
1 ikinci tabı 1 

HALKI 
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Bize yakışmıyan 
bir densizlik 
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aua aarruzu u sa a a ı ı 
!şitiyoru7. ki geçen gece Banko 

di Romanııı şehrimizdek" şubesinin 
kapısındsk1 cam levha birkaç meç
hul el tarafmaar, kırılmış. 

Fikirlerin bu derec~ müşevveş, 

sinirleri11 bu kada,. gergin bulun
duğu bir zam:ında bunu benzer taş
kınlıkhı.r her yerde ol'.ıbilir. Nite. 
kim siyasi vazıyetlerin na~;klcştiği 

zamanla:-da sefaret binaları emin. 
de hal'< nümayişleri yapıld•ğı sık 
sık görü'cgelf·~ şeylcrdenrUr. Bu-

Trakya istikametinden gelen üçer taggarelilc. 
iki filo şelıre ilk bombalarını sallıgan mefruz 

düşman hava kuvvetleri idi 
(Dcvamı 11 inci sayfada) 

...................................... ·-···········---..... 
At turkun 

Taarruz hareketi ona on kala başladı, on bire on kala nihayet buldu 
böylece şehir tam bir saat mefluç bir halde kaldı 

aziz hatırasına hürmet 
Beynelmilel parlamentolar 

konferansın da 
aza ayağa kalktı 

----
Bava taarruzu 
sükun icinde 

gecti 
- ' -

Bir kadın Fatihte 
heyecandan çocuğunu 

düşürdü Os1o 18 (A.A.) - Beynelmilel par
ilamentolar lkon:f1eransında reisin te~ ! Beklendiği gibi bu sabah Trakya ma 
lifi üzerine Atatürkün hatırasına hür. nevra sahasından mefruz hava m üdafaa 
meten ayağa kalkılmış ve Türk delege-

1 
hattın~ geçmiye muvaffak olan tayya. 

si reisi Naci Eldeniz tarafından Türk J reler Istanbul üzerine gelerek bir nü
hükµıneti namına konileransa ~ek: • mayiş taarruzu yapmışlardır. Tayyare. 
kür edilmiştir. !erin şehre doğru ileıı1emekte oldukla. 

Sof ya Romanya 
elçiliğine aid siyasi 
posta ç ntası ç hndı 

rını bildiren ilk <lüdükler saat tam o
na 20 dakıika kala çınlamıya başlamış
lardır. 

Düdük seslerini duyan halle bir ta • 
rafuın en yakın sığnaklara iltica ettiği 
gibi, diğerleri de dükkanlara ve so • 
kakların havadan görülmiye hail olan 

Sofya 18 - Bulgar ajansı tebbğ e. çıkıntı siperleri a~tına iltica etmişler. 
diyor: l dir. 

Dün akşam, Romanya d1çHiğinıin ı Şu noktayı kemalli memnuniye$e 
Kumier'sine fevkalade benziyen bir kaydetmk Iazımdır ki tayyare hücu -

(Devanu 3 üncü sayfada) 1 (Devamı 11 inci sayfada) Mef'rt!.-;1ıa.ııa hücumu esnasında gaı1anm.•ş olduğu farzcdilen bir kimseye yardım yapılıyor 

ve 

-· •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ····--·····-----···-·· ·-····· ••••••••••• •aw..·... -· ............. ..__.. .. _ - ... , ___ ·-· •• ----··--...._....._.. ••• ..._... ........ . 

Milli Sef di.in manevra 1 Mac~r Hariciye Nazırı. 

h ' d k•f Berlınden Romaga geçtı 
Sa aSln a geç Va 1 e Nazırın seyahati esrarengiz bir mahiyet aldı 

kadar meşgul oldular 
Geceyi Kırklarelinde geclren Bitli Şef ha.ikin 

CO!fkUD tezahiiratile kartılandı 

Londra, 18 (I~usust) -: Macar harici- , yeti bir esrar p erdesile kaplanmış bulu-
ye nazırı Şakynm son gunlerdeki faali. nuyor. (Devamı 3 üncü sayfadt&) 

Pazarlıksız satış kanunu 
en müsmir bir surette 

tatbik edilecek 
Ticaret Vekili takas işleri, ticaretimiz, bira fiatları 
ve ticaret sarayı hakkında beyanatta bulundu 

Vekil lzmir fuarmı açmak Uzere lzmire gidiyor 
Uç gündenb~ri şehrimizde tetkiklerde 

bulunan Ticaret Vekil: Cezmi Er.;in bu
gün İzınire ~1areket edecektir. Veki. dün 
kendisile görüşen !lir muhardrimıze 

muhtelif işl:!r hakkır.da şu mühnn beya
natta bulunmuştur: 

c- Dün de kısaca söyledığim gıbi 20 
Ağustos Pazar günii 9 ncu İl:n!r cntPr
nasyonal fuarını açmak üzere İzmire gi
diyorum. Mühim ihracat harekctle~·ımi
zin başlamak üzere olauğ:.ı bugnnlerd.e 
ayni zamanda vazıyeti gerek 1stanbalda 
ve gerek !zmtrde yakından taktb etmek 
üzumlu olduğu için, bu maksadh İst:ın

bulda dündenbed tetkiklerde bu1unuyo-

M·zz~ ş f h d rurn. Yarın (bugün; saat on birde İ?.mi-
ı ~ e nıancvrı: a asın a . .. .. 

• re hareket edeceğıın. Pazar gunu f u:ı:-ı 
Edlrn~, 18 (Sureli mahstıi.ıda 1 nn~a geçiren Milli Şef lsmeı lnönü SA· ı Reisicüm.hur öğle yemeğınl trende ye. ..çaca.k, ayni gün ve bunu takib eden bir 

~uharrir.imizrleu) - Geceyi :&il~rn"~ ledeı,ı_ evvel vilayet nümunc fidanlığın:ia diltten sonra 13.50 de mancvn sahasına kaç gün zarfmaa İzmır muhitinin, ticari 
htr istasyonunda hususi kompa~\ıman1 i&iJıc}\bir gezinti yapmışlardır <Devamı l 1 inci aayfada) (Devamı 4 üncü sayfada) . 

ı• ,. 
7licarcı Vekili Cczmı .Er{'h, 



Z Sayfa 

Hergün 
Mussolininin hazırladı4ı 
Sulh planı tamamlanmış I 

Yazan: Muhittin Blrren ..J -t?:!!!_ azetelerin çok ciddiyetle iddia 

~ ettiklerin~ bakılırsa bay Mus • 

solini muf113sal bir sulh plftnı hazırlıyor
muş. Hatta, bir rıvayete göre, plfuı ha
zırlanmış bile. Esasları hakkında verıle.n 
malumatın ne dereceye kadar doğru ol
duğunu kestirmek kabil olmamakla be
raber bunların herhalde hakikate çok 
aykırı olma 'iığmı gösteren aliımetler de 
vardır. 

Eğer böyle bir plan h:ızır1anıyorsa, 

yahud hazırhnmışsa bunu hayref,.le kar
§ılayacak olanlardan desiliz. Çü!l~ü, bü
tun dünyanın yaptığı gib:, Mıhverin de 
bir sulh propağa~c.lasın:. ihtiyacı vardır; 
o da bu propagandayı yapacaktır. 

SON ~OSTA 

Resimli mak'ale: 

AbJalın tn b\iyük hatası hiç g'.iphesız kendısim kurnaz 
sanma,ıc!ır. 

~ Japon sözleri .. 

:lrk" 1>ir adaır.ın en büyük muvatfak.1y~ı vasıtası da. abdal 
g.5rür.mektir. 

Bugünkü dünyada gerek idare ede D 

cemiyet zümnler:!, gerek idare e<.lılen 

halk kütleleri geıoceıe harb n nasıl b!r 

~t~SE1~i~5i~E~t!;'.~~~ -====-==~== s=~=~== A=§=~::::;:=====::-~-=-=~=@=K===-=====:J 
hud, bunu isti yen varsa bile, onlar ancak t __ W W W W ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : : ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ! : ~ 
kat'i bir haldmiye~h yapılacak ve kısa Fransız ılpahllerlnin r--·-· .. --.......... --...... -~ 
sürecek bir harb olmak §artile istıyorlar. Va"tlz anaları Hergun bı·r fıkra 1 
Aksi takdirde, ge~n gün de izah etli~i • I' 
miz gibi, suıh istemek bahsinde herkesin 
derece derece .1amimı olduğunda fiiphe T evi 1 i 
yoktur. Her reyi Nr suretlt tevil etmeyi ! 

Sullıilı istiye-nler. bun\! ~stediklerini itli bilen aclıım, bahk tutulması vıuGk 1 
mütemadiyen i!ln edenler muhtelif se - olan bir yerde balık tutuyordu. Pcıti8 i 
beblerle hareket dıyorlar: geldi: i 

1 - Bir k.unm dvletler bugünkü dün- - Bur.'.ldıı balık tutmak yasaktır! ~ 
ya zihniyetiniu muhafazasına taraftar ol- Dedi. f 
duldan için, hiç olmazsa şimdilik, harb Öteki güldü: 
istemek için bir sebebleri yoktur. Bunlar, 

1 

- Ben ba:ık tutmuyorum ki! 
ayni zamanda harbin bir bell olduğunu - O elindeki nedir:~ 
bildikleri gibi, halk kütlelerim:ı harbe - Kamı§.. ktımı§la ıanki yalnız 

muhalif olduklarına da vakıftırlar. Şu Fransanın 4 üncü sipah; alayının, vaf- İ balık mı tu.tu.1.ur? 
halde, bunlar, sulhe en kat'i bir samimi- tu analığına ıeçilen Matmazel P()ire bu İ - Kamışa ban?ı oları nedir? 
yetle bağlıdırlar. Zaten, bu devletlerin alaya sancak vermek ilıere, ~eçenlerde ! -Kıl •• 1ıer kamış\1 kıl bağ:amış, 
en büyük siyasi nüfuz ve kuvvetleri de tes'id edilen Bastll gün6.nd! resimde gör- i deni.ı kenanna gelmlf olan adam ba
buradan geliyor: Su'!.h istemek, her dev - düğünüz gibi büyilk bir merasimle, ala- i lık tutuyor addedili" mi?. 
leti, her siyaseti, her devlet adnır.ı:u d:ln- yın bulunduğu yere götürülmllıtür. : - Kılın ucunda.ki nedir? 
ya efkarı huzurunda yalnız sempatik ya- - Olta amma, bu dıı bir ıcy ifade 

par. Cebelüitarıkın altından etmez kil 
2 - Bugünkü dünya va:ı\yet!nden - Y cı oltcıycı taktığın. 

memnun olmıyan'iara gelince, bun:ar da tünel açmak istiyorlar - Böcel:. 
yapmak istedUtleri şeyleri tahakkuk <>t- İ .

1
. t 

1 
. 

1 1 - Kamışa h?, kıla olta, oltaya bö-

Seyyar 
Kumarhaneler 

Kaliforniyada Moniko sahillerinin ö -
tesinde içinde sırf kumar oynamak jçin 
tertibat yapılmış olan i.k1 vapuru J50 A
merlıkan polisi basarak, mürettebatı ve 
ku.mardlan yakalamışlar, sandalyeleri, 

kumar masalannı ve diğer eşyalan deni
ze atmı.şl~rdır. Resmimiz bu sahneyi gös
teriyor. 

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

Aleminyomdan film 
yapacaklar 

t . k · · ·ı~h - t t · ngı ız gaze e en yazıyor ar: i cek taktın. denize sarkıtıın, balık tu-ırrne ıçm sı .. a murncaa e meyı en H d , 1 l" t .. , Amerikadaki ffim 9lrketlert, a~nema 

d- .... 1 , b. . 1 ak .. t en aye ye ge en ma uma a gore, 1 tıuyorsun d son uşunu ece.it ır ış om uzerc c - Alnı k • üh' d" 1 . İ · endüstrisinde büyük bir in'k.ılAb vücu e 
l Jtkki d" . H tt;,. k t'i tl an as en m en ıs en, spanya - - Balık tutmuyorum ki, kcımı~a d 
tt e ıyorıar. a u, a z-uure Pr 1. 1 F .1 birl i k Ü 11 getirecek olan. bir yenilik üzerin • tcc-

. yı spanyo ası e eşt rme zere, '-? ,_, ıt ıt bö 1. t k 
karşısında kalmadıkça Ve ellerınde ÇOk c b l., tta ık Bo w } d b. f" M I ıçua 0 Cl. 0 ayıl cer.: Q hm, r(ibeler yapmaktadırlar. 
kuvvetli muvaffakıyet şansları bulunma- e e u r . gazı 8

. tın an U: ~ • i denize sarı:ıttım; böceğe yüzmek öğ. Bu yenilik, şımdiye kadar selloiddcn 
dıkça bunlar suihten vazgeçmiyecekicr - nel ~çmak gibı eski bır pl1nı müta ea 1 retiyon.Lm! i imal edilmekte olan sinema filml&rln;n 
dir. Çünkü, harb on1.arı düny.a karşısın - etınekte_dirler. . \__ _,/ bundan ımnra alemfnyomdan imaline mü-

Ağustos 19 

Sözün kısası 

Şundan, bundan 

- Harb oaşlıyacak! 
- Harb başlamak üzere! 
- Ha bugün, ha yarın başlıyor! 
Sözlerini senelerdenberi duymaktayız •• 

fakat !henüz: 
- Harb başladı! 
Denilmeden, dünkü gazeteıercie mih

ver devletlerinin otuz günlük b:r m~ta
reke istediklerini okuduk. 

Bir fıkra vardır: 
cRamazan olmuş, ramazan ayı bitmiş, 

arüe günti ikindi vakti toplar atılmış •• 
bektaşi merak et.mi,, sormuş: 

- Bu toplar ne topu? 
- Ne topu olacak, bayı:am topu! 
Be'ktaşi: 

- Mübar<?K ramazan, demiş, haberımiz 
olmadan gelm1ş te, gitmış bile!> 

Mihver dnvletlcrinin otuz günlük bir 
mütareke istcdik!ermc bakılırsa bütüıı 

dünyanın: 

- Ha başlıyor! 
- Ha başlıyacakl 
- Ha başlamak üzere' 
Diye korka korka beklediği harb me. 

ğer başlamış ta, bi~m\ş bile! 

* Bir taksi otomobilindeyim •• şoför klalt-
son çaldı, sordum: 

- Klakson çalmak yasak değil mi 1 
Cevab vereli: 
- Hayır bayım. 

- Nasıl olur, gazeteler yazdı. 
- O eskidendi. 
- E~id~n olur mu, daha evvelki gün 

yazdı: Belediyeye müracaat edilmiş, Be
lediye meselenin tetkiki ve klfıksona mü
saade edilnıcsi.nin doğru olup olmıvaca
ğını Daimi Encümenden sormuş. Daimt 
Encümen klakson çalmak yasağının ipka
sı !kararını vermış. 

- Bunu gazetede mi okudun bay? 
- Gazcted~ okudum ya .. 
- Yanlış yazmışlar .• 
- Nasıl yanlış yazmış olabilirler! 

Nokta bekliyen polisin önünden geçi
yorduk. Şoför kJaksom bastı. Uzun uzun 
öttürdü. Klakson sesini civarda duymı
yan kalmamıştı. PoJis te hakeza.. polis 
hiç aldırmadı. Şoför dikiz aynasından 
gözlerini gö.derime diktı: 

- Yanlış yazmışlar. demedim mi bay .• 
eğer klakson yasağı kalkmmaış ·olsayd1, 
ben böyle polism öniindc .ıtl5kson çala
bilir miydim, polis durdurup plfıkamı 
almaz mıydı? 

*** da ne kadar antipatik yaparsa, idare et. Bu. tünel yapıldığı takdirde, İngU • tealliktir. 
tikleri halk kütleleri karşısında dl ayni tere ıle bir harb vukuunda İspanyol • Bir kllçücük kedicik/ Aleminyomdan yapılmıı olan filmler, Yo1cu nakliyatı, fabrika ve havuuann 

ların işine fevkalade bir surette yan- · t' t tkik -.:l!J ek 

. ....... -................................................... . 
vaziyete sokar. Dünyama bugünkü vazi- tut~'k tehllkesıne kat'iyen maruz bu- vnzıyc ı e '-"UJ ec 

ti . b ğ . Fü"h l D h d yacak, böylelikle Cebelüttanktan atı. ' l d·,· d ell ld 1 ilml d ye m e enmtyen rer e uçe, ya u unma !Atan. maa a, a o ~ er en Dün, Dev1et Denizydllan Umum 
ke d. kil .. tahkim . . lh i k Jacak toplann ateşine maruz kalma • iki isli d b 1 1 d kt d 1 İ n ı mev erını ıçm su ı - İs . · · m a a az a ayanma a ır ar. Müdürü brahim Bayboranın başkan . 
. h kik t mim. 1 1 b ğl dan panyol Fası ile temasa geçebı • Seli id filml 1 1 700 j k! . 

nne ya a a en sa ı o arat :ı. ı 1 kl di o ere azam pro e ~ı- lığmda, muavin Yusuf Ziya, işletme 
b l ah d d h . ı .. ' ece er r. ı kt d H lbuk' 1500 · k u ururuya, y. u a, ıç o mazsa oy.e yon yapıma a ır. a ı proJ~ •• müdürü Nasuhi, fen işleri müdürü 
göriinmeğe mecburdurlar." Onlar o tarzda /ngiliz biralarınırı lezzeti siyon geçiren a!eminyom fllmlerin kat'ı- Hıfzı, Haşmet ve idarenin başespek . 
hareket edeceklerdir ki, günün birinde yen yıpr:anmadıkları tesbit edilmiıtir. törü Mustafanın dştirakile bir toplanı 
harb gelecek otursa, ve bundan içtınab detiştirilecek Bunu haber vere.'11 gazeteler alemin- tı yapılmıştır. 
için her §Cyin yapılmış bulunduğuna yomun nasıl şeffafla§tınldığını kaydet. Bir f::aatten fazla devam eden bu 
kat'i surette kanaat getirmiş olsunlar. İngilterede, fimdiye kadar imal edil· meme'ktedlrler. toplantıda idarenin umumi işleri et .. 

mt'kte olan biranın lezzetini değiştirmek 
Bôyle bir psıkoloJ! va1Jyeti, rnii.stakbcl Bı" •ı'kl•t m•rakı/ıısı rafında g'örüşühn~, yolcu 'nakliyahı. mecburiyeti hasıl olmuştur. ., ~ ~ 
harbde devletler için, her nevi silah de- fabrika ve havuzların vaziyetlerinin 

Çünlrl4 §imdild lezzet1le imal edilen t • • • 
recesinde mühtm bir kuvvettir. pos a muvezzıı tekrar tetkikine karar verilmiştir. bira, kadınla.:- tarafından rağbet görme-

mektedir. Bunun ise, lngilterede bıra i.s- ~ngilterede jack Wesı isminde bir pos-
tlhlakinin azaımasına sebeb olduğu an- ta müvezzii, 25 seneliC memuriyet müd- Bir otomobil bir ihtiyara çarptı . 
laşılmıştır. detlni doldurduktan sonra tekaüde sevke- Ahırkapı caddesinde oturan 63 yaş. 1 

* Mihver, bilhassa son sene içindeki ha· 
rekctlerile, kendi aleyhine geniş bir pro
paganda yapabilmeleri için, rakiblerinin =============== 
ellerine hayli kuvvetli silıihlu vermiş o~- aralannda konuşuyorlar. Ben de dinli -
du ve onlar da yer yüzünde en ~ok j(ul- yorum; Vlyanau Nazi, büyük Macaristan 
!anılan iki büyük dil sayesinde b:ı silah • davacısı dostuna hillAsatan diyor ki: 
lan çok büyük bir muvaffakıyetle kul- c- EH>et Macaristan haklannı günün 
landılar. Bilhassa Almanya, son zaman • birinde alacaktır. Fakat doğrusunu söy • 
larda çok güzel anlıyor ki, sullıçtlluk si- liyeyim: Acele etmemeğe mecbursunuz. 
!Ahını öbür tarafm eline teslim ettikten Çünkü harb fen3 bir şeydir ve Almanya, 
sonra, hatta haklı olduğu noktalarda bHe bundan tevak..ld ıc!n her şeyı yapacaktıı:.,, 

dilm~tlr. larında Mehmed adında biri Çember. 
Bu küçücük kedinin bu sevimli ha • Vazifesi icabı olarak, bisikletle günde litaştan geçerken süratle gitmekte 

reketlerine siz de hayran oldunuz mu? 20 mil katetmiı olar. bıo müvezfin, 25 !e- alan bir taksi otomobilinin çarpma ,.1 

:aramaz. susamıştır, su içecek, ~at nede 20~ bin mil uzunluğunda bir mesafe silesile başından ve vücudünün diğer 
önünde hır bardak var kj, ona dağ gıbi katettiği hesablanmıştır. yerlerinden ağır surette yaralanmış .. 
görilnüyor. Ne yapsın? Anasının öğ • Jack West, tekaüdlük günlerini nasıl t.rr. Yaralı., Oerrahpaşa hastanesine 
rettikleri hatırına ,gcl\yor, tıpkı bir geçiıreceğini ıoran ar'ttııdaşlanna, büyük kaldm'lınış, şoför vak'ayı milteakıtJ 
insan gibi iki ayak üstüne duruyor ve bir ckldiyetle f\1 cevabı venni~tir: kaçmıştır. 
böyle susuzluğım~ gideriyor. Hoş c- Hamdolsun, artık biraz bisiklete -··· .. ·-.. -····· .. ············-·-···· .. •••• ......... . 

(Devamı 5 inci sayfada) 
dünya efk!rı karşısında kendısini tama-

değil mi? binmeğe vaktim olacaktır., T A K V I M 
men haksız mevkiine düşürmü{tür. Bu 
vaziyetten kurtulmak mutlak1 lazımd1r. 

Bunun için~ başta Almanya olduğu hal
de, Mihver, bir zamandanberi her taraf
ta gerek diplomasisinin. gerek matbun
tının ağzile her tarafta sulhten bahsecü -
yor. Macaristnndı muttali olduğum ah
valden anlıyorum ki, mese!a nasyonal 
sosyalizm teşkilatı, bizzat Almanyada, 
kendi teŞkilAtı içinde herkese s&lh te -
minatı vermeğt.? ihtiyaç hi~ediyor; me -
se-la, bir Macar nasyogalisti ile Viya -
nadan gehniş bir Nazi, - bunlar iki eski 
dostturlar ve eskiden siyasetle hiç alA
kadar olmaz insanlarken iki senedcnberl 
bu cereyanl.ıra kanpııışlardır - dostça 

1 STER I NAN, 1 STER INANMAI 
~ ı.--...-=-All!=G-=us-=T-O-s-=-==--. 

V'ç beş arhca~ akşam üzeri köpr.ide':'l Büyükıdtı."' 2'd~n 
yem vapurlardan birinin güvertesı.nde konuşuyorlar. Hasır 
koltukla,.a ıömilimüşlerdir, önlerind~ bir masa, meı.sanın ü
zerinde de bir de fincan kavhe duruyor, sıcaj.: ve didinti ile 
gE>Ç'.!l bır ~iinıltn aoru-a istirahate hak kazanmışlardı; va d~· 
cf'der. tep.:?den bahsediyorlar. Fait~t biraz sonra bahis cidru
:r.;'yco:, kulak ,·eriyoruz, i.şitebilJ\ğimiz cilmlder şunlnrcır: 

-· Bııde yıkm sahillere ~liy~n vapur kaptanlarının mn
aşia:-ı. r.ll~rlne geçen para olarak 75 ile 100 lira arasında de
ğişir, güne ııabet eden miktar 250 il~ 335 kuruş arasında-

dı-. Bu bptan günde en aşağı beş defa gitme, be~ defa da 
ge:me olarak 10 sefer yapar, beher sef'!ra~ kazandıA~ para 25 
ile 3:i kuruş ~ı annda değişiyor cfemektt·:, bu kaptanın öğle 
\'C bazan al\ e~am yemeklerini evinde yiyememek mecl)-:.ı. 
rıyetı:e ıhtlyar ettiği masrafı düş{}nünil:ı:, kazancın:n neye 
dıişt~ğü:nü anlaısmız, kaptan gibi makinistte, ateşçi de, taY· 
h ve nıemur cıa hep ayni vaziyet-'.erli:.:ııo 

Biz bir ·.:apur seferi esnasında kulağ1mı2:ı gelen b<ı mu-
1ıave:-eııin hak"hti ifade etmiş ol.ıbf 1-.ceğıne inanmadık, fa. 
'kat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 
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19 Ağustos 

Danzigteki Nazi kıt'alarına 
Alman bayrağı verildi 

Nazi şefi Forestr dün geçid resmi yapan kıt'alara 
hitaben bir nutuk söyledi 

Fransa Polonyaya 
askeri malzeme veriyor 

~----·--··-""""" •• Pans 18 (Hususi) - Hariciye Naı.ı. l(;\j;;;y;- il~- italya j ~~~: ·~ı:;!n =:;=:,:u: 
il ar asında ihtilaf var . :~:..d·.:ıa::rl =~=ve p::.~:z:: 

Londra, 18 (.A.A.) - DaUy Scetch mat alabilecektir. 

i
l gazetesi.ne göre, Beichtesgaden d~, Al-: ---·--------

manya ile İtalya arasında görllş fark- İ Yeni Paris Büyük Elçimiz 
ları çı'ktı.ğın:ı aid yem deliller mev. : Bone ile görüştü 

1 cuddur. i Paris, 18 (A.A.) - Har!ciyı? naı.ırı 
Dan..:.J- ~-::--...ter Ciano bir kere daha Von Rib<'n- i 

'4'-R> gua~ i Bone, Türkiy:-ının yeni Paris büy~ik elçı. 

E 
e Ne harb, ntde sulh ! 

"Sulh içinde harb,, 

fi "» ünyamızm bugün içinde ynşa
dığı vaziyete bir hnrb durumu 

demek mümkün olmadığı gib! sulh duru
mu demk te kabı! değildır. Bu hal. hnrb 
ile sulh arnsmda nev'i cinsine münras1r 

Berlin, 18 (Hususi) - Bu akşam Dan-! 
zigde, yeni teşekkül etmiş olan muhrıfız 
kıta'Jan Nazi şe! Fordter.n önürıde bir 
geçid resmi yapmış~ardır. 

Va'T'Cl'lva, 18 (Hususi) - Danzigdeki tropu zı'yare~ edecektir ve Avrupa hu. b · · k 
·r- 1 - si Erkini kab:ıi etmiştır. Türkiye uyu 

Polonva komi.serı, bu"'".. ayan reisi ı k"·metlerı· pekııia biliyorlar ki, ıki · h · 
J aw..u u " elçisi itimatna..>nesinin bir surctını arı. 

Grayues ile 20 dakika süren. bir görüşme- • mihver devleti arasınd:ı dah.ı birçok ciye nazırına tevdi eylemişti:. 
bir şekildir. Bunun sebebı kuvvetlerde 
hasıl olan müvazenc değildir. Bunun se
bebi, cTop yeKtin harb• düsturunun ka
zandırabilec~ği bir za(erin kfıfı derece
de menfaatli olmaması ve bugünkü Av
rupanm bugünkü şartlar dahilinde ya
pılabilecek biı· harb ıçin kafi imkanlara 
malik buluııır.amasıdır. 

Forster bu kıt'alara bir Alınan bnyra
ğı vrcmi.ş ve bu münasebetle irad ettiği 
nutukta, demiftir ki: 

de bulunımU§tur. noktalarda ihtilif mevcuddur. :\(us- Bone keza, .Polony:t bü~Jk ekisi ilı:ı 
Bu görüşme, Danzig ile Polonya ara- solininin yakında mühim bir nutuk F'ransanın Suriye fevkalade komıserini 

c-Bu küç:ik ordunun vazifesı, Leh!l
ler tarafından ıçerden veya dışarci.an 

Danzige karşı yaptlacak olan bir hücuma 
mukabele etmektir.> 

smda mevcud bazı idarl mesel\"!lerln hal. söylemeğe karar vermiş olduğu ve fa-: de kabul eylemiştir. 
tine mütealltk olmuştur. kat bu ihtilaf üzerine bu nutkun ta. ~ ------

Leh. tngi.Us misakı rihinin tesbit eauemedtği de onaınm- i Sofya R1manya etçi'igine aid 
dur. : s·yasi pusta çantası çahndı 

Londra, 18 tHususi) - Polonya ma. 
kamları, birkaç gündenberi Le.h .. Alman 
hududunda alınış oldukları sıkı tedbir
leri nisbcten gevşetmişlerdir. Muntazam 
:pasaportu olanlar seyahat edebilmekte
<Urler. 

Londra, 18 (A.A.) - Polonya hüktl
metinin hukuk müşaviri Kulski, 6 Nisan 
tarihli muvakkat beyanname yerine ka
im olacak Leh - İr.gill& misakının tanzi. 

\ .J '·································· .. ··················· 
Bundan dolaydır ki milletlerin ara -

<Basrarafı 1 ınci stl1dada ı sında başgöstercn ihtnaiların halli için 
adam otele ge'lerek çam.tasm;ı istıemiş daha başka ~arelerc baş vuruluyor. Bu 
ve çanta kendisine verilmiştir. Bir sa- vadide milletlerın il~ aklını gelen şey, 

mi M:kkında hariciye ne.ıareti erkanıle 
müzakerelerde bulunmak üzere Londra. 
ya ge~tir. 

ilk defa mesleğe 

Rumen -Macar hududundaki 
hadise ehemmiyet kesbetti 

gl.ren genç muallimler at sonra Kurrier gelmiş ve hırsız!~~ Cenevre müessesesının hımayc ve neza
mr:ydana ç~knuştvr. Romanya elçilı~ı.: reti altında sulhün hükmen te~kiiatlan

Ankara, 18 (A.A.) - Muallim mek- memurları \·e Kurrier derhal polis mü dırılması oimuştur. Fakat bu teşebbüs, 
tebleri .mezunhırıııda:ı ilk defa mesleğe dürlüğüne gitmişlerdir. Elçilik memur malum şekilde akim kaimıştır. Bundnn 
girenlerin kur'a çekmek suretile nıiinha!- ları polis müdürünün yanına giderken dolayı da bir milleti·"? ıhtii:ifı olan dığer 
!ere tayinleri içı!l Maarıf Ye~:i!l·ğince ıt- otomobilde kalan Kurrier intihara te. bir mıllet, diişmanını istedıği yola getir· 
tihaz edilınLŞ olan kararın tatbikıne b:t~- şebbüs etmiş ve gayet ağır surette ya. mek imkanlanndan mahrum kalmıştır. 
lanmıştır. ralanmıştrr. Bunun bir netice.;i de es;;s he-i• f ayni ol-

Bükreşten hadisenin Rumen arazisinde, Peşteden ise 
Macar topraklarında cereyan ettiği bildiriliyor 

Bu suretle Gazi Terbive En~tıtüsünün Po1is, hırsızın bulunmasını temin c- makla berabe: harbin şcklinı değiştir • 
Haziran 1939 devresi mc;unlarından crta decek malfımat verene 50.000 leva mü 

1 
• 

mesi o muş~ur. 
tedrisat müesseseler: için aydan 29 nam- kfıfat vadeylemiştir. (A.A.) Etrafımıza göz gezdırdiğımız uman 
zed, birinci defa olarak Enstitü Direk- Rumen Koryesi öldü gözümüze çarpan şuduı· Öyle milletler 
törlüğünün rei51Hh altındüi bır komıs Sof ya 18 ( A.A.) - Kendisini yara- vardır ki, bu'llar, klasik manada anladı· 
yon huzurunda kur'a çekil.mek suretile Iamış olan Rume.1 diplomat;k k'Jryesi ğımız gibi harbe girmemişlerdır. Fakat 

Bükreş, 18 (A.A.) _ Rumen ajansı. Budapeşte, 1'3 (A.A.) _ Macar ajaıı~ı münhal öğrı!tmenliklerı! ta;·=n tdılmış ve yüzbası Paulitsu doktmı1arın bütün sulh halinde de de,ğildirlet, demek ki, 
tebliğ ediyor: tebliğ ediyor: keyfiyet ilgili!ere teb~;ğ olunmuştur. ihtimamlarma rağmen bu ak.cıam ve • zamanla. harb ve sulh devrelerı arasına 

Hongdaki Romanya hudud karakolu- Macar _ Rumen hududunda Nagysza.. Bu gençlerden üçü İz.mire. ikisı Eski- fat etmiştir. k _ d 
1 

f 
hulul etmiş yeni bir ta ım muca e e sa • na mensub bir devrl'ye mınta' • .-ayı teftiş bon.._,, ile Mezögyan arasında dün öb.ı;ıcve şehire, ilcisi Konyaya, ikis. Denizliye. ii. V k• • S d B l 1. 

