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Milli 'el 
İnönü K~rklareli 

ve köylerde 
tetkikler yaptı 

Cümhurreisi bugün 
de manevra sahasına 

gidecekler 

Pazartesiye neticelenecek olan 
manevralar kat'i safhaya gir~i 

Kahraman ordu, erinden kumandanına kadar, hiçbir yorgunluk 
eseri gostermeden en yorucu harekatı muvaff aklyetıe başarıyor 

Kırklareli 19 (Hususi surette 
gönderdiğimiz; muharririmizdcn) -
Geceyi Kırklareli istasyonunda 
hususi kompozısyonlurında geçıren 

Milli Şef' ffbahlcyın 9,40 da rcfa. 
katlermrl~ .f3aşvekil, Naiia ve Mil. 
1i Müdafaa Veki::.leri, umumi mü
fettiş Khı:n nırik ve yaverlerı ol
duğu ha!de Kırk!arcli askeri mın
takasına te~rif etmişler ve bura • 
dan Polos nahiyesiııe geçmişbrdlr. 
Köy odasında bir kahve içen Milli 
Şef bu arada koy muhtarından 

mahsul vaziyetini, kbylülerin derd-
(Devamı 11 inci sayfa~a) 

• .............................................................. 

BUHRAN Dün fehrinıiule yapıla\ melruz hava taarruzundan intıbalar. ... Diğer resimler sekizinci sayfada) 

Alman -Leh gerginliği 
son haddini buldu 

Mareşal manevraların istanbulda mefru~,. 
Polonya tarafından 

Bohemya ve Moravya 
hududları kapatıldı 

kritiğini garın yapacak hava taarruzu yaplldr · 

Londra 19 <Hususi) - Alman gazete
leri, Polonya aleyhinde şiddetlı nE'şri , 
yatlarına devam etmektedir!er. Bu ga -
zeteler, Polonyadakı Alman ekalliyet! • 
rıin büyük zulme maruz kaldığını ve ta. 

irne -•e ır are i üyük geçid 
resmini görmek için gelenlerle doldu 
Yarın bütün ataşemiliterler hususi trenle Edirnege 
gidiyorlar, Mısır heyeti de resmigeçidde bulunacak 

9,35 -ı başlayan taarruz bir saat on dakika 
devam ederek 10,45 de bitti. 

Pasif korunma amiri: "Halkımız bu işde takdire değer 
bir üstünlük ve olgunluk göstermiştir,, diyor 

hammül edilmez şartlar altında bulun - Edime, 19 (Sureti mahsusada glSn - miştir. Şimalden gelen müttefik ordu- Traıkya manevralaril~ alakadar oıroak Günün Cumartesi olması dolayısile öğ
duğunu Heri sürerek, bu vaziyete seri derdiğimiz muharrtr1ınizden) - Bü - aaıına karşı oenub ordusu harekatı tizere günlerdenberi yapılman bekltmen leden soru·aki tatile kadar işlerini yetiş • 
bir çare bulunmasını istemektedirler. yük muvaffakiyetle devam eden ına - şeklinde bir meseleyi esas tutan manev ve bütün İstanbul halkı tarafından bü - tirmek gayesüe halkrn en fazla fulıyet-

Danztg meselesini ikinci plana bırak- nevralar nihayete ermek üzeredir. Ha- raların yeni sdhasında ka-.nuzı ordu yük bir alaka i!e karşılanan mefruz ha. te bulunduğu saattlere isabet eden bu 
nuş ol.an Alman matbuatı, şimdi biihassa rekAt bugün g~ ölçüde ~nkişaf et - bekl~nilen W.yü:k taarruzu ;yapmış _ va taarruzu, dün yapılmış bulunmnkta. taarruz Jtarşısmfüı gösterilen korunma 

(Devamı 1 t inci sayfada) m~, mühim ve kat't bir safhaya gir - tır. (Devamı 3 üncü sayfa&.) dır. (Devamı 5 iıır.i sayfada) 

--·························-········ .. ········ .. ··-----································································· ... ----.. .. ...._.. ..... ..._ ............................................................................................................. ·················-

Dost Mısirın askeri heyeti 
alkışlarla karşılandı 

Heyet Reisi diyor ki: " Türkiyeyi kendi öz evim 
sayarım, Türkleri ise kardeşim gibi severim ,, 

tJıtcıd lsmail Habib 

Bir propaganda 
kepazeliği 

Mırn- cııkeri hey~ti askerlerimizi t'-ftiı ederken (M:ıdalyon içinde 
Gımr;1·cz llii.snil El:eyd! P<l§a glfr1llme.letedi.,.) 

heuct reist Alman gazeteleri lsmail Habibin 

do~e;:;~;ı~eti:~~:u~:;:~atı ku~~!:;ı; 1 r••eeeeooeTeoeoe088k8HHooçoooıokooeaeooereoHHHOo-, o•-•oo""' 

'l'Wngeneral Hüsnü Elzeydı Paşanırı rı - ! JO 
Yasetindeki Mısır askeri heyeti, dün saat _ .. _ 
16,35 te Romanya bandı:-alı Transılvan • Bugün Jayia halinde Jer.Jeran e -
Ya vapurile ~ehrimizc gelmiştir. J~n mütare,ke ve müzakere ça:.'.'· 

Heyet, rın tıındn TümgercraL I:l~snti ft er geç oa~vunılacak yegane 
b • d' '' ~ıza, İstanbul komutanı vekili Gencra1 ~ - ~re ır.. 
Osman Tufan. merkez komutanı a]h!Y.. t ..... -Vafan: H. Enur: Erkilet 

(Denmı 3 ilııcü sayfada") \ (V11J1sı 3 net sayta.Nroamr) .J 
• ••••~• ....... ••••+••H•a': ... eea••••.~•••••••-•-
• 

Milll Mücadele senelerinde 
lngilizler hakkında yazdığı 

öfkeli bir yazıyı bugün 
yazılmış gibi gösteriyorlar 

Üstadın cevabı 
(Yazısını 7 nci sayfamızın 3, 4 ve 
5 inci sütunlarında bulacabınız) 

• 
1 Dokuzuncu lzmir Fuarı 
bugün merasimle açılıyor 

# 

Elli in ilyon lirahk eşya teşhir edilen Fuarı bu yd 
bir milyon kişinin gezecelii tahmin olunuyor 

.1.1.E.1.HH 
• .. « -

~ 

9 uncu 1ztmr Fuannın 9 Eyl1ll kapısı 

( -- diğer resimler 9 uncu sayfamızda dır) 

İzmir 19 (Hususi) - İzmir fuarı ya. Fuarın açılma törenine aid program 
nn Ticaret Vekili Cezmi Erç1nin elile şudur: 
aç~acaktır. Ayllardanbeni b'üyi{ik bir Dokuzuncu İzmir fuan bu sene 9 
ihtimamla hazırlanmış olan sergi di - Eylfil antresi önünde açtlacaktır. 
ğer yrllardan ~k daha üstün bir şe • Törene Şehir bandosunun çalacağı 
kildedir. (Dcvaım 9 uncu sayfada) 



1 Sayfa 

Hergün 

Dünya gene o dünya 

.,.. __ Yazan: Muhittin Birgen _ 

fE5) üyük hadisel..,r insanlara bü-

19) yük intlbnhlar vermeğe ka -

dirdir; ancak bu intibahlarm devamı kı. 
sadır. Eğer insan denilen mahluk, inti -
bah uyanışının tesirinı uzun müddet ha. 
yatında muhafaza edebilseydi, bugün be
~iyet, ferden de, küt!:? hallndc de en 
yüksek bir kemal detece3ın~ varmış bu - ; 
lunurdu. Halbu:ti, büyiık hadisc:!er bizi 
bir IAhzada uyandırır, bu lahza içınde 
açılmış gc>zlerimiz~e etrafımıza bakam. 
ve bu ba~l3. alınacak bır hayli ders ol ~ 
duğunu gördükten sonra, üzerimıze çö -
ken bir gafletle, gene o eski uykuya da • 
lar, gideriz. 

Bu hal, ferdi hayatımızaa böyle oldu -
ğu kadar içtimai, ;milli, beşeri hayatımız
da da böyledir. Kendi hayatımızda birçok 
tecrübelerini gördüğümüz bu hadiseyi, 
bir de insanlık ve enternasyonal hayat 
~ind-e muta1da etmek istersek önümüzde 
gayet güzel mısafier vardır. Mesela, bun. 
lardan birini aıahm. Cihan Harbinın bü
yük ıztırablan ıçinde kıvrandıkları s1ra. 
da biltiln ins.ınlar, onların kütle kütle 
ayrıldıkları milliyet camiaları ve nihayet 
bwtları idare eden başlar, çekilen sefa -
!etlerden müteessir oluyoriar ve bun -
lann sebeblerıni arıyarak, bu sebeblerin 
bir daha insanlar üzerinde tesır edemez 
bir hale getirilmesi için çareleı· arıyorlar. 
dı. 

O zamanki insanlar, aradıkları sebeb
lerl keşfetmek bahsind~ zekasız olmadık
larını da gösterdiler. Fakat. bunların bir 
daha insanlık hayatında tesir icra edemez 
hale getirilmeieri içm çare bulmıya ge -
lince, bir müdde~ uğraştıktan sonra, bu 
işten vazgeçti'er. 911 den evvel, dünya, 
hangi usullerle idare ediliyorsa, 914 har. 
bini ne gibi sebebler ve tesirler vücude 
getirdiyse, ifler bugün de hep ayni yol 
Uzcrlndedir. 

* Mesel!, 914 harbıni doğurmuş olan sc-
beblerden biri dünyanın büyük kuvvet
leri arasındaki rekabet keyfiyeti .di. Bu 
rekabet nizamında su~h demek, kuvvet
ler arasında müvazene demekti. Bu mü. 
vazencnin bozulduğu gün harb vücude 
geliyordu. Bugünkü dünya. gene ayni ni
zam içindedir. 

