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Mihver devletleri 
30 gjin slirecek bir 

Milli ŞeW 
ııaa11.evra 

sahas1.11.da mlifareke mi istediler? 
muıareBeui q deuıet arasında ~ 
sulh ftonıeransı taftib edeceft l 1 

Roma ve Seriinin bu hususta Papanın 
tavassutunu istedikleri bildiriliyor 

londra: "Rusyasız ve Polonyasız konferans olmaz ,, diyor 
• 

• ~ ....... ıngilterenin sulh lf&rtları ...... °' 
; 1 - Silahların tahdidi ı 
~ 2 - "Hayat sahası" ndan vaz geçmek 1 
: 3 - Çek istiklalini iade 1 ' ................................................................................................ : ..... -...... __ .,/ 
Danzig hudu- 'bu haberler tekzib 
dunda yeni ıe olunmamaktadır. 

h .. d" l ld Diğer taraftan dı 
a 188 Br 0 U Almanyadaki ask .. 
J...ondrn. 16 - Ti- rl hazırlıklar hiçbh 

mcs gazetesı şu ha- tevakkufa uğram.ıt 
beri vermektedir: değildir. Bundan 

Mı.llctlcr Cemi- daha birkaç gün 
Y fnın D n 'g ko- evvel .siJAh altı'id 
:mıs r Burck rdtıo 1, 700,000 ukar var 
dönücıündenberı g iken bugün bu mev• 
rek Berlindeki, ge- ctd 2,000,000 nu geç 
rek Danzigdeki in.. mişttr. 

tıba siyasi lıavada Sulh 
1 
Jmnreraıw 

bir şeyler dolaştı- cDaily Herald. 
ğı merkezindedir. da şöyle yazıyor: 

Mevzuubahs olan Mihver devletle.. 
şey şudur: Almnn· ri Almanya, İtalya, 
Yayı ve Polonyayı İngiltere vı Fransa 
tatmin edecek bir arasında bir sulh 
tesviye tarzı ve Po- konferann aktinf 
lonya hududlnrının teklife karar ver. 
bütün Avrupa dev- Papa ınişe bell%iyor. Bun-
letleıi . t~rafı~dan . lar, anlafl]dığıne 

MiUi Ştl Manevra saJıasmda harita üzerinde tetkikat yaparken 

Kırklareli mıntakasında şiddet i 
muharebeler devam ediyor 

Milli Şef manevra sahasında harekatı takib ettiler. Edirnenin Şimali Şarki 
mıntakasındaki muharebeler de inkişaf etmektedir kıtalarımızın gösterdiği 

yüksek kudret ve kabiliyet takdirle karşılandı 
.gara?tı edılmesı, Berlınde bu :t..ısuta •-ı g&re en mübremi Danzig olmak üzere ~mı malfunat beyan edilmekle beraber, <Devamı 11 inci sayfada) Reisicürnhur Milli Şef İsmet İnönü- Milll Şef saat 8,20 de refakatlerinde yadan ayrılmış lardır. Milli Şef bu sıra-

nün dün sabah manevra sahasını şeref- Başvekil Dr. Renk Saydam, Maarif Ve- da Floryada toplanan kalabalık bır halk 
lendirmek üzere otomobille Floryadan kili Hasan Ali Yücel ve maıyetıeri erki- kütlesi tarafından şiddetle alkışlanmı~ 
Trakyaya hareket ettiğini yazmıştık. nı bulunduğu halde otomobillerle FJor- (Devamı 11 inci sayfada) ltalya - Fransa hududunda 

neler gördüm neler duydum? İtalyan ordusuıMefruz hava taarruzu 
' • Baskumandanı 

H
1
udud ahalisi Fransızlar g_O~ün:ı~e.yerek: "Biz azil mi edildi? hazırhkları tamam! 
talyan komşularımızı çok ıyı bıhrız,, diyorlar . . . . 

Ingıliz matbuatının elde ettıği ha • 

Fra~.sı:lar ilave ediyo~l~r: "Geç•n defa Türkler berlere göre İtalyan ordulan ba?ku - Emniyet MUdUrünUn beyanatı: "Sıgınaklara uzak 
guzunden Almanlar rlcı sene fazla dayandılar. mandanı Mareşal Badoglio azledilmiş. h lk k kk 1 ·ı · d ki 

Bu sefer Türkiye bizimledir ve Türkiye bir kuvvettir,, tirTahmin hilAfına olarak son yapılan kalan a en ya ın do An ara 1 tıca e ece er,, 
Yazan : ErcUmend Ekrem Talu büyük manevralara kumanda eden ma Taarruzun başlanğıcı ve sona erişi vapur, tren ve 

. teşal Badoglio olmamıştır. 
Onun yerine General Farlani tayin fabrika düdüklerinin çalışıyle ilin edilecek 

İtalyan • Fransız hudu dundcı Frcımız ku~e 
(YUlll 11 inci sayfada) 

edilmiştir· 
Manevra esnasında Kral ve İmpara

tor ile Mussolini bütün ordu erkAnını 
ve bilhassa General Graziani, General 

<Devamı 10 uncu sayfada) 

·························································•···· 

21 Ağustosa kadar 
sukonet içinde 
bekleyebiliriz l 

,. .............. YAZAN ............... 
1 1 H. Emir Erkilct ı 

l cSon Poota• nın askerl muharriri 1 ................................................... : 
(Bu şayanı dikkat makaleyi buaün 
7 nci sayfamrzıl'a bulacaksınız.) 

• 

1stanbula hdkim bir noktada tayy areıere kar§ı gi?lenen bir top 
(Yazısı 10 ncu sayfada) 
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içinde gaşadıgımız 
Devrin tezadları 

-.,._Yazan: Muhittin Birgen ~ 

Sokak havadislerine 
inananlar 

aa 

o ğle vakti id:. Bir kilo ekmek 

getirmesi için hizmetçiyi bak

kala gönderdim. Hizmetçi gitti, gelmedi, 
beş dakika geçti, on dakik:l geçtı, on beş 
dakika geçti. Nihayet gelebilmisti. Fakat 
ekmek getirmemiştı. 

- Bakkalda ckme!t yokl 
- Fırına gitseydin •• 
- Gittim, fırında da yok. 
- Yukarı fırınagitseydin •• 
- Oraya da gittim amma alanıadım. 
- Neye? 
- Fırının önünde herkes birbirini e-

ziyor. 
- Sebeb? 

D
a nsanlık, kendi tarihınin öyle fevka

lade tczadlarla dolu bir devrinde ya

şıyor ki eğer bu devrı kazasız ve belasız 
atlatarak, mür<?fieh bir hayatn kavuşa
bilirse. bunun bir mucıze eseri olacağma 
inanmaktan başka yapılacak bir şey y0k
tur. Mesela, şu dakikada, medeniyet fı!e
minde cereyan eden hadıselere dikkat 
ediniz: Hıçbir millet ve hiçbir millet mü
messili yok ki sluhün büyük. nimetlerin
den bahsetmesm ve gerek di!ı, gerek kal
bi ile sulhe taraftar olmasın. Fakat, ayni 
zamanda kolayhkb görebilırsıniz ki bü
tün medeniyet aleminde, diller böyle 
söyler ve kalbler böyle duyarken eller de 
barb için türlü türlu malzeme hazırla
makla meşguldür. Şu geçirdiğimiz yaz 
tlylannda, harb ile hiç alakası olmadığı 
zannedilen fabrikalar bile, harb hazırhğı 
bakımından muhakkak biı sipariş alıruş
lardır. Sun'i ipek fabrikaları Macaris
tanda, bu sene pıyasar.ın istediği miktar
da kumaş verememiş; çünk:.i, bunlann, 

lstısııası görülmemiş bir kaide olın·ak tesoit edebil!rsiniz: 
Her çocuk kilçük bir adam, her ilit!yar d11. büyük bir ço
cuktur. 

MUtekamil bir adam mısın? Çocufu sevecek, suallerini si
nirlenmeden ilrarşılıyaca'.k, ihtiyara da elinden geldiği kadar 
hürmet etmesmi bileceksin. 

l - Tayyareler gelecekmiş, bomba ata
l cakla~. Bir hafta geceli gündüzlü ev
den çıkılmıyacakmış. Bunun için herkes 
on tane, yirmi tane ekmek birden alıyor. 

- Sen bir tane alamadın ha! 
- Alırdım amma, fazla beklemem lA-

bir kısım faaliyetlerini harb hazırlıkları-
na tahsis etmeleri lcizım gelmiş... Her 
fCY bunun gibi. 
Şu halde dillerden düşmiyen cSUlh:t 

sözünün manası nedir? Herkes, harb is
tiyor da bunun aksini mi söylüyor? Mil
letler, har.b kabshatinı birbirlerinin üze
rine atmak için bu kadar riyakar, yalan
cı ve sahte mi oldular? Hayır, bu sualle
re müsbet cevab veremeyiz; eğer 1914 
den evvel olsaydı, bir taraftan harbi is
tiyen ve hazırhyan, diğer taraf tan da 
csulh:t sözünü dilden düşünniyen millet 
ve bilhassa devlet adamı bulunabilirdi. 
Çünkü 914 den evvei, 914-918 harbi gibi 
bir harbe ihtimal veren kimse yoktu. 
Yani, harbin bu derece umumileşeceğini, 
bu kadar uzayacağını ve bu kadar kan 
döküleceğini kimse bilemezdi. Halbuki 
§imdi biliyoruz: 939 dan sonra Avrupatla 
patlıyacak olan harb, bug-lnkü vasıtalar 
gözönünde tutulunca, bundan bir çeyrek 
asır evvelki Cfuan Harbine nisbetle, he
sab edilemez derecede müthiş bir badıre 
olacak, belki de medeniyet dünyası de
nilen Alem. bir mezarlık haline gelecek
tir. Bugün, herkes kolayca tasavvur ede
biliyor ki, yeni bir Cihan Harbine iştirak 

Lastı1ı yüzıa 'r--.... -.... · .. ····-··········-~l Eski bir yıldızın 
Çocuk 1 Hergun bir fıkra 1 Bugünka acıklı hali 

1 Bir levha;;-ın tashihi 

edecek olan her nıillet mağlubdur: Ar- lngi~tere<Jıe dıacton'dia komik yüz 
tık, yeni harblerde eski harbler sıbi. ga- müsabakasında resmJ.nf gördüğünüz 
libler ve mağltiblar yoktur. Galib de, çocuk birinciliği almıştır. Doğrusu hak 
mağlub da, hep ayn:., alev kasırgasının C.etm=ı~·ş=de=ği==l=mı=·?=···=-=--========= 
içinden geçeceklerdir! gün, devletler tarafından uyandırılan bu 

Bunun için, he: kim sulh istıyorsa o- cebri iktwad faaliyeU durduğu zaman, 
nun samimi olduguna inanmaya mechu- vukua gelecek buhranı. ne evvelden ölç
ruz. Çünkü, gali.bi de, mağlubu da ayni mek, ne de onun önüne geçecek tedbir- , 
derecede tahrib edecek olan bir harbi, leri vaktinde almak mtlmk~n değildir. 
deli olmadıkça, hiç kimse istiyemez: Dil· şu halde, içinde bulunduğumuz vuku
ler diplomat dili olsa bile, kalbler, şu da- at, bizi harbe de götilrse, sulhe de ~ötür
klkada, insan k111b1eridır: ve bu k.albler ae önümtizde güzel §eyler bulunduğunu 
de, henüz geçen afetın bıraktığı sızıJarı farzetmeğe hakkımız yoktur. Medeniyet 

Bir zamanlar Süleyman isminde 
çok mcşnur bir hattat varm4. Ba§ka 1 

• • 1 
bir hattat bu isimden btıf ade etmeyı 1 
dü-§iinmüş, açtığı dükkdnm ü:erine: i 

cHattat Süleyman. kardeşi hattat 1 

Ahmed., 
Diye ya.zdı!}ı b!r levhayı asmış. 

Hattat Süleyman bu levhayı görünce 
kadı.ya müracaat etmi§, hattat Ah
medin kendi kardeşi olmadığını isbat 
etmiş, kadı da letıhanın değiştirilme-

sine karar verm~. Hattat Ahm<?d leı;" 1 
hayı ru suretle taahfh etmif: 

cHattat Siileymanm ıabık kardP.§i 
hattat Ahmed.> 

'-- -' 
Sabık Arnavudluk 
Vellahdi büyiJyor! 

11nutmamış oldukları gibi geleceğin daha ilerledikçe insan hayatı daha mü§kül o- Satık Arnavudluk kralı Ahmed Zogo
ne kadar büyük bir bela olacağını bütün luyor, cemiyetin içinde halledilmesi im- nun oğlu tskender Bey dört aylık olmuş
şuurlarile billyorlar. kAnı olmıyan meseleler doğuyor ve bun- tur. Şimdi Versayda, ebeveyninin kira -

cEvlenen prensler> diye maruf Medi-

vanilerin en genci, kansı eski sinema yıl

dızHı.rından Mey Moreyen ayrılmık üze-

redir. Kadın mahkemede: 

cPrens hiç te iyi bir koca değildi. Çok 

müsrifti. 12 yaşlarında bir çocuğumuz 

var. Vaktile ben ona nasıl baktımsa. fim-

di de o, çocuğumuzun nafakasını temin 

etmelidir. Yedi sene süren evlilik haya -

tımıroa, prens tam 600 bin İngiliz lirası 

yedi.. Şimdi kendisinin parası var amma 

gizliyor!., demiştir. 

500 bin say/ alık cinayet 
ensiklopedisi 

Nevyorkta, federal tahkikat b<lrosu 

zımdı, hem daha para verin de •• 
- Ne olacak, ekmek pahaya mı çıktı 

da daha para istiyorsun? 

- Hiç olmazsa on tane alayım! 
- On tane mi alacaksın? Biz on ek-

meği ne yapacağız! 
- Yeriz, bayat olur amma ne yapa

lım! 

- Dünmüş sordun cfa ben sana söyle
medim mi? •• Hava manevrası gayet kısa 
bir zaman sürecektir. Olsun olsun da blr 
saat •• bir saat sonra gene tabii hayat av
det edebilecektir. Herkes evinden çıka

bilecek, istediği yere gidebilecektir. 

- Söylediniz amma, öyle değilmiş. 
- Öyle olmadığını kimden duydun? 
- Herkesten! 
- Gerçi pek fazlasına aklın ermez 

amma, az buçuk okumak ta biliyorsun .. 
dün gece gazeteyi buradan almıştın, her 
halde okumuşsundur. 

- Okudum amma, orada okuduklarım 
yanlı§lllış. 

- O yanlış. bu yanlış ya ne doğru. 
- Neler söylüyorlar. Onlara da her 

halde bir şeyler biliyorlardır. Karşıki a
partımanın kapıcısından duydum, onun 
kardeşi ilerde adammış, o bile söylemiş. 

Ne söylesem ikna edemiyecektim: 

- Sen git, bir tane ekmek al, gel! 
Dedim. ve ıatı bu kadarla kestim. 
Sokak havadlc;çilerinın uydurma hava-

dislerini gazetenin haberinden, bilen:n 
irşadından doğru addeden bir sınıf halk 
vardır. 

Benim hi.zmetçım bu sınıftan bir 5r
nektir, fınn kapı1arında birikenler bu 
sınıftan birer örnektirle:-. Onları sokak 
haı:adisçilcrinin uydurma havadislerine 
kulak asmıyacak seviyeye getirmek hal-
kın kültürile uğraşmak vazifesini üzerine 
almış olan Halkevlerinindir. .............................................................. 

Smdırgıda bir ziraat 
ambarı yapılır 

Diller ve kalbler böyle iken bütün lar, iU yukandanberl ifadesine çal!Jlığı· ladığı ve evvelce Vındsot düşesinin otur-
Avrupanın elleri de her yerde. harb içın mız tarzda, birbirile telifi imkansız te- duğu köşkte bulunmaktadır. ta.rafından ild sene çalı§ılarak 600 bin Sındırgı (Hususi) - İnhisarlar u. 

d ı zadlar §eklini alıyor. HattA, burada bi- ===========ıc:===== lık b" ln . mum Müdürlüğü Sındırgı merkezinde ça~yor ... Müthiş tezad bura a sayfa ır c ayet ansiklopedisi hazır - 300 000 1
. kı f d t"tün .. * z1m gibi iktısaden geri memleketlerin için ild seneye muhtaç olacak değildir. , ıra yme ın e u zurraı 

cbizde Avrupadakino benzer lktısad ve d · · · d lanmış ve federal büyük jüri heyetine için bir ziraat ambarı yaptırmasına 
Farzedini?.: kt, bug-:ln, dünyadaki iki ... Evet, öyle bir evır ıçın e yaşıyo- takdim edilmiştir. karar ~rdigw inden Balıkesir başmü • 

cemiyet meseleleri yoktuh diyerek nız ki, onun tezadiarını:'l içinden akılla 
cephe birbirleıile anlaştılar. Artık, hiç hi el d'' ·· Bed · cak"r Yanter ge-,-iş ya kendilerini rahat ssetm erin2 bile im- ve tedbirle çıkmaya irnkdn yoktur. Bu- unı n ~ ı uu • -
olmazsa bir zaman için, harb olmak ihti- k 1 cak 'b' halı· · ~ ek gı"t 

kAn göremiyoruz. Çün ü, bugünkü me- nun için, derviş ve feylesof olmak, ken- 'T'abancalı müdürler içtimaı pı a ına ma mı SJrer • 
mali kalmamıştı!'. O zaman şu dakikada ı ~ · t' İ h · ı Um Mu·· d" ı ·· ;n°' deniyet bir k.ü! halindedir; onun içinde dimizi mukadderata terkedip gitmek her mış ır. n ısaT ar um ur u6 .... 
bütün harb için çalışmakta olan eller du· yaşıyan milletlerin hayatı bir tarafta ıuoyden hayırlıdır. Elverir ki, bu terkediş terhad'da bir şirket içtiınaında, mü - nün bu yerinde kararı tütün zürraı -
racaka, Avrupanın iktısadi hayatında :r h tli da t b'" ··k · · · 'b 1 t sekteye uğradığı uman. öbür tar:ıfta da, şuurlu bir terkedic olsun: Kafamızı her nakasalann en arare zamanın a nın uyu sevıncını rnucı o muş ur. 
sanki birdenbire bir k~lb sektesi veya- ""' • Çü"nk" b ·· k d ·· ı··ı·· aradaki ölçü farklarile, ayni sekte, ayni dakika uyanık tutalım ve hayatımızı her banca sesleri işitilmiş, meseleyi an • u ugune 8 ar zurrnın u un • 
hud bir beyin daman kopmuş gibi bir 1 ri h d 1 ..... ..3- d b d 

ı kuvvetle kendisı.ni gösteriyor. Meseltı, bakımdan, her sahada müdafaa için, za- lam" a !ko .......... tar, toplanhda bulunan e an o a aru.u.w., şura a, ura ~ 
hal vukua gelecek. ktısadl hayat, ya ant <J.y i°"'..... .,. d gü 1nk kili 

Amerikada 939 da başlıyan büyük buh- mnn zaman ittihaZ! icab eden tedbirlerin . kalır, satış zamanın a Ç• çe r • 
bir ölüme uğrıyacak, yahud da, vücudün ran bizim memlekett~ bütu"n kuvvetı'le müdürlerden ildsimn baş ve ayaklann di. Zürra bu ambarın hiTan evvel ya-

b f k d k hepsine birden el uzatalım... Bundan ndı"""'' 
yansını durduran ir elç arşısın .:ı a- kendisini hissettirmek için ancak iki se- ötesi, can sağlığı! dan yarala 5u.u görmüşlerdir. HA • pılmasını beklemektedir. 
lacağız. O zaman, mill~tlerin hayatı, neye muhtaç olmuştu. Bugün Avrupada c:ilseye sebebiyet veren üçüncü bir ........................................................... -

harb kadar korkunç değilse bile, gene A- ba.şlıyacak bir buhran. Türkiyeye gelmek vlfuhi..tti.n c.J3ie9en müdür yakalanmıştır. T A K V 1 M 
kıbetleri ölçülemiyecek derecede kuv- ------==---aı::::--===----==-..-=-==ı--====--=-========-==-=-z==--ır::ı:ıı::::ıı==---=-----vetll J>ir buhrana uğrıyacaktır: Tarla ve • ,,..-----=e--=-=mııı:ı=-cıı::m::==ı--ıı AGUSTOS 
toprak mahsulleri para etmiyecek, dE'
mir, kömür, bakır, krom piyasaları yıkı
lacak. bir kısım fabrikalar hiç işlemiye
cek. diğer bir kısmı yarı işini kaybede
cek, yQz binlerce, milyonlarcn insan y~ 
niden işsiz kalacak! 

Fillıakika, dilnyanın şu. dakikada harb 
için çalşnası b!r bakımdan fena bir ça
lışma ise de, bir bakımdan da insanlara 
iş temin eden bir harekettir. İngiltcre
nin, harb hazırlığı için sarf ettiği büyük 
rakamlara bakıp hayret etmeğe mahal 
yoktur. İngiltere bu paranın bir kısmını, 
harb için sarfetmediğ! zaman. işsiz ame
leyi beslemek içın de sarfediyordu. Bu-

1 STER I NAN, IS TER INANMAI 
Bır meciiste tınlattılar: 
- Çok bf1gtll, çok değerli, çok görmüş bir arkadaşım var 

ki, içinde ya~adığı muhitin. müntesib oldu~u mesleğin muh
telıf c.ksiklikJeri olduğu iddiasındadır, mütemad1yen anlatır, 
rterd yanar, Oinlerı;iniz ve kendisini •iaım:ı haklı görürsünüz. 

Geçenlerde bu arkadaşın rnüntesib olduğu mesleğin ileri 
gelen sa1ikleri ı;rasında büyük bir toplantı yapılmıştı, her
kPs kendi f.a.iıa.oanda noksan bulduğu şeyleri anlatacaktı, 

mü§terekcn bir ilAç aranacaktı. Bir tesndüf eser~ olarak bu 
tuplantıda ben de seyirci olarak bulundum. N~ iyi bir tesa-

diıf, benim bu·unduğum celsede bu arkada~ım da saz alınıı
tı, ıçLonden: 

- Şimdi bütiın kusurlan söyliyecek, tashıhi çarelermi de 
arı~ııtacak, <lıye ciüşünüyordum, fakat bir saruye sonra pşa
k::ıldım, cosıum bıına ve bütün arkadaşlarına söyledlklerinın 
aksini anlatmaya başlamıştı, mesleğini adetA kemal yolun
da yü.rtir gösteriyordu. Bir hayli de alk:şıtndı. 

Toplantı b:Unce dostumu görere!t tahavvülıln sebebini 
sordum: 

-- Dilzeltecek ben mi kaldım? dedi., 

1 STER 1 NAN, ~ . i STER iNANMA! 
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17 Ağusta& 

Macaristanla Mihver 
devletleri arasında 
müzakereler oluyor 

Macar Hariciye Nazırı Zalsburgta Ribentrople uzun 
bir görüşme yaptı, Nazır Zalsburgtan Romaya 

gi.derek Kont Ciano ile görüşecek 

ParlAmentolar 
birliği konferansı 

Bugünkü meselelerin sulh 
yolu ile halli meselesi 

görüşüldü 

Oslo, 16 (A.A.) - Parlameotolar bir
liği konferansı, enternasyonal anlaşmaz
lıkların suilı yolu ile hallı meselesini 
müzakere etmiştir. 

Berlin 16 'A A ) Salzburgdan a 1 b · t da İtal Alın Bu bahis üzerinde söı alan İngiliz de-. . - - u zıyare esnasın yan - an • . t ... .. ! 
bnan haberlere göre Kont Csaky ögv M .. betl . . rt k legesı Evans, ngmz hukumetının ve n-' , • acar munase ennın o aya oy • ilt . k 1 1 k h r· l .. 
le üzeri yanında doktor Frik olduğu duğu meselelerin heyeti umumiyesi ü- gh 1erenın. uvvbebt_ el y~pı aca .. :r u~t 
halde Salzbuga gelmiş ve saat 15 e zerin.de kont Ciano ile görüşmelerde a suretı teşe us enne enerJı sure e 
doğru Fusbl şatosuna giderek Von Ri- bulunacaktır· mukavemet edeceğini bildirmiştir. 
be Fransız dlegesi, Paul Bastidi de ayui 

nropla bir görüşmede bulunmuştur. Diğ& taraftan, yine iyi haber alan tarzda fikirleri ihtiva eden bir nutuk 
Roma 16 (A.A.) - İyi haber alan membalarda tebarüz ettirildiğine göre 

membalarda söylenildiğine göre, k<>nt Amiral Hrtyi'nin Berline ve sonra da 
Csaky'nin bugünlerde Romayı ziyaret Romayı ziyaret edeceği doğru değil -
~tmesi müstebad değildir. Kont Csaky dir. 

Şimali Çinde İngiliz 
aleghdarlığı şiddetlendi 

söylemiştir. 

1914 harbi ve bdgünkü \•aziyet 

Oslo, 16 (A.A.~ - Perlamentolar bir
liği konferansında bir nutuk süyliyen 
Belçika dclegesı B. Huysmans. bugünkü 
vaziyetin 1914 de harbın başlamasından 
bir iki hafta evvelki vaziyetin tamamile 
ayni olduğunu bi!dfrmiştir. Bfüün mil
letler, mühim hadiselere intizar etmek
tedir. Fakat kimse, bu hadiselerin vabim 
mi, yoksa mes'ud mu olacağını bilme
mektedir. Çünkü bu, demokrasilere de
ğil, fakat diktatörlere bağlıdır. 

Bulgaristana karşı 
askeri anlaşmıya 

luzum yok 
Atina, 16 (A.A.) - Atina ajansı bi~

diriyor: Yunanistan, Romanya ve Türki

ye arasında Bu lga.ristana karşı askeri bir 
ittifak aktedileceğine daır bir yabancı 

gazetesinde çıkan haber hakkında, saJfı
hiyettar mahfoller, Balkan Antantı aza-

sı arasında tedafüi bır askeri ittifak esa-

sen mevcud olduğunu ve bu sebebden 
yeni bir askeri anlaşmaya ihtiyaç bulun

madığını kaydeylemektedir. 

Karamanda şehircilik 
ve ticaret hareketleri 

• 

• Danzig perdesi indi, 
Tuna ve Balkanlar 
perdesi kalkıyor 

Yazan· Selim Rnı:rıp Eme 

o talyan ve A!man hnrıc·ye naz.ırlan

nın Salzburg;fa ynptıkıarı mülakat-

tan sonra Alman devle; reisi Her Hitleri 

ziyaret ettiler. Bu nevi ahvalde olduğu 

gibi. bu defa da. bu mülaka~ hakkında 
hiçbir şey sızmadı. Yapılan tahminler, 

yazılarını ilham iıe yazan İtalyan ve Al
man gazetelerinin satırlan arasından ı;ı

karılan yarımyaınalak manalara isti
nad ediyor, bu yazıların umumiyetindrn 

istihraç edilebilen şey şudur: Danzig me
selesi şimdilik cebir ve şiddetle halledil
miyecek. 

Filvaki gene bu sütunlard birkaç gün 
evvel mevzuubahs ettiğim gibı Danzig 

Karaman (Hw;usi) - Şehrin seneler
denberi ihmale uğrıyan unar işleri ve 
ticari faaliyet beiediye reisı Zıya Gön -
cünün verimli çalışmaları sayesinde faa
liyet intizama sokulmuş ve müsbet neti
celer alınmıştır. Bu meyandı Cümhurı -
yet alanınd'aki yaya kaldırımlar beton 
olarak yaptırılmı.ş ve. caddeler genişleti
lerek tamir e<iilıniş, çarşılar muntazam şehrinin Nazi şefi Forster de 'ler Bitleri 

bir hale sokulmuş. dükkan kepenkleri ve ziyaret ettikte'l sonra söylediği nutukta 
camekanları yağlı boya ile boyattınlmış- etrnfa bir hayli attı. tuttu, :ı ~ta ateş 
tır. Böylece memleket yeksanak bir man- püskürdü, fakat mümasil ahvalde görü
zara arzetmiştir. legeldiği üzere yakında müsbct bir ha

Ticari faaliyetin yanında gelen Pazar reket yapılacağmı işrab eder hiçbir şey 
kurumu işleri de intızama alınmış ve bu söylemedi. 
suretle halkın ihtıyaç.arım karşılayabile- Nutkunda, münhasıran polemik hudu-
cek bir şekle getirilmiştir. Şımdı Ana - d d . . d k ld b' tehd'd . . u u ıçın e a •• muayyen ır ı 
dolunun bu sevırnh kasabasınd.ı Pazar 1 

Japonlar Hon~kong hududlan boyunca harekata 
başladılar, lngiliz malları müsadere ediliyor 

Hong - Kong 16 (A.A.) - Japon • mektedir. Tientsin'deki Japon matbu -
lar, Hong • Kong'daki İngiliz ordusu • atı, İngiliz ticaret müesseselerinin ilfı.n
na 48 saatlik bir preavis'den sonra lannı kabul etmemek emrini almıştır. 
Hong - Kong hududları boyunca ve Büyük bir kısmı Church of England 
havadan harekata ~şlaınışlardır. Mission'a mensub olan bütün İngiliz 
Hong - Kong'un kat'iyen tecridini is • misyonerleri vaziklerini terketmek 
tihdaf eden bir hareketin mevzuubahs mecburiyetinde kalmışlardır. Bunlar, 
olduğu zannediliyor· 1000 Japon aske- alAkadar Japon servisi nezdinde pro -
ri Namsun'a çıkarılmış ve Japon tay. testoda bulunmak üzere üç kişilik bir 
yareleri de Sumşun'u bombardıman et.. heyet göndermişlerdir. Fakat bu pro. 

işlerine haftanın iki günü tahsis edilmiş- veya m~ddetle muknyy_e~ bır iiltimato'.11 

Amerl.ka, Japooyaya tir. Pazartesi günü kurulan ve sabahları vermedı. Demek k. bu ıkı devlet, Danzıg 
arlkenden başlıyarak akşamları saat on işinin alfilıalihi ka!masını muvafık gör-•• d ·ı k ·ıAhl sekize kadar devam eden emtia ve eşya mektedir. ~asen bazı İtalyan gazeteleriQOn erı ece Si CI ara pazarında ise ticaret ve ev ihtiyaçları için nin neşriyatı gösteriyor kı bu ihma! za-

ambargo kovacak mı?, istenilen miktarda her nevi zahire ,meş- manla rnukayyeddrr. Doğru olsun, yan
J bur Karaman üzümü ve Karaman bu!ğu- lış olsun, Almanya ile İtalya her rreçen 

Vaaşington, 16 (A.A.) - Hariciye mü.s- ru vesaire satışı yapılmaktadır. günün, Danzig i'linde kendı lehlerine ç_a-

miştir. testo, nazarı itibara alınmamıştır· 
Japonların aldı klan tedbirler Tokio 16 ( A.A.) - Cepheden alınan 

. Hong. - ~ong 16 (A.A.) - Chekiai haberlere göre, oenubf Çindeki Japon 
nJansı bıldırıyor: kıtaatı bu sabah. Hon.g - Kong İngiliz 

teşan Wlelles, ayan azasından Schwelleu- Perşembe günlerı saat ~ den 17 ye ka- lıştığına kanidirler. Mümkündür ki bu 
badıın Japonyaya gönderilecek harb d~r açık .bu.lunan h.a~an paz_arında her bir tevil olsun ve gene mümkür.dür ki 
malzemesi ve silahlar üzerıne ambargo cıns yerlı bınek, na.ıdıye ve zıraa~ hay - demokrasiler cephesinin kuvvetlenmesl 
konması hakkındaki teklifin~ bir cevab vanlarile yerli inekler. Karaman koyunu bu değişikliğe sebeb olsun. Bugün, müs
hazırlamakta olduğunu söylemiş, fakat tift~k _ve_ keç~n sağıma ve kasaplara el- bet vakıa budur ve Danzig, heyetı ump
bu cevabın mahiyeti ve verileceğı tarih verışlı cınslcrı alınıp satılır. Karaman miyesile birinci plandan ikinci plana geç
hakkında herhangi bir sarih malumat pazarına uğrayan her vatandaş malını mektedir. Buna mukabil İtalya ile Al

istekli ve karlı bir şekilde satacak ve ge- manyanın faaliyetlerini bir başka istik:ı-T entsin'den. alınan haberlere göre arazisi etrafındaki mıntakalarda temiz 
Şimali Çinde Ingiliz aleyhtarlığı şid • leme hareketlerine başlamıştır. 
det1enmiştir. Tientsin'in etrafında bü- Saat birde Nanşana çıkan kıt'a biraz 
tün gümrük hududlarına ve yolların sonra Kanton körfezinde Nasuan'a ve 
birleştiği noktalara Japon memurları Çunmçun hudud istasyonuna varmış. 
konmuştur. Bunların vazifesi imtiyaz tır. 

vermemiştir. 

Sıhhiye Vekilinin 
Tetkikleri 

mıntakasına sokulmak istenilen bütün Domei ajansının bilhassa kaydettiği. 
İngiliz mallarını milsadere etmektir. ne göre, Japon kıt'alan, enternasyonal Sıvas, 16 (Hususi) - Bugün şehrimi-

İngiliz eşyasını ihtiva eden bütfin için İngiliz arazisinin tam yakınıne ka- ze gelen Sıhhiye Vekili sıhhi müesseselc-
posta paketlerine derhal vaz'ıyed edil- dar varmamışlardır. ri. Belediyeyi, Halkevini gezdi, menınıJ· 

niyetlerini izhar etti. Vekil, tetkikleri 

Romanyanın askeri 
faaliyetleri 

i3ükreş, 16 (A.A.) - Müşahfdler, kral 
Karolun Romanyanın istiklalini muhıı
fazaya azmetm\ş olduğunu bir kere daha 
teyid için Köstencede söylemiş olduğu 
nutka büyük bir ehemmiyet atfetmekte
dirler. 

Müşahidler, önümüzdeki manevralar 
için birçok ihtiyat efradını silah altına 

alınış olan Romanyanın askeri faaliyet
lerine işaret eylemektedirler. 