... U'Cl J Sıhha... e . 1 a - sun a haları hasıl olmuştur. un ar, mese a, ederken Romanya topr.aklanna ansızın doğru kanlı bir hudud hldisesi olmuştur. çü Bah~esire. ikisi Sıvasa, ikis~ Karsa, k d" h "b 
• ı;. R · d M t kl ;k; .. ı· Adanaya ve bı"r>rı Ed rn" Antal'-·a Samsun, 18 -- Sıhhat ve İ<'tlfl1.ıi Mut:- silahlanma yanşı, i usa ! aro gı ' sı • taarruza uğramıı:.:ttr. Devri.ve üzerine o!r oJ umen Jtll arnıası acar opra ı:. • .., "' .... J ' • ~ rl f 

• B I İ b tr k K t \f venet Vekı'Iı" Jiıııu· ~ı· Alat"<= buaı"ın s"cıl !ahlı müdahaleye ka adr epBeyce dmesa e kaç el ateş e::iihıiştit. Askerlerden biri rma girmiş ve rası:ıchk1arı Macar devri- o u, ne oıu. .şa , as amonıı, ~ yo"l, • "'1 ., ... 

arkadan atılan bır ku'l"Qunl.1 öldürülmü~, ye.ıılıne taarruz eylemiştir. Üç :tişid:?n ıba- Tekirdağ, Erzurum, Kütahy.ı ve Dıy:ır. 14.15 te şehrimize muvasalat etmışli:-. si olan passif tedbirler ır. u evreye 
~-;r • ,.. b k ı - - - - - harb hali d<?nem:yeceği gibi sulh hali de 

bir çavuş süngü iıc yaralanmış ve rlı~~r ret olan Macar devriy~i müdafaa için a ıra ayrı mıştır. ı•·························· .. ············ .. ·············•'\ 1 denilemez. Bir nevi cSulh harbi» sayıla-
bir asker !caybolınuştur. Taarruz mahal. ate., açmıştı:-. Rumen devriyesini teşk!I ı ç· ı·ı • ff ~ t• : T •h : . ihd d 
linde Macar modeli kovanlar bulunmuş. eu_en . j ~s~~ ~n ı ~sı. ? uru muş, ırı t --1 be ,_ rd "k . ""ld'" ··1 .. b" . ın 1 "'r n muva a ıye 1 :. arı =. ı bilir. o suretle ~ bu vaziyetı . as e en-

tur. esır edılınış ve dığer ıkısı Rumen toprak. H k 10 ( _\ A ) <:h k . . : •• b k ~ ler, düşmanlarını kat'i hır harbe girmi-
s. 1 k t ong ong, o ."'l. • - ~ e aı a,:rn., m sa. a, amız .: ye sevketmeden harb :f'ikrıni::ı uynndırdı-tingü ile yaralanan çavuş Chiorn Ni- arına açmış ır. 

calaenin kendini kaybetmeden vcrdiğ• i- Bu hadise hakkında tahkikat açılmış- sından: Hongkonq etrafında son zam:n ı Türk tarihinin Osmanlı impa • ~ ğı haşyetten istifade ederek menfaat 
larda yapıla!ı muharebeler esnasında .ıl- h • koparmak sevdasındadırlar. Bunur. için iade tahkikubn digw <?r unsur!aril? de tr· tır. ratorlug·u de\•rı'nde ı'vi ve fena a. 
Ponlar iki hın kı~i ve müh!m m:ktarr?:ı ' J l h + h k d tabuk etmektedir. Bu ifadeye göre dört Romanyanın protestosu 1 reketlerile tıebarüz etmiş simalar- de ihtiyar o unan at.ı are et şu ur: 
harb malzemesi kaybetmişıerdir. _ 

Macar askeri Rumen topraklarına gele. Bükreş 18 (A.A.) - Dün Rumen a- Shansinin cenubu şarkısınde ç:nlilerin dan üçer isim seçmek esasına isti- Göz dikilen mevzu ne ise onun ıze-
rek Rumen nskcrleriıc konuşmnl'fa tPşeh. razisinde Rumenlerin ölümü ile neti- naden tertib ettigırnw· iz mükafatlı rinde, karşı tarafı silahi:ı mukabeleye 

b taarruzu muvafüık:yetle devam etme!:-
bus etmişlerdi.r. Devriyemiz ilerlemiş ve ce1enen hadise dolayısile, hariciye na- tedir. tarih rnüsabak.amızıın talihlileri - mecbur etmiyecek surette tazyik yap -
bu esnada mısır tarlasından altı .M:icaı- zırı Gafenko, gerek Budapeştede Ma. y nı· bundan birkaç gün evvel neşret- maktan ibaret!ir. Bütün bu maharet, bu Düşman Tc~ang_ enin şarkında perı. 
askeri daha çıkmışhr. Bunların hepsi bir car hariciyesi nezdinde ve gerek Bük. şan bir halde rical etmektedir. • tik ve kazandıkları mükafatları da. tazyikin dereceo;ini tahmin etmekte ve 
Rumen devriyesine ateş açmıştı:-. reşte Macar elçisi Bardoosy nezdinde Kantonun şarkında cenubi Çin mınta- bildirdik. Bugün de bu müsabaka- bardağı taşıracü su damlasını ilaveden 

Bu ifade, hadise mahal!inde ml.işahe- protestoda bulunmuş ve hadisenin ne kasında Japonlar, geçe•:lerde üç yüz ya iştirak etmiş olan okuyucula - itina ile kaçınmaktadır. 
de olunan ın:icadele ve ayak ızleri ve gibi şerait içinde vukua geldiğinin tes- maktul vermlş!er v~ birk.ıç sah:-a batar- rımızın en fazla rey vermiş olduk- Bugünkü .-Sulh harbi.nin bir ~ekU de 
bulunan Macar kurşun kcvanlarile t~ey- biti için muhtelif bir tahkikat komis- yası bırakmışbrdır. ları en fazla iyilik ~ fenalık et •• politika mücadelesidh.· kı başlıca vasfı 
l'Üd eylemektedir. yonunun teşkilini taleb etmiştir. Chungking, 18 (A.A.~ _ Chekai ajan- miş olanların isimlerini ve binneti- düşmanın dahili işler:n~ bir takım f:krt 

Macar Hariciye Nazırı Berlinden Romaya geçti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Dün, Berhtesgadende Alman hnrıdye 
nazırı Ribentrop il~ gön1ş~üğü ve bilaha. 
te Hitler tarafındar:. kabul edildıği bildi! 
tilen Kont Şaky, böyle bir mülikat yap
lll.adığını söylemiştir. 

Berl!ın resmi mahfelleri de Hitler -
Şaky müla":catım. dair verilen haberleri 
kat'iyetle te.tuib etmişlerdir. 

Halbuki, MUnihte bulunan ecncb~ mu. 
habirler mülakatın cereyan ::tı!,tıntdc ıs
rar eylemektedirıer. 

Kont Şaky, bugün Alm::ın hükuml?!i 
tarafından kendisine tahsis edilen bir 
tayyare ile Romaya gitmi§tir. 

Romadaki Macar sefarethanesi, evve!a 
nazınn muvasaiatı hakkında ademi ma. 
l<hnat beyan etmişse de, bilahare Kont 
Şakynin Romayıı geldiğini. itiraf eyle
ln~ir. 

Filhakika, l\Tacar hariciye nazırı bu 
akşam Mussoliıu ve Kont Ciano ile gö
liişınüştür. İtatynn resmi mahiell~ri bu. 
nu kat'iyen gizlcmemck•edirler. 

Bugün Arnavud.uğ: ha:-~ket ctmes1 

tnukarer buluhan İtalyan harı~i.ye nazırı 
kont Ciano, Korıt Şakynın ziyare~ı mii
llasebeti e har~ketim tehir etmi~tir. 

~focar haricıy~ naz•rının gerek M~. 
llih, gerek Roma zıyaretlerinin maksa'.lı 
hakkında henüz sarih hiçbir mahimat 
yıcvcud olmamakl-i beraber, bu ziyaret-
11rln Macarlst:uun mihver devletlerH() 
lnünasebatını daha sıklastırmak ve A!
tnanya • İtalya - l\facarist.an arasında bir 
askeri anta.smanın akti meselesile utaka. 
dar olduğu· tahmin edilmektedir. 

Roma 18 (A.A.) - Hariciye Nazırı 
Kont Ciano, bu akşam Macar Harici. 
ye Nazırı Kant Csaky'yi kabul etmiş
tir. 

Di~r taraftan öğrenıi'ldiğine göre, 
Kont CNio, Ingiltere, Amerika ve Ja. • 

ponya büyük elçi1erile bugün için al. 
m~ olduğu randevulan tehir etmiş • 
ttr. 

Bükreşte akisler 

Bükreş 18 ( A.A.) - «Röyter ajansı 
muhabirinden• : 

Hitler Csaky aras•nda yem bir gö -
rüşme vukua geleceği şayiasına bura
da hususi bir ehemmiyet atfediamek. 
tedir. Zira Rortıanyanın siyasi ve rna. 
lf rnehafilinde Macaristanın hali hazır 
rla gerek rejimi ve gerek istiklali için 
hayatı ehemmiyeti haiz bir ~arar itti
haz etmesi miltaleası serdedilmekte -
dir. 

Kont Csaky, buf1lin Uj Magyarsag 
gazetesinin bir rnUhabiriıne aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

cAlmanyada ikmetim, tamamile hu
susi bir rnahiyettıedir. Hiç kimsıe i1e 
müzakerelerde bulunmadım.> 

Bununla beraber Bükreşte Almanya 
nın Macaristanın askeri, siyasi ve ge • 
niş bir mikyasta mali bak1mdan müs -
taki1 olacak tarzda mihverin asken 
misakına iştirak etmesini arzu etmek
te olduğu söylenmektedir. 

Resmen beyan edi1d1ğine göre, böy • 
le bir mesele mevzuubahs değildir. Ma. 
carlstan Mihverin umumt sf.yasetini 
takib etmE6i için ililtimat.oma benzer 

sından: Kiukiyang ile f•nhvreı ar;ısında ce müsabakanın mevzuunu ilfm e- prensipleri Heri sürerek müdahale çarE!4 
Yantçe boyunda~ Çin topçu kuvve!!<>ri, diyoruz. Bunlar der~e ile: lerini aramaktır. BöyJece yapılan tazyik, 
Japon nakliye vapurlarını bomba,.d:man Fenalık yapanlar iyilik yapanJ,ar çok defa, karşı tarafıt: hassasiyet mer -
ederek i'ki vapuru batırmış V.? altı Vilpur. kezleri üzerinde tesir yapmakta ve binne-

.Ü(üncü Murad Pa.üh Saltan Mııhmed. 
da yangın çık~mnıştır. :aain Ahmed Paşa Sok.ullu. l\ldhmed Paıp~ tice istenilen teslimiyeti temin C'ylcmek-

EAbaza Hasan Paşa Mimar Sinan ~ tedir. Yeni Mısır Klfh/nesl 
Londra, 18 (Hususi) - Yeni Mısır ka. 

binesi bugün te§ekkül etmiştir. Başvekil 
Ali Mahir Paşa, dahiliye ve hariciye na
zırlıklarını da deruhtoı:? etrr.iştır. 

Eski kabinede:1 dört nazır, y~nisir.e iş
tirak etmektedir. 

Üç ~ncü umumi müfettiş 
Trabzon, 113 (A.A.) - Hastalığı doln-

1yısile mezunivet almış buluna!\ Üçüncü 
Umumi Mü!<?ttiş Tahsb L'zer, bu1?iin fs
tanbula hareket etmiştir. 

hiçbir fi€Y alınış değildir ve Macaris -
tan, her ne pahasına olursa olsun is -
tiklalini muhafaza etmek azm;indeclr 
ve dostlarının bu istiklAle riayet ede • 
~klerinden asla şüphe görmemekte • 
dir. 

Paris 18 (A.A.) - cJour• gazetesi 
diyor ki: 

Berlinı hillkfunetinin Macaristnnın 
miizaheretin~ elde etmeğe çok uğraş • 
tığı muhakkaktır. Almanyanın kanaa. 
tine göre, sinir harbinin bugünkü vazi 
y<?tinde Macaristanın :Mihvere iUiha .. 
kı mühim bir rol oynıyacaktır. Ancak 
Almanya hesablarında aldanıyor. Çün 
kü hiçbir şey ne Polonyanın mukave. 
met ezmini, ne de müttefüklerinin kat'i 
kararını kıramaz. Esasen Macaristanm 
A'lmanya tarafından teklif edilen oyu. 
na gideceğini gösterir bir alAmet mev 
cud değildir. 

\.. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; (~ amı l t inci sayfada) .... ::: .................................................................................................................... ... 
Sal:ahtan Salaha 

Küçük işler 
Kom~~ Bulgaristan bu yıl Orta Avrupaya meyya ve sebze satışında bl 

rinciliği alınış bulunuyor. Geçen yıl üçüncü de:-ecoo~ idi. 
Bu yaz Bulgaristanda seyahat eden bir dostum birkaç yıl evvel Bulgar . 

yada nadir bulunan çileğın bu yıl h~m bol, hem de cesamet itibarile biLUil· 
kilerin üç dört misli olduğunu söyledı. 

_Ya lezzeti! diye sordum. 

_ Bizim çilekler gibi nef1s, dedi ve ilave etti: 
- Bir çilek ü; parça yapılmadan yenemez. O kadar da bilyük. 
Hayret etmemeliyiz. Geçen yaz İtalyada buiunuyordum. Bizım Bursa 

şeftalilerinden aşı alan İtalyanlar bu emsalsiz meyvayı o hale getirmişler ki 
ikokusu bozulmadan. suyu kaçmadan her biri yarım kilo gelecek büyüklükte 
yeUştirmi.şler. Çürümemi~, çizilmemiş bir halde beşer kiloluk ıık sepetlerle 

ve bizim pan ile otuz kuruşa satıyorlar. Hayret ettim. 
Türkiye meyv:ı ve sebze memleketidir. Fakat tabiat.in en nefıs meyvaları 

Avrupaya değil, 1stanbu13 gt?lrnedtn bozuluyor. Amasy~ Gümüıhane elma
ları gittikçe dejenere oluyorlar. 'fa nrı vergisi bakımsız bırakılmıya gelmeı. 
Ağaç :;a insan gibidir. Hastalığı görülüp tedavi cdilnıezs? inkıraz bulur. Bu 
mahsullerı servet haline geti:ınek lAzımdır. Avrupada emsalı az bulunur 
bir ziraat enstitümüz var. Ziraat teşkilatımız kuvetlidir. Hükftmet bu işıere 

çok kıymet verd\ğlni bütçesine koyduğu yükselt tahsısatla anlatıyor. Bunla
:ra rağme!l Bursanın şeftalisi, Ama&yanın elması gün geçtikçe bozuluyor. 
Kıymetli b1r ihraç maddesi olmak şöyle dursun memieket içlrde bol bol har
canacsk bir gıda maddesi olmaktan kalıyor. 

Koffi§ularımt-: bizden aldıkları nşılarla bize faik vaziyete çıkarlarken bizim 
• bu tabii servetleri ihmal etmemız affedilemez. Kusuru görır.emız ve tedrıvıye 

girişmemiz lazımdır. Acı itirafların faziletkfırlığını da unutmamak gerek. 

'-2Juefıan Ca/ı id 



Şehir Meclisi dün 
toplantılarını bitirdi 

. J 

Dünkü toplantıda elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmesinin bütçe ve kadrosu kabul edildi 

İstanbul Şehir Meclisi dün Valinin re-ı asliye ceza mahkemelerirı~, 18 müddciu
ısliği altınd.ıı toplanm.ı.ştır. Geçen celse- mumilik emrint'!, 1 icra reisine, 20 tram
nin zaptı okunduktan sonra Elektrik, vay işletmesi e.m.nnt>, 1 temizlik müdür· 
Tramvay ve '.rünel işler! Umum Müdür- lüğüne, bir baroya., 5 Belediye emrine, 7 
lüğü için tki mürakıb intihab edilmiştir. Üsküdar Tramvay İşletmesine, 5 Deniz
Murak.ıblıklara üçer yilz lira ücretle Za· yollarına, 9 .Şirketi Hayriyeye, 2 HaJi~ 
hid Hançerlioğlu ile, Ekrem Top ıeçU- şirketine, 4 Devlet Demiryoliarına, 1 A
m4tir. 8710 numaralı kanunun 14 üncü nadolu ajanst-:ın, 18 yevmi Türk gazete
maddesi mucibtnce mahkeme işlerine ko- lerine {her birme ikişer), 2 iş idaresi?"~. 
laylık olmak üzere 40 ehlivukuf:.:ıı seçil- 20 İstanbul Koınutnnlığma, 1 ~mu Sa
mesine geçilm:ş, riyaset makamının maz- raylar Müdürüne, l İstanbul defterdarı. 
batası aynen kabul edilmiştL.·. na, 4 b~ühendhılere, 3 Beled!ye leva-

İstimlAk takdırt kıymet komisyonları- zım şubesine, ~ hastane başhekirr.lcrlne, 
na seçilecek aza müıakeresinJt itirazlar 8 Belediye risayeti makam! emrine ve
yapılmı.ştır. Azadan Zahid komisyona rilmiştir. 

İmar programı hakkındaki m:ızbata o. Daimi Encüme11 azasından. seçilmemesi· 
ni tek.lif etm\ş, fakat riyaset makamının 
gösterdiği namzedler aynen kabul oluıı
m\l§tur. 

Tramvaylarda para!!ır. seyahaı cdecek
lerln mi'ktarı kanunla üç yüze indıril· 

mf.§tir. Uç yQz paso ıöyle taksim edilmiş
tir: Bir Valiye, 74 Şeh!.r Meclisi azasıra, 
iki vali muavinlerin~, 1 mektubcuya, 11 
kaymakamlara, 5 villyet sıhhiye müdür
Mğüne, 8 Emniyet Müdürlüğüne, 10 F.m-

niyet Müdürlüğıi emrıne, 1 jandarma ko
mutanına, 1 nafıa müdürüne, 8 naha mil
dürlüğfil'le, l seferberlik mtHOrilne, 10 
fen işleri müdürlüğüne, l5 Belf'ldiy~ mu
hasebesine, l sıhhat mtldilrilne, 1 maarif 
müdürüne, 2 Belediye reis muavinine, i 
Belediye başhekinı1erine, 6 Fartıye, 5 
Müddelumumlltğe, 1 Ağırceza reisıne. 5 

IWBteferrlkı j 
İnhisarlar piyasaya yepyeni kolonyalar 

çıkaracak 

kunduğu esnada Vah şu izahatı vermiş· 
tir: 

c- Kazalara mütesaviyen yardım ('t
mektey:tz. T}skildarın p!Anı tamamlanm::ı
dığı için fara~ b•r rakam koyduk. 

Eminönü ile Unkapan· araSJna üç mıl· 
yon lira ayırdı!:. Burada yapılacak işlE'ı 

dokuz milyon liralıktır. Bu iı peyderpey 
yapılaca'ktır. 

Belediyenin ba·.ıCayada 12 milyon lirası 
vardır. Bunla::-ı tahsil için muvakkat biı 
kadro yaptık. Altı mHyonunu tahsil ede
bilirsek epeyce iş başarırız. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tilnel 
İşletmesinin bütçe ve k;ıdorsu k3bul e
dildi'kten sonra Vah ~eclhi şu sözlerle 
kapa-mışbr: 

- Çok kısa zamanda çok işler gl5rül
dü. Hepinize bilhassa te~ekkür ed~rim.> 

Deniz işleri: 

Liman amelesinin vaziyeti tetkik 
ediliyor 

İnhfsarlar İdaresi, hergi1n halkın 
kolonya ~ir alkollü kokulara karşı 
rağbeti, art~:ıı gözönünde tutarak 

Dün Limanlar Umum Müdürlüğün
de, Umum Müdür Raufi Manyasın baş 
kanlığında şef ve enspektörledn işti. 

tıcuz o1arak ve cehde taşınmak O.zere rakille btr top1antı yapılmış, limarun 
piyasaya yeni tip zarif kolonyalar çı • umum! vaziyeti ve bilhassa son ıa • 
karmağa karar vermiştir. manfarda uzun dedikodulara yol açan 

Takas ffrketi yeni dairesine taşındı amele iş1erl üre.rinoo görüşübnthş, 

Muvakkaten Ziraat Bankası binasın bunlann katı bir şekilde halledilmesi 
da çalışmakta olan Takas Limited Şir- için alınacak tedbirler tesbit edilmiş.. 

keti bugünden itibaren İş hanındaki tir. 
dairesine nakletmiştir. Ş1rket faa11ve. Bugünden itibaren bir enspektör li-

tine bu d d d kt1 Şi k~ t mandaki bilfunum arne'lenln vaziyeti. 
ra a evam e ece r. ır e 

L. j bJ ....11 k tl 1 i 70 f ni t.etkik etmeğe başlayacak ve tetkik-
enlA::°rşan a rneırne e er ç n , n. 
giltere için 77, Belçika 72, Holanda ler sonunda hazırlanacak raporla 1 • 

70, İsveç için 70 kuruştan takas primi cab eden ıslahata geçilecektir. 

satıcısıdır. 
n_1 __ k·s.ı _ 1 ____ -ıı '-1..-' Bir amele vapurdan demir çı.kanrkeo 
.DUAll uy 8Vıı;ı.uan..o.uı UllUSllUlilUUl:l&n J dı yara an 
Bakırköy Halkev.i spor şubesi avcı. 

lar kolu, 20 Ağustos Paur g(lnü saat Şamandı.ıraya ba~ İng-Uliz lbayraıtın 
. . Bosmuyo vapurundan demir çıkarmak 

9 da Vellefendı gazın<>sUnda bu yılın ta olan tahliye amelesinden Zeyne})ı 
ava başlamak gününün atış mfisaba • bir demirin düşmesile vücudünün muh 
kalan ve av eğlenoefierll& kutlulıya • telif yerlerinden yaralanmış ve teda. 
caktı.r. vi altına alınmıştır. 

f MunaklAt Vekili tetkiklerine devam ediyor 

Manakaldt Vcklli liman m« essuatında Utkik.le1' una..nnda 
ıMtınalcalA-t VekftimtR Ali Çeıtinkaya u.ınumt ~ etrafında a.J.Akadarlar-: 

dün dt Umanda.ki. tetldlleriııe devam et- dan 1za.ha.ı alnuftı.r. 
mi§, limlm rlyasetine şelmt,, Oftda umn Ali Çet:tnkayanın bugün. de tetkilrlerl
blr müddet kalarak, Utanbul llınanımn ne devam etmeli beklenmektedir. 
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Bugun merasimle 
adalara su verilecek 

Pazarlıksız satış kanunu 
en müsmir bir surette 

tatbik edilecek 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi LO.tf: 

Kırdar Adalan ıuya kavu~turmuı bulun
maktadır. Bu münasebetle bugün Adada 
Maden tarafındı.ı kumsal mevkiinde ıu 

terfi istasyonunda bir merasun yapılr.

caktır. Merasunde Dahiliye VekJli Fa~k 
Öztrak, Vali LQtfi Kırdar ve daveilill.'r 
bulunacaklardır. 

Ticaret Vekili takas işleri, iç ve dış ticaretimiz 
bira fiatleri ve ticaret sarayı hakkında 

mühim beyanatta bulundu 

Vekil lzmir fuarmı açmak Uzere lzmire gidiyor 

Kadeş vapuru bu hafta 
geliyor 

Mersin tipi vapurlarımızdnn Kadeo va
purunun inşaatı bitmiş, yola çıkartılmış
tır. Vapurdan dün alınan bir telsizle Ce
beliltta-nk boğazından geçmekte olduğu 
bil diri imiştir. 
Kadeş altı güne kadar limanımıza gel

miş bulunacaktır. Bundan evvel de yaz
dığımız gibi Kade;J, gerek Etrüsk gerekse 
dj,ğer bazı vapurlarda görüıen ndksan
lar gözönünde tutu~arak yapıldığı için, 
mükemmel olduğuna şüphe edilmemek
tedir. 

Maamafih vapur geldikten sonra Tır
handa olduğu gibi mü~ehassır: bir heyet 
tarafından tecrübeleri yapıldıktan ıonra, 
set.erlere konuıacaktı~. 

(Bcıttcırafı 1 inci sayfada) 
vaziycli, ihracat hareketleri, kooperatif
ler, teşkilAtlandırmct işleri ve vakit bu
lursam üzüm ve incir istihsal mıntakala
nnda ı:rllı-atle tetkikatta bulunarak döne
ceğim. 

Tetkikler 
!Dün, Mıntaka Ticaret Müdürlüğünde 

bir müddet meşgu: oldum. Kadrosuna 
Vekaletin bütün teşkilatını alan ve yeni 
bünyesi itibarile genı~ bir mahi_yet iktisab 
eden Mmtak.a Ticaret MüdurlüğünUn bü
tün hareketlerini ve ihtiyaçlarını, Mın
taka Ticaret Müdürü He birlikte gözden 
geçirdik ve bazı kararlar aldık. 

Öğleden iOnra, muvakkat bürolarını 
İstanbul Ziraat Bankasında kuran ve ka
rarnameye müsteniden üç büyük milli 
ba.nkammn iştirak.ile teşkil olunduğunu 

evvelce yazdiğınız cTakas Limited Şir
keti:. nde uzun müddet meşgul oldum. 
Fikir teatisi yaptık. Bugün de gene Mın
taka Ticaret Müdürfüğtlnde meşgul ol
duk. Ticaret Odasınd:t muhtelif mevzu-
lar etrafında arkaiiaflarırı mütaleaları ü

Basin BitJiği İstanbu) mmtakasına zerin<le müzakereler yaptık. DilAhare 
aza kaydedileceklerln nazarı dikkatine zahire borsasında borsanın işleme tarzı 

B:uıın Birliği İstanbul mıntakası idare 

Basın Birliğinin tebliği 

heyeti relsUğlnden: Basın Birliği kanunu _ etrafmda alAkadarlat'dan maliimat aı. 
nun b1r1nc1 maddesi muctbtnoc Blrlt~ teş - dım. 
kll eden azadan İstanbul V11Ayeti dahllinde Ticaret 8811lyt 

bulunanların azalığa milracantıert için ko- B"lm- b · li · İstanbulds. 
nan ft gazetelerle Ul'm edilmiş olan b1r ay- ı: unase e soy yeyım: 
Iık müddet !ıl Ağustos 1939 tarihinde n1ha- bir ticaret sarayı inşas~ hakkındaki ta
yet bulmaktadır. ıavvurlan, 'l'icaret Odasınır:. elinde esa-

Kanunun ikinci maddesi mucibince azn sen mevcud nakd.i imkanlara ve bu im
yaz:ılması mec.burl olanlar utm edllen mQd- kAnların temin edeceği kredi vesaitıne de 
det içinde müracaat etmemiş bulunurlarsa 
bunlar me.oılekte çalışmaktan menolunacak, dayanarak sll.ratle tahakkuk ettirmek ve 
memnuiyet hllA.tına hareketle çalışan ve- Eminönü meydanını süsliyecek ıekilde 
ya çahftıranlar hakkında (25) liraya tadar arsa tefriki için, 'l'icaret Odasının İstan
para cezaaına hilkmedUooek, tekerrtırtınde bul Belediyesi nezdlnde süratle teşebhü-
bu ceza iki kat alınacaktır. satta bulunmak suretile filiyata eeçll-
Basın mensublarına tekrar arzeder1m. . k d"k 

mesıne arar ver ı • 
Tnkas işleri 

- Takas muameleleri ve tedbirleri 

Tramvaydan düşen bir çocuğun kolu hakkında neler düşilnül:iyor? 
Jonldı - Takas J .. td. Şirk.ett, hem yeni al-

Pollal•: 

makta olduğumuz tedbirlerin tatbikatını 
Galatada Mandıra sdkağında otu - süıratle ifa etmek, hem çok mühim o1an 

ran 14 yaşında Ali, Fındrklıda trarn • bu mevzu Uzerindc timdiye kadar müte
vaydan dÜflllÜ.Ş ve sağ kolu kırılını.ştır. ferrlk ve bllflboŞ bir tarzda cereyan eden 
Yaralı çocuk Beyoğlu hastanesine kal • .muameleleri tanzim ihtiyacından do~-
dınlmı.ştır. muştur. 

İki ~haz yakalandı Aldığım malO.mata nazaran, Taka! Li-
Dün Süı.eyınan ve Esad adında iki ?llted Şirketinin te~ekkülil, ithalAtçılan

kurnarbaz, Zeyrek caddesinde Mus _ mızı memnun ettiği gibi, husust takas yo
tafanın kahvesinde kumar oynarlar • We kapatılmak üzere bankalar tarafın
ke.n alAkadar memurlarca suçnsttt ya. dan açılan akreditifleri daha enıniyetle 
kalanmıklar ve adliye~ teslim edil • kapatmak imkAnını temJn ettiği için mil· 
mişlerdJr. ll ~ ecnebi bankalar tarafından. da iyi 
................................ ••••••••• ········-··· .. •••••• karfl.lanıııı.şıtr. 

BECKY DECALO ~ 
K/NO ALFANDAR/ 

nişanlandılar 

l.tanbul, Ağoatoı 1939 

İhracatçılar ile taka.s komisyonculan, 
fiı'ketin faaliyete başladığı ilk iki i:iç gün 
zarfında vaziyeti tereddüdle karı~lamış
larsa da, firketln geçen hafta soınunda tıı
ku prbn nisbetlerinl tesbit etmesi üze-

._ _____________ --J rlne, faaliyet tarzı, gerek İstanbul ve ge-

m İzmir ihracatç.ılan tarafından mern
~H·e·r·gtln--b·lr·az·d·a·h·a·k·u·vv·e·tl·e·n·en-•. •. .. nuniy~e kartılanmlftlr. Takas Limited 

Her an tekamnınn ıon ıcadlaı1le ŞirRtfn1n ilk te.sbit ettitt fiatlar, faalive-
bezenen te başladığı g'Jnkü ffatlardan ikl HA bet 

puva.n daha dtlşük olmuştur. Gerek aJı-

L A
A L E nan umum! tedbirlerin neticeai vı gerek 

§frketln muntazam ıntıdahale ve tesirle
rile, prlınlenn yavaş yavaş dUıerek nor-
mal seyrini ve .sevtyuini alacalma kana
atimiz vardır. 

ganize edilme:ıine muvaffakiye: hasıl ol· 
m~tur. 

Tadiiat 
Ticari mübadelelcrimizde, anla§mamı21 

olan ve olmıyan memleketlerle cari cta· 
kas» usulünün ehemmiyetini evvelce te. 
barüz ettirnıışt;m. Tacirlerimizin, dün 
olduğu gibi bugü.1 de serbest takns mua~ 
melelerile uğ!'aşan kimselerin ve Takııs 
Limitedin koıayca çalışabilmelerini te .. 
minen, takas ır.uamelelerini tanzim eden 
ve talimatnamelerdek! hilkümler dolaY1-
sile tatbikat zorlukiarını mucib olan biıı 
takım teknik cihetler üzerinde de ehem
miyetle tevakkuf ettik ve bunları tadil 
eden tedbirleri süratle aldık. Bu tadilat 
metinleri dündenberi nrnkadarlımn elin .. 
de bulunmaktadır. 

Teknik kolaylıklar 
- Bu teknik kolaylıklaı· ne gibi şey. 

lerdir? 
- 2/8099 sayılı kararnameniıı tatbi· 

kine dair olan talimatnamenin (2) c1 
maddesinde mevzuubahs ihraç malının 

değiştirilmesindeki zorluk, yeni taJiıAtla 
önlenmiştir:. Bu suretl~, talebnamed~ ot· 
dayeten gösterilen ihraç malının kısmeıı 
ihracı halinrle dahi, mütebak" kısmının 
filt ihraç muamelesine başlanılmasından 
evvel değiştirilebilmesi temin ec!:.lmişUr. 

Kezalik, talebnamede, bidayette ma
lfun olduğu takditdc gösterilen firma ·ıe· 
ya firmalarm bir daha değiştirilemiyece. 
ği hakkındaki fazi.a takyidka: hüküm, 
bundan böyıe alakadarların müracaati ü
zerine takas iı::!tkik heyetlerince veya 
Cümhuriyct Merkez Bankasınca dcği~ti. 
rilmesine im.kan verilmek suretile souple 
bir mahiyet almıştır. 

Ayni mahiyett.e, talebnamı? verıldiğl 

zaman, malum olmyıan !irmalnrın bilA· 
hare isminin tayıninden sonra, herhangi 
bir ihtiyaç hahnde dahi değiştirilme.mest 
vaziyeti zorluğu da, yeni tadil ile iza'e 
edilmiştir. Tatbikatla uğraşanların ver
dikleri izahat ile de tceyyüd ettiği veç
hile, bu da muamelilt için pek büyük blr 
'kolaylık temin etmiştir. 

