden itibaren bir hafta sıkı 
perhiz yaptırırız. 

Hasta - Bu tıbda yeni bir usul mü? 
Hastabakıcı - Tıbda değil, tasarrufta 

yeni bir usul! 

* Akılsızlar 
Aklı başında olınıyan erkek - Karı -

cığım, yarın senin doğduğun gün, hediye 
olarak ne almamı istersin? 
Aklı başında olınıyan kadın - Hiç bir 

şey istemem kocacığım! 

* Yerine bırak 
Ziyafet sofrasında ev sahibi 

kalktı: 

ayağa 

- Sayın misafirlerim, sizinle ayni 
sofrada oturmak, sizi evinizde imiş gibi 
yeyip içerken görmek benim en zevkim 
oldu. 

Bu sırada yanıbaşmdakinin, kendi fa
rab bardağını önünden alıp. boş bar -
dağile değiştirdiğini gördü. Ona döndü: 

- Bilhassa sana söyl:.iyorum, dedi. be
nim dolu bardağı yeri!le bırak• 

* 
Kaçırırlardı 

Her zaman gençlik iddiasında bulu -
nan ıkadın söyledi: 

- Biz Amcrikaya gittik amma, oı ası 
anlattıklarına hiç benzemiyormuş. 

Kadını iyi tanıyanlardan biri sordu: 
- Evet, eğer anlattıldarı gibi olsaydı, 

sizi Gangsterler kaçırırlerdı. Bilirsmiz 
ya .• orada para almak için çocukları kn
çırdıklarını söylerler. 
······························································ 

_ Düıı gece gözüm çıırümiiş halde 
eve ge'dim diye mi surat asıyorsun? 
_ Dün gece eve geld!{iin zaman gö
zün çürümüş değildi ki! 

- Şu. çocuğu kovboy filmlerine gö
türme, diye nna kaç deja tcmbth et
tim-

Mareşal Voroşilof kimdir, nasıl yetii
miştir, nereden gelmiştir? Mazisi bak -1 
kında neler biliniyor? Sovyet gazetecile -

rinden Vardin tarafından yazılmıv (Kı -
zılordunun başı) adlı kısa bir hal tercü
mesi bu hususta bize iyı bir fikir vere -
bilir. 

Voroşilof bir çoban oğludur. Rusya -
nın cenubunda Yekaterinoslav eyaletinde 
doğmuştur. İş hayatına, babası gibi. ço
ban olarak atıldı. On iki yaşında tam ma
na.sile ümmi idi. Ve bütün kazancı ayda ard Bü .. k H 

• • • •W • • • V ı. Y"J arb bile bu hayatı dnğişı 
3 rublecıktı. Fakat köy ögretmenının gö- tirmedi Usta b" {., · 1 V 11 f b 

" Ö • ır "S'çı o an oroş o u u 
zune çarptı. ğ~tmen babasını _kandırd~, sefer de askeri fabriknlard alako ·mu ~ 
onu mektebe yoilamıya razı ettı. Voroşı- !ardı. a ) ~ 
lof bu sayede üc sene okudu. Ve bu üç D k 

~ er en 1917 ldi tt V · f yıl onun mekteb hayatının esası oldu. ge ça ı, oroşııo un 
• w • • • •• kulağında mtilAlin ilk oğultulan çınladı. 
Ögretm~nl.erımn dedı~;n~ gore, ç~cuk Ne Grekhovun küstahığmı, ne de gayri 

fevkalade ıstıdadlara sahıbdı. Daha bırin- kanuni faaliyetlerde bulunuyor diye tev
ci yılın sonunda, geri kalmış talebelere kif olunduğu gün karako!da yediği vahşi. 
hocalık etmiye başlamı9tı. Bir yandan da ce dayağı unutmuştu. .. 
kendi kendini yetiştiriyordu. 

Bolşevikler 1917 İklnciteşrinde ikt•dan 
Basit köy mekrebinde okutulrnıyan e1forine geçirdikleri zaman Voroşilofu 

§eyleri öğrenmiye çalışıyordu. Doymak ordularının ilk safları arasında bu!dular. 
bilmez bir hevesle Rus klasiklerini belli- Bu suretle önünde birdenbire yeni bir 
yor, o yaşta içtinıai bilgilere merak edi - meslek, askerlik mesleği açılmıştı. Bu 
yordu. meslek onu 1925, 6 Teşrinisanide" halk 

On beşinde yeniden iş hayatına atıldı. har~ komiserliği, ndcı Leon - Trotsky'den 
Büyük bir fabrikada önce çırak, sonra iş- ~enı boş kalan mevkie kadar yükse:tti. 

çi oldu. Köy 'korosunun en güzel sesli Dokuz sene sonra ihtilalin altüst etti
mugannisi. akşam toplantılarının en ma- ği askeri ünvanlar tanzim edilirken Vo .. 
hir dans~ısı. en neş'eli ve sevimli bir roşilof; Sovyetler birliğınin ilk mareşal. 
arkadaş olan Voroşilof; ayni zamanda a- liğine seçildi. İhtil§.Hn bütün generaJleri 
kıllı bir işçiydi. Yakında. hiç şüphesiz, gibi o da askerlik mesleğine bir elinde 
usta sırasına geçecek. iyi bir kazanca ka- tüfek, bir elinde kızıı bayrakla başladı. 
vuşacak, işçi sınıfı aristokratlarından o- Harb san•atının ilk derslerini anayurdu 
lacaktı. Fakat ateşli bir mizacı ve vicda- Luganskta Kızılordu hesabına müfreze ... 
nının telkinlerine karşı durmasına im • Ier teşkil ettiği sırada belledi. (Luganskın 
kan bırakmıyan asabi bir yaradılışı vardı. şimdi adı Voroşi~ovsktur.) Ve bura'la ilk 
Günün birinde eherruniyets'z bir hadise defa kendi gibi fabrika amelelerindcn 640 
hayatını baştan baş.. değişhrdi . kişilik bir müfreze kurdu. 

O gün fabrjkadar.. çıkmca arkadaşla . Müstakbel mareşal üç yı! sivil harb 
rile birlikte gezmiye gitmişlerdi. Gülüşe rneydanlarınrn barut kokularından bır 
konuşa dönerlerken yolda o mıntakanın dakika aynlmadı. Harkovd:ı Almı:ınlarla 
polis müfettişi (Grekhov )a rastladılar. dövüştü, ~p şehirden çıkardı. Çarçin
Ve bu; bel8.nın belası adama, şapkalan- de Denkinle. Luw'da Lehlılerle çarpış .. 
nı çıkarıp selam vermeyi unuttular. tı. Tsartsin harbinde en yakın silah ar _ 

Çar devri nüfuzJnrının bayağı bi .. nü- kadaşı Stalindi. Novorossiskt;>, sonrala • 
munesi olan Grekhov: onlara hadlerini n komiser muavini olan (eski çavuş} 
bildirmiy.e karar verdi. Voroşilof hakkın- Budyenni (ki şimdi Sovyet süvan ordu
da hemen hemen isyana benzer bir masal lan başkumandanıdır J ve bugün Kızı} .. 
uydurdu. Ve onu işinden etti. ordunun siyasi terbiyesinde kendisine ba11 
Bulunduğu mıntakada bir daha !ş bu- yardımcı olan (eski terzi) Shehadenk iltı 

lamıyacağını anhyan Voroşilof; şehir şe- bi_rl~kte ilk süvari kıta'larını teşki! etti 
hir dolaştı. Fakat devamlı bir çalışma sa- ~vı~ muttaııebelerin Kronstadtdaki de. 
hası bulamadı. Bu arada gizli ihtHiilci nız ısyanını bastıran gene o idi. 

gruplarla dü§ilp kalktı. Yaradılışında Voroşilof bugün U. R. R. S. halk. ko ._ 
mevcud meyli kamçılıyan haksızlık acısı miseridir. On üç yıldır b 11 mevkii fası • 
içinde kendini bütün yilreğile ihtilal fna- lasız tutmaktadır. Askerlik tahsilini· si-. 
liyetlerine verdi. v.il harbin muhtelif cephelerindeki p~a • 

22 yaşında bolşevik partisi azası .oldu tik aske:ı derslerde:ı Kızılordu başku • 
ve koyu bir Mar.xist kesildi. Gorky ve mandanlığına tayin edilinciyc kalİar ge

d.iğ:r ihtilı'il reıslerile muhaberelere gl- çen zaman içinde, Sovyet genel kurmay 
rıştı . Doğduğu mıntakanm Lugansk ıeh- akademisinde tamamladı. Stalinle ara • 
rinde c~rti komit.esiı n~ seçildi. Ve ni- lanndakl lil!h arkadaşlığı sıkı bir dost. 
hayet hır lokomo~ıf fabrıkasında iş bul- luk halini almıştı. Trotsky'ye karşı el 
mıya da muvaffaK. oldu. 1905 de Londra- birliğile milcadele ettiler. 
daki gizli bolşevik partisin~ murahhas o- Fasılasız on sekiz yıl cmerkez komü ., 
ı~:~~ Y.?lla~dı. Orada Leninle tanıştı. Ve nist partisi> nin ve Politburo (partınin 
büt~n omrunce 0nun jpeşinden yürü~ü. en yüksek organı) nın azası olarak kaldı. 

. Lo~dr~dan dönünce kendisini tevkif e- Şimdi de Stalinin baş müşaviridir. 
dıp surdüler Üc ~ı· de d b .. 

• • ~ J 
1 vam e en u sut"- Elli sekiz yaşındadır. Fakat hfıla g' 

R?n hayatında kendisi gibi ihtilAlci fi - ve dinç... Orta boylu, kuvvetli, fa~:~ 
~ırl~rle dol~, fakat kendinden çok daha hiç şişman değil. Kızı] meydandaki c i~ 
ırntıyazlı bır aileye mensub bir kadınla . . . g ç 
tanıştı. Dairdova adındaki bu kadın rlok- dıu:ı~lamlam~k ilz:rc K;.eınlın kapısında 
tor mektebi talebelerindendi. Seviştiler mask de~m. cıns 8 ına ınerken tam bir 

l 
.
1 

er ır. 
ve ev endı er. 

Voroşilof menfadan dönünce mahir bir 
işçi sıfatile Petersburgda ayda 150 ruble 
gibi yüksek bir ücretle işe girdi. Karısı 
da başka bir yerde çalışmıya başladı. İh
tilAI fikirleri bir zaman için unutuldu. 
Karı koca hali vakti yerinde bir i~çı ai • 
leeinhı rahat ve sakin ömrünü sürmive 
başladılar. Rusyanın keskin soğuğıu~a 
karşı arlık Voroşi.lofun sırtında bir kuzu 
kürkü, kansının karakul bir mantosu 

Voroşilof; halk önilnde Politburo (Sov
yet ~a'bincsi) arkadaş.arından daha az 
kon~ur. Fakat Sovyet parlcmanında ve

ya partinin mühim bir toplantısında nu
tuk verdiği vakit, sesinin ciddi tonu, 
müfrit ideoloji gösterişJerinden eser bu-

lunmıyan sözleri ve mes'ulü bulunduğu 
dairenin hataları hakkında acı tenkid -
lerle son derece göze çarpar. 

Neyyir Kema? 



a a 

Erkekler diyorlar ki 
<Battarafı 1 lnd ..,.rada) 11.stemem. Sise en UNUD ceıen hangisi J.'le, 

ın Postayı alınm gelir p1m.es ellme. odur. 
rursam cevaıbları neler ıeıır kall>lme. e F. F. (Sam.an): 
ı ankete yazayım ben de birkao kellme. _ ~len cevablar sıra Ue neşrolunmak -
;üblmtn 1çeı1a1ndt bl.lsenlz neler aaklı. tadır. Bekf.r olmıyan okuyucularımızın ce
~yanlar da, baylar da iher lt1 taraf haklı. vahlarını dercetm.Jyoruz. 

~yanlar stltun, slltun yazdılar, yazıyorlar Nusret Safa Coıkun 
~ndllerl düşecek kuyular kazıyorlar. 
~ Uerl gittiler ne desem, azıyorlar. 
~bimln içerislnde bllsenls neler aülı. 
~yanlar da, baylar da her 1t1 taraf batlı. 

!'-dın müfflk blr anne onun önünde e~ll. 
il yuvanın temeli onun Joymetln1 bll. 
~kat kardef ne ça.re §11 bet parmak bir 

değil. 

Kadınlar 
diyorlar ki 

SON POSTA 

Ataturkün babası 

Tarih Kurumu Asbaşkanı 
tarafından yapılan kıymetli 

bir tetkik 

(8a~tarafı 8 inci sayfada) 
dahi görünmiye başlayıp Selanik ha
miyetkaranı ahalisinin işbu tariki sa
adette wnuma rehnumayı selamet ol
duklarına istinat eden memnuniyet ve 
mahmedetimiz dahi o nisbettedir. Bi
naenaleyh yaşasıp. Omınnl'ılarb d~ 
mektedir. (İlave No. 1 O) 

Asakiri Milliye taburu İstanbula ge
lişinden iki gün sonra bayram alayın
da, daha sonra cuma selamlığında bu-

~bimln içerlslnde bilseniz neler aaklı. 
~yanlar da, baylar da her 1k1 taraf haklı. 

~tığı gün sevinir Jıer genç duvakla tacı. 
a daha diyorlar erkek aarhoş, kavgacı 

lenmek, boşanmak ta şu hayatta çok acı 
blmtn içerisinde bilseniz neler saklı. 

(Bastarafı 8 inci sayfada) 
köylil ve küçllk şehir halkı bal gibl evlen! -
yor. Harman zamanlan davul, zurna sesle
ri tıer tarafı çınlatıyar. B1zde evlenmlyen -
ler büyük şehirlerin dejerene olmuş kendini 
beğenmiş tipleridir. Bu tipler kendllerlnl dev lunmuştur. 
ıcynasinda görüyor. l>D41aa.la,:ını ise küçük İstanbulda Güllü Agobun idaresi al
görüyor. Ortayı bltıren bir kızcağız kendi- tındaki tiyatronun o günlerde baslır
sint alH\me sanıyor. Dôrt kellme yabancı dil- dığı ilan1arda Selfınik Asakiri Milliye 
den bilen gene; küçük dağları ben yarattım taburunun tiyatroya davetli bulundu. 
diyor. Dudağına boya, tırnaklarına cila \'U-

rabilen bayan kendisini herkesten üstün gö- ğu yazılması Ü7.erine nöbetçi zabiti ta. 
yanda mı? Bayda mı ? Bilmem k1 rüyor. Bir delikanlı, üstünde iyice blr elbise, rafından gönderilip Basiret gazetesinin 

kabahatler. vazifede on üçllncn derecesi oldu mu, bütün 31 Birincikanun 16 76 tarihli sayısında 

yanlar da, baylar da her iti taraf haklı. 

m bayanlanınız C'V' yapar hem de yıkar mahalle kızlannı yadırgıyor. Ayaklan · ta- çıkan bir yazıda böyle bir davetin aslı 
ndlleı1 zeytin ynğ glbl hem üste çıkar. kunyadan henüz çıkan, daha yeni konuşma- d . d 
lbimln içerlslnde bl.lsenlz neler aaklı. sını öğrenen kilçllk bayanın tdeaU ya bir sl- olmadığı, taburun tiyatro i aresın en 
yanlar da, baylar da her 1k.l taraf haklı. nema artisti veya baremin birlncl derece - davet için de bir iltimasta bulunmadı

slnden bir koca. Hayata atılan gencln tabU- ğı tasrih edilmiştir. (İlave No. 1 7) 
deni kanun yokken sıınkl tılr öksüzdll- dlr lt1 derecesi, mevkll, apartımanı olamaz. SeJanik İngiliz Konsolosu Mr. Blont, 

nüz. zamanla mevki, derece, apartımanı olur. w 

ah peçe, çarşafla blr ummacı yüzdftnfüı Birinci derecede koca anyan bayan kendi Asaldri Milliye taburunun bulundugu 
nelerce hayatı sız kafesten süzdünüz. baba evinden çıkıp saçsız koca adlı yeni bir Sü1eymaniye k~lasına gelerek tabUT 

bimln içerisinde bilseniz neler saklı. baba evine geUp sukutu hayale uğrarsa ken- subaylarile neferlerine bir vizita ver
yanlnr da, baylar da her iki taraf haklı. dl ukal!lığına yanmalıdır. Bu birinci dere- mişlir. Bu münasebetle tabur erkanı 

cedekl koca kendtstne kocalık değil de, ba - t r d B · et gazetesine gönderi 
kafesten çıktınız size do~du bir hayat. balık yaptığında kızmamalıdır. Geçenlerde ara ı.n an asır . -

kin şimdi sizlere edllmiyor ıtJmad. kızlar arasında konuşmalarda şöyle bir şey len hır yazıda konsolosun, taburun ılk 
r hakkı veren size erkekle, kanun fakat lşittlm. Falan oğlan nasıldır? sorgusuna teşekkül ettiği Sl!rada hakkında çıkan 
lblmin içerisinde bilseniz neler saklı. karşı kliçilk b1r bayan: İdeal bir kocadır, zararlı şayiaları reddetmek için çalış
yanlar da, baylar da her iki taraf haklı. babası meb'ustur diye fikrini tılldlrdl O~- - b'ld' ·ı k k di · +~kkü'r · · .. tıgı ı ın ere en sıne ,,...'i"' 

lanın, zekt. t}1 o.hlaktı, terbtyeıı olması ba - a·ı kted'r. (İlave No. 18) 
dınlığn çıkınca kamaştı gözleriniz. 
r renk her şekle girdi saçınız, yüzlerlnl.z 
lblere blr ok glbl giriyor sözleriniz. 
lbimin içerisinde bilseniz neler saklı. 
yanlar da, baylar dn her Ud taraf haklı. 

kılmadan, çocu!nın bab:ısının meb'us olması e ı me 1 

ze işitilmiyor feleğin kahkahası. 