İkinci misal: 914: de büyük kuvvetler 
arasındaki rekabe~ gizE bir mücadele ha
linde devam edip giderken, bunlar daima 
kend'llerine diğer milletler arasından yar 
dımcılar tedarik ederlerdi; bu yardımcı
ları tedarik etmek için de kullandıklan 
usul, ya tehdid id•, yahud da bır takım 
vad.lerle kendilerine cezb. Bugünkü dün. 
ya gene aynı dünyadır. 

ttçüncü bir mi!al. 914 harbini doğuran 
Amillerden blrl olmak üzer~ de cgizli dip
lomasi> denilen şeydi. Gizli diplomasi de
nilen şey, devlet lerin, ekseriya mılletle
rlne haber dahi vermeden bir • bırler!ne 

bir takım taahhild1erle bağlanmalarıdır. 
Cihan Harb! devam ettiği müddetçe bu 
usulün aleyhlnde büyük hır fikir hare • 
keti göze çarpardı. H~r şeyin herkes:n 

gözü önünde cereyan etmesini istıyen bu 
fikir har~'lteti, Cihar Harbinin sonunda 
da kendisini gösterdi ve gizli diplomasi -
nin bir daha dirileır.!yecek bir halde öl-

dürülmesi hususunda herkes ittifak etti. 
Fakat, bugün görüyoruz kı milletler, bu 
prensibi de unutmuşlardır. Devletler, 
gizli ghli konuşuyorlar. Milletlerin hiç 

bir şeyden haberleri olmuyor. Hatta, 
bolşevik inkllAbının harici siyaset bakı
mından bilyilk davalarından biri de bu 
gizli siyaseti kökünden yok etnıek oidu. 
ğu halde Sovyetler devleti de .bu~n 

gizli konuşmıya en çok ehemmiyet ve • 
ren devletlerden biri oldu. O kadar gizli 
ki, Moskovaclı uçan kuşlardan bile §ÜP· 
he edilir! 

* Giiya Mill~tler Cemiyeti, sırf, Cihan 
Harbinin sefalet1erine sebeb 'ilan kuv -
vetleri ortadan kRldırmak iç!n tnsis edil. 
mlşti. Bu cemtyetle, devletler arasında 
kuvvet müvazene!eri yerine milletler a
rasında tesanild ve ahenk viicudc getir. 
mek ve sulhü bunun üzerine oturtmak is
teniliyordu. Bu cemiyet, büyük devletle 
kilçilk devlet arasındaki münasebetlcrir. 
ruhunu değiştirecek ve bilhassa bütün 
bu işleri yapmaktıl amil olan gizli diplo. 
masiyi ortadan kaldıtarak bütün cnter _ 
nasyonal meseleleri .Milletler Cemiyeti -

SON POSTA 

Resimli Makale: Gurur bir bombadır 

M'lrrıs Çllk !akir bir ailenin çocuğuydıı, hay1ta bıs1k:et 
tnn~ !rc:sı c·larak atıldı, tedricen lngilterenm en büyük ottı. 
u-.obil fabl~kasma sahfb oldu, zenginleJtiktea. sonra da ço • 
cukluğunda tun.ınl§ olduğu bir işci kız ıle evlend:. 

Morrisın muvaffakiyeti sebebleri bakkmda soruh:ı sual
lere verdiği cevab fUdur: 

- Benimle bfrHkte başlayıp ta geri kalmı' olanları u!a 
hıkir gbrmed;m. asla gurur duymadım, ve daima ışcimın 
arasında hep sırn• hayatı yaşadım. Onların menfaatlcırlnf 
da:ma kendi mPnfa.athn bHdim, rakiblerimi dt> bir dakıka 
gözaen bçırmedım. 

Bir miiddct rıuvaffak olduktan sonra sönenlerin hay:ıt
lar.r.ı tetkık e.cinız, hepsinde de ayni müşterek hataya ras. 
gehrsmiz: ~fo2iyi unutm~lar, kend:ıerind~'l geri kalan a:-. 
:!tadaş.armı hakir görmüşler, onn.rdan gelebileccK nu!!.at-
1erı ihmal cım·~:er ve nihayet büyük hır gurura kapıimış· 
!ardır. ou e.damiann dünkü nıu~1itlerl fıe bugünkü muh1t
Jerı yPkdığerinin syni değildir. ArtıK kendt!erine muvnffa. 
k•.yet te:nın E-1miş olan muhit unutulmu~, hiç bihnmlyen ye. 
nı bir muhite giıHırıif ve tabit uçuruma dilşülmüştür, guru
:un en muvaffakıyetli işleri bile yer~ serebilecek derec,.ce 
ku'V'.eth bir bomba olduğunu unutmayınıı. 

Sevdiği uğrunda 
Herşegden 

Vazgeçen Mihr ace 

r ----····································...._., 
Hergun bir fıkra 
Baş tarafı uzundu 

Aptal ad!ıma bfr basto>ı h-'Ji~ıe et
mi§lerdi. Au~al acarın rı bom: kısa iJi. 
Baston bet!ni gcçi'!}OTdu • .Aıı~ıı adam 
bir testereyle bastonmı baş tarajı"lı 
bir karıştım faıla kesh, eline ~1.it, SJ· 

kağa çıktı, bastoııu 1ıecliye eden gifr· 
dü. 

- Baston•L kestin mi? 
- Ne yapay:.1•ı, 1ızwı gel:ııo.,.du. 

- Uzu.n gl?Zi!ıors:ı ne d~!Jf: ba~n • 
dan kesersin, aşaqı tarafından kesey. 
din ya? 

Aptal adam giildü • 
- Sen ,fo amm.11 lc1f sö y1ü1ıc:rrs11n, 

1 aşağı taTafı ı·.ıun deği.!di ki lıoş tarafL i 
! uzundu.. Tıi gö~t.ıınw yakı.ı gelı:;o .. rfo. : 

\._ ./ 

Gecede 1000 
Dolar harcıgan 
Gen cin akıbeti 

Ağustos 20 

Sözün kısası 

Şundan bundan 

Çocuk sevjnmiş: 
- Babam. demlş, kendine yeni h r 

pantalon aldı. 

Gülmüşler: 

- Baban,' deınişlel", kendine yeni 
ıpantalon aldı dıye ser. neye seviniyor .. 
sun? 

Çocuk ta gülmüş: 
- Siz ne bilirsmiz., babam kcndlne ye. 

ni pantalon ahncl, annem eski pantalo. 
nunu bozar, bana yeni bir pantnlon df
ker. 

Dün, Toprak sokakta evi olanı gör • 
düın. Sevincden yerinde dura"llıyordu: 

- Ne var, aedinı· Yoksa piyango mu 
çıktı? 

- Daha umulmadık, daha sevineceğim 
bir şey oluyor. 

- Söyle Allan aşkına olan nedir? 

- Belediye tramvay yollarını nsfalta 
çevirecekmiş. 

- Bundan sana ne? 
- Bana ne olur mu, tramvay y~ııan• 

nın parke taşları da Arnavud kaldırmu 
olan sokaklara nakledilir. 

- Gene sana ne? 
- Arnavud kaldırımı olan sokaklarda:ıı 

sökülen taşları denize atacak deği!ler yat 
onlar da bizim Toprak sokağa döşerler .. 
Ben sevinmiyeyım de kimler sevinsm! 

* Duble denile':l bardak, bardaklarm en 
garibidi;r: 

Yarım litreden, on santilitreye kadar 
bira alanlan mevcuddur. Bazısı haricden 
büyük göriinür. Fakat içi küçüktür. Çün.. 
kü dibi yarısına kadar ve kenarları da 
bir parmak kalınlığında camdır. Bazısı 

haricden küçük görünılı· amma incedir, 
haricden büyük görünenlerden bir misli 
fazla bira alır. 

Birahander bu dubieleri zamanına 

ve müşteriye gör~ küçültüp büyültmek .. 
te pek mahirdirler. 

Diıble deni.len garib bardaktan dah& 
garib bir şey, belediyenin dubleyi ölı;ü 

addederek bir Hat tes·oit etmiş olmasıdÜ-. 

*** --.... ·------··-................ ----······-..... 
Çorluda kadastro işleri 

İndore mihrace!li sevdiği bi: Amerika
lı kız ile evlenmek için, tahtını ve serve
tini terket.miştir. Resimde kendjsini gö-

Bir bankanın 
K1tpa,,masına 

Sebeb olan adam 

Holandamn en zengin adamalnndan 
biri olan bu genç, her gece barlarda ve 
eğlence yerlerind~ sarfettlğL paralarla Çorlu (Hususi) - Kadastro teşkila ... 
büyük şöhret kazanmış, .faka! bir sabah tınca kadastrosile meşgul olunan Çor. 
ta evinde ölü olarak bulunmuştur. lunun musakka! kısmı 2838 parsel ola 

!İsmi Gilbert li'arenback olan bu genç, rak kasabanın imarı için ayrılan ve 
her gece vasatt bin dolar harcamakta icii. haritası yapılacak olan arazi de 15 7 • rüyorsunuz. 

Meşhur maıiyeci Manuheimerin ölü - 8250 metre kara olarak tesblt edilmiş'" 

nin kürsüsünde ve herkesın gözü önünde münden bir gün sonra Holii.ndanın en Kanada ve /ngilterede tir ... 
halledecekti. namlı ve itibarlı bankası olan cMandel · Umumiyet itibarile .307. hekta:r 

Daha kurulduğu gün, tarıhın içi.'"ldeki son ve şeriki> bankası tatili tediyat et - rady o merakı 8350 metre kare 'bir sahayı kaplaya ~ 
bütün fena teYleri kendi ellie tanzun e- Öl 1. · b b k b k k d · ı· k 1 Ço 1 mişti. en ma 1yecı u an anın en aş- !ngiltered'e radyo meraklıları .ninden ca a ar genış ıyeoe o an r unun 
der zannedilen meçhul bir ruh, belki de .- 13 000 k d h' 
şeytan, bu cemiyeti çtirü!t birkaç temel ta gelen hissedarlarındandı. Bankanın güne artmaktadır. Bugün radyosu olnu. halen nüfusu ' ·a ar, na ıye ve 
üzerine oturttu. Bunun için halen mey. yalnız Londraya 4 milyon İngiliz lirası y.aiı aileye hemen hıç rastgelinmemekte- köylerile beraber 45,000 kadar tahmin 
danda, ondan, ancak, içınde bütün bir borcu vardı. Gene borçların büyük bir dir. İngi'lterede hükumetçe kaydı yapıl - edilmektedir ... 
devrin tarihi gömülü olan bir türbe kal- kısmı da Fransaya yapılmıştır. Maııuhe:- mış 0!a~ rady? makmelerlnin sa~ 1938 Kasabada devlet inşaatından başka 
dı. Gene her cey eskisi gı'bi, gene büt5n · Fr t hsi tl ·ı senesı nihayetınde 15,27!>,862 idi. hususi inşaat ta vardır .. ve ekseriyetle 

:r merın ansanın anmrnış şa ye crı e 
insanlığın hayati bir takım gizlı konuş- k sıkı .. b tt b 1 Kanada radyo makineleri ise Hl38 se- asfalt yolun iki tarafında yükselmekte 
malann, bpalı anlapnaların, emri vn- S1 