Piyasada ferahlık 
Diğer müh :m bir noktada, bir sene 

zarfında tekemmül ve intaç ettirilrnemfg 
bulunan takas muamelelerinin, tasfiye 
edilebilmelerini temin için 940 senesi bi· 
dayetine kadar bir zaman tayin edilmiş 
olmasıdır. Aldığım intıbaa nazaran, bu 
tedbir piyasada büyük bir ferahlık temin 
etmiştir. 

Nakid veya teminat 

Yeni Sezon hazırlıklanna 
başladı. 

Takas yolile mübadclatuı maruz kal
dığı mtişkilllel" arasında, tetkiklerimlz 
esnasında muttali olduğumuz diğer bfr 
nokta da, Jhraçta'l evvel ithalatta, ıthal 
~yası üzerindı:!n ağır bir tazyik yapan 
na'kid veya teminat mektubu vaziyetidir. 
Kısaca bunu şu şekilde ızah edeyim: Bu 
kabil ithalatta, ithal eşyasının çıkarıla

bilmesi için bHfarz 100 liralık bir malın 
vesafiltini, muamele yaptığı bankadan ala
bilmek için, ithalatçı, bu 100 lirayı bu 
bankaya yatırmakta, buna ilaveten de 
ayni kıymette blr parayı nakid ve tem!
nat ~klinde Merkez Bankasına yatır

maktadır. İhracatın tevsikine kadar bu 
külfet ithalatçının üzerindedir. Buna blr 
de takas primi ilave olunursa (gümrüli 
ve.sair masraflar hariç) ithal eşyası Uze-

Muvaffakiyetler rine çö1cen mükellefiyetin derecesi an. 

EOI! TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

T8 arkadafları 
O. alqam 

S.ylerb.yı lıbla tlyatronada 
Kızılay meıılaetlae 

SÜNNET DOAONO 
Saz • Hokbbaı - 'Y•ry•te • temıU 

Raşid Rıza - ErtuOrul Sadi Tek 
Tepebqı bab991illda 

Bu gece 

SAÇLARINDAN 
UTAN 

Vod'Yil 4 perde 
Y A2AN ı Mabmııd v-ı 

Yeni bit' tevek.kili olan Takas Ltıntted ,!aşılır. 
Şil'keti çok aüratle vticude getlrllmi§tir. Bir kararname mevzuu olan bu rnese
Şirketfn dofuşundan ancak bir hafta on le üzerinde ehemmtyetlt? tevakkuf et
glln gfb.i kıaa bir zaman geçtilf halde mekteyiz ve lazım gelen tedbfrleri de a. 
yaptığım tetklktere ıOr~, Iıin çok girift lacağız. 
w ağıır olma.sına ralmen, bu !Jlerine or. (Devamı 5 inci sayJcıda) 

Bu Akşam Suadiye Plajında 

Bayan Safiye 
ile beı kiıilik maruf ıimalardan müte~ekkil ıaz heyeti 

Ayrıca zengin varyeteler. Duhuliye yoktur. 
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Adana halkı bir türlü 
içecek su bulamıyor 

Bigada hayvan hastahğı 
yeniden başgösterdi 

Pazarllksız satış kanunu en müsmir 
. bir surette tatbik edilecek 

Biga, (Hususi) Aylardanberi 
buradaki çatal tırnaklı hayvan -
!arda mevcud olan ve tedavisine 
gayret edile:ı şap hastalığı bugünlerd(\ 
biraz azalnuşken bazı köylerde bu has 
talık yeniden belirmif ve hükmünü icra
ya başlaml§tır. 

Ticaret Vekili takas işleri, iç ve dış ticaretimiz. 
bira fiatları ve ticaret sarayı hakkında 

mühim beyanatta bulundu 

Orta halli kimseler yüz kuruş verip birer damacana 
memba suyu alabiliyorlar, fakir halk ise 

kireçli kuyu suyu icivor 

Bu yüzden şehir panayırı kurulamadı
ğı gibi birkaç aydır hayvar. pazarı dahi 
olamamakta ve bu hal halkın nakliyat ış
lerine bir hayli sekte iras etmekte:iir. 
Şehre ıhastalıklı öküzler sokulmadığı için, 
köylü - az çok - satacağı hububatı keneli 
arabasile götürememekte, satacağı kar
puzu iskeleye kamyon veya beygir ara
basile nakletmek külfet v~ masrafına kat
lanmaktaqır. 

lzmir tramvay şirketi ile işçileri 
arasındaki ihtilAf halledildi 
İzmir (Hususi) -Tramvay Şirketile 

işçileri arasındaki ihtilafı tetkik e -
Adannda"t güzel bir görü.nilş den ve Vali muavini.mn başkanlığın -, 

Adana (Hususi) - Adananın şehir su-ı Tetkik ve tahkik neticesi, bulunan for- da bulunan hakem kurulu bu ihtilafı 
yu tesisatı, bu tesisatı yapan ıirketle be- müle göre, yerli buğdayların Mersin, halletmiş ve kararını vermiştir. Yalnız 
lediye arasındll hasıl olan ihtilaf dolayı - Tarsus, Adana, Ceyhan gibi kalabalık şe- işçilerin geç~ zamana aid fazla me-
sile geri kaldı. birlerde sarfedilmesi lAzundır. sai talebleri, hakem kurulunun sala -

Halk, şehir suyunun bir an evvel te- Bu formülü ilk olarak Adana beledi - hiyeti haricinde görülmüş ve işçilerin 
nıin edilmesini gözlemektedir. yesi tatbik edecektir. bu haklarını isterlerse bunu mahke • 

Orta halli halk damacanası 100 kuru- 181 genç doktorumuz Adanaya gidiyor me yolile • aramaları lazım geleceği 
ıa olan memba suyu kullanmakta, vakti Adana (Hususi) _ Aldığımız malu - kararlaştırılmıştır. 
olmıyanlar da kireçlı suların~ içmek~edir: mata göre iehrimiz sıtma enstitüsünde ---------

Adanadaki üç memba suyu sahıblerı kurs görm~k üzere lstanbuldan 4 EylOl- Bir tarih profesörü Ad . nada 
bir ~irket vücude getirdiler ve bu suretle de şehrimize 181 yeni doktorumuzdan tetkikler yapıyor 
eskiden 70 ve hattfı 60 kuruş!!. kadar sa - müteşekkil büyük bir kafile gelecektir. Adana (Hususii - Macar tarih p~ofo. 
tılan memba sularını:ı damacanasını 100 - d • c T ,.,, Genç doktorlarımızın 91 i sivil, 90 ı sorlerin en Alim an ag:ın macarıstan-
ku.ruştan satmağa başladılar. dan Adanaya gelmiş ve tarihi eserler 

Halk bu vaziyetten çok müı::tekidir. askeri Tıbbiyedendir. · " -'-: ku b" b k üzerinde tetkiklere başlamıştır. 
Belediyenin, memba suyu fiatlarım Sıtma enstitüsilndw rs ır uçu • Prof. Alim Can Tagan üç ay kadar böl-

t~bit etmesi pek zaruri bir mevzu ha _ ay devam edecektir. Kursu müteakib 
k gemiı:ıde kalacak ve mıntakayı tamamen 

linde bulunuyor. doktorlar vazifelerino tayin edilece ler- gezecektir. 
Çukurova buğdayının istihlak çareleri dir. Profesör ayni zamand.ı Türk - M:ıcar 

düşilnülüyor Adana Halkevi ~zalar~ kö~ gezileri ırk münasebetleri iistünde ehemmiyetle 
Adana (Hususi) - Çukurovanm yerll Adana (Hususı) - Bır temsil vermek etüdler yapmaktadır. 

buğdaylarının, diğe: bölgelerimiz buj - ü~re İn~irlik köyün.~ gi~~n Ada~.a H~lk
dayları gibi uvaçta olmaması yüzünden evı temsıl kolu bugun koyden donmuş -
çiftçilerimizin zarar görmekte oldukları tür. 

Konya meb'usu Osman ŞPvki 
Karaman~a 

(Baştarafı ı 4 üncü sayfada) 
Ticari mübadele 

- Mübadeleleri koıaylaştıracak ba~ka 
ne gibi tedbirler düşünülüyor? 

- Umumiyetle, tıcari münasebetleri
mizi kolaylıkla ve geniş bir s'.lrette ya
pılabilecek bir şekilde tanzim etmek, he
defimizdir. Kolay olmıyan ve zaman ;s
tiyen bu büyük mevzua her cepheden 
gir.mi§ bulunuyoruz. Ticari polit•kamız 

tari•k.ile, anıaşma1ar kanalından, bu hu
susta ~aslı teşebbüslere giriştik ve g;
rişmekteyiz. Baztiarının neticeleri alın

mak üzeredir. Diğerlerini de metodla ta. 
kib ediyoruz. 

Ayrıca anlaşmamız olmıynn memleket
lerle, kompansa3yoıı dediğ!miz, takasa is
tinad eden muamelat hacmini arttıracak. 
ve mübadeleleri kolayıaş+ırmağa çok ya
rayacak olan mühim biri<:ı~ tedbirim~z 

pek yakında aiınmı\i bı.ı ur.aca~ ve piyasa 
bundan haberdar ediiecektir. Bu c.ü.."llle
den olarak ayni m!ih!yett~ aldığımız bir 
tedbir yarın alakadariarın ıttılaına arze
dilecektir. 

Mısırla ticaretimiz 
Mı.sırla aramı?:dnki ticar: mübadelele-

rin inhitata gitmesi ehemmıyetle nazarı 
di'kkati.mizi :=elbetti. Ankarayn gelen İs
'kenderiye ticaret ataş-emjzin de yaptığl 
etüdleri gözden geçirdık. Mısıra eskiden 
geniş mikyasla ihraç edı!en ve bugün ta
mamen durmuş bir halde bulunan mem
leketimiz mallarınrn ihracını tahrik ede
cek acil teJbirıer aldık. 2/8273 sayılı ka
rarnameye istinaden yapıısn ikınc: ılô.r.
da zikri geçen v<? fakat pek mahdud olan 
mallarımız arcısma: 

ötedenberi iddla edilmekte ıdl. Gençler, Kanun adamı ve Tavsiye mek 
Binaenaleyh bu buğdayların istihllld tubu adlı iki temsil vermişlerdir. Bu 

Fındık, an!ep fıstığı, kuru üzüm, mııh
lep ve maden suları ilave olunduğu gibi 
börülce, nohud, fasulya, bilumum kuru 
sebzeler, anason, kimyon. palamu~ h'.ila
sası, mazı, ı.umak, çam fıstığı, kereste 
(travers dahil değil) kum inen·, ceviz ve 
içi, salep, badenı ve içi, çam fıstığı ilave 
edilmiştir. 

Karaman (Hususi) - Tetkikatta bu · İç fiatlamnızırı Mısır alıcı fiatlarına 
lunmak üzere gelen ve Parti binasında 

~areleri düşünülmektedir. temsiller açık havada yapılmşı ve bu mu-
Bu hususta Adana beiediyesi, Mersin, hitteki binlerce köylü temsili seyretmif

rarsus, Ceyhan belediye reislerini Ada - !erdir. 
naya bir toplantıya davet etmiştir. Bu Adana Halk.evi, köy temsillerine de -
davete belediye reisleri muvafakat ceva- vam edecektir. Yaz boyunca Adananın 
~ı vermişlerdir. büyük .köyleri gezi!ecektir. 

Manisa Çobanisa köyU mektebi açıldı ) 

. . . . , intibakını ~em•n edecek ve Mıs:ra satış 
mısafır edılım~ olan Konya mebusu dok- imk~- ·· d . 1 b d . _ . wıını vuc•.t e ge•:rece t o :rn u te . 
~r. o1sma~ Şevkı Uludagı _kaymaKam ve- bil'imizden ÇOK müsbet netıceler bcklr
kilı brahım Aykun, Part1 başkam Ah - .mekteyiz. 
med Şen. bele<lly.! reisi Ziya Göncü, . 
Halkevi başkanı Bayan Pevz:ye Gürkan Sunye ve Fi.listinlc mübadele 
· t tn · 1 d ·· · işleri zıyare e uş er ve uzun uza ıya goruş -
müşlerdir. Dr., Halkevi salonunda sa.ıt ı t Atiyen rniibadclelcrımitd.! mühim bir 
den itibaren hal~la temas ederek halkın mevki alaca:t olar. SurıyE.: ve Filistinle 

dileklerini, derdle:rıni, şikayetlerini din
lemiş, muhtelif mevzuıar ÜZPrindc uzun 
görüşmeler yapm1ş vi! lüzumlu nollnr al
mıştır. Dileklerın başta geleni su ve kiıl
tür işleridir. 

Adanada bir garsona elel<trik 
~arııh 

mübadelelerimızi genise!tme~ gayesile 
mahallinde etü<l yapmak üzere h<.len An
karada bulunan Isı{enderiy~ ticaret ata
şesi bu marş~leri tetkıke m~mur edil· 
miştir. 

Ayni zamanda diğer bir takım mem
leketlere ihracatımızı kol:ıylaştıracak ve 
ithal imkanl:lnmızı arttıracak tcdbil'leri 
tekcrrunül etm•ş bir şekilae ve kısa bir 

zam.anda piyasanın ıttılaına vazetmeğe 

çalışacağız. 

Pamrlıksız satış 

- İç ticaret~ taalluk eden işlerle de 
iştigalimiz, İstanbuldaki çalışmalarm.z 
arasında mevki almaktadır. Biraz maiü
mat lutfeder misin•z? 

- Bazı gazeetlerde pazarnksız satı~ 
kanununun ilga edileceği yolunda haber
ler intişar :ıtmiş ve bu haberlerin tP.Sıri 

altında tücc:ır ve esnafı kanun hükümle· 
rine riayette gevşekliğe sevkeden bır ha
leti ruhiyenin has1t olmağa başladığı na
zarı dikkatimizi celbeylemiştir. 

Evvelce söyleme.:>: fırsatını bulduğum 
gibi, pazarlık~ız satış kanunu tatbikat~ 
daima müşahede Vı? tetktk mevzuu ol· 
maktadır. 

Bununla beraber, bu tetkikler, r.ıezkur 
kanunun en mü5m•!" bir surette tatbiki 
imkanlarını bulmaya matuftur. Tatbik.a. 
tı gev§etmek içın hiçb!r sebeb mevcud 
değildir. Esasen mer'iyetini muhafaza et
tiği müddetçe, bu kanunun ayni ciddiy~ 
ve ittirad ile tatbikinden tabii bır vey ye 
tur. Binaenaleyh kanunun tatbikin'.3e, 
dare organları tarafından herhangi bt 
gevşeklik veya müsamaha gösterilecek 
değildir. Bu noktayı tüccar ve esnafımı· 
zın böylece bilmeleri lüzumludur. 

Zabıt varakaları süratle intaç 
edilecek 

Dün ziyaretine gittiğ:m İstanbul Va
lisi Lutfi Kıdaria da bu mevzu -trafın
da görüştüm. Temas ettiği.mız noktalar
dan biri de tutulan zabıt varakalanmn 
sür:atle muameıey~ konması ve fntacı me
selesidir. Cezai hükümlerin müessiriyeti 
bakımından bu nok~anın ehemmiyeti ma
himdur. 

İstanbul ValLSı LUtfi Kırdar, bu hu
susta icab Pden tedbirleri almış bulun
maktadır. Bu işe memur ettiğimiz İstan
bul Mıntaka. Ticaret Müdürlüğü teşkiia
tı, Belediye teşkUiıtile sıkı bır irtibat te· 
sis ederek mesaide bulunacaktır. 

Bira fia tlan 
- Hükumet bira fiatlarında, yarım Jit. 

relik şişeyi 30 kuruştan 16 kuruşa indir
mek suretile o/., 49 n:sbetinci~ bir tenzi. 
ıat yaptı. Bu kararın tatbikatında bira. 
hanelerdeki fiatların da ayni nisbette :n
dirilme'.i. liızım gelirken bu cihete gidil
memiş sadece ucuzlama derecesinde fmt
larda tenzilat yapılmı~ttr. Efkarı umu
miye bu tatbikatı yanlı; görmektedir, ne 
dersiniz? 

- Benim de nazarı dikkatim: celbetti. 
Kanaatimce hükfımetın yaptığı tenzılat 
nisbetinde birahanelerın de tenzili! yap
maları Iazım gelir. Bunu:ı hilafına bir 
.kar.ar olacağını tahmin etmemekteyim. 
Varsa tabiatile ve süratle tashih edilmek 
iktıza eyler • 

Adana (Hususi) - Bugün Adanada fe
ci bir kaza oldu. Şevket adında bir ada
mın lokantasında garsonluk yapan Ali 

1 
oğlu Mustafa bir Jfımbanın ampulünü de
ğiştirirken elektrik cereyanına kapılmış
! tır. Cereyan, Must~·ayı fena halde sars-
mıştır. Kazaya uğrıyan Mustafa tedavi 
altına alınmıştır. 

Musso_i- inin hazırladığı 
sulh plinı tamamlanmış! 

Manisa (Hususi) - Çobanisa köyünde 
o1tumağa karşı büyük bir allka mevcud
t.J:r. Bu yüzden köyde köylünün allka ve 
>'ardımı ile bir köy okulu yapılmıştır. 

Uç bin küsur liraya çıkan bu mekte -
bin iki bin küsur lirası köylüler tarafın-

Pazar 

dan verilmiştir. Mektebin açılıp Edirne 
meb'usu ve Burdur bölgesi parti müfetti
şi Osman Şahinin iftirakile yapıl

mıştır. 

Resim açıllf töreninde bulunanları 

gösteriyor. 

lzmit sıhhat mUdUr'ligU 
İzmit (Hususi) - İzmit sıhhat müdü

rli Dr. Necmettin Elazığ sıhhat mü:iür
lüğüne terfiarı tayın olunnıuıtur. Vila -
yetıte çok sevilen Dr. Necmettinin bura -
dan ayrılışı teessür uyandırmıştır. Yerine 
Sivas sıhhat müdürü Dr. Şerif tayin e -
dilmiştir. 

Ola Hasan Bey Oivor ki: 

o .. __.. __ 
- Adamı görsen 

8ey, sevinç içina<.' •• 
Hasan ... bira fiatlan ucuzladı dı· 

ye .•• 
•.. Nerede ise ~ıldmıcak ... Hasan Bey - İçki tarifes~

ni değıştırmemiş bir gazino 
sah\binden mi bahsediyorsun 
azizim?. 

(Baş tarafı 2 nci sayfada) 
O, hülfısas•nı yaptığım bu fıkrı izah 

ederken öyle hır dil kuılanıyor. öyle şey
ler söylüyor ki, ben derhaı :Nazi teşkiia· 
tının bu ye.:ıi v·yaoah politikacıya neler 
söylemiş olduğunu tam bir vuzuh ıle gö
rüyorum. O, kim bilir, teşkiıatın hangı 

merltezinden ne suretle teminat aimıştır: 
Sulh teminatı. O teminata istinadendir 
10, çok şey hilen ve hatta her şeye vakıf 
bir siyaset adamı tavrilt? Macar dostuna 
tavsiyelerde bulunuyor. 

Nazizm ve faşizm, mutlak.ı etraflarına, 
mensublarına bu teminatı vermeğe mec
burdurlar. Çünkü, halk, harb:, ancak hiç 
bir suretle içtinab ımkam olmıyan bir 
zaruret halinde kabul edecektir. Bunu 
henkes biliyor. 

* Gerek Almanya, gerek İtalya, ıimdi 
tamamen anlamış bu.unuyorlar ki sulh 
çüluk sil!hını k.AmHeıı rakibleırinin el -
lertne terketmiş olmakla büyük bir hata 
iflern.işlerd.ir. Bu sillıhı, hıç olmazsa mü -
savi kudrette kendilerınin de kullanma -
ları lAzımdı. Zannedersem, Mussolıninın 

hazırladığından bahsedilen sulh pianı, 
daha ziyade hu maksadla tertib edilmıı 
bir şey olacaktır. Bu ihbarla, ona csulh
çuluk fikri .. etrafında Milıverın yaptığı 

bir mukabil taarruz olarak bakmak ka -
bıldir. Hakikatte, mil.ct!er arasında bt!
günkü eınniyetsizltk. hük:.im sürdüğü 

müddet~, dünya işlerlnm her hangi bir 
sulh planile düzelWebileceğınc kanı o • 
!anlardan değilim. Her sulh sözü, her 

harb tehdidi gib!, dönüp dolaşıp muay -
yen bir hedefe varmak için muayyen bir 
siyasetin kullanmayı münasib gôrdüğü 

bir silahtan başka bır şey değildir. Sağ
lam sinirli ve gcnış şuurlu mil!etler, ne 
harb tehdidlerine pabuç bırakacaklar, nf' 
de sulh iddialarına - veyahud planlarına . 

karşı gaflet göstereceklerdır. Dünyanın 

ve hayatın yalnız mücadelcaen ibaret ol· 
duğunu, herkesle bernber biz de iyi bil 

meğe mecburuz: Harbde mücadele, sulh· 
te mücadele. Hem manen mücadele, hem 
de maddeten mücadele ••. 
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ŞI ·ı"m,diaelder• ı K•l'fllll1d• 1 b d i ~ 
vapura enze Eıd .. ..1 .. k · e oru muş şı Okuma yazma bilmiyeo 

adliye mutemedi 
N asraddin Hoca, kl.1.ŞUll nasil J göster~er. Deniz İdaremizin ileri ge.. bir c ~ pka . 

birşey olduğunu bilirdi. Gör- lenleri sordu~ • y"ili 

ijüğü her kuşun gagası kısa, bacaklan - Bu n~r · 
· G- ün b' . de H b' 1 ' - Model. kısa idi. un ınn oca ır ey • ' '-.2 1- '--·kt l . b vardı - aı.uu.eur Ud 1 ar, gıerçı acası , 

rek görmüştü. Gagası uzundu, bacak • sku rd b' 1.....-u ru va ı amma gene 1!' teY• ~ 
bn uzundu.. Hoca &0rmu§tu: ed'l 

B edi , zetern ı er. - ı: r k! r. Bir kere daha 90rdular: 
- Y e - Model, dediniz amma, model ne-
Hoca, leyleğe bakınmıştı.. uerçı xa- mene bir nesnedir? 

nadlı idi, ~rçi uçuyordu amma gene _Vapur modeli. 
bir şeye benzemiyordu, Güldüler: 

Bir kere daha sormilFu: - Böyle vapur mu ohır! 
- Leylek dediniz amma, leylek ne- Modeli aldılar. Bir yerine bir gft • 

mene bir nesnedir? verte, bi.r yerine bir salon, bir yerine 
- Leylek kuştur. bir kazan ilav~ ettiler. . 
Nasraddin Hoca gübnüştü: - İşte, dedıler, şimdi vapura ben • 
- Böyle kuş mu olur? zedi. 

* Leyleği yakalamıştıı; gagasım1o ba .. 
laklanm kesmişti: 

- İşte, demişti, şimdi kuşa benze • 
dl. 

Hariçte yaptırdığımız gemi1erimizin 
hikayeleri de bu hikAyeye çok ben • 

ınus gazetesi başmuharriri Falih 
RıfkL Atay, eVV1e1k:i g'ünkü yazıısında 
bu meseleden şöyle bahsediyor: 

cDenizyollar1 için Almanyaya ıs • 
marladığımız bazı gemilerin müvaze -
neleri pek yerinde olmadığını gazete-

zer: ]erde okuyoruz. GE'Oe bu havadislere 
Sık sık ismi değişen Deniz İdaremi- göre bu müvazene bozukluğunun se -

zin ileri gelenleri; limanlarını~ ya - bebi, fen veya idare adamlarımızın ba
kın sahil iskelelerimiz arasında işli • zı tadil ve ilave zorlamalarında bu -
yen vapurlan görmüşlerdi. Güvertele- }unmuş olmalarıdır. 
ri nasıldır, salonları nasıldır, makine Fakat bu sene1erdenberi işlediğimiz 
daire!leri .nasıldJT, ka7.anlan nası;ldır bir hadisenin tekerrür etmiş olmasın
bilirlerdi. Günün birinde yeni vapur- dan ibarettir.• 
far ısınarlıyacak oldular. Vapurları ya- ~ l ı l 
pacak tezgahlar, model hazırladılar • J .rmet d-1-u U-Oi.. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? =1 

DiinKti muhakemesi esnasında suç1u adliye müdafaa· 
sında yeni harflerle okuma yazma bilmediğini söyledi 

Sahtekhlık ve lhtilis suretile tim - rafından temyiz edilmiş ve hadise 
metlerine para geçi.nnekterı mçlu ve temyiz heyeti umumiyesine intikal e
mevkuf es)d. adliye mutemedlerineden derek, oraea yapılan münıfaalı duruş. 
Emin ve suç ortaklan Asım, Fenni mada her iki maznunun da sahtekar • 
Tevfik ve Yümnünün muhakemeleri .. lıftt filile a~aka dereceleri görüilıne .. 
ne dün de asliye 2 ncl ceza mahkeme- diğinden, haklarındaki hükmün nak • 
sinde devam edilmiştir. zolunduğunu yazmıştık. 

Suçlulardan gayrimev~ !Bhsanın Dün bu davaya asliye 2 nci cezada 
mazereti dolayısile duruşmada bulu - nakzan bakılmıştır. 
namıyacağını bildiren telgrafı okmı • Mahkeme, heyeti umumiye karam. 
duktan sonra sorgusu ikmal edilmiyEn na ittifakla uyduktan sonra hadise 
maznunlar sorguya ~kildiler. hakkında Müddeiumumi Sadrinin mü 

Bunlardan mutemed Asım cevabım taleasını sormuştur. 
yazılı olarak mahkemeye verdi. Suç • Müddeiumumi; temyiz kararma na.. 
lu istidasında: zaran hET iki suçlunun beraetini ve 

Şık bir şapkayı elde örüvermek iki ta- 931 malt yılından başlayıp 933 Y1 • diğer hususat haklandn mütaleasım 
raflı bir zevktir. Birincisi: İstediğini ken- lında sona eren hesabatının doğru ol- tamamlamak için de dava evrakının 
di elile hazırlamanın zevki. ikincisi: Az duğunu ve yapılan tetkikatın da bu - memuriyetine tıevdiini istemiştir. 
para ile ihtiyacı hoş bir şekilde karşıla - nu gösterdiğini 935 sanesine aid ve Su,.ıı"""ardan IHa ,.;,..._ A•-- ın 

. . k . - .. - . d '.J'• .... ı yUd.l- .ruuııuran a.. 
mak zevkı. Model kroşe ıle sı ıgne or.ı- tarafından alınan 2400 liranın da os- vukatı müvek'·=r · 3 ed' kuf 
ı k · R · ·d· edl . ıu ının sen ır mev ece tır. engı mavı ır. yada mevcud evrakı sarfiye sen en- bulundugu· b' l h b' - kl nu ve ınaena ey ıran ev. 

Alacağınız şeyler: 80 gram yun bu et, ne göre mutemed Emine verilmiş ol • vel tahli . 1... 1 ği . .. 1""",....f"' . yesı azını ge ece nı soy =""'i 
13 numara tığ, bır metre kırmızı grogren duğunu, müsbit vesaikin de muhasebe t• . 
kordela (12 numara genişlikte; .kordeUi cilig· e tevdi edilmiş bulunduğunu ve ırM 

·ı- · · d"' rf 1 ahkerne, Haydnr Akmoran hak • 
ganıı ur ıçın rr. • devlete aid ıihtiy:açlara sa o unan pa • k . . 

d h t lluk d bir zim- mdakı tevkıf karnnmn kaldırılma _ 
ralar an şa _sına aa e ~r. . d sına ve berayı mütalea evrakın Müd. 
rneti olmadıgını, ancak kendısıne uma ..ı • •1.• t ..ı·· ka i 

1-: l r ueıurnumı ıge evuııne r rar verm s • 
Bir kilo ~eker. olunan suçun, bazı !\.1~se .ere sure ı tir. . • 
5-10 limon (Pek ir: olursa ~. ufak o- hususiyede ve evrakı musbıtesiz ver. 

Limon reçeli 

lursa 10 limon almaııdh·.) diği mebaliğ<len tahassül eden zim • 

d k d D ( k k il 1 t a e · d k k · · · · met ....,.t·ı~ oldugu· ve yeni haırflerle 
Doelloda On kişi öl Uran a ın o uya arşı u am an ayy r şekerı su n aynatır, estırırsınız. . ..... ""'·~· . . ~. · 

Y · b' k'l k. · b' b k k'ılo su okuma ya7.ıll1a bılmedıgınden, tarafın. 

Çırçır cinayetinin muhakmesina 
devam edildi 

On yedinci asıxda Fransada büyük 

bir şöhret kaza~ olan aktris Mat • 
rnazel De Mayin, kılıç kullanmakta 
çok mahirdi. Hayatında seksen defa 

düello yapmıştı. Ve hasımlarından on

dan fazla~ ölümüne sebeb o~·" · 
tu. 

* Vazoya çiçek yerleştirmek 
san'atı 

Vazoya çiçek koymakta en mahir 
millet Japonlardır. Bir Japon elile va. 

zoya yerleştirilmiş çiçekler derhal bel. 
li olur. Japonyada bazı üniversite • 
!erde vazoya çiçek yerleştirmek, üni

versite talebesine bir ders o1arak gös

Dolunun mez -
ruata ne kadar b:l 
yük hasar yaptığı-~~~ 
malumdur.. Bu 
basan önlemek için Fransada tayyare al
baylarından Buby bir tecrübeye giriş -

anı ır ı o şe erı ır uçu - . . . .. . 
d .. k k • B' t m kayna dan tanzim edildiği iddıa olunan ıkı Bir muddet evvel Fatihth Çırçırda ya o er ayna.ırsınız. ır aşı -

birkaç darnhı limon suyu limon sahte avans senedini de bu yilzden Makbule adında bir kadınla gece ev • 
yınca J A 1 ı • d" H'' ' d da b' d yoksa suda eritilmiş limon tozu katarsı- yazmış olmasına imkan .tasavvur o u- erme onen . useyın a ın ~~ ~ 

ü tüne bıriken k.öpük!eri alırsınız. namıyacağmı> beyan edıyordu. bıçakla 9 yerınden vurarak olduren 

mıştır. 

~ı:arn: gelip gelmed\ğinı anlamak için Suçlulardan hapisane ve tevkıifan€ • Rifatin muhakemesine dün asliye 2 nci 
ya şuruptan bır kaşı!t dolusu nlır yavaş ler mutemedi Fenni de cevabını yazılı cezada devam olu~muştur.. . Zon.gul • 
yavaş gene içina dö:Ccrsiniz. su gibi ko- olarak vermiştir. Okunan bu cevabda d~~t~ ?u~unan ~e şahidle~nden 

k .. '- b b' lay bo .... ı""'az aa damlalar agyır ag·ır dii- maznun: bırmın ı.stı.nabe suretıle alınan ıfade. Bron tayyare ararg~uına mensu ır ~.. ' ' . k 
kB.f 'kt rd b b lmış ve şerse kıvam vakti gelmiştir. Yahu~ şu- İlk tahkikatın ve hesab tetkikatının si o unmuştur. 

tayyareye 1 mı a 
1 

om _a .a ruptan bir k:ışığın ucu ile alır, soğutursu- gıyabında yapılmış olduğunu ve bu ha- Şahid, bu ifadesinde cvak'a gecesi! 
havalanmış. Bombaların her bırındc şe • nuz. İki parmağınızuı arasına bir dnmls kımdan yeniden tetkikat yapılmasmı, maktü1 Hasaruın ~berinde Makbuı. 
did namında kuvvetli patlayıcı madd~ alır parrruk'annızı kapayıp açarsınız. 933 yılında muvazzaf mutemed o~adı le olduğu halde Şehzadebaşmda bir si. 
bulunmakta imiş. Şurup lüzucu b1r halde uzanırsa kıvarn:ı ~ halde işlerin ve ihtiyacın fazlalıgın- nemadan döndük1Eri esnada kendile • 

Tayyareci dolu bulutunun üzerine çı - gelmiştir. dan bizzarure mutemedlik yapbğmı ve rine tesadüf ettiğini ve birlikte konu. 
kınca ayarlı olan bombayı aşağı atmı~-. Bundan sonra. limonları yıkarsınız. bu münasebetle d~ avans ilmühaber • şa, konuşa Çırçıra doğru :ilerledikleri 

San kabukla!"ını soyarsınız. Soymazsa- !erini tanzim edErek muhasebde~ ~a- bir sırada, suçlunun üç arkadaşile ön. 
Bomba bulutların içinde patlamış. Bu nız reçel dCı c1ur. F'akat kokusu kalsın ra cektiğini, kaybolan evrakı musbıte }erine çıktığını ve Basana: 
sayede bulutlar dağılmış, dolu tehlikesi diye, bütün büEin soymaz, arada bir par- vüzünden hesabatı.nın esaSlı rurette - Buraya gel, diye bağırdığını ve 
tamamile zail olmUJ. çacık bırakırsınız. İç beyaz kapu[!a hiç kapanmanu.p dlduğmru yaznuştı. . onun da kabul etmemesi üzerine bir • 

terilir. Bu usul son zamanlarda müteaddid de- dokunmazsınız. Yoksa dilimler kaynar- Fcnni'nin bu ifad~i hazırlık .. ~h~.1- denbire atıfap yakasına sanldığmı ve * falar tecrübe edilmif ve çok iyi netice - ken dağılırlar. katındaki beyanatına aykırı goruhnuş rasge.le bıçaldadığınl't söylü:yurdu .. 

