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Lehistan Danzig i·çin 011111 Ş~I bu sabah maneura 
tavassut kabul etmiyor Sahasına harBMBI Bdltor 

• • • • • • Başvekil ve Vekiller de lnönii: ile 
Leblıler, kendı battıhareketımızı bızzat birlikte Trakgaga gidiyorlar 

kendimiz tayin edeceğiz, diyorlar 

200 /ngiliz tayyaresi 
dün Varşovaga gitti 

Polonya Umumi Komiseri ile Danzig Ayan Reisi 
bugün müzakerelere bqlıyorlar 

Londra, 15 (Hususi) - Danziıdeki 1 
Milletler Cemiyeti komiseri Burkhardın, 
geçen Cuma g{inü Berhtesgadend~ Hıtler 
ile yapmış olduı}u mülakat, siyasi mah
fellerde büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Burkhard bugün bir raporla Hitlerle 
yaptığı mülikatı İngiliz hükfunetine bil
dirmiştir. Fakat İngiltere hükflmetine 
Danzig meselesinin halli. hakkında ne 
Burkharddan ne de herhangı baıka bir 
7erden teklifler yapt1Inli dejildir. 

Resmi İngiliz mehafili.. Burkhardın 
İngiltereye gerek bu kere yaptığı gerek 
ileride yapabilece#i tebligat hususunda 
aıkı bir ketumiyet muhafaza edflecelini 
tasrih etmektedir. Burkharclın tebligatı, 
üçleı· komitesine aza olan Fransa va ts
veçe bildirihniştir. 

Diplomatik mehafüde, Burkhardın 
Londraya ,,elmek .._.tinde olduj 
daır bazı gazetelerın nefriyatı hakkında 

ademi malii.mat ~yan olunmaktadır. 
Gene söylenildiğine göre, Burkhard, 

İngilteTeye, Milletler Cemiyetinde Dan-
(Devamı 5 inc:i sayfada) Fonter ıııwa~den. inerken 

GARİB ŞEV 
Suriye Nasyonalist/eri Türkiye ile 

gizli bir itilaf yaptıkları için 
tevkif ediliyorlarmış I 

Şam, 9 (Hususi muhabirimiz yazı- ler aı.ytıine baflanmıt sıkı bir taklb ha
yor) - MUabet olarak hiçbir şey bilin- reketi bulw:ıduluna dalr dill•d• dolafan 
nıiyorsa da, bütün SW'iyede Nasyonalist- (Devaım 1 ı tDd sayfada) 

. 
Rusya Uzakşarktaki 
ordusunu takviye etti 

Mançuko hududunda mUsademeler devam 
Bdiyor, Sovyetler mühim kuvvetler gönderdiler 

CUmhurraisi dOn Batvekll ile gtirUttUler va 
denizde kıae bir gezinti yaotllar 

Mareşal manevra 
sahasında kıt' aları 

teftiı etti 
Edirne, lG - Dt1n ıeceyl Edir

nede ıeçtren Marepl Fenl Çak
mak, bu. sabah mai79'l erkbı ve 
manevralar• i§tırak edeceık ku
mandanlarla birlikte manevra sa
baaına gitmiştır. Mareıal, manev
ra vaziyeti almlf bulunan kıt'ala
n baştanbap dolafU'&lıt teft!.f et
mif ve ıue mal,.U erklnı il• bir
likte bu akpm ıeç vakit Edlmeye 
Mnm\lftCb'. 

Haretlta yarın Mbah ı.. .. 1ana- ReisioOmhur fsmet İnönü dün öğle-
_,. - kadar F'Ioryacla (Deıniz 1r;t.1n,_A.... 