çınız: yüzleriniz bir ıtccrObe tahtası. 
sizi blllyorduk yarının 'bU' nnası. 

albimin içerisinde bllnnlz neler saklı. 
yanlar da, baylar da her iki tarar haklı. 

çocuğun iyi olmasına delll değildir. 

Kızlar saadett parada, mevkide, a.partı -
manda nnyortar. Para, mC'Vkl yok olunca 
saadet te yok oluyor. zengin erkeklerin, fa
kir kızları -kızın iy1 olduğu lçln- aldıkları 

görüldllğü halde zengin kızlardan tek birinin 
fakir bir erkeği aldı[h görülmüş değildir. 

Zengtn bir kı:ı: faklr blr genel alacak olursa, 
kızın pek çok çirkln koca bulmaktan ümidin! 
kesmı., olmRsı lAzımdır. Bruşka türlü bu 
mümk!ln de~lldlr. 

Burnu Kafdağında olan gen<'e gelince. bu 
deseler hakln var şlmdl lkt tarafın. 

zla derin dalmayın gel bu işi bırakın. 
tan blzl bekliyor, tene, duvaklar takın. genç te kı~nrı beğenmez. Kız biraz bön ~~.r. 

albimin içerisinde bl.lsenlz neler saklı. Seviyesi duşilk der. Bir erkeğe fıç kız düşu
yanlar da, baylar dA her iki tarar haklı. yor der. Bu kız bollu~unda evlenmek doğru 

değildir der .. Kız bönse ıbu zamanla geçer. 
sesler yükseliyor köşelerden, bucaktan. seviye düşükse kendi eeıvlyene çıkarmıyıı 

nkJ zeh1.r akıyor her görmen dudaktan. bak. 
llmize seyirci kaynanalar uzaktan. Böyle herke& kendi dengini beğenmlyecek 
bim1n lçcrlslnde bilseniz neler aaklı. olursa kızların ukaWıklanndan evlerinde 

yanlar da, bııylar da her iti tarar haklı. gençıtklerl sönecek. Yirmi beşten sonra ise 

yanlar kalblerlnde ana şe.tkatl taşır. 
zlere demedik kl fazla gtt hem de ıaşır. 
n onu ıbunu bllmem kadın eve yaraşır. 

lblmln içerisinde bilseniz neler saklı. 

ayanlar dn, baylar da her iki taraf haklı. 

er iki taraf haklı bu iş tllkenstn artık. 
ans asrın eğlencesi, moda da bir haatahk 
kat şimdi doğru söz şu bekArlık sultan-

lık 
albimln içerisinde bilseniz neler saklı. 
ayanlar da, baylar da her iki taraf haklı. 

eklere hak veren bir genç klz 

Nuriye (/zmit Kozluk, Güzel 
ak numara 18): 

pişmanlıkla ömürleri geçerse ne fnydn ki 
gençlik elden gltml~ olur. Delikanlılar da 
idealimi bula.ca~ım d1ye yıllarca bekllyerek 
lhtlyarlıyacaklardır. Delikanlılarla kızlar 

çok dftşilnmeden gençliklerini bir arada ge
çirerek dereceyi, sevlvey1, mevkii, parayı, 

saadeti bir arada bulmalıdırlar Cünkü genç 
llkte olan evlenmeler. evlenmedlr Bnndan 
sonra olan evlenmelere, evlenme denllemez. 

Son söz olarak şunları yazmak istiyorum. 
Ankete gelen tızlann cevablarında erkek -
lere taarnız etmek 1çln bir ihmal edlllyoruz 
sözünft tuttunnWJ erkeklere hücum ediyor
lar. İhmal edilmisseler, bu erkeklerin ka -
be.hat! değildir. Bu kabahati kendilerinde 
aramalıdırlar. Yoksa işten yorgun dönen 
kocnsı, biraz gülümsemedi diye ihmal edUl
yorum sözlle başka bir erkeğin kollarına a
tılan kadına nasıl hak verlleblllr? 

Saad Derviş 
······-·-··················································· 

(Arkası var) 

······························································ 
Bina vergilerini tenzil 

ettireceklere 
Fazla bina vergisi tarhiyatına itiraz 

müddeti 939 tarihinden itibaren b3.şla
mıştır. Bu gibi itirazları olanlar ve bun
ları takib ettirmek istiyenlerin Galatada, 
Tünel yanında, Mertebani sokağında 17 
numaralı Hullısi bey hanında hergün 12-
14 arasında Manuk Viramşabuha müra
caat edebilirler. 

Bilfunum vergi ve gayri menkul alım, 

satım işleri. 

Resim sergisi 
Eminönü Halkevinden: Karadeniz sa

hill:erinde, orta tahsil çağındaki çocukla
rımızın resim saha.sındaki kabiliyetleri. 
ni İstanbul gen~liğine tanıtmak ve tale
besini bu yolda teşvik etmek gayesile 
Samsun lisesi resim öğretmeni Şahin Öz
gür tarafından Evimiz salonunda bir 
(Talebe Resim Sergisi) açılmıştır. Sergi
yi ziyaret saatleri hergün saat (9 dan 
19) za kadardır. Herkes görebilir. 

Zayi - Sillvrl Ortaköy ilk okulundan al
dığım şahadetnameml kaybettim yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Sillwl Onaköy No. 199 : İbrahim Güner 

Ağustos ıe 

Raşid Rıza tekrar sahnede ! 
(Baştarafı 7 nd sayfada) 

Raşid Rıza, sebat etmiyor, zaman 
zaman sahneden çekiliyor. bu sefer de 
muhakkak faaliyeti pek kısa sürecek! di
yorlar •• 

Bu müahereye kendisi de birkaç defa 
muhatab olmuş buJunmalı ki, müsaid kar 
şıladı: 

- Ben zaten aahnedım çekilmedim ki •• 
Ankarada sahne Ue meşguld:im. Beş se
ne uğra§tım. mütealıhidlik etmed;m. Pe
ki, öyleyse Ankarayı neye bıraktın dC'r -
seniz, size bu işin hikayesim anlatabıli -
rim. Geçen sene Ankarada. Şehir tiyat -
rosu diye tesis ettiğimiz grup, Partir3n 
yardımile ve muvakkat bit bütçe ile ida
re ediliyordu. Bu sene için daha esasıı 
bir faaliyete geçıJecckti. Bunun için de 
bir tahsisat viidedilmiştı. Fakat maale -
sef hadisatın aJn~ı bu işin ba~lrılnıasına 
mani oldu. Tahsisat alınamadı ve .. grup 
dağılmağa mecbur oldu. Her halde bu 
dağılışın müscbbıbi ben değilim~ 

- Bu sene ne yapmak tasavvurun -
dasınız? •• 

- Sadi ile beraber eski heyeti ihya et
tik. Yaz için g~ç kaldık amma, ziyanı 

yok. Tepebaşı ba.h~esinde vodviller oy
nıyacağız. Kışın da buradayız. Mak.simi 
angaje ettik. 

- İstanbul halkına neler gösterecek-
.• ? 

sınız .•• 
- Kemal Ragıb ve Mahmud Yesarinin, 

M. Feridunun eserleri var. Mümkün mer
tebe yeni eserler oynamak istiyoruz. 

- Klasiklere iltifat edecek misiniz? •• 
- Pek niyetimiz yok •• Buna ne büt -

çemiz, n~ de sahnemiz milsaid .• Şurasını 
kaydedeyim, biz alaküllihal şuracıkta ça
lışacağız. Kaldırabıleceğim~z yükü, kal
dıracak, oynıyabllcceğimiz eseri vaz'ı 

sahne edeceğiz. Kimseye rak\b olmak he
vesinde değiliz. 

- Kaç kişisiniz? •• 

Bu suale Ertuğrul Sadi cevab verdi: 
- Dişili, erkekli 18 kışi •• 
- Yeniden iltihak1ar beklenebilir mi? 
Ra.~id Rıza sigarasır.ı tazelerken: 
- Geleni alıyoruz, deri! •• bahusus ka • 

dm eleman .. 

- Şehrin muhtelif semtlerinde temsil 
vermeğe niyet var mı? •• 

- Haftada bir ak§am Kadıköyüne git
meği düşünüyoruz. Dolaşmak çok kül -
fetli.. dekor uymuyor, geç vakitler dön
mek yorucu •• Yorguıı · uğa değmiyor. Say 
fiyelerde güzel. derH toplu sahneler ol
sa, bu iş çok iyi o1acak amma, tiyatro -
ların ne !halde oiduğuııu biliyorsunuz. 
Buralarda oynaınak bir ıztırab .• Halbuki 
kazanç bakımında.'1 köyler fevkal~de •• 
Türk tiyatro tarihinde bu seneki gibi say 
f iyeler de tiyatroya rağbet görülme
miştir. Her çeşid t~yatronun kendisine 
mahsus yüklü müsterisi var. 

Söz. döndü dolaştı, tiyatromuza, yeni 
eleman yetişmemesi derdinin iskelesine 
geldi, yanaştı. Ra§id Rıza diyor kı: 

- Benim davam, senelerdenben güt
tüğüm dava şudur: Tiyatro 1şini endi -
rekt olarak değil, d1rckt olarak rejime al
mak •. Bir kanun yapmalı, bunu MecJis
ten geçirmeli .• Hükümle bunu kanunu -

Bu sırada, dekorcu san'atkarın onun• 
bir dekor maketi koymuştu= cSaçlarm -
dan utan.. vodvilinın birinci perdesi.. 
Gözlüğünü burnuna iliştiren değerli 

san'atkar, dekorcusuna direktif verirken. 
dikkat ettim, saçları kademe kademe, ba
şının yamaçlanmlım tepeye doğru beyaz
laşmış ve seyrekleşmişti. Ona bazıları 

gibi: 
- İhtiyarladı! 
Derneğe dilim vamuyor. San'at yaşla· 

nır mı? •• Ben sadece: 
- Daha oJgun laşmış! diyeceğim. 
Bu hükmü verirken de bir kompliman 

yaptığıma kani dı>ğilim. Çünkü provada 
göı düm. Türk sahnestnin Raşid Rızası. 

her zaman.kinden daha genç ve daha ol -
gundur . Bunu isbat ta Cumartesi akşamı 
kcr1disine düşüyor. Zira oyunun ismi şu
dur: 

- cSaçlarından utan! .... 

Nusret Safız Co§kun 

·································----· .. ·················--
Askerlik bahisleri 

(Ba§tarah 7 nci sayfatla) 

sa manevra ihalka bir yük olur ve bu se
beble de münavebe suretile bütün mem
lekete taksim olun.malıdır. 

Bir askeri tatbikata manevra denile
bilmek için asgari iki seferber veya yarı 
seferber tümen (fırka) nın bir hafta ka
dar bir müddetle geceli ve gündüzlü kar
şılıklı hareket ve harbetınesi lazımdır. 
Büyük manevralar.da müteaddid seferber 
veya yarı seferber kor (kolordu) lar kar
şılıklı harb ve hareket ederler. Bır ma
nevraya iştirak ettirilecek kuvvetlerin 
miktarını devletin kesesi tayin eder: fa. 
kat kesenin darlığı kıt'aların yalnız na
zari insan, hayvan ve araba mevcudlarile 
iştirak.ini mucib olmaz; çünk:i böyle ma
nevra olmaz ve bu gibi manevralardan 
fayda yerine yalnız zarar gelir. 

İşte şimdiye kadar tarif ettiğim.iz ma· 
nevralnr normal manevralardır; bunların 
harbden farkları tüfek ve top ağızların
dan sahici mermi yerine yalnız yalntıcı 
atımların €>adalarının çıkmasıdır ve bcıs· 

ka bu mühim noksanı yani mermilerin 
tesiratını telafi etmek ve bu suretle m ot

nevrayı mümldln mertebe hali harbe 
yakl~tırmak ve benzetmek vazifesi ha
kemlere düşer. 

azetenlzde gittikçe alevlenen nnketınl

ergfin ben de tn.kl'b ediyorum. Bu suale 
genç kız olarak ben de oeva.b vermek ı.,. 

yaşındayım. Tnhslllm orta .. fakat he
sövllyeceğim ki, bu davnda hemcln.s

E' hak verecek değlllm. Bayan arkadaş
~rkeklere şiddetle hücum ediyorlar. Hak-

Gemlikte bir kız kaçırma 
vak'ası 

Bursa, (Hususi) - Gemliğin Şükri
ye köyünden 15 yaşlannda Zeyneb a
dında bir kızı ayni köyden İshak is -
minde bf r delikanlı kaçırmıştır. Kızı 
lG'rda gafi'l avı'tıyan 1sha'kın, Zeynebi 
meçhul bir semte kaÇllI'dığı köyde işi 
tilince babası telAşa düşerek Hamidiye 
karakol kumandanı Hasan Ali Foçalı
yı haberdar etmiş, onbaşı civan der
hal tarıyarak suçluyu yakalamış ve 
adliyeye teslim etmiştir. 

r 
Son Posta 

na, memleket kafası içine yerleştirmeli -
\ dir. Tiyatroya eleman yetiştırmck bugün 

kü şekilde mümkün oJamaz. Tiyatro mek
tebini bitiren gençJer ne olacaklar?. On
lara ba§ınızın çaresine bakın diyeceğiz. 
Böyle tiyatroya nasıl alAka çekeblllriz. 

Yevmi. Siyasi. Havadis ve Halit cazetesı 

Fakat türlü türlü mak.sadlarla da ma· 
nevra yapılır ve, geçen sene EylUlde bü
tün Avrupanın şahid olduğu üzere, mu
ayyen siyasi maksadlarm istihsali için de 
manevralar tertib olunur. Bu takdirde 
manevra bir dereceye kadar harbin ye
rine ikame edilmiş bir nevi cebir vasıtası 
yerine geçmiş olur. Fakat bunun için bu 
gibi mane-vralar mümkün mertebe geni~ 
sahalarda, geniş mikyru;larda ve biraz dı 
gürültülü ve gösterişli olarak tertib olu. 
nurlar. Ancak hakikatte hunlar manevra 
olmayıp manevra adı Yerilen. bir nevi se
ferberlik ve ta~id hareketleridir. O ha:
de bunlar o suretle tertib olunurlar ki 
blöfler ve gösteriler şayed neticede bır 

harbe müncer olursa kıt'alar harbe muk
tedir olacak surette seferber edilmiş ve 
hazırlanmış olsunlar. Yoksa noksan mev
cudlu ve noksan tertibatlı kıta'ları sefer
berlik mmtakaların<lan uzaklaştırmak 

suretile bunlaırı hududlar.a yığmak za .. 
rarlı ve tehlikeli bir gösteriş ol:ıhilir. 

