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·Milli Şef Başvekil ve 
Vekillerle beraber bugün 

Edirnege lıareket edecekler 
Mareşal ve kumandanlar Edirnede tezahüratla karşılandılar 

Danzig Milletler Cemiyeti 
komiserini çağırtarak 

tekliflerini bildirdi 

Kahraman cııkerlera~ manevra ıaho,uıa giderlerken 

Edirne, Millf Şefi 
karşı amıya hazırlanıyor 
Evvelki gün .Ankaradpn şehrimize Kurmay Asbaşkanı General Asım 

geldığini haber verdiğimiz Genel Kur- Gündüz, İstanbul Kumandanı O~ • 
ınay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, ral Halis Bıyıktay, Koııgeneral Salih 
dün sabah saat 1 O da otomobille Edir- Omlırtak da bulunmakta idi. 
neye hareket etmiştir. Bundan başka emekli generalleri -

Mareşaltn refakatlerinde, Genel (Devamı 11 inci sayfada). 

lstanbulda bu sabahtan 
itibaren mefruz seferberlik 

ilan edilmiş bulunuyor 
Her vatandaş hava taarruzu tecrübesi esnasında 
en yakın sığınağa koşmak mecburiyetindedir, 

şehirde 400 sıGınak tesbit edildi 

Tecrübelerin uzun sereceği şayiaları halkı fazla ekmek afmıya 
sevketti, dun akşam fırınlarda ekmek kalmadı 

-···-
ismet lnönü, dün 
Başvekille görüştü, 

Yunan Hariciye 
Müsteşarını kabul etti 

Millt Şef İsmet İnönü dün öğle
. ye kadar Florya deniz kö§künde 

istirahat buyurmuılar, hiçbir tara
fa çıkmarnl§lardır. Öğle üzeri, feh
rirnize gelen Baıveki.l Dr. Refik 
Saydam Floryaya giderek, Millt 
Şefe arzı tazimat eylemiştir. 

Milli Şef, Başvekl!ı uzun :nı.id
det nezdlermde alıkoymuşlardır. 
Akşam 18,30 a kad~ köşkte kalan 
İsmet İnön:ı geç vakit Halkalıya 
doğru bir gezinti yapmışlardır. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Türk donanmasının 
yeni deslroyerlerine 

adları kondu 
İngiliz tezgahlarına sipariş redilen 

dört destroyerin in.şaatı devam etmek 
tedir. Destroyerlerimi:ı e adları kon • 
mu~r. Milli Şef İsmet İnönünün tas
viblerinden geçen dört harb gemimi • 
zin adlan (İnayet), (Nürnune), (Sul. 
tanhisar), (Demirhisar) dır. 

Gemilerin 2 sene sonra teselllimleri 
kararlaşmıştı.r. Dört deniz sübayımız 
yakında gemilerin inşaatını taki'b et
mek üzere Londraya gideceklerdir. Sü 
baylarımız iki sene sonra gemileri~ 
beraber memleketimize dönecekler • 
dir. 

Almanyadan dönen komiser 
Lebistanla temaslarına başladı 
Lehistanda da Danzig icin iki 

' teklif hazırlandığı söyleniyor 
Alman - ltalyan Hariciye Nazırlarının mülakab 
ltalyanın harbi istememesi yüzünden neticesiz kalmış 
Londra, 14 (Hususi) - Milletler Ce- .-.llllJ!llll--.~ 

miyetinin Danzıgdekı yüksek komiseri 
Burkhardın, geıı;en hafta Berhtesgadende 
Bitler ile görüşmüş olduğu teeyyüd et
mektedir. 

Berlin hükumeti taratından yapılan 

~avet üzerine Berhtesgadene gitmi!1 olan 
Burkhard, hareketinaen evveJ Londra, 
Paris ve Varşova hükfunetlerini vazıyet-ı 
ten haberdar etmiştir. 

Halen Danzıge dönmüş bulunan Burk
har<l, Bitler ile mülfıkatı hakkında beya
natta bulunmaktan istinkôf etmiştir. 

Mumaileyh derhai ayan reisi Greiser 
ile Polonya umumi komisen Şodaskkiyi 
kabul ederek kendilerine Berhtesgaden· 
de yatığı görüşmeler hakkında izahat 
vermiştir. 

Bu görüşmelerm mahiyeti hakkında 

hiçbir şey öğrenilememiştır. 
c.Associated Press• in muhabirine gö

re Hitler, Danzig meselesinin halli için, .

1 
Varşova hükfımetine tevdi edilmek üze- Danzigdeki Mi1!et1er Cemiyeti komiseri 

(Devamı 11 inci sayfada) B1ırkhar!t 

.-- Mihver devletlerinin talebi ile :;:-=ı 
L Macaristanda musadere edilen kitab 

Almanya niçin harbi 
göze alamaz? 

Macar profesör : " Şimdiye kadar Berlinin ümidi 
yıldırım harbinde idi: Türkiyenin .. su~~ ce~hesine 

iltihakı ile bu ümıd de suya duştu! ,, dıyor 

Alm.an 1ıa.z:iRuine hayli torlu.ya m alo lan Zigfrid ha.ttındc.n bir görünüş 
~Yazısı 7 nci sayfanın 4 ve 5 inci sütunlarında) 
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• 

Kesimli Jlla.Jrale: ~ Taarruza mukabele meselesi= r 5 .... ·------------------------------------------------- ----1 ,~ ozun kısası 

Sözle kurulan 
Yeni bir Avrupa ·. 

"'--Yazan: Muhittin Blrpn _.J 

V enedikte, serbest meslekler 

konfederasyonunun fevkalade 

bir içtimaında Almanya propaganda na
zırı Dr. Göbels bir nutuk söylemiş; Al
man istihbarat bilTosunun etrafa yaydığı 
bu nutukta, Alınan nazırıt Almanya ile 
İtalya arasındaki münasebetlerden l'ZUn 
uzadıya bahsettikten ve bugünkü siyaset 
birliğinin, günlük menfaatler icabatmın 
hududu içinde kalan bir şey olmayıp bu
nun üstünde daha yüksek ideallere mü
teveccih bir medeniyet hareketi olduğu
nu izah eyledikten sonra. ortaya yeni 
bazı sözler atıyor. 

Diyor ki: 

Yalan makinesi 

... lf. -

A merikalılar insan denen yalan 
makinesine yalan söyletmem~k 

çaresini ,bulm~lar •• keşfettikleri bir ma
kine sayesinde bir adamın doğru veya
hud yalan söylediğini derhal tesbit edi
yorlarml§. 

Bu y~mi keşif henüz fazla taammüm 
etmemiş. Amen"lrnn polisleri tecrübeler 
yapıyorlar, billıassa maznunların doğru 

mu, yoksa yalan mı söylediklerini bu 
nevicad makine ile anlamaya çalış•yor

larmış. 

Makine yüzde yüz rnüsbet netice ve
rirse herhalde taammüm edecektir. Ya
hud da yüzde yüz müsbet netice ver
mesi yüzünden taammüm edemiyecektir. cAvrupa bugün fevkalade ağır bi!' 

buhranın önünde bulunuyor. Bu buhTan, 
ancak bütün milletlerm hayat menfaat
lerinin tanzimi y~lile iıalıedilebilir. Bu 
buhran bu halde devam ettikçe, bir suıh
ten bahsetmek manasızlıktan başka b.ir 
şey olamaz. Buhranı halletme« demek 
tc, sulhü ihlal etmek değil, onu kurmak 
demektir. Bu buhran, ancak kesip atıcı, 

radikal tedbirlerle halle<li1ebilir. Libe
ralizm ihtilali ancak bir nevi insan züm
resine hürriyet vermişii. Yirminci asrın 
ilıtilfili ise milletlere hürriyet verecek
tir. On dokuzuncu asrın ihtilaline Fran
sız ruhunun haklın oluşu bir tesadüf de
lildir. Zamanımızın ihtilalinin neticesi 
de, ne :faşist İtalya ve ne de nasyonal 
sosyalist Almanya deği!, belki de yepye
ni bir Avrupa olacaktır-> 

- Ayni sebeb hem taammümüne, hem 
Eski Yunanistanda Demostenin rakiblerinden ibiri umumi Hayatta hergün beklenmedik bir vak'a ile kard".-ırız, bir 

"~ de taammüm etmemesine nasıl amil ola-
bir meydanda, binlerce ~inin önünde· onun aJeyhinde at~ taarruza uğrar1z, böyle zamanlarda duyduğumuz ilk hJS bu bilir? 

b. t k ~ ı · · h k · k b 1 d taarruza hemen mukabele etmek arzusudur. Fakat di\.kat saçan ır nu u suy emıştı, er es miıtea ı top antı a De- Diyeceksiniz. Ben de ayni suali kendi 
mosten'in cevab vermesini bekliyordu. Fakat Dernosten sus- ediniz. Bu mukabele etmek arzusu bizi ekseriya yanlış isti- kendime sordum ve cevabını gene ken .. 

kamete sevkeder. Böyle vaziyetlerde her feyden evvel dü-
tu, dostları, tanıdıkları merak edip sebebini sordular: dimden aldım. 

şünecPğimiz şey mütearrızın mukabeleye değer olup olma. 
- Cevab verseydim onun kıymetini artırml§ olurdum, d ğ d B Taaınmürnüne sebeb olabilir. Çünkü 

dedi
·. ı ı ır. undan sonra da mukabelenin §ek.it dü§iinülmeH, herkes karşısındakinin doğru söyleyip 

en iyi zamanı seçilmelidir. 
~===~~-=~~::o::::::ı===-=-=====-==========:::::::::===-~--=====:=::::ıı-=====--==:::s::ıı-===-=== söylemediğini anlamak ister.. fakat iş 

:~ı::~.:~~~c:.~:~r:.ilecek neticı' 

Arnavud Kral ve 
Kraliçesinin geni 
ikametgahları 

1 
/'-...................................... --.,: I Köpegvl gllzilnden Bir yalan makinesi almaık istiyorsunuz 

H 
değil mi, yalan makineleı·i satan bir ma• erg Un hır fıkra . : Şa11taja ğazaya gittiniz .• tezgahtar, bir d'Olabdan 

Nutkun son fıkralarına göre milletle
re hürriyet verecek olan bu yeni hare
keti Almanya ile İtalya, yani elele v~r
miş olan nasyonal sosyalizm ile fa§izm 
yapaca'klardır. Bu iki içtimai mezheb, 
bu gayeyi kendilerine ıborç edinmişler

dir. Onu tahakkuk ettirecekler, bir nevi 
sakin ve tedrid ihtilal ile Avrupanm 
yepyeni bir Avrupa olmasını temin eyli
yeceltlerdir. 

* Avrupada ıböyle bir şeye ihtiyaç var 
mı? Kendi kendimize böyle bir sualin ifa .. 
cbna bUe hacet yoktur. Bugünkil mede
niyetin en eski evi olan Avrupayı, mil
letlerin hak, hürriyet ve istiklalleri üze-

ı 

rin~ kurul~ bir niz~m il:e. techiz etmek, Sabık Arnavud Kralı Ahmed Zogu 
üstünde dort yil'Z mılyon ınsan yaşayan K 1. J ald" .1 bi likte Fr d 
b f · d · ra ıçe er ın ı a c ansa a 

u arz parçasının re an ve saa etı nann- u da bu .. dü;:;.n .... ·· k ·· kte t 
na, kendi kendisini günden güne müb- versay gor 6"'"'~uz oş o u -

,_. t h" tt" b' racaktrr. rem ıuır surete ısse ıren ır zaruret- B kX .. "-- D 1 M to ..:ı-
. B "~ d uf k b" .. h b"l u "'lAoeı e a aye şa su ~n • 

tır. u noıua a a ır şup eye ı e rn&- kt dir K ti 35 b" İn T li 
hal l Bilh b . 1 'b" .. me e . ıyme ın gı ız ra. 

o amaz. assa, ız er gı ı, yeryu- 12 . fi od h l"f t k 
ZÜ d b .. "k h k ' · t d 1 .. t sıdır. mısa r ası, mu te ı ya a n e uyu a ımıye ava an gu - . 

ks·zı .J k d" 1 · . b h 1 . odaları ve her odanın ayn bırer banyo me ı n sın en ı ev erının a çe erı- d . . _....:ı 
. ta . . . . al ·11 tl b aıresı Vd.l"'ır. 

nı nı.ım ıçın ç ışan mı 'C er, u pren- M b"l h "'-·}~dedi Eks 
si · d · · ı. ·· .:~ı- t li 1 o ı yası anKu C1 r. er mo.. 
pı, me enıyetm en 'lJUYUA eme o a. bil al d b d n bu t d . y arı a un an evve1 şa o a 

rak telfıkki ederler. oturan Vindsör Düşesi tarafından ye -
Bunun için, Dr. Göbelsin bu sözlerini nilenmiştir. 

memnuniyetle karşılaınamoya imkan Ahmed Zogu, burada daimt şekil -
yoktur. Bunların yegane kusurları bun- de oturmak isterse senede 2 bin İngi. 
dan bir sene evvel söylenecek yerde b:t- }iz lirası kadar kira verecektir. Kiltüb 
gün söylenmeleridir. Eğer, nasyonal oos- hane odasında sabık Kralın T.iranda
yalizm ile faşizm clele verip hak ve ada- lö. sarayından gettrdiğj Napolyonun 
let üzerine istinad eden yeni bir Avru- milkel1ef bir heykeli vardır. 
panın kurulması ihtiyacını hiç olmazsa Kral Zogu, Hitler'in kendisine dil • 
bundan bir sene evvel söylemiş ve mil- ğün hediyesi olarak yolladığı. otomo • 
letlere hürriyet ve istıkJal temin edecek bille gezmektedir. 
yeni bir nizaınm büyük prensiplerini o 
zaman ortaya atmış olsalardı, elbet, et
rafta kendilerini dikkatle ve samimiyet
le dinliyecek daha çok .kulak bulurlardı. 
Halbuki, san bir sene içinde bir takım 

Meşhur bir tenisçinin 
heykeli hazırlanıyor 

! . . . 
ı
• 

Gördünüz mü? 
Bir papaz, bir ressama, kiliseye as

mak için bi1f melek TE:tmi ısına1'~a

ml§tı. Re.ssam reS?ni y..:ptı, papazı gör
dü. Resmi beğenmişti. Fakat dikkatle 
bqkmca bir nokta nazarı dikkatim 
celbetti. Meleğin ayaklaıuı.da ayak
kablar vardı. Papaz. 

- Olmamış, dedi, meleğin ayakla.. 
rında ayakkab!ar var, siz §imdiye ka
dar hiç ayakkabh melek gördünüz 

""? 1 mu. : 
ı Ressam sordu: ! 
\ - Ya siz, §imdiye Jı-...adar ayakkaJn. i 
! sız beni gördünüz mıi? ~ 

~-----------------J Ana Kraliçenin 
Uçurduğu balon 
Ama. siyasi de(Jill 

çıkardığı makineyi uzatıyor: 
Uğrayan kadın - Yalan makinelerinin en son siste-

' 

midir? 
Bu aralık makine bağınyor: 
- Yalan, benden daha son sistem o

lanlar mevcuddur. 
Tezgahtar ·kızarıyor, siz gülüyorsunm; 

tezgahtar ellerini uğuşturuyor: 
- Gerçi son sistem. değildir amma. 

.çok rnütekfunildir. En sağlam mal2em.e 
ile yapılmıştır. 

Yalan maıkinesi gene dile geliyor: 
- Bu da yalan, benden daha çok mü

tekamil olanlar vardır. Beni yapmak için 
lruUandıklan malzeme de pek sağlam 

sayılmaz. 

Tabii oradan çıkıyorsunuz, başka ma
ğazalara u&rruyor, en nihayet bir yalan 
makinesi alıyor, kolunuzun altına sıkıt-

1 tırıyor, sokağa çıkıyo::-sunuz. Bir tanıdr-
İngiliz asilzadelerinden bir kadınlğınız yanınızdan geçiyor, o sizi görüyor, 

polise müracaat ederek ild yaşlarında- siz de görmemezlikten gelip geçeceksiniz. 
ki Afzas cinsi köpeğinin öldürüleceği - Yahu ne dalgınlık. az kalsın beni 
t.ehdidile kendisine şantaj yapıldığın - görmüyordun. 
dan şikayet etmiştir. Bu köpek, öir Özür diliyorsunuz: 
parkta gezdirilirken çalınmış, sahibi - Göremedim. 
olan madam da mü~ surette hasta- Yalan makinesi kolunuzun altından 
lanmıştı. Günün birinde evine t.elefon bığırıyor: 
edilmiş, ismini verınlyen bir adam ken - Yalan g-Ordü de görmemezliğe geldi 
disile bir kahvede konuşmak istediği. Makineyi bırakacak kadar hiddetlen! 
ni söylemiştiT. Kadm tarif edilen ye. yorsunuz amma, parasını henüz vermi§"' 
re g1Itmiş, ıı:neçhUl adamla göıilşmüş sinizdir. Mahcub bir vaziyette tanıdığı 
Adam da: :nızın yanından ayrılıyorsunuz.. öteberi 

cYa bana 1 O İngiliz lirası verirsin alacaksınızdır, fakat hiçbir şey alama 
veyahud da köpeğinin öllisünü görür- mak mecburiyetinde knhyorsunuz. Çüu.. 
sün!> demiş. Zavallı kadın parayı ver kü kasab; size: 
miş ve sevgili köpekciğine kaVU§IllUŞ- - Kıvırcık vereyim! 
tur· Dediği zaman, makine: 

- Bütün bu etler keçidir, dükkanda 
Bir senede 116 iV soyan bir dirhem kıvırcık yok! 

/zır sız Diye bağırmıştır. 
İngilterede 15 ay zarfında t 16 ev Çünkü bakkal size: 

soyan yaman b'ir İngil1z hırsızı, muh- - Halis Urfa yağı! 
telif şehi'I'lerin polie idarelerini gün _ Dediği zaman, makine: 
lercc uğ:raştı.rdıkfan sonra. hırsızlılk - Kuyrukla mahluttur. 
yapmak üze.re girdiği bir evin kedisi- Diye hakikati meydana vurmuştur. 
nin miyavlamakta olduğunu göıilp de Eve elinizde yalnız yalan makinenJz 
Jşine sekte vurmasın diye hayvanı. e- olduğu halde dönüyoısunuz. Karınız: 
vtn penceresit)(Jen d~anya atarken - Nerede kaldın, merak ettim! 
görülerek yakala:n.mış, ~ tutulduğu Diye karşılayınca; makine hemen Y"'" 
Esseks şehrinde 21 ay ağır hapse mah lanı doğrultuyor: 
kôm edilmiştir. (Devamı 10 uncu sayfada) 

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

hadiseler oldu. Bu hadiseler, tek baş!l Fransızların meşhur kadın tenis şam 
verilmiş kararlarla bir takım hududların piyon1armdan SO.zan Langlen'in ha • 
ortadan kalkmasını, bir takım hududla- tırasını tebcil etmek maksadile, Au • 
rın genişlemesini, diğer bir takımlarının teut'ta Roland Garros stadında bir 
ya hiç kalmamasını, yahud da daralması- heykeli dikilecektir. Bunwı içi·n açı • 
nı icab etti. Bunların bir kısmının haksız lan teberrü listesine her taraftan kü
olmadığını kabul etsek bile, bu işlerin çük büyük miktarda hediye1er yağ • 
cereyan tarzı gene. yirminci asra kendi maktadır. Heykel gelecek seneye ka. partide mütead~d balonlar uçurmuş, 
rengini verecek olan ha!<, hürriyet ve is- dar bitecek ve ilkbaharda açılış mera- İngiltere ana kraliçesi Mari, geçen- ve orada bulwıanların sürekli alkış -

TAKViM 

tiklal devrinin ruhile telif edilebilir bir simi yapılacaktır. lerde Londrada yapılan bir garden - larile karşılanmıştır. 
mahiyette değildi. Fak&t, sade hadiseler ~====================:=;;:;;::::::;=;;;;;;;;;;;;;;;::;;;::;;;;:;;:;:;;;;;:;::=::;::=:::;:;;=====ı::"" 
değil, arada söylenmiş elan sözler de, me- 1 S T E R 1 N A N, I S T E R 1 N A N M A 1 
scla, Dr. Göbelsin bugünkü sözlerlle a-

Bir dostumuz enlr..ttı: 
c- Kenöimi bir mütehassıs doktora mu:ı.y•me ettirmek 

lüzumu hasıl oldu. Telefonla sordum, muayene saat ikide 
başlıyormuş ve ayrıca randevu almaya lüzu.:n yokmuş. 

cSaat birde gittim. elime bir sıra numarası verdiler, bak
tun 21, salon da hıncahmç dolu, anlamak ıstedim. Sıram sa
~ı beşe coğru gelecekmiş, orada hıncahınç dvlu salonda, si
gara dumanı araSJnda beklemektense bir smemaya gitmt>yi 

müreccah buldum. Saat beşe doğru geri döndilğüm zaman 
sıramın geJmesine daha iki kişi vardı, fakat salon gene ayııi 
<lerecede dolu idi. Numara ktığıdlarından anladım ki mua
yene edilecek o!anların sayısı 37 y1 bulmuş. 

Zihnen küçük biı hesab yaptım, muayene zamanı 2 ile 6 
arasındadır ve bu müddet zarfında 37 kişinın derdine çare 
aranacaktır, basit bir taksim ameliyesi yapalım: Adam başı
na altı buçuk dakika düşer.-> 

henktar değildi. Bizzat, Dr. Göbels, Al
manyanın fikir Führeri, bir aralık, bun
dan böyle Avrupanın kalbinin Berlinde 
olacağını iftiharla ilan etmiştir. Daha 
sonraları, .bilhassa, Çeko-Slovakyanın ı 
son vu1cuat arasında gerek nasyonal sos
yalizm, gerek f aştzm ideallerine hizmet 
eden mabtuat, ortaya öyle sözler attılar 
ki bunları, bilhassa bizim gibi Almanya. 
dan hak ve adalet söz1eri gelmesini bek- ~ 1 S T E R 1 N A N, İ S T E R 1 N A N M A 1 

(Devamı 14 Gncü sayfada) !'------------------------------------
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TELGRAF ·HABERLERi 
Japonlar Çinde yer yer 1 :ln.gillz - Japon 

gerginli ti 

Sayfa 3 

Yazan· Selim Ra~ı> Em~ bozguna Uğrayorlar Bir Japon murahhası: 
" lngilizleri yola geti

receğiz ,, diyor Mevzilerinden tard edilen Japon askerleri dağınık 
bir halde harb gemilerine iltica ediyorlar, Çinliler 

üç şehri daha istirdad ettiler, Japon kuvvetleri 
arasında sari hastalıklar çıkh 

Balıkesir, (Busu.si) - Şehrimize bal- D anzig Nazi ıcfi Förster ta~a -
lı Dursunbey kazasının Osmaniye kö- . -

1 ·· d b" t"c''"'"nde kısa bir fından Lehi.stana karşı soy e-yun e ır yangın ne ı ....,.. 

Tokyo, 14 (A.A.) - Tientsin askeri 
makamlarının Tokyodaki görüşmelere 

iştirak eden başmümessili General Muto, 
tayyare ile Tientsine hareket etmiştir. 

müddet zarfında 58 ev :zahireleri ile bır- nen ateşli nutuktan sonra Alınan ordusu 
ilkte yanmıştır. Açık;a kalan köylülere başkwnand~:ıı Gen~al ~rauşiş ~iman 
Kızılay tarafından 60 çadır, muhtelif gı- harb san.ayıı. amel~sıne hı~ben_ ~1 -
yecek eşyası ilk yardım olarak ta 200 li- dorfta lbır hıtabe ırad ettı. Muteak1ben 
ra gönder~iştir. Alınan ve İtalyan hlfl'iciye nazırlan 

Salzburgda buluştular. Bir harbin patla
ması bakunmdan son derece buhranlı sa
yılan haftalar içinde Mihver devletleri
nin ibraz ettikleri bu faaliyet gözden 
kaçmıyacak kadar mühimdir. Bundan şu
na hükmedebiliriz ki Danzig meselesi, 
bütün vahameti ile ehenuniyetini mu -
hafaza etmektedir. Filvaki Danı.ig Na7l 
şefinin nutkunda fazla delile lüzum gös
termiyen ibir polemilt edası vardır. Ken
disi, vakayie karşı mes'ul bir mevkide 
bulunmadığı için de nihayet söyledikle -
rine bir partizanın hararetli llkırdıla -
nnd-an başka bir mahiyet te atfolunmı -
yabilir. Fakat Förster, Her Hitlerin ya
kınlarındandır. Henışiresi tarafından bü
yütülmüştür. Alınan devlet reisinin iti -
madını haizdir. Ve her zaman, kolaylıkla 
kendisine takarrıib ed-ebilir. İlk bakışta 
büyük bir ehemmiyeti haiz olamıyacağı 
sanılan .bu lakırdılar işte böyle bir adam 
tarafından ve Her Bitlerle yaptığı bir 
mülakatı rnüteakib söylenmiştir. Demek 
ki mühim olduklannda şüphe yoktvr. 
Fakat, son zamanda Danzig Nazilerinin, 
serbest şehri Almanyaya ilhak için vücu-

Hong-Kong, 14 (A.A.) - Cheldai a- muvaffak olmUJlardır. General Muto, hareket etmeden evvel 100 b" ç k ·ııı 
fansı bildiriyor: ŞimaU Çinde Hopei eya. Chung-King, 14 (A.A.) - Chekiai a- gazetecilere beyanatta bulunarak demiş- ın e mı 
(etinde Yuan-Ting nehrinin sulan kabar- ja.n.sı bildiriyor: Shansinin cenubu şarki- tir kl: mahı·yette bı·r toplantı 
ması üzerine Japon kıta'lan geri Çfkile- sinde bulunan Çin kuvvetleri düşman - İngiltere hattı hareketini ne zaman 
ftk bazı noktalarda toplanmakta iseler mevzilerine karşı umumi bir taarruza değiştirirse, o zaman. yeniden Tokyoya "' J pi 
de Çin !kuvvetleri tarafından takib edil- geçmişlerdir. Süngü. süngüye 3 saat de- döneceğim. Tientsin vaziyetinin inkişaf a 1 
mektedirler. vam eden bir çarpıpnadan sonra Japon- edeceğini ü.mid ediyoruz. İngiltereyi is- Prağ 14 (A,A,) - Havas muhabiri 
• Söylendiğine göre Japonlar, 800 kiıt lar .sahada bir90k ölü bırakarak geri çe- ter istemez fikfrlerlni değiştirmeye icbar bildiriyor: 
telefat vermişlerdir. İki büyük cephane- ldlınişlerdir. ederek doğru yola getireceğiz. 'Bu Pazar günü, 100 bin kadar Çek, 
Uk tahrib edilmiştir. Cenubi Çinde Çin Japon kıt'8hm araanrla sari hastalık Bir ingiliz konısolosanesl hücuma himaye idaresi arazisile Südet mınta -
kıt'aları Koongnonda bulunan J aponlaıı Chung-King, 14 (A.A.) - Chekiai a- uğradı kası arasındaki hududda tariht Çek 
mevzilerinden tardctmektedirler. Japon- ja.nm. bildiriyor: Havaların pek sıcak git- Çunking 14 (AA.) - Reuter ajansı merkezinden birini teşkil eden Domaz-
lar, dağınık bir halde harb gemilerine il- mesi yüzünden Japon kıta'ları arasında muhabiri bildiriyor: liceyi ziyaret etm~tir. 
tica etmektedirler. bir sari hastalık bq ıöstermiştir. Hasta- Birçok Japonun da iştirak ettiği bir Bu toplantıda bir nutuk söyliyen 

Diğer cihetten Yangtze nehrinin cenu- lan m~ul bir semte taşıyan katarlar, Çin halk kütlesi, ellerinde sopalar ve Çek halkçı partisi şeflerinden papaz 
bunda tahaşşüd eden 15.000 Çin askeri birbirini taklb etmektedır. kılı11arla Çefudaki fn'-liz konsolosa., Stasek bu tezahürün milll mahiyetini 
birkaç gündenberi Mongham ile Taihu Japonlar, kadı-olan yenilemekte ve nesine hücum etmişler ve bütiln cam- teb::ırüz ettirmiş ve söil~rini şöyle bi
arasında bulunan dUıman kıta'larına ta- Çine takviye ık.ıta'lan göndermekte çok ]arı ~ırmL1!ardJr. ttngfliz makamları tirmiştir; 
arruz ederek üç iehri istirdad etmeğe m~kültt çekmektedirler. .Tapon makamları nezdinde hadiseyi «Çek memleketimiı.e hiçbir zaman 

.)iddetle protesto etmiştir. ihanet etmiyeceğiz. Ve aziz Çek mem 
leketimizi son nefesimize kadar seve-
ceğiz.> . v 

Halk cyernin ediyoruz• diye bagır • 

m~tır_:_. ---------

Bir günde üç müthiş 
tren kazası 

Turkiye - Suriye 
toprak anlaşması 

Milletler Cemiyetinde 
Amerikada, lngilterede ve Romanyada vukua gelen Cenevre 14 (A.A-) _Fransa hari. 

İn gİ lt8r8 Hariciye de ~tirilmek istenen harekete mukabil 

1 
.. • sözle iktifa olunması, şimdilik bu harekc-

Nazır I elçimiz e gorUşlU ~in tehir olunmak istediğini gösteriyo:. 
kazalar neticesinde 32 kişi Öldü, yÜze yakın İnsan yaralı ciye naZLn &ne, Türkiye ile Suriye a

rasındaki toprak meselesini kat'i ola. 
rak halleden 23 Haz!ran tanhli an -
!aşmanın metnin& Millet~r Cemiyetine 
tevdi eylemiştir. 

lhtimal, bu tehiri istiyen, bizzat Her 
~ndra 14 (~.A.t - Lord H~lıfa~s Hitlerin kendisi olmuştur. Aksi takdir -

bugun Yorksehıreden Londraya donmuş de Försterin nutuk söylemekle iktifa et
ve Türkiy~ hüyuk,elçisin• ~a~ul .~tmiş\~:-. miyerek taraftarlarile beraber hareket~ 
Lord Halifaks, Londrada ıkı gun k:! a- geçmesi beklenirdi. Buna mukabil Alman 

· Nevyork 14 - &uthern Pactme> vannda büyük bir kamyon kazası ol. 
stırat katarının yoldan çılanası neti • muştur. 9 kişi ölmüş ve 30 kişi yara
cesinde asgari 19 kişi ölmüş ve 60 ki- lanmıştır. Ameleyi gaz fabrikasına gö 

,fiden fazla yaralanmıştır. türmekte olan fabrikanın kamyonu dev 
Treni terkib eden 18 vagondan üçü rilmiştir. Şoför tevkif olunmuştur. 

yoldan çılanıştır. Vagon Restoran Hum 
boldt nehrine yuvarlanmıştır. Çek Yahudileri lzmirden 

caktır. başkumandanının sözlerınde daha vakur Macar Hariciye Nazırı M dl d t ·b-:--- ., bir eda vardır. General (Brauşiş) e göre 
Ura 1 a ren lr ÇOCUQUR Her Hitler hiç bir zaman hafif bir ha -

Kaza gece vukubulmuştur. Yolcu • 
ların büyük bir kısmı yatmış bulun • 
makta idiler. 