oaktır. (A. A.) ,- ~u.uuıç 

~~~~~~~~~~~!istirahat buyurmuşlar, öğ1e üzeri kot. 

Kral Karol 
halka hitaben 

ra 6e yanm saat süren bir tenezzüh 
yapDUtlardır· 

MıM:ll Şef öğleden sonra da Köşkte 
istirahat buyurm'-ilar ve saat 17.30 

DUtuk &Öwledl da Perapa~ otelinden otomobille 
J Floryara gıden Başvekil Dr· Retık 

Bükref. 15 (Hususi) - Deniı bayramı Saydamı kabul buyurmuşlardır. Cüm. 

.. 

münaaebetlle bugU.n Köstencede büyük hurreiSi, Başvekil Refik Saydamı iki Milli Şef ve Bayan lnön.i.i. df&n tcot!'c.. 
t n..ı .. 11 6nd ~) (Devm 11 inci ..,& sil:) Ue ppl\Bart tenezzü'.lı uuıında 

••·---·-·•-•••••••••••• ı o .... M-.ııile••••••••----··---·-··-·---••••••• ........ --..... 1111 
••-•••••-.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ltlzam.suz telA'a sebeb ve mana yok! 

Tayyare taarruz tecrübesi 
yalnız birkaç saat sürecek 

Elımelı almalı için fırınlara ütilıenler, ne11al11 paketlerini ceplerinde 
laf ıganlar, mefraz sef erberlllı mDdd•tlnce sagflgelerdekl 

alırabalarına 11ltmlge lıalllanlar glJrlJlilgor 

EmmötMI ~ bnulatt tawerw bomball w 1a4Ucı te1'Ub ifard\tü:ln Mberdar ecMoM dücWcld zabıta motoaikletleri 

-------·------ Tecrübenin nasıl yapılacaomı tekrar 
Tarih 

mosabakanuz laf sil.Af ile yazıyoruz ! 
t,drak ılıı ... la ~ netice- Dün sabahtanberi Utanbulda mefrw:]tfmalin alır bqlı ve isabetli tedbirinini =.::..blori..: .:;.!•.:..:: l oeferberUk ilin eclilmljtl~~.°!:J.....-.,~~ 11 hıei •:rhDl 

~11:-(11\~~~:ı Hava taarruz tecrubesı mçm yapıllyor? 
<to> Ura, c2ı> ~ es> ve C3t) ! Bir tehrin havaya kartı menfi mukavemeti 
klW• c1e lldfer ~ ı1ra isabet ; ne demektir, nasal ve ne vasltalarla olur? 
......::.~>= 11 

Xazan : Emelıll Gen,ral H. Emir Erkilet = kNDlll. L6tt.. 
0 
•Jfaıa ... Muhtemel düşmanların havadan ya- Fakat hava çok geniş olduğu ve günün 

_: · pacaklan taarruzlara karşı en i· yirmi dört saatinde memleketin hava-
1i ·ve en müessir müdafaa ge. larında aled.devam geçMmez sedler ya· 

" ur il -· 11111 • 1111 •• ..,,/ - havaciml taarrua ft mukabeledir. (Dıevwa 7 - .,,. ... 
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2 Sayfa 

Hergün 
Yeni Ermeni 
Muhacereti 

\._Yazan: Muhittin Bll'fMI 

IE!5l erut Fransız. matbuatının Tür-
1,g) k.iyeye ve Türklere karşı bir 

türlü sempati duyamıyan maruf muhar-
riri D. Tosbaht, Hataydan hicret eden 
Ermenilere karşı çok acıyan kalbi ile, gi
dip onları görmU§, aralarında dolaşmış, 

bu yeniden muhacir olan bedbaht insan 
kütlesinin halini t2.svir ediyor: 

c. .• Erkeklere geJınce, onlar da işsiz
lik içinde fena halde muztaribdirler. Ba
zılarının bakışlarında bir huşunet var. 
Kin içlerini kemiriyor; fakat, kimseye a
çılmak istemiyorlar. Neye yarar?> 

cAntakyalı bir dişçi, hüzün ve teeSS'J.r 
içinde, bana dedi ki· 

- Altıncı dejadır ki hayata yeniden 
başlıyorum. 1914 de Arıkarada oir dış rıu
ayenehaneBi kurmuştum. Her ıeyi OTada 
bırakmıya ve çekilip giımıye mecbur ol
dum. 919 da Ankam11a tekrar gcle!im; 
fakat, çok kalamıyarak tek1'ar a:1rılmıy'l 
mecbur oldum; çünkü. ben:m arkamdan, 
bir milddet sonra. Kem.o! gclmi§ti. 

cOradan aynldıktan sonra m•ıayene

hanemi bu. defa da lzmirde kuT"lv.m. Fa
kat, bir müddet son"~ da bu munyenc
htmefli bırabp !stnnbula iltica etmek i
cab etti. Orada kaLcıbiLdin mi? Hayır, o
mdan da kalJeıp Antakvaya iltica etttm. 
Bu.roda hayata bir daha b<ı§ladım: Lazım 
ge?en atatı ve efYayı aldım, muayeneha
nemi kurdum, çal1ftım. l11i yarıyor, gü
zel kazd'nıyordum ..• Şim.d;, hıiydi balca. 
hm, yeniden! •• 

cZannetmeyin.iz ki cesaretim kuLmcdıı 
hayw1 cesurum. Fakat, artık §'Unu öğren· 
mek Utiyorum: Be:-ut bizim için son is· 
taayon mudu.r1• 

* Manasız bir propaganda yüzünden, 
Türkleri, kendileri için bir nevi umacı 
olarak tasavvur ettikleri için Hatay F.r
menilerlnin milhlm bir kısmı yeniden 
muhacir oldu. 

Bu de!aki muhaceretin birkaç türlü a
mili vardır: Evvela, Surıye ve Lübnanda 
yabancı nn.tusun çoğalmasını, bilhassa 
Ermeniler gi.oı bir ekalliyetin büyüme
sini istiyenler teşvikatta bulundular. 
Bunlann bqlannda Tosbath ve arkadaş
lan vardır. Saniyen, bu Ermcnı!er ara
sında müteneffiz ınevkiindJ? olanlar ve 
bu sıfatla, Hatıyırı dür.k-l hadiselerinde, 
yabancı siyaseti tutmak üzere, Türklere 
karşı cephe aldıkları için artık orada kal
mayı ihtiyata muvafık bulmıyanlar, hic
rete kalkarken koyun sürülerini de be
raber götüren göçebeler gibı, bir sürü 
masum insanı da beraberlerine almak 
istediler. Bunlar, onlara liizımdır: Bu si
yasetle hiç alAkaları bulunmıynn masum 
insanlar olmazsa, ötekiler kendilerini 
cmüteneffiz> olarak satamazlarr Üçüncü, 
sebeb olmak üzere de bu muhacir sürO
süniln asıl kütle ve sfini kısmı. her şey
den bihaber olduğu gibi, Türklerin yam
yam olmadıklarından da bihsberdirler. 
Bunun için bazılan şu sebeble teşvik, ba
zıları da bu sebeble tahrik ettiler, bin
lerce insan, yeniden muhacir oldu. On
lar muhacir oldular. muhacirliğin ıztıra
bmı çekiyorlar, biz Türkleı: de, onların 
gittikleri yerde, aleyhimizde kendi ken
disine yapılan bir propagandanın manevl 
zararlanndan müteessır olacağız. 

SON POSTA Ağustos 16 

Resimlt Bakale: 

Dünyada iki çeıtd gurur vardır, blr\nclsbi hep ke?:dıle
dn. beğerwnlerde görürüz, ikincisi ise nadır tesadüf edılir, 
fakat oirincisınden çok kuvvetli, çok derin, çok &:öklüdür, 
z;ra mutaden mütevazı tanınanlarda g3rüliır, birmcısıne e
hemmiyet vermeyebilirsiniz, fakat ikinci'ii muhitim bir ateş 
gıbi yakar. 

Gurur hastalıgının doktoru ~--------------------------........ 
Sözün kısası 

Makine kendini müda/aa 
Edebi/$eydi 

"' E vvelki sabah, Adadan 1stanbu

la gelen Kaıamış vapuru köp. 

rüye çarptı ve köprü dubalarından biri
nin karnını patlattı. 

Herhalde kabahat köprünün değildi. 
Çünkü zincirbend ?'esne-, ne vapura hi.l
cum edebilir, çaroabı ıra.ı, ne de kendini 
korumak maksadil~ geri kaçmaya kadir
di. Kabahatin vapurda olacağı kanaati 
hasıl olmuştu. 

- Kabahat vapurda! 
Denildi ve vapurun Allahtan, sonraki 

hakimi kaptana: 
- Söyle, dediler, neye bu böyl~ oldu? 
Kaptanın müdafaasını gazetelerde o. 

Gurur, ister haklı, esasa dayamnJ..i o1sun, iste: haksız, çü- .kudum: 
rük temelli c,Jsu~ bu hastalıkla malftl olan kadar, o hasta- - Kabahat mak!necle! 
nm muhit.inde yaşıyan için de tehli.kelidi:-, mağrur olan ada- Demiş .• 
mın hastnlığını iyiıeştlrmeye kalkı.şmayını:;, kendinize düş- Kabahat samur kiirk olmuş, kimse 
man edınmış o"ursunuz, bu hastalığı ancak hastanın kendısi kabullenmemiş. Heı·kes bir başkasına 

. ve kar~ııaşarağı hadiseler şifayab edebilir. giydirmek istemiş. Kalamış vapurunun, 
-:=======-==---======::o::ıı========-======-~--===========ııı::ı=:======= köprüye çarpmasile husule gelen kı:ıba-

Çelik ciğerli 
Delllıanlı evlendi 

Çocuk felci hastalığına uğrama neti ~ 
cesinde, üç senedenberidlr çelik ciğerin 
içinde yapyan n bu yüzden de cŞika -
golu çelik ciğerll adama diye anılan, mil
yoner oğlu Fredrlk Snayt. gene kencmı 
gibi zengin olan ve en samimi arkada§ı 
bulunan Teresa isminde bir genç kızla ev
lenm~tir. Teresa, dellkanlının hastalan-

:~?~JJ~i~f ~:E:.; 
1( ............................... --·"'-! Bi11iklet arkalarında amma, gıyabında konuşulduğu zaman 

: HergU b. f kra kendini müdafaa ıçin ses çıkaramaz. Ben 

.~ R lr 1 Eşya arabaları ona acıdım, onun müdafa:ı vekilliğıni ü .. 

Bir fazladır zerime aldım. Namın:ı söz söyliyecek, 
) müdafaa edeceğim. 

Meşhur Amerika1ı miz11hcı, Mak 1 - Kabahatin bende olduğu. benim 
Twalnle konU§an genç bır adam söz durmadığım ne m;ılum, bunu ne ile isba~ 
arasında: edebilirsiniz? 

- Dllnyada o kadrır çok budala 2 - Farzedin ki kumanda verildi V6 

var ki! dedi. ben durmadım. Kabahat gene benim ınJ 
Mak Twain gii.lerek cevalı verd!· olur?. Gerçi ben makineyim, emre ıtaat 
- Hakkınız var, hatt(i budafoların mecburiyetindeyim amma: ya bende bir; 

ı ıayısı aizin hescıblıyııca~ınızdan bit' bozukluk husule gelciiyse? 
• fazladır. ! 3 - Bozukluğun kabahatini de bana 
\.. ) yüklemek istiyecekler olabilir •• fakat şu 

ciheti de düşünmelıdirler ki ben her za· 
man için esaslı kont!'o}a ve tamıre ihti. 
yaç gösteririm. Beni kontorl etmiyorlar
sa, tamirim lazım geld'ği halde trımir e. 
dilmiyorsa kabahat benim mi? Kendl 
kendimi kontrol, kendı kendimi tamir e
demem ya! 

Dört buçuk lira ile 
Londradan Parise 
Gidip gelen delikanlı 

.. 
Bisikletini aevip tc, ıöyle, mesela A -

lemdağına kadar bir gezinti yapmak is -
teseniz, ban lüzumlu eıyanızı nasıl gö -
tilreceğinizi dilfünür. Myle bir gezinti -
den belki de cayarsınız, değilmi? •• İşte 
Avrupa w Amerikada bu gibi mahzur -
lan önlemek için, bisikletlerin arkasına 
takılan gayet pratik eşya arabaları icad 
edilıni$ir. HOf değil mi? 

dığı ve çelik ciğere konulduğu günden- 51 sene sonra babasını 

4 - Hem şimdi benım aleyhimde b!?· 
lunrnak şöyle dursu:ı, bana teşekkür et• 
meye meeburdurlar. B!r makıne oldu. 
ğuın ve düşün.mel{, olacağı evvelden his
setmek gibi insanıı vergı haslet erden 
;mahrum bulunduğum halde gene köprü. 
ye yanaşmama ~amak kalır.cıya kadnı 

kendimi tuttı.ım ve bozulmadım. Ya go
mi denizin ortasınd·a son süratle ilerler. 
ken bozuluverseydim, geminin, gemide.o 
kilerin, civarda bulunan başka gemilerin., 
onların içindekilerin halı ne olurdu? Bu. 
nu hiç düşünmedinız mi? 

beri, hep yanında blmıftır. Bir lahza ol- görerı kadın 
sun arkadapnı terk.etmemiştir. Snayt. o-
na: cBenimle evlenır misin?.> dediği :z:a- İngilterede Bristolde Madam Kohen 
man, genç kız zerrece tereddüd etmeden isminde bir kadın, 51 sene sonra hiç ta -
muvafakat cevabını vermiştir. Delikanlı nımadı~ ~b~ı~ı arayıp bulmuf ve o -
niklıh merasimini, ellerindeki aynasın _ nunla goruşmüştür. Bundan _em .sene ev· 
dan aeyretmiştir. Yeni evliler, balayla _ vel Madam Kohen daha henuz bırkaç ay-

nnı Niyagara ıe1Aleai clvannda geçire • Resmini gördüjünıürz in@i21 deli - lık çocuk iken ann?si baba.sın?an boşan-

Müvekkilim makin:? namına yaptığım 
dört maddelik müdafaa herhalde müveh 
kilimin beraet kararı için l:fıfidir kanaa. 
tin deyim! 

*** ·········································-················-ceklerd!r. Delikanh .t ..... dı ,. t 1 - kanl b"nd kıi .f b· ,..,,,.. li il Lo lillJ ve cenubi Afrıkaya gıtmııtir. Ma -
, ,~ ' sun ı ene ısı, ce 1 e . İl'.Wl.ü>. .~a e n dam Kohen 11 yqtna kadar cenubt Afri- Yunan manevralarında 

füse ihtiyacı kalmadan, bir saat üç da • dradan Parise gıdip ge~ne dair k d k 1 .1 b" likt L 
. .. .. a a a mı~ sonra annesı e ır e on- b• k Jd 5 k .. Jdü 

kika tabıl surette nefea alabilmektedir. bahse tutuşmuş, baıından turlü tur - dr g Irn;..+ır" R d l k d lf aza O U, as er O . . , aya e ":i~ • ura a yer eşen a ın 
Resmıde gelinle güveyi görüyorsunuz. Iü vak alar g~erek bu seyaha~ ha - bir musiki hocasUe evlenmiş; tekrar ce- Selanik, 15 (A.A.) - Kavaklı clva-

şarmı.ş ve bahuı me~~u ola~ bır bar- nubt Afrikaya ıttmiştir. Geçenlerde an • rında motörlü bir alay manevra yap~ 
Telef onda üç saat sevgilisi da~ bt~yı ha~ etınıştır:. ~esımde ken nesi ölmüş; ve miras işlerini han etmek. ken arabalardan biri devrnm\ş ve t>eı ·z k d 1. ,_ l disıni rayı ıçerken goruyorsunuz. ve annesini mezannda ziyaret etmek il - asker ölmüştür. Dört asker de y:ıralan-

ı e onuşan e '"an ı , .. 
Pilotsızlık yüzünden yolcu zere Londraya ge.en kadın, annesınm mıştır. Mes'uliyetler!n tesbiti i~in tahki .. 

Londrada bir İniillz delikanlısı, iki • • mezarının başında babasile karşılaşmış kat açılmıştır. 
gün göremediği. aevgiliıile tam üç saat iaşıgamıyan tayyare şzrketı ve tuhaf bir insiynkia birbirlerini tanı - Vazifeleri başında ölen beş askere btı. 

Fakat, hayatın ve tarihi inkişafın za
ruretleri önüne geç\leroez. Olan şeyler 

olur ve her olan şeyin bir tesir hududu 
vardır; her tesir oraya kada: gider ve 
nihayet kuvvetini kaybeder, ölür. Yir
mi beş sene lçhıde bırkaç defa hicret e
denler, nihayet bir tarafa yerl..,;ip orada 
hayatlarının gQnlerini doldururlar ve 
yerlerini yeni nesiliere bırakırlar. Bunun ( 
gibi, aleyhimizde kendi kendisine yapıla
cak olan propaganda da nihayet bir müd
det y~ar ve günün birinde, Türklenn 
durup dururken hiç kimseye fenalık et
mek istiyecek insanlardan olmadıklarını 
herkes öğrenir. 

telefonla konUJmuş; ancak, telefonda va- l,6SO,OOO İngiliz qira sermayeli in. mışlardır. yük cenaze merasimı yapılacaktır. 
ki olan bir bozukluk neticesinde, ihızeyi giliz hava seferleri şirketi Noele ka • 
yerine koyabilmişfu. Telefon pausını ö- dar, hiç.bir yolcu taşımamaya karar 
derken de: rerdiğini, bunun da teslihat dolayısi-

Hindistanda koleradan 
ikibin kişi öldü 

cNe yllllt ki teıefoounuz bozuldu. Sev- le kafi derecede tayyare ve pilot bu -
gilime istediklerimin hepsini söyllyeme- nunamamasmdan ileri ~diğini bil .. 

Hindistanda Allahabaddan bildirildi • 
ğine göre, muhteli! vilayetıerdP. iki bin • 
den faz.la insan koleraclan ölmiiJtür. dirn .. > d~tir. dirmiştir. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
~ 

Ilır gnı:etc: 

- Hayat psh8~ı1ığı ile nasıl milcadel~ etmeli':' b:\~ ' ı;!ı al
tl'lda ~ir md:ııle yaı.mış. Tavsiye etti~ çareleri öğrenmcyP. 
vakit kalmadan, ayni gazeteyi okumakta olan bir dnstun ae
S'inı .şitt:k: 

rı:n. diyordum, fakat geçenlerde gene beş liralık ikinci bir 
zc.m talebi ıle karşılaşmayayım mı? Bu defa mat sa11ibi se
b!'!ı de f?östermiycrdu. yalnız ben bu sebe1:Jı bizim kapıcıdan 
d~lay1'si!e öğrenöim: Meğer bizim t!V sahibi geçen akşam o 
semtte bir aile toplantısına gitmiş ve orada öğren.mi' ki ma
ha.lcnin bütün apartı.ı:nanlarına yenıde=ı onar lırn zam ya. 
pılmıştır. Adam düşünmüş:· 

Rumen - Macar itilafı 
Budapeşte, 15 (A.A.) - Rumen - Ma.. 

car anlaşması mucibince, Tısza nehri f).. 

zerinde Macaristan odun sevlrlyatma cHbt 
öğleden sonra başlamıştıl'. 
.... ·-················--··-··········-· .... ···---

TAKViM 
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Reı111T •ıın -Atuırtoı Hı:ı:ır 

Bu!1unla beraber, Ermenilerin uğra
dıkları bu son hicret bizatihı hazin bir 
§eydlr. Onların hicretleri Hatay Arabla
rınınki gibi değil; çünkü Arab!ar, yanı 
başlarında duran kendi memleketlerine 
gidiyorlar; Ermenfle.• ise, beraber yaşa
maya daha çok alıştıkları Türklerin için
den çıkarak Arabm ekscriyetP, Fransa
nın da sahib olduğu geniş bir memleket 
sahasına yayılıyorlar. Hayata tekrar ba§-

(Donım 10 uncu sayfada) 

- Ü\ yıl evve~ Maçkada bir apartımana taşınmıştım, ay
d::ı. 90 lira veriyorduin, fakat bir yıl otıJrduktac sonra tam 
k'lr.turatı t('!'did edeceğim sırada mal sahibinin bir talebi Jlc 
karşılaştım, bıJmem ne fiatlan artını~, kir&lan be§cr 1mı 
zammetmek mecburiyetinde imiş, bir evden diğerin.:: r • .ıklet
men:n muc:b olacağı masrafları dü§ilndüm, zammı k:ıbul 

etn:cyı daha k~rlı buldum, e •• artık birkE.ç senı.? rahnt ede-

- Ben neye ytıpmıyayım? Ve hemen teşebbüse P,'eçır.iş.. •• 
Bu (?azete hayat pahalılığı ile nasıl mücade'.e edi.ebıleceğin! 
ke~!r.tmfş mi, etmPmiş mi bilmJyonım, fakat hayat pahalıh
ğ~ın gı!tikçe artmasında bu ev klratecıru:ı ilk lmıl oli'-ilu
r.:ı ben manıyorum.a 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMAI 

s -
GONEŞ 
s. lJ. 

s 11 
ıo 02 

Otfe 

•• u. 
z. 12 18 
t;.. ıs 11 

1939 108 

ÇAR AMBA 

Receb lMSAK 
s. o. 

1 s 17 
8 09 

llrfadl AqHı 'fat.ı 
ll. u. .J, D . ..,, u 
16 07 .J 0'1 JO 60 
9 00 ll 1 '2 



Millf Şef manevra 
sahasına hareket etti 

Savla 3 --
E • 

lngiliz -Fransız-Rus 1 Yugoslavya italya ile 
dostluğunu takviye 

etmek istiyor 

Reisicümhur Milli Şef ismet İn
önü bu sabah 8,20 de refakatlerin
de Başvekil doktor Refik Saydam, 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ve 

• Harb edebiyatı! 

askeri müzakereleri Trakya Genel Müfettişi General D ün ajans telgraflarına göz gez-
Kazım Dirik ve maiyetleri erkanı dirirken bır kruvazorlc s,•ya-

Yann· Selim R.afrlı> Em" 

Sovyetler, Japonya ile bir harb takdirinde 
lngiltere ve Fransanın nasıl bir hattı hareket 

ittihaz edeceklerini öijrenmek istiyormuş 

Londra, 15 (A.A.) - Daily Telegraph rinde araştmlmasını teklif eylemiştir. 
diyor ki: Öyle haber aldık k! İngiliz hü- Söylendiğine göre, Sovyetler Birliği, 
kfunetıne dün akşam Mosko\'adan genel bir Avrupa 'harbine müteallik meseleler
kunnay müzakereıerin\n terakkisi hak- den başka bir Rus - J apon harbı takdı
Jr.ında bir rapor gelmiştir. Bu müzakere- rlnde İngiltere ve Fransamn nasıl bir 
ler müsaid bir hava içinde cereyan eltl- hattı hareket ittihaz edecekler im de mü· 
ğe benziyor. Fakat intiba ımıı §Udtır k i, zakere etmek arzusundadır. 

Sovyet heyeti murahhasası anlaşma esa- Bu gazete. Moskovadakı Fransız ve 
sının İngiltere ve Fransa tarafından ~er- İngiliz murahhasların! yeni t alimat gön
pi.ş edıldiğinden daha geniş hatlar üze- derileceğini yazıyor. 

Roma. 15 (A.A.) -· Yugoslavya başve- olduğu halde, otomobille Florya -
kili Tsevctköviç, Mussoliniy:? gönderdiği dan manevra sahasına hareket bu- hatte bulunan Anerika Cümhurre si 
bir telgrafta, Yugoslavya milletinin, İ- yurmuşlardtr. Rooseveltın siyasi vazıye. hakkında soy-
talyan _ Yugosıa., ışbirliğım arttırmak ledigı bırkaç satır gözüme ilışti. Dünya. 
ve umumi refah ve beşeriyetin terakkisi ......................................................... ı .... ı nın en büyük devletıerinden bırinin re>i-
uğurunda bir enternasyonal emek birli- S •• k J si bulunan bu zat beynelmilel vaziyetttn 
ğinin tem.inini ist;hdaf eden ga)Tetleri uveyş ana ının her an haberdar edildiğini beyan ettikten 
ahenkli kılmak için. İ!ı.ly.t ile olan dost· d f . sonra ahvalin iki hafta evvelkınden daha 
luk münasebetlerini kuvvetlendırmck, mü a aası içın fena olmadığını söylemek suretile icıl 
derinleştirmek istedijtinı bildirmektedir. bir tehlike endişesi mevcud olmadığı:u 
Yu~lavyanın Abnanyedan aldığı Hindistandan 6 bin asker kaydetmiştir. Bu, Amerika devleti reisi

nin sözleridir. Demek ki düne nisbelle 
Berlin, l5. (At.~~l=rsenzcitung ga- Mısıra gönderildi vaziyi?tte bugün içın değişmij hiçbir şey 

ze~inin bildirdiğine göre, NessC'rS· Londra 15 (Hususi) - M'51rdaki yoktur. Halbuki bizim bazı arka!aşların 
chmidt firması tarafından Yugoslav ha- neşriyatına bakaca~ olursanız vrupa-
va ordusu hesabın.\ inşa edilen 9 Alman İngilız garnizonunu takviye etmek 

1
ü- nın birçok noktalarında hemen sili.h pat. 

zere, bugün tekrar Hindistandan atı lamak üzere bulunuyor. Dünyn bir herd-

ffı k 
• ti • avcı tayynresi Belgrada gelmiştir. 

T •• kk a ıye erı bin asker Süveyşe gelmiştir. merce doğru gitmektedlr. Ortalıkta kı-ur Uşunun mnva Bu tayyareler, Yug1Jslav hava nezare-
ti tarafından Almar.yaya sipariş cdılcn Bunlar, muhtelif kışlalarda yerleş - ldıeçnşabkaşırkatılarbıı:rleşetoypı:ı.rtailbma~%~n~~e~~ier~~: 
tayyarelerin ilk kısmını teşkil etmekte- tirilecektir· -s 

iki kampta yapılan 30.021 uçuşta en ~ir. _________ Yen·ı Berlin bOyUk :d~;~:r~~~~e;~~~~:;r~;e;a
1

~a:::~ 
küçük bir arıza bile olmadı Macaristan bUy"k eıç·ımiz bu B•~:bi.:1':~::.:~~~;;ı:,:~:· ~~~ 

Al ·ı 1 k J U kan harbinin yakın fecayiını dinlemiş, 
Ankara, 15 (A.A.) - Aldığırr.ız malu- 1 lık uçuşlarını yaparak kamptan bugün man • I a yan as er sabah geldi görmüş,Büyük Harbin de büyük haılcsini 

ınata nazaran Türkk\liU planör ve mo- aynlınışlardır. kt • k mi ? bizzat yaşamış bir ınsan olmak sıfali~e 
ıörlü tayyare kamplarındaki çalışmalara İnönü planörcülük kampında bugüne pa 108 gıreCB • Berlin büyük elçiliğine tayin edilen muharebe denilen bad:renin ne olduğunu 
hararetle devam edilmekte ve bu çalış- kadar 21.869 uçuş yapılmıı; ve bu müd- h 'b" • • . . 

1

Tokyo büyük elçimiz Hüsrev Gerede bu maalesef yakınen bil~riz. Bu mevzula oy-
malardan alınan parıak neticeler de şu det zarfında 207 gence (A) bröveSl. 62 Berlin 

15 
- Ha~vas mu .~. ın~~-ıyı 'sabahki semplon ekspresile şehrimize ııamanın bir ateş oyunu olduğunu ve bir 

SUretle tesbı•t olunmakt"'dır: gence (B) planör pilotu brövesi verilmiş- haber alan mahfi ler(kın ogroo 1.ıtgılne gelmiştir. Büyük elçiyi istasyond:ı kayin defa pathyan silahların kolay kolay sı.s-
... göre, Macaristamn .Afmanya - a ya lib K r tir. Önümüzdeki giinler içirıde yüksek pederi eski sefirlerden Ga . . ~ ~ turulamıyacağını idrak elmek içın de de-Etimcs'ud motörlü tayyare kampında 

b ugüne kadar 8152 uçu~ yapılmış ''e lise
li amatörlerin 50 si kendi başlarına mo
törlü tayyare kullanınağa başlamışlardır. 

B u 50 gençten 12 si turizm pilot i eh adet
namesinden başkaca askeri bröve hazır-

Sıhhiye 
tetkik 

Vekilinin 
seyahati 

yelken uçuşu (C) brövesi uçuşlarına baş- askeri paktlna girmesi pek müstebad doktor aperatör M. Kemal. aılesı eıkanı rin bir vukufa Iü?um yoktur. Bundan 

lanacaktır. dıeğildir. . k . ve dostları karşılamışlardır. dolayıdır ki, bir nevı harbi temenni eder 
Hararetle çalışmalanna devam eden Son Rıbentrop - Casa y ~or:.ı!meİ Garda kendisile görüşen bir arkadaşı- mahiyette değilse böle o hissi verebilecek 

her iki kampta yapılmış olan 30021 uçuş- s~nin havası ~akkın_da, ~~=di~ana 1 mıza büyük elçi şunlar söy~~miştir: mesleki neşriyat bizi müteessir ediyor. 
ta en küçük bir arıza ö.ahi olmadığı mern- hır sur~t~~ !iOyle söylenm . . · _ - Japonyada keldığım muddet z~rfın- Kaldı ki. yarının muhtemel düş:nanı 
nuniyetle öğrenı1mi,tir. Bu. g~ru~~~en sonra, venlmış her da Japon devlet ricali ve Japon n:ille - hakkında dahi olsa, tabriklttan tevakki 

hangı bır ultımatom ve yahud nota tı"nden gördügvüm hüsn:i muamele ve ka- k ktu" . . d ı..:ı f 
d l be be M · olunmasının, or 5 umuz ıçın es• , a-

mevcu o mamakla ra r, acans- bulden dolayı son derece mütehassis ola- k r k" h t k" "ki 
tan, bizden neler bekliyeceğini, ne .. .. at uzumsuz ın ve usume oru eye-

., v. . '"ğ rak donuyorwn. ceği için, muvafll: olacağı kan:ıati:'ıde 

b•t fi v kazanacagını ve ne kaybe~egını o - Ayrılırken bütün hükUınel erkanı be-
1 ) 8l8 Jgl renmiş bulunmaktadır. Macaristanın ni teşyi etmek nezaketinde bulundular. bu unuyoruz. . . 

Amerikanın 

herhalde yolunu çizmiş oldugu" ndan M 1 k ı· . 1 k b"ı·r ınezunı· Maazallah yarın bır harb olduğu tak-Ank ıhh t · ) ~ eli em e e ıme a m ay ı - . . . . 
ara 19 (A.A. - S at ve ç • Vaşıngton, 15 (.ı\.A. - Ayan me - c:üphe etmiyoruz· . ld Milli Şef İsmet dırde yerımızın mas::t başı veya saklan· 

tl'maı· M t V .,_.li D H 1" · A · de ,_,__ · t" · · dd l B • " yetle gelırken yo a - "d h riı · b" kııt.. 1 uavene el\.ı r. u usı • sın ~Abt:rıye ın reısı a o unan arıt- İnönünün büyük iltifatlarına nan olarak maya musaı e angı ır ..,~e o m~yı.J 
~ataş, K.aradeni~ sahJ.1 viJaytetlerinde ley, bıtaraflık ~an~u~un parlamento- Japonya yalnız Rusyaya Berlin büyük elçiliğine tayin edilmiş ol- düşman karşısı olacağını ~akı~en bıJdı. 
tetkikatta 'bulunmak üzere bugün nun gelecek tkıncıteşrın toplantısında .. _.., d" gvimiz içindir ki bu bahıs uzerınde ken· 
tr ı S h k tm · Sıhh .. . . . dugumu ogreıı ım. • • . 

ene ıvasa are et e iştir. at muza.kere_ ~~m mukarrer olduğu- karşı ,·ııı·fak ki d. or Japonya ile iktıs3dl münascbatnnız in- dimizi konuşmakta bir parçacık sa:.ahı 
\Tekili bu seyahatinde muhtelit ma • n~ .kendisiııın şaasa.ıı Ro~zeveltın n~k- a e ıy ·kişafa mazhar olmak temayülündedir. yetli sanıyor ve so:-uyoruz: 
hallerde yapılmakta olan hasta~ler ta~. nazarına tara~t~r oldugu~~ ve bu~a Tokyo, 15 (A.A.) _ İyi malılmat alan Bilhassa pamuklu, ipekli ve diğer men- Kazanılmış bir harbin dahi ne büyül 
inşaatını ve bu vilayetlerin sıhhi va - ~uzaheret edeceğil'lJ, a~cak sıla~ ve mu- m~afilden ö~enildiğine göre, :antiko- sücat üzerine bu memleketle ticaretimi - bir fedakarlık mahsula olduğunu hıllf 
ziyetini gözden ~irecek ve ay niha- hııruna~ satı~ları~~ ~eşı~ ~ra ıle yapıl- mintern paktının tarsini hak.kındakı plan zin artacağını kuvvetie tahmin etmek anlamadık mı? O hal~ bu gürültüye se 
yet" d ğ d . t "kil İ t b 1 ması lazım geldıği!u. çunku bu suretle . •V. • • • b 

8
. . 

1 
. .. . ld ~ bu 

a-;dınek .o ru enız an e s an u a bu malları ve bu mallan taşıyacak va- yalnız Sovyetler Bırlıgıne karşı bır ıttı- yanlış olmaz. , . d 
1 

x... b be ne? . mır: erın. ge_rıtrrnı o u15u za 
o• ece tır. 1 h' k b . . d fak aktini tazammun eylemektedir. Japonlarla an anevı ost U5 .. muz a - manda bıraz temkınlı olmaktan fayda ge-pur arı ımaye etme mec urıyetın• e . V• • 

Ziraat ·Vekilinin 
Akçakocada 
Tetkikleri 

k lm k _, __ A "k h b .. Diğer devletlere gelince bulunan for- kidir. lebılecegını anlıvamıyor muyuz? cBu si 
a ıyaca VHUi merı anın ar ~ su- d "h d ı ı · · . . · · -
"'ki . t hl"k . . 1 1 ~ mül şudur: Son zamanlar a mı ver ev et ennın şırilmış harb edebıyatını b1r tarafa bıra· 

ru enmesı e ı e!ının aza mış o acagı- . d stl v k h" b" ~ · . 
- 1 iştir Japonya esas itibarile mihver devlet- vaziyetı bu o ugu sarsaca ıç ır urı- kıp bıraz daha makul olmaktan ne zaraı 

nı soy em • lerine yardımı vadetmekle beraber bu- za göstermemiştir. > gelir> diye sormakta haksız mıyız? 
Am "k d I k • nun şum·· ulü, üç memleketin müşterek Büyük elçi ist!lsyondan Perapalasa S . J{? C erı a a Ü s trenı l Akçakoca, 15 (A.A.~ - Ziraat Vekili menfaatine tehdid eden hadiseler takdi- gitmiştir. .. e un. a'}-tff- HUJ.Ç 

Muhlis Erkmen refakatındz Bolu Vat:si yoldan çıkaranlar rinde. yapılacak müzakerelerde teshit e- Reisicümhur İsmet İnonüne arzı taıi-
Naci Kıcıman ve Ornıa:ı Umum Müdürü dilecektir. mat ve devlet erkanımızb görüştükten 
ll'ahri olduğu halde, bugün saat 10 da Ak- yakalandılar Başvekilin talebi üzerine bu planı ha- sonra, Berline h~eket. edec~kt~r. B~ n - lngiliz heyeti Adanada 

tetkikler yaptı çakocaya gelmi§ Vt? halk tar~fından islik- Reno (Amerika) 15 (A.A.) - Evvel - riciye nazırı Arita tanzim eylemiştir. Ö- bahki semplon eıcspresı ~nmıze bır sa-
bal edilmiştir. Zira:ı.t Vekili hükumet ko- ki gün Chicagodan hareket eden liiks nümüzdeki Cuma günü beşler komıtesi- ,at teahhürle 8.27 gelmı~_tı_r. __ 
nağında bir müddet istirahatten sonra treninin yoldan çıkması:n intac etmek .nin tasvibine arzolunacak plan jştc bu- ., h 
köylerden gelen halit mümessil!erim ka- cürmü ile şüpheli altı kişi tevkif olun- dur. Slovakya Si a a mı 
buı ederek Akçakoı;:anın meyvacılığı ve muştur. Bunlunn arasında bundan iki Havas muhabirine göre ? 

Adana. 15 (A.A.J - İngiliz Avam Ka .. 
marası azasmd.aıı Tohannarvey ve İngi
liz Üniversite gençlerinden HerpagP.t ile 
Gepenery fehrimize gelınifler ve tetkik

bilhassa fındık rnahsuli.t hakkında köylü- sene evvel bil' tren kazasında ayağını Londra 1 :5 (AA.) - Havas muha- sarllacak . 
nün dıleklerini dinlemiştir. kaybeden ve ~imendiferlerden intıkam biri bildiriyor: N ·ı . Misafirler belediye tarafındaı: misafir 

lerde bulunmU§lardır. 

S t 13 b l l. f d 1 alrnağa yemin etm•? Donclur adında sa- d d k" J hfill . . d"" Bratislava, 15 (A.A.) - azı erın na-
aa te e er ıye tara ın an verı.en ğır dil . b" d d d Lon ra a ı apon ma erının u- . . fk~ olan cGreuzbote> gazetesinin edil.ın4(ercScr. Kendilerine ParU tara-

Öğl . d , ve sız ır a am a ·ıar ır. .. . .. J şırı e an 
e yemcğın e bulunan Muh.:s Erkmen E k k ld u k .d "k" d şuncdcnne gore, aponyanın muhte - b"ld" d"ğine göre umumi bir içtimada b;r hndan bir ziyafet verılmiştir. Misafirle-

§ehir bahçelerinde meyva19T üze:-inde nd az akmır ıbr. en yet~tk en ıd·ı ~~se mel bir Avrupa buhranı karşısındaki 1 t 1~ \ad eden Sl~vakya propaganda rim.iz, vilayqti. Partiyi, Belediyeyi zi-
b" mey ana çı ış. ~• sure .e aza a o.en- h rek . . So fil B" v • nu u ı n1: tetkik g.~zisi y~pmış ve saat on 1:-:.te lerin sayısı 24 e çıkmışttr. hattı a e~ını, . vy~ er .ırliginın şefi Sano Mach. geçen sene Slovakya ta- yaret ve şehrin muhtelif yerlerini ıez-

uzceye muteveccı1ıe11 hareket etmış~ı:-. Dizel motörü ile işliyen mezkur trnnin hattı hareketı tayın eyhyerektır. ı·afından Polonyay.ı terkedilen cJavori- ıniflerdir. 
Düzcede inşası için iki buçu< mi!yon dolar :s:ırfe- • M:~eıa, eğer_ So~:ler Birliği, Dan- ma,. rnıntakasınm her ne pahasına olur- B. Tobannarvey Ye ik: talebe bqün 

Düzce, 15 (Hususi) - Akçakocadan di\mişti. zıg ışınd~n d~~cak hır harbde garb sa olsun Slovakyaya avdet etmesi lhım lstanbula gitmlflerdir. 
tetkiklerinden avdet eden Ziraat Vekili devletlerıle b~rlıkte v hareket ederse geldiğini söyliyereic demiştır ki: Bir , ..,._ Ke'- ....,._. 
burada hararetle kar~hmmıştır. VC'kil Jzmirden S~laniğe yaş Ja~ny~_nın .~ıtaraflıgını muhafaza et. cSlovakya, icab ettilf zaman aillha Haber aldığmma ~ önümibdeld 
tetkiklerine devam etmektedır. mesı ~~~kun oları:ı.?'acak _ve So\:yet - sarılmağa azmetmiştır.. batta içinde İngiliz mümtaz M1rert ri. 

Almanya lngiltereden 
bakır, kauçuk kurşun 

satın aldı 
Londra, 15 (A.A.) - News Chronicle 

fazetesine göre, Almany.i İngiliz piyasa
arından külliyeth mikta.rd:ı kauçuk sa-

~n alınakkta ve bunların bu ayın sonun
~n evvel Almanva'J'a teslür.ind"' ısrar goSt w • -

t i ermektedir. Ağustosun başınd3nbe-
Alnıanyanın İngiliz piyasalarından al-

dııt kauçuk miktarı 3000 tonu geçmjştir. 
~l Londra piyasaııırı ayni müddet içinde 
kumanyaya 7500 ton bakır ve SOOO ton 

rşun &atmı§tır. 

üzüm ihrac edildi ler Bırlıgıne h~rb :ıan eyliyecckt~r. İçtimada birkaç Alman gaıeteciai ha- calinden Kalonel A. C Arnald febri· 
İzmir, 15 (A.A.> - Bugün ilk olarak Buna mukabıl eger Mas.kova bıtaraf zır bulunmuştur. · eıeret. bazı aske.rf fmı.aslarda 

kalırsa, Tokyo için harbe mrmeg-e hiç- mıb 
1
7.e g kt yirmi bin kiloluk bir parti yaş üzüm Len- . b' u unaca ır. 

draya sevkolunmak üzere motörle Kaı-a- bır sebeb mevcud olmıyacaktır. ·, ·ı· O d -------
burundan Seıanığe gönderilecektir. Londradaki Japon mahrmerine gö • ngı iZ r USUnUn Romada Frankoyu istikbal 

re, Aritanın hükfımetteki müfritler ile b k 
1 Kooperatifler dı~ p:yasalarn yaş mey- uyu manevra arı için hazırlıklar yapılıyor va ve bilhassa yaz ü-ziım ihrac: ıçin teni- mütediller arasında bulduğu uzlaşma 

bat almaktadırlar. Bugün yapılan sevki· projesinin esasları işte bunlardır. Londra, 15 (A.A.) - Eyluldc kara or- Roma 15 (A.A.) - Eylfılün son haf 

yatı diğerleri ıaicib edecektiı·. l~alyan ve1ihadi Trablusta dsunun yapacağı büyük manevrafonn talan içinde burayı ziyaret edecek o-

Mureftede bahk ihracab 
Mürefte (Hususi) - ~on on b~ş gün 

zarfında 200 ton oal!k tutulmuştur. 
Yakalanan bah'klcır hemen Yunanis -

tana ihraç edilmektedır. Yunanist:ına sa
tılan balıkların kılı..'ISU a kuru~ıı v~ril -
mifllr. 

Trab:usgarb, 15 (A.A.) - Veliahd 
Prens de Piemont, Liby:ı. valisi Mareşal 
Balbonun sevk ve idnr.~ etmekte o~duğıı 
bir tayyare ile buraya gelmiştir. 

Prens, İtalyan k•taatını teftiş ed •cek 
''e seforberlik ekzersizlcrınde hazır bu
lunacaktır. 

hazırıık1an faaliyetle devam ctmektedır. lan General Franko'yu karşılamak ve 
Umumi Harbdenoeri İngi:terede bu ka- izaz eylemek için hazırlıklara başlan. 
dar asker toplandığı görülmemiştir. ınıştır· Bu ziyaret esnasında bir çok 

Dün sabahtan~ri orta İngilterede mühim büyük tezahürler ezcümle Na. 
mühim manevralar olmakı.adır. Kıtaatın poii<ie bir bahriye resrn~~idi, Ro • 
süratlc nakli ve miıhim kuvvetlerin g:z- mada büyük bir askeri geçid resmi ve 
Ienerek yürüyebilmeleri meselesi bilhas- ayrıca bir folklor bayramı yapılacak
sa bu manevralarda tetkik olunmaktadır. tır. 



4 ~ayfa 

Balık satışları esaslı şekilde 1 

kontrol edilecek 
Sıhhiye Vekaleti balık sahş, tevzi ve tuzlama işlerini 

tetkik ederek bir kodeks vücude getirdi 

SON POSTA 

Vali ve Belediye 
Reisinden bir rica 
tihangirden (eski mütek:aldlerden 

Rü.ştil) lmza.s1le yazılıyor: 

Ağustos lC 

ilk parti olarak lsviçreye 10 bin kilo satıldı. Fransız 
ihracatçıları da kozalafımızla alakadar oluyorlar c'ttç !Wydanberl oturduğum 01ha.n

gir .semtin.de imara doğru atılan ~
dımlaı;ı memnuniyetle görmekte 1-
dlm. Fakat refaha yürümenin halk Bu seneki ipek mahsulü umumiyet bu maddelerin ucuzlatılması için la "" 
için za.rar d<Ji'ur~llooeğlni tahmin itibarile epey olmuş ve Haziran bida- zım gelen. tedbirlere tevessül edilecek. 