Moskovada Fransız 
Elçisinin ziya/ eti 

Moskova, 16 (A.A.) - Fransa büyük 
tl'Ç.isi Naggiar, hu akşam İngiliz ve Fran
sız heyetleri ~erefine bir ziyafet vermiş 
\re bu ziyafette ezcümle B. Molotof, Ma
rşal Voroşilof, B. Potemkin. B. Seeds, 
amiral Peunket, Generai Deumeuc ve 
biı'çok Sovyet yüksek sübayrarı hazır 
bulunmuştur. 

Madridde 61 komünist 
tevkif edildi 

Londra, 16 (Hususi) - Madridde, ko
ınünist partisinin reisile icra komitesine 
nıensub 60 aza, bugün tevkif edllmşiler
dir. 

Mısırda kabine buhranı 
devam ediyor 

Kahire, 16 (A.A.) - Yeni kabineyi t~§ 
kile memur Ali Mahir Paşa. buhranı hal 
için istişarelerina devam etmektedir. 

İyi malfunat aian mehafil, buhranın bu 
kadar uzun sürme.sini ekseriyeti teşkil 

eden Sadi ve liberal partilerine dayanan 
bir kabine teşkilinin zorluklarına atfey
lemektedir. Asıl güçlük kabineye alına
cak adamların ve bunlara verilecek ne
zaretlerin taksiınindedir. Ali Mahir Pa
şa. mühim nezaretleri kendi noktainaza
rında olanlara ve bilhassa hariciye ne
zaretini eSki nazır Yahy::ı. Paşaya vcır

mek arzusundadır. Halbuki iki ekseri
yet partisi bu şerait altında kabineye gi 
remiyeceklerine karar vermiştir. 

/spangol askeri 
Heyeti ltalgada 
Barselon, 16 (A.A.) - General Queipo 

de Llano, İspanyoi askeri heyeti ile bir
likte bugün !talyaya hareket etmiştir. 
Mumaileyhe polis memurları da refakat 
etmektedirler. 

Sabık Hatay konsolosu 
şerefine ziyafet 

esnasında çocuk doğumevi ve 500 kişilik 
bir hastane açılacağını söyledi. Akşama 
doğru şehrimizden ayrıldı. 

Yahudi mahacirlerile dolu 
ikinci bir vapur daha 

• 
İzmir, 16 (A.A.} - Yenı Asır g~e

tesi, Panama bandıralı Torpen isminde 
bir vapurun içinde sekiz yüz elli Muse
vi muhaciri olduğu halde Ku§adası sa
hillerinde dolaştığını haber vermekte
dir. 

Kızllcahamamda bir kız 
kaçırma vak'ası 

Knılcaharnaro (Hususi\ - Kızılcaha

mam merkezine bağlı Bulak köyünde en
teresan bir kız kaçırma hadisesi olmuş -
tur. Evli ve iki de çocuğu bulunan Mus -
tafa .isminde bir delikanlı ayni köyden 
on dört yaşlarında İsmail kızı Azime ile 
sevişmişler, ve bir gürı birdenbıre orta
dan kaybolmuşlarrlı.r. Kızın baba ve a -
nasını bir tehiş alınış, zabıtaya milracaat 
ederek Mustafanm Azimeyi kaçırrhğını 

ve hayat ve mematından bir haber n!ama
dıklarını söylemişlerdır. Zabıta derhai 
faaliyete geçerek takibe çıkıyor. Civar -
daki köylerde. dağlarda ve ormanlar a -
rnsında, tahassun etnıelerı ihtimali olan 
yerlerde araştırmalar yapılıyorsa da bir 
tül'lü izlerine tesadjf edıJemiyor. Bu ta-

Antakya, 16 (A.A.) - Anvers konso- harriyat geceli gündüzlü tam dört gün 
losluğuna tain edilen sabık Hatay baş- devam ettikten sonra nihayet bunlann 

lzmir ÜZÜm piyaS&SI konsolosu Fethi Denlı, Halkevine bir ve- Çamlıdere nahiyesine bağlı Alakoç kByü-
lz . .. .. da zi.yaret~ yapmı~ ve ~u münasebetle ne doğru gittikleri haberi alınıyor. Ak _ 

. mır 16 (A.A.) - Gazeteler, uzum ş~refıne bır çay zıyafeti verilmiş.ır. Bn şam ortalık karardıktan sonra köye giri
Pıyasası_nın Izmir fuarının küşadı mü- ziyafette Vali Şükrü Sökmensüer, Parti lerek ar~tırmalar yapılıyor. Küçük E -
nasebetıle burııya gelecek olan Tica - müfettişi Hasan Reşid Tangut, maliye ve sad isminde birisinin evinde buğday um
~~ Vekili Cezmi Erçin tarafından % l maarif müfetti~len, seyyar jandarma a- bannda Mustafa ile A2imeye rastlanıy.ır. 
la;~stosta açılacağını haber \'eriyor • la~ ~uman?a.nı ve Ralkevi mc1sublarıle Ambardan çıkanlara!: müddeiumumiliğe 

Feihı Denlının dostları bulunmuştur. teslim ediliyorlar. 

ne isteğine uyğun her cins maiı ucuz fiat-
la alacaktır. mete tevcih etmeleri beklenebilir. Tota-

liter devletler için hadislerin inisyativi

ni karşı tarafa terketmek demek. acizle
nni itiraftır. Bu ise hiç işlerine gelm;ypn 

bir şeydir. Bu sebebledir ki l)anzig üze

rindeki tazyiki hafifletecek '>lan bu iki 
devletin bir yeni ıstikamete teveccüh et
meleri liizım geliyor. Bazılarına göre bu 

istikamet Tuna h3vza.c;1dır. Bazılrurına 

göre ise Balkanlardır. Belki de her iki
si birdendir. 

Kırklareli Hatkevi topf f n ısı 
Kırklareli (Hususi) - Geçen Cumar

tesi günü saat 17 dP Halkevi okuma odnsı 
salonunda toplanan idare heyeti birçok 
işler görüşmüş ve kararlar almıştır. Bil
hassa gösterit. kitabsaray ve yavım kol
larının raporları incelenmış, uzun müna
kaşalar yapılmıştır. 

Okuma odasındaki kitab!nr fazlalaştı

rılacak, lüks ve iilek kırathanelerde bır 
de kütüphane bulunacak. Bayramlarda 
kitab hediye etme çığrını açmak okuma 
odasınde fazla k.itab okuyanlara hediye 
verilmek gibi kararlar alınmış ve neşri
yat kolunun çıkaracağı (Batı yolu) mec
muasının projeleri çizilmiş. yazı eleman
ları intihab edilerek kıymetlı muharrir
lerin yazılarından istifade ebnek yolları 
araştırırlıruş, bu kaynaklar tespi\ edil
miştir. Toplantı iki saat sürmüştür. 

Çünkü totaliter memleketlerde şimii 
yeni bir siyaset modası çıkmıştır. İngôJ-

tcrenin çembi?rieın~ siyasetine mukabil 
bir çemberleme sıyase.ti ile karşı dur

mak. Bunu yapmak için de yeni bir va
ziyet ihdas etmek lazundır. İtalya ile 

Almanya şimdi bunu hazırlıyorlıır. 

mumi tahmin bu merkezdedir. 

U-
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Sabahtan Sabaha - Aile bahçesi! .. 
Şehrin sayfiyelerinı dolaşanlar her gittikleri yerlerde §ÖYl~ bir levha ile 

'.karşı karşıyıı gelirler: 
- Aile bahçesi! 
Bu bahçeler 1stanbu1un Belediye hududlan içinde sayılam1yacok kadar 

çoğalmıştır. Hafta tatilini çoluk çocuğile açık handa. şöyle ucuz bir kır 
kahvesinde geçi.nrıek istiyen aile reisleri bu levhaların cazıöesinden kurtu· 
lamazlar. Fakat caile bahçesi" levhasile aileleri davet eden bu kır salol§Vtn 
acaba isimleri kadar masum ve cazib midirler? 

cAile bahçest> deyınce hatıra §Öyle bir samimi yeşil köşe gelebilir: 
- Havadar bir yer. İçinde belki de bir akar su da vardır. Yüksek ağaç

ların altı yorgwı kafalara s-lknnet veren bir yeşil götgelı"ktır. Öteye beriye 
serpilen hasır koltuklan vardır. Ve masaların üzerı kahve, limonata, su, 
meyva gibi bir aileye, çoluk çocuğa va.kit geçirtecek şeyler göL? çarpar. v~ 
yalnız bahçe hududunda dinlenebilecek bir radyo veyahud saz da bulunur. 
Burada herkes kendi evinin bahçesinde imiş gibi güler, konuşur, eğlenir. 

(Aile bahçesı) levhasının ifadesi ve manzarası ancak bu olabilir. Fakat 
bu levhayı taşıyan bahçelerin birer açık hava meyhanesi, gece sabahlara 
kadar civar halkı iz'aç eden bi.rer hoparlör ve caz kumkuması olduğunu itira! 
etmek ve belediyemizi, zabıtamız.ı bu levhaları taşıyıın bahçelerle meşgul ol
maya davet etmek haksızlık olmaz. Çünkü bu sammil levhalann cazib da· 
vetine kapılan aileler olduğu gibi bu levhalara rağmen hakiki birer mey
ihane gürültüsü fışkırdıkları için bu bahçelerin vücudünden mutazarrır ve 
müteessir olanlar da mevcuddur. 
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Hava yolculuğu büyük 
bir rağbet görüyor 

Dahiliye Vekili 
itfaiye teşkilatını 

teftiş etti ithalatçıların fazla mal getirmeleri, pamuklu mensucat 
sanayi istihsalatını da azaltmağa sevketti Gittikçe artan ihtiyacı karşılamak üzere Münakalat 

Vekaleti yeniden tayyare almıya ve yeni hava 
seferleri ihdasına karar verdi 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak tehri • 
mizdek.i tetkiklerine dün de dvam et -
miştir· Vekil, Fatihteki İtfaiye Müdür- Bir müddettenberi pamuklu mensu - mıntakalannd .. ·· ı 'd d' . y. 
ı .. ~.. d 'tmi i f · · · 1 a uzum er sergı e ır e 
ugune ekgıd ş, .. t ~!yemMı'~dı~. çaİhış - ca:_ piyasasında fazla mal ithalinden di günlük sergi devresini geçiren tak • 
masını ya ın an gormuş, u ur sa. dogan mevcud sık:ı.ntı son günlerde da. riben on milyon kilo üzüm hazırlan .. 

Devlet Hav Yollarında büyük bir istasyonu tesisine elverişli olmadığı i - nın verdiği izahattan memnun olmuş - ha fazla artmıştır. mış, kısmen Manisa borsasına kısmen 
inkişaf görü~ektedir. Ankaıa, İzmir, çin, Beruttan istifade olunacaktır. Al • tur. Vekil~ Müdür~ükten ayrılmadan ~ricten fazla miktard~ ithal edilen İzmirdeki alıcılara gelmiştir. 'Bilhassa 
~tanbul ve Adana arasında işleyen tay manyada havayolları hesabına staj gör evvel teft~ defterınc şunları yaZllllş • ve bılhassa Al~anya ve It~l~adan ah- Salihli i1e İzmir arasındaki tren gü • 
yarelerde yer bulmak imkanı pek az • mekte olan pilotlarımız yakında döne- tır: . .. nan. m~llarla pıyasan:n ~alı ışbaa gel- zergfilıında binlerce üzüm sergisi göz. 
dır. Yolcular hareketlerinden birkaç cek, memleket hava seferlerinde ça • cHer ıcabında fedakarlıklarını go • ~esı, fiatlarda umuını hır sukutu mu- leri okşamaktadır. 

·· i 'tt' - · 'tf · · k d' ı · cıb olmuştur "" giln evvel yerlerini temin etmek mec- lışmağa başlıyacaklardır. rup, şı ıgım 1 aıyeyı en ı yer enn • · _ . . uzüm piyasasının 22 Ağustos Salı 
buriyetinde kalmaktadır· Bu ihtiyacı Türkiye Berut hava seferlerinden de gördüm, tetkik ettim. Temizlik ve M~.lın çoklugu yalnız fi~tlardakı te. günü saat on birde İzmir üzüm borsası 
nazarı itibara alan Münakalat Veka • h 1 B -d d T h intizam. icabında fedakarlık ruhunu nezzulle kalmamış, buna ınzımam e • binasında Ticaret Vekili Cezmi Erçi • 
leti İngiltereye Döglar sistemi.:nde beş ~nra. ava yo u ag a ve a ran ~- aksettiren bu müesseseden memnun ?en m_evsim dolayısile satış azlığı bu nin elile açılma;ına intizar olun • 

ta . . t . t' hırlerıne kadar uzatılacaktır. Mevsım V'° u··mı'dlı' avrıldım.~ ışle ugraşanların vaziyetini de müş • kt d V k'l . lm d .. yyare sıpanş e mış ır. . . _ . .... J , k"ll . . . ma a ır. e ı , pıyasa açı az an on. 
Havayollan pek yakında Berut ha • ılerlemış oldugundan, gelecek mevsıme u ~-ştırmıştır. . ,. ce Manisa ve İzmir müstahsillerinden 

va seferlerine de başlayacaktır. Hale • havayolları daha geniş teşkilat ile se. u· ·skudarda facı· bı·r Dıger. taraft~n ıthalatcıların fazla bir heyeti, bilahare ihracat tüccarla -
bin hava ~reyanlan burada tayyare ferlere başlıyacaktır. :~al get.~rm~lerı y~lnız bu sınıf ticaret rmı kabul ede<X?k, mütalealarını din 

kamyon kazası Oldu babı uzenne tesır yapmakla da kal· !edikten sonra piyasa açılacaktır. 
MBteftJrrlk: Şehir işleri: mıyarak, yerli pamuklu mensucat fab. M . d I 

rikalarının istihsaıatı üzerine müessir anısa a UzUm satış arı 
Belediyeye müsabaka ile 60 kitib Tahsil edilemiyen belediye vergileri Bir kişi öldü, şoför ve 6 olmağa başlamıştır. başladı 

alınacak 'ki b uk mil li b 1 Fabrikalar ilk tedbir olarak ekib a • M . 16 (H ~) B .. S 
• •• • • • • 

0
, n 1 UÇ yon rayı U uyor yaşında bt•r ÇOCUk yarala."dl d~· . } k . 'h " ' anısa USUSı - ugun a • • , ..;;uını aza tara Jstı salatı tahdıd et - l'hl' Ah dl' M · d yri 

Belediyeye musabaka ıle yınnı lira Istanbul belediyesi muhasebeb teş • __ · · · " ı ı, me ı ve anısa a ga res .. ka mek zaruretını hıssetmişler, bilahare " 1 k b .. .. t 1 1 ABli maaşlı 50, on lira asli maaşlı on kiiatı sıkı bir suı:ette çalıştırılmakta • Evvelki gün Üsküdarda bir adamın çalışan tezgah adedini de azaltarak, i. ~ı o 6a~~ l~zık uzum sa ış ~rı Ü.o muş • 
tib alınacaktır· dır. Şimdiye kadar yapılan hesablara ölümü ve bir çocuğun da ağır surette mal kabiliyetlerini büsbütün tenkis ~r. ' . • . u~uş arasın a ç par -
Yamı Pendikte bir hayvan sergisi göre, tahsil olunamıyan belediye ver - yaralanmasile neticelenen feci bir kam etmişlerdir. tıde e1lı çuv.al üzum satılmıştır. Bu sa. 

gı'lerinin yeklı.nu on iki buçuk milyon k lm t B d k' •th 1. . tış, ancak pıyasanın açılmasından son· . 
açılıyor yon azası o uş ur. u ara a ma ıne ı a ını meneden M . bo t .1 ed'l k r d ib tt' . . .. . ra amsa rsasınca escı ı ece .. 

Kartal ve Üsküdar kazaları hayvan ıra an are ır. Üsküdarda Sultantepesınde oturan tahdıdatın kaldırılması uzerıne yeni - tir. 
ıtergisi yarın saat 15 de Pendikte açı- Vilayet memurları birer derece ve Vakıflar İdaresinde şoför bulunan den tesisat vücude getirilmesi veya R f k H" 
lacaktır. Serginin açılış töreninde vi • terfi istediler 2ş74 sayılı Nevzatla, evvelki gün Üs • mevcud tesisatın genişletilmesi ve ye. Omanyaya IStl , !Caza 
llyet ve belediye reisi muavinlerile, Belediye memurlarının barem ~d • küdarda Bülbüldere caddesinden ge • ~i fab~ik~la~ın faaliyete . ~eçmesi de, zeytin satıldı 
kaza kaymakamları bulunacaklardır. veli hazırlamr~en memurların bi~~r çerken Şeyh caddesinde oturan Naci - u ~azıy~ e_ ~~zım~~ etı:ı1ışhr· . Romanyaya son bir hafta zarfında 

derece terfilenne çalışılmıştır. Dun nin 6 yaşlarındaki oğlu Erol birdenbi. Soylenıldıgme gore pıyasada harıc - 5 vagon fıstık satılmıştır. Yine son haf 
Ömer Seyfettinin mezan naklediliyor vilayet memu.rlan da bir müracaat yap re önüne çıkmıştır. Şoför çocuğu ezme ten itha~at. v: ~ahilden istihsal yapıl - ta içinde Hicaza da 10 bin kilo kadar 
Kadıköy mezarlığında bulunan Ömer mı~!ar, beledıye memurlarına yapılan mek için manevra yapmak istemişse mad~n. ıstıhl~kı tamamen karşılaya - zeytin ihraç edilmiştir. 

Seyfettinin kabri Asri Mezarlığa kal • bu yardımın kendilerinden esirgenme. de, muvaffak olamamış ve küçük Ero. cak ıkı senehk stok mevcuddur. Her Dövizlerin vasati fiatlar1 
dınlacaktır. Pazar günü icra edilecek mesini istemişlerdir. la çarparak ağır surette yaralamıştır. ne kadar her yıl Ağustosun on beşin. • 
olan nakil esnasında merasinı yapıla - Kasablar hafta tatili istediler Fakat kaza bununla kalmamış, kam • den sonra pamuklu mensucatın dahıl- bifdirildi 
caktır. Kasablar belediyeye müracaat et - yon o sırada oradan geçmekte olan ve de ~azla s~tıkş~~lal ~aşlahn~ası mutad ve Ağustos ve Eylfıl aylarına aid borsa. 

· · · d · 'f d k i Ü .. vazıyet muş u erı ta fıf edecek ma -mış, hafta tatılın en ısti a e etme s. skudarda hamallık yapan 5 5 yaşla • h' ~tt . d t kl f 
1 

v da kote olan dövizlerle kote olmıyan 
Deniz işleri: ted'kl · · bDd' · ı rd' B led'yle d K" . . d b' . . d h 1 ıye e ıse e, s o arın azla ıgı ve el. .. . • . .. . 

k ı b~nru :. ırmı: e ;r~k'k ~ ~ rın a azım !smın e ğırısı!1e e ;z a de mühim stok bulunduranların fiat • dovizlenn vasatı fıatlarını gosterır lis-
Çöp yüklü bir mavna battı ,:;~ arın muracaa ım e ı e me • çarptmı~ritı1r. dKahzım1 .~1 ld~. ıt .. agır yara a - !arı kırmak temayülleri buhranın epey teler .gümr~k ve. in~isarlar veka~_etin • 

"--uır. rın esı e er a o muş ur. b' "dd t d .1 1 b'l k den şehrimızdekı alakadarlara gonde • . . ır mu e evamına amı o a ı ece • 
Şaban kaptanın ıdaresındeld Andon 8 . d b 1 __ _t1 k tu• • • b" Yarası ağır olan Erol Haydarpaşa rilmlştir. 
dınd ki k .. .. ır a am &ŞJU1:Jt e onuş gu ıçın ır tir. 

a a romor öre_ bağlı çöp yuklu kadım yaraladı Nümune hastanesine kaldırılmış ve Buna mukabil :•ünlü mensucat sana- ,.-------------•ıııı.. 
mavnalardan, Karagoz İbrahime aid o- T b d tu s d d b' hadise esnasında varalanmış olan şoför Ankara borsası epe aşın a o ran ara a ın a ır y yii azami istihsal kapasitesile çalış • 
lanı kopmuş ve siılann cereyanına ka. kadın Ahmed isminde bir adam tara· Nurullah da tedavi altına alınmıştır. makta ve fabrikalar mühim siparişler 
pılarak Sarayburnu önündeki şaman • fından yaralanmıştır. Yakalanan suç • Bu feci kazanın tahkikatına, Üskü • dmaktadırlar. Deri sanayi şubelerinde Attlıt _ Kapanıt fiatlan 16 • 8 • 939 
dıraya hızla çarpmıştır. ıu bu işi Saranın başkasile konuşma • dar müddeiumumiliği el koymuştur. de ayni devamlı faaliyet göze çarp • 1---------------ı 

Bu milsad~ede mavna parçalan - sından muğber olarak yaptığını söyle - maktadır. 

mış ve derhal batıru.ştır. İnsanca za • miştir .. Tahkikata devam edilmekte • MonakalAt Vekili liman Amerika firmaları mal ithal 
ÇEKLER 

Jiat yoktur. dir. 
=-==:==:::ııs::cıa:=ıı::::m-.===== ı·şıerı·ıe meşgul oldu ve ihrac etmek istiyorlar 

Londra 

Açılış 
5.98 

ı26.67S 

Kapanış 
~.18 

l26.67S 
3.155 
6.66125 

28.615 
68.
b0.815 
21.517ö 

U b • t ı d .. d Amerika ithalB.t ve ihracat firmala • cuz ıra sa iŞ arı un en Şehrimizde bulunmakta olnn Münaka- rınm tüccarlarımıza müracaatları te -
l!t Vekili Ali Çetınkaya dün öğleden son- vali etmektedir. 

eT - Yorll 
Para 
Mllft.no 
c~mene 

Ameateradm 
Berlln 
Brüklel 

8 .365 
6.66125 

28.615 
(8.
li0.8115 l•tı• haren başladı t 16 d L' l U M"d- 1" Amerikan firmaları yerli sanayii • ra saa a ıman ar mum u ur u- . . ht ld - - ğı . 

y.. lın' b' ··ad t 1 1 mızın mu ac o ugu agır sı r den • 
gune ge ış ve ır mu e meşgu 0 

- leri ve diğer mamul mevad ihrac ve Atlna 
ty& 

aı 
Madr1d 

H.5176 
l.082ö 
l .M 
4.SSt> 

ı.0825 

1.56 

rJazlno ve birahane tarif elerlnde gOzde 
48 tenzilat gapılacalı 

muştur. Vekil, Umum Müdürlüğün Ve- bilmukabele ötedenberi Amerika a 
kalet odasında limanlara aid muhtelif gönderilmekte olan mallarımızdan il. 
işler üzerinde tetkiklerdı:? bulunmuş ve hal etmek arzusunu izhar ile bunun i- varton 28•845 

bu arada Galata yolcu salonu inşaatı ile çin bir çare aranılmasını istemekte • 9udapeft. UM>~ 

l4.oaS 

alAkadar olmu,tur. dirler. Bu firmalar Türk.Fransız ve 9ıucreı ::::~5 
Limanlar Umum Müdürü Raufi Man· Türk.İngiliz ticaret anlaşmalarına ben ~:::~. 84.62 

yasi Galata yolcu salonu ve uiğer işler zer bir şekilde bir anlaşma yapılarak, .:ıtoltholm 80.6475 

4 • .!185 
2'.0Bo 
23.815 
24.4523 
0.90~ 

2.8)25 
84.62 
BO.l'i476 
25.90 hakkında Vekile izahat vermşltir. muvakkat Türk - Amerikan anlaşma • 1Aoııkon 1 :.3•9o 

---~-~-------~--~--Ali Çetinkaya !.imanlar İdaresinde İs- sının tadili lehinde idarei kelAm et • t S T t K R A z L A B 
tanbul P<ıeta Telgraf Merkez Müdürü mekte ve bu suretle döviz müşkülA. • 
Mazharı kabul etmi§ ve posta, telgraf ve tından ileri gelen vaziyetin önüne ge
radyo .fflerl hakkında izahat almıştır. çilmesi mümkün olacağı kanaatinde 

Ali Çetinkaya dün mıntaka liman re
isiiğinde de bir müddet meşgul olmuş-
tur. Vekil bugün de tetkiklerine devam 
edecektir. 

bulunduklannı bildirmektedirler. 

Veni mahsul Uzerine pamuk 
satışları başladı 

Pamuk istihsal mevsiminin yaklaş • 

1 

Açılıı 
Ttlrk borcu I peı1n -
~ • ili • 19.80 
• • ı vadeli -

Kapaıuı 

19 .80 

.................................... -................. -.. ~ 
TEŞEKKÜR 

MDhim derı satışları yapıldı ması üzerine piyasada alivre satışlar Hazin eaybubetlle blzl derin kederde bıra .. 
başlamış ve mühim muameleler ol • kan sevglll annemizin ve kayınvalldem1Q 

Piyasada deri üzerine mühlm faali. muştur. 41.42 kuruş arasında Klev - gerek cenaze merasiminde bulunmak ve ge .. 
yetler olmaktadır. 8 bin kilo tuzlu ku. land cinsi mahsullerden 5 bin balya ret.se mektub ve teıarafla ve bizzat zlyare' 

d t 1 t ıuretile beyanı taziyet eden akraba, ebtbba, 
ru koyun ~risi 56 kuruştan ve 1 O bin ka ar sa ış yapı ~ış ır'. ve d~tıarımıza ayrı ayrı teoeltktlr etmeh 

• . . . kik> hava kurusu koyun derisi 63 ku • Mahsulün fdrakıne bır ay sonra baş. büyük teessürümüz mani oldutundan cüm-
Ucuz bıra aatıp dün Nbahtan itiba • yerle.rinde bazı bayilerde bıra satıtı ruştan yerli fabrikalar ta.rafından sa • }anacaktır. tealne derin teşekkilrlerımızı sayın sazet.enlı 

ten ~ w memleketin her tara çok fazla olduğundan, akşama doğru tın 1 akt dır Pamuk ekim mıntakalanndan alı - va.sıta.slle arzederlz. 
fında bqlamıştır. İnhisarlar idaresi bira bulunamamış, bayiler, .inhisarlar a ınm 8 

•• . nan malt'.hnat bu yıl mahsulün umu • Otuııan: Ş&kir, Abdurralılın, Selim Siiter, 
bayilere 'O santilitrelik bira şiıel~rini satış depolarından yeni bira tedarik et. Bu mallar meşın h~ine . getırilerek mjyet itibarile iyi ve elyafımn düzgün Dam&dı: Faik Xanttıncı 
14,5 kuruştan vermekte ve bu biralar mek mecburiyetinde kalmışlardır. Almanyaya ihraQ edilece~t.ır. Bundan olduğunu öst.ermektedlr. 

16 B led. İk d Müd" lüğü b başka Almanya ve İtalya ıçın 100 ade-- g EOE TiYATROSU 
bayiler tarafından kuruşa satılmak. e ıye tısa ur ira u • . . . lzmirde UzUm piyasaSIOIO Nurettin Oençdur 
tadır. 62,S santilitrelik şişeler de 20 cuzluğu münasebetile gazino ve bira • di 70 ldloluk 12 bın oğlak derisı çifti • ve arkadafları 
kuruşa s-atılmaktadır. hanelerde de yüzde 48 nisbetinde ten 140 kurWJtan ıatılınıştır· Bu mallar açılması bekl8RIJ0r Bu ak,am . 

Dün şehrin bütün mıntakalarında zil!t yapılmasını ve tarifelerin buna Mardin, Diyarbakır .ve havalisi malla. İzmir, (Husust) _ Üzüm müstahsi· Narlıkapı Şafak bab~ıadle 
külliyetli miktarda bira satışı olmuş - göre hazırlanmamru bild!rmi§tfr. Gazi· rındandu'. Yine aynı memleketlere ih- ll, büyük bir sabırsızlık içinde 939 FERMANLI DEL 
tur. İnhisarlar idaresi bayilere kAfi no ve birahanelerde halkın aldatılma. raç edilmek üzere 3 bin keçi derisi çil. mahsul yılı üzüm ptyasasının a9Jlına • HAZRETLERi 
miktarıa bira dağıtmıştır· Şehrin i4lek ması için sıkı kontro~r yapılacaktır. ti 205 kuruttan muamele gönnt}ftür. sına intizar etm6ted!r. BUtiln bağ Mı~ Pençef varyeteaı 
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C Yurddan resimli haberler =:J 
Mardin cezaevinde okuma yazma kursu 

• 

ızmir enternasvonaı F narı 
Pazar uunu acnıvor 

1 8 yaşında bir çocuk il 
yaşındaki arkadaşını 
bıçakhyarak öldordU 

Şimdi gece çalışmalarında 3215 
mühendis, mimar, usta, dekaratör, 

amele ve bahçıvan çalışıyor 

Sergide KültürparJ.:tan çıkan halk kalabalığı 

İzmir ( Hususi ) - Ticaret Vekili 1 Dün gece fuar sahasında sabaha ka
Cezmi Erçini, :fuarın açılış füreninde dar çalışılıyor, gieoe çcılışmalarında 
tıazır bulunacak ecnebi devlet sefirle- .3215 mühendis, mimar, usta, dekora
rini ve misafirleri hamil Ege vapuru tör, amele ve bahçıvan istihdam olun
~azar günü öğle vakti İzmire gelecek· maktadır. Bu suretle günde iki ekip 
tir. işçi tebdil edilmektedir· 

Küçük katil cinayete 
müteakib bir kararla 
babasına teslim edildi 
Adapazarı, (Hususi) - Burada Kö .. 

pekoğlu mahallesinde bir cinayet olmuş· 
tur. Kunduracı Hilminin 11 yaşlarındaki 
oğlu Ahmed, arkadaşlarından 8 yaşında 
Ra~i oğlu Hayri tarafından bıçakla öl- ~ardin (Hususi) - Şehrimize ge. Kursa mahkümi~t müdtletleri az 
dürülmüştür. Cinayet bir kavgayı müte- le~~en~ri her işinde olduğu gibi ceza olanlar devam ettirilmektedir. Maksad. 

akıb kın t H
.. . b k d b . . t evı ışlerıne de ft.zarni ehemmiyet veren diğerlerine nazaran mahkfuniyetleri az 

çı ış ır. ıımı ıça ar esını am C ··ad . .. . . . · mu eıumıımı Aşır Aksunun gay- olanların cez~vinden çıkarken okuma 
kalbınden almıştır. Kendısınde mevcud retile Mardin cezaevi bir ıslahhane hali yazma öğrenmelerini temindir. Bu u. 
akciğer iltihabı ile bu yara ölümünü tes- ne gelmektedir. sule tevfikan rezaevinde okuma, yaz. 
ri etmiştir. Halkevinin yardımını temin ederek ma öğrenmiyen kimse ka·lmıyacaktır. 

Küçük katil müddelumumiliğin kara· cezaevfade açtığı o:kuma kursunda "48 İkinci kurs ta açılmış ve bu kursa 50 
rile babasına teslim edilmiştir. mahkum Okuma yazma öğrenmişlerdir. ma'hkfun devam ettirilmiştir. Azami 

Geçan hafta tertib edilen bir merasim- üç ay içinde okuma yazma öğrenen 
le şahadetnameleri 'kendi1lerine tevzi mahktimlar kendilerini selamete ka -
olunmuştur· Müddeiumumi mahkt'.lın- vuşturan bu işe dört elle sarılmakta. 
lara söylediği bir hitabede, okuma dırlar. 

Tokatta bir futbol 
Maçında gene 
Kavga oldu 
Tokat (Hususi) - Güçyurdunun da· 

veti üzerine Turhala giderek yaptıkları 
naçta oyunu bire karşı yedi sayı ile 
kaybeden Tokat spor birliği bunun 
revanşı olarak Güçyurdunu Tokata da
vet etmiş ve çok kalabalık bir seyirci 
kütlesi önünde yapılmış bu maç ikiye 
karşı üç sayı ile Güçyurdunun galibi
yetile bitmiştir. 

Oyun esnasında hakemin verdiği bir 
penaltı yüzünden kavga çıkmı.ş her iki 
taraf ile halk birbirlerine girmiştir. 
4ft zabıta kuvveti müdahale etmiş ve 
bu suretle herhangi bir müessif hadi· 
senin önü alınmıştır. 

Orgup Halkevinde almanca 
kursu 

Ürgüp Halkevi tarafındon kazamızda 
me ve orta okul öğrenicileril,• isteklilere 

yazma öğrenerek mahkılmiyet müd - Resim mahkfunlara şahadetname 
detlerini iyi geçirenlere şahsi teşebbü- tıevziinde hazır bulunan memleket ida. 
SÜ ile iş bulacağını vadetmiştir· recilerini gösteriyor. 

Çankırının yerli saz grupu radyoda 

İzmirpa18s ote~iıne misafir edi)eook 
<>lan Vekil, saat 18 de fuarın bu sene 
tesis edilen 9 EylUl antresine ge1ecek. 

Bir Amerika coğrafya heyeti mahsus bir almanca kursu açmıştır. Bu 
Bilecige gidecek kursa memleket gençleri devama başla -

Bilecik (Hususi) _ Vaşingtondaki mışlardır. Zafer okulu başöğretmeni Rıza 
+_.Açılma törenine, bandonun çalacağı milli coğrafya cemiyetile Nevyork ve Ankal da bu vazifeyı üzerine alarak ça- Çankırı (Hususi) - Halkevi ar şu- Ve bilhassa bunlan yerli sazcılardan 
tStiklal marşile başlanacak ve bunu Paristeki tarih' müzeleri adına, Bal- l~aktadır. besi Çankırı milli türkü ve oyun hava- dinlemek berkesin ruhunu okşar. 
belediye ve fuar komitesi reisi Dr. Beh. kanlardan başlıy.arak H'indistanda ni· Ad d b · larını tesbit ederek yerli bir saz grup Halkevi Ankara radyo evi-le temas 

tir. 