1 munase e e u un~ası. v: on- nesi zarfında tam 242,721 radyo makinesi ve yeni bir mahalle olarak İstanbul 
kilerin elindedir. Yarın çıkacak '>lan bir larla dost olması, lfransada sıyası 1'!r ta- satmışlardır. caddesi ismi verilen semtte toplan • 
harb, gene, bütün dünyada adedıeri bir kım güçlükler doğurması ihtımall vardır. maktadır ... 
kaç düzüne.vi doldunnıyacak olan insan. ı R ady o meraklıları için Vası· ova ve come·· rd topraklarında: ran gene ol devran. nsanlar için ya in· 
lar tarafından verilecek: kararların mah- tibah denilen şeyin manası yoktur, yani güz~[ bir buluş her türlü mahsul çok iyi bir şekilde 
sulü olacak. Hatta, bu kararların bir bil cintibah:. hayatın hakıkatleri hilafına ın. yetişmektedir. 
yük kısmı, o kararla aUkadar olan mi!- san ka!.asında husule gelen yanlış bir Bir Alman radyo mühendisi mahalle - Ziraat toplu olarak çüt hayvanatın • 
!etlerin başlanııda bulunan J:l1es'ul in _ görüştür; yahud da, insanın zekası da, ler için kombine anten imt1yazı almıştır. d ··ıru b. k be . mik. 
sanların - biuaç kişi dahi olsa - uzun dl · '- 1 an ° z, ır ısım ygır ve az duygusu da o kadar katıdır ki hayatın Bu mühen s aynı maHa lede bulunan da d t kt·· 1 1 .. ı1 k1 
Uzun dn'"';ne.,..,,·. edınecekıe..: k tl 1 . ,. .. ,_ ıı. d kild tar a ra or er e ve pw u a ya • 

"'i... """' ... anaa ere en kuvvetli tesirleri bile onun üzerinde ev arın <JrumceA a~ıru an ıran ıe e . 
dahi istinad etmiyecek, belki ele sadcıcC' ancak muvakkat bir zaman için eser hıra- antenler kurmalarına meydan vermemek pılmaktadır. Karasapanı halk kendıli .. 
bir göreneğin veyahud. te!Aşın, vehmin, kabiliyor! üzere bir merkez anten tesis eyleıniı ve ğinden yavaş yavaş terke~ektedir, 
korkunun eseri olacak! abonlere bu anten üzermden tevzıa· yap- Kasabada haftanın Cumartesı, Paza11 

Demek ki düny1 gene ol dünya, dev- vftuh!.Hin c.2Jie9en mağa başlamıştır. ~ günü, her yıl birisi .8. Haziran ve dt. 

;=========~=============================:- ğEri -25. Eylfil olmak ve üç giln de • 

15 TER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 
Taı.ınmış öo'k\<.rlanmızdan biri tatil günlerinden isf fade 

ederek i"rı:ı.m.aya gidip gelmiş, haynt uc!lzluğun·ı söyley~ 
s3yleye bitiremryordu. Tam o sırnd-ı Fransız gazetelC'rı r,cl· 
m ştı, b:r tsn!'s4ni açtık, tesadüfe:ı yiyecek rnadaelcr!n·n 
pt mk-:!nde :!iatları gözümüze ilişti. F!atıarı kara borsa ıi1c. 
r•:ıorn kendı ı•:ırr.mıza çevireret okumaycl başl.ıdık: 

Ek.'llP.k 16 1 ı!ı U§, büftek 175 kuruş, dan ·ı eti 80 kuruş, ko. 
yun eti 150 kuruş, kahve 125 kuruş, kırmızı ~arııp 17,5 
kı:-u(, ~<?revağı 140 kuruş. patat2s 'l,1$ kuru~. pirinç 27,5 ku
ıuş. gravyer peyniri 115 kuruş, pe~rol 17,5 kuruş. 

Dı:<kat edinız. bütün bu fiatlar bir iki istısnası ile biz:le-

kılerdcn çok pahalıdır. O halde aziz doktor Fransayı bu ka .. 
dar ~cuz 'tu lu~unuzun sebebi ne? 

Mu!ıatabımız şu cevabı verdi: 

-- Bıı:le hayatı yiyip içerek idam~ etmeyı~ muktazi olnn 
şeyler Cl·uzdur, Fransadakinden çok ur:uzdu:, Fransada ise 

J . c.yatı ~aşn:nak zahmetine katland1ran güzellikierı ucuz, 

t.:zd·~ ıc;e hu kmm ateş pahasınad1r, lü7.umu olan şey de bu. 
nuıı tamamen aksidir.> 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAl 

vam etmek üzere iki panayır kurulur-. 
Memleketimizin bir çok yerlerinden bir 

çok vatandaş1arın iştirak ettiği bu pa. 
nayırlarda hararetli alım satım yapı • 
İır ... 

Kasabada biri Halkspor ve diğeri 
Gençlerbirliği namile iki spor klübU: 
Yardır. Bunlardan birincisi daha ziya. 
de komşu kaza ve vilayetlere giderelıi 

1 ve onların takımlarını getirterek fut • 
1 bol temasları yapmakta, ikincisi ise 
futbol sahasında takımlarına ekzersiw 
yaptırmak ve askeri takımlarıla karşı • 

Jaşmalar yaptırarak faaliyet göster • 
mektedirler. 



Almanlar Slovakyada 501 M~skova . 
• • • Muzakerelerı 

hın asker tabşıd ettıler lngiliz, Fransız, Ruı 
Berlin Avusturyahlara itimad etmiyor askeri heyetleri arasında 

ihtilaf mı çıkb ? 

ZF 

Dost Mısırın askeri 
heyeti alkışlarla 

karşılandı 
(BqrCJf"rıfı l inci ••11faıa1 

Cemal ve heyetin mihmandarlığına ta -
yiıtı olunan kurmay albay Hamid Doğcu
er kurmay önyüzbaşı Münir A::-al ile, b:r 
k~'a esker ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından karşılanmıştır. 

s.,.,. 3 

e Slov:ık - Alman itli/ akı 
e Macaristan ve Mihver 

deuletleri 

Mısır ask~ri heyetinı getiren vapar . 

~vusturyahlar Slovaklara: "lztırab içinde bulunduğu
muz şu sırada siz bizim kardeşlerimizsiniz,, diyorlar 

S on bırkaç gün içınde Orta 
Avrupn vaziyetinin bazı mu. 

Galata yolcu salonunun önüne saat tam 
Moskova 19 (A.A.) - cPolska Sbroi- 16,3S te yanaşmış, rıhtımda bekl"y~n gc- him değişi!tlikter kaydettiğ! \'eya kay • 

nn,,, cEvnress Porann'-"'t ve cKurjey detmek üzı:aı·e bulunduğ~ı gö:'Ülüyor. 
~r J ner.allerden bir kısmı, Mısır konso!oslu -

Warszewski• adındaki Folonyn gazr;tele- Bunlardan birı Slovaky.1 ıle Almanya 
ğu erkanı ve gazeteciler vapura çıkımş.. . 

n~-lı"n 19 (A.A.) _ İyi haber alan malı! n.e ihata kelimesinden başka bir isim ve. rı·, c::::0vvetlerın Uzakşarkt.:ı bir lıarb ı;ık- arasında yapıldığ. söylenen askcrı ıtti -
.ı:x:r 't ·" lardır. Bunu müte;ıkib Mı.sır askeri he • 

fel:lerde söylendiğine göre Slovakya top- rılemez. 
1 

• • tığı takdirde İngiltere ve Fransanın ynr. faktır. Diğerı de, Mihver siyasetine :ltı-
afınd . "'--...!\ar Avust··-1.lara ıtimad ıL S t .,. yeti başta TiimgenerAl Hüsmi 'Elzey.·\i hak ctmış' bulunaı1 Macaristur..ın Bertin rakiannm Alman ordusu tar nn ış - n.JUMU•. "'"''..... dımını l::itediğinden ovyet, ng:.ız \'e 

gal ve tahkim edilebilecek olan kısmının etmiyorlar Fransız ask.ed heyetleri arasında ihti1:1f Paşa <>kluğu halde vapurdan iner ıerkcn \'e Roma ile kat'i bir. ittifaka girmek :i -
tahdidi için Almanya ile Slovakya ara - Londra 19 (A.A.} -- Varşovadan News çıktığına dair bir haber neşretmişlerdir. :rıhtımda bekliyen kalaoalık halk tara - zere bulunmasıdır. 
sınıia lbir itilaf imza edilmiştir. Chronicle gaıetesme bildiriliyor: 'il'ass ajansı, şunu beyana mezundur ki, fından şiddeti~ a!kışlanmıştır. Çeko.Slovakyanın tarih<.' ka.rışm3sile 

Bi.r Alınan askeri heyeti Bratis1avada Bavyera ga...-nizonlannm 'büyük bır kıs bu haber baştan başa uydurmadır ve f~i- Elzeydi Pa~a vapurun merdivenlerin. nazari bir muhtariyete naıl olan Siovrık. 
bulunmaktadır. Heyet daimi Alman as- mını teykil eden 50,000 Alman askeri len ımevcud ihtilaf büsbütün başka bir den inerken halkın göstcrdiğ! bu s:lmimi yanın her suretle Berlıne tab: b.r eyalet 
keti heyetin'\.'l vazife ve salabiyetlerini Slovakyaya gelmiştir. Polonya - Slovak meseleye aid olup Uzakşark işile kat'iyen ve co!lkun tezahürattan memnun oldu - haline geldiğind~ şüphe? edı'.emezdi. Fa-
tesb;t edecektir. hududunda bu askerlerin muhtelif mev- alakadar değn.ılır. ğunu ihsas eder tarzda beşuş bir çeh"e kat zevahiri koruma~ için olsun, bazı ah-

kiler.i i§gal ettikleri bildirilmektedir. Söy valde bu memlekete bazı salahiyetlc.>r 
Bratislavada bir Alman askeri ku - iendiğine göre şimdiye kadar bu hudud- Rumen • Macar ile ha1kı setamlıyarak, bu tezahürata mu. veri~işti. Yapıldığı bildırıle:ı ilhfak ile 

mandanlığı teessüs ettiğine dair Times da :Qulunan Avusturya alayı hemen ta • ıkabelede bulunmuştur. bu salahiyetler de alınmış ve Slovak -
tarafından vcr1!e.ı haberlerm ash bu ol- Dost Mısır h"ye~ı· rıhtıma rıkınca a" h · k mamile gerı alınmış ve yerine Almanya- h d d h Ad• • .._ · • 'S ' .,_ yanın sevkülceysi e~enımıyet. aız nr.ı -
duğu ayni mahfellerde ilave edihnekte- dan gelen kıt'alar ikam~ edilmiştir. Ber- U U a IS eSJ keri kıt'amız ihtit·am vaziyetini a!Jnış, taları Alman ordusunun işgali altına ko. 
dlr. lin Avusturyahianıı itimada layik olma- : • • bando Mısır milli marşı~ çalmı~~ır. Bu- nulmuştur. Bu suretfo Almanya. bır ta. 