Balık, mühim gıda maddelerlmhin a-ı sini icab ettirmektedir. Perakende balık edememiştim. Bir miktar asfalt yol yetinde başlıyan borsa satışları Tem- tir. . 
ruında yer ~ıştır. Memleketimlıin üç satanlarla, bal!k ~a~~lan yerler lıakkın?,a ~~~~~:~!3 k1!:17::!1 v1:'!::~ ~~= muz sonunda nihayetleruniştir. En mü Yarın şehrimize gelmesi ve lktısad 
mıntakalardaki göl ve dereleriml~dcn da esaslı sıhhı hukümler mevcud değJı- hlblerinln derhal eöz koymalarına him ipek istihsal merkezimiz olan Bur Vekaletine bağlı teşkilatta tetkikat 
çıkarılan balıklar dahilde de mühim mik- dir. vesile verdi. Muhtellf .sebeblerle pa- sada bu sene 1 '4,517 kiılo tohumluk, yapması beklenen İktısad Vekili Hile. 
tarda sarfolunmaktadı.r. Sıhhiye VekAJetf, memleketteki balık halılıkla mücadeleden bıkmış n yıl- 1,225,038 kilo ali, 99,797 kilo ikinci nü Çakırın, bu çalışmaları da gözden 

Denizlerden çok miktarda balık çıka- satış, tevzi, tuzlama işlerini etüd etm!ş, mlf olan biz orta halli aileler artık olmak üzere cem'an, 1,339,352 kilo geçir~ği tahmin edilmektedir. 
Jd ğı h Id t kila•--· k yü-"' d size şu ı.stlrhamnameyi Son Posta ga-

n ı a e eş l.6U.ll 1.un en sa- bu hususta mufassal bir rapor hazırla- zete.slle llAna karar Terdlk. Ya biz - yaş k?za satışı olmuştur. TUrkiyede lstanbulun mevkiini 
hillerimizden uzaktaki tehirlerde taze -"-A bu ıert bu muh•-kir akar s"hiblerlnln Edırne, Adapazarı, mıntakalarında 

mıştır. VCA let, raporu mütE'hassıs ""' .. f. d balık yemek imklnsızdır. Belediye zabı- 1z'acından kurtarın, yahud da yol da satışlar iyi şartlar dahilinde devam QÖSteren gra lklerİ hazırlan 1 
tası talimatnamelenni:ı iyi tatbik edile- bir komisYona te::Cnr tetkik ettirmiş, ya.pmakta.n ve Qtobils işletmekten t · t ' 

b ı k k d k.s' ~ d · · J e mış ır. İ b 1 T' t S · Od +_ memesi yu·zünden deniz, göl ve dere kı- a ı o e ı vucu e getırtmışt r. vazgeçin. Zira ııın şüyuu kiraları ar- Dil · ık k "h lesı· ya stan u ıcare ve anayı ası 1Dı n ı oza ı raç muame • . . 
yılarındakl şehir ve kasaba halkı da aı.!z Balık kodeksine ald kitab yakında ba- tırdı. Ya vukuu klmbUlr neler yapa.- 1m şi mır enternasyonal fuarında Ticaret D-1 

., cak!> pı 1 ır. d 1 d (Tü' ki ed İ t tadı ile balık yemekte'l mahrum kalmak- sılacak, her tarata da;11.ıtılacakt1r. T k B k la dan kuru a arı pavyonun a r Y e s an.ı 6 ra ya ve ursa oza nn b 1 k " ) . .. t . filtl ııa.. 
tad!stır. Belediyeler kodesteki hükümlere u- olarak 1 O bin kiloluk birinci parti ye- ulun ~~v .~. nı gos erır gra er 

anbul ve civan müh:m miktarda yarak belediye zabıtası talimatnamesinin Bira ucuzlug~ u yarından kCınu 223 : 225 kuruştan İsviçreye sa- Zl~~m~k ~.1 ~~. il h 1 ü-
balık istlhsn1, ihraç ve istihl~k eden bir balıklara aid kısmını tadı'l edecek, bu .,,._ t l t F ih acatçıları da ko - yu ır 1 ına e azır anan ve 
•erdir Buzhan 1 · d ım tl bal k ..... •t•b f tb•k d·ı· 1 mış ır. ransız :r A 1 zerlerinde mültim istatistik rnalfünat ~ • e enn mevcu o ayışı re e ı kontrollan esaslı §ekle bağ- 1 1 aren a 1 e 1 ıyor zalanmız}a yakından alakadar o ma - . . . . .. 
taze balığın ayni gül\ içinde ıar!edilme- lanmış olacaktır. ğa başlamışlardır. bul~nan ~afikler bugün lzmıre gon "" 

Hük. Jı._ ti h lkı lk llü i • ·ı da ·· derılerektır. e· .. b 1 R . . . . wue n a n az a o Çiti ere Esasen ipeklerimiz Fransa ote • ,.-------------.... 
ır motor ir mavnaya i adyo abonesı~ı ~ermıye~lerm rağbeti artırmak içi;ı blra fıat!armı ucuz- den beri beğe~ihnekte ve iyi bir mev-

çarph i ruhsatnameıerı ıptaı edııecek latmağa karar verdığlnı yazmıştık. ki ihraz etmış bulunmg;ktadır. Ankara borsası 
Dün sabah saat 8 4!l te limanda bir ka- Radyo abone ücrct1erinin ödenmesi Bu kararın yarından itibaren biUiil Yeni Türk - Fransız an1aşmn~ınm 

za olmuş, bir mot;r bir mavnaya çarp- için verilen son mühlet te dün hitam bul- tatbikine ba§lanacak ve memieketın her mer'iyet mev1dine girmesinden itiba • .__4_•_ılıf_-_z:_•_P_•_nıt_'_1•_ı_ıan __ 1_5_-_s_-_93_9__. 
muctur t af d b" t . d'l r· tl d ren kozalarımızın Fransavn takas su- Ç E K L E B 

mışt :.- • ar ın a ıra ayın e ı en ıa ar a sa- . v . • • • ed'l 
ır. 3222 numaralı telitz kanununun 37 in- tılacaktır. retlle ıhracına başlanacagı umıd 1 

• 11--------=-------.-. 
Haliçte şarap is!teles'nde 2 numaralı ci maddesine göre Haziran nihayetine 50 santilitrelik bir fi~e bıra yarmd::ın mekt~ir· . .. . Açılıt Kapanış 

. romorkörün arka•nna bağlı bulunan 293 kadar abone bedellerini vermemit oları- ı· tfbare 16 ku a 60 t 'l ' t l 'k . Yerlı fabrrkalarda du'hırn miktarda Londra 12:::~s ı~:~~s n ruş • san ı ı re ı şışe- l'k . 1. ...n.1 · 'kta - NeT - Yor. 
numaralı mavnaya Büyükada motörü lar, Terrunuz sonuna kadar bu bedeli yüz- ve sene ı ış ıyeCt"I\. erı mı rı mu Parla 8.355 S.ll51'i 
çarpmıştır. de 20 faizile 12 lira üzerinden ödemiş ler de 20 kuruşa satılacaktır. bayaa için faaliyete geçmiş bulunmak- Mlllno 6.66125 6.66120 

• bulunacaktı. Temmu~ sonunda dahi Bayiler ellerinde mevcud stokları bir tadırlar. Cenevre 28.695 28.595 
Müsademe neticesinde mavnanın a!'ka Anı tıe dm t7 .945 67 .945 borçlarını ödemtyenler ıçin, son oıarak beyanname 11e bi1rlirmiş oıduk1anndan Mensucatm ucuzlalllması aer:n ra 60.835 w.8 6 

kısmı parçalanmış ve dilmeni kırılmıştır. 15 gün mühlet verilmişti. Bu rnüddPt te ve aradaki fark kendilerlıı? Ödeneceğln- . d' Brtıueı 2l.l>lilS 21.5176 

Kaza etrafında liman dairesince tah- dün sona ermiştir. Bugünden itibaren P. den, hiçbir sebeb ve suretle bira tayin e· etrafmda tetkıkfer devam e IJOr Atına 1.0821S 1.0825 

kikat yapılmaktadır. T. Telefon Müdürlüğünce bir liste hazır- dilen fintlardan fazlaya satılamıyacaktır. Yünlü, pamuklu ve trikotaj mensu- Sotya 
1 

·G6 
1

"
56 

)anarak abone ücretini vermemiş bulu- catın ucuzlatılması etrafında bir ko • ra.g 1:.moas l!:~!~ Madrld ou 

nanlar, tesbit edllecekıer ve bunların Yen"ı k b' d misvon tarafından yapıhnakta olan 28.845 23.845 

ruhsa 1 
am ıyo mu uru ı-tkı'kler d.o.vam et-ektedı'r. Bu +-t - Varıon. 24,4525 24.452 .. 

t:nam.e esri lptal olunaca!ktır. Ayni ~ "'° 111 ~ '3udapeıte " Poll•I• ı 
zamanda mahkemeye sevkedilerek, 25 tayin edildi kikat geniş mahiyette ' Qlduğı.mdan, 0llkret ::;o ~-.~O~ll 

Bir araba 80 yaşmda bir ihtiyara il8 250 lira arasında para cezasına mah- İstanbUI kambiyo müdürlüğüne gerek dahili sanayiin maliyet fiatları ~::!na 84.62 64.62 
t kfun edilecekler<iir. M rk k k b. . ve geı-.ekse hariçten ithal edilenlerin -=ıtoıtholm 80.57 80./\7 

çarp ı e ez Ban ası am ıyo şeflerınden 1 h 1 k tl . 1 tt "zd 1 :..s.9\J 23 9 t a ıyme erı esası sure e go en ' 'oskova · O 
Derviş oğlu Sadığın kullandığı tek Bir bi&iklet kazasında bir adam Bülend tayin edilmiştir. Yeni müdür geçirilmekte bulunduğundan daha bir ._ ______ ..;,.._ _____ ___. 

ath beygir arabası dün, Fenerde Ka • vazüesine başlamış ve muamelat ken- müddet devam edeceği tahmin edil • t S T t K R A Z L A B 
raman caddesinden geçerken 80 ya • .. .. bacağından yamlandı disine devredilmiştir. · mektedir. 1--------.--A-ç-,ı.-,--K-.-,.-l.-,--' 

ş Buyükdered.e oturan funus adında •••••·••·•••·····•····•••••······•·····•••··•••••••·••••·•·••• M" k b · · t'hl~k i "' larında Ali Rıza adında ihtiyar bir a - . . . utea 1 en en gemş ıs 1 a sanay Türk borcu I peıın 
:.ı k b dan bin, Pıyasa caddesınde gererken Va • maddesi üzerinde tetkikata başlanack • n 
uama çarpara, aşın yaralanması- h bi d'W• b: ... 11.1-. Boa Posta b b'l*h ri. ı·hıAk l • . I ... ·deli anın n ıgı ~lA.lt'tın çarpmasile ba- ve u ı a are zaru ıs ı a eşya a • • • • 
na sebeb olmuştur. Yaralı tedavi altma .cağından yaralanmıştır. rına teşmil edilerek, sene sonuna ka • 
alınmış, ıuçlu arabacı yakalanmı.ştır. 8 1 k 1 t hk.k ta b Yevml. sı1aaı. Havadb n Halk ıazet.esı dar ikmal edilecektir. Bundan sonra 

uç u ya a anmış ve a ı a aş- -· .. ·- -===========================z=====-
Alacak yüzünden bir adam yarW&ndı lanmıştır. Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 21 

İSTANBUL 
Ga!latada Ara'baamisinde oİ)ıran Bir eroin bçakçısı yakalandı 

Mark<>t ayni yerde ikamet eden Muhafaza teşkil.Atı memurları Kürd 
&izle bir alacak meselesinden kavga. Osman adında birinin vaziyetinden 
ya tutuşmuşlar, Aziz bıçakla Markoyu şüphe ederek üz.erinde. bir arama yap. 

bacağından yaralamıştır. Suçlu tutul- mı.şlardı.r. Ü:rerlnde müteaddid eroin 
muş ve hakkında takibata. başlanmış . .' paketleri bulunan Osman hakkında 
tır. kanuni takibata başlaıı.ılıruştır. 

Sahir Meclisi dün toplandı 

L • • hrf"' mıua tnplantı dan bb' in.tıba 

t.tanbuJ. Şehir Mtcllsi 4üıı toplanmıı- aid olduklan encumenıere ııavaıe edll
tzr. Dankt1 fevkallde toplantıya Vali ff mlftir. 
Belediye Reiai L~t.tı Kll'dar riyaset et- Tramvay, Tünel ve Elektrik İtletme-

ım,ttr. ıinin ilk altı aylık varidatı .f,196,439 lJra. 

Belediyeler Bankuından iatikraı edi- dır. İkinci altı aylık yekıln IJ,424,399 lira 
len bq mnyon liranın sarf maballınl gas. itibar edilmfştir. Umum MüdilrlüliJn 
teren mamta. Tramvay, Tünel, Elektrik 1939 Hnesfndekf. Varfdat yekfuıu 

ffıetmesi huabatın1n tetkik ve mazbata- 8,752,687 lirac:tır. Şehtr Meclf.ai yann tek
• ve barem cetv•lt t.etkik edilmek üzere rar toplanacaktır. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 e 
Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 
Ay 
Kr. 

1 
Ay 
Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 2700 1400 800 300 

~bone bedeli peşindir. Adreı 
dejiıtırmek 2~ kuruftur. 

Gelen ewaA ~eri oerilmn. 
llônlaclan mes'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kurutluk 

Pul ilAveai lhımdır. 

rl .. ;~;;;·;;;:;;;;;;·;·;~·i·;~;::ı~~ .. l 
Telg1'af : Son Poıta i 

\ Telefon : 20203 j ................................................ , 

Rafld Rıza Ertuarul Sadi Tek 
Tepebqı balıçHfnde 

Bu ıeco 

SAÇLARINDAN 
UTAN 

Vod•il 4 perde 
YAZAN: Mahmud Y enrl 

EBB TiYATROSU 
NuretUn Oenodur 

Te arkıdaııuı 
&a aqam 

C.diqatada Auk ılııe111-.ı11da 

ÇILDIRAN ADAM 
Ml99 Pençef nryetcti 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞlRKETI 

TESiS TARiHi 1863 
Sfatüleri vtt Tarkıre Camhuripeti iltt rnünakit mukd11elenamesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik,.1dilmişlit 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı R~smt Gazete) 

Sermayesi ı 

i htlyat akçesi ı 

t0.000.000 lnglllz Lirası 
t.250.000 lngllla Lirası 

TGrklyenln başlıca Şehirlerinde 
't>ARIS, MARSILVA ve NIS'de 

LONDRA. ve MANÇESTER'de 
MISIR, 1<16RIS, YUNANiSTAN, lRAN, IRAK," FiLiSTiN 

ve MAVERAVl EROÜN'de · 
Merkez ve Subelerl 

VUOOSLAVVA, RUMANVA. YUNANiSTAN, SURIVe, LÜBNAN 

... 
FUyalleri ve bQIQn Dilnyada Acenta ve Muhablrlerl 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Hesabı cari ve meıx'uat hesaplan kOeadı. 
Ticarl krediler ve vesaikli krediler kü~dı. 
TUi'ki9e ve Eoıebl memleketler Ozerine ke~lde senedıt iskontoaua 
Boru emirim 
~ve tahvil1t, altın vt emtaa Qzerine avans. 
Senemi tahsillb ve sair~ 

En yllkaek emıılyet eartlarını haiz ktrallt&
KaaJar SeMll vardır. 

Piyasanın ~en madft ıartlarlle ( kumbarala vev• 
kumbarası•) taıırruf heaapları açılar• 



Mangasta sa ve 
mf?zbaha ihtigacı 

Yazın halk içecek suyunu büyük müıküllerle temin 
edebiliyor, hayvanlar iptidai bir tekilde kesiliyor 

Dursunbey'in Osmaniye 
köyündeki yangının 

tafsilatı 
Ateşin nereden ve nasıl 
çıkhğı belli değil, köyün 

ancak 12 evi kurtarılabiıdi 
Dursunbeyden yazılıyor: Kazamıza 

bajlı ve Alaçam ormanlarının içinde bu
lunan ve yetmiş hane 46t) nüfustan mü
rekkeb Osmaniye köyünde dün saat 16 
sıralarında sebebi henüı meçhul bir yan
gın çılpnış, elli sekiz ev, 57 samanlık ve 
56 ambar yanmak suretile bütün kiiyü 
mahvetmiştir. İnsan ve hayvanca zayiat 
olmamakla beraber köylünün yeni kal
dırdığı 56 ambarda mevcud 107 bin kilo 
mahsul ve 58 evin eşyalariie beraber ka
milen :kül olmuştur. 
Yangın esnasında kazada panayır aç:ıl

mıştı. Bütün civar köylüler ve orman ~ş
letme ameleleri panayıra gelmiş bulunu
yorlardı. Yangına panayırd!l bu'unan btl-

Mcınya.<J çarşııından btr görilnilf tün halk sevıkedilmiş olduğundan ayrıca 

Manyastan yazılıyor: Manyas iki senı bir mezbahanın ancak t5000 liraya yapı - panayırdan teminı beklenilen istifade de 
evveı kaza haline getirilmış ıirin ve ta - la.bileceği netlculne vanlınıf ve bütçe maaleaef mümkün olamamıştır. 
btı manaurı çok güzel bir kasabadır. Ka- darlığı dolayı.ile buna imkAn bulamı - Dört saat devam eden yangında alınan 
&abamı:wı maalesef vilayet merkezine şo- yan belediyemiz daha az bir para ile iıi bütün tedbirlere rağmen ancak 12 ev 
le yolu ile bağlı -bulunmaması yüz:inden meydana getirmesk çarelerini araştır _ kurtarılabilmiş ve 4<i0 felaketzedeye' il~< 
Balıkesire gidip geımek, Bandırma yolile makta bulunmut ve hattA geçen sene büt- yardım olarak merkez kaza ve k5ylü1er
lnilmkün olmakta ve bu da yolların bo • çeainden bu it için 1000 lira ayırmıştır. den temin edilen ekmek, un vesair yiye
IWtluğu ve aktarma gibi aebebler yüzün- Kasabamızın Drillıinı ve ba~lıca ihti _ oek dağıtılını§, Kızılay da ayrıca büyük 
den müşkülat içınde yapılabilmektedir. yaçlarından biri de sudu:-. Burada içile- yarchmda bulunmuştur. 

Vilayet merkezine ve civar kazalara gi- Telefonla malumattar edilen Valimiz ,.._ bilecek su kasabaya 300 metre mesafedf' -tı ~lme ve nakliyat müşkülatı yüzün- Recai Güreli derhal vak'a mahallfne gel-
de.ıı burada aebze, meyva ve hariçten ge- bulunan bir tek çepneden temin edil - mif ve gereken bütün tedbirleri almıştır. 
luı bazı gıda maddeleri civar kazalara mekte ve yu günlerinde içme suyu teda- Yan.gın hakıkında tahkikat yapılmakta-
llazaran hiued.ilecek derecede pahalıdır. rikinde müfkilllt başgöstermektedfr. dır. 

ltasabamız yem 0 kaza merkezi olması Belediyemiz bu if1. de ele alımı ve ilk 
:ı dt>ıayıatıe nüturunun nisbeten artmıı fırsatta bu derdini de bauetmel• tarar UzunköprUde mUdUrUnU 

unması yüırriinden birçok ihtıyaçlar vermiştir. yaralıyan memur 
bat göstermiftir. Belediyemiz halkın ih-tlTaçlarını kartılamak için çalışmakta i1e Bir Amerikan ilim hayati Edirne (Hususi) - Müdürü Hasanı 
~-l0-12 btn lira gibi nisbeten dar b1tçe- rovelver ile yaraladığını bildirdiğim 
- faa11'"tt ancak kasabanın tenviri. Borsada UzunıJcöprU inhisarlar ziraat memuru 
~it itleri ve bazı ufak tefek istimlAk Bursa (Husust) - Şehrimize 14 ki- Kadri hakkında adliyece tahkikat de. 
itlerine inhisar etmektedir. şilik, ~rikalıı btr ilim heyeti gelmiş. ~ etmekt? mecru~ Hasan gittikçe 

Manyaıta mezblıha yoktur. Halen hay- tir Bunlar Coğrafy . ti A 1 _ ıyileşmektedır. İnh1sarlar müii~ttişi 
•an kesimi çok iptidai ve gayrı sıhhi blr · t . a oemıye ~ arı Zeki de Uzunköprüde tahkikat yap -
tekilde, yani, topraklar üzerinde yapıl • dır. ~mJ t:tkikte bulunmak, tarihi e.. maktadır. 
IQaktadU' ki bu hal halkın sıhhati nok - serlen yennde görerek sinema filmine 
tat nazarından üzerınde ehemrnihetle du- almak üzere dünya seyahatine çıkmıt- OrnUpUn elektrik işi 
~~ak ve bir an evvel önüne geçılmesi lardır. Kendilerine işlerini kolaylq - 'ttrgüp (Husus\) - Beled· · 93n 
-un gel i 1 rd b t ..L • • bu da ilim d tyemız J Beledi en ·' e en iridir. lrmtiA ıç·ın· ~ a amla.rı ter- ,yılı bütçesine elektrik işi için eIIi bin lira 
""'-·· yemı.ı meıbah!l yapmak teşeb - fik edilmışür. Türktyeye Ballkanlardan koymuştur. Pro1·enin derhal tatb"k. · · 
V\i8Unde bul . . . . ı ı ıçın 
Jll'o• . unmu., ıse de tanzım olunan gelmışler, buradan da Hindistana gi. Pınarbaşı su muhendisi kazamızm Haf _ 

-~--~~ıl:e:ih~ti~y~a;cı~k:ar~ş;d~ıy~a~b~il~e~ce~k~ı~ek~i~W~e~d~~~~~e~rd~i~r~.~~~~~~~~~~ ltt boğau mevkiindeki suyun ~tkininc .gitmiştir. Mühendis hali hazırdaki ı::uvun 

Manisa avcılarının bayramı ) ,ao misli daha bir süraı temın edebıı~ce-
- ğini söylemektedir. 

.,.. 1 

Lehistan Danzig için 
tavassut kabul etmiyor 
Lehliler, kendi 

kendimiz 
hattıharelıetimizl bizzat 

tayin edeceğiz, diyorlar 

C Bastarafı t ind sayfada) 
zig ...,..ni tetkike memur üçler k'lmitesi
nin mazbata muharriri sıfatile, H!tlerın 
davetine icabet edı:><:eğini haber vermtş 
ve İngiltere d~ ayni sıfatia Burkharda, 
Danzig hakkındaki noktainazarını bildir
miştir. Bu noktainazar Çemberlayn ve Ha 
lüaks tarafından ızah olunduğu şekilde
dir. İşte bu suretleriır ki Burkhard, Hit
lerle görüşürken İngiliz: noktainaı.aı·ını 
izah etmiş ve bun!l kendi noktınnazarını 
da ilave eylemiştir. 
Leh~tanın noktai naum değişmiyor 

les.i hakkında cTimes• diyor ki: 
Ingiliz hükfunetirun vaziyeti kat'i • 

yen sarihtir. Eğer Polonyalılar için 
kabul edilir muslihane bir tesvi~ su
reti bulunabilirse bundan Polonya • 
nın dostları herkesten zi·yade rnem • 
nun olur. Fakat Polonya, Danzig sla -
tüsünün bir taraflı olarak değiştiril -
mesi teşebbüsüne karşı ~imek mec • 
buriyetinde kalırsa İngiltere derhal 
mütearrız aleyhinde Pq onyanın yar. 
dımına koşacaktır· İngilterenin Po • 
lonya hak.kında esasen şüph.e götür -
miyen taahhüdleri, ihtiyatkar garanti 
yerine kat'i bir ittifak şeklinde tan • 
zim edilmeğe başlanmıştır. 

İtalya tavassut teklifinde bolundu 

Diğer taraftan Danzi~ hakkında Var
şova hükUrrıetinin noktaınazarında d:ı hiç 
bir değişiklik yo.ıttur. Hariciye nazırı 

Bek ve Mareşal Smigly-Ritz Leh nok
tainazarını açık bir surett-? ızah etmiş-
lerdir. Times, Polonyanın italyaya müra • 

Hitler - Burk.hard müUıkatını A.man- caat ederek tavassutunu istediğine da 
ya tarafından tertib edilen yeni bir o- ir çıkan haberleri tekzib etmekte • 
yun telakki eden Polonya siyasi mahfel- ve asıl İ':alyanın .Polonyaya tavassut 
lerl, geçen sene Praga gönderilen Lord teklifinde bulunduğunu ve Polonya -
Ransimenin faahyeti ile Rurkhardm nın da cevaben, Beck ~ Smigly-Rydz 
şimdiki rolü arasındn bir mUşabehet gör- tarafından sö~enen nut~ara h!çbir 
mekte ve: şey ilave edemiyeceğini bildirdiğini 

cPolonyada Ransimen istemiyoruz. yazmaktadır. 
Kendi hattı hareketimizı bizzat kendimiz Daily Express gazetesi, müzakere 
tayin edeceğiz• dc:>mektedirler. yolile bir anlaşmaya varılabileceği ka-

Temaslar naatindedir. 
Maahaza Burkhardrn. Danzigdeld Po- Fransız matbuatuun neşriyatı 

lonya komiseri vasıtasiic Varşova hüku- Paris 15 - Epoque gazetesi diyor 
metile sıkı temas halind~ bulunduğu an- ki: 
laşılmıştır. Almanya, Danzigi istemekle kalmı • 

Danzigde yor, ·birbiri ardından bütün me9elele -
Varşova, 15 (Hu~usi,ı - Burkhard, bu- ri ortaya atıyor. Umumi bir tasfiye me. 

gün Danzigdeki Naz! şefi Forster ve ayan selesi çıkarılmak istenildiği intibaı al. 
reisi Grayses ile görüşmüştür. tında kalmaınağa imkan var mı? Fa • 

Polonyanm bir notası kat bu iş nasıl yapılacak? Harb ile mi? 
Diğer taraftan Varşova hukumetı de Bu ihtimal daima variddir. Fakat şa -

Ayan reisine bir nota tevdi ederek. Pazar yed harb rnevzuubahs değilse, Alman 
günü tevkif edilmiş olan üç Polonyalı manevrası hiç de mahirane değildir. 
gümrük müfettişınirı. derhal serbest bı- Çünkü bütün meselelere birden temas 
rakılmasını istemiştı:.-. etmekle tehlikede bulunan bütün mil. 

Bu müfettişler, Dcınzig halkına Nazi !etleri tek bir cephe haliırıde birleşti _ 
aleyhtarı beyanna.JT!e!e~ dağıtmış olmnk- riyor. 
la itham edilmişlerdi r. Oeuvre gazetesi yazıyor: 

Lehistanda ordu günü Hepimiz biliriz ki, ne biz, ne de Al. 
Varşova, 15 (Hususi ı - BugJn mem- manlar Danzig için ölmiyeoeğiz. Eğer 

leketin her tarafında ordu günü bGyük ölürsek, hem biı, hem de onlar, bu -
tezahüratla kutlulannıış ve muhtelif yer- nun sebebi Hitler'in vaktile o kadar 
lerde resmi geçidler tertib edilmiştir. şiddetle tenkid ettiği ikinci Vilhelm'in 

Vilnoda yapılan geçid resmind~ Cüm- siyasetini aynen ele almış olmasıdır. 
hurreisi Mosiçki ve diğer hükümet er
kanı hazır bulunmuşlardır. 

200 İngiliz tayyaresi Polonyaya gitti 
Rusya Uzakşarktaki 
ordusunu takviye etti Bcrlin, 15 (Hususi) - Holandadan alı

nan bazı haberlere göre, iki yüz İngiliz 
bombardıman tayvaresi Lalanda adası (Baştarafı 1 inci sayfada) 
üzerinden uçarak Po1onyaya gitmiştir. mekte olan çarpışmalar sebebile, U 

Bursada bir genç kıza Bu tayyareler ingilter~ tarafından ~kşark ~r~usunu mühim surette tak-
sarkmtılık eden bir genç meccanen Polonyaya vcriimektedir. vıye e~ıştır. Yalnız, takviye kıt'aları 

Millc~ler Cemi eti immi~ı.. . . Ural daglarmm şarkındaki garnizonlar. 
Bursa (Hususi) - İnegölde otur - Y •nmn dan alınmıştır. beyanatı . 

makta olan Suad adında Muğlalı bir 
0 

. Tokyo, 15 (A.A.) - Asabı gazetcai ya-
genç kız gece yarısı Adnan isminde bir , anzıg .. 15 .. (A.A.) - Berchtesga - zıyor: Hsinkingden aldığımız malt\mata 

g
ençle arkadaşlarının takib \'e tasalıu· _ den. d~n donmuş olan Milletler Cemi. göre, Sovyet - Moğol kıtaatı Nomonhan 

vctının Da · .. k k k · · tuna maruz •ka·,mış, TV'1\'9e müracaat ~ nzıg yu se omısen Dr. etrafında Japon kuvvetıerin9 taarruzda 
1""' Burckhard bugiin ögv' d ederek yattığı otele kadar gitmesine ' ıe en sonra ya- devam etmektedir. Burada 27 Mayıstan-

bancı gazetec. il.ere aşağıdaki yazılı be- beri kanlı çarpı......,alar olmaktadır. Sov-
yardım edilmesini istemiştir. t -<··· yana ı vermıştır: yetlerin Holstein nehrınin sağ ve sol sa-

Polis de lüzumuna mebni bayan ~en:vreye gitmedim. Mit1etler Ce • hillerinde mevzilenni tarsin etmek yo-
Suadı. bir müddet karakolda alakoyma- m!yetı ~nel Sekretierile hiçbir gö • }undaki gayretleri her defasında akim 
yı münasib görmüştür. Bu vaziyet kar- rüşmede bulunmadım. L<:mdraya da bırakılmıştır. 

Man. şısında Adna.n karaoko.La girerek kızın gitmek niyeti~dıe ~ğilim· Yalnız Al. 7 Ağustos gecesi bin kadar Sovyel pi-

1.r ısa, . (Huswt) - Bu hafta avcılar bayramı çok güzel geçmiştir. Yüz"' kendisine teslim edilmesini istemiş, manvada _az bır rnuddet kaldım ve bu yadesi süngü ile bi: taarruzda buJun
"1t.r ce Manısalı genç ile tecrübeli ve ihtiyar avcıların iştirak ettiği sürek av. hattA fiilf ~şebbüslere girişerek Suadı esnada Hıtlerle, Danzigi alakadar e - muşlarsa da 80 ölü veıdırilerek ric'at et
~.r~ zevkli geçmiş, yapılan müsabakada 11 keklik vurmak suretile bi- zorla almıya ka.Ikmut• bağırıp çağır _ d~n .. dahili meseleler üzerine kısa bir tirilmiştir. 
\eb~-igı kuyum<:u _F~ik, 9 keklik vurmak suretile ikinciliği hususi idare mak ve zabıtaya baka.ret etmek .dd. _ göruşme yapmak fırsatını buldum. Japonlar taa.rrma ma ~! 
11ıeıt!.;;'eınuru AbıCın kazanmıştır. Resim, avcıları grup halinde göster • sile cürmü meşhud mahkemesin: v~a- llk görüşme Şanghay, 15 (A.A.) - T;er.tsinde bu-

_
.._.._r •. --------;:::~:ı:-=:--:=-=-:--:ııı:---=--aı::~f!llllml-~;.;n~·ım::i!şt~i~r.____________ Dr. Burkha.rd, gaze.tecilerin sordu • lunan bütün İtalyan ve Alman gazeted-

liascıı , Bc·y Ç ğ •vı . - ocu um 
enırse ok ç raııat edecek. 

P azar ğu müteeddid suallere <ievab ollarak !eri, Tokyodaki merkez bürolanndan 
O 18. Hasan Bey Diyor ki: da ayrıca şu sözleri söylemiştir: Mançukoya hareitet emrini almıılardır. 

Danzig meselesinin sulh yolu ile Gazetecilerin aldık!arı bu emrin, Man-

-
Yemek pişırın:!Smi bi-

lir. 
••• Evı tertemız temizler. - Ne ala Hasan Bey, böy. 

le lw şimdi pek nadir. 
Hasan Bey - Kızım değil 

canım, oğlumdan balıöed.iyo. 
rum. 

hallıedilebf!leceğt ümidilli kayi>etme • çuko arazisinde bulunan Sovyet _ Mo
dim. Polonya umumi komiseri ~aki ğol kıt'ailarının geri püskürtmek için 
ile Danzig ayan reisi Greiserin serbest kuvvetli bir taarruzun pek yakında ya 
şehri alakadar eden bazı meseleler u. pılacağmdan i~ri gefdiği anlaştl.mak
zerinde yarın ilk bir görüşmede bu _ tadır. 
lunmalan pek müstebad değildir. ·•••••••••••••••••••••••••••••••••····· 

Almanlar ne diyorlar! 
Berlin 15 (A.A.) - Alm&n matbu. 

atı, İtalyan - Alman müzakerelerini 
mevzuu bahsederek Danzig me~lesi. 
nin mutlak surette halledilme!'li lAzım 
gıekliğini ve bu hususta 'bir karar da 
verilmek üzere olduğunu yazmakta -
dır. 

İn&ilterenin vuiyeti 
Londra 1 S ( A.A.) - Danzig mse-
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Otobüs muayenesi 
Bu haberi gazetede okudum: nesne konulmuştur. 
cCfhangir ile Edimek&.pı arasında ij- - Şoför yen buruıymı, .•. 

liyccek otobüslerin son muayeneleri ya- - Bu otobüsün neresine müşteri bi-
pılınıştır. Otobüsier bugünden itibaren ner? 
sefere başlıyacaklardm> Şoför iıım.i§tir: * - Kapıyı açıp gdstereyim. 

Otobüs muayenelerinde bulunmadığım - Bunun kapw var mı? 
için nasıl muayene ettik!erinı görm~ıı - Tabi! var. 
değilim •• fakat şehırde bizzarur otobüse Şoför, otobüsün arkasındaki kapıya 

SON POSTA 

~ 
Kroşe dantel 

Yaşından fazla sabıkası olan 
bir h1rsız çocuk yakalandı 

Evvelki suçlarından dolayı gayrimevkuf muhakemesi 
devam eden çocuğun, tevkifine karar verildi 

bindiğim için de otobüs denilen nesneyi benzemiyen kapıyı açıyo.r: 
görmüşlüğüm vardır. - Bu, kapı hal Son günlerde hırsız çacuklar yeniden ı Zülfikar ve Salih ismindeki arkadaş • * - Evet kapı, buyurun otobüsün içi- ortada gö~ğe baŞ!amıştır. Zabıta larile kavgaya tutuşmuştur· Kavga bü 

Şöyle bir lfilıza için muhayyelemi iş- mizde görün. dün de 11 yaşında Şebabettin ismin - yümüş, neticede Mehmed bıçağını çe-
lettim. Farzettim ki otobüsti muayene e- - Görelim bakahm. de yaman bir sabıkalı çocuğu yakalı- kerek, her iki arkadaşını da yaralamış. 
dece.kler içinde ben de varım. Bır heyet Güç bela içerıyc girebiliyoruz.: yarak, adliyeye teslim etmiştir. tır. 
halindeyiz ve biran evvel muayeneyi bi- - Bu kaç kişilik otobüs! Şeha.be~!11· Adün ~ Çarştbpı~a Dün adliyeye verilen suçlu, Sultan. 
tirmeyi istiyoruz, o an:ı kadar görmedi- - Yirmi! Agdbun dukkaruna gırerek, • S çüt ahmed 1 inci sulh ceza mahkemesin • 
ğimiz garib bir şey geliyor.. birbirimi- - Ylrmi kişi nereye otururlar? kundura çalmış ve tam kaçmağa baş- de yapılan sorgudan sonra, tevkif edil-
ze bakıyoruz. Şoför koltuğa benzemiyen koltukları l.adığı sırada, etraftan görülerek, ya - miştir. 

- Bu ne acaba? gösteriyor: . 1talanmıştır. E . l . . 1 d 4 
- Bilmem! - Bu koltuklara. Küçük suçlu hakkında yapılan tah. nlŞ BSIRI yara ıyan a am ay 
- Kamyon mu? - Bunlar koltuk ha! Bu ya~anın ve xol kapa~larının ~:~a- ki'kat sonunda, diğer 'bir sirkat vak'a- 20 gUn hapse mahkOm edildi 
_ Benziyor amma, değil! - Evet koltuk! rına çekılen dantel, kroşe ıle eıde orul- sından dolayı geçenle:r'de de adliyeve 
- Sakın beklediğimiz otobüs bu ol- - Yolcular nereden hava alırlar?. müştür. Kumaş beyaz pikedir. Dantel: verildiği ve halen muhakemesinin g~y Bir rnüd~et e':~l Kasıınpaşada evi. 

masın? Şoför, pencereye benzemiven -pencere- dört köşe motifler halinde örülmilş, son- rimevkuf olarak devam ettiği öğrenil- ne karşı laka~dısınden doblyı ara.la-
le · gö t · , . . • . rında çıkan muna'kaşa sonunda, enış • 

- Ne münase~t, otobüse benzer ye- rı s erıyor: ra ıbirbirine eklenmıştır ve kenarlarına mıştır. Bundan başka Şehabettinın va· tes' M"k . b "~l l*' Pencerelerden · .. . · ı u erreımı rçaA a yara •11 an 
ri var mı? - • bir sıra oya ilave edilmiştır Kafes kafes şından fazla muteaddıd sabıkaları oldu Rü te . h k . I' 1 . . 

_ İçinde bir adam d - Bunlar pencere ha 1 • • d 1 lın t s mm mu a emesı, as ıye ıncı 
oturuyor, on an E herhangi bir kroşe motifi - §ekli kare ol- gu .. a an a~ı ış ır. . . ceza mahkemesinde dün neticeye var-

aorup öğreniriz. - vet pencere! Dun yemden adlıyeye sevkedilen mı t r 
Adama bağırıyoruz: - Bu otobüs işler mi? mak şartile - işini1i görebilir. Mesele on- suçlu çocuk, rnüddeiumumilikte alı - ş ı . .. 
_ Hey hemşeri bu ne bu? - İşler, isterseniz f§leteyim.. lan pike yaka ve kol kapağının kenarına nan ifadesinde, kendisinin Sapancada Mahkem~, Rustem~ ~uçu!1u eldeki 
_ Otobüs. 1 Şoför; şoför mahalEnc benzemiyen, bu tarzda dikmektedir. Dikıien yer sar- bir dokt.onın ğlu olduğunu söylemiş- mevcud delıllerle sabıt gorn'luş Ye ken. 
_ Otobüs buymuş ha? §oför mahalline gıriyor .• otobüse benze- ma olacaktır. tir. 

0 
disinin 4 ay 20 gün müddetle hapsine 

Tuh f b bUs 
.. d h miyen otobüsün ıçini benzin kokusu, du- M"...J,J,,..· il'k ,_ .. ,,.;;-ı,. karar vermiştir. 

- a şey, en oto u a a baş'lta. uuucrurnum , ı ll\.U':f~ maznunu • 
türlü olur sanırdım. man kaplıyor. Yanm saat geçmiştir. Şo- Yemek bahıi: Sultanahmed 1 inci sulh ceza hakimi- MUbaş•r ahmyor 

för sevinçle sesleniyor: -Ben de öyle sanırdım amma bu _ İşte işledi. K I kebabı nin huzuruna çıkartmıştır. 1. c. Müddeiumunıiliğinden: 
~·· muayene edelim, bakalım. az pa azı Hakim, yapılan gizli sorguyu mü - İstanbul adliyesinin açık bulunan, 

Gene içinde oturana soruyoruz: C'h . * Yagvlı kaz palazını:ı içini ayıklayıp a _ teakıb suçları tekerrür eden Şebabet- maaşlı ve ücretli mübaşirl\klerlne, en az 
ı angırde, Edirnekapıda ırnnu~urlar: - Sen bu otobüsün ne~isin? levde ütüleyiniz. Ve un ile ogvarak yıkayı. tinin bu defa te,~kifine karar vermiş- orta mekteb· mezunlan arasında imtihan-

- Bizim tarafa da otobUs işlıyecek-- Şoförüyüm efendim, bulunduğum miş? nız. Kokusu gidince bol soğan suyunu üs- tir. la münasibleri alınacağından istekl:lerin 
yer de §Oför mahalli! N tüne sürüp· artanları da içine koyunuz. Sarhoş'ukla ·ık"ı kis"ıy"ı yaralıyan memurin kanununda yazılı belgeleri ha-

B 
- e iyi, artuı: rahat rahat gidip gele-

ir tahta perde önüne konulmuş bir bileceğiz. Yarım saat böyle kaldıktan sonra kana~l b" d k"f d"ld" milen 22/8/939 günü saat 10,50 de yapı " 
kahve iskemlesi vardır. Kahve iskemle- uçlarını incik kemiklerinin münasib yer- lr a am teV 1 8 1 1 lacak imtihandan bir gü~ evveline ka -
linin karşısında direksiyonu andırır bir r::J .sm.el dJulı1.si !erine saplayımz. Beş on yerinden de de- Mehrned isminde biııi Fa~ihte bir dar bir dilekçe ıle adllyc encümeni reisli-

lerek demir veya ağaç şişe geçiriniz. Bol düğün evinde fazla sarhoş olmuş ve ğine müracaatları. 

C Bunları biliyor mu idiniz ? ~ ateş üzerinde çevidnız. Altına bir tas ko
yarak damlıyan ya~larını alınız. Kıza -
rırken kurudukça bu yağlan üstüne sü-

Bursa ya beş selektör makinesi 1 lznikte yeni bir gençlik klUbU 

Çöpçülerin 3 5 2 
. rünüz.. Yuf!luşayıncu. tuz, biber ve tarçı-

gönderildi kuruldu 
d u ble bira içen iki Alman nı tabakta biriken suya karıştırıp palazın Bursa (Hususi) - Vilayetimizin ka

üzerine sürünüz. Suyunu çekincıye ka • za ve köylerinde hububat tohumlukla. 

İznik (Hususi) - İznikte, Halhvi te • 
şckkülü mevcud olmadığından, kayma -
kam Muhsin Doğunun yardımile bir genç

lik teşekkülü vücude> getirilmiştir. Genç· 
lerin toplanması iç•n belediye dair~sinin 

Amerikanın bol 
ilık. zengınlik 

memlekefil oldu· 
funu söyliyenler 
aldanmıyorlar. 

. Nevyork tehri
nin ~lerinin 

ıayısı 22,000 dir. 
· Bunlar arala -
rında blr cemıyet 

kurmuşlardır. Bu 

cemiyet bir hayli para toplamağa da mu. 

va.ffak olmuştur. 

, Hugo Spielman ve Hans Caschge adla

nndaki bu, iki a<lam Almanyada Essen 

şehrJnde oturmaktaaır1az. İkisi de Al-

Bu çöpçüler bundan bir müddet evvel man şimendüer işçilerindendır. 
es'ki bir bankerin Long Islandda sshib Bir tatil günlermde Essende bir bahse 
bulunduğu bir şatoyu satın almışlardır. girmişler, 352 duble bira içmişlerdir. 

Geçenlerde bir gün için süpürge ve a-
~abalannı kenara bırakarak çoluk çocuk- 85 otobüs, 2 hususi tren seferber edil-

lan ile birlikte yeni malikanelerinin kü· mi§tir. 
ıad resmini yapınağa gitmişlerdir. Şatoda 20,000 şişe bira içilmiş, Sfi,000 

Bu halkı taşımak için 3000 otomobil, aanduviç yenmiştir. 
-----·-····-·-·····················-·-···········-............................................................... . 

Eski bir 
Maceranın sonu 
Bir erkek olen zevcesınin çok yakın 

akrabasından bl.r kızı almak arzusun
dadır: 

- Çocuğumun da teyzesi sayılır, 

yavrumu yabancı bir ele teslim emıe
miş olurum, diye düşünüyor. Fakat 
kat'i karar vennemiştir. Sağa sola so
ruyor. istişare edi:yor, her sorduğun • 
dan müsbet Ct!vab alıyor, nihayet bir 
defa da benim fikrimi almak arzusuna 
düşüy,or. Benden aldığı cevab menfi-

dir: 
- Tavsiye etmem, demişim. Bir de

fa yakın akraba arasında evlenmeyi 
doğru bulmam, sonra da bu mesele -
nin !hususi bir his tarafı vardır ki, se