T·ımsah yumurtasım yerler ler vermiftir. Soyduğun!J~ lımonları ince ince ve ve keyfiyet reisi Kemal tarafından ken Müddeiumumi esas hakkındaki müta 
yuvarlak yuvarlak dilimlersiniz. Kestir- disine sorulmuştur. . . _ Ieasmı yapmak üzere evrakı istemiş ve 

Malezya ahalisinden bazıları bi7'.m tası lezzet itibarile tavuk yumurtası- diğiniz şeker şerbetin~ atarsınız. Dir ta- Suclu, mahkemedeki 1fadesinin dog bu sebeble muhakeme baŞka bir güne 
tavuk yumurtası yediğimiz gibi, tim • na benzer. Bir tek timsah yumurtası şım kaynar. c;ıkanrsınıL. Şerbetı yalnız ru olduğunu söyl~iş cka~bolan ~a • bırakılmıştır. 
sah yumurtası yerler. Timsah yumur. bir insan için tam bir yemek olur. başına kaynatırsınız. Çünkü: Limonlar- ra değil, evrakı müSbetedır• danış • - -----------
--·-······-·········································· •••••••••• .. •••••••••••••••••••• ................................ dan biraz sulanmıştır. Yeni:ien koyula- tir. A•kerlllı İŞ [eri: 

şınca dilimlen tekrar içine atar bir defa- Bilahare muhasebe memuru Necmi 

L SLER 
Okuyucularıma 

Cevablarım 
Kemal Cokun'a : 

Kızkardeşini buna ikna etmeğe 
çalış.. Kı:akardeşhıin esasen böyle 
bir teklifi reddetmesini çok garib 
buldum. Hiçbiır manası yok. Böyle 
şeylerde kızkardeşlerin, anne bulun. 
madığı zaman onun yerini tutması 
icab eder. 

Onu ikna edemezsen, ev!lenmek 
istediğin genç kıza yakın arkadaş • 
lannın zevceleri vasıtasile ailesin • 
d~n istenihnesi cihetini mecburen 
kabul etmesi icab ettiğini anlat! Mu 
hakkak iki taraftan birini artık ik. 
na edebilirsin sanıyorum. Daha ol. 
mazsa, annen bu işi bir mektubla 
da belki yapabilir. Herşey kararlaş. 

tınlmışken böyle basit ve ehemmi. 
y-etsiz forrrutlite m~eicri yüzün .. 
den bir izdivacın geciktirilmesi hiç 
doğru olmaz. 

* Amasyndan F. A. rümuzilc mek .. 
tub ya7.an okuyu('unın: 

İkinizin de hattı hareketinizi be, 

ğenmedim. Sen de kabahatlisin o 
da.. Sevgi bahsinde çok genç yaşta 
bu kadar taşkınlık gösterilmez. Fa. 
kat birbirinize bu derece bağlandık. 
tan sonra, şimdi ayrılmanız doğru 

değil.. İşte çocuğum, pek genç yaş. 
ta gönül oyunları oynamanın zarar .. 
ları genç yaştakilerin aşkları çabuk 
parlar, fazla ateşli olur, fakat ça • 
buk söner, böyle yaşlarda mümkün 
mertebe insan hislerine hakim ol .. 
maya, kendin' fazla kaptırmamağa 
balana~1. Şimdi s}nitı yapacıığın 
şey .. Bu işin üzerine fazla düşme • 
mektir. Belki o seni ar1yacak1 

eski sevgi yeniden canlanacak ve 
evlenip mes'ud olacaksınızdır. 

* E. M. it. ye: 

Bilhassa bunun için memnun ol. 
malısın. Herkes seni sevmediğine i. 
şaret addetme, onun iyi ve temiz 
bir insan olduğunu kabul et! Böy • 
le bir insanla evlendiğin için bil • 
hassa seni tebrik ederim. Mademki 
yakında da evlerii.yorsunuz. Si:ıe 

saadet temenni ediyorum. 
TEYZE 

cık kaynatır, indirirsiniz. sorguya çekilmiş o da, suçunu in.kar 
Şubeye davet 

etmiştir. 
Mahkemede mazereti dolayı.erile bu. Beşiktaş Askerlik Şubesinden: Be,şiktaf 

' askerlik şubesinde mukayyld 8 1nc1 aıruf he--Her kadın bilmelidir 
Süt, tereyağ, yumurta sarıdı, zeytin - lunamıy~. suçlu iHasana oo')prı~e sab memuru Erzurumlu Tufan Necat.1 olhJ 

ağı portakal suyu limon suyu üzüm vazılmak uzere. dUTU.ŞID8 başka hır Mehmed Şevki yilk:sek makamdan aranıyor, 
y ' k' .1 ı. ' lm ' d aüne talik edilmiştir. Acele ~ubeye müracıı.ati ilan olunur. suyu, ırnz, çı eft., nar, e a, armu , e- ~ . 
rik, havuç kavun, ıspanak, enginar, la - Bır suçlu Uç sene sonra 

11 yaşında bir kıza otomobil çarpb 
hana, taz.e fasulye, soğan. tahliye edildi 

Sebzeleri mümkün olduğu kadar çiy Feriköyünde oturan Mestan kızı 11 
yemelidir. Pi~irildtği vakit te nefis tat- Sahte noter senedi tanzimi iddiasi- yaşlarında Aytın Abdülhakhamid cad 
!arının kaçmaması için üstlerini kapama· le muhakeme altına alınarak ağıroo • desinden geçmekte iken Janın idare • 
lıdır. Etin vitamini daha ziyade suyun- za mahk€JI1esinc::ıe halq\ar.ında mahku. sindeki 596 sayılı otQlllobilin çarpma. 
dadır. Fakat esasen sebze kadar vitamini miyet karan venıien vapurcu Mah - sile başından yaralanın~ ve hastane • 
olmadığı için et yemeğıni sebze ile, sa - mud Lfıtfi ve tüccar Haydar Akmoran ye kaldırılmıştır. Suçlu şoför yakafan. 
lata ile süslemelidir. aleyhlerindeki bu hüküm, suçlular ta. mıştır. 

Bacaksızın 

_........................... . .. _.... ........... 
maskaralı k lan: çki düşmaniarı kongresinde 

iç k t OÜŞMA~. 
LAJll ~ESi 
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SON POSTA 

C: ASKERLiK BAHÖ$1L.ERÖ :::J 

Arlık istilô harbi 
yapmak imkônsızdırl 
Meşlıur bir Fransız Generalinin 
yazdığı şayanı dikkat eser 

---
C:: 9ocuk Terbiyesi ::J 

cocuBta harici ue dahlll 
intizam hassasiuen--

Ç~ukta hem hari. 
cf bir intizam hana. 
siyeti vardır. - Onun 
muhitile münasebe-
tini temin eder - hem 
dahili ve derunt bir 
intizam hassasiyeti 
vardır, onu ~cud11· 

nün muhtelif kamı. 

larından ve bu )n. 

sımların vaztyeıı.. 

rinden haberdar •
der. Bu hassasiyete 
cderun! sezme> dt 
diyebilir.iz. 

cDeruni sezme. tec• 
ıiibevi psikoloji ile 
tetkik edildi. Ve in· 
sanda, muhte!if uzuv
ların vaziyetini taym 
eden adaU bir duy
gunun bulunduğu, bu 
·duygunun hUSUll bir 

hafıza etn fında ida-
, ra cdildiğj görüldü. 
Böyle bir izah ~ 
taya, bi?erck yapı. 

lan hareketler tecrübesine dayanan. ta- öbürü ba.§ını sol, ayaklarını sağ elile tu
mamile mekanik bir nazariye çıkarır. tuyormuş. 

Meseli: İnsan bir ,eyi almak için kolunu İşte daha mühim bir misal: Bur.da va
••ıatır. Bu hareket hafıza tarafından id- ziyet bir hastatüc §eklini almıştır, sebebi 

~·' ..ı- __ ,_li rak ve zaptedilir, icabınd~ tekrarlanabi- bulmak daha gücdür. İc::e tesadüfen ben DilJliilc Harbde cephe gerisın.de motö,.liL ucııt~anu. '~ 'yat .. 
lir. Böylece insan, mantık ve istefine kllrı§tım. Ve v3Jt'ayı bir dokto:- gözile tet-

Fransada harbiye mekt.ebinin eski 1 ırert mahfeller bunu, dun bir harb san- ! bekesi tesisatı. ölüm tehlikesini göze göre ktmıldanmuına imkln veren tec - kik. ettim: Bahit mevzuu çocuk henüz on 
tahkimat (Jrofesörü. ayılı fen adam - atinin mahsultl sayıyorlar. Son dünya almadan geçi.lm~ manileri teşkil edi- riibeleri sayesinde. hangi kolunu kımıl- sekiz ayını bitirmemişti. Aile uzun b:r 
laruıaan ~eneral Chauvineau bir eser harbinden alınan örneldere rağmen yordu. Taarruza kalkmadan evvel top. datacağıru, hangi yana döneceğini kendi- yoleuluktan geliyordu. Çocuk .çok körpe 
Yazmıştır. Muharrir bu eserinde ne tallmatnamelerimiz, mevzi mubare • çu görebildiği manileri tahrib ediyor- si tayin edebihr. olduğu için yol yorgunluğuna dayana _ 
aklı selimin gösterdiği hakikatleri do- belerlne layık olduğu kıymeti veıımek- du. Fakat birinci mevziin geri.sinde düş Çocuk daha serbest serbest kımıldamı- mamıştı. Daha doğrtau herkeıı IJöyfa 78n. 
kona.ku bir şekilde ifadeden. ne de ıber ten uzak bulunuyorlar: BilAkis ~erl m~run göremediği ~ tesir yapama- ya başlamadan, yani hiç bir tecrübe edin- nediyordu. Bununla beraber, anne ile ba
k~ kabul edilmiş nazariyelere do • talim ve terbiyemiz orduyu emnıy~t dıgı mesafede ildncı bir mevzi ne kar. meden önce vücudünün vaziyeilerine kar banın anlattığına bakılırsa, yolda hiç bir 
kunmaktan çekinmiyor. Kararlannm hidemaUle, a.tf ve tarassud, d~na şılaşıyordu. şı şiddetli bir hassasiyet devresi geçirir. Arıza olmamıştı. Her gece _ evvelden 
kuvveti, görüşlerinin hususi rengin • yaklaşma, düşmanla tema~ takıb ve Piyade; topçu at.eşinin sıkı sıkıya Bunun manası şudur: Tabiat vücud~n tutulmlli - mükellef otellerde yatmışlar, 
liği ile dikkati celbeden bu kitab, meş. ilh... bahislerlle sahra harbıne hazır • tahdid ettiği bir iler~meden 80nra du- duruş ve haL.~rı i~in hususi bir hassasi • çocuğa hususi bir oda ve hususi yiyeceJt 
hur Verdun müdafii .Mareşal (Peta - lama.ktır. nıyordu. Biraz daha ilerlemek için, i. yet hazırlıyor. Eski nazariyeler sinir m~- hazırlatmışlardı. Şimdi dt- mükemmel 
in} in bK- mulracWemesi ile süslen.mit Dellllerimizin teferr<latına gınş - kinci bir hücuma kalkmak, topçu mev- kanirması esasına; huauiyet cıevreleri döşeli bir apartımanda idi~er. Beşık yok-
bulunuyor. meksi:ı:in, devamlı tahkimat cephesi, ziini değiştirmek, bilyük çapta obüs • de psikolojik vak'alara dayanıyordu. tu. Bebek genış bir karyolad.t annesi.le 

Muharrir; mevzuunu muharebenin bir tesadüf eseri değil, fakat meş'um lerle delik deşik olan arazicren cepha. Şuuru; ruhi ihtizaz ve parlamalar ha- birlikte yatıyordu. Bir gece yarm birdE":l 
ilk safhasına aid hareklta hasr ve tah. bir tekA.rnülün neticemdir diyebiliriz ne kademelerini ileriye almak icab e • zırlar. Bunlar da müstakbel ruh aleminin bire çırpınnuya başlamıştı. Midesi. bar -
ata -hava bahsine dolayıslle temas- ve o; piyade kuvvetleri kesafet peyda diyordu. Yaklaşma hareketlai en iyi .kuruluşuna esas olacak unsurları meyda- saklan bozulmuşt~ Sabaha kadar itu -
ettiği eserinde, Fransanın Garbi Av • ederek harb sahasını doldurduğu bir şekilde tanzim olunmasına rağmen ta. na getirmek üzere ademden enerıi ha • caktan kucağa dolaşurmıya mecbur kal
l'lıpada bir harb zuhurunda taarnızi ~ zamanda IYM!ydana çıktı. Ve müsellah arruz eden taraf günde ancak dört ki. linde fışkmrlar. Şu haldıe hayatlr.. te.itev- mışlardı. Bağırıp çağırmasından bir ye -
tedafüi sevküleeyş hareketlerinden mtllettn iktisadi membalan, bütün lometre mesafe katedeblliyordu. Hal • vünü bir tabiat vergisile bqlar. Şuurlu rinin ağndığına hükmetmişlerdL Doktor 
hangisini kabul etmek mecburiyetin • kuvvetlerini seferber ve teehiz ede • buki müdafaada -taarruz baskın şek- tecrübeler bu mevhibenin yalnız inkifa- üstüne doktor çağırmışlar, bunlardan bi
de olduğunu tebarü,; ettiri~r. cek şekil~ inkişaf ttiği za~an bu de- !inde yapı.ısa bile- ihtiyatlar, saatte fına yararlar. ri vitamin esa3ına dayanan b•r yemek 11e-

Bazı askeri rnahfellerce -harbi düş- reoeye yukseldi. Bu sebel.Se devamlıı 10 • 20 kılometre mesafe katedecek Hassasiyet devreaıinin yalnız mevcu- jimi. biri güneş banyosu ve açık hava ge-
lnan memleketine nakledece'k nrhlı tahkimat cephesi, dolayısile 19 uncu tren ve otobüslerle, tehdid olunan ta. ıliyetini dcğll, ayni zamanda fiddeüııi de zintileri tavsıye etmişti. Fakat çocuk bir 
fıtkalar teşkiline taraftar olanlarca- asır ticaret ve sanayiinin bir tekamü • raflara yetiştirllebiliyordu. gösteren menfi tecrübeler; yaratıcı mü- türlü iyiliğe yüz tutmuyordu. Fizık te -
kabul edilen fikirlere aylan olanık dü. 1ü ~ticesidir. İlerleme esnasında taarruz kollları • ı:adelenin sükün içinde inkifa!ınl! haric- davinin en mükemmellerı bile hastalı~ı 
§\incelerini şöyle htılba ~yor. Tarlhte harbe giren her millet gü • run duçar olacakları ka~ıklık ve in • den bir engel çıktığı vak.it gö•ülür. İjte o gidermekten aciz kalmıştı. Ail~ sabahlara 

11 ... dd t 1 cünün yetti,.. azami kabiliyeti göster. tizamsızlık karşısında, müdafaa eden vakit çocukta şiddeUi bir heyecan başlar. kadar göz kırpmıyordu. Nihaye!; çocuia 
.ı.vıa e en ve manen sarsı mamış o • lS' . • . . . A latt b" d- k t b- -k di Fakat ordularını bugünkü dereceye tan.f muhakkak üç beş gün içinde teh Bu; sadece yenılemıyea bır kaprıs heye- ihtıaç ta gelmıye baılaIIllitı. Zavallı :.t-1r uşmana arşı aarruz uyu · ' la . · d 

tehlikeler doğurur. Sevkülceyşi bir ta çıkarması için yirminci asır sanayi ve did <>lunan noktaya kuvvet yetiştire •. canı değildir Tıpkı bir hastalı&a ben.zer parmoz r ıçın ~.çırp~~ ~ırpına har~ c-
l?'ru-ı; ancak emniyetiırr- za"rarma ih • ticaretinin haUhazır .inkişafını bekle • rek tehlikeyi önlüyordu. ve fena tesir devam ettikÇt' hiç b5.ıı teda- luyordu. Akıie ~de ~ı uç kere gelıyor .. 
tfyar olunabilir ve ekseriya memleke- mesi icab etti. Böylece harbin dört senesi -müte. vi kabul etmez. Tesır ortadan blbr du. En methur sınır muteh.assısından ~n
tfn mukadderatında bir zar oyunu te. Bntnn kumandanlar başlıca tedbir arrızların aradıklan neticeyi bulama • kalkmaz, kapris ve hastalık ta de:-hal ge- devu a~tardı. Çocutu bır de or.a g~-
8lri . . 1 h F . .. e, dlarak ordularının ihata edilmemesile . b bi çer. Bu hakikat; anormal balın sebebinJ receklerd.i. Ben tam bu sıra.da kendıle· 

~apar. Bmaena ey ransa, onc anJ la bll'8kmam ki dıkları- hır yıpranma ar olarak a ık a izah etmektedir. :rini gördüm. Çocui: hiç hastaya benze • 
aded ve kuvvetçe faik ve yıpranmamış Y yan rını aÇık a a meş geçti. Bu müddet zarfında müdafaa ha ç ? . . .. _ · .· · b b ··~ 
bir 0 .. k ekine- gul oldular. Mazide .ordulann yanlan • . _ d h Bır İngılız murebbıye buna dı\r ente- mıyordu. Annesınm a asının deaıgme 

uşmana taarruz etme ten ç • rekatı, mutearrızlann a a ziyade fa- b" ·saı 1 ttı- göre yolda ııe hastalanmı1t ne de hırçın-
~ek bir hattı hareket itti~z etmelidir. açık kaldıysa bu; kuvvet veya sen na- iki yeti adedlye temin ederek hücuma ~~~ 1: mı tn ad · "_.,,. . hk :tmifti şu halde meselede ruhi bi 
N~ onun için hem manhkt, hem de ik- kil vasıtaları noksanından Heri gelen ı:!Ccmegı göze alamıyacaklan kadar . ırkkagutn,b!an ann a. ~a"""9·~ı ı,,~:..~ sebeb ar~ak lazımdı. Ben bunu du-.. , r 
'lSad· b" . ed bir zaruretti e ~ muva ır zaman ıçın uza.._.,J.&&A,,a ...- -1 ır sebeb teşkil er. . · . kuvvetlendi. Binnetioe hiç bir noktada mecbur kalır. Bu müddeı içirıde çocuğa nürken yavrucak karyolada gene bir ak-
Ceniş ölçüde sevküloeyşt bir taarru. Ellenınde yıetecek kadar kuvvetle~ mühim bir zafer elde edebilmeği müın bakmak üzere yer.ine kendi gibi tecrübeli se geçiriyordu. 

!':t..~şaramıya.n bir ordu; bazı ~rUar ve bunla~.1 düşmanın . tehdiq edeceği kün kılacak bir kuvvet toplanamadı. bir mürebbiye bırakır. Yeııi mürebbiye Hemen boş iki koltuğu karşı karpya 
--....lll<1a f be dlma '"""""lanmayı yerlere suratle taşıyabıleoek nakil va- 1 · d · K . &e ~er r ve '""it' • • . Evveli müdw...le btıa.h: i§i çabucak kavrar, yalnız banyo saatle- ee ır mı. enarlan kapalı, beşığe ben -
~~ge. hazerden sefere geçmek 1. sıtalan bulunan 1914 harbımn başku- • ri müstesna ..• ÇQnkü banyo vakti geldi zer, bir nevi küçücük karyola oldu. u .. 
~ nıeydan alacak buhranlaıra gale • mandanlan, deıvamlı tahkimat cephe - .~ral <?1~uvlneeu bızhn sadece mi çocuğu dehşetli bir heyecan alır. Al- tüne çar§af ve örtü brttüm. Hepsinı bir-
"e ~ w •• • • d ı nm emniyetini is hulasa ettiğımız, tarih ve mantıka da.. de 
1,._ - tneğe, duşrnan akınlarını karşı - sı sayesın e yan an • mü 

1 
larından tetkik! lem.akla da kalmaz. gücü yettiği itadar n usulca karyo:anı:ı yanına yanaştır -

~ğa. düşmanın Uk müessir taamız- tilısale muvaftak oldular. yanan d ta:: . st ' mev • çarpınıp çırpınrruya, mürebbiyenin elin- dını. Çocuk onu gördü, bırdenbır~ sesuıi 
t~la ilerleyen ku~tle.rine mukabil Mftdafaa slllhlannm tesiri arttıkça zuum~zl an kanç, ~ == ve den kurtulmıya ve kendini müdafaaya kesti. Yuvariana yuvarlana k:ıryolanın 
~uzilar yapmağ:a mecburdurlar. İyi devamlı tahkimat cephesinin sevkül - prens.~pd efr çı atanyoir. edi a an i- çabalar. Mürebbiye banyonun hazırl:ım. kenarına geld:. Alıp uydurma be~iğe koy-
"ll' • b. ah da .b ld se mu a aayı vs ye e yor. d . 1 ka: d 0 fart~de hattı tesisi için, elzem olan ~yşd ~ .tkal"kıy~-s ~ınbettem..lucı. lo t'u- cMüdafaa vasıtalan - Otomatik 'Si- §lna h7r gü~ _bhırazl daha itini a edl er. En wn.dsesınö lçı ... maka ı.d rayka. yabtar yat-

' nıevcud tahkimattan istifade e • gu e~.şı ı ue o nıs uerın eş ı. . . ufak bır şeyı ı ma etmem y~ ça ışır. Na- maz a g z ennı pa ı, sa ın ır uy -
~rek ve derhal işe girebilecek ihtt • Artık cenehJan .ihata jmkAm !Ahlar, maruler, ham topçu, bet.on ın. file ... Çocuk gitgide banyodan tam ma- kuya daldı.: ~ir daha hastahktan, akse -
}'~rı da kullanarak, devamla tahki • bhnalDlfbr: şaatı .k_?lay ~e ucul'Jd.ur. Halbuki ~ar. n~ile nefret eder. Bu arada eskı mUreb- den eser gorulmedı. 
ltıtt cephesi kurmaktll'· ruz. ~lan; tanklar, ağır topçu, büt • biyenin izni biter, geri gelir. Çocuk ta Yavru; vücudün!l saran miruminı bir 
la14 ~ • • Dilşmanın yanlarına taamıı -etmek, çe ıçın oldukça pahalıdır. Bftyftk mik.. yeniden sakinle'"'" bany""'" • il beşi;ıo;in temasına alı•mrn:t, uzuvları o -
~ denmlı tahkimat cepbesı· d.. iru lal beri üra t edil b · ta t...ı... 1de ,_ ... , ır-• ..,. .. na neş • ~ 6 ır .. ., ., 

ı g 1 • . • . • unya ru ı m caa en yasta ır arruz ~ e a.aıı derece- gırm' iye başlar. A111 mürebbi bi · nun kenarb.rında kendilerine birer dt s-
-4 Teşnnıevvelinde bırdenbıre or b' --..1..:~ı- ,_ ~.:ı--idt B"yük H de d i.mt olarak ta -'la ..... bu ye zun ~Ya 

1 
• • ır M:vıu.~~eyş ~•~ r. u aır. ve a . ~ arnn 111 

11W. • mektebden y.etışm{fti. Kendi yokken han- tek buluyordu. O koskoca karyolada bu 
~~t ç. kan devamlı tahkımat cephesı bin ilk dort ayında da bu usule baş lundurmak mlimkün değildir. Buna az gi bilinmez ha.dlsen\n bu ruh! tezahüre himaye hissini duyamıyordu. Bu, çocuk• 
~~ eını h t · · bi d .. - dan .ı __ , 
lloktas' mu asama ıçın • r onum vuruldu. ~ so~ra ucv~uı~ı tahkt- para ayırmak ise emn1yet1ınhf zıman sebeb olduğunu merale eder. Yavrunun ta dahilf bir teşevviif yaptı. Ve nice ft-n 
41iPhe 1v oldu. At~ hattı, bırkaç .aylık mat cephesı bunun onüne geçti. Muha. altına alamaz. Muhasematın bidaye • yarım yamalak s~zlerlni btrleıtirlp bir adamlannın karışmasını icab ettıren arı
dıı . e tereddudden sonra tesbıt e • sım başkumandanlar da yalnız cephe- tinde tedatilt hattı hareketi ihtiyar et. mana çıiarmıya çallflr ve bunlardan iti zalara sebeb oldu. Hassasıye:.. dt'\'resı o 
~ı_fdi. ~ra hari>l ise ancak ~.9.t8 den hQ~a mecbur kaldılar. Binaen. mele. yapılacak faydalt işleri. iyi bir neticeyi alır: Çocuk lireti mtlrebblyeye ka~ar kuvvetlidir~··· Yaratıcı tab:at; e-
llt,ı ınde ilci taraf muhasımdan bın - aleyh t.ecrube, bu sistemin müdafaayı ~la lroyma.nuu. yardım eder. ckakaı. diyordu? Niçin? ÇdııJdi, onu su- serini onunla tahrık ve te§Vik e:icr. 
l'~a~nnm tükenmesi üstüne baı,la • t.aamızdan daha müsatd bir §&kla so~ Harbde en birinııal va&Ue, battA dUf. ya ters taraftan .okuyordu. Hlkikaten fld * 

lt'a dı. tu~ gösterdi. manı nıatıılb e~ dft.şfinmB:Mıı an .. mfin!bbtye dikk.U eder ve anlarlar ki: Çocuk; intizamı bizirr. anladığuuız gi-
' kat ?u usul hemen hemen umu • Otıomatik sUAhlarm yalayıcı atBfle • ce majlOb o1ırıaın4k '9t1l iJi '* 4ıutfb QGcuiu banyoya toyarbn btrtsi bqmı bi. an1ıamaz. Biz birçok tesir!er edinm:• 

nen. ıwe :istikrahmı bunda. A.. ri. tB1ı:aı.1i tellerle sun, blSIQrtlıen fe • (Devama t t lnei urfada) -t. ayaklannı I01 ellle t11ttnla halde; (Devamı 10 uncu sayfada) 
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BeMarıar nıcın euıenmıuorsunuz1 ·~ .. ·-\\_.... 
Erkekler diyorlar ki 

"Kendisile evleneceğim kadından dudaklarına daha az 

Kadınlar 
diyorlar ki 

boya sürmesini rica ettim. Bir daha yüzüme bile bakma· ''Erkekler yaptıkları çılgın
dı. Ben nasıl olur da tekrar evlenmiye kalkışırım?" /ı/a artık nihayet vermegi 
e H. Olray, ( Anwa)ı baklut.ı t&hı1t etmttte ııe fay~ buluyor - düıünmügor[ar mı?,, 

cHayatta her •ey kolaydır. Hattl Smıt - Jar, bilmem? Her erkek mu ud bir JUYa --. 
d r· BTlenmekl kurmak emellndedir. Her tadında aranan • C! 2 1. _ E 

han ... Fakat bir teY !JOr u • meziyet aynidir. Onun lçln her eeyde muta- ~ıos run: 
Çüntit menmek demek ba.ait bir niklh mu- bık kalındıktan .ama erkek 1-4kasma dön- cBırlenme anteti çıtmal& başla4ılı lfin -
ameleainden ibaret blr muamele detll, blr - mez. Hele bayanların lüzum gösterdikleri denberl çok •Td1tım Son Posta suete.sini 
leşllen blr eşle bayatın tı0n ba1lart&nna ka- pa.ra, a&adetı ula temin edemez. İt t1 ka- ıatemtye, ıatemtye okuyorum. Sis 000 ertek 
dar beraber y~amaktlr. Fakat fimd1 bun - talar denk olrunl mektubuna mukabil ~ kadının cna.b nr -
ların hayal oldulunu g6rmekteyiz. On 1ld dlğtnl yazıyorıSUnuz. Benıoe bu aded bile :ta-
ıene zarhnda evlenen dör\ arkad&flllldan Kendllerinln evlerine batlı oldutunu ya - dmlar Jıçin çoktur. 
lld.st bofanmlf, bir1.s1 e .senellk gilr1llttllll, pa- zan bayanlar bizlerin tılıbık Te züppe oldu- Qüntü bb kadınlar &.ezlmlzden dolt.yı de
ıırtııı bir hayattan 10nra mahkemeye dtif- tumuzu yazınata nuıı bat buluyorlar iten- tn terbiyemizden dolayı auısuyoruz. etz de 
mtış, bu mada da ölerek kurtulmuttur. Ev- dilerlnde? Analanmı:ıı da kadındılar. Amma ıuaunuz bırakınız, haykıraınlar. 
ıeoenlerin yüzde 'N5 t bofanıyor, dersem mü- şapkalannda 1t1 ot.ta zerzen.t yoktu. Ço • Kadınlarımız erkeklerin hatalarlle kafa 
balAp. olur mu? Kabahat birinel derecede raplannı ters g1yınlyorlardı. Yüzleri, re3 - n talblertle cenkl~irler. Fakat ya.bancılara 
analarımızda ikinci oorecede de kJ.zlanmız - aanılann boya tahtuı gibi detlldl. ta.rşı bu hataları örterler. 
dadır: Bir mtıddet enel, beni hayatından 901&: Erkekler yine milyonlarca insan kartısm-

1 _ Analar kızlarını hayata olgun yetıı- aevdiRinl .söyleyen bir bayanla konU§UYor - da tad.ınlann kalblerlnl kendi ellerlle par -
tırmiyorlar. dum. Gayem, temiz bir yırva k1lrmaktı. Blr çaladıklannı cösterslnler Te bu .suretle ev -

2 _ Anaların karakterleri kızlar tızerlne ıün dudaklarını çok fazla boyamama.sını rl- lerlnln lçinde lfledlklerl be.tayı b1r kere de 
de mllt..ııSlr oluyor. ca ettim. Tabll ballnln daha C(l1,el oldutunu göz önilnde 1fle.slnler ne olur? 

Analar kendi amyelerl ne olursa olsun söyledim. İnanır mıaınız, bir daha benimle Ne yazılı: o erkeklere t1 içtimai terbiye -
..i.. ..ftd olarak 1 .. u.t.trme .. konupnadı. Bundan dal;ıa büytlk delllit olur lerl bile böyle kalb oynanmalarına mani o -

kızlannı 3 ... ~ ev - mı .,_ . lam 
lldirler Her kız eve ald her blJtıiyt bllmell - mu?. l§te biz ~Urlar, böylelerine dÜIIJlek- amış. 

1
• d d k 

· ten korktutumuz lçln eTlenmiyoruz.ıı Evllllk blr cehennemm~. Kırmızı u a : 
dir. lar bir sürüyü parçalayan bir kurd senbolu 

Kızlar, hayata atılmadan fazlaca dekolte ~ lınl.f. Öyle zannediyorum ki bu teşbihleri ya-
gezlyorlar. Biran eYVel hayata atllmak he - panlar o vahşi kurdlara bir hayli pusu kur-
nsi pek fazla .. vaktinden evTel olgunlaşan mq fakat bir tanesini bile avlayamamış -
kızın evlllik hayatı da kısa olur. tır da onun htlsranlle böyle ulu orta kalem 

Analar kızlarına daha. pek tQ,çük iken, e Mehmed Ta,kın, (Fatih): kullanmıştır. 
bUtfın mtısa.vat iddialarına ralmen erir.etin cBen kim.sesiz bir gencim. Evlenmek Lstl _ İtıra! edelim ti, aile terbiyelerimlz cidden 

- --~ 

~il 

CMIZAH:::::J 
Birdenbire zengin olan 
adamın onbeş günü 
YAZAN: iSMET HULÜSi 

Birinci gün: 1 !fi kavramıştım, bozmadım. 
Paracık:larımı cebime koydum. Tram • - Şaka söyledim! • 

vay durağına gitt'm. İkınci mevk.J tr:un- Dedim. Kokana gittikten sonra blr 84 

vayın gelmesıni bekl!yordum.. Şeytan şağı bir yukcl!'ı dolaştım. Her ıey iyi tdi 
kulağıma fı:>ıidaclı: anuna, desturun ayakyolusu yoktu. Öt-:?<itt 

- Bay Kaşif, sen zengin adamsın, ikin- beride ziller vardı. Kokana: 
ci mevki tramvay bekıenir mi? - Bir şey lUzım olursa, zile basarsı .. 