Alman yaya g·ıd"ı" Of ayağım kopardı reketle Al~an kanının akmasına sebt?b 
J Lüleburgaz (Hususi) - Bugün sa- olrnıyacaktır. Müteakiben de şunları ilA-

a yrlldı far Berlin 14 (A.A.) - H.avas muha - at 2 de Muradlıdan Seyidler istasyo - ve etmiştir: 

İngilterede 
. . . birinin hususi bir membadan öğren - nuna hareket eden yolcu katarı yo - cŞayed Führerlrniz (Hıtler) bir gün 

İ~tr, 1~ (A.~~ - Çe~ ~usevılerıni diğine göre, Macar Hariciye Nazırı lun 192.800 kilometresinde Lülebur - bizden son kozumuzu oynamamızı istiye-

Londra, 14 (A.A. - Yeraltı treni 
bütün süratil€ giderken yoldan çılanış 
ve iki vagon ateş almıştır. Birçoğu a • 
ğır olmak üzere 20 yaralı varciır· 

h!.mılen bırkaç gundcnberı lımanımızda Kont Csaky, Alman dahiliye nazırının gazın Çiftlik köyünden 15 yaşlarında cek olursa, o vakit emin olabiliriz ki bun
b~lunmakta olan Panam:ı ban?ıralı Pa- hususi bir davetine icabet ederek bu - İdris oğlu Muhsin isminde bir çocu - dan başka yapılabilece..'lt bir şey kalma -
rıta vapuru, bugil.n saat 13 te Iımanımız- gün Münih civarında Telgernsee'ye ğa çarparak bacağını koparmUjtır. mıştır ve harb, milletimizin bakası için 
dan hareket etm1ştir. Vapurun nereye 1 . t' T d h 1 d aralı hastane- bir zaruret olmuştur. . . • . ge mış ır. ren er a urmuş ve y • 
gıdeceği belli değ1ldir. k ld 1 t Şayed bu sözleri hakikatin bir ifadesi Romanya da 

Bükreş 14 (A.A.) - Pictoria'da ev
'.Velki gece bir trenin yoldan çıkması 

Mısır kabinesi istifa etti 
neticesinde 13 kişi ölmüştür. Kahire, 14 (A.A.) - Kral, Muham
Varşovada miithit bir kamyon ka7.8sı med Mahmud Paşa kabinesinin istifasını 
Varşova 14 (A.A.) - Dün Lodz ef.- kabul etmiftir. 

Milli Sef -
- i. 

Milli Şef dlln Flnryada ~aşvıtlc.il t7e Hari.dy'! Vekili bir arad.1 

(BQ.§taraf\ 1 inci çcıyftıdaJ rtmize gelmiş olan Başvekil, Dr. Refik 
Reisicümhurun bugün manevra .saha- Saydam. ljaydarpaşa istasyonunda şeh

llna hareketleri beklenmektedir. Riya.sa- rimizde bulunan Vekit!er, Parti Genel 
tlcüm.hur treni tamamen hazır vaziyette Sekreteri, Parti İstanbul müfettişi, 1stan
.Sirkeci garında emir beklemektedir. E- bul V u..: M k K d E · t . awsı, er ez uman anı, mnıye 
ilXıir alır almaz Floryaya hareket edecek, ' . .. _ _ _ _ . 
tfilli Şef trene buradan rakib olacaklar- _Dırektoru, Denfzyollan Muduru ve dığer 
~- Kendilerine maiyetleri erkanı ve ,birçok zevat tarafın'dan karşılanmıştır. 
;\rekiller refakat edeceklerdi.r. Başvekil. doğruca Perapalasa gitmiş, 

İstanbul, 14 (A.A.) - Reisıcümhur fs· ad b" -dd t ·sıı h • tt"kt 
illet İnönü, İstanbulu hususi surette zi- or a ır mu e 1 ra a. e 1 en sonra, 

t." .. et d y h . . .. t B Milli Şefi ziyaret etm,k üzere otomobil"" e en unan ancıye mus eşan • 
aVrud'-' Fl d k b 1 b 1 le Floryaya hareket eylemiştir. ıa1 orya a a u uyurmuş ar-

dır. Başvekil ve Veklller Heyeti azaları 
Başvekil bugün manevra saha&ma hareket ede-

Dün sabah ekspresle Ankaradan şeh- ceklerdir. 

O • d I ye a ırı mış ır· Louvres m zesrn en ça man --- olarak e.le alınacak olur ve Her Hitlerin 
tabloyu bir genç ressam A'manya - ltalya hududunda hareketıerinde ne derece müteennt bir 

1. "dd ti" f t 1 insan olduğu düşünülü:r~ önümüzde'!t.l getirip tes ım etti şı e 1 ır ma ar günlerin harbden ziyade sulh imktınlan-
Paris, 14 (A.A.) - Bogus1avsk\ ismin- Roma, 14 (A.A.) - Yukar! DaJ'da şid- nı taşımasına intizar eyliyebiliriz. 

detli bir fıxtın3 büküm sürmektedir. Mil-de genç bir Parisii ressam, öğleden sonra, Esasen sulh cephesinfn günden güne 
koltuğunda bir paket ile, adliye s:ırayına nakalat inkıtaa uğramış, mühım zarar- kuvvet bulması, terazirıfn kefesini daha 
gitmiş ve getirdiği tablonun 11 Huziran- lar olmuştur. Brenner deıniryolu, büyük ziyade bu ikinci taraf lehine imale edf
da Louvre.s müzesınden çalman \Vatteau- toprak yığınları ile kapalı bulunmakta- yor. Ciano - Ribentrop mül!katı da. 
nun meşhur cLakayb tablosu olduğunu dır. mümkündür ki bu vaziyeti bir daha göz-
söyliyerek adliyeye teslim oımuştur. Sovyet _ Japon çarpışmalarında den geçi~k için tertib edilmiş hır mu-

Genç ressam. verdlği ifadede, bu şahe- d hasebe sahnesidir. Her Hitlerin Tannen-
ser tablo üzerinde müteaddıd defa yapı- bir Sovyet generah öl U berg meydan muharebe.c:inin yıldönümü 
lan restorasyonlardan müteessir olarak Tokyo 14 (A·A.) -Domei ajansının münasebetile 2:1 Ağustosta söyliyeceğf 
tabloyu, üstadın fırçasından çıktığt hale Ksinkingden aldığı bir habere göre, bildirilen nutuk, bu hakımdan vaziyeti 
irca için Louvres'dan altlığını ve bugıi:-ı Sovyet motörlü livası kumandanı Ge- daha ziyade aydınlatacaktır. 
yerine konmak üzer~ geri getırdığinf neral Yakovlen, Nomo~ha~ ~ıntaka - 5 lUn & ~ 

söylemi~ir. s1ndaki çarpışmalar~:!-~.1!:.1.~!~:.: ............ ................ ~ •• : •••••••• --~?:.~!!: .. __ ~~-~--
~b~ eksperlere gB~erilmiş ve filha- --~00:00:00:00;00·;··;··;··;--;·-~--~·--~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

kika, ıı Haziranda Louvres müzesinden Sabahtan Sabaha 
çalınan cLakayt-. tablosu olduğu tahak-
kuk etmiştir. -

Musulda öldürülen lngiliz 
konsolosunun karısma 20 bin 

lngiliz lirası veriliyor 
Bağdad, 14 (A.A.} - Irak hükumeti, 

geçen Nisanda, Kral Gazinin vefatı ah
binde vukua gelen karışıklıklar esnasın
da Musulda deli bir Arabın öldürdüğ:i 
İngiliz başkonsolosunun dul kansı Ba
yan Masona yirmi bın İngiliz lırası taz
minat vermeyi kararlaştırmıştı:. 

Yukarı Silezyada sekiz Alman 
vatana ihanet suç:le 

cezalandırıldı 
Berlin, 14 (A.A.) - Braslav mahke

mesi, yukarı Silezyada Hindenburg ka
sabasından sekiz kişiyi, chiyaneti vata
niyeye hazırlık> suçundan altı aydan üç 
seneye kadar muhtelif kürek cezalarına 
mahkum etmiştir. Suçun esası hakkında 
herhangi başka bir tafsilat verilmemek
tedir. 

Perili dünya 
Bir eski fıkradır: 
Vaktile şehrin bir köşesinde tılsımlı. perili bir ev varmış. Gelen kiracı 

bir gece barınamaz, sabah olmadan kendini dıprı atann~ Zammım bil<? -
ğine güvenen zorlu delikanlılarından birinin kulağına git.mi§: 

- Şu eve ben gireyim. Bakalım, cinler, periler bana ne yapaca:kl.M'! de
miş ve beline saldırmasını, eline s'lpasıru almlf, eve girmif, beklemiye baş
lamış. Çıt yok, delikanlıyı uyku basmış. Fakat tam gece yarı.sı alt katta gü
rültüler, tokmak sesleri, zincir pkırtılan başlamış. Gürültü gele ıele odt 
kapısına dayanmış, boğuk, kalın, koı:W:unç bir ses balınmı: 

- Gireyim mi? 
Başka kiracıları korkudan bayıltıp kaçıran bu see delikanlıyı korkutma -

mış, saldırmasını çekince kapıyı açmı~, ve o ancta beyazlora bürünmdı, 

ellerinde eski zincir1er, soluk benizli bir adam ayaklarına kapanmış: 
- Ah yiğitim. Ben ettim, sen etme. Bağı§la canımı! 
İş anlaşılmış, meğer bir kumaroaz grupu burada toplanıp kumar oynar

lannış. Klııı5e rahatsız etmesin. zabıta da meşgul olmasın diye evi çinli, 
perili diye yapmışlar. He-r gelen Jdracıyı böylece korkutup kaçınrlarmıJ

Fıkra vak'aya bE"nzer, vak'a fıkraya derler. Dünyanın bugünkü hali cm 
bu cinli, perili eve benzedi. Bir harb vahimesi: 

- Geleyim mi? 
Diye Avrupayı heyecana veriyor. Sulh cephesinin kuvveUi sesi: 
- Ey, çok oluyorsun. Gel bak.alını! deyince sea kesildi. 

'--2Juahan Cahid 



4 Sayfa 

Şehrimizde ikinci bir aQuceza 
mahkemesi tesis edilecek 

Asliye ceza ve hukuk mahkemeleri münferid hakimle 
idare edilerek, mahkemelerin adedi arttırıla~ak 

SON POSTA 

Munakalat Vekili dun 
[Tırhan] vapurunu 

tetkik etti 
Şehrimizde bulunmakta olan Mü -

nakalat Vekili Ali Çetinkaya, dün öğ. 
leden sonra mıntaka liman reisliğine 

w gelmiş ve bir müddet meşgul olmuş-
Adliye yat tatilinin hitamında as - yini ihtimalini doğurmuş ve bu ihti • tur. Vekil burada mıntaka liman reisi 

llye ceza ve hukuk mahkemelerinin mal hllimler arasında alaka uyandır- Refik Ayantur ve Devlet Denizyol -
münferid hakimle idare edileceği, a • mıştır. ları Umum Müdürü İbrahim Kemal 
öedlerinin çoğaltılacağı ve İstanbulda Mahkemeler yeni teşkilAtla çalışma Bayboradan muhtelif işler hakkında 
iık:inci bir ağırceza mahkemesi tesis ya başlayınca, &Sliye hukukların ade- izahat almıştır. Vekil bundan sonra 
edileceği artık kat'i şekilde kararlaş. di 12 ye, cezaların ise 8.1 O a iblağ beraberinde Denizyolları Umum Mü. 
tın~ bulurmnakiadır. Yeni vaziyet edilmiş olacaktır. Teşkilatın genişle _ dürü İbrahim Kemal ve Liman Reisi 
birkaç güne kadar, Vekalet tarafından .

1 
b k b" b' b 

1 
d v Refik olduğu halde, Galata rıhtımın -

İstanbul Mu .. ddeı·umumı"lı'ğı'ne teblı·gv o- mesı e aş a ır ına u unama ıgın. d d ·11· bul ,n~· 11 . . a emı ı unan llJt':lııı.-yo arının 

iunacaktı.r· Diğer taraftan te.şkıi18tta dan, aslıye hukuk mahkemelen Tapu Tırhan vapurunu gezm~tir. MünakalB.t 
yapılan bu geniş ölçüdeki değ~iklik, dairesinin alt katına nakledilecek ve Vekili, vapurda bir buçuk saat kadar 
bazı hakimlerin başka vilayetlere ta - şimdilik bununla iktifa olunacaktır. kalmış ve birinci, ikinci sınıf kamara-

Şehir işleri: MDleferrlk: 
larla, makine dairelerini, güverte, am 
bar, yemelC ve istirahat salonlarını ve 
vapurun diğer bütün tesisatını en u. 

Kablo ve tesisat yollarm inşasmdnn 
evvel yapılacak 

Yeni Berlin büyük elçimiz 
geliyor 

Tokyodan fak teferrüatına kadar tetkik etmiş, 

Dün fen heyetinde Valinin rlyase -
ttnde yapılan toplantıda Elektrik, Ha
vagazi ve Sular İdaresi umum mildür 
leri bulunmuşlardır· Toplantıda inşaat 
yapılacak yollardaki kablo ve tesisa -
tm biran evvel yeni şekle uydurulma
sı kararlaştırılmıştır. 

Sular İdat1esinhı bıJillyeti tetkik 
edildi 

Şe'hrimizde tetkikler yapan Dahili
ye Vekili Faik Öztrak, dün Sular İda
resini!ı: faaliyetini .gözden t(eçiTmiş -
tfr. 

Şehir meclisi bugün toplanıyor 

Şehir meclisi levkalAde toplantısına 
bugün Valinin nutku ile başlıyacak -
tır. Toplantılar .of gün devam edecek -
tir. 

Pollate: 
Bir kamyon tramvaya çarph 

Safifetjn idaresindeki İnhisarlara 
aid 121 sayılı kamyon, Cümhuriyet 
caddesinde manevra yaparken vatman 
Tevfiğin idaresindeki Beyazıd - Kur • 
tuluş tramvayına çarpm~ır. Bu çar. 
pı.şma ne'tioesinde tramvay lrçindeki 
yolcular bir hayli heyecana kapılmış
lardır. İnsanca zayiat olmamış, tram. 
vayın ön saçı ile tutma demirleri ha. 
sam uğramıştır. 

Bir tramvay bir otomobile çarptı 

Dün akşam Sirkecide bir tramvay 
kazası olmuştur. 

Vatman Ahmedin klaresindeki 301 
sayılı Şiili - Sirkeci tramvayı şoför 

Abbasın idaresindeki 1695 sayılı tak. 
si otomobiline çarpmış ve arka çamur
luklarını parçalamıştır. 

Berlin bilyük elçiliğine tayin olu • 
nan Tokyo sefiri Hüsrev, bugünlerde 
Amerika yolile şehııimize ge'leoektir. 
Yeni Berlin sefiri buradan Ankaraya 
gidecek ve itimad mektubunu aldıktan 
sonra Berline hareket edecektir. 

sut. Şirketinin ni~ 
hazırlanıyor 

Belediye ve Ziraat Vekaletinin işti

rakiı1e şehrimizde tesis edllecek süt 
şirketinin yüzde otuz kAr getireceği 
tahmin edilmekiedir. Şirketin nizam. 
namesini beledzye, fabrikanın şart •1 

namesini Ziraat Vek' eti haztrlıya ~ 
caktır. 

Beledi·yEllÜn barem cetveli hazırlandı 

İstanbul Belediyesinin barem cet -
veli hazırlanmıştır. Memurların hak • 
]arını gözönünde tutan Vali, birer de
rece terfilerine ça1ışınıştır. Yeni ba -
reme göre asli maaşları t 2 ile 14 lira 
arasında olanlar 15 lira, 16 : 17,5 1i • 
ra olanlar 20 lira, 22 lira olanlar 25 
lira, 45 lira olanlar 50 lira, 55 lira 
olanlar 60 lira alacaklardır. 

Deniz işleri: 

Etrüsk vaımru Almanyııya 
gönderilecek 

Geçen hafta içinde Karadenfize ilk 
seferini yapan yeni Tırhan vapuru 
dün dönüş seferini yapmış ve 380 yol. 
cu ile limanunıza gelmiştir. Etrüsk 
vapuru bugün Mersin postasını yap • 
mak üzere hareket edecek ve limanı -
mıza döndilkten sonra yeni bir sefere 
çıkarılmıyarak tadlltrt için Almanya • 
ya gönderilecektir· 

( Kalamış vapuru köprüye çarptı ) 

Müsademeden ıon,-a ~ JaaK 

Dün sabah saat 7 de Adalardan kal- laşılınca halkın heyecanı yatışmıştır. 
kan ve 8, 15 te Köprüye gelen İsmail Müsademe ınetioosind'e du'ba ehem. 
kaptan idaresindeki IKa.lamı.ş vapuru, miyetli surette hasara uğraln~, iki 
Köprünün Haydarpaşa iskelesi tarafın metrelik kumu parçalanmış ve daline. 
daki dubasına yanaşacağı: sırada yolu- rek su almağa b~lamıştır. Dubanın 
nu kesemiyerek süratle dubalara çarp suyu bopltılınıştır. 
mıştır. Bu şiddetli milsademe iSkele Zabıta ve Uman İdaresi h!dise hak. 
ve vapurda bulunan halk arasında he- kında tahkikat yapmaktadırlar. Ha .. 
yecan ve panik husule getinniş, ve sara uğrıyan duba kaldırılacak ve ye. 
biraz sonra milsademenin sebebi an • rine yenisi konacaktır. 

gemi süvari ve mürettebatından iza -
hat almıştır. Ali Çetinkaya bu arada 
vapurda son yapılan tadilat ve müret. 
tebatın vaziyeti, kamaraları ve ge -
çim şartlari~e de tytı.kmdan a1Akadar 
olmuştur. . 

Münakalat Vekili Tırhan vapurunu 
beğenmiştir. 

Ali Çetinkaya bugün de Vekalete 
bağlı müesseselerde tetkiklerde bu -
lunacaktır. 

Deniz tayyarelerile 
ecnebi limanlara hava 

seferleri yapılacak 
Münakalat Vekaletinin kara ve ha. 

va yollanmız.ı. takvıiyıe etmek üzere 
üzere yakında kuvvetli motörlerle 
mücehhez 6 son sistem yolcu tayya -
resi sipariş edeceğini evvelce yazmış. 
tık. Münaka1At Vekaleti, kara ve ha
va yollarırnı:.tın ibt'i>yacıru tamam.ile 
temin ettikten sonra deniz tayyarele
ri de getirterek Büyükderden, Pire, 
Köstence ve Sovyet limanlarına hava 
postaları ihdas edecektir. VekAlet bu 
hususta Büyükderede İtalyanlardan 
kalan deniz hava istasyonundan isti -
fade edecektir. Şehrimizde bulunmak. 
ta olan MünakalAt Vekili Ali Çetin -
kaya Büyükderedeki bu istasyonda 
tetkikler yapmış ve alakadarlardan i
zahat almıştır. 

Bunaltıcı sıcaklaı 
zail oldu 

Birkaç gündenberi devam eden yağ 
murlar, havayı bir hayli değiştirmiş, 
bunaltıcli sıcaklar tamamen zaij ol -
muştur. 

Yağmurların devamı yüzünden p18j 
lar bir hayli tenhalaşm1ş, Böğaziçine 
giden ıvapurlarda yolcular azalmış -
tır. 

Havaların yağışlı gitmesi yüzünden 
sinemalara tehacüm başlamıştır. 
Yefl~lSy meteoroloji istasyonundan 

alınan rnalfunata göre; yurdda hava 
Kocaell ve Karadeniz kıyılarında çok 
bulutlu ve yeı: yer yağışlı, Orta ve 
Anadolu bölgelerinin şimal kısımların 
da bulutlu ve pek mevzii yağışlı, E • 
ge ve Akdeniz sahlllerinde açık, d1 -
ğ.er yerlerde kısmen lbulut1lu geçmiş, 

rüzgirlar orta ve do~ Anadohı böl -
gelerinde gnrbf, diğer bölgelerde umu 
miyetle şimal isti.kametinden orta kuv 
vette ve Ege denizinde kuvvetU es -
miştfr. 

Dttn, İstanbulda hava kapalı geç -
miş, rüzgAr fiınalden saniyede d?Srt ilA 
altı metre hızla esmiçtir. Saat 1-4 te 
hava tazyiki 1O17,0 milimetre idi. 
Sühunet en yüksek 2 7,8 ve en düşük 
18.6 santigrad kaydedilmiştir· 

Meclts Rei8lmiz Valiyi ziyaret etti 
Şehrimizde bulunan Meclis ~isi 

Abdülhalik Renda, dün Vali ve Bele -
diye Reisi LO.tfi Kırdan ziyaret et • 
miştir. 

Ağustos 15 

Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 
yemek. mtlnakasası 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden 

talebesinin 
Ankara Dil 

A - Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle ve akşam yemeklerinin kapnb 
zarf usulile münakasası 10 gün daha temdid edilmiştir. 

B - Muhammen bedel beher talebe için 75 kuruş olup bunun bir senem( 
umumi yekunu 34218 lira 75 kuruştur. 

C - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
Ç - :lhale 18/VIII/939 Cuma günü saat 14 de Ankarada mektebler muhase• 

beciliğinde yapılacaktır. Teklif mektubl arının ihaleden bir saat evveline ıkadatı 
meikll.r muhasebecilikte müt~e4cltll komisyona teslim edilmiş bulunması ıa. 
zımdır. 

D - :isteklilerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere Fakülte hesab 
memurluğuna müracaat etmeleri. (3785) (6255) 

CAGALOGLU ÇlFTESARA YLAR SİNEMA BAHÇESiNDE 

Bu akşam kıy- MU" Nl•R NUREODl•N ve arka· 
metli san' atlçar daşları 

Kapı Cümhuriyet matbaası karıısındadır. 

Kapalı zarfla inşaat eksiltme ilanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden : 

1 - Tokad vilAyetinde Turhala altı kilometre mesafede Ziraat Vekaleti 
Kazova inekhanesinde y2ptırılacak olan c63067> alt~ üç bin altmış yedi lira 
~ kuruş keşif bedelli No. 1, No. 2 inek ahırları ve hizmet hayvanı ahırı Uo 
bunlara aid.-sıhht tesisat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: rl 
Projeler, keşifnameler ve keşif hül!saları, fenni ve umumi ~artname, eksiltme 

prtnaınesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumi ve fennt 
şartnamelerile mukavele projesi ve bıınların merbutu. 

3 - Eksiltme 25/Ağusto.s/939 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 te Tokad! 
Veteriner Müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Bu in§aatm muvakkat teminatı c4403> lira 35 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin c4403> lira c35J) kuruşluk m~ 

vakkat teminatı vermiş olınalan ve 2490 sayılı artırma eksifüne ve ihale kanu .. 
nunda yazılı vesikaları ve eksiltme gününden en az sekiz gün evvel müracaat 
edilmiş olmak şartile bu iş için Nafıa Müdürlüklerinden alınmış ehliyet vesika.
sile bu ilandan muahhar tarihli Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Bu işe aid keşif, proje, şartnameler ve diğer evrakı gfu.mek ve izahat 
almak istiyenlerin TokEıdda İnekhane Mdürlüğüne Ankarada Ziraat Vekaletin
de Veteriner İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3. cü maddede yazılı ihale saatinden bir saat 
evveline csaat 14 de> kadar Veteriner Müdürlüğünde müteşekkil komisyona 
getirilecek ve komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek teklif rnektublannın nihay~t tayin olunan saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfının mühür mwnu ile iyice kapatılmış bulunması şartır. 

Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. c6266> 

İstanbul Defterdarlığından : 

., 
1 

Muhammen bedel 
Lira Kş. 

Alemdağı köyü muhtarı Mustafanın oğlu İsaınilin yeddi ema-
netinde bulunan altı kantar sıkletindeki ağaç 1 80 
Defterdarlık binası avlusunda mahfuz 467 aded at~ tuğlası. 70 05 
Üsküdar Emniyet Müdürlüğü binası önilnde mevcud beheri-
nin boyu 4,35, 0,65, 0,50 kutrunda iki taş sütun. 60 00 

Yukarıda mevki, cinsi ve miktarları yazılı muhtelifülcins eşya hizalarındakl 
muhammen bedelleri üzerinden açık artırma ile satılacaktır. İhale 21/8/939 ta
rihine müsadif Pazartesi günü saat 14 de olup bedelleri na~den ve peşindir. 
T.aliblerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatınp mezkOr gün ve 
saatte Defterdarlık Milli EmlAk Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. 

(5833)' 

İnhisarlar U • Müdürlüğünden: -ı 
Muhammen %' 7,5 

Cinsi Mlktan bedel teminatı Eksiltmenin 
Lira Krş. Lira Krş. Şekil Saati 

Benjoin esansı 100 Kg. sif Pazarlık 1• 
Aleminyum kAğıdı 2650 Kg. sif 4476. 14 335. 71 Açık eksiltme 15 

I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınaca'ktır. 

II - Muhammen bedelleri muvakkat teminatı eksiltme şekil ve saatleri hl• 
zalarında yazılıdır. 

Il1 - Eksiltme 31/8/939 günü Kaba taşta Levazım ve Mül>ayaıat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve aleminyum kdğıdı nüınuncsi her gün sözü geçen §Uıbe-. 
den parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa .. 
ral.a.rile birlikte mezkôr komisyona gelmeleri ilan olunur. ~s1oı. 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

1 - Ilgın ve Sarayönü isjasyonlannda yapıTacak ambar, idare binası ile buna 
müteferrij işler götürU olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedelleri llgın için 63928.48, Sarayönü için 63176.36 l'iradır. 
2 - Eksiltme evrakı <6,5> altı buçuk lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlil • 

f'Unden, İstanbul ve İzmir şubelerinden almabilir. 
8 - Eksiltme, 25.8.939 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis binasında yapıla .. 

caktır. Teklif mek1ıublannı havi zarflar makbuz mu'kabilind'e Ofisin Muhabc " 
ret Servisine teallm edilecektir. 

-i - Muvakkat teminat miktarı Ilgın için 4446.42, Sarayönü için 4408.82 li • 
rachr. 

5 - İstekliler tekltl evrakı meyanına şimdiye kadar yaptı'klaır bu gibi işle~ 
aid wsikalan ve elaıiltmeye girebilmek için Ofisten alacaklan ehliyet vesikasını 
koyacaldardU'. 

6 - I nci maddede yazılı inşaat ayn ayrı kimselere ihale edirebilir. c6207» 

l 
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Tarsusta Karabucak batakllğmm 
kurutulmasma devam ediliyor 

Geçen Temm\1z ayı içinde bataklık sahasında 7.000 
dekar arazi kurutuldu ve bu araziden 1.000 dekarlık 

kısım orman traktörleri tarafından sürüldü 

Milli Şefin Trakya 
arıcılarına cevabı 
Edirne ( Husus! ) - Ancılık 

1-ıngre.sinin toplanması mil.na • 
sebetile Milllt Şefimiz İnönüne 
çekildiğini yazdlğını tazim tel • 
grafına gelen cevabı bildiriyo -
rum. 

Faik Kaltakkıran: 
Edirne meb'usu 

kongresi reisi: 
Arıcılar kongresinin hakların

da gösterdiği temiz duygulara 
Reisicümhur İsmet İnönünün 
teşekkürlerini arzederim. 

Umumi kAtib 
Kemal Gedele 

~ 

Kandırada yağmurlar 
buyuk zararlar yaptı 
Keten mahsulü tamamen 

mahvoldu, 
zarar 200.000 liradır 

Kanclııra, (Hususi) - Kazamız ci
varına yağan şiddetli yağmurlar tesi
rile çok büyük zararlar tesbit edil • 

Tarsu.stan güzel bir görünilf miştir. Dün sabah başlıyan yağmur 

Tarsustan yazılıyor: Tarsusun Kara- hir edilmek üzere muhafaza olunmak- gittikçe te:.pyüd ede*'1t se)(lA.b halıi.J 
bucak bataklığı arazisini kurutmak tadır. ni almı.ş, etrafta mevcud dereler der
. Çin müşterek mesaide bulunan orman Tarsus ökaliptüs fidanlığında yetiş- hal taşarak büyük zarar lan tJevlld et. 
umum müdürlüğü ökaliptüs teşki:latı tirilen ökaliptüs fide ve fidanlarının miştir. 
ile, su işleri idaresi Temmuz ayı içinde ycldmu iki milyonu tecavüz etmiş ve Seylabın Kandıra ve mülhakatında 
azami faaliyet göstermişlerdir. Su işle- fidanlığın arazisi kMi gelmediğinden muazzam zararları kaydedilmiştir. 
li idaresinin kanal makinesi, bataklı- fidanh'k olarak kullamJmak üzere Ka- Çünkü kazamızın en mühim istihsal 
IDn merkezine uzanan 1 800 metre u - rabucak bataklığında 30 dekar arazi maddesini ve para kaynağını teşkil e
zunluğundaki F. !kanalını derin ve ge- hazırlanm~tır. Fidanlıkta fazla olarak den ketıen, henüz bu aylarda tarladan 
niş bir surette açarak Karabucak ha - bulunaQ 400.000 ökaliptıüs fidan.mm biçilip ilk ameliye olarak derelere 
taklığının ortasına kadar ilerlemiştir. Karabucak fidanlık arazisine sevkine konmu.ştu. Ya~n şıddeıfj yağmur1~ 
Makinenin çahştığı mıntaka 3 metre başlanımış, Temmuzun son haftasıı için- rın tesiril.ıe kasabada seller akın~, ba
derinlikte uzvi mevad örti.isil ile ka - de bu fidelerden 100.000 adedi topra- zı zararlar da görülmüştür. Seyiabın 
paJı bulunmaktadır. Bataklığın tam ğa yerleştirilmiştir· Boşalan kasalara kasaba civarındaki zararı bil.yük ra -
merkezine tesadüf eden bu mmtaka - yeniden 400 bin fide yetiştirilmek Ü- kamlar tahmin edilmektedir. 
nın esas Karabucak gölü olduğu an - zere fidanlıkta Azam! gayret sarfedil • Müstahsilin, derelere ıslanmak üze-
laşılmıştır. mektedir. ne koyduğu keten sapı milyonları bul 

M~kine ile sulu topraklarda günde maktadır. Bütün ketenci erin büyük 
70, sazlı mıntakalarda ise günde 10.15 lzmirdekİ CBSUSların zararları vardır. Ma!hsullerinıi yağ -
ll'letre kanal kazılmaktadır. Bataklı - muhakemeleri murdan ve seylıibdan kurtarmak için 
~n kurutulması işinde en çok müşkü- derelere atlıyan müstahsil büyük bir 
lAt göl mııntakasınıda görülmektedir· müşkül§.t i~risinde pek az bir mik -

Derin kanal hafriyatı esnasında es- tarda keten elyafı ilrurtarabilmişler • 
ki medeniyetlere aid bina temelleri, su dir. 
ho:nı~arı bulunmakta vfe bu yerlerin Keten mahsulümüzün mebzul oldu-
~kiden mühim bir medeniyet sahası ğu 9 39 yılında halkın böy~e feci bir 
olduğu anlaşılmaktadır. Arazinin B"ka- felAkletle karşılaşmaları bütün Kan • 
1lptüs1e ağaçlandırılması bakımından · b km k 1 dıralılan müteessır ıra ıştır. 