ni ruhan pek kaha, pek duygusuz gös
terir, her halde böyle olmıy~cak.sın • 
dır ... > 

Okuyucum beni dinlemiyor, evle:ıi· 
yor ~ bedbaht oluyor. 

Bu hadise 6 yıl evvel geçmiş. Ben 
de cevabımı o vakit vermişim. Bunu 
okuyucumdan yeni aldığım bir mek _ 
tubdan öğreniyl'rum. Şahsan hadiseyi 
tamamen unutmuşum. Okuyu<'um ba
na hadisenin uzun bir hülci.c;asını yap· 
tıktan sonra diyor ki: 

- Haklı çıkı:mır, akraba arasında, 
hel'e pek yakın akraba arasında izdi -
vaç münasebetleri gerçekten fena im is 
bu nokta üzerind? ne kadar ısrar e:: 
seniz yeridir.> 

* Balyada Bayan c.-\. D.> ye: 

- Çocu~nuzu öleceğiniz güne ka
dar hep yanınızd!\ bulundurmak isti
yebilirsiniz, hakkmızdır, fakat bu, bir 
talih ve tesadüf meselesidir, olursıı ne 
llA, aksi halde çocuğunuzu alıp uzağa 
götürece~r diye istikbalinden mah -
rum edemezsiniT. Naslbınin önüne geç
meyiniz. madem ki ezhercihet müna
sibdir, talibini reddetmeyiniz. 

TEYzg 

dar ateşte tutunuz. Sıcak sıcak sofraya rını temizlemek ve icabında fenni bir 
alınız. surette.ilaçlamak üzere, Ziraat Vekiı

letince beş aded selektör alınarak şeh· 
Okuyucularımıza rimize gönderllıniştir. Bunlardan M. 

C8Vablar Kemalpaşaya, l.K.aracaıbeye, İnegöle, 
Bü.yiikadadan ( K. K. Sabtrsız) imza • Yenişehire birer aded gönderilmiş, bir 

Bile ge'Zen mektuba· tanesi de vilayet merkezinde alaka • 

Üzülmenize sebeh y~k. Kakalar yal • nulmuştur. 
nız yol yüriimekle erırnez. GÜnd~ rnun _ Vilayet ve kaza merkezlerinde, bu 
tazam yarım saat bısiklete de binmefüi- makineler için husust birer yer inşa 
niz. Mademki gençsini~ ve mademki spor- edilecek, bundan sonra da Vekaletten 
dan, hareketten hoş.anıyorsunuz, bunu gönderilecek makinistler vasıtasile 
yapmak sizin içın bır angarya olamaz. makineler işletilmiye başlanacaktır. Ö
Bundan başka sabahları kahvaltıdan ev- nümüzdeki ekim mevsimine kadar te· 
vel bir halının üst.ünde boylu boyuna u- miz tohumlar hazırlanacaktır. 
zanıp elleri yukarı doğru uzatmak ve bu 
vaziyette bir sağ, bir sol kalçanın üstün- madla olur Bu kadar kararsızlığa düf -
de yuvarlanma t.sı.; oradaki iazla yağlara 
adeta bir masaj tesiri yapar. Ve yavaş ya 
vaş eritir. Görüyorsunuz ya, endi§e etti
ğiniz şeyin çaresi n'! kadar basit ... Yalmz 
biraz sebat etmeli, hele hiç csabırsız> ol~ 
mamalıdır. 

Kadıköy, N. Gürıgti:r: 

Koca şehirde kendin ize yaraşan bir ş:ıp 
ka bulamayışınız çok garibdir. Her halde 
fazla müşkülpesend olsanı?. gerek •. Ya _ 
raşmak ve yaraştırmak biraz da nefse iti-
._. .............. ____ '··-----

meyiniz. 
Bizim bu hususta ezbere bir fikir ver

memize pek te iınkan yoktur. Yuvarlak 
yüzlülere umumiyetle kenarlan kalkık 

şapka gider amma yüzün ve ıapkanın 
hususiyetlerine göre netıce değişebilir. 

Bir fotoğrafınız olsaydı, belki daha kat'i 
bir şey söyliyebilirdik. Bir daha sefere: 
., Yakışanı muhallak bulacağım. deyiniz. 
Göreceksiniz ki kolay v~ isabetli bir ka
rar vereceksiniz. 

Bacaksızın maskaralıklan: 

altındaki yer birliğe tahsis edılmiştir. 

Denizcilik, futbol, bisi.k'ıet olmak üzere 

şimdi üç şube üzerinde çalışan klübün 
16 denizcisi, 25 futbol ve o kadar da bisık-

letçisi vardır. Gençlerin ça~masında bil
hassa muhite kendini çok sevdiren ;an -

darına kumandanı ile, genç hakim Ekre
min yakın alakası cidden takdire değer 
bir mahiyettedir. 

Gençler bu yıl içinde bisikletle İnegöl, 

Gemlik, Orhangazıye gitmiılerdir. Mü -

teakib bu gezileri temdid mümkiin ola • 

caktır. Futbol kolu, Yenişehir, Gemlik 

gençlerlle bu yıl içinde müteaddid maçı;; 
yamıştır. Kaymakam Muhsin Doğu genç

lerin fikri olgunluğu yolunda hiç bir fe
dakarlıktan çekinır.emekte ve gençlerle 
her hususta hem hat olarak çalışmakta • 
dır. Klübün geçen hafta yeni idare heye
ti seçilmiş. reisliğe Hamdi Yücel, vezne

darlığa Rifat Gürsoy, muhasebeye Cemil 
Ercan, idareye Kutbeddin Önem, umu • 
mi kaptanlığa Hilım Sökmen get'rilmiş • 
lerdir. --

Balık avı 

.. 
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s an u a aua aarruz 
ecru esi ni in a ı ı or? 
Bir şelı.rin lı.avaga karşı menfi 
mukavemeti ne demektir, nasıl 

ve ne vasıtalarla olur? 
Yazan: Emekli General B. Emir Erkilet 

.... - -- - -

insanlar 300 sene 
yaşayabilecekler! 

Doktorların verdikleri mojda iktısadcdarla 
bir kısım Alimleri telAşa dllşUrdll 

Tabii ömür 300 sene olorsa 300 yıl sonra insanların 
sıkleti anın sıkletinden fazla olurmut 1 

Meşhur dok:or A. 
lexis Carre!, doktOJ 
Voronoff. meşhur üs. 

tadlardım Brown 
Sequard vesair bir 
ro~ alimlere göre in. r 

sanın hayatını bh 
hayli uzatmak kabi1 
di:-. Bir insanın ikı 

yü:z, yahuıi Ü!; yüz 
)'aş:ı kadar yaşaması 
ımkim dahilırı.dedir. 

içinde, hissiz yaşamağı yaşamak saymak 
mümkün müdür? •• İnsan vücudünün bey-

ninden gayri ualan tabil bir surette 
işliyebilirler belki ... 1',akat. beyin mef -
hlç bir halde kaiınağa mahkumdur ... Bu 
yaşamak değildir. Bu nebatlann ya§8yış
ları gibi bir §eydir... Esasen öl mü~ bir 
hayvandan alınan selüller ıaı.oratunr • 
!arda nebatlar gibi yaşatılmıyor mu?-

Hangi insan bu §e!'ait dahilinde ömrü
nün uzatıhnasını ister? •• 

Bundan pek az evvel adamın bıri 107 
yaşına basmış. Ke.'1clisini tebrike gitmiş -
ler ... 

Ona demişler .ki: 
- Bu yaşa varabtldiğinizden dolayı 

kendinizi bahtiyar adcfeylemiyor mnsu • 
nuz? 

Adam şu cevabı vermiş: 
- Hayır! Yoruluyorum• •• 

Müthiş rakamlar 
Farzedelim ki doktorlar sayesinde in

san ömrü tabit olarak üç yüz seneyi bul
du ... Farzedelim ki insan üç yüzüncü 
yaşını genç ve dinç olarak idrak edebil
di. Neticenin neye varacatuıı hiç h<?Sab 
ettiniz mi? Etmedmı~ fWlları dikhtls 
okuyunuz ... 

Bu hesablar mütehassıslar tarafından 
yapılmıştır. 

Üç yüz yaşına kadar yaşandığ1 takdir· 
de üç ytiz sene sonra dünya yüzündekı 
insanların sayısı: 

50 oktilyona varacaktır. 
Her bir insanın 50 kilo geldiğini fan 

ve hesab etsek o vakit yer yüzündeki in· 
sanların sikleti: 

3000 oktnyonu bulacaktır' .. 
Yani küremizin sikletinden çok dahı 

!azla! .. 
Bu insanların bıırına bilmesi için dinı. 

yanın birçok defalar daha bfiyümesı icaJ 
edecektir. 

Bu hesablan bir kenara bırakalım: 
Bu insanların nasıl beslenebi ecekle . 

rini hiç dilş\indünil7 mü? 
- İnsanı üç yüz sene yaşatan alimle 

onun nzkını da bulurlar elbette! .. dıye . 
ceksiniz. Belki ~! •• l"akat şurası mu
hakkak ki bu insanlara yenf yeni toprak
lar I.izım olacaktır. 

Üç yüz sene yaşıyacıak olanlar başkı 
d~ıirara gitmek lüzumtlc karşılaşa . 
caklardır. O zaman da milletler arasın -
daki davalara bir yenisi daha daha ka • 
rışacaktır: Seyyarelerl:ı taksimi! 

**-4 
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BeBar ıa r nicin euıennıiu rs n z? 
Erkekler ·yarlar ki 

" Kadınlarımız bizlere çatmasını biliyorlar 
amma bir kadın için eğlenceden evvel yuva 

lazım olduğunu hatırlamıgorlar ,, 

Kadınlar 
diyorlar ki 

uErkek/er haklı mı diyor· 
sunuz, o halde benim 
başımdan geçenleri 

dinleyiniz I ,, 
e Diyarbakırda, (isminin ve ad- yapmak lcab eder. Erkeğin muvaffaklyetl 

Teainin neırini iıtcmi.}·cn bir bekar veya ademi muvaffaklyetl alacağı kız ve ka
dının vereceği ruh ve ıekle bağlıdır. İşte lm-

okuyucamuz.): tlzacsızlık, münakaşa, ayrılık, evvelA. pek e Suzan Ak: cBayan Suad Dervişin kızlan müdafaa ince olarak yapılma81 ve dtl.şilnlllmesl zaruri 
maksadlle, kadınlarımızda bulduğu vasıf - olan vaztyetıerln ihmallnden neş'et etmek - cDlkkat ediyorum. Uzayıp giden bu an -
ıar umumiyetle doğrudur. Fakat bu müta - ted!r. Tab'an kuvvetli ve h ft.k1m yaratılan kette bir kadın be§ yazarsa. ona beş erkek 
ıealan anketin suallne bağlayamayız. Çün- erkeğin kadından farklı olması blttabl lda- cevab veriyor. Niyetleri bizi susturmak. Ken 
kü bu fikirlerin esbabı muclbesi ile bekAr - renin elinde toplanmasını icab ettirmekte - diler! kabahatli oldukları hnlde çok söyle -
ıarın evlenmemelerlnln sebebleri başka. baş- dlr. Kadının bu hakikati tesllm etmesi Hl. - ylp kendllerini temize çıknrmağa uğraşı -
tadır. zımdır. Kadın koca.sının her hallni mlldrlk yarlar. Vakıa her kadın saçma işltmeğe a.lı-

Fikrimi izah tçln, biz!m memleketteki ev- olmalı, ona göre hareket etmelldir. Bu va - şıktır. Çünkü sabırlıdır amma, bu ankette 
lllik hayatını lkl sınıf üzerinde toplamak ıs- ziyetıere intibak etmiyen, aşka ve heyecana blz bire beş değil, b~ yüz dinl-Omeğe başla-
tıyorum. 1stinad eden ahval içinde kutulan yuva çn.- dık. 

ı _ An'anevi evlll!k: Yani aile efradı al- buk yıkılmağa mahkfundur. Hem de erkek; söylediği söz doğru mu, 
le relslnin otoritesi altında, ve son s& yal - Türk kadın--ve erkeği haddizatında bece- yanlı§ mı hiç d~ünmez. Durmadan söyler. 
nız onda olan ve ta.kat hayatın yükünü rikllllği ve insanlık vasıflarını tamamlle ha- İşte ıtmdi de sokakta, ötede beride tanı
herkes iktidarı nlsbetlnde paylaşan disip - izdir. Her 1erde de bu mczlyetıerlle nümune dlklan kızlarla bütün aile kızlarını ayni .se
llnll bir aile ve evlilik hayatL. Bu tıp alle, olmuşlardır. Yalnız tadın Ue erkeğin blr - vlyede tuttuklarını söylemiyorlar mı? He,pl -
zahiren hariee hoş görünmemekle be - birlerinin dengi olması, blrbirlertnl iyice nlz de blrsliıtz diye atıp tutmuyorlar mı? 
raber, alle efradının hep.si hayatından mem tetkik ettikten sonra blrleşmto olmaları §art Mektubların hep.sinde kimi başlarından 
nundur. Kftçliklerin büyüklere karşı saygı tır. Ekseriyetle servete, güzelllğe, ünvana ka geçen bir lzdlva.çtan kimi de bir m!lddet e~
'Ye sadakati vardır. <Köydeki ve umumiyet- pılarak kurulan allenin bekasına lmkAn yok lendlkten sonra terkettıklerl kızlardan bah-
1~ şehlrlerlmizdekl bir kısun evlller bu tıp - tur. Hayatta aldığım tecrübe ve kazandığım sedlyorlar. 
dendir.) kanaatler bu merkezde olduğundan eşim.1 bu Acaba onlara: cBu bayanları nereden ta -

2 _ Hayatta yaşamanın manasını anla - ıavlyeden bakarak uamaktayım.11 nıyorsunuz?. diye soracak olursak alacağı -
mış gözüken evlller: yanı sosyete evınerl.. ~ mız cevab §U değll midir?: 
Bu Up allede bütün aile efradının istekleri, ' ıSokııkta!ı 
fikirleri birer kıymettir. Herkes ısted1ğin! O halde neden şlkft.yet ediyorsunuz. So -
1apmakta ser.besttlr. Binblr ihtiyaç kocanın kattan gelen sokağa döner. 
ıırtına yüklendiği halde son söz kadının - • Mehmed Şiikrü (Karabük de- Ne blr kadının yüzünün masum ifadesine, 
dır. Ekseriya çocuklar da analarının tara - mir, çelik fabrikaları kııım 4 deme- ne de gözlerinin derinliğine kapılıp evlen -
tını iltizam ederler. Zavallı erkek yalnız on- mur): mde kalkışmamalı. Böyle bir izdivacın so -
ların isteklerini tatmin için çırpınan bir va- nu karanlık bir izdivaçtır. 
sıtadır. Zahiren mes'ud gtbl görünen bu a- cAnketin!zde beklr arkadaşların ve ba - Baylarımız eşlerini sokakta değil evlerde 
Ueler ekseriya bahtsızlıklar, ka.vgalar, ıztı- yanların cevablarını okuyorum. Bayanların arasalar elbet daha iyi ederler. 

d d1r (M kapıldıkları asabiyete, lfarata varan ıtham-
rablarla doludur. Saadeti en er . em ur J t üf Görüyorum· blitün baylar başlarından ge-
allelerlmtz ekseriya bu tlpdendlr.) 9arı~~ ke~ı et:nemek elimden gelmiyor. çenlerini ve düşündüklerini çekinmeden ya-

BekA.r yaşamağn karar vennler, meslek, an. ' en nra arında fena bir kimse yo~- zıyorlar. Bundan imrendim: «Barı ben de 
muhit ve içtimai mevki icabı ikinci tıp yu- muş. hepsi melek imltler gibi erkeklerde tur ı d dl V 1 te l" r ı ki k 1 b 1 1 yazayım . • e m. e ş yazıyorum. la kurmak mecburlyeUnl hlssedenler ve u ena ı ar, usur ar u uyor ar. Ben haklı .. .. 

olduklarına kat'iyen kanı değlllm Bundan bir yıl önce, eli, ayağı duzgun Mr 
evlenmi e~ blrısürll tilll ..... fet, feelda~!rlııkbvllenlfe- Ban de 6 ay evvel izmıtın bir k.asaba.sında bay bana musallat olmuştu. Her nereye git-
ragat goze a ma.aı ~ım g d-e.n e er sem onu yanımda yahucl,. da karşımda bulu-
'Ye buna mukabil evllllkde zevkin bir hayal bir şirkette memur olarak çalışıyordum. Meıı d 1 . 

ud bir yuva kurmak arzuslle bir kıza görü- yor um. Tem z ve namuslu bir aıle kızıyım. 
olduğuna inananlardır. cü gönderdim Nişanlandık 'n!ktıhımız kı - Muhitimde çok terbiyeli ve ağırbaşlı olarak 

Yoksa köylerlmlule bekAr yaşamak itim - · • yetiştim. Onun bütün gayretlerine rağmen 
senin atlından blle geçmez Çünkil ltadın yıldı. Düğünü beklemeğe başladık. Fakat ça- k d!.sln yü dl .. 
hayatın yükünü koca.aile ~aber omuzla - lıştığım •lrket tatili faaliyet etti. Ta.bit ben enzliğ e ldlz ve~: m. Gördum görme -
•an bir eatlr Do"'an çocuk nA y..,.ına bas de bütiln arkadaşlarım gibi açıkta kaldım. mk e ebl ge km.ı kah~_: ~am:n geçtlkçe ona 
" ., • & ....,, -Y - Ali sı k ı d kt dl h arfl r ya ın ı ..,.,e~meıse. hatta ynvaş 
tıktan .ımıra öküzünü kuzusunu gütmek e ve ız ş en çı ı ye emen bana ,.. bl ' 

' dirsek çevlrlverdller Ekmeğimi kazanmağa yav~ onu sevme6e le başlamıştım. Fnkat 
ıuretlle babasının ehemmiyetli blr yardım- · gene de soğuk duruyor beni taklb ettiğini 
cısıdır Halbuki ikinci tıp alle hayatının p.rt mecburum. Elbette yine bir iş bulacak, ça - f k t _ " ,.. 
lan ~it alır ve bQflcadır Kadın kendi dlk hşacaktım. Nitekim Karabüke geldim. Ay - a~~ ~le~ go~unme15e gayret ediyordum. 
+iMni ve p'olrdl"'lnt be,..~nmez Her ""'Y ko- rılalı uzun zaman olduğu halde müteaddld b lmel e "'nl erkkı,z:a! yaptıkları gibi bu da 
-· "" r. e · .,,v - k . en e ee; enme ..,t yor dedim. Kendiml 
canın kazanacağı paraya bakar Çocuk ha me tublarıma bir cevab alamadım. Çünkü k t tt O .. 
'"'tını kazanıncaya yani 25 -·~na kadar v~ bayan burada bll!yor ti sinema yok, bar yok, sıüı buirtumd. na. yırıdl!ermedim. Fakat gü-
,,_ • .J-< "'l k ll d b n n n e onu sev &•mi anlayıp karşı -
hayatını kazandıktan sonra da baba.sına hiç er. ence yo .. ge r e urada benimle çile d il "'I l hlss dl "' doldurur mu hlç? sın a yen ece& m e nce soka6 a çık -
fa1dw olmıyan ağır bir yllktilr. Bu ağır · ·· madım. Uzun blr zaman peocereden bile bak 
ıartıo.r ve yüklerden korktu~ için ev - Blzlm sayın bayanlanmız çatmasını blll- madım. Bu vaziyette llten günün birinde o 
lenmek aklundan bile geçmiyor. BekAr ya - yarlar amma, bir kadın lç:ln eğlenceden ev- anpes1n1 b!zlm eve gönderdi ve beni resmen 
fa.mata tarar verenler, zannederim benim veı yuvaya mer~utıyet lft.Zlm geldiğini ha - i.stettl. 
lfbl düşünenler ve benim :vaziyetimde olan- tırlamıyorlar. Böylel:rne evlenip mes'ud ol- Sevincimden çıldıracaktım. Demek bana 
tardır.• mnğa lmkAn var mı. Ben de blr çok arka - karşı gö.s~rdlği alA.ka ciddi bir alllta idi. 

e Ş. Gürcan (Çiçekdağı P. T. T. 
ıeli): 

cE\l'lllik bir piyango olmakla beraber, ha -
yatta aaadet, yahud elem verecek derecede 
mtlhlm bir dönlim nokta.sı teşkil ettiğinden 
tızerlnde inceden inceye uğra§lllat, tetkikat 

daşlarım gibi ebediyen bekAr kalmağa karar Demek beni seviyordu. 
verdim.• · 

Cevablar: 
Allem bir soruşturma yaptı, onun içki iç

mediğini, temiz bir alleye merumb oldu~u -
nu, 80 lira aylıklı bulunduğunu ve şlmdlye e /. N. K. (Lüleburgaz): kadar iki defa nişanlandığını fakat her iki 

- Daktilo Ue 8 uzun sayfa tutan ceva - defasında da genç kızlar şımarık, hoppa çık
bınızın kıymetini peşinen söyllyeceğlm. Fa- tıkları için ayrıldıklarını öğrendi. Qok sade 
kat, o kadar uzun ki, gazetenin tam bir aay- bir nl§an yaptık. Beraber gezmeğe başladık. 
fasını dolduruyor. Ben kendi hesabımca kü- Fakat ben ihtiyatlı davranarak her g1ttlği-

CDevam1 10 uncu sayf;uia) (Devanu 10 uncu sayfada) 
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Nevyork sergisi 
zarar mı ed cek? 

Sergiyi 60 milyon kişinin ziyaret edeceği 
olunmuştu, halbuki müddet yarıyı bulduğu 

ziyaretçi adedi 15 milyonu geçmedi 

tahmin 
halde 

Sergide Va,tngtonun heykeli ve serginin uzaktan görünüffl 

Nevyorkun meşhur sergisi mütkül hakiki yekun pek dun bir miktardadır. 
günler geçirmektedir. Sergı umulan pa- Bu muvaffakiyetsizliğin sebebleri ne • 
rayı getirmemiştir!... Amerikalılar bu dlr? Bence sırf maddidir. 
hususta büyük bir inkisarı hayale uğra- İlk sebeb: Sergmln pahalı olduğu hak-
ml§lardır. kında halkta yer etmiş olan kanaattir. Bu 

Fransız gazetecilerinden Rayınond doğrudur. Dühuliy~ 2~ çenttir. (Takri • 
Lange mensub bulunduğu gazeteye şu ben 70 kurU§!) Buna sergiye gelmek için, 
mektubu göndermiştrr: yapılacak masrafları da ilave eylemelidir. 

cNevyork sergisi açılalı üç ay oluyor. ni>rt kişilik bir aile güç halle beş buçuk 
Teşrinievvel nihayetinde kapanacağına liraya kurtulmaktadır. Bu para orta halli 
göre ömrünün yansını geçirmiş demek - ailelere çok gelmektedir. Gelmiyenlerin, 
tir. İşler iyi gitmiyor. şikayet edenlerin çoğu da bunlardır! •• 

World's Fair para sıkıntısı ~indedir! Buna karşı en kuvvetli delil olarak 
Bugün artık h:lkikat ketmedilemez. ·· Nevyork civarındaki plajları zikredcbi .. 

Sergi kuranların umdukları gibi bir ca- liriz. Buralara hfüa azim miktarda halk 
zibe merkezi olamamııtır. Bugüne kadar akın eylemektedir. Plajlar içinde mümtaz 
hasılat masrafa tPkr.bül edemiyordu. Va- bir mevki işgal eden Coney İsland'a ge
ziyet gizli tutulmak istenildl! Bugün her ne eskisi gibi her Pazar bir milyona ya. 
şey ortaya çıktı. kın halk gelmektedir. Fakat buraya 

Serginin başlıca şahsiyeti olan Grover metro ile ancak S çe!lt mukabilinde ge • 
Wbalenin .!erginin 60 milyon insan tara- linmektedir. Üsteiik plajlar da bedava .. 
fından ziyaret edileceğine dair vaki ol - dır! 

muş olan nikbinane beyanatının yerini Sergide yiyecek te pahalıdır. Ecnebi 
şimdi endişeler kaplamıştır. paviyonlardaki lokantalardan bahs1>tmi ~ 

Sergi açılalı Uç ay oldu. lfi,000,000 dan yelim. Buralarda yemek adam başına: 2:>0 
az fazla ziyaretçi geimiştfr. Tahmin edi - kuruştan 750 kuruşa kadardır! •. AlelAde 
len miktarın tam yansı! lokantaların fiatları da çok yüksektir. 

Günde 300,000 ziyaretçi ümid ediliyor- İşte bu yüzden Amerikada (sergi zcngin-
du! lere mahsus bir eğlenti yeridir) kanaati 

Sergi her halde muvaffak olmuş bir e- yayılmıştır. 

serdir. Her hususta mükemmeldir, mu -
vaffakiyetsizliğin sebebi şudur: Amerika 
halkı sergi ile alakadar ohnadı. Zaten Av
rupadan pek fazla ziyaretçi de beklenmi
yordu. Ortalığın halı malO.m idi. 

Amerikan halkmıı:ı ı;ergiye üşüşeceği 

muhakkak addediliyordu. 
Şikagodan, Teksastan, Kaliforniyadan 

vesair Amerikan vilayetlerinden, şehir -
}erinden bol ziyaretçi kafileleri bekleni -
yordu. Bunlar gelmcd~. üstelik Nnyork
lular da sergi ıle alAkadar olmadılar .. 
Halbuki ekseriyetin Nevyorklular tara
fından teşkili icab ediyordu.. Nevyork
tan 5,000,000 halk bekleniyordu! Halbuki 

Nevyorklulara gelince: Akşamları bir 
saat geçirmek üzere, burası onlara uzak 
gelmektedir. Gidenler muayyen bir mak. 
sadla bir şey görmek için gidiyorlar. Gör
dükten sonra da bir daha gitmiyorlar. 

* Bu end~li vazıyet karşısında serginin 
tertib heyeti bir takım tedbirlere müra· 
caat eylemiştir. Nümunei imtisa~ olmak 
üzere, kendiliklerinden maa§larının yüzde 
onunu terkeylemişt.irler. Bazıları da va
zifelerini lüzumsuz addederek ayrılml§
lardır. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi Celrikamuı: 47 tiyorum, dedim. gibi kekeliyordum: tür seviyesine göre değişiyor. Şu hal. 
Fakat ne yapsam bu sersemligi unut.. - Olur efendim, siz nasıl isterseniz· de bu sempatinin fiziyolojik ifadesi de 
turmıya imkan yoktu. Sersemlediğimin farkında olmuş gi- bir adele hareketinden ha§ka değildir. 

Genç kadın başka bir şey sormadı. bi o biraz bana sokuluyor, yavrusunu Aşkı doktorlar, ruhiyatçılar, romancı-. 

---- -·-
Ve hatta yeni bir şey söylemedi. Git- seven bir ana gibi benimle konuşuyor. lar hep kendi zaviyelerinden tetkik et. 
tikçe yükselen güneşten kaçmak için Ve çiftliğe dönüş vakti geldiğini söy - tikleri halde hepsi de bir noktada bir.. 

_23u11/,an Cahid yavaş yavaş sahile yaklaştıktan ve ni- liyerek beni kaldırıyor.. leştiklerini farketmemişler. Fiziyolo-
hayet yaban nanelerile kekiklerin dö- Düşünme kudretim kesilmiş, benim jistlerin fikri, evet, aşk renk renk, çe. 

ınsa ,,.. -ı - ' o"><& • şedikleri kestane altına kadar çekildik. kafamın içinde onmuş gi i otomo ı e ~it çeşit görünür· Fikir, zeka, bütün •---n'lar, hele kad-lar ba~kalannınl Hayır birkaç -yfa d b b"l .. 

da bilmesini istedikleri şeyleri uzun - O halde sizi fazla meşgul etıni- O ıslanan altın başını kurutuyor. Ben girerken elini uzatıyor: beşeri hisler, heyecanlar üzerinde top. 
zaman muhafaza edemezler. Cknç ka. yeceğiz. bı'raz ı'lrı"de bı"raz te..JL.ı·yeli oturmak - Bugtin siz de istirahat ediniz Ce-
d h h kI b ed · k o d k ru !anır. Fakat nihayet bir uzviyetin fonll 

m er a e sa r emıyece - nu eme jstemedim efendim. gayretile kLvrılmış gı'biyim. İçimde bir vad bey. Ben çiftliğe döneyim. Baba. 
Bugün N\k •l>"k v·1a h Anlad g· ·· b b" siyonu onu ig· reli bağlarından kurta. - ~~ s....... ı an anım. - ı ıma gore u eser ıraz mağlfıbiyet ezikliği var. Ansızın yaka- mm getireceği havadisleri merak di-

Kabil olsa bütün günU burada geçir- ağır başlı olaeak. lanmış bir acemi hırsız gibiyim. Ser- yorum. rır. Ve tabiatin mukadder hiikmü ye. 
mek isterim. - Tahmin ediyorum. semlemiş bir boğa gibi başımı vuracak Ellerimin ateş gibi yandığını anla- rine gelir. 

- Niçin kabil değil. - cGöl sabahlar11> da o kadar dü. y.....,ca iJAve ediyor: Mademki hakikat budur. yer arıyorum . .. ... tt 
- Sabahtan hazırlık yapsaydım ka· şündürücü ki, ifade etmek istediğiniz ... Mavi göl kurşunileşti. -Mutlak istirahat edin Cevad bey, 

Aşkı biP 

bildi. Buraya yemek kitab getirir, tı'kri kavrayabilmek için çok dilşün. Onun gözleri ormanın y~il fonunda yarın görüşilrüz. 
uyur, uyanır, dalar, çıkar akşamı eder: mek 1Azım. O bir şHr parçası. Kahra- ve yüzünün gu··ı penbel1ğinde gu··1den b 
dik· Yalnız şimdi bir de romana başla- manlan adeta hayal gibi Ya.<iıyorlar· 

1 
'k" d 

1 
'bi Ben davranıncaya gadar 0 ara asına 

d x· f h ı 1 ayrı mış ı ı ama gı · atlıyor, ham benzin kokusu ve orma-
ım. a a~ . ep onun a meşgu · Marazi bir hareket yok. Adeta (_Ber - Kuruttuğu altın b~ı.nın kümelen. 
- Bu milhım haber .. mevzuunuz her tran) ın bir tablosu gibi. Renkler, ko- miş tellerini gölden gelen ince rilzg~r nın dar yollarında kaybolan mavi kab-

halde tamamdır. kular, tayfilar içinde bir 81em. İnsan dağıtıyor. Havada vahşi orman kokusu riyole'nin uğultusu. 
- Bu bir tahlil eseri. Ruh ve karak- okudukça zev'k alıyor. Fakat kanarnı _ var. Gölün suyu eteklerini öper gibi Şehrin kokusu ve şehrin glirültüsii. 

ter tahlili. Onun için kahramanı yok. yor. Bu Göl Sabahlarım ne zaman yaz- ince dalgalarla sahilde çırpınıyor. * 
eşhası yok, bunun için tam da dene • dınız? • Onun sesini dinliyorum: Roman miisveddelerim önümde. Kal 
mez. Bir takım müşahedeler, tetkikler, Boş bulundum. DHimin ucundan ka· - Siz yazınız ben sizin ilk kariiniz dığım yerden başlıyorum. 
hatıralar ve tarihi vesikalar.. çıverdi: olayım, müsaade eder misiniz Cevad 

c •.. Tahsil çağımla meSlek hayatı-
- Kahramansız roman·. bu sizin ica - Sizin çiftliği keşfettikten sonra! bey . "l!k de . le . de k 

dınız gibi Cevad bey. Bunu nasıl söyledim. Niçin söyle. Ona sokulmaktan korkar gibi toplam mm 1 vır nn aş 1 şöyle anlı-
- Belki .. bu kalem tecr~ baka • dim. Bu ne kalın bir gafletti. Derhal yorum. Sinirlerimin, idrakimin yaban- yordum: . . 

lım 1.Jeğentlecek mi? tashih etmiye kalktwn: cı olduklan acıı utanma his1eri içinde Aşk bir sempat4dir. Sevmenın ıfa-
- Çok yazdınız lıtl! - Yani pek eski degiidir demek is- dersini beliememiŞ'.ahtnak bir talebe desi duyulan heyecana Ye sevenin kül-

gönül davası, bir ruh ve moral mücade 
lesi gibi tahlil etmekte ne mAna var. 

Ben bu kanaate vardığım zaman bir 
Fransız artisti ile tanışmıştım, İstan .. 

bula gelen Robine, Aleksandr trupun. 
dan bir genç Paıisli kız. Hoşuma gittijf 
muhakkaktı. O zaman Freud'u oku • 
yordum. Duyduğum gönül zafı okudu. 
ğum bahsin kudretli muhakemesi ö • 
nünde eriyiverdi· Ve bu aşka benzer 
münasebet yirmi dört saatlik arkada~
lık içinde kapandı, gitti. Bu vak'adan 

sonra aşktan bahsedenleri ve aşık gö • 
rünenleri tahlil ettim. 

(Arkası var) 

.... 
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Zehirli gazlerden 
fazla korkmayınız! 

Zehirli gaz, garınki harbin en 
korkunç silô.hı değildir / 
Yazanı ingili• Generalı Thuillier 

1914-1918 harbinde Fransadaki İngiliz 
ordusunun gaz harbini; ondan sonra da 
ln.giltcrede kimya harbi araıtırma ve 
tecrübelerini, gaz maskelerinin morlel ve 
yapılışını tanzim ve idare eden İngili:ıı 
Generalı Thuıllier son günlerde bir eser 
neşretmifttr. Pek kıymetli tecrübelerin 
mahsulü olan bU eserde muharrir; gazle
rin harbin en tehlikeli sllAhı olmadığını, 
bugünkü yüzde yi\z müessir maskeler sa
yesinde onun tahribatından her silahtan 
ziyade korunulabilecejtni yazıyor. Ve ga. 
zin en korkunç tesirin.in - bu tehlikenin 

esasını bilemlyen - tehirler halkında ya -
pacağı panikten ibaret oldufunu söyUl -
yor ve gaz tehlikeslnln hakiki mahiyeti
ni izah ediyor. Eserden, .Fransa cephe • 
aindeki İngiliz ordusunun Büyük Harbde 
gazden zehirleneıek verdili zayiat mık -
tarını kurşun, obüs, bomba, süngü vesai -

reden ölenlerin miktarile mukayese eden 
çok .enteresan bir kamı aynen alıyoruz: 

cBüyük Harbde Fransadakı İngiliz za-
yiatı şu idi: AL ,.. 

381,261 (a) cephede 3lenler. 
151,356 (b) tedavi mumda ölen ya

ralılar. 

144,898 (c) kaybolanlar. 

174,926 (d) es11'ler. 

1,837,613 (e) yaralılar (b tedavi sıra -
mıda ölen yaralılar buna da
hil değildir.) 

2,690,054 
Bu yekfuıdaıı ~rlerl 91karalım, kayıp

ları bırakalım. Ç(bıkü onları füüler ara -
sında saymak lbun. Sat olsalardı bu ra
porun yazılcfıtı 1931 tarih.tne kadar mey
dana çıkmaları ieab ederdi. 

2,515,128 Yaralanan. gazden hastala -

- nan V• ölen (.yukarıdaki ye -
k&ı.) 

S,OOO Buna uns Niaaıı ve Mayı - Avrupa. ressam.Iarına gör«. yannki harbd~ ta1111an hflcumuna uDramıJ bir ıchrin 
muta gazlenme yüzünden ha li 
cepheden aynlanları flAve e- hastanelerinde gazden tedavi gören ve ö- Tedavi görenlerden !3,626 11 gazle ze. 
delim. lenlere ve yıllık ölüm nisbetine aid bir hirlemnişti. İçlerinden: 

736 Öbn;ıa. 2,IU8,128 Yaralanan, ~len ve gazle - cedvel: . ...., 
nenler mecmuu. 21,949 Hastaneden i§e yarar bir tekil-

188,706 Gulıeınerek cepheden ekst .. 

lenleri çıkaralım. 

2,329,422 Gazden bafka ıeyle (kurıun, 
obO.s, stın.ıd vesaire ile) ö
lenlerin sayın 

Şimdi hesaba devam edeb1Uriz: 

677,518 Yukandıt 16yledilimiz ölüle
rin mecmuu. 

2.00 U>l5 Nisan ve Mayısında gaz-

den ölenleri de HAve edelim. 
679,515 Gazden ve yaradan ölenlerin 

mecmuu. 

7,899 Gazden lUenleri çıkaralım. 

671,616 Gazden bqka ,eylerle (obüs, 
.. ~. kurfun vesaire ile) ö

lenlerin mecmuu. 

Bu rakamlardan anlaplıyor ki 2,329,422 
pbüs, kul'fUJl, süngü veeaire yaralı.sında:l 
takriiben 671,616 sı, yani ,_ 28 i öldü~ü 
halde 188,706 ııazienendeR, 7,899 u yani 

ancak % 4,18 i ölmüştür. Gazlenip te e
lir düşenler bu nıkamlara dahil ·değil -

dir. Şüphesiz bu rıevi vak'alar da olmuş
tur. Fakat bunları tesbite imkan yoktur. 
Şu halde görülüyor ki: Gazden ölenlerde 
yüzde ni~ti gazrleo gayrı şeylerden ö -
}enlerin yüzde nisbetinin yedide birini 
pek az geçiyor. 

Dnhası var. Gazlenen ve gazdcn ölen. 
lerin sayısı muharebenin ilk safhalarına 
da aiddir. Halbuki o zaman askeri gaz
den korumak için elde hemen hiç bir va
mta yoktu. Bu ilk aylard.1 gazden ölüm 
nisbeti hayli yüksekti. Sonraları korun -
ına tedbirleri v.- t~davı metodları ısl&h 

edildikçe öliim de ~k ek.sildi. 
!ste 1916, 1917, 1918 yıllarında Fransız 

Haataneye 
ıireıılere 

Ölenler Haataneye 
ııaııaran Yıl 

ölenlerin 
tireııler 

yllzde ııi• :ti 

16.76 1.123 6.698 1916 
8.•2 1.796 52.425 1917 
2.86 ?.678 113.7'6 1918 

Almanlar iperit gazini 1917 de kullan
mıya bSfladılar. Gazlenenlerin sayısı bu 
tarihten itibaren çok yükseldi. Bunların 
çoğunu iperitten zehirlenenler teşkil e
diyordu. 21 Temmuz 1917 den harb ao -
nuna kadar gaz obüsleri tarafından ze -
hirlenenlerin sayısı 160,970 idi. İçlerin
den 4,197 si yani % 2,li sı öldü. Yekunun 
kaçta kaçının (iperit) e, (mavi haç -dip
henyl chlorarsine) e, (yeşil haç - trich -
lormethyl chloro - formate) e aid olduğu 
belli değil •• Fakat her halde çoğu iperıt
ten ileri gelmedir. Mavi haç obüslerin -
den ölen olmamıştı. Bu gazin tesiri; kısa 
bir zaman için burun ve boğazı tahriş -
ten ibaretti. Yeşil haç ta muvakk<..t bir 
müddet rahauız ediyor, fakat öldürmü • 
yordu. Şu halde 1917 den sonraki bütün 
gazden ölüm vak'aların.ı iperitin sebeb 

olduğunu söyliyebiJi riz. 
Birçok kimse:ier Büyük Harbde gaz -

den zehirlenenlerın çoğunur. bütiln ömür 
!erince birer malfü jnsan olarak kaldık
larını sanıyorlar. Halbuki bunu isbat e-

decek ortada hiç bir delil yok. Bilakis el. 
de bulunan tek tük delil daimi hastahk 
halinin pek nadir o)duğunu gösteriyor. 
Hangi sebebden olursa oslun hastanelere 
giren, çıkan veya ölenlerin umumi ve 
tam bir istatistiğı yapılmış değildir. :E'a _ 
kat 1916-1920 senelerine aid ı,04:l,h33 fiş 

(tek.mil fişlerin % 13,5 u) üzerinde ilmi 
bir istatistik yapıidı. Bu tetkik şu neti • 
celeri verdi: 

de çı.k:ınlf. 
340 Malfil olarak çıkmış. 

8 Ne suretle ~ıktığı belli değil. 
508 Bu fifler doldurulmamııtır. 
86 Muhtelif hastalıklar. 

23,626 Gazden zehırlenenlerin yekft • 
nu. 

Son üç kategoriyi harice çıkarmak su· 
retile §'U neticeye varılır: 

Yüzde 3,19 =- 738 Ölü. 
Yüzde 95,34 == 21,9·\9 İşe yarıyan. 
Yüzde 1,47 -= 340 Malu~. 
340 malulün hepsinin de sonuna kadar 

malul !kakiıklarına ihtimal verilemez. 
Sadece işe yaramadıklarından açığa çıka. 
rılmışlardır. Hükumet fışleri gazlenenle -
ri diğer hastalardan ayırmıyor. Yukarı 
da saydığımız gaz hastalarında zehirlen· 
menin her şekli vardır. Fakat çoğunun 

iperitten zehirleruniı olmaları pek müm
kündür. Halbuki: Bu g12le zehirlenmi~ 
Fransız ve İngiliz. hastanelerinde tedavi 
görmüş olan en ağır hastaların (hastane
lerde dokuz aylık tedaviden sonra) 8Jl -

cak 787 sinin yani % 5 inin İfe yaramaz 1 

olduğu görülm~tiir. Hastalar baflıca 
bronşit, kalb ve nevrestenide::ı muzta -
ribdiler. Bu hastalıkların nihayete Jr.ad:ır 

sürdüğüne nadir olarak rastlandı. 
1,043,633 fiş :izerindeki ayni istatistiğe 

göre süngü, obii.!, kurşun vesaJr (gazden 
başka) silahlann verdiği zayiat ıudur: 

Yüzde 6,51 -= 12,933 Ölü. 
Yüzde 84,55 == 168,021 Hizmet göre . 

celt halde çı 
kan. 

Yüzde 8,94 = 17,767 Mal!ll. 
Şunu da unutrnamah ki, bu tablodn 

gösterilen ölüm vak'aları yalnız hastane
de ölenlere aiddir. Ne muharebe meydan· 

(.IJevaa 10 DDCU aa7fatla) 

(Si1'TE1'14] 
Fransızların en sabırlı 

yıldızı: Junie Astar 
!'' •-•••••••••••n••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••-••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••••••• •• ••• •••••••' 

«Çelik bakıılw adı verilen bu güzel kadın hiç ta göründüğü gibi ı= 
değildir. Çok muniı ve h0tt11eırebdir. Birçok filmlerde birçok Toller 
alnuı, bu Mıyede •inema kendiıine bilmediii birçok aan•atları öğTet- İ 

mittir. O, bununla iftihar ctmektediT. İ . 
'--································-········---·············--············--············-·-·······-·············"" 

Fransız sinema yıldızları içinde en ' 
mümtaz mevki işgal edenlerden biri de 
Junie AsWI'dur. 

cQelik bakışlı> lAkabını alan bu güzel 
genç ka<lın görilnilşü gibi değildir. Hoş -
meşrebdir, tam manasile kadındır. 

Hayatı hakkında ke.ndisile bir görüş -
me yapan Fransız gazetecilerinden birine 
o f1111ları söylemiştir: 

c- Sinema, bana bilmediğim san'at -
lan öğretti. Bu Sl!n'atlardan çok büyük 
bir zevk duydum.-. 

cKadınlar klübü,. ttlminde telefon me
mureliği yaptım. Bn roln yapabilmelt için 
bQy11.k bir kumpanyanın telefon ıantra -
lında staj yaptım. İlk l5ncelerl bana bir 
hayil küfUr ettiler. Sonralan aklımı ba
flllUl aldım ve pek az bir mQddet içinde 
,işimi mükemmelen öğrendim. 

cTayyareci Ademay> adındaki film 
için hizmetçilik öğrendim, çamqır yı • 
kadım. M$r çamaıtrcılık hiç te kolay 
bir ,ey değilmiş ... Bu staj bana çok ya -