Şeytanın benim kulağıma fısıldadık • nız, ben gelirim! 
1annı biraz ileride duran otomobllin şo- Dem1şti. Zil~ bastım. kokana hemen 

çabuk yıkılıyor. förü de duymuş olacak ki •• Yüzüme ba· geldi, ayakyolunu göstermesi!li söyledim. 

blklm oldutunu öğretmeli... yorum. Bu yeg:\ne arzumdur. Fakat kızlan azaldı. 
Ana karakterine gellnce: gözüm tutmuyor. Etlenceye çok fazla d~ - Yuvalar çabuk kurulup 
Babal&nmızm zamanında bofanma pek kündürler. fistellt de Te!asızlıkda yettalar ... Bunun sebebi 

nadirdi Olursa da buna umumiyetle (tay - H h i k z1 d ha al est Her Bitaraf olarak yazacatım: Gençlerimiz eş · ıs emen epe pe ya e Y per ··· ararken biraz yorul<ıunlar. Maddi rüzelllk 
nana) erkek ana.ııı aebeb olurdu. Şimdi e, genel beğenmiyorlar, paralı ve mevklll, ayni i t.s 

1 
H an i 

altslne ına ı bozan kız anasıdır. Ktz.lannın ~ Te para menfaatin unu un ar. ay er n-
Y Y zamanda guzel aalon adamları istiyorlar. deki tipi seçsinler Onda evvel!ı. terbiye son-

terbiyesine dik~at etmlyen, anlan açık aat•; Bütün kızlardan hep bunu d1nliyoruz. Ben ra zekl ve irade ~ra.sınlar Bu direkler üze-
~ıt ıezdiren durtl.!t telkin yçmıyan, ha Wl • ' 

kızll ... ,k 'tan analar kızlarının bedbaht işci bir adamım. Sabahleyin çıkar, &kşam rine kurulmu' yuva yıkılmak delil, sarsıl -
ım e _,. ~..&.. 1 1 ' yorgun dönerim. Öyle her zaman vakitli va- maz bile... ettlecek herhangi bir fellkette o 8-'ına .se.,,.u o uyor ar. 
Kızl kabahati. kit.siz tiyatroya, sinemaya, etlenceye gide - zekAları işleyecek, 1rndeleri sed çekecek, a -

anınızın · mem. Halbuki halden anlayacak kız nerede all terbiyeleri lle sükunet bulacaktır. Hayli 
Baba evinde pek muktesıd olan kızlar, ıimdl? Kocalarına, koca delil, uşak nazari- zamandanberi devam eden anketi bir rüya 

nedense evlendikten sonra har TUrup har - ıe bakıyorla.r. Ben buna tahammül edemem. rörınüş gibi unutalım. Ve lnı;an olduğumuz 
man aavurmata kalkıyorlar. Baba evinde Hele açık sa.çık gezmek büsbütün zıddıma için birbirimize 10.net edip vahşet lsnad et -
yamalı çorab giyerken, evlendikten aonra gider. mekten vazgeçerek kurulan ve kurulacak 
tamire lilzum görmeden at13'orlar. Evine bağlı, lyl bir ana olacak, kanaatkt\r, yuvalara saadet temenni edelim. 

En yilt.set lradlı bir aile ilbl her mev.s~- mazisi temiz bir bayan bulursam evlentrlm. ~ 
min her modasına uygun roblann tenevvü- Yoksa gözümü kapayıp kendim1 uçuruma a-
11nü ı.sterler. Sefahatin tiryaki.al olmak me- tamam.• -
ralondadırlar. bl 

Baba trrlnde, bula.şık yıtanıata kadar ileri Ceva ar : • Adre.in;n ve iıminin ıöyıen .. 
ctdenler koca evine geldi mi <yemek pişir - e Atıan Seyyah, (Adana): me~eıini iıtiyen Safranbolulu bir met lı:adınlıfın en yüksek meziyeti iken) 
ondan aarfınazar, yemek tabağını bile aofra- _ Bize gönderdiğiniz cevabda, sıraladıtı - genç kızdan: 
ya koymak istemezler. nız 17 maddenin pek doğru, pek isabetli 01 _ cEpey zamandanberi erkeklerin zavallı ka 

Erkek lle kadınların mü.sa.Ti hak 1dd1a..ını duğnnu tMdlk ederiz. Ancak aize bir aual sor dınlara karşı devam eden haksız hllcum -
llerl stırerek erlı:et tadar aerbest yaşamak mamıza müsaade edln: Siz bizim yerimizde lanna karşıdan seyirci kalmak Jstemlştlm. 
ıaterler Te bu baktı tatbike geçmesi ile be - olsaydınız, bu mektubu neşreder miydiniz? Yazdıkları delice, insafsızca_ i:hamlara ba -
raber evinin yıkılma hiklyeal hitama erer. İşte biz de sizin verece~lnlzl umduğumuz zan gayri ihtiyari acı, acı guluyor, bazan da 
İşte benim cevabım, endişelerim, tereddü - cevaba imt13alen hareket ettik. bu ufak tebessümümü bile çok görüyorum. 

Fa.t\t sabrın son derecesine gelen bu çılgın-
düm .. , e Kerim Solok (Ankara): Iıklara birkaç satırlık yazımla ol<ıun kal -

e Şnel Tunçay, (Beyoğlu): 
.Bekir olduğum tçln ben de anketlntze ka 

tılmağı kendim için bir borç saydım. Evve
Jl bayanların böyle birdenbire parlama.la -
nnı ook manasız buluyorum. Kendi vazı -
1etıerlnl pekAlA. müdriktirler. Buna rağmen 

_ Yutarıkl cevabı .size de vermek mecbu- b1mde biriken 1nfiallerlml bildirmek istedim. 
riyetlndeytm. Mazur görün. Şlındıye kadar takib ettiğim hemen her ya

zılarında kadınlar müsrif, kttdınlar sada -e Ta. Çer (/ıtanbul): kat.siz, si.is düŞitünü ve llh ... gibi ayni naka-
- Mademki alı eşlni7.den, eşiniz sizden ratı tekrar ediyorlar. Kendi nefsim üzerın

memnundur. Mademki mes'ud bir hayat ya- de şöyle bir tahlil yaptım . İyi bir ailenin 
şıyorsunuz. Bizim sütunlardaki gürültüye temiz terbiyesi altında yetişmiş bir kızım, 

karışmağa ne lüzum var? Blllyorsunuz ki, ne mi.isrlfilk yaparım, ne bir ahlA.ksızlık yap 
biz yalnız bekfLr okuyucularımızın cevabla- tım. Süse de aşırı bir düşkünlü~üm yok -
rını neşrediyoruz. CDev~mı 10 uncu savfada? 

kıp seslendi: Hamamdaki kuyu çıkırığına benze.r yeri 
- Taksit bayım. göstermesin mı? 
Taksitle de.ğil, peşin parayla da bi- - Sana şaka yapt-:m! 

necek vaziyetteydim. Dedim. Kokana güldü. Kanı sıcak §ey .. 
Otomobile Qindim: d1. 
- Çek! Benim karıyı nasıl burnya getirtme~i! 
Dedim, iOför sordu: İşte o da bir derd. Kapı vuruldu. Her hal· 
- Nereye? de gene kıvırcık saçlı kokanadır. Şimdi 
Takkeci mahallesine, diyecelttim, 4ey- meseleyi hallederim • ., 

tan fısıldadı: Üçüncü gün: 
__ Vazgeç şu Takkeci mahalle.sind<?n, cOtelde ikinci geceyi de geçlrdlm. Hen 

senin gibi zengin adam bir daha oraya r<•- artık bu hayatı adamakıllı benimsedim. 
der mi? Öğle ve akşam yemekıerini otelin büy'jk 

Şoför gene sor:iu: salonunda yedim. Benim zengin olduğu. 
- Bcyoğluna değil mi bayım? mu da ne çabuk anladılar. Garson, dedik· 
- Evet Beyoğluna!> leri adamlar beni nerede görseler, baş~a~ 
İkinci gün: rını eğip selam veriyorlar. Karımın me-ı 
c.Geceyi bir ote!de geçirdim •• Ber.im selesini de halıeWm. Karıyı oJ., 

kan da kim bilir ne kadar merak etmiş· duğu halde buraya getiremezdim. Slya~ 
tir. Ne çıkar canım, ömrümde etmedi~im başörtüsü, tarçini mantosile görilnece'llj 
rahatı ettim. olsa herkes güleı::ekti. 

Ben birkaç kere otel•.? yatmıştım aın- Dün sabah kıvırcık saçlı kokana içen 
ma, benim yattığım oteller, bu sefer yat
tığıma hiç benzemiyordu. Bu otel her hal 
de Avrupadan, Amerikadan filAn sureti 
mahsusada getirti1miş olacak. Benim için 
ayırdıkları yer, i!<i oda, bir .sofa, bır ha
mamdan ibaretti. Evveıa şaşırdım. 

- İki oda bana fazla, demiştim, tek ki· 
şi yatacağım .. 

Otel kapısmdııki adamm, yanıma kat
tığı saçı kıvtrc\k. kokanı izahat verdi: 

- Rahat edersiniı diye bay. Bu :iaıre 
tek kişiliktir. 

girince: 
- Matmazel, sen şöyle bıraz k:ırşı.'1111 

otursana! 
Dedim. Kıvırcık saçlı kokana, evvoll 

cilve yaptı, sonra nazlandı, fakat bc>n 
fazla ısrar edine~ oturdu: 

- Kızım, sen iyi bir kıza benziyorsun, 
bana bir iyilik edeceksin· 

Dedim, şaşırdı. Ona nasıl yaşadığımı, 
nasıl zengin olduğumu, Takkeci mahnl .. 
!esindeki evimi, her şeyı, her şeyi ber ,. 

(Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi Wrlkamrıı: 50 hacir geldiklerindenberi buradan bir Alfons Dode'nin .iş1e'k kaleminden ]un şık apartunanında tanıdığım kadın 
~=~=~~====~-~===9F======~~==~• a~ma~amqla~ tawhlanu~vM-~bn~h~~~na&ş~~= ~ra~~nün~nmm~~~~-
c K o·. y D E K m· D O S ları var. - Değirmenin kanadları. mamını beraher geçirdiğim kadın de'" 

' 

İki dağ arası.ndaki bu koyu gölgelik Ben de bir çiftlik hayatına kawş. ğil, tam rnanasile bir dost ve arkadaş" 
çiftliğin en hoşuma giden yeri oldu. mak için varımı yoğumu sarfettiğim Kadının erkek yanında içinde kayna4 

. Canım sıkıldıkça buraya geliyorum. için bu hikaye kafamdan çıkmıyor. yıp taşan dişiliklerini göstermiyor.• 
~ul!han Cahid Buğday öğü~iye gelen köylülerle ko- * hatta çiftliğe yerleşmezden önce ara-o 

- - - - ------- - - - -- - ----

. J .. . . nuşuyorum. Onlar bana dünya ahva. Bu sabah gölden dönerken Osman mızda geçen yan açık yan ka .. 
Bunun . ıçtn aşk .. yalnı~ o- ~un. batmadan cıv~rda ha~~a?la bır linden haber soruyorlar. Halbuki ben bey dedi ki: palı zekA ve his oyunları da kalmadl• 

cmaddeıı halınde tekevvun edinceye gezıntı yaptun. Çiftlık arazısını artık du"nya ahval"m' dinle k i . b _ Biz kızımla bir karar verdik ee B h k 
1 

kad d 
. d . . B ı meme çın ura- - u are et er ınla erkek arasın a 

kadar olan devnn adıdır. Ben kafam a tanıdım. Hududlarımızı bılıyorum. u ya ,.ekildun· vad bey. Mademki ög-le yemeklerini k . ..
1 

d 1~ ,. 

· · · b' ı if d · d h 'd b" d •· · ,. · i o nevı temayu ler ir .l\.l sonu rnutıa.ı-ve hayalımd.e şöyle öy e a e vermı- ra a en oşurna gı en ır su egırınenı B d •. ba (Alf Dod . hep sizde yiyiyoruz. Haftanın iki ak. d 1~ b h 
1 

b' k b .. 
Ye çalı...tıgım· bu sıck.ı bulmadım ve gör- dalları biribirine karışmış kalın göv- u egırmen na ons e) nın d b" d . . ya argın tsa ya u ran ı ır aş sa 

• y• -ı . .. - .. - bende çok hazin tesir bırakan bir hi. şarnını a ız e geçırelım· Nasıl mu- nesine çıkar. Vildan tamamile pastf 
medım.• delı sogud agaçlan arasından akan de- . . fık d ;ıwl m'? r---- i d b" d · 

* 
. . - . . kayesını hatırlatıyor. va eıs• ı. ~~Y e ız e geçı. bir vaziyet aldı. LAtifelerimiz bile elti--re burada bırdenbıre alçaldıgı ıçın su. r~ksiniz. . . . 

Bugün çok yorulmuşum. Daha faz- !ar serin bir şarıltı ile köpüklene kö- cYeni evli iki genç balayı seyahat. Güldüm: dt ve içten fıkir1erden, hıslerden uzaJeıo 
la yazamadım ve müsveddelerimi bı- pükle.ne akıyor. Tam bu noktada de- le~nde Fransa cenu~unda~i 1:.rene _ Mademki kara verilmiş. Muvafık. * 
raktun. ğirmenin tahta çarkı var. Tabiat kuv- dagları:ı~ bir yeldeğirmenı göruyor. - Amma sizin yazılarınıza mani ol. . v. 

Receb ça~ mısır, arpa ve buğday vetini en iptidai şekild alan değirmen lar· Desınru?n sat~~ık~ır. ~a? koca bu- mıyalım. ~~ gece Domuzdere çıft~gınde :rnt-
ektireceğimiz tarJalar için söyliyecekle hiç boş durmuyor. Civar köylüler huğ. rasını satın. alıp ~m~rlerının sonunu _ 0 halde bir şartım var. Yazılan- safınm. _Ye1?1ekten sonra Vıl~an ben
ri olduğunu İkbale haber vermiş. O- daylarını öğü~ek için buraya geliyor- burada geçırmek ıst1yorlar. Fakat pa- mı yanıma alırım. Yazmak hevesimi d.en aldıgı hır roma~ı ~kuyacagı~ı sBY" 
nunla görüşmek için avluya indim. Bu lar. Benden evvel yıllarca değirmeni raları yoktur. İki genç evli çalııtmıya duyduğum zaman odama çekilirim. Jıyeı:ek odasına- çekılcli. Bab~sıle iJÖ 
meşguliyet hoşuma gidiyor. Başım din işleten ihtiyar Mustafa dayıyı işinde para biriktirrniye çalışıyorlar. Kaclın Bu da kabul mil? partı tavla oynadıktan sonra hız de n'/' 
leniyor. İnsan kafa yorduğu i~en ay. bıraktım. Mübarek adam. Bana öyle da kocası gibi çalı.~ıyor, her ay biraz ikisi birden oevab verdiler: nldık. 
nlıp tamarnile başka mevzularla rneş- geliyor ki değirmenin sesini bir gün i- para biriktiriyorlar. Artık değirmen _ Kabul. Osman bey dedi ki: 
gul olursa beyni adeta dinlendirilen şitmese bu adam yaşayamaz. Ckce gün parası tamam olmuştur. Fakat bu ça. Çiftlikte aradığım sükiineti belki ta- - Odanızı biliyorsunuz· Eğer yaZ"' 
toprak gibi eski kuvvetini buluyor. düz tam on dokuz yıl bu çatının altın. lışma genç kadını hasta düşürm~tür. mamile bulamadım. Ko~ulanmla her rnak isterseniz kütübhane de açık. 

Receb çawşu dinledim. O bu işlerin da ve bu çarklann yanında yaşamış· Ve nihayet zavallının bu yüzden verem gilnkü temaslarım bu hayata hareket Bu akşam içimde hafiflik var. l{aıı 
mütehassısı. Anlattıkları ilmt bilgiden Bu suyun sesi, çarkın gıcırtısı ve buğ. olduğu anlaşunıştır. Biriktirdikleri de. ve değişiklik veriyor. Fakat 0 kadar fam çalışmak istiyor. Osman beyin te~ 
ziyade ondan daha ku~tli olan tec- dayın kokusu onun adeta gıdası olmuş. ğirmen parasını hastayı kurtarmak için iyi ve tabit insanlar ki be.na yabancı. lifini kabul ederek kiltübhaneye gıl"' 
rilbeye dayanıyor· Tabiatln aksamıyan Kendi gibi altmışlık bir can yoldaşı sarfeden koca bütiln didinmelerine lık hlssi vermedikleri gibi itiyadlarunı dim. 
kanunlarını köylü şehirliden daha iyi var. Habibe Nine. Karı kocayı bu el - rağmen etini ölümden lriırtaramarnış- değiştirmek zahmetini de vermiyorlar. Burası 
amlıyor. varda tanımıyan yok. Rumeli<ren mu • tırı. Vildan, bir buçuk ay evvel İ!tanbu. 

benimki gibi kalabalık deği)ı 
( Arktııı vnr) 



C Marynsıe oğlu ~ 
Marsilyalı Mııryüs ptlalına kadar 

borca batm&fb. HallMıti bu kadar borcu 

~bir ıu\elili lalle yoktu. İlk ev

vel ev abibi fibilltlytl kopardı: 

- Y ı paramı, ya lr.çı dıprı! diye ha

ber verdi. 

Uetelik 111alan ela borca mukabil ala

koydu. Amma bu if Maryilıün pek hoşu

na gittL Çl1ıık11 ef)'&ları ıötürecek ev r.ıc

rede? tiremiyordu. Du ıefer kimi kandırabilir
Ev salıiblııdeıı aoıır& çamaprlannı yı- di? 

kattığı kadm Ka?Jlbiia yakasına yapı~t1: Oğlu ile gene elele verip bu ıefer park 
- Bol'canu verine:ı çamaprları veri- ta gezmiye karar verdiler. Fakat r.ksi gi-

bi açık hava öyle bı; karınlarını acıktır

dı kil Farkında oimadan parktnn çıkıp 

lOkantalann önünde dolaşmıya başladı • 

lar. Bu sırada bir adam Maryüsün ete -
ğinden çekti. Gene alacaklılardar.. biri 

zanneden Maryıisiin tüyleri diken d:ken 

oldu. Fakat adamı görünce tanıdı. Bu 
her zaman en me)*hu:: artistlerın res:m 

çıkarttıkları ioto~rrafhanenin sahibıydı. 

Yeni 
bilmecemiz 

Bu adamın kaşı, gözü, ağzı, burnu her 

halde olac~ktı. Ressam resmi acele yap

mış, kaş, göz, ağız, burun koymayı u -

nutmuş. Siz resmi gazeteden kesir., bu 

eksikleri tamamlayın, bize gönderin, en 
iyi yapmış olanlardan bir kişiye bır fut

bol topu, bir kişiy~ büyük bir su1uboya 

takımı, yüz kişiye de ayrı ayrı güzel ve 

kıymetli hediyeler vereceğiz. Bilmeceye 
AlaccıklıJar yakan"" yapı§ıyorlardı Kendisinden a~'ol ne istiyebilirdi. Hn cevab verme müddeti or. b~ günd·.ir. Bıl

rim. YoU, bir meıı.:iil bile vermem! dife halde bu adama borcu yoktu. Adam: 

tutturdu. - .Affedersiniz, bıraz dükkflna bd ,r 

Çare.b. çamaprlan da oııa bırakm&k 

1hım geldi. Bunun tızerine vızıldanm1ya 

baflıyan <( '1nu Marytıa tetelli etti: 

- Aldırms, çamapn ne yapacağız, on

ları kim tqıyaOMk! Blimizde yük olur -

clu.. 
Ondan .sonra balN otu• elele tutU?\IP 

kendilerine bir yer aramıya gittiler. 

P'aikat mahallede onlan herkes tanı 

Jordu. Öyle kolay toıay kimseyi kan -
cbrainıyaca)danm aldı kesen Maryüs, ta
nıchklardaıı UDklqmayı münasıb giirdi\. 

Epeyce mü bir mahallede, küçilk bJ' 

otelde oda tuttu. Sanki beş beş pa:asını 

varecekmlf &fbi otıuyia bir güze! karın
larını doJWduktan 10D.ra yatıp uyudu -

lar. 
Otel sabtbi onlann meteliksiı; olduk

lannı a.n}aJlDCi1:ı. kadar orada kaldılar. 

İfl:n artık meydana çıkacağını anlıy&n 

lılaryüe oflunun elinden tutup başka bir 

°'9lıe kapalı attı. 

Böyle korkunç bir göbc{mıız ohrıasır.t 
istt?mi yorsam:: ... 

,elir misiniz? Sizin bir resminizi çekmek 

istiyorum. 
Maryüs evveia afalladı. Fakat hira:ı: 

biraz düşününc2: 

- Her hal:ie bana artistlık teklif ed~-
Orada. da birk.a; IÜD barındıktan son- cekler. Onun için resm;mı çekme~ isti -

yorlar. Bütün gazeteler bas~·cak. Kim bi
lir ne kadar p.l.ra kazanacağım. Oh: An1k 

ne borç, ne alacaklı. Rahat rahat ya~arım. 

Otomobilim olur, apartımanım. K..a :kat 

elbiseler, ne 31a. 

mece cvabım bize gönderdiğiniz zarfı:ı 

üzerine Bilmece kelimesini ve bilmece -

nin gazetede <:Jktığı tarihi yazınız. 

Bilmecede kazananların isimleri Pa -

zartesi günlen çıkan sayılarımızda ilfl!'l 

edilir. İst~ubuldn bulunanlar hediyeleri· 

nı Pazartesi ve Perşembe günleri öğle • 
den sonra idare hanemizden ala bilirler. 
Taşrada bulunanlam.ı hediyelerı posta ile 
gönderilir. Bidnc.ı ve ikınci hediyeyı ka

zananların he<lıyelerir.i almıya gelirler

ken iyi çıkmış bırer fotoğraftarmı da ge

t irmeleri lazımdır. Taşrn<la bulunaniar, 
fotoğraflannı po.stayll g·:ndermelidirler. 

.. ..... i~;~·~··;;··~~i·y·~·~·g~~······ 
yürüyüşü 

. 

Salyangoz hayvanla -
rın en ya:vaşıdır. Sa -
niyede bir •buçuk mi -
llmet.re ilerler. 

Yaya yürüyen 
bir insan sani
yede 'bir meLre 
kırk santim sı.ir

atle ilerler. 

buldu. Fak:ıt ne olsa beğenirsiniz? llfın 

~ .. 
l 
1 •••• 

Küçük serseri ile büyük sersennın 
kannlaırı açtı, karınlarını doyuracak 
paralan yoktu. Düfilnüp duruyorlardı. 
Büyük serseri iki tarafa bakındı, yer
de para gördü. 

r 

•••• 

Büyük ser:>eri, küçük serseriye müj

de verdi: 
- Bu lira i1e §imdi bir lokantada 

istediğimiz gibı karnımızı doyururuz. 

Onlar, lokantaya girerlerken lokan
tacı da dayak yediği bağ!rmasından ve 
gözünün üz.erinde h.asıl olmus siyah le
keden bellı olan birin: lokantadan dı
şan atıyordu. 

4 
{ 
~ . 

o 
Sevinçle olduğu yerden fırunn. Pa • 

ranın yanına gitü. Bu para tastamam 
bir lira idi. Bir lira ile ikisi mükemmel 
kannlan:nı doyururlardı.. Hatta artım 
eh bile! 

Lokantanın yolunu tuttular. Hem 
yüriiyorlar, hem de yiyecekleri yeme .. 
ğin hayalile zevltlenlyorlardı. Şimdi 
ne güzel karın:an doyacak, açlıkta! 

kurtulacaklardı. 

Lokantaya girıp oturduklan ıaman, 
lokan·tacıya o adamın neyl' atıldığını 
sordula.r •• Lokantacı: 

- Cebinde paruı yokmuş, yemYı 
yedikten sonra, param yok, dedi. Biz 
de bir temiz dovü:p kapı dıprı attık. 

Maryüs bu':lla~'l düşünürken fotoğnfçı sahifesinde :Maryiısı..in koc<1 göbcğıı:in 
i§ini bitirmişti. Sankı bütün düşündilk - yanında fazla ynğlan eritmiyı~ mahs'.ls bır 
leri doğru imış gıbı, neden neden resnu- ilacın rekIUmı. Eğ~r böyl·~ korkunç t-ır l. -~~l'lll!f' İki serseri, yemekierinı yerken bu Yemeklerim bitimuş1erd! Biiyüli 
ni çektiğini bile sonnaaı. Yalnız· göbeğiniz olmawn, ıstemezseniz bu ılcicı ~ • hale çok güldüler: serseri eltni cebine soktu: 

- Ne zaman gazetede bunları b:ısa · alın, diye yazıyor. Zavallı Mar)ÜS hıd - _Bizim paramız olmasaydı. biz de - Eyvah, dedi, cebim delıkmiş, bir 
Para v87'1MCien oıetdn Jcaçmış~a~ılı caksınız? diye sordu. detten ne yııpac:ığını bilemedi. Gazel~) i dayak yiy~1'tectilt ha; dediler, çok fil- lira cebimden d~vermiş. Meğer ye • 

ra gene yw aiiftimıN icab etti. Fııkat Aradan birkaç gün geçti. Maryüs her parça parça edip rüzgiırd ;~ savurdu. kür ki cebimızJe paramız var. mektea .onra da dayak yemek bize kıs-
bu aefar ~ gtdecetini bir türlü kes- gün gazeteleri karıştırıyordu. Nihay"t ** metrnifl --·-.---.·--·-;--T .. _ .................... _ .......... i .. A ... v ... ·-p··e:·-K""A"""T""i"""N"""""""A""N Ci""T"""i""V""O""R--·---·--· ......... -r .. ·;-· .. ;; ....... ;; ... ·-·--

cBenim 1>ir köpewm vardı, fit? aı • 
'Gtn, GTCU" ~u.r, (1r.M: bcıAG gct.irirdi.• 

cBir gün deniz kenannda. idik, de • 
tai.ze w top aımı,tw.h• 

cKöpeğim, toJ>Un pef:aıru kopıı, de. 
,... dalcll.ı 

cDanmwn çııc~iccn cıQzııa.ia ne g9-

~· 

cTopu bir b,t!IS; 11uımuştu, ~.07ıcgm\ 

de o~ nı.tmuı bcırıo geıirmi§ti.• 
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PROGRAMI -----~RADYO 
13.30: Prolt'&Jll. a.35: Türk mlSılt (l'alll D JOSU (tiaU T.t28: Mti!ik Tallgo1ar - 'PU 11.55 -

Ağustos 19 

Mizah~ Birdenbire zengin 
olan adamın onbeş günü 

--:=-.-

aJllARn:s'I: 19/1/131 l A kara Rad l!wn ve taımllt.1r::allibU"o - mıbıt 1'>or&a&ı 
heyeti.) u: Memleket aat iyuı. alana 'ft :DALGA ~D H; ~annt1 program. 

meteorolo!t hlılJer'lert. ıuo -l5.:30: Jfi'llt ~ 
1
.. ıa ıtCL 120 c;ı CU1U. :ZS/1139 · .(BmJtarafı ı inci •yhıial 1 maloldu. Çünkii tam 1bin lira kay'bethm.ı 

(Dans mi.illi - Pl.) ll.30: Program. IU5: a · U3»; ?.rcıcram. 1.2.315: Tliı't mblli - Pl tafsil mil.attım Gerri anlatmak ıistemez- * 
Müz k (Kiiçit Orkestra - .şer: Necib Af - ~ ll,'7I -. Ulll Jta • ltW. U: Hemletet ı1aat ıt.1an. ajana 'Tfl 'tlleteoro- • . .- . 
km> 1 _ Fn.nz Le.har - Vals. ı - Ziel\rer- ~. '!1.71 m.. IPH5 Kca. 20 K•. 'Iolt 'haberleri. 13.15 _ a: Müzik CKan~ı~ 'Üİm ammz: onda:ı. baş'ka derd1me çar: On 1!ördüncii '!{in: 
~a operetillden potd>url. 3 - Dellhea - program _ Pl.> IJ; Program. 19.05: Müzik bulacak 1idmseyı 1.anımıyardurr .. Ve nı- cli~ab ettim. On üç gün evvel elime 
Knaelya balesinden bebek dansı. 1110: T6rk program - PU t: Program. l9.05: nam maruı mllzlfi - Pl.') "19.!0: Türk milzlğl: Fa- hayet: geçen topluca ;paradan ancak iki yfiz lira 
ml dğl <İncesnz fa.alı.) 20: llemletet aut l- mfrzlk CPlJ H.30: Tılir'k m'lzi~: Fasıl hey - sıı heyeti. J0.15: Xonuıma. 20.30: Memleket _ işte bol bol para, dedim. Şu kadarı alınış. Ben on iir; ıgün içinde hal' vurup 
yan. ~: Tema11. 20.40: Ajaru ve meteoro - ett. 20.15: Konuşma. '20~0: Memleket sar.t .saat Ayan, •J•na ve meteoroloji haberleri. senin olsun, c:u kadanl~ de benim kan- harman savururk~'l. paranın su gibı J?it-
loji haberler!. 21~ 'Türk milzlğl. 1 - ......... - 1.y•n. aJan.'l -ve meteoroloji haberleri. 2oso: 20.50: Türk müziği: Okuyan: Muzaffer İl - " 
Rast peşrevi. ı _ Lemi _ Rast şarkı: Yok Ttrk mtizltl: Okuyanlar: Meftıaret Sa~nak, tar. Çalanla?': :y"ecibe Datyal, Fabtre Fer _ ma fistan alırsın, saçlarını :senin saçların tiğ1nin farkına vımnam'l§ım, telcrar Tak-
mu cana d.pka hiç illfetln. ı - Udi Meh - Necmi Rıza A.hıskan, Çalanlar: 'Ruşen Ka.m. ıan, Refik Fersan. 1 _.Rast peJJrevl. 2 _ gibi yaptırır•nn, dudaklarına, yana1tlarJ- keci maiıalles\ne dönm~'kten başh çan 
med _ Rast -11arkı: Öyle yakında ki beni. Refik 'l'en>aıı, Cev~t Kozan. 1 - Yesari IA- Dede _ RastkA.rl Natık: ıııa.st eetırtp fen - na da biraz boya sürersin. Velhstl una yoktu. Mese eyi lumma .çıtlatt~m. Amıtn 
c - Lemi - SuzlnAk tarın: Yeter hiçranlı snn - mcaz şarkı: (BUmem nlye 'bir buse- aile 3 - Faik bey • Jtl8t şarkı: (jaleler benzer, ben de on::ı bıt mektub yazarım. benim kaı:ı da ne çabuk ıaç:ılıverdi. Sü -
sözler. 5 - eyzen aıza - Sm:tn&k üarkı: ınU .a - Tamburi Cemil - mcu şarkı: {Hep aaçsm.> 4 - Arif bey - Rast .şarkı: <VWO.a- mektubu da götüriir.c.ün.. varide bana kabak&i9e~i adını takmışlnr
Çaldınp çalgıyı. 6 - Refik Fe.rsan - Buzin~k :saye! TUlmda gönilU 1 - .Nobar - Hicaz tından pyrt el çektim.) 5 - Kanun ta'k.11 -
aarkı: Canım kim! isterse. 7 _ •....• .•. _ s~- ,arkı (Afl8.1J11§ gfllmllş cefaya katlanmış.) mi. 1 _Şükrü _Rast şarkı: (Uyu.sam g!5ı- Oturdum, mektubJ aa y.azdım. me'"k - dı amma, asıl kabakçtçeği o! Kokan:uıın 
ztnak .saz semaisi. .s _ •........ _ Halk türkü- 4 _ Aşık Mutafa - Şehnu :şarkı: (Fırsat •üne lroy.o;am fU lhummalı başı.- 7 _ Reflk tubda karıya ola'l biteti. anlaittm. yerden göke kadar l.akkı varmı~. ltarım 
sü: Sabahtan kalktım. ı - ......... - Halk bul8am 7&re ne varsam.~ :ı - Şehnaz saz se- Fersan _ Rast şarkı: <Affeyle suçum ey rtt- Kokonayla Jcarım.:. aqaımt kadar b<-J;- tanınmıyacak kada:- <ieğiştı. Eteği behn-
türküsü: Urfalıyım ezelden. H - ......... - maı.sı. t - 'Rabm1 bey - SuzltıAk şarkı: ııter.) 8 - Mahmud cemettın Paşa - Rast ledim, görünmedile:-. Çok geç zaman lto- de, hanım hammcıktı. Şimdi oldu açık 
Halk türküsü: Ekin et.Um çöllere. 21 .40: Ko- {Bir s'ftn1 tarap.') V - MU&a Süreyya - Suzi- ıarkı: (Fitneler glz}enml.ş.) 9 - Rast saz se- kana, tek başına geldi. Acele ncele: saç.ık bir şey •• Hele yü.zı1 sanki benim 
nuşma. 21.55: Neşell plft.klar - R . .22: Hafta- ni\.k şarkı: (Kft.r etme.dl alını ,sana bu ahu maisi. 21.30: Konuşma. 21.45: Neşeli plak - - Ne oldu? kırk yıllık "karımın yüzü değilmiş kadar 
Jık posta kutusu (!Ecnebi illerde.) 2'ı.30: Mü eninimJ 8 - Arif bey - Hico.zltfır 'Şarkı : lar - lR. 21.50: Müzlk: Rtyasetl Cümhur Ban-
zik (Dans müziği _ Pl.) 23: Son ajans haber- <Oüldrı açıldı yine gül yüzlü yar.) 9 - ~alk dosu _ Şef: :ihsan Künçer. 1 _ c. Urblnt _ Diye sordum, sabahleyın karşımda ıbir1 acğişti. Saçlnn da evve1.kı gündenberi, 
lerl. nr.ant. es'ham, tahviln.t, kambiyo - nu - türküsü: <Mecnunam ~ylAmı gördum l Marş. 2 _ Fellx Godln _ Eylfil va.ısı. 3 _ naz ile oturan kokan.1 bu sefer ayak ayak alafranga adını bir f;jrlü becerip söyli -
kut borsası (t'laU 23.20: Müzik <Cazband - ıo - Hn1k tür'kl\sti: CYi1d1z.') '21 30: Konuş- Gllnka _ Hayatım Çar için operasının uver- üstüne atıp ku~uldu. Masanın ıüzerine yemediğim kanarya sarısına boyadı. Ne 
Pl.) '2S 55 - '24: Yarının program. ma '{Haftalık posta 'kutruıu.l •2u 5: .Neşeli türü . .f - A. :Czllbulka - Kalb ve güller. 5 - koyduğum .sigara paketimde.ıı bir slga1 a diy.or.dum. Meseleyi .karıma çıtlattım: 