Diğer cihetten ~Alınan bahriy~ gaze- dıklan kanaatindedi.r, Çünkü bunlar Slo. Hadisenin Rumen arazısın- nu ta:ki'ben de milli marşımıı. çalına .. ak raftan, müstakbe~ bir harbde. barruzf 
tesh Alınan ve S!ova:c askerleri arasın- vak ve Çek halkma karşı lüzumundan d k b ld .., 1 ld merasime so=ı verilmiştlr. 1 hedeflerine ka'rş~ en kısa zamanda hue
da sillah te.:ıtisin! tanzim eden bir k.trar - fazla dosttuk göstermektedirler. Avus - e VU U U ugu an aşı ı Dost Mısır askeri hC'yeti, yolcu sakı - l kete geçeb'leceği gibi böyle bl: ha1. vu-
n.amenin meı.nint neşt'etmektedir. turya askerlerinin Slovaklara: cTztırnb h , r. nunun on" u""nden otomo,_iller~ bınnr"k, kuunda Slovakya tarahndan gosterıle • Bükreş 19 (A.A.) - Romany:> ü,~u - ·u _ , .. 

içinde bulundugumuz şu sırada siz bizi~ meti, Perşemb:! günü Salonu. mınıaka . d v • f" d"ld"kı . p alas 0 bilecek mukavemet veya mümanaat iın-Polonyayı ihata 

Varşova 19 (ı-\.A.) - Alman - Slovnk 
ınuahcdcsi hnkkmda tefsirlerde- !>ulunan 
Polonya hükumet rnah~e~lerınde şöyle 

denilmektedir: 

ka:rd.eşlcrlınizsıniz> dediklerinin işıtildi- t 01~uca. 1m'."at· ır e 1 1 .erı erap - kanlarını da berveçhipesin ortadan k~!-
sında vukubula:ı kanlı hudud hadısrsinı eme gı mı~ ır. · 

ği söylenmektedir. Buda.peşte hükumetı nezdınde şı:ldet!e dırmış olacaktır. 
Zabitler Polonyaya iltica etmek istiycn 1 Heyet reisinin beyanatı Macar devletinin Berlin ve Roma ıle 

protesto etmiş ve hakikatı maha lınde tcs 
Çeklerle Slovakların hudud':ian geçme - bit etımek üzeı'.'e muhtelit bır komisyonun Heyet relSI Hasan Hüsnü Eızeydı Pa.

1 
yapmak üzere bulunau~ı. ittifaka . g~n-

Alınan • Slovak askeri ittifakı esasen 
Ç<>ktanbcri füle..1 mevcud bir vaziyeti 
tevs"k etmektedir. Bununla beraber b:ı 

ittifak. Polonyayı ihata etmek gayesile 
Slovakyada bulunan Alman kıt'a!llnnın 
ve malzemesinin takviyesine yardım e • 
dece.h.1.iır. İhata. siyasetıni takib edenler 
gam demokrasileri değil, Almanlardır. 

Polonyalılara taarruz et:mek üzere de -
!i'iisc bile, sarahaten onları korkut:rcak 
nıaıksadUe ecnebi bir memleketin işgali-

sine müsaade etmişlerdir. tahkikat yapmasını istemiştir. şa Perapala.sta bir muharrırimiz1 kabul lce: bu devletin epey zamandnnber~ :Mıh-
Yapılan vadlerden sonra , t k et-~ş, şu ı..fty"'~-alt" bulunmuştur: ver siyasetine iltihak_ .~trr. .. ış bu_ lu. nduğ.1u. Yapılan araıı-tırma1aroan şu ne tce çı uu ~ ... ... 

Nevyork 19 (A.A.j - New.York Times mıştır: . c- Türkiyeye geldiğimden dolayı en maliı.mdur. :Fakat harı~ ~y~e~~nı dahı. ı 
gazetesi bugünkü başmakalesinde şöyle Ha"dıs" e Rum"n top'""'klarmda vukub:.ıl- . h • .,-- politikasına uyduramanıait yuzunden bır "" .... derin bir me.:."rınumye~ ısscc•yorum. 1. ur B . . d ğ t fta Ro 
yıaunaktadır: k b k . . .. . taraftan e!"ltnı~ ı er ara n -

H
.t1 __ Sl k b d dl 2_ muş, ölen iki Rumen askeri te .r :.ır- kiyeyı kendı oz evım olar:ı.k sayarım. "ki .1 b k t 1 azı"ycte bir c ı ~- ova yanın u u annı ;:, lm t manın tazyı ı e u sı m ı ı v 

ı:un atmamış ve arkadan vuru uş ur. · ki · · k d · "b" · B 1 sene için garanti ettıkten beş :ıy sonra Y Tü.· r erı ı_se. ·ar eşım gı_ 1 se'.'erım. _ 11 çare bulmak zaruri id;. ttifak fikri. işte 
Macar hükumeti b'..l talebi kabvl eyk·- _ 

bu memleketi askeri işgal altına aldı. Bu • zıyaretlerım\Z aram1zdakı ezelı hstlugun bu zaruretin neticesidir. Fakat şimdıye 
miştir. Muhtc'i~ komisyon bugün !'aat L 

hai Alman dev!et rei-;i tarafından yapı - en tabii tecellisidir. Burada l<3hram:ın kadar dahilde faşizm veya nasyonal sos. de jşe başlıyac!ıktır. 
lıan vadlerin tamamile kıymetsiz o:du - Türk ordusunun mis:ıfirı olarak bulunu- yalizm gibi totaliter akidelere aleyhdar-

ğunu ve kendisile anlaşma imkanı bulun- Mareşal manevraların yoruz. Ve bu'1d:rn doiay: bahtiyarı?.• hk gösteretı liderler için, ayni yolda de-
madığını göstermektedir-> vam etmenin imkanı olamıyacağa ben • 

Heyet. Perapalaı::t<ı kmı bir maddet 

k ·ı·"" • • apacak istirahatte:ı sonra valiyi ve İstanbul kc- zer. Çünkü Mfh'Ver siyıısetinın kabulü ve fi .grru yarın y A!manya ile halyanın ittHa'ltına 1irm('k. Mussolini Macar Hariciye Nazın 
ile dört saat görüştü 

Mülakab müteakib Romadan ayrılan Nazırın hedefi 
bilinmiyen seyahatine ehemmiyet veriliyor 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Harekat geceli gündUzfü motörlü kı

taat ve tayyarelerin de iştirakile hum
malı bir faaliyetle devam ediyor. Or. 
du en küçük erinden kumandanına ka
dar hiçbir yorgunluk göstermeden ca
lışmakt.a, uzun ve yorucu harekatı 
şevkle yapmaktadır. 

Roma 19 - Havas: 1 yast mehafilde, bütün Avrupa mukacl - Bugün vaziyetin arzettiği şekil ü -
Abnanyanın tahsıs ettiği tayyare i1e 11 deratmın mevzuubahs olduğu ve bu ınu. zerine asker manevtra kumandanıınım 

dün snnt 15 te Romaya gelen Macar ha • kadderatın çok karanlık gözüktüğü be • eınrile saat 14 ten sonra istirahate çe
riciye nazın Cs:ıky, Mussolini ile Cinno yan olunmaktadır. kildi. Gece harb tekrar bütün şidde • 
da ha.zır olduğu halde dört saat süren bir Mnamafih, bazı kimseler, Macaristanın tile devam edecektir. Netice Pazarte-
mülikatta bulunmuştur. ve bilhassa İtalyanın enternasyonal ger- si günü alınmış olacak ve o gün Ma • 
Romanın siyasi mehafihnde, bu z!ya· ginliği azaltmak için bir teşebb:iste bu _ reşal manevraqann kritiğini yapacak. 

relin bu kadar kıs:ı sünne5i bazı hddise • lunmalnrı ihtimalinden bahseylemekte _ tır. Pazartesi günü İstanbuklan hare
lerin pek yakınd.i. vukubulacağına atfe- dir. ket edecek olan hususi trenle bütün 

dı1medrtedir. Roma 19 - Macar banciye nazırı Ro • ataşemi'literler Eclirneye gelecekler • 
~ taraftan, alelAcelc yapılan bu d ma an ayrılmıştır. dir. 

ziyareti mevzuubahs eden ayni m<?haf·l, Memleketimizi· zivaret eden Mısır 
· ı· k ·'- t hlr1 ı· ld ğ Nazır tekrar Roma- döneeek mi? p nz.ıye ın arışl.3. ve e ı;ce ı o u unu J- askeri heyeti başta Hüsnü Elzevdi a-

s6ylemektedir. . Roma 19 (A.A.). - Buradı dolaş:.ın şs. şa olmak üzere büyük resmigeçidde 
MeikQr ziyaretin resmi hedefi bilin - yıalwa nazaran, Kont Csakynin yakında bulunac:aktır. 

memelkle ve bazı ~yialara göre esası Ma. von Ribbentropla gorüşmesi ve yeniden Kahraman .,,~ eşsiz Türk or<lusu .. 
caı-istanın İtalyan - Alman askeri ittifa • Romaya dönerek bazı zevatla buluşacağı nun harb A vrupası 'kapısında yapaca
kına girmesi teşkil etmekle beraber. si- müstebad değildir. v bu muazzam su~hoerver resmigecid 

~ t . 
iç.in şimdiden tertibat alınmakta, rı-

AJma n - Fransız izmirde trenle kamyon hü~~~:;~~~~~=istirahati mütea • 

hududunda bir 'arpıştı 1 ölU, 3 kıb bu se.ref resmi~:idini dost. düş-

mutanını m.,kamhrında ziyarC't etınış - t-0pyekun mtlcadeıe sistemim kabul et • 
tir. Bugün Taksim abidesine çelenk ko • mek demektir ki bu da vaziyeti t .. k fır • 
nacak ve bu akşam hustLc;i' otom')b,l . 
lerle Trakyaciakı manevra saha:ına gı -
decektir. 