Manevraların indelicab geri olan bir 
seferberlik veya tecemmüü telafi için de 
kullanıldıklan vakidir. Bulgarlar bunu. 
1912 Balkan harbinde, Trakya hududla
rına uzak ve o zaman henüz bir şimen
diferle da buraya bağlı bulunmıyan 

Şunuıu fırkasını manevra bahanesile da
ha evvel tamam sefer0er ederek Balkan
lann cenubuna tahrik etmeleri sureti!e, 
pek güze} tatbik ettiklerini görürüz. O
nun için devletlerin manevra yapan kom
şuların kıta'larının tamam seferber olup 
olmadıklarına iyice dikkat edip bunu Ia
yıklle istihbar etmeleri llızımdır. 

yok .. 
tat erkeği 'h!lk1m ıyaratmıŞtır. B1z1m 
izdedlr. Erkekler elbette kendi hak:1-

etler1ni isterler. Halbuki timdi o nerede? 

zı erkekler belkl züıp.pedlrJer. Kılıbık ve 
oşturlar. Sanki blztm aramızda dalla 

aları yok. mu?. Ben nicelerini blllrlm. 

kada.şlarım kızacaklar arnına, ben hakl
ı söylüyorum. Müno.slb b\r genç buldu -

an evlenmekte tereddüd etmlyeceğim. 
ekleri evlenmekten korkutan gene klzla
ız degn mi? ... 

e Bayan Makbule Onay 
li): 

(Na -

Arkadaşım Suad Derv!4 lüzum gördü
lçln cevnbınızı kısaltmış!. Ankaradruı ce
gonderen bir erkek okuyucuya kal"§l ileri 

dtiklerlnize h:ık vermlyeceğlm. Bir eeml
ve bir meslek içinden türlü türlil 1nsan
çıkıııblllr; Kimi çok iyi, kimi çok fena 
nır. sız mes'ud oldunuz.sa, o adam bed
t olduğu, bö3'le blr aklbete uğradığı için 
nz değildir. 

lt Salim i:JzJC'mİr (Ankara): 

,-. Dr. IHSAN SAMI ~ 
ı Gonokok Aşısı ı 

1 Bel•otulclntu ve ihtil&tlarıua karşı pek 1 
tuirli ve taze a,ıdır. Divauyolu S.ıltaıı 

Mahmud türbui No. 113 ' , 
Zayi - Slllvrl Ortaköy llk okulundan al -

dığmı şa.hadetnamemi zayi ettim. Yenisini 
alo.cağımdan esklstnin !hftkmO yoktur. 

SDivri-Ortaköy No. 198 : Hüseyin Tarban 

Yardım en büyük vicdan zevkidir. 

Yutd yavrularını; yaksul kardeşlerini 

kışın soğuktan, hasta olmaktan kurtar
mak için Eski elbise, ayakkabı, çama -
§ırlarınızı Çocuk Esirgeme Kurumuna 
vermenizi Kurum sayglle diler. Böyle bir mevzuda ben hakem olmak ..._ _______________ _. 

Yerebat.an, Çatalçeşme sokak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
•esimlerin bütün. hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. ------·----

TÜRKİYE 1400 
YUNANİSTAN 2340 
ECNEBİ 2700 

750 400 
1220 710 
1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruftur. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara .ıo ku.rtlfluk 

Pul ilAvesi lhımdır. 

.1-·············································--.. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ 
i Telgraf : Son Posta ~ 
! Telefon : 20203 ! . . ., ............................................... -r-

Mesel§. mektebe orta mekteb mezunları 
alındı. Bu talebe mektebin tedrisatını 

hazmedemez. Zira mekteh A.11 tedrisat ya
pıyor. Bu çocuklara temaşa tarihi oku -
tuyoruz. Halbuki çocuk doğru dürüst ta
rlh . okumamıştır. S:ın'at tarihi okurken 
karşısına mitoloji çıkacak, derken este -
tik, edebiyat tarihi... 

Talebe bu yük altından kalkamaz. 
Memlekette geni~ bfr tiyatro propagan -
dası yapmak, tiyatroyıı biraz evvel dedi· 
ğim gibi bir memleket davası teJakki et
mek Jazımdır. 

Maarif Vekilliğinden: 

H. E. Erkılct 

Ankarada Kız Mesle::C Öğretmen okulunun biçki - dikiş. moda, çiçek, ev ida
resi - yemek pişirme, nakıı. çamaşır ve resim ihtisas şu~lerıne Kız Enshtilsil 
mezunlarından 22 yaşını geçmemiş olanlar arasından ve Kız Enstitüsü bulunan 

merkezlerde yapılacak bir müsabaka sınavı neticesinde parasız yatılı, paralı 

yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. 
Müsabaka sUMtvına kabul edüeceklerin mezun oldukları Kız Enstitülerince 

namzed gösterlhneleri gerekli olduğundan isteklilerin en çok 10/8/939 Perşem· 

be günü akşamına kadar mezun oldukları Kız Enstitülerine bir dilekçe ile mü -
racaatlan ve hangi ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istedik-
lerini tasrih etmeleri. (5893) 
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Is tan bull uların dilekleri 
''Boyalı muallimden çocuk okur mu?,, 

SON POSTA 

Deniz ticareti teşkilat 
kanunu hazırlanacak 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Sayfa 11 

Bulgaristan, Türk • Bulgar munasebalını 
bozmak istiyen gizli ellerin faaliyetine 

karşı mucadeleye geçti 
İ t ı aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 
s anbul Meb'uslan dün Sanyerde ·su, elektrik, telefon (Baştaraft 1 inci sayfada) arazisi dahilinde bir Bulgar hudud bel[. 

Parı· b" d h lkl ·ı - Devlet denı·z ve kara vollarında tek ı ınasın a a a temas ettı er. Halit meb'uslanna elektrik, telefon Eski nazır ve halen meb'us bulunan ta- çisi tarafından vurulduğu hakkında baZJ 
Sa t d" b k ı B · k bilet usulünün ne vakit tatbik edileceği a on ört uçu ta vapura üyl.i - paralarının yüksek olduğundan bah • nınmıc Bulgar siyasilerinden Grigor Va- yabancı gazeteler tarafından neşredilerek 
de hakkında biraz izahat lutfeder misiniz'.' ~ reye gelen me'b'uslar jskelede Par • setmiş ve: silefin imzasını taşıyan bu makaleyi, ay- bir yabancı ajans tarafından yayılan 
ti erkanı, ve kaymakam tarafından - •Antrasit k<Smürü ucuza mal ol • - Devlet deniz ve kara servislerile nen tercüme ediyoruz: haberleri en kat'i bir surette yalanlama. 
karşılanmıştır. Doğruca Parti binası • duğu halde halk pahalıya alıyor. Şehir Denizyollarmın servislerinde tarife ba- cSoiyadaki (şayialar endüstrisi), Tür- ğa memur edilmiş bulunuyoruz. Bu ha
na gidilmiş, halkın dinlenilmesine ge- suyu pahalıdır. Rumelihisarında su var kımından birbirini? münasebeti olanları, kiye - Bulgaristan münasebati etrafında dise esnasında bir Türk eri, Bulgar ara
Çİlrniştir· dır. Fakat bir musluk takılamamıştır.11 tek .bilet veyahud mıntaka biletleri ihdas birkaç gündenberi hararetle çalışmakta- zisinin iki yüz metre kadar içerisinde ya. 

İlk sözü Sarıyer Parti başkanı Şe - demiştir. etmek suretile birleştirmek ve amme dır. rala~ ve bu vak'a, hadiseyi kapatan 
hir Meclisi azasından Doktor Turhan Meb'us1ar, kaymakama: hizmetinde !kolaylıklar temin etmek ka- Haddi zatinde hiçbir ehemmiyeti haiz ve Türk - Bulgar hudud makamları tara-
alın~, şunları söy1emiştir: _ cNeden çeşmeye musluk takıla • rannda olduğumuzu evvelce söylemiş- olmıyan ve mütekabil itimada rnüstenıd fından imzalanmış bulunan zabıt vara-

- •Bizi dinlemege gelen meb'usla - mamıştır?• Sualini sormuşlardır. Kay- tim. Bu kombine biletlerin esaslan ve bir samimiyet havası i!;inde bililtcehhür kası ile de tesbit olur.muştur. 
ı:ınıza teşekkür ederim. Arkadaşlar makam: tertibi hazırlanmıştır. Aid olduğu servis- halledilmiş olan bir hadise münasebetile, Diğer taraftan yabancı bir ajansın 
tıllldi size kazanın ihtiyaçlarını anla - _ cBu çeşmeyi hatır]amıvorum. ler arasında formalitesi ikmal edilmek ü- salahiyettar makamların da sarih ve kat'i verdiği bir habere göre. bazı gazeteler, 
~acak, .kaza dahili~e .orta m~teb ve Böyle bir şey varsa derhal ye~e ge _ zeredir. Yakında tatbik rnevkiine kona- beyanatına r.ağmen, (şayialar endüstri- Türk hududu civarındaki BuJgar arazi-

lkevı açılmasını ıstıyeceklerdır.• tirilir.• cevabını vermiştir· cak olan bu yeni biletler şimdilik yalnız &i) yalanlar imalinde devam etmektedir. sinde yirmi gündenberi faal bir surette 
b Parti başkanına cevab veren İstan - Bir diğer dilEk sahibi: İzmir - Bandırma _ İstanbul ve İzmir - Türk - Bulgar m·:inasebatının hakiki askeri hazırlıklar yapılmakta olduğunu 

1 
uı nıeb'usu Ziya -: Mekteb ihtiyaç - _ cDeniz klvısına gelen linyit par • Bandırma mıntakasına irtibatı olan daha mahiyeti şudur: Türkiye ve Bulgaristan ve hudud mıntakasındaki halkın tahliye 

!har~ 1€sbit edilmektedir. Biz kazanın çalarım topla~ak için müsaade istivo. geri mıntakalara şamil olacaktır. iyi komşu ve d~ olarak yaşamaktadır- edilmekte bulunduğunu bildirmiştir. 
,_ hyacını gözönünde tutarak orta mek ruz. Bize bu müsaade verilsin,> sö~ _ - Vekalet Havuz..ların ıslahı için ne lar ve böylece de devam edeceklerdir. Bu Herhangi bir tahiyenin vukubuJmadı-

t~~ a_çılmasını isteriz. Ankaraya git • }erini söylemiştir. düşünüyor? iki millet. hiçbir vakıt. kendi düşmanla- ğını ve halkın sükun içinde tarla işlerile 
iğiznız za k d h'l' d b' rınm t...A..Jikeli olan harici tesirleri aJtmda uğraştığını tasrihe salahiyettarız. 

man azanız a ı m e ır 1\fütekaid bir dokt ıu. ... ndan - Havuzların alahına müteallik elde QJ Ask 
orta mekteb açılmasına çalışacağız. g-enı::m ~ kalmıyacaklardır. eri hazırlıkll'Cl'a gelince, evvelce 

Ralkevi binasına gelince, kazaya bu ~ .. . . bir plan vardır. Bu plan daha evvel Sey- İki memleketin yüksek ricali, bunun resmen de bildirilmiş olduğu gibi. bu, 
Uzuntlır I"mkıı.- 1 t 1 k Sarıyerde oturan mutekaıd bır dok. risefain İdaresi zamanında bir ecnebiye en '-·vvetıı· -A-:nidirler. Gerek Bulgar- modern lharb silahlan ile ünsiyet peyda 

. wı o ursa yap ırı aca • t k d" b . • . . h 1 tt lm şt B ı· "kın li . . 1.1' z.auıı 
tır.J> demiştir. ~r l en 1ı aşından geçen hır hadıseyı azır a ırı ı ır. u p anın ı a ıçm lar, gerek Türkler sulh içinde itimad ve etmeleri için iki sınıf ihtiyat sübay -Ye 
Şehir Meclisi azasından Sudi kaza şoy e an ~trnıştır: . önümüzdeki seneye tahsisat almağa ça· emniyete müstenid bir teşriki mesai çer- erlerin bir talim devresi için silah ,altın:ı 

dahilinde ort kt b lm - cBeşıktaşta eski karıma aid bir lışacağız. çev,_; dahilinde yo<>amak arzusundadır- çağırılmasıdır. Bu ihtiyatlar, mensub ol-
h a me e açı asının mu- d ~ '"" d kl 

akkak la ld v 1 tını ev var ır. Ben bu kadından ayrıltlım _ Haliçte İngı"liz kredisile yeni tersa- lar. u an fırkaların mıntakalan dahilinde 
zım o ugunu an a ş ve: b k b' . .1 1 -.J· ek ·zı kta 

- •Mıntakamızda bir de san'at rnek- ve aş a ı.rı 1 e ev eııuım._ Aradan ne inşası için nir karar verilmiş midir? İki memleketin m<>.tbuatı ayni zihni- zersı er yapma dır. 
tebi açılına! dı ··taı d b seneler geçtı. Bana geçen gun memur- - Haliç tersanesinin kendi paramı7.la yetin en sarih bir delilini t,,.,kil etmek- Sofya. 9 (A.A.) - Bulgar ajan51, bir 
l ı r,» mu easın a u • 1 ıa· -y k Alın 1 Unznuştur. ar ge 1 ':e: .. tedricen tekemmül ettirilmesi kararında- tedir. Müteaddid defalar, bilhassa son ço an ve talyan asker ve amelesi~ 

ti
. Ra1kevine olan ihtiyacı tebarüz et • - cSenın huk(i~te on lira borcun yız. Bu hu.msta ic&b eden tetkikler yap- zamanlarda, An.kara hükumetinin siyase- nin Bulgaristana gelmiş olduğu hakkın-
~n Sadi Sözlerini şöyle bitirmiştir: var, vermemişsin, seni götüreceğiz, de- tırılmaktadır. tine yakından muttali olan meb'uslar da da Bulgaristandan alınmış gibi ynbancı 
- Q{""t""bh . d f k k' diler ve aldılar götürdüler. fş sonradan İ dahil olduğu halde, birçok tanınmış Türk matbuatta çıkan haberleri kat'i surette 

tab u u anemız var ır, a at ı- anlaşıl_,ı. Eskı' karımın evı"ne yangın - stanbuUa Ankara arasında ikinci yalanlamağ 1.h. tta d H" b Al 
Hllı.,. y ktu K d h"1" d · u • gazetecileri Bu1naristanla ala"kası "lan a sa a ıye r ır. ıç ir • .. o r. aza a ı ın e sporcu bir tren hattı yapıiacait mıdır? 'l!i .., 

~ençler vardır, fakat teşkilatımız yok- söndürme aleti konulmuş ve aradan za acıkı bir mesele hakkında makaleler ya- man ve İtalyan askeri veyahud amelesi 
ur,. man geçtikten sonra aletin içindeki ma - Borudan geçmek üzere Ankaradan zarak, Balkan tesanüdü zihniyetini en Bulgaristana gelmiş değildir. 

Orta meküeb yi muayene edilmiştir. Muayene es - İ~tanbula ikinci bir şimendifer hattı in- hakiki bir kavrayışla ifade etmişlerdir. Bir casus yakalandı 
!Jalkian biri di1eğini şöyle izah et .. nasında mayi bozuk çıkmış. Şimdi bu- şası birçok cihetlerden zaruret halinde- Biz, bu tanınmış .muharrir ve münev- Sofya, 9 (Hususi) - Emniyeti umu-

lnıştir: nun ceza51 benden isteniyormuş· Kim- dir. Nafıa VekAletl bütçesine yeni hattın verlere minnettanz. Çünkü, Balkan mil- miye memurları. ecnebi bir devlet hesa.-
- «Maarif V kT . bey t seye meramımı anlatamadım: «Sen pa. güzergiıhının bu seneden itibaren tayin Je-tleri arasındaki ihtilaf ve güçlüklerin hına casusluk yapmakta olan Vnsil Pan-

dan öğrendiğim7z ı ~n 50~ a:~~n- rayı -ver de sonra alırsın,• dediler. Ev ve istikpfı için bir para konduğunu bi- bertaraf edilmesi ve daha sıkı bir ,fost- dof isminde 65 yaşında bir Bulgar tevkif 
lerde öğleden evv:l t::ı~~;tı kı:~ul etli: benim değil ki ceza par~Slnı vere.yi_m.> liyonırn. Bu hattın bir gün yapılması ni- luk zemini hazırlanması için, onların etmişlerdir. 
~Cektfr ~~-k1 k ...3 k Sarıver kaymakamı dılek sahıbınin hayet mukadderdir. sarfettikleri samimi gayreti görmekteyı'z. D~l~t makamlarında hayli.mühim bir 
se · V\]l.:U anmız er enuen uza . . .1 ~ 1 1 ~ .. 1 . . mevkı 1.,n ı d p d f d i 

Intlerdeki .....,,,.ktebl -..J b ' b"l ışı ı e rnesını 0 aca.,ını soy emıştır. - Deni1.ciler için yeni bir hastane vü- Şunu iyi bilmek Jazımdır kH hiçbir şey woa e en an ° • aım surette 
ll:ı k .... " erue uıuna ı . n·~ d"I kl ,.] . temasta bul d ğu b " b" b e için sab h k 1 w d 1 k ıger ı e er arasınua şun1ar soy - cude getirilecek midir? Ankara ve Sofyayı tahrik edemez ve on- , un u ır ecne ıyc azı 
ll:ıa.._ < a aran ıgın a yo a çı • lenmiştir: ı d ı devlet esrarını tevdi etmictir 
i . ~a Tllıecburdur. Bu yüzden okwnak -~ . M . . arın ost uğunu sarsamaz., . ır • 
Çın, ÇQk nıü ı-"ıo. . 