9et Uz'un bir nutku takib edecektir. Ti- hayet bulacak bir tetkik seyahati ter. apazarm a ır yangtn tarafından 25 .şarkı çalınarak notaya ederek Çankırının güzel türkü ve oyun 
caret Vekilimiz bu nutka cevab vere- tib eden Amerikalı Mr. Law.rence Adapazarı, (Hususi) - Evvelki gün alınmıştı. havalarını bütün yurda ve dünyaya 
tek dış ticaretimizin yakında alacağı Tawın idaresindeki 14 kişilik bir hey. Belediye dairesinde bir yangın olmuştur. Bu grup b~ında bulunan orta okul dinletmek fırsatını temin etmiştir. 
Yeni veçhe hakkında izahatta buluna- et Ağustos ayı içinde Türkiyede 15.20 Güneşin kızgınHğı He pencere camların- müzik öğretmeni Şükrü Dcllen saz ta- Bu yerli saz grupu bu hafta Ankara
caktır· Şehrimizdeki alakadarlara ge • gün sürecek bir seyahat yapacaklar ve da mevcud bir kabarıktan perdenin biri kımını metodlu bir çalışma çevresine ya gidecektir. Pro\·as ı yapıldıktan son. 
len malumata göre bu nutuk, dış tica- bu arada memleketimizi de ziyaret e. tutuşmuş, diğer eşyaya sirayet etmiş, bi- alınış ve Halkevinde radyofonik kon • ra programa gcçecckt·r. 
!'etimizde inkılap sayılacak bazı nok· deceklerdir. IAhare söndürülmüştür. serler vermiştir. Bu hale nazaran yakında radyoda 
~~nilitiwed~~~~~h~M~=~~~~~~~=~~~~~~~~~~====~~~~~~~ Çınkmha~~~~n~m~ili~Ç~~n~~~ ~lınm ~~~n 
tildiğine göre dış ticaretimiz kısmen Erzincan belediyesinin yeni sebze Hali küıer ve oyun havaları musiki cephe- herkes dinliyecek ve muhakkak çok 
Serbestiye doğru inkişaf edecektir. sinde de ~k iyi .bir vasfı haizdir. beğenecektir. 
Açılma törenini müteakıb Vekil fu. 

ar sahasında mevcud ecnebi devletler 
Pavyonlarını, milli müesseselerimizi 
8Yrı ayrı ziyaret edecektir. Vekili, ec • 
nebi devletler pavyonlarında a!akadar 
~evıetıerin sefirleri ve konsolosları 
f arşılayacaktır. Açılış gecesi saat 21 de 
U~r gazinosunda B. Cezmi Erçin şe • 
re~ıne bir ziyafet verilecektir. 

zmir, 16 (Hususi) - Bu gece fuar 
Sahasında, dokuzuncu fuarm umurnf 
~:ektrik tecrübeleri yapılmıştır. Tec • 
~beler .. mün~sebetil.e fuar sahasında 
h·ar muhendıs ve ışçilerinden maada 
~ç kimse kalmıamışttt. Buna sebeb 
ll1 arın bazı hususiyetlerinin fuar açıl· 
&~dan ifşa edilmesine meydan verme
... ~ktir. 
...,'recrübeler rnüsbet netice vermiştir. 

Pazar 

Malatyada çok nefis 
bir eser meydana 

çıkarıhyor 

Kadın yuzonden 
birbirlerine saldıran 

iki köylu 
Malatyadan yazılıyor: Malatyada Adapazarı, (Hususi) - Şehrimize cj. 

Yenicami namile gayet kıymetli ve var Tavuklar köyfü!de bir cinayet olmuş
güzel bir Türk eseri vardır.Bu caminin tur. Bu köyden Hüseyin oğlu Mchmed 
etrafı şimdiye kadar bir takım köhne b d b" .. dd un an ır mu et a'-·ni k"" d E · · 
ve harap bina ve barakalarla kapatıl • . . .. . " oy en mının 
nuş, ve caminin güzelliği kaybolmuştu. nışanlısı Gulsum ıle mi.ınasebet peyda 

. . . 3on defa Malatyanın ileri gelenlerin- etmiş, Gülsüm de nişanlısını bırakarak 
. ~ıncan (Husus1) - Erzıncan bele · ve sebzecileri içme aıacak, sıhhi ve fenni den Tevfik Temelli, Vahab Salt.oğlu, Mehmed ile yaşamağa başlamıştır. 

dıyesı . tar.afınd~ yaptı.rıl~akta olan ve usulde buralarda halk et ve sebzelerini Etem Fadıllı, rnüteahhid Said Demir • Fakat Gülsüm oynak bir ka:iın oldu-
otuz bın lıraya ihale edılmış bulunan hll temin e~ olacaktır. Eski sebze har bağ Darendeli Zaloğlu ve daha bazı binası ~nden güne ~kselr_nekte ve çok ve Yağkapanı oian yerin yıkılma ihalE!-'~ h~iyetli zıevat tarafından caminin et· ğ~ndan ~nra ~ehz:'.1~.dc kalmamış. ye· 
ya~ın bır ~a~da b~tmesı ~e~lenmek- de bit.mi§, müteahhidi binayı sökmiye rafındaki binalar salın ahnarak bir nıde~ E~ıne donmuştur • 
tcoor. Bu bına bıter bıtmez butün kasab başlamıştır. park haline ifrağ edilmek, bu parkın İkı rakıb bu vak'a.dan sonra köy dışın-
C 1 a H ortasına da İsmet İnönıünün bir heykeli da karşılaştıkları zaman bıçaklarına sa-

a san Bey Olvor ki: konmak şarrne belediyeye teberru edil- rı1mış1ar, birbirıermtn üzerine sa1dırmış-

_Q. _ _...._-' miştir. !ardır. Mehmedın barsakları dökülmüş. 

Malatyanm faal yeni belediye reisi hastaneye getirilip ameliyat yapıldıktan 
doktor Cafer Özelçi de arsaların mo • sonra ölmüştür. Eminin yaraları ise a
dern 'bir par!k haline konması. için güzel ğ d 

b
. . h 1 k ır ır. 
ır proJe azır ama tadır. Bu suretle 

yeşil Malatya bir kat daha güzell~e • Bilecik Halkevi reisligvi 
cek ve çok nefis bir Türk eseri olan 
Yenicami de mey<lana çıkmış olacak - Bilecik (Hu-;usi) - Bilecik Halkevi 
tır. başkanlığını yapmakta bulunan Ali 

Gene bu münasebetle İstanbuldaki İpek istifa ederek yerine vekaleten 
ba1.ı Jı.~a~aty~lı tilccarlar da İnönünün Halkevi köycüler şubesı başkanı Beh. 

teo-: ~asan Bey, sizin gaze
" O.ıtudum. 

. .. Hayatı uzatmak çaresi 
bulunuyormuş. 

İnsanlar üç yüz 
ya.şıyabileceklermit-

&ene Hasan Bey _ Desene üç heykelının bır an evve-1 yapılması için zad Esen tayin ed·ım· · .. M 1 t b led" . ı ıştır .. 
yuz sene harb olacak korku- a aya ' e ıyesıne müracaat vaki Ar i k , 'f .. 
sile yaşayacaklar. olmuş, kendilerine düşecek yardımın . ı pe . \azı esını Behzad F..senc de.. 

hemen bildirilmesini dilemiş-lerdir· vır ve teslıme başlamıştır. 
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ASFAIL TON ZARARO 

A sfalt olacağı söylenilen cadde- ha iyisi can sağlığı, duşün hele! sana ne
lerden birinde otut"an tanıdığım rede ott.ird'uğunu soranlara, ca.rlaltuı. 

beni görmeye gelmişti: 
- Sizin cadde de asfalt olacak! 

diyebileceksin, evine gelen misafirler, 
her kaldırım taşma ayakları çarptıkça 

Dedim, mahzun mahzun yüzüme bak- cbu adamın evine gelmek te bir derd> di-
tı: ye söylenmiyecekler .•. 

- Maattee~f öyle imiş. 
- Niçin maatteessüf diyorsun, sevin

melisin .. düşün hele, bugünkü Arnavud 
kaldınmının yerinde ayna gibi parıl pa
rıl parlıyan bir asfalt göreceksın .• gece-

O, gene mahzun mahzun yilzüme ba· 
kıyordu: 

- Yahu ne oluyorsun? 
- Ben o zamanı görmiyeceğim de •• 
- Görmiyeceğim ne demek, birkaç 

leri eve gelirken, ayağın tökezleyip yere ay sonra yapılıp biter •• 
O.üşmek tehlikesı ka1mıyor. Çocuğun ka- - Görmiyeceğlm azizim, oturduğum 

pının önünde bis!kletile dolaşabilecek.. apartımanın sahibi de bunu haber almış •• 
geçen arabaların tekerlek sesleri duyul- kirayı yirmi lira birden artırdı. Ben de 
mıyacağı içhı erken erken dapduru ya- asfalt olrnıyacak htr caddede bir apartı
tağından fırlamıyacaksın. man buldum. Birkaç gün sonra oraya ta-

Ben söyl~dikçe onun yüzüne dı:ıha faz- şınacağım! , 
la bir hüzün çöküyordu: 

- Ne oluyorsun a birader, bundan da-

I~ Bunları b' iyor mu idiniz ? ~ 
Fransada bir gUnde ne kadar 

telgraf çekilir ? 
yapılan retıkik. 

lere göre Fransada 
bir günde vasatt""c;. 

lara:k 108.000 tel
graf çekilınckte 

olduğu anlaşılmış· 

tır. Bu 108.000 tel· 

graf, dahili m\i.ha
:berata aid bulun. '"" 
maktadır. 

~ 

Ağzı olmıyan ba:ık 
..,,ıı balık Ame-

rikada Kuaşita 

§eh rinde tutul-
muştur. Boyu 45 

, 

santim uzunluğundadır. Hususiyeti ağzı
nın bulunmamasıdır. Hayvanat alimleri 
bu balığın ne şekilde yaşadığını büyük 
bir ehemmiyetle tetkik etmektedırler. 

*· 
Patlamıyan mermi 

F ransada telefona dair bir 
istatistik 

Fransada tele
fonlara dair bir !s. 
tatıstik neşreclll. 

miştir. Bu istatis· 
tiğe göre 1938 se-
nesı sonunda Fran 
sada bulunan abo. 
nelerin ~a~~ısı 

1.536.680, Pariste. 
ki muhaberatın sa· 
yısı 694.874.474 idi. 
Şeh•rler arası ve 
ecnebi memleket

ler arasında yapı
lan konuşmalar 

2tı:l.565.767 yi bul-

muş idi. Fransadaki telefon hatlarının u

zunluğu ise 2.049.618 kilometredir. 

* 
Hardalın icadı 

Bugün kullan· 
makta olduğumuz 
hardalın kat'i su
rette icadı tarihi 
meçhuldür, fakat 
pek eski olduğu 

da muhakkaktır. 

Çünku Romalıl&r 
hardalı mebıul 1776 yılında Amerikadaki istiklal h:ır

ıblnde Lord Dunmore isminde bir İngHiz miktarda kullan
kumandanı Norflok şehrindeki bu, St. makta idiler ve G:ıu\P. denilen Fransaya 

Paul kilisesine, ateş etmış ve çıkan mPr- ithal eden de kendileridır. Fransada bil

mi, bir okla gösterilmiş olan bu köşeye hassa Dijon şehrinde hardal çok revaç 
isabet ederek saplanmış, patlamamış ve 
orada kalmı9tır. 

bulmağa başlamıştır. Uzun zamanlar Di

jon hardalı mürntaL mevkiini muhafaza 

eylemiştir. 
Mermi elfuı orada muhafaza edilmek

tedir. 

Geçimsi2likte 
Mes'uliyet hiss-esl 
Hakiki veya müstear adı cS> harfi 

ile başlıyan bir kadın okuyucum ba. 
~a anlattığı sergüzeşt1nin gazete sü
tununa geçmemesini istiyor, arzusu· 
na tabii riayet etmek vazifesile mü. 
kelle:fim, yalnız mevzuun bir de u .. 
murni tarafı var ki, diğer okuyucu. 
larımı da alAkadar ettikten başka a· 
iacağı' cevab akuyucumu da tenvir 
edebilir.: 

- Bir kadın veya erkek görüyor .. 
SllllUZ ki, eşinden ayrılmıştır, sebe .. 
bini araştırınıyorsunuz, karşı tara .. 
tın geçimsizliğinden bahsediyorlar, 
işi biraz derlnleştiriyorsunuz. vak'a · 
da sayıyorlar, saf ve her söyliyeni 
tiakikat sanan bir insansanız kabul 
ediyorsunuz, Fakat bir çoğumuza 
tecessüs ruhu hakimdir. İçimizde 
cAcaba?> diye düşünenler de var • 
C!ır: 

- Berikinin hiç mi kabahati yok? 
· Sualile karşılaşanlarnnız da buluna. 
bilır, hele ayrılanlardan birinin 
kendi hısım akrabası ile de sıkı fıkı 
dost münasebetleri mevcud değil 
fSe. 

Ben her kavgada iki tarafa da az 
çok mes'uliyet ayıranlardanım. Fa
kat müstesna olarak hiç bir kabahati 
bulunmıyanlann olabileceğini de 
kabul ederim. Fakat bu noktayı her 
kese anlatmak imkAn haricindedir. 
Onun içindir ki daima sabrı, süku
nu, biraz tevekkülü tavsiye ederim, 
ve en nihayet sabır edilemlyecek 
vaziyetin tahakkuku halinde zeva.! 
birin daima lehte olarak toplanma .. 
sına lüzum görürüm. 

Bu noktada akuyucwna yapıla • 
cak tavsiye meydandadır: 

- Dostlannızı artırınız, muhiti • 
nizi genişletiniz, lehte 4ahid bulu • 
nuz ve hiç sabı.ısızlanmaymı:z. 

TEYZE 
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~ 
Çocuklar için 
yaz elbisesi Bir kadına taarruz eden 

bir zorba yakalandı 
Kadının feryadı üzerine yetişen polisler zorbayı 

yakalayıp mahkemeye teslim ettiler 

Tahtakalede aşcılık yapmakta olan İhsan adında bir hamala teslim etmiş. 
Fatma adında bir kadın dün gece dük. tir. 
kanını kapayacağı bfr sırada bir ada • İhsan tavukları eve götürecek yerde 
mın dükkandan içeriye girdiği.ni gör - doğruca Balıkpazanna gitmiş ve 6 li .. 
müştür. raya satmıştır. 

Fatma, müşteriye pek benzemiyen Eve gidip bir müddet de beklediği 
Mustafa adındaki bu adamın halinden, halde tavukların gelmediğini gören O· 
bakışlarından derhal şüphelerunişse de hanis, deıhal yola düzülmüş ve taraf 

1 hiç bir şey söylememiş ve buyurun, de taraf açık göz hamalı aramağa koyul-
miştir. muştur· 

Mustafa· 'belinde taşıdığı sustalıyı çe. Nihayet tavuklarının satıldığını öğ. 
kerek muhteris nazarlarla Fatrnaya bir renen Ohanis hadiseden zabıtayı ha • 
müddet bakmış ve: berdar etmiş ve hamal İhsan yakala • 

c- Ya benim olursun, yahud seni narak, birinci sulh ceza mahkemesine 
öldü.rürüm» demiştir· sevkedilmiştir. 

Fatma namusile hayatını kaza.nan Yapılan sorgudan sonra İhsanın tev. 
bir kadın olduğu için bu teklif karşı • kifine karar verilmiştir. 
smda derhal var kuvvetile: cİm • Bir sahtekarlık kararı 
dad!-> diye bağırmağ~ başlamıştır. temyizce nakzedildi 
Feryadı duyan polısler derhal aşcı Bir müddet evvel sahte noter sene • 

Kaba::1k beA~ekli mayo ve cek:t:: · E:- Fatmanın dükkanına koşmuşlar, elinde di tanziminden Ağırceza mahkeme -
den plftJa, pla1dan eve kadar butun hır sustalı çakısı olduğu halde zorba ada· · hkA 1 v M h d . . sınce ma um o an apurcu a mu 
sabah çocuğa başka elbıse ıstemeı. Denız mı suç üstünde yakalamışlardır. c·a k l\tr h kl d k" h .. ve ı ar ·ıoran a arın a ı ma • 
ve guneş banyosu alırk;n arkası açık Meşhud suçlara bakan dördüncü ce. kiimiyet kararı, Temyiz mahkemesi 
mayoyu; yolda, buna ilave olarak, ceke- za mahkemesine verilen Mustafamn b ı· · · kzed"lm' t' . . . . eye ı umumıyesmce na ı ış ır. 

tını gııer. dün sorgusu yapılmış, tevkifine karar Temyiz, bu hadisede noter katibi Şe-

Her kadın bilmelidir veriımiştir. fikle eski avukatlardan Meletiyi suçlu 
Vazife halinde memurları döven mevkiinde görmüş, Mahmudla Hayda. 

Cild üzerhıdcki sıyrıklar; :ıldırış et· rı sahtekfirlık suçile alakadar bulma • 
memeğe .gelmez. Bazan hiç ehemmiyet bakkalın Ceza(andırttmaSI mıştır. Bu noktadan iade olunan da • 
vermediğiniz bir sı:yTık bir diken sıyrığı istenildi vaya Ağırcezada yeniden bakılacak • 
bile siz.i günlerce yatakta yatırır. Bulllar t ır. 
bilhassa Erysipele mikr<!.blarına karşı Geçenlerde bir evin tahliyesi sıra • Nüfus ka""gıdım tahrif eden 
çok fena tehlike teşkil ederler. Bunun sında bu işe memur icra muavini Ke • 
için sıyrılan yeri ılık sabunlu su veya ok- malle polis Mehmetli ifayı vazife ha - bir adam yakalandı 
sijenli su ile yıkayınız. Üzerıne bir taba- linde dövdüğü ve hakaret ettiği iddi .. Kefalo adında biri, nüfus kağıdıru 
ka tentürdiyod sürünüz ve hafif bir pan- asile mevkufen muhakemesine asliye bir Türk ismile tahrif ettiğinden dün 
sıman yapınız. Çok lehlikelı mikroblaıa birinci cezada devam edilmekte olan yakalanmış, adliyeye teslim edilmiş .. 
karşı sıyr.k:.ır açık kapıdır. K.:ın zehir- bakkal Fazılın duruşmasına, dün de tir. 
lenmeleri ekseriya bu yüzden olur. devam edilmiştir. Bu celsede Necla a. Fakat vakit geç olduğundan sorgusu * dında bir şahid dinlenilmiş hakaret ve yapılamıyan Kefalo tekrar polise sev • 

Yazın uzun yürüyüşlerde, yüzmede dövme hadisesini anlatmıştır. kedilmiştir. 

b~~an ayağın1 sinin şiddetle ağırır ve çc- Bu şahadeti müteakib müddeiumu .. Kefalonun sorgusu bugün yapıla • 
kilır: İnsanı .ımmld~nmaz eder. mi İhsan iddianamesini yapmış ve caktır. 

Bır doktor o ay:ıgı çıplak olarak soğuk maznunun vazife halinde her iki me • ········E·······:···--····d········k·:·······~·t···:·ı·:k·········· 
bir şeyin üstüne koymayı ve bacağı muru da tahkir ettiğini ve dövdüğünü . rzmcan a. ıremı. çı 1 . • 
mümkün oldugu kadar germeyi tavsive . .. 

1 
d 

1 
. t Erz.ıncan (Hususı) - Şımendıferın 

~ sabıt gorerek, ceza an ırı masına ıs e. Er · · 'l h t" 1 .. ref h k ediyor. Bacağı bir bağı:ı sıkı sıkı bağ:a- . . zıncana gırmesı e er uru a a R· 

manın da faydalı ol!ı'.:ağını söylüyor. De- mıştır. .. _ . vuşan Erzincanlılar san'at ndktasından 
nemeli. Bu arada tecavuze ugrayan ~cra me- da her gün bir yenWk göstermektedirler. * muru Kemal, suçlunun vurdugu yum. Evvelce birçok yokluklar i!;mde san':ıtla-

. . rukla kulağının hala ağrımakta oldu - rını ilerletmek imkanını bulamıyan 
Tam mevsı~lindeyız: Şeftalı, .ka~~n, ğunu ve devamlı bir uğultunun ara • san'atkarlar trenin memlekete getirdiği 

sa~.atal~k ~e lımonun sularını bırbm~e dan uzun bir zaman geçmiş olmasına büyük varlııklnrdan istifade etmekte ve 
musavı nısbette karıştuınız ve bu •u ıle ragrnw en kendisini rahatsız etmekte bu- b ti .. d .. · 1 · · .. h ftad 'k' k - - .. .. .

1
. . u sure e gun en gune ış erını auzene 

a ~ 1• ı .. ere yuıunuzıı sı ınız. lunduğunu söylemiş ve muayenesini koym.aktadırlar. İşte bu kabilden olmak 
Cıldınızı gayet iyi temizler. Bilhas- 'stemı'ştı·... ·· · ı·a · b. k.'d · d' k d .. . . ı .. . uzere ıp ı aı ır şe ıı e şım ıye a ar 

sa .yağlı veya yağl~nnıaya musaıd cıld- Mahkeme bu iddiayı kabul ederek, imaline çalışılan kiremid ve tuğla sa • 
lerı ... Bunların aynı zamand.ı açık ve a- K ı· i bb dl' i k ·· d b - · · b. d ğ' ·kl'k 1 _ . . . . ema ın ı ı a ıce muayenes ne a- nayım e ugun ıyı ır . e ışı ı o muş-
çılmaya mustaıd delık.erını de sıkıştmr. rar ·vermiş ve bu sebeble de duruşma- tur. Marsilya sisteminde kiremit ve tuğ-* yı başka bir güne bırakmıştır. la çıkarmak arz.usunu gösteren müteşcb-

Genç kalmak için: Müşterinin tavuklarım satan bis bir gencimiz vesaitini temin ıçın 
Hi~ir vaki~, hiçbir şekilde takatınız • l h "ld. nakliyatta gördüğü kolaylıktan dolayı 

kesilinciye kadar çalışmayınız. hır hama ma kemeye verı 1 bu memlekette bu uğurda on beş bin li-
Geceleri yedi saatten oz uyumayınız. Ohanis adında biri, aldığı tavuk ho- ralık bir iş açmış ve bir fabrika kurarak 

Haftada bir gece on, on iki saat uyumak roz vesaireyi evine götilrmek üzere imalata başlamıştır. Şehrin ŞB.J'lkında U· 
çaresini araştırınız ve o gün sabah uy- la yolu üzerinde vücudt! getirmiş olduğu 
kusunun zevkini tadınız. yorsanız yürüyünü7.. Haftada bir gün, hiç imalathanesinde bugün Avrupa kircmi • 

OJura olmaza sınırlenip üzülmeyiniz. olmazsa öğleden sonra, akşama kadar a- dinden daha sağlam bir mal piyasaya çı-
Sabahları jimnastik yapmıyor, yapamı- çık havada kaiınız. karmak üzeredir. ·-···························----.................. . .... 

Bacaksızın maskaralıklara: Balkabağı ve penguen 
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• 
llalyan denizcilerin 27 Aüustosa hadar 

sUBônet icinde beBHuebiliriz göre yarınki harbde 
lakib edilecek soslar 

Mihverin Danzlg işini barıs yoluyla mı, yoksa 
harble mi halle karar tJerdiği şimdllllı 

Hilelerle Mus1101ini arasında bir sır halindedir 

,......... işte vaziyetin hülasası ......... ,~ 

Bir İtalyan amiralinin yazdığı kitab 
Avrupada bügük alô.ka uyandırdı 

ltalya Danzig için harbe "girmek istemiyor. Mihver devletlerini ı 
kuvvetli bir tesanüd ve silahlanma ile bütün taleblerini harbıiz istih
sal etmeleri usulü iflas etmiıtir. Japonya (çelik pakt) a, Macaristan 
Mihvere girmekte yan çiziyorlar. Y,ugoılavya, Kont Cianonun sözle· 
rine kanmıyor ve Berlin ile Romada derin, tUabi bir sabıruzlık 

lıiiküm sürüyor. . ............................................................................................................................. •' 
Derler ki: Harb san'atı başarma san'a

tıdır. Bunun için tabtye ve sevkükeyş 
kaidelerini ihtiva eden kitablar en mü
him hakikatleri ihtiva etmekle beraber 
el-.seriya nazsriye halinde kalırlar. 

Amiral; (Oscar di Giamberardino} un 
deniz üstünde harb san'atma dair yaz -
dığı kitaba bu gözle bakılamaz. Bu ki -
tab bilhassa s:ıiiı harb gemileri mi; haill 
gemiler mi: kütle harbi mi, çete harbi 
ıtıi: sürat harbı mi, kuvvetli zırh ve si
lAh mı gibi dcnizciliğı alakadar •den bü
Yük meselelere temas ediyor ve eaaalı 
muhakemelere istinad eden kuvvetli tah
liller yapıyor. 

Fransızlar ona bir başka meziyet da
ha isnad ediyorlar· Vuzulı ve serbesti ... 
Söyle karışık bir zamanda bize hududla
rın arkasından gelen bu ses; dikkate al -
truya değer. Zira e:ı yeni iki kuvvetli 
kruvazörden mürekkeb fırkanın ku -
rnandanı olduğu gibi, memleketinde de -
tıiz muharriri olarak ta takdır edilen 
Giamberardimo şeflerinin kabul ettik -
lerı prensiplere dokunsa idi kitabını neş
tedcmezdi. Tanınm1.ş Alman ve Fransız 
&evkülceyşçi1erınin nazariyelerini tetkik 
eden muharririn eserınin yalnız tabiye sa 
hasına inhisar eden kısımlarını tebarüz 
ettinnek istiyor ve evv.eıa bug:jnkü fa -
Viat idarecilerin ~ayanı dikkat zihniyetle
rine temas ediyoruz. Faşistlere göre: 

cHarbin en kölü tarafı: Menfaat ve 
fikir zıddiyeti mevcud oldukça. şekil ve 
•abasını mütemadiyen değiştirmesine 

tağmen harb; daima gayri kabili içtinab 
olarak kalacaktır. 

Harbin manevi cPpheden faydası: Iz -
tırabın ferdde yaptığı tesir cıbi harb de 
tlev'i beşer için tasfiye edici bir rol oy
nar. Harb insanları uslulandırır, kardeş
lik ve kanaat zıhniyetıne sevkeder. 

Hr.rbin idare tarzı: Harb bir defa baş
ladı mı; şiddet, en az bir zamanda c>n 
Wksek dereceye ulaştırılmalıdır. İnsan, 
tna zemc, ve para fedakarlığından tas:ır
tııf ıçin yegane çare budur. 

lI rbin şekil ve mahiyeti: Ümidsiz bir 
istik al mücadelesi ıçinde zaferi kazan -
~ak için bütün \•esaiti kullanmak caiz
~ır. SuUı zamanında kararlaştırılan esas-
ar, kuvvetle teyid edilmedikçe hakikat 

l<!klini alamazi r. 
lI rbin ilan §""kli: Kuvvetç\? J-ıha za

l'lf olan donanma: zfıfmı telafi etınke için 

~arbin resmen i1fınmı beklemeden hasım 
0nanmasına lımanlarda iken baskın yap

:ıalı ve tedbir almasına vakit bırakma -
an düşmanın en ehemmiyetli noktaları

lla sa'dırmalıdır • ., 
Amirallik: bu prensipler! kabul ettik -

~en sonra hedefine varmak, y:mi düşman 
b 0nannıasını tahrib etmek için nasıl bir 
attı hareket ittihaz etmelidir? 

IÖ Giaınberardino bu husustaki fikirlerini 
Yle izah ediyor: 

1 t'.I'aarruz; hiç şüphesiz en kat'i netice
~ Verecek sevkülceyş şeklini tatbik et
bij k demektir. Bu; harekat serbestisinin 
~'t t\in faydalarını kazandırır, düşmanı. 
~1Z~1arına rameder ve maneviyatı yiik-

tır. 

'l' la.rı aarruz; malzemece tcfevvuku haiz o-
le tarafa aid bir imtiyaz değildir. Ona 
tııa~bbüs etmek için, iyi hazırlanmış ol -
dah • hasmından daha evvel davranmak, 
lı.aı a az olsa da malzeme ve vasıtalarını 
lan Ve vaziyete daha uygun olarak kul -
~ hılınek kafidir. 

d runacak menfaatlerin muhtelif ve 
ltı ıtıık olmn.sı, hazan en kuvvetli donan
~l 1 hile zafa uğratır ve düşmanın ar
rllr rını hAkım kılaca'< vaziyetler doğu • 
dU • Ce ur b'r \(mandan, kendine faık bir 
iL .. anı neticede esbab ve vasıtalarının 
~'lUnJ"• .. 
lek:· ugunden iı;tifade edemiyecek bir 

1 de sıkıştırabilir. 

Yazan: Emekli General H. Emir Erkilet 
fi==\\ anzig, fimdiki buhran~~ m~h~ 
U::::tl rakını teşkil etmek onenunı 

muhafaza etmektedır. Bir baftadanberi 
Bay Försterin Danzigde söylediği nutuk. 
Alman ordularının başkumandanı Gene -

• ral Fon Brauchitsck'in Dusseldorfda si -
lalı fabrikalan amelesine yapmış olduğu 
beyanat ve nıhayet Mihveı· devletleri 
dış bakanlarının arasında Zalsburgda vı 
Alman devlet ve hükUınet başkanının 

huzurile de Bertesgadende cereyan et -
miş olan müzakereler vaziyete yeni bir 
vzuh ve inkişaf vermit değildirler. 

ltalyan donanmasına aid bir görilnüş 

Bertesgadende Führerin m;safiri kal
dıktan sonra Danziga donen Nazı lideri
nin burada söyliyeceğı nutukla bir kıya
met kopacağı sanılmıştı; fakat her ,eye 
rağmen görüldü ki itidali elden bırak -
mıyan Hitler Danziglilere sabretmeği 
tavsiye etmiştir. 

Faal ve dinamik bir donanmaya yal -
nız, müstesna fikri ve ahlaki kabiliyetle 
değil, cesaret ve kat'i karar ile de lema
yüz etmiş bir §ef kumanda etmelidir. 
Böyle bir adam sevki tabiisile olduğu ka
dar mantıkile de şahsi teşebbüsü eline 
almak için önüne ge~ilmez bir azim ve 
irade; maksadını istihsal uğurunda ica
bında bütün kuvvetlerini harcamaktan 
çekinmiyecek kadar enerji gösterir. Mem 
leketinin efkarı umumiyesi harbi: her 
ne ahasına olurs.ı olsun kaçınılması 1iı -
zım gelen btr felaket gibi değil, bilakis 
kütleleri vakit vakıt altüst eden ve içti -
nahı kabil olmıyan bir musibet gibi gör
mesi, onun vazifesinı kolaylaştırır. 

cClausewitz, in dediği gibi hrabdeı 
durmak, dinlenmek yoktur. Muhasım or
dular: birbirini mahvetmek esbabını a -
ra§tıran iki elemandır. Karada ordula -
nn harekatını mütevali hamlelerle idare 
etmek için hususi sebcbler olmalıdır. De
nizde ise bunun aksine, bir fasıla ve isti -
rahat, ancak insanların yorgunluğunu gi
dennek veya erzak veya cephaneyi ik -
mal etmek te mevzuu bahsolabilir. Tec -
hizat ve levazımın iyi ihzarı, deniz üsle
rinin ihtiyaca uygun olarak tesisi, efra -
dın talim ve terbiyelerinin iJerı derece
si, bu mühleti en az bir zamana indirebi
lir. 

Bir donanmayı; en korkunç tehlike o
lan torpil, lağım, denlzalt1arı gib: silah
lar bile taarnıı teşebbüslerinden vazge
çirmemelidir. Bu tehlike, nümayişleri ve 
tarassudu - Büyük Harbde olduğu gibi -
akamete uğratır, bunun aksine olarak 
denizde şahsi teşebbüslerin ilham ettiği, 
iyi düşünillmüş ve iyi hazırlanmış, bü -
yük randıman verebilecek hareketleri teş 
vik eder. 

lacak ve aranılan - muharebe etmeden • 
kendiliğinden istihsal edilmiş olacaktır. 

Sürati fazla bir donanma kumanda -
nının mutlaka taarruzt hareketlere mec
bur olduğu zannına kapılmak hata oldu
ğu gibi, sürati nisbeten az olan bir do -

nanma kumandanının da çekingen kal -
ması hatadır. für gemide istenilen sürat, 
ancak geminin başka vasıflarının zara -
nna temin edilebilir: Ya silahlardan, ya 
korunma tertibatından fedakarlık etmek 

suretile ... Sürnti fazla gemiler: ekseriya 
kolayca tahrib edilebildikleri gibi ateşle
ri de tesirli değildir. 'I'aarruz: kuvvetli, 
gürbüz kauıra hasarı:ı uğramaktan veya 
tam isabetlcrden az korkan gemilerin va

zifesidir. Binaenaleyh ölüm tehlikesin -
den kurtulmak için mütemadi bir eskrim 
mücadelesi içinde denizden denize baş 
vuran birçok ehemmiyetsiz gemi yap -
maktansa, az. fakat kuvvetli harb ge -
mileri yapmak müreccahtır. 