Askeri heyet erkim 

Mısır askeri hey~tı şn zevattan :r.ıütc-

kaya irca eylemeyı amirdir. Memleketin 
bütün zinde kuvvet!erini tek bir f ırk3 
ve tek bir fi!crin etrafında toplamada:ı 
totaliter politika yapılanıaz. Bu seheble
dir ki ya Macanstan. Mihver devletlerıle 
ittifaktan vazgeçece~. yahu1 dnhılde rle 

şekkildir: n.asyonal so.syali7mı kabul eyliyec<'ktir. 
Reis, Geneı·al Hasaıı Hüsnü Elzrydi Bu iki şıktan ıw~k;\ işin içindc:-ı çıkmıya 

Paşa, Binbaşı Musta'f.l Sadık Bey, Bin - müsaid bir çare yoktur. 
başı Prens Eml!- İsmail Davud, Hinbası < _ m ı:;; 
İbrahim Saad El Mtsri, binb~$ı Ha..::anin .JeLinı UGa'}t'}ı v11utç 
Lfıtfi. yü-.başı Muhammed Diab Muhal • 
hil. yüzb:ışı Osman İbrahim. Alman sefiri tayyare ile 

Ayrıca ikhsad ve tıC3.,.ct nezarP.ti dai- Berline gitti 
re müdürlerinden Ahmed Selim Efendi Almanyanın Ankara büyük elçisi fon 
ile harbiye n:zareti bütçe müdürl Us- Papen tayyare ile Berl~e. gitmiş:ir. 
man Tevfik Efendi de heyete dahi: bu- Fon Papen'in ne vakit Türkiyeye dö • 

lunmaktadırJar. neceği belli değikii::: ........................... .. -····-··············· .. ··-·-·····-···· .... ··--·-··· ·····-·· .................. _. 
Satal.tan Sabaha 

Çin ve muasır fikirler 
A.!yanın garb ik~inde biz, şark kıyısında Çin ayni tarih devr-nde çe

ti,n bir hayat mücadelesi başardık. 
Biz dt! istilô.ya uğramıştık, kurtulduk. Çin de istiliıyıı uğradı, kurtuluyoı·. 

Talihimi.! gibi tarihrmtZ de eskidir. Ve beraber yti::-ür. 

haA dı·se oldu J 1 ffi8n bütün gözler Ö~Unde .~apacaktt~· 
Yara 1 var Resmigeçid ayın 25 ınde, oE!1f'den e\-

B · 19 (AA · vel Edirnede, öğleden sonra Kırklare. 
erlin, · ·) - D. N. B. aJansı. İzmir, 19 (Hususi) - Bu akşam . 

Eski nesi:ler Çmi sigara tablaları üzerindeki geniş saçaidı pagod ve uzun 
saçlı, çekitt kaşlı kız resimlennder. tanırlar. Çin hakhndak: oılgileri ma • 
sala benzP.r rivayetlerden ıbarettı. İnkılab Türkiyesinin öğı:etici ve açık 
neşir teşkilatı dünya hadiselerini köylüye varıncıya kada" tam bır vuzuh 

Leidingen civarında. Fransız hududu- 'Bucadan A'1sancağa gelmekte olan 3 T 8 mde olacaicqr. . v. .. ek .. 
nu yanhşlıkla geçen Alman ordusuna numaralı katar Kızı1çu1Ju dönemecin- Kahraman Me~~cıgı :ı:m u • 
mensub ilci kişi ile bir Fransız gümrük. de kooperatifler birliğinin üzüm :kam- zere gele~Ier1e şımdı en ırne ve 
gf.lsü arasında bir hAdise vukubulduğu- yonile müsademe etmiştir. Müsademe Kırklarelı dolmuştur. . h d . 
nu bildirmektedir. t' . d k ond b 1 amele Kırklareli, 19 (Suretı ma susa a gı-

ne ıcesın e amy a u unan den muharririmizden) - Yarın (bu • 

Beden Terbiyesi Genel Munedin kemikleri k1:_fıl~ış,,_beyni par ~ün) Mareşal Çakmak, harekat mü -

D• kt•• 1 .. "' - .. b" t •h• çalanmıştır. Ahmed olmuştur. Ayrıca ..:ı·· .. Orgeneral Fahrettin A1ta'-' bac: 
ıre or ugunun ır avzı ı 3 . . hafif ğı aı d lıuru J • " -. k:işı de ve a r yar 1 ır. h k m G<meral Salih Omurtak ögvleve 
Ankara 19 (A.A..) - Beden Terbı. a e w 

Y . .,..._ 1 n· kt- :ı-v .. d . K t ft• dU kadar istirahat edecekler, öğleden son 
esı \.n:ne ıre Ortugun en. on , ·ıano n A h 'd'l kt" 

t s ;f.ırilf :i Cümhuriy.et ~7.etestnde, ;ı ra harekat sa asına gı ı ece ır. 
yüksek hakem komitesinin top1anarak A dl tJ ·ıı• Nusret Safa Coşkun 
İstanbul bölgesi birinci futbol küıne • rn&VU UQ8 QI 1 l\lısırlı misafirlerimizi almak için bir 

sini teşkil ettiklerine dair haber intişar Roma 19 (A.A.) _ Kont Ciano öğ • heyet geldi 
.l>tmı·stı·r. . t .1 T.i h k t t Edirne, 19 (Sureti mahsusada giden 
5" 1 leüzerı ayyare ı e ranaya are e e 

Vazife ve salahiyetleri ayrı bir ta. miştir. ınuhnrririmizden) - Edirnede resmi. 
:limatname ile tesbit edilmiş olan yük- . geçidde hazır bulunacak ofan misafir 
sek hakem komitesinin bu dşlerle ata. rilmediğini. bu hususta çıkan baberın Mısır heyetini alıp getirmek üzere bu 
Jrnsı olmadığını, henüz hiçbir makam- asıl v.e esastan tamamen ari bulundu. akşam askeri bir heyet İstanbula ha • 

ca böyle bir ~' görüşülüp karar ve • duğunu tavzih ederiz. reket etti. 

ile tebliğ ettiği için b:ıgün Czakş:ııkta cereyan eden vak'alar yakından ve 
alaka Ue takib edilı.yor. 

Tarihler-. beraber yaşıya:ı ve Asyanın iki ucanu tur.ar. iki milletin talth ve 
mukadderau hemen hemen ayni icıtikamette gittiği için Türk efkirı umu • 
miyesi Çin hadiselerilE' meşgul olmakta haklıdır. İki millet nz.un ıi.mpanıtor
luk dcvirlen yaşamışlar, hakim \0aziyette oldukları halde ecnebi nüfuz ve 

isa~ıasma düşmüşler, zimamd;arlannın gafleti yüzünden fikir seviyelerini 
kaybetmWerdir. Türkıye Atatürkü n fevkalbeıer zekasının ve _enerjisinin 
kudretHe f:ilkımp kalkmış, irade ve istiklaline hakim olmuştur. Ölçilsüz bır 
nüfus kesafeti i!:;inde ve aykm ecnebi nüfuz ve tahakkümü altında istiklalini 
kazanma!t içm çarpışan Çin de ~ında (Çan-Kı:ıy-Şck) gibi mUli kalkın ~ 
manın siklet merkezi.ni nefsinde toplamış bir başbugun arkasında kütle hn.. 
line tekevvün ediyllr ve daha ı:k hamlelerde muvaffak olduğunu isbat c -

diyor. • 
Dünyay.ı zümrelere ayıran ideolojiler dalına menfi hareketiere yol açar • 

ken milU vahdet ve tesanüd :ifade eden mücadeleler muvaffak olmakta de
vam ediyor. Muhakkak olan bir şey varsa milli birlik ideoloJisinin mu:ısır 
telakkilerden üstün ve makul oluşudur. 

~ıakan 
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Ticaret Vekili dün Yeni kurulacak 
mahkemeler yakında 

faaliyete geçecek iz mire gitti 
Vekil lzmir Enternasyonal Fuarını açbktan sonra 

şehrimize dönerek, tetkiklerine devam edecek 

Adliye tatilinin hitaının<la İstanbul 
mahkemeleri yeni teşkflfıtla ve mün. 
furid hAkimqerle faaliyete geçecekler
dir 

Ticaret işleri: 

İtalyada ithalat ve ihracat §irketleri 
tesis edildi 

Bu münasebetle şehrimizde buh.man 
Adliye Müste.şan Selim Nafiz, dün 
Müddeiumumi Hikmet Onat ile bir -
likte Tapu dairesine giderek, yeni ad
liye teşkilatı için, burada ayrılan kı • 
sımda tetkikat yapm~tır. 

Evvelce de yazdığımıı: gıibi, Tapu 
dairesinin en alt katı yeni adıt teşki • 
nata tahsis edi)ecektir. Bu kısımda 
şimdiden icab eden tadilatın yapılma
sına başlanm~tır. 

Yeni tıeşkilatla a.~iye ceza mahke
meleri adedinin sekize, asliye hukuk. 
lann ise on ikiye çıkarılmasına karar 
verilmiştir. 

Maarif Vekilinin 
Dilnka tetkikleri 

Borsada muamele gören emtianın Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, dün 
teşhiri fayd~lı netiOOler verdiği m~ - Maarif matbaasını teftiş etmiştir. Ve. 
teaddid vesı1eler1e alakadarlarca go • k1i1 burada basılmakta olan mekteb ki
rfildüğü halde bugüne kadar ihmal 
edilmiş olması, bu defa borsayı ziya. tablarını tetkik etmiş, maliyet fiatları 
ret edip tetk!ik1erde buflunan Tfoaret ve basım bakımından temizlikleri hak 
Vekilinin dikkat nazarından kaçmamış kında matbaa müdürü Nailden izahat 
tır. VekH, bu hususta alakadarlara e- almıştır. Vekil tertib ve tashih kurs • 
mir vermiş olduğundan, borsa korl - lan için yapılmakta olan hazırlıklan 
dorlannda buna im'kan gfjrüJmed'iğl gözden geçirmiş, müdüre bu hususta 
takdirde ayrıca bir oda tahsis edilme. direktif vermiştir. Vekil matbaada ça 
si ve yapağı, tiftik ve av derilerinin lışan mürettib ve diğer işçilerle te • 
orada kurulacak came'kanlar dçeri9in. ker teker konuşmuş, onrrarın ihtiyaç 
de teşhirine karar verilmiştir. Bu hu- ve dileklerini dinlemiştir. 
susta hazırlıklara geçilmiştir. 

Poll•le: 
60 bin kilo yapak sahldı 

Dün, yapağı piyasasında canlı bir 
hareket görülmil-ş, yet.o fabrikalan -

Bir arabacı bir hamrnalı odunla mız tarafından 60 bin kilo yapnk sa • 
yaraladı tın alınmı.ştır. 