1 
- ...::>eneı alıye bidayeti Hazıran - Deniz hastanesi inşası hususunda . Emnıyet memurları, P andofu, son de-

Binaınız vş~udıı:ıt çekiyor.ar. .. .. ayıdır. B ir çok müsküllere yol açtı~ 1etkikat ve icab eden istimlak işlerinin Bulgar aıansnun tekzibleri fa bu ecnebi ile görüştüğü, para ve yem 
i1ır ar r. Mektebın her turlu . • k b"J . ., 1 · · · b d · 1 11 Sofya, 9 (A.A.) - Bu1gar ajansı bildi- talimat aldığı esnada yakaJamır:lardır. d" ~açlarını gidereceğiz. Bizim Lte _ ~çın a ı se seneı maliye bidayeti baş- y~pşıı· ma_:

1 
ıçın kıc& . e en :mır er ;er ~ . :r 

llı6,zniz Vekaletten müsaade ve mual- a. av_a alınsın.> mı ır. . ınaca . net1ceye gore yapı a~a nyor: 9vi Gerek Pandof, gerek cŞef. ismini ta-
ll:ıdir. lhtıvar bey'etJerinin mesaisine te • hastanenm şekli tayın ve tesblt edıle- 21 Temmuz&. !engrad civannda şıyan ecnebi, suçlarını itiraf etmişlerdir. 
ıı.. ed'li k cektir vukua gelen ve evvelce bildirilmiş olan Ceza kanununda, bu gibi su,..Iar için idam 
ıvıe:rnur1ar Sarıyerde oturmuyor, İs- mas 1 

.: en ~ınlar !':Öylt>ntni.ştir: . • hudud hadi.se3inde, bir Türk erinin Türk hükmü mevcuddur. ~ 
~n?uldan gelip gi<liyorlar. Bu suretle - . c~o::erdeki ihtfvar heyetlermin Deniz Ticareti nııektebi 
azıfelerine geç ka1 ı orl A1 1 mesaısı musbet ve malllmdur. İhtivar •ı ·ı· h k d 

da erke.....:ı y . a:· Kcam ~n hevetlerinin merkezlere de tesmilihi 1 Vekllet Deniz Ticaret mektebınin ngı iZ a"a ara ve en·ız manevraları ı_ ııuen gitmek ıstıyor1ar. Errer . . ısl h f · dil-"'nil ' 1 
11azaya b" !> 1sterız. Bu yapıldım takdird mahaır a ı çın ne ~ yor · --=--------ır orta mekteb kazandırırsak . . "'' e ı ( Bn.+ -. ı 
~ernur:ıar ÇOCuklar n kut 1 Ah ıhtıvaclar herhalde daha fy:f fntac edf- - Deniz Ticareti mektebinin vaziyeti ~.araı • inci .ay/ada) gelmemiş büyüklükte hücum ve mü • 

ı ll'lesaHhin ~- d 
1 ~- ~- urednr, el la- lecE>ktir.> tetkik edilmiştir. Mektebin bugünkü va- Teftişi mütealdb Kral, ihtiyat do • dafaa ekzersizleri yapmakta, Kral, ih-

tna. ı.ı1 e suruncem e ·a - r· ıA b 1 M . nanmaya mensup bazı gemileri ve b r t fil b z. Bu noksanlar '"zünden halk da sı..an. u eb'uslan yann Beykozda ziyetinin oldukça sarfedılen bir gayret .. u ıya oya mensup 130 harb gemisini 
1ter hl~r ka yu . halkı dmleveceklerdfr. ve himmetin mahsulü olduğu örlilmü - meyanda cKuraycus11 tayyare gernısı - teftiş etmekte, faal ordu ile birlikte 

li Bundan son~:yıy!:~~~~~rl~:l:nle _ ·r···:·ı·:····1·:·· · · .. ·······--··,·······,;···,·····k·········- tür. Dunun için esasta bir değiş~klik .ya:- ni ıf:~:;r· bllAh d redif ve ihtiyat orduları ve yeni milis 
1 .. ~ dilekleıi dinlenilw.~~ir. ifü sözü a- 1 IS 10 m8S8 88 8 rar mağa lüzum görm~k, daha ziyade orta rnandaun Amiar ·raıe baı:re,rnesoanaJ. gn~ad ıru • kombine manevralara iştirak eylemek. 
4<lll Zat· "~" kt b 1 d"" ı on ere • tcdir. · B v d dd Ö .• •• , Ü me e mezun arının ort sene mesleki k t ft' . d k k ld i'l-t .... - B ag 8 8 g ruşu yor . . .. - re , e ışın en ço memnun a ı5~.uı Her türlü ihtimale lr .. -ı ler h •kir yerden diğer bir vere giden- lise tahsılı gordukten sonra üç sene de ih- b"ld" . b··ı·· bah . lil . teb "k -..9 

a k J • .. • ı ırmış, u un rıye erı n ve Bütün İngiliz gazeteleri, bu rnünase-
~tkı"k ında zabıtaca sıkı bir .şekilde Kahire, 9 (A.A.) - Ira" Mısır, Suudt tısas tahsllı gormesı. maksadı temin ede- takdir etmiştir. be 

at 1m ~ 1 ği laşıl t Bi t fta d ih tle, başmakalelerini, İngilterenin u. 
~uaıı· yapı all.dır.> Arabistan ve İngiltere hükfunetleri mü- ce _an. ~ışır. . r . ara n .. a bs~ 9 saat devam eden bava talimleri kerl kuvvetinin yükselişine hasret • 
l3aıta=eıin boya kullanmaması messilleri arasında Filisitin meselesine t~hsıHnı b~tırenlnın ,içınde zeka ve kabı- Londra 9 (Hususi) - Dün gece sa - mektedir. Gazeteler, memleketin bu 

•a) Yal anındaki metruk Ferid (pa- yeni bir hal sureti bulmak üzere Bağdad- lıyetl~ yu~ek o~an.~r?a~ A1::'1~aya ta- at 9.30 dan itibaren sabah 6.30 a kadar ana kadar elde edilmi<> olan nticelerı. 
nı ister;%nı~lise olarak kullanılması - da yeniden müzakerelere girişilmiş old:ı- 1ebe gonde'J\;lmesı duşunulrnuştur. El- devam eden hava talimleri, çok mu - iktifa etmiyeceğini ~~fngilterenin sul
boya ku · n ricam da muallimlerin ğu habeır alınmıştır. yevm tahsilde bulunanlarla. sabık Denfz- vaffakiyetle neticelenmiştir. hü sevmekle beraber her tfirlü ihti _ 

tteb' Uannıamasıdır.> demiştir. Londra hükfunetinin şimdiki müzakc- bankın ayırmIJ olduğu 30 küsur talebe- Talimlerin devam ettiği dokuz saat mallere karşı ko:ymağa hazır bulundu. 
- S Uslardan Fakihe: rtlerin ıneticelerini bildirmek üzere Ev- nin de Fabrikamıula kabiliyetleri tec:rlibe zarfında Londra ve havalisi üzerine 130 ğunu da bildirmektedir. · 

Yhıce ~bebint izah eder misiniz? de • lUl ayında Beyaz Kitabın bir zeylini ne·ş- edildiği~e göre, AV:U~a~a ~sile_ gi:Snde- akın yapılmıştır. ·;·· ·-- ···· ···· ··- ·-,. ..... .... . 
- ' ilek sahibi: redeceği rivayet edilmektedir. rilmelerı kabul edılmıştir n gonderfl- Bir tayyare düştü 

hoyal~'rırnakları boyalıdır. Yüzleri 3 Yahudi polisi öldü mişlerdir. Yalnız sabaha karşı bir tayyare, 
dlltkatı ır. YQJdan geçerlerken nazan Kudüs, 9 (A.A.) - Bir auikasd neti- Yalnız mektebin ve mektebden mezun Yorksayr üzerinde uçarken bir sis ta. 
ler:ı gör:1~::.orlar. Boyalı muallim. cesinde bu sabaha Yahudi polil teşkili- olacakların hak ve istikballerini tahtı bakasına saplanarak yere düşmüş ve 

- «:S · tına mensub üç kişi ölmüş ve iki kişi ya- emniyete alabilmek için bir teşkillt ta- parçalanmıştır. Tayyarenin dört k~i • 
diye d~·:'11uallimden çocuk okur rn11?11 ralanmıştır. nununun Büyük Mlllet Meclisinden geçi- Jik mürettebatı da telef olmuştur. 
&a~ıerı1 uıımekten kendini alamıyor.> Polis mennıTlan Yafanın cenubunda 'lm ·nı lüzumlu ve faydalı görmekte- Londra 9 (A.A.) - Dün gece mü • 
bıı~e c~a~ vermiştir. Erkron kasabası sahilinde kamyonla do- rı_ ~ la Deniz Ticareti artık tama- dafaa ve taarruz talimlerine iştirak e -

t?ılatrr:ı sahıbı diğer isteklerini şöyle laşırken yol üzerinde bir llğım infilak yız. u~lunm bir meslek olarak tesbit ve den tayyarelerden yalnız bir tanesi bu 
Iştır. t . 1. men sa6 a b h " .. a·· 

ı••·····---·-·· 

Ankara "" 
borsası 

- ····-
Af~ - Kapanq ftatlan 9- 8. 939 

Ç E K LE R 

Açılıt Kap8D1f 
Londra li.PS 6.'18 
Nn - Tor~ 126.675 126.6715 
Paril 8.3615 l.IM 
Mili.na 6.G61215 6ıle1H 

. 
1 
1 

• 

- «J!:ın e mış ır. temin edilmiş olacaktır. sa a ussune onmemiştir. 
lta?.a dahi;rgana bir mer'a verilmesini, Chatham Ussünün tayyareleri ve ge. 
1~n hazrn inde bağ ve bahçe yapmak Loyid Jorjun Çeklere d , k mneri arnc:tınnalar yapmaktadırlar. 

Cennr• 28.Ci92ll ~8.59215 1 ~ 

lttni arz eye aid arazinin bizlere ter- • İzmir e cur et ar l.ıondra 9 'AA.) - Dün geceki hava J<:a, .. ~ ediyoruz. mesajı 1 d ~ııı d 1 d k 1 d manevra armda, •düşman tayyarele -e]~ ~ z dahilin'de sivrisinek müca - Londra, 9 (A.A.) - Lloyde George, bı·r O an ırı CI ya a an 1 ri> tarafından yapılan hücumların ne. 
tnaz,,t ett teşkmnı· i ı· K'" 1 Çekoslovakyanın kuruluşunun 21 fn"i ti · h il 

-c dağı s ıyoruz. oy ere '" cesı en z kat't olarak malfım değil-
l'tıa~. f.nıakla bu iş bitirilnıi§ ola • yıldönümü münasebetile, İngiliz gazete- (Baştarah 1 inci aayfada) se de, bir kaç tayyare, müdafaa hattı-
~U lerinde çıkan l>ir mektubla Çekoslovak- yollan İdaresi, misafirperverlik eseri 89 ba k 

bh.. ~ada k lara hitaben ümJd ve cesaret veren bed ~ın ıı no talarında bu hattı geçme-
-.'i ~: aymakam Hüsnü söz al. bir ton suyu gemiye ava vermişti. ge muvaffak olmu .. + ... r. Fakat tebarüz 

- mesaj göndermektedir. T n nlık ve rntiteahhidl'k ~~u ttı c:Itaza ere ma 1 yapan ettirikliğine göre, umumiyet itibarile 
.._~: ~ÜYUkdnıız dahilinde :Gç dere var - S • Y Hakkı Hadi isminde hırinin gemiye ve- •düşman tayyareleri• bir taraftan mu 
·~le...., ere T b t un y e üksek Komı·serı· ·1 k bil so t ı· ld ~ hu • ı ku:tııtu ' ara ya, stinye de - rı en suya mu a 5 er ın a ııs, ya- harebe tavyarelerile karşılanarak di~er 
d 1nde aıtın lduğu takdirde kaza da • Parise hareket etti pılan ihbar üzerine anla~ılmıştır. Hakkı taraftan dn tayyare dafli toplarile vol-
~İftir. 8 

tehlikesi kalınıyacaktır·> Paris 9 (Husust) - Fransarun s . Hadi yakalanmış ve 50 sterlin istirdad da bırakılarak geri dönmeğe rnec"'bur 
l'a ~ik6y]{\ . riye fevke.IAde lromiseri Püko, bu~n edilerek adliye emanet kasasına yatınl- edilmiştir. 
y fıı.ı.ctattı dıl~ sahibi bundan son. Beruttan Paıise müteveccihen hare _ mıştır. 1300 tayyare havada 
_;ısızııkinasıhht otomobillerinin kifa • ket etmiştir. l .~ hlkimi ~adinin tevkıfine 10.zum Londra 9 (A.A.) - Bugün, İnıtilte-

ia~iştır: ba'hse~, çoğaltılması- Püko, Suriyedeki son vaziyet hak • görmüştür. Hadinin muhakemesine ya- rede, hava kuvvetlerine mensup bin üç 
kında hilltfunete izahat ve.recektir. kında bqlanacaktır. yüz tayya~ şimdiye kadar hiç vukua ... 

~----~------------" 

Ameıteradm l7.482S fı7.4SJG 

Berlln fJ0.885 fı0.885 

1 
BrttU.J ~1.6176 ~l .51715 

Atlna ' 
1.0826 l.0326 

~ty& 1.66 lM 1 
Prar 4.84 4.34 l 
Madrld ]4.085 j4.0M 

Vartoft t.8.84~ "·SUS 
qud&pefte :U.'626 H.4623 
Blikreı (ıjj()6 C.Q03 
9eırrad 2.8926 2-8925 
Y'okohama 84.Gı 84.62 
•tot holm 80.66215 80-6623 
·'""ova L3.9o 2S.9() 
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ıilım tttnntm .. 11111 1111 .. llllll llllllllllH.. Çeviren: lbrahim Hoyl ...... 
&zacı doktor Koniiyuşin d~kkanının 

üstündeki odalarını kiraya vermişti. İşte 
bu odalardan birinden akseden saz sesi, 
raflara ecza şlşelPrini istif eden eczacıya 
tuhaf bir tahassürle gençlik zamanını ha
tırlattı. 

İnce yüzünde, iyi kalbini aynalandı -
;ran bir gülümseme dalgalanarak iğri büğ
rü merdivenlerden yukanya çıkarak ka
pıyı tıkırdattı: 

- Girebilir miyim Mister Şirley? •• di
ye sor.aTak eşikten içeriye adımını attı. 

Pencerenin yanında duran delikanlı al
tın kakmalı ve cilalı tahtadan yapılmı~ 
olan sazını yere bıraktı, ve utangaç bir 
sesle: 

- Bugün de v~recek hiç bir ders bu • 
lamadım ! .• dedi. 

İhtiyar eczacı cavab verdi: 
- Rica ederim. Sizi yemeğe çağırmıya 

geldim.. Meyus olmamalısınız. Elbette 
günün birinde zengin olacaksınız. İsmi
niz dillerde ge-.lccck •• ben sizin gayet iyi 
bir musiki san'atl<Arı olduğunuzu biliyo
rum. 

- Efendim; doğrusunu isterseniz, ba
na karşı gösterdiğiniz bu iyiliklerin se -
:bebini anlıyamıyorum. 

- Ben de bir zamanlar gencdim belki .• 
llıtimal vermez misimz buna .• Geliniz, 
dostum geliniz. Kahya kadın bize enfe1ı 
bir yemek hazırlamış. 

Delikanlı kekeledi: 
- Fakat kiramı veremiyorum •• Utum

dan maada her §eyimi satmış bulunuyo
rum, dedi. Ve buna rağmen iyi kabli 
dostunu takib ederek karanlık merdiven
lerden aşağıya indi. Zira yeis içinde ol 
duğu kadar da karnı ziı çalarcasına açtı. 

* Doktor Konfiyuşin, dükkanın arka ta-
rafına isabet eden dairesi, bitişiğindeki 
laboratuardan çıka!l ıtırlı ilaçlar, baha -
:rat ve yemek masasının üzerinde duran 
vazodaki pembe güllerin kokularile misk 
gibi kokuyor. 