General Fon Brauchitsohl"l Dusseldorf
taki sözlerinde de harbi Jüzum1u göste -
ren ve teşvik eden hıç bir mahiyet yoklu. , 
O tabiatilc Alman ordularını methetmı§ 
ve hatta silah kuvvetine dayanmıyan bir 
hakkın mevcud olmadığını da söylemiş
ti. Fakat ayni zamanda, Führerin Alman
lann hayatını, bir hafiflik eseri olarak. 
hiç bir zaman tehlikeye atınıyacağını e -
heınmiyet ve kuvvetl~ ifade ederek şöy
le demişti: cEğe.r Führer bugün bızden en 
son ve en yükse.K hareketi isterse o za • 

Hitler ve Mussolıni 
lunml.1.§ planlaı-ından vazgeçmiş değil
dirler: ancak bu hedeilerin. istihsali için 
aralarında evvelce JCararlaşmış bulunan 
metodları, yeni mukavemetiere uygun 
bir surette, deği.ştirrnek icab etmiş ola
bilir. İşte Salzburg ve Bertesgaden ko
nuşmalarını izah eden bir st!beb ve bir 
nokta budur. • 

man, bundan başka bir çare olmadığına Führeri Danzig meselesinde itidale 
ve fakat bu çarenin milletimizin bakası sevkeden diğer bi.r amil olarak ta Mus
için muhakkak bir zaruret olduğuna emin solini gösteriliyor. Filvaki İtalya Danzig 
olabiliriz •• Filvaki kazanç ve risklerini şim yüzünden bir harbe gi.pnek myetinde de
diye kadar daima iyice ölçebilen Hitlerin ğildir. Bahusus şimdiye kadar İtalyanın 
hafiflikle Alınan kanını hedretınek iste ~ fedakarlığile yalnız Almanyanır. kendi
miyeceği kabul olunabilir ve böyle oldu- sine kar temin etmiş olmasından ltalya
ğu takdirde bu hadiselerden yakın bir da s:ıklanmıyan bir teessilr mevcuddur. 
gelecek için çıkarılacak netice harbdcn Almanyanın yainız geçen senenin karları 
ziyade sulhe daha yakın olur. olan koca Avusturyanın, Südetlerin ve 

Salzbı.:rg ve Bertesgaden müzakere- Memelin ilhaklann:ı ve Bohemya ve Mo
Deniz harb tarihi gayet vazih olarak lerine gelince, burada kon~ulan mese- ravya gibi çok zengin Çek eyaletlerinin 

gösteriyor ki, kuvvetli saffı harb gemile-ı leler ve verilen l:ararlar - müsbet veya işgaline mukabil kuru bir Arnavudluk 
ri; bir torpilin, yahud tam isabet ede:n menfi - ne oıursa olsun, bunlardan ani denk gelmemekte ve İtalyan hıslerini tat
bir hava bomb1sının, ansızın infltık e _ büyük tahavvüller çıkması beklenemez. min etmemektedir. Ostelik sırf_ bir A!
den bir deniz lağımının merhametine Bunun sebcblerin:, Lehistanın mukave- man davası olan D::ınzig için Italyanın 
kalmış değildir. Yirmi beş bin mai mah- metinde, İngiltere ile Fransanın Lehis- büyük bir harbe gırmesı dö.işünuleme~ O 
reci haiz olan her zırhlı 1914-1918 har _ tanın istiklül ve tamamiyetini muhafa- balde Salzburg ve Bertesgaden muı:.a
binde 1ığradıklo.rı bu kabil darbeler neti- zadaki azimlerinde. Macaristanm mihve- k~r:lerine .. ~ihve:in ~ütün hede!ıe_rini 
cesinde kendi başlarına, tamir edilebile- re iltihak hususundak. tereddüdünde, bırlıkte duşunme.:t ve ounların bırlıkte 

Yugoslavvanın Kont Cıanonun kandırı- istihsali imkanlarını bır daha gözden ge-cekleri bir limana kadar gidebilmiştir. .; 
İngiltc>rc donanmaııınm medan mefha _ cı politikasına rağmen kafi bir tarafsız- çirmekten daha tabii sebebler aramak 

lık muhafazasındaki sebatında ve niha- artık icab eder mi~. 
reti Amiral Beaty'nin idaresindeki harb d l ı k 

yet Japonyanm Demir İttifaka ı;::-mekte- ~~ihver . ~v 1et erin~n u_v~etli bir te. 
kruvazör fırkası, Botland mııharebele - ki tnallfılünde aramalıdır. sanud ve sılah.anma ile bütun talcblerf-
rinde muzaffer vaziyette kaldı. Çiinkü · harbsı'z ı'stı'hs ı 1 d ·· tt f"k ı Şüphe yok ki Macaristan Almanyaya, nı a yo un a ımı e ı o -
bu kruvazörlerin babası sayılan (Lord hem Lelıistanı cenubdan sarmak ve hem duklarına şüphe yoktur. Fakat bu yol, 
Fishet) sürati, korunmıya tercih etmek kuvveıı· b' Ih h · · t kk-ı 4 de ic~bında Romanyaya yürümek ıç•n ı ır su cep esının eşe u e..-
hatasına düşmüştü. lazımdır. Malumdur ki Lehistanın cenu- miş bulunması sebebile, son zamanda if-

Napolyon: cHarb san'atı iaşe oluna _ bunda Lemberg ~ehrine Stryc üzerinde!l His etmiş gibidir. Salzburg mükiılemele-
Deniz muharebelerinin tehlikelerine • 

bilmek için dağılmak, muharebe etmek giden en kısa yol, Çekolosvakyanı:ı tak- rinin ruhunu da bu nokta teşkil etmiı 
aid uzun tahlillere girişmek, kuvvetler 
hakkında ilmi sanılan raporlara saplanıp 
kalmak, tedbirli olmak tavsiyeleri, bir 
donanmada zAf ve inhitat alametleridir. 
(Şef) lik ünvanına !Ayık olan h~r ku -
mandan hasmile boy ölçüşmek azim ve 
iradesine sahih olmalıdır. 

için toplanmak san'atıdır> demişti. Kuv- siminde Macaristanın hissesine düşmüş olacaktır. Fakat burada acaba neye h
vet1eri temerküz ettirme prensibi, sev _ olan Rus Karpat1armdan gelir. Bundan rar verilmiştir? Taleblerin, ne olursa ol
külceyş prensiplerinin esasıdır. başka Almanyanın Romanya flc hiçbir .s~n ta~il. v_e ist~saline,_ yani _harbe mi? 

Umumi bir kaide olarak. denizde kuv- hududu olmadığı için icabında bu rnem· Fılvakı sınır mucadelesı en zıyade Al
lekete yapılacak harekAtta Alman ordu- manya ile İtalyad:ı tesirini göstermekte 

vetlerin birleştirilmesi; doğrudan doğru· d • k 
ya düşman donanmasını hedef ittihaz et- ları için Macaristandan geçmek zarureti ve burada erin ve asabı bir sabırsızlı 

vardır. Bundan başka Yugoslavya mih- görünmektedir. Onun için, her ne olursa 
Es'Jdden harbe tutuc:maktan kaçınan mek manasını tazammun ed'!r. Yoksa 1 t ı bl · · t'h · ı d ı h. ~ · vere taraftar sarih bir vaziyet =ılmadık- o sun a e erı ıs ı saı yo un n cezr ır 

bir donanmayı,· üslerini zorlıyarak harbe düşmanın muvasala hatlanna, Ilınan ve h k t · · k Al l it · ça mihver için, cenub doğu Avrupa istila are e e gırışme manya ı e aıyaya 
icbar etmek mümkündü. Bugün öyle de- sahillerine yapılacak tesirsiz hücum gibi politikasına doğru kat'i adımlar atmak lazım gibi görünür. Fakat böyle bir mü-
gı~ 'ldir. Müdafaa silahlarının terakkisi, sa- ikinci derecede sayılacak maksadlar içı·n talca dogry u değıldı'r 

irnknnı pek güçtür. Japonyanın da mih- · 
hil toplarının menzillerinin artması, değildir. Bütün donanmanın yalnız mu- vere iltihakı bir yandan İngiltere üzerin- Herhalde Avrupa buhranının en hAd 
mayn tarlalarının tesisi veya rnayn ile ayyen bir noktada toplanması da diğer de ehemmiyetli bir tazyik yapacağı gibi meselesi olan Danzig işi Salzburgda g5-
tı.kama tertibatı tarassudu ancak uzak - mühim yerlerd ... zayıf kalmasını mucib Rusyayı da bir Avrupa harbine iştirakten rüşülmüştür. Ancak bunun barış yolı1e 
tan mümkün kılmaktadır. Dşman gemi • ve binnetice denızin mühim bır kısmını külliyen menedebilir. mi, yoksa harble mi halline karar veril-
lerini sığındıkları yerlerden çıkarmak ve düşmanın muvakkat hakimiyetine ter - Bu suretle görüyoruz ki mihverin kuv- diği keyfiyeti şimdilık Hitlerle Mussoli-
harbi kabule icbar etmek inin ''a kütle ketriıek demek olur. Bu halde oral"rda · t' 1.1 ni ve Fon Ribentropl:ı Kont Cıano ara-~ .; ... vet ıs ıma ı e mütera:f.ık olan revizyon 
halinde bir hava hücumu yapmalı, ya da vukua gelecek çok at{ır feliiketler, do _ politikası şimdiden şiddetli hir ceph~ sın da bir sır olup bunu en y kında f aşe-
o donanmanın muhafazasını deruhde et- nanmanın toplu bulunduğu yerde kaza- mukavemetine uğramıştır. Halbukı ne decek olan şey Hitıer!n, Tan nberg Al
tiğ1 noktalara hücum etmelidir. Buna nılacak muzafferiyeti kıymetten düşü _ Almanya ve ne de İtalya doğu, orta ve man zaferinin yıldönümü münasebetile, 
rağmen hasım donanması atıl kalmakta rür. cenub doğu Avrupaya ve Akdenize aid 27 Ağustosta söyHyeceği nutuk olacaktır. 
ısrar ederse kendi arzusile hata etmis 0 • '-Devamı ıo uncu savfada> iyi işlenmiş ve aralarında iyi taksim 0 _ O tarihi sükOnla bekliycbiliriz. 

'fi. E. Erkilat 
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CEDEBÖVA"T:=J 
Behar ıa r nici ·ntihal 

Erkekler. diyorlar ki Kadınlar 
diyorlar ki 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

Kadınları müdafaa eden bir erkeğin, erkekleri müdafaa 
eden bir kadının şayanı dikkat mektubları 

La Bruyöre: cBilmem ki, diyor, söyle
meğe cesaret edeyim m,i. bazı bayağı ve 
qağı dereceli zekalar vardır ki yalnız, 
başka dehaların mahsullerinin mecmuu, 
kayıd defteri, yahud mağazası olmak için 
vücud bulmuşa benzerler: intihalci, ter-

dar sirayet etmiştir. Bilhassa Büyük HnTb 
sonu Fransız edebiyatının bir takım e • 
serleri, yani garb edebiyatının yeni ör -
nekleri, asıllarındaki tahlil ve tasvirin 

• I H K tl (Ankara Cebeci yazıyorlar. Buna sebeb olarak da. e~~eklerln 

" Evlenmeden evvel ka
dınlarda kusur bulanlar 

evlenince imkanı gok mes'ud 
olamazlar I,, 

yüzde doksan kıymetini kaybederek türk 
çeye çevrilmişler, üstelik telif gibi gös ~ 

· · u u, füzull masraf yaptıklarını ileri süruyorlar. 
Bayındırlık sokak numara ( 39): Buna kay'iyetıe c.Asl.A.! • diyecee;lnı. BUA.kis 

cGazetenlzin bu mevzua aid sütunlarını füzuU ma.ıırafı kendileri yapmaktadırlar. E
dolduro.n yazılardan ve bununla beraber ğer 0 mes'ud yuvayı bozmamak istiyorlarsa, 
kendi göı.yü ve tecrifüelerlnıden edindiğim kendilerJnln masr&'fiarında.n lte.smelldlrler. 
kanaatle söyllyeylm kl kadınların sureti u- Süse, tuvalete, etıenceye sarfettıklerl para

cüme edici. toplayıcıdırlar; bunhr asla 
düşünmezler, başkalarının düşündükle -
rini söylerler., 

La Bruyere'i takliden ben de, bazı de
ğişikliklerle: cBilmem ki, diyorum, söy
lemeğe cesaret edeyim mi, bizde de bazı 
muharrirler vardır ki, yalnız az çok bil
dikleri yabancı bir dille başka edebiyat-

terilmişlerdir. Hatta, çok gülünç bir mi .. 
sal olduğu için kaydediyorum, Candide 
gazetesinde intişar etmekte olan bir ro .. 
man, acayib bir şek.le sokularak günü 

mumiyede, bu husustaki tlklr, mütalea ve lara M demeli .. bunlar pek mı lüzumlu?. e Mehlika Erdem (Adapazarı: 
iddialarında daha isabetli ve haklı olmala- Bu vaziyeti gören erkekler, ileride karşıla- BekAr erkeklerln bA.IA. kadın aleyhinde 
nna mukabil, erkekleri imtihanını veremi - şacaklan zorlukları nazarı itibare alarak ek- bulunmakta devam etmesi hakikaten insa-
yen ve bu yilzden aldıkları kınk numaradan seriye. evlenmeme~i tercih ediyorlar. nın sln1rlerinl bozmıya k~fl. .. 

günün~ bizim gazetelerımizden birinin 
edebi tefrikası bile olmuştur. Bilmem 
artık, bu tefrikanın devamı müddetince, 
Paristen her hangi hava bozukluğundan 

dolayı hakısl.21 y-ere hdcaları aley'hlne a.tı:p Hakları olduğunu niçin itiraf etmlyellm? Kadın yüztlnden canı yanmış ne 901t er
tutlln çocuklara benzeteoeğjm. Bu s&lilm Genç klzlarımrza rtav:ıiyeın olsun.. saa.deti kek varmış, bu dünyada, halbuki biz bu ya
hlç şüphe yok ki, mevzuun lçtimat, ahl!ikl parada değil, ahllkta, anlaşmada are.aın - şımıza kadar wı tamamlle aksine bilirdik. 
ehemmiyetini, ih!Slerinln tesirinde ~bırak larl.> İşin tamamile aksine olan sahneler görür-
.bir tara.fa atan kimseler içindir. ,~ dük. 

Bunlar, bllmiyerek bindikleri dah keııt~k- Me~er bizim biçare ve mağdur diye gö-
lerlnln hiç de farkında deA'tllerdlr. Türk rüp tanıdııtnnız ve acıdığımız kadınlar ne 

lardaki dehal!ırın mahsullerinin hül~ası 
(mecmuu diyemiyorum!.), kayıd defteri, 
yahud dükkançesi olmak için vücud bul

muşa benzerler: intilialeci, tercüme edici, 
toplayıcıdırlar; bunlar asla düşünmezler, 
yedi iklim uzaktı:. başkalarının düşün -
düklerini söylerler., tadını, dünyanın en münis, en a.sll, en ve- • ) kötü feylermi.4. Sab'ahta.n ak.şa\ma ;tadar 

fakA..r en kanaa.tkA.r blr kadınıdır. • A. R. Doğu, (Manııa : evinde, tüten bir ocak başında k0casınm 
' •-... w

1l.'klerlnin ba..şlıca d ... , Fı'kir ve san'at hayatımızda bu usul 

do1ayı tayyare postasının bir iki gün 
gecikmesi ihtimali arasıra bizim bay na
kili endişelere düşürmüş müdür? O za .. 
man, tefrikanın tefrikasını kendisi uy .. 
durmağa mecbur kalacak ve hiç şphesi:a 
aslı tekrar garb gazetesinin sütunlarile 
eline vasıl olmağa başlayınca i§in için
den o kadar kolaylıkla çıkamıyacaktı! 

Bugünkü aile geçuu.o.ı..w. cAnketlnlze cevab veren erkek arka _.a- kıt tmklnlarile alınmış şeyleri plşlrmiye ayın 
ıebebl, evlilik terbiyesini bUmemekten başka rın fikirlerini, düşüneelerinJ doğru bulmak- başından, ayın sonuna kadar güçiükle .. az yeni midir? Hayır! Az çok şekil ve kül-
blr şey değildir. 1s tayım Ben de be.na aid olanları şöylece sı- paralarını idare etmiye, çocuğunu bin muş- tür farklarına rağmen çok eski bir mazi-
Eğer bu bir suç ı.se, ben~e suçlusu da re ralam~k ıatiyorum: külA.tla büyütmlye u}r~n bune. mukabll si vardır. Bir zamanlar Arab alimlerinin 

mevkllnde bulunan erkektır.~ . M rkebe ı - Kanaatimce, erkeğin kadında arama- yüzde yetmı, beşi muhakkak hiyanetıe kar- eserlerı· hakkınd:ı tefsir yazanlar kadar 
Kaba teşbihte bulunaca.,,ım. e sı lô.zımgelen ilk şart: Ev kadını olması, aa- .şılanan gün görmeden, yalnız evinin içinde 

dahi binme.sini öğrenmeden blr küheylana dık ve dürüst olmasıdır. Böyle bir kadın ideal didinerek 'hayatını çocuğuna ,ve 'kocasına o eserleri kendilerine maleden Enderun 
binmek Jstiyen bir adamın nasfbl ;~:~= anadir da .. memlekete sağlam ve seciyeli bir hasrederek ihttyarlıyan kadınlar meğer birer ülemamıza rastlanırdı. Tanzimattan son-
kuvveUl bir çifte yemek olacaktır. a nesil yetl.ştlrir. fett9.nmışlar. da haberimiz yokmuş. d b .. 

Hası1ı bugün de görüyoruz: Gazetele • 
rimizde adapte makaleler gibi adapte hi• 
kayeler de almış yürümüştür. Bu, her 
şeyden evvel, hakiki Türk müelliflerinin 
hakkına bir darbe indiriyor, Türk zekA
sına karşı bir haksızlık oluyor. Biz bu 
yarayı. Ankaradıı Neşriyat Kongresin • 

yem!)k bile bir bilgiyi icab ettirdiği bu sıra~ Maalesef böyle bayanlarımıza pek nadir Ocak yıkan yuva bozan ev yıkan hep on- ra fikirler şarktan garbe dönünce e oy-
elbettek1 evlilik, ayni h~~u~~lg~~c~ e~:ir= rastıayoruz. Kızlarımız f!!V kadını olmak de- ıarmış ... Erkeİcıeri tuvaletıerlle, sefahatıerile, lelerinin yalnız ufukları değişti, usulle
alyetl ide.re etmek de gtlclm i l be- ğll iş kadını olmağı tercih ediyorlar. Bu tip hiyanetlerlle onlar mahvediyor. Memlekette ri değil! Bu defa da Hugolar, Lamartin
mez mi?. Kedi sevmesini, kaz ıl es; da kadın da, taJJ çatla.sa yuvasına bağlı olamaz. aile bozgununa onlar sebeb oluyormuş. Ben ler, Renanlar mahsullerinin mecmuunu 
ceremlyen herhangi bir kimse n'!8klnıo u; bi 2 - Bazı bayanlar erkeklerin korkak ol - doğrusu kendi hesabıma bu anketi okuduk- b·ıuıı h k t 
kadın lbi muaz1.am bir varlığa h~ o a - duklarını, evlenmlye cesaret edemedlklerlnl, a nerede ise kadın olmaktan hicab duya - bizim irfan çanağımıza se ı a a ı -
lir? Aslanları bile munlsleştlren, yılanlara bekA.rlığı tereih ettiklerini iddia edlyodar. ç ~ mağa başladılar. Derken, aradan gene 

xlh- t mil ......... 1ara kumanda eden ti buld k ca~ım. t h .. oyun ..,..e en, , .... ~ mem 
0

_ .Aslft.!.. Kadında llzun olan şar arı u - Hleab duyaca~ım, eğer hakikati bilme - seneler, senele.!' geçti. stibdaddan ur -
insanlar arasında ckanmı idare ede tan sonra her erkek evlenmiye taraftardır. E~er kendi muhitimde ve kendi haya- rlyete atladık. Şimdi edebiyat ve ilimde 
nu kendime ısındıramam, ya 0 bana fenalık Müsııi! olmıyan, yuvasına bağlı blr kadın ~:da erkeklerin yaptıkları ithamların hak-
ederse .. • gibi başt~n aşağı. ac~ ve itlmadsız- bulsam ben bir dakika bek!r kalmam. Be- sız oldu~unu görme<ıem. Ve işin tamamlle yeni yeni filizler vermeğı.? başladtk. Bu 
lık ifa.de eden sozlerle ömrüntı geçirenlere nim gibi kimse de bekll.rlığı tercih etmez.> ksi oldu~unu bilmesem. arada estetik diye bir ilim de ortaya a-
halı: vermek değil, acımak lô.zımdır. Bu gibi a ne 
basıt dü.şünceler ve vehimler oemlyet için ~ Hayır baylar. Ne yazarsanız yazınız hak- tıld1. Rahmetli bir edebiyat hocamız, 
pek korkunç bir fel~ket olacaktır. , swınız. Ve dalma hakstz kalacaksınız! kendisinin de pek iyi anlıyamadığ1 bir 

Bir beUrın bekA.rhkta ısrar etmeM ne de- Biz l«adınlar llzd?v'aç günümüze 'kadar takım nazariyeleri Taine'den, Lolou'dan, 
mektlr? Ben şahsen bu~u hiç de tabil bul- e M. Erz·k, (Nuruosmaniye): dalma bütün saadeti izdivaçtan bekleriz. Eugene Veron'dan delik deşik naklede-
muyorum Ben ecelin amı:wnsıta gaddarlığı . 1 h t tılırken bir taraftan Hay:ıt bir genç kız için belediye dairesin - .. k . h .k 1A 

yüzünden. bekArlar zilmreslne katılmış bu- clld yıl ~vve . a~a ~t~ Çünkü bekA.rlığın deki deftere imza attıktan sonra başlar. rek o zamana gore pe yem ve arı u a-
lunuyorum Bu tecrübemle her bekllr te _ da evlenm yel nıyde~ e k · i idim Nl.şanle.n- Ondan -'Onra. bedbaht olursa. mes'ud o- de sayılan edebiyat kitabına fasıllar ha -

. iyi blr şey oma ı~ına an . ı b • ıı eu veya şerefi yalnız . . d. N k t l t 1 b 1 . reddüd etmeden evlenmek tavsiye ediyorum. dım. vaziyet icabı derhal evlenmeme inıkA.n ursa unun mes u Y • lınde geçır ı. e o u an ar a e e erme 
Şahsen bu mevzuda biraz kabahati ba - olmadığını peşinen söylemiştim. kocMına aiddir. Erkekler slevlgiylllliketvvelden bir şey anlahbildi, ne okuyanlar bir şey 

b kta Bi te kinli h l l d bulurlar. Genç kızlar sevg y ev e arar-
yanlarda ulma yım. raz m a.re- Nişanlım olacak kız, esasen kend!8 n n e anlıyabildi. İşte bugün de bu usul, bazı 
ketleri, onları zannedlldlklerinden çok baş- yapılace.'k hazırlıklan oldu~nıu soyliyerek, lar. ı· 

1 
d h kk.l t d.,. 

ta olduklarına kuvvetli bir ispat olacaktır.• müvafakat etti. Sonra da birdenbire caya - Bir genç kız evlenirken yüzde yüz hüsnü- eh ıkaı,em arasın a a ı e revaç a ı •• 
rak aeele etmiye başladı. Aradan sekiz ay niyetle evlenir. Eğer izdi~tan sonra bu Acaba yanıltp ta bunların yazdıklarını 
kadar bir zaman geçti. ·Evlenmemiz yaklaştı. hüsnllniyetl kaybederse ya asabı bozuk ol- okuyanlar bu intihallerden, bu tatsız ve 
Fakat nl.şanlımın bana karşı vaziyeti de tu- malı, yahud da kocası buna sebebiyet ver - sakat adaptelerden zevk duyuyorlar mı? 
hafinşmı.ştı. Sebebini ısrarla sordum. cMak- mlş bulunmalı. . 

Bir kadın okuyucumuzun cevabı sadım senden ayrılmak!» dedl. Bazı baylanmız yazıyorlar: ona yiyecek, Bılmem amma her halde zevk duyan ol
Bu okuyucumuz, kadınları haksız bulduğu Dediğini de yaptı, ayrıldık. ha.1~ bu ayrı- içecek, esvab, ayakkabı verdim. Eğer ver - malı ki, bid'atin som: gelmiyor. Yalnız 

tçin cevabını bu sütunlarda neşrediyoruz. Iışa blr ml\na verememek azab~. içindeyim. dikleri yalnız bu tse pek azdır, ve çok mad- neticede ne kazanıyoruz? Hiç! 
.. • çünkü nl.şanlı bulunduğumuz muddetce ba- didlr. Kadın kalbi bir patlıcan dolma.sile . . . . .. .. 

• Muzaffer Sozerı, ( Aktaray, k k lA.t ötıterlyordu. Blrblrlmize dört metre siklamen kuma.şla bir karyoka İsım tasrıhını sevmem, !uzum da gor-
M d ) na arşı ço a a. g ta i dil ~ k k d ·· 1. · ura pafa : çok bağlı idik. Hatt.l be.zan benden ayrüırsa, t.cıknr:ptnle tm n e emez. müyorurn, ıa at şu a ar soy ıyeyım 
cKadın ve kız arkada.şlanmm ankeUnlze yaşıyamıya.cağını dlıyarak söylerdi. Ona temiz bir muhabbet, derin bir bağlı- ki son senelerde kitab şeklinde, yahud 

:yazmış oldukları cevabları evli bir kadın aı- Vefaklrlıktan, aadakatten, sonsuz sevgi - lık verdi mi?! edebi, felsefi, içtimat gayeler güttükleri 
fatlle tentld ediyorum. Yedi .senedenberl &v- sinden her fırsatta uzun uzun bahsederdi. Ona, hürmet, saygı, şefkat ve himaye gö.s-

i fddiasile ortaya dökülen mecmualar tar-llllk hayatı sürmekteylnı. Kocam husus! bir Benden eNVel klıruıey1 sevmediğine beni inan terdi m ? 
müessesede 44 lira aylıkla çalıışmaktadır. Bu dırmıştı. Adamakıllı taynaşm14tık. Şimdi bu Ona manevi rahatlık ve insan olmak aaa-

~ ~ kız, benim yerime kaim olacak erke~e ayni detl verebildi mi? para De 6 yaşında blr çocu6 umuz oldur.u & 

halde mes'ud, bahtiyar geçinmekteyiz. nakaratı tekrarlıyaca.t, bana yaptığı mua - Eiter verdlse, onu manen tatmin edeblldi-
Halbulı:l genç kızlarımız elli llra alan bir melelerl ona da. yaıpaaak, geçmllj hdç bir se ve kadın buna rağmen ıbir kötülük yaptı-

erke~in mes'ud bir yuva kura.mıyacaitı. bu nıacera.sı olmadıaını söyUyecek... sa o zaman o kadına anormaldir diyebiliriz. 

zında bu neviden intihallerin pek gülünç 
veya acıklı nümunelen vardır. Maama -

fih iş, bu alimanelik çığırında da kalma
mış, doğrudan doğruya roman, hikiye ve 

de de deşmeğe çalıştık. Muhtelif zaman
larda muhtelif yazılarımızla bu hazin 
mevzua temas ettik. Doğrudur diyenler 
oldu. Hatta bu mevzuda bizi yalnız bırak
mıyan muharrir arkadaşlarımız da, Al • 
lah razı olsun, hazan kendi gazetelerJn· 
deki sütunlarında şöyle bir göründüler. 
Fakat arkasından gene sükut ve gene es
ki halin devamı ... 

La Bruyere on yedinci asrın adamı! 
Kendi memleketmin kültür hayatında 

gördüğü sakatlıktan cSeciyeler• isimli 
eserinde o zamanla1· parça parça tcşrihe 
çalışmış. O tcnkid iğneleri arasında da 
bir fıkrasını bizim bu makalede bahset .. 
tiğimiz rnevzua hasretmiş. İyi amma. a
radan asırlar geçmiştir. 'Oç asır evvel 

hoş görülmiyen şeyleri bugün yapmak, 
en hafif tabirile küçüklük olur. Bunun 
için, Türk neşdyat hayatının ve bilhas
sa Türk ilim ve edebiyatının bir köşe • 
sinde, velev ki ufak mikyasta da olsa, 
böyle mübalatsızhk artık bizde de hoş 
görülmemelidir sanırız. 

Bazı kimselere sorarsanız, kültüı· ha • 
yatımtzda manevi sahada en geniş mü
cadelemiz, yanlış, eksik ve lisanı miih· 
mel tercümelere karşı açılmalıdır. Evet, 
bu mücadelede ben de onların safındayım. 
Fakat ilim v san'at intihal1eri~in de unu-

tulmaması şartile! Çünkü bu sa
hada da bizim olanı, bizım olduğu iddia 
edilenden ayırmak en esaslı vazifemiz • 
dir. Başka türlü bu keşmekeşin kolaylık-

la önüne geçilebileceği kanaatınde deği· 
lim. Zira önce can. sonra canan! 

yuvanın lasa bir zaman içinde yıkılaeatını (Devamı 10 uncu sayfada) CDevamı 10 uncu savfada~ piyes gibi edebi nevilerin asıllarına ka - Halid Fahri Ozansoy 
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gözüm ilişti. Görünürde kimse yok. A.,. O halde .. ödeşmiş bulunuyoruz. 
caba bugün gelmiyecekler mi? Yalnız bundaıi sonra tedbirli olmam 
Babası İstanbulda mı kaldı. Belki lazım. Çünkü şu inziva ·köşesinde ra -

de kendisi rahatsız. Bu saatlerde bu .. batımı bozacak bir maceranın kahra .. 
rada bulunurlardı. Fakat onları mı bek manı olma'k niyetinde değilim· 
livordum ben. Rahat, geniş nefesler alarak karaya 

.__:/3uehan Ca/ıid . Kafam o kadar yorgundu ki! Son bir yaklaşırken kestanelerin altında baba 
v • - - , •• • aylık hayatımın hareketten fazla dil - kızın dolaştıklarını gördüm. 

Vardıgım net1ce şudur: l tabları fırlatıp attı~. Ve dun ancak ikı ~ünce tarafı ağır basıyor. Kalbim alış- Osman bey sesleniyordu: 
- Bir takım işi az, vakti çok insan. sayfa yazabildim· !çimde bir telaş var. matlığı bir faaliyetten yorulmuş gibi. - Yarışa mı hazırlanıyorsun Cevad 

lar, bilhassa kadınlar, va'kit geçirecek Sinirlerim bozuk. Serin su herhalde Herhalde bunun tesirile dün (Göl Sa. bey. Bu ne gayret. 
(passe temps) eğlen~ler aradıkları iyi gelecek. . . hahları) eserimin yazılış tarihinde Vil Sudan çılanadan onlara yaklaştım. 
gibi meselA sinemadan, pokerden daha Orm~n sessız, sul.~~. uyu~or. . Gök dan beni gafil avladı· - Dalmışım beyefendi. Farkında ol. 
çok heyecan verecek şeylere de ihtiyaç k~rşunı ... açıldım· Golun en~ın~ennde- Bu küçük romanın ne maksad.la ya • madan epey açılıruşını. Hoş geldiniz e. 
duyduklan zam~n imdadl~rına aş~ ye- yım. Sahılden uzakla.~~.ak ıstıyorum. zıldığını anlayacak kadar zeki. Bunu fendim. 
tişiyor. Ve kendı kendilenne telkınler- Arkama bakmadan yuzuyorum. hissetme5e birdenbire kitabın yazılış Tedediği için suya atılmaktan çe -
le auto suggestion hislerini tahrik e - Güneş yükseliyor. Renkler değişi - tarihini ortaya atıverdi. Ve o kadar kindiği anla.,ılan Vildan örtüsüınü o -
dip şahlandırıyorlar. Muhitlerinin ha. yor. Gölün sathında ince bir rüzgar uç kurnaz davrandı ki bu kitabı kendisi- muzlarına alırken babasının yerine ce
vası ve manzarası da bu arzulara mü • tu. Hafif bir ürperme hissettim. Artık ne verdiğimdenberi birkaç gün geçti • v&b verdi: 
scıi.ddlr. Gerçi maceralar bazan çirkin geriye dönmeliydim. Fakat bugün o ği halde hiç meşgul g~rünmeden.. - Siz de hoş heldiniz Cevab bey. En 
dedikodularla nihayet bulur. Fakat da- kekik ve yaban nanelerinden döşen • Fa'kat ayni zAfı o da Boğazdaki de • ginlerde neler var? 
ha çoğu iğrenç bir bir şehvet rn~?ade- miş gölgelik bana arzın bir .. azab ve niz lokantasında yemek yediıgimiz gün Dudaklarım.dan yalnız bir kelime 
lesi şeklinde devam eder. A.Jfı<ı mustek- imtihan köşesi gibi geliyor. Omrümün göstermemiş miydi? kaçtı: 
reh bir kusmuk haline getiren bu cı • ilk zMım iradem orada kaybetti. O kli- cBana çiftliği sevdiren siz oldunuz.> - Hürriyet! 
vık et ve sinir boğuşması bugünkü ce- çük şehir kadını beni orada gafil avla- dediği zaman kulaklarına kadar kızar • Osman bey yuvarlak karmnı hopla • 
mtyet hayatının üzeri bon-bon kutula - dı. mamı.ş mıydı? tan kahkahasırnı zaptedemed.i: 
n, çiçek demetleri, pudra, lavanta ve Buraya o kadar erken geldiğim hal:. O gün aramızda geçen konuşmayı - Bravo.. şunun kıymetini yavaş 
pırlanta yığınlarile örtülmüş en hara- de şimdi sahi'le dönmekten çekiniyo • kel1me kelime hatırladım. Hattl o bu yavaş hepiniz anlamağa ba.,ladınız ya.· 
retli ve heyecanlı parçasıdır.> rum. Neden çekiniyorum· Hürriyetimi itirafı tashihe çalışırken ben de yardım Genç kadın babasına oevab vermek 

* ve fikirlerimi müdafaa edemiyecek etmiş: isterken bana hltaıb etti: 
Daha gün doğarken kendimi gölde kadar ahmak ve korkak mıyım. - Zamanla zevklerin değife08lj.ne - Bazı eea.retlerln hürriyetten zevk 

buldwn. Fena bir gece geçirmi~tim. O- Stiratli bir hamle ile geri döndüm. bir misal daha! li olduğ'tmu iddia ederler dalS1 mif 
kumak için elime aldığım birçok ki • Kestaneliğin bulunduğu. istikamete Diye imdadına yetifm.iştim. Güldöm: 

- Öyle esaretleri bulana ne mutlu· 
Osman bey bu bahsi manasız bulmuş 

gibi: 

- Dağ başında akademik münaka .. 
şalar olmaz çocuklar dedi. Tabiat fi • 
kirden kuvvetli, sıhhat güzellikten sai 
lamdır. 

İkimiz birden kahkahaları salıver • 
dik. 

- Dağ başında vecize savuranlarB 
ne diyelim?. 

- Ona da ukalalık deyin acarum. 

Bu neşeli ve sevimli adam nerde ol
sa insanı meşgul ediyor ve o yanun:ıı
da iken ben daha sakin oluyorum. 