:urutulabilmesi için çalışan orman Seylabda tahmin ediılen maddi za-
lnühendisleri, kapanmış ve etrafa gizli rarın yekunu 200 bin lira olduğu te • 
SU saçan su gözlerini, açarak, tali ka - essürle habıer alınmıştır. 
llallarla esas kanallara bağlamışlardır. 
Ök İki köyliiye yıldınm çarptı 

aliptils teşkilatının bir ay zarfında 
açıtı~ kanalların adedi 1 5 ve uzunluğu Diğer taraftan yağan şiddetli yağ • 
1500 metredir. Tali kanaliar savesin- •murlar esnasında iki köylüye de yıl -
de zemin suyu 2,5.3 metre derlnHğe ~dırım isabet etmiştir. 
hıdirilıni.ştir. Arazi kurumağa başla - Kandırantn Çığ•rganlar köyündlen 
~tan sonra üzerinde bulunan yeşH eğitmen Fehminin çobanı 1 3 yaşların-
~ış1ar sararmakta ve tırpanlarla da Hüseyin Karagöz Yahyanın tarla -
hı~tirilerek tan'k traktörlerile sürül • . . sınd~ hayvanlarını otlatırken şiddetl'i 
~ektedir. Temmuz ayı zarfında kuru- İzmırde muhakeme1en yapı:an Bul- yağmura tutulmu~tur. Yağmurdan sı-
Ulan arazinin vekunu 7000 dekarı te· gar casusl~rının so~ oel~ede hır kısmı- ğınmak üzere tarla içindeki büyük bir 
~avuz etmiştir.· Bu araz.ide 1000 dekar nın mahk~~ ?ldugu, bır kısmının da ağacın altına koşan küçük çoban dW. -
tık kısım bir ay içinde ökaliptüs orman t>:raet. ıettığım :azm1'?tık. Yukarıda - şen yıldırımla dıerhal ölmüştür. 
raktörleri tarafından sürü1müş ve kı resım, mahkum edılen casus Kos - k H tı 1 k" .. d 

n-ı . . ., . .. Gene azamızın a p ar oyun en 
.ı ev. sim çok ·kurak gı'tiigı· ·nden fidan tan tın ıle beraet eden Kuh yı goster - •1 L~t·~ k Al' 
'4ikılememi-<:tir. mektedir. Muharrem o~ du a ı_J.'l: ar:sı ıye, 

-ı sağanak halın e yagaı.• yagmur ve 
Bu sahadaki arazi eS'kidenberi met- A .fırtınanın te6irindel'V kaçmak üzere 

l"Ö.k ' civar köylerin başıboş hayvana- kseki ziraat memurluğu harmandan eve dönerken mezarlığa 
:~ mer'ası olarak kullanıldığından Balikesir (Hususil - Ziraat müdür- düşen yıı1dırımın bir parçası yanları 
bi tın su gözlerinin tathiri esnasında Iüğü mücadele memurlarından İbrahim na isabet etmiştir. Sekiz aylık gelıin 
~tÇQk çift hayvanatı kemik ve kafaları Demirkaşık Aksekı ziraat memurluğuna olan Aliye evine döndükten bir müd 

hur etmekte ve bunlar köylüye teş- tayin edilmiştir. det sonra ölmüştür· 

Sayfa S 

lstanbulda bu sabahtan it'baren mefruz 
sel erberlik nan edilmiş bulunuyor 

Sığı1uu:tarı göstermek ü::ere ;okaklara as~1an levhalar 

Halk gaz nuu kesi alıyor 

Tayyare Ttücum.ıma karşı rııahalle:e,de teşkil edilen zehir!\? suz Vt? yangın 
mi!frczcie rinden biri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) Dün ıbütün memur .ara mask~ dağıt:l-

b't t · ·r yete bildirmiş- mıştır. Memurlar altı lıra kıymetindeki 
ğınakları tcs ı e ffilŞ. Vl a sk } · · · • · k fl -. B' k ·· k d c:ehrimizdo ya- ma e erı ıkişer ııra verme sure 1 e uç 
lerdır. ır aç gune a ar -s taksitte ödiyeceklt!rdir. 
pılııcak hava taarruzundan korunma tec-

.. · 'f d Uydurma haberler yiizünden dün 
riibesinde dört yuz sığmaktan ıstı a e e-
dilecektir. Her sığı-:ıağın bulunduğu kö- fırınlarda ekmek kalmadı 
şeye birer levha as1Jmış. ayrıca sığınak- Şehirde hava taarruzu tecrübelerinin 
ların kapıları da işa"etlenmiştir. uzun müddet devam edeceği, tayyare 

Hava taarruzunu müteakı1::> tektısüf e- hücumlarının çok sık olarak yaptlacağı 
den zehirli gazlerı temizlemek isin dort gibi hakikate uym~yan şayiaların ortaya 
ekip teşkil edilmiştir. Ekipte çalı.şanlar çıkmış bulunması, birçok kimseleri ek
evvelce zehirli gazler kursunn:ı yetişti- mek tedarikine sevketmiştir. Dün bu 
rilen sıhhiye memurlarıdır. Hava ıaar- yüzden fırınlar şehirde günlük ihtiva~ı 

t k kar~ılıyacak ekmek çıkarmış olduklan 
ruzu vukubulduğu sırada bir mm a a 

halde halkın mutadın haric:nde fazla 
sarı şeridle çevrilecek, burası iperit ~a-

te- mübayaasile ekmek kalmamış. vaktin
zinin bulunduğu yer farzolunacak, 

den çok evvel bitmıştir. Geç vakit işle
mizleme ekipleri buraya sevkedilcccktir. 

~ rinden dönenler dün gece ekmek bula-
Her vatandaş, taarruz vuku~uldu5u mamışlardır. İkincı defa fınnlarına ek

esnada en yakındaki sığınağa ko~mak mek atan fırınların önünde lıalk gece geç 
mecburiyetindedir. Poli:; teşkila•ı bu iş- vakte kadar ekmek beklemiştir. 
de mühim rol oynırr.caktır. Sığınağa -----------__ ...,, ____ _ ____ -===.....,,=====-=-=-=ıı::::ı===----...... ----==--=-==--==-=-==---=--==-==-a:::ı:ıııı::: koşmıyanları polislm· teşvik edecek, po-

P az er Cla Hasen E?ey Divor ki: lise itaat etmiyenler hakkında kanuni T :caret Velllll buglln 
Şehrimize geliyor 

ld; Şu Ame .. :k&lılar yaına'l yalımııı cnünü almak 
tl'llar Hasan Bey.. için •• 

... bir cyalanı meydana çı· 
karan makine• icad etmişler 

Hasan Bey -- Peki amma 
esnaf, malını şimdiden sonr~ 
nasıl s;ıtacak? 

takibata tevessül olunacakttr. 
İstanbula yapıl!i.cak taarruzun gün ve 

saatini yalnız Büyük Erkanıharb1ye bil-

mektedir. 
İstanbulda bu sabahtan itibaren mn-

nevra münasebeLile mefrıuz seferberlik 
ilan eclilmiş bulunınak·~d1 r. Bu çuretle 
şehrimizde hava ta:ı:·ruzu tehlikesi de bu 
sabahtan itibaren uaştamış oluyor. 

Ankara 14 (Hususi) - Ticaret Ve. 
kili Cezmi Erçin, yanında dış ticaret 
reis vekili Cemal Ziya ve hususi ka • 
lem müdürü olduğu halde akşam bu -
radan İstanbula hareket etmiştir. Ve. 
kil, İstanbulda iki gün kadar kala -
cak, bu müddet zarfında muhtelif iş • 
ler ve bilhassa ihracat mesel<?lerile ya 
kinen alakadar olacaktır. 

Şehri, hava taarruzundan ord:ı muha
faza edecektir. Bu l ususta icab eden ha-

Cezmi Erçin, Cumartesi günü İzmi
re hareket edecek, orada da iki gün 

zırlıklar yapılmıştn. Taarruz esnasında kaldıktan sonra şehrimize düne~k • 
top ve tüfek endahtı da yapılac,tktır. tir. 
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MENFAATPEREST 
M enf.aa:tperest, bir hastayı ziya

rete gider, hasta söyler: 
, - Çok f.enayım, öleceğimi hisrediyo.. 
rum. 

Menfaatperest hastaya bakar, hakika-
ten ölecektir. 

- Senin bana yirmi ~ kuruş borcun 
vardı, şu parayı şimd! versen iyi edr.r
sin! der. 

- Bir bina çö1ontiş, yaralananlar ol
muş. 

Menfaatperest: -- Aman yerini söyleyin, oradan bir 

miktar tahta ala)'UI1- soba tutuş~ 
için işe yarıyor, der. 

* Menfaatperest devrileı bir otobüs 

* hakıkında yazılanlan o1rur: cOtobüs deV'
Menfaatperest gazetede bir cinayet 

naberi okur: rilmiş, camlan lonlmşı, yaralananlar ol-

cAli bıçağını çekmiş, Melunedin üzeri- muştu.:t 
ne atilınış, ve bir vuruşta boynunu ko- - Yazık, bizim kapının önünde dev-
pa.rDU§tır.. rilmiyor ki .. yerde lbi:' alay cam kırığı 

Menfaatperesti bir düşünce alır: kalırdı. Ben de oruan toplar, bahçenin 
- Aldığını ekmek bıçağı hiç iyi çı'k- duvarının üzerine koyardım. Çocuklnr 

madı, şu bıçağın marka..c:ın1 öğrenseydim, duvardan bahçeye atlayamaz~rd~ der. 
bir tane ondan alırdım, der. 

* Adam denize düşmüştür, Çırpınır: 
- İmdad, can kurtaran var mı? 
Diye bağınr. menfaatperest görür: 
- Söylesene. su sıcak mı, soğuk mu.. 

ben de deniz.e girip yıkanmak istiyordum! 
der. 

* Menfaatpereste haber verirler: 

* Mübalağa sanmayın; menfaatperest 

işte ooyle bir insandır. Onun için her 
şeyden 1kendine bir menfaat çıkarmak 

bir prensiptir. Dünyanın yıkılmasına bi

le memnun olur. tek ona bundan ıufak bir 

menfaat hissesi düşsün. 

r:J4m4f. :f.lu!Mi 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =3 
F ransada bir· senede sarhoşluk 

vukuatı 
Fransa emniyet 

müdüriyeti umu
miyesi tarabndan 
yapılan bir istatis
tiğe nazaran 1938 
senesi içinde Fran
sa.da vukubulan 
sarhoşluk: vak'ala
nnın sayısı 395,789 
dur. Bunlar adi ve 
polisin vaz'ıyed 
ey'lediği sadıoşluk va:k'alarıdır. Cinayet 

ve cerh ile neticelenen sarhoşl.uk vak'a

la.n :i8c 26.217 d.ir. 

* 

F rans:ıda erkek şapkaları 
kaç CiPaJ(r ? 

Fransada erkek-
la'in eiydikle:ri 
ppkalann oiın 

yedi cins olduğu 

tesbit edilmi§tir. 
Orada her mınta
b köylüsünün 
kendisine has bir 
.-erpuşu bulun
maktadır. Bunla
nn içinde ciddi ve 
güzelleri Qlduğu gibi güıunç ve sakillerl 

de vardır. 

* 
Kuşların ötme ~aatleri 

Olta ile tutulan muazzam balık 
Kuşlann öyle 

gelişi gür.el öttük > • 
leriııi sanıyor ise
niz aldanıyorsu. 

llUZ muhakka\t... ~ -----K Uflar saat ile 
öterler. Her bir 
kuşun ayn bir ötme saati vardır. 

Mesela :ispinoz yaz mevsiminde sabah

leyin saat bir buçuktan ıkiye kadar öter. 
Karabaşlı çalı bülbülü 2 den 2,30 .ı krr. 

dar öter. 
Bıldırcm 2,30 dan S e kadar öter. 
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30 ev ve apartıman soyan 
bir hırsız yakalandı 

Parkta uyuyanların cebinden para ve saat gibi 
şeyler de çalan hırs1z, dün tevkif edildi 

Zabıta uzun müddettcnberi peşinde diyerek, davacı İbrahiminin de üze • 
olduğu azılı bir hırsızı yaka1ıyarak, rine hücum etmiştir. 
dün adliyeye teslim etmiştir. Torpil Nihayet, güçlükle teskin edinebilen 
Rıza namile maruf olan bu sabıkalı Keriman, hakaret ve tehdid suçların. 
hırsız, hemen hemen İstanbulda faa • dan maznunen, geç vakit asliye 4 ün. 
liyette bulunmadığı semt. mahalle bı. c·ü cıeza mahkemesine verilmiştir. 

ra~anııştır. ~· hakk(ndaki i~d_i_a- Denizbank ambarından yapılan 
ya gore, Beyoglu, Kasımpaşa, Ferıkoy, 
Beyazıd, ve diğer bazı yerlerde muh- hırsızlık davasına bakıldı 
telif tarihlerd 30 ev ve apartıman soy Bir müddet evvel, sabık Denizbank 
maktan mamundur. Suçlu, gece vıe ambarlarından 36 top poplin, 11 top 
gündüz işlediği bu sirkatleıi, açık ka- kostümlük kumaş, 200 çift mendil ça. 
pılardan tenha bir zaman koUıyarak lan Ali, Necati ve Süleymanın muha. 
evlere girmek veya pencerelere tır • kemelerine asliye 1 inci cezada, dün 
manmak suretile yapmıştır. devam edilmiştir. 

Torpil Rıza, bir aralık Gülhane par Dünkü celsede, maznunlar suçu am.. 
kına da dadanmış ve parkta uyuyan- bar memurunun üstüne atarak, onun 
lann yanlarına sokularak, ceprerinden kendilerine delalet ettiğini ileri sür .. 
para ve saatlerini aşırmıştır. müşlerdir. 

Dün adliyeye verilen maznunu müd Dur~ma, bazıı şahicflerin celbi i • 
Bu öğleden sonra eır>ısesı ıçın ustu d~iumumllik Sultanahmed birinci çin, talik edilmiştir. 

renk renk çiçekli siyah bir tarta kulla- suıh ceza hakiminin huzuruna çıkart Satiye yo'suzlugu mevkufların-
nıımışıır. Yakasında büzgülü bir kır:na mıştır. Rıza yapılan sorgusu sırasın - d "k" . . . b d'ld 

Ö 
da işlemiş oldug·u suçlardan bı"r kıs - an 1 ısı ıstıcva e 1 i 

vardlT. nüne de kloş ufak bir parça ek- mını itiraf etmiş, diğerlerii hakkında Satiye hadisesi maznwıfarı.ndan ve 
lenmiştir. da: halen mevk-uf bullunanlardan Tahir 

Kollan taftaya uyar şekilde kabartı!- - Bu suçları da, sabıkalı olduğum Kevkeb ve Ncş'et Kasımgil, dün adli .. 
mı§tır. Ön eteği boi, arkası nisbeten düz- için, polis benim sırtıma yükledi· Bu yeye götürülerek yakında mulıake • 
dür. 30 :sirkatin hepsinde benim alakam mclri başhyacağmdan, ceza muhake • 

.Bu model yumuşak kumaştan yapmıya yoktur, demiştir. meleri usulü kanununa tevfikan ağır. 
pek gclmez. Ne koUar, ne de Jı:ırma ve ön Hakim, tstiavabı müteakıb maznu..ı ceza kaleminde isticvab edilmişler '" 

par~a tafta kadar güzel durmaz. nun tevkifine karar vermiştir. dir. 

A~liye koridorunda gurultu 
çıkaran bir kadm mahkemeye 

A~FyP, Vekili lmrah 
ha~ishan11s=ni tefk"k edecek 
Adliye Vekili Fethi Okyar, çok ya,. 

kında İrnralıya giderek, hapisanede 

Her kadın bilmelidir 
N asıl'farın ızı geçirebilirsiniz: 
Bildiğiniz sarmaşık yapraklarını bir 

bardak iyi sirkede 24 saat bırakınız. Son
ra nasırınızı yıkayınız. Sirkeden çıkara
cağınız yapraklan yaş yaş nasırın üstüne 
koyunuz. Bir bağla bağlayıp sababa ka· 
dar orada muhafa1.a ediniz. 

* 

verildi 
Birkaç gün evvel Şöhret isminde bir tetkiklerde bulunacaktır. Vekile müd 

kadın üç günlük gayrimeşru çocu - deiumumi Hikmet Onatla, bazı adli • 
ğunu öldürmek iddiasile adliyeye ve- ye erkanı ve gazetecilerin refakat e • 
rilmiş ve hakkında tahkikata başlan - deceği anlaşılmaktadır. 
mıştı. Ayni iddiaya göre, Şöhretin Ke-
riman ismiııde bir aııkadaşı da, suça Bir 3enç bahasmm ıtnbencn~ 
iştirak etmişti. kıanştınrkeıı yamlanıp öldü 

Çok taze, haşlanmış yumurtayı kolay Bu hadise etrııfındaki adli tahkika-
ve iyi soyabilmek için ateşten indirir in- ta devam edilmektedir. Öldürüldüğü Beyo[flunda ~umbaracı) ~kuşundaı 
d

. w k t p · .. k 'dd' edil - d" 1, • d Kapıkulu sokagında 1 7 sayılı evde 
ırmez sogu suya a ınız. ışırır en su- 1 ıa en çocugun cese ı uzenn e .. 

b l t t 
ı. d k f ..ı d 

1 
t · hAd• . oturan ve Eyub orta okulu talcbele • 

yuna o ca uz a ~a~ a ço ay-.ıalı ır. yapı an o opsı raporu, a ısenın ma- . 1 
Eli 

· · d • t k "- k k 
1 

h " t" · d 1 t akt rınden 1 yaşlarında Fethi, babasına 
erınız en oa ı AO usunu o ayca ıye mı ay m a ac ır. . A 

gidermek için yıkanma suyuna bir kaşık Fakat, bu hadise dün adliyeyi işgal aıd tabancayı kanş_tırırken, _silah ateş 
oksijenli su karıştırınız. eden ikinci bir vak'aya sebeb olmuş- almış, çıkan merrnı alnına ısabet e .. 

Soğan, sarımsak kokularını gidcTmek tur. derek ölümüne sebeb olmuştur. Kaza 
için suya biraz Jimorı suyu sıkınız, yahud HAd· .1 !Ak 1 ta - t k hakkında adliyece tahkikata el kon ~ a ıse ı e a a a ı ve suç muş ere 
bir kaşık amonyak katınız. olduğu iddia olunan Keriman, vak'a • muştur. * yı i'hbar eden İbrahimi dün Sirkecide Bir tramvay, bir çocuğa çarptı 

bir kıraethanede görerek, yanına Dün, İstiklal caddesinden geçmekte Ellerinizden mürekkeb lekelerini çı -
karmak için: Sert bı!" şeyle oğunuz.duru 

Kırının gövdeli karatavuk 3 ten 3,30 ı ılık su ile yıkayınız. 
gitmiş ve kendisine ağır sözlerle hıı- olan ve vatman Vedadın idaresinde • 
kar~~ etmiştir· . . ki 5 7 sayılı tramvay, karşı tarafa geç. 

Böylece mesele polıse ve nıhayet mek istiyen 8 yaşlarında Hiristo a • 
adliyeye intikal etmiştir. Asabi mi - dında bir çocu~a çarparak, başından 
zaç bir kadın olan Keriman, adliye yaralanmasına sebe'b olmuştuı· 
koridorunda birdenbire bir buhran 

kadar öter. Sebze lekelerıni, hmonla oğuşturaralc 
Arı kuşu 4,30 dan 5 e kadar öter. temizleyiniz. Boya lekeleı·ini benzinle 

Floridada yakalanan bu muazzam ba Serçe ise saat 5,30 dan itibaren ötme· veya ıtercbantin esansı iie çıkarınız. 
ğe başlar. 

* lık. olta ile tutulmuştur. 
_._.. ........................................................... ·-·········· ... ···········-································ 

Karnabaharı bembeyaz ve taptaze 
saklamak için duvara temas etmemek 
ve başı asağı gelmek şartile yüksek 
bir yere asarsınız. Üstüne ya bir H'ı
hana yaprağı, ya ıslak bir bez, yahud 
bir ga?.ete kağıdı örtersiniz. ..................... ·-····--···· ......... _ . ...,..._, 

geçirmiş, bağırıp çağmnağa, yerler _ Bir ren~ber zehirlendi 

de yuvarlanmağa başlamıştıır. Çı[fı.ık- Fatihte Haydar caddesi '40 numara. 
1ar adliyenin her tarafından duyul • da oturan rençber Ali oğlu Mecid ka .. 
muş, halk toplanmış ve gittikçe azı _ laysız kabda pişen yemeği yemiş, bu 
tan kadını dört polis memuru güç zap yüzden zehi:rı~enmiştir. Baygıın bil' 
tetmiştir. ~":. a:~da g~nç kadın: halde alınarak Cerrahpaşa hastane • 

c- Sem oldurcoeğim, vuracağım» sine kaldırılmıştır . ............................... -·······-·· ....... ·····-··· ....... -..... ......... ._ _.. ____ 
izi silinmigen 
Damga •• 

örtemezsiniz, teninin üzerınden gene 
kıpkırmızı belirir. Gözü üzerinize çe. 
ker, dudaklard::l fısıltı yaratır. 

1 Bacaksızın maskaralı klan: Balık 1 
İmza yerine cZ. Y.ı harflerini at -

mış olan genÇ kadın bana yolladığı 
mektuba gazeteye geçmemesi kay • 
dım ilave etmem\ş amma, tanınabi -
lir, alakadan tarafından anlaşılır en • 
~le sergüzeştini gene kendime 
saklıyacağım. Bununla beraber hikfı -
yenin esasını teşkil eden bir sual var 
tki onun cevabını vermek mecburi. 

Okuyucum aynen: 
- cCemiyette nasıl olsa dul olan, 

fakat ismi dul olmıyan bir kadın ce
miyetin kendisirıe vuracağı bu dam -
gadan acaba çok mu ıztırab duyar?» 
diye soruyor. 

Hiç tereddüd etmeden: 
- Evet, diyeceğim. Bu damga far

zedebilirsiniz ki, ateşte kızartıldıktan 
10I1ra vurulmuş bir demirin eseridir, 
onu 'hazan pudra ile, fard ile örtmiy:! 
çalışsanız da hiç bir zamnn tamamen 

Acı bir sergüze~tin masum bir kur
banı olabilirsinlz. Cemiyetten bekle -
mek hakkınızc merhameh te olsa is -
tihfaf görürsünüz. Erkeğın gözünde 
belirecek ışık merhametin değil, işti -
hanın alevidir. Ve günün bırinde en 
çok sevdiğinız, en çok güvendiğinizin 
dudaklarından dahi fena bir sıfatın 
döküldüğünü i~itirsın\z. 

Vaziyetin teslli taralı bulunmaz, ta
mir cihetini dür.inmek kendı kendi -
nize karşı baş vazife olur. 

!İki yüzlü insanı asla sevmem. Fakat 
bu vaziyette iki yüzlülük yapmıya da 
cevaz veririm. Erkek ne kadar iğrenç, 
ne kadar nis~ets!z olursa olsun - bila
hare ayrılmak düşüncesini jçte besle
mek pahasına dahi - böyle bir vazi
yette bir katıl değil, tahlisiye simidi 
gibi g~rünür. İşte benim düşündükle-
rim. TEYz:g 

' , 
' 

' 
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ital..,.a,da neler ola..,.or? ı- Mi~ver devletlerinin tal~bi ile_-----, 
J ~ L lacarıstanda müsadere adden kıtab _J 

Mussolini arlık geceleri Aım·anya niçin harbi 

k . ı göze alamaz? uy u uyuyamıyormuş e Macar profesör:" Şimdiye kadar Berlinin ümidi 
yıldırım harbinde idi. T ürkiyenin sulh cephesine • 

lıt l b .. 111. l • • J "' •1 b • iltihakı ile bu ümid de suya düştü! ,, diyor a gagı agun 1.,.1usso ını uegı , ır sö~i!: i!';:~:~ :::,,.::~: 

( Dçler Meclisi) idare etmektedir !~!u~~~:~~u~e~!~~ 0!:! 
kazanması ihtimali var mıdır?• başlığı 

Dünyanın gözü iki mesele üze...... dı- ı 

kilmiş bulunmaktadır. Biri Danzig me-ı 
elesi, diğeri İngiliz • .Tapon meselesi ... 

Bundan gayri meseleler arka plana bı -
rakılmaktadır. Halbuki bunların içinde 
birinci derece ehemmiyeti haiz olanlar 

dır. 

Mesela İtalyanın dahili ahvali . •• 
Geçenlerde aldığımız mevsuk .mahl • 

ınata atfen memlekette mali vaziyetin 
-berbad bir hale girdiğ:ni, bunun alman
ilarca dahi teslim edildiğin! yazd.Jk. 

'İtalyan maliye :nazın bütçede tasar • 
ıruflar yapılarak masrafın yüzde yirmi 

§ nisbetinde azaltılabileceğini ummak
adır. 

Halbuki İtalya hül:ume!"i şimdi üç bü
Yilk vazifenin başarılmas! lüzumu ile kar
§llaş.maktadır: 

1 - İktısndi bakımdan Amavudluğu 
l'Ukseltmedc, 'burasının ibirinci <ierecede 
ir müstemleke olmasına gayret eylemek. 
2 - Hükfunetin çizmiş olduğu progra
bir an evvel tahakkuk ettirmek. 

3 - Teslihatını büyük b!r sürat ile art-
ak! .•• 

Bu ihtiyaootı temin için İtalya bütçe -
· nazırın dediği gibi tenkis değil, bila

s yüzde yirmi beş nsbctinde arttırmak 
icab etmektedir. 

Mua•olini defllet i!lerini 
bırakıyor mır? 

Mu.-;solini günden güne devlet işlel'."tni 
lden bırakmaktadır. Ancak en mühim 
eselelerle, yahud en ba~it işlerle mPJ _ 
1 olmaktadır. 

Mussolin.ı 

Meseli mütıim bir mese!e h~kında 
reyini verdikten sonra ıaatlerce devam 
eylemek üzere vilayet gazetelerini oku -
maktadır. Çok yorgun, PE"k çok sinirli 
görülmketedir. GecelPri hiç uyku uyuma
maktadır. Gündüzleri ekser vaktini tf' -
te~t ile geçirmektedir. 

Aca'ba aklınd8n neler geçiyor? 
Bugün ltalyada hükfunet işlerin;.!1 

c Üçler. tarafından idare edilmekte olrlu
ğu anlaşılmıştır. Bu üçler meclisinin sa
IAhiyeti günden güne artmaktadır. 

Mussolini inzivaya çekildikçe üçler 
faaliyetlerini arttırma ktadı rJ ar. 

cÜçler• şu ~ahısla,.dan mürekkebdir: 
1 - Hariciye nazın Ciano. 
2 - Faşist fır1kası umumi katibi Starace 

1 

3 - Matbuat ve halk kültürü naZln: altında İngilizceye çevrildi, kitab Ma. 
Alficri. caristanda A-lrnanyanın teşebbüsü ile 

Üçler, memleketin en hayati işlerini yasak edilmiştir. İngilt.erede ıparlak 
cllcırine almış bulunmaktachrlar. bir muvaffakiyet kazandı. 

Ciano harici siyasetı, Starace rejimin Neden şaşmalı! Profesör İvan Lajos 
dahili siyasetini, Alfieri propaganda işle- hükümlerinde kat'idir. Diyor ki: 
rini tedvir eylemektedirler. Alfierinin - «Alınanya tayyan!t harb malze • 

'lrdımcısı Ayan azasından, polis müdiri mesi, iptidai madde, yiyecek ve muha
umumisi ve O. V. R. A. teşkilatı reısi rib asker adedi bakımından Fransa, 
Bocc.hinidir. İngiltere, Polonya, Türkiye grupu ta. 

Üçler meclisinde reis!ik Cianodadır. rafından fersah rersah geride bıraktl-
Ciano şimdiden kendisin~ kaympede - dı· Almanyarun yegane şansı bir c Y:!l

rinin halefi. olarak göstermE-ktedir. Fakat dırım• harbi yapmakta olabilir<H. J.l"a. 
buna pek irnkin görülmemektedir. Çün-ı kat müttefikleri daha !azla si1Mı1an
kü değil yalnız ıhükfunet erkanı arasında. ı~~a .. ve ~ürkiye ile ittif~.kl.annı da 
fakat halle .arasında dahi aleyhdarı pek muhurlemıye sevkeden Munıh hldi -
çoktur. sesinden sonra bu ihtimal de kalmadı.~ 

ltalyanlar Arnavudlukta ıehirlerin Profesör İvan Lajos bize kanaat ge- ı 
t irtici rakamlar veriyor. . . . 

uimlerini Jeğiftiriyorlar... rr..k -Sl k h k f Almanya , Alman hazınesme haylı tuztut1a malalar. 
Y"" o ova ya are e ı z·~d L-....... -~ b" - ·· -

İtalyanlar Arnavudluk şehirlerinin şe- hesabına sanıldığı kadar karlı bir iş ı~ı· • rKM.nnuan ır gorun.U§ 

hirlerdcki büyük cadde ve meydanların mi olmuştur? Filhakika Almanya ye- vel yakılmış olacağı için oradan da 
isimlerini değiştirmek:ted'i!'ler. rinde durmaz, kabına sığmaz bir halk bulamaz, Kafkasya, İran, İrak petro. 

Bu meyanda, Amavudluğun en mühim kütlesini ilhak etmiştir. Bu harb küt. !ünden istifade etmesi mümkün de • 
limanlarından biri olan (Aya Sarandi) lesi bir harb vukuunda Afmanyaya bü- ğildir. Amerikanın ilerde verebileceği 
Santi Karanta şehrinin ismi Mussolininin yük zorluklar çıkaracak ve muhafaza askeri kuvvetten başka azim miktarda 
kızı ve Kon Cianonun zevcesine iza - teşkilatı için mühim kuvvetrer ayır • para ve iptidai madde stoku müttefik
fetcn: Porto Edda olmuştur. Manası Ed.. mak külfetini yükl,iyecektir. Alınan - lerin emrine hazır bulunacaktır. Bu 
da lisanı. Malum olduğu üzere Mussoli • yadan Çeko-Slovakyada bulduğu harb şera it altında Alınan genel kurmayı 
ninin kızının ismi Eddadır. malzemesinin ehemmiyetini de izam ne ürnid edebilir? 

Bundan maada Tiranda büyük caddf'- etmemelidir. Almanyanın orada bul -
lerden ikisinin isimlE'ri değiştirilmiştir. duğu (3000) değil, ancak ( 700) tay
Birine Mussolini caddesi, diğerine Ciano yaredir. Halbuki Fransa ile İngiltere. 
caddesi denilmiştir. nin bir ayda yaptıklan son sistem tay

Cianonun babası Amıral Costanza Cia- yarenin sayısı ( 1000) den fazladır, bu 
miktarın bir defa arttınlması da mümnonun ismi de bir caddeye verilmiştir. 
kündür. 

Almanyanın meşhur B planından 
bahsediliyor, bir yıldırım sür'atile Le
hıstana saldıracak, garbde ise Zigfrid 
hattının gerisilld'en Fransızları hare
ketsiz bırakacak, cenubta ve mericezde 
Fransız ordularını sarsmayı İtalyanın 

.. .. .. . _. himmetinden bekliyecekmiş, meşhur 
Profesorun soyledıgı~ bakılırsa B planının <ierpiş ettiği harb vaziyeti 

Rusyanın 8000 tayyaresi varmış. b . . 
.. u ımış. 

Diğer taraftan Almanya tayyare hu. M f .. .. A l 
cumlarına karşı tamamen mahfuz ol. h Fbeakatl 914acarl ndpro eslodru_ mak ndyandın 

Nevyork polisinin bütçesi : 
Senede 152,000,000 lira! kta k kt ar vı ı a o ugu a ar a 

ma n ço uza ır. . . hazır olmad;ğı mütaleasındadır. Al • 
Büyük (Muharebenm bıiamından '-·~ b" d ha b. b"t"re 

t k ,.k 1.. .. manya hına ır zaman a r ı ı ı -
sonra da mecbur as erıı usu unu b"l -· . :ı...·· •• k b. h fer· . . .. ı ecegını, ve •uuyu ır ava za t 
muhafaza etmış olan Fransa talım gor- k b"l -· . ·· "d tm rd· 
müş (5) milvon asker çıkarabilir. Al. aI!-ana ı ecegıçn~ uhmıbl e .. emet ı tır .. 

Nevyork polisi istenilen noktaya yalnız bir dakika içinde 5.000 polis memuru 
sevk edebilecek kudret ve mükemmeliyettedir 

Dünyanın en iyi tanzim edilmiş zabıta 1 
kıuvvetıerinden biri de hiç şüphesiz Nev
torık zabıtasıdır. Nevyork zabıtası ayni 
taina-nda dünyada en fazla lüks içinde 
bulunan zabıta kuvvetidir. Filhakika 
}\{evyorkun nüfusu sekiz buçuk milyon

~ ve bu nüfusu idare edecek olan za-
ıtanın da dünyanın en muazzam. en 

kudretli zabıtası olması icah eder! 

Paris gibi Avrupaın en mühim şehrin
:~ Yalnız bir aded cpolis radyo. otomo -

Ut bulunduğu ha1de, N!>vyor.kta 6500 a-
~ cpolis radyo• otomobili vardır. Hun~ 
fle küçük arabalardır. 'Bir polis çavuşu 

lbir polis neferi alırlar. 

Bu 6500 cpo1 is radyo, arabasını za
~ ckarargAhı umumisi. kabı halirırle
el'hal bir noktaya topJıy.ıbilir. 

t Gene icabı halinde yalnız" cbir dakika• 
~de istenilen yere !5000 polis memuru 
~k~..J · ı b"l" ~-uı e ı ır ... 

ı nundan :maada, sivil zabıta memur • 
~ının emirlerine amade l'3dyosuz 3_000 

ll'lobn vardır. 

b· liukumet Ncvyork zabıtası için hiç 
~. tnaddi fedakarlıktan çckinmemekt~ -

~evyorkta 5000 e yakın tnksi, sivil me 
8tJ lar. tarafından kullamlır. Bu tak -
\I'. er ıbılhassa gece barların kapıları ci -
'!3.~llda bulunurlar, yahud dblaşıırlart. 
~a~an gece yarılan, y.ahud sabaha 

lllıı· :Şı Yarı mest halde çıkanlar içinde 
l~ düşkünleri, hırsızlar, caniler bu -
btı . aktadır. Bu gibi adarrılann otomo -
t'e lÇinde .k<>nuştukları şey!er taksiyi id~-

~den zabıta memuru tarafından not e-

N evyoflklu polis memunı 

" .. .. 1 k spanya ve ın ar erı ıspa e mış-
manyanın ise talim gormuş 0 ara_ çı- tir ki yalnız hava kuvvetlerinde üs-

olan kaaınları, kızlan kontıol eylemek • karabileceği askerin miktarı 2 mılyon 
1 
.. 