Şirley, lkendisıne güler yiiz gösteren 
ev sahibinin işile alakadar görünmeğe 
gayret ederek sordu: 

- Yeni yeni mJet hazırlıyorsunuz'! •• 
Londrada ilk buiundu~um zamanlar ca -
mekanınıza bakar, ve raflarınıza, ne gti.-

Dünkü kısmın hülasnSJ! 

zel, n~ hoş şeyler dizmi~iniz •• diye ken· 
di kendime söylenirdim. 

İhtiyar ec.za<:ı gülümsedi: 
- Evet gtiz&l şeyler •• güzel §eyler için 

de kullanmıya mah9Ustur bunlar •• dedf. 
Peki amma ... Sen ki bu kadar yakışıidı, 
güçlü kuvvetli bir insansın. böyle gtizel 
bir havada neden odana çekilmiı arpaCJ 
ıkumrusu gihi dü~inüp durursun? •• dedi. 

Delikanlı çorbas•m içti, ve: 
- !Kentte büyilk~erden birinin evinrle 

saz ihocalığı yapıyordum. diye itirafta 
bulundu •• Talebem üç genç kızdı •• Sizin 
anlıyacağınız kibar hanımefendiler •• İç
lerinden, .en kücüğii sandığım bir tanesi 
pek şeker, mahcub bir şeydı •• 

- Ve sen ona aşık oldun!. 
- Fakat bu sevgimi ona asla açmadım. 

Oradan ayrıldım. Daha doğrusu kaçtım •• 
Zira, onunl.a birleşmeme imkan yoktu. 

- Peki ihiç bir ümidin, onunla yeni -
den buluşmak gibi bir düşncen yok mu? 

- Böyle bir ümidim tahakkuk edin -
clye kadar, onu kendi seviyesinden biri
S11e her halde eviendirirler. Babası mağ
rur, kibirli ve o nisbette sert adamın bi-
risi. 

Zavallı deli.kanlı gözlerini vazoya dik
ti, yüzü keder ve ıztırabdan solmuş, ai
lak bulak omuştıı. 

DOktor Konfiyuşin yumuşak bir sesle 
sordu: 

- Ya. o ... O da seni seviyor mu? .. Se
Il'inle hayatını bi"1eştirecek kadar sana 
bağlı mı?. 

- Leydi Delye mı? •• Ona böyle bir şey 
sonruya asla dilim varmadı, cesaret e -
demedim ... 

- AIA •• Şimdi ben seni, kendi malika
nesinde arasıra muslki konserleri tertib 
eden bir hastama göndereceğım. Belki Sf..'

ni orkestrasına ahı .• Bana bak delikanh, 
cesur ol •• Londra sokaklarında bile gü -
neş p8'I'lıyor ..• 

* Delikanlı, kAhycı kadının süpürdüğü el 
biselerini ,giydikten, ve ütü!ediği en te -
miz kravatını taktıktan sonra. eczacının 
verdiği mektubu ceb•ne yerleştirdi. Utu
nu da koltuğuna vurarak kalbinde yep . 
yeni bir ümidle karnı tok, sırtı pek ola -
rak yolaı düzüldü. Eczacı da, dükkanına 
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dönerek, damla hastalığına kar§ı hazır -
ladığı bir ter.kible uğrtı§mıya koyuldu. 
Eczacı, İtalyada pnms!et·& doktorluk et
tiği zamanlarda bu terkıbi öğrenmişti. 

İkindiye kadar ilaçlarla uğraşan. dok· 
tor Konfiyu.şin hazırladığı tozlan, mavi 
taş şişelere doldurmakta iken dükkan ka
pısı çalındı. Kahya kadın mutfakta meş
gul olduğu, çırak ta bir müşteriye git -
miş bulunduğu ıçiıı. kapıya kendisi baktı. 

Eşikte, solgun benizli, çiftç! kılı kh bir 
çocuk duruyordu. Sırtında bir deste çu -
buk vardı. Elbiseierine ve saçlarına da 
sama C!ar yapışmıştı. Eczacıyı görünce 
sanki müthiş bir korku geçiriyormuş gi
bi: 

- Ben •• ben .. genç bir musikışinnsı a
rıyorum .. diye keke1cdı. 

İhtiyar eczacı gülümsedi: 
- Bu Londra sokııklannın yabancısı 

olacaksınız •• saçlannızda papatyalar, ve 
çiçeklenen çimenler var •• Kalbinizde jsc 
neler taşıyorsunuz May Leydi? .. 

Bir yerden kaçtığı besebelli olan ya -
hancı: 

- Ah ... Yalvarırırr ••• beni ele verme · 
yiniz ... Kaçtım ve hır saman arabasına 
saklanarak Londraya geldim .. dedi. 

Eczacı ccvab verdt: 

- İçeriye buyurunuz! Cidden çı>k bü
yük cesaretiniz varmış Leydi Dcly:ı! •. 

Eczacı misafırıni yavaş yavaş dükkan
dan içeriye alırken, genç kadın ağlamıya 
başladı, ve yaz koknn üç kntlı başörtüsüJ 
nün uçlarile gözlerini silerken de: 

- Beni nereden ve nasıl tanıdınız? .• 
dedi. 

- Peki siz benırn küçük dükkanımı ne
reden buldunuz? .. 

- O, daima sizııı dükkanınızdan bah
sederdi. Fırsat bu hınca v~ benden ta -
mami1e ümidini kesince burada oturmak 
istediğini söylemişti. 

* Heyecan ve yorgunluktan bitkin bir 
hale gelen Leydi Delya tezgahın yanm
daki iskemleye çökereıt yalvarırcasına 
mırıldandı: 

- Her ne kadar hana açmadıysa da, o -
nun beni sevdiğini bilıyorum. Gözüm zı>n 
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GÜNEŞ BANYOSUNDA YANAN CILD1NiZIN 
Yanıklarını teskin ve tednvi için 

TEDAVi EDER. 
Sıhb11t Vekl\letinin 22-4-936 tarib ve 6-31 numaralı ruhsııtfslnl haizdir 

Belediye Sular İdaresinden: 
Yapılması icab eden bir takviye ameliyesi dolayısile 13/8/939 Pazar gilnü 

a~amı saat 19 darı ertesi sabah saat 3 çe kadar terkos suları azalacaktır. 
Pazartesi günü sabahı şehrin yükiek yerlerinde suyun kuvvet.siz akacağı sayın 
halka ilan olunur. (6067) 

ginlikte değil. Ben burada, onunla öm • Eczacı gülümsiyerek cevab verdi: 
rümün sonuna kadar blr arada yaşamak - Ve içeride de sizi alkışlıyacak birisi 
istiyorum. .. bekliyor. 

Doktor Konfiyuşin içinden: 
- Birbirlerını ne kadar çok ıeviyor -

lar .. diye söylendi. Kendisi ne güne du
ruyordu. Sesini yükselterek: 

- Evet. O buractadır. Her gün sizi a
nıyor, dedi ve yumuşak elilc genç kadı
nın bileğini tutarak sordu: 

- Onunla, bu vazıyett~ evlenmek ister 
misiniz? •• Sazından başka tek bir şeyi 
yok! •• 

Genç kı:ı,dın gülümsedi: 
- Benim o da yok ya! •• Ben onun karı

sı olmaktan başica bir şey istemiyorum •• 
Bunun üzerine, doktor Konfiyuşin kAh 

ya kadını çağırarak, genç misafirine gil· 
zel bir tuvalet tedarık etmesini söy~ecli. 
Efendisinden hiç bir şeye hayret etme • 
meği öğrenmiş olan kahya kadın da: 

- May Leydiye, şimdilik güzel muslin
den bir tuvalet uydururuz, dedi. 

* Delikanlı Şirley, cayır cayır yanan so
kaktan, gelip te serin ve güzel kokan ec
zaneye girdiği zaman yorgun yüzünde 
yepyeni bir ümidin izleri okunuyordu. 
Eczacıya koşarak:· 

- Allaha çok şükür, dedi. Mektubunu2 
sayesinde gelecek harta konserde çala -
cağım ... 

Delikanlı, ihtiyar adamın yüzünden 
ummadığı bir saadete kavuştuğunu sezer 
gibi oldu, ve büyülenmiş, efsunlaillillf gi
bi, Leydi D~lyanın daha hA.la çiftçi kılığı 
ile oturduğu, dhya kadının da tuvalet 
biçtiği salona girdi. 

Doktor Konfiyuşin: 
- Şu sazı bana verir misiniz? •• dedi, ve 

sazın üzerine eğilerek orada bulunan iki 
sevgil:iyi kendisine unutturan bir vecdle, 
hep gençliğini hatırlıyarak eski Floran -
sanın aşk şarkılarından birini çalmıya 

başladı. Neder> sonra çalgıyı bıraktı; o -
dada, delikanlının omuzun 'i başını dnyı
yarak sessizce kendisini dinlemekte olan 
genç kadına döndü ve sordu: 

- Muhterem babanız, damladan ıztı • 
rab çekiyorlar mı·· .• 

- Evet, zaten asabiyeti ve sertliği de 
hep bundan geliyor ya! •• 

* İki sevgili, muhit!erindeki kilçfik kili-
sede evlendiler. Doktor Konfiyuşin de ce• 
binde yeni damla merhemi, ve düğün ilA· 
mı ile Kente gitti. 

Bu merhem. nıüstakbel kayınbııbanın 
damla hastalığına öyle yaradı ki, yuva· 
sından kaçan kızını affetti, ve damadına 
da, i.ş buluncıya kadar bir aylık bağladı. 

-:: 

bıJ Bana kalırsa. dadımın anlattığı 
0 

efsane tamamile doğrudur ve ben, ~~ 
tün ömrünü bu ağaçlıklar ve kaya 

C! ,....,.,f }lll• 
arasında geçirmiş olan ~·-
dirseklerimi ot'J.ara, ç-enemi avuçları 

0
: 

ma dayayarak saatlerce yeşil suyun 
111 

kışını seyrediyor, bu akıştan zav; . 
derebeyile sevgilisinin ruhlarını 1' • 
fetmeğe çalışıyorum. Y eşilsu ıepeııe;ıı· 
den kayarak geliyor, çakılları ouıııo • 
rak, kumları dağıtarak önümden ge

9
• 

çip meçhul diyarlara doğru akıyor, 
kıyor. ) 

(Arkası vor 
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Zorbaların müzakeresi 
f J 8 ne1 asırda lstanbula gelen Bohem yalı ı 

""'---f , __ B_ar_o_n _W_r_a_tis_ıa_w_'_m_h_a_tl_ra_ıa_r_ı : __ 34_ --
Türkçeye çeviren: Sii re;yya Dlimcn 

Odada, korkunç bir volkan patladı: 
- Vay, dinsiz. 
- Hay imansız. 
- Karılan, boş d~. 
- Evet .. artık nikahı, sahih olamaz. 

1Ieınen Şeyhislam .kapısına haber ver
ll'ıeli. Kanlarından derh al tecrid edil
lneli. 

- Cebren, kadı huzuruna götürülüp 
(tecdidi iman) ve (tövbei nasuh) icra 
ettirilmesi lAzım gelir. 

- Birkaç zorba gön~rip konağını 
taşlatalım, şu teresin. 
Aygır İmam, verdiği fitilin tesirini 

ınütebessim nazarlarla temaşa etti. Ga 
leyan biraz hafi.flemeğe başlayınca, 
hafif bir el işareti ik {hazırun) a sü -
kun ve sükut tavsiye eyledi: 

- Hele, epsem olun şimdi ... Günün 
günü var. günün, saati var ... Size, baş
ka bir havadis. 

- Aman mevlana .. buyur. 
- Sultanahmedde, Bolsokaktaki 

Şeyh Nafelln dergAh.ına hafiyyen iki 
Şeyh celbeöilmiş .. biri, Tunustan.. di .. 
~ri Bağdaddan.. bunlar, geldikten 
Sonra, götürüleceklermiş.. artık, müp
~la olduğu (Cünun) llleti günden gii
n~ artan Zatı hümayunu nefes edecek
lermiş. 

Adeta, Aygır İmam ile evvelce ka -
:rarlaştırılmış gibi müretteb bir ses: 

1 
- Mecnunun hilfıfet ve saltanatı ca-

z olur mu?. 

k 
Aygır İmam, yine ayni işaretle ses 

esti: 

- Şimdilik epsem olun dedik ya, a-
can•ırn ').ır -n A G . ··· .ı.vı.ıaıum Y3 şuvey, şuvey ... 

eçelun, başka havadise ... 

······ 
Tu - Hatice Sultan da, Baltacıbaşısı 

rna Mehmed i1e evleniyormuş. 
- Ve minekıcayip. 

d -Desene.. Turna Mehmed durdu, 
Urdu.. turnayı gözünden vurdu. 
- Acaba, Kabakçı Mustafa ne di

Yor, bu işe? .. 
di - Canım .. Kabakçı, Turna Mehme
Y1i kardeşlikten si1kti, attı. Artık, yüz 

2.e gelmiyorTarmış. 
lin- Eh .. Kaba·kçı M~tafa, günün bi-

de Turnanın başını yer. 
. Aygır fınam yerinde doğrulup, az
gı:n bir deve gibi böbürlenerek: 
b -la Bu. gidişle, Kabakçı Mustafa, çok 
aş r yıyccek ... 

* r~rnelihisannda, Dizdar odasında ... 
S!lnlen aşağıda yazılı ocak ağaları: 

ıa.;- ~ldıanbaJJı - Kahveci oğlu Mus
a aga 
ı 4 Se ~b gbenın ustası - Kastamonulu 

2 
akçı Mustafa çavu§ 

6~ °:maatin ustası - İbiş 
ıs B?l~~n ustası - Arnavud Ali 

lı . Bölüğün ihtiyan - Kazancı Laz 
4.ı.acı l\ıt 
ıs ustafa 

ı~y Cemaatin Mütevellisi - Hacı Sü
rnan. 

!4 Ceınaatin mütevellisi - Mustafa 
% Cemaatin mütevellisi - Hacı Ya 

11~LBölüğün ustası - Arnavud Hacı 
·unea 

Oaab Oc aşı ve serturna - Ali çavuş 
ltahvak nıuhzuru ve ocak başçavuşu, 

ı o~i Mustafa 
burtıu C~rnaattn mütevellisi - Bay-

13 Stileyman. 
Unların b .. 

'ahıs d araınnda, saraya mensu uç 
A..v aha Vardı. 

tara adan bostanoııardan Deli Mus-

1\ı~aray hasekilerfınden Bağkladlfil Eci 

'S1rı 
!tor M:~ ınirahlll', DeH Eyüb oğlu 

Otu ed. 
~ll'nll'dukiarı yerde, vücudlarnm üst 
iat- ç~~ dhn dik.. suratları asrk .. kaş 
~l'sile ~· ara sıra, yumruklarınm 
lal'ıtıı daklarını siliyorlar .. parmak-
~r~ Uclarmı•·ı t~eybrrar.. Bı
bllltlard 

1 
buruyorlar.. el1erinde1d çu • 

~. a~ dertn denn nefesler çeke • 
ağ'ır konuşuyorlar. 

f 
Bu konuşma, evvela şöylece karma- Ağa, kaşlarımı çatım.ştı. Yumrukla-

kanşık devam ediyordu: rını, dizlerine dayamıştı. Ve, davula 
- Fransalular, (nizamı cedid)den vuran bir tokmak katılığı ile söze baş. 

ihanetin cezası 
çok memnun imişler. Çok şükür .. müs- lamışb. Nihayet bir gün, akşam ka- dılar ve bir katrr üzerine bindirdiler. 
lüman leşkerine, kendi libasımızı giy- - Böyle oturup da, uzaktan kerva- ranlığı basmazdan bir veya iki saat ev- Katırın etrafında yüzleri kapalı birçok 
dirdik. Artık, onlar da bizden oldu_laT-> na ürüyen köpekler misali, ltıfazenlik vel, genç fışiğın bahçeye girdiği görül. kadınlar yürüyorlardı. Ölümp mah • 
deyip gezer imişler. ( 1) etmekle olmaz ... Gayri bu işe bir dü ve anında konak sahibine haber u- kfun kadının yüzü kapalı değildi. Güzel 

- Dün Yenicamide, bizim kalafatçı nihayet vermek zamanı gelmiştir. Ne- la§tırıldı. Bu haberi alan çavuş. deli- ıve uzun saçları örülmüş, Türk kadın
Hacıya rastgeldim. Onun rivayetine tekim, buraya şu toplanmamızdan m u- kanlının bedeni kuvvetini ve çevikli- Jarı arasınd~ ~~~. ~lduğu veçhile, iki 
nazaran nizamı cedid için F ransadan rad da, bu iş içindir ... Evvela, şu ci- ğini, Türk, hıristiyan herkesin tevec. yanlarına, bır orgusu de arkasına sar. 
yüz çuval şapka celbed.iliyormuş. Bu - heti kavli karar edelim. Cümlemiz, it- cühünü kazanmış bir şahsiyet olduğu- kıtılmıştı. Üzerinde al kumaştan bir 
gün yarın, Akdenizden gelecek olan tifaka dahil miyiz?. nu bildiği için bunu gündüzün ya _ elbise, boynunda inci gerdanlığı, ku • 
posta gemisi, bu şapkaları getiriyor - Bütün sesler, deniz dalgası gibi gür- kalatmaktan sakındı, geceyi bekledi. laklarında elmas küpeleri vardı ve bü-
muş. ledi: İlk iş olarak delikanlının geri dönece- tün bunlar, esasen güzel olan, ikadınm 

- Ah, şu geminin geldiğinden, h(lbe- - Hay, haaay. ği yolları, iri yarı adamlarına tutturdu. güzelliğini ve sevimliliğini bir kat da. 
rimiz olsa. - Şu halde, hemen maksadın mü - Ge.nç aşık, kendisi için pusu kurul- ha arttırıyorlardı. 