Öğleye kadar ve yoruluncaya kade.ı' 
tam bir neş'e içinde vakit geçirdik. V• 
her zamanki gibi beraber Filiboza aöı:ı
dilk. 
Kavakların altındaki yerimiz her -

gün biraz daha güzelleşiyor. Osmall 
beyin havuz başından . dahıı manzarall· 
Vildan bizim İkbal kalfanın aşcıJığı.11" 
yardım ediyor. Epey şeyler öğrendi. B11 
gün de meşgul oldu. Yemeğe oturdu -
ğumuz zaman: ~ 

- Bizimkilere isim koymadınız ha 
nımefendi, dedim. Sizin Şövalyeıerı 
Mistengetler gibi. 
Dudaklarından kuru bir· tebessiiıtl 

uçtu: 
(Arka.." tın"" 1 
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KAHKAHA C GüNüN ADAMLARI =t 
Lehistanın Şefi 
Smigly - Rydz Spor alemi 

KAMPs 

- Gimı.eme müsaade etmiyor mu • 
mnuz? 

BOKS: 

- Bıı W"'fU" kaide harici oldufju.
'"" roylacme bakcıJl'm.. 

KOŞU: 

- Bu kup4!Jı kopd4 kazandım, ev 
mhibinl da aeçtim, üç teme patisi de •• 

--········-···-··-··---.. ···-··---·--· ... ············-
( Birkaç vecize ) 

Komşunun stızeloe karısı, komşuya 

kendi güzel tanaından daha güzel gö • 

r(lnür. 

* Güzel kadınla evlenen inJan, gozeı ka

dını kendisi için kan, baıkaları için de 
·ı&ıeriş diye almıştır. Kpdisi içi iyi ka
n olmasa da gene bırakmaz. Çünkü baş
kalarına karp gösterıt olarak. uzun za -

man kullanablUr. 

* Herkes gQzel g6rilnmesini bilen çirki-
ni, çirkin görilnen güzele tercih eder. 

* Güzel saz yılanı deliğinden, güzel yüz 

hıaanı haftan pkarmıya Widir. 

* 
f pekli alırken sorarım 

- Tabii mı. sun'I mi? 
Şimdi gQ2el.i alırken de IOI'llyorlar: 

- Tabii mı. sun'I mi? 

* Güzelde vefa olmaz aınrna, Vefada gü

zel olur. Geçen gün oradan geçiyordum, 

tanı üç tane gördüm. 

* Sevimli ile, güzel arasında bir müsa -

baka yapılaa, birincilfli sevimli alır! 

* Romancının romanına çekip aldığı ka
dın kadar güzelini, en zengin, en ileride 

hıaan bile evine çekip alamaz. 

* Kadın güzel oldu~u müddetçe makbul 
layılsaydı, herkes kırk yaşına gelmiş ka
llı uu 'boşardı. 

Termometre düştü. Sayfiyedekinin yü
reğine de kor düşmüş oldu: 

- Dönmek vakti geliyor. 
Dönmek vakti geliyor amma nasıl dö

necek, nereye dönecek? 
Şehirdeki apartımanın dört aydanberi 

kirasını vermemişti. 

Sayfiyedeki bakkala dört aydır aldık
larının parasını ödememişti. 

Sayfiyeden bakkal bırakmaz, şehirde
ki aparbmanın sahibi apartımana almaz. 
Ayıkla pirincin taşını. 

* Sayfiyede oturanların şimdi ağızların-
dan düşmiyen söz budur: 

- Bu havada da hiç çekilmiyor. 
Bu havada çekHmiyen sayfiye değil, 

sayfiye dönüşünti düşünmektir. 

* Sayfiyedekilerin konuştukları budur: 
- Döneceğiz ha! 
- Tabit hava soğudu. 

Mektub değil 
yazı yazı • 

ı:ıirinin bir 

Zamane 
Yaşlı kadın, genç kadının arabadaki 

çocuğuna baktı: 

- İşte tam bir 
zamane çocuğu! 

Genç kadın du
dağını büktil: 

- Zamane ço -
cuğu olmasını is -

- Böyle mi döneceğiz. Benim bir ro • tedim amma olmadı bayan!.. Yanakları 

pembe pembe.. zamane çocuğu olsaydı 
siglamen olurdu. 

Le1' orduuftdan bi?' g6ridf 
bum, bir mantom yok.. Kızımın öyle .• 
Oğlum bütün elbiselerini, ayakkabılarını 
eskitti. 

- Bir şey dilşünürüz. 
Onları oku 

Bugiln A vrupanm belli ·batlı lhna • ' 
!arından biri de Leh ordulan bet ~ 
mandanı mareşal Smigl:rRyds'dtr. 

- Bizim apartımanda, taşındığımız 

gün üç cam kırılmıştı. Hamamın musluğu 
bozuktu. Son gelen elektrik taksitim ver
memiştik, sonradan elektriği sokaktan 
kestiklerini <iuymuştuk. Seni tarik vı>r

gisi icin arıyorlardı. Oğlumuz çıkacağı -
mız gün üst kattakilerln oğlunu dövmü~
ffi. 

- Ne olacak? 
- Bütün bun'arı hal1etmek 15zım .. Ne 

vakit dönecef iz. Hele onu sövle. 

- Ben öyle bir şey okumak istiyorum Ma.reşa.I Smi3ly R{rdz! 1ı8&6 seM!t " 

ki, okurken saçla- sinde eeki A.vuatmya Lehlstanı.nda 
rım diken diken Brzezany şehrinde doğmuştur. 
olsun. Küçük ismi Eduard'tır. Eduard Rydz 

- Sen hiç me- henüz çocuk iken ebeveynini kaybet-
rak etme kocağı - miş ve ~nçliği de meşakkat içinoo 
ğım, ne diye ki - geçmiştir, çok çalışmıtır. Brıezany ıı. 
tabcı kitabcı do - sesini ilonal eyledikten sonra Krelro -
laşacaksın, eve gelen, benim borca lm- vi'ye gitmiş ve orada cgüzıel aan'atlar 
maş aldığım, borca elbise diktirdiğim akademisi>ne yazılmıştır. Ayni zaman. 
yerlerden gelen mektubları sana vere - da felsefe fakültesine girmiştir. 
yim, birer birer okul o tarihte, yani 1913 ile 1905 arasın. 

- Ben biı: şey sövhyeyim mi? 
- Söyle, ne olacak! • Hangisi . yalan da büyük bir Avus~rya şehri olan 
- Dönmesek nasıl olur! Erkek - Sizin yanın1zda iken kendimi Krakoviye. ki eski Leh payitahtı idi· * ne kadar mes'ud Rusya~a~ rı1radr eden Leh vatanperver. 
Anne kız, ev erkeğinin yanına g"lmiş- hissettiğimi bil • lEri gt:.ı.miş er i. Aralarında Pilsudski 

1 dl de vardı. er r... mezsiniz .. 
- Kocacığım ben yeni bir mayo ist<>- Kadın - Fakat Smigly..Rydz bu büyük adam ile ta-

ri.m. siz çok sigara içi- nışmak fırsatını elde etti. Az sonra th. 
- Babacığım ben de yeni bir plaj pi - yorsunuz, şimdi tiyar vatanperver genç Smigly':nin ne 

jaması. birini söndürdü - derecede büyük bir vatanperver oldu- Marey<U Smigly Rydz 
- Peki ammn, mavoyu, plaj pijaması- nüz, ötekini yaktınız. ğunu takdir etti ve onu kendisine mü • U mı H b da R 1 k . . mu ar esnasın us ara ar. 

nı ne yapacaksınız .. Bir haftaya kalmıya- Erkek_ Ben çok sigara içmem Yal- nd, şerık ve dost yaptı. b .... k b. hil 1 k .. 
ak h d.. ~· •• şı uyu ır cum yapıma uzeN 

c şe re onece.,ız. nız canım sıkıldığı zamanlar müstesna: Pilsudski o sırada Leh vatanperver. idi. Leh lejiyonlarının bac::ında hücuma 
. . * . ·-···· .. ·-·······:·······-·-················-···-····- !erinden mürekkeb grulpar teşictl edi- kalkaca • sırada harbin "vuku bulaca· 

Anne kız bır agızdan cevab verırler: • ( ~ırkaç fıkra ---:' rdu. Bu gruplar cEndaht cemiyeti• gı . gı 
- Bunun içın istiyoruz ya.. Oradaki _ ~ yo meydana uzun uzun bakarak. 

adı altında teşekkül ediyordu· .. . . . 
rnayolanmı:Ua, pijamalarımızla birkaç - Eldivenimin tekini yüzüne attım. . - Ne guzel bir perspektıv; demıştı. 
"'" d k. k ı ··ru · · O d · du··eu d t tt' d Smigly • Rydz bu cenıyetlerin ku- G 1 ...:ı_ Lo d · te 't 
6 ... n ora a ı omşu arımıza go nmıye • - a senı oya ave e ı e - vi ed·ıa· B d eçen en.M:: n raya zıyare gı 

Tim mi? Yırtılmış mayoyu, rengi solmuş ğll mi? mandanlığına tav n ı ı. u ara 8 mişti. Maiyeti erkanı ile gezinirkeJl 
pijamayla görünecek değilız ya?.. - Hayır, öteki teki de at ta eldivenim Umumt Harb patlak vermişti. çok zarif bir sokağa rastgelmiş. Mai -* çift olsun! dedi. Avusturya.· Macaris:-an ordu~unda yeti erkAnının hayretle açılan gözleri 
Yağmur bardaktan boşanırcasına ya- ihtiyat zaliltı olan Smig'lyJRydz; Pil- l5nünde bir köşeye çömelerek sokağın 

ğar, ev sahibinin göz yaşlan bardaktan ) sudski tarafından teşkil edilmiş bulu- krokisini yapmıştır. 
boşanırcasına yağan ya~ur gibi yanak- Bir çocuk dişçinin muayenehanesine nan cLeıh lejiyanunda> harbey!leme'k Bugün Leh ordularının başkumandanı 
larından aşağı silzüliir. girdi, cebinden bir tarak çıkardı. için müracaatte buunmuş ve müracaati bulunan mareşal Smigly-Rydz şahsın.. 

- Gelirken bir alay masraf, dönerken - Üç dişi kırılmış, bunları yapar mı- kabul edilmiş idi. Oradan cesur bir za- dıa ~histanın ateşin vatanperverliğini 
bir alay masraf Allah yardımcım olsun! sınız? bit olarak çıktı, Amirlerinin takdirini temsil etmektedir. 

-
Anne - Beyefendiyi belki rahatsız 

edersin, bu tarafa gel! 
,/it 

- Şu. bir aylık ızin zamanında ne 
güzel vakit geçiriyorsun, i.rtirahat 
ediyorsun değil mi kocacığım? 

Dedi. kazandı. 
Michalowice harbinde ~fi bulunan 

Pilsudskinin hayatını kurtardı. Taar -
Lokantada aynanın karşısında oturan ruz hareketi esnasında Pilsudski iled

müşteri, bir tabağındakı yemeğe bir de ye atılmak üzere iken Smigly.Rydz 
~ynaya baktı: karşısına dikilmiş ve ona: 

* 

- İşte bu iyi, dedi, insan bir porsiyon - Kumandan, buradan geçilmez! 
yemek yese de iki porsiyon yemiş kadar Keşif kollarının kumandanı benim, bu 
olur. iş bana aiddir. Rica ederim bekleyiniz! 

demiştir. 

Pilsudski, homurdanarak ~taat etti, 
Müşteri1~ garson arasında: fakat bu arada şu sözleri söyledi: 
- Keşki bu l<>kantaya ·on be~ gQn ev- - Kendi talebem beni vazifeye da-

vel de gelseydim. 
- Demek yemeklerimizi o kadar be • 

ğendiniz? 

· - On beş gün evvel gelmiş olaaydun, 
şimdi yediğim balık, taptaze olacaktı da •• 

vet ediyor! 
Pilsudski, Almanlara sadakat yemi

ni yapmaktan ve Fransız dephesinde 
barbedecek olan bir Leh ordusu teşkil 
eylemekten imtina ey1edl. 

Bunun üzerine AlmanJar onu Mag -* dıeburg kalesine ha~ttiler. Erk~nı • 

N
. 1 kur y h d harbiye reisi Sosnkovski de onunla be-

- ışan ıma apıyorsun a e - b h ...,1 t . ra er apse a~ı mış ı. 
likanll ben sana bunu öğretirim. V .f'--....t d ledil S · 1 .n d . . . azı 'C:>ın en az en mıg y-ın.y z 

_Tefekkür ederım, ben esasen biliyo- ere yeni teşkil edilmiş olan ve p. o. W. 

rlllllt siz hiç zahmet etmeyiniz. rUınuzu altında 'iş gören bir Leh as-* ~ kerl cemiyeti hafiyesinin başına geç • 
miştl. 

Kadın - Evleneli ~ır hafta oidu, ıen Harbi Umuml bittikten ve Lehistan 
her akşam eve geç gelıyorsun. tam manasile ihya edildikten sonra 

Kocası - Kahvede toplanan dostları - Sovyetlere karşı cesurane harbetti. 
ma evlendiğim gündenberı kendimi ne Tam manasile ve yilıde yüz blr as
kadar mee'ud hiAettiğimi uzun uzadıya ker olan mareşal Smigly-Rydz vaktile 
anlatıyorum. Vakit geçiyor, bu yüzden güzel san'atler akademisi talebeei ol-
geç kalıveriyorum. duğunu hiç bir vakit u.nutmaınıttır· 

O, Lehistanı ihya eden büyük va • 
tanperver Pilsudski'nri.n tabil bir ha
lefidir. Bu mevkie ondan elyak başka 
biri bulunamazdı. 

Pilsudskinin hah:rası hürmetinedir 
ki Leh hilkfuneti J 3 Temmuz 1936 ta.. 
rihinde şu kararı vermiş idi: 

«"Mareşal Pilsudski tarafından vata. 
nın birinci mildafiliğine ve Cümhurre. 
isinin birinci şeriki rnesailiğine tayin 
edilmiş olan general Srnigly - Rydz : 
Cümhurreisinden sonra dev~tin en 
büyük şahsiyeti olarak telakki edil • 
melidir· O yolda da hilrmet görmeli • 
dir.• 
Mareşal Smigly~ydz'in, lJehistana 

ne kadar bilyük bir vatan hissi aşıladı
ğına misal olmak üzere buraya ufak 
bir muhavereyi nakledelim: 

Geçenlerde bir Alınan zabiti, Varş~ 
vada bir siyasi devlet adamına şu söz.. 
Ieri söylüyordu: 

- Harb zuhilr ederse siz Lehliler 
müşkül mevkide kalacaksınız ... Çünkü 
bizim gibi güzel yollara malik değilsi. 
niz!. 

Lehli buna karşı şu beliğ cevabı ve
riyor: 

- Doğrudur, fakat harb patlarsa 
yollarınız bize kifayet edecektir· 

Bu cevab, halen Lehistanda hüküm 
sürmekte olan haleti ruhiyeyi çok gü. 
zel bir §ekilde ifade etmektedir. 

*** 
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Mefruz bava taarruzu 
hazırlıkları tamam! 

Kadınlar diyorlar ki 
(Baştarah 8 inci sayfada) 

Ve Türt17ede birka.Ç tane ~. mariz, 
kötü ahli.tıı kadın var diye ha.yata ve izdi
vaca ktıaiıp bedbin olmak, evlenmek, yun 
kurmak ve be.ha olmak saadetinden var.geç-

İtalyan denizcilerine göre yarmki 
harbde takib edilecek esaslar 

mekte marazi bir korku olmaz mı? (Haştarafı 7 nci sayfada) 
Bu ankete ceva.b veren b:ı.ylarmızın insafa Gene bu kaideye göre bir 

gelmelerini ve izdivaç bozukluklarında amll noktada toplanma; harb san'atınııı 
olan kusurları kadınlarda a.nya.ca.klarına 
1çt1ma1 hayatmıızın hangi tarafından bu _ en büyük prensibi sayılsa bile büyük ve 
ıundutunu araştırmıya kalksalar memleket denizci bir milletle muharebe etmek mec-
lçin daha hayırlı bir iş yapmış olurlar. buriyetinde kalan donanması zayıf bır 

e Sadiye, (Haleb): millet; zillını telafi etmek içhı. çete har-
Halebde yaşıynn blr Türk kızıyım. Birkaç bi usulünü kabul etmekte muztar kalır. 

senoo.ır burada bulunuyorum, Son Postayı Sürati fazla gemiler, süratleri sayesinde 
buraya dalma getirten bir vatandaşımdan düşmanın ağır gemilerine yakalanmak -
alıytırum. Onun için anketi müntaz:ım su-
rette ta.ldb edemedim. Fnknt okuduklarımın tan kurtulabiUr ve b.r taktın küçük grup 
hepsi de kadmlar aleyhinde. lar halinde birleşip düşmanın denizlerde 
Onları okudukça kencil kendime şöyle dü- serpili zayıf noktalarına aldırırlar. Bu 

onnnyorum. vaziyet karşısında daha kuvvetli devlet 
Beş sene evveline kadar biz TÜrk kadınlan donanması da küçük gruplara aynlınak 

böyle değildik. Acaba beş senedenberi yetişen 
kızlar mı böyle oldular? mç tasavvur ede- mecburiyetinde kalır. Bu düşman grup-
mem. lan bazan kendinden kuvvetli gruplara 

Bizim annelerimiz nasıl idlse bfz de öyle tesadüf eder ve mağlub olurlar. Eğer ser-

mızı kaybetmek tehlikesine de maruz 
kalacağız. 

Hütasa: Çete harbind~ kuvvetli do -
nanmanın küçük kısımlara aynlması na
zariyesi, ve binnetice zayıf ve kuvvetli -
nin müsavi hale gelmesi ihtimalAtı hiç 
bir suretle tahakl~k edemiyecek fara -
ziyelerdir. 

Pasif 1~orunm!l için levha ba§ın da al4kadarl4ra verilen iza1ıaı i faziletli olduk. Bizden beş on Yllf küçüklerin veti müsaid ;se denizaltı gemileri, deniz 
bizden örnek almayıp dıı bu şekilde yetişme- lciğımları ve pusu tertibatı sayesinde iki 
lerl mümkün değUdlr. tarafın donanması birbirine müsavi bir 

EPkek.lerin şlkô.yetl haksızdır. Evlilik ha-

Bir donanmaya bazan bilhassa mille -
tinin selameti namına her ne pahasına o
lursa olsun, bazı muvasala hatlarının 

muhafazasını temın ~tmek için müdafaa
da kalmak vazifesi verilebihr. O zaman 
bu donanma karsı ve hava ordulanna, mü 
cadeleyi mümkün olduğu kadar memle
ket lehine halledebilmek fırsatını ver -
mek uğuruna kendi şerefıni feda edebi • 
lir. Kuvvetçe çok üstün b!r donanma kar
şısında, her tarafta dağınık mühim nok
taları müdafaa mecburiyetinde kalan za
yıf donanmaya ihtiyatkar hareket etmesi 
tavsiye edilebilir. 

Trakya manevraian münasebetile şeh- ı 
re yapılacak mefruz hava taarruzu hak-ı 
k.ındaki hazırlık~ar tamamlanmıştır. Ha
vadan korunma komisyonu dün toplan .. 
mış. son hazırlıkları gözden geçirmiştir. 

Öğleden sonra Dahiliye Vekili FaJk 
Öztr.:ı.k vilayete gelmiş, Vali Muavini 
Muzafierden hazırlıklar etrafında izahat 
alın~~ır. 

Hava taarruzunu vaktinde haber ala
bilmek için her türlü tertibat alınmıştır. 
Haber alına vasıtaları tayyarelerin ge1i
şini erken duydukları takdirde, pasif ko
runma keyfiyeti o nisbette çabuk ve 

muntazam cereyaa edecek.tır. 
Düşman tayyarelerinin geli~ini ilk ev

vel Beyazıd kulesi düdük çalmak sureti!e 
haber verecekttr. Fabrika, vapur ve her 
nevi düdükler Beyazıd kulesinden verile
cek işaret üzerine üç dakika lStecekler-
dir. 

Dün, halkta bir gün evvelki telif ta
mamen zail olmuş, fırınlara tehacüm ol-
mamış, erzak tedarikine ko~lınamıştır. 

Fatih, Taksim ve Eminönn meydanla
rına birer tahrib bombası yerleştirilmiş
tir. Bunlardan Eminönündeki bin, Fatih 
ve TaksimdekilPr üçer yüz kiloluktur. 
Resmi dnirelerl~. bankalar ve büyü~ mü
esseseler bu h!.t.Sustaki hazırlıklarını dün 
tekrar kontrol etmişler, eksikliklerini ta
mamlamışlardır. 

Hava hücumunun bittiği gene düdük
lerin çalmasile anlaşıhcaktır. Kuleler, 
vapur ve trenlerle fabrikalara aid düdük

ler bilô.fasıla üç defa ötmek s'.lretile ta
arruzun bitmiş olduğunu ilan edecekler
dir. 

Emniyet l\tüdürUnün beyanatı 
Dün kendLc;ile p,örüşen bir muharriri

miw Emniyet Müdı.irli Sadrı Aka şunla-
n söylemiştir: · 

c- Bazı gazetelerin yazdığı gibi şeh
rimizde müsbet bir ekmek buhranı yok
tur. Yalnız evve kı gün Aksaray ve Şeh
remini semtlerinde halk fırınlardan fazla 
miktarda ekmek almış ve bu suretle o
ralarda pek kısa devam etmek üzere 
mevzii bir ekmek buhranı kaydedilmiştir. 

Bütiin tedbirler alındı 
Pasif korunma işi amiri bulunmak sı

fatile, manevranın tatbiki sırasında hal-

İtalyan ordusu 
Başkumandanı 
azil mi edildi 

(Baştarafı 1 inci saytada} 

Pariani ve G€neral de Bono yı kabul 

eylemişlerdir. Mareşal cBadoglio» res
mi kabule iştirak eylememiştir. O teb

dili hava ve istirahatte olarak gösteril-

miştir. 

Söylendiğine nazaran b'ir kaç ay -

danberi Mareşal Badoglio ile Kont Cia. 

no'nun arası fena halde açık bulun -
maktadır. Mareşal hariciye ne1.areti -

nin siyasetini vaziyet buldukça şiddet. 
le tenkid eylemiştir. 

Beş yaşında bir çocuğa bisiklet çarptı 

Sadri Aka 

yatında yalnız hüı.snQmyet ve müsamaha vaziyete girerse o zaman çete harbine baş 
sahlblert mes'ud olurlar ve m~'ud ederler. vuran taraf cesaret~ kırılnur, ezilmiş bir 

Bunun 1ç1n daha izdivaçtan evvel evlene- düşmanla karşııaşmış olur. Bu hareket 
cek kızlar hakkında peşinden kötü hüküm- sayesinde zaferin semerelerini toplar.> 
Ier veren insanların mes'ud olmasına imkAn İtalyan amirali bu kaideye şöyle iti -
yoktur. Qünkn o evlenir, evlenmez kız la.r da 
düşilnfip 1.ca.b ettıklert kusurları arıyacnk raz ediyor: c Yaldızlı bir çocuk rüyasına 
ve tabll tenkld gözlle bakılan insanda blr benziyen bu nikbin mütalealar zayıf ta -
sürü kusurlar bulacaktır. rafı teshir eder. Bu hayale kapılmak bir 

Çilnkü kuaur..ıuz insan olmaz. muvaffakiyetsizliğe mahkO.m olmaktan 

_____ S_u_aJ Derviı daha hafü bir şey değildir. Donanması 

Erkekler diyarlar ki 
cnnstnrafı 8 inci savfada' 

Betı bunları dOşündükQe kadınlar hesabına 
hlcab duyuyorum. Bu vaziyet karşısında nıı.
sıl evıenlllr? 

Aleyhimizde pervasız atrp 'tutan kadınlar
dan soruyorum?• 

e Ahmed Erhent, (/zmit): 
- Blrlncl.sl, niçin evlenmediğinizi izah et

mediğiniz, 1klnclsl serdettğlnlz mukabil mü
tnlealnrı Bizin hesabınıza doğru bulmndığı
"''.S: ~in mektubunuzu neşredemtyoruz. 

e Ali Erkan, (Ankara): 
- Okuyucularımızın bu kabil arzularını 

ls'af etmlye lmkAn olmadığını slz de takdir 
edersiniz. O zaman işin mahlyet.l çok başka 

kuvvetli bir düşmanın; her taraf ta dağı -
nık ve hücuma müsaii zayıf noktalar bı
rakacağını ve bunları tıkamak mecburi -
yeti yüzünden ınkı.sam ve zafa uğnya -
cağını kabul etmek düşmana budalalık 

ve cehalet isnad etmek olur. 

Düşman donanmasının küçük, küçük 
gruplara ayrılacağı kabul edilse bile o 
grupların bizimkinden daha zayıf ve az 
kuvvetli olacağı nasıl temin edilebilir? 

Bilhassa düşınıının kuvvetli saffı harb 
gemileri varsa, onları da gruplarına tak-

sim ederse bizim kuvvetlerimiz onların 

karşısında daima çekilmeğe mecbur kala
cak. Hatta hazan geç kalmı~ keşifler se
bebile düşman ate§ınden bazı parçaları-

Böyle hallerde bile müdafaa vazifesi: 
donanmaya sahayı düşmana serbest bıra. 
karak kendi üslerine ric'at etmesi fikrini 
ilham edemez. Xedaf üi hareket; ancak 
sevkillceyşt ve tabiyevi tedbirler kuUana
rak yeni ve müsaıd bir vaziyet hbıl o -
luncıya kadar intizar etmek üzere geriye 
çekilmek manasında alııunşlıdır. Maa -
mafih bu bile fena bir gidiştir. 

Eğer donanma kat'i bir hareket icrası
na ve harbi muvaffakiyetli bir sahaya u
laştırmıya kabiliyefü ise onu taarruzi 
hnr~etten alakoyacak hiç bir sebeb ola
maz. Donanma; kendinin tesis ve inşası
nı icab ettiren vazifeyi ba§armak için bü
tün kuvvet ve kudretini sarfederek mu

harebede kendi varlığını göstermelidir. 
Bir harb gemisi için bir muharebede a -
zamt vazifeleri yaptıktan sonra düşma-

nın ateşleri altında batıp yok olmak, es. 
kiyip çekiç darbeleri altında parçalan -
mak gibi hazi!l bir akibetten şüphesiz iyi
dir. 

Çeviren· N. A1kaç 
Yazan: Robert Gauthıcr 

kımızın selftmet ve emniyeti bakımından 
hatıra gelebil~n her tedbiri en ince te
ferrllatına kadar şimdiden almış bulun. 
maktayım. Bilbassıı sığımk1ardn izdiha
ma ve dıı!ayısi!e kargaşalığa meydan v·e
rilmiyecektir. Bu kabil topluluklarda, 
yankesicilik vesaire gibi ceraimi, mimi 
zabıta hassasiyetile önliyecek takyidat 

olur. Mazur görün! ================================="' 
ıVusrel Sala Coşkun ~~~--.. ıımı:ııE111Qlill .. 11Z ..... : ......................................... ... 

GÜNEŞ BANYOSUNCA YA~AN CILD)NİZİN .............................................................. 
A h l •k , r I • erı ış,erı.. 

335 doğumlular muayeneye çağınlıyor 
Yabancı Askerlik Şubesinden: 

alınmıştır. 1 _Kadıköy, usküdar, Beykoz knzalan 
Nakil ve yük vasıtalarının manevra dahilinde bulunan 335 doğumlular ve bun -

esnasında oldukları noktada tevakkuf c- ıarla muameleye tabi erlerin son yoklama -
decekleri malfı.mdur. Bunların tam bir sına l/Eylül/930 tarihinden ıtıbaren b:ışla-

YH ıı<ları ıı tPs'dn \'e tedıtvi için 

intizaın dahilinde hareket etmelerini e- nacaktır. _ 
• _. 2 _ Yok.lam o. gunlt!ri Cuma, Pazartesi ve 1 

hemmiyetle t~in ve kontroı edecegız. Çarşamba günler! olup saat 1 - den dörde 
Sığınak yrlenne uzak kalan halk der- kadar devam eder. 

hal en yakın dültkanlara iltica edeceğm- 3 _ Bu erlerin yoklamaya gelect'k günle
den, buralarda da emniyet ve kontrolu rlnl gösterir cedveller kazalara gönderilml$-

temin ve tesis içın sivil memurlar bulu- tir. 
1 1 

ı 
4 - 335 do~umlularl1ı ve bun ar a muame-

nacaktır. leye ta.bl olan yabancı erlerin tayin erlllen 
Manevranın devamı müddetince, biz- günlerde nüfu<; cüzdanlarlle ve iki kıt'a fo

zat bu hususlar üzerinde teftis ve r.ıi.i.ra- togranartıe şubeye gelmeleri ve gelmlyen -
kabemi süratle yapacağım. Halkımızın lerln ceza görecekleri Ufı.n olunur. 
bu milli ve hayati meselede ciddiyet Ye o * 
nisbette de kendisınden beklenen bir iti- Yerli Kadıköy Askerlik Şubesinden: 

ı - 335 do~umlulnrın ve bunl:ırla mua -
dalle hareket edeceğine ve bu suretle de meleye tabi erlerin son :yoklamasına ı-Ey -
iyi neticcıler alacağımıza muhakkak na- ıuı-930 dan itibaren başlanacak ve 31/1/ 
zarile bakmaktayım.~ Teşrin 939 da bitecektir. 

( Yeni neşriyat 1 
~-----..) 

TÜrlı: kadınının tatlı kitabı - Şeker fab
rlkalnn Anonlnl Şirketinin muhtellt tntlı, 

krem, şekerleme, pasta, gato, çörek, gevrek, 

2 - Yoklama günleri Cuma. Pazartesi ve 
Çarşamba günleri olup saat 9 dan 12 ye ka
dardır 

3 - Bu erlerin yoklamaya geleceklen gün
leri göst.erlr cedvel ma'halle milmesslllerlne 
verilmiştir. 

4 - Gerek 335 do~umlu yerli erlerin ve 
gerekse bunlarla muameleye to.bl olarak te

kurablye, kekler, bLsküvller ve umumiyet - cll edllmlş bulunanların tnyln ve te.sblt edi-

le yapılışına şeker giren bütün nefıs yiye -
cekler hakkında en salA.lılyetıl kalemlere 
ynzrlırıp meydana getirdiği bu eser satışa 
çıkanlmıştır. Her ev kadınına bir tane lfı -

zımdır. İsteyenler §lrket merkezine baş vu -
rabllirler. 

Fiatı - 25 - kuruştur. 

«İş kazalann - hakkında doktor opera ~ 
tör İsmatl Gümüşe! tarafından şayanı dik -

kat bir eser vücude getlrllmlştır. Dlllmlzde 
henüz eşi bulunmıynn bu şayanı dikkat ki
tabı alakadarlara ta vsJye ederiz. 

Küçük bir kız yüksek bir duvardan 

' düşerek yaralandı 

len günlerde nüfus cüzdanları ve ikişer fo
tograna şubeye gelmeleri_ ve gelmlyenlerln 
ce:r.ıılandınlacııklarr ntm olunur. 

~
Nöbetçi eczaneler 

Ba rece nöbetçi olan eca.nelf.11' şun -
la.rdır : 

istatıbu1 cihetindekiler: 
Şehzade başında: <Üniversite>, Emin -

önünde: (Yorgl), Aksarayda: (Sarim), 
Alemdarda: CıSırrı Asım), Beyazıdda : 
<Asador), Fatihte: (EmUyad!), Bakırkö
yünde: (İstanbul), Eyübde: CEyübsul -
tanı. 

Ueyoğlu cihdindekiler: 

PATI KULLANINIZ. 
her torlu yanıkları, kan ç.ıbunlıırı, traş yaraları, meme 
iltihııplıırı ve çatlakları, koltukaltı çıbanları, dolama, 
akneler, ergenlikler, çocukların ve bOyllklerin her tur,ü 
deri iltıhu plarırıı. 

TEDAVi EDER. 
Sıhhat \TeklUetinin '2ı.4-936 tarih ve 1>-31 numaralı ruhsıtlisini haizdir 

.İstanbul Defterdarlığından 
Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

Boğaziçinde Arnavudköy polis karakolhanesi bahçesi içinde harab 
hane enka :.ı. 
Kadıköy Caferağa mahallesinde Bahriyecaddesinde Çanakkale so
kağında 14 sayılı evde büfe, masa vesaire. 

64 00 

3 50 
Yukarıda yazılı enkaz ve eşya hizasındaki muhanunen bedeli üzerinden açık 

artırma ile satılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. İhale 24i8/939 Perşem
be günü saat 14 dedir. Talihlerin 'fr 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden ev· 
vel yatırıp mezkur gün ve saatte Milli EmlAk Müdürlüğünde müteşekkil satır 
komisyonuna müracaatları. (5979) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan 

Bakırköy akliye ve asabiye hastanesl için lftzım olan 50,000 metre yerli kaput 
bezi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 28i8i939 Pazartesi günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve Iç-
timai Muavenet Müd:.irlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Beher metresi 2 8 kuruştur. 
3 Muvakkat teminat 1050 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi he: gün komisyonda görebilirle:. 

Veznecilerde Samatyada N'arlıkuvu caddesinde Dün Suleymamyede 
bisikletle {!ecmekte olan 1 7 yaşlarında Siyav~ sokağında bir kaza olrnu ·, ci -
Vac; 1 ; mınde bir çocuk, avni sokakda \•ardaki evlerden birinde oturan bcs 

7 'tlumarada oturan D. D. Y. sebilcic;i yaşlarında Ümmühan adında bir kız 
[' 'ıc:ının 5 a ındaki kız• N·mE.'te çarp- çocuğu, arkadaşlarile yüksek bir du 

İstıklru caddesinde: CKanzuıc.>, Yük{
sekkaldırımda: <Venikopulo), Taksim -
de: (Takı.sim), &ski.şehirde: CIPar~nalo
yan), Şişlide. (Halk), Galntada: (İsmet>. 
Fındıklıda: CMustafn NaU), Beşlktaşta: 

5 - İstekliler cari seneye afd Ticaret Odası vesika~!e 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat, makbuz veya banka mek -
tubu ile bırlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir saat evvel makbuz 

, ba ,ından O .r wUrette yaralanmış - varda oynarken düşmüş, başından a -

ı ğır surette yaralanmıştır. 