1 
.. k'ı h b .ka 

1 ted. 1 K d b t 1 kü .. k b"t un u e ar zam ama z. ır er. a ın za ı ı memur annın va - dan fazla değildir· Sonra çu za ı 
zifeleri fevkalade güçtür. Adedleri 1500 kadrosu <la eksiktir. Macar doktoru Almanyanın harbe 
ım · • .. haztr olmadığı iddiasını, Alman ban. 

o asına rağmen ış.en goz açamıyacak Almanyamn ( 40. oo_) lokomotif ile kası sabık müdür muavini dokt.Ör 
haldedirler. Nevyorkta cbcyaz kadın:. tı- 00 000) h d A 

( 1 , vagona ı tiyacı var ır. - B ·nk • ahadetine istinad ettiri· 
careti, yani ıkadınlarm fuhşP sevki ıne - vusturya ile Çıeko.Slovakyanın ilhakı rı man ın ş 
selesi, pek büyü·k bir teşkilatla çalışmak- ise iaşe müşkülatmı arttırmıştır. yor. Ş ba 
tadır. Almanya bundan sonra 1914 - 191 7 Doktar ~rinkman geçen • u . tta 

Bu teşkilatın her gün ve iher gece P"n- d lduguw gibi dışard'an mal da mahdud kımselere karşı malı vazıyet 
l arasın a 0 h kk d b" t k ·· 1 · t" b çesine <iüşen genç kız arın ve kadınların alamıyacaktır. Zira peşin para usu • a 11_1 a ır nu u soy emış ı. u ~u-

sayısı 100-200 arasındadır. Bu da anla • r· d d fa ı Amerika piyasası ken- tuk hır kaçamak olarak matbuata m. 
Ş'llanlar ve meydana çıkarılanlar... un en ° y · tikal etti, ve büyük akisler uvandırdı. 

~ disine kapanacaktır. Almanyanın pet. B . km ·· 
1 

d 
Nevyork polis te~ilt1tınm kaça idare rolü yoktur, bu vaziyettE Romanya O zaman doktor rın an şoy e e -

edildiğini tasarlamak bile güçtür ... Nev- kuyularına kadar kendisine yol açma. mişti: 
york hükt1meti polisinin idaresine tahsis sı lazımdır. Bu takdirde ise Türk • _ Milli ekonominin üç tem€li var-
ol~ınan .meblağın Y~_kunu tam: 152.000,000 Rumen kuvvetlerlle karşrlaşacaktır. dır: Birincisi çalışma, ikincisi iptidai 
Tür~ !ırasıdır! •. Dünya~a hiç bl: zabıta Türkiye Balkanlan V'e yakın şarkı madde. üçüncüsü sermayedir. Halbuki 
teşkılatı bu «adar tabsısata malık bu - müdafaa için ı milyon mükemmel as- bugünün Almanyasında bu üç esasın 
~~-~~~.:~~~:·-··-···-··-······---·- keri kolaylıkla seferber edebilir, İsve- üçü de kalmamıştır. Silahlanma ve is -lk. ı in i r 1 - Çin yumuşak demirini alabilmek için tihkfun yapma işleri hepsini eritmiştir. 1 a~e e? S ım e Abnan ffiosunun 1ngi~nsı.z""Ru9 Geçen Yll Almanyanın çelik istihsatatı 

yuzlerı yandı d€niz kuvvetlerHe uğraşmaııı lAzımdır. ayda 1,900,000 tonu bulmuştu ve is • 
Dün, Gaiatada Karaoğlan sokağında Bu kuvvetler Bothnle körfezini kapa. tihlak 3,900,000 tondur. Bütün iptidai 

Dimitrlnin 2.• sayılı karyola fabrika. tabilirler. maddel€rimizin kalitesi aşağlctr. Ha! 
sında iki amelenin yaralanmasile ne • Bütün bunlardan be.şka Alman or • riçten getirtemeyiz, çünkü hem ec?l{>bi 
ticelenen bir kaza olınuştur. dusunun mübalAğa He bahsedilen me- parası kalmamıştır, hem de idhalat ı -

Atelyede kaynak yapmağa mahsus kanizması eğer harb birkaç ay içioo'e mız ihracatımızın i:ki mislini bulmuş. 
karpit kazanında çalışan amele İbra • bitme1.Se çok milhtm mahzurlar ooğu. tur. 
him, kazanda teraktim eden fazla is • rabilir, halbuki bugün bllf~iyor ki har- Finans feci haldedir: 108 milyon 
limi d~an vermek ftEere vidayı gev. bin 'bu kadar zaman içinde bitmesi marik varidatın 55 milyonunu devlet 
şetmek ist~iş, ~affak olamam~ - imkAnsızdır. almıştır. Haz.ine boştur. Daha fazla 
tır· Amelenm bu İJl yalnızca yapamı .. :Allmanya, tabtt mem'b&J.anndan bir vergi de konamaz. Bir habin istilzam 
yacağını anlıyan fabrika ustalarından senede elde ettitl 5~.000 ton petrolde"l edeceği gayret tavanın üzerimize yı -
Dimitri bir penez alarak gelmiş ve gayri, sun'! petrol de yaparak bir yıl kılmasım rnucib olabilir-> 
vidayı onunla gevşetmek istemiştir. içinde (.S. t 50.000) Um. ~cak elde Şurasıru da söyliyelim ki, doktor 

dilmektedir. Zabıta ona göre ~ tedbirle- Vidanın açılmasfte chşarıı birdenbl _ etmektedir. Halbuki bu sulh zamanı - Brlnkman bu ifşaatı müteakib sür'atle 
rini almaktadır. re islim boşalmıt ve her ilrl işçJnin nın ihtiyacıdır. Harb zamanında bir bi..- hastaneye yatırılmıştı, fakat ortaya 

Er.kek polwtel'den maada Nevyorkta yüzleri yanm~tır. Yaralılar tedavi e. senede 'O milyon tona fhtiyao o1aoak- atmı.ş olduğu hakikat inkar kabul et. 
forma taşımayan 1500 kadın polisi varchr. dilmek üzere Beyollu hastanesine kal- tır.. Dışardan aWns.z, Rooıanyayı iati- mez. 191.f yıhnda Almanya kredi ba-
Bunlar bu muazzam şehirde J apmakta dtnlm14lardır. 11 etse dah1, petrol kuyulan dalia ev. (Dena. ıô aneu sa,Uda) 
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nici e DIDİU 
diyorlar ki Kadınlar 

diyorlar ki 

Zir .i mahsullerimizin 
maliyet f iatı 

" Şehir kızları yaptıklarıyla Jıalmıgor, Ana
doludakllere d~ fena örnek oluyorlar/ ,, 

ı-······················································································································ .. , 
Dünya 1lica.retindc 7.Jl\lİ ~ulleri ınize emin bir pazar yaratabilmek ı 
için, mutlnlm rakib !ınetınJeketlcrin kurduğu piyasa vasatisine yanaş· 

e K. ipek ( Be§ikta§): Hlç saymakla, sormakla bu işe bir nihayet 

"Baylar, kadını sokaktan 
seçmeyiniz, aile arasından 
seçiniz, o zaman şikayetleri
nize sebeb kalmıyacaktır,, 

nuık, bunun için de maliyet ffotlanmızı düşürmek ffizımdır. Ayrıca fenni : 
ziraat usullerinin memleketimiz~ süratle yapılmaSllll ve ı 

bcnimsenmcsiııi temin etmeliyiz. cBekAr hayatını evllllğe terelh edecek bir verilir mi?. 

"-. ....................................................................................................................... ; (erci tasavvur etmediğimi peşinen söyliye • Annesinin evine gldlp de aylarca gelmi -
ğlm yen mi? 

De İru~nlar lçln mes'ud bir yuva kurmaktan Yediği her lokmayı kocasına zehir eden Yazan: Tarımman 
daha büyük bir gaye ve saadet olur mu? m~ a~arsın:diki d i de şeytana blle akıl • N. Demir: 
Kış lle bahar arasında ne kadar fark varsa, a ın, ş ev r - öteden beri üzerinde durulan mesele- Bu noktada düşünülecek birçok cihct-
beUrlıklıı, evllllk arasında da o tadar fark hoc:11ığı ~iyo~i Vazl~e.slni :u::k ol:nı par- Kadınlar ve erkekler hakkında söylenen lerden birisi de ~irai i~tihsalatımızın dün ler vardır. Biz bugünlük bir tanesini tc· 
mrdır. ma 11 g er 'yüor. leye .. eümr üzd a_.şüımıza sözleri gazetenizde okuyorum. Hayrette ka- ' 

Bir genç bekarlığında sefahate ka.pılablllr, derd açalım. N mune er on z e .. · ... nya- lıyorum. ya piyasalarındaki vasati fi atlardan daha barliz ettirerek köylümüzün bu nokta Ü· 
tnrın !iklbetlere düçar olablllr. Fakat evlen- ya geldimse çile doldurmıya gelmedim yal.11 Kadınla erkek her ikisi de birbiri için ya- yukarı bir fiatla satışa arzedilmesidir. zerine dikkatini çelmek istiyoruz: 
dikten sonra bütün kazancını, zevkln1 yu- ~ ratıımışlardır. Evlenmiyen b.Ir erkek kadın- Ka1itece zaten düşük olan bir kısım mal- Bizde maliyeti yükselten ilk scbeb, ve. 
Tasına vakfeder. Hele karısının rıadakatlnl sız yaşıyablllr mi? lann, böyle yüksek b ir fiatln da piyasaya riın nisbetinin azLığıdır. Bir dekar yer • 
gören erkek htç bir znman onu ihmal etmez. Hayır!. ~ .. sürülmesi. ticari m!inasebetleri son de- den kaldırdığımız mahsul, başka memle· 
Fakat k~nın vefasızlığını, mtlsrifiiğini, R"I t Ç · (A d ) Yalnız bazı erkeklerimiz butun kadınları . . . bllh~a hlyanetlni hissetti mi, iljte o zaman ı a erçı y tn : zevk kadınları glbi telakki ediyorlar ve on- rece aksatma.ktadır. Aynı malı ıstıhsal e- ketlerin kaldırdığı miktar yanında epey-
mesele değişir. oeçimslzllk başgöstertr. Hat- cYlrml dört ya~ında bir bekftnm. Anke- lara sıtılık kadınlara y~ılacak hücumları, den memleketlerle şu ve bu bakımdan re· oe aşağı kalıyor. Misalen buğdayı ele a • 
tA vahim neticeler husule gellr. tinizi tn.klb ediyor ve bekfı.r arkadaşların tarlfieri yapıyorlar. kabet etmek vaziyetinde bulunduğumuz lalım : Mevcud istRtistiklere nazaran; en 

İç yüzünü bilmlyenler kabahati hemen serdettikleri fikirlere hak veriyorum. Arka- Her şeyden evvel aile kadını bir annedir. yetişmiyormuş gibi, bir de fiatça reka • bereketli yerlerimizde dönüm başına alı. 
erke~~ bulurlar. Kızlarımızda vefasızlık, müs- daşların §ikA.yetleri çok yerindedir. Buna Bunun için ona hürmet etmelidir. Bir er- bet etmeğe mecbur kalışımız, işi büsbü- nan mahsul 80 kilodur. Diğer yerlerde bu 
rlfllk çok fazla .. hele saygıdan, itaatten eser mukabil gen~ kızl~ızın lthamlarım pek kek, evlenirken kadını kukla olarak de~ıı. . . . . k" T- k mikt 42 kil k d ·· k . kalmadı. Açık saçık geziyorlar; her yerde yersiz buluyor ve sinirleniyorum. Göz göre ebedi eş olarak almalıdır. Saadete gellnce, tü~ naz~~le~tırı~?r. O .derece ı, ur ı . ar . oya a. ar duş~e tedır. Ger 
en fazla onları görüyoruz. İyt bir fJV kadını göre hakikatleri 1nk6.r ediyorlar. Oezmlye, o her iki tarafın fedakılrlık ve feragatile mustahsılının, dunya fıatlarına yanaşa • çı arada bır, 120 kılo, hatta daha fazla 
olmnktan ziyade şık .blr sokak ve salon ka- .süse, modaya meraklı değlller mi?. Eve, ko- istihsal edlllr İyi blr erkek kadını idare et- bilmek için, hazan malını, maliyetinden mahsul alındığı varsa da, biz müstesna 
dını olma~a özeniyorlar. Okuyucularınızdan caya, çocuğa alft.kalan zayıf sayılmaz mı?. mcsin\ blllr. Aile kadını da esasen idareli - aşağı bile vermek zorunda kaldığı söy • parçalan değil, bütün Türkiyenin vasn .. 
bir bayan: Şehir kızları bununla da kalmıyor, An~- dlr. Kadını sokaktan seçmeylniz, aile ara- lenmektedir. tisini hesaba alıyın·uz. Bizdeki bu azlığa 
cAşın surette modaya tabi olan belki bir doludakllere fena blr örnek oluyorlar. Bır sındıın seçiniz! ld .. i • ımikabiJ, b!l"!Ka memleketlerin buğda 

ilci kadın ola.blllr. Bunu bepslne teşmil et- kadının yegfıne vazifesi, her şeyden evvel Bir anneyim. Bunun için şu tenkidi ya- Bazıları bunu hiç te var gorm yereK .. : . . y 
menin ne lüzumu var?11 diyor. kadın olmaktır. __Kadın, evine, kocasına, Q-O- pıyorum : Eğer her anne ıve her baba oğul - diyorlar ki: mahsulundekı ver~~ .. va~atısı bakınız na· 

Bu pek garlb değil ml? Bu sayın b:ıyan cuğuna düşkündur. Vatana iyi bir. ~.esn y~tiş- larile kızladını 1Yl yetiştirirlerse o zaman - Almanya bizden her sene istediği • sıldı_r: Romanya donumunden 90 Kg., A-
hlç sokakta etrafına bakmıyor mu? Koca - tlrmekle mfıkelleftlr. Erkeğin blitun müca- aile bozulmaz. miz fiatla, külliyetlı miktarda mal al _ merıka 105 Kg, İtalya 108 Kg, Kanada 
ı;ına: delesl, didinmesi, yorulması .. niçin?. Hep Eski bir darbı mesel vardır: «Kenarına bak maktadır.; eğer fiatlarımız başka müstah- 132 Kg, Fransa 150 Kg, Arjantin 190 Kg, 

_ Senln ekmeğine ihtiyacım yok .. aylığım yuvası, karısı için değil mi?. bezin! al, anasına bak, kızını al! 11 d Is d Almanya 320 kilo alıyor. şı d\ vi i Eğer bugünkü gençler kusurlu ise kabahat sil memleketlerinkin en aşırı o ay l, 
beni gül gibi geçlndlrlr. Ben l.stedl~iml ya- m e n umursamıyan, _ .~ocasından h" b" d b d 1 1 d ., Di~er bütün mahsuller haklmıdaki ra-
panm, modayı taldb ederimi sonra evine gelen kadınları goruyorum da, ebeveyindedlr. ıç ız en u erece ma a ır mıy ı. 5 . • 

Diyen bayanlar duymamUJ mı?. ne yalan söyllyeytm ürküyorum. Eğer bütün Onları daha ltlna ile yetiştirelim. Çünkü İlk bakışta bu cevabı verenler haklı kamlar da hep bun:ı. benzer bır netıce nr.. 
Ayni bayan erkeklere güven olmadığın - fenalıklann, anlaşmamazlıklann önüne fena yetişen, ildi ruhlu bir erkekle. adi ruh- gibi .görünürler. Hakikatte ise bu alış ve- zederler: Mesela şeker pancarını a'ialıms 

dan, nişanlı olanlarının bile baştalarlle ko- geçmek istiyorsak, haklk.atl kabul etmeliyiz. lu bir kadının kurdukları yuvada saadet ol- riş hiç te tabii değildir. Çünkü Almanlar. bizde oldukça da mütckfımil bir şekilde 
nu.ştuklarından lbahsediyo,r. ~ yokken Kadınlarımızın süratle yol değlştlrmelerlne maz. bizden dünya pıyasasındakı vasatilere ziraat edilen panrarın. mevcud fstaUstik .. 
bir erkek sevdiği kızdan yüz çevirir mi? ihtiyaç var. Yoksa, benim gibi herkes te ev- Hem ben gençlerimizin kusurlu oldukla- 1 .. d k b .w A 

Hele kadınlara inanılır mı hiç! Blr taraf· lenmekten ürker, bunda haklıdır da .. 11 rınn da inanmıyorum. Hele genç kızlarımız göre yüksek fiatl a aldıkları zirai mah - ere gore c. ar aşınıı ver~ıgı vasatı ha. 
tan çılgınca sevdiğini söyler dl~er taraftan ~ arasında ne inciler tanıyorum. sullerin kıymet farkını, bize sattıkları sı- sılat 1200 kılodw·. Halbukı; Holandada 
en ağır ihanetlerde bulunur~ ' B:mun için erkeklerimize şunu tavsiye nai mahsullere zammetmek suretile kar. dekar başına 3300 Kg, Fransada 3200 Kg, 

B!ltün bunları gör, sonra da gel evlenmlye ' _ 7 ederim. Mes'ud olacaklarma emin olarak şılamaktadırlar: yani aldıkJanndan et • Almanyada 3100 Kg, eski Çekoslovakya. 
cesaret eti.il evlensinler.. Hayat ancak kadınla kaimdir. kl d k da 2400 Kg, Macar·st"nda 2150 K y .... e A. Sami lJ. (Ul}ak): Kadınsız geçen hayat serseri bir hayattır. tikleri zararı, sattı arın an çı ·arıyor • • .. g, ~ 

unutmayınız ki iyi bir kadın arkadaş dün- lar •• Bu vaz.iyette 'I'ürkiy<:! de, sınai mah- goslaıvyada 2100, Romanyada 2000 kılo 
cAnketlnlzl şlmdlye kadar erkek olduğumu yanın en bfiyük tesellisidir. Çünkii her ke- sullerin bir kısm'nı, kendi mallarını sa • alınmaktadır. 

unutıı.rnk, bitaraf bir gözle taklb ettim. Böy- Ü lece tnklbte dcvnm edecek, kendi fiklrlerlml dert lradın. paylaşır. ~.lze hürmet edildiği gl- tabilmek pahasına, dünya vasatisinden züm, incir, fındık, portakal gibi bağ 
e Nazmi Gürdal (Ankara Yük. yazmıyııcaktım. bl siz de kadınlara hurmet ediniz evlenmek- daha yukarı fia tla satın alıyor demektir. bahçe mahsullerinden hiç biri diğer mem~ 

ten çekinmeyiniz. T .. ...,ız nesll çoğalsın! leketle d k. · t" 
aek Ziraat Enstitüsü): Fakat son günlerde bayanların işi azıta- ~ Şüphesiz iktısa.d aleminde arzulanan r e ı vcrım vasa ısıne yanaşmı -

cNe kadar da masum bir duruşu vardı. rak Heri gitmelerine ve bütün erkekleri tah- şekil bu değildir Bizim için lftzmı olan, yor: Biz bağlarımızın dönümiinden bir 
Bakışlarile, konuşmaslle, güzelllği ve her kir etmelerine dayanamadım. Bu kadınlar her çeşid istihsalimizi dünya fiatlarına çuval kuru üzümü zer kaldmrken, Kali. 
teylle beni teshir etti. Onu ne kadar çok hakikaten iki yüzlü mahluklar! ,.~ uygun bir f'iatla satmak imkanlarım ha - forniyada ayni genişlikteki bağdan 4 çu· 
se-vmlştlm. Hayatta bana ondan gayri bir ~ 8 F aiha (Y eşildirek): zırJamaktadır. İmkanlarını diyorum, va! üzüm kaldırılabilmektedir. 
lı:ablll tasavvur değildi. Tam altı ay konuş- Erke~n kadehini dol~urur, zorla, 18rarla 
tuk. Heyhat! Şimdi bir diğer A.§ıklle zevk ve içirirler. sonra da cbütün erkekler s:ırhoş _ - Erkeklerin ankete verdikleri cevablara çünkü ziraatimizın bugünkii durumu, he-
aafa yerlerinden çıktığı k turln diye yaygarayı basarlar. Saçları ondu- gtiliiyM"um. 'Çürtkü kadınlardan bu kadar nüz bunu teminden uzaktır: Bir defa biz-

Bir arkadaı .beğendiği Y~~ kızın soyunu leslz, yüzleri boyasız, gezmez, yanm yama- şlktLyet etmek için onlardan oldukça mühim de (maliyet fiatı) başka memleketlere 
aopunu ara~tırdı. ehli namus bir kızdır de~ lak Fransızcasız konuşmazlar, sonra da er- şekilde yüz ~ulmamış olmak lazım. Ka~ın- bakarak daima yüksektir. Maliyet fiatını 
dDer. Uzun uzun düşünmlye ne hacet, bun- kekler züppe derler.. maamatıh kadınlara dan iltifat gore~ ~rkeklerln, kadından şıkfı- ucuzlatmad1kça, satl§ ıfi~tını indirmcğe 
dan lytsi can sağlığı.. annesini gönderdi. hak vcnnlyor değlllm. Birdenbire başları yet ettiği hlç goriilmemiştir. Erkekten şikfı· 
İyi, güzel amma kızımız ev işi bilmez, demiş döndü. Moda muknllidllğini, kocalannı kı- yet eden kadınların da dnlma çirkin ve bi- de imkan olmıyacağı tabiidir. Şu halde 
ler .. böylesini alıp da yemeği, çamaşırı biz lıbık ya.pmak 1.cıtemeyl modernlik addedl - çlmsi'Z kadınlar olduğu mnliımumuzdur. dünya piyasalarının vasati fiatlarile mal 
mı yapalım? yorlar. Yoksa yüzüne b:ıkılır, ahlakı mazbut ve satabilmek davasında, ilk hedefim\z (ma. 

Bir dostum vnr .. çocukken söz kesilmiş Bakınız, ben, 26 yaşındayım; lise mezu- her veçhlle hoşa ~Idebllecek erkeklerle ve liyet fiatı) nı düşürmektir. 
aralarında .. senelerce sinemalarda gördüğü- nuyum. Elime 70 lira geçer. Vaziyetim ev- gene ayni şekllde yuksek kadınlık meziyet - Evet, maliyeti ucuzlatmak Hi.zıın! Dün· 
mllz aşk maceraları yaşadılar. Görenler seY- ı nmlye müsaid· kendime bi lerlne malik kadınlar arasında en ufak bir ya ticaretinde, zirat mahsullcrimize emin 
gllerlnln samimiyetine . hayran kalıyorlardı. e .. ' r eş arıyorum. anlaşmamazlık olamaz. 
Benim masum dostum, blr hafta evvel en Fakat omrümün -ne kadar uzun olursa ol- Ankete ceva.b veren baylara gelince, onlar bir pazar yaratabi :mek için mutlaka ra-
büyük felflkcte kurban oldu. sun- sonuna kadar bir ev kadını bulnblle- da yaklaştıkları kadınların kalbini bir türlii kib memleketlerm kurduğu piyasa vasa-
VelhMıl daha neler, nelere benzemez ne- ceğl:ni ümid etmiyorum. Ve ibu başın boş teshir etmlye, onları kendilerine bağlamıya tisine yanaşmak; bunun ıçin de maliyet 

ler... (Devamı 10 uncu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) fiatlarımızı küçültmek gerektır. 

Edebi tefrikamı.,· 46 Bu arada kocası beklediği işareti aldığı gul olunca hüviycv1eri, benlikl€ri ve 
için resti görmüş ve iki asta kalan mi· karakterleri kalemimin uçunda mut • 
safirin bütün parasını önüne çekmişti· fak paçavrası gibi açılıp deşiliverdi. 

O gündenberi poker masasına otur. Ben bunları oldukları gibi aldım ve 
muş değilim. Şahid olduğum bu vak'a eserlerimldeki yerlerini karakterlerile 
bir kumarhanede, hatta bir klüpte de- uygun şekilde seçtim. Zola ve Maupas 

-23u.cha.ıı Calzid ğil, şehrin tanınmış bir ailesinin hep sat'ın da böy~e yaptıklarını zannedi-

İ - h f Se ks b ık k · meşhur ve muteber misafirlerle dolu yorum. İnsanları tahlil etmek muhak-
- grenç eri . nin ma adın U· ü po er başka oyunlar gibi deg~ı·ı. su··. -salonunda olmuştu. kak ki bir idrar tahlilinden daha ko-

Ağzından dökülen iltifatların hepsi rükl/yici bir hali var. Bu vak'a bana insanların ka. 1 
Nişan taşı tarafında tanıdığım kibar rakterleri üzerine esaslı, Umt ma- ay··· yalan. Sen bir şeref düşmanısın! . 

Diye bulunduğum salonu tulumbacı 
koğuşuna çevirmemek için kendimi 
güç tuttum. Biraz sonra hırsım yatışıp 
sükunet içinde düşündüğüm zaman 
bu kepazeliği yapmamakla ne kadar 

bir ailenin salonuncla bir gün poker lumat edinmek arzusunu verdi. 
oynuyorlardı. Kalabalıktı. Ben de se. Bir çok felsefe ve piskoloji e. Bu akşam çok çalıştım, romanıını 
yirciler arasında idim. Oynıyanlar a. burada kesiyorum. Yann misafirle -serleri getirttim. F. Queyrat'ın 
rasında ev sahibi de vardı. Ortada bü- Lescaracteres eserinden b 1 k ıim erken giderlerse gene devam "l.le-
yük bir para birikmişti. Oyuncular aş ıyara · Fouillec'nin Temp6rament et carac • rıın. 
heyecan içinde idiler. tere adlı tedkiklerine kadar şu anda 

Oynıyanlaııdan bir misafir yerc~:!ki isimleri hatırımda kalmıyan birçok e- Göl bu sabah mavi ipekle işlenmiş 

* 

* 

Zirai mahsuUerimıztleki bu verim az • 
lığını tavuğumuzun yumurtasına, ineği

mizin sütüne kadar şümullcndirebiliriz. 
Hemen ayni emek ve masraf ile daha çok 
randıman alabilenlerin şüphesiz mali • 
yctleri de küçük olur. Binaenaleyh, hu 
verim nisbetlerı yükselmedikçe bizim 
maliyeti düşürmemiz ve dünya piyasa • 
sına ayak uydurmamız muhal olacaktır. 
O halde? Yapılacak şey, istihsalin veri -
mini artıracak tedbirleri almaktan iba -
rettir. 

Bu tedbirler nelerdir? Bu sualin en kı
sa cevabı şudur: Fenni ziraat. İyi to • 

(Dcvnnu 10 uncu sayfada) 

buluşma yerimiz. Otomobilden yalnız 
Vildan jndi. Babası yok. 

Seslendim: 

- Bonjur Vildan hanım· Osman bey 
nerede? 

İnanılmıyacak bir cevab verdi: 
- İstanbula gitti. 
O kadar güldüm ki... Genç kadın he· 

men omuzlarmdaki rQPCiöşambn atıp 

suya girdi ve bir iki kulaçta yaklaştı. 

- Siz de }layret ettıiniz değil mi? 
Fakat sahiden gitti. Mühim bir iş çıktı. 
Akşama dönecek tabii· 

- Döneceği muhakkak. F'akat beni 
şaşırtan gidişi. Osman bey gibi şehri 
cehennem gören biriinin istiyerek şeb· 

re gitmesi ihtimali yok tabii. Siz nasıl• 

isabet ettiğimi anladım. Çünkü mev -
rulan, hisleri, sesleri hattA belki eşya. 
Jarı bile iğreti mahlfıklaT birbirle
rini o kadar iyi biliyorlar ki bu şekil
de müdahal€m mtihakkak o kad:ıına 

karşı benim alfikadar olduğum şüphe
sini verecek· 

potla açtı· Kırk liraya yakın bir para k d F k ·· be · · · · · · · · d A . f . k ser o u um. a at mus t bır fıkır el- oya gıbı .. karşı kıyılar sıslı, galiba bı-
v~r 1• çan mısa. ı~ı~ ar asında seyir. de etmek imkanı olmadı. Yalnız Gre- raz erken geldim. Komşularım henüz sı.nız. 
cı olarak ev sahıbının genç ve güzel yau'nun Educotfıon et hcrCcıite dsimli görünmediler .. Bugün sıcak olacak. - Mükemmel· Babamın ~ehre niçiO 

Böyle boya, yalan, uydurma, neza 
ket, para onların arakasında ahmaklı

ğını kahkahalarla örtmiye çalışan bir 
cemiyette ruhunun asaletini muhafaza 
etmek ne güç. 

Bir zamanlar beni oyuna alıştırmış. 
lardı. 

Poker hiç d€ fena bir eğlence değil 
Vakit geçirmek için iyi bir fırsat. Çün· 

karısı vardı. Kadının bakışlan bende . d k 1 . t hl"ll b ld ~' •tt"ği · 
b

. .. h .. cserın e ço yı a ı er u um. kendimi suların serinliğine bıraktım. gı ı nı sormuyorsunuz ya .• 
1r şup e uyandırdı. Gozleri oyuna Ecd d ı"~·k" · · · ·· 

d h
·1 l k t k l t A a te tt!" tlerının, ocak itıyad ,. Ne guzel, ses yok. Ardıç ve meşe ko- - Bana aid olmıyan meselelerle nıeŞ 

a ı o an ocasına a ı mış ı. çılan 1 · ·· · d t · 1 ri ·· 
k

• w d k .. d"" A .. ka w arının secıye uzerın e esır e mus. kusu kanşmış taze hava ferahlık ve. gul olmadıgımv 1 söylemiştim zanncde-
agı ı ocası gor u. çan uç agıd al-1 b t k ı k ı ı F k 

d K 
. ded" e , mevsu o ara an aşı ıyor. a at rlyor. Şimdi şehirde olsam, elektrikle · E- b g"d" b · 1.k d tseY-ı. ocası servı ı. b . b"" .. k k . rım. ger u ı ış em a a a ar e 

H ke kl .. enım en uyu me tebim, en alim karanlıktan kurtulan apartıman ban. di her halde ben sormadan siz söylel"-
er s mera anmıştı. Açarak uç hocam tabiat ... Bunun için tahlillerini yosunun kara böcekler kaçışan rütu- d" · d gıw·ı ·? 

k. w d 1 ..•. d k" lr r mız e mı agı a ~n ~nu~ e 1 e. 1 ıraya yakın gene muhitimin insanları üzerinde betli ve hamam kokulu köşesinde an- · 
parayı surdu. ;rıtrek bır sesle: yapmak daha faydalı· cak duş yapabileceğim. Biraz açıldı • - Haklısınız Cevad bey. Sizi a18k

8
• 

- Rest! dedı. Roman~ılık hayatım bu tahli11erle ğım zaman gölün mavi süktinctini yır- dar etmiyen bir mesele.·· 
O anda .. karş~daki ev sahibinin ko. başladı. Kadın ve erkek görüş ve ara- tan bir k1Alaıon sesi duydum. Çiftlik Bu meselenin bence de bilinmesi ig. 

casına cgor!» dıyen ısrarlı ve mttnalı yış zaviyernıe gtiren çehrelarin biraz ko~ularım. tendi~i hissettim. Fakat zorlamadıtıl" 
bakışları hançer iibi içime savlandı. hususiyetleri biraz da mazileri ile meş. Büyük kestanenin altı her sabahki (Arkası var) 
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( Resimle bir~h~a_ahk dünya h8dise eri) L mezbahauı ziuareı ~ 

Dlut:LnallmE: Incms Kralı, ihtiyat fllo:ıun Amiral gemisi Ettntgham'ın güverte
llnde, taytaJıanıı ream.Jgeçidinl seyrediyor. 

LEHisT.&JfDA: cLelı kadın leJyonları:o, gayet sıkı dis1pl1n altında ~Iışan bl.r 
&akerl tetetttlld1lrler. Burada m~telif rütbell genç kızları görüyorsunuz. 

lt.1d.ftD&t Salı manemala.rda ha.fif tanklar. 

nen 

INGILT.EREDl!l: Tayy8il'elere, hareut 
halinde benzin vermek tecrübesi muva!
"tutıyetJe QeUc.elmmfftır. 