rach. Çünkü şimdi himıetçime vtıkıfane 
bir surette hitab ediyorum. Hatta dikiş 
dilonesini bile lilm batın için öğrendim. 

Şimdiye kadar hiç bir dikii makinesinin 
b~a geçmemiştim. 

Başka bafka roller yapmaktan hoıla -
nınm ... Bu suretle mümaresem artar. 
Bunu bir ~ 5'>0r telAkki ederim. 

Rol yaparken değişiklik olursa hoşu -
ma gider. Zannederim ki bu tenevvü ha
yatımda da vAki olmaktadır. 

Eğer sinema san'atkA.n olmam11 olsay

dun muhakkak ki bu san'atların hiç bl

riM vukuf peyda etmiyecektim. 

Sinema bana hayatta bir mekteb ol -
mUftlır. Hem ~rie milkemmel bir ınek -

teb ki ... Sinema sayesinde insan her feY 

öğreniyor. Üstelik ahllk sahibi de olu -

yor. Fa.kat sinema san'atk!rı olmak için 

pek büyük bir sabıra malik olmak gerek

tir ... Hiç bir vakit te inkısari hayalin ne 
demek olduğunu bilmemelidir., 

Hollvudda 13 rakamı taraftarları 
Her ~rde olduğu gibı Holivudda dahi 

Junie Astor 

llll§, iş pro.gramı da 13 hafta üzerıne tan
zim edilmlftir. Ayrıca James Cagney ta. 
rafından çevrilmiı olan 13 üncü filmdi~ 
harici manzaralar 13 muhtelif mahalde 
çevrilıniith'. 

James Cagneyin bindiği at 13 karıı 
boyundadır. 

Süvari oyunlarını yapmak için 13 ma
hir süvari aı:ıga~ edilmiştir. 

James Cagneyin rakib bulunduğu va, 
gonun numarası, levazımı havi bulunan 

vagonların aded'i de 13 idi. 

Fihnin sahne vanı olan Baconun film• 

dUk san'atma atılışının 18 üncü sene! 

devriye.m bu filmle kutlulanmıştır. Bu a
rada kendisine 13 kelimE!lik bfr hatıra 
pliğı ibda edilmiftir. 

Lloyd Baoon da tılm san'atkirlannıır 

bqlıcalarındarı 13 ilnü ıenei devrlyedıı 
ne davet eytem.iştt. 

18 Ninnda saat 13 O 13 dakika geçe d. 
yafete baflanmıftlJ', 13 türlü yemek yen. 
m.iftir. 

13 rakamının taraftarları ve aleyhtarla,n 
vardır. Lloyd Bacon grupu adındaki si - Charlie Chaplln 'in yeni filmi 
nema teşekkülü 13 rakamına bir uğur Meşhur san'atkh Charlie Clıaplin'nfll' 

izafe eder. Bu grup 10n zamanlarda haz:ırlamakta olduju 1'H.mln isminin (Böı. 

cGarbda Dehşeb adında bır film çevir- yük Diktat&-) olacalı san>.lınaktadır. 

miştlr. BaŞlıca lcadm rolü bir vakiUer Şarl'o • 
Bat rolü meşhur aan'atkir James Cag- mın «.ansı olduğu söylenilen Paulett. 

ney tarafından deruhde edilmit olan bu Goddard tara:fından yapılacaktır. Fil.mJn 
filmin çevrilmesine 13 Nisanda bqlan - çe~ yaluıw:la :başlanecaktu-. 

('--_Y_e ........ py_en_i _ve_g ___ u_ze_I b_ir ___ y __ lld_ız_d_o __ ğd_u _J 

Ünited Artist film kumpanyası geçen Yukarıda resmini gördüğünüz Ann 
yıl pek }"E!'lli bir yıldız ortaya atmlf, bu- Sheridan ifte kumpanyanın kııkanç bir 
nu yavq yayq halka tanıtacatını ve ihtimamla yetiştirdili genç bir yıldızdır. 
san'atmın zevkini de yavaı yavq tattı - Bu yıl Holivudun en güzel, en sevimli 
r~ilbe~ yıldızı olarak ~rlaDUftır. 
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ari ı ·sa a aıız Zehirli gazi erden fazla korkmayınız ! 

Tasnif neticesinde talihleri yaver 
olan. 60 oku_qucumuz 

(B(lftarafı 9 uncu ıayf ada) l la olduğunu gösteren hiç b i:r şey yoktur 
lannda ölen ve kaybolanlar, ne de esa - Amerikan ordusunun raporları bize bu 
cette ölenler !:ıu cedvele dahil değildir. yolda faydalı malumat vermektedir. 1918 
En mühim nokta da :şurası: Gazden baş- veremlileri hakkında itina ile hazırlanan 
ita silfilılardan -ya!'&lanıp ta daimi malill bu rapor ve fişler gazlenenler arasında 
kalanların sayısı gazden malıll kalanla • vereme tutulanları yüzde 0,245, yaralı • 
nn altı mislidir. İşte gazln verdiği z:ı • lardan verem olanları yüzde 350 olarak 
l'arla diğer silanlarm yaptığı tahribat a- gösteriyor. Demek kı verem de gazden 
rasındaki f.ar'k. zehirlenenler arasında daha aclır. 

Birinci : ( 50) lira 
ikramiyeyi kazanan 

* \lesinde (Ul) numarada Salihattin Ho- mal Cczairli, 53 - Samsunda Halk yazı İper.itin pek çoklarını kör ettiği zan-
foğlu, 39 - Gebzede Bayan Fatma Say - evi sahibi Fahri kızı Semah& Acuner, nediliyor. Bu, doğr.ı değildir. Bu gaz göz
duk, 40 - Vakfıkebir. Beşikdüzü eğitmen 54 • Mal.atyada ~hmed F~rat vasıta~le lere nüfuz ettiği zaman son derece ıztırab 
kursu 'öğretmeni H. Kaya, 41 - Adapazar Orhan Çırağan, 5a : !W~er~de k:ı.:nbıyo veren (conjonüvite - tabakai munıamma 
ortaokul ö,ğrebneni C. Mola, 42 - Yoz - müdürlüğünde K.ndn Bılgı.:ı. 56 • ~rfaya iltihabları) na sebeb oldu. Fakat altı ayh'lt 
gadda sulh hlkim.i Arif kızı Sevin Öz - bağlı Aıkçekale ıstasyonunda polıs me- tedaviden sonra onda dokuzu tamamile 

onya: P . T. T. müdür muavini oğlu 
ın Apaydın. 

ikinci : ( 25) lira 
ikramiyeyi kazanan 

bul: Vefa erkek lisesi talebesın -
848 numaralı Cevdet. 

Üçüncü : ( 15 ) l ira 
ikramiyeyi kazanan 

anbul: Davudpaşa orta okulunda C. 
de ll8 Ekrem Uçman. 

Dönlüncü : ( 10) l ira 
ikra miyeyi kazanan 
angaltı: Bilezikçi sokak. 112 ınumara

Bayan Hikmet Doğu. 

5) er lira kazananlar 

bilge, 43 - Ankarad a polis enstitüsü orta munı Münir Öz.can. iyileşiyordu. K ör olanlar ender denecek 
kısımda 129 numaralı Zeki ÖzlruJ, H - * kadar azdı. 
Çanakkalede mania ağları bölüğü gedikli Naı:an dikkate: Ta!lihli okuyuculan- Matbuatta iperfün tesirile uzun zaman 
başçavuşu Arif Çaker, 45 - Toka<ldıı nak- mızdan İstanbu)da bulunanlar kazandı'k- sonra ikör olanlardan bahsedildi. Resmi 
liye bölük komutanı önyüzbaşı Feridun lan m~blağı almaıt içın hüviyetlerini is _ raporlara göre 1937 İlkkAnun nihayetine 
Acundeğer lozı Şrrmin Acundeğer, 46 - bat eden bir vesıka ile yarından itıba'1en kcıdar bu neviden on vak'a tesbit edi:miş
Erbaada askerlik şubesi M. M. Tevfik tir. Unutmıyalım ~j iİperitten zehirlenen-

idarehanemiz.e müracaa~ edebilirley. Be • 
Korkmaz kızı Fıtnat Korkmaz, 47 - Düz- l . d 

0
. d .k "ık . . kilini ieıin :sayısı 150 binden aşağı değildi. Ge-

'"' raber erın e ır e vesı. a Iyı çe ~ ı~'-· u· L--1 it dl •. cede hukuk hakimi oğlu Mustafa .ulker, ne sa cuııye ı ma~u~rm ayı arına go 
48 - Salihli belediye doktoru Rüa± Anlı. bir _re.sim getin:ıel~.ni; hassatan 

1
?'ica e : t-e,, yalnız 1936 yılınd3 eski muharibler-

49 - İskilip orta okulu matematik öğret- denz. ~dakı talüıl! ok.uyucuıanmı den 4000 nine sun':i uzuvlar yapılmıştır. 
meni Osman Cebecıoğlu, 50 - Eskişchirde zın havaleleri de yo!lanacaktır. İsimlerini Bu da gösteriyor !ki sonradan meydana 
Arifiyc mahallesınde. Kocabaşı sokak talihliler arasında görenle:i:n birer resim- ç.ıkaıı veya vahimleşen vaka'lara gaz\e -
numara (25) de Faruğ Erdilek, 51 - Kay- lerini muvazzab adreslerile beraber tarih! nenlerden çok daha ziyade yaralılar ara
serid~ Kaleönünde Ankara berberi A. Y. müsabaka memurkğur.uza yn:!.arlarsn sında tesadüf edilmek.ted.ir. 
Soy, 52 - .Bafrada ziraat idaresinde Kc- aynca müteşek!ltir k lınz.. Gazden zehirlenen erde veremin çok ol. 

1 - Bursada ~:c:! çarşısında 12 nu istanbulda hava taarruz l Hergon : Yeni Ermeni 
arada Ahmed Ariş, 2 - Kartalda Cüm - b • • • h ,. 

duğu ıiddiasına g.?lınce: 

Ne veremin. ne de başka bir mühim 
hastalığın gazlenenlerae yaralılardan faz-

riyet nialıallesinde 23 I?Umarada Bayan tecrü esı nıçın mu acere 1 Erkekler diyorlar ki 

Gerek gazetelerde, gerek kitablarda 
gazin zaman geçtikçe kendini hissettiren 
tesirlerine dair çok şeyler yazıldı. Gazle 
zehirlenenlerin bUtün hayatlarında bu 
zehirin ıztırabmt duydukları iddia edil • 
di. Fakat resm~ istatıstikler böyle vak'a
lann son derece az olduğunu gösterdi. 
Bunun aksini ileri süren ya7.ılar her oku
duğuna inananlan heyecana vermek isti. 
yenlerin 'kaleıninde;ı çıkmakl&dır. Şunu 
hiç bir vakit unutmayınız: Büyük Harbin 
son safiıalarmda gazlc zehir!enenlerden 
yalnız yüzde beşi uz-.ın bir tedaviye mec
bur tutuldu. Diğerlei sapasağlam işleri

nin başına. çoıuklarmın çocuklarının ya
nına döndüler. Ve hnyatlnrmı kazandı -
lar. Halbuki: Kurşun, obüs, sün~j ve • 
saireden y.aralanarılarm yütdc otuz beşt 

öldü veya daimi olarak malfil kaldı. Ki -
misinin kolu, bacağı kesildi, kimisi aldığı 
yaranın yüzünden hali. çalışamıyor, ya. 
şamak için şunun bunun merhametine SJ• 

ğınıyor. Ve nihayet unutımyahm ki: Ci· 
ğerler.i., gözleri maske ile koruyabiliriz. 
Ya obüs ve kur una karşı ne yapalım? 

.Neyyir Kemal 

Kadınlar diyorlar ki riye Meral. 3 - Kastamonu P. T. T. mu 

1 
4 (Baştarafı 2 nci sayfada) 

ebe memurlarından Hüseyin Ermiş, yapı ıyOr ! lıyaca ar tekrar !hay.at kurbanları ve::-e- <ın: starafı 8 inci sayfadal (Baştarafı 8 inci sayfada) 
- Bursada Hayrettinpaşa mahallesinde • cekler ve' orada kend Enm. uzun mud- çiiltme e kıyama~ım. Anu ederseniz adre - mlz yere anne mi beraber götürüyordum. 
"mhuriye't caddesinde 89 numarada Ali C Haştarafı 7 ncı sayfada) • sin1zi }'Ollnyın. gonderelim, kısaltın- yabud o nedense annemln de beraber gelmes1nl ıs-

za E
n.er, 

5 
_ Ankara P. T. T. Umum da meskenlerinin dışında bulunan halk det :rabancı hisseder.ek eı · . _ .. lben lb1ro.1: lkırpayım_ fakat sonra danlına - t.emlyordu. aYalnız gezelim• diye tuttum -

LA k ki ed Evet. bu defaki hıcre~ hamtdır; Ç"Jnku mnk ~e_ yordu. Yine bir gün gezmeğe götürmek ü -
üdürlük muamelat memuru Enver Ba- için birer sığına tcş -ı er. scbebsizdır: Cümbu!"lyet devrinin hutun e C. y B. f Ka.tamonu): zere beni almnğa gelmişti. Bir yere gide -
n, 6 • İspir kazası Norgah nahiyesi mü- 'Bütü~ sığınaklarda ziy~, su, ayak- imtidadı içinde 'lürkıyea~ hiçbır Ermeni _ 'Mektubunuzda bayanları cidden güzel cektlk. o anneınlzln yanumza. alınmama -
· rü Edib Güven. 7 - Kadıköy Hacı Şük- yolu, ilaç, kazma ve kiiTek ve -gaz nin ıburnu kanamış degilken. onlara .ken- müdafaa ediyorsunuz amma, niçin evlen - sında ısrar etti. 
· sokak (1) numarada emekli binbaşı maskesi gıöi zaruretler mevcud bulun di kardeşlenmız g.b! muame.e ettı;.mız- medi~ yazmıyorsunuz. Hattl beklr ol Ben de: 

1 d d 'L: - h , . b - du runnz blle anlaşılmıyor. - Hayır, annem gelmez,,e ben de gitmem. cmal Algan, a - Haydı:ırpaşa 1isesindcn ma ı ır. e mç şup e yoKKen ve gcçmışın uıun y (j B • dedim. 
aim Çevik, 9 - Ankara, Özgen mahalle- Görülüyor ki şehirleri muhafaza et. fena şeylerını unuırnak ~ı.-e unutturma 8 · · ( UT&a). ..:=. Kn.pıyı hızla çekip gitti. Ertesi gün nlşa -

·· . . • - sız de :bir ook okuy.ucuıanmız gibi be-r .. 
nden Argın sokak numara 37 de Mu - mek bir meseledir ve yalnız ziya_ son- ıçın her şeyı yapugıımz muhakıtakken, old• ıorunuzn. niçin evlenmediğinizi yazma • nı geri gondermlş: cBen böyle .geri katalı 
arrcm Kemal Yüksel, 10 - Çorlu, üçün- dürmek, nümund'Ji·k birkaç sıgınak Hatay Ermenilermırı. :sırf ıt~k ve pro- m11S1nız. Maabaza. mektubunuzu dikkatle müte::ı.ssıb bir kızın evlenemem, diye haber 
·· kolordu ambar H. M. R5ştü oğlu Av - yapmak ve biraz topçu veya ışıldak bul paganda yüzund n, yenıcıen :muhaceret !okudum :ve nesrını doğru bulmadım. göndermlı. d" d.. Onu dell 
i Kasar, 11 - Şis· ide. İzzetbey sokalt, 19 1undurmak1a 'bir sehir korunmuş ol • \le ıztırnb hayatına baş.amaları. etbet e N c- __ , _ (B ul K. Bey.nim~:~-vurulmuşa on um. 

• -.: • ar~r e y a:z azan - gibi sev:ın.., ....... 
umaralı Muammerbey apartınıanmdn maz. manasızlığı ni.Sb tmde hazin o.ur. Şu ika- d k k M • Günlerce yemedim, içmedim. Gece glln -
Şnci dairede Asını, 12 - lstanbul 7 jnci Hava a karşı müdafaanın başında dar 1-'a.r ıki, bu oefaki harekette biz rne.s ul cilm, Şeker Ahm: paıa ' 0 ~ or düz a~lnd~. Hastalanıp yattım. Epeyce T:&-

k okul öğretmenlerinden Fatma Atak. b" t y ağın kendisi geldiğini vuka-Jdeğı iz. On~ r, yanlı~ gördüler. yan!~ş can apartımant .,4 numcuaJ . yıfladım. Iyl olup yataktan ikat1ctığım zaman 
3 - Beyoğlu, lstjkiii! caddesi, Anadolu ı~ım u~- • 'k 'ı:'\..k t 'k .r-b •. k 1 .duşündüler" vanas hare.Ket eıllier. Ha- _ Gelen een.blar sıraya girmektedir. Şa- onun bir başka kızla nlianlbanmklış old1uğu~u nda söy ~m1ştı . ;l' a. a uça ıı.a r a. • • b ellm1ze ı. fa tılttlm Kababatll i~m ~ ı msen n Y -
anında 19 numarada Behire Avcı, 14 - . lek tl b' yatlarından b:zzat mes'ui. o:anla: gene yet s1z1n de mekto unuz .geçm.., e · d Art k nişanlı değil nlşnn-
eyhan Vı·1:ı.yetı· da'-c encu~men büro'"'' !arma malik olmıyan mem e er ır kendileridir sırası gelince ılefl'Olunaeaktır. zUne bakama ım. ı d te k 

<ı uıu .,... • - . • • lısından ayrılmış blr kızdım. A ım r e -
eyyizi M.Afi Çorluhan, 15 _ Bursada. harbde digerlenne muhtaç ?l.acak:l~ • * Nusret Safa Coşkun dllml çıkmıştıı. 

"rgede Kav-aia:libi maballes'i, Hac.. Ki ırından, onlar ise ancak keneli uçak ıh- Muayenehanesmt. a~ttncı de{a o1ar.ak .... _ ......................... ·--···-·-····- Bu ':rkeklere belki ehemmlyetstz görünllt. 
il sokak 27 numarada Salih kızı Nezihe tiyaçlarını tedarjkle meşgul buluna - .Berutta yeniden .kuracait olan dişni so-Gr HORHQRU2.JI F;ıkat bir kız için bu mühim bir şeydir. 

kal :ı ' • n-...... ı de yine haber aldım. Nişanlım 
ık. 16 - Diyarbabr Ziraat Bankası mu- caklanndan pek çahuk uçaksız ır. ruyor: H •talarnıı ÜfA • ı:,,dar ....... ...., •• er d d hl ayrılın,.. hem 

· · • · · - ·· h bd lk rı: t B d fak l h fak Sirkoci Vıiy•llll Otc i raqııı-'llki mu· bu seferki nişanlısın an a -.. asebccısı H. B. oglu Fikn Batur. li - U- 1ar. Çun1m ar e uça <;a va ı O c- u e ı a tıncı ıcret, at, ar- aycnelııi.ne•ir.d., tel'avi eder. b ld ğu bahane de bu imiş: «Bugün bcnlm-
nköprüdc Avcılar derneği büfecisi Hay' kadar fazlad1T ki bir memleket, ma .. tık bilmek isteriz, acaba .bu, sorıun.:u 1 el efo rı: 2 4 131 1: g:rlyor, yarın kim bllir kiminle gezer. 

i Kala. 18 - Bürhaniy~ belediyt!Sinde ev. lik o1dueu bütün faa1 uçakları bir av- hicret midir?. Ben böyle hafif blr kızla evlenemem.• 
ak memuru Mustafa Barda:'kç:, '19 - Mah ı da istihlak eder Yani me 'fı SOO fa.'11 Hak.!katen bir ömar ıi.çinde, altı defa . Mantıksızlığı görüyor musunuz? 1l ti 
udiye ilk okulu son sınıf talebesinden harb uça$ olan bir hükumet bir .harb- hayata yeniden başıamıık: küçü:C oir şey r;~ Doktor. 1. Zatt Oget usıu blr kız istiyor L!e lbenlm kaba a m 

56 numaralı FeTiha Say:o, 20 - İzmirde de l ddevam bu kadar uçak sah bi 0. d g.A.ir; d~çi., ıbu suah sormakla, için-· Belediye karşısındaki muayeneh a- neB:~!~ delişmen, şımanlt btr kız arıyordıy-
cttah mahallesınde Dıbek sok:ı.t 15 nu - ~ e tm's İSP mutlak surette tıer deki endişeyi çok. doğru ve çok düzgün r n .e .öğlede~ sonra lul Wan ı sa za.vallı kızın ne kusuru ıvar. 

. . 1 • magı azme ı.ş k f d ~- ,... 'D • • , \ k b 1 d k usı kızla m~rada Ha~. N:rgıe. ~'2 - Gıresunda ko- ay yeniden bu kadar uçak imal ,.e\'a o ara-· ı a e ıe ..... :~~r:. ıour:un ıçın. ıstc- . a u e er. Görüyorsunuz ya ıer.ke en ııam u • 
mıser muavını Hıkme. kızı YaşaT Y11dı - t d rik tmek meoburivetindedir. dım k.ı, ben de kendısını.:, bu mcrnkH'ı J· •• ••••••• _ .................... ....... . .... . ... . . . . . ..... ..... ra el uzntlyor. En a~ır başlı kızlnn baştan 
ım, 22 - İzmirde. Ka:şıyakada Banka so- e a e ~ zale ıçın, duşunduğ•inı şeylen söyHye- çıkaran ve bunu becerebllm~ için onlnra 
kağında (5) numarada (İsimsiz), 23 _ Te Bu sebeble memleketin \'e sehirl€ - yım: Son P05uı 'Matbaası ~ık rolü oynıyan ıb1r aktörden ba.şka blrteJ 

kirdağında Gündoğdu mahallesınde Bağ- rin havaya karşı müteaddi ve menfi Dışçi ve onun g:bi meslek, iş ve: çalı§· bı'eşr:yat Müdürü: Selim Ragıp E~ değ=den sonra blr daha evlenmek ıstc
laryolu caddesinde Alı Damı, 24 _Hasan- vasıtalarla korunması her .devlet gibi ma ccsarctıne c;hib bütün Ermcnileı, mcm. GözUm korktu: «Er'kek değil mi? Gö-

kalcde, Cümhuriyt>t caddesinde Hl numP..- bilhassa Türkiyenin de günün en e - liatayda oldugu gıbı Bcrutta, Berutta SAHIP.LERİ: ~ ~:~::ı E:J:JKI.lGlL züm korktu. Şeyt.nn gömün ~li~m. 
rada dava vekili Refik Çığ. 25. Geyvede hernm \e:tli bir müdafaai millive mc -

1 

o duğu gıbı H .... aycta sükun ~.re huzur ı-
Pamukov:a autlı.iye merkezinde öğretmen lesitlir. çınde çalışıp, n 'St! yetiştırmeğe, pekaliı 
kızı Aymelek Akın. ıH. F..:ınir &.kilet muvaffak o urıar ve hıçbır zaman lıicret 

( 2) şer buçuk l ir a 
kaza 11anlar 

[Sl kiti] 

N v·'or'< ~Praicj 
zarar mı edecBk ? 

Yıiz'er.ae memurun vazifesine m.hayP'! 

verilmiştir. 

Ra_ğbe:tıi arttırmak için .Amerik.amn be.r 
tarafına murahhas.ar gönderii1mişt~ r,, 
maksad halkın sergı~1 gezmes m tesv,ık

fu. 
Weekendler icın tenzilat'!ı biletler "h· 

26 - Çatalcaya b-:ığ ı Karacaköy ınahi -
yesinôe Arif Ülker oğ!.u Salahaltin 1h -
ker, 27 - Kuşada.c;ınd:ı kunduracı Emin 
usta oğlu Ali, 28 - Bahkesirde maliye 
tahsilat şefliğinde Hayri Çam, 29 -İzm1t 
te deniz orkestrası öğretmen er.ınden [s -
tiklil caddesi 15 numarada Sn1ihat
tin O 'kay, 30 - İz!!"'rd0, 1nönü cad~esin 
de .U7 numarada Muzafier Eron, 31 -
Tokadda P. T.' T. merkez ımemurlar:ından das edilmistir. Bn bilet'er .snyC"sind<> ilk 
Lfıtfi oğlu Fevzı Ytğit 32 - Ankarada Zi- Pauır ıgiinü ÇOK ib"i~ü~ ibir muvaffakıyet 

cifetıne ugramazlar. Bunun tek bir şartı 
vardır: Hangı m rrı lcket~e yaşıyorlarsa 

evveııı, memleKeti:ı ekserıyetinin haya
tını ve onun ha1mn!ye1lnı "kabul .etmek 
lazımdır. Son yırmı beş sen.e içinde Er
menılcrın baş1arına gelen belUlar, hep 
bu kaıdeyc rıayct etmemiş .olmalarından
dır. 'Kendılerinı bu dela da Lazkiycye, 
Beruta, Şama davet etmiş olanlar., orada 
onlara bir takım sıyası roller oynatmak 
istiyece1derdir. Eğer .Ermeniler, ekseri
yet menfaatlerine muhah! olan .bu siya
set oyunlarına Kend•lerim bir kere daha 
kaptıracak olurlar, yaru geçmişte.o kafi 
derecede ders almamış bulunurlarsa An
takyalı dişçı için yedinci bır hicret devri 
daha gelmesi çok mümkündür! raat lBankası merkez müdüriyetinde Ür- kazam~cdlr. !Fakat net·rech gene ser -

güp ü Me:ımed oğ!u Recai. 33 - IK'll~daSJ ginin ahalı tldu,ğu !hakkında ]erıi sü.ni
D. D. Y. ıstasyon memurlarında~ H~sa - len 'dd"anm ..dogru olduğu anla., mıştır.. 
met tin Selçuk Mıstrhoğ!u, 34 - Diynrba- : .Piyango te.rtib edilmişt!ı. Her g:.in bin 
kırd Caıniikebır m<ıhallesinde (3) nı:ım!.'1- la k _ ..a,_ b' t ""' 

1 
b . s nde aç~ olan Paris sergisinde idi. 'Bu 

. _ . do r ıymetmı.rt: ır o omou u 'Pıyan. ~ 1 ..,9 U · · ·ı rada Tahsın Heved~n1·,, 3:ı - Gazmniebde 'k . d' 
1 

serfii.;>· o m yon ınsan gezmıştı 
Adana kız lisesi l J inci sınıfta Nermin gonun 1 ramıyesı ır. 1933 senesinde açılrr.ış olan Şi.kag.:ı ser-
Arıkan, 36 - !İzmird Kerrıs eczanesı .sa- Bu :t;ed!fıtler her !halde !a;ı da1• olacak- gisini 38 milyon halk gezmişti! 
h 'bi Alı Ha :Tcı:ti:n Beyrmn. 37 - B3'.baes- ıtır. F.-a:kat kMJ gelecek midır? Serginin müdde+..inı uzatmak şimdilı1t 
k de o· doğru ım ha_1 ..'.rdı- Değırmrn -cWorld's F.air• bütün dühu iye :re'k~r- mevzuubahs değildir.. Elae edilecek ra -
.. knk (32) ınumarad'l 'Suleyman !8e1tim- ~arını .kıracak idi.. Buna muvaf f k o.a- kamlar bu hususta bır hüküm verdire • 
. )u, 38 • Adanacın Çııkurmesci:i ımain.1- ıcak mı? Şimdiye kadar ıre'kor 1900 sene- cektir. 

- ------·> : . - . 

NEVROZiN 
r' 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kınklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser

- - icabında günde 3 kaşe · alınabilir. - -

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 
Alınacak malzeme Muhammen bedeli 

İkinci hariciye kliniğine 
bir .aded epidiaSkop 

Tedavi kliniğine bır a
ded Bazol meooboliına alAtı 
Cam ve sair 1§.boratuvar 
levazınu 

4350 lira 

coo > 

1466 > 

Teminatı 

327 Li. 

45 > 

llO > 

İhale g-lnil 

24/8/939 saat 15 

> > 15,3 

28/8/939 15 

8 aded buz dolabı 2528 > 190 » > ~ > 15,5 

Yukarıda yazılı 4 iş ayrı ayrı Üniversite Rektörlüğünde açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin ihale günü Tıcaret Odası kağıdlarile gelmel~rı liste ve 
şartnameleri Pazartesi, Perşembe günl-eri Rektörlükte .görü.ür. (6009) 
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LUzumsuz ıeıasa sebeb ue mana uoBI ,., 
Milli Şef bu sabah manevra 
sahasına hareket ediyor (B41taraf\ J inci 41ayf tıda1 

alıyoruL Günün birınde İstanbul üzerin
de uçmak cesaretim gösterecek düşman 
tayyarelerine karşı pasif müdafaa terti
batını denemek.. işte şehir halkını iki 
iilndenberi biraz mübalağa\: şekilde te
lfl§a düşüren hldisectk bundan ibarettir. 

* Bu basit, fakat lüzumlu hareketin 
muhtelif tarzlarda tefsirleri şehirde iki 
gündür bir heyecan havası estirmektedir. 
Bir kısım kimseler ha!kır. günlerce evin
den veya sığınıktan dışan çıkınıyacağı 
zehabına kapılarak, bir haftalık erzakını 
tedarık ettiği gibi, bazılan da, bu sırada 
sokakta bulunur, bi:- sığınağa ilticaya 
mecbur kalırım, endişesil~, ne\·ale paket
lerini y.anlarında taş?maktadırlar. 

Bilhassa halkın uzun müddet evlerın
den çıkamıyacakları rivayeti şehri resmi 
tebliğiıı ihtiva ettiği açık manadan evvel 
dolaşmış ve hallt fırınlara hücum etmiş
tir. Bu yüzden fırmlarda ekmek kalma
mış, bir hayli de gürültü olmuştur. 

Mesela, evvelki akşam Aksarayda 
halk pek ziyade telaşa düşmüş, fırmlann 
önünde hadis olan vaziyet üzerine bir 
kısım Aksaraylılar namına Valiye ek
meksiz kalındığınıt, bu işe bir çare bu
lunma11ına dair bir müracaat yapılmıştır. 
Vali, Fatih k.aynıakamına bu vaziyetie 
alakadar olmasını bildirmiş, kaymakam 
da Aksaraya gelerek vazıyetle yakından 
me.şgul olm•ıştur. 

* Bir kısım halk, hakı!d zehirli gaz bom
baları atılacağı sayıasile ürkütülmilştür. 

Bu yüzden bazı kimseler, İstanbulda b·'1-
lunmamak için mefruz seferberlik hila-

1 
mına kadar, Boğaziçine, Adalara ahbab
lannın, akrabalarının yanına gitmekte
dirler. 

Muhitlerindeki s1ğmakların ye!'lerinf 
§imdiden tayin ederek kulakları düdük 
sesinde bekliyenler d·~ hır haylidir. 

Dün akşam, Eminönü meydanına ko
nulan büyük bir tayyare bombası, bin
lerce halkı oraya toplamış, bu cesım 

bombayı heyecanlı bir alAka ile uzun 
müddet seyreylemi~tir. 

* Şehrin her taraf•nda chava müdafaa-
Sb başlıca konuşmıı mevzuudur. Tec:ü
benin kenar muhitlerdt! uyandırdığı he
yecan büyüktür. Buralarda ha!k, çocuk
lannı dışarı çıkarm1yor. Küçük bir dü
dük sesi olsa, herkes kaçışıyor. Dünkü 
on iki düdüğü Beyazıd meydanında .kü
çük bir azizlik yaptı. Hergün, ayni saat
te bu düdülü duymağa alışmı:t olanlar 
nedense bu sefer yadırgayıverdiler. HH
kes, evvel& birbinnin yüzüne baktı. Son
ra gözler bir müddet havada dolaştı. !ı
c~le acele Beyazıd cam\sine do~ ko
şanlar, sokak araluına telaşla sapanlar 
göründü. 

Bence halkın bu hassasiyetin: tecrübe
nin muvaffakiyet hanesine yaz;ı:ak ge
rektir. Zira prova yapılmadan evvel va
zifesine bu kadar sanlan, vaziyeti bütün 
ehemmiyetile müdrik alan İstanbul hal
kı, kendisinden soğukkanlılık, basiret ve 

kendisini koruma istenecek, herhangi h'r 
ihtimaılde bu ifi bP.klend\~! gibi yapa-
caktır. 

* Soğukkanlı ve he:- hadisenin ehemmi-
Yettni müdrik halkımızm bu tecrübeleri 
ciddiyetle takib edeceğinden ve lazım 

gelen, kendisine düşen vazifeleri muvaf
fakiyetle başaracağından şüphe etmemek 
1cab eder. Bu bugtinkü harb~ geçen dün
Yada her millet icin imtihan teşkil eden 
bir hAdUedir. Bilhassa sinirler:, asabı a
Yar etmek bakımınden .. 

Bizim gibi tepesinde düveli muazzama 
tayYarelerinin vals yaptığını görmüş, tf><.'
rijbeli bir millet için bu korunma tecrü
be.si, maziden alınan dersın sadece ihti

l'rlaller üzerinden bir gözden geçirilişi o
lace..ktır. Bununla biz, muhtemel düş
l'rlanıa beraber uyumadığımızı da· isbnt 
•tnıi§ oluyoruz. 

Ntı.~Tet Safa Coşkun 

DDnkU faaliyet 
Vali Muavini Muzaffer ve Dahiliye 

\7~ti Seferberlik Müdürü Hüsamet
ttn dün nbah şehrm bazı semtlerinde va
J>ılan zehirli gaz temizieme tecrüb~le
l'fııde bulunmuşludır. 

Teeritbe nasıl başlıyacak? 
}detruz hava taarrwzunda şehrin fistü
~ felecek olan di\şman tayyareleri, ha. 

alma vasıtalarite öğrenilecektir. Onu 
ınnteahb allrm (tahlike ipreti) de veri-

l (B~tarafı 1 inci ıaytcutcı) münasebetile Edirneye bugün İst.an .. 
saat kadar nezdlerinde alıkoyarak buldan bazı meb'uslarımız gelmiştir. 

f gö~üşlar~. . ~si~ümh~r. İ~et Nafıa Vekili Genıeral Ali Fuad Ce • 
1 İnönü akşamuzen aılesı erkanıle bır - besoy öğleden sonra otomobille bura. 
ı likte motörle denizde kısa bir tenez - ya varmıştır. Başmüşavir Sabri ve Va-
züh yapmışlardır. li Ferid tarafından karşılanan Vekil 

Milli Şef bugün öğleden evvel ma. doğruca Umumi Müfettişliğe gitmiş .. 

lnevra sahasına hareket buyuracakla:- tir. Bu ziyarette alak:alılardan bazı i • 
dır. Başvekil Refik Saydam ve şehrı- . . .. 

· d b 1 v kili d Re" . ·· 1.ahat alan Vekıl, Trakyadakı yol, kop. 
mız e u unan e er e ısıcum- .. . 

. . ru vesaıre hakkında beyanatta bulu -
burun refakatınde Trakyaya gıdecek- k bet 11 ·· · d k' f 

11 1 eli nara on yo ar uzerın e ı aa • er r. 
~ıoetini tebarüz ettirmiş ve ayrıcn Trak. 
yadaki diğer ehemmiyetli yolların da 

Milli Şefi istikbal 

lstanbul Seferberlik Müdürü Beı•tı zıdda a14ka.da.rlanı dinlctif(ar veri1JO'I' 

Edirne, 15 (Hususi) - Yarın ma -
nevra sahasını şıe.re'f lendire<:ıek olan 
Milli Şefi karşılamak üzere Umumi 
Müfettiş Ckneral Kazını Dirik Çorlu
ya hareket etmiştir. 

ıslah ve inşası için yakında faaliyete 
geçileceğini Meıriçin temi2ılet'li .. 
rilmesine aid etüdlerin bitmek üzere 
bulunduğunu ilave etmiştir. 

Nafıa Vekili ve meb'uslar Edimooe 
Edirne 15 (AA.) Manevralar 

Garib şey 
(~tarafı 1 inci sayfada) 

rivayeUerin hiç olmazsa bir dereceye ka
dar doğru olmuı lazım. Şamda, suikasd 
tertibatı tahkikatı bütün şiddetile ve ııa
yet gizli bir şekilde devam edı gıderken 
fiına.11 Suriyede de birçok yerlerde ve 
bllhusa Halebde bir takım ileri gelen 
Suriyeliler gayet sıkı bir takibe maruz
durlar. Fransız makamlarile yakın a1i
kaları bulunan bazı gazetelerin verdik
leri malfunata göre, bilhassa Halebde, 
zabıta tarafından gayet mühim bir an
ket açılmıştır. Bu ankete cevab vermek 
~re polis tarafından isticvah e:iilenlt:r 

' araaında Haleb, Şam. Hama ve Horns 
gibi merkezlere mensub birçok Nasyona
list bulunduğu gibi sabık Blok hükfuneti 
erkAnından Dr. AbduTrahman Keyali de 
Tardır. 

Anketin mevzuu şunlardır: 
1 - Halebde geçe11 ayın onunda akte

dilmiş olan bir içtima ve bu içlimaın ba
zı gizli kararlarile o sırad:ı Abdurrahman 
Keyali tarafından irad edilmi' bir nutuk. 

2 - Blok fırkasmrn, €cnebı bir dev
letle aktetmiş olduğu bır itilaf. Bu iti13fa 
göre, Blok teşkilatı, Suriyede Fransız 
mandası aleyhine bfiyük bir propaganda
ya girişmeği taahhüd ediyormuş. 

Burada herkes tarafından söylenildi
ğine göre Blok teşkılfıtmın kendisi ile 
!tilif aktettiğinden bahsedilen ecnebi dev 

Edirne manevralar münasebetile 
şen ve mutlu günler yaşamaktadır. 

Kral Karol halka 
hitaben nutuk söyledi 

(B<Jftarafı 1 inci aayfada) 
§enlikler yapılmış ve krai Karol, halka 
hitaben heyecanlı bir nutuk söylemiştirı 

Kral, Romanyanın halihazırdalu hu· 
dudlarının değişmez olduğunu ve bu yol
da yapılacak bir teşebbüsün cihanşümul 

bir felaket doğuracağını kaydettikten 
sonra, bu hakikatin bır kaya gibi herke. 
sin dimağında saplanmasının icab ettiğf· 
ni söylemiş ve demiştir ki: 

cRomanyaya aid oıan şey muhafaza vıı 
müdafaa edilecektir.:. 

Bugünkü bayram münasebetne Ro
manya donanın.asma bazı ye:ıi küçük 
cüzütamlar ilave edilmiş ve veliahd 
Prens Mişele deniz yüzbaşısı rütbesi ve. 
rilmiştir. 

Yakında, Romanyanın Tuna filotillA. 
sı da takviye edilecekt;t". İngiltereye si· 

pariş edilen dört serı hücum botu, bu fi. 
lotillaya ilave olunacaktır. 

Yeni hücum botları, top, mitralyöz ve 
hava dafi tertibatile mücehhez olacak. 
!ardır. 

Br;oğlufld.rı dünkü teftif 

\ let Türkiye imiş. Bir rivayete göre de 
~lokcular, Fransız mandası yerine Tılrk 
mandasını istemeğe karar vermişlermiş. 
Halebde açılmış olan zabıta tahkikatında 

ürgubun Ayvah köyü 
sel felaketzedelerine 

yardım 
Ürgüb (Hususi) - Son yağmurla -

rın husule getirdlği sellerden Ayvalı 

köyü çok mühim zararlar görmüştür. 

Kaza, Kızılay Cemiyeti köy f elfilret • 

zedelerine yardım için her türlü çare

ye başvurmuş, kendinden 100 lira te
min ettiği gibi merkezden de 5 00 lira 
teminine muvaffak olmuştur. 

lecektir. AlArnll ilin için Beyazıd kule
sindeki canavar düdüğü tahsis edilmiş

tir. Bu düdükten sonra diğer mevkiler
deki düdükler ötecektir. 

Alarm ipreüni tekrar etmek sııretile 
haberin tehir dahilinde yayilması temin 
olunacaktır. 

Ayrıca alarm haberinin maha1ie içle
rine kadar yayılması için düdüklü polis 
vesaiti tavzif edilmiftir. 

Alarm haberinin tayyare taarruzun
dan yanın saat evvel ilAn olunabileceği 

tahmin olunmaktadır. Bunun illn edH
mesini milteakıb halkm yapacağı vazife 
evinde ise sığınağa girmek ,evirde sığı
nak ittihazına elveriJli bodrum katları b:.ı 
lunnuyan veya ta."ll ahşab evler halkı, 
eğer yapmışlarsa bahçe ve arsalarmdaki 
siper sığınaklara girecek!erdtr. 

Sokakta olanlar evJerı yakında il\eler 
hususi sığınakların 1 girmek üzere evle
rine koşacaklar, evlerı yakın olmıyan

lar civarlarındaki umumi sıAınakiara j]_ 

tica edeceklerdir. Umumi sığınaklara u
zak olanlar is, solıı:a~ kenarlarında fa11-
lalı bir tarzda gizlenecekterdir. 

Alarm işaretini müteakıb na;cn vası

taları duracak, içindekHer dışarıya çıkn
caktır. Seyir halinde bulunan vapurlar en 
y.akınlanndaki iskeJerer.? yanaşacak, yol
cuları boşaltacaktır. Bu esnadaki izdiha
mı önlemek için lstanbui Emniyet Mü
dirrl~ooe lazım gelen emirler veril
mi§tir. Sığınakların yanında duracak 
bekçi ve polisler sı~nak1ara fazlı:t adam 
girmesine mani olacaktır. 

Bu işlerin muntazam cereyan etmf~i 
için vilayet seferberlik kadrosuna yeni 
memurlar ilave edilmiştir. 

Sığınak yapmamış olanlanr. civardaıti 
açık sahalara, ağaçlar arasına dağılma

ları caizdir. Beton ev1erdekHer oldukla
rı yerlerde kalabilirler. Yalnız yangm 
zuhurunda bu evlerdt durmamak: llzım
dır. 

Düşman tayyareleri geldiği zaman 
müteaddid yerlere tahrib, yangın ve gaz 
bombaları atmıf iarzoiunacaktır. Yani 
bazı yerlerde yangı:ı çıkm~ binalar yı
kılmış olduğu ve en~az altında insan kal
dığı farzedilecektir. İperitlerle yaralan
mış insanlar olacak, bazı yerlerde elek
trik, havaga~ iU t~isatı tahrıb edilır.if 
addolunacaktır. Teşkil edilmiş olan husu
sf ekipler deriıal hicfüe mahalline ~vk 
edilmek suretile tedbir alınmış olacaktır. 

Tayyarelerin :zıehirJi gaz attıkları 
farzedilecek yerler muayyencir. Muh
telif yeı1ere toplar tabiye edilmiştir. 
Tayyare~r göründüğü esnada ateşe 
başlıyacaklar, bu suretle aktif müda
faavı da başarmış olacaklardır. 

Ekipler her mıntakanın emniyet A

bu i§le al!kadar olan Blokcular, kendıle
rine vaki olan suallere, her ne kadar 
böyle bir şeyin mevcud olmadığını söy
lemek suretile cevab vermişlerse de, all
kadarlarca mahallt teşkilatın umumi ka
tibi olan Mihail Elianın bir müddet ev
vel Antakyaya gidip orada iki haftada 
ltaldığı ve bu m!lddet esnasında daima 
mahalli Türk .erkAnı ile konuşmalar yap
tığı ileri sürülerek bunun bu itilaf ile 
alAkadar olduğu kanaati muhafaza e:lıl

melrtedir. 

Blok teşkilatının ötedenberi Türkiye 
aleyhindeki hareketleri cümlece malum 
olduğu için, Halebdek! zabıta anketinin 
daha ziyade ora teşkilAtını dağıtmak ga
yesini güttüğü şüphesizdir. 

mirinin emrindedir. Emni~t amirleri ================= 
rn'!ntakalannda w'lru bulacak basan ren İstanbul Vali ve Be~iye Reisi 
haber alacak. ekiplerini oraya sevke- LUtfi Kırdar bir muharririmize şun -
deceklerdir. lan söylemiştir: 

Mefnn tayyare hücumunda tayya- c- Manevralar müruısebetfile ya -
reler birşey atacak değildir. HaMtın pılacak rnefruz hava taarruzundan bir 
lüzumsuz tellşına ha~t yoktur. Bun- kısım halkın teliş ettiği ve birkaç gün
dan maksad halkı ve vazifedarları ri- Jük e'kmeği tedarike koştuğu görül -
avet edecekleri kaidelere alıştırmak • mektıedir. Hava taarruzu 'birkaç saat 
tır. Yalnız aktif müdafaa cephesin - imtidad edecektir. Bu müddet zarfın. 
den olmak üzere ciheti aske.,.iyece da dahi fırınları açık bulunduracağız. 
muhtelif mevkilere tabiye edilen ve Halkın telılşına lüzum yoktur.> 
ağır makineliler toplar tarafından Adliye dairelerinde ve tevkifanede 
atılacak hartuç ve manevra fişekleri -

0 
alınacak tedbirler 

nin seslerinden telAş edilmemesi IA - ~" 
zım gelir. Hava taarruzu tecriibesi sırasmda 