:PAZAR 2t/8139 plft.tlar - R. :21..50: IMüZlk (8oll.stler.) 22 : Mü- Chopin - Chopiniana. 2'ı.40: Müzik (Opera aldı, yaktı. - Takkeci mahallesine gitmek mi, Al-
12.JO: Program. 12.35: ';ffirk mil~; Otu- zlk ı(Küçülc Orkestr.a - Şef: Necib Aşkın.~ aı:yaları.l .23: Son ajans haberleri, ziraat. 

yan: Mustafa çağlar. Çalanlar: Ruşen Kam 1 _ carı Rydo.hl _ Melodi. 2 _ 1. strauss - esham ve tahvllô.t. kambiyo _ nukut borsa _ An1atmıya b:ıs1:ıdı. Onun b:itün ılSy - lah göstermesin, ded;. Bakalım bu gidişle 
Reşat Erer, Vecihe Daryal. 1 - Ferabnft."k Bizde - Vals. 3 - W. Cremlk - Güzel san - sı (flat., 23.20: Müzik (Cazband _ Pl.> 23.55- lediklerinin hülAsası, benim kan evvela halimiz ne olacak! 
peşrevi. 2 - Melekset - Ferahnft.k şarkı: allar töreni ıCuvertiir.l 4 - Max Schönherr- 24: Yannld ıprogram. kapıyı açmak istemem~ş. kocandan haber * 
(Titre- yüreğim ol güll ter bezme gelirken.) Alp Iı:öylülerlnln .daruı havaları. :ı - Walter CUMARTESİ .%6/8139 getirdim. deyince Y4muş~..._ Mektubu On be,§inci gün: 
s _ m . .Selim _ Eviç şartı: (B\r sebeble Noact - Romantik uverttlı'. 6 - Mlrosıav 13.30: Program. 13.35: Türk müziği: Oku- ok.uyunca; hele kokana, onu y.eui clbic:e, cOldu ola:alt par.alar bitti. Paralar bl-
gücenmlşsin.) 4 - İsak Varan - Eriç ıp.rkı: Shlllk - lspanyol dansı. 23: &m ajans ha - yan: Radife "Neydik. Çalanlar: Vecihe Dar- .. _ ~· . la k tince borca ı;rmiyc bac:1ad.tk. ~imdi borr 
(Kalbimde açılmışJ 5 - lia1k tllrk.'ft.Stl: <Xo- berler1. ziraat, e.'!ham ve ta'hv'fUi.t. kambiyo - yal, ıFahlre Fersan. Refik Fcrsan. ı - Xür- şapka almıya got-..ırece~:nı, saç nnı es- ~ ..,.. ~ 
yun beni yükseklere.) 6 - Balk ıtür:tiUfl: nukut borsası (flat.l 23..2tl: 'Mfiılk (Caz - amhlc.azkll.r peşrevi. 2 _ Rahmi Bey _ Kür- tirip kıvırtaca~ını, yüzünü boyatacağını gırtlağımda ve g!\n ge'11"kce daha da ar-
(Çık:ıyım gideyim unım 'fillerine.) ıı: Mem- banll - Pl.) 2~ 55 - 24: Ynrmltl program. dlllhlcazltfir şarkı: (Söyle ey mıdnbı n:ızen- söyleyince küplere binmiş. tacağa benziyor. Bem zengin b~edder 
leket -sanı ayan. ajans ve ımeteoroloJt ha - PmtŞEMRWI: ?418139 de ~daJ 3 - Şemsettin Ziva - Kürdlllhlcaz- Fakat kokan~ kurnaz .. Bir lafla karıyı ya_ Bakkal veresiye verir, kasab vere -
berlcrl. 13.15: Müzik <Küçu"ik Oı'kestra - Şef: 12.30: Prot!t'nm. 12.35: Tiirk müzHH: Oku- Ur ~kı: {Güvenme hüsnüne.) + - Şem - yola getirmiş. Kocan da evi bıraktığı, siye verir, 1ıatta apartımana dadanmış bir 
N"eclb Askın.) 1 _ Gounod ATe Mnrla. 2 yan: Muzaffer hkar. Cal:ı.nlar: Cevdet Cd- sett\n Ziya _ Kürdlllhlcazkfı.r şarkı: !Bıktım - ·ı.. . d b k tefeci de borç para verir. Allnh encal1\! _ 
Ganglberger - Kiiçük &oplant1 (Revü - ıtn - la, Refik Fersan. Cevdet Kozan. ı - Mu - elinden.) 5 - Sadettin Kaynak - Kürdlllht- mahalleyi ..oıraktığı gı:ui sem e ıra ır, 
terrnezzo.l 3 _ P.aul Llncke - İtalyan sere - hayyer peşrevi 2 - Rahmi bey - Muh!wver cazltar şarkı: (Bir gün yaşadık.) 6 _ Kürdi- der demez, karı yelkenle:-ı suya 'ndinnı§. nuzı ıhayr.clsin.» 
nadı. ı - İtalo Azzoni - Melodi. 5 - Fre - s!\rkı: cserann hüsnü ansın.) 3 - Fıı\k b"Y- lihLc:ızUr snz semaisi. u: Memleket saat A.- - Şimdi karı nerccie? * 
lre - Ay - 'Ay - Ay. 6 - Btzet - Arleztye-n ııü- Muhayyer ımrn: N=ım sel'Tfnıızrm nıbsan n- v:ın. ajnns ve meteoroloji haberleri. 14.10: Dedim. K.Jkm;ı cevab verdi: 
ıt. 'No \. al 'Pre1nde. bl 'Menue to. cı !Adagi- Iı .l 4 - Tarrıhnrl Dürrü - Muhayyer :ı;arkı.: Müzik (Dans müziği - PIJ 15 - 15.30: Müzik _ Benim teyzemı:ı kızının evinde. o 
etto. (U carillon. '1 - R. Ben.atzty - Grlnzing rKır dliııtü tmt!lhı saclarıma.l 5 - Halk tür (Sen .oda müzm - İbrahim Özgür ve Ate§ - terzidir, senin madama dikiyor elbise, 
ve ~ daha - vals. 8 - J. Strau..'!.'I - VJyana Jcfüıft: (<Jes:ry>• ..,,..nln ne hfolAh basın var.l börrkler!.l 18.3-0: Program. 18.35: Müzik 
orm:ınla,.ının efsanesi - vals. 14...15 - H 30: 6 - Halk tiir1rfıc:ü: rsu dn~Jarı delmeli' 13: {Kücülc Orkestra - Şef: Necib Aşkın.} 1 - bak yarın madamı ne kadar değişmiı gô· 
Mü7lk rn:ıns mli'rlğl - Pl.l 18.30: Program. MPmlell:et ~ı>ı:ıt n.van. ntamı v~ meteorololi Mendelssohn _ venedlk gondol fatkısı ~ receksin. 
18 35: Müzik roan.o; nrlizfği - Pl l 19.05: Ço- baberlerJ ı~ t5· - 14: Mü7Jk tKıırı 1111c nrrıı?- Dkb:ıhar şarkısı. 2 - Tschalkowsky - Oüf - Kokana kuıına1., dedim ya, hakikaten 
cuk 52ıı.tl 19.35: Türk müziği: <Fasıl heye - ram - PU ıq· Prn!!t'anı Hl n;;· M;;.,ıır <Rlr tesl., &arkı. 3 - Emmerlch Kalman - Ornfln kurnazmış, vardlğim paranın yPtişmedi -
ti.) 2010: Neşeli pl!lltlar - R. 2015: Mllz1k 1-oDRrto - Pi~ H»~o: Ti\rlc mii.,lll't· f,.,,.,.ıı~zlMnrlca ooel't'tlnden potourt. 4 - Gretchrtnl- ğini söyl~di ve benden beş yüz li:-a dalıa 
(Vıılslrr.l 20.30: Memleket saat Avan, ajans fııııı'!t (Snnv• "T'ohvın 1st1rıı1rl1P l 2n ıı;· 'Ko- now _ .Nlnnl. 5 _ Oscıır Nedbal - Vals. 19.10: 
ve tll('teoroloji hnb .... lerl. 2().45: Tiirk mnzt- nu~a. 2l!.3n· l/""'1leket ~~nt furnrı Ahın~ VP Tfırk müzli'!l: Fasıl hevetl. 20: Memleket ı;a- kopardı. 

* 

Birdenbire zengın olanın hatıralan 

burada bitti. O şimdi genr Takkecı mı -
ballesindekı ~ndedir. Ve <evinde 7apa -
yalnızdır. Çünkü e1Y3larmın alacaklıl&11 
tarafından hara~ mezad satıld~ı gül! Kt.

rı.smı da, a_partımar. kom_şu1arından biri a 
bp kendi apartımamn:ı götürmüştü. B1r
den bire zengın olan onu bir dah:-ı m: g3r
dü, ne de haberını aldı. 

lsme: ı/ı..IU.Sı ğl: Ol<uyanlar: Ranlfe Neydik, Sadi "Hoşses. ~ .. teoroloji ,..~l"l .. rl . 20 '\O· 'T'iirlc mii.,.l~I: 1 at ayarı. 20: Temsll. 20 40: Aiam ve mete-
Çal'lnlar: Reşat E,.Pr, Refik Fersan, Kemal o~nıar· 11Kı>1 .. 1r ToJry/i>7 M.,,,.,,,,, ... ~gr,n- orolofl babe,.le .. ı 21 · Türk .ınfr1U!I: Okuvan- On gün sonrı: ç k b 
Nly:ızl Seyhun, Zli"tıtü Bardakoğlu. - Uş- tıu. CAlıınlııT': r.evdet '"'"'5ıa. R"rııc ı;o,.ro:an. br: semahat öıdenses, Must.ııra Oa~lar. Ça- Şişlide bir aparttma:-. tuttuk, yepyeni OCU fBf jv9Sİ 
şak pesrevi. 2 - Rnkım - Uş!lak şarlcı: ma- rı-Tdet K07.l\TI 1 - SPtıl .. <\h<ln ™'"""vi 2 -ııanlar: Vecihe Darynl, Falllrp Fersan. Reşat I ' 
na hi<: vakışmıyor.) 3 - 'Uff!\k Mt\stczat """'" - &>tn .. -...ını ııarlrı: rr.x .. ;\mden ,....,,,, - Erer, Refik Ff'r an . 1 - .Sala.ha tin Pmar - mobılyalar aldık, yerleştik.. Kokanan:n CBaştarafı 'r1 .ncl sayfada) 
(Hasretle bu Şf\P l 4 - Şemsettin Ziya - Uş- Jimden ha:v--ıı "'ftmez.l 3 - l:'ııfze - f:: .. tıırq- Eviç şarkı· (Qöz y.uların11 l 2 - Refik Fer- dediği kadar varmış. Kakam, dedim tle kayıdsızla,şmt~ızdır. Çocuk ademden gcl
şak ~rkl: fOl şuhu ..seta:>er-Yerl ~dümJ b11n ~rla: ı<'.F\"~el vn'llsıt ~n'1\n kA.P.el f11& - gan _ !!üısevni şarkı: <Birkaçı birle~e"ek.l aklıma geldi, ne yü1.süz şeym1ş o; beni miştir, bi_ç bir şeyi yoktur. Her yaptığını 
s - lı'.ml - u~ .sa.rkl: {Neler ~ektlın ne- 1fordan.l 4 - K"'n'len~ tıılrc:lml. 5 - SPta - 3 - Şevki b"Y - Hicaz ~ar1tı: <Atfe_yle su - otelde rezil rüsva ettı. Evimin hal:ni, ka· hiÇten yaratır. Ve bızim, mirasına k?n _ 
ıer.l 6 - !Lemi - 'Uşsalt şnt'kl: stynh ebru - rab-ın şarkı: <OE-eemlz 'ka"'ırıır:ı.l il - SPt- çumJ -t - Şevki bey - Hicaz şarkı: <Demem rımın halini, •Jnu evder.. nasıl çıknrdığ:m, d ğu lm h""d 
terin \ '7 - Kemwçe taksimt. fi - Bimen arab&n saz .qemal31. 7 - 1'ffıqpvnl Mnvs.: <Va cana beni yD.det l 5 - Hknz.kô.r pesrevt u muz, yaratt a 8 ısesinin yorgun-

~..... -. · oteldeki gar'l::m adamların hepsine anlE.t- ıur..•nu ya'-·- .L şına .. .-ı.... s· g·-ı Şen - Segah p.m· <Sun t!a '!t"''n t'&r euu- tona ~l vnlrtnl\.) R - "R"il<ıPvnl ıınr1rı: <Ha- 6 - Bol A.~nk Nurl bev - Hlca7.kAr ağır se- 6.. ullZ :Ja ~r. ız er. ı.ruer 
den t 9 - Salihattlrı Pınar - Hüzzam ısar- til'P?n sııclarınt.l 9 - H11Tlt t.iirlciiqfı· ı~P. - mat: <BeqJm servi hıramanım.l 7 - Udi mış .• Bana bakıp bakıp gülüyorlardı. Çok tıpkı bütün %enginliğini alnının ter.ile b
kı: rinıeven udum mu?) 10 - Halk türkilsü: v1>no1n yolu hıt 'TıUdur?l 10 - Fııllc tiirı..iio:ii: Cemli _ Htca">;Ur sarkı: (LA.vık mı sana.) şükür ap:ırtımanımıza yerleştik te kur - zanmış bir babanın evladlnrına benzeriz. 
(Seherde .ntlayan bfilbülJ 21.30: Mtizllc mdlu dalhl"'rhr benlmJ 21.30: Ko'ltı!mla. 8 - Udi Cemil - Hlcazkft.r şarkı: (Manl o- tulduk. Az kalsın unutuyordunı. O babanın çektiği zahmet ve ıztırabın 
(Ca.zband - PU 22 45 - 23: Son ajana ha - 21 45: .Nese11 rıl.Aklar - R. 21 ">O· M'ihllr <O - luvor halinft tnkrlre hlcabım.l 9 - Muh115 Kokana benden beş yii:!: Jir,1 dnha ko . fa kı d bil d S b 
berleri ve yannkt ornıı:ram. nAretler - pı l 22: Miiz11r '~fi,.ük 0~1•0 .. tra- Sabahattin _ Hlca:zkô.r ~arkı: <Bahar geldi.) r n a ı e eğıliz. o.syete ize dana 

PAZARTESt !1~139 ı:ı .. r: Nerlh Aııt.ın \ ı _ W<>1APmnr nıhı.,'tl _ 10 _ Hlcazk:a.r türkü: cfzmirln \<:inde vur _ pardı. Gene helal edeyim, çünkü 'Fme çok el uzattığı, 'bizi daha rabat ettirdiği 
ı~M: Proıgrnm. 112!5: 'rorlı: mtiztfl fPIJ ~ı:ıkır kevfim _ vtvnna sal'kısı 2 - ı>0ter dular beni.) 21.40: Konusma (Dış politika yaradı • .Apartımam bulan o, e~vaları bu- için o babaya kayıdsız ve se.riniz. Hn1bu-

13: ~""~leltet ı11aat ilvan. ajana Te meteo - FrPL! - LeHoner asker - vals. 3 - Rnns haberıerl.l 21 .~: NecıeU pHl.klar - R. 22: Hat lan o •• Gerçı eşyaları aldığımız mağaza · ki onun 'Yanı çocuğun bizim için bazırb. 
roloH haberleri. 13.ıl!i - H: Müzlk <Dvora - Rtllp - Mars 4 - J. ~trııu~o; - "Riiviilt- vnlıı. talık posta kutusıı (Ecnebi dlllerde.) .22.30: dan da epey Jtomusyorı aldığını an~adım dığı muhakemeyi, bizım .iç.in kurJu~u. 
kın Vlolon.sel kon.sertosu - Pl.) 19: Progro.m. 5 - Vlktor R,.uhv - Vlynnıı 01>eretfnde'l ont Müzik (Dans :müziğU 2.1: Son ajan.oı haber- ya .. Her ne ise !azla üslütı\? düşmiye gcı.· iradeyi. bizim iç.in caniandırıp iı:leUiği .a-
19 05: Mfizik (Dans müziği - Pl l 19.30: 'Türk purl. 6 - Heııberncr - Sarkta. 7 Fı"nnz lerl, zlrat, e.<ıham ve tahvllAt. kambiyo - nu- , .. 
müzifl· İnce.saz faslı (Safiye Ton}'ln iştira- I..thar - Ü<' ~!\dınlı bir adam o~rPtlnden. kut borsası mat.l 23 20: Müzik (Cazband - mez. · ·• daleleri kullanarak yaşıyoruz. Dünya -
kUe.l 20.15: Konuşma. 2<l.30: Memleket saat Potpuri. 23: Son a1ans ha.herlerl, z.trant. es- PJ.) 23.55 - 24: Yarınki program. -On birincı gün: daki yerimizi, onu:ı bağışladığı 'bir ka -
Ayan. nian.s ve meteoroloji ba.berlerl. 20.50: cDün geceyi kanml:ı bir süvcır::ie ge - biliyetle benimsıyoru:. Benliğunfai mı • 
Türk müziği. Olcuyan: Müzeyyen Se,nar. Ça- çirdik. Apartunanlarda toplanıp da:ıs dan aldığımıı: hassasiyetle duyuyilruz. ~ 
lanla.r· Vecibe DaTya.l, Cevdet Kozan. Ke - TUR•• Ki.YE OEMJ•R VE ÇELJ•K oynamıya süvari ad:n: vermişler, gerçi nun varisi olduğumuz için zeng;niz. O, 
mal N'v'lzi Seyhun. 1 - Hti.st'ynl ,pep-ev\. süvariliJr ~ ~ dans oynamasının münasehe- h _, · 
2 _ y "'lll _ 'H.üsevni 11!!\rkı: rzaman olur ld.l ay.atımızın temc.Uerin.i !hiç.ten meyd;1ra 

3 _ Isıuı varan _ Hü~yni prkı: (Baygın F tini anlamadım amma, her ne i.;~.• ~tirmiştir. Ademden vücude giden 1k 
suların) 4 - Sadettin Kııynak - HOseynl abrikaları Müesseses·ne On ikinci gün: adı.mı nice emekle .atan odur. Hay.at 
şarkı: ı(Aynlılt yılı.'lônümfD 5 - Ud taksi - cDün gece apartımanımıza mısafirlcr kaynaklarına o o ka~ar yakındır ki, 'kı -

i G N et ..::railil Kn--'~"r ...... ıo· CA• Ko'k ccakları için lüzumlu olan a~gvıda. miktar ve teslim tarih-m · eş Do - •<>•.o.. ,..._ · "' - ~- geldi. Geç :zamana kadap oturduk. Salrn mıldıyabilmek ·~:n kımıldar v,e bilmedi -
kınlı \-andımJ 7 - .Lemi - Karciğar .aa.rkı: leri yazılı mevad Karabük'te teslim ed'lmek şartile satın ahna-
(Blr ,,.01qe ol.) s _ Udi Ahmed _ Karciğnr l oyunu dediklea oyunlar oynadık. G<'.rçj ğimiz, hatırlıyamadığımız yaradıiış pifım 

•· caktır. $arlnanıeier Sümer Bank stanbul Şubesinden. Ankara şarkı <7.nhmı hicranım gf.bl.l 9 - Ha1k tnr- - ben pek ho~amadım amma misafırler:m i§te böyle viicud bulur. Neyy:T K?.,u:t 
küsü· <İki de turnam.) ıo - !Karciğar saz Sümer Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden ve Karabiik bayılıyorlardı. He!'kese bir çiçek ismi tak 
sem:ı.isi 2L30: Konumıa. "21.4:5: Neşe1l plllt- müessese müdürlüğiinden bedelsiz olarak almabiliı. Satmağa ta- tılar. Bana da Kab:ı.<. çiçeği adt düşfü. Kadınlar diyorlar ki 
lnr - R 2ı.50 : Müzik (Melodiler - iP1 22: lib olanların en ger. 23.8.939 tarihinde saat 12 ye kadar Fabrika k b .,_ • ğ d" ğ · Müzik <Küçük Orkestra - Şet: Necib Aşkın.> -ı Kim a a1:1.çıçe 1 ıye ça ırırsa yanına gı- (,Bastarafı 8 inci sayfada) 
ı - IP.aul Llnclre _ Dıır.ılın.a (Fantezi> 2 - Müdürlüğüne teklifte bulunmaları ilan olunur. A!ağıda yazılı diycr.dum. Oyunda!l hoş1anmayışımın aE.ı1 tur.. Bunların .h.a.kiklslnl değll manasını bile 
Franz Lehar - Göttergatte operetinden pot- malzemderin hepsine ~eya her hangi birisin~ f:at teklif edilebilir. sebebi de kabakçıçeği diye çağırılmak ol- aruamıyorum. Bilhassa namus meselesine 
purl 3 - Niemann - Çar'lston - Dans. 4 - l _ lS ton Ko!tik soda (Suda kostik) 1 du. Karım bu oyunrla.::ı n:jsaf•rıer kadar gellnce, (20> y~ıma geldim. Hf!D'üz blr er -

~ü~~~--D~u:mtı~~=le~~.-;- Ed;~~~I TeJim tarihi lfll>/:'939 hoşlanmıştı. Benım kal.:'~ dn aldı, yiirüdü. kekle hl.ç bir hlsst münasebete girişmiş de-
j c· d ki kom ula=, komşular-:ı k u . .ğllim. Genç .Jcızhğım .ber.r&k bir ]8U g1h1 af 

Llncke - Olur .. Olur .. Olur (Şen :parçaJ :23:1 2 - 1850 ton Hamızı kibrit ıyar a ş omş ve temiz geçmektedir. Hayallerimin yegll.nt 
Son ajans haberleri, ziraat, esham ve tabv'l- Teslinı tarihleri: 1arı, ahbablırı olmak dolayısile onlar"!.a arzusu, bana eş olacak gencin tıyni tenilz 
lAt, kumb}lao - nukut borsBJJı (fiat.) 23.20: J,IIO/lgJq tarihinde onn r beraber bize gelenlerle öyle .kaynqtı ki hislerle mütehassis olması ve kuracağı.mu 
Müzik (Cazband - Pi.) 23.55 - 24: Yarınki ~u· on sormayın..... 'Yuvamızın hiç bir fırtınaya maruz kalma -
program. 1/11/1939 )> 300 J) * ması". 

SAU %218/39 1 /12f l939 » 325 !Halbuki erkekler maalesef bösle nezih dli-
12.afr: Program 12.35: Türk müziği: Yeni On üçüncti glin: şüncelerden pek uzaktır. Sanki uzun zaman-

bestckarlaqn yeni esetıerlnden mürekkeb 1/ 1/1940 » 300 n c!)ün gece, alt katımızda o!uran!:ır ça danberl kadınlara hücum edece'k .bir fırsat 
program. 13: Memleket saat A.yan, a]ans ve 1/ 2/1940 » 300 » ğırdılar. Hiı:mct&nerı biz yeme.k yerken bekllyorlarmış gibi bu anketi vesile edindi-
meteoroloji ha.herler!. 13.15 - U: Müzik (K:a- !/ 3/1940 ., 325 ,, ler. Bütün kadınlığı durmadan, yorulma -
nşık program - PJ..) 19: Program. 19.05: Mü- geldi: dan ,ırkefe ookup çıkarıyorlar. Bu !baylara 
zlk <Oda müziği - Pl.) 19.30: Türk müziği: 1850 Tıon - Bi:zım bay kare tamallı değil, te_ş.rif şunu söylemek 'isteriz kl altın ye.re dü~ek-
Fasıl heyeti. 20.15: Konuşma.. 20.!0: Mem - 3 _ 21,000 adcd Amonvum Sulfat çu:vatı teslim müddeti ederlerse memnun oluruz, dedi. ve bek Je kıYIDe.tini kaybetmez. :Bütün kızlan ayrıt 
leket S1llt ftyan, ajans ve meteoroloj1 baber- ledi. Tamam olmıyanın :ne olduğunu nn- seviye ve .ayni .namusta telA.ltki etmesınıer, 
1 1 " 50 ..... ,. .. k - •~i k l /11'1940 tarihinden itibaren dört ınartid~ her a,,.ın 1 nci Se 11u i t f d ,_ ... ftft h 1 il"" er . 2'• : ... uı muz-o c.An ara Radyosu r ., lamamıŞtım amma, anlamadığır.ı belli et- vg er ara ın an ~n aya e d 9 .. -

ldimc: ses 'Ve .saz heyeti.) 21.3-0: Konuşma. cünü 1eı1im etmek fartile. riilmüş olan zavallı gençlerin ynzeıııaann -
31.45: Neşeli 1Pllklar - R. 21.50: MiizD: (Bir 4 330 ton sönmemiş kireç, memek için: dan bile haberleri yok. Çünkü söyledikleri 
operanın takdimi - Ha.lll Bedi Yönetken.) - Hay hay gelıriz' sözler bir infialin tesiri altında .söylenllmiı 

Teslim tarihleri: [)iye haber gonderdını. Gittik, kar& gayrlfuur1 sözlerden fbaret.l!Merlnde :namus 23: Son ajans .hnberlert. ztrnnt, e.slıam Te 
tahvlliıt, kambiyo - nukut bonıası mat.) 
23.20: Muzik (Cazband - Pl.) 23.55 - 14: Ya-
rın '<ı 1JT~m. 

ÇARŞAMBA 23 8 139 
'2.30· Program. 1235: Türk müzl~ - Pl. 

· MPml-eket saat iyan, a'an.s ve meteero
ııi Jı"berleri. 13.15 - 14: Mllzlk (Karlfık 

151 9/1939 tarihinde 110 ·ron dedfkleri me~er pciker oyunundaki dört ve şerenerlle oturup tmıi1z bir istikbal bek-
15/lljl939 >> 110 u ki§i ıimiş. Ben gidince dört tamamlanı • llyen wütsek ruhlu bunca aile kızlarının o -

muzuna bu kadar ağır ve manasız ithamlar 
15/12/1939 >) 110 >J yorrn~. ?Oket- bilmediğimi ileri SÜTdüm. yükleten, onlara bu kadar çlrldn hakaretler 

Öğreniminiz, diye .JBrar .ettiler. Tıama - de .bUlunan bugünün medent erkekleri acaba 
mile öğrendim mı bilmiyorum amm~ .öi· kalbleı:lnde .nedamet v.e vicdan .azabı duy -330 Ton 
rendiğfm kadan da bana epeyce pahalıya muyorlar mı? Saad Dervif 



11 !ffl': ION POITA 

Hava taarruzu bu 
sabah yapıldı 

Askerlik bahisleri 
(Baştarafı 7 nci sayfada) 

ve taksim icrasıdır. Eğer harbe sahne 
olacak arazi daha bidayetten bütün 
genişliğince, otomatik silAhlar, tel ör • 
gü manii şebeke ve tesisatı ile geçil -
mez bir hale konulmuş ise 191 • de ol. 
duğu gibi onu zorlama işi hasme yük

MllH Şef dün manevra sahasmda 
geç vakite kadar meşgul oldular 

(fl~o.fı ı incı WJ/fMa) 

munun başlamak üzere olduğunu bil -
dlren dUdükltnin ötmıelinden hemen 
btf dak;ka sonra sokaklar boşalmı~tı· 
Yıtnız bul1\da naum dikkati celbeden 
dvıiz meT"•ldbinm vaziyeti tdi. 

Program mucibince bu merakıfü dü
d{lf<: ~erint işitir ifilmeE en yakın 
iskeleye YMaflllalan Jazmıgelirken 
hw nedense yollarına devam etmiş ve 
cümlesi sefer hedeflerine erişmiye ça
llfll11Şlardır. 

ilk taarruz 
Hava tamızıınun başhyacağıını bfü

diren dücüklerin ötmesinden on daki
ka sonra ilk tayyare filosu Trakya 
noktasından İstanbul afakına dahil ol
muştur. 

Başta üçer tayyarelik iki filo göze 
çarpıyordu. 

Bu filolar şehir merkezine vasil ol
dukları sırada ilk bombalarını bırak
mıya başlamışlardır. Tayyarelerden ha 
zıları tahrib bombası demek olan be -
yaz dumanlı cisim1er, bazıları boğucu 
gaz bombası işareti olan kırmızı du -
man, bazı·lan da yangın bombası de -
mek o~an ymuc:r. cisim1er atıyorlardı. 
Mümkün dlduğu kadaT tayyardere 
kendini göstermek istemiyen halk 
aralık ettikleri perde kenarlarından, 
siper a-1dıklan divar kıyılarından, ya
hud da iltica ettikleri sığınak kapıların
dan havada cereyan eden facia temsi
Hni görm~ye ve beyaz, kırmızı renkler
le maddelerin mahiyetini tayine çalı
şıyorlardı. 

Bu arada tayyarelerden biri de şehre 
mefruz bir kıt'a indirmek manasına 
gelmek üzere bir paraşut koyuverdi. 

Bu sırada şehrin muhtelif mahaUeri
ne yerleştirilmiş olan tayyare dafi top. 
ları ve ağır makineli tüfekler uçan tay
yarelere ateş açmıya başlamışlardı. 

Bu iki filoyu takib eden yedi tay
yarelik bir ağır bombardıman füosu 
da şehir üstüne varmış ve tok homur
tularile bir dcllşet havası yaratmıya 

başlamışlardı. Buna, sokaklara her -
hangi bir sebeble çıkabilecek olan hal
ka mevcud teh1ikej"i bildirmek üzere 
polis motosikletleri canhiraş klakson 
seslerile vaziyetin nezaketini te • 
barüz ettiriyorlardı. 

Kurtarma ekiplerinin faaliyeti de bu 
sırada nazan dikkati celbediyordu. 

Bunlar taraf taraf dolaşıyor gaz ve 
bomba tesiratile yaralanmış kimseleri 
araştınyor ve farazi olarak yaralan • 
ınış olanları sedyelerle en yakın müda
vat merkezine naklediyorlardı. 

Günün Cumartesi, vaktin tam hare
ketli ve hafta sonu olmasına rağmen 
İstanbul halkının ~stermiş olduğu 
?nedeni terbiye ve pasif korunma ka
biliyeti cidden takdir edilmiye değer; 
bu neticenin alınmasında neşriyatlarile 
halki günü gününe ve dakikası dakika-

sına vaziyetten haberdar eden matbu
atla beraber, bu tedl:fırleri almasına 
memur olanlara iborçlu <f.kluğumuz 
şi.tphesizrlir. 