İNGILTEREDE: tnsflterede sllft;b altı-
na alınan askerler, ta~larını sular bas
tıktan sonra ~lr manastırda geceliyor -
la.r. 

İNGİLTERBl>E: Maureta.nıa tra~t 
lantl.ğt ilk seferinden fönüyor. 

İSPANYADA: Cüın:hurlyetçı İspanyollar 
Madridl terketmeden evvel, şehirde stok 
halinde bulundurdukları altınları Parlse 
kaçırmlflardı. Fr~a hilküme,l, kamyon
larla bu altınları lapanyaya iade etmtş -
tir. 

' ' 

Midelerinden sustalı çakı 
çıkan Oknzıer var! 

Mezbahada domuzlar kalblerine şiş batırılarak, diğer 
hayvanlar ise boğazları kesilerek öldürülüyorlar 

Mezbahanın "m ıım.t mcınm.nısı 
Ge en gün buz fa:hrikasını görmek tt-ı Nazik rehberim beni bu kesim paviyo. 

zere ~araağa~a gitıni~im. Meğerse buz- mma .da götürdü. Her taraf ikan içinde .• 
1 t ayni çatı altında buluuuyorlannı§·· Kendımi Uza~arkta sandım. Bir taraf • 
~a:U gelınlşkEn bari fU mezbahayı da tan kesilen hayvanların derisi yüzülüyo~ 
dolqıvereyiın, dedim. işk~beleri vesairesi çıkanlıyor, Ha~·~'!! 

İstanbulun tozu, toprağı, çamuru ka- kesıldikten sonra da muayeneye tabı. 
dar meselesi de yoldur. Şüphe yok ki baş Burada da Avrupa mezbahaları usulü ta. 
meeelelerden biri de ettir. Bu münase - kib ediliyor. Müessesenin bir fırını van 
betle dedikoduların ardı arkası kesil - Hastalıklı hayvanların etleri burada ya. 
medi~, Da.biliye VekAletinin işe vazıyed kılıyor. Bir de otoklav denilen bir t~i • 
ettiği şu sıralarda, bu dolaşma pek te bir sat var. Bazı etler ancak buradan ge~i .. 
do]:qmada.n füaret sayılamazdı. rildikten sonra ekle salih bir bale geliyor. 

Bundan bir müddet evvel bir gazete Ya et1eri dondurarak, yahutl 115 dere -
mezbahanın etten k.llo ba~ına 7-8 kuruş cei hararetle 45 dakika otoklavda tu•u • 
aldığını yazıyordu. Bunu herkes gibi ben yorlar, bu muameleyi mütçakib yenme
de pahalı bulmuştum. Et meselesine ve sine müsaade ediliyor. 
mezbahaya bu sualle girdim. Müessese Pek mera:k ettim: 
müdürü Servet İr. - Peki sonra bu etler sağlam etlerle 

- Hayır, cevabını verdi .. Gazetenin iberaber bize mi satılıyor? •• 
yazdığında yanlışlık vardır. Btz etin kilo Hakkı Beller bu telfışınıa güldü: 
ını b~ına burada 5 kuruş alırız. - Hayır, sa'.hiblerinın müsaadeleri!!! 

Mezbahayı gezerken bana rehberlik e- Darülacezeye veriyoruz. Fakat Avı up:ı. 
den veteriner Hakkı Beller her gün mü'- da böyle etleri satan ayrı dükkanlar var .. 
essesede 6000 hayvan kesildiğini söylü - dır. 
yor. Kuzu miktarı azaldığı için bu aded Yerde kan dereler gibi akıyordu: 
4000 e inmiş.. Cesamet büyüdükçe aded - Bu Jtanlar ~yaramıyor mu? .• 
azalıyor. Fakat siz bu rakamlan az bul- - Sanayide kullanılıyor. Yalovada bir 
madmız mı? •• Bana İstanbul et yemiyor fabrika, İstanbulda bir ecza deposu, sene
gibi g<?ldi. Deseniz.e nasıl yefiln? Müba - de muayyen zamanlarda gelir alırlar. 
rek 55 rakamına bir diktatör heybetile o
turmuş, kılını kıpırdatmıyor. 

Dolaşıyoruz. Kesilmiş hayvanlar, çen
gellere takılı, havai makaralarla satış dai
resine, soğukhava mahzenlerlne sevkedi
llyor Önümüzden keçiler geçiyor. Reh -
berime: 

- Zavallı ıhayvanlar, dedim. Ölülerilf' 
bile insanların iğfaline ıebeb oluyorlar?. 

Muhatabımın hayretle yüzüme bak -
ma!ı üzerine izah ettiın: 

- Gör.üyorsunuz ki, şimdi keçJdirler. 
ZatıAlinizin muayeneslnden de keçi ola • 
rak geçmişlerdir. Damğa da böyle vurul
du; fakat kasabda ya koyun olacaklar -
dır, yahud da kuzu •• 
Hakkı Beller bu sözüme hak verdi: 
- Et, gayet 'kDlay tağşiş ed'ilen bir 

maddedir. Zaten küçük kasabın kazancı 
da bundadır. Türkiyede et bir defa da 
ta-biat 1ıarafmdan tağşiş edilmiftir. fm
parat-Orlui'un bakımsızlığı, te1miksnliği, 
al&kuıı.lılı yüzünden zaten hayvan cins
leri birbirine karışmıştır. 

Hayvanlar et olarak kasaba gelinciye 
kadar şu safhalardan geçiyorlarmış: 

Mezbahaya getirildikten sonra 24 saat 
dinleniyorlar ... Yorgun hayvan kesilmez 
miş .• Çünkü ha-zım cihazında ihtilalAt ya. 
parmış! Hayvanlar, ilk ayak muayenesin
den. yani canlı iken sarl hastalıklardRn 
saltın olduklarına dair rapor alarak pay 
mahallinden kesime gidiyorlar. Bu işle 
Uç veteriner meşgul.. 

Kesilen hayvanlar, mııayeneden sonra 
satı.ş pıwiyonuna sev.kecliliy-0r. Burada 

her tüccarın bir bölmesi var. Öğleden 
sonra kapılar alıcılara açılıyor. Kasabl-ar 
dükkanları için gelip et alıyorlar. Eti al
dıktan sonra üzerine damgasını vuruyol\ 
alıp götürmek yok. Çünkü etin 6 saatlik 
bir dinlenme müddeti daha vardır. Zira 
kesilir kesilmez hüceyreler ölmediğı için, 
soğukhava mahzeninde hayvanın bu müd .. 
deti geçirmesi lazımdır. Bu müddet bi • 
ter bitmez kamyonlarla et nakledilmeğe 
başlanıyor. 

Mezbahada yalnız müsJüınan için ko
yun, kuzu, ıkeçi, sığır kf>.silmez ytı! .• Do
muzun da müşterisi vnr. 
Domudarın bulunduğu bölmeye gir .. 

d~k. Hepsi yere uzanmışlar .• Domuz ye .. 
Pe yatınca büyük bır fareye benziyor. a, 
tanbulda domuz sarfı.ydtı da fazla değil .. 
En çok kırk tane kesiliyormuş.. Domuz .. 
ların katli de başka usule tabi.. Boyun .. 
Iarı kalın olduğundan lrnfalarını kesmelıC 
m~kül oluyormuş •• Sanki domuzun do .. 
muzluğu boynunda tecelli etmiş, bir tül\.· 
lü kopmuyor, fazla eziyet oluyor, çok ız. 
tırab çekiyormuş.. Bu yüzden kalbine 

ince bir bıçak sokmak suretile daha 
sü-ratli ölüyorlarmı§-

Veteriner Hakkı Beller, kesiciye, na. 
sıl kestiğini tarif ettirdi. Doğrusu daya • 
namadım. Hayvan filan amma, ne olsa a .. 
cıyor insani •• Domuzun cildi insan derisi 
gibi gayet ince imiş. Bu yüzden yüzül .. 
mek kabil olmuyormuş; kazanda munY'" 
yen bir müddet tutarak oeri haşlanıyor, 
sonra tr~ ediliyormuş.. 

İki kesilmiş domtL~ çengele asılı duru
yordu. Filhakika öyle beyaz ve pnrlak 
cildlcri var ki .. Lar tabaJtası denilen vü· 

Hayvan bu müddet esnasında iki dam
ga yiyor. Bir muayene, bir de cins dam. 
gam... Ölüme giderlerken, bittabi aded'
leri çok olduğu için, he~inin ayn ayrı 
son arzularını sormak mümkün değil .• 
Haydi bıçağın altına •• Kesim bizim bil -

;,_:=~w.._~~ .. ~=:;;;~;;·a•=:lıic?s::;;; .. :;:: :::;:=~w;,;~;;:-:iY[.::;:.:;o~ diğimiz klbik usulle yapılıyor. Yani hay- cudünü saran yağ fevkalfıde !hazim ka • 
biliyetine sahih imiş. Elyafı adaliyesı' 
gevrek olduğundan pirzolası da gayet 

l'B..ulLuM: nı.pııan ttya.tro festivallerinde rol alan artist • 
ter, şehtrde gtytnip orijinal Jı:ıya.!etlerlle yaya olarak tiyatroya 
teınıı.şıer, balta yepyeni bl.r net~ çeşni.si tattırmışlardır. 

FRANSA - İNGİLTEKE: &ovyet Ruça ile a.sterl mQ.zakereler. ,vanın başı cea:lliyor. Bazılarının ded'\ği 
de bulunmak üııere Moston7a riden tn,ııı. .. Fransız uta.1 giıbi, kan çıkmasın diye hayvanın kafa . 
heyeti hareketten e"'el sına takmakla vurmak filAn yok. (Devamı 10 uncu sayfada) 



10 Sayfa 

Zirai mahsullerimizin maliyet fiati 
/ (Baştaralı 8 inci sayfada) 
um kullanmak. makıne kuvvetinden is· 
ıfade etmek. gübreye eheımniyet ver • 
ek. bilgili iş görmek gibi şu ve bu te
rrüatile bütün fenni ziraatin tatbikatı. 
F-.!nni ziraat usullerinin köylümüze 

en imsetilmesinde şüphesiz devletin bü
.. ,, rolü vardır. Ve memnuniyetle kayde 
eı]er ki, cümhurlyetten sonra hükiime -
in bu yolda gösterdiği mesai pek büyük
Or. Ziraatiınizin düne bakarak ne kadar 

"!eri gittiğini her VeJıilede yazıyoruz. Şim 
i tckrarlamıya lüzum gördüğümüz nok

ta, köylümüzün fP.nni ziraat icablanna 
arşı lakayd kalmamasl cihetidir. Göre -

neğine pek bağlı olan bir kısım köylüle
rimiz, kaanlterini değiştirmekte, veya 
bir kolayını bulup o usulleri tatbik et -
mekte gevşek davranıyorlar. Bilfarz iyi 
:tohuma kıymet veriyorlar da, bu iyi to
humun iliiçlarunası lüzumuna inanmak is
temiyorlar; yahud bu küçük himmeti ih
mal ediyorlar. Halbuki fennf ziraattC? bü
tün işler birıbirlerinin tamamlayıcısı va -
ziyettedir. Bereketli bir mahsul almak 
için ne sade iyi bir tohum, ne sade ilaçla
ma, ne sade makine kafi bir tedbir ola· 
nıaz. Ancak iyi tohumun, iyi usullerle 
hazırlanmış bir toprağa iyi vasıtalarla e
kı1mesidir ki bereketli bir mahsul verir 
ve böyle bir istihsalin maliyeti ucuz o -
iur. 

Misal olarak, hatm sayılır mahsulle· 
rimizden biri olan pamuğu ele alalım: Üç 
~eş sene evveline kadar kalitece pek bo
zulmuş olan pamuklarımıı iyi fiatla sa
tılamıyor ve hararetli müşteri bulamı -

yordu. Bu tersli~i gidermek için iyi kali
teli çeşidlerin tohumlarından getirildi ve 
ziraatine girifildi. Bugfln mevcud pamuk 
sahamızın % 50 sin!. ifga! eden bu çeşid· 
!.er iç ve dı§ piyasalP.rda hüsnü kabul gör
tne~ler. Faktt i.stihnl şartlarımızın 
birlikte değişmemesi. ticaret aleminde is
tenilen tesiri gösteremedı. Bazı köylüle· 

rimi.z bu iyi tohumu gene eski usullerle 

ekip biçtiler ve bu yüzden iyi kaliteli 
mahsulün maliyet fiatt dünya va.satisin· 
den yukarıda kaldı. Halbuki fenni ziraa. 
tin bütün icablarıııı birlikte tutmak za. 
ruretf vardır. Pamuk ziraatinde pek mü· 
him rolü olan (makine) nin de işe karış· 
ması gerektir. Bir küçük misal zıkrede
liın: 

Adanada bir d~kar pamuğun serpme 
usulle ekilme masrafı 39,5 kuruş tutmak
tadır; halbuki ayni iş mib1erle goruı

düğü zam.an, bu masraf 26,5 kuruşa dü • 
şüyor. Serpme olarak elle ekilen bir de -
kar pamuğun çapa masrafı 258 kuruşu 
bulduğu hal~ makine ile sıravari ek.Jlcn 

pamuğun, gene makine ile yapılan çapası 
14 .kuruş gibi az bir paraya maloJuyor. 

Görulüyor ki pamuk ziraatinde iyi to
hum kadar, makine kullanılması da pek 
mühim bir cihettir. Ve bu, her zirai mah
sulümüz için hep böyledır. 

Kısaca diyebiliriz ki, bugünün ticaret 
aleminde bir mevki tutabilmek için (fen· 
ni ziraat) diye toparladığımrı: bütün is -
tihsal usullerinin memlf'ketimize s:ir:ıtle 

yayılması ve bmıım.setilmesi lanmdır. 

Bunun için ne kadar çalış.çak azdır. 
Tanrnman 

Mihver devletlerinin talebi ile Macaristanda 
müsadere edilen kitab 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
kınımdan dünyanın üçüncü devletiydi, 
muazzam mcmbalan. ve altın stokları 
vardı, bugün hiç kredisiz; borçlu bir 
devlettir, altın mevcudu ise (76 mil -
yon 700 bin) mark kıymetinde çok 
zayıftır. 

Bugünün Al manyası 19 t 4 ün Alman 
yası değildir, sahte bir maske altında 
.1918 in Almanyasıdır. 

İşte Macar doktorunun vardığı ne
tice budur ki: 

bır kat daha artacaktlr. Zira t 914 yı
lındaki Avusturya Macaristandan da
ha zayıf olan İtalyaya Almanyamn 
mütemadiyen destek olması icab ede
cektir. İtalya Almanya için bir fayda 
değil, bir yük olacaktır. İtalyanın mü
dafaa edilecek azim deniz hududlan 
vardır. Büyük miktarda askerı Arna
vudluğa, 12 adaya, Trablu~a, Habe -
~:::tana da~ıtmı~tır. Bu ıkuvvetler ora
larda süratle felce uğrıvacaklardır· 

Herha lde 12 adadakiler, Balkanılarda 

- Bu şerait altında bir harb bite - bulunduğu miktarla oir~ikte muha'lckak 
bilir, fakat bu harbe başlamak mec - surette bu ffl<ibete ıuitrıyacaktır, zira 
nunluktur, demiş olan bir Alman ku- buralarda Türk ordusu kat'i netice ala
mandanını.n rnütaleasına tevafuk et - cak bir rol oynıyacaktır. 
mektedir. Macar doktorunun kitabı belki fazla 

Diğer taraftan A1manyanın kaI"Şlla- nikbinanedir, fakat objektif görüslere 
şacağı müşkülat, İtalyan ittifakının istinad etmekte ve Londrada fiirör 
kend i-:ine tahmil edeceği müşküHit ile vaomaktacfır. 

Erkekler diyorlar ki Kadınlar diyorlar ki 
(Bnstarafı 8 incj f;ttvfadıı) Olnı;farafı S inci savfndal 

yastıkta rahatça kocay:ı,cnğına tnanıyo - muvaffak olamıyan bedbahtlardır. Bu bed
rum.• bahtlar bir kadına karşı duyduklnri hıncın 

e F. V. (Adresinin nefJ"ini üte - acunnı hepimizden almak, hepimize iftira 
miyor): etmek istiyorlar. Amma biz kadınlar bu nevi 

cHangl beklir evlenmek tstmıez? Fakat l.snadları guler ve temiz yuvalarımız içinde 
bu bir lmk!Ln meselesidir. Niçin evlenmlyo- bekAr hayata değil, aile hayatına iştiyakı 
ru~? oay~t ıbaslt: Şimdllc.1 kızlar yüksek olan erkeklerimizin. yanında saadetimizi ya
memur yahud sübay istiyorlar. şarken onların bekar hayatlarının gamlı a-

Blz ise esnaf yetiştik. Bizim muhit kızları kışına o.cınz. 
yüzümüze bakmıyorlar. Tekirdağ kızlan da 
hepsi gibi memurn, sübaya düşkün .. bize ynn 
gözle bUe bakmıyorlar. Ben de llllettaytn blr 
insanla evlenmekten ise bekftr kalmak da-

Okuyucularıma CP.vahl~rım : 

• Adanada ( At~!!n_) imzasile 
ha doğru diyor ve evlenmiyorum!.• mektub gönderen baya: 

e H. Birsen (/zmit Cümlmriyct 
ıBekArlar niçin evlenmiyorsunuz anketini 

caddesi N o. 244): ben yapmıyorum. Bunu a.rkadaşım Nusret 
cYnşım 20 •. Henüz ufak dentlebUlr. Fa - Safa Coşkun yapmaktadır. Mektubunuzu o

kat blr an evvel temiz blr yuva kurmak na verdim. Ben bekı\rlar anketinde yapılan 
arzusundayım. San'atkfınm. kazancını az sa- hfie:.ımlnra cevab vermek lstlyen bayıınlara 

yılmaz. Evlenmek istemekle beraber, tork- sütunumu terkettlm. B:ıylann mektublarını 
muyor da değUlm. Çünkü. evlenen arka - neşretmlyorum. Yalnız melttubur.>ızu bana 
da.şlarınıdan pek azı mes uddur. Her erkek hitaben yazdığınız lçln şunu söylemek ls
gibl ben de kıskancım. buna mukabil kızla- terim ki, bu mevzuu bu cephesinde görmek 
rımız ne kadar serbesti Eve olan alAkalan doğru de~ildlr. 
gün rıeçtlkçe zayıflayor. MUsrtfiikleri gün 
geçtikte artmakta... ~a.sen bayanların ithamları da budur. 

SON POSTA 

SözUn kısası : 
Yalan makinesi 

(Jlettarafı 2 nd •JflMıla) 
- O da fimdi sokaktan eve geldi, zer

re kadar da merak etmedi. 
Siz artık yalan söylememek için bıl-

tün gayretinizi sarfediyorsunuz. 
- Şimdiye kadar nerede kaldın? 
- Bu makineyi aldım. · 
- iyi ettin. 
Karınız bunu söyledıği zanian makine 

gene konuşmaya başlıyor: 
- Yalan söylüyor, i~inden geçenleri 

biliyorum. Bundan sonra hiç yalan söy
liyemiyeceğim, diye hayıflanıyor. 

Siz memmm oluyorsunuz. fakat !>u 
memnuniyetiniz de çok sürmüyor. Çün
kü, siz karınıza, galib bir insan tavrile 
bakarken karınız da aklına gelenleri SÖ/
lüyor: 

- Makineden memnun olmıyacak ,1c;ıl 

sensin.. gündüzleri işe gidiyorum, di ve 
evden çıkınca nerelere gittiğini ben ?:>i
liyor muyum; haydı bugün işine gittin, 
diyelim ya dün! 

- Dün de işime gittimdi karıcığım 

ben nereye giderim ki. 
Makinenin sesi sizi susturuyor: 
- Dün işine gitmem.iştı. Oraya da, a

rım hasta, diye telefon etmişti. Yanında 
şık güzel bir kadın varch. Onunla Flor
yaya gittiler. 

- Seni hain, seni alçak! 
Karınızın sesi, makınenin sesinden 

kuvvetli çıkınca siz şaşırıyorsunuz ve ar
tık daha fazlaya tahammül edemiyece
ğınız için makineyi kaldmp pencereden 
aşağı atıyorsunuz. 

İşte gördünüz ya.. yüzde yüz müshet 
netice veren bu makinenin taammüm et
miyeceği muhakkaktır. .. 

Bu misal lialettayin bir insanın gün
lük hayatında tesadüf edeceği vaka'lı:ıra 

göredir. Ya siyasette? •• O zaman makine 
daha fazla zararlı olur. Mesela bir dik
tatör: 

- Şöyle yapacağım, böyle yııpac~ğ:m! 
Diye yazarken, yalan m.ıkinelerinin 

hep birden faaliyete geçıp: 
- Yalan yalan' 
Diye bağırma 1 arı, nelf'rE: nelere sebe

biyet vermez. 
Bugünkü Avrupa vaziyetini gözönüne 

getirelim. Neler oluyor, duyduklarımı

zın hangisi doğru, hangisi yalan farkın
da değiliz.. fakat yalan makinesi bun
ların doğru ve yalan olanların1 tefrik e
dip söylese, sanki iyi mı? .• Ben hiç zan
netmiyorum. Çünkü ş:mdi insanlar tı:ıtlı 

yalana inanmış o!manın kendilerine Vf'r
diği muvakkat huzur savesinde yaşaya
bıliyorlar. Yalan makinPs; bu muvakkat 
huzuru da seLbederse h:1ileri nice olur? 

Velhasıl insan için r:thvt yaşamak irı
kanını bırakmıyacak olan bu makine hiı 
te faydalı bir şey değildir. Bunun için de 
taammüm ctmiyecektır, edemez. 

*** ····························································-
( Gaib aranıyor ) 

Bundan yedi sekiz sene evvel İstanbul
da Kızıltoprakta ikamet etmekte iken 
Rumelihisarına gezmcve giden annem 
ile bir!iıkte beş altı yaşkrında İbralıim 
Hasan ismindeki çocuğum gaib olmuş
tur. Zabıtaya ihbar ettikse de bir netice 
hasıl olmadı. Hayat ve mematı elan meç
huldür. Çocuğum hayatın ise şimdi on üç, 
on dört yaşına girmiştir. ümidim kesil
memiştir. Çünkü çocuğumun gaib olduğu 
ay içerisinde daha sekiz on çocuk gaib ol
muştur. Bilenlerin !nsaniyet namına a
şağıdaki adr-ese haber vermelerini yal
varırım. 

Çocueun annesi: Balıkesir Do~um ve 
çocuk Bakımevlnde Nezahat Özsöz 

······························································ 
Mezbahayı ziyaret 

(BQ.§tarafı 9 uncu sayfada) 
Bayanlar gazeteniz sayfalannda blT,e ateş Erkeklerin nlle kurmağı ciddi şeklide dü

püsküreeeklerlne ıstedlğlmlz gtbl birer ta- şünmedlklerlnl, ıOün bugün, dem bu demo gevrek olurmuş •• Sevenl~re Allah afiyet 
versin. 

dın olmıya çalışsalar daha tyl ederler.- demekte olduklarını, ıkandıracak kadın bu-
ltındu~a evlenmlye ne lüzum vardıra diye Satılmıyan etler soğukhava depolarına 

Cevablar: 

e M. H. (!tfani:ıa): 

düşündüklerini Deri sürerek (bugünkü er - naklediliyor. Bura?arı fevkalade soğuk •. 
kekler alle yuvası kuramaz> diyorlar. Tahmin edemiyeceğiniz kadar •• Bu soğuk 

sız de yazdığınız şeylerle bunu kabul et- içinde çal~ıp, dışarı 36 .derece sıcağa çık
- Cevabınızı ankete idhal etmtye tmkCln ml.ş oluyorsunuz. Halbutt mektubunuzun mak mesele .. Bu yüzden amele çok hasta 

yolı:. Cünkü ne bekCırlığınızdan bahsetmiş- maksadı bambaşkadır. Slz kadınlara hücum oluyormuş. Hakikaten buracta çalışmak 
siniz, ne de niçin evlenmediğinlzt yazmışsı- etmek lstlyorsunuz, değil mi? cürümsüz kürek cezasına mahk1lın olmak 
nız. Hürmetler... S e H. K. (Kadıköy): nad Dervİ! gibi bir şey .. 

_ B:J!ynnlara verdl~nlz zehiT zem~rek Müessesenin, başında kıymetU elcman-
ceıvab güzel amma, -{tallba hiddetle olacak- muhtacı himmet bir dede, nerde kaldı gay- lar bulunan bir de laboratuvan mevcud. 
nt in evlenmediğinizi yazmnğı unutmugsu- riye himmet ede. diyecelaılnlz amma, bu ne Laboratuvarın şefi, bana cidden enlere _ 
nı :. Mazur görürsünüz sanınm. böyle demeniz, ne de benim bitaraf olma - san şeyler gösterdi: Kesilen hayvanlar _ 

• K Tar han (Ankara): mam için bir sebeb tcştll etmez. d ık -ı be . t.. _ ~--an ç an. o e n .. u4yvan ot yeru:n yut-
- Evet, ben de bckfırım.. bellc.1 c kendi Nusret Safa Coıkun muş. Meseli ağzı açık kocaman bir sus _ 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

Aoen.talanmız tarafındaa gorülmesi llzım gıelen yolcu ve yük işleri ile va-
purlanmıta. verilen efYanın nakil, teslim ve tesellümilne aid 
herhangi bir müracaat veya ih tili.f haıklk.ındıa yapılacak tif.ahl 
ve tahriri müracaatlann doğrudan doğruya alAb.dar acentalarımıza ya-
pılması icab ederken Umum Müdürlüğe yapılmaktadır. Bundan sonra bu gibi 
hususlara aid fifahi ve tahriri müracaatların. İstanbul Gai.atad.ı eski Merkez 

Rıhtım han halen Liman hanı olan binanın altındaki (T~fon 42362) baş acent& 
lığa ve vapu.rlanmızın uğrağı olan iskelelerde de doğrudan doğruya mahalli 
acentalvıımıza yapılması lüzumu ilan olunur. (6175) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize 939 yı~ı zarfında talebe kayıd ve kabulü şera.ıti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yüksek smıflı olmak Ü7ıere ailtı ıene. 

dir. Yatılı ve parasızdrr. Gaycsı tlcaret gernılerimize kaptan ve makinist ve de. 
niz mesleği için fen adamı yetiştirmektedir. 

'.Mektdbe kabul olunaın talebenin ~iyi mi, yiyimi vmair husu.~'l'tı mekteb tara. 
fından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sr>ne ham lise ve hem de yüksek sınıfına blebe ahn~al.:tır. 
A - Lise sınıfına !!hnacnk talebelerin orta mekıtebi bitirmiş ve yaşlan on 

beşten küçük on dokuman büytik olmamalan şartt-ır. 
B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de 1ise IIlC7JUI1U olınalan lazımdı:-. 

3 - Ya?Almak i~m Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günı.eri melctebe müracaat 
edilmelidir. 

4 - İsteklilerin rnekteb mildürlitğüne Jı:mşı yazaoaktarı istidalarına aşağıda. 
ki vesikaları rapteylemeleri lô.zımdır. 

A - Hüviyet cüzdanL 
B - Aşı kağıdı. 

C - Mokteb şehadetnamesi, veya tnsd'ılmaıne.~ veyahud bunlann musaddak 
suretleri. 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyt hal kağıdı. 
E - Velilerinin izclhJı adresleri ve tatbik imzaları. 
F - 6 aded kartonsuz fotograflan ı9 X6 eb'adında .. 
5 - Yazılma işi 26/Ağustos/939 Cumartesi gününe kıadaroır. Kayıd olanlann 

28/Ağustos/939 Pazartesi günü sıhhi muayeneleri için sabah saat 8 de me.kteıbde 
bulunmamı lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköyde Mekt.eb Müdür1üğüne müracaat olunmalı. 
dır. fstanbul<lan gay~-i mahallerden yapılacak müracaatlara matbu mektebe d~ 
hul bilgisinden göndc;ilir. Müracaat için posta pulu gönderilmesi lizımdır. 

c5272:ıt 

Cevlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idaresi il~:1ları 
Muhammen <bedeli 265fl lira olan bir aded 300 kiloluk (asgari çekeri 10 gram) 

bir aded 1000 kiloluk (c:sgari çekeri 100 gram) hassas baskül tarih, rakam ve 
sıklet yazar tertibatlı olmak şartile 4/9/939 Pazartesi günü saat {15,30) on beş 
buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 199 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun t1 
yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14,30) on 
dört .buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri lfızımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6281) 
~ 

Muhammen bedeli 675 lira olan 50 aded hasta sedyesi (torbasile birlikte) 
17.8.1939 Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası da
hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulilc satın alınacaktır. 

Bu işe girm{:k istiyenlerin 50 iira G:J kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat
ları 15.zımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5795l 

fstanbul Orman Müdürlüğünden 
1 - Orman umum müdürlüğü için şartname ve nümunesi veçhfle 1000 aded 

devlet ormanı çekici ile 1500 aded orman çekici kapalı zarf usulil~ münakasaya 
vazedilmiştir. 

2 - Mezkur ~er::içlerin muhammen fiatı ceman 24,000 liradır. 

3 - Eksiltme 939 Ağustos 23 üncü Çarşamba günü saat 15 de İstanbul orman 
çevirge müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1800 lira orman mes'ul muhasibliğinden alınacak mak 
buzla Ziraat Bankasına tesı:m edilecektir. 

5 - Şartname ve nümuneler İstanbul orman çevirge miidürlüğündc görüle. 
bilir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin arttırma, eksiltme kanununa tev· 
fikan ihtisas vesikası ve bu gibi işleri tamam yapmış olduğuna ve bu ışe girebi· 
leceklerine dair vesika ve Ticaret Odası vesikasının ibrazı. 

7 - Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yazııı saatten bir .ı;aat evve
line kadar İstanbul Orman mi.ıdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getir~-
ceklcrdir. (6109) 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için 360 ton gazovil kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (46800) muvakkat teminat (3510) lira olup eksiltmesi 

29/EylOl/939 Cuma günü saat (16) da An.karada P. T. T. Umum Müdürlük biır 
nasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakk&.t teminat makbuz veya banka temmat mektubile ka
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım İstanbulda P. T. T. Levazım ay
niyat §Ubesi müdürlüklerinden 234 kuruş mukabilinde verilecektir. 

talı çakı, çuvaldız, demirler vesaire •• 
Laboratuvarda acayib doğmuş hayvan. 

!arın kavanozlara konmtı§ muhtelif nü -
muneleri de var. 

Mezba!\ada gördüğüm intizamı, dışarı
daki murakabede de görmek en halis 
temennimdir. Zira bu suretle hal.kın ucuz 
et yeme hakkı kurtarılrnJf olacaktır. 

Nusr" Safa CO§kun 

(3763) (6251) 

1~~Tbı Ralip Türkoğlu . ) 
rkecl: Viyana oteli ••r-. No. 26, Kat 
o lı.erıüu ötledeu aoııra 1&at 14 doı 

20 ya kadar hastalarıaı lcabul eder. 

ZAYİ - 1936 - 1936 senesi Ticaret Lise
sinden aldıitm tasdlknameyl zayt etttm. 
Yenlstni alacatımdan e.eldslnin hükmü yok 
tur. Fethi 8&JıWl 
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Plajdan karikatürler Anne düşüncesi 1 l l ıı~:.ı ı,:)J,'.' 
- Kızım plaja &eninle beraber ~l -

nıem, seni rahat - ~ " f) 
c;ız etmek için de- ~ , 

-------------------
(Ba.ştarafı 1 inci sayfada) 

re Burkharda bir proje vermiştir. 
Bu proje Polonya hariciye nazın Bek, 

bir Danzig mümessili ve Burkhard tara
fından müştereken tetkik edilecektir. 

cak meselesi haline koymuşlardır. Filha
kika totaliter devletlerle demokrasiler 
arasındaki ayrılık Danzig meselesı üze
rinde tekasüf etmiş bulunuyor. 

'.'.'./' ~ 
- Karınız suya doı nh on dakika ol
du. 
- Bu§Una meral: ediyorsunuz, ora
da da gevezelik edecek btrini bul • 
muştur, bu. yüzden çıkmaz. 

- Floryada ntşanlı11amadık, bir ke
re de bumda talihimizi deniyclim. 