adliye dairesinck ve tevkifanede itti. 
Hava taarruzuna karşı alınan ted - haz olunacak tedbirl~ etrafında, müd 

birlerin ne dereceye kadar mükem - deiumumilikçe icab eden tertibat alın-
meliyetle tatbik edilmiş olduğunu tet- t "' vkiA.. ~-·hn· .:ı..ki 

· b't tm k ·· rnış ır. .ı.e Jli:lnıe ucı. ın~ nıev -
kık ve teı:; ı e e uzere hakem be- lrufl dli ._ı...ki h Ik It k t 

tl · lm ştır ar ve a y~ a en a a a ye erı ayrı ı . . . . . 
M esnas nd ga et il rl 

mdınlerek; tesbıt olunacak bir yerde 
anevra ı a z ec e n ve 

gazetelere aid vesaitin dolaşması te _ t.oplanacak.lardır. Bu arada manevra-
min edilmiştir· nın ba~1amae;ile, mahkemelenin de 

Valinin beyanatı dem~l faaliyetlerini durduracakları 
Ha1'kın lüzumsuz telAş ettiğini gli - anlaşılmaktadır. '- _ 

/j 

(> 

Köylüye yardım için ayTıca müsa -
mereler de tertib edilmiştir. 

Gemlik su depolan ve bir düzeltme 

Birkaç gün evvel bu sütunlarda Gem

liğe dair bir yazı çıkmış, bunda kasaba

da yaptırılan su depolan 125 tonluk ye

rine on ikişer tonluk olarak çıkmı§tır. 

Düzeltiriz. 

....-.·······----···-··-·--....................... _ 
SELANiK BANKASI 

Test. tarilıt : tsar. 
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HASSASiYET VE ALAKA 1 
i 
IMu-.. ıııHHHH--lllDllllllllwr.. Çeviren: H. Alaz 

Otobüs şirketinin direktörü telefonda bur olmuş.. İfte bu sırada, b~zzarure,. t:l· ı Uzun mü~kerelerden son:-a, kaza~e -
§Unları söylüyordu: graf direğine çarpmli·· Tabii otobfuıun deye cgeçmış olsun!· demek üzere ıır -

_Ne? •• Ölen var mı?. Ölen falan var camları k.ınlmış •• Yolculardan (direktör ketin teknisyenlerinden Saprıkini gön -
mı. diye soruyorum?. Ne?!. ellndeki kAğıda göz attıktan sonra) Kar- dermeğe karar verdiler. Saprıkin hem iyi 

Otobüs firketi müdürünün yanında. pov yaralanmıi-· Kazayı bu ~adarla at - söz söylemesini bilen birisi idi: hem de 
bir koltukta oturmakta olan şirketin ha- !atmışız.. üsteUk gençti .• Binaenaleyh i§ saatı da
reket şube$i şefi, tuhaf bir eda ile baŞını Odada bulunanlardan airketin dokto- bilinde şehre gitmek en fazla onun işine 
sallamakta ve kapıdan başını uzatan me- ru: yarıya.bilirdi. 
mu.rlara şu izahatı vermekte idi: - Acaba yaralı şimdi nerede imiş?. di- Nihayet verılen karar tatbikat saha -

- Gen& blr kRza olmuş •• Bizim oto - ye sordu. sına geçirildi. Direktör kızıl saçlı genç 
bUslerden bir tanesi telgraf direklerin - - Yaralının vaziyetini tesbit etmek Saprıkini yanına çağırarak kendisine la
den birine çarpmış .. Evet, maalesef boy- için derhal ı;;ehir hastanesine göndermiş- zım gelen direktifleri verdi. Saprıkin, 
le olmuş.. Hem de Bo1şaya Kalujskoya ler •• Fakat yaralar ehemmiyeti haiz de - kendisine bu iş ıçin tahsıs edilen otobüse 
caddesinde... ğilmiş .. Galiba yüzde ufak bir iki bere: tek başına binerek, şoföre: 

Şirketin direktörü telefondaki konuş- ayaklardan biri de hafifçe yaralanmış. _ Çek bakalım!. Kumandasını verui. 
masına devam ediyordu: Odadakilerin hepsi de, cneyse, neyse Tekerlekler döndü, otobüs hareket et-

- Ne?. Bir kişi mi?. Başka zarar fa - hafif geçmiş!.~ demek istiyen bir eda ile ti. Otobüsün hareketinden takriben bir 
lan gören yok yn?. Hiç kimse?. baglarını salladılar .. Ufak hır fasıladan 

Gu.ya direktör Hotantoların dilinde sonra direktör: 
ikonuşuyormu.ş ve guya tercümeye ihti - - Fakat ne de ohıa cgeçmiş olsun! •• 
yaç varmış gibi hareket §Ubesi şefi odaya demek üzere şirket namına birini yara-
dolan memurlara tekrar ediyordu: lıya göndermek Jaz1m •• 

dakika sonra Saprıkinin yüzündeki ifa
de tanıemen değışti .. Şimdi Sapnkin, ga
yet mühim bir işin icrasına memur edil -
mi.ş hususi bir murahha.5 hal! takınmıştı. 
Şoförün kulağına eğıierek azametle: 

- Yolculardan biri yaralanmış •• Yal- Hareket şubesi şefi de llfa karııtı: 
nız tek bir yolcu .. Başka yaralı falan yok- - Evet, hakikaten lyi bir şey olur.. - Şu kazazede he1'fe cgeçmiş olsun!• 
muş!. Tarafımızdan gösteriien hassasiyetin bun derneğe gidiyorum, dedi. Tabii herif ev-

Direktör konuşmasına devam ediyor - dan daha iyi bir ifadesi olamaz!.. de. yok, e":_dekiler~ kaz~yı ben ha~er ver-
du: _Ne dediniz?. mış olacagım!. Dırektor: cAzamı hassa-

- Bari yaralının hüviyetini tesbit et- - Yani yerinde bir al&ka ve hassasiyet . siyet ve alaka göster!;·• diyor. A~a.? to • 
tiniz mi?. Ne?. Karpov mu'!. Ya kendi a- göstermif olacağız, demek istedim. punun bel.~ını vers_ın .• Onlarır. Y~~u.nden 
dı ne imiş?. Nikolay Aleksandroviç mi?. - Çok doğru. Fakat iki.mı gönderelim?. ~y~na ~'.zım t~krı•k şu~c :za~. ·şıtıyor •• 
Ne Alekseyeviç mi?. Ha, demek Andre - Herkesin işi başından aşkın. ?,ıdınc~ oyle bır hassasıye. gosterece -
yeviç? .. Çok iyi. Direktör bunları söyledikten sonra, o- gım, kı sorma!. 

Hareket şubesı veft tercümesine de • danın içinde toplanmıı olanları şöylece Otobüs, Plüşçiha sokağındaki tarif e-
vam ediyordu: bir gözden geçirdi.. dilen evin önünde durdu. Saprıkin oto -

- Yaralının soyadı Karpov imiş.. Üç parmak bırden hareket şubesi şe • b~~n indi ve amir~~e b!r e~a. ~e, dö -
_ Yaralının adresi nasılmış?. Ne?. fini işaret etti ve üç ses, hemen hemen nuncıye kadar otobusun kendısını bekle-

• Plüşçilıa mı? Evet, yazdım. Sonra?. E- ayni zamanda: mesini tenbih etti; ve evin cümle kapı -
vin numarası?. Pek iyi. Kaq numaralı _ Hareket şubcsı şefi bu işin tam eh· smdan girdi. Karpovun oturduğu daireyi 
dairede?. • ildir, dedi. çalınca karşısına yaşlıca bir kadın çıktı. 

Hareket cıubesl şefi: H k b f İçeriye giren Saprıkln sordu: .,. are et şu esi şe i elini sallıyarak: 
. - Yaralının adresini kaydediyor ... di- _ Ne münasebet, dıye itiraz etti, be _ - Karpov burada mı oturuyor?. 
ye tercümesine devam etmek istediyse de nim işim zaten ba.~ımdan aşkın!. 
buna imkan kalmadı. ÇünkU şirketin di· - Şu halde Lomaykin gitsin!. 
rektörü, telefondaki konuşmasını bitir - - Hayır hayır, Kaygorodskinin git _ 
miş, ahizeyi yerine asmış, ve odaya do - mesi daha uygun; Lomaykin de gırtla -
lan memurlara bizzat izahal vermeğe gi- ğına kadar meşgul. 
rişmişti: - Kaygorodski meşgul değil mi imiş 

- Neyse, hafit atlatmışız! Otobüsle - sanki?. Bence Prosenkonun gitmesi hep
rirnizden biri, her vakitki seferlerinden sinden münasibdir. 
birini yaparken, iki sarhoşla karşılaşı - - Al bundan da on paralık?. Prosenko 
vermiş.. Sarhoşları çiğnememek için olmayınca bugünkii hareket cedvellerini 
ıtretuvarın üzerinP- kadar çıkmağa mec - kim tanzim edecek?. 

Mutfağın bir köşesinde oturmuş, bir 
taraftan elimdeki elmayı di.şlerimle ı -
sırır, diğer taraftan ıkucağımdald Tin.. 
tini okşarken zihnimden de bütün bun 
ları geçiriyor, babamın ölüm haberine 
karşı kayıdsız 'kaldığımdan dolayı ken
dimi mazur görmeğe çabalıyordum. 

•Son Posta• mn tefrikası: 8 

Yaşlı kadın başile cevetı. dedi. Oda 
kapısından bakmakta olan eli kitablı bir 
kız: 

- Burada oturuyClr, dedi. Fakat şim
di kendisi burada yok. Biraz beklemeniz 
icab edecek. 

Saprikin acayib bir tavırla gülümsi -
yerek: 

- Hayır, dedi, bekıemekten bır fayda 
hasıl olmaz!. 

(Devamı 13 üncü sayfada) 
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P. T. T. Umumi Müdürltlğllnden ı 
1 - İdare ihtiyacı için 250 aded masa, 100 aded seyyar ve 50 aded duvar ti 

cem'an 400 aded telefon, kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel cl2,000., muvakkat teminat c900 .. lira olup e1Wlım.t, 

4/EylOl/1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük bL 
nasındaki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanal ' 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkOr komiıyona n 
receklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbu1da Kınacıyaıı a._ 
da P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

c2939. c5096• 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden ı 
Kasabanın me9k0n ve gayri mesklın tahminen 60 hektarlık kısmında butta 

ve imar plAnı yaptırılacsğından bu harita ve plAnın kaça çıkacağı hakkında ma. 
hallinde keşif yapacak bir mühendis veya salahiyetli fen memurunun bu ife ald 
teklif mektublannın Şerefli Koçhisar bel~yesine göndermeleri ilin olunur. 

c6300. 

1 İstanbul [ elediyesi İlinları 1 
İlk Senelik 

teminat kira 

2.25 

180,00 
300,00 
27,00 

7,50 

30,00 Eyübde Nişanca mahallesinde SansımlUr sokağında 39 No. 
eski Rumi Mehmed',paşa mektebi. 

1200,00 Meyva halinde 62 No. Kıraathane (İki sene). 

2000,00 Meyv\ halinde 63 No. Kıraathane (İki sene). 
360,00 SUleymaniyede Bocahaınza maha11esinde, Kepenekçi.sfnaıi-. 

kıtğında hıµust idare malı 5 numaralı Siyavişpaşa medreaıt 
100,00 Floryada Florya çarşısında 23 No. dükkan. 

Senelik kira muhammenleri ile flk teminat miktarları yukarıda yazılı ftler 
ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. İhale 31/8/939 Perşernb~ günü saat H dt 
daimi encümende yaılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlü~ kale-

minde görülebilir. Talihlerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale ,antı 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (6198) 

----Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy ve Adalar k azalan belediye hududu dahilindekt ten
viratı umumiye lambaları içın lüzumu olan 34,000 kilo gaz kapalı zarfla milba
yaa edilecektir. Muhammen bedeli 501~ lira ve ilk teminııtı 376 lira 13 kunqtur. 
İhale 17/8/939 Perşembe günü saat 15 de daimt encümende yapılacaktır. Şartna
me Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliblerln ilk temi -
nat makbuz veya mektublan ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacaklan ta
palı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (5819) 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden ı 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik te3ls&tı inşa ettirilecelfn

den keşü bedelini yapmak üzer! isteklil,erin teklif mektublarını Şerefii Koçhi-
sar belediyesine göndermeleri ilb olun ur. c63lh 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın muhtelif yerlerinde arteziyen kuyusu arama ameliyesi yaptınla -

caktır. Taliblerın bu husustak.ki teklif mektublarının Şerefli Koçhisa!' belediye -
sine göndermeleri ilan olunur. c6310» 

dıya senden bahsettim, senin istikba .. 
lin hakkındaki fikirlerimi kendisine 
söyledim. 
Dudaklarıma kadar gelen bir suali 

sormamak için dilimi dişlerimin ara .. 
sında sıkıştırarak susuyor, onun sözü • 
nü bitirmesini bekliyordum. 

- Senin .şimdiye kadar geçirdiğin 
hayat ne kadar şairane olursa dmın NA\( LEDEN : MUA"l 'ZE 2 TA~PİN \?E~KAWl7 Babamın akrabasından olan bir gen. 

cin, birdenbire gökten düşmüş gibi 
çiftliğe inmesi beni heyecanlandırma • 
mıştı. Onun «babamın akrabasından~ 

olması kendisine karşı bir itimadsızlık 
duymama ve onu sevimsiz görmekti • 
ğime kafi geliyordu. 

teyzemin hala bu - olarak bütün kalb buna nihayet veqnek zamanı çoktan 
radan taşınmak is - sıcaklığım anneme gelip geçmiştir. Maamafih sen hüsnü • 

Bu adamın teyzeme yaptığı ziyaretin 
sebebine gelince, bunu bulmak için 
kendimi zorfiamıyordum bile; çünkü 
zerre kadar mütecessis olmadığım gibi 
benim keyfimi bozmadıktan sonra hiç 
bir şeyle alakadar olmak bile istemi -
yordum; yalnız benim Tap, Tintin ve 
Tiktikle (keçimin ismidir. İtiraf et • 
meğe biraz sıkıılıyorum amma onun da 
bir kulağı yoktur. Bu suretle bir ropal 
köpek, bir kör kedi ve tek kulaklı bir 
keçiden mürekkeb bir darülaceze aç. 
ımş bu1unuyorum.) beraber Alla hın 
kırlarında serseri bir ömür sürmekli • 
ğime mani olmasınlar! Ondan ötesi u. 
rnurumda bile değil, .. 

Birdenbire, iki elin birbirine vurul
masından çıkan bir ses mutfağı dol • 
ciurdu. Bu zayıf el çırpması, ihtiyar 
teyzemin Ferah kalfayı çağırmasına 

mahsus lbir işaretti· 
- Hanımefendi çağırıyor. Kuzum 

ktiçükhanım, sen git de ne istediğini 

sor, böyle devam ederse, fasulyaları -
mı avıklayamadan akşamı bulacağım. 
İkindi namazı oldu. 

- Peki dadı, ben gider sorarım. 
Kedi.mi bırakmadan yerimden kalk

tım ve rutubetten duvarları pul pul 
kabarmış sofayı eeçerek teyzemin o -
dasına vardım. Burası badanafarı dö • 
killrnüş, yüksek tavanının sıvaları düş. 
!YlÜŞ loş, kasvetli bir oda idi ve evde 

·ırulabilecek baş-ka odalar dururken 

tememesi beni her vermiş ve ondan niyet gösterir ve makul düşünürsen 
zaman hayrette bı • başkası için bir yer her şeyi tamir etmek kabil olur sanı • 
rakırdı fakat artık ayırmamıştır. O - rım. Seni İstanbula götürüp leyli bir 
ben annemin teyze. nunla olan münase. mektebe 'koymak niyetindeyim. 
sinin acayib huyla • belimizin sabahle • O kadar hayretle doğruldum ki ko • 
rına alışmağa baş ~ ~in odasına kahve • lumda uyuyan Tintin yere sıçradı ve 
lamıştırn. Kendimi sini götürdüğüm za- dört ayağı üzerinde bir top gibi yu • 
an1amağa başladı - man elini öpmek, varlamp kai1dı. 
ğım ilk senelerde o. akşam da yatacağım - Leyli mektebe mi? Ben mi? Ben 
nun, oldukça sağ ~ .zaman bir şey iste - mi?··· 
lam bir insan oldu . yip istemediğini sor Sesim boğulu;ıor gibi kısılmış, gör.. 
ğu halde bütün öm· maktan ibaret oldu. ]erim korkudan dışarı fırlamıştı· 
rünü bu dört duvar ğunu söylersem ba. - Evet sen Semiha ... Bunda şaşa • 
arasında geçirme - na şaşmayınız sa • cak bir şey görmüyorum. Teyııenin 
sine pek şaşmıştım kın! anlattığına göre, bundan iki sene ev • 
amma sonradan Na _ Berhürdar ol veline kadar kış aylarından maada za. 
miye teyzenin sa • kızım... manlarda haftada üç dört defa lalan • 
bahtan akşama ka • İşte ihtiyar teyze- la Bursaya gidip bir hocadan husus! 
dar bir yer minde • min ağzından çıkan ders almışsın; ancak bugünkü gdnde 
rinde bağdaş kurup oturmasına ve ne -ı - Sonrası bu kadar... en büyük iltif.at kelimesi bundan iba- bir genç kız için bu kadarcık bir tatı • 
reden bulduğunu bilmediğim namüte- - Bu bohçalar bir işe yaramaz mı? rettir. sil kafi değ-ildir. Maamafih, on beş ya. 
nahi kumaş parçalarını yanyana ek • - Bilmiyorum. Bugün odasına girer girmez onun ~mı bitirdiğin ha~de mekteb program • 
liyerek ne işe yarayacağı bence meç - - Dolapta onlan güveler yer, tey .. buruşuk yanakllarında bir heyecan, be ları?a uy7u~ şekılde ~~rnadığm için 
hul olan bohçalar dikmesine ve bu zemin emekleri de boşa gider. yaz örgülü saçlarla çevrelenmiş yü • s:nı resn:ı.ı ıı~:ıerden bınne v~r:rnek im 

1 · har·c·nd k ı tl · · N " ·· d •t b'' b" h 1 f k tt· kanını gonnuyorum. Bunun ıçln btrl-meşga enın ı ı e a an saa ennı - eme lazım? Maksad hanımefen- zun e gayn a 11 ır a ar e ım· . . h h . b' bebl 
d ı.~h K • k ak k~'- . . .. Ka d C h"d 0 w '-- t eık çare, sem er angı ır se e o • e ~a ur an o uyar , wı namaz dının sabahtan akşama kadar dort du- rşısın a a ı guz ut:Y o urmuş - k . k 

1 
.1 k 1 kılarak, hazan da bir rakkas gı'bi iki d ıkı!Lm B . .. .. w ·uması gcrı a an aı e ız annı az za. var arasın a s aması. tu. enı gorunce ayaga kalktı. Ayni d 1. t· k k di·'- +-'-'-ül 

11 t b.h çek k · . . . . man a ye ış ırme ma sa ij1;: ""-r-.M\ 
~·.ana sa anı~ es ı ere geçırme. DadJm böyle diyor amma, onun da _ zamanda teyzemın tıtrek sesını duy - t . 1 h 5• bı'r mekt be verm_._. 
sıne ehemmıyet vermez olmuştum. . . dum ~ mış 0 an usu ı c eıı. 

• oW. ha zıyade, teyzemın ortalıkta dolaşıp . t ir. Akrabamdan bir hanım orada o -
On altı yaşıma geldıgım halde bir de- her şeye karıc:mamasından memnun - Semiha, babanın senin için vasi k kt ld w d ek~~b :ıaı . . ~ uma a o ugun an m ~ mu re. 

fa olsun Nacıye teyzeyi çıftlik bahçe - olduğunu ben anlıyorum. tayin ettiği bu bey sana bazı şeyler · · · · t c k 111. tl • d •• d .. w •• •• h t J Sını ıVI 3ntfl'Tl'l. 0 ma uma ı ~ Jla. 
sın _e g?.r ugu.mu a ır amıyorum. Bana gelince, ihtiyar teyzeme :Karşı söylemek istiyor, bunun için Ferah kal zik bir hanımefendidir. Etrafmda da 
Bır gun Ferah kalfaya sordum: kalbimde fazla bir muhabbet duymu - fayı çağırmıştım. hep seçme hocalar vardır. Burada sen 
- Kuzum dadı, teyzem bu bohçala. yorum dersem pek mübalaga etmiş ol- Gözlerimi kaldırdığım zaman yine de birkaç sene içinde tahsilini ilerletir, 

rı ne yapıyor mıyacağım. Esasen onun da beni taş - ayni sak.in ve azimkar bakışla1'1a kar - dikiş, ev işi, musiki ve lisan öğrenir 

- D2vşirip dolaba koyuyor· kın bir şefkatle sevdiğini hiç zannet - şılaştım. tam manasile bu zamana layık bir ge11 
- Sonra? miyorum. O, ömründe i11c ve son defa - Evet Semiha, teyzene uzun uza - kız olursun. (Arkası var) 
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Bir saz faslı 
Şimdi fası1a, 3 üncü Se1im de işti - ı diği zaman, 3 üncü Selim de neşe ve 

rak etmişti. Kıvrak ve oynak bir ara meserretin son haddine gelmişti. 

SON POST.& Sayfa 13 

\. ı ı a ncı asırda lstanbula gelen Bohamyalı 
-- Baron Wratislaw'm hatıraları: 40 

Türkçeye çeviren: Si rena DBmeD 

Harb hazırlıkları 
nağmesinden sonra, şarkının ikinci kıs * 
rnına geçilmişti: Fasla, muvakkaten fasıla verilmişti. 

Yalvardıkça, Çok saygılı bir hükümdar olan 3 ün 
İnad eder· cü Selim, hanende ve sazendelerin, beş 

3 üncü Selim, Şakir beyin bu vakit
siz mülakat talebinden endişe etmekle 
beraber, teiaşsız görünerek sordm 

- Hayrola, Şakir bey. 

- Allah, afiyet ve şevketinizi müz-
dad buyursun, padişahım... İnşallah 
hayırdır. 

Artık Macaristan üzerine bir serer elçimiz efendimizin bu yolda kcndisile 
yapılacağı saklanılmıyor, fakat üç aya bir münakaşaya girişmesine mani idf, 
kadar böyle bir savaşın !ili'm edileceği Bin~naleyh yalnı~ ve serin kan!ılıkla: 
herkes tarafından söyleniyordu. - İki devlet arasındakı mütareke ye. 

İnsaf eyle, on dakika istedikleri gibi istirahat ede 
Artık yeter. bilmeleri için yandaki odalardan biri-
Üzerine, ne çekildi. Misafirlerine, kahveler, şer 
Pek varamam. betler, çubuklar ikram edilmesini em-
Kx:>rkarım ki, retti. 
Kaçar gider. O sırada mabeyinci Muhtar bey pa-
Öpebilsem, dişaha yaklaşarak: 
Sevebilsem. - Şevketli efendimiz! .. Bostancı başı 
Gül yanığı, Şakir bey kulunuz, dışarıda bekliyor· 
Her şeb terdir. Eğer fer.man buyurulursa, hususi bir 
Şarkının, bu ikinci kısmi da bitmiş, mesele arzetrnek istiyor. 

ara nağmesine girilmişti. Dedi. 
Tam o esnada, sofanm kapısında bir 3 üncü Selim, bir an düşündü ... Bos-

gi.i.rültü ve sert seslerle bir konuşma tancıbaşı Şakir bey, son derecede say
lşitildi. gılı bir zat idi. Böyle neşeli ve eğlen. 

Faslın ahengini haleldar eden bu gü- celi zamanlarda hiçbir sebeble kendisi
rUltüye canı sı.kılen sultan Selim, ka- ne hususi maruzatta bulunduğu vaki 
pınıın aralığından gözüne füşen (Baş değildi. Şu halde, Şakir beyin huzura 
kapı gulAmı) na işaret etti. çıkmak istirhamında bulunması, her 

Padişahın, senelerdenberi hususi biz halde mühim bir sebebe müsteniddi. 
metinde bulunan bu sadık haremağası, Padişah, içinde garib bir endişe du-
eHerini önüne kavuşturarak iki bük- yarak: 
lüm bir halde hünkAnn yanına geldi. - Gelsin. 

- Amma halinde bir telaş var. 
- Gerçi, tel~ edilecek cihet vardır. 

Amma, sayei şahanenizde inşallah, 
mündefi olur. 

- TeUış edilecek cihet nedir? 
- Padişahım!. Şimdi Boğazdan gelen 

jki bostancı, oradaki yamaklar arasın
da bazı gfına hareket vukuundan bah
sediyorlar. 

- Ne gibi hareket? 
- Niz:ımı ceclid aleyhinde. 

- O, malum.. zaten cebele güruhu-
nun, nizamı cedid aleyhinde'ki hare -
ketlerini, hergün işite gelmekteyiz. 

- Evet, padişahım... Amma.. bu 
bostancıların rivayetlerine nazaran,· bu 
hareket sairlerine benzemez. 

Selimin vücudü, hafifce titredi. Bo
ğazına bir şey tıkılıyormıış gibi, sesi 
boğularak suaBerine devam etti: 

- Ya?. Demek ki, bir tehlike hisso-
3 üncü Selim, kaşlarını çatarak ga- Dedi. 

yet yavaş bir sesle sordu: Şakir bey, silahlarını dışarıda bıra - lunuyor? 
- o gürültil nedir?·. karak, huzura girdi. Yerlere kadar e. - Henüz, tehlike denilecek derecede 
l3aş kapıgulanu, ayni fısıltı ile cevab ğilerek, mutad olan selam ve ihtiramı bir hal zahir değil ise de, bazı cahil 

verdi: vazifesini ifa ettikten sonra, ellerini yamaklar, tabyalarda birikerek bir kı-
- Efendimiz!. Tanburi !sak kulu- göğsüne kavuşturarak söze ilk defa yam ve isyan hazırlığı görürlermiş. 

nuz~~~ri~~~~p~a=d=i=şa=h=ı=n=~=ş=I=am=a=sı=n=ı=~=k=le=d=i=.============(~=k=ru=s=ı=v=a=r=)= 
lunuz, faslın sonuna kadar beklemesi
ni söyledim. O, daha hAIA ısrar ediyor. 

Bu cevab 3 üncü Selimi o kadar öf
kelendirdi ki, kendini zapte<lemedi. 
Büyük bir hiddet ve gazabla, baş kapı
gulfunının yüzüne baktı. 

- Seni kör fenAh. seni... Sen kim 
oluyorsun da, İsak gibi güzide bir san
at üstadll'll' kapıda beldetiyorsun... Se
lıln gibileri, hergün gemiler dolusu Su. 
dan'dan geliyor. Fakat İsak gibi bir 
san'atkAr, asırlar içinde bile dünyaya 
gelmez ... Var git, elini öp d'e, al getir. 

Diye bağırdı· 
Tanburi İsak, mühim bir mazeret 

dolayısile, bu gece saraya gelirken bi
raz fazlaca gedkmiştl. Ve padişahın 
gazabına uğramaktan korkarak, Ser
dab köşkünün kapısı önünde birkaç sa· 
Zliye içerideıld faslı dinlem~.. kulağına 
gelen nağmelere göre tanburunu akort 
etnı.i§.. sonra, titreye titreye içeri girmek 
istemişti. Fakat o zaman da, karşısına, 
~ş kap~ltrru di.ki'lmlş, aralarıında f ddetli bir mü~aşa zuhur etmişti. 

ak, hüngür hüngür ağlayarak, bu ge. 
~ nıaruz kaldığı talisizliğe 18net okur

en, gürültüyü duyen padişahın baş 
kapıgulimını içeriye çağırması üze -
tine: 

- Eyvah.. artık, mahvoldum. 
Diyerek oraya yığılıvermiş'ti. 
Fakat bir iki saniye so.n.ra, baş kapı-

NAnıı koşup gelerek: 
- Ver, elini öpeyim, İsak ağa .. ku

IUra bakma .. içeri buyur. 
Der demez: 
- Çok şükür, allahım!.. Yeniden, 

Hikaye: Hassasiyet ve alaka 
(Baştarafı 12 nci sayfada; 

Yaşlı kadın ,kaşıannı kaldırarak: 
- Niçin e!endım?. dedi. O şimdi nere

de ise gelir .. 
Saprıkin alaycı bir ei.la ile: 
- Şimdi gelir, dedıniz?. Ya şimdi gt>l

rneyiverirse?. diye söylendi. 
Gerek yaşlı kadın, gerekse genç kız 

heyecanlarını gizliyemediıer. Genç kız 

telaşla: 
- Böyle bir hükümde bulunmanızın 

sebebi ;ne?. diye sordu. 
- Elbette bildij{irıı bir şey var ki böyle 

söylüyorum .. Bitlm şirket boşuna ac.Jam 
göndermez!. 

- Ne şirketi'!. Hangi şirket?. 
- Bizim otohü..s şirketi.. Ben otob!is 

şirketinde çalışıyorum. 

- Otobüs şirketinin bizim Kola ile ... 
Şey, yani Nikolay Andreyeviç iıe ne a
lış verişi var? 

- Aslına bakarsanız benim veyahud 
şirketin, Nik()lay Andreyeviç ile değil 

de, sizinle münaSt!bctımiz olacak •• 
Sapnkinin bu son sözi.eri üzerine yaşlı 

kadın sapsarı kesildi ve koridordaki kol
tuklardan birine yığıldı: 

- Sakın Kolanm başına bir şey gel -
rniş olmasın?. 

Saprıkin omuzlarını silkti; gülümsedi 
ve buz gibi bir ed!l ile: 

- B~ına bir şeyler gelmeseydi benim 
burada ne işim vardı?. Tabii bir şeyler 
olmuş .• Bir kaza geçirmiş .• 

Yaşlı kadın boğı\k boğuk hıçkırmağa 

başladı. Genç kız gözlerini kapadı. Elite 
alnını sildi ve tcKrar sordu 

- Ya elleri?. 
Saprıkin ufak bir tereddüdden s"nr:ı: 
- Elleri mi?. Vallahi doğrusunu ister-

seniz burasını bilinıyorum. Elleri hakkın
da bana hiç bir şey söylemediler .. 

- Acaba yaşar mı dersiniz?. 

Bir defa Sapnkın kafi bir ifad~ ile: 
- Evet, yaşama.;ına yaşar, dedi. Fakat 

hastanede iyi bakılmak şartil.: .. 

- Acaba eve ne zaman gelir?. 
- Her halde bir aydan evvel cnu bek-

lememek gerek •• 

İşte tam bu esnDda merdivenden bir 
takım ayak sesleri duyuldu. Kapıdan, ha
fifçe topallıyarak, baş! sarılı bır deli -
kanlı girdi. Delikanlıyı görür görmez ka
dınların her ikisi de feryadı bastılar: 

- Kola; Koliçka sen yürüyor musun?. 
Halbuki şimdi bıze senin hakkında nt?ler 
söylediler? .• 

* 
Otobüse binen Saprikın, kederli bir e

da ile şoföre derd yanıyordu: 

- İnsan işini gücünü bırakarak, has -
sasiyet ve alakanın bır ifadesi ()larak 

cgeçmiş olsun!.» diye geliyoruz, onlarsa 
bana captal herıfl> diye çıkışıyorlar ... 
Acaba hangimiz aptaiız? .. Ben mi, onlar 
mı?. Böyle ha.ssasıyet ve alaka gösteren 
bir insana hiç cıiptah denir mi? 

Hıristiyanların amansız düşmanı nileştirilınedikçe ve bu mütareke hüküm. 
Sinan paşa da, mührü hümayunu te • ldrine kuvvetle ve hakkaniyetle riayet 
sellüm ederek sadaret makamını işgal edilmedikçe, bizden alınan hisarlar geri 
etmek ve ordu (serdarazam) lığıru verilmedikçe cizyP. -teessürle arzederim 
deruhde eylemek üzere İstanbula da- ki- gönderilmiyecektir. 
vet olunmuştu. Dedi. 

Sinan paşa, büyük bir meş'ale ala - Bu mülakatın $onund:ı konağımıza av-
yile bir gece (sarayı hümayun)a gel - det etmek üzere idik ki, müstakbel fe. 
mişti· Mührü hümayunu aldıktan laketimize a.Iamet teşkil eden küçük bir 
sonra gene muhteşem bir meş'ale ala- hadise ()ldu: Elçinin kır atı bu defa öyle 
yi1e kendi sarayına getirilmişti.O gece huysuzlanmış ve hırçınlaşmıştı ki üzeri· 
şehrin her tarafında sevinç ve Sinan ne binmek istiyeni bır türlü yanına yak· 
paşaya muvaffakiyet temennisi avaze- laştırmıyor, ısırmak. çiftelemek istiyor
leri işitilmiş, birçok evlerden meş'ale-- du. Halbuki bu hayvan evvelce böyle bır 
lerle halkın sokaklara döküldüğü gö. harekette bulunmuş değildi. Binaenaleyh 
rülmüştür. elçi kahyasının atma biner~k konağa 

dönmek mecburiyetinde kaldı. 

* İşte ahvalin bö)le bir renge girdiği za-
manlarda idi ki Moravyalı Herr Karı 
Zahradet7.ky deniz yolile İstanbula gel
rnişiti. Bu zat VPnedikten Kurlüse git· 
miş ve dini ve kudsi bir ziyaretten sonra 
memleketine dönmekte bulunmuştu. An
cak uzun bir denı.t yolculuğu sağlık du
,rumunu bir hayli sarstığı ıçin bir müd -
det bizimle kalmağı münasib ve muvafık 
görmüştü. Tekrar Venediğ? gitmek için 
ikinci bir deniz yolculuğun'l hazı:ı;lanı -
yor ve bu yolda lazım gelen şeylerı te
darik eyliyordu. 

Bu arada -Sinan pa~a sadarete gelmez. 
den önce- kendisinin tehli~esizce Vcne
diğe ulı:ışmasını temin kılacak ()}an (yol 
tezkereleri)ni de a!mıştı. 

İşte bu zatın her şeyi hazırıayıp hare
Jtet etmek istedığı bir gün icli 'ki Sinan 
paşanın gönderdiği bir adam çıka geldi 
ve elçi ef endimizın bir dakika bite fevt 
etmeden derhal pa:ayı görmesi ltızım 
geldiğini ve kendisile gayet ehemmiyetli 
bazı işler üzerinde konuşulacağını bildir
di. 

Binaenaleyh elçimiz, kara atının eğer-
lenip gctirilmcsinı emre.tti, fakat bu at 
bir türlü üzerine b!nilmesine razı 04Jıa.
d1, şahlandı, hırcınlı~ gösterdi. Bunun 
üzerine kır atın e~er!enmcsi kararlaştı. 

Konağa geldiğimız zaman, Sinan paşa
nın emrile, kapılar üzerımize kapanarak 
sıkı sıkıya demir civatalarla bağlandı. 
Bu suretle de İstanbul şeh.:.-ini görmPk 
rnaksadile birkaç hafta bize misafir olan 
biçare Herr Zahradetzky'de bızimle bir
likte Jtapatılmış ve sonradan bizim uğra
dığımız bütün Ieiaketleri, bütün acıhk
ları tatmış oldu. Zıra Türkler kendisinin, 
konağı teiketmesine müsaade etmemiş -
lerdi. 

* O günden itibaren yiyecek, iç:ecek ve 
sair tayinimiz de azaltılmıştı. O kadar ki 
elçimiz, paşaya bir çavuş gördererek 
kendi parasile erzak mübayeası için h<!l' 

gün bir adamımızın çarşıya çıkmasına 

izin verilmesini dilemek mecburiyetinde 
kaldı. Bu dilek is'af edildi, hcrgün m.ıt .. 
fak katibinin -bir yeniÇ<?r& neferı refaka .. 
tinde- yalnız çarşıya. giderek müb:ıyeatta 
bulunmasına müsaade olundu. Ayni za
manda katibin, herhangı bır hıristıyanla 
konuşmasına, onlara yazılı herhangi bir. 
şey vermesine meydan bırakılmaması i
çin yeniçeriye de sıkı emirler verilmişti. 
İşte böylece konağımızda hapsedilmiş 
bulunuyorduk. 

(Arkası var) .............................................................. 
Paşa nezdine gitmek üzere hazırlandı

ğımız zaman Herr Zahradetzky de elçi 

efendimize refakat etmeği ve son defa e· d ki u IDk 
olarak bir hizmetie daha bulunmağı -ırzu ır o orun g n 
etmişti. ti d 

Elçimiz; Sinan paşa !le karşılaşınca ilk no arın an 
iş olar4lk .kendisinı sadrazamlık makamı- l================.I 
na şeref verdiğinden dolayı kutluladı, R!lşlllzm = 
kendisine bu işde muvaffaklyetle: dili- "Çocuklarda kemik 
yer.ek terfiinden pek memnun olduğunu 
bildirdi. Sinan bu kntlulamıya gülerek: Hafi la lığı 

- Fakat sen buna pek mi memnun ol- Çocuklarda .Raştt.ıznı. denilen kemik 
dun?. Hayır hayır olmamalısın! Çünkü hastalığı altı aydan 1kl yaşına kadar en 
ben .sana ve bütün gavurlara zararlı tehlikeli bir devre addedilir. Şüphesiz 
olacak bir adamım, faydalı değil! dedi. iyi bakılmıyan her çocuğa RaşltJznı has 

talığı geleblllr. Fakat en ziyade dört a -
t<?kdir ve huşunet ifade eder bir tavırla yına kadar ana sütü emmemiş olan 
(cizye)nin ihala ned~n gönderilmemiş bu- bebeklerde bu hastalığa 1stldad çoktur. 
lunduğunu sordu ve bunun için ge::-ek Ana sütü çocuklara çok muka.vemet Te-
kendisinin ve gerek maiyetinin boyun • riyor. Esasen kemik hastalığı çocuğun 
ları mevzuubahs oJ.ıcağını ilave etti. kMi derecede ka.L!yom ve diğer emlAhı 

mndeniyeyi kA.fi derecede alamadığına 
Paşanın haşin tavrına, acı sözl-:?rıne ve vücudünde tesbit edemedl~ne del~ -

rağmen, elçi efendim'Z, cesaretle cevab ıet eder. Eğer çıocu~ aldığı gıdalar me-
dilnyaya geldim. 

~Yerek, hemen tanburunu kaptı. 
ta 'kapıslıl'.ldan içeri girdi. Derhal o. 
t~a Yere kapanarak ilç defa yer öp.. 
liik ten sonra, diıılerlnin üzerinde sü
danlene sürilk1ene, .arkadşları tarafın
ı . boş bırakllmış olan. kendi yerine 

Her iki kadın da yüksek perdeden bir 
feryad kopardılar .. Sonra genci sordu: 

- Sağ mı?. Yaşıyor mu?. 
vererek ccizye>nin gecikmesinin başlıca yanında bu emllhı madeniye eksik 1se 

.. ........................................................ _.. sebebi Tü:ııkler olrluğunu, çünkü onla • veyahud bunların lAyıklle temessllliln11 
ı Ih" ıh1·1 t i d t.eınln eden Titaminlerden mahrumlyeı 

9Çtı. Ve fasla iştirak etti. 

ta~' ikinci ara na~esi de bitmiş .. 
B· ın 3 üncü parçasına geçilmişti. 
ır tenhada 

\'arı bulsam 
Cevre aebeb, 
:tiedJr sorsam 
Oynayarak 
lısuı ile, 
Gerdanından 
Buae alsam 

ta Şark.mm so~ nakaratı da, Kömürcü 
1tı ~ ile $eltlev Nedlm'in bol Ahenkli 

'Irak -V. ıaksan sadalarile hitama er-

SaprıJdn istihfafla: 

- Sağ. Sağ ()lmamna sağ •• Fakat sağ 
olmasından ne çıkar?. 

- Aman Yarabbi!. Ona ne olmuş?. A
caba esaslı bir sakatlık mı geçirmiş? 

Saprıkin, üçüncü defa olarak gülilm
sedi. Fakat bu son gülilşünde açık bir is
tihza vardı: 

- Ne sandınız ya?. İns:m bir otobü -
sün altına girerse sapasağlam kurtulma
sına imkan var mıdır?. Bizim şirkette 

şimdiye kadar böyle bir hadis~ kaydedil
memiştir. 

- Çabuk söyleyiniz rica eperim, ne 
gibi sakatlıkları var?. Başı sağlam mı?. 

- Sağlam. Maamaf ih başında da be -
reler var. 

- Ya ayakları!. 
- Ayaklar, tabit, kırılC. 

r ' rın daha evve su ll a. e m ş 01 ukla- varsa o zaman tabll kemiklerin li;lnt 

Nöbetçi. eczanela rını ispat ederek: kemiği sert bir hale koyacak olan em -r - Bizden alınanların geri verilmesine lA.hı madeniye bllhaaaa kalsJ"Om ve fos-
-····-- irade buyurun ve ilci devlet arasmdaki tor Ufl derecede tavazzuh edememiş isi 

Bu rece nöbetçi olan eczaneıer tan -lardır: mütarekenin devamını temin edm. o o zaman kemikler yum~ak kalır ve blt-
İstanbul clhetindekiler: vakit göreceksiniz ki senelik cizye geçı"lt- tabi vücudün .slkleti lle elrllmele başlar, 

bu efrUlkler gerek amudu fıkarlde ve 
Şehzadebaşmda: (Asaf), Emlnönünde: ~en gelmiş bulunacaktır. gerekse diğer kemlklerde meydana gel-

( Necatı Ahmed>, Aksarayda: (Şeref), Dedi, Sinan da bu sözlere, daha büyük dlli vakit artık viicudün kanburluğu ve 
Alemdarda: (Abdülkadir)• Beyazıdda: bir hiddet ve şiddetle: dlter sut tekilleri intaç eder. Kafa el -
<Cemil), Fatihte: (Vltall), Bakırköyün- rlllr, bü..nr, gayrimuntazam blr hal aıır-
de· (Merkez) Eyübde· (ıArlf Be .. ) - Siz de, Macaristanda milletiniz ta- J" · ' · w•r · lar. Artık çocuk ytirüye~z. Dört bef 
~yotıu clhetlndekller: rafından kesilen bunca yiğitleri ve hele yaO}anna kadar daha ziyade mUddM 
I.stlklA.l caddesinde: <Galatasaray, Oa- onların arasında bulunan ve bütün ga. yerlerde sürünür. Yt\rüdülü vakit blle 

nh>, Kurtuluşta: <K~rtuıuş), Maçka.da: vurlara bedel olan bir kahramanı geri vücud ve lakelet fena teklller1n1 atmış -
~~~~~~· Oalatada: (Iklyol), Beşlkt.aşta: verin bakalım?., tır. Raşıtızın neden llerl gelir ve nasıl 