CSuleyman Recab). 
Bo~ııziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kndıköyündc: CYenl Moda, Merkez), 

Üskildarda: (Ahmed iye~, Sarıyerde 
(Asaf), Adalarda: <Şinasi Rıza). 

muk~bili koml.syonıı vermeleri. 6212) 

Şerefli Koçhisar Beledi3Tesinden : 
Kasa'banın muhtelif yerlerinde arteziyen kuyusu arama amehyesi yaptırıla -

caktır. Talihlerin bu husustakki teklif mektublarının Serefii Koçhisaı- beledi~~ • 
sine aöndermelen ilfın olunur. c6310> 
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Mihver devletleri 30 gün sürecek biri 
mütareke mi istediler? 

itlaya ·- Fransa 
hududunda neler 

gördüm, neler duydum? 

Kırklareli mıntakasmda şiddetli 
muharebeler devam edi.yor 

Evian, (Fransa) 13/8/939 
(Baştarah 1 inci sayfada) Öğrenildiğine göre, Yorkhire dönmüş cAvrupanın nazik noktalarından biri 

yeni Avrupa meseleierını de. Mü.~ı~ an- olan Lord Halifaks önümüzdeki hafta bi- de Fransa ile İtalya arasındaki Alp hu
laşmasını imza eden dPvletlerın goruşme- dayetinde yeniden Londraya gelecek ve dududur. Vaziyeti. gidıp, bir de o:-adan 
sinı istiyorlar. Böyle b!r konferansın top- bu esnada Çemberlayn de hükllınet mer- tetkik etmelisin .. > dediler .• 
}anmasına imkan verecek şartların hasıl kezine gelmiş bulunacak}ır. ~em~er~ay~ Dün sabahtanberi buradaY1m· Llldn 
olabılmesi için Mussolinı ve Bitlerin :10 bu esnada enternasyon~l vazıyet~n ınkı- ben buraya, bir çokları gibi gezip eğlen-

.. nlük bır mütareke aktini teklıf ede- şafı etrafında Lord Halıfaks ve dığer na- meğe, şık tuvaletler ıçerısinde artistçe-
~kleri havası vardır. Bittabi bu müddet j zırlarla görüşme~er yapdi~cak~ır. sine boyanmış, peygamber orucuna yata-
zarfında askeri hazırlıklar durdurulacak- Bcrlın ne yor· rak kendilerine sun'i hır endam temin 
tır. Berlin, 16 (A.A.) - Havas muhabiri etmiş kadınlar seyretmeğe, gazinonun 

Teklifin tafsilatı bildirıyor: cTimes> gazetesinin yazdığı rulet masasında yutmağ.ı veya yutulma 
Brüksel, 16 - L::ı Nation Belge, gaz~- gibi Çeklere nıukadderat!arını serbest ğa gelmedim: Hududun bu ve öte taraf

tesinin Londra muhabirı, Almanya i~e 1- surette tayin etnıek hakkını verecek hir ıannda olanı biteni mümkün mertebe an
talyanın Vatıkana notalar göndererek enternasyonal konferansı top!anması fık- layıp Son Posta okuyucularının zihin
Avrupa için 30 gün'li'~ bır mütareke tek- ri, Alman zımarraarlan ve Alman siya- lerinı kurcalıyan ıstiflıamlardan bırini 
lif etmiş olduklarını haber vermektedir. si mahfellerinde çok şiddetli a.sabıyetı~ çözmeğe çalışacağım. 
Bu gazete, Papnlık mak':l.mının Vatikan· sebebiyet vermiştir. Evian ve civarı, Mussolininin, müs
daki Almany.ı ve İtalya sefaretlerinden D. N. B. ajansı, bu teklif cabdalca bir takbel Roma imp3racorluğu ülkestne zam 
birer nota almış olduğunu iyi bir memba- teklif. diyerek tavsif etmektedir. ve illlve etmek emelinde buiunduğu $a
dan öğrenmiş bulunduğunu yazmakt~dı:· Alman siyasi mahfellerine göre, böyle vua eyaletindediT. Hududun öt~ tarafın
Bu notalarda !ta.ya ve Almanya hukLI- bir enternasyonal konferansın manası, da çıt olsa burada duyulur. Ve buraya 
metforinin Avrupay.a müteallik ıhtilaf- ancak 400 bin Danzig1i Almanın kendileri ayak basan inc;an, eğer kulağı kirişte ve 
lan muslihane bir tarzda halletmek ar- hakkında karar vermeleri prensipinı t"- gözleri açık olursa, müstesna bir hassası
zusunda bulundukları ve garb devlet'e- yid etmesindedir. Berlindc Çeklere de yetin bu havalide, zevk ve neş'e dc?kor ve 
rine aşağıdaki nihai teklifleri serdetme- ayni zamanda böyle bU' hakkın verilme- havasına ııağmen mevcudiyetini o saat 

MUU Şef halk tarafından tezahüratla karıılanıyOT 

ğe amade olduk~arı be) an eclii.mektedir: sini ileri süren bütiin tekliflere çok bü- sezer. 
30 günlük mütareke yük bir şiddetle mukabele edilmektedır. Bura halkı, gelece.t harbde top pat-

ı _ 30 günlük bır mütareke. Bu muta- Varşova 16 (A.A.) - Polonyanm lar patlamaz ilköncc taarruza uğrıyaca-
reke esnasında her devlet, her !ürlü ha- Danzig Komiseri Chodacki, Danzig a - ğını iyice biliyor. Yerlilerden herhangi 
rekette bulunmaktan içtinab edecek ve yan reisi Greiser ve Milletler Cemiyeti birini azıcık deşseniz, italynaın hararetli 
mütareke Fransa, İngiltere, Almanya ve fevkalade komiseri Burckhardt ile _gö- hazırlıklarından bahsederek size yığınla 
ltalya hariciye nazırlarının bir konferans rüştükten sonra saat l 5 te Varşovaya malUmat veriyor. Çoğu mevsuk bulunan 
aktetmelerini temine_pıedar olacaktır. gelmek üzere Danzigden ayrılmıştır. bu ma!umata göre İtcdyanlar bu taraft&-

2 _ Dört harıciye nazırı, Danzig me- Polonya Komiseri bu mülakatları • ki hudud boyunca müstahkem bir h~t 
selesi için bir haı sureti bulmağa çalı~a- nın neticesi hakkın<la Polonya Harici. vücude getirmektedır. Bu haberi teyid 
caklar ve bu hal su:cti ica_bında Polonya-, ye Naz:rı B€'Ck'~. malfımat \'er~ktir. için, Habeşistan fatilii Mareşal de Bono
nın tasvibine arzedılecektır. Danzıg mehafılı, Polonya Komıse - nun Duçeye son günlerde yazmış olduğu 

3 _ Danzig meselesi hal1edilebildiği rinin Danzig ayan reisi ile yaptığı mü- bir mektubu ilen sürüyorlar. 
takdirde 30 gi.ınlük mütareke konferan-

1 

lfikatı Burkhardt'in Berchtesgadan zi- Bu mektubda, mareşal, geçen Nisan 
sın diğer ~uall~k meseleleri hallede bil- vareti ile alaka~a.r göstermekt~ i~:. de ayı zarfında bu hududun bir ucundan ö- İnönü tetkikat erna8'\nda 

mesi için temdıd olunacaktır. Polonya mehafıhnde kaydedıldıgme bür ucuna kadar başlayıp, ancak geçen- (Baştarafı ı inci sayfada) 
Almanya ile İtalya, notalarında tek1if- göre, ·dahili bazı rne~lelerin halli için lerde biten tetkıkatın neticesini bildiri- ve büyük sevgi teı.ahüratile uğurlanmı§-

lerinin kabulü hususunuı1 beynelmiel 1 esasen daha e\•velce Danzig He Polon-1 yor, ve diyor ki: tır. 
vaziyetteki gerginhği izale edeceği ümı- va arasında konuşmalar yapılması te- - Maruzatımdan anfaşılacağına göre 

1 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Liitfi Kır-
dini izhar etmekte ve Vatikanın Berô- karrür etmişti. yollar ve istihkamlar mükemmel olduğu dar Milli Şefi vilayet hududuna kadar 
tesgaden görüşmeleri esnası:r:tla tertib e- İng:ilterenin ım1h şart1an gibi, buraların müdnfaıısına memur kuv- teşyi etmiştir. 
dilmiş olan ita!yan - Alma!'! planına mn- J..ondra 16 - Sulh cephesi devlet • vetlcr de yerli yenndedır. Alp dağlarının Yollarda 
nen müzaherette bulunacağı kanaatinde l lerinin gaye ve siya~tini izah ed:n ~ir her geçidinde 1.?~mu. ~adar m~hafızla- Edirne, 16 (Hususı) _ Milli Şef İsmet 
bulundukarını i!iıvc eylemektedır. .. .. başmakalesinde, cTımes» gazetesı dı - rımız vardır. Gunun bırınde harıçten ta- İnönü, Çorluda Tra1iya Umumi '!\füfettı
Bir Amerikan murahhasının teşeb~usu ~Tor ki: arruza uğrar ve rıcate de mecbur olur- şi General Kazım Dirik tarafından karş1-

Nev~ork, 16 (A.A.) - Nevy?r~ Tı:mes ı - Sulh cephesini o kadar kuv~et - sak, istihkamlarımız o suretle vücude lanmış ve öğle yemeğim Babacskide ye-
gazetesı, Oslo parlamentolar bırlığ. kon- lendinneliYiz ki mütearrızın ma~lfı • getirilmiştir ki ayrı ayrı hatlarda her z:ı- · t' . . , · · H ~ ' mış ır. 
fe~ansınd~kı. Ame:ıkan heyetı reıs: . a- biyet korkusu harbı önlemek için en man mukavemet edebiliriz. !stanbuldan iti.haren bütün yo. boyun-
nıılton Fishın cTıdenstegnı> gaze.Lcsıne emin bir vasıta olsun· Diğer taraftan, Romadan gelen resmi ca biriken on binlerce haık, Milli Şefe 
\'erdiği b~r mülakatı. neşret~ektedır. Umumi sulhü bu suretle garanti et - mahiyetteki haberlere göre, hükfunet coşkun tezahürat arasında sevgı ve say-

Fish, bılhassa demı~tır kı. , tikten sonra, totaliter devletlerle a.n. • pek yakında yarım milyon askeri yeni- gı tezahürü göstermışierdır. Cümhurreı-
- Salzburgda 14 Agustosta A~.~n -~a- !aşmak için şu üç şart teklif edilebılır: den silah altına çağıracaktır. simiz Trakya halkının bu candah teza-

riciye nazırı. Vo~. Ribentrop~a goruşturn. 1 - Kuvvetli bir garanti altında si- 1902-1910 doğumlıı bütün İtalyanlar hüratına sevgiyle mukabele etmekte vo 
kendisine, bır muta~~kc .aktı ~retıle en- !ahların tahdidi. 21 Ağustostan 31 Teşrinievele kadar gu- bazı yerlerde halkla temas ederek dilek-
t~rnasy~nal gergın~ığ~n ı_zalesı y yolu~~~ 2 - «Hayat sahası> doktrininden ya bir talim devresi geçireceklerdir. ıerini büyük bir alaka ile dhllemek:edir. 
hır teklıf ytıpmak fıkrıne<. oldugumu s w vazgeçilmesi. 1901 doğumlular bundan önce çağırı- Milli Şef manevra sahasmda 
~dim. Fakat Ribentrop bu hususta hed: 3 _ Çek istiklalinin iade edilmesi. lıp Arnavudluğa sevkedilmişlerdi. o ta- Edirne, 16 (A.A.ı - Milli Şer, öğle ye-
binlik gösterdi •. F..n vahtm :U~seleler~ Pariste rihte ise silah altında bulunan kuvvetle- meğinden sonra, yanlarında Başvekil ve 
ınevzuubahs ettık. Fakat m~lakatımız Paris 16 (Husus1) - Bugün Başve - rin mecmuu 1,250,000 neler tahmin edi· Vekiller olduğu halde, yüksek huzurla-
.gayet .. s~im~ oldu_ğundan fazıa hiçbir kil Daladye ve Amerika sefirile görüş- liyordu. rile, manevra sahasını teşrif e~mişlercfü. 
fey soylıyemıyeceğım. " .. , müş olan hariciye nazırı Bone, öğleden Dünkü resmi gazete 1902-1906 doğuın- Milli Şefin bugün Edirneyi §ereflen-

Bununla beraber, Avrupaya 
30 gun~_uı< sonra Varşovadan henüz dönmüş olan lu ihtiyat zabitlerınin de ça~ırılacaklan- dirmeyeceği anlllJllmıştır. 

bir mütareke teklif edeceğim. Bu mud- Polonya sefirini kabul etmiş ve ken • nı yazıyor. Bu davetin esbabı mucibesi t>- Cümhurreisimizı karşılamaıt için saat 
det içinde Fransa, İngiltere, Almanya ve dı'sı'le be,melmı·lel vazivetin son inki - d 12 denberi """"ir methaline devam eden l ı t 1 kt larak, acemi efra ın ve terhis edileliden- ır:a• t~lya lıariciye nazır ~rı . op anaca bı•~ safları h~kkında görü~üştür. beridir talim görmemış olan ihtiyatlann halk akını bu haber üzerine durmuştur. 
Eger esaslı noktalar uzerı_nde muta : Bu görüşme esnasında Hitler • Burk Şehrin bütün sokaklan ve eğlence yer-
k l b ı ı h ıı t ek u yetiştirilıne.C lüzumu. ileri .sü.riilml''kte-

a amazlarsa u mese e erı a. e j . - hard ve Ciano • Ribentrop mil1Akatla- lerl halk ile doludur. Edirne görülmedik 
J.ere, Belçika ve Norveç krallarılE:, svıçre '"ın da temas edı'lm1"...+ir. dir. bir bayram sevinç ve heyecanı ir;nde 

" • 
1 a -:i• Bu havadisler Fransada tabiatile tellş " 

ve İrlanda reis1cümhurlar~ndan mure.k- Varşova 16 'Hususi) - Bu sabah pek ve endişe doğuruyor. Rivayet olunduğu- çalkanmaktadır. 
keb bir hakem heyetı teşkıl edılır. erken, saat 3.20 de, Danzig arazisinde na göre, ekseri geceler, İtalya hududuna Dün manevra sahasında pddetli 

Londra ne diyor? kain Kohling kövü clvannda bir Leh ulaşan yollar üzrindc faal, askeri nakli- muharebeler oldu 
Londra, 16 (A.A.) - Dr. Burkh.ardtın hudud muhaf1zı VBldürülmüştür. yata tesadüf olunmaktadır. . Edirne, Hl (A.A.) - Bu sabah manev-

liitıerle yaptığı mültıkat üzerine Ingilız Danzig membalarına göre, kendi top Fransızlar bu auretle İtalyanın hazır- ra sahasına giden Mareşal Fevzi Çakmak 
hükO.metine veııp lngi1ız hükumetinin de rakları üzerinde bir Leh askerini gö - lıklarına büyük bir durendi§likle muka- ve yüksek kumanda heyeti huzurunı:la 
Fransaya ve İs'liE!çe haberdar olmak u- ren Danz.ig hudud muhafızları, evvelce beleden geri durmuyorlar. başhyan harekattıı kırmızı ve mavi ta
Zere gönderdiği rapor hakkında İngthz bu askere dur emrini vermiş ve bilA • Maamafih, bu departman halkı İtal- raflar mukabil harekete geçmişlerdir. 
l'e&ni mahfellerı en kat'i ketumiyet mu- hare emre itaat etrniyen bu askere kar. yanın Almanlarla herçibadabad teJrit.I Kırklareli mıntakasında kıtaat arasında 
hafaza etmekte berdevamdır. şı ateş açarak, öldürmüşlerdir. . mesai edeceğine ve ıayed harb Almanya- başlıyan şiddet!! muharebeler akşama 

Milletler Cemiyti Danzig yüksek ko- Varşova V> (A.A.) _ Oppeln -Sılez. mn yüzünden patlak verirse, mevcud it- kadar devam ecmişur. Görünü~e nazara!'! 
lrıiserinin Almanyayı zıyaretı ve Hitler- va- dan bildirildiğine göre Alman ma- tifaka riayetle ateşe atılacağına ihtimal bu muharebeler daha uzun müddet de-
l@ görfü:mesi dünya matbuatında muhte- vam edecektir. Diğer taraftan Edirneni:ı - -r·· kamları Rybnik mıntakasında hu<ludu vermiyorlar. 
lif tefsirlere yol açıığından, resmi İngiHz kapamışlar ve telefon muhaverelerini Kont Ciano fle Bay Ribentropun so::'l şimali.şarki mınta'A:esındaki muharebe-
lnahfelleri, bu tefsirlerden, Danzig me- kesmişlerdir. mülakat.mı ittifakm aleyhine tefı;ir e- ıer de inkişaf eylemektedır. 

Milli Şef generalforle göriL§tirken 

dıg'i yüksek kudret ve kabiliyet bilhassa 
kayda şayandır. Bu harekata iştirak e.. 
den hava kuvvetlerimlzin uçuş, ke§if 
vesaire gibi faaliyetleri de her türlil tak• 
dirin fevkindediT. 

MilH Şef 
Muharebelerin devamı esnasında Milli 

Şef İnönü de manevra sahasını t~şrlf 
buyurm~Jardır. 

Edimede bayram 
Edirne, 16 (A.A.) - Cümhurreisi MilH 

Şef İnönünün Edirney~ geleceklerı ha
beri Edirne haikı tarafından büyük bir 
sevinçle karşıl!mmış!ır. 

•elesini hal için bir dörtler konferansı -.Jb' 1 n 1 çalışmagwa denler bile var. Diyorlar ki: Kıt'aların ytiksek kudret ve kabiliyeti !ltu . . • Bu t=ı ır er, ro o.nyaya B ·· k" h k~ k 'l ·· rulacağını, gösterenlerı kat'ı surette ~d a· Alın S'l - Danzig için kan dökecek bir tek !- ugun u are cıtta ıta ann gostPr- ]unmuştur. 
l'alanlamaktadır. Bu mahfellerin teyid gitmd ek~ let e lınlen ··tan ı eztya k- talyan yoktur. Bu, İtalyanların cesaret- }arda harbcttik.. Bizim kadar onların ka-ı Türkiye bir kuvvettir! 

Edirne bu güzel vesı!e ile taklarla süs
lenmiş ve her taraf bayrakıanmızla do
natılmıştır. Bu münesebet1e yakın köy
lerden de birçok köylü!erimız şehre gel· 
mektedir. Manevra dolayısilc şehir iki 
gecedenberi sabahlara kadar elektrıkl~rr 
le tenvir edilmekte ve halk geç vakithre 
kadar eğlenmektediı·. Büyük Milli ŞeHn 
ikametlerine Belediye dJ;resi tahsis o-

ttt'ği .. 5 1 sın a ı po onya ı an mu ezarrır e me 1 tıe gore, Polonyanın ve ovyet er d' Ç" k"' b 1 rtl ı siz olduklarından değil, akliselim sahibi rakterini öğrenmio:: kimse yoktur .. diyor- Bunu söyliyen, benim Türk olduğumu a· li te lr· un u, un ar pasapo arı o • 'S 

11' ğinin iştirak etmeksizin herhangi d ğ için bundan !onra memleket • oldukları içindir. Ve Almanya da mütte- lar. bilmiyordu. İfadesinin samlıniyetindekl 
:;1~rnasyonal müzakerelerde bulunmak ~a ~ 

1

rılamıvacaklardır. fikinin bu haleti ruhiyeslnl pekAIA bili- Bununla beraber, bir yandan da hara- güzelliği bozmamak için, ben de söyle-
hi bahis mev~uu olamaz. . :;ma~ya vev İtalyanın Papaya notalan yor. Ve o sebebledır ki kendi hariciye retle, azim ile müdafa tertibatı almaktan medim. 

::S Şayialann hede:fı . Brüksel 16 (A.A.) _ cNation Belge> nazırını Duçenin damadil-! bir kere~ geri durmuyorlar. Dün: Fakat nereye gittı isem, kım; gördü 
,., . urada, resmt mahfellerde kaydedu. t · Londradan !l'lı haberi ~rmek- buluşturarak, Roma hükQ.mtinl yola ge- - Ah, şu Sovyetlerin de vaziyeti ta- isem bu sözler, aşağı yukarı ayni şekilde 
\UAı gib' h h · b" k" t gaze esı, -ı- k l kl ks tt• ı, esasen er angı ır ımse a- tedir: tirmeğe uğraşıyor. vazzuh etse!. u a arıma a e ?: 

~d'.1-11 böyle bir fikir ilerı sürülmüş Emin bir' membadan öğrenildiğine Bu düşünce ve hükümler Fransız me- Diyen bir Evianiı Fransız, arkasından ~.irkiye bir kuvvettir'. 
ğildır. Muhteme1 olarak bu bahiste de- göre Papa, Alman w İtalyan elçile • hafilinde 0 derece intişar etmiştir ki dol- Ulve etti: Bunu çoktan biliyoruz c:rnma, yabancı 

:::n eden ~ayiala,_rın _hedefi, Pol~nya tind~n iki nota almıştır. rulu~ndan şü.phe etmek _elden gelmiyor. _ Emin olun, her zamankinden daha ağızların bunu jkide bir ikrar etmesinden 
filtl rı. :ımumıyesı uzermde garb mutte- Bu notalarda Almanların Polonyada Bılhama hudud ahalisı gO.lümsiyerek: kuvvetliyiz! Geçen defa Türklerin yü- de haz duyuyoruz. Yüce cAta~ mı nasıl 
b erının ~ak.iki niyetleri bahsinde şüp- ve İtalyanların da Tunusta gördükleri - Merak e6neyin: Biz İtalyan kolDfU- dlnden Almanlar iki sene fazla dayandı- anmıyayım? Bu hazzı da ben ona borç-

eler tevlid oVlemek ol!a gerektir. tazyikler üzerinde israr edilmektedir. ıanmızı ~k iyi btltrb, birlikte, ıyııJ ..ı. lard.ı. Bu sefer Türkiye bizimledir.. ve luyuml ErcıiMend Rbem Talu 
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Evimin dar merdivenlermden koşar 
gibi indim. Sokakta hıçkırarak ilerliyen 
adamı bir an yakından görmek için i\im
de garib bir his vaıdı. Bir insan niçin ağ
lıyabilirdı? 

Yüzüme baktı; içinı çekti ve: rak müzik odasını salonun bi!- köşesi ha
- Biliyorum, çok merak edıyorsunuz ı.Iine getirdi. Odada bUtün sazla't' mev -

Akşamın alacakaraniığında bir gölge 
gibi sokaklann yer yer sırıtan taşlarına 
çarparak uzaklaşan bu adama karşı bir 
alaka hissettim. 
Kapıdan çıktıgım zaman karşımızdaki 

köşeyi dönüyordu.. Sık adımlarla ya
nına kadar yaklaştım, fakat ona söyli -
yecek tek kelime bulamıyordum. 

Yoldan bize doğru gelenlerin gülil§leri 
sokağın sessizliğini gideren yegAne var -
lıktı. Bu yaklaşan insanların içinde ona 
acılarını sormak bir hayli tuhaftı. Onun 
için kalabalığın ilerlemesıni beklemek -
ten başka çare yoktu. Bu düşüncelerle 
iki adını atmıştım ki yanımda hıçkırarak 
yürüyen adamın ~irkaç adım yakınımıza 
kadar gelen bir kadınla erkeğe hayretle 
bakarak durduğunu gördüm. Şaş!rmı~ -
tım, acaba tanıdığı bır kimse miydi? Fa
kat ben daha bunları düşünürken ada -
mm: 

- Sefiller ... Sefiller elinize gene mi 
bir bedbaht geçirdiniz ... Öldürün; fakat 
unutmayınız ki siz de öımeğe mahkum -
sunuz, dediğini ve gözlerinden gene yü
züne doğru y~iarın aktığını gördüm. 

Düşüncelerim büsbütün değişmişti. 

Maddi bir zoru olduğunu zannettiğim bu 
adamın acaba nesi vardı ve niçin böyle 
söylüyordu. Başımı yavaş yavaş ona doğ
ru çevirdim, gözlerim alacakaranlıkta iri 
'Viicudünün üstünde d<lğınık siyah saçları, 
yeşil gözleri, yanık esmer teni ile bir asa
let taşıyan bu insana hayretle bakıyordu. 

Birdenbire benim kendisine baktığım> 
görünce gözlerinden boşanan YS§lara 
rağmen kahkaha Ue gülmeğe başladı .. 

Fakat böyle çılgmca gülerken ayağı 
kaydı ve yolun :istünde yer yer sivrilmi~ 
taşlnr üzerine yıkılırken cierhal kolundan 
tuttum. 

Birdenbire hAsıl olan bu sadamo bil -
tün iradesini yerine getirmeğe kdfi gel
di. Yüzüme derin derin baktı ve tqek -
kür edip ayrılmak istedı, fakat onu e\•j
ne kadar götürmek ve kederini öğr&n -
mk istiyordum. 

Bu sözlere o kadar hiddet etmiştim 
ki cebimdeki yün yumağını öfke ile o
danın bir köşesine fırlattktan sonra a. 
yağımı yere vurarak haykırdım: 

- Hayır, şuradan şuraya adımımı 
atmam. :Ne 'İsta1nbulunuzu dstılyorwn, 
ne de mcktebinizi.. beni burada kendi 
halim rahat bırakınız ve işime karış
mayınız. Hiçbir kuvvet beni dağlarım. 
dan ayıramaz, anlıyor musunuz? Ben 
bu büzel yerleri, bu yeşil ağaçları, bll
lür gibi akan suları bırakıp kendimi 
hepsettiremem ... 

değil mi? dedi. 
Hiç bir şey söylemeden yüzüne bakı

~ordum. Devam etti. 
- Hayatta it"imad etmemek emin o1.un 

ki en iyi şeydir. Niçin itimad ettim bil -
miyorum. Buna mukabiJ aldandı~mı his
setmek te en büyük bedbahtlıktır. Şu 

muhakkak ki biz erkekler intikam al -
mak kudretinden mahrum varlıklarız. O
nun için isterseniz bedbaht ta deyiniz. 
Hata etmiş olmaz.sınız .• 

İki sene oluyor ki hayatımda büyük 
bir değişikiK yapmıştım. Üniversiteden 
mezun olduğumda sıhhatimi kazanmak ve 
sefahatten kurtarmak için evlenmeğe ka
rar vermiştim .. Uzun zaman kendıme 

mtinasib bir kadın aramaka vakit gt?çir
d'iın. En nihayet fevital§de olmama4d~ 
beraber kendim için milnasib bir kadınla 
tanı~ım. Kendisile nışanlandık ve evlen 
dik .. İdeal bir yuvaya sahibdim. M<>vkiim 
günden güne iyilE>şiyor, servetim artı -
yordu. Paraya ancak haiz olduğu k:dar 
kıymet verirdim. Fakat karım olım bu 
kadını günden güne artan bu servet ~re 
yükselen mevkiiın sefahate sürli1<'emek 
için k~fi geliyordu . .. Bunu ilk sezd;~im 
giln kendisine se!ah2tin saadet gctinnı
yeceğini söyledim. Bir de çocuğumuz ?l
muştu. Bizi ancak bu çocuk mes'ud nd~
bllfr diyordum. Fakat zannetme~rı ki 
karımı bir an ihmal ediyordum. BilnJtis 
günden güne artan bir alAka ile l'r.a ,r~~
lı idim. Gayet güzel piyano çalar ve yal
nız geçirdiğimiz gecelerd~ ince p".rfr'ak
larmın tuşlar Ü7.erindc oynayışının çı _ 
kardığı sesi dinlE'mekle vakit geçirirdim. 

Mevkiim bana kalabalık hlr mubit ya
ratıyordu ve bu muhitin ihti~amma ay
nen mukabele etmek mecburiyetlnrlı? ka
lıyordum. 

Çocuğumun yat-"l günü münweh~tile 
tertib ettiğim bir çayda kalabal!k ve ki
bar bir muhit toplanmıştı. Davctlil~r. n
ralarında gayet ıyi kemar. çaldı~ bili -
nen mühendis Kenandan bir sonat iste -
mişlerdi. O da kemanının yanı:ıdıı ol • 
madığından ve piyano refakati de lazım 
geldiğinden bahsediyC1rdu. Daw•tlilerden 
biri salonun yanınd'aki kapıl:mnı aça-
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aıkm.uJ olacak ki yü-ı. 
ru tekrar ciddt ve 
soğuk bir mana aldı 
ve sesinde, biraz ev 

Yanaklarımın alev gibi kızardığını velki tatlılık yerine 
gözlerimde öfke ile şimşek çaktığını ağır ve mütehakkim 
hissediyordum. Cahid Oğuz beyin yü. bir ahenk peyda oldu. 
zu gene sakin ve soğuktu, yalnız alm- - Madem ki sen 
nı boydan boya derin bir çizgi ikiye bu derece mantık • 
bölmüş gibi idi. _ sız düşünüyorsun. 
Yumruklarımı sıkarak tekrar ayağı- O halde ben de ço. 

mı yere vurdum ve bu defa göz.lerimi cuğa yapılan mua • 
onun gözlerine dikerek bağırdım: meleyi yepmıya 

- Ben Dörtler çiftliğinden dışarı mecbur kalacağım. 
çıkmıyacağım... Hiç, hiçbir zaman... Kurşuni ~zlerini 

cuddu. Mühendis Kenan yavaş yavaş 

ilerledi, plyano üstündeki kcm'lnı aldı. 
Bu esnada karıma da kemana ı·efakat et
mesini rica ettiler; o da dudaklarını mra 
ısıra piyanonun başma geçti. füı esnada 
K~nanla karımın hirbirine dikkatle bak -
tıklarım gördüm. Bu bakışlar 'beni bir -
denbire ürpertti. 

Fakat ne yapabilirdim. Mevkıim bıına 
mani idi. Bethovenin İlkbahar senatını 
çaldılar. Herkes müziğin verdiği ahenkle 
kendilerinden geçmişlerdi. Fakat l:v?n, hi~ 
bir şey dinliyemiyordum. Bu gece beni 
her şeyden fazla sıkıyordu. 

Herkesin gitmesini istiyordum. Müzik 
bittiği zaman Kenan Bey ve kamn alkış
lar arasında tebrik ediliyorlardı. Bu sı -
rada Kenan Bey gözlerini karıma çevirip 
.bir şeyler söyledi, başımdan buz gibi su
lar dökülmüştü sanki. Yiızüm sap!!arı ke
silmiş. Beni görenler hastalandığımı zan
nediyorlardı. Herkes yavaş yavaş gitti, 
yilnız kalır kalmaz, derhal yatrrı.y1a çık
tım. Günler geçtikçe karımın ~a değiş.. 
tiğini görüyordum. Piyanonun başına 

geçtiği zaman muhakkak ki Bcthovenin 
sonatına b~lar ve yarıda bırak1p göz
leri bir noktada takılır kalırdı. 

Vaziyet beni düşündürüyordu. Fakat 
nasıl böyle bir şeyden bahsedebi1irdim. 

Susmak hepsinden hayırlı idi. Fakat 
hep acı tesadüfler üstüste geldi İki gü
ne kadar merkezs çağmldım. O gece ka
rımı, çocuğumu yanımdan ayırm:ıdım. Öğ 
leden sonra trenle şehirden ayrılfüm. Fa
kat henüz birkaç mil gitmiştim ki içim
de garib bir sıınntı ve acı bir hi~ helirdi. 
Sanki boğazımı sıkıyorlardı. Bu vazi
yette hiç bir yere gidemezdim. Trenden 
ilk istasyonda indim ve bir otomobile at
layıp evime döndüm. 

Gece saat 10 raddelerinda evimin basa
maklarını çıkıyordum. Salonda elektrik
ler yanıyor ve içeriden karımın piyano 
sunun ağır ahengi kulaklarıma lt11dar ge
liyordu. Onu rahatsız etmemek için a -
nahtanmı çıkal'dım ve eve girdim. Daha 
iki adım atmamıştım ki portmantoda bir 
şapka gördüm, bu kimin olabilirdi, salo
nun kapısına doğru yürüdüğüm zamaıı, 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

~tos 17 

1 - Ilgın ve Sarayönü istasyonlannda yapıfacak ambar, idare binası ile buna 
müteferriğ işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedelleri Ilgın için 63928.48, Sarayönü için 63176.36 liradır. 
2 - Eksilrt.me evrakı c6,5> altı buçuk lira mukabilinde Ofis Umum Mfıiıdü'l"lil -

ğünden, İstanbul ve İzmir şubelerinden alınabılir. 
3 - Eksiltme, 25.8.939 tarihinde saat 15 de Arık.arada Ofis binasında yapıla

caktır. Teklif mektubl:ırını havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin Muhabe -
rat Servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Ilgın için 4446.42, Sarayönü .için 4408.82 li -
radır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıklaır bu gibi işler\? 
aid vesikalan ve eksiltmeye girebilmek için Ofisten alacakları ehliyet vesikasını 
koyacakl'ardır. 

6 - I nci maddede yazılı inşaat ayn ayrı kimselere ihale edilebilir. c6207> 

Y ozgad Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - (27355} lira 40 kuruş keşif tutarlı vilayet merkezinde Jandarma okuluna 

ilave edilen iki dershaneli pavyonun inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çı -
kanlmıştır. 

2 - Bu i-şe aid şartname ve evrak sunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Yapı işleri fenni şartnamesi. 

D - Nafia Vekaleti genel ıartnameaı. 
E - Hususi şartname. 
F - Projeler metraj, keşif hülbası. 
lstiyenlere bu şartnmı.e ile evrakları Nafia dairesinde görülebilir. 
3 - Eksiltme 29/8/939 Salı saat 14 de Nafia dairesinde müteşekkil komisyon 

tarafından yaprlacaktır. 
4 - Eksiltmeye gir~bilmek için istekliierin muvakkat teminat mukabili (2051) 

lira 65 kuruş vermesi ve bu işe mahsus olmak üzere eksilt.menin yapılacağı gün -
den en az sekiz gün evvel tarihli bir istida ile Nafia komisyonundan vwilecet 
ehliyet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

5 - Teklif mektubları 3 üncü maddede ylnılı saatten Wr saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verikcektir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gebniş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyjce kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan gecik -
meler kabul edilmez. (6182) 

karımı piyanonun önünde arkası kapıya 1 - Defolun uz ikmiz de ... Sefil kadın, 
dönük ve yarımda bir adam gördüm. Kal- O günden sonra bir daha ne onlara ve 
bim yerinden fırhyacakmış .gibi çarpt - ne de hatıralarına tesadüf ettim.Fakat bir 
yordu. Bu adam Kenan Beydi. Birdeu gün bir tesadüf bana hayatı hatırlııttı. 
kollarım karımrn omuzlarına d'\ladı Vti: Günlerim çok sakin geçıyordu. Bu geçen 

- Seni bir çılgın gibi seviyonım. de - saatl.erden hayatımn karışacak hiç bir iz 
diğini ve karımın da: ·aramıyor ve beklemiyordum. 