1 ğil, bilakis sana 
iyi:ik olsun diye -
dir. Malü.m ya, a -
nası!'a bak kızını 

el! derler; bana 
bakacaklar .ki seni de l>eğcnip alacaklar. 

s~at hesaoı 
Kadın, arkadaşına kocasından şik~yct 

etti: 
- Kocamla o· 

turu~·orduk. Ak -
lıma ıkarşıkı kom
§UY- gidip bir şey 
söylemek geldı, 

beş dııkikada gi -
der gelirim, dedim; evden çıktım. Gittim 
geldim, kocam evde yoktu. Hizr.ıetçiye 

sordum. Ne dese beğenirsmiz ... O gideli 
üç saat oldu .• demesin mi, benim beş da
kika kaybolınamdan nasıl istifade etmiş! 

Bulduğu kadın 
Yaşlı erkek, tanıdığı kadmı ziyarete 

gıt ::nişti. Ker.'lin
den bahsetti: 

- Ben bir kere 
evlenmiştim, ka - "e"(~~~ı--1 
rımı Jrnybetlim. A
ramaya çıktım ve 
nihayet buldum, 
çok sevindim. 

Kadın merak etmişti, sordu: 
- Ne olmuştu, nereye gitmişti? 
- İşte onu öğrenemedim, çünkü bul -

duğum kadın, başka bir kadındı. Art.ılt ö
tekini aramaktan vazgeç.mjştlın. 

Bebek 
Orta yaşlı karı koca bir Jokant2d:ı. ve-

mek yiyorlarJı. .- . ., 
Erkek kansile ko- _t1. r' -«-. .. 
nuşı!rken: ew 7).1.» 

- Bebeğim! '\1 ' • • ~..ı 
D!ye! hitab Pdi - - -.......;: ~0~-

ycırdıı. ~ 

Benimle evlenmezsen, kendn>ıi 
ka1dırır, denize atarım dıye•ı bu idı. 

Hi1met eden 
garson bunu duymuştu. Bir aralık, elin
de bir yastıkla geldi. ErkeK sordu: 

- Bu yastık ne olacaı~? 
- Bayan bebeğiniz için getirdim. Şim-

di orkestra bir bersöz çal2rak t9' 

Hatırı için 
Genç kan kocaya, tamdıkları yaşlı a

dam. sordu: 
- Sizin için ay

rılacaklar, diye 
duymuştum. Vaz
geçtiniz demek? 

- Hayır, vaz -
geçmedik .• 

-Ne iyi! 
- Yazın sonuna tehir ettik, ilkbahar-

da iki .kişilik bir bisiklet almıştık ta .• Ay
rılsaydık bir işe yaramadan bir kenara 
atı' - olacaktı. 

-- Garson baksana, 
çorlıadan bir uzun saç 
çıktı. 

- Tki sene cvveı sana 
N ded:m diıJı~ bugün mü 

Bayan - Şu masanın 

tozuna bak, Ü.Zenne pıır • 
mağımla. ismimi yazdım. kavgaya kalktm?. 

- O ıama:ı jiliıı ne ol· 
duğunıı b!!miymd1:m, bu
gün resmini gördüm. 

Hizmerçı - Okumıık, 
yazmak bilm,~k ne iyi 
şeydir baııan! 

- Kısa saç modası yok 
1ei bay. Şimdi biltüıı ka • 
dınla.nn sııçıarı uzun. 

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

Son moda 
Kaaının başıtıda mınuni bir kırmızı 

benek vardı. Tanıdığı bi!" erk~k gördü: 
- Bayan, dedi, hır baloda idiniz ga -

llba, başınızda bir konfeti kalmış. 
- Yanlış görüyorsunuz, o konfeti de -

l'ı.1, yeni yaptırdığım, snıı moda şapkaın. 

Güzell · ş~ek 
Çirkin kadın, çi~kinlt-rı ameliyatla gü

t.e~tiren doktora gitti: 
- Beni güzelleştirmOK içın kaç para 

!atersiniz? 
- Bir tek lira ile de halledilir ba -

)an, bir peçe alıp yüzünüze takmalısınız. Kaynakçı, evinde tauuk kızartıyor. 

Teklifin mahiyeti hakkında sarih ma
lumat alınamamış olmakla berab~r, uz
laşma zihniyetUe tanzım edildiği söylen
mektedir. 

Tıpkı Almanya gibı İtalya da, Dsnz!g 
meselesinin hallini ve Şarki Prusya ile 
Almanyanın diğer kısmı arasındn bil' 
münakale yolu tesisini Avrupe. vazıyeti
nin devamlı l)ir tarzı halli için esaslı te
lakki eder. Mihver devletleri harbi iste
miyor. Fakat harböen de korkt::-:-ı yok
tur. Bu mesele süratle halledıa;r ... lıdır. 

İtalyanlar diyorlar ki: 
Yüz ya§tndak.i anne - (Seksen ya.. 
§tndaki kızına) kızlnnn annelerini" 
yanında karı koca inkayeleri anlat
malannın ayıb aldu.rrm~' hıll-.i ôyre • 
ncm.ed:n mi? 

Leh Hariciye Nazırının mülikatlan 
Varşova, 14 (Hususi) - Hariciye na

zın Bek, bugün İngıliz ve Fransız scfir
lerile Papa Nunçıyosun•ı kabul elrnıştir. 

Bek, dün de Amerika sefirini kabul Roma, 14 (A.A.) - Siyasi Mchafıl, 
etmişti. • Salzburg konuşmaları hakkınd:ı D. N. B. 
Lehistan da teklifler mi hazırlıyor? ajansının verdiği haberi iyı karşılamakta 

Faris, 14 - Jurnal gazetesi yazıyor: ve iki memlek~t dostiuğunun bir kere 
Varşovadan alınan haberlere bakılır-· daha teyid edılmış olmasından dolayı 

sa, gerek Polonya hükumet merkezinde, ?il.yük bir memnu~~ye~ göster~ekte ve 
Uysala: gerek Danzigde, serbest şehir meselesi- ıkı .memleket har_ıcı sıyasetlerındc mu-
- Ben cehenneme gideceğim, sen de nin halli için bazı projeler tasarlanmak- tabakatın bir vakıa olduğunu bütün dün-

·······················································-··-· 
Uysalla as ki 

gelir İnisin? tadır. Bu hususta iki planın tetkik edil- yanın gördüğün"..i ilave eylemektedir. 
Derseniz... mekte olduğu söyleniliyor. Mczkıir telgrafın Danzig de dahil ol· 
- Ah ne kadar iyi olurdu. Bu ıplanlardan birincıs~ Danzigdelti mak üzere bü~tl.a meselelerin halledile-
Dedikten sonra: Milletler Cemiyeti otoritesin~n kaldırıl- bilir olduğuuu tasrı~ e~lemcsine husust 
- Bu seferlik mazur görün, gerç1 ben ması ve yerine müşterek bir Almanya - bir mana atfeden sıyası mehafıl, yeni 

de buna çok müteessir oldum amma. ve- Polonya idaresinin konulmasın: derpi~ bir mülfıkatın derpiş edilmemiş olm:ısını 
rilm~ bir sözüm var. eylemektedir. iki devletin ideallerine doğru kat'iyetle 

Diyerek mazeret beyan eder. İkinci pltın ise dah9. tcferrüatlı olup ~rüdüklcrinin bir delıli olduğunu söy-
Fakat aksiye: Danzig toprakları Almanya ve Polonya luyor. 
- Ben cennete gideceğım. sen de l:te - arasında taksım o~unacsk ve bi1.zat Dan- l\lussoJini ile Bitler görüşecekler mi? 

lir misin götüreyim. zig şehri ise müştere~ Almanya - l'olon- Budapeşte, H (A.A.) -- Liberal cHef-
Derseniz: ya idaresi altına geçecektir. toreggel> gazetesi, Musso!ini ile Bitler 
- Öyle yerlerde ben:m işim yo~ iyi Sıalzburg müıakatııun akiSlcri arasında bir mülakat yapılmasının mun-

bir yer olsa sen gidemezdin! Faris, 14 (A.A.\ _ Berchetsgadendeki temel olduğunu kaydetmektcdi:'. 
Der. Alman • İtalyan m5zakercleri hakkında Leh • Alman hududwıda yeni 
Uysala: cJour• gazetesi diyor ld- bir hadise 
- Allah beıaru versm. cAlman _İtalyan konuşmalarının tam Varşova, 14 (A.A.) _ Dün gece Ber-
Derseniz.. şümulü hakkıtlda bir fikir edinmek he- linde, Varşovada demiryolu boyunda 
- Bela yüzünden insana saadet ge- nüz güçtür. Maamafih öyle anlaşılıY.OT ••· ıszyn taşının üzerine Polonyay. tah-

lir .. Ne iyi. kt, İtalya atide taah..~üd altına girme ve eden cümle!er yazılmıştır. Bu cüm-
Der. bugünkü gerginliğin silahlı bir ıhtilili lelerin, geceleyi.1 hududu geçen Aım:ın-
Fakat aksiye: halini almasını istemediğinden hiçbir ka- Jnr tarafından yazıldığı tesbit olunmuş-
- Senin için her zaman ssadet tem~n- rar verilmemiştir. tur • 

ni ediyorum. Salzburgdan alınan bazı haberlere gö-
Derseniz: re, Alınan haricıye nazırının ynkınlan, 

- Saadet mı temennı emyorsun, saa- Be:rlin ile Roma arasında dilopmatik yol. 
det ha .• Ben mes'ud eılacağım; herkes larla müzak~relere devam edileceğim 

saıWetimi kıskanacak, aleyhimde f:Öy • söylemektedir.~ 
lemedikleri, yapmadıkları kalınıya<:ak. Berlin ecnebı ınehafilinin intıbr.ı ;se, 

Der. bu müzakerelerin umumi neticelerini an. 
Uysala yağmurlu havada: cak hadıseler göst.erebileceğ! merkezin

dedir. - Sokağa çıkalım! 
Figaro gazetesi diyor ki: 

Derseniz.. cNe bizden, ne de müttefiklerimizd~n 
- Haydi çıkalım, b~z çıkar çıkmaz. tehdid, kurnazlık veya pazarlıkla hiçbiı 

yağmur diner, güzel güzel gezeriz. şey alamazlar. Totaliter devletlerin si-
Der. yasetlcrini hakikate yani usluluğa inti-
Fakat aksiye en güzel havada: bak ettirmeleri yahud da harb yapma. 
- Sokağa çıkalım! !arı lazımdır. 
Derseniz: Bundan başka yapacakları hiçbir fey 
- Şimdi hiç sokağa çıkıh.,. mı, ya biz kalmamıştır •• 

sokakta iken yağmur yağarsa, kar ya _ Excelsior gazet~"i de şu hab"rı veri-
tarsa, tq yağarsa halimız ne olur?.. yor: 

Der. Berlinden geç v2kit Londraya gel~n 

Uysala: bir haberde Berhtesgade."1 müzakereleri 
- Güzelsiniz! hakkında şu izahat görülmektedır: 
Derseniz .• memnun olur: İtalya hariciye nazırı Kont Ciano, 
- Beni sevdifiniz için g\lzel gör.iy~r- Danzig meselesi yüzünden İtalyayı Al-

sunuz. manyanın arkasında bir harbe sürükle-

D mek istememMir. Mussolininın kanaati er. :s 

Aksiye: şudur ki, eğer Almanya Danzigı ilhak c-
- Güzelsiniz! derse İngiltere, Frans.ı ve Polonya rn~· 
Derseni7_. dafaaya hazır bulunuyor1ar. Ciano. İn-
- Benimle alay ediycrsun ha, güzeı, giltere, Fransa. İtalya, Almanya ve Po-

yahud çirkin olduğumu hen bi1irim sa _ lonya arasında beşler konferansı akli ve 
na sormadım ki! Danzig meselesinin sulh yolu ile haJlini 

Hitlere teklıf etnı-ştir. 
Der. Hitler İtalyadan, (çelik paktı) na ilt-
Uysala : ihak etmelerı ıçin Macaristan ve Bulg:ı-
Siyahı gösterip. ristan üzerinde tazyik yapmasını da iste-
- Bu beyazdlr! m~tir. 

Dan.z.ig'de 
Varşova, 14 (A.A.} - Danzigden alı

nan haberlere göre, Danzıg polisi, ıki Po
lonyalı gümrük müfettı§i ile diğer bir 
Polonyalı, Hitler aleyhtarı beyanname 
kn!.~kıçıl~ı yaptıklan zannından dolayı 
tevkif etmiştir. 

Diğer taraftan öğrenildiğine gör,,,, bu
güne kadar, Polonyanın Danzig umumt 
komiseri ile Danzig ayafü arasında Po
lonya gümrük kontroıuna aid müzakere
lere başlanmamıştır. 

------------------------
Manevralar bugün 

başhyor 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

mizden saylav Ali Said, Pertev, Ka • 
zım Karabekir, Bürhaneddin ile sav • 
lav C€vdet Kerimden mürekkeb bir 
heyet de manevra sahasına otomobil
le hareket etmişlerdir· 

Edl.rnede 

Edirne J 4 (Hususi muhabirimizden, 
telefonla) - Ordumuzun Trakya ma
nevraları. yarın başlamaktadır. Bü • 
tün hazırlıklar ikmal edilmiştir. Ma • 
reşal Fevzi Çakmak, Mılli Müdafaa 
Vekili Naci Tınaz ve maiyetleri erka. 
nı bugün Fazlıderede General Fah -
reddin Altay, Umumi Müfettiş Kazım 
Dirik, başmüşavir Sabri Öney, Edir
ne Valisi Ferid, Beledıye ve Parti er
kanı, binlerce halk tarafından karsı • 
lanmıştır. Mareşal ve Milli Müdafaa 
Vekili maiyetleri erkanile birlikte Er-

- Derseniz.. 
- Beyazdır. 

Der. 
Aksiye: 

Abnanlar diyorlar ki: 
Berlin, 14 (A.A.) - cNattonal 

1 kek Muallim m~tebine misafir edil • 
.. ' mişlerdir. Zei-

Beyazı gösteri}>, 
- Bu beyazdır. 
- Derseniz .. 

- Hayır beyaz değil, siyahtır. 
Der. 
Uysala : 
- Sevmiyorum! 

Derseniz.. 

- Gün gelir seversin! 
Der. 
Aksiye: 
- Seviyorum. 
Derseniz.. 

- Haydi canım, gen\! yalan s8ylüyor
sun! 

Der. 

** 

tung. yazıyor: 
Salzburg mülakatı, Almanya ile 1ıa1-

ya arasında tam hır tesanüd mevcud lll
duğunu ve ayni zamanda iki devletin 
sarsılmaz enerJi ve hareket kararını is
bat eder. Almanya ve İtalya her ihtimal 
karşısında yanynM. bulunmakfadır. tk.i 
memleket yolJarmı çizmişlerdir. İlerıde 
her yapacakları şey eskiden olduğu gibi 
ayni tesanüd ve ayni süratle olacakt:r. 
Almanya ve İtalya rnetalibatınt sonuna 
kadar götürecektir. Bunun ehemmiyetı 

yalnız Avrupa meselelerinın hallinde de
ğil, büyük devlet~erı Avrupa harbinde 
alAkadar eden bütün meselelerde de te
barüz eyliyecektir. 

Bugün birinci safta bulunan mesele 
Danzigdir. Polonya hükumeti ve demok
rasiler bu meseleyi Avrupanın can ala-

Fahreddin Altayla İstanbul Kuman: 
danı Halis Bıyıktay ve maiyetleri de 
Kız Muallim mektebine misafir al • 
muşlardır. Mareşahmız ve kumandan. 
lar caddelerden geçerlerken halk ta -
rafından heyecanlı tezahürat yapılmış 
tır. 

Umumi Müfettişlik <l~resinin üst 
katındaki 15 oda Vekiller için hazır • 
lanmış, mükemmelen tefriş edilmiş • 
tir. 

Milli Şef İsmet İnönüniin Trakvaya 
~elecekleri haberi büyük sevinç uyan. 
dırmı.ştır. Her tarafta taklar kurul -
maktadır . 

Bu gece başta Selimiye olmak üzere 
bütün camiler ve minareler resmi ve 
hususi yerler elektrililere tenvir e • 
dilmiştir. 
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RESiM YAPAMIYAN RESSAM 
Çeviren: lbrahim Hoyi 

Otelin loş salonunda raha\ koltuklara 
gömülmüşler, tatlı tatlı konuşuyorlardı. 
Dört arkada~ idiler. Üçü sırasını sav • 
mış, hikaye anlatmak nöbeti gen9 ve ya· 
Jo§ıklı ressama gelmişti. Ressam pipo -
sunu emerek konuşmıya başladı: 

- Yaşımın ne olduğunu bilıyorsu • 
nuz. Onun için meslekte pek öyle tearll
be filan geçirmiş değılim. Bundan dört 
sene evvel babam Camden kasabası oi -
varında bana bir atelye aç.nuştı. Siftahı 
bir ticaret kaptanının elinden yaptım. 

Sevgilisi ıle beraber atelyeye geldi, ve 
matmazelin resmıni yap, dedi. Bunu du
yar duymaz svincimden az kalsın sırtns
tü yuvarlanacaktım. Kaptan çok yakı§ık
~l, uzun, levend boylu, geniş omuzlu, 
ikumral saçlı, açık mavi gözlü, ipek gibi 
cildi olan bir adamdı. Tarife ne hacet. 
Adam, her genç lazın hoşlanacağı bir 
tipti. Kız da oldukça uzun boylu, kızıl 
saçlı, iri koyu ıactverd gözlü, bir parça 
büyük olmakla beraber harikulade güzel 
ve nefis ağızlı, tasavvur edemiyeceğınl:a 
kadar güzel vilc!.ldlii bir mahlı1ktu. Bir 
san'atkar, bir ressam gözile, genç kız ba
na, güzelliğin bir ctimsali mücessemi:t 
gibi göründü. 

Denizci doğrudan doğruya sadede gir
di. 

- Arkadaşımın resmini yapmanız.ı is· 
tiyorum •• dedi .. İsmi Meyzidır. Resmi bir 
ayda bitirebilirsiniz: değil mi?. Zira o za
man gemime döneceğim de .• 

- Hiç merak etmeyiniz. Bir ayda ya
parım .. 

Dedim. Onun üzerine resmi ne boyda 
istediğini söyledi. Arkasından da, fiatını 
konuşm.ıya lÜ2Um yok. Ne derseniz onu 
vereceğim, dedi. Genç kızı civar fahri -
kalardan ıbirindeki işinden alakoymamak 
için, ilk seansı ertesi akşamm" saat yedi· 
sinde yapmıya karar verdik. Çıkıp gıt -
tiler. 

O gece \'e ertesi gün kendi kendime, 
yahu! .. diye düşündüm. Bunlar neden 
yağlıboya resimlerini yaptırırlar •• Bu gi
bi aşık maşuklar daha ziyanc b;rbırlerin
den fotoğraf alıp vermezler mi? •• Amma 
işin içinden çıkamadım. 

Sonra genç kıı da ideal bir modeldi 
bani.. Denizcinin bunun farkında o!du -

ğun. konuşmasından anlamıştım. 

Her ne hal ise, genç kız ertesi akşam 
yalnız başına atelyeme geldi ve"bir saat 
kadar, gösterdiğim sandalyede kıpırda -
madan oturdu. Bu müddet zarfında hig 
ağzını açmadı desem caiz. İki gece sonra 
ibir daha, aradan bir hafta geçince de tek
rar geldi. Bwıdan fazlasına da lüzum ve 
ihtiyaç yoktu zaten ... 

Denizci onu almak için atelyeye uğra
dığı zaman, genç kızın resmim on günde 
bitireceğimi w ikimizin de unutmuş gibi 
göründüğümüz el emeğimin de iki yüz li· 
;ra olacağını söyledim. Kaptan: 

- Pahalı değil mi dostum .• dedi. 
Şaşırd1ğınu, afallaştığımı itiraf ede -

yim. Zira ibu gibi siparişlerde hep bu 
fiatı istemek adetimdir. Ancak zorlu 
müşteriye çatarsa:m yüze, hatta seksen 
liraya indiğim vakidir. 

Ertesi hafta içinde, resmin ufak tefek 
teferruatı ile uğraşırken, kaptan geldi ve 
beni çalı§ırken seyretti. Kendine göre aa 
buçuk resimden anlıyordu. Atelyemda 
bulunan diğer kadın portrelerini göste • 
rerek uzun uzadıya sualler soruyor, fi • 
kirlerini söylüyord ı.: . Nihayet resim bi • 
tip te almıya geldiği gün merakımı yene
medim, ve sordum. 

- Matmazel Meyzi ile evleniyor mu • 
sunuz acaba? •• Ve bu resmi de ona dü-
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ğ(ln hediyesi olarak mı vereceksiniz? 
Denizci: 
- İşte asıl kördüğüm burada •• diye ce· 

1 

vab verdi. Ben asla evlenmek istemiyo -
rom. Siz bu resmı bitirdiniz ya.. Artık 
bir daha Meyziyi görecek değilim. Ka -
rar verdiğimden bir hafta evvel gemime 
döneceğim. 

- Fakat dönüşünüzde her halde onu 
gıöreceksinizdir. 

Kaptan tbaşını salladı. 

- Bana bak •• dedi. Eğer bır saat IJoş 
vaktin varsa bize gel.. Seni hayretten 
hayrete düşürecek şeyler göstereceğim 

sana .• Hem bir rt>Ssam olınan dolayısile 
de seni alakadar eder .• 

Elbette 'ki böyle bir fırsatı kaçıram:ız
dnn. Bu suretle mernkımı da yenmiş o -
laca.ktım. Otomobilimi çıkardım. Birlik
te evine .gittik. Camden kasabasının ya -
kınlarında oturuyordu. Odasnı:ı kapısını 
açmadan evvel dikildi durdu, \'e sanki: 

- :4;te şimdi mühim bir şey gör~cek -
sin!. demek istermiş gibı kaşlarım kaldı
rarak ıbana bir işaret yaptı. 

Ne gibi bir manzara ile karşılaşaca -
ğımdan zerrece haberirr.. yoktu. Bununla 
berahec. 'böyle bir şeyi göreceğımi de 
asla ummuyordum. 

Burası hakkile bir san'at galerisı idi. 
Aralarında kafi derecede bır fasıla ile, 
odanın üç duvarına on iki, on üç tane 
ömrümde görmediğim, harikulade genç 
kızların portrelerinı gösteren tablolar di
zilmişti. 

Bu resimlerden üç dört tanesi Londra
nın en meşhur atelye!erinin çektiğı bü
yütülmüş fotoğraflardı. Her birisi de ayrı 
bir kızın portresi irli. Her birisi yalnız şi
rin değil, ayni zamancia engin bir güzel -
lik nümunesi idi. 

Kaptan benim yaptığım Meyzinin res
mini aldı, ve diğer tablolarla bir hizada 
duvara dayadı. 

Tabii duramadım ve: 
- Kaptan, bütün bu resimleri nere -

den buldunuz? .. diye sordum. 
Bir denizcinin parasını bu gıbi şeylere 

harcaması tuhafıma gitmişti. 

Kaptan oturmamı söyledikten sonra hi
kayesini anlattı: 

(Devamı 13 üncü sayfada) 
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Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okullıırıll 

4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki ciltten mütCiekkil bir aritmetik kitabı yaz:ılması 
müsabakaya konulmuştur. 

2 - Müsabaka müddeti 1 EylOI 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 PPrvembe 
günü akşamı bitmek üzere altı aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar verenler 30 İkinciteşrin 1939 Perşembe giln6 
alqamına kadar bir dilekçe ile Maarif Vekilliğine müracaat ederek bu müsa • 
bakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kitab serisi üç yıl süre ile okullarda Qku· 
tulacak ve müe11ifine her yıl için biner lira telif hakkı verilecektir. İkinci çıkan 
kitab serisini yazana bir defaya mahsus olmak zere birincinin milelli!ine verile
nin bir yıllığı, üçüncü, ıiördündi 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 
kağıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği Neşriyat Mü -
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 -
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-
1erini ve kitabın o devre içindeki her basılışının son tashihlerinin kendileri veya 
kendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılaca. 
ğını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi vermeleri de lfızımdır. 

7 - Kitablarda bulunması lAzım gelen pedagojik ve teknik vasıfları gasteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedi formülü Maarif Vekilli
ği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. mektubla istiyenlerin altı kuruşluk pos-
ta polunu da birlikte göndermeleri lazımdır. (3488) (3837) 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 
Siyasal Bilgiler Okululu Direktörlüğünden 

Kayıd 25 Ağustosta başlar 23 Eylfilde biter ve yalnız Pazartesi, Perşembe 

günleri mesai saatlerinde yapılır. 
Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler okuiu, İstanbulda Yüksek 

Öğretmen okulu Direktörlükleridir. M1racaat bir istida ile ve bu istidaya bağlı 
o.şağıdaki evrakla yapılır. 

1 - Lise mezuniyet · ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı asılları. 
2 - 8 tane 4, 5 X 6 boyunda fotograf. 
3 - Aşı kağıdı. 

İmtihanlar 25/9/939 Pazartesi günü saat 8,30 da başlar, tafsilat müracaat yer· 
!erinden alınabilir. (3672) (6117) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Cinsi .-Miktarı 

Pamuk çorap 4000 
Kilim 1000 

Tahmini 
fi at 

1120 
3500 

ı - Komutanlık ihtiyacı için yukarıda 
siltmeye konmuştur. 

Muvakkat 
teminatı 

Gün ve saat 

84 24/8/939 Perşembe sııat 14 
263 24/8/939 Perşembe saat 15 

gösterilen iki kalem eşya açık ek-

2 - Şartname ve nümunesi komısyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin hizatannda göster!len tahmin fiatlanna göre hesablanan te. 

minat makbuzları ve kanuni vesikalarile gün ve saatinde Galata Rıhtım cadd~ 
sinde Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (6001) 

Bir kış günü annemin, kucağında bir 
yaşındaki çocuğu, yanında birkaç· parça 
c.şyasile çiftliğe geld iğini görmüşler. O 
kadar zayıf ve hasta imiş ki nefes almak
ta bile müşkülat çekıyor ve kesik kesik 
Bkc:ürüyormuş. Beni Ferah kalfanm kol
ları arasına teslim edip hemen yatağına 
girmiş. 

Annem tam bir hafta, cansız gibi, bal
mumudan bir heykel gibi yatağının için· 
de yatmış ve sorulan suallere hiç bir ce
vab veremeden yalnız İstanbulda o kış 
soğuk aldığını, öksürüğüne ehemmiyet 
vermediği için yavaş yavaş kuvvetten 
düştüğünü kesik cümlelerle söyliyebil -
miş ve çiftliğe geldiğinin onuncu günü, 
birdenbire bir mum gibi sönüvermi~. Da
dım bu ölümden bahsederken şöyle di -
yordu. 

,. NA~LE.l?EN : -MUA1.''ZE.2 . TA\-tf?İN G>E~KA"'t/ · 

1şte dadımın anlattığı bu vak'alar er
keklerin zalimliği hakkında bana öğretti
ği şeyleri zihnimde büyütmüştü: Artık 
benim için onlar kııdınlara cefa ve eza et
mek için Allahın yer yüzüne gönderdiği 
vahşi ve zalim maluklar, kadınlar ise o 
alçakların amansız pençelerinde ıztırab 
çeken biçare ve mağdur insanlardan baş
ka bir şey değillerdi. O kadar ki, hayvan· 
lann bile dişilerıni himaye edıyor, er -
keklerini zuhim ve işkence aletleri adde
derek merhamete Hiyık görmüyordum. 

- Zavallı taze. bir hafta içinde bir gül 
gibi solup öldü, kimse onun içini yiyen 
t!erdi anlıyacak valdt bulamadı; fakat bl:ıı 
teyzesi de, ben de, onun o İstanbullu ko
caya kurban gittiğini, o adamın gilı.el 

elbiseleri, traşlı ylizü, parlak sözlerile 
kızcağızımızı kendisine çektikten sonra 
ona bin bir eza ve cefa ettiğini ve bu yüz. 
den onun ölümüne sebcb olduğunu anla
mıyacak kadar cahil miyiz? 

Annem dünyaya gözlerini kapayınca 

Namiye teyzenin aklı başına gelmiş ve 
ancak o zaman babama telgraf çekmiş. 
Ertesi sabah çiftlığe varan babam karısı
nın cenazesine kapanarak birçok ağla -
dıktan $onra teyzeme çatmış: 

- Karımın bu vahim halini niçin ben
den sakladınız? Neden hemen bana ha
ber vermediniz? 

Bu sözler üzerin2 aralarında bir ma
nakaşa başlamış: 

- Karın senden kurtulmak için QUra
lara kaçmıştı. .. Nur topt: gib! kızımı iki 
sene olmadan mezara sürüklemek için ne 
yaptın a alçak? 

- Ben mi? Bilakis onu yürüdüğü yol
dan çevirmek için elimden gelen her şeyi 
yaptım. Fakat zavallı Nezahat Bursadan 
fstanbula gelince birctenbirc ne olduğunu 

~a~mvermişti. Bil 

gün evinde oturamı· 
yor, her gece sokağa 
çıkmak, süvarelero 
balolara, oyunlara 
gitmek istiyordu. İlk 
zamanları bunu o • 
nun gençliğine, tec
rü.besızliğine, çiftlik
teki kapalı hayatın 

getrrdiği abülamele 
hamlederek ho~ gör
düm ve onu eğlen • 
dırmek için maddi ve 
manevi hiç bir feda
karlıktan kaçmadım • 
Ancak. her şeyin bir 
hududu var... çocu -
ğumuz doğduktan 

sanra da onun ayni 
hayatı sürmesine ta
hammül edemezdım. Bahusus sıhhatçe 

zayif olan Nezahet, çocuğunu dünyayı 

getirdikten sonra daha çok sarsılmış ve 
uykusuzluğa tahammül edemez bir hale 

gelmişti. Aramızda büyük bir mücadele 
ve münakaşa başlamıştı. Ben onu müm
küıı olduğu kadar evine ve çocuğuna bağ-

lamak için çalışıyor, o da, Semihayı çok 
sevdiği halde, kendı eğlencesini onun i
çin feda etmiyeceğini sbyliyerek her gece 
sokağa çıkmakta dc>vam ediyordu. 

Nezaheti çok sevıyordum; fakat onun 
hazan benim İstanbulda bulunmadığım 
zamanlarda bile tek başına ahbablara da
vetlere, çaylara ve balolara gitmesine göz 
ywnmmın imkanı yoktu. Bunu kendisine 
açıkça söyledim. Dinlemed:. Gene bir 
gün, benim bir iş içiH uzaktl bu'unm,:ım-

dan istifade ederek münasebetsiz bir ta
kım insanlarla bir eğlentıye gittiğini ha
ber aldım ve o gece kendisine ıiddetli 

sözler söyledim, onu bir daha ben yok
ken ~okağa çıkmülan kat'iyen menet -
tim. Bu müddet zarfında karımın sıhhati 

bozulmuştu. Gelen cıoktorlar ona istira -
hat tavsiye ediyorlardı. Kendisini bir 
müddet için sizin yanının göndermek is
tedim, kat'iyen reddetti: 

- Ben o vah§i yerlerde• yaşıyamam ar
tık! di~erek sözı.1me kulak asmadı. Onun 
sıhhati namına sıkı tedbırler almıya mec-

bur kaldım ve bir gece, gene onun soka
ğa çıkmak arzusunu reddettiğim için ara
mızda şiddetli bir kavğa oldu, erte.;i gün 
de o çocuğumuzu alıp buraya kaçtı. 

Ancak ben Nezahetin buraya eelmesi-

ne sevinml§ ve onu 
kendi haline bırak -
mak ve bu suretle 
yola getirmek ümidi
lc kendisin& bir mek 
tuh yazmaktan bile 
çekinmiştım. Böyle 
bir fe!Aketin gele -
ceğim aklıma bilo 
getirmiyordum. 
Dadım bana Na -

miye teyze He babam 
arasında geçen bu 
mükı1~emeyi tekrar -
ladıktan sonra sözü -
nü şöyle bitirmişti: 

- Ortada kendi -
sini müdafaa edecek 
k!ms~ olmadıktan 
sonra baban istediği 

ınasalı uydurmakta 
serbestti. Zavallı annen başını kaldınp: 

- Hayır, böyle olmadı; KamJl bana 
şöyle dedi, şunları yaptı. .. Diyemezdi ya! 
Biz de ortada cenaze yatarker. daha fazla 

Bu düşüncelerimi tekid eden bfr şey 
daha, babamın annemi kara topraklara 
bıraktıktan sonra çütlikten uzaklapnası 
ve 1bir daha da beni görmek için bile bu 
yerlere uğramaması oldu. Onun benimle 
alakadar olmaması, esasen dadımın söz-

leri ve ithamlarıle dolu olan başımı ve 
kalbimi büsbütün ona karşı Ukayid bı -
rakmış. hatta beni ona dilşman etmşiti. 