Botazlçi, Kadıköy Te Adalardakiler: Diye, cevab verdi ve daha birçok teh- tedır.vt edilir? Bunu yarın izah edecetıa. 
Kadıköyünde: (Sıhhat, Rifat), üstü- did'kh cümleler mırıldandı; gazabından on&b 1at11en on,ueuıarmwı P°"9 

darda: <ittlhad), Sanyerde: <Nuri), A- rengi 'bembeyaz kesilmişti. Böylece bize P\llU 10U&malannı rtca edlJ1m. Ab1 at• 
dalarda: (Şinasi Rıza). karşı kötü niyetlerini izhar etmiş olu • cl1rM iltetlert muk&beluı. nıMWr. 

yordu. Sinanm fena halde kızmış olmam ~ ...... _____________ ,. 
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Bu hafta gapılacak 
~ ı Bursavı ifti uun idare eden e Bıva 

POskOlsOz lsmailin ~maceralan ' 

güreş müsabakaları Yamn: Ziya Şakir 

Püskülsüzle bir miilikat Tekirdağlı Hüseyin "Mehmed Arif " is mile tanınan 
Devriyeleri hazırladıktan sonra, doğ J Bulgar Bankof'la, Manisalı Halil de Dimitri lskoviç 

ruca polis dairesine gittim. Polis Mü- • • y 1 1 b 
dürü Fikri bey ( ı) ile temas ettim ... ısımli ugos avya ı ir pehlivanla karşılaşıyor 
Bu geoeden itibaren açıfacak olan mü- Üç hafta evvel :fasıla verilmiş olan' 
cadelede polis kuvvet1erile blrleşesıek- serbest güreş müsabakaları bu Pazar 
tik Ve şiddetle harekete geçtik. Taksim stadında yeniden başhyacak. . ~ 

PÜSKÜLSÜZ İSMAİL, EVİMİ Pıehlivanlarmı.ız müteaddid müsa • 
NASIL BASTI?.. bakalar yapmak üzere şehmıize Fran 

İlk hamlede, muvaffakiyet başladı. sadan Piyer Koru;tans, Yugoslavyadan 
En azılı şerirlerden bir kısmı, derhal · Dimitri İskoviç ve Mehmed Arif na -
yakalandı. ~le geçmiyenler de, şuraya mile Avrupada dola§an maruf Bulgar 
buraya kaçtı. pehlivanlarından Todor Bankof gel. 

Benim eski istihbarat şebekesi, tek- 1 miştir. 
ı-ar faaliyete geçmişti. Art.ık mahalle Hatırlarda olduğu üzettt geçen se • 
aralarında gizlenmek ve umumhaneler- ne Parise giden ba§pehlivan Tekirdağ. 
de patronların ve sermnye kadınların lı Hüseyin, Bulgar Todor Bankof ile 
hima~si altında eğlencıelere devam karşılaşmış ve Çetin bir çarpışmadan 
etmek, mümkünsüz bir hale gelmişti. sonra Bulgan tuşla mağl(ib etmişti. 