- Ben de, başka türlü işittim .. $e - zakere5ine girişelim. muş olduğundan brhabf?.ı", akllıına hiç Fa'kat, bu esnada o kadar acınacak 
birdeki terzilerden üç yüz kişi, sarayı 25 bölüğün ihtiyarı, kazancı Laz Ha- bir korku gelmeksizin çıkıp giderken bir halde idi ki ağlayışlarını gören, 
hümayuna celbediliyormuş. Bir frenk cı Mustafa: yakalandı ve hapse atıldı. O gece ça - hıçkırıklarını işiten bütün halk, ken. 
terzisi tarafından, bunlara şapka yap- _ Maksad malfun. vuş, güzel karısını da tarassud altında disine karşı duydu~ları derin teessürü 
mak öğretiliyormuş. bulundurmuştu. belirtmekten kendiqerini a1amıyorilaı-

- Hayır, hayır .. bu rivayet doğru Sekbanbaşı: Ertesi günü kadıya müracaatla, karı dı. 
değil. Saraya celbedilen terziler, niza- - Maksad malfun amma.. ne gt1na, sının kendisine bir hıristiyanla ihanet Celladlar; kadını paşanın konağı ö .. 
mı cedid elbisesi dikmekle meşgul olu- icra edilecek?. etmiş olduğunu bildirdi ve her ikisinin nüne getirip de paşanın delikanlıya 
yorlar. Bunlardan biri, aziz ahbabım • 64 bölüi,ri.in ustası Arnavud Ali: (Şer'i şerif) e tevfikan oezalandırılma- yaptığı teklifi anlattıkları vakit, kadın 
dır. Sarayda görüp işittiklerini, gelir - Bre babam .. denizi görmeden pa- 1annı istedi. Ayni zamanda keyfiyeti kendisinin eski sevgilisi olan gencin ya 
bana haber verir .. . Hatta dün gene söy çn1an sı\rarız ... Ba'kalım, şey'hüislfun bizzat padişaha da arzederek taliine nına yaklaştırılmasını rica etti ve bu 
Jüyordu. cBostancıbaşı> Şakir beyin efendi ile Köse baba (2) bu işe ne ağlayıp sızlandı; bu işde hükümlerini isteği derhal yerine getirildi. Şüphe • 
libasını diktik, bitirdik. Şimdi, devlet- diyorlar?. diledi ve bu hükmün her iki şahıs hak siz kadının o anda duyduğu havf ve 
lu hünkara yapılacak nizamı cedid bin- Sekbanbaşı: kında ağır ve şedid olması için yal- heyecan çok büyüktü. Ağlamaktan, bir 
başısı için nadide bir çuha arıyoruz. > _ Uyuma, koca Arnavud ... Şey his- vardı. hayli müddet konuşmıya muktedir ola. 
diyordu. lam efendi hazretleri, dine diyanete Diğer taraftan birçok kimseler bu iki madı.. nihayet delikanlıyı adile çağır-

Bu karmakarışık konuşma esnasında, aykırı her husus ile mücadelete karar suçludan yana şefaatte bulunuyorlar- dı ve kendisine ta yüre'kten gelen bir 
birdenbire: vermiştir. dı. P•· sıe'bebden suçlularm hü'küm yalvarışla, Rumca olarak, Allah aşkına 

_ Yoldaşlar!. (Arkası var) giymeleri bir hafta kadar uzadı. kendi gençliklerine acımasını, kendi -
Dive, sert bir ses vükseldi. Herkesin Evv~· • 1<arısmı aşırı derecede seven sine yapınan din dı2ği.ştirme teklifini 

naza;larıı (sekbanbaŞı. Kahveci oğlu m Lftfıızenllk= Gevezellk. çavuşun bu se\•gisinin yerini şimdi de. kabul etmesini istedi. Bu suretle b irçok 
Mustafa ağa )nın yüzüne çevrildi. (2) Sadaret kaymakamı, Kö.5e Musa paşa. rin bir tiksinme almı.ş bulunduğundan yıllar bif'likte, saadet içinde yaşıyabi .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kendisini bu yohla yumuşatmak i~n kcekkrini anlat~ 

Maarif Vekilliğinden: 
ı - 2259 sayılı kanunun tatbikine daiı olan talimatnameye göre ilk okulların 

4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir Tarih kitabı yazılması 

müsabakaya konulmuştur. 
2 - Müsabaka müddeti 1 EylUl 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 Perşembe 

günü ~amı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 Perşembe günü 
akşamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu müsa -
bakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliğı kazanan kitab serisi üç yıl süre ile okullarda oku
tulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan 
kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müellifine verHe
ııin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus ol -
rnak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 _ Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve 
kağıdlann yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Veldlliği Neşriyat Mü -
dürlüğüne makbuz mukabi!inde vermeleri veya göndermeleri lazımdır. Kitaba 
.konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asıllannın yalnız bu nüshalardan 
birine ve yerlerine konulmus bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir ki -
tabla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul edil
diği takdirde eserlerini ilan edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü tasar
ruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir devre için terkettik
Jerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya 
tcendi mcs'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir uıt tarafından yapılaca
ğını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lfızımdır. 

7 - Kitablarda bulunması lazım geien !Pedagojik ve teknik vasıflan gösteren 
§artname ile noterlifle tasdik ettirilecek taahhüd s~n:cii fo~ülü Maarif Vekilli
ği Ne§I'iyat Müdürllığünden alınabilir. mektubla ıstıyenlerın altı kuruşluk pos-
ta polunu da birlikte göndermeleri lazımdır. c3487> c5836» 

Siyasal Bilgiler Okulu .Ka~l!~ Şartları 
Siyasal Bilgiler Okululu Dırektorlugunden 

Kayıd 25 Ağustosta başlar 23 Eylı'.llde biter ve yalnız Pazartesi, Perşembe 
günleri mesai saatlerinde yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler okulu, İstanbulda Yüksek 
Öğretmen okulu Direktörlükleridir. M;_ıracaat bir istida ile ve bu istidaya bailı 
c.şağıdaki -evrakla yapılır. 

ı _ Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus oüzdanı asılları. 
2 - 8 tane 4, 5 X 6 boyunda fotograf. 
3 - Aşı kAğıdı. 

İmtihanlar 25/9/939 Pazartesi günü saat 8,80 da b~lar, tafsillt müracaat yer-
lerinden alınabilir. (3672) (6117) 

Sıvas iskan Müdür tlğllnden ı 
ı - Kapalı zarf usulile münakasaya konulup talib zUhur clmiyen Hafik ka

uısındaı 100 €5çmen evi bu defa arttırma ve eksiltme kanununun kırkıncı mad
desine göre 1/ Ağustos/939 dan itibaren bir ay müddeile tômdid ve pazarlığa 
konmuştur. 

2 - Bedeli keşif 35484 liradır. Teminatı muv.akkate 2683/80 ıkuruştur. 
3 - !darl ve fenni şartnameler: Ankara İakAn Umum Müdürlüğü fen şube

sinden dstanbul Sıvas, Samsun, Kayseri, İsün iMüdü;rlüldsrine .müracaatıları. 
c600'h 

yapılan bütün tavassutları, yalvarışları Kadının bu aralık genç erkeğe ken
reddediyor, dinlemek istemiyordu. Bi- di dilile söylediği sözleri işiten Rum
lakis suçlular hakkında ölüm cezası lar, sonradan bize bunları anlatmış .. 
verilmesi ve bunun müftü ( 1 ) tarafın. ]ardı., 

dan da tasdik edilmiş bulunması için Güzel 'kadının acıklı nutku, takri'-
elinden geleni yapıy<1rdu. ben şu mealde idi: 

Nihayet hüküm günü gelip çattı ve - Merhamet et!.. Benim gibi za • 
bu iki güzel hakkında (ölüm) cezası vallı bir kadına acı!. Düşün ki kötü ta. 
verildi. fümizin merhametsiz eli karışmamış 

Bu büküm ilan edilince binlerce in - o~saydı biz şimdi birbirimizin olmuş 
san toplandı ve ceza şu şekilde tatbik yani evlenmiş bulunacaktık... Lanet 
edildi: olsun o hamama gittiğim meş'um gü-

Başta kadı, ata binmiş olarak, arka- ne!. Ben~m hayat ve mematım bu anda 
sında ikinci ve üçüncü derecedeki ka- senin elinde... Kalbini sertleştirme! .. 
dılar, mahkeme aza1an vesair rnahke- (ATkası var) 
me memurları, bir bölük yeniçeri ve ................................... " •...•.••.•••...•......•.•• 

mübasirler geliyordu. Bu heyet mah- ,. 

pesin ·önüne muvasalat eıd~nce genç. Bı·r doktorun gUnlUk 
çıkarıldı, elleri arkasına ~a~l~ndı, boy- · 

n\lna bir demir halka geçırıldi. Bu hal- notlarından 
ka bir zincire bağlanmış, zinciri de gü. 
zel giyinmiş yakışıklı iki cellad, iki 
ucundan tufunuş lbullunuyordu. Yeni- Kan işemek ••. 
çeri muhafızların bir klsmı suçlunun 
önünde, bir kısmı da a.rdınôa yürü -
yorlardı. Sayısız b1r halk kütlesi atla
ra ve arabalara binmiş ve bu suretle 
bu cölüm alayı»nı k~all:>alıhlaştırmış-

tı. 

Ölüm mahktımu delikanlı, hapisten 
çıkarıldığı vakit erkek .ve kadınla~?an 
acı bir feryad yükseltlı. Herkes böyle 
güzel bir gencin ölüme mahkfun edil
mesine acıyordu. Duydukları bu acı -
dan dolayıdır ki bu gence, din değişti
rerek Müslüman olmasını tavsiye ve 
bu takdiırde hayatının bağışlanması i
çin bizzat padişah hazret1erine istida 
edeceklerini vadettiler. 

Fakat bu zavallı genç, kendisine ya. 
ınlan bu teklifi şiddetle reddetti. 

Ö1ilrn dıa)dı Ça~ paş:aru;n konağı 
önünden geçerken paşa, bu gencin ne 
kadar yakışıklı bir adam oduğunu gö. 
rilnce, kendisine haber göndererek 
ceğer müslüman oluTsa hayatını kur
tarmanın çaresini bulacağım ve güzel 
kadını da kendisine n1kAhla verdlre • 
ceğini> söyletti. Fakat bu lnadcı genç, 
kendisinin hırlstiyan ana ve babadan 
gelmiş ve vaftiz edilmiş olduğunu, hı

Kan işemek her zaman ciddi bir has
talığı gOOteren muhlm arazdan sayılır. 

Kan l§emek pek muhtelif sebeblcrdcn 
ileri gelir. Bunların başında böbrek kan
seri gelir. Birdenbire başhyan bir kan 
l§emede hele yaşlı insanlarda mullaka 
kan.seri dlişlinmek lfı.zımdır. Gerek böb
rek kanseri ve gerekse mesane kanserl 
böyle b~ar. Şüphesiz diğer arazlar da 
yanıbaşında tezahür eder. Umumi zllf, 
kansızlık ve ahvali umumiycnln duşük
lüğü de lbu araza refakat ederse o zaman 
teşhisi kat'lleşir. Böbrek ve mesnne kan
serini teşhis için şüphesiz rontgen mua
yeneleri yapmak şarttır. Bundan başka 
idrar muayeneleri, mesanenin elektrikle 
tenvir edllerek tedkikl ve ldrarların han- ı 
gi böbrek tarafından geç olarıık süzfil.

1 
dUğü vesaire gibi thtlsa.sa müteallik ted
klkler de yapılınca o zaman kat'lleşcn 

te§hiş aiiratii bir müdahale! cerrahlye 
taldb etmelidir. Hakikaten bu gibi vak'a
lal'\1a ne kadar erken tefbls yapılırsa ve 
ne kadıır erken mildnhalei cerra.htye ve 
şua teda?isl tatbik edilirse muvaffa.kiyeı 
ve ştfa §ansı o kadar çoktur. Bir böbreğı 
alınıp da yıllarca gayet normal blr su-

rlstiyan olarak büyüdüğünü ve hıristi- • 
yan olarak öleceğini cevaben blldirdi. '--..._--b-ıat-,-_-0-..... - . .... -cuıanmın.----..... -..... -1~ 

Delikanlının bu Lc;ran üzerine, başka """.. "'""' •tAJ.. .,_ .... 

rette y~ıynn, i§lerlne, güçlerine devan 1 

eden pek ook kimseler tanırız. Bazan hn
ya.tta tek gözle nasıl muvaffak olunu
yorsa tek böbrekle de hayatı idame et- ( 
mek pekiUA mümkün olmaktadır. Yal ( 
nız muhtelif şekilde suiistlmallerden u
zak kalmak, sık sık 'hasta olmamak şart
tır. 

ık pulu JOll&malannl rica oder1m.. ADI tak-
bir mahpesten kadını da dışarı ç ar. d1rde tıteklerı mumbelea1z lWa.blllr. , 

~ ~, 
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I Bursavt -ı-r DUR idar~ . eden B Riva 
PlıakOlsDz ısinallin ~maceralan ' 

Yuaıı: 7.iya Şakir 

Nesne Mehmedin hilesi 
Yola düzüldük. ihk geceyi (Ahul• t 

yond) da, ertesi geceyi Kirmastlde ge
çirdik. Ertesi sabah, Susığırlık ovasın. 
da para aramak için hareket edecek. 
tik. . 

Tam arabaya bineceğimiz zaman bir 
jandarma zabiti geldi. Beni bir tarafa 
çekti. Aramızda, şu muhavere geçti: 

- Nereye gidiyorsunuz başçavuş?. 
- Mahrem bir vazife ile hareket e-

diyorum. Söylemekte mawrum. 
- Pek illa.. vazifeni söyleme. Fa -

kat, şunu bil ki, tehlikeli bir mıntaka
ya çıkıyorsun... Susığırltk ovasında, 

eşkiya çeteleri cirid oynuyor. Üzeri -
nizdeki rovolv<?rlerinizle üç tüfekten 
başka silah yok. Dikkat edin, tavşan 
gibi avlanırsınız haaa ... 

Dikkat edip de, ne yapacaktık .. Şa. 
yet bir çete ile karşılaşırsak, sanki mü 
dafaada mı bulunacaktık? .. 

Bütün 0 mıntakada muhtelif eşkiya Fakat.. en doğru sözü, Ahmed efen· ı -Mehmed-.. Sen bizi eşk.iyalara te-
çetelerinin karargahlar yaptığını.. hat di söyılüyor: • peleterek 'kendini kurtarmak için bu • 
ta, açıktan açığa kazanlar ke.ynattıkla. - Kurnaz ~rif.. bizi buralarda· ralara getirdin, değil mi?. Fakat emin 
nm cok iyi biliyorduk. mahsus ge7Xiiriyor ... Biliyor ki, nasıl ol.. Sen, bizden evvel beynine kurşu. 