Bu suretle, babam benim nazarımda 
maddi ve manevi biltüıı kusurlan Qze -
rinde tophyan bir adamdan başka bir şey 
değildi: Hissiz, ha~is, zalim, hodbin ilah •• 

Hatta, Ferah kaifanın çok yakışıklı bir 
adam olduğunu söylediği halde gene onu 
gözümün karşısın<la çirkin ve kaba bir 
adamdan başka türlü tecessüm ettiremi
yordum. 

Bütün bu söylediğ1m ve anlattığım şey 
lerden sonra onun ölüm haberite pek mil-

teessir olmadığıma, hatta bu haberin be
konuş.mayı günah saydığLmız için sustuk; 
fakat ne teyzen, ne de ben zavallı anacı- ni lakayid bıraktığına hayret etmezsiniz 

değil mi? Bunda benım tarafımdan ona 
ğını genç yaşında topraklara gömen baba-
nı affedemiyoruz. karşı ne hürmetsizlık ne de nankörlük 

olduğu iddia edilemez. Bu, olsa olsa, ken-
Dadım bunları anlattığı zaman ben di irademin haricinde kalan bazı sebeble

çok genç ve tecrübesizdim. Buna muka· rin getirdiği mecburiyetlerden başka bir 
bil çok içli ve hassas bir kalbim ve pek şey değildir ve emmim ki ben de dünya
zengin bir muhayyilem vardı. Sabahtan daki bütün insarıiar gibi anamın ve ba
akşama kadar yalnız başıma çiftlikte, ci- bamın yüzünü tanısaydım ve onl:udan 
vardaki tepelerde ve ağaçlar altında do- biraz şefkat görseydim ben de başka ço
laşarak kendi kendime konuşmam d:ı bu cuklara benziyecek, annemi ve babamı 
muhayyilemi büsbütün zenginleştiriyor- sevecektim. 
du.. (Arkası var) 

-
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Medreselerde hiddet ve galeyan 1
18 ne1 asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

-- Baron Wratislaw'm hahraları: 39 

Bu kurnaz adamın maksadı, derhal 
husule geldi. Bütün medreselerde 
l üncü Selim aleyhine bir hiddet ve 
galeyan başlıyarak: 

- Ne demektir? Padişah bizi, acemi 
oğlanlarile müsa~ tutar... Bizler, 
(Din)in direği ve peygamberlerin va
risiyiz. 

Diye, bir takım homurtular yüksel
di. 

* Yeniçerilere gelince ..• 
Sokullu Mehmed paşa cam1srnrn yo

kuşunda cereyan eden kanlı vak'ayı 
bir türlü hazmedemediler. 

Vakıa, maktul yeniçerinin bir varisi 
çıkıp da, padişah aleyhine davaya kı
yam etmedi. Fakat buna mukabil, bü
tün yeniçeri kışlalarında: 

- Vay, padişah hodbehod bir yeni
çeriyi nasıl katledebilirıniş? .. (Alı Os
man) ın tac ve tahtı, yeniçeri ocağına 
dayanur. Eğer o yoldaş edebsizlik etti 
ise, usulen cezalandırılması Iazım ge. 
lirdi. .. Padişah, bizzat siyaset etmekle 
ocağımıza karşı büyük bir hakaret iş

ledi. 
Diye, ateşli bir dedikodu başgöster

di. 

SERDAB KÖŞKÜNDE BİR (KÜME 
FASLI) İCRA EDİLİRKEN··· 

Bu vak'alann üzerinden, on gün ka
dar geçti. 

İstanbul semasının, en elmaslı bir 
gee€si idi. 

Ay, henüz çıkmamıştı. Semada, mil
yonlarca yl!ldız parlıyordu. Boğazdan 

gelen tatlı ve serin bfr rüzgar, Topka
pı sarayının narin servilerini hafif ha
fif sallıyor.. bu sarayın yüzlerce sene
lik acı ve tatlı hatıralarına şahid olan 
ulu çınarlann, onlarla kucaklaşan çit
l~bik ağaçlarının yaprakları, derin
den gelen bir çağlıyan sesi gibi hışırdı
yordu. 

3 üncü Selim, bu gece (Serdab köş
kU)nde bir (Küme faslı) yapılmasını 
irade etmişti. 
Padişahın bu iradesi, daha gündüz. 

den icab edenlere bildirilmiş .. hem en
derunu hümayunda bulunan ve hem 
de küme fasıllarında mutad olan saray 
haricf ndeki hanende ve sazencJelere 
bildirilmişti. 

Serdab köşkü Topkapı sarayının müş 
teınnatı içinde, kıymetli bir inci mahi 
Yetinde idi. Boğazın ve Marınaranın 
bütün ~etafe'ti görülecek bir tarzda 
~ edilmişti. Denize nazır olan cep. 
hesi, kamllen pencerlrden mürekkeb
d.t. 

Üçüncü Selim, bu köşkü son derece
de sevrdi. Gündüzlerini, ek5eriya bu 
ferah köşkün, emsalmz kı.yırrleti haiz 
Olan sofasında geçiTdiği gibi, küme fa
~Uarının da burada yapılmasını emre
derdi. ( ı) 

* köşkün, bu geee de rengarenk mum 
lar ve fanuslarla yanıp tutuşuyordu. 
~u ren renk ziyalar; büyük sofanın al
tın Yaldızlı nakişlaria rnü:ıeyyen tavan. 
hirına, çir:dlerle bplarunış duvarları. 
lla aksediyor.. coşkun btr musikinin 
1'f.ga dalga yükselen ahengi ile, kalb. 
ı._rı derin ve leziz bir heyecana sürük
.ruyordu. 

3 üncü Selim, büyük sofadaki sedi·. 
l'fıı köş~fnde, !Blledk çatmalarından 
~S.Stıklıar arasına gamühnüş.. gözleri 
~rşı sahi'!lerde kıV1lc:ımlanan işıklar
tı. gezerek, ~rde, kıymettar haMarın 

1 ~~ne serilmiş olan wtu:ıe minder
;r Üzerin~ halkalanan 'bityük musiki 
:n stadlarınm çevirdlk:larl (kUıne faslı) 

1 dinliyordu. -

01~ Serdab tOtttı. yalınn bir kattan ibaret 
~ bUyilt d&1 tôşe bir a:>fa ııe, yanların
hn 1kl Odadan mtlrekkebdl. Türk mlmarlı
lıtı ın, Türt natta§lıtınm, Türk do~ramacı
oıa:ın ve Tftrt 91nJdltllnln, cidden bir be
lltr~ldl. 01.rnendlfer hattı. Sarayın içinden 
~l iye PelrUcUfi zaman bu emsal.siz Türk 
~ktınlnııo. temelleri l:llle ortadan sı-

Her zaman olduğu gibi bu gece faslı 
t~kil edenler; Tulum Abdi, Şişman 
Hoca Mehmed efendi, Çilingir oğlu 
Ahmed ağa, Suy<ilcu zade Salih efendi, 
Kitabcı Hafı.z, Hamamcı zade derviş 
İsmail, Said ağ;ı, Müezzin Hasan ağa, 
Eyüblü Hafız Ahmed efendi, Kırımlı 
Tatar Halil efendi, (Ferahnak maka
mını ibda eden Şakir ağa, (Şehle -
vendim) Hafız Abdullah ağa gibi 
• emsallerinin görülmesine bir daha im 
kan olmıyan büyük musiki üstadların 
dan müreklfebdi. .. Bunların içinde, bir 
meşhur üstad noksandL ki o da (tan
buri İsak) idi. Bu gece, onun gelmeyi
şine, herkes hayret etmişti. 

Fası1, -tam tabiri ile, tereyağmdan 
kıl çeker gibi- pürüzsüz bir halde de
vam ediyordu. 
Şakir ağanın tanburu, inim inim in· 

liyordu-
Kömürcü zade Hafız ile, Şehleven. 

dim hafızın billur gibi saf, berrak ve 
ilahi sesleri, derin bir vecdile titreye 
titreye yükseliyordu. 

Tef ve zil sesleri, Marmaranın dur. 
gun suları üzerinde, hiç şa§mıyan mc
zörlerle sürüklenerek, henüz çıkan 

mehtabm coşkun nurlan altında sö
nüp gidiyordu. 

Fasıl, bütün neş-esile {Pusele'k) ma
kanunm şarkılarına devam ediyordu. 
Sıra, 3 üncü Selimin bestelediği aksak 
usulünde şu şarkıya gelmişti; 

Bir pür cefa, 
Hoş dilberdi. 
MübtelB.yım, 

Hayli <lemdir. 
Elbet gönül, 
Arzu eder. 

Şeftalisi, 

Jlerdem terdir. 
Öpebilsem, 
Sevebilsem .. 
Gül yanağı, 

Her şeb terdir. 
3 üncü Selim, ibda ettiği şerkmın 

verdiği neşenin heyecanına tahammül 
edememişti. Yambaşında, el pençe di
van duran sevgili mabeyincisine dö
nerek: 

- Muhtar bey-.. Şu tanburumu, a. 
lıveriniz. 

Dedi. 
Halil Paşa zade Muhtar bey, padişa

hın .emsalsiz bi·r kıymeti haiz olan
tanburunu büyük bir hürmetle kendi
sine takdim etti. 

( A,.kası vıır) 

Türkçeye feTiren: Si reyya DB.mea 

Macaristan seferi hazırlıkları 
Bu ağalarını verdikleri gizli haber-ıolan dünyanın bu bölgelerine yapmak 

lerin en ehemmiyetlisi, Macaristan ü- arzu ettiğim seyahatin ~olaylaştırıl_ • 
zerine bir sefer yapıılması kat'iyetle rnası zımnında, para gondermelenni 
karar altına alınmış olması idi· memleketime yazm.ı.ş bulunuyordum. 

Binaenaleyh, elçi efendimizin, Os • Fakat ne çare ki Tanrının arzusu böyle 
manlı sarayının Macaristan hakkında değilmiş! .. 
beslediği emelleri Venedik yolile baş- İşte siyasal ufukların böyle karar • 
metlu imparatorurnuı;a bildirerek bu m a başladığı günlerde Osmanlı ha. 
yolda lazımgelen ted'birlefin alınması kanının kızkar~şi; Hasan paşa ile 
cihetine nazarı dikkati çekmiş bulun- Sisek üzerine .!ürüyen oğlunun bu s~
ması gayet tabii bir keyfiyetti. vaşta vurultlugunu du~nca, çılgın .gı. 

Macaristana karşı alttan alta hazır- bi saçlarını yolarak padışah kardeşıne 
]anmakta bulunan sefer hakkında sefi- koşmuş ve bunun ayaklarına kapana
re .rüşvet mukabilinde- malfunat ulaş rak düşmandan intikam alınması için 
tıran yalnı3 saraydaki ça~ar yani yalvarmıştı· 
mabeyinciler değil ve fakat bizzat (kne bugünlerde {yıllık clezbe)nln 
(Valide sultan ( 1) da padişahtan işti- gönderilmemiş bulunmasından dolayı 
tiklerini, bir yahudi karısı vasıtasile, elçi efendimiz birçok defalar tekdire 
bildiriyordu. uğramış ve hırpalanmıştı. Buna karşı: 

Elçimizden, istisgar edilmesi müm • - Bu yolda hata yapan bizzat sizler-
kün olamıyacak dererede para alan bu siniz!. Çünkü Hırvatistan üzerine bil' 
kadın, Valide sultanın gönderdiği akın yaprnak~a, {Wyhsht) hisarım 
.onun için vatani ihaneti tazar:ımun teshir etmekle ve yüzlerce esir alınak. 
eden- bu haberleri doğrudan dogruya la barışı bozan sizler oldunuz.> 
bizim konağa def;il, fakat gizlice baş. Diye cevab vermiş, bununla beraber 
ka bir yere getiriyordu. Türklerin bu cevabtan mütevellid hid-

Hikaye: Resim yapamayan ressam 
Bu arada ileri gelen bazı. Osmanlı detlerini önlemek ve yatıştırmak için 

ricali de Hasan Paşanın (Sısek) <2 ) de bu yolda Viyanaya birkaç memuru
iizerine yürüyeceğini ve bu kaleyi nun gönderilmesine müsaade edilmesi· 
zabtedece~ni sefirimize bildiriyorlar- ni rica eylemişti. 

(Baştarafı 12 nci sayfadaJ 
- Azizim, dedi. Be:ıim çok garıb bir 

huyum var (amma ne kadar da garib .. ) 
Cici, güzel bir yüz gördüm mü dayana -
marn. Alelade gföcllik beni sarmaz. Ha
kiki güzel olan bir kızdan hoşlanırım. 

Duvarları süz~r,,k sözünü kestim: 
- Belli.. belli! •• 
- İşte böyle güzelleri araştırırken bir 

çoklarına rastlıyrırum amma, daha zi -
yade Londra güzeJJerıni tercih ediyorum. 
Sonra bilir misiniz, çalışan kızlar arasın
da umamıyacağınız kadar nefis, güzel 
kızlar \'-1r ... 

Her ne hal ise .• Birçok genç kıza rastlı
yorum. Bunları eide etmek, benimle bir
likte gezip tozmıya da kandmnak güç ol
muyor •• Faıkat bir hadde kadar yıldızı -
mız barışıyor. Ondan sonra imkanı yok 
kaynaşamıyoruz. Herhangi bır kadınla 

evlenmekten, hayatına veya yuvamı bi
risile paylaşmaktan -düzcesi- nefret e -
diyorum. İşte bu kızla eğlenip te jş evlen
me bahsine dayancı mı palamarı çözüyo-
rum. 

Yanımda güzel, fevkalade güzel bir 
yüz olmazsa, yapayalnız kalmayı tercih e 
diyorum. Bütün güçlük te bundan çıkı -
yaır. Konuştuğum kızlarcian biris;!e ev -
lenecek olsam, onun ihtiyarlamasından 
ve güzelliğini kaybetmesinden korkuyo
rum. 

- Canım insan yaşlı kadınlar arasın -
da ne güzellere, ne endamlı mahlfıklara 
rastlıyor .• diyecek oldum. Kaptan, dedi
ğinden şaşnuyordu. 

- Ne olursa olsun .• gölgem gibi biri
sinin yanımda doıaşmasına tahammül e-

demiyorum. Denizde bile tek başıma do
laşırım. San'at.kar, ressamsınız, bilırsi -
niz. İnsan denizde, gökte, seyredecek çok 
şeyler bulur .• Belki msancıl değilim. Her 
nedense, başkalarile bir arada bulun -
maktan nefret eciiyorum .• Güzel bir yüz 
aşıklısı olan benim için bu müthiş bir iş
kence halini aııyor. Onun için de, gör -
düğünüz gibi bütün paramı bu resimle
re harcıyor ve tablolar topluyorum. Siz 
bana Meyzinin reı:;ınini yaptınız, değil 

mi?. Bakınız ben de ne yapacağım, tab
lonuzu alacak, vapurum3 döneceğim. Bü
tün seferde, yanımda bulunacak. Canım 
istedikçe onu seyredeceğim. Bu hal ka -
raya çıkıp ta, daha güzel yilzlü bir kız 
buluncıya kadar devam edecek •• Haki • 
katen resmini yaı.ıtırmağ:ı değer bir kız 
bulursam tekrar sizi rahatsız edeceğim 

dostum. Doğru.su, Meyzinin portresinde 
öyle muvaffak oldunuz kı .• 
Adamı bön bön dinledikten sonra: 
- Size bir şey söyıiyeyim mi kaptan .• 

dedim.. Güzelliği bu derece anlıyan bir 
insan olasınız da, ressamlığ:ı temayül et-

dı· Bu müsaade istihsal olununca John 
Filhakika Hasan paşa -haber ve ma- Malovetz, John Perlinger ve sefaret 

llı.mat verildiği veçhile- Sisek üzerine sekreteri Gabriel Hahn müstacelen Vi
büyücek bir kuvvetle yürümüş ve bir yanaya gönderilmtş, cizy·e bahanesile 
hayli da zararlar yapmış idi. Fakat, Osmanlı sarayında neler hazırlanmak. 
Cenabıhakkın; kaledeki bir avuç hıri~- ta olduğu imparator hazretlerine daha 
tiyana merhametle nazar kılması netı. emniyetle ve daha tafsilatlı olarak arz 
cesi olarak, bu akıncı kolunun kuman- ve iblağ edilmişti. 
danı ol~n Hasan ~aşa .. başta o:du~ Viyanaya gönderilen bu üç zattan 
halde bırçok seçkın Turk muharıblerı ilk ikisi tekrar 1stanbula dönmüşlerdi 
bizimkiler tarafından imha edilmiş - ve sekreterin yerine de başka biri, bir 
lerdi. ( 3) Ban-Omo ( .f) gönderilmişti. 

Bu haber İstanbula eriştiği zaman, (Arkası var) 
koca şehirde yas ve matem havası es-
miye başlamıştı. Evvelce: 

- Af erin Hasan paşaya! 
- Allah Hasan paşaya muin olsun! 
Diye sevinçle bağıran halk, şimdi: 
- Ah ah .. yazık oldu Hasan paşaya
Diye duydukları teessürü belirtiyor-

lardı. 

* 

(4) Eserin ~lında oldu~u glbi muhafaza 
edtlen bu tellmenin öz manasını anlamak 
mümkUn olam1lmı~ da sonradan, vazife 
hususundaki 1hmalıi yt1zünden arkadaşları
nın felA.ketıne sebeb olmuş bulunmasına gl}o 
re, müellif bu kA.tibln blr züppe, vazifeden 
gayri her oey düşünen bir adam oldu~una 
telmih ett.ıtı anlaşıla.blllr. Mütercim 

---··---... --... -··-·-················-······· .. -
Ratid Rıza ErtuOrul Sadi Tek 

Tepebqı bahçe.inde 
Siyasi vaziyetin gittikçe fenalaşmak. 

ta olduğunu gördüğüm ve bu vaziyetin 
c::akaya tahammülü olmad~ğım, olmı-

meyişinize acınıyorum.. . "' i 
K f b' ··ı- . yacağını anladığım için Ermeni tac r. 

b 
aptadi~· tuha ır gu umseme ıle ce - lerile karadan ve İran yolile Mısıra, 

Bu gece 

SAÇLARINDAN 
UTAN va ver . Kud .. t de d . 

- ıBenim de tasam bu ya .• Ben de ken- oradan Kudüse v~ ~~ en d de~ız 
d. · b" • tk' b' ld yolile Venediğe gıderek oz yur a un· ınun ır san a ar, ır ressam o uğu- . . h 

k · · B . k.s meği tasarlıyor ve bunun ıçın yol a-ma anııın aınm.1... u no anım var.. b 1 d El · 
Resim yapmasını bılmiyorum.. zırlığına başlamış .. u .unuıyor um. . çı * hazretleri de bana ödilnç para vermıye 

muvafakat ettiği gibi kendim de-Cena
b'ihakkın lfıtfuna mazhar olduğum 
takdir~- Benim için (Diyarı meçhule) 

Genç ressam 9UStu. Bir müddet sonra, 
tekrar o hatırasını yaşıyormuş gibi göz
leri dalarak söylendi: 

- Buna ne buyurulur?. Siz hiç öm • 
rünfrzde resim ya.pamıyan ressam gördü
nUz mü idi? •• 

(1) 'Öçüncü Muradın anıw Nur.banu sul-
tan. Milt«clm 

Vodvil 4 perde 
YAZAN : Mahmud Y eaarı 

EG! TiYATROSU 
Nurettin Oenodur 

ve arkadaıları 
Bu akıam 

KaBimpaşa slnemftsında 

KOKAiN - ESRAR 
Mlçe PenÇ9f nryetetl 

-···-······ .. --.. ·--·····-·························· 
Hamidiye mekteb gemimiz Fethiye limanında 

(2) Osmanlı ta.rihlerlnln < Slska. > dire 
taydettitlerl hl.sar. 

(3) 15 Haziran 1593 de Hasan Paf• (BO&
na beylerbeyi) 25-30 bln askerle Kolpanm 
aal aahUlne çadır kurdu; rece, İzvomllı: beyt 
Memlnln plyadelertle nehri geçerek 19 H~ 
zlranda Blez Kıvrat namındalrl pq:>azın 
teclane ml\d•faa etmetıte oldutu 81sek1 
muhasara etti. Erdody, AugsbUl"i-Felemenk 
muharebelerinde tecrü'be edllmll bir gena
ral olan Ekenl>eg, Redren, Paradeyzer kale
nin lmdadına Jı:oşup KOlpa ve Odra nehirler! 
mansiblnln teşkil ettltl zaviyede Hasan pata 
ne cenge glrlftller. (20 Hnzlran-1593) iki 
nehrin tenarıanna rte'at ettirilen Türkler 
lcllt,prtıler berine .hücum etmelertle bunlar 
sıklete daye.namayıp kırıldı, Osmanlı ordu
ıundan on setiz bin k1§1 ya msvkU muhare
bede, 7ahud dalgalar arMında kaldı. Ha
aan pafa, İzvomlk beyi gazi Meml, Ahmed 
pqa ile sultan Süleymanın terlmesl Mihri
mah auıtanın kızının otlu olduRu 1ç1n ıul -
tanzade te.mıiye olunan Kll1s beyt Mustafa, 
Mlhrlmah sultan lle Rüstem pQf8nm bir te
rtmelerlnln o«1u Mehmed telef olanlardan 
1d1... İManA, topça bu tadar mtlh1m zayiat. 
De, müteaddld bey'lertn ,., 1t1 sultanzadenln 
vefatne calibi d1kltat olan aene, Olmanlı 
tarlhlerlnde cBo2ıgun senesb adını alm11tır. 

\lan Tarifemiz 

Hataym ana vatana ilhakı tarihinde İskendenma pıen Ha.midiye mek
teb gemimiz Akdeniz limanlarına uğrıyarak dönmektedir. Yukarıdaki re. 
sim 8 Ağustosta ~thiyeyi ziyaret eden Hamidiyeınizi Fetiıöye limanında 
göstermektedir. Ramms, cl14 7-•Jf• 179 

Tek .Otun nntımı ·························· 
aalail• 400 lrunıı 
eahil• 250 » 

Vpuıcii aalail• 200 , 
Dördiincli ealail• 100 )>. 

iç eahil.l.r 60 » 
Son .aldle 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda il&ıı yaptırac.ık
lar aynca tenzilltlı tarifemizden 
lltifade edeceklerdir. Tam., Yarım 
" çeyrek sayfa ilAnlar için ayrı 
bir tarife derpif edllml§tir. 

Son Posta'mn ticarl ilAnlarına 

aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

bbmblı: ltoDelttll llfte&a 
~ .... 

.biran ....... 
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1 Son Posta j SPOR 
·Sn sporları federasyonunun 
gosterdiği snr' ate hayranız ! 

Şehrin asayişi bozuluyor 1stanbuı 8U ~~;an~~~m:te~~;~~i;~!~ bu nıaksadla fU 

Üzerinde, adi bir beşpatlar, çakarı ettiği yüzme tqvik ve blıincilik müsa- zengin programı hazırlamıştır: 
almazdan başka hiç bir silAhı ve yanın. bakalan birkaç gün evvel sona erdi. 3 Eylıll Pazar saat 12: 
da hiç bir arkadaşı olmıyan Mehmed Yakında Ttirkiye ylizme birincilik mü- Matbuat takımı, Fenerbahçe klübil 
efendi, gayet makul bir şekilde hareket saba.kalan yapıalcaktır. müessisleri ve birinci takım oyuncuhrı-
etmiş .. İsınaili hiç tanımamı.ş gibi ha. MaJQm olduğu üzere Jstanbul birinci- na mal.sus Veznecılerdeki merkezde zi-
reket ederek sükUrıetle oradan çekil- li~e talebe olan yüzücüler işti>:ak yafet. 
miş.. sokağa çıkar çıkmaz, her tarafa ettirihnem~ ve bu yüzden hem milsaba- Saat 16: Matbuat takımı - Süleyroani· 
baş \•urmıya gerek polislerden ve ge- kalar zev'ksiz ve hem de elde edilEn de- ye tekaüdleri maçı. 
rekse bizim arkadaştardan yardımcı receler çok düşük olmuştur. Saat 17: Fenerbahçe • Süleymal'iye 
aramıya başlamı.~-· tabiidir ki bu kuv. Talebeleri kendi içinden çıkaran Be- maçı. 
vet temin edilinceye kadar da, Püs • den Terbiye.si teşkilatının vaktile mev- Bütün davetliler hususi otomobilıerlı 
külsüz, meseleyi haber almış ve kaç. cudu yüzleri bulan sporcularımıza mu- Şehreminindeki klüban ı.ahasına götü-
mış. kabil yüzme yarışlarını birkaç kişiye in- rüleceklerdir. 

Bir gece, sabaha karşı evimin sokak hisar ettirmiş olduğunu her fırsatta yaz.. Matbuat - Süleymaniye 
kapısı şiddetle çalındı. İnzibat neferle- dık, durduk. Bir veya iki k.i.§i ile yapılan maçı hakemi: Ahmed İhsan. 

tekaüdlerl 

rindcn birinin, acele beni görmek ts- ıerek ~vik ve gerekse birincilik müsa- Fenerbahçe - Süleymaniye maçı hake-
tediğini söylediler. bakalarının şimdiye kadu görülmemiş mi: Adnan Akındır. 
Kapıya çıktığım zaman, gözüm gibi bir durgunluk içinde cereyan etmesi, Süleymaniye sahasında numaralı yer. 

sevdiğim (Hamza) esmindeki neferle klüplerin olduğu kadar ajanlığın da eli- ler hazırlanml§tır. 
karşılaştım. Çok terbiyeli ve ağırbaş. ni. kolunu bağlıyan gari·b bir hareket Yıldönümü biletleri Zeki Rıza ve Şa-
lı bir asker olan Hamza, tiril tiril tit - oldu. ban Toptop spor mağazalarında satıla-
riyo.rdu. Elinden akan kanlan, müte- ~ey,. nokta kumandanını bükfunet da. ~in etmek, bugün bir hayli ~çl~iş- K.lüpler her yanşta !eryad ettiler, a- caktır. 
madiyen mendiline siliyordu· ıresıne davet eden kumandanın haili tır. Eğer noktanın muvaffakiyeti mat- janlık her müsabakadan wnra vaziyeti lstanbul hakem heyeti 

_ Bu ne hal Hamza? pek telaşlı ve rengi de, simsiyah ke - lub ise, inzıbe.t idaresine, gene eski sa- raorpla alakadarlara bildirdi. 
Dedim. ~ilınişti.-. Haber aldığımıza göre, vali lAhiyeti verl1mli .. şuraya buraya dağı- Bütün bu muameleler cereyan eder- ilk toplantısını yaptı 
İzahat verdi: Ismail Hakkı bey, bizim kumandan lan efrad, derhal takıma iade edilmeli. ken de birçok yüzücüler müsabaka harı- • İstanbul hakem heyeti diin birinci top.. 
- Efendim-.. Biraz evvel, devriye beyi şiddetli bir lisan ile (vazire)ye Dedim. ci kaldı ve malı1m şekilde tek yüzücüler- lantısını mıntaka merkezınde yapmıştır. 

ye çıkmı.ştım. Birkaç kişi ile karşılaş- davet etmişti.~ Art.~k beni tamamile anlamış.. ve hat le şampiyona yapıldı. Komite toplantıda yeni bir kurs açma-
tım. Beni görünce bir eve girdiler. Ben Nefes darlıgına müptela olan ku - ta, dort el ile sarılmış olan Mustafa Ve nihayet su sporları federasyonu ğa karar verm~ ve Eylfü ortasında kur-
ae gırip hiç olmazsa birini yakalamak mandan, soluk so~uğa ~vesini içer. bey: y • • mevsim zarfında inceleye inceleye yap- sun faaliyete geçmesi iç!rı tertibat al~ 
istedim. Kapı aralığından üzerime 8 • keıu bana şu emrı verdı: - Hakkın var, oglum. Nasııl bılırsen, tığı tetkik ve tahkiklerdEm sonra yeni mıştır. 
tıldılar. Silahıma sarıld1Iar. Boğazlaş. - Kemal bey, yabancı. Memleketin öyle yap.· bir keşifte ıbulunmuş gibi bir karar ver- Lisanlı hakemlerimiz EyJUlden itiba. 
m1ya başladık. Silahım ·patladı. içle - vaziyetini kavnyamadv İnzi'bat vazi. Diye cevab verdi. di: ren haftada iki defa idman yapın.ağa 
rinden biri yere yuvarlandı· fesini tekrar S€n al. Ve hemen, bu ak. * İstanbuJ. mıntaık.asına göndıerdiği bir mecbur tutulacaktır. 

Sordum: şamdan itibaren ~ başla. Arkadaşların o günkü 8eVin.cinl ta. emirle talebelerin, mektebleri namına Hakemlerin muntazam bir surette gi· 
- Devri~ye çıkmak için, kimden GUldüm. ri.f edemem. müsa'bak.alara girebileooltlertnl bildirdi. yinmleri de temin edilecektir. 

emir aldın? - Emredersiniz, efendim. Ben , odama çekilerek o gece her ta- Bildirdi amma İstanbulda yüzmeler 1mıire tayin olunan Rfiştü ile hake111-ı 
Dedim... Asker olduğum için, bun- rafa çıkacak olan devri~eri tanzim için tanzim ve te.!bit edflen program da Iik yapacak Nuriden inhilAl edecek yer .. 

- Yere düşen, adam öldU mü? <lan başka, hiçbir şey söyliyemezdim. etmekle uğraşLrkn, diğer odalarda inzı. nihayet bulmuştu.. Doğrusu bu sü.rate lere iki yeni aza için yüksek hakem hea 
Fakat bu resmt cevabdan sonra, gay. bat memur ve arkadaşların neşeli ne- hayret ediyoruL yetince namzed gösterilecektir. 

_ Bana neye geldin? rı resmi surette fikrimi söylemeyi de sıeli konuştuklarını duyuyordum. Hat. Su sporları federasyonunun, mlisaba- Komite her hafta Çarşamba gilnlerf 
_ Sana teslim oluyorum, efendim. lilzumlu addettim: ta, karşıdaki inzıbat efradı koğuşun- kaların sonunda verdiği bu karar karşı- toplanacaktır. 

Amirinden emir almadan, kendi - Beyefendi!-· Ben, bir silahenda. daki neferlerin biribirlerine müjde sında k~nd~ kendimize bir sual sormak lngiltere _Almanya 
başına hareket ettiği için hiç şüphesiz zım. Emrinize, körü körüne itaate mec. verdikllerini işitiyordum. mecburıyetınde kaldık: 
ki bu nefer kabahatli idi. Fakat şuna burum ... Ancak şu var ki, inzıbatı te. (Arkası var) Acaba, gelecek sene yapılacak müsa- atletizm maçı 
çok eminim ki, umumhanelere şahsi bakala~a aid olan talimatnameler bueün- İngiltere atletlerile, Alma:rılar aras:ıll"! 