İtiraf ederim ki bu bedbaht ve sefil Bu hafta yapılacak olan serbest gü-
insanlara karşı pek şedid davranıyor- reşlerin en cazibi hiç şüphe yok ki 
duk. Yaphğımız sık sık baslanlarla, Misafirlerle vali arasında müzakere, j varunı alacaksınız. Ve polis ida.resile Bulgar Todor Bankof ile Tekirdağlı 
onları kazançlarından mahrum bıra- gece yarısından sonraya ve ertesi gün müştereken çal-ışacaksınız Nokta ku. HüSeyin arasındaki kar~a olacak 
kıyorduk. de saat ondan, on 1.k:iye kadar devam mandanına da, ayrıca tahrirl emir ve. tır· 

Kış. bütün şiddelile hüküm sürüyor- etti. rilmiştir. Birbirlerinin kuvvetlerini ve oyun-
du. Püskülsüz İsmail, meydanda gö- VaH, nokta kumandarundıtn şikayet Dedi. r larmı tamyan iki pehlivan arasındaki 
rünmüyordu. etmiş: Bu emir, beni pek memnun etti. müsabaka bir intikam maçı mahiye • . " 

Bir aralık onun İnegöl tarafında bir - inzıbat işleri, çok yolunda gidi- Ayni zaman-$, bütün arkadaşlarımızı tini arzetmektedir. cMehmed Anf~ adile gurqen. BıılgllT' 
köye çekildiğini işittik. Gene bu ara- yordu. Fakat bu :zat geldikten sonra, da son dereoede sevindirdi. Bulgar pehlivanı 11 o kilo olup 32 pehlivanı Bankof 
da, Keşiş dağındaki mağaralardan bi. bozuldu. Elde, az ~k bir inzibat kuv- Pol~ idaresi'le zaten aramızda iyi bir yaşındadır. Karadağlı Dimitri İskoviç fuar. maçla~ına A istediği gibi bir takım-
rine iltica ettiğini istihbar ettik. veti var. Eğer bunlar, polis idaresi ile ahenk ve tesanüd vardı. Bu emir üzeri. ise, Türkiye ağır sıklet ikincisi Mani _ la ~tmek ımkanını bulamamıştır. 

Vazifemiz, şehir dahiline mUnhasır sıkı bir irtibat tesia ederlerse, hiçbir ne büsbütün arttı~ Artık, şehrin emni- salı Halil ile karşılaşacaktır. Manisalı ~un gazet.eler* v8.ki olan reb~~ 
olduğu için bu rivayetlerin hiç birine korku kalmaz. yet ve asayişini tehdid edenlere karşı, Ham, istikbali parlak olan bir güreş - ragmen İzmır maçlarına davet edılen 
ehemmiyet vermiyorduk. Yalnız, bü. Demiş. yeniden amansız hücumlar başladı· çidir. Yugoslav ile yapacağı maça ala- ?yuncuların birv ~ı~m. iştirakine 
tün kuvvetimizle, onun şehre girip çık Öğleye doğru, nokta kumandanı be. * kadarlar büyük bir ehemmiyet ver • ımk§.n olamıyacagı ıçındır kı, bu sene 
ma.;;ına mani olmak için, azamı gay • de1ediye daires1nıe ~i. Gene, Püskill.süz İsmailden nrt1k bahsedfl. mektedirler. de İstanbul muhtelit! arzu edilen kuv-
ret g6steriyorduk. mahreme bir müzakere cereyan etti. miyordu. Umumhanelere gelip gittiği Fransız pe'hYvanlannd:an Piyer vette ~ir takım olarak teşkil edilemi. * Kumandan odadan çıktığı zaman, e - de duyulmuyordu. Konstans'ın MülAyim veyahud da Sın- yeoektır· 

Bu sı.rada bizim mahud Bombacı peyoe hırpalanmış bir vaziyette idi. ..A;:ni zamanda loş, bütün ş1<ldet1lı dırgılı Şerif ile karşılaşması için ya- T~ım teşkfü ~üşki.llatı kar.şıs~a 
Habib tebdilhava tezkeresile Bursaya Hatt! bana: hukumferma oluyordu. pılan konuşmalar henüz bitmemiştir. 15 gunde yapılabıleoek azami beş ıd-
gelmişti· Ve birkaç kere de benimle te- _ Misafirler gidiyorlar. Çabuk, oto- Bu esnada • o devrin modası olan - Şehrimizde bulunan üç yabancı manla da forma girilemiyecek, mevs1-
mas etmişti. ınabillerini g<?tirt. (Uyuz) dan şiddetle muztarfbdim. E - pehlivanın iştirakile tertib edilen gil- min bu cidden al.9.ka uyandırıcı oyun-

Her temasında, Pfi.skülsilz fsmailden Dediği zaman, sesi pek ti.şikar bir su- saslı bir tedaviye vakit ve imkan olma. reş müsabakaları bu haftanın en sa • ları1, pek tabiidir ki sönilk ve o nisbet. 
ı.ahsediyor. Fakat, ihtiyatlı bir lisan rette titremekte idi. , dığı için bu müstekreh il'let vücudü- vılı spor günlerinden birini temin et- te durgun geçmiş olacaktır. 
kullanarak: B d .1 üf tt' . . mil sarmıştı- Artık sılo elbise giyip so. ~iş olacaktır Ömer Besim . . u sıra a rnenzı · m e ış muavını • . · G 1 · 

- Kendısınin nerede olduğunu bilen ve ihraç kumandanı Mehmed Ali bey kaga çıkmama ımkAn kalmamıştı. • t b 1 F 1 a atasaraym kongresı 
p:ık. Fakat, muhakkak olan bir şey beni ğ --'- . Doktorlar, }liç 01ma1.sa birkaç gün IS an Ü Ucr maç arına gerı· kal~I ça ırwCSA, aynen şu emn ver. ,.J k 1 ..... .. 1\ . 1 rdi u 
tarsa, mutlaka perişan bir haldedir. di. (l) ıevue ~mama tuzum gos '?rm!ş e · f b• k d 
Bu kışta, kıyamette, dağlarda barın. Nokta b t kaim kl be Ve benı adeta, ev halkından bı'le tec- gene Z8 JI lf 8 ro Galatasaray klübünün fevkalade 
mak kolay mı?.. b - ·~ ~::er .. ~ i ~ ~ _:a· rid etmışlıerdl. •

1 
. . k ? kongresi dün Bebekte denizcilik şu • 

Diyordu. ' d: i~~:~~ e~:z K~~daruug~~~ ~Bir gece yattığun odanın kapısı te. 1 8 mı gırece , besinde yapılacaktı. . 
Aklımda kaldığına göre, birkaç gün (M ) laşlı teIAşlı vurludu. KaJ.ktım, açtım. . . .. . . :akat kongrede cksenyet bulunma. 

sonra Habib de ortadan kayboldu· Ve Ve derhal şu şözlerle karşılaştım: . Izmır Fuarı munasebetıle ~ertıb e • dıgından toplanılamadı. 
onun da Püskülsüz İsmail'e iltihak lec:le !:~:~· ::~t:~~k;~:::~:re~t~~ - Birisi ~ni görmek istiyor. ~en, İstanbul, Anka~~ İzmır muhte- Fevkalade kongre 26 Ağustos Cu • 

tt
·-· d l:d _Kim? lit takınılan arasındaki futbol turnu - martesi gününe kalmıştır. 

e ıgı uyu u. yomınun yanındaki töşktinde ftamet et - ası iki hafta sonra İzmirde yapılacak • --·····---··············-··:··········· .. ·····-·-* mektedfr. (Arkası var) lır. Adapazarı ıandarma 

FE:~Ef~~i~JlifE ~ ~ 2g~:§.~:~~ Eskk~:e~~~:~~tti 
zil müfettiş muavini ve Bandırma ih- ı 2 s ' ı; t 7 s 9 ıo Ankara Radyosu va olmaktan uzak kalmaktadır. 
raç kumandanı erkAnı hatb binba - Bu mevsim Mifil küıne maçlarının 
şısı ('!ehmed Ali bey) di. 1 G DALGA UZUNLUÖU henüz neticesi alınmamış olduğu bir 

Bu iki zat, orduya aid ~leler hak- 2 u148 m. 182 Kes. 120 Kw. sırada ve Futbol Federasyonunun bir 
kında Vali İsmail Hakkı bey ile mah. 8 .A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. JO ıtw. müddet için her tarafta futbol faali • 
rem bir müı.akere için gelmişleı;di. 4 .A.P. 11,70 m. 9485 Kc.'.:. 20 Kw. yetini yasak ettiği bir zamanda fuar 

Bu müzakerenin iki mad~ mü- rı kupası maçlarını hesablam~ ve bu i. · 
himdi. Biri, ordunun iaşe nınddeleri- 6 ÇARŞAl\mA ısısı939 şin nasıl halledileceğini bir türlü an • 

nin, vilayet haricine ÇlkarılmasL. d1 • 
1 

l2.30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. Iamamıştık. 
ğeri de asker kaçaklan meselesi idi. lS: Memleket saat Ayan, ajans ve meteoro- Kolayca tahmin ediidiği wçhile fuar 

8 loJI haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Ka.rışık 
Asker kaçaklarını.n, şehrin asayişini program _ Pl.) 19: Program. 19.os: Müzlt maçları hakkındaki karar, daha evvel· 

ihlfü ettikleri Bandırmaya o kadar mfi- 9 rnaflf müzik _ PU 19.so: Türk mllziğl (Fa- den ınıntakalann müracaatine rağmen 
balagalı bir şekilde aksetmiş ki. o ge. 10 sıı heyet!.> 20.15: Konuşma . 20.30: Memıe - tarihi tesbit edHmernişti. Bu tarih iki 
oe belediye dairesinde yatacak olan mi SOLDA..~ SAÖA n YUKARDAN AŞAt.TI: ket saat ayan, aJnm ve meteoroloji haber - gün evvel Anadolu Ajansı vasıtast.le 
safirler, kendilerin.} adeta, emniyet lerl. 20.50: Türk milziğl: 1 - Alt ata - Şeh- federasyonun bir tebliği n~ meydana 

ı - Zehir veren. 
içinde görememektelerdi. 2 _ Bulb halden ma:rt hale geçme. naz P~revl. ı - Şemsettin Ziya - Hicaz ~r- çıkmış oldu. Adapazarı (Hususi) - Jandarma ku-

- Meselenin asıl garib cfhetf şurasıdır 3 _Ya hep ya o - n~ .&.syada bir ne- kı; An.ılsm yar lle. 3 - Lemi - Bka• şarkı: Uzun bir futbol mevsiminden sonra mandan.muz yü.r.bqı U:maıı Hakkı A~ 
ki, ~in emniyet ve inzıbatne alAka- hlr. Sorulmaaın b&n"a yelshn. 4 - 8uıfı1 Ziya - bir müddet istirahate çekilen takım • kan Eskifeh.ir jandarma balük ikumm • 
nuzın ohnadlğmdan bahseden nokta 4 - İşaret - Arada aırada. Hlcaz §arıo: Dun gece yeslle. 5 - ......... - ıanmızın, 15 gün içinde derhal top • danlığına tayin edilınif, yeni vuüesin• 
kumandanı beni çağınmş: 1 - Arkada.şbk. Kemen~ taksimi 8 - R1fa.t bey - Hlcaı ,ar lanıp, tiç gün üstüste bir takım sıkı gitmi§tir. Raim kunandanı istasyonda 

- Aman oğlum! Şunfi.ar burada iken ı - Derplf etmek - Kı_;jıiı yağ"' la: Nlçln bülbill 1lgan eyler. 'l - ŞUkril - maçlar yapabilmesi için iki ayaklan - dost.lan tarafından uğurlanırken göster-
başım,ıza bir iş çıkmasın. Belediye da- 7 - Erat - ~·ın zıddı. Hicaz f&I'kı: Bir batışta beni meatetti. 8 - nın nasıl bir pabuça girdiğini izaha mektedir. 
iresinde tertibat al. Sen de oradan ay. 8 - Lahza - İnsanlann yaptıkları boğaz .......... - Halk türkilsü - Bülbül ne gezersin l" b'l ktuı --------

M d d .. . · uzum ı e yo sanının. O 
rılına. • - es u . 9 - ......... - Halk turkilsü: Ikl karpuz. lO - İzmir fuar maçlarının ııcıagıv yuka.n rgUp Kızılay cemiyetinin 

10 - İstifham nidası - Kiraya verilecek. . ........ - Oyun ha.vası. 21.30: Hattaıık pom b. , h li d 1-~- be . U · 
Diye, emir vermişti· Geçen bulmacanın ha.lltıcl.llm1ş şddl. k11tusu. 21.45: Neşeli plA.klar - R. 11..50: Mtl- ır anane 8 n e seneft:ı'-=n n oy- m S8m8r8SI 
O gece, en güvendiğim arkadaşlar- BOLDAN SAÖA: zlt (Opera aryaıan - Pl.) 22: Mfizlk cxöçtıt na!1~~. o~du!1 gözönünde tutulma- ürg:Jp (Husus1) - Ürgüp Kızılay ce-

dan beş nef~i. belediye dairesinin alt ı _ Bir içim su. Orkestra _ Şet: Neclb Aşlwı.) ı - Mlcheli - ~gı lçın. ıki gun ~vvel yapılan tebli • miyeti Ayvalı köyil felAketzedelenne yar-
salonuna yerleştirdim. Diğerlerini. da 2 _ işaret _ ot. Çardaş No. 2. 2 - Keler Bela - Ren nehri gın beklenen bır .emrivtıdv ohnakla dım yapılmak üzere tertib ettiği milsa -
frenin etrafında devriye gezdirdim. 3 - Raknc - Adam. kıyılannda. 3 - Borodln - İk1n.c1 kuvarte - beraber, ne kadar ilzilcü oldugunu tak- mereyi belediye gazinosunda vermfşttr. 
Kendim de, yukanki salonda, merdive- 4 - Ark - Makale. tin Notturnosu. 4 - Mldhell - Qocut oyun - dir etmek gilç değildir. Müsamereye kazanın biltün memur ~· 
nin başında, bir koltuğun üzerinde, e- e - Arena - An. lan. 5 - Otfenbaclı - Musette 017 et. asır !u~bol .mevsiminin hemen hiç de halkı ailclerile i§tirak etmişlerdir. Bu a· 
limde bir tüfek olarak geceyi öylece 8 - Tam - Kalın. dans ha.Talan.) 8 - Kart Xomzak _ Viya _ müs~~d ?,ir zamanına tesadüt etmeme- rada cemiyet tarafından Ebedl Şef At•-
geçirdim. '1 - Ek - B. - L. - T. nada gece .. 23: Son ajana haberleri, ziraat si, husnuni~Ue yapılan bu turnuva. tü.rkiln ya.ğlıboya fotoğrafları müzayede-

8 - 81nirll - za. esham, tah..Ult, tamblYo - nukut borsaa~ nın arzu edildiği kadar cazlb olma - ye çikanlmıştır. Müzayedeye bütan bal): 
(1) İı:ihisarlar İdaresinde mtttM.tf§I umu- 8 - İdame - Kan. Cflat.) 23.20: Müzik (Cad>and - Pl.) masına sebeb olmaktadır. fıtirak etmi§, Urgüplil Said Dayı 84 I!r9 

m!. ıo - Kez.an - SW.. 23.55 - M: Yarınki program. İlstanbul mıntakasl sena'ıerooriberl elli kurut ile fotoğrafı satın almıştır. 



Fotoğraf tahlilleri 

Ev kadım vasıflarım muhafaza ı 
eden bir tip 

Aklına geldiği gibi hareket 
eden bir tip 

Fatihten Fat• 
ma, karakterini 

•oruyor: 
Ev hizmetlerin· 

de muvaffak olr. 
bilir. Eğlenceden 
geri kalmak ve 
:muhite yabancı 

bulunmak ta iste· 
lnez. Çabuk alınır 
ve kırılır. Güler 

1stanbıı.lda, N ()o 

fi A11tekin, fotog-
rafınıft tahlilin\ • 
uti11or: 

Bir 11 üzerinde 
birkaç türlü dü· 
şünmez. Aklına 

geldiği gibi hare
ketle olduğu gib1 
görünüp hislerin\ 
çabuk belli eder. 

.~ 

Yüz gösteren arkadaılarını karşı sam.imt 
davl"anabilir. 

İyi sözle başkalarının hizmetlerine 
dımda bulunur. 

* * Gösteriş vapm--yan bir Dayan Hürriyetini fazla seven bir tip 
İstanbuldan Zelı 

ta }lkm, karaktc. 
rini soruyor: 

Arkada:;.lan hak· 
kında samimi dav· 
ranır. Gönül ışle• 

rinde hayale sap 
ınaz. Kendini gös
terıci hareketleri 
ihnıaı eder. Ev iş· 
lerinde becıerikll 
olmağa çalışır. 

Osmancıktan 

Sırrı Çağlar, ka
rakterini sOTuyor: 

Kayıdlara bağ· 

lanmkatan, devam 
lı b?r iş tutmak
tan sıkılır. Kilç:ik 
sebeblerle çabuk 
gülüp bıkabilir. 

İntizam kayıdlari
le yorulmak iste-
mez. 

* * 
Zeki ve atik bir genç Tok gözlü bir genç 

Kambükten ts. 1stnnbu.1dan F<'t 
mail Akartürk, ka hi Aslan, karakte-
T'a1cterini soruya"': rini soruyor: 

Eline, ayağına Görgülü bir mu-
9abuk hareketleri · hittc yetiştiğini i-
~rülür. Sokulur fade eden tokgöz-
ve her şeyi vak· lü halleri vardır. 
tinden evvel an- Yorulmak ve bir 
~arrıa~.a çalışır. Bir 1 iş üzerine düşmek 
lŞde onayak olucu istemez. YaratıCJ 
Va' • 

ilan ı·arifemiz 
Tek slltun aanttmı ·············-··········· 

Birinci .dile 400 lıımıı 
ikinci sahile 250 • 
Oçiincü aalaile 200 • 
Dördüncü aahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıracd• 
ıar aynca tenzilltlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve ~yrek sayfa ilanlar için ayn 
bir tarife derpiş edilm;şttr, 

Son Posta'nın ticari ilinlanna 

aid işler için fU adrese müracaaı 
edilmelidir: 

tılncılık KoOekttf •ll't•U 
&alıramanzade llaa 

Ankua caddeal 

Devlet Denizyolları 

MüdürlüGU 
işletmesi 
lllnları 

Umum 

iLAVE IZMIR SÜR'AT POSTASI 
İzmir Fuarı münasebetı!e (Cümhuriyet) vapuru ilave sürat postası olarak 11 

Ağustos Cuma günü saat 10 da Gal3ta rıhtımından doğru İzmirc kalkacaktır. 
İzmire 19 Ağustos Cumartesi saat 11 de varacak bu gemi lzınirden 21 Ağustos 

Pazartesi saat 16 da hareketlt 22 Ağustos Salı saat 17 de İstanbula dönecektir. 
Not: Fuar için a!ınacak kamara ve güverte gidiş - dönüş bileUerinde yüzde eilt 

tenzilat yapılır. (6336) ..... 
IZMIR SÜRAT POST ASI 

İstan ıruıcıan 20 A~nstro Pazar günü kalkması icab eden lzmır sürat postam. 
İzmir Entemasyonal Fuarının açılış measiminde bulunmak istiyenlerın bu me • 
rasime yetişmelerini teminen yalnız bu haftaya mahsus olmak üzere 19 Ağusto9 
Cumartesi günü saat 11 -le kalkacaktır. (6239). 

iLAVE BANDIRMA SORA T POST ASI 
İzmir Fuan münaseb~tile 15 A~ustos tarihinden 26 Eyifıl tarihine l.:lar İa

tc.nbuldan Salı günleri 8,15 de Bandırma hattına birer ilave sürat postası .kaldf· 

İstanbul İkinci İflas Memurluğun • rılacaktır. (6238) 

dan: 
is•anbulda Limon iskelesindeki yazıhane· 

!erinde unculu'kla iştigal eden Nea.polldakl 
blrnderler şirket.ne şerik Yorgo ve Vaslllki
nln lflası 10-8-939 tarihinde açılıp tasfiye
nin adi şeltllde ya.pılm:uıına tarar verUmlş 
olduğundan: 

ı - Milfllste alacağı olanlarla istihkak 
iddiasında buluna.nlann alaoaltlarf nı ve 
lstlhkatlarını lllndan bir ay içinde İstan
bul 2 ncl lflA.s dalrM!ne gelerek kaydettir -
mclerl ve delillerini sened ve defter hültlsa-
lan, a.!ıl veya mwıaddak aureUerlnl tevdi 
eylemeleri. 

2 - H!lUına hareket cezai mes'ullyetl 
mlis!elzlm olmak üzere milntsın borçluları

nın ayni müddet içinde kendilerini ve borç
larını bildirmeleri. 

Dörtyol Belediye Reisliğinden: 
l/Ağustos/1939 Satı günü saat 10 da kapalı zarfla ihale erlileceğini il~n ettili .. 

miz c27961,70> lirn keşif bedelli Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı için vuku 
bulan teklif haddi 18.yıkında görJlmediğinden 1/Ağusto.s/1939 tarihinden itıba .. 
ren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1 - Evvelce yapılmış olan daire §al'tnamesindeki tediye şartlarından müte .. 
ahhid lehine olarak geniş tadilat yapılmıştır. 

2 - Pazarlık Dörtyol Belediye Encjmeni tarafından Belediye dairesinde ya. 
pılacaktır. 

3 - Talihler ilk teminat ve istenilen vesaikle birlikte Encümene müracaaf 
etmelidir. 

4 - Talibler proje, keşi!name, fenni ve daire şartnamesinı Belediye Yazı İşleri 
Bürosunda görebilirler ve taleb vukuunda daire şartname slll'eti posta ıle gönde-
rilir. c30> K. pul göndermeleri şarttır. c6328> . 

3 - Müfl~ln mallarını her ne ~~Ua o - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
lursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak 
şartlle bunları ayni müddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak -
bul mazeretleri bulunmadıkça cezat mes'u
llyete uğrıyn.cakları ve rüçhan haklarından 
mahrum kalacakları. 

4 - 23-8-939 tarihine rnüsadlf Çarşamba 

{günü saat 11 de alacaklıların llt lçtlınaa 
gelmeleri ve mfitlllıle müşterek borçlu olan-

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idarasi il~l11arı 

Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 Kg. muhtelü cins rnotör yağı 
25/9/1939 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 1dare 
binasında satın aiınacakt1r. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1277.25 liralık muvakltat temina"" ile kanunun tayln 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reislllbıe 
vermeleri IBzımdır. 

. Iar ve borcunu tetet'fül eden sair ldrruıele-
kaıdelere rln toplanmada bulunmağa hakları olduğu 

zıyetlerı goru- olmaktan ziyade 
liirse de tehlike ve zararlara pek yanaş- bildiği ve gördüğ(l usul ve Şartnameler parMız o~arak Ankarada Malzeme dairesinden, HaydarpafC1da 

il'ıaz. Neş'esini muhafaza etmek ister. bağlanır. 

* * Uslu ve zeki bir çocuk 
Eski§ehiTden. lh. • 

Tutul n yol rruvaffakiyete gider 
•an Giirgey, ka· 
T'akıerini sanıyor: 

Emsali arasınd3 
•kıllı ve zeki hal. 
lerne göze çarpa
ll>Uir. Menfaatle
rJnc aid nasihatle. 
li. kabul eder. Yu. 
ınuşa,k başlı dav~ 
ranır. 

* Hayatı olduğu gibi kabul etmek 
isteyen bir tip 

Ankaradan Ô· 
?tıer, karakterin.i 
IOruyor· 

liayat . kaidele. 
tine uymağa çalı· 
'1r. Çabuk kız· 
~ Menfaatle· 

ndeıı lkolaylıkla 
~et'a.gat edemez. 
a.tarladığı i§i so .. 

~.erdinneğe ça. 

* 
Omid ve cesaretini muhafaza 

etmek isUyen bir tip 
l<cıyserlden Rı. 

2Q Cençer, kaTak• 
&etini IOTUtJOT: 

Asri cweyanla. 
ra u'"""' ~ ,_ .. 

J ••&(l.l\. ve mum 
~n olduğu kadu 

Yattan fayda· 

b
lanrnak çarelerine 
~ Ze • ~urmak ister, 
Vkınde intizam 

~ selamet vardır. 
1 .rtib ve usule riayetkArdır. Menfaat
;ını feda etmekte ihmalci değildir • 
••• :ndint az .kusurlu ~rnıüş olabilir. ......................................................... 

Balıkesir elektriği 
hi~a~kesir (Hwrnsi) - Balikesir elek
~e Şırketi Ağusto~tan itibaren belediye
trı~ bulunmaktadır. Belediye, e!ek
hnt santralının 71. 739 liralık mülhak 
len Çe ile idare edilmesini kabul etmiş, 
~~e 48 kilovat cereyan sar!ı mecburi-

hldınnıştır. 

ı~::ınbuldan Fik 

ret Yalçm muvaf· 

fak o'up olamıya

cağını soruyor: 

Tutulan yol mu 

vaffakiyet yolu 

dur. Jcablara uy

dukça şüphelere 

yer yoktur. 

* idari mesleklerden birinde 
muvaffak olabilir 

Edinıeder~ M 

G., hangi ·meslek· 

te muvaffak ola

cağını soruyor: 

Daha ziyade i· 

dari mesleklerden 

birinde muvaffak 

olabilir. 

* Muayyen bir hedefe 
yurumssini bilen bir genç 
Doğazlıyandan ,..,,.,-~ 

Azmi Yürük, ka 
rl\kt'erini soruyogo: 

Laübali hare-
ketleri gör.ilmez. 
Herkese sokulınaa 
ve yalpaklık yaJ>4 
ınaz. Menfaatler 
ne aid muayyen 
bir hedef üzcrind~ 
yürür ve menfa· 
atlerinden feragat ~emez. 

Son Posta 
f oto,raf tahlili kuponu 

tıim • 
Adrea 

• • • • • • • 
• • • • • • ____...-----....-----_........_ ____ __ 
DİK.KAT 

Fotoıraf ıabllll lçln bu tuponlard&D 
ı:. adedlnin ıönderllmeal prttır. 

llA.n olunur. (19866} Tesellüm ve Sevk Şef!i.ğinaen dağıtlacaktır. (6066) 

BUGÔN 
KUM6AllASINA 
PAll4ATAN 
~OCOKEL 

., 

.YAWN 
ÇEi( DEf.TEll(NE 

iMZA ATAN 

r>OY6K'
4

EL 
OLACAK TIR 

T0RJ5(Y 
1$ 

f>ANKASI 
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Kan, Kuvvet, 

SON POSTA 

TIRAŞ BIÇAGI 
En mükemmel ve en ucuz tıraş 

hı çağıdır. Bir adedi 25 defa 
braş eder. 10 adedi 15 kuruş 

H A 
TIRAŞ BIÇAGI 

bir adedi huzur ve rahatla 
100 defa hraş eder 

10 adedi 95 lıuruıtuı 

Paslanmaz 
Hasan Tıraş Bıçağı 

Dünyada mevcut tıraş bıçaklarınır 
en keskini ve en mükemmelidir. 
'Senelerce suda ve sabun içinde 

kalsa kat'iyen paslanma:ı, 

10 adedi 60 kuruş 

Israr ile HAS, HASAN· 
ve PASLANMAZ 

markasını isteyiniz. 

İştah Şurubudur. 
FOSF ARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaltır, tatlı bir iştah temin ed !r, 

vücude gençlik ve dinçlik verir. Her eczane de bulunur. 
Sıhhat Vekaletinin 26-11-932 tarih ve 3/26 numaralı ruhsatını haizdir . 

....................... ıcm ................................... m1:1 .... 111111ır.mım1 .. m .. 

~·-

CİLDİNİZE YENİ 

~ 
• • 

VERiNiZ · 
bu harikülôde hurma ve 
zeytin yağlarile yapılmış 
jabunla c kösele gibi> bir 

ciltden sakınınız 

~~~~~~~~ .... 
... , ... .... 

ROMANTIZMLIGINIZI MUHAFAZA ETMEK 
iÇiN ... teninizin tatlı taze ve genç olmasını temin 
ediniz. Bütfin Hrafeti ve romantiunliği öldO.ren sert 
ve can ız bir cilde aahip olmak tehlıkesine varmayın. 
Tabiat kendi bile zerafetinizi daima muhafaza etmek 
ıçin sizlere yardım edecek en iyi ıüzellik maddeleri 
yaratmıştir- o~yici müle);n hurma ve zeytin 
yağlandır. Cildi yumuşak tatlı ve genç brakmak için 

...::::::==ı~ hiç bir fCY onlara mukayese edilemez. 

ONUN IÇINDIRKI PALMOLIVE SA· 
BUNU münhasıran hurma •e 1t1ytin yatla
nndan ihtilatı dolayisile dünyanın en maruf 
g(bellik aab·unu olmu,tur. K~diaine ? ~bit 
tatlı renıini veren o )'atlardır. Terkıbınde 
ne ııunt bir boya nede hayvani bir yat vardır. 
Yine o yağlar dola)'i$itadırki Palmolive ia 
köpüğü digcr sabunlara niıbeten bilbasa 
kremli ve yum~aktır - banb~ka. He'?e.n 
bugün Palmolive alımz. .• ve dıkkat edmn; 
bu cmsalsi~ köpük nasıl yavaşca fakat te
mamen bütün kiri ve düzgunleri kaldıriyor. 
Az zeman içinde cildiniün nasıl hakikaten 
ı:anlandığını ve bütün güzelliğini buldutunu 
hayretle ıöreceksiniz.. 

Ağustos 18 

f /ôi5elerlnizl 
GÜVELeRE 

Karsı Koruyunuz f\ ~ 
,, -_ _,. 
J f 

daima ÖLOURUR , 
• FLiT 

U•ıı.a ..... l 1. 1 ..... it~, Walı, Wor•••• HH 1 >.-

Keudilitinden 8 plilc Bauer bisiklet- Marelll masa ve 
tavan vantilatör
leri 4·6 ay vade 

Avizeler 
detiıtireıa otomatik leri komple 

6 ay vade ırramofonlr 6 ay. vadeli 

Balda fotoğraf 
makineleri 

Kadın-Erkek cep, 
kol, altın metal. 

6 av vnde saatler 6 ay vade 

Elektrik ev KömQr sobaları 
aletleri 

6 ay Yade 4 • 6 ay Yade 

5 - 40 mum garantili 

OSMAN 

Kappel y~zı 
makineleri 

6 ay vade 

Hediyelik 
eşyalar 

6 ay vade 

Havafıazı 
ocak an 

6 ay vade 

HORNYPBOM 
radyolan 

12 ay vade 

ampuller 19 kuruş 

ŞAKAR 
MOeaseaealnde 

Galata: Bankalar cad. No 47 Voy
voda hım zemin kat. Telefon: •2769 
Beyazıt: Üniversı te cad. No. 28 
Eıeklrik idnreıi kuşısL 

taksitle aatıhr. 

Diğer satlş yerler~_: 
Beyoaıu: lstiklal cttd. No. 816 
Foto Spor mağazası. 
BOyDkada: Gnliısbm cad. No. 2 
Ligeros mağazası. Kadıköy: İskele cad. No. 33 • 2 

, 

Türkiye 
ızılay _ Cemiyetinden: 

Kavak, Tu:ıla, Sirkeci ve Marmara Ereğllsi göçmen aşbaneleri 
için mahallerinde teslim edilmek Uzere 

Ekmek, et ve odun ·ihtiyam 
Pazarlıkla ihale edUeceQinden alakadarların 21·8 · 939 tarihine mll8alf 
pazartesi gnnn auat 11 de Yenipostane civarında Kızılay hanında Kızılay 
lstanbul D posu DırEıktörlOğQne mOrao11atları lüzumu ildn olunur. 

Ba1anıara mahsu.ıı elmaalı ve pırlaqtalı s t H G • R aaa.Uertntıı 
7enı modelleri ıelmifttr. na\tarı 75 lira lll 600 llradır. 

- EMSALLKRİ GiBl ON B.:Ş SENE GAl&AN riLtnın -
Taşra.lan taleb vukuunda yeni katalol gönderlllr. 

SİNGER Saatleri YENİ MEB.ıtEZ l\IAÖAZASI: Eminönü. tramvay ea4dell 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. dairi ~ yerindedir. Tel: 219". 

1 Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu IIanları 
ı - Tahmin edilen bedeli c43.200> lira bedel muka'bilinde alınabilir. 

olan c36.000. metce erat yazlık beya?: el- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı bnunuıs 
bisellk ~uma.ş, 17 / Ağustos/939 tarihine tarlfatı dahilined tanzim edecekleri b
rastlıyan Perşembe günü saat 14 de ka- pe.h teklif :me'ktublannı en geç belli ,ass 
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye ko- ve saatten ıbir saa.t evveline kadar :ıc... 
rwlmuştur. sıma>a:şada bulunan komisyon bajkaııl .. 

2 - İlk teminatı •3240• lira olup prl- na makbuz mukabilinde vermelera. . -
name8i tıeıwUn kıami.syoo.dan c218• kurııa , c55'10t 