Daha kısa bir müddet evvel, Bursa- olsa, bir eşkiya çetesi ile kar§ılaşaca - nu yiyeceksin ... 
daki depo taburlarından biri, bu eşki- ğız.. o zaman, eşkıyalara bağıracak. Va Bu sözler, derhal tesirini göster -
ya kalabalığını dağıtmaya gitmişti. Fa ziyeti, anlatacak. Bizim canlarımıza di ... Mehrned, sanki o kurşun kafa ta
kat, en küçük bir rnuvaffakiyet bile kıydırdıktan sonra, kendisi de onlara sını oyuyormuş gibi iztırab ile kıvra -
kazanamadan avdet etmişti. iltihak ederek kurtulacak. narak: 
~~l böyle ike~, b~_zin;, ~edl tabanca Ahmed efendinin söylediği sözler, i- - Aman erendim .. öyle ise, döne • 

ve uç karra martın tüfeği ıle Susığırhk ki gündenberi benim de zihnimden ge lim. 

~~'ası.~d~ c_ev~a; ~~~~ay~ ..... !~emiz, çiyordu. Fakat arkadaşların manevi - Dedi. 

dı~~ud~ sız e ı ı en ~a r şey yatını kırmamak için, sükut ediyor • - E, paralar? ... 
egı 1• dum. - Bursa da, efendim. 
Fakat biz, paralan meydana çıkar • _ Demek, yalan söyledin. 

mak için bu deliliği de bilyük bir man- Evvela, Ahmed efendiyi tasdik et -
nuniyetle kabul etmiştik... Buna bi _ tim. Sonra, başımı inzihat neferlerine 
naen, büyük bir teve'kkül ile, arabala- çevirerek, büyük bir ciddiyetle şu em-
ra bindik. ri verdim: 

(Ya, nasib .. ) diye, yola çıktık. Nes- - Çocuklar!.. Etrafa dikkat edin. 
ne Mehmedin gösterdiği istikamette, Şayet, eşkiyaya benzer bir adam gö -
ilerlemeğe başladık. zünüze çarparsa, o adamdan evvel, 

Mevsim, yazdı. Ova, bir oohennem Nesne Mehmedin üzerine ateş edin. 
gibi sıcaktı. Dedim. 

Eşkiya korkusundan, herkes b1r kö. Ve sonra, Nesne Mehınede doğru i · 
şeye sinmişti. Meydanda insan değil, Jerliyerek :iılAve ettim: 

- Ne yapayım, efendim, .. 
Artık, Bursaya dönmekten başka ça. 

re kalmamıştı. 
Allah, içimizden birine.. ve yahud 

hepimize acımı.ştı. Hergün, bir kaç köy 
basan ve buralardan kuş uçurmıyan 

eşkıya çeteleri, bizim burada dolaştı

ğımız müd<let, sanki derin bir gaflet 
uykusuna yatmışlardı. 

(Arkası var) 
yolunu şaşırmış bir karga görmek hl • ============================== 

le=~~?fi~~J:i.ıa:~~:·~-~ ~ 
rıl fırıl dönüyor. Kulakla.nnı etrafa 1 2 8 ' 0 6 7 8 9 10 A k R d n ara a yosu 
'dikmiş .. büyük bir dikkatle her tarafı 
ainliyor. Ve, gizli bir telAş ile: 

- Evet, efendim.. galiba, yaklaştık. 
Dakikalar, saatler geçiyor.. araba • 

lar, semasından ateş yağan, taşların -
dan ve topraklarından alev fışkıran o
vada dönüp dolaşıyoruz. 

Atlar, yorgun. Arabacılarda suratlar 
askın. Hararetten, susuzluktan, bulut 
gibi i; .. erimize yürüyen sine'k hücum -
qarından biz de- bitkin bir haldeyiz. 

- Mehmed!.. Bu dolaşma, daha ıne 
kadar devam edecek? .. 
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SOLDAN SAÖA Te YUKARD.\. AŞAÔI: 

DALGA UZUNLUliU 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

!" .A.Q. 19,74 m. 15195 Kc&. 20 KW. 
T.A.P. 11,70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw. 

PERŞEMBE 10/ 8/ 39 

12.30: ~am. 12.35: Türk müziğl: 1 -
Snlim bey - Hicaz peşrevi. 2 - LeylA. na -
mm - Hicaz şarkı: Zıwkl sevda duymadım. 
s - SalMıabt.ln Pınar • Hicaz şarkı: LeylA 
gibi hıçkırsa. 4 - ......... - Klarnet ta.kslml 
5 - SalMıattJ.n Pınar - Hicaz şarkı: Sızla ~ 

yan kal.b1ml sev. 6 - m . Selim - ŞehnU 

Ağustos l O 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
1 - Hastabakıcı hemşire yetijtirmek üzere Ankarada M. M. Vekfileti tarafın. 

dan cOrdu bastabakıcı heqireler okulu• açılmıştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur olup 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 ıeneiik mecburl hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa· 
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi t*kk!.illet kendi· 
lerlne açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbasi.arı tamamr n okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan başlamak 
Qzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu zaman dahi iaşe, giy
dirme ve bannd1rma orduya aid olacaktır. 

fS.- Okul 15/EylUl/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şı:trtları şunlardır: 
A - Türkiye cümhuriyeti tetıaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve duru.mu her iklimde vazife görmcğe müsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev· 
raka bağlamak I!zımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacaktır.> 
E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü • 

ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.• 
F - Evli veya nişanlı bulurıınamak ccvvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müSbet evrak keza 
eklenecektir.• 

G - Sıhht sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebcblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec· 
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebi er dışında 
okuldan tıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüciname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okuh imtihansız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakile.r M. M 

V. Shh. İş Dairesine. diğer vilayet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazadakiler 
Kaymakamlara takdim edecekler ve bu yol üe M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak
tır. Müracaatların 25/Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Taiiblerin \uıbul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfed~ceklerl yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacak.lan 
dilekçede bunu tasrih edeceklerilir. ~1016, c3559» 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okulların 

4 üncü ve 5 inci sınıflan için iki ciltten müteşekkil bir aritmetik kitabı yazılma5' 
müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 Eyltil 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 PPrşembe 
günü akşamı bitmek ürere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 Perşembe günt1 
a~amma kadar bir dilekçe ile Maarif V~killiğine mfiracaat ederek bu müsa • 
bakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir nwnara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitab serisi üç yıl süre ile okullarda oku· 
tulacak ve müellüine her yıl için biner lira telif hakkı veril<?cektir. İkinci çıkan 
kitab serisini yazana bir defaya m.&hsus olmak zere birincinin müellifine verile· 
nin bir yıllığı, üçüncü, nördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defaya mahsus ol • 
mak üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve 
kfiğıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Ve'ldlliği Neşriyat Mil -
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lAzımdır. Kitaba 
konulacak resim, şekil. grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu nüshalardan 
birine ve yerlerine konulmuş bulunması kafidir. Müsabakaya basılmış bir ki .. 
ta:bla girenler de kitabın üç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser mUsveddelerile birlikte, eserleri kabul edil· 
diği takdirde eserlerini ilan edilen telif hak11n mukabilinde ve her türlü tasar• 
ruf lıakkmdan vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir devre için terkettik-
Jerini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashilılerinin kendileri veya 
kendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lfizımdtr· 

7 - Kitab1arda bulunması lazım gelen pedagojik ve teknik vasıflan gösteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhild senedi formlilil Maarif Vekilli
ği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. mektubla istiyenlerin altı kuruşluk pos· 

Mehmed, yine etrafına ~z gezdirl • 
yor: 

1 - Kefillik. 
2 - Acınmak • Fakat. 

şarkı: Bir nevctvana dil müpteıAdır. 7 - ta polunu da birlikte göndermeleri l!zımdır. (3488) (3837) 
. ... ..... - şehnaz Longa. ıs: Memleket saa.t. ------------------------------~ 

- Vallahi bilmem, efendim ... Gali
ba, yolu şaşırdım. O, top ağaçlan bir 
türlü göremiyorum. 

Fakat, bu sözleri söylerken dikkat 
ediyorum. Mütemadiyen etrafı araştı

ran Nesne Mehmedin göı.ılerinde, top 
ağaçları aramadan ziyade, meçhul bir 
kuvvetten meded uman te1AŞlı bir ifa. 
de var. 

Bir aralık, arabacılar Adeta isyan e
Oiyorlar: 

- Daha, nice yeri dolaşacağız. Bari 
<iuralım da hayvanlara yem kestire -
lirn. 

Diyorlar. 
I rabadan iniyoruz. Nesne Mehme -

ai, 'iç tüfekli inzibat neferinin muha -
fa, •ına terkecliyoruz. Ben, Ahmed e
fer , Halim bey, Bahaettin efendi, 
bi• ":ı.r-afa çekiliyoruz. Vaziyeti müza. 
kc ·e girişiyoruz. 

V im bey: 
Bu herif yalan söylüyor. Bizi, boş 

~·e dolaştırıyor. 
T ''ôr ... 
- l lim beye, hak veriyorum. 
T' thaettin efendi, ayni fikri beyan 

ediyor ... Tabii, o da haklı. 

S - Kendini !eda etmefe A.made - Knya -
lardakl büyük oyuklar. 

fi - Ufuklar - Süt veran eti yenen hay -
vanlıır. 

& - Eşya. 

6 - Evlenmemif. 
7 - Tamamlle - Nehl lMılkası. 
8 - Su kenarlarında Jetifen uzun a~aç -

A:f. 
9 - Kiraya vermek. 
ıo - Bir meyva - YQL 

Geçen bulmacanın halWJDmif fddl: 
SOLDAN SAÖA: 

1 - Kasabalı - M. 
2 - Adamakıllı. 
S - Sarih - A. 
4 - AmJjııne - M. 
5 - Bahane - M. 
8 - Ak - Ne kndar. 
7 - Lı - B - Araba. 
8 - iı - Adamak. 
9 - La. - Abani. 

10 - Mı - Merakib. .............................................................. 
ErtuGrul Sadi Tek 

Baır'ce 

Şenyol • Çıoardiblnde 

DIDIŞELIM 
•voıl-.. il 8 perde 

Yarııı gece Beıiktq • Ye· 
ııibahq~c!e • Halide 

Plfkia lftiraJdle • FATOŞ 

ô.ya.n, ajans ve meteoroloJl ha.berierl. 13.15-
14· Müzik (Karışık p.rcwam - Pl.) 19: Prog· 
mm. 19.05: Müzik (Operetler - FU 19.30: 

Türk müziği (Fasıl hey6t1.) 20.15: Konuşma 
(Ziraat saatt.> 20.30: Memleket saa.t O.yan, 
ajans ve mMıeorol.'ojl ha.berleri. 20.50: Türt 
müziği: 1 - •.. .....• - İsfaha.n peşrevi. 2 ...:... 

Zeki Arıl.f - İsfa.han şarkı: OOnlfimü canana 
verdim. 3 - Dede - hrta.han .şanla: ~ık o • 
lalı. 4 - zeki - Uşşak şarkı: Bir g!ln gele -

cebin dtye. 5 - Ka.nun1 Necmi - Uşşak şar 
kı : Sevdim aldattın beni. 6 - Hicaz türkü: 
El! gö-zlerlne kur.ban oldu.,~. 7 - Lem! -

Bayaıtla.rabe.n faXkı: Baknsız hüsnün güven
me ft.nma.. 8 - Sadettin Ka.ynak - Ba.ya.tl -
arabnn şarkı: ömriimiln neşem geçti.. 9 -
Sadettin KlL)'lllak • Ba.yatiarııhan şankı: Daı 

lan bf;> kıı.r aldı. 10 - •••..•••• - Muhayyer 
kilrdl türkü: Kız pınar başında. 21.30: Ko -
nuşma. <İktlsad saa.tl.> Zl .46: Neşeli plak -
lar - R. 21.50: Müzik (Bir solist - Pl.) 22: 

Müzik CKüçtrıc Orkestra - Şef: Necib At -
kın.) ı - Oanglbergel" • Aşk çanla.n. 2 -
Adolf Onınow - Betlln Viyana vatM. 8 -
Becıce - Berenad. ( - Fı1ıtz Recktenwald -
Gıinzingde Cpa1pur1.) 5 __,, Raclunnnlnott -

PreUid. 6 - Oangll>ergor - Küçilık 110.t lçJzı 
konser parçası. 7 - a>ıve BoıWewics • Ga· 
vot. 8 - Brahms - Macar dansı No. 17. 2!ı 
Son ajam tha:b&rleri, zirn&t, esham, tahvi .. 
lfı.t, kamb!ıyo - nukut borsası Ctla.t.) 28.110t 
Müzl.k CQazba.nıd - Pl) 33.56 - 24: Yarııık.1 
ırogram. 

inhisarlar lstanbul 
Başmttdflrlüğünden 

15/ Ağustos/939 tarihinden itibaren 50 santimetrelik bin Şİieleri perakende 
olarak 16 ve 62 santimetrelik salon biraları da 20 kuruşa satılacaktır. 14/Ağıı'" 
tos/939 günü akşamı ellerinde eski fiatlı bira bulunan bayiler mevcud miktal'11 
gösterir bir beyannameyi en yakın inhısu sat~ depolarına vermeleri ilAn olU' 
nur. (6120) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
1 - Kurumumuz tecrübe ıhayvanları için ~ğıda yazılı 6 kalem yeınU~ 

maddeler ikapalt zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 25/8/939 1ıarihine müsadif Cuma günü saat 11 de Rektörlük binasırıd• 
mü~l ko~oiı tanhndan ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ve miktarlan hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Teklif mektu'blan ihaleden bir ~at evveline kadar komisyon refslfğl.lle 

verilmelidir. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyıe:n.lcrin Enstitü pıılte 
Müdürlüğüne müracaatları. (3682) (6619) 

Cinsi Miktarı Muhammen fiyatı 
Arpa 37200 kilo 5,6 
Kuruyoııca 16500 • 8 
Kuruot 40500 • 5 
Yulaf 3000 • 6.5 
Buğday 500 • 6,6 
Sam:ı:ı 12000 • L 

Tutarı 

2046 
1820 
2025 
"195 

32,5 



BUGON 

l
'KUMl\AllAS\NA 
PAll~ATAN 
KOCOKEL 

SON POSTA 

·yA~N 
CEK DEFTElllHE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIR 

TÔRK(Y 
rs 

f>ANKASI 

lOrkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
AKTİI'' 

5 - Ağustos - 1939 Vaziyeti 

M.164.917,95 
17.665.692,-

1.461.892,55 

403.931,02 

12.741.252,48 

1.014,57 

2.909.874,58 

168.748.663,00 

17.228.027,-

131.~47,0l 

43.656.564,97 
7 .637.655,70 

7.831.000,-
16.693,17 

7.808.722,-

Lira 

43.292.502,50 

493.931,02 

16.662.141,GS 

Sermaye: 
bıtiyat Ak~. 
Adı Te tevb.11.de A 
Hurud 

Teda't'fildeJd Banknotlar : 
Deruhde edllen ev:'f.lu natdlye 
Kanunun IS - 8 1Dc1 maddeleri 
ne tevfttan hubl• waıınctu 

Tlk1 1.ed17at 
Deruhde ed1Jmı "1'Ül natdl79 
bat11'911 
ltarfllıtı tama.men altın olarak 
llbeten ted&Ttlle nsedllm 
Reeaton• mutablll Ubeten \edL 
T&lecl. 

firk lbaa Mnclmta ı 
141.520..536,- Döris taahhticbta : 

Altına \ah?W t&bll d6T11ler 
Dtter d6naa.r ,. aw•t!J &:11ı1nl 
batıyelert 

lSl.065.297,01 11111atellf a 

15.756.41U7 
4.500.000,-

15.998.7~.4'1 

419.573.773.41 

4.217.134,25 
6.000.000,-

158.748.563,-

17.228.027,-

!141.520.536,-

1e.-000.ooo,-

69.000.000,-

1.727,52 

S6.!ır.l.569,98 

Yekb' 
......... 