Saat 11 e 20 kala tekrar ça.Jan ve üç 
dakika devam eden düdükler İstanbul 
hava taarruz hareketin~n hitam buldu
duğunu bildirmiş ve herkes iltica et
ıniş olduğu sığnak, dükkan, köprü altı, 
ev saçaklarından çıkarak şehrin tabii 
hali tekrar avdet ebniştir. 

Taarruz maılev.ras!pm yaprldığı sı
rada sokalclarda görünenler polisler, 
gazete otomobilleri, kolları bantlı ga. 
ıeteciler kurtarma ve z\-hirli ge~erti 
temizleme ekiplerinden ibaretti . 

Tin mahdud bazı noktaları ile, bil -
hassa Beyoğlunda l'Mllk damlara çıka • 
rak mefruz tayyaM hücumunu 1eyrct
miştir. 

Hakiki bir vazf yette bu halin ne de
receye kadar tehlikeli olabileceğini 
kaydetmeğe Jilzum yoktur. Bu arada 
sığınak işaretlerinin de :klfi olma -
dığını kaydetmek JAzımdır. 

Bunlar hem kfiçüktü, hem de sığına
ğın mahallini tarif etmiyor ve ince bir 
ok işaretine inhisar ediyordu. 

Ayrıca hücumun başlamak üzere ol
duğunu bildiren canavar düdükleri de 

( Bastarafı 1 ind •JfMa} 
hareket etmi~lerd1r. 

~..-mda 
letilmiş olur. 

Binaenaleyh 191.f de olduğundan da, K~r~a~eli, 10 (~ure~ı mahiusad~ .gör.-
ha ziyade devamlı tahkimat sistemine derdığım~ -~uharrırınuzden) - Jı,ı.llı Şef 
muhtacız. o zamandanberi müdafaa 1smet İnonu manevra sahasında ge; vak. 
malciMlerinin --ağır ve hafif makine. te kadar ~~u~ ~lmuş. bi:h~sa ~ugün 
1i tüfek, tanklara karşı kullanılacak tayyarelenn de l§makll!? muhım bır ıaf
top- tesir ve kudreti arttı. Topçu bi. haya dahil. olmuş. bulunarı harekatı 1•: 
lakh; şayanı kayd bir terakki göster - kından 1akib etn.ıışıcr. Mar~şal Fe\'ZJ 

ınedi. Harbi az zamanda bitirecek zirh- Çakmak,_ Fab.re~tm Altay ve i!:um:ından. 
ı il "hJa g ı· Onl d •• n .. A b"ır !ardan gıttÜ{çe ınkışaf eden harekat bak-
ı s a ra e ınce: ar a a9u..t1r • 

tt 
"flıt tt"l kında ızahat almışlardır. Ordumuzun bu 

sure e ı iiS e ı er.. . . 
K .. tl ta manevrada her .zamank: gıbl, 'lcr zınna1l. 

u e amızu k 0 d d h ·· t·· b" k b"l" t 
D 1 tahk

. t h . • e. ın en a a us ur., ır a ı ıye ve nıu-
evam ı ıma cep esının yeg1:1 - ff k" ·· · · ..ı ·ı 

semtler bu sesleri k t" 1 . kl" t "b" va a ıyet gostermesındcn zıyaııesı e ne uvve ı o an sen na ıya nrensı ı 
v:rnur dü,:ıüg~ü sanmışlardır. Al d h" d d . k.. f mmenun olara-' manevr"- sahasmdan ay-

nz ses çıkarıyordu. 
O surete ki bazı 

" manya a ıç urma an ın ışa ve 1 İ t ! - ·· d - Ed" · t Farazi hadiseler: terakki etti. Bütün bir fırkayı 45 da - ~an s~e nonu .ogruca ırneyı e~

Taksime iperit bombası düştü 
Taksim üzerinde uçan tayyare1erden 

biri 1 O u 1 O geçe bir dpeıit bombası at. 
mıştır. Bu sırada sığınağa girmekte o
Jan birisine iperit çarparak baygın bir 
halde yere düşürmüştür. Mecruh, der
hal yeti en doktor tarafından ilk teda
visi yapıldıktan sonra, can kurtaran o
tomobilile en yakın hastaneye nakle -
dilmiştıir. 

Camlıköşkte yangın çıktı 

Bir aralık Cavılıköşke, düşen bir yan 
gın bombası da köşkte yangın çıkar -
mıştır. Köşkü dolduran yüıılerce halk 
tel~a kapılmışsa da, zamanında ye -
tişen itfaiye yangının büyümesine mey 
dan vermeden derhal söndürmüştür. 

Su deposuna da bir tahrib 
bombası düştü 

kikada nakledecek otokarları ihdas et- rıf etml§ler, k.ısa b;r tevakkuftan sonra 
mekle Rayh hükıimeti kendi toprak • otoinobiller1~ Kı~~larelıne müteveccihen 
lanna taarruz kabilivetimize muvaf - hareket etmış1eraır. 
fakiyetli bir darbe i~dirdi. Kuvvetli .. ~~e . . 
nakil vasıtala ·1 d"" m tehd"d et- Gunlerdenberı MıJli Şeflerın; zaptedıl-
t ·gı· • g:ed"kl . rtı ke uşmak bnht 

1
t l"h mez bir iştiyakla bekliyen Kırklareli!iler 

J ı erı ı ama a ve a ı e ~- __ ,_ 
1 

.. •• •• • 
dayanmıyan uygun bir hareket olur. çoıs. Cl'Aenden yo.lara dokulmuşlcrdır. 
Karşımızda hayrete şayan bir süratle Şehhlrt l~faştan?aş.a ba~fraknr,la dkonatılını~, 
d"k"lecek d h d t t mu c ı yer.ere zarı tak1ar uruJmuş.. 

ı ı uvara cep e en aarruz e - t 
mekten başka bir çare bulamıyacağız. u~ ,_1 1.1.1 ... . ~ ıı· ş f k 

D. • t ft d 
1 

'"d f . ırJ\. are ı ı er, mı ı e c coş un ve 
ıger ara an evam ı mu a aa sıs- . . .. . . . .. . parlak bır ıshKbal merasimı ~·aptılar. 

temı bır sevkulceyşe .z,c;as olur. Bır ce- M'll" ş f' .. d d b' ·· dd t . . .. ı ı e uı vuru un an ır mu e 
nah taarruzunda adedi faıkıyet mues- 1 "dd 11 . b" • b . . . evve şı e ı ır ya~mur oşanmasır.a 
~ır bır netıce verir. Fakat bunun ak - ğ k 1 b 1 '·t b" tek · san "'ksıl . ra men a a a ı~ ar. ır ın ,- -
sıne olarak devamlı tahkimat cephe • · ;ı· B·ı ·k· ~ k f t g•"'tı"'""' art-. · '"d f ' . menuş ır. ı a ı::. es:ı e .. "'s-
sının mu a ılen, adeden çok faik bir akt "d" 
d

.. 
1 

m a ı ı. 
uşmanı yı larca karşısında tutabilir. Bo bardıma ta vnrelerimiz 

B. l h h · m n y,, ._ 
ınaena ey mu asematın bıdayetle • tk· filodan mürekkeb bombardıman 

ri~de _nüfusu 40 mi~yon olan .. Fr.~nsız tayy:relerinlıı çok alçaktan uçarak ha:kı 
mılletı adeden kendmden çok ustun o- se1Amlama1arı, duyulan heyecanın b:r 
lan Al?1~n milletile karşılaşacak, ko - kat daha fazial~smasın:ı vesile olmuştur. 
lonile:ımızden gelecek kuvvetler, a~ - Vali İhsan Aksoy, Milli şen, v.iayet 
cak bırkaç ay sonra muharebede tesı - hududunda karşılamıştır. Etlirneden j·i. 

1 dere. Kızılca. Kocahıdır, Havza. Karahı. 
dır köyleri önünden geçen Milli Şef bu
ralarda toplnna'l köylüler tatahndan 
candan sevgi gösteri~erek selAmJanmıt

lardır. 

Reisicümhnr (19,15) te halkın fiddctll 
alkış~an, han~relerin bütün ı,ücıle bay .. 
kırdıt.lan: 

- Yaşa, varoI! .,.. 
Sadalan arasmd!l şehrin giriş kapısını 

teşkil eden lnhisat"inr depoS".ı önünde 
Başvekille otomobi!derı inerek kendil'?rl• 
ni karşılamağa gelenlere doğru beşuş bir 
çehre ile ilerjediler. Bur3da kendUedne 
Parti başkanı Tahir Taner, Bele<lıyc R~. 
isi Haşim Pe<.sôz. Emni.yet amiri İbrahim 
Belkut arzı +azimat ettiler. Milii Şef hep~ 
sine ayrı ayrı iltifatta bu1undu. 

Coşkun temhürat 
Kiremidi ı·enkte çok znrtf bir kostürr 

giym~ bulunan Mim Şef İsmet İnönü. 
karşılıyanlarla neş'el' bir surette konu 
şarak yüz metre kadar hslkın a:-asınd:; 

ilerlediler. Heyecan o kada: artmış, tP. 
uıhürat o kadar coşkun biı hale g~lmişU 
ki Kırklarelinin Milli Şefi bağrına has· 
ma:ktan müteveliid bu sevincini Jtalem 
değil, objektif bile tesbitte aciz gösterir 

Milli Şef, hal'itm bu içt~n gelen sevgJ 
tezr4hür1erine mukabel..:- ederek tekrnı 

otomobiıllerine bmdiler. Şehir içinde kU. 
çük bir cevelan yaptıktan ~onr.l istasyone 
giderek hususi komparlimanlarında ir.ti· 

rahate çekildiler. 
Kır'ldareli sevinç içinde bir bayram 

yaşıyor. Halk, geç vakte kadar neş'e iÇİD• 
de bu mutlu günü kutlulamakta dt>vam 
etti. 

Geceyi tre':ldç geciren Mil ü Şef ın yan11 
lstanbula avc'im. etmeleri ihtimal dah~ 
lindedir. 

Taksim su deposuna da bu sıralarda 
büyük bir çöküntü bombası isabet et -
miş, deponun bir kısmı çökmüştür. De
poda bulunan dört kişi çöküntü altın
da kalarak yaralanmışlardır. Bunlar -
dan biı:ıisinin yarac;ı çok ağır olduğun
dan, cankurtaran otomobfüle en yakın 
hastaneye nakledilmiştir. Diğerleri de 
sığınağa alınarak ilk tedavileri yapıl -
mıştır. 

rini gösterebilecektir. haren yol üzcı:-1ndcki 1skender, Sijğüd!ü~ Nusret Snj.ı Caşi-..'"'J.n 
E~er hududlarımı1da devamlı tah • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~:e~.C:~~;~;;k~:~ı~~;nve j;~~:ıc:y: Bize yakışmıyan Adliye Vekili imrah 
simiz cenahlar vücude getirecek tar7.- bı·r densı·zıı·k cezaevı·nı· teftı·ş attı• 
da olursa, Alman faikiveti adeciiyesi, 
ci.işmanımızın lehine naha kat'i ve ne-

Beyazıd meydanında ticeli bir amil olur. Tarafeyn kuvvet .. 
Tayyareler, Beyazıd meydanını üç ]erinin bu nisbetsizlii>i n~ticesinde ce-

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) Adliye Vekili Feth: Okyar, dün İmr!l!~ 
na teessüf elmerrıe!t mümkün değildir. adasına giderek, buradR en yem terbiye 
Fn'kat teessüf ederken de önüne geçmek ı;istcmleri üzerine tesis edilmiş ofan \"f 

ekseriya kabil olmaz. dört yıldanberi <laıma artan mLl~bet biı 
İki taraf vaztyetıniı. adeta bir karşı. faaliyetle mükemmel bir müessese hahn/ 

dcfa bombardıman etmişler, birinci de nahlarda muvaffakivet kuvvetce faik 
fada yangın bombası ve iperit gazı, i- tarafa teveccüh edeceeinden Parise 
k~nci defada tahrib bombası, üçüncü doğru ric'at edildiğini göreceğiz. Bina. 
defada da boğucu gaz bombaları at • enaleyh akıl ve mantık, hasmımızla laşmayı icab ettirdiği ve bunun ictinab 
mışlardır. kuvvetçe mütevazin olmadığımız ilk edilmez bir ha! aldığı vakitlerde .kayde. 

almış bulunan c~zaevini teftış ve tetkik 
lerde bulunmuştur. 

Bu taarruzlar esnasında dişci mek - ~vJnrda, onun, faikiv~tinden istifade dilen bu gibi hadisat, ortada heyecanı 
tehi bomba.farla harab edilmiş bir ki - ederek hemen kat'i bir muzafferivet mucib bir hal yokken vukubulursa, biraz Siyaset aleminde 

· • b" k" t k ı k 1 t fazla bir şey olur. şinın ayagı • ır ışin n o u ırı mış ır. kazanmasına meydan vermiyecek bir 
Bundan başka Beyazıd polis merke. muharebe taTZı kabul etmeği İtalyanın Balkanlara el atmasile Bal. (Baştarafı 3 ncü sayf adtı) 

zi önünde tramvay teli kopmuş, bir bi- der. emre • kan milletlerjne karşı hüsnüniyeti olma- Maamafih bu mücadele tnrzı yeni bir 
nada yangın çıkmış, d1şci mektebi ö • Toprai?a saolanmak dığı sübut bulmuştur. Bu, bir hakikattir. şey değildir ve meşhur Makyavci gene 
nündeki caddecie de su boruları tahrib Bütün bu mütalealcırdan şu net" e Fakat hükumetleri!\ siyasi emellcrioı şu meşhur <>lan eserinde bundan bahsctmiş-

h 
"b 1 ıc b ·-rk tt~ yu"r:;4mek arz lan tir. Bunu, son senelerde rnuvaffakıv. t!tlc 

edilmiştir. Yangın çıkan ve ta n o u- çıkıyor. Fen istila harb;n· 1 veya u l:;~ı ame 1.: .... u ı 
ı çerçeve e - b ld kl 'll tl "d - tatbik etmiye muvaffak olan m"'mleket-

nan yerlere levhalar asılmış, yarala • mek üzere bulunuvor. B" i rnensu o u an mı e ere aı muesse· 
v ız m yaoaca - 1 .. . b d · ler ise Nazi .~.lmanyası ile komünist Rus. 

nanlar derhal sedyeler ve otomobil - g·ımız iş· müdafaa usulün·· h J ,_ se ere tccavuı yapmayı ıca e erse çoıt . • u azır amal\, b' . 1 B · yadır. Maamııiih bütur. bu mücodele şe· 
lerle kaldmlmı~lardır. askeri talim ve terbivemizı" bu sahada fena ır çığu· açıtm~ı o ur. u nevı taş. 

kı l ._,__ h t k d killerinin en mü~m. gere son ser.eler. 
Taarruz yal)ıldıjtı sırada hava müda • inkişaf ettirmektir. Devamlı tahkl"mat n llUAI, yann, eşı as:.ı aarruza a ar de muvaffakiyetle tatbı!<: olunagebru~ 

faa umum komutanı General Hüsnü ve cephesi tarzı, tedafüi tahkimat ve ma. gidebilir ve elbette k: çirki:t olur, aYTii dünya ile yaşıt b.r sistemdtr. 
maiyeti, Beyazıd meydanına gelerek nevra bizim yeE!ane VP sadık rnüt~- • zamanda muknbel1?yı dave: eyler. Türk . . . . . 
te ""bel · teft" t ı ı b t ··00 . . . · . ~ Cümh · r h k fa ti · t Kuvvetlı bır ordunun tazyıkınden ıstı-

l 
c:'nu erı ff kış e 1:1 ş ker, u ecru - fıklenmız olmalıdır: Boyle kendi hu • "d ~lı~e ıntmtn kah ve medn a k~rınd ı .~- fad~ edip her an silahlı b:r müdnhalc 

en muva a oldugu anaatlne var • dudlanmızda topraE!a saplanın a bu yı ve ı can e e ususun a es ı cvır- . . 
mışlardır. Beyazıd meydanında kah - toprağın istilasına imkan kalma7 c !erden farkı, bu gibi k:içük hareketlere yapmak tehdıd•le ~ar~ tarafı yumuş~~ 
velerin arkasındaki binada çıkan yan • N .A~a tenezzül etmemesındedır ve bu t.opr.:ik- ~~k. B~ sa yed~ tek ~ıla.:. atı_ı~n1d:ın bu-

g h 11
. d "tf . .. d"" . ~ d b 1 b ' l" k yuk netıoeler eld<J ed.Jdıg• gıbı spnnyol ını ma a ın e ı aıye grupu son ur- ······-...................................................... lar a oturan ya anc! ar ı ırJer i, keı~. . . . " . . 

meğe kafi gelmemiş, Fatih itfaiye gru- Denizyolları Umumi Müdürü Basa • dileri. Türk kanunlarının himayesinde. dahılı harbınde goze , çarpa~ 'dcoloJik 
punun iştirakile yangın söndürülmüş • rabya vapunında tetkikat yaptı dirler. Türkiye i!e herhangi bir memle- tara:tarlık da b~ başıca ne~ı Çirpışma 
tür. Devlet Denizyolları Umum Müdürü ket arasında harb hali ilim edi~medeıı, o şcEiı olarak kaıeme alınabılır. Bu da-
Beyazıd meydanında bir polis, bir İbrahim Baybora, dün beraberinde memleket tebaasının buradn düşman mu- vad_a de~okra: de~~etl~rjn zarı, fıkır !ti-

amele itfaiye, iperit gazı temizleme, muavini Yusuf Ziya ve idarenin baş • amelesi görmesi ihtimnli ycktur. Bu ıt:- bonle boyle bır muca~clcye hazırlanmıı 
bir sıhhiye, su yolları tamir, hattı ha • espektörü Mustafa olduğu halde Ji .J bar ile İtlyan bankasına yapılmış oıan ve olmamalarıdır. Halbukı onla· dn hasım
vai ta.mir, yaralı taşıma ekibleri taar- manımızda bıllunan Romanya bandıra failleri meçhul kalan tecavüzü, bu bıt. larının yaptığı gib! hedeflerine varmak 
ruz esnasında çalışmışlardır. lı Basarabya vapuruna gitmiştir. kundan, biz yerinde olmıysm densiz bır için realist ve ö!cülü bir m" .. >dle müca-

Fatihte: Umum Müdür, vapurda bir saatten hareket sayıyoı uz. Kald1 ki, bu gibi fa. dcleye atılmış olsalardı, şimd:ye kadar 
Fatih İtfaiye cadde.sinde havaeazı fazla kalarak vapurün bütün aksamı. rumlarda bu gibi fırsatiarı ganimet bı!cn kaydettiklerı birçJk rnuvafiakıyetsizlik-

boruları patlamış, derhal yetişen ekib- nı inceden inceye tetkik etmiş, vapur bir takım karıştırıcı unsurlarnı t!a, sırf lere uğaranıaz:ardı. 
Ier ooruları tamir etmişlerdir. kaptanından i7.ahat almıştır. tahrık olmak ıçın sebebiyet ve .. ebfü·cek- 5 & C Saat 11 e 20 kala manevranın hi -

tarn bulmasile manevra tam bir saat 

sUrmuş oluyor. "Fransa harbe 
. U~um Müdürün, bu tetkikin;n yeni leri hadiselerı naz:ırı dikkate alırsık, ................ ~~~~~.~ ......... ':.?..~·!.~ ......... ~:.~.~ 
sıpanş verilecek "l.'apurlan1a alf kadar devlet üzerinde m~iessir olmak iç:n bir skenderu:ıda Parti 
olduğu söylenmektedir. uımanlnr tatbik edılmis olan giirültühi Bir kadın doğurdu h d 

Tayyarelerin İstanbul üz~rine gel • azır lr " 
ll'lekte olduğu haberinin şuyuile beraber Nevyork. 18 (A.A.) - cManhattam» 
sinirleri bu gibi hadiselere alışmamış o - vapurile Fransadar.. gelen GcnerCıl 
lanlar arasında da ufak t<:>fek bazı heye - Pershing Avrupanın vazıyeti hakkında 
eanıı hareketler vuku bulmamış değildir. gazetecilerin sordukları suallere cevaben 

1-ıitekiın bu cümleden olarak Fatihte deın~tir ki: 
nal"Üşşafaka caddesinde Hayrettin med • cFransa harbe hazırdır. Fransa ordu. 
r~sinde oturan bay Tevfiğin karısı duy- su mükemmel şerait dairesinde bulunu
duğu heyecandan bh- çocuk düşürmüş, yor.> 
'derhal ymişen imdadı sıhhi otmobili ka. Pershing Amerlkıı. ordusile ihtiyat 
dınc~zı hastaneye kaUırmıştır. kuvvetlerinin ihtiyaca kafi gelmediğine 

Bir, iki aksaklık dair dördüncü kolordu kumandanı Ge-
lstanbul semtinin vakarlı ve sükft : neral Drum tarafından yapılan bııyanatı 

rtetıi intrizar vaziyetine mukabil şeh • teyid etmiştir. 

miting usullerınin v~ canı taşlama kahra- Müfe · tiş'" iğin in konferansı 
Sabıkalı bir hırsız: yakalandı manlıklarının ne derece tehHkea olabile- İskenderun 18 (A.A.) - Cümhuri. 

Fatihte Sinanağa mahallesinde 8 nu ceği daha iyi aniaşılır. So:ı zamanda or. yet Halk Partisi Müfettişi. profesör Ha. 
maralı eve girerek Rifatin mücevher talığı garib bir harb edt:biyatı kapladı. san Reşid Tankut dün burada Halke • 
ve eşyalarile Salmatomrukta bir dük- Buna, şimdi levha kırma ve cam !aşlam<1 vinde Parti umdelerinden mılliyetçilik 
kandan 80 lira çalan sabıka1ı hırsız- sakimliği inıımam etmek ist;dadıııı g~- !füklik ve devletcilik mevzuu üzerinde 
lardan İbrahim, dün ikinci şube me • tcriyor. bir konferans vererek milli)etçiiiğin 
murlan tarafından yakalanmış ve ad • Düşmanı vurma:~ iç:n acız ikı tc.b·ıa-.ı- muhtelif telakkisini ve kanun naza • 
liyeye teslim edilmiştir. na gözdağı vermek Türkür.. mcrdlığır.<:> rında ve içtimai havatta Türkün ne de-
,.. Dr. HQRHORUNI ve kahramani1ğm:ı yakı~maz. Teınkınli mek olduğunu ve Partinin istediği Tür. 
'1r .. , olarak, vatan vnzifemizi ve hamiyet nt('- kle, kudretli devlette fert demokrasiz. 

Hutalarını alı:şa-na kadar 1 · • · t b b · d · d i'I- • • • f ci Viyana Oteli yanın.laki mu· şımızı va anın un•an ız er. ıste ıı~ı za- mım, camıa ve ert vicdanının mahi • 
enehinuind• tedni eder. man için saklarsa:t en isabct:ı harckc!ı yetini, milli ekonomiyi ve devlet mü • 

Telefon: 24131 41••'~ yapmış oluruz. S. R. dahalesinin hududlarmı izah etmiştir. 
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1 -----G = Hatice Hatib .AWl .. UIJii 
Paulette Maison, büyUk bir aşkla Mau

rice Bourgaine aşık olmuştu. Paulette ne 
kadar hassas ise ~faunce o kadar sert ve 
soğukkanlı idi. 

Hayatta muvaffak olmadan evvel ~al
binde.k.i hislerin hiç birine boyun eğme
meğe karar vermiş bir deltkanlıydı •• 

PoliOOkn.ik ve rnade!l mektebierinden 
yeni çıkmıştı. Kendisine bir i§ ve bir ha
yat arıyordu. 

Ona Hindiçınida bir ff teklif eltiler, 
kabul etti. Tam gltmeğe hazırlandığı sı
ralarda Pau1ette"ırı anne.si ona teıefon 

ederek kendisini görmek istediğini söy -
ledi. 

Ve delikanlı oraya gidince de kadın
cağız açrkça kızının kendisini taparca
sına sevdiğini anlattı. Onların evlenme
si icab ediyordu. Aksi takdirde Paulet -
te'in her türlü çılgınlığı yapması muh -
temeldi. 

- Yavrum diyordu. Paulette güzel -
dir, sizi seviyor ve beş yüz bin frank ta 
cihazı var. Şarl amca.sile, ben öldüğümü• 
zaman da bu paranın dahn üç misline te
varüs edecek. 

- Eğer Hindiçiniye benimle beraber 
gelmeğe razı olursa bir an tereddüd et -
mem. 

11111111 UU&. Çeviren : 
kabul ederse çok bahtiyar olacalım. l yet vermesi icab etmez mi?. Bu ge?ç k1z 

Madam Malson: sizi seviyor. Vakıi aşk devamlı bır şey 
- Kızımla konuşayım, yarın size te- değildir amnuı, size büyük bir cihaz da 

lef.onla cevab veririm, diye mırıldandı. getiriyor. Haydi Hindiçiniye gitmekten 
:Meurice Madam Maisonun yanından vazgeçiniz, onunJa evleniniz. Tereddüt 

ayrıl~ zaman kendi menfaatlerini iyi etmeyiniz, h2meıı izdivacınızı ilan edı -
müdafaa etmiş olan bir insan gibi hu - niz. 
zur duyuyordu. Maurioe tereddüd içerisinde idi. Git-

Erte.si gün onu telefona çağırdılar. Te
lefonda güçlükle konuşan bir sea ona: 

- Siz nllsjniz Maurice? dedi. Paulet
tıe ile konuştum. Size kar~1 olan bütün 
muhabbetine rağmen; sizin ondan istedi
ğiniz fedakArlığı yapmağa razı olmuyor. 
Bütün gece karşılık!! ağladık. O düşü -
nüyor ki; eğer kenciisile evlenmek için 
Pariste ltalınağa razı olmazsanız bu şey 
onu Wi derecede sevmediğinızl göste· 
recektir. Çok kederi var. Çok kederi var 
amma sizinle evlenmekten de sarfı nazar 
ediyor. Çünkü siz onun için en ufak bir 
teda.k:Arhk yapmıyorsunuz' 
KomŞukça açılan Madam Maison sö

zü monden bir kadın nezaketile bitirdi: 
- Çok ümid ederim ki sevgili yav -

rum gitmeden evvel bize veda etmek için 
bir uiz'arsınız. 

- Oh •• Daha ben iki ay sonra gidece -
ğim. 

mesine on güu kalmıştı. Ve o henüz şir
ketle konturatmı imz!llamamıştı. Gece -
leri sabaha kad!lr uyumuyor, bu iş etra
fında düşünüyor. Vereceği kararın çok 
mühim olduğunu biliyordu. 

Günün birinde ani bir karar verdi. Ve 
hemen gitti konturatı imzaladı. Bu işi 

yaptıktan sonra içındeki üzüntünün geçe
ceğini zannediyordu. 

Halbuki bu da iş~ yaramadı.Annesinin, 
babasının kederini yatı§tırmağa çabaiadı. 
AI'kadaşlarına ve Mösyö Naş'a görün -
meden Parist~n çıktı. 

Trende yalnız kaldığı vakit büyük bir 
keder, yalnız:ık ve bir pişmanlık hissedi
yordu. Ve bu his bütün seyahati sırasın
da varlığına büsbütün hakim oldu. 

Bir kadının aşkından kaçmak için mem 
leketini terkeden bir insan da ancak ken
disini bu kadar bedbaht hissederdi. 

Kederi o kadar bariz bır surette gö -
rünüyordu ki, vapurdaki yolcularm hep
si: cBir aşk kederinden kurtu:mak için 
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En büyük sergilerde 18 diploma, 
48 madalya kazanmışhr. 

Böyle güzel dişler yalmz 

Radyolin 
kullananların dişleridir. 

Diş tabibleri diyor ki ı 
"Diılerin ve ağzın sıhhati sabah, öğle ve akşam her yemekten 

ıonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir.,, 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz tecrübe hayvanlan için aşağıda yazılı 6 kalem yemlik 

maddeler kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulm~tur. 
2 - 25/8/939 tarihine milsadif Cwıuı günü saat 11 de Rektörlük binasında 

müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalannda gösterilmiştir. 
4 - Teklü In€ktublan ihaleden bir saat evveline kadar komisyon refıiUğtne 

verilmelidir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isti yenlerin Enstit:O. Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. (3682) (6619) 
Cinsi Miktarı Muhammen fiyab 

Arpa 37200 kilo 6,5 
Kuruyonca 16500 • 8 
Kuruot 40500 • 5 
Yulaf 3000 • 6.5 
Buğda) 500 • 6,5 
Saman 12000 • S 

Tutarı 

~46 

1820 
2025 
195 
82,5 

860 

Teminat 

Madam Maison da kızının bu teklif 
karşısında annesini terketmekte bir an 
tereddüd etmiyeceğini biliyordu. Bunun 
için Maurice'i kandırmağa çabalıyordu: 
. - Ben kızımı tam ihtiyarlığın P:1ğine 
vardığım zaman beni yalnız bırakması 

iç.in büyütmedim. Yalnız kalmak fikrine 
tahannnül edemiyorum. Size getirdiği 
cihazla, Fransadn daha ufak bir işle de 
yaşıyabilirsiniz. 

- O halde iyice düşünüp bir karar ver
meğe de bol bol vaktiniz var. 

- Ben kararımı verdim madam. k~anbirb~re!>d~eooubirb~kcine ,~••••••••••••••••••••••••••••••-~ 
gösteriyorlardı. 

- Hayır madam bunu yapamam, me
sele benbn istikbalim meselesidir. Ben 
kızınızla uyuşamaz.sam ve izdivacımızdan 
on sene sonra ondan ayrılırsam kendisine 
cilıazını iade edince hayata yeniden baş
lar bir vaziyete düşerim. Madam sizin de 
bu mesele etrafındaki düşüncenize hak 
veriyorum. Fakat siz de görüyorsunuz ki 
teklif benim tarafımdan yapılmam~tır. 

Çünkü ben hayatımı düzeltmeden ve is -
tikbalimi tahtı emniyete almadan evlen
meğe cesaret edemem. Fakat eğer Mat
marel Paulette benimle birlikte gelmeği 

- Bu sözü pek sert söyledi. Evet ka-
rarını vermişti. Pauiette ile evlenmiye
cek, Hindiçiniye gidecekti. 

Fakat bu kararını kimseye beğendire
medi. Ne annesine, ne babasına, ne dost
larına, ne de her zaman bir rehber ve bir 
nümune gibi telakki ettiği hocası profe
sör N~'a!. 

Hepsi ona yaptığı şeyin bir deli saç
ması olduğunu müttefikan söylüyorlardı. 

Profesör Naş: 
- İstikbalinizi düşünüyorsunuz yav • 

rum. İyi, iyi amma! .. diyordu. Bu istik • 
balin nerede olduğunu evvelA iyice bir 
dfi,0.nmek lAztm. Merkezi Pariste olan 
bir sosyetenin Hindiçinideki şubesinde 
küçük bir mühendis olmak pek mühim 
bir mesele midir? İstikbalim düfünmek 
iyi bir şeydir amma, sizin yaşınızda bir 
delikanlının bır parça da aşka ehemmi -

Oraya gittikten iki ay sonra bir dost 
mektubunun yüz~erce Paris havadist ıçin
de şu sözleri de buldu: 

cPaulettc'e galmc~, o artık teselli ol
du ve seni unuttu biie. Bu ayın yirmi ü
çünde Simon Reginald ile evleniyor. O
na müthiş aşık olduğu söyleniyor.> 

Bu mektub da onun elıne ayın yirmi 
üçünde gelm(şti. 

Maurice: 
- Demek bugün evleniyor, dıye dil -

şündü. 

Bundan sonr:ı iki gün evine kapandı ve 
ağladı. 

Çünkü insanla;; gurbett:! kederler kıır
ŞlSlnda daha zayıftırlar. 

Onun iki gün evinden dışarı çıkmadı -
ğını gören öteki mühendisler: 

- Maurice Bourgain'in ilk nöbeti tut
tu, diyorlardı. 

S.:NIR AGRILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
ASA:;İ ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

Bütün rahatsızhkları 

Dindirir 
Sıbh~t Veka.letinin 3-6-985 tarihli ve 3-15 numaralı ruhsatını haizdir. 