Arnavudköy cadd~inde ~ir odun Kilosu 68 kuruştan satın alman bu 
deposunda odun satmak yüzünden a • mallar, piyasada bir canlılık husule 
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Bnynkadanın suya kavuşması 
mnnasebetile merasim yapıldı 
Merasimde bulunan Dahiliye Vekili, Adaların geçirdiği 
mahrumiyetin kısmen telafisinden duyduğu hazzı anlatb 

Büyükada suya kavuşmuştur. Dün bu 
münaısebetle Adada merasim yapılmış

tır. Merasimde Dahiliye Vekilı Faik Öz. 
tra.k. İstanbul meb'usları, İstanbul va -
lisi, liman, elektrik, sular, Üsküdar tram. 
vayları umum müdürleri, Parti, vilayet, 
belediye enkanı bulunmuşlardır. 9,15 
vapurile Adaya giden misafirler, Ada is
kelesinde Adalar kaymakam vekıli Ke
mal ve Adalılar tarafından karşılanmış • 
lardır. İskeleden arabılarla deponun bu
lunduğu Maden mevkiine gidilmiş, kor. 
del~ kesilmiştiı-. KordelS.yı kesen Da -
biliye Vekili Faik Öztrak şunJan söyle -
miştir: 

- İnşallah Ada ara:ia vasıta olmadan 
doğrudan doğruya suya kavuşur. Ada • 
lılara hayırlı oısun. 

Bu esnada vali şu nutku söylemiştir: 

resinin faaliyetini anlatmış, sözlerini şöy. 
le bitirmiştir: 

- Bugün mesaimıziıı Adada aldığımız 
bu neticesi ne kada-: mütevazı olursa ol
sun, Adn ha1kınııı sıhhi ve medeni en 
mübrem bir iht!j· acını karşılamış bulun .. 
maktan derin bir haz duyuyoruz. 

Sayın Adalılara kutlu ve müteyemmen 
olsun.> 

Validen sonra Adaları Güzclle.ştirme 

Cemiyeti reisi avukat Emin Ali soz alrrui, 
Adanın mütevazi tarihınde pek nadir 
r~ladığı mes'ud bır gün yaşaciığından 
bahsetmiş, Adalıları bu mutlu güne ula§
tıran vali ve belediy~ reisi Lutfi Krrdara 
candan teşekkür etmiştir. 

Madenden tekrar arabalarla İskele 
moydamna gidilmı.ş, buradaki çeşmeye 
verilen ilk su görülmüştür. Müteakiben 
Plaj gazinosunda verilen öğle ziyafetine 

cSayın arkadaşlar, gidi~tir. 

İstanbulumuzun muhteşem varlığını Ziyafet esı:ıasında Şehir Meclisi aza • 
teşkil eden ~erı;evc içerisin:ie Adaların sından Avni Yağl7., Meliha Avni, sular 
emsalsiz güzelliklerile ıüphe yok ki çok müdürü Ziya ayrı ayrı söz söylemişlerli 
hususi ve kıymetli bir mevkii vardır. valinin icraatından bahsetmişlerdir. Zf~ 
Kalblerimizdeki İstanbul sevgisini biraz yafeti müteakib Dahiliye Vekili Faik öz. 
tahlil edince orada, Adaların büyük mev trak şunlan söylemiştır: 
ki'ini daima sarabat le görürüz. Bu itibar· - Adayı s:.ıya kavuşmu~ görmek bana 
ladır ki, şehrin en mamur, en mutena, en büyük bir haz verir. Uzun kayıdsızlık 
temiz birer parçası olmuşlardır. devresinde Adanın güzelli.~i ile nisbet ka. 

Bunlara rağmen Ada!arın bugüne ka. bul ctmiyecek şeki!dc mahrumiyet ge .. 
dar bir tfüfü halledi1ememiş. esaslı bir çirmiş olması bizim için sıkılacak bir hali. 
derdi, susuzluğu idi. İstanbula ge1ip va - dir. Son zamanlarda arkadaşlarım bunu 
zifeye başladığımın ilk dakikasından iti- kısmen telB.fi etmiş olmakla benim mes·u. 
baren ehemmiyet!e ele alıp üzerind~ dur. liyet dsvreme tesadilİ ettirdiı.'cleri ıçin, 
duğum meseıeler arasınd :ı. Ada suyu bi- 1 bana bir lUtüf olmuştur. Ada halkının 
rinci plıinda ye-: almıştı. Filhakika bu o gösterdiği has.3astyet ve kad;rşinaslık bu 
kadar kolay bir iş olmadı. Etüdü, plan. vesile ile bu i§i başaran kıymetli artta ... 
lannın hazırlanması icab eden diğer ha- daşım vali LUtfi Kırda- hakkında ıbzal 
zırlıklannın tamamlanması, servisin tan- ettikleri iltifat ve takdir eserleri bana ve 
zimi için ala~adar diğer teşekküllerle te. arkadaşlaruna cesaret verecek mahiyet.1 

mas ve müzakereler yapılarak mutabık tedir. Buradan ayrılırken size teşekkür 
kalırunası ve nihayet fiilen harekete ge. ve hürmetlerimi izhar etmekten kendimi! 
çip tesi.c;atın ikmali için, tam sekiz ay me. alamıyorum.> 

1 sai sarfetmek icab etti.> Adaya su tanklarla taşınacak, faz!a 
Bundan sonn vali Adaya su getirme- su depo edilecektir. Gelecek sene dlğetl 

nin zorluklarrndar.ı bahsetmiş, sular ida • adalara da su verilmeğe başlanacaktır. ' 

Askerlik işleri: 
ı ı• 

İtalya hfikfuneti dlŞ ticaret iŞ'lerini 
daha yak~dan kontrol edebilmek mak 
sadile şimdiye kadar muhtelif itha18t rabacı Sa1Ahattin.1e hammal Receb a • getirmiş, alakadarları memnun etmiş- 335 doğumlulann yoklama gU:nleri Ankara borsası 

rasmda bir kavga çı.'kmış, SaJahattin tir. Bakırköy &kerllk Şubesinden: -····-ve ihracatçı firmalar tarafından yapı. -. ,. Açat11 - Kapanış fiatıan 19- 8- 939 
Recebi odunla başından yara!lamıştır. Diğer taraftan .Allmanyadan yeuı ~ 1 - Şubede kayıdlı 335 do6 umlu ve bun- 1-----------------1 

lan dış ticaret muame'l~tmın yeniden Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu ya,. den bazı talebler geldiği öğrenilmiştir. larla muameleye tt'ı.bi yerll ve yabancı era- ç E · K L E R 
tesis edilen büyük şirketler tarafın • f k Ü tın son yoklamalarına ı Eyliil 9319 günün - 1---------r-------.. kalanmıştır. Talebler yapak ve bilhassa ti ti ze. den itibaren başlanacak, 31-Birindteşrln Açılış Kapanış 
C1an yapılmasını karar altına alınış • Bir Jıamyon tmmvaya 911rptı rine olduğundan, tiftik ve yapağı tile- 939 gününde nihayet verilecektir. Londra IU275 fi.J275 

tır. Vatman Mustafanm idaresindeki 221 carları bunlara cevab vermek için fa. 2 - Son yoklama günleri aşağıya çıkarıl- Nn - Yort 126.62 126.62 

Mevcud firmalar ya bu şirketlere i]. sayılı Ortaköy • Aksaray tramvayı, aliyete geçmişlerdir. mıştır. Yoklama bu günlerde saat 13 ten ~:ıo !~~~25 !::!~ıs li 
tihak etmeğe veya muamelelerini bu LMeli durak yerinden hareket ettiği ·-·············· .. •••••••••••••• .. ••••••• .. •••••••·•••••••••• lB,30 a kadar devam edecektir. Ceruıne 28.60 

2
8.60 

firltet'J.er wsıtasiUe itaya p:necbur hı- sırada arkadan gelen ve şoför Hasanın General Galibin vefatı 3 - AH\kadıı.ranın muayyen gün ve saat- Ameateradm (7.9475 67.9HG 1 

ku11andığı 3921 plAka numaralı kam • . hk . . k. · ; lerde şube binasında teşekkül edecek as - Berltn 60.810 b0.81G 
tulınaktadırlar. • Asken Temyız ma eme.sı 1 ı~.cı re s- kerllk mecıısıne müracaat etmeleri, Brüuel :ıı.w;ıs 21.5075 

Bu tedbirden maksadın sipariş fiat- yon, tramvaya çarpmıştır. Bu müsa • liğinden mütekaid Orgeneral Gaııb Pa -
1 

EylQl 
939 

Cuma Atlna 1.08123 l.0812/S 

demede tramvayın sahanhğı hasara uğ sinerin müptelA oldu~ kans-?r hastalı - 4 , , Pazartesi aor1a LM l.56 terinde vahdeti temin olduğu ileri SÜ- İ ~' IPr 4.llS~ 4.SB5 
ramıştır. nsanca zayiat yoktur. Kaza ğından vefat ettiğini teessürle öğrendik. s , • Çarşr.fnba · aı ı•.os ritımektedir. lrn ktad 8 c Madrid H.Oll etrafmda tahkikat yapı a ır. Bu kıymetli kumandanın kısaca ter • • , uma 28.'177G :l3.717S 

Ö ı ... .. 11 , , Pazartesi V&J'fOY& 
tedenberi talya ile ""i yapan mu • Bir yangın başlangıa söndürüldü cümeiı halini vermek bir tuhfei tazim o- 13 , , Çarşamba Budapefte u.'426 24 •442ıs 

-~"" ve firmalanmıza Roma, MilA l" c Bllkreı U.90IS 0.901} 
.. ~ ... .,.... • Kası.mpaşada Dörtkuyutla Mescid lacaktır. " , , uma Beirrad 2.tl912ö 2 .8Jı.2ıs 
no, Napoli, C-eneve gibi büyük İta~ • ~ d he!! dem"1i t rduğıu Merhum 1304 senesı Mektebi Harbiye- 18 • , Pazartesi Yotohama 84.62 84.62 

yan şehirlerinde kurulan ve muhtelif e~~:~h~ ka vp~!aıan ı a~ş ~l~ış ise d~n çıkmuı, Arnavudlukta mühim kuv- : ; : g::mba tJtokholm ~~·.1185971!" EO.lll)71S 
• -s "fo.1k0Ya ""' "" 23.89125 ithalAt ve ihracat emtiası üzerine ış de, etrafa sirayetine meydan verilme. vetleri me§nıtiyeı lehi.n.P. kazanmiş, 1908 25 , • Pazartesi 

yapan cithalAt ve ihracat kumpanya• den söndürülmüştür. inkıl,bma başlıca Amil olanlardan bjri ~ : : ~:n1bl 
1.arınm ia1ın ve adresleri bildirilmiş • Bir genç plajda dcmize atlarken olduğu gibi me§rutiyetten sonra da Türk 2 ı. te~. 939 Pazartesi 

kal .. - rsarptı jandarma, polisini yepyeni bir hale ko • 1 , , Cuma 
- r- 9 , , Pazartesı yan ilk emniyeti tt.tnumiye müdürü ol • 

13 
, , Cuma 

Üsküdarda oturan 19 yaşlarında Sa. 
muştur. 18 , , Pazarteaı 

ıid, dün halk plljında deni1Je atladığı Balkan harbinde, bunu müteakib u _ 20 , , cuma 
·-~- .. sırada iskele kalasına çarparak yara • mum! Harbde Kafkas cephesinde bulun- 27 , • Cuma 

ttr. 