............__ 1Temmm1938 tarihinden ltibarenı 
--------- lakonto haddi % 4 Altm üzerin• % 3 

Lir ı 
15.000.000,-

10.217.134,26 

229.520.536,-

33.100.770,Ga 

36.806.»7~0 
95.373.03 .. 98 

419.&73.7'nlı'1 

~~~\Tas İskan Mftdürlüğiinden: 
~ al>aiı Ye konulan iş: 
a~a Zcll'f ın .. d . 

Sermayedar aranıyor 
~ett: ~lldak.i Ve Su detınin temdidile münakasaya konulan vilAyetimizin Hafik 
l'ııt: 1tıın de 

23 
on Posta gazetesinin 23, 26, 29 Haziran ve 2 Temmuz, Ulus ga -

~atın t'\'i eksilt ' 2~ Haziran ve 3, 8 Temmuz tarihlerinde ilAn edilen 100 göç _ 

ııa~~~n 40 cırnesıne i~ale günü olan 1/8/1939 da talib çıkmadığından 2490 sayılı 
1ia çııtarXıa~de.sıne tevfikan 1/8/939 gününden itibaNn bir ay müddetle 

ıgı ılan olunur. c~990> 

Mühim kazano temin edebile
cek olan bir &ınat keşif işine ser
mayelerlle iştirak etmek ısteyen-

lerln Taksimde, Cnmhurlyet cad
desinde 17- S numaralı dClkkAnda 
Bay Şamil Yoncaya mtlraoaatlarL 

Gayri menkul aatıı ilinı 
Adapazarı icra Memurluğundan: 

Sayla 1:; 

Bir borcun temini tahsili içın 931 yılında birinci derecede ipotek edilmiş olan 
Adapazan tapusunun Kfınunusanı ve Temmuz 928 tarih ve 195-11 numarasında 
Bayram oğlu Abdülaziz namında kayıdh Dağdibi köyü hududu dahilinde Veli 
oğlu dağı mevkiinde şarkan muhacir Hasan ve Himmet çayırlnrı, garban göl ~ayır-

ian ve sahibi sened tarlası, şimalen sahıbi sened; cenuben me§athk ile çevrili her 
biri 919 metre murabbaı miktarı 10 lira muhammen değerli 20 dönüm olarak 
müseccel tarla ve ayni tarih ve 196-12 numarada kayıdlı şarkan Dede tarlası ba
şındaki kuru dere, garben dörtyol ağzı Can başında zarif tarlası ve göl kcnan ta
riki sırası ile Kayıkbaşı, iimalen Kayıkbaşındaki dere mecrası ile sırttaki tarla
lık başında sağdaki dereye kadar aHimcli farika mezkur tarla olan sınır, cenu-

ben yol ile çevrili her biri 919 metre murabbaı miktarı 10 lira muhammen değerli 
170 dönüm koruyu havi 300 dönöm olarak knyıdlı tarla ve tapunun ayni tarih ve 
197-13 numarasında mukayyed Alçak me vkiinde (bundan evvelki 196-12 sayılı 

tarlanın mevkii mişelik yanıdır) şarkan Domuzalanı tarlalığı, garben tarikiam, 
şimalcn göl, cc:nuben sahıbi sened tarlası ıle çevrili her biri 919 metre murabbaı 
miktarı 15 lir.a muhammen değerli 41 dönüm olarak kayıdlı tarla ve ayni tarih 

ve 198-14 numarada mukayyed Çiftlikyanı mcvkiinde, şarkan sahibi sened tar -
lası. garben tarikiam; şimalen tarikifım, cenuben sahibi sened tarlası ile çevrili 
her birı 919 metre murabbaı 10 lira muhammen değerli 250 dönüm olarak kayıdlı 
tarla ve tapunun ayni tarih ve 199-15 nu m.arasında mukayyed Alçak mevkide 
§arkan Aşçiyan Takfur veresesi, ıgarben göl, şhnalen ve cenuben sahibi sened 
tarlası ile çevrili her biri 919 metre murabbaı 15 lira muhammen .değerli 7 dönüm 

olarak tapuda kayıdlı tarla ve ayni tarih ve 200-16 numarada mukayyed Bararna 
mcvkıinde şarkan tarikiam, garben ve şimalcn ve cenubcn sahibi sened tarlası ile 
çevrili her },1ri 919 metre murabbaı mıktan 10 lira muhammen değerli 34 dönüm 
olarak kayıdh tarla ve tapunun ayni tarih ve 201-17 numarasında mukayyed şar
kan gol; garben Zarıf tarlası, şimalcn ~öl, cenuben Şeytan Mustafa tarlası ile 
çevrili her biri 919 metre murabbaı mıktarı 15 lira muhammen degerli Domuz
alanı mcvkilnde vaki 5 donum olarak kayıdlı tarla ve ayni tarih ve 202-18 nu ~ 
nıarada· mukayyed Domuzalanı mevkimde şarkan Karabüyet deresi, garben göJ, 

§irnalen Osman zevcesi Hafıta tarlası, cenuben Hacı Karabet tarlası ile çevrili 
her biri 919 metre murabbaı miktarı 15 lırn muhammen d ğerli 18 dönüm clnrak 
kayıdlı tarla ve ayni tarih ve 203-19 numarada mukayyed Porsuk bayırı m0vkiin
de şarkan Porsukbayın eteği ve Ohannes tarlası, garbcn tarikiam. şirnnlen Dede
oğlu Ali, oenu'ben Hacı Sıragan ta.rlası i_~e .. çevrili her biri 919 metre murabbı 
~ktarı 15 lira muhanunen değl?rlı 11 donum olarak kayıdlı tarla ve ayni tarih 
ve 204-20 numarada kayıdlı Karabüğet deresi mevkiinde şark.an cadde ve Por
sukbayırı eteği ve muhacirler açması ve Ali çayırı ve tarlası; garben çiftlik ve 

diğer tarlaS1, şimalen çiftlik korusu, cen ub.en yol ve Parnukoğlu Osman ve Pa _ 
p .. zoğlu Kirkor ve Sarıoğlu Matak ve Kıptıyan açmaları ve Maldiriklioğlu O -
hannes ve Hacı BaJram otlu Abdullah ve Papas kırması ile çevrıli her biri 919 
metre murabbaı miktan 15 lira muhammen değcrlı tapuda 1000 dönüm olarak 
kayıdlı tarla (bu tarlanın gündoğu tarafından haritada işareti mahsusa ile gös
terilen bir kısım tarla aharin işgali altında bulunması ve mülkiyeti ihtilaflı ol
ması .scbebile bu tarladan o kısım tefrik edilecektir. Yapılan mesahaya göre 1000 
döntim çıkmamaktadır.) Tapunun ayni tarih ve ayni tarih ve 205-21 numarada 
ınukayyed :küçük Dornuzalanı mcvkiinde şarkan Tekeoğlu Nuri, garben Şeytan 

Mustafa, şimaleı:n Yakub, cenuben Osman tarlaları ile çevrili her bir 919 metre mu· 
rabbaı miktarı 16 lira muhammen değerli 5 dönüm olarak kayıdlı tarla ve ayni 
tarih ve 206-22 numarada kayıdlı Domuınlanı mevkiinde şarkan Tekcotlu Nuri, 
garban Şeytan Mustafa, ~imalen Yakub. cenuben Osman tarlaları jle çevrili 
her bir 919 metre murabbaı miktan 15 lira muhammen değerli 6 dönüm olarak 
kayıdlı tarla ve ayni tarih ve 207-23 numarada mukayy-ed Domuzalanı mevki
inde ş.ıırkan ve garban sahibı sened tarlaları, şimalen göl, cenuben Karabüyct 
deresi ile çevrili beher 919 metre murabbaı miktarı 15 lira muhammen değerli 
18 dönüm olarak kayıdlı nısıf tarla ve ayni tarih ve 208-24 numarada mukay-

yed Domuzalanı mevkiinde şarkan Şeytan Mustafa, garban Mustafa Bay tarla
sı, şimalen gö}, cenuben dere He çevrili her bir 919 M. M. miktarı 15 lira değerli 
6 dönüm kayıdlı nısıf tarla ve ayni tarih ve 209-25 numarada kayıdlı Dom~ala
rn mevkiinde şarkan Hayta oğlu Mustafa tarlası, garban tarikiam şirnalen ve 
cenuben sıralık ile çevrili her bir 919 M. M. miktarı 15 lira değerli 2 buçuk dönüm 
olarak kayıdlı nısıf tarla ve ayni tarıh ve 210-26 No. da kayıdlı şarkan yol, gar
ban ve şirnnlen sahibi sened tarlası cenuben Keleş oğlu Mustafa tarlası ile çev
rili her bir 919 M. M. miktarı 15 lira değerli Domuzalanı mevkiindc humus his
şcli tarla 26 EyKil 939 tarihine raslıynn Salı :günü saat 10-11 de Adapazarı icra 
dairesinde açık artırma suretilc satılacaktır. , 

Sa1ış ~artnamelere bağlı haritaya islinad ettirilecek ve mezkur harita muci

bince yerler bilmesaha tefrik olunarak alanlara teslim edilecektir. İşbu satışa 
aid şartnameler 16-9-939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için icra dai
resinde açıktır. 

Tayin edilen zamanda 3 defa bağrıldıktan sonra artırma bedeli gayri menkul
lerin muhammen loyınctlerinin % 75 şini bulmadığı takdirde ıen son artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid edilecek ve 15 in
ci gün yani 11-10-939 tarihine raslıyan Çarşamba günü ıayni saat ve mahalde 
fkinci artırması yapılacaktır. 

İkinci artırmada dahi verilen bedel muhammen değerin % 75 şini bulmazsa 
2280 sayılı kanun mucibince satış tecil olunacaktır. 

İpotek sahibi alacaklarla diğer aUkadarlann gayri menkul üzerindeki hakla
rını hususile faiz ve masrafa dair olan iddia1annı evrakı müsbitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri aksi takdirde haklan tapu sicillinden anlaşıl
madtkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve satı~ bedelinin 
peşin bulunduğu ve icabında icra dairesi tarafından alana 7 günü geçmemek 

ilzere mehil verlleceği ve gayri menkul kendisine ihnle edilen kimse derh~ya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karannın f~sholunacağı ve kendisin
d'Cll evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa 
razı olursa ona ve o da razı olmaz veya bulunmazsa dairece hemen 15 .gün müd
detle artırmaya çıkarılarak en çok artırana ihale edilerek aradaki farkın ve 
bütün zararlarlıa % 5 hesabile tahakkuk ettirilecek faizin tazmin ettirilc-·eği ve 
daha faila izahat almak istiyenlerin bu babdaki şartnameyi tetkik etmeleri ilan 
olunur. 8-8939 Adapzarı icra memunı 

Ankara Ytlksek Ziraat Enstltflsil 
Rektörlüğttnden : 

1 - Kurumumuz için F.izumlu olan aşağıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem 
makine yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 25/8/939 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Rektörlük binasında 

müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

8 - Muhanunen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Daha fazlıa izahat ve parasız şarlname almak istiyenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. c368lıt c6114> 
Cinsi Miktar Fi atı Tutan Teminat 

Benzin 
M.azot 
Kalın :makine Yalı 

Gres yajı 

350 teneke 
500 > 

16 • 
l • 

317,5 
212,5 
346 

440 

llll,2ö 
1062,50 

51,75 
4,40 kUI'Uf 

167,25 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE SOGUKALGINLIGI, ROMATİZMA, NEVRALJİ, KIRIKLIK 
ve bütün ağrıları derhal keser. icabında günde 3 kaşe 'alınabilir • 

.... """'· . ' J • 
1 

• •• '' • • • • :? .... ~· \. . • • ' ' . f . . \ . ' ;. ' ' . ı : • . . ":;ıİ.' ·~ ', ' ı J . . • ~ • 

1 

'' A 
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POPULAR PORTRE 
·" BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

exe am. 

6 25 
llra 

"KODAK VERIKROM" 28o'Film ile , 

8 pozdan 8 gOzel resim 

.Bütün K O O AK satıcılarından arayınız. 

ve ya şu adrese muracaat ediniz. 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbu• 

lıtanbul E. elediyeai ilanları 

PARLAK Saçlar ..... 

Yaaın göstedol ırl)'9AI etbnda, .,.rıak va yumutak .-çlardan 

daha cazip bir ..., yoktvr. 
BI• eır CJl•118 briyantini eOrUnu:r, eaçlarınıa parlar ve dana 
aengln bit r...-.k alu Kumr•t aaçl•r fazle kumral. ve •'v•h 
eaçıar fee ıa.:ııa elyeh gö<UnUr Bunda" made, GIBBS brl
pntU'N aaQlehR•CJ lcuvvetıanclırlr ve blribtrln• ~apı•tırmea 

Onuro •amıoı - netle koku•u dehi •izi cezbedecektir 
Yaronden ıtlbaren daimi •alıcınızdan CJ 1 B B 9 brlv-ntınJ 
letaylnl:a. 

1 
ilk Senelik 

teminat kira 

18.00 

13,50 
45,00 

240,0() Şehzadebaşında Tramvay caddesinde Dam.ad İbrahim paşa 
Sebili. 

180,00 Fatih Malta çar§ısı Eftalzade sebili. 
600,00 Mahmudpaşa hamamı. 

37,50 ~00,00 Şehir Tiyatrosu gardrop ve büh. 
Muhammen 

bedeli 
89,25 1190,00 Cihangir yangın yerinde ~ M2 arsa sat~ 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı ~ler ayn ayrı a

çık arttırmıya konulmuştur. İhale 21/8/939 Pazartesi günü saat 1,4 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelM Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Talihlerin ilk teminat, makbuz veya mektublan ile ihale günü mu-

MEVSiMININ 
GUZELLIBINDEN 

BiR~ 
BiSIKLETILE I 

~-~· ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (5936) 91 &A8lAM,EH ZARiF VE EN RAHAT BıSll<LETTll 

~ 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan Do9 
markalı ve 2153 numaralı taksı otomobili Taksimde Elmadağ caddesinde 111 nu
maralı Artin ustanın tamirhanesinde 11/8/939 Cuma i\inü saat 11 de açık arttır-
ma ile satılacağı ilau olunur. (6121) 

SAÇ EKSİRİ 

• 

ıoen 
Saçları besler, köklerini kuvvet• 
lendirir, dökülmesini önler, ke

peklerini giderir. 

lNGİLİZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

AVRUPANIN !N MÜHİM 
iKTİSADİ VE SANAİ 

Sl;~GİLl;QİNOl;;N DiP 
SONBAHAR _.,.._ 

•• 

IEIR(j 1 

1939 
17 - 23 EvLÜ&. 

K.A.M Ü LLER VES'!1 

ISTANBUL-GALATA .Mınertalfan. 

P.K.1090 - TELı 40090 

KZAMiN 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlıırda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~ 

AB!!B..... Elektrikci ıyor 
Sııntral veya Elektrik Fabrikalaruı'da çalışmış tecrnbeli ve teroihan Bobl· 
ner bir elektrikçiye acele ibtiyaQ vardır. 'J'allblerln Oalat~da Çinlll Rıbtıııl 

Han civarında Muradiye hanının 5 inci katında Fethiye Şirketine 

mnracaatları. ~e1-m1••------"'~ 

Satı ık Otomobil 
938 Forcl modeli Avrupa karoserili: 
Fabrika ve müesseselere REKLAM 
ve mııl taşımak için elverişli Te 
çok az kullanılmış bir otomobil 
ncele satılıktır. Müracaat: Mar
puççular Büyük Ahud Efendiban 

numara 4 

ti Kiralık • Satılık 
MENBA SUYU DEPOSU 

Büyükada P"a.lamut da.t Rtiım 
üzerin.de 7 No. lu Nikola. Katırcıollu -
nun Menlba. suları deposu, blnuı, 1ıe • 
slsatı 700 dama.cana, 2 araba ve bay -
vo.nları, motörlü 20 tonluk w yelkenli 
tekne. Oöımek isteyenlerin mth'a.ca.t
ları. Sa:hibtnin ihtiyarlılı dolayıaile 
terki san•at edeceğinden eatıllk "feyo. 
kiralıktır. 

Genç ve Almanca bilen bir 

MAKiNE MÜHENDiSi 
aranıyor. lsteklllerin, adi etınlerde 
saat 11 den 1 1·2 kadar Kumba· 
racı Yokuşu 16 Mnbendiı Abdur-
rahman Ömer'e mnraoaat etmeleri 

İl" n Tarif em iz 
Tek Bfltun n.ntıııı> ·························· 

Birinci .ahile 400 lıurııl 
l kinci •ahile aso • 
Oçüncil •ahile 200 • 
Dörtlüncii •ahile 100 • 
iç sahifeler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddeı urtuıcll 
fazlaca miktarda illn yaptırac,.. 
lar ayrıca tenzilatlı tarifeıniıdeJ' 
istifade edeceklerdir. Tam, y~ 
ve çeyrek sayfa il!nlar için aff' 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarııı-
aid i§ler için iU adres müra~' 
edilmelidir: 

tıAncılık Kollektil ti)J'ktll 
Ka.bramamad• &.n 

Allan caddesi 

Son Posta Mnthauı 

Neıriyat Müdürü: Selim Rcıgı'P B~ 
.. TTrn t s. Ragıp EME~~, r .ıalll 

SADU"LER: A. Ekrem UŞ~ 