-Ben de seni ayni derecede cııeviyo - Bu akşam daıreden çıkıp ta evime doğ-
rum. Bu şekilde artık yaşamaktAll bık - ru giderken onları gördüm. Çocultum Ke-
tım, dediğini i§ittim. nanın elinden tutmuş. 

Odaya doğru bir iki adım attım, sen- - Baba ... Baba ... Bana otomobil ala.. 
deliyordum. Elim etrafta gezdi ve bır caktın diyordu. 
sandalyenin kenarına takıldı, ko,..a san - Onlar mücrim oldukları halde me.cı'ud 
dalye havada kavlı yaparak birbirine sa- ·~ 
nlan bu iki vücud üzerine indi. Arka - y~ıyorlardı. Yoksa mücrim ben mıydim?. 
sından bir çığlık ve yüzü gözü kan için- Diyen bu adamın hıçkırıklarla sar -
de iki insanın önümden geçtiğini gör - sılara'k kolumdan ayrılıp ilerlediğini gör-
düm. Ben yalmz bağırıyordum. düm. 

giyinmesinden, tavrından, konuşma
sından tam bir İstanbullu olduğu bel

li deği, Karni bey de onun gibi idi... 
Lafın doğrusu bu adamlara benim em
niyetim yok vesselam ... 

Ferah kalfanın sesinde bir kin ve iti .. 
madsızlık seziliyordu: 

- İster İstanbullu ister Bağdadlı ol. 
sun, benim umurumda değil... Bir ay 

da hayırlı olur... sonra gelecği varsa göreceği de var. 
Iztırab ve hayret. Bakahm ben çiftl1ktıen dl.şan çıkıyor 

le teyzeme baktım. muyum... ı 
- Beni kovuyor ·· .. l . ., s· Ofkeden tirtir titreyen sesime da-

sunuzl ~!. elikmıl. ız dım acımıştı. Elindeki fasulyeleri kes. 
onun a vır o uyor 
sun uz ... Fakat ben mekte devam ederek sükfuıetle oevab 
gitmiyeceğim; hayır, verdi: 
ha h - Hakkın var kızım, allahın bu ..n\_ yır, ayır... 6 ... 

Bu son isyan cüm zel yerlerini bırakıp da mahpushane. 
lelerinden sonra Ca ye benziyen bir mektebe girmiye ne 
hid Oğuz beye yilk- lüzum var. On altı yaşına girdin artık 
sekten bir baktım ve bundan böylesini okutmak istiyenlere 
onun azimkAr yüzü- saşarım. 
nü, içlerinde mer. • . "k 
h t hid..:ı-t Gitme kızım, gıtme ... Allah bUyu -

ame ve ~ o- . k t" -
k g:.ı. 1 . . .. tür, elbette s~nın de ısme ın ayagına unan uz erını gor 
mek bile istemeden kadar gelir ... Bizim yanımızda kal 

- Sen akıllı bir kıza benziyorsun bize dikmiş, bir şey 
Semiha; nasıl oluyor da senin için Ö- söylemeden btr ona 
mer beyle sonuna kadar bu çiftlikte bir bana bakan tey-
yaşamanın ve böyle yarı vahşi bir ö • zeme dönüp sözü .. ayaklarımı vura vu- yavrum.·· 
mUr sürmenin imk~nsız olduğunu dU- nü bitirdi. ra kapıdan dışan fır m 
şünmüyor ve bana hak vermiyorsun? - Bugün Eylfilün . . !adım ve bir bomba Dağlara tırmanmaktan, çalılara ve 
Halbuki ben, her şeye rağmen senin ikisidir. Tam bir ay eonra Semihayı al \ .Bu defa teyzem de şaşırmış gıbiydi. gibi ~utfağa d~n~~· 1 bT ağaç dallarına takılmaktan elbiselerim 
okumuş bir kız, annenle babana ilyık, mıya geleoeğim. Mademki onun vasisi - .~ek k_a~arı:ıız ka~'idir; onu a- - e yapma ıs ıyor ar ı ıyor mu- ld - · · F h kalfa 
onların aileıile miltenasib bir seviyede olacağımı babasına vadettim, ne olur- lıp gotureceksınız oyle mı? sun dadı? Beni İstanbula gi:Stilrilp ley. parça parça 

0 
ugu ıçın era 

bir kız olmak arzusunda olduğunu ü - sa olsun bu vazifeyi ciddiyetle ve vio- Diye sorarken sesi hafifçe titriyor- lf mektebde hapsedecekler... sandıktaki bayramlık entat1iımi çıka
mld ediyordum. Bunu şimdiye kadar danlı bir adama !Ayık şekilde başarını- du. Sesim o kadar hırçın ve hiddetli idi rıp etek uçlarını uzattı ve bu suretle 
düşünmemiş olabilirsin; bunda biraz ya gayret edeceğim. Evet, bir ay sonra - Onun menfaati namına bunu yaP- ki sağır lalam bile işitti ve dudakları bana utanmadan giyebileceğim bir fis. 
mazursun; fakat şimdi seni.n yerine gelip onu alacağım. Bu müd~t zarfın- mıya mecburum efendim· arasında homurdandı: tan hazırlamıya muvaffak oldu. Fakat 
bunu bir başkası düşününce rereddüd da onun İstanbula geli:p bir mektebde - Hakkın var oğlum, hakkın var; - Fena fikir değil.. bir kız böyle ba- gerek bu fistanı. gerekse birkaç çama. 
etmeden kabul etmeli değil misin? okwnak ve kendi yaşındaki kızlarla görüyorsun ya ben onunla uğraşamı- şı boş bırakılmaz ki... şırı dikerken o kadar surat ediyor, o 

Sesi tatlılaşıyor, beni kandırmak beraber yaşamak fikrine alışarak bu- yorum, artık kuvvetim. takatim kal- Karısı kızdı: kadar «Ah, of!ıt dıye içini çekiyordu 
için batta elimi tutmak blle istiyordu nu hoş göı~ceğini umuyorum. Sizden madı. Onu kendi haline bırakıyorum - Sen sussana ... Artık bu yaştan ki bu hazırlıkların beni İstanbula yol· 
amma ben bir keçi gibi arkaya zıpla- de Semihaya ufak tefek şeyler hazır- amma sonu ne olacak bilmem ... Allah sonra ona hoca ne yapar, On yaşında lamak için olduğunu bile dilşünmedeı 
dım. !atmanızı rica ederim. Fazla elbise ve senden razı olsun çocug· um, al götür iken bunu düşiinselewi iyi olurdu. O b ld " .. ona yardım etmiye mec ur o um; nJll 

- Ben bu hayattan memnunum, be- çamaşır diktirmive lüzum yoktur. Ben onu... zaman ben de hanımefendiye söylemiş 
d V k. cak, içimden ta içimden, biltün bun 

ni kendi halime bırakınız, kimsenin bu hu.susta mekteb müdiregile konu- Damarları çıkm~, in<l'E'lerek şeffaf- tim amma bir şey yapma ı. a ıt g~-
. .. d " · · a· t k · d"' "l lara rag·men çütlikten aynlmıyacağım benimle meşgul olmasını istemiyorum, şup anlaşacağım· Yalnız ilk günlere a- laşmış elini alnına götur u: tı, şım ı ar ı gerı onu e.mcz· 

ben böyle yaşamaktan hoşnudum... id ihtiyaçlarını temin etmenizi sizden - Onu daha fazla burada bırakmak Hem bu adam küçük hanıma baba. tekrar edip duru~rdum. 
Hırçın hırçın çınlayan sesim içini' rica ederim. olmaz .. İstanbulda bulunması hakkın- !ık etmek için çok genç .. . Halinden, (Arkası var) 



17 Ağustos SON POSTA: 

IHlAJİ<CI SlUJlT AN 
-:isyan haberi 

3 üncü Selimin bütün vücudü, buz 1 
kesildi. Çünkü onun en korktuğu şey, 
kıyam ve isyan hareketleri idi. Onun 
için, elindeki incili tesbihi, tel8.şlı te
llşlı sallıyarak söylendi: 

- Allah, Allah·. bu, ne iştir?. Bu, 
ne gidiştir?. Bilmem ki, bu cahil gü -
ıı.ıhu ne isterler?. Şunun bunun teş
\'ikine uyup niçin böyle ederler?. Am
ına kabahat, Selim Sabit efendidedir. 
Biz kendisini tabyalara memur ettiği
llliz zaman yamakları pek tutmak için 
kendisine sıkı tembihler etmiştik. Ka
Valk ağası ( 1) haseki Halil ağaya da 
defaat ile emirler g~ndermiştik... An
laşılan gevşeklik etmişler.. cühela gü
ruhuna muhkem bir zabıt vereme • 
inişler ... İmdi, derha·l oraya münasib 
Ve rabtı zabta kadir bir kimse gönder. 
inek gerek. 

Bostancıba.şı, 3 üncü Selimin bu fik
l'ini derhal tasdik etti: 

Diye mırldandı. 1 - Mümkün değil.. görmüyor mu. 
Bu mırıltıyı, yanındaki adamın fısıl. sun .. beş çifte, ok gibi gidiyor. Nerc-

tısı takib etti. de ise, gözden kaybedeceğiz· 
Adı bir suyolcu kıyafetinde bulunan - Öyle ise, peşlerini bırakmıyaJım. 

bu adam kavasbaşmın kulağına eğildi: - Doğru buyurursun .. öyle etmeli-
- Dikkat ettin mi?.. Bu beş çifte, · 

sarayın tebdil kayıklarındandır. Gece, 
nin bu vaktinde, böyle sıkı kürekle 
acaba nereye gidiyor? .. 

- Bilmem ki.· 'ben de onu düşünü
yordum. 

- İçindeki yolcu kimdi? .. 
- Farkedemedim. Fakat kıyafeti, 

tersane zabitlerine benziyordu. 

- Tersane zabitinin beş çifte tebdil 
kayığında ne işi var?. 

- Sakın, saraydan birisi olmasın. 
- Olabilir ... İhtimal ki, yamakların 

hareketi duyulmuştur. Bu adam da bel 
ki, onlara nasihat vermek için Kavak 
tabyasına giden bir hasekidir. 

- Keşki kayığı çevirse idik. 
- O, benim aklıma geldi· Fakat için-

yız. 

Kavasbaşı, sesini yükseltti: 
- Hamlacı başı!. . Küreklere, biraz 

pekçe asılın. Beş çifteyi gözden irak 
etmemek lazım. 

Diye, seslendi. 

* 
Beş çifte, Büyükdere önüne gelince, 

sahildeki yedek tabyanın iskelesine ya 
naştı. 

O zaman, üç çiftedekiler arasında, 

fısıltı ile gene bir konuşma başladı· 
Suyolcu - Ne yapcağız .. biz de bu. 

rada kalacak mıyız? .. 

Kavasbaşı - Hayır.. ortalık ışıma

dan ev\'el, bizim, Kavak tabyaya var • 
mamız lazım. 

Sayfa 13 

18 ncı asırda lstanbula gelen Bohamyalı 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 41 ._ __ ,,, -----Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Veba salgını 
Bu sıralarda İstanbu1da korkunç eir iaşe katibine kapının anahtarını ver. 

veba salgını hüküm sürüyor, Türkler bi- miş ve çarştya gider veya gelirken içer. 
ze söylediklerine göı-e, az zaman içinde den kimsenin dişarı çıkmasına ve dişa
bu hastalıktan 80000 kişi ölmüş bulunu- rıdan da kendi izni olmadıkça kim • 
yordu. senin içeri girmesine meydan verme • 

Filhakika he:-gün, sabahtan akşama mesini sıkı sıkıya tembih eylemişti. 
kadar, birçok ölülerın gömülmiye götü- Fakat bir sabah, erkenden, nöbetçi 
rüldüklerini, bazı evlerd.? ikı, üç ve hat-

olmadığı için gizlice ve yavaşça oda .. 
ta dört cenazenin yıkamp techiz ve tek- d k w d aklan k~ı.. 
f . ı d kl b. t .. .. d k sın an sıvısara aşagı a s an uu-
ın o un u arını ız.za goruyor u • • 

. . ya, iaşe katibinin tam kapıyı açıp da 
Bu pıs ve kor.kunc hastalık !llzım ko- k lm k .. di kın kt b · " _ erza a a uzere şarı çı a a u. 

nağa da pençesinı uzatmış ve butun ted- w • • w 

birlerimize, bu yolda her türlü ilaçlar lundugu andan ıstıfade ederek soka~a 
kullanmaklığımıza rağmen, içimizden al- fırlamanın yolunu bu~uş ve sokaga 
tı .kişinin canını ahp götürmüştü. Ölen _ çıkar çıkmaz avazı çıktıgı kadar: 
lerin Galata beldesinde gömülmelerine - Ben müslüman olacağım.. beni 
müsaade olunmuştu. Cesedler üç-dört kollayın!. 

adam tarafından taşınmıştı. Galatada .al- Diye bağırmağa başlamıştı. Konağın 
tı manastırları olan Fransisken r:ıhiblcri tarassuduna memur çavuş, bu bağırtı. 
tedfin ayinini yapmışlardı. yı büyük bir sevinçle işiterek kahyaya - Beli, sultanım .. derhal bir zabit 

kutunuz Boğaza memur edilirse, ya -
tnak1arın bu hareket.ıerini yatıştırmak 
tnUmkün olabilir· 

de beş kürekçi, bir dümenci, bir de o 
adam var. Yedi kişi ile deniz üstünde 
baş edemezdik. 

- Lakin, beş çiftedeki tersane 
bitini öğrenmek icab etmez mi?. 

Bu esnada yarımızdan fazlası kor • koşmuş ve bunu derhal bir paşanın 
kutlan yatağa düşmüştü. Ben de önce huzuruna götürerek imansız herifin 

za- bir sıtmaya ve sonra da şiddetli bir meram ve maksadım anlatmıştı. 
ishale tutulmuş ve haftalarca yatmak Paşa bu mel'unu yalnız hüsnü ka. 
mecburivetinde kalmıştım. 0 kadar ki bul etmekle kalmamış, böyle hıristi -
doktorla; benim tekrar açılacağımdan yan elçiliğinin 'kahyası gibi mühim bir 
ümidi kesmişler ve iyileşmemin im -

- Kimi münaslb görürsün, Şakir?. 

Bostancıbaşı, başını bir tarafa çar • 
Pıtarak kısa bir düşünce geçirdi. Ve 
Bonra, cevab verdi.: 

- Ferman efendimizin sultanım ... 
Amma bu sadık kulunuza kalırsa, sa
bık reis İngiliz Mahmud efendi kulu
nuzu göndermek milnasib olur. Ken -
dlsi, bir zabit kişidir. Kavak ağası Ha
lil ağa ile el ele verirse, fitne ve fesada 
:meyleden cühelAnın kolayca ha'kkın ... 
dan gelebiltr. 

h 
- PekalA .. var git, İngiliz Mahmuda 
aber sal. Gece demeyip hemen bir 

beş çifteye atlasın. Tezce Boğaza var -
&ın. Tabya ve istihkAmları bir nizam 
iltına aIBın. Fakat, kat't tembih eyle· 
Şgilzarlık edeyim derken, bir vak'aya 

Sebeb olup çıban başı koparmasın. 
.Bostancıbaş Şakir bey, padişah 3 ün

C'(i Selimin bu iradesini talakki eder et
~~z, tekrar yerlere kadar eğilerek se
ı;n ve ihtiram merasimini ifa ettik • 

n sonra, sür'atle Serdab köşkünü terk 
~i. 

gı 3 iincti Selimin içine büyük bir telaş 
ese llnişti. Kalbi, meÇhul bir korku için. 

idi. 

~~k?t bu tellş ve korlrnyu hissettir
~~ elzemdi. Onun için, bütün me
tı etini t.op1ıyarak tekrar sofaya geç. 

· I<üıne faslının devamını emretti. 
İLK KAN DALGASI 

IUi Ge~nin derin zulmetleri içinde, İn
beş z l\iahmud efendiyi Boğaza götüren 
~ Çifte kayık, Bebek koyundan ge • 
dnl' .. ken orada üç çifte bir kayığa tesa -
~etti. 

d~Ühirn ~ tehlike1i bir vazifeye gi. 
lta Mahmud efendmin zihni o kadar 
~ l'ışık idi ki, o derin karanlıkta, Bebek 
~Yunun durgun sulan ilzerinde bir yı. 

) gibi kayan bu kayığı farkedemedi· 
~ akat, beş çiftenin en arkadaki kü
~ Çil~ arasında fısılb ile şu muhave. 
~ti: 

~~Bu kayık, ŞeytıislAm Esad efen. 
ayığı deltl mi? .. 

....... Beu.: ._. ... o ... 
::: İçindeki iki kfşt kimdi? .• 

l<arınılıkta farkedemedim. 
~~ ltaınlacılar, ne 9ıkı kürek çeki. 

~rdı 

....... J\.ce] _ e bir iş var, gaUba ..• 
~~lt~ntn bu vaktin~, blSyle sıkı ....._ ıtinı acaba ne~ gidiyorlar? 

İ\i btlir! .. 
~~ kürekçinin lbahsettiğıi üç çifte 
lıtı, ı<a derhal açığa sapmıştı. Az kal
btar ndnu akıntısına kapılarak, aşa
~.. ; düşecek ve yolundan kalacak-
1~ ii akat kayığın yeşil çuha döşeme. 
)atı& ler:lnde, yuvarlak yastıklara da-

n kav ı... ... " • ....._ lta as~ı kıyafettn<lekı adam: 
~f~, n nılacılar! .. Acele etmeyin. Beş 
~la= <>Isa bizi geçecek. Kıyıdan 

~ 
-vaaeq Bolaa muhafızı. 

Şimdi bu iki adam susmuştu. İkisi 
de, gözlerini simsiyah dalgalar üze -
rinde gezdirerek düşünüyordu. 

- Kavak tabyaya varınca, onu öğ -
renmek asan olur. 
Kavasbaşı, bu sefer de hamlacılara 

seslendi. kansız olduğunu söylemiye başlamış- adamın kendi taraflarına geçmiş ol .. 
Bu sükutu, suyolcu kıyafetindeki a

dam ihlal etti: 
masından pek mütehassis olmuş, ken. 

h l 1 d 19rdı. 
- Ha, babam·. a as an arım.. aya- disine güzel ve kırmızı bir Türk libası, 

- Acaba, biz onların önüne geçemez nın biraz... Takriben beş ay, korkunç veba has- bir kavuk, bir de at verilmesini, mu • 
miyiz?.. (Arkası var) 1 tahğmın İstanbulu kasıp kavurduğu tantan bir (sünnet alayı) yapılmasını 

Dil ve Tarih - Coğrafya fakflltesi 
talebesinin yemek münakasası 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünd ~n 

A - Fakültenin yatılı talebesinin sabah, öğle ve akşam yemeklerinin kapah 
zarf usulile münakasası lO gün daha tP.mdid edilmiştir. 

B - Muhammen bede~ beher talebe için 75 kuruş olup hunun bir senelik 
umumi yekunu 34218 lira 75 kuruştur. 

C - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 2566 lira 41 kuruştur. 
Ç - İhale 18/VJII/9::19 Cuma günü ~a·at 14 de Ankarada mekteblcr muhase

beciliğinde yapılacaktır. Teklif mektublannın ihaleden bir saat evveline kadi\r 
me:ııkur muhasabecilikt~ müteşd<kil komisyona teslim edilmiş bulunması Jft
zımdır. 

D - İste'klilerin şartnameyi görmek ve izahat almak üzere Fakülte hesab 
memurluğuna müracaat etmeleri. (3785) (6255) 

Devlet Denizyolları işletmesi Umum 
Müdürlüğü ilanları 

ILA VE IZMİR SÜR'AT POST ASI 
İzmir Fuarı münascbetı!e (Cümhuriyet) vapuru ilave süıat postası olarak 18 

Ağustos Cuma günü saat 1Q da Galata rıhtımından doğru İzmirc kalkacaktır. 
İzmire 19 Ağustos Cumartesi saat J 1 de varacak bu gemi İzmir<len 21 Ağustos 
Pazartesi saat 16 da hareketle 22 Ağustos Salı saat 17 de Istanbula dönece1ttir. 

Not: Fuar için a:ınacak kamara ve güverte gidiş_ dönü~ biletlerinde yüzde elli 
tenzilat yapılır. (6336} 

sıralaı da harbe dair hiç bir şey işitil • emretmişti. 
memişti· Fakat bu illet İstanbulu terk 

* eder etmez de (küffar) ve (Viyanalılar 

kralı) aleyhine muharebeye hazırla -
nılması, hesabsız ganaim elde edilece
ği sokaklarda ilan olunuyordu. 
Kı a bir zaman sonra imparatoıılu • 

ğun her budağından İstanbtila gelen 
askeri kıt'alar .süvari ve piyade- şehir 

sokaklarında dolaşıyorlar ve konağı • 
mız önünden geçip de pencerelerde 
bizlerden birini gördükleri zaman bizi 
kesecekleri işaretini yapıvorlaı:dı. K1. 
saca söyliyeyim ki büyük bir harb için 
her türlü hazırlıkları yapılmış bulu 
nuyordu. 

Efendimiz ise, memlekete ulaştırıl • 
masında büyük faydalar olacağı şüp. 
hesiz bulunan malfımatı en doğru ola
rak elde etmek, Osmanlı ordusunun ne 
kuvvette yürüyüşe geçeceğini öğren -
mek için para dökmekten çekinmiyor; 
casusları bol bol tatmin derek birçok 
ehemmiyetli planlan ve çok mühim 
malı1matı elde ediyor ve bilhassa sara
yın meram ve maksadını öğreniyordu. 

İstihsal ettiği bütün bu faydalı ma • 
lfı.matı bir an evvel imparat.or hazret
lerine isal etmek için de bunlar hak
kında bizzat yazdığı mektubların şif. 
relenmesini ıSefaret sekreterine havale 

Alçak kahyanın sünnet alayı yüz· 
]erce atlı ve yaya askerden teşkil o • 
lunmuştu. Bunlardan bir kısmı mürted 
kahyanın Herisinde gidiyor, bir kısmı 
da arkasından geliyor ve sevinç nara
ları atarak bizim iblise sürur ve şadı
mani temenni ediyor, meserretle şey
tanatla parlıyan gözlerini pencereleri
mize dikerek atının üstünde mağru .. 
rane bir eda ile kurulmuş bulunuyor. 
du. 
Kahyanın hitam icra edildikten 

sonra, günde kırk akçaye baliğ olan 
bir maaş tahsis edildiğini söylüyorlar· 
dı. Bu meblağ hakikaten yüksek bir 
paradır. 

(Arkası var) ... _ ....... .._.. . .._ ..... _. ........................... . 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Raşitizm tedavisi 

----------------=::----------·--------- etmiş bulunuyordu. Bütün bu gizli ya

ÇocukJarda ilk yaşlarda A.r1z olan bu 
hastalı~ esa.cı tedavlsl çocu~un gıdası
nın tanz.lınldlr. Umumiyetle raşitik ço
cukların karınları büyük olur. Çünku 
hazım boruları vakitsiz ve gayri mun -
tazam verilen yemeklerin tcsirllie büyü
müş ve genlşlemlştır. Ra.şitlk çocukların 
barsaklan btiyüklerinkl kadar geniştir. 
denlleblllr. Bu sebeble hazım cihazını 
hem dinlendirmek yormamak ve hem de 
vücude ve kemiklere faydalı gıdalar ver
mek, az vermek, öz vermek llzımdır. 
Madeni emlA.hı bol yumurta sarısı- Silt 
ve süt mürekkeba.tı, muhallebi, yoğurt 
gibi. Sebze ptireleri, et ve saire gibi mad
deler esas gıcla.yı tefkll eder. Verilecek 
yemekleri muntazam vakitlerde vermek 
ve bunun haricinde çocuğa hiç bir §ey 
yedirmemM lbımdır. Verilen gıdaların 

llylklle temessnıu tı;ln ıvitaminlerl eıc
alk ebnemek llzımdır. Vitamin D. Vita
min C. bilhassa şayanı tavsiyedir. Bun
dan ba.,ka çocuğa yaz ise güneş banyo
su, kış ise filt.ra'Vll.yole ıuaatına maruz 
ibulundurulmalıchr. Ultraviyole tedavisi 
çocuklar için bllhaasa böyle geri kalml§ 
ve r&.fl.tik oocuklann nefViinemaları üze
rine tealı1 vardır. Derhal inkişaf bllf}ar. 
Deniz kenarındaki kum banyoları da çok 
iyidir. Tablt filtra.vtyoleyl havi olduğun
dan çok ı.stıtade temin edlleblllr. Kuvvet 
ıuruplan verilerek vilcudda nota~m olan 
madeni eınlAh tellfi edlllr. Vitamin nok
aanmdan ve mahrumiyetinden de ÇO -
cuk kurtanlır. 

Çorum 
ntnden: 

ViJôyeti Daimi Encilme-

Çorum vilayet hastaııesinde mevcud 1920 adedi devirli ve 20 santim kutrunda 
dinamoyu tahrik etmek üzere 18-20 beygir kuvvetinde beher beygir başına 11a -
atte 180-200 gram mazot yakan marş tertibatlı ve yedek deposunu havi olacak 
ve susturucu tertibatı bulunacaktır. 1000 lira bedeli muhammenli bulunan alı -
nacak bu motör Ağustosun 22 nci Salı , :· nü saat 16.50 de Çorwn vilayeti daimt 
encümeni riyaset odasında ihale ed•.,e,.,. k uzere 20 gün müddetle aç.tk eksiltmeye 
konulduğundan a1'ıcı olanların % 7,50 teminat a.kçelerini ve teklif mekt•Jblarını 
ihale gününden evvel Çorum vilayeti encümen riyasetine göndermeleri. c6219> 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden ı 
Kasabanın me9kôn ve gayri meskun ~ahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar planı yaptırılacağından bu harita ve planın kaça ~ıkacağı hakkmda ma
hallinde keşü yapacak bir mühendis veya salihiyetli fen memurunun bu işe aid 
teklif mektublannın Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri ilan olunur. 

c6309> 

zılar toprak altında, bir mahzende ve 
gayet emin bir yerde hıfzolunuyor, 

hiç kimse bunların ne olduklarını, ne 
mahiyette yazılar bulunduklarını bil. 
mi yordu. 

Bu hususta malOmat getiren bazı 
şahısları her ne kadar elçilik kAhyası 
görüyor idise de bunların niçin, ne 
maksadla gelip git.melde olduklarını 
anluramıyordu. 

üçt cC KISIM 

SEF ARın' MENSUBLARININ 

TEVKİFİ VE ZİNDANA ATILMASI 

İşte bu esnalarda elçilik klhyası 
Ladislaw Mörthen ağırca bir suç işle
miş ve elçi efendimiz tarafından hür. 

------------------------------ riyeti refedilerek odasında hapsedil • 

Deniz Harb Okulu ve Lisesi Komutanlığındun: 
ı - Bu yıl Deniz Lisesine alınacak okurların müsabaka sınavlan f ve 5 Ey

lCıl 939 günlerinde yapılacaktır. 

2 - Kayıdlı okurların sabah köprüden kalkan 8,-tö vapurlle okula gelmeleri 
lazımdır. Bu vapurd:ın sonraya kalan okurlar sınava sokulınaıla.r. 

3 - Okurların yanlarında ıkalem, lbtik ve kalemtrlf bulundurmaları mecbu-
ridir. c6240• 

mişti. ~nağ'ı.ınız kapıiannJll Türkler 
tarafından kapatı.~arak <Hşarıdan cl • 
vatalanmı.ş bulunduğunu yazmıştım, 
bu kapıları biz de, içeriden, iyice de
mirllyere'k bu suretle Ttlrklerln iste • 
dikleri zaman konağa gfrmem!lerini 
temin eylemiş bulunuyorduk. 

Elçi; her sabah erzak almıya pc8ı 

Onab llt;tJen otQuculaımuD PQl&a 
pulu JoUamalanıu rica ederim. AJrll tü· 
d1rU IMkler1 mukabele"• ta>"ldla 
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aSon Posta» nın tefrikası: 20 

Son Posta 
• 
lstanbul futbol ajam eski spor 

Yamn: Ziya Şakir idarecilerimizle görüşmeler yapacak 
Püskülsüz teslim olmak istiyor Ali Sami, Hamdi Emin, Zeki Rıza, avukat Abdullah, 

Burhan Felek ve Fethi Tahsin gibi Türk sporuna 
büyük hizmetleri dokunmuş olanlar İstanbul futbolu 

- Adı, Habibmiş· ı 
Derhal, · kapıya doğru ilerledim. Fa

kat hemen önüme geçtiler. Ve ihtar et. 
tiler. 

- Saktn kapıyı açma. 
- Niçin? .. 
- Evin etrafı sarılmış da onun için. 
Pencereye koştum. Hakikaten, evin 

etrafı sarılmıştı. Yerdeki beyaz ve ke
sif kar tabakasının üstünde, sırtlarını 
karsıdaki evlerin duvarlarını vermiş.· 
ellerindeki tüfekleri bizim eve çevir • 
miş olan bir takım siyah gölgeler var
dı. 

Gene, evdekiler akıl ettiler: 
- Kapının yanındaki köşe pence • 

resinden konuş. 
Dediler. 
Pencereye gittim. Kapıya bakar bak

maz orada duran adamın, bizim mahud 
Habib olduğunu farkettim. 

Habibe karşı o kadar emniyetim var. 
<lı ki, hiç tereddüd etmeden kafesi kal
dırdım. Konuşm1ya başladım: --.--..-

- Ne haber Habib? 
- Efendim.. Püskülsüz, biraz sizi~ 

le konuşmak istiyor. 
- Nerede? 
- Burada ... 
Hayatımda, bu kadar büyük bir hay

L-Ct hissettiğimi hatırlamıyorum.. Pi.is
külsüz İsmail, tekrar şehre giriyor .. si
Iahlı bir kuvvetle benim evimi çeviri
yor .. sonra da benimle görüşmek isti-
yor. ' 

Baskın, mükemmeldt. Ve anladım ki, 
artık Püskülsüz, benim hakkımda son 
kararını vermişti. 

Ben de bir an düşündüm. Ve derhal 
kararımı verdim ... Eğer bu mOJA.katı 
reddecek olursam, İsmail benim kork
tuğuma hamledecek.. biç şüphesiz ki 
iıkibeti hayır ile neticelenmiyecek olan 
bir vak'a zuhur edecekti. Pencereden 
silfilıla mukabele etmek ise, şu anda 
derin bir uykuda bulunan şehri, Hl -
zumsuz yere büyük bir velveleye ve • 
recekti· Onun için hiç tereddüd etme· 
den, Habibe cevab verdim: 

- Hastayım. D~an çıkacak vazi • 
yctte değilim. Püskü1süz, bir cesaret 
göstersin. İçeri girsin. Kendimni, bir 
misafir sıfatile kabul edeceğim. Onun 
tarafından bir tecavüz vukubulmadık. 
ça. ben de ona tecavüz etmiyeceğim. 

Dedim. Ve Ha'blh!n an'lıyacağı bir 
şekilde, yemin ettim. 