Fıııdıık ftlkoltesf miktar itibari1e 
fazla olacak 

i' 

İSTİKRAZLAR 

Açılış Kapaııı 
Türt borcu I pefln 

• • ili , 
• • I Tadell 

Fındık mahsUlü, bu sene yULA.te yu.z lanmıtttır. Said, tedavi €dillrnek üzere 31 Salı 
~ ..4 ...... di ~ d ...x ··lm · b " m1H buralarda muvaftaklyetlı harelrA - , • · * 

1 gf ın i..... ye ı.l\.a ar gvru emlf ır Haydarpaşa Nümınıe hastanesine kal. .....,.. 
~- ım~tedi tile temayüz etmiş, esir düşmüş, esa • ıa:ılalık arze ~J.\. r. dırılmıştır. 

cak ve her haftanın Pazartesi, Carıamba ve 
Cuma günleri aalı:erllk ıube binasında ,..., 

retten 80D.r& Anadolu harekAtmın mil<'a. 
Bu bolluk sebeblle fınd!dt piıyua • ······---·-·-·········-·----·-·- delelertne iftirak etmit bir timsali fa -

mıda JK>n gönlerde ehenmlyetle kay • T A K V 1 M z:tıet ldL 1 

· detmeğe değer fevkalAdllkltt olmuş • AÔUSTOS . Aziz müye Tanrıdan mağfiret d!Jer, 
tur. Bu cün"1etien olarak ffmdiye ka- ailesine taziyet ederiz. 

dar 4 7 • 48 kuruştan satılan fındıkla • 20 Ar.J.r 11.11 Cen.uıesi buatın nat 11 de Gülhane 
nn kilosu 38 kuruşa kadar An...-n.+"r. 1!! ha.staneJdnden kaldınlarat Beyazıd ca -

Raal ••• 
UN 

,,. .....,... .. ...., .... RH•I .... tha.t -Atulltoı 
7 

GONES 
s. v. 
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ıo 12 

c .. .. 1), 

z. u 17 
ı:.. 1 111 
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107 

iMSAK 
s. o. 
J :il 

8 10 

•• o. s. 11. "· IJ 

01 JO 43 16 

9 OJ U - 1 40 

mtsf.nde namazı kılındıktan sonra Edlrne-
kapı fehidliğinde makben mahSUIUlla 
defnedilecektir. 

Ratld Rıza • ErtuOrul Sadi Tek 
Tepeb.fı babçuiıade 

Bu rece 

SAÇLARINDAN 
UTAN 

Vodvil 4 perde 
YAZAN: MaJna11d Yeurl 

tTsküdar Askerlik Şubesinden: pılacaktır. 

ı - Üaküda.r ulı:erllk ıubesine men&ub 2 - Daha fazla tafsllAt almak için ma • 
385 dolumlu ve bu dotumıuıarıa muameleye halle ve köy müme&Ulerine verllen dave
tlbi milkelleflerin 1<>n 701ı:lamalanna l Ey- tiye lı:lğıdlannı okumaları ve hangi ııtın 
ifil 939 Cuma 1t1nt1nden itibaren başlana - şut>eye geleoeklerinl öfrenmelldlrler. 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 
Siyasal Bilgiler Okululu Direktörlüğünden 

Kayıd 25 Ağust~a ba~ar 23 Eyltllde biter ve yalnız Pazartesi, Perşembe 
günleri mesai saatlerinde yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankarada SiyaMI Bilgiler okulu, İstanbulda Yüksek 
ötr-tmen okulu Direlttörlükleridlr. Mı.iracaat bir istida ile ve bu lstidaya ballı 
&Jaiıdaki evra.kla yapılır. 

ı - L1ae mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı asılları. 
2 - 8 tane 4, 5 X 6 boyunda fotograf. 
8 - Afl kAğıdı. 
İmtihanlar 20/9/939 Paz.artesl .ıünü saat 8,30 da başlar, tafsilat müracaat yer-

lerinden alınabilir. (3672) ,(6117) 
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lstanbulda mef ruz 
---------~.~-~d-i·-· .~;k~11- hava taarruzu yaplld• 

Çankm maarifinde yeni bir iikk~z~:r::r~niy~a;~dı 9,35 de başhyan taarruz bir saat. o~ dakika 
çahşma devri açılıyor ç~~.~1!:::•ietiril!:~"ı:;:r~tiy~l: . devam ederek I0,45 de bıttı 

lann ilk kazma töreni bugün Bostan • (Ba§tarafı 1 inci say1acıa,ı motörle mıntakasını teftişe memur ed~J. 

Her yıl adedi artan yablı okullardan büyük 
istifadeler temin ediliyor 

lıda Valinin eliyle yapılmıştır. İzmir faaliyeti, gerek resmi kaynakiardan alı. miş Ye bu arada bir çocuk düşürme ha-
vi!Ayeti civarındaki tarih sitelerini, nan malumat \'e gereksı:! şehrin muhtelif disesi kaydedilmiştir. 
plaj, ve su şehirlerini muntazam yol • mıntakalarında çalışan muharrirlerımi - Tam 9,50 de cankurtarnn otomobil.le 
larla ~rkeze bağlıyacak olan asfalt zin milşahedatına göre, şayanı kayıd bir Eminönü kaymakamlığı revirine mc>fruz 
beton yolların ilki olan Bostanlı yolu, intizamla cereyan etırJştir. bir iperit yaralısı getirilmiş ve maskP!l 
bu münasebetle civardan gelen halk ve ·Tayyarelerin taarruz etmek üzere gel- sıhhat mem11rlannır. sen yardımlarile 
köylülerle dolmuştu. diklerini bildiren ilk düdükler şehir ara- hemen tedavi altına alınmıştır. 

Vali B. Etem Aykut, refakatinde landa akisler yaparken İstanbulun mu • 
mıntaka turistik yollar müdürü Emin tad gürültüsti birdenbire durmuş, ış faa
Dizgin, yollann inşaatını taahhüd e • liyeti derhal veçhesini değiştırmiştir. 
..:ren Fransız Reji Generale şirketi mü. Alarm işaretinın başladığı 9 u 40 geçe 
iür ve mühendisleri sabah saat onda bütün şehrin caddelerinde muhtelif lsti· 
Bostannıya gelmişlerdir. kametle.re giden tramv~y. otomoı-ıil, kam 

Vali bu münasebetle kısa bir nutuk yon, ıaraba vesııi: nakil vasıtaları hare • 
söyliyerek, İzmir vilayet~ halkının hı- ketten sakit kalmış, yava yüriıyen halitın 
ristik mahiyette yollara kavuşmak üze sığınaklara doğru hızlı ve fakat telaşsız 
re nakliyat Ye munzam yol vergisini adımlarla ba~lıya.1 akı~ına nakil vrısıta
seve seve Yerdiğini, asfalt yolların bir lannı süratle terhjen halic ta kahşmış· 

Ça-ıcırmın Ulus rıahi yesinde bir okııl programla en kısa zamanda ikmal edi. tır. 
Çankırı {Husı.:.si.ı - Çankıcı her ba - tılı okul illŞ<lsma başlanılmak üzere tet- ]ereğini, yollar yapılınca İzmire şimdi. Üç dakik:ı süren vapur, fabrika dü • 

kundan olduğu kadar maarif sahasında kikler yapılma!<tadtr. Bu mıntakada taş kinden bir kaç misli turist geleceğini dükleri nihayetlenı:o te şehr~ derin b!r 
da çok ilerlemi~ bir vilayc:ttir. bulunmadığından kerpiçten yapılması sövlemistir. sessizlik çökmesinden itibaren on, on beş 

Vilayetin, kaza, nahiye, köy ve ,eh • düşünülmektedir. İlk k~1.ma Valinin eliyle vurulmuş dakika geçmişti ki. dcrınden derine tay-
rinde şimdiye kadar yapılmış okul bjna- Bu yatılı okullarıı civa:- köylerden ge • ve oraya gelen amele grupları faaliyete ya.relerin homurtulu motör sesleri işi • 

lan bugünkü ihtiyaca kafi gelmediği gö- len çocuklar yatılı olarak alınmaktadır. geçmiştir. Bu yol 940 senesi nihayetin- tilmeğe başl':lmtştı. 
~lınektedir. Nahiye merkezinde bulunan bu okul - de ikmal edilecektir. 940 senesi Nisan Az sonra da ıki filo ~ehir Ha!<.ında bt--

Bu; Çankırı halkının maarife gôster- lar metkezdeki ~ocukları nehari olarak ayında Güzelyalı, İnciraltı, Ağarnem • lirmiş, kuyruklarmd:ı.n beyaz, kırmızı " 13 

~'ğ· ıA1.. ı l" ld ırr k k parıltılı dumaniar savurarak c:ehri fararl "" ı a ClAli ve ona o an mey ı o UsU a- o utmaktadır. nun ılıcalan asfalt yolu inşaatına baş :. 
da d t . k "kt fa lasıle bomba yağmurunıı tutmağa koyulmuş -

r a ye ışeıı çocu mı armın z Yatılı okııliarda çocukların yiyecekle- ]anarak bu yol üç ay içinde ikmal edi-art d lardı. Buna şehrin muhtelıf semtlerine 
ışı ır. rini temin maksadi!e bu yıl maarif ida • lecektir. Ondan sonra Tepeköy • Sel • 
.-r. t .. f t · · · b. · tabiye edilen tayyan dafi toplari!e. ağ.r 

• 'DU arış nu us sıya'le ımız ıçın ırı se- resince bazı gu .. zel fikir düsünülmektedir. cuk yolu inşa edilerek İzmir vıilayeti 
\' d. · l h ·1 t b" b :.. makinelitüfeklcrin gürültülü mukabele-
ın ırırken, on ıırm ta sı ve er ıye a- Yatılı oku:Jarı.ı. etrafınd~ bulunan tar· Efez harabelerine muntazam bir yol • ~--- d d i · l b., ı · · · - leri başlamı~, dı:rkcm Trakya ıstikaıne. 