:i:~~"~;:~~~:~ ~!~~;~~~r~;t!~ ~J r Ankara .... borsası ' :::~!!~S:;i~E. hu kad•• SÜ••· =~~7;1~~:::1~0~!~~: ıcr7~~~ 
b d g. 1 · d' t ~ ~ ~ ~ : ~ ~ : ~: ~ ~ ~ Aç~ • J[apau~ f~&n 14 · 8 - 93~ İki memlek t d ki - bakal 

ura a ız enır ı. 2 s • 6 e 7 8 9 10 s··ı . klobu u e arasın a musa ar-
Fakat o, hakkının müdafa edilece • 

1 ç E K L E R U eymanıye n n da: 
ğinden o kadar emindi ki, doğruca ba- t 

29 
ld 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110 ma-

na gelmeyi .. ve teslim olmayı tercih 2 Açılış Kapanış uncu yı önUmU nia, yüksek, uzun, sınk atlıunası, gUUt 

etmişti. 8 Londra 12:::~s 22::~~s k ti 
1 

ve disk atmalarla, 800 X 200 X 200 X' 
Hamzanın kanlı silahını ve palaska- 4 ::;1.1- Yort s.3C>l5 3_11155 U U anıyor 400 §eklindeki bayrak yarışı yapılacak, 

sını aldım. Nokta dairesine götürdüm· ti Mlllno t.56ıt6 6.66126 tır. 
kog·uşunda hapsettfrdim. Ve meseleyı· ,.. ...... -. 28.595 28.595 Memleketimizin en eski ve kendi kö- A ·k f I p 

va._.. merı a 1 at etler arı·ste bir raporla kumandan beye bildirdim. 6 Ameeteradm t7.6625 67.6826 şesincte en mütevazı bir ~ekilde çal~an 
Kumandan bey, esasen inzibat işle- 'l Berlin ~::~~6 ~:~1~5 klübü Süleymaniye Eylillün üçünde Amerikadan Avrupaya gelen on atlet. 

ri'le fazla meşgul dlmanıın 8'eybinde 8 ~~!~ 1.08'26 1.0825 29 uncu yıldönümünü kutlulayacaktır. Pariste 19 ve 20 Ağustosta Franaızlarll 
idi. 9 ISofJa 1•56 l.56 Geçen yıldönümi.\nde Galatasarayla, kar§Ilqacaktır. Amerikalılar kilçQk btı 

- Bu işlerle uğraşmak, (nokta)nın ıo Prac 4.84 4.34 kar§ılaşan Süleyrnaniyeliler, bu sene d9 kadro ile seyahat ettiklerinden milsaba. 
vaz· t'.osi değildir. Biz, ordunun ~aşe Madrld ~::~ ~~:~8!s Fenerbahçeyi ~t etmişlı>rdir. kalar ild günde yapılacaktır. 
maddelerile alakadarız. Soldan sa.ta: Varton 24.45~ 24.4ö2ıs H s ı k ı 

Diyordu. Ve müremadiyen soğan 1 
- =::ı!M• güzel bir kadın için söy- :~::·w 0.90;J 0.901'> ergun : ÖZ 8 uru an yeni bir Avrupa 

tüccarları ve değirmencileri meşgul 1 _ İz _ Iztırab nlda.n Belgro.d 2.1>926 2.s>2ıs 
oluyordu. 8 - Rikkatli - İnsan Yokohama 84

•
62 84

·63 ıR ta f 2 · yf da) b y 1m 80.67 80./'i7 as l"3 ı ncı sa a ya azırız. alnız, bu nfz1ım, kemiği oı. 
İnzibat kumandanlığı memuriyetini ' - Büyük derelerden ayrılan küçük de- itokho 1 ~.90 2s.9o Iiyenler, ne kadar hnyretle kar§ll:asalar nuyan dillerde snf bir sözden ibaret bir 

istemiyerek üzerinde bulunduran Ke- reler - Gazetede çıkan blr fikri muh- ._'_-'o_!!_k_ov_a _____________ __. haklı olurlardı. Hele ttlıliyan gazetele- nizam olmamalı ve sade Almnn ...... ile İ· 
tevl yazı ~4.1 .. 

mal bey ise, vazifesine alAka gl5ster • 6 _ Tqlan, madenleri parlatan blr ne- 1 S T t K R A Z L A B rinin neler yazdıklarını, Balkan millet- talyanın ellerile değil, bütün mi1letlerln 
mekten çok uzak bulunuyordu. \'1 tQprak _ Uhza 1---------.-------1 !erini arada bir h!IA tehdld ile meşgul ellerile kurulmalı. Eğer, yeni Avrupa. 

Zaten işleri başlarından aşmış olan a - Bütün - inu olmıyan ::·~~ Kapaıuı olduklarını Dr. Göbelı -bizden çok iyi polftikacıl:arın her .z.aman kolay söz d ... 
polisler bir de asker kaçaklarile uğraş- 1 - İlft.ve Tl1rlı: borcu~ Petln 

19 326 
:; ;:ıs bilir. kiştirebilen dillerinde bir yenilikten iba-

maktan bunalmışlardı· Mütemadiyen 8 - Asabt - Sonunda blr «N• olsa tah - ' • · • t kal 
mın • • 1 ndell - - Bütün bu hAdiseleri ve bütün bu söz- re acaba, eğer bu yeni Avnıpanıll 

şikayet ediyorlardı. e - Devam ettirmek - Dem .. leri bir araya getirdiğimiz zaman, yetti nizamını Almanya ile İtalya kuraoaklar-
Şehrin asayişi, cidden tehlikeye gir. 10 - Bir kadın Lmıl - Oöğiis bir Avrupaya gitmekten ziyade, bUtün sa, bu işler için zahmet• hiç lüzum yot.. 

mişti. Ortalık karardıktan sonra, ar- Yukarıdan qalı: ' haklan ckılıç hakku fle izah eden eski tur; çünkü içinde bulunduğumuı: Avro-
tık hiç kimse evinden çıkmak istemi • 1 - Yarın u.cuzlıyacak içki - Bir eserin r ' A ..ı-.ı.-. pa. ten b t d b. 

kt tı. Nnbetçı· eczaneler vrupaya uv6...... gittiğimiz neticesine za u arz a ır Avrupadan ibard 
yordu. Camilerde yatsı namazları, an- bıra 1 

varmak elbet daha doıı.-• olurdu. Mte- bulunuyor! 2 - Bildirmek - B1r n"'1 §eker leme ır.~ ... 
cak beş on kişiden mUrekkeb cemaatle 8 _ Sayı _ Eda --·--- kim öyle de oldu ve Alman.ya bundan Çok 
kılınıyordu. Namazdan çıkanlar ise, , _Büyüt cftsBell _ Ytıs Bu rece nlbe&91 olan ecsaneler fllll - zarar g&dü. 
evlerine helecanlarla dönüyordu. o _ eer _ Avrupada btr nehir lard~aı cihew:uıdtiler: 
Şu bEflerden her.gün Ş11cAyetnameler ı - Köpet - Valide Şehzadebaeında ci. Hakkı), Emlnö -

geliyordu. Firari listelerini ihtiva eden '1 - En t.zı nünde (Hikmet>, Abarayd& (Ziya Nu-
jurnaller, koca tomarlar teşkil ediyor. 8 - Çamaşırda kullanılan - Rabıt edatı ri), Alemdarda Q!mld), Beyazıdda CA -

9 - Küçtllen - Tahmin sadar)', !Fatihte CiHüsameddln), Ba,tır,. 
<Iu. 10 - MA.nl olmak - Aded 

h k be k~de (Hllll.), Eyttbde c~uı.ta.ıı>, 
Çekirge a zas er şu si reisi, silvari Geçen bulmaca.n.m hanecJDmlş şekli BeJolta cUıetlru'leldler: 

binbaşısı Tevfik bey ( 1) arbk ıı.ğzm • Soldan sata: istıklll cadde.sinde (Della Buda), :oa.. 
<lan baklayı çıkarmıştı. Nokta kuman. :l - Sevahll - Ya ırede (OÜnef), Tatsımde CIJmooolyan), 
danlığına hitaben pek acı şeyler yazı- 2 - Ezllen - Ser Paneaıtıda ~edyan)!. ~ 
~r .. hattt\, ağır Hlhamlarda bulun • : = ~~:a-_8;, ~ R ~:.yln Bil.mil), Be§lktaft& <Na11 Ha -

maktan bile çekinmiyordu. 5 _ He _ Atalet Botazfçl, Kadıköy ve Adaludaldler: 
Nihayet bir gün, vali İsmail Hakkı e - tn _ Azamet KadıJdtrtindıe (IK.a.dıkD.f), 'ttısktıdarda 

'1 - L - Bellmet (Ömer Kenan), Sar11erde (Omlan), A -
8 - 8 - Ayni dalarda (Halk). 

* Mümkündür ıki bugün Dr. Göbelsf. bu 
tarzda söylemele sevkeden sebeb de ha
tah bir geçmişin nihayet anlqılmasından 

ibaret bir vuur nablyonu olsun. Hatt! 
bunun Myle olmuını çok aamiınl surette 
temenni etmek lhıınd.ır. A vnıpa. millet-

lerin haklarına. hürriyet ve istikllllerine 
tam manas'Ue riay@t etmesml bilen ve fü
len bu riayeti emniyet altına almaya ka
dar giden bir rılla.ma muhakkak surette 
muhtaçtır. Bu nizamı eter nasyonal so. 
yalizm ile f&flmı elele ver.rek temin e-(1) Şlmd.l, miralaylıktan tekaüd edllmi.ş

ttr. Üsküdarda, Doğancılarda, Park tar§ı -
IUld:ı bir evde ikamet etmekted.lr. 

D - Yel - Tetllc 
10 - Arar - T 

,.., ...... _____________ __,.... deceklerse kendilerJne milteşekktr olma-

tHukLtün c23u9•# 

·--·······-······-············ .. ········· .............. .-
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeal 

Merkez.l: Bul.la 

Tirlri~ fllb.lmı 

Galata • lıtaııbul • lzmJı 
Deposu: !it. 1'ütb G6.nuiıJQ 

ltr H., tirli 6ania i,ı * 
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15 Ağustos 

SATIŞ iLANI 
fsta~bul Dördüncü Icra Memurluğundan: 

Mustafa Cemal Sarıca tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 22959 J.kraz No. 
ıile borç alınan paraya mukabil nısıf hıssesi birinci de.recede ipotek gösterilmiş 
olup borcun ödenmemesinden dolayı işbu ipotekli nısıf hissenin satılmasına ka
rar verilen ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından (170,000) lira kıymet 
takdir edilmiş olan Beyoğlunda Hüseyin ağa {Kuloğlu) mahallesinin eski Caddei
kebir ve Alyonağa çeşmesi, yeni İstiklal caddesi ve Alyon sokağında eski 183, 

185, 18, 20, 1 yem 190, 201, 203, 16, 17, 18, 19 taj 199, 201, 203, 18/l, 20, 22 
kapı ve 485 ada, 2 par5cl No. lı şarkarı 1, 36, 8~, 31 g8:~n 30 ve 3 tlmalen ~ol 
ve 3 cenubcn yol ve 31, 3 harita No. lı mahaller ıle çevrilı Anadolu hanı namıle 
maruf dükkfmları müştemil 'kagir hanın evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Gayri menkulı.in heyPti umumiyesi 17 dükkan ve iki apartımandan ibarettir. 
1stıklcil caddesi No. 199; Zemini ortasından iki basamakla ayrılmış iki kısımdır. 

Zemini karesimandır. 

203 No. 1ı dükkan: 199 No. 1ı dükıkanın eşidir. İçinde asma kat vardır. 
201 No. 1ı han methnlidir. İstiklal caddesinden Alyon sokağına kadar uzanan· 

zemini çimento ve iki set üzerine paSAjdır. İşbu pasaj üzerinde İstikl!l cadde -
sinden 199, 201, 203 ve dahilen 2, 3, 4, 16, 17, 18 No. Jar Anadolu birahanesinin 
l§gali altında 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 No. lar da muhtelif dükkan!an t~kil et .. 
mektedir. 

Han da1ıili hususi No. 1: Apartıman m P.dhali olup bir kapıcı odası vardır. 
Birinci kat: Bir sahanlık ve zemini ka resirnan camlı kapılı olup 1, 2 No. lı 

daireleri havidir. 
1 No. lı daire: Bir antre üzerinde İstik lal caddesi üzerinde üç oday dört sabit 

dolabı olan bir koridor üzerinde dört od::ı, bir banyo ve heladan ibarettir. Banyo 
dairesinin etrafı fayaııstır. 

2 No. lı daire: Bir antre ve soka:k cephesine nazır iki oda, bır ss.lon, bir koridor 
llzerinde üç oda, bir banyo, bir helil ve bir mutfaktan ibarettir. 

lkfinci kat: 3 ve 4 No. lı daireleri muhtevidir. Birinci kat dairelerinin aynidir. 
Üçüncii. kat; 5 ve 6 No. lı daireleri muhtevidir. Diğerlerinin eşidir. 
Dördüncü kat: 7 ve 8 No. lı daireleri muhtevidir. Diğerlerinin eşidir. 

Beşinci ka.t; 9 ve 10 :N'o. lı daireleri muhtevidir. 10 No lı dairene ayrıca bi:r ko
ridor üzerinde mermer tekneli, kazanlı çamaşırhane, beş küçük oda ve bir hela 
ıncvcuddur. 

9 No. lı daire: Bir antre üzerine üç oda ve bir koridor üzerine de gene bir oda, 
bir hela, bir mutfak ve banyodur. 

10 No. lı daire; Bir antre ve bir koridot üzerinde üç oda, bir hel! ve bir mut. 
faktır. 

Taras kısmı: Zemini karesiman, kenarları duvar korkuluklu ve demir parmak-
lı'ltlı tarasdır. Sokak cephesinin üstü kapalıdır. 

Han dahili: 2, 3, 1, 5 No. lı dükkanlar: Zeminleri ahşab ve pasaja nazırdırlar. 
6 No. lı dükkan: Zemini ahşab olup asma katı vardır. 
7 No. lı dükkan: 6 No. mn eşidir. 
B No. lı dükkan: Büyük bir dükkandır. 

9 No. lı dükkan: 8 No. nm aynidir. VeAğaçeşmesı sOJ<agıncra ôemlr kırma ke -
penkli olup bu sokaktan 22 taj No. sını almaktadır. 

10 No. tı dükkan; Zemini ahşab olup Alyon sokağına cephesi vardır. 
11 No. lı dükkan: Zemini ahşab olup kapıcı odası olarak istırruıl edilmektedir. 
12 No. lı dükkan: Alyon sokağına cephesi olan apartımaıun metha.lidir. Bir oda 

vardır. Ve buradan birinci kata çıkılır. 

Apartıman birinci kat: 11 ve 12 No. 1ı dairelerdir. 
11 No. lı daire: Bir antre üzerinde biri camekanla bölünmüş üç oda ve ayrıca 

bir koridor üzerinde bir oda. bir mutfak ve bir heladan ibarettir. 
12 No. lı daire: Bir antre ve bir koridor üzerinde dört oda, bir helA, .bir mut -

fak ve tcrrnosifonlu banyo dairesinden ibarettir. 

ikinci kat: Bir sahanlık ürerinde 13, 14 No. lan ihavidir. 
13 No. lı daire; 11 No. lı dairenin eşidir. 
14 No. lı daire: 12 No. nın eşidir. 
Üçüncü kat: 15 ve 16 No. lı daireleri havıaır. 
15 No. lı daire: 13 No. nın eşidir. 
16 No. lı ddi.Te: 14 No. nın eşidir. 
Dördüncü kat: 17 ve 18 No. lı daireleri havı<11r. 
17 No. lı daire; 15 No. nın aynidir. 
18 No. lı daire: 16 No. nın aynidir. 
Beşinci kat: 19 ve 20 No. lı daireleri havıdir. 
19 No. lı da.ire: 17 No. nın e~idir. 

20 No. lı daire: Bir koridor üzerinde zemini karesiman, kazan ve te'kneli ça -
rnaşırhane ve üç oda, heladan ibarettir. Buradan tarasa çıkılır. Tarasın bir kıs
mı karesiman, bir lasmı ahşab ve bazı aksamının i.istü kapahdm. Koridorları 
iienıir parmaklıklı ve beş aded su deposu vardır. 

Han dahff: 13 No. 1ı d~'kkan olup zemini ahşab ve iç.inde .asma katı vardır. 
14 No. lı dükkan: Diğerinin aynidir. 
15 No. npartımanın servis kapısıdır. 

16, 17, 18 No. 1ı dükkanlar, bu kısımda iki heli ve helAlann üzerinde blr oda 
tnevcuddur. Dükkanlar birbirinden demir came'kanla ayrılml§tır. İçinde müste -
tire aid büfe ve camekan vardır. 
Hanın bodurum katı: 12, 15 No. lı kapılar ve 2, 3, 4, 5 No. lı dükkanların için

den inilir. Zemini çimento pasajın altına isabet eden uzun bir koridor üzerinde 
kalorifer ve sıcak su teırisatı ve yirmi aded kömürlük vardır. Apartımanlara 
ai<l servis merdiveni başlarında birer he}ti, demir kapılı birer depll, arka apar
tıınanın bu koridora inen merdiven başında adf ocaklı !halen kömürlük olan bir 
depo mevcuddur. Kömiirlüklerin üç tanesinin içinde bula.şık yıkama mahalli 
0
lup 2, ;ı, 4, 5 No. 1ı dü~kanlar tarafından mutfak olarak istimal edilmektedir. 

Umumi evsafı; Hanın İstikUil caddesine nazır cephesinin birinci, ikinci ve 
tifucü katlarında şahniş. ikinci ve üçüncü katlarında balkon vardır. Bu cadde 
Cephesinin zevıin katı mermer kaplıdır Arka kısımların merdivenleri mermer, 
ön kısım apartımanın mozaiktir. Binada terkos, elektrik, havagazi, kalorifer ve 
s~cak su tesisatı vardır. Sıcak su ve kaloriferden yalnız cepbe apartımanlar is
tifade eder. 

n Mesahası: Umum sahRSl kadastro .planı mucibince 839 metre murabbaıdır. 
d'~ndan 177 metre murabbaı pasaj, 65 metre murabbaı i1stü açık husust 5 No lı 
Ukk5ndır. Mütebakisi umumi han binasıdır. 

' 'Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayri menkulün nısıf hissesi açık 
arttırmaya konmuştur. ' 

93 
1 

- İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 21/8/1939 tarihinden itibaren 8
11138 No. ile İstanbul 4 :incü icra dairesinin muayyen numai-as.uda herkesin 

~~ebiJmesi için açıktır. İlanda ya7.ılı olanlardan fazla mall\mat almak is!iyenler, 
""' u .Şartnameye ve 938/1138 dosya numarasile memuriyetimize müracaat et • 
''

1l'lidir. 

\r 
2 

- Arttırmaya iştirak için yukarıda ytızılı kıymetin yfü.de 7,5 nirfüetinde pey 
eya milli bir bankanır. teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

tltı3 - İpotek sahibi elacaklılarla. diğer ıhlAıkadar1arın ve irtifak ha.kıla. 9aıhtble • 
~n ~ary:ri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrlllfla dair ol'an idrl.ia
~ n.ı ışbu ilan tarihinden fübaren yirml gün içindle evrakı ?OOSbitelerlle birlik. 

?nernuriyet.imtze 'bild'Lrmeleri icab eder. Aksi halde naklan tapu sicili ile sabit 

SON POSTA 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
luna alt bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
ı _ Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. Veklleti tarafın. 

dan cOrdu hastabakıcı hemşireler okuluı. açılmıştır. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur olup 

tekaüdiye alacaklardır. 
3 _ Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa

caklar, ondan sonra arzu ederlerse mern leketteki bütün sıhhi teşekk:.illet kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu m'O ddet içinde okurlara ayda beş lira htrç. 
}ık verilecek ve iaşe ve ilbaslan tamamen okula aid olacaktır. 

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

6 - Okul 15/Eylul/939 da tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartlan şunlardır: 
A - Türkiye cümhuriyeti tehaasından olmak ve 'Jüri ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
raka bağlamak lazımdır.> 

c - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi. ana ve ba·bası 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 olar&k eklenecektir.> 
F _ Evli veya nişanlı bu1 unmamak cevvelce evlenip boşananlarla kocası 

ölmüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
suretile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkandlığı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tımamla madığı veyahut sıhhi sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mekteb masraflarını tamamen 
ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakile!' M. M. 

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

ıo - TalibJerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynı makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecekUr. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekleri yol 
parası kendilerine aid olacak ve cM. M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacaklan 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. cl016, c3559 ıt 

Maarif VekiJJiğinden: 
1 _ 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 Eyltl.l 1939 dan başlamak ve 29 Şubat 1940 Perşembe 

günü akşamı 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 birinciliği kazanan kftab 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 verile
nin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve ~inci çıkanlara da bir defaya mahsus ol -
mcık üzere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine ile ve 
kağıdların yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Maarif Vekilliği Neşriyat Mü -
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lAzımdır. Kitaba 
konulacak resim, şekil. grafikler vesairenin asıllannın yalnız bu nüshalardan 
birine ve yerlerine konulmus bulunması ktifidir. Müsabakaya basılmış bir ki -
tabla girenler de kitabın fiç nüshasını verecek veya göndereceklerdir. 

6 - Müsabakaya girenlerin eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul edil
diği takdirde eserlerini 118.n 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 
:tendi mes'uliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafından yapılaca
ğını gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüd senedi vermeleıi de lAzınıdır. 

7 - Kitablarda bulunması lAzım gelen pedagojik ve teknik vasıfları gösteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedi :formülü Maarif Vekilli
ği Neşriyat Müdürlüğünden alınabilir. mektubla istiyenlerin altı kuruşluk pos-
ta polunu da birlikte gönderm~leri lazımdır. c3487> c5836 .. 

olmadıkça satış bedelinin payl!aşmaısından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen günde arttırmaya i~t:rak edenler arttırona şartnamesini okumuı 

ve lüzumlu ma111mat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iUbar olu • 
nurlar. 

5 - Gayri menkul 21/9/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar 
İstanbul dördüncü icra memurluğunda üç defa bağınldiktan sonra en çok ar
tırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen kı~tin % 75 şini bulmaz 
veya satış istiyenin alacağına riiçbanı olan diğer alacaklılat' bulunup da bedel 
bunların bu gayri menkul ile temin ed(\miş alacaklannın mecmuundan fazlaya 
çıkmaz.sa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak fü:ere artırma 15 ~n daha 
temdid ediJere'k 6/10/939 tarihinde Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar Istanbul 
dördüncü icra memurlu~ odasında artırma bedeli satış .istiyenin alacağına rüç
hanı olan diğer alacaklıların bu · gayri menkul ile temin edilmiş alacak
ları mecmuundan fazlaya çık'l'lak ve muhammen kıymetin % 75 şini tutmak 
şartile en çok artırana ihale edilir. BöyJebir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz 
ve satış 2280 No. ı kanuna tevfikan geri bırakılır. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse de.ttıal veya verilen mühlet 
içinde parayı verrnez.sıe ihale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ol. 
maz veya bulunmazsa hemen on h<.ış gün müddetle arttırmaya çıkarılı!) en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için y•lzde 5 den 
hesa'b olunacak, faiz ve di~er zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memu. 
riyetimizce alıcıdan tahsıl olunu:-. (Ma:Jde 133) . 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu, ferağ harcını, yirmi 
senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vermiye mecburdur. 

Müterakim ~rgiler tenvırat ve tanzı tat ve tellaliye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf lcaresi alıcıya aid olmayıp arthrma bede. 
linden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yıufkaııı.da g&ıtıerilen tarihte İstanbul 
4 ncü icra memurluğu odasında !§bu ilAn ve gösterilen arttırma şartnamesi daire. 
sinde satılacağı ilin olunur. .(6263) 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÖU -

1648 m. 182 Kc... 120 Kw. 
T A.Q. lD,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
T.A.P. 31,70 m. 9465 Kc::. 20 Kw. 

SALI 1518 939 
12.30: Program. 12.35: Türk müziği. 1 -

. ........ - Rast ~revl. 2 - Lemi - Rast şar • 
kı: Sazın gibi sinem dahi. 3 - Lemi - Niha-
vend şarkı: Bir gül çıkarırdım. 4 - ........... • 
Kemençe taksimi. 5 - Reşat Ecer - Niha • 
vend şarkı: Aşkınla ben ey nevclvan. 6 -
Osman Nihad - Hicazkar şarkı: Ellere u • 
zaktan bak. 1 - ......... - Saz semaisi. 131 
Memleket saat ayarı, ajans ve mcteoroloJl 
haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karı.şık prog • 
ram - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik (Dan.I 

müziği - Pl.) 19.30: Türk müziği tince.su 
faslı.) 20.15: Konuşma. 20.30: Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 2C.00ı 
Türk müziği (KIA.slk eserlerden müteşekkil 
program.> 21.30: Konuşma (Verem hakkın • 
da - Doktor Muhit Tümerkan tarafından.f. 
21.45: Neşeli plA.klar - R. 21.50: Müzik (Bir 
operanın takdimi.) Pl. 23: Son ajans haber
leri, ziraat, es'ham, tahvilA.t, kambiyo - nu
kut borsası (flat.l 23.20: Müzik CCazband .. 
Pl.) 23.55 - 24: Yarınki program. 

·························································---
lstanbul Komutanlığı 

ilan lan 

İstanbul Komutanlığına bağlı birlikller 
için 82400 kilo kuru soğan satın alına· 
caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17/Ağus· 
tos/939 Perşembe günü saat 15 de yapı .. 
lncaktır. Muhammer. tutarı 4941 liradır. 
İlk teminatı 371 liradır. Şartnamesi her· 
gün ikomisyonda görülebilir. İstekliıerl .. 
nin ilk teminat makbuz veya mektubla
rile 2490 .sayılı kanunun 2-3 maddelerin .. 
'<le yazılı vesikalarilc beraber ihale günU. 
belli saatte Fındıklıda Korntanlık Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. c577fl> 

* İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler 
için 4-00000 kilo tutuşturma odunu satın 
alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17 /, 
Ağustos/939 Perşembe günü saat 14 da 
ynpılacaktır. Muhammen tutarı 4.400 11 ... 
radır. İlk teminatı 330 liradır. Şartname., 
si iher,gün komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerinin ilk teminat makbuz veyll. mek-

tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 rnad· 
delerinde yazılı vesikalarile beraber Fm
dıklıda Komutannk Satınalma K.omisy<r 
nuna gelmeleri. c577fb 

Dr. A. KUTIEL 
Galata Topçular Cad. No. 43 

ZAYİ - Usküb Sultanisinin 10 uncu sı \ 
nırından almış olduğum tasdiknameyi za. 
yl ettim. Yenisin!. alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Devlet Denizyollan dosya memura 
Naci Akbaf 

Son Posta 
Yevmi. Siyası. Havadis ve Hnlt ıazete.-• 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir, 

-····-
ABONE FıATLARI 

1 e 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. -TORK1YE 1400 •750 ~ 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adreı 
değiştirmek 25 kuruftur. 

-····-

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
800 

Gelen eVTalı gm omlmn. 
i lanlardan me•'uliyel alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAvesi )Azımrur. 
, .............................................• , .. 

f Posta kutuıu : 7il İstanbul l 
~ Telgraf : Son Posta i 
E Telef on : 20203 ; 
';'•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••-r 

~ 

··························································--
Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Rag&JJ EfMI 
• 

S. Ragıp EM•Ç \ 
SABİPLEBİ: ~ .1knm VŞAKLJGla 
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16 Sayfa SON POSTA Ağustos ıs 

ile Sabah - OQle -Akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fuçalayımz 

w• 
ış 

• 
ı ? 

Bayan Anjel; 8 gün zarfında gayet caıib bir tarzda gczelleşti. 
Buna naaıl muvaffak olduğunu ye her kadının da onun gibi 

yapabileceğini iıah eden aıağıdaki mektubunu okuyunuz : 

8-10 gün kadar evvel çektirdi
ğim iki fotoğrafıma baktıkça a .. 
deta gözlerime inanamıyorum. 

Alnımda ve gözlerle ağzımın et. 
rafında buruşukluklarım vardı, 

Tenim esmer ve sertti. Bugün ise, 
cildim kadife gibi yumuşak, be
yaz ve bütün dostlarımın gıpta 

nazarile baktıkları buruşuksuz ve 
nermindir. Hepsine, gece için cil .. 
din unsuru olan pembe renktelQ 
ve gündüz için beyaz renkteki To .. 
kalon kremini kullanmalarını tav. 
siye ettim. Onlardan birçokları ba
na gülüyorlardı. Fakat onlar da 
tecrübe ederek memnuniyetbahş 

semeresini gördükçe hak verdileıı 

\'e cidden hayrette kaldılar. 
Pembe renkteki Tokalon kremi• 

nin terkibinde Viyana Üniversite .. 
sinin meşhur bir profesörü tara. 
fından keşif ve cBioceh tdbir edi .. 
len cazib ve kıymetli gençlik cev .. 
heri vardır. Akşamları yatmazdan 
evvel pembe renkteki Toka1on 

kremini kullanınız. 
Siz, uyurken besleyici ve güzel· 

leştirici tesirini yapan, cild bu .. 
ruşuksuz ve nermin bir hal kes• 
heder. Gündüzleri de beyaz renk
teki Tokalon kremini kullanınız. 
Cildinizi beyazlaştırıp tazeleştirir. 

Siyah benleri giderir ve açık me· 
sameleri sıkıştırır. 

Paranın İadesi Teminatı: 
Bu basit usulü bilen her kadın 

cgünde 3 dakika:. bir genç kızdaki 
gibi yumuşak ve sevimli bir cild 
temin edebilir. Binlerce tecrübe
nin memnuniyetbah' semereleri 
size bir teminat olabilir. Hemen 
bugün her iki kremden birer va
zo veya birer tüp satın alınız. On· 
lan on gün zarfında tarif edildiği 
şekilde kullanınız. Semeresinden 

memnun kalmadığınız takdirde va· 
zo veya tüpleri yarım da olsa bi
le, iade ediniz. Ve paranızı geri 
alınız. 

İstanbul Vilayet ve Belediye Riyasetinden 
Vergi hesablarını ve tediyatını muntazam takib 

etmek ve yanında kayıtlı bulundurmak isteyen mü
kellefler için Hazine vergilerinde olduğu gibi Bele
diyece ihtiyari olarak cüzdan usulünün ihdası karar
laştırılmış ve şubelere tebligat yapılmakla beraber 
gazetelerle ·de ilan edilmiştir. 

Bu kolaylıktan istifade etmek istiyenlerin Maliye 
~ubelerinden bedeli mukabilinde cüzdan alarak 
mensub oldukları Belediye Tahakkuk ve Tahsil şu
belerine müracaatla vergi ve hesablarını derç ettir
meleri kendi menfaatleri icabından bulunduğu tek-
rar ilan olunur (5565) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

ı - 2000 aded arkn çantası!'lın 29/8 '939 Salı günü ,gaat l 5 de kapalı zarfla ek • 
• ilmesi yapılacaktl1'. 

2 - Tahmini tutarı 9000 lira ve ilk teminatı 675 liradır. 
3 - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile hazırltyacaklan teklif mek
.ublarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Ga1atıı Rıhtım caddesi Veli 
Alemdar Han, ikinci kattaki komi.')yona vermeleri. .6128. 

tngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Bal~amin 
KANZUK 

isimli 2 ~aheseri, bütün dur.yanın en 
mükemmel güzellik nıüstahzarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

saklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınıar için 
zaruri bir ihtiyaçtır. Cildın letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 

Kaput Bezi va iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikaları T. A. Şirketinden : 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Ad11na fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 sıınUm B. 

(Tip ı çirçı) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip· 
likleri imalatı piyasaya arzedil-
mlştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatUrk bulvarı And 
Rpadıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 
Telgraf adresi· ı Çeşid Ankara 

• Çeşit Adana 

Eş ki şehirde 

SES - IŞIK 
SON POSTA'nın tevzi 

merkezidir 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
l<uruluf tarihi t 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajam adedi: 262 

Ziral ve tic•rt t.11r nevi b•nk• muamelel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bankasında tumbarah Ye ihbar5ız tasarruf hesablannda en u 
50 lirası bulunanlara senede 4 dıefa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,. 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 " 4,800 u 

160 " 20 " 3,200 ,, 
ol.KKA'f: Heıablarındaki parıl ar bir sene içinde SO liradan aşa~ 

düşmiyenlere ikramiye çL~ğı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar ıenede 4 defa, 1 Eyh\l, 1 Birinciktuıun, 1 Mart ve 1 Iluiıu 

1- tarihlerinde çekilecektir. 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığından : 
ı - Bu yıl Deniz Lisesine alınacak okurların müsabaka sınavları 4 ve 5 Ey-

llıl 939 günlerinde yapılacaktır. . 
2 _ Kayıdlı okurların sabah köprüden kalkan 8,45 vaplırile o'kuln gelmeletı 

lazımdır. Bu vapurdan sonraya kalan okurlar sınava sokulmazlar. 
3 _ Okurların yanlarmda kalem, lastik ve kalemtraş bulundurmaları mecbu-

ridir. .6240> 

EKZA • 
1 

Ekzemanın illcıdır. 
Yara ve çıbanlarda. kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 