'-----------------------lmll........... 
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Yamakların isyanı 
- Velinimetim efendim, çok şükür, ı· - Kayıkta bulunan tersane zabiti 

son derecede dindar w takvaşiardır. kıyafetindeki adamı beğenemedim. Ge 
(Hırkai saadet) dairei fahiresi civarın- cenin bu vaktinde gelen bu adam, her 
da çalğı çaldırıp arak ve şarab halde bir hayır için gelmemiştir. Şunu, 
içenler gibi fıskıfücura dalmayıp, gece bfo: anlasak. 
sabahlara kadar nafile namazı kılıp Dedi. 
taat ve ibadet ederler .. bu fakir, bir ge- Kabakçı, gene mağrur tebessüm ile 
cede, velinimet efendimizin kıldıkları gülümsedi. 
nafı~ namazlarını üç yüz altmış rik'a- - Merak etme, mevlana .. o tabya • 
ta kadar saydım. Ondan sonra, uyku daki yamaklar da ittifakımıza dahil. 
galebe edip kendimden geçerek baki. dir. Nerede ise, şimdi haber gelir. 
ıini sayamadım, maksadlan, saray ve Diye cevab verdi. 
bina yaptırmak.. haremdeki hatunlara Hakikaten, Büyükdereden havadis 
elmaslar ve inciler mkıp takıştırmak gecikmedi. Beş on dakika sonra, içeri 
olmayıp, devretin varidat hazinesin - bir yamak girdi. Kabakçıya hürmetle 
deki cümle akçeyi, kul taifesine bezlet- selfım verdi. Kulağına eğilerek bir şey-
mek isterler... ler söyledi. 

Yamak ustalan, bu sefer daha kuv- Kabakçı gülümsedi. Misafirlere dö-
vetli bir surette dalgalandılar. nerek: 
Seslerinin tonları.nı birer perde daha - Tebdil kayığı ile gelen, anlaşıldı. 
yükselterek: Eski tabyalar reisi, İngiliz Mahmud 

- Allah, Allah ... Meğer ne müba- imiş. 
rek zat imiş ... Hemen Allah, tez za. Dedi. 
manda saltanat müyesser eyliye. Abdurrahman ağa, acele ile sordu: 

Diye, mırıldandılar. - Aceb, niçin gelmiş?. 
Kurnaz Abdurrahman ağa, bu te - - Henüz, belli değilmiş . .. İhtimal-

menniye karşı da alaka göstermedi. ki, kavak ağası Halil ağa azlolunacak. 
yalnız, şimdi gözlerini açarak: İngiliz Mahmud da onun yerine, Bo-

- Yoldaşlar!. Ağalar ... Buraya gel- ğaz nazırı olacak. 

buraya gelmesi, Halil ağa ile birleşe. 
rek sizlere nizamı cedid elbisesi giy
dirmk için olacak. 

Dedi. 
Kabakçı Mustafa, Abdurrahman ağa. 

nın bu fikrini derhal kabul etti. 
- Beli, sultanım.. blen dahi böyle 

derim ... İşte, sabah yakmdıT. Birkaç 
saat sonra, meseleyi tahkik ederiz. 
Eğer hal böyle ise, artık yamakların 

önüne kimse geçemez. Takdir ne ise, 
öyle olur. 

Diye mukabele etti. 

* İngiliz Mahmud efendi, Büyükdere 
tabyasında sabahladıktan sonra, Ha • 
lil ağa ile görüşmek için Anadolukava. 
ğına geçti. O tarihte, Boğaz muhafız -
larının karargahı orada idi. 

Halil ağa, İngiliz Mahmud efendiyi 
görür görmez, fena halde telG.şa düştü. 
Kendisinin azledilerek yerine onun 
gönderildiğini zannetti. Fakat Mahmud 
efendi, vazifesinin muvakkat olduğu. 
nu ve kendisine yardımcı geldiğini söy 
leyince, yüreğine su ~erpildi. 

Bu iki zat, başbaş Yerdiler. Yamak. 
lar arasında giz~ice hazırlanan fesad 
hareketinin önüne keçmek için bir plan 
tertib ettiler. 

Bu plftnın ilk maddesine nazaran, 
(Rus donanması, 'Boifaza baskın yapa
cakm~) dive, bir şayia cıkarılacak .. 
bütün yamaklar, gece gündüz tabva. 
Iarda silah başında bulundurulacak .. 
ve tabyalarm arafarmd.aki irtibat1ar 
kesilerek. bövlece yamaklar biribirin. 
den tecrid olunacak· idi. (Arkası tıar) 

mekten murad ve mathlbumuz şudur Abdurrahman ağa, derhal ferasetini 
ki.. şayet, yarın öbürgün bir kıyam gösterdi. Kabakçıyı tahrik etmek _için: 
vukubulursa, araya bir takım meyane- - Görür müsün, Mustafa ağa?. Ingi. 
ciler girecekler, türlü türlü vadlerle liz Mahmud gibi dinsiz Çir herifin sa. 
sizleri iğ'"!ale kzyaın edeoektler.. be'lki ray kayığı ile, gece yansı, gizlice Bo
de, nizamı cedidin ilga edildiğine dair ğaza gönderilmesi hayırlı bir jş için 
fermanlar göstereceklerdir. Bunlara, olur mu?. Sana, birden bine kadaT ye. 
zinhar aldanmayınız. Maksad, sizi oya- min edeyim. Ve şu kapı kadar da bir 
layıp araya fesad düşilrerek kıyam • sened vereyim ki; bu mürted herifin 
dan vazgeçirmek.. sonra da, üzerinize :;:~~~~===~======================= 
nizamı cedid kAfirlerinJ Uşürüp cüm. Ank ar a Yüksek Ziraat Enstitüsü 
lenizi kırdıktan sonra, ocağınızı sön • 

dürmektir ... Zau hümayun nezdinde Rektörlüğilnden : 
makbul olan bir takım hainler var ki, 
bunlar gizlice frenk taifesile el ele ver· ı - Kurumumuz için F.izumlu olan aşsğıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem 
miş1erdir. Maksaciıan me, i~lam !eş. makine yağı açık eksiltmeye konulmuştur. .. .. 
kerini ortadan kaldırıp memleketi 2 - 25/8/939 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Rektorluk binasında 
frenklere peşkeş çekmektir. Evvelernir müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
de bunlann kaf.alan koparılmadıkça, 3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalarında gösterilmiştir. 
bu devlet, bu millet ve bu memleket 4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire 
hayır ve felAh bulmaz .. Ne buyursun, Müdürlüğüne müracaatları. ..368h •6114> 

Cinsi Miktar Fi atı Tutarı Teminat Mustafa efendi, hazre~eri?. ______ ..___ 
Arada evvelce vertami.ş ofan karar 

nıucibince, Hamal 7.ade Mustafa da, 
esasen bu suali bekliyordu. Buna bi. 
naen derhal cevab verdi: 

- Abdurrahman ağa, hazretleri! .. 

Benzin 
Mazot 
Kalın makine yağı 
Gres yağı 

350 teneke 
500 • 

15 > 

l > 

317,5 
212,5 
345 
440 

1111,25 
l062.50 

51,75 
4,40 kuruş 

167,25 

Sözlerinin her birt. birer cevherdir... Şerefli koçhisar Belediyes. inden =. 
Buraya, memuren beni gönderen üle-
llrayı kiram ha:reratının fikirleri de, Kasabanın meskıin ve gayri meskun tahminen 60 hektarlı.!t kısmında harıta 
aynen bu merkezdedir ... Amma bil • ve imar planı yaptmlac&ğından bu harita ve planın kaça çıkacağı hakkmd:ı ma
nıern .. ağalar, ne buyururlar?. hallinde keşif yapacak bir mühendis veya salahiyetli fen memurunun bu işe aid 

Bu sualden maksad, oradakilerin son teklif mektuhlannın Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri ilan olunur. 
dUşüncelerini öğrenmek.. ve aradaki c6309• 
ittifakı, hiç bir kuvvetle sarsılmıya -
cak derecede kuvvetlendtrmekti. 

Cahil ağalar, birbirlerinin yüzlerine 
bakıyorlar .. ce.vab vermek için yanın
dakileri kollarl!e dürtüyor?ar.. fakat, 
Abdurrahman ağanın belB.ğati karşı • 
sında, söz söyleyip mukabeleye cesa • 
l'et edenrtyoı1ardı. 

Nihayet içlerinden bir cesur zuhur 
etti. KekeUye kekeltye: 

- Biz, ne buyuracağız?. Arabanın 
ön tekerlekleri nereye giderse, arka 
~kerlekler de oraya gider. Sözümüz, 
saz.. ittifakımız, tttihk... Cümlemiz, 

Ocak namına yemin ettik. Ölmek var, 
danmek yok ... Öyle değe mi, Mustafa 
Çavuş?. 

Kabakçı Mustafa, evvelA. hafifce ·gü. 
lümsemekle iktifa etti. Sonra, yum -
l'Uklarını dizlerine dayıyarak mağrur 
bir tavırla: 

- Velihd hazr~1eri de, Şeyhislğm 
efendi de, kat'iyen gam çelanesinler. 
İttifakımız, hiç bir kuvvetle bozulmı
)'acak.. ahdimiıl, yerine gelecektir. 

Dernekle iktifa ettt. * -....... ~~ .... 
Artık şafak, söküyordu. Yamak us. 

falan, dağılmışlardı. Kabakçı Musta -
fa ile iki misafir, haşhaşa kalmışlardı. 

Hamal Mustafa, BüyUkdere tabya· 
tına ge1en beş çifte tebdil kayığından 
bahsetti. 

Sporcular 

nazarı 

ve kamplara 
gidenlerin 

dikkatine: 
Avrupada büyük rağbet kazanan Te ıubaylara 

çok yarayan 3 renkli 

DAiMON 
Askı fenerleri gelmi,tir. 

Her yerde DAIMON pillerini ve ampullerini da ısrarla 
isteyiniz. DAIMON markaeına dikkat ediniz. 

Şerefli Koçhisar Beledl3Teslnden: 
Kasabanın muhteliC yerlerinde arteziyen kuyusu ar.ama ameliyesi yaptırıla • 

caktır. Taliblerin bu husustakki teklif mektublarının Şerefli Koçhisa1· belediye • 
sine göndermeleri ilan olunur. c6310• 

Şerefli Koçh isar Belediyesinden : 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik tesisatı inşa ettirlleceğln

den keşif bedelini yapmak üzere istekli\erin teklif mek:tublarını Şerefli Koçhi-
sar belediyesine göndermeleri ilin cılunur. c.68lh 

f 
18 nCI asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

- - Baron Wratislaw'm hatıraları: 43 
Türkçeye çeviren: Sllrena Ditmeza 

Mahrem evrak dosyaları 
Bu beyanatı sükfuıetle dinleyen el • görülmekte idi. Bulduğu evrak da Vi. 

çi efendimiz, nutkun sonunda misafir- yanada bulunan bazı tanıdık ve arka. 
lere şurub ve şekerleme ekranı edilme- daşlanmızın bize yazdıkları bir takım 
si emrini verdi ve kendilerine de otur- basit mektublardan ibaretti. Büyük ev .. 
maları için yer gösterdi. Bundan sonra rak sandıklarının içinden ise masraf 
da paşanın, kendisine tebliğ olunan, senedleri, aylık bordroları vesaire gi .. 
buyruğuna cevab olarak da cRorna İm. bi hiçbir şeye yaramıyacak ve kiihre. 
paratoru elçilik kaleminin böylece a. ye faydalı olmıyacak bir takım ehem. 
raştırılmış bulunacağının çok yakışık- miyetsiz şeyler çılanıştı. Bu hal ve va. 
sız bir hareket olacağını ve hele sabık ziyet karşısında rnürted kahyanın ız .. 
kahyası gibi yalancı ve mürai bir heri. tırabı artıyor, korkudan renkten renge 
fin sözüne ve iftirasına bakılarak bu giriyordu. 
harekete teşebbüs edilmiş olmasının Efendimiz ise gizli muhabere evra. 
çok yersiz ve çirkin bir şey> olduğunu kını elde etmek için ararken gözlerini 
söyJemiş ve derhal sabık kahyaya dön. dö~t a.~asını, bu çok _ehe~iyetli şey 
rnüş, hiddet ve nefretle parıldayan göz len yuce paşa!~ .~dırn edince karşı .. 
Jerini bu mel'un üzerinde temerküz Jık olarak kedısını sıyaset meydanında 
ettirerek kendisini tekdire başlamış, ru ve ölüm ağaçlarının dibinde bulmasını 
hunu, memleketteki kansını ve çocuk- kah alaylı ve kah rnuhakkirane bir ta. 
hırını unutabilmek jçin bir insanın çok vırla söyliyerek herifi manevi bir iş • 
kötü bir kalbe malik olması Hl.zımgel. kence içinde bulunduruyordu. 
diğini ve fakat bu ahlaksızlığının ceza- Bütün bu a:,~tırr:ıalardan eli_ boş o. 
sız kalmıyacağını ve elbet bir gün zül. l~rak ~ı~~k u.zere ıken, bu ham ~eri. 
celalin intikamına uğrıyacağını beyan fm ham gozlenne kapı arkasındaki do 
etmişti. ~ap i!işrnişti; bu dolabın da açılmasını 

Fakat orada bulunan memurlar, se. lstedı. 
fire, sabık kahyayı tekdire hiçbir su- İşte o vakit, sekreter kendini tu}Jl1ya. 
retle hakkı olmadığını. çünkü artık rak mahrem evrak müsveddaierimıı 
kendi maiyetine mensub bir hizmet- hu dolaba konulmuş o1duğunu hatm 
te değil ve fakat bir rnüslüman oldu • ladı ve efendimizin yüzüne baktı. 
ğunu hatılatnrak kendisinin bu suret- (Arkası var) 
le sıkıştırılmamasını SÖJ"'lediler ve se- ·············-··--··········-····-·············· .. -· ... 
far~t kalem dairesinin hemen açılması 
nı, büyük paşanın emirlerinin yerine 
getirilmiş olmasını istediler. 

Sinan Paşa tarafından kat'i talimat. 
la gönderilen bu taharri heyetinin is. 
!eği hilafına hareket etmek imkanı o]. 
madığını anlıyan efendimiz, sekreteri 
çağırtmış ve ona gizlice, o şeylerin (ya 
ni mahrem evrak müsveddelerinin) 
verlerinde olup olmadıklarını sormuş. 
tu. Günahlarımız yüzünden Cenabıhak 
bu götü itiyadlı sekreterin fikrini, ku. 
mar dalgınlığile perişan etmişti. Bina
enaleyh bu hususta muztarib olmama. 
sını cevaben bildirmiş ve sefire yakla
.sarak bir işaretle her şeyin yerli yerin
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1 SOLDAN SAÖA ve YUKARDA.~ AŞAÖI: Çavuşlar, kalem odasının hemen açı 
masını tekrar ettikleri vakit, elçi efen
dimiz sekretere bu yolda emir vermiş 
ve taharri memurlarile odaya girmişti. 

Mahrem evrakın mahzendeki yerle. 
rinde olduRuna -sekreterin verdiği gizli 
işaretle- artık hiçbir şüphesi kalmıyan 
elçi efendimiz, mürted kahyayı kızdır. 
rnış olmak için, ona çok ağır ve acı nük 
teleri ihtiva eden lfıkırdılar söylüyor, 
çok şen ve neşeli bir tavır ve eda ile 
alay ediyordu: 

- Ara bakalım ara, diyordu, öyle e. 
hernmiyetli gizli şeyler bulacaksın ki 
bunların yüzünden büyük paşanın ve 
hattA padişah hazretlerinin hesabsız ih
san ve inamlarma mazhar olacaksın! .. 
Alacağın bu ihsanlann birazını da bize 
verirsen ne iyi edersin aziz kAhyam! .. 

Ve muhakkirane bir eda He ilive e
diyordu: 

- Fakat ararken çok dikkatli ol-.. 
En uf ak bir kAğıd parçasını bile ehem. 
miyetle gözden geçirmeyi sakın ihmal 
etme!. LAkin ne yapsan şuna şimdiden 
emin ol ki beni itham edebilecek hiçbir 
şey bulamıyacaksın.. Ben buna allaha 
iman ettiğim kadar inanıyorm... Hiç, 
birşey bulamıyacaksın ve işte o va -
kit böyle aslı ve esası olınıyan haber
leri büyük paşaya ulaştırdığından do. 
layı belAnı bulacaksın!.. Ve bir elçinin 
hakarete maruz kalmasına sebebiyet 
verdiğin için de cezan çok bQyük ola. 
cak ve çengele asılacaksın! .. 

Elçinin bütün bu acı ve alaylı sözle. 
rine karşı milrted kAhya sadeoe: 

- Müsaade ediniz .. göreyim! 

Diyor ve aramasına devam ediyor. 
du. Fakat ararak.en de dehşetli bir he. 
leoan geçirmekte ve baştan aşağı bü
tün vücudünün raşeler içinde olduğu 

ı - Sobadan sonra 1cad edUen teshin va• 
mtası. 

2 - Amirce - Beygir. 
3 - ElbL9enin müfredi - Mektub. 
4 - Ekin biçen bıçak - Kansından kork

mıyan erkek (eğer varsa.) 
6 - Habeşlstandald kabilelerin relsleri -

Kaz yavrusu. 

6 - Ayı yuvası - Himaye eden. 
7 - İyilik olmıyan - İstifham nidası. 
8 - Tekdir. 
9 - Oruo ayı - Bir nota. 

10 - Blr tane - Hasis. 
Geçen bulmacanın b••ledUmif lfJlill: 
SOLDAN SAÖA: . 

ı - Tabaka. 
2 - Avaldb. 
3-Se-Ki-A.k. 

4 - AJJ - İl - Ta. 
ıs - Daha - İmdad 
8 - Atak - Kale. 
7 - K1 - A.g - Em. 
8 - Al - Ha - Te. 
9 - Ara}'ilr. 

10 - DenmHı. 

Nöbetçi eczaneler 
---

Bu rece nöbe~l olan eczaneler t un • 
wdır: 

tstanbaı cibetlndekllel': 
Şehzadeıb8,fmda: et llal1l), Emlnö -

nUnde: (Haaan Huliısi), A.t.!arayda: <Zi
ya Nuri.), Alemdarda: <~>. Beyazıd • 
da: (Asador), Fatihte: (VltaU>. Bakır • 
köyünde: (Merkez), Eyiibde: <Eyübsul • -tan>. 

Be;Jollu clbetindelciler: 
lsttkW caddesinde: (.Dellasuda), Bas· 

tanbaflllda: (İtlınad), Taksimde: CL1 ... 
monclyan>. Panpltıda: (NargUeclyan), 
Karatöyde: (HU&eyin Hüsnü>, Beşikta§
ta: (Vldln). 

Botazlçl, Kadıköy Te Adalardakiler: 
Kadıköytınde: (Yentnıoda, Merkez), 

1iskt1darda: <Sellmiye), Sarıyerde: <Nu
ri), Adalarda: (Halk). 
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.ı~ta~~nl s.erbest goreş 

bırıncılıklerı mnsabakaları 
Dün başlanan müsabakalara bu akşam devam edilecek. 

kazananlar fuar maçları için lzmize gidecekler 
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TESİS TARİHİ 1919 

Merkezi: ANKARA 

• uam el eri 

a 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızıı~ lstanbul şubesinde tesis edilen 

A S:I,, 
Çok milsaid ınrtlarla ıayın mfişterilerimirln emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak fizere gişelerimize müracaat olunması. 

Müdürlüğün 
l - Çoğul tuzlasında dört teraküm havuzu inşaatı kapa1ı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. 

II - Eksiltme ve ihale l/IX/939 tnrihinde saat 16 dn Ankarada Bankalar 
caddesinde kain İnhisarlar idaresi binas~ncia ve başmüdür odasında toplanacak 
komisyonda yapıl:icaktır. 

lll - Muhammen. bedel (42789) lira 70 kuruş, muvakkat teminat (3209) lira 
23 kuruştur. 

lV - İsteklilerin dlplomalı yüksek mühendis veya yüksek mımar olmaları, ol
!lıadıklan takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
olarak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı 
ile ilk evvel temin etmeleri ve en az otuz bin liralık in§aat i§lerini rnuvaffa
kiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

V - Yukarıda yazılı vesaik asıllarile birer suretlerlnı ihale günilnden sekiz 
giin evveline kadar başmildürlüğürnüze veyahud İstanbulda İnhisarlar umum 
!lıi.idürlüğü tuz fen şubesine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek suretile ayrıca 
fenni bir ehliyet vesikası almaları icab eder. 

V1 - Bu işe aıd kesif, proje, fenni ve idari şartnameleri İstanbulda Kabataş
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğünde ve Ankarada İnhisarlar 
ba.şrnudürlüğü Tuz fen şubesinde bulunmakta ve istekl!!ere 214 kuruş bedel mu
kabilinde verilmektedir. 
Vrı - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 

~apalı zarf teklif mektublarını teminnt mektub veya makbuza ile referans ve 
diğer vesikalarını en geç bellı gün ve saatten bir saat evveline kadar komis -
~başkanlığına vermeleri, postada olan .gecikmeler kabul edilmez. (6384) 

Dörtyol Belediye Reisliğinden: 
1/Ağustos/1939 Sa!ı günü saat 10 da kapalı zarfla ihale edileceğini ilAn ettiği

?rıiz. c27961,70> lira keşif bedelli Dörtyol elektrik inşaat ve tesisat1 için vuku 
bulan teklif haddi H'iyıkında gör1lmcdiğinden 1/ Ağustos/1939 tarihinden itiba -
ten bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1 - Evvelce yapılmış olan daire şartnamesindeki tediye ıartlarından müte -
&hhid lehine olarak geniş tadilat yapılml§tır. 

2 - Pazarlık Dörtyol Belediye Enc:imcni tarafından Belediye dairesinde ya
l>ılacaktır. 

3 - Talihler ilk teminat ve istenilen vesaikle birlikte Encümene müracaat 
etınelidir. 
}3··4 - Talihler proje, keşifname, fenni ve daire şartnamesinı Belediye Yan İşleri 
.urosunda görebilirler ve taleb vukı.ıunda daire şartname wretJ posta ile gönde-

lilir. c30> K. pul göndermeleri şarttır: c6328> 
"'---. o 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin la§eleri içm aşağıda cins ve 

?rıiktarları yazılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuıtur. 
d 2. - 21~8/939 tarihine müsadiI Pazartesi günü aat 11 de RektörUlk binasın
a.ki komisyon tarafından yapılacaktır. 
.~ - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak ~tiyenterin Enstitü daire 

lnUdUrlüğüne müraiaatlarl. c3537> c5885> 
Cins Miktar Fiat Tutarı T. L. Teminat 

~çel 
Zeytin 
~aı peyniri 
Beyaz peynir 

5000 
2000 
1500 
2000 

40 
35 
70 
45 

2000 
700 

1050 
SIOO 

350 T. L. 

Yevmi, 81yast. Havadu ve Halk gazeı.esı 

Yerebat.an. Çatalçe~me sokak. U 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 es 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE . 1400 750 400 150 
YUNANİSTAN 2840 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiıttrmek 2~ kuruftur. 

270 
300 

Gelen eVTaA geri oerilmes. 
ilanlardan me•'uliyet alınma%. 
Cevab için rnektublara 10 kunıfJ.uk 

Pul il!vesl llzımdır. ,,. ............................................. , 
1
. Posta kutusu : 741 İstanbul 'ı 
• Telgraf : Son Posta 
i Telefon : 20203 İ .................................................... ,.. 

······························································ 

SELANiK BANKASJ 
Te1lı tarlhl : 1888 

• fdıre Merkezi : lSTANBUL (GALATA) 

TürkiyeJeld Şabelmı 

fSTANBUL (Galata n Yentcamt) 

MERSİN, ADANA BürOIQ 
u.. 

Yıınanl•tanclalıi Şubelerlı 

sELANtK - ATINA' 

• 
Her ııevı ban.ta muameleleri 

Xiralık kasalar servlıl 

• 
Sayfa ı-

Orman Umum Müdilrlüğünden: 
Bursa ve Bolu Orman Mekteblerine alınacak 

talebenin kayıd ve kabul şartlan 
Bu sene Bursa ve Bolu Orman mektebl€rine parasız yat:lı 100 talebe alınacak

tır. Me'kteblerin tahsil müddetleri üç senedir. Mezunları (Orn:an Mühendis Mua
vini) ünvanile meslekde kulıar.ıhrlar. isteklilerden aşağıda yazılı şart:iar aramr: 

1 - Türkiye cümhur.yeti teba::ısından olmak. 
! - Yaşı 20 den yukan olmamak. 
3 - Sağlık. durumu normal derecede, yani dil, göz, kulak ve vücudünde arıza 

ve no'ksanlık oulunmama'k. Arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmiye, hayvanı 
binmiye bünye teşekkülfıtı müsaid ve dayanıklı olmak. · 

4 - İyi ahlaklı, hüsnühal sahibi olmak, geçmiş mahkihniyeti bulunmamak. 
5 - Orta mektebi pek iyı veya iyi derecede bitfrnı.ş bulunmak. 
6 - Bu şartla~, haız olanlar, Bursa Orman mektebi müdüriyetine gönder'?

cekleri dilekçeye: 
A) Nüfus cüzdam, asıl veya tasdikli .!.Ureti. 
B) Üçüncii maddede yazılı sa~lık durumlarını bild!rır tam teşekküllü hasta

nelerden veya bu hastanelerin bulunmadıklan yerlerde hükumet doktorların -
dan alacaklan tasdiklı raporu, (tam teşe)tküllü hastane o!mıyan yerlerden kubu~ 
ediJ.ecek isteklilerin kayıd!ar. mektebçe yaptınlacak muayene netices.ne kadar 
esas1andırılmaz ve bu muayenede yazılı evsaf kendis~de bulunmıyanlar mekte
be alınmaz.) 

C) Çiçek aşıst vesiKast. 
D) Dördüncü maddedeki yazıya göre Belediye veya Polis merkezler: tarafın-

dan tanzim ve tasdik edilecek t.üsnüha'" mazbatası. 
E) Orta mekteb şehadetnamesinin asıl veya tasdikli örneği ve. 
F) 6 X 9 eb'admdn 6 fo!oğraL 
Bağlamalıdırlar. 

Noksan evrak geü:-en ve gönderenlere müracaat etmemiş nazanle bakılır. 
7 - Mektebi.ere gireceklerin kayıdlan 1 Eylıil 1939 tarihinde:ı 15 EylU! 1939 

akşamına kadar yalnız Bursa Orman mektebinde yapıiacaktır. 
İstekliler, evraklarını doğruca bu ır.ekteb müdürlüğüne ya bizzat veyn taah

hildlü olarak postay:ı tevd; etmelidirlet'. 
Kayıd ve Jı:abuld~ müraca:ıt sırası nazarı itibara alım!". 
8 - Beşinci maddede yazılı şartları haiz talebe, kadroyu doldurmadığı tak • 

dirde, orta dereceli istekliler arasında bir müsabaka imtU:ıanı açılacaktır. 
9 - Kayıd ve kabu~ edilen talebeler Bursa ve Bolu Orman rnekteblerıne kur'a 

ile ayrılacaktır. 

10 - Yukarıda ya?.ılı şartları hniz olanlar, mektebe alındıkları takdirde tahsil 
esnasında mektebi terkettik!eri veya bi Urdikten sonra tayin olundukları vazi -
f.eye gitmedikleri halde mektebin yapmış olduğu masraf!ı.m ödiyecek~erine dair 
kendilerine verilecek nümuneye göre Noterlikten asdikli bir taahhüd senedi 
vereceklerdi:-. Bu senedi getirıniyenlerin rne.ktebe devamlarına müsaade edil-
mez. (6296) 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Emniyet Sand1ğı borçlularından Bayan Aftalya Hıdıroğlu mirasçılanna ilAı 
yolile son tebliğ. 

Murisiniz ssğhğmd;ı Bay I.ig;Jr ıle yekdiğerine müteselsil ke!.ıl ve müşteret 
borçlu olarak 19082 hes'lb No. sile Sandığımızdan aldıkları 2GOO liraya karşı 
Burgaz adasında eski büyük piyasa, yeni gezinti ve Yemce aralığı sokağında eski 
1, yeni 3, 1 No. ta) 1, 3, 8 kap!, 2 ada, 8 parsel No. lu lı ada, 5 parseldeki sarnıç
tan borular vasıtasile su almak hakkı oian 1 No. lusu kagir, diğcrin~:ı bir katı 
kAgir, diğer katla!·ı ahşab, kagir çamaşırlığı olan bahçei.ı iki evin tamamını bi -
rinci derecede ipotek göstermiş id~. 

2/2/38 tarihine kadar ödenmedığindcn faiz ve kumisyon ve diğer ma.sra:Oar:a 
beraber borç mıktarı 3047 lira 12 kuruşa varmıştır. 

Bu sebeble 3202 No. lu kanur: mucibince yapılan takib ve açık arttırma D "

ticesinde mezk:O.r gayrımenkul 5520 lıra bedelle müşterisine muvakkaten ihale 
edilmiştir. 

İşbu ilin tarihinden itibaren bir ay içinde 938/87 No. sile Sandığımıza mü
racaatla borcu ödemediğiniz takdırde kat'i ihale kararı vedlmeıt üzere d0syanın 
icra haldmllğlne tevdi olunaca~ son ihbarname makamına kaim olmak üzere 
ilAn olunur. (6449) 

Türkiye 
Kızılay Cemiyetinden: 

Kavak, Tuzla, Sirkeci ve Marmara Ereğlisi göçmen ıışhanelerl 
için mahallerinde teslim edilmek Ozere 

Ekmek, et ve odun ihtiyae1 
Pazarlıkla lbale edileceğinden ala.kadarı <ırın 21 - 8. g39 tarihine mnsalf 
pazartesi gnno saat 11 de Yenipo tane civarında Kızılay hanında Kızılay 
Istanbul D posu DirektOrlOğOne mnracruılları tozumu ilan olunur. 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz . çama~ırhanesi ve J&boratuvarları için lüzum:ı olan şartnn -

ınede evsafı gösterilen c4000:ı kilo b~yaz sabwı açık eksiltme usulilc satın alı -
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeller cl520> ve muvakkat ternina\l cl14> liradır. 
3 - 4/9/939 tarihine miiBadif Pazartesi günü saat 11 de RektörlUlt bınnsmda 

müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılaca'ktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlc: enstitü daire mü-
d.fk'lüğü.ne müracaatlan. c3863:t 6362. 



NEW ·YORK sergisinde pavyonunda 
ve 100 binlerce · s-eyirciyl meraklandıran 

ıe hayrette bırakan 

, ~Aır,,. p 
Kfl~i,1. 

1940 Radyolarına ilave olunan ve Radyo 
tekniğinin en son icad.ı ve harikası bulunan 

(RUTUBET ODASI) Dır 

BiRLESh< AMERJHANlN MAM.ULATUlJA SATIŞ DEPOSU 
Beyoğlu istiklal Caddesi No. 28 Tel. 43849 

GENERAL ELECTRIC MAClAZASI 

eni kalkanlar için gıda: 
• 

Piyasaya çıktı. 
Vitamin ve Kalöri clhetile çok zengindir' KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahrtsızhklarını mucib olmaz. 

KANZUK PIRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KAN
ZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VA UNU - KANZUK İRMiK UNU - KAN
ZUK NiŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

K.&NZUK BESLETiCi UNL.&RI 
Eşsizdir, mllkemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: /NG/LIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

· Bayanların mahrem tuvaletlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, el çantalarında bile taşınan ve en 
ince elbiseler altında belli olmıyan, vücuda 
bütün serbestiyi veren gayet kullanışlı adet 

bezleridir. Femil ve Bağları her eczane 
ve büyük mağazalarda bulunur. 

ır SATILIK DiŞÇi ALATI 
Tcklrdağında dişçi muayenehanesi a

lat ve edevatı sablblnln vefatı dolayısl
le devren satılık veyahud münaslb bir 
ücretle icara verilecektir. Müracaat Te
kirdağı'nda diş doktoru ~adlr ToptOp 

ailesi Mansure Toptop 

Dr. A. KUTİEL 
Galata Topçular Cad. No. 43 .............................................................. 
Son P05ta Matba.ua 

Mefriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeg 
SAHİPLERi· S. Ragıp EMEÇ 

• A. AnM VŞAKLlGlL 

Eti Bank'Tan 
Etibank Mu:-gu1 bakır işletmesinde Çaı~mak il2ere iyi ingilizce bilen 

3 İnşaat mühendisi. 

l Büro memuru. 
3 Tercüman. 

alınacaktır. 'ferctimanlar İngiliz mühendislerine yardım edeceklerınden teknikle 
alakası olaniar tercih ed!!ecektır. 

Talib olanların istediklerı ücreti ta;;rih ederek Bankamıza müracaat etmeleri. 
c3917> c6444> 

lstanbul Esnafının Nazarı Dikkatine : 
28 A~ustos Pazartesi günü cemlyetJerlne kayıdlı esnaf çocuklarına mahsua par&Sll 

sünnet düğünü yapılacaktır. Sünnet çocuklarının kaydı için 24ı Ağustos 939 J>erşeınl:>e 
aqamına kadar her esna! kendi cemlyeUerine cüzdanlle blrllkte müracaat etmeleri 
lll.n olunur. 