Habib, köşe başına kadar gitti, bir 
kaç dakika sonra, avdet etti: 

- Beyim!. Püskülsüz, gelecek.. ka
pının önünde görüşecek ... Fakat, biraz 
sarhoş· Rica ederim, kendisini idar:e et. 

n"di. 

hakkında fikirlerini söy~iyecek 
İstanbul futbol ajanlığının yeni ve ha- saire ... Bu sene bunlara ilaveten klüp a

yırlı bir karanın haber aldık. Futbol a- dedleri de çoğalmaktadır. Son verileıı 

janı 28 Ağustosta tanınmış spor idareci· kararla gayri federe klüpler de tescil e
lerimizden bir kısmını davet ederek on- dilmekte olup geçen seneden mevcud 22 
larla İstanbul futbolunun ilerlemesi hak- klübe şimdi bir o kadar da yenisi ilave 
kında göril§meler yapacaktır. olunacaktır. Kabaran bu klüp yekUnu· 

Duyduğwnuz:ı göre bu toplantıya spo- nun da vaziyetlerın: tesbit etmek, küme 
ra uzun müddet emek vermiş, teşkilata taksimatını yapmak oldukça yorucu bir 
pek çok hizmetler etmti kıymetli idare- işdir. Bütün bu derd!er karşısında futbol 
cilerden Ali Sami, Hamdi Emin, Zeld ajanımız Kemal Halimin bu işden anh· 
Rıza, avukat Abdullah, Bürhan Felek ve yan kimselerle top!anıp, vakit geçirme
Fethi Tahsin iştirak edecekicrdır. Bu den görüşmeler yapmak için verdiği ka
toplantıda muhakkak k.i son zamanlarda Tarı takdirle karşılarız. Bu görüşmeler 
kıymetinden haylı eksilmiş olan şehri- 80llunda ortaya atılan fikirleri bir arayı 
miz futbolunu kalkındırmak için çareler toplıyarak, bunlann kabili istifade olan· 
aranacaktır. Bu toplantının ve buna iş~i- 1 d h 1 t tb·k t k t'l f t . . . arını er a a ı e me sure ı e u · 
rak edecek olan cıdden değeri~ idarecıle- b 1 k lk 1 d h JJ 

Dedim. j Iı bir tabanca bulunuyordu. Sağ baldı- ·rimizin verecekleri fikirlerin çok faydall o umuzun a ınmas. yo u~. : ayır 1 
.İsmail, miltereddid bir tavırla içeri rındaki meşin dizliğin arasından, koca olacağı muhakkaktır. Böyle toplantılan adımlar atılmtş olacaktır. Butün işler 

gı~di. ~p~ arkasına göz gezdirdi. bir kamanın kabzası, şahlanmış bir yı- bir defaya inhisar ettırmeyip, üstüste bi: merk~zden beklemem~k, her mıntaka "' 
Kimseyı göremeyince emniyet geldi. lan başı gibi görünüyordu. kaç ıkere yapılacak konuşmalann faydası ·her a3anı~ bulacağı boyle m~kul ve f~Y
Ben, arka arka geri çekilirken, o da Dört köşe masanın. açık kapıya ya- ise daha büyük olacaktır. İstanbul gibi dalı tcdbırlcrle sporumuzun ılerlemesıne 
yavaş yavaş beni takiıb ederek camlı kın ta~afına yan oturmuştu. Mavzeri şimdiye kadar memleket futbolunda dai- çalışması şüphesiz ki daha pratik bir u· 
kapıyı geçti. kucağında ve parmağı daha halıl tetik- ma ön safta bulunmuş büyük bir şehrin mıldür. Yani evvela kendi yağımızla ken· 

Burası~ z:nubtelif od~ ~apılar~ açılan te bulunuyordu. futbol ajanalğını deruhte etmek çok güç d~mi~ kavrulalım. Federasyonlar da ken· 
bir sofa ıdı. Ortada, buyucek bır masa Be h'bl'k ·.e •• 'f t . ve yorucu bir meseledir. Şehrin futbol di a3anlarının teklif edeceğı hayırlı ki" 
ve yand d b" .. k b' k d n, ev sa ı ı vazıı.esıru ı a e mış, . db. 1 . lb b a a uyu ır anape var ı. h 

1 
h tır t . di ıt sevıycsi düşmil§tür; kAfı miktarda saha rar ve te ır erı e ette seve seve tasvı 

El. dek. t b k . .. a a sormuş um· Şun onun suy- d k . İ b f b 1 . 1 b" ım ı a ancayı, anapenın uze-
1 

.. b kr d Halb ki d yoktur, yeni futboı mevsiminin ne za- e ece tır. stan ul ut o aJan ığının " 
rine attım. Gayet kayıtsız davranarak emesını T e ı~?r um.. t hu 

1
• ~ : man başlıyacağı bilınmemekte, elde mu .. yerinde kararını beğenmemek kabil de 

konuşmıya başladun· ~~suyor. an:1: ır e~~ıye ~sı e me ayyen bir program bulurunamaktadtr. ğildir. 
- Otur bakalım, İsmail. Hoş geldin. ıçm etrafa suratle goz gezdırlyor, her Hakem işleri karıştk bir vaziyetedit ve-
- Hoş bulduk, beyim. tarafa dikkatle kulak kabartıyordu. ..._... ____ -.....--..... 

_ Nasılsın?. Tabancamı, kaldınp, kanpenin üze. ., 1 d f b 1 400 met 8 ·hay lf 
Dr. T. Ôzcrengin 

İsmail, derin derin içini çekti. Öfke- rine atmak ve evin derin sessizliği her ngİ tere e Ut 0 f nl "' 
1i bir sesle cevab verdi: l\_alde ona emniyet vermişti. • b 1 d 46 saniyede koşu du 

- Ah, Ah .. nasıl olacağız. İşte .. ha- _Eh, fendi ağa·bey .. bu işin sonu, meYSİffil 8Ş a 1 
limizi görüyorsun. 1 400 metre nihayet 46 saniyede koşul•' 

ne olacak?.. ,...,. 
Evet, .. hali, berbattı. Çok zayıflamılJ- rak yeni bir dünya rekoru daha tazeı_. 

Sualile söze girişti. ld tı. Traşı uzamıştı. sırtında, eski ve sl- m.if o u. 
yah bir ceket vardı. Bu ceketin üzeri- Anlamamış gibi sordum: 400 metrelik bir koiu, bir antrenör ve-
ne sıra sıra fişekler takm~tı. - Hangi işin, İsmail?... ya koşucunun zan vo tahmin ettiğindtıl 

Tam göbeğinin üzerinde, büyük çap. (Arkası var) çok daha meşakkatlı bir ımtihandır. 

~I~ 
Tam sürat sınıfına dahil olan bu kO' 

§Uda zamanımızın en mükemmel atle~ 
Harbig 46 saniye gibi bir zamanla bil 
mesafenin rekorun~ Amerikadan Avf'J' 
paya getirmiş oldu. 

400 metre koşusunun resmen tesbit t' 
Ankara Radyosu dile.n dereceleri 1912 de Stokholmda 1'' 

G 
DALGA UZUNLUÖU u pılan olimpiyaddsu sonra başlamaktsdl! 

Stokholm olimpiyadında bu mesaf eJl 
1648 m.· 182 Kc,,. 12° Kw. birinciliğini kazanan. Amerikalı Reidpııt 

A.Q. 19,74 m. 15195 Kc.s. IO Kw. ~ 
.A.P. sı.10 m. 9465 Kc::. 20 Kw. o zaman 48.2 samye gibi fevkalbe~er lı 

derece elde etmişti. 
PERŞEMBE 17/8/939 1916 da gene Amerikalı atletlerden JJt' 

12.so: program. 12.sıı: Türk mUzlğ1: ı - redith bu mesafeyi 47.4 saniyede koştıl' 
......... - Mahur peşrevi. ı - Arif bey - Ma- fa muvaffak olmuştu. 
hur oarkı: Seninle durmak derdlnA.lc eyler. 1916 dan sonra hıçbir atlet bu dereci' 
3 _ Şerif İçli - Ma.hur şarkı: Alamam dol- ler. yaklaşamamıştı. 

!> 8 ' fı 6 7 8 Q 10 
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6 • • - - -
9 • rU!u desti emele. 4 - Refik Fersan - Ma - 1924 Faris olimpiyadında İngiliz YJpr 

Ona da muvafakat ettim. hur şarkı: Bir neşe yarat hast.a eöntll. 15 -

ki k d l Santur takslınl. s _ Dede - Rast pazlarından Lfddel 47.6 saniye He 
ıo • • • 

Her ihtimale karşı, evde a ın arı "' AczA"'I ••··•·••· -SOLDı\S SAıuA ve YUKARDAN ~ u : rarkl: Çalıma bak efede. ıs: Memleket saat bir olimpiyad rekoru elde etmişti. ~ 
ve hizmetçileri bir odaya kapadım. Ar- .,... -a~ 1 - Kereste ticaret! yapan. ıı.yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. Atletizm tekniği, hiç şüphe yok kı :ı:_, 
kama ropdöşambrımı, ve e11me de ta- 2 - Elekten geçirme - Hayvan otlatılan ıa.ı5 _ Hı: Müzik (Karışık program - Pl.) yük Harbden evvel bugünkü kadar v 
bancamı aldım. Kapıyı açtım. Bekleml- çayır. 19: Program. 19.05: Müzik · (OperetJerden lJnmiyordu. 
ye başladım. 3 - Ressam. ' .seçme paı'çalar - Pl.) 19.30: Türk m\lzlll J 

k .. - Bir '--d•n •-•. ("""-" heyeti.) 2-0.15: Konuft"r\a (Ziraat aa- Zamanımızda hergün yeni yeni d~Ü Evin tertibatı o şekilde idi ki, soka ,. ........... ı. .. uu. r...,.,. ....... rek ı · 
5 - Şi.şınanhk _ tJAıven. atU 20.so: Memleket saat ayan, ajans ve or an yıapılması, atletizm tekni ,1 

kapısından, bahçeye girNiyordu· Bu ı.n...,..;ı.. akki t ov 6 _ Beygir. meteoroloji ha.berlerl. 20.50: Türk milzl~i uu.,,.OAA. ter ·yatından ileri gelmek e 1 
bahçede beş adım kadar yürlldükten 

7 
_ Emanet olarak. 1 _ ......... _ Neveser p&.2re'Y1. 2 - SadetUn Reidpath ve Meredith gibi barb~ 

sonra da binanın kapısı bulunuyordu. ı eı· ı ı -'1sJ~ 
8 _ Cekette pantaıonda yelekde vardır. Kaynak - Neveser §arkı: Hlcranla harab ol- evve y ışen at et erin son zamaw ~, 

O müthiş soğukta ve bu hasta halim- Gömlekte bellı::l vard1r. Çorapta şap- du sevda. 3 - Osman Nihad - Nlhannd Janlan rekorları eski atletlerin kıyIJ1e ~ 
de, sokak kapısının önünde mechul bir d ~arkı: Ylne bu yıl Ada. sensiıı. fı - •.•.••••• • ! .1.. rın· ı· meydana ç ka an bi h kik ttit• 

ka a ayakkabıd& bulunmu - Sar - K ta'-aJml. • _ Medeni A-'- efendi _ n.gilteredeı futbol m&vsiminin ba~- . .. . ı . r r a a • " 
~kibete intizar etmek, akıllıca bir ha- eınan ...., u ~ d Ik f J1' 

! hO§un attıtı. Hicazk'1r .. nrkı: v~eç.t.p nAztt edadan. e - masile oyuncu alım satımı da birdenbin ıaruye uzerm e ı de a 400 metre -·ti 
reket değildi. Buna binaen sm8ili içe- · '"hbU Y"" An lo ı:- · d d 17 9 - Iradı olan - Habeoıstandalı::l - e zektl dede _ HicazkAr yUrük semai: Bülbül hararetlendi. Yukanda ııördüğüııü.ı ha- ce s o.ı.uupıya ın. a Amerikalı ı.ı't 
ri alıp mukadderatımızı orada hallet • reisleri m k•- 1a1 tarafından A.a? -..:ı- ko ulm 11 · gibi pür. 7 - ·······•· - caz 11.L' sas sema · Urulld bir ktlde ayak kaldıran bu -zv .. sanıyl.:Wt ş uş. ef' 
mek elzemdi. ıo - U.hza - Keder. a _Abdi efendi _ Rast şarkı: Benin aşlrln- r e p hare bu mesafe iki İngiliz olmak üt~J 

Karanlıkta, kapının önünde bir göl- Geçen bulmau.nın lıallecl.llm1f tekil: la ç~t oldum. 9 - Arif bey - Rast fa?'kl: Za- futholcu da Anenal klO.bü tarafından e- seki:ı Amerikalı tarafından muntazşJV". 
ge belirdi. Derhal tanıdım· Bu, İsmail. SOLDAN SACA: " h1rl hale .. bakıp. ıo ... ~.nt .Fersan - Mahur hemmiyetli bir para mukabilinde ikinci ~ küsur saniye üzerinden koşuJ.ılltl,~ 
di. Elinde mavzerin namlusu :ilerde ve şarkı: Dün yine ıünllm~ it'Çtl beraber~ lig tlüplerinden birinden satın alınmıf- Alman atleti bu mesafeyi 46 saniyede~~ 
1
. d t t•kte ·a· ı _ zehirleyen. ıı - ......... - Mahur şarkı. Saba tartı ve t H .. d k ıuı nda olan bu 0 r 

e ı e e 1. ı ı. 2 - Erime • P'. - 11. fadan peyam. 21.30: Konuşınv. CİktlBad aa - ır. enuz on o uz y-yı • f&rak bütün küsurları atmış yegAnC 
İsmailin ilk söylediği söz, şu oldu: ati.> 2ı.45 : N""'ell plfıklar _ R. 2UO: Mtlztk yuncu için antrenlSrler: !ettir. ) 

ı - Hiç - Feraset. ....., r 
- Merhaba, beyim... 4 _ İm _ Bazım. (Melodiler - Pl.) 22: Mftzlk CKUçük Orkea - cBu mevsimde göreceğiniz en kuvvetli Bir ay kadar evvel 800 metrede d~ 
Derhal mukabele ettim: & _ Refakat _ xı. tm - Şef: Necib Aşkın.> ı - Helnstwaıt - oyuncu bu genç olacaktır> diy?rlar. rekoru yapan Harbig, atletizm znubi 
- Merhaba İsmail ... Fakat evvela İ ' K her - Dans eden kuklalar (l"ot.stro .> 1 - ., büt.. 1 •. . km' tir· 1 s - L. - zan - ar. Bra.hms - Macar dansı No. 3. s - Hotnz Şişli ile Beyoglusporun un nazar annı uzerıne çe Ii 16'* 

ıana şunu söyliyeyim. Burada, dura • 7 _ E!rad _Kapa. Munkel _ venedtk hatırası cserenad.) 4 _ Gelecek sene Finlandiynda yapı 
m1yacağız. Bak halime. Hier tarafım, a - Y. - Ant - Kanal ı Helnrlch 'Strec'ker - Kalıblmln aahlbLsln. ı - kayıd işleri bitli olimpiyad müsabakalarında ııarb· 
sargılar içinde. Hastayım. Yataktan t - E. - T. - Kapalı. Nlelsen - Masknrade komik operasından ı... Beden Terb!yesi Umurnt Müdürlüğü- yeni dereceler peşinde koşacağı ısı? 
kalkbm .. içeri gir de, öyle konuşalım. ıo - Ne - Kiralık. panyol dansları. 6 - Eduard KUnnek.e - Le- •. • f dere klO lerln teselli hak- edilmektedir. 

İsmail tereddüd etti· Ben, s'özüme de. , --- ___ ... __ dl Hamut.on operetinden po~ur1. 7 - ttaıo nun, gayrı e P .. Besi~ 
c EM A L s A H 1 R Nuccl _ İlkbaharın çiçekleri (İntermezzo kında verdiği karar üzerine harekete ge- Omcr ~l 

vam ettim. Bu aqıım Beykoı lıkcle tlyatrosuııd• mart.> 8 - Tomann - Viyana. hülyalan çen klüplerden Şişlı ile Beyoğluspor, ka· s.ıf. 
- Şurada oturacağız. K:ap1lar, açık ainom• ale.ınlııln t•heııcri (Vals.) 23: Son ajans haberleri, ziraat, ea- yıd işlerini tamamen ikmal ettirmişler- nun tescil işini ikmal ettlğinden r~~ f 

kalsın... Seni, bir misafir gibi evime . Ş E y H A H M E T ham, tahv11A.t, kambiyo - nukut borsası en- dir. teşkilata dahil klüplc.r sırasına gı 
çağırıyorum. at.> 2S.20: Müzik CCazband - Pl.> ~.155-24: . k .. 1.k b' k d !erdir 

Şark oPer•tl 8 perde C11ma - O.küdarda Yarınki program. Her iki klüp Ellişer ı§ı ı ır a ro- • 



17 Ağustos SON POSTA 

Türkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
12 - Ağustos - 1939 Vaziyeti 

AKTİF PASlr. 

l(asa! 

Altın: san kilogram l6.178.465 

BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabhler: 

Türt Uram 
Hariçteki Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 10.000.766 
Altına tıı.hT111 kabU seıbest 
döTWer 
Diğer döTizler Te Borçlu tıırtnı 
bıı.ttyelert 

Bezine TnlıviJlerl: 
!>eruhde edllen enatı natdJve 
knrşılı~ı 
kanunun 6 - 8 ine• mıı.ddele

rtne tnflltan hazine tnrafından 

dkl tedlyat 

ıSenedat Cüzdanı 

TİCARİ SENEDAT 

Ealıam ve Tahvilat Ciizdanı: 
(Deruhde Pdllen evrakı nat-

A - (diyenin karşılığı JC!ham 'f9 

%2.'75ı6.305,44 
J.7.959.914,-
1.523.036,82 

436.099,75 

14.149.864,96 

8.442,99 

4.270.394,49 

158.748.563,-

17.228.027,-

131.877.837,95 

<TahvUM 1tıbar1 kıymetle) 43.866.344,97 
B - Serbest esham .e tahvllA' 7.552.935,13 
A\•aıular: 

Haztneyc kısa vadell avan.s 
Altın Te DöTlz tlıtrlne 
'l'ah.UU üzerine 

Riasednrlar : 
Muhtelif: 

8.018.000,-
17 .509,92 

7.808.722,-

Lira 
Sennayeı 
ihtiyat Ak~. 
Adı " tenallde 

42.23e.25e,26 Husus! 

436.099, 75 

l8.428.702,44 

Tedavtlldekt BanknotlaT : 
Derubde edllen eTrokı nakdiye 
Kanunun 8 - s tncl maddeleri 
ne tntlkan hazine tarafından 
•Atı ıed..tyaı 

Deruhde edilen evrakı natdlJ• 
bakiyesi 
Karphtı tamamen altın olarak 
Uheten tedavtlle vazedilen 
Reeskont mukab111 Uheten teda. 
nzed. 

Türk Liran Mevduatı : 
l4-l.5W.o:IO,- Dö\i:ı taahhüdah : 

Altına tah.Ul tabu döv1tlet 
Diğer döTlzltr Ye al&c'1.tlı :tllrtnı 
bakiyeleri 

131.877.837,95 Muhı.lif ı 

51.419.280,111 

15.&«ı.231,92 
4.500.000,~ 

16.212.317,35 

Lira 
.16.000.000,-

f.21'7.134,25 
6.000.000.- l<l.21 '7 .134',25 

158.748.563,-

17 .2'28.027 .-

141.520.536,-

.ı9.ooo.ooo,.:... 

6!f.ooo.ooo.- 229.520.536,-

34.16.4.783,71 

3.665,73 

38.96U20,- 38.969.085, 73 
~.606.72:,08 

YehAa 422.478.261,77 
==ır= 7757 

f'ekfta ' 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

422.478.281,'77 

. -Iskonto haddi % 4 Altın üzerine o/o 3 

1 l stanbul E elediyesi l.anıa·rı 1 
Erenköy - Şaş.unbakkal iltisak yolun un katranlanması işi 2490 numaralı ka

nunun 46 ncı maddesinin B fırkasına g5re açık eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 579 lira 10 kuruş ve ilk teminatı 86 lira 87 kuruştur. İhale 
21/8/939 Pazartesi saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Nafia 
müdürlüğünde görülebilir. Talib:ierin 939 yılına aid Ticaret Odası ve buna benzer 

en az 500 liralık iş yaptıklarına dair N::ıfin müdürlüğünden alacakları vesikalar 
ve ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale günJ. muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (6235) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: J 
I - Çoğul tuzlasında dört teraküm havuzu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 

II - Eksiltme ve ihale l/IX/939 tarihinde saat 16 dn Ankarada Bankalar 
caddesinde kain İnhisarlar idaresi binas!nda ve başmüdür odasında toplan:ıcak 
komisyonda yapılacaktır. 

IIl - Muhamme:ı bedel (42789) lira 70 kuruş, muvakkat teminat (3209) lira 
2S kuruştur. 

IV - İsteklilerin d:plomalı yüksek mühendis veya yüksek mımar olmaları, ol
madıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı 
ile ılk evvel iemın etmeleri ve en az otuz bin liralık m[iaat işlerini muvaffa
kiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lılz.ımdır. 

V - Yukarıda yazılı vesaik asıllarile birer suretlerinı ihale gününden sekiz 
€Ün evveline kadar başmüdürlüğümüze veyahud İstanbulda İnhisarlar umum 
ll'lüdürlüğü tuz fen şubesine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek suretlle ayrıca 
fenni bir ehliyet vesikası almaları icab eder. 

VI - Bu .işe aıd keşif, proje, fenni ve idari şartnameleri İstanbulda Kabataş
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğünde ve Ankarada İnhisarlar 
hU§mudürlüğü Tuz fen şubesinde bulunmakta ve isteklilere 214 kuruı bedel mu
kabılinde verilmektedir. 

VlI - tstekHlerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
:kapalı zarf teklif mektublarını teminat mektub veya makbuzu ile referans ve 
diğer vesikalarını en geç bellı gün ve saatten bir saat evveline kadar komis -
Yon başkanlığına venneled, postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6384) 
----~------~-------------------------------------------------

Şerefli Koçhisar Belediyesinden : 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik tesiAtı inşa ettirileceğin

den keşif bedelını yapmak üzere isteklil,erin teklif mektublarını Şerefli Koçhi-
~ belediyesine gönclermelPri ilan olunur. c63lh 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Taleb ~ Alınıyor 

h l - Yatılı ve parasız olan Kmkkale askeri san'at lisesindeki gedikli usta 
~zırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 

§lanmıştır. 

2 - Kayıd kabul şartları: 
a. Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
bııo Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhhatı yerinde olmak. 
C:a kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahihi olmak. 
da terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 

ll'ı e:. 14-17 yaşında olmak ve bu ya~lara aid hoy ve ağırlık hadlerine uygun ol
ak. 

ti fa ~vvelce gördüğü tahsil derecesini gösteren şehadetname veya ta.sdikname
haız bulunmak. 

~· G:dikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkarılmış olmamak. 
lıah~ koy veya nabiyelı olmak ve njfus hüviyet cüzdanınd1t doğduğu köy veya 

1 ıyc yazılı oımak, yahud köy ve nahiyeden farkı olm1yan ve orta okulu-bu _ 
'l/:nrnı~an kaza merkezlerinde d<'ğmu~ bulW1mak ve bunların tahsil için kaza 

§Chırlere geımiş olmak. 

aı 3
1
- Bu şartlan haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek fazla izahat 

ır ar. 

"d~ - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat Eylftl aonuna kadar kabul 
1 fr. c286:a c6364. 

Son Posta 
Yevmı, Siyası. Havad13 ve Halk sazeıeaı 

Yerebat.An, Çatalçeşme aotat. 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE l400 750 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 14UU 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deği§tirmek 2:5 lruruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

150 
270 
300 

Gelen euralı geri uerilmes. 
ilanlardan meı'aliyet alınmas. 
Cevab için mektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAvesl IAzımcl:r. r· ··~~;;~·~~;:;·~·~~~·1~;~~~·~···\, 
• Telgraf : Son Posta 
• 1 
: Telefon : 20203 : . . 
"''··············································" 

J Kiralık - Sabhk 
MENBA SUYU DEPOSU 

Bllyükada Pala.mut sokak Rıhtım 
üzer'inde 7 No. ıu Nikola Ka.tırcıoğlu -
nun Men1ba suları deposu, binası, te -
sL5atı 700 daıma.ca.na, 2 araba ve hay -
vanları, motörıü 20 tonluk ve yelkenli 
teJtne. Görmek isteyenlerin :müraca·t
la.rı. Salhlıbinin ihtlyarl~1 dolayıslle 
terkl 89.ll'at edeceğinden satılık veya 
kiralıktır. 

ZATI - Zafranbolu ilk okul üçüncü 11 -
mfından aldı~ tu<Mknameyi taybettım. 

Yenisini çıtııracalmıdan eatıslnln hük:mü 
yoktur. 

Zafranbolu kazası Akt&t nahiyesinin Zora 
Güney köyünden Mebmedhı ottu 

330 dofaml• Ahmed Kantarcı 

Dr. A. KUTIEL 
Galata Topçular Cad. No. 43 

ZAY.I - 3St - 135 senesi Büyükada Köp
rülü Mehme~af& Nllmune mektebinden al
dığım tasdiknamemi kaybettim. Yen1sln1 a
lacağınıdan esldsinln hükmü yoktur. 

Leman Halil 

Raşid Rıza - ErtuOrul Sadi Tek 
Tepcbaşı bahçeıiado 

Bu gece 

SAÇLARINDAN 
UTAN 

Vodvil 4 perd• 
YAZAN: Mahaud Ye1arl 

Sayfa ı 3 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden 

Bu yıl Ankara Yüksek Zıraat Ensf t;,jsünün Ziraat veteriner fakiiltesine kn 
ve erkek, orman fakültesine yalnız erkek parasız yah!ı, paralı yatılı ve yatıs12 
talebe alınacaktır. }~nstitüye yazılabiimek için aşağıdaki şartlara uymak gerek • 

lidir. 
ı _ Türk tabiiyetinae bulunma:<, lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanı:lı 

vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maar_if Vekaletmce tanınmış ec
nebi liselerin şehadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite veya yüksek bJr 
mekteb mezunu bulunmak şarttır. • 

1I - Üniversite ve yüksek mektı:>blerden nakien gelecekleri~ tahsillerin~ göre 
hangi sınıflara 'kabul edilecekleri hakkında rektörlük karar verir. 

III - Enstilüye girecek yatılı ta:ebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 elen yukarı 
olamaz. Nehari tr.lebe yüksek yaş kaydına bağlı değıldir. 

IV - Parasız yatılı talebeden beı.!en kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam 
teşekküllü bir hastane raporu lazımd1r. Rapor nümune?i F.nstttüden veya zıraat, 
orman, veteriner müdürluklerinden tt>darık olunur. Bu nilmuncden başka alı
naca}c raporlar kabul edılmez. 

V - En5titüye yazılan parasız yatıl• talebe iki ay içinde yeniden snğhk ve 
sağ:nmlık muayene.sinde"1 geçirilerek m esleklerınin isted1ğı beden kabiliyetini 
gösteremiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

VI - Ziraat fakültsine gırecek tnleh<' bir devlet çirtliğinde staj görmiye mec
burdur. Bu staj nihayetinde talı:> be irntih ana tabi tutulur. 

Stajdan sonra talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi için bu 
imtihanda muvaffak olması şarttır. Staj müddetince talelıey.:? 30 lira aylık veri
lir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve 
içmesi de Enstitüce temin edildiği takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. 

VII - Parasız yatıh talebeden st'lj veya okuma devresı içinde her ne suretle 
olursa olsun kendiliğınden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı
karılanlardan hükCımetçe yapılan masraf lan ödiyecekleri hakkınd=ı, verilecek 

nümuneye göre noterlikten tasdikli bır kefaletname alınır. Enstitüye girmex 
istiyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan başka lise ve olgunluk diplomasını 
veya tasdikli örneklerinin ve nüfus tezkerelerini, polis veya belediyenın alacak
ları hüsnühal kağıdını, aşı raporunu, orta ve liselerde görmüş olduklan askert 
dersler hakkındaki ehliyetnamelerini ili~tirerek el yazılari}.e yazacakları pullu 
bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat 
Enstitüsü rektörlüğune müracaat erlerler. Talihler dilekçelerinde hangı fakül -
teye kaydolmak istediklerini bildirmelidirler • 

IX _ Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukarıdaki maddede 
yazılı evrak ilişiğinde olmıyar. dilekçeler muteber değildir. 

x _ Parasız yatılı talebe alınmakta birinci ve sekizinci madded~ yazılı vesi· 
kalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyı dereceli ve fen kolun· 
dan olanlar tefcib olunur. 

XI - Veterıner fakültesi. tahsil müddeti bu seneden itibaren yeni kabul edi -
Iecek taleb.eye şi.'llil olmak üzere beş senedir. 

XII - Cevab istıyenler as rıca pul göndermelidir. 
XIII - Bag vurmı zamanı 15/ Ağusto(" /939 tarihinden 'Eylu 'ün 30 uncu günü 

akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. (3705) (6167) 

İstanbul Valiliğinden: 
3 Atölye Ustası Alına·~aktır. 

Çocukları Kurtarma Yurdu Marangozluk, Demircilil{ ve TC'rzilik atelyeleri 
için kırkar lira ücretle ustabaşı alınacaktır. Marangoz ve demircıni.n San'at mek
tebinden, terzinin terzilik okulundan mezun olmaları lazımdır. İstekliıerin her 

gün saat 15 ten sonra 25/ Ağustos/1939 tarihine kadar Darülacazede Yurd Mü • 
dürlüğüne müracaat etmeleri. · c6208:. 

Kapalı zarfla inşaat eksiltme ilanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden : 

ı - Tokad vilayetinde Turhala altı kilometre mesafede Zıraat Vekaleti 
Kazova inekhanesinde yaptırılacak olan c63067:. altmış üç bin altmış yedi lira 
beş kuruş keşif bedelli No. 1, No. 2 inek ahırları ve hizmet hayvanı ahırı ile 
bunlara aid sıhhi tesisat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır: 

Projeler, kcşifnameler ve keşif hülasaları, fenni ve umumi ~artname, eksiltme 
§artnamesi, bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı işleri umumi ve fen!l.l 
ıartnamelerile mukavele projesi ve bunların merbutu. 

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

4 - Bu i~aatın muvakkat teminatı c4403:. lira 35 kuruştur. 

~ - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin c4403]) lira t35:t kuruşluk rr·ı
vakkat teminatı vermiş olmaları ve 2490 sayılı artırma eksilt!Ile ve ihale kanu
nunda yazılı vesikaları ve eksiltme gününden en az sekiz gün evvel müraca t 
edilmiş olmak iartile bu iş için Nafıa Müdürlüklerinden alınmış ehliyet vesika.
sile bu ilfından muahhar tarihli Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - Bu işe aid keşif, proje, şartnameler ve diğ.er evrakı görmek ve izahat 
almak istiyenlerin Tokcıdda İnekhane Mdürlüğüne Ankarada Ziraat Vekaletin
de Veteriner İşleri Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3. cü maddede yazılı ihale 5'"1.atinden bir saat 
evveline csaat 14 de:. kadar Veterıner Müdürlüğünde müte(" kkıl komisyona 
getirilecek ve kfımisyon reisine makbuz mukabilinde verilece;;tir. Posta ile 
gönderilecek teklif mek1ublannın nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfının mühür mumu ile iyice kapatılmış bulunması şartır. 

Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. c6266> 

İstanbul Defterdarlıllından: 

Büyükdere Hacıosman bayırında ve Trabya yolu kenarmda 17 
dönüm 600 metre murabbaı arazi. 
(Askeri bir lüzum görülduğtl takdırde it ira~1z tahliycsı şar
tile). 

Yenikapıda Davutpaş:ı. ile kanalizasyon arac;ında hazineye aid 

nelik muhamıneı 
bedeli icarı 
Lira Kr. 

40 3 sene 

100 metre murabbaı denızden dolına aıazi. 60 8 sene 
Kiığıdhane Silahtarağa çift:ı.iği civarında 21 dönümlük değır-
men bahçe. 81 3 sene 

Yukarıda mevkı ve numaraları yazılı arazi hizalarında yazılı müddet ve mu .. 

hammen bedelleri üzerinden açık artırma ile kiralanacaktır. Senelik icar bede.. 
li dört taksitte oiup taksitler nakden ve peşindir. İhale 24/8i939 tarihine müsa
dif Perşembe günü saat 14 dedir. Taliblerin % 7,5 pey akçelerini vakti muayye.. 
ninden evvel yatırıp mezkür gün ve saatte Defterdarlık Milli Emlak dairesin-
deki komisyoruı müracaatları. (5950) 
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"KODAK"' 
POPULAR PORTRE 

·" BRAUNI" 620 
Niçin sizin de 

bir Makineniz olmasın? 

"KODAK VERiKROM" 2So Film ile 

8 pozdan 8 gOzel resim 

autün K O O AK satıcılarından arayınıa 

ve ya şu a 1rese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Be1oilu. lstanbul · 

A • 
1 

Ekzemanın ilacıdır. 

SON POSTA 

6 25 
llra 

Son Posta Matbaası 

Neı;riyat Müdürü: Selim Ragı:ı> Emeç 

. S Ragıp EMEC 

Yara ve çıbanl.uda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. c. 
SAHiPLERİ: A~ Ekrem USAKI.IGIL 

BUGON 
;KUMBAllASlNA 
. PAD4ATAN 
KOCOKEL 

YA~IN 
CEI( DEFTEll(NE 

lMZA ı\TAH 
r>OYdK EL 

OLACAK TIR 

Ağustos 17 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra aynaya 

bakınız 

adyolin 
in 

Mükemmeliyeti hakkında 
en son ve doğru sözll 

size o söyliyecektir. 
Bembeyaz pırıl pırıl par
lıyan dişler, tatlı bir ne
fes, pembe, sıhhatli dit 
etleri, temiz bir dil, mik-

ropsuz bir ağız... i~te 

Radyolin 
in eseri 1 

Bugünden itibaren aabah 
öğle ve akşam her 

yemekten sonra 

de 3 defa • 

KULLANMlYA BAŞLAYINIZ! 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları besler, köklerini kuvvet

le.1. irir, dökJlmesini önler, ke
peklerini giC:eı ir • 

(NGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

'-f •ı ~ ~ ~f ~" AVRUPANfN EN MÜHiM 
Her'-.Y 1 / ~f~~ İKTİSADlvıSANAİ 
fj;;,~~için SON BAHAR Sl;~GIL~l;N oıa 
haz_~r bu~uniJn •• •• c5eyahat tenulHHa_ 

TURl{/YE . . IEfRA- il ~il m<lanıshF.Jd~«!iJJ 
MlJAIESS/l/: \\J ~ SiZDE 

K.A.M Ü LLE~ VE S~' 

17-23 EvLÜL 

19 ~9 
ISTANBUL-GALATA .Mınervalfan. 

P.K.1090 - TEL: 40090 

KUŞTüYU 
Vastlk, yatak ve yorganlarmı mutlaka kullanınız. 
Yazın sıcak havalarda yorgun bnşınızın serin ve yumuşak 

kuştGyü yastık ile rahatını temin eder. 
Kuştüyü yorgan, şilte ve yastık Hatlarında mühim tenzilAt 

yapıldı. (1) Ji ·aya alacağınız bir kuştüyü yastık 
bu ucuzluğu ispata kifidir. 

ADRES: tstı'lnlıul Ç.ıknuı.kçıLırda Sondalyacıl r sokak kuştUyU fabrikası 
SATIŞ YEHLERI; Aıık ıra ve Beyoğlunda 8uıner Bank Yerli Mallar 

~---------_. Pınarlarmda s11Lılır. e-.-------"" 
Satıhk Çam Tomruğu 

Dursunbey Alaçam Devlet Orman İşletmesi Revir 
Amirliğinden 

ı - Dursunbey deviet orman işletmesi istnsyon deposund!l istifde mevcud 
(605) aded muadili (401 ı metre mikab (800) drnimetre miküb çam tomruğu 
açık arttırma ile snnlıga çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıc:ı baş kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulmuş o-
lup hacim kabuksuz orta kutur üzt?rinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman çe -

virge müdürlüklennde ve Dursunbey revir amirliğinde göıiilebilir. Tomtukların 
beher metre mikabınıu muhammen bedeli (13) lira (10) kuruştur. 

4 - isteklilerin t~ •;,5 muvakkat pey akçesile 21/8/939 Pazartes~ günü saat 15 
de Dursunbey N'Vlt' amriliJ!ine müracaatları ilan olunur. (6095) 