"1Ilın an yur a aydau o a ııme erı ıçın laları ekip mahsulünden yiyeceklerini, la bağlanacaktır. Bu kısmın tamamı , 
de ·ıA "d ıdıırr· k d ·f · tinden ağır bombardıman tayyare fiioıa-

vı 11Yet eı en ge t;ı a ar maarı ış- iyi cins inekler beslenerek yaırr ve s-:.itle. 1.270.000 liraya çıkacaktır. Ondan son 
1--· eh · t · b. · ·k 6 nnın ~ehri t..azyi.c eden kuvvetleri tak • 
4Wme emmıye vermeyı ıncı pr~n- rini, arı kovanlar: konarak tatlı, ada tav- ra da İzmir • Bergama asfalt yoluna 7 

&ib dd k dir viye ettikleri görülmüştür. Bu arada 
a etme t • şanları üretmek suretil'.! de et ihtiyaçları başlanacaktır. kurtarma ekipleri de faaliyete geçmiş bu-

Çanıkırı maarıf makanızması ahenkle temini suretile bütün yatıiı çocukların ---------
köyde ve şehirde çalışmaktadır. ihtiyaçları kar•ılanacaktır. Adapazarı belAdive otelindeki lunuyordu. 

B l 1 b
. Y Beyazıd meydanında 

u çalışmaların çok semere i o a ıl • yangm ve bir tavz"h 
inesi yolunda lazım ge~c:n şekil ve tedris Eğitmenler için Ziraat Vekaleti tara • Alarm işareti verilir verilmez cadde 
•-- da d fından a.rı kovanı ;stenmiştir. Bu sayeda Evvelki gün Ada pazarında Belediye ve meydanda buluna:- halk u·· nı·versı·•.e .. e 
•ı.cu-zın dikkatle durulmakta ır. " • 

Vilayet en ç:ok faydalı olabllen şekiller Çankınnın esk\ arıcılığı ihyaya çalışıla. otelinde bir yangın çıktığını, güneşin Beyazıd cami.ı:;ine sığınmış!ard!r. 
üzerinde nı.esaisıni teksıf etmekte'.iir. caktır. hararetile perdelerden birinin tutuş • Bombardıman tayyarleri farazi oinralt 

Yatılı okullar bu aradadır. Ad d bl b tuğunu ve ateşin b iraz sonra söndürül. Beyazıd meydanını üç defa bombardıman 
Birkaç yıldır durgun gitmekte olan ana B r aba düğünü yazmı.ştık. Bu yazıda Belediye etmişler, birmci defadıı yangın bombası 

nıaarif i~lerin:ie vilfıyct gene bu yıl yeni Oğlunu öldürd/l oteli kelimeleri cBel.edıiye J?airesi» 0 • ve iperit gazi, ikmci defad;ı tabrib bom-
bir çalışma devresi açmaktadır. larak çıkmıştır, tavzıh ederız. bası, üçüncü c.lefad"l da boğucu gaz bom-

Adana (Hususi) - Kızılömerli kö • 
Geçen yıl mektebi bulunmıyan 48 kö- yu .. nde feci bir hadise oldu. Bir baba, Ticaret Vekili Manisaya gidiyor balan atmışlardır. 

)e eğitmen verilmiştir. Bomba i!labetinden müteveilid 
Eğitmenlerden bu köylerin aza.mi isti- bir keçi yavrusu için oğlunu tabanca İzmir (Hususi) - Ticaret Vekili Cez 

fad ile vurdu. mi Erçinin Pazartesi günü Manisav. a 
e etmekte olduktan görülmüştür. B k.. d ~ 111 

Ç 
u oy e q e giderek Manisa üzüm bayramını aç • 

ün:kü eğitmenler köylünün r..ıhunu be yaşlarında dinin maları muhtemeldir. Manisa Valisi, 
anlamaları ve onbra - çocuk okutmaktan ş ·· k k · 
t.iyad . 1 . . b. hb o'n 1 ıtı· harman surer en eçı a attı. Vekili da\·et için yann Izmire gide • 

e - ış erınue ır re er ı ıa E•rı • - v b. ~~- h ··1d·· f "°ktı'r. b ·ı .. 
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gı ır ı.cısın ayvam o urmesıne ena ... "' 
arı e başardıktan i~ bu yıl yuzde h ld k • k k d Th 1 rand . , . a e ızara oşup ev en sı a mı a • 

unan vermı~~ır. v 1 · b d t 
Eğ"tm nl z~ · t v k"l t· t f mış ve og unu ış aşın a vurmuş ur. 

ı e ere .ıraa e a e ı ara ın - K 1 . . d k 1 Al" k"· h 1k ta "·ft- t h 1 11 kl .1 . k .. lü an ar ııçın e a an ı oy a ı • -n o um ar, pu u ar verı mış. oy - . . . 
n_4:- • • b·ı.,.· . . - k h 1. . ki f rafından hastaneye 9evkedılmış, katıl 

·"11 zıraı ı'-'>lsını ae ço ay ı ın şa . . 
ettirmişler, köylere çeşme, köyün sıhha- b~~a ?~.yakalanarak adlıyeye teslım 

VezirköprUde şiddetli yağmurlar 
Vczirköprüden yazılıyor: Bir hafta • 

dır devam eden yağmurlar arasında bu 
gün ceviz büyüklüğünde şiddetli dolu 
yağmıştır ve 3 da'kika sürmüştür. ti bakımından hela!aı:- yapılmasına da A- e ı mış ır. 

~~~u~ =c~~~======,====d=~=t=.==~======~)~ 
48öğ~~eq~zköydckıeğitmenl~i~n '~-~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~'~~~-r_~~t~~~~~~~~-t_ı~ 

!tıekteb ihtiyacı bu yı~ karşılanacaktır. 
250 lira ile yapılması kabul cdılen 

tiplerde mekteblerin yapılmasına başla • 
nacaktır. 

liu yıl eğitmen kursuna devam eden 
to eğitmen de Teşrımsani aylarınd:ı kur
IU bitirerek köylerıne ddnecek, vazifele
l'ine başlıyaca1<lardır. Bu suretle bu yı] 
eğitmen adedı 68. olacaktır. 

Çankırı maarıf cephesinde görülen bi
:ticik varlık ta yatılı köy okullarıdır. 

Her yıl adedi artan bu okullardan çok 
latifade edilmektedir. 

Bu yıl Orta nahiyesınd:! tam teşkilatlı 
bir okul kurulmaktadır. 

Çerkeşin Ovacık nahiyesinde de yatılı 
'bir okul inşasına başlanmıştır. 
Şimdiye kadar mektP.bsiz, öğretmensiz 

Calmış olan Kızılırmak nahiyesind~ de ya 

Pa2ar 

• 

Bursa (Hususi) - M. Kemalpaşa kazasile şehrimizin sıkı bir ticaTi mtı. 
nasebeti vardır. Ayak işi yapan bir çok ticaretçiler M. Keınalpaşarun pa. 
zar günlerini hiç kaçırmadan, nefis ~ereyağı, yumurta, peynir ve tavuk ge • 
tirerek Bursa pazarlarında satar ve Is tan bula gönderirler. Resim M. Kemal
paşa • Bursa yolunda bir çeşmeyi göstermektedir. 

Cla Hasan Bey Oivor ki: 

-- Hnva taarruzu t"ı'rÜ
b"lt•ı ı yapılırk~n ~:nım so
'kakt 'l fm Hasaıı Bcv.-

Hasan Bey - Vah vah 
dostum. 

- Neyse bir moda ma
ğazası görmili, hemen o • 

Hasan Bey - Vah vah 
vah ... Dostum 

· ıaya sığınmış ••• 

farazi hadise 
Taarruz ~snasında Beyazıd oolis mer

kezi önünde tr-ımvay tel. koptuğu, kah. 
veler arkasında lci b: r binada y-; ngın ı;ıit

tığı, dişçi me.lttebiM bomba isabet ede 
rek harab o1du~u. iki kişi ayak ve> bacak
larından yaraıandı~ı. ve dışç1 mektebi ö. 
nündeki caddcd~ su borı.ı!arının harab ol
duğu farzedilmiştir. Yangın çıkan ve 
tahrib olunan yerlere levhalar asılmış, ve 
lbıın gelen söndürnı<:, kurtarma te~bir 
leri alındığı gLb: y.aralııar sedye ve o -
tom-0bitler1e kald1r1lmıştardı r. 

Hava taarruzunun devamı mü:ldetin • 
oe, hava müdafaa umurr. kumandanı Gc-
neral Hüsnü, muhtelif mıntnkalarda tef. 
tişler yapmış ve yapılan tecrübelerin mu 
vaffak olduğu kanaati:ı~ varmıştır. 

Taksim meydaıunda 
Taksim meydanındaki tecrübe t~ma -

mile ciddi bir hücum vaziyetı arzediyor. 
du. Tayyarelerm geçtiğ? anda Camlık<>f
kün üzerindeı alevier yükseldi. Oraya 
bir yangın bomb~ı ısabet etmiştı. Sular 
idaresi siyah bayrak çektı. İkı tahrib 
bombası düşmiıs, çöküntü h~sıl O!J\'\UŞ 
farzedi'lmişt:. Abideni!'l Beyoğiu tarafı -
• ra ipc.rit QW!.li bombası düşmüştü. tp<>rit 
musabı vardı. Tramvay teli kopmuştu. 
Yardım ekipleri sessız ve sadasız faaliye. 
te geçmişlerdi. 

fperit gazı dü~tiiqü farzolunan .rr.ahal 
iple çevri!miş va sarı işaret filareaları a. 
sılmıştı. Bir arazöz bu sahayı yıkadı. Ü' • 
zerine kireç dök•ü. 

Zabıta teşkilatının faaliyeti 
Alarm teşkilatı ile beraber emn:yet 

müdürlüğü .inündeki ihtiyat motosikl-;t
leri, içlerinde maskeli memurlar olduğu 
halde şehrin muhtehf istikametlerine yıl 
dınm hızile dağı:mış· ardır. 

Eminönü kaymakamlıgı binasının 

içinde de imdadı sıhhi tertibatı alınmış. 

tı. Burada bir doktor, sıhhat memuru ve 
beş hasta:bakıcıdan teşekkül etmiş 2 kar
yolalı bir revir tesis edtlmiş bulunuyor -
du. 

Bir çocuk düşünne hadisesi aldu 
Merikez nahiya müdüriı Abdullan btr 

Pasif kormıma iınirinin teftişleri 

9,55 geçe pasif korunma işi Amir "m
niyet müdürü Sadri Aka, emniyet umum 
i~eri müdürü Ali Rıza ile birhkte şehr:n 
muhtelif yerle.-ındleki sığınakları ve bu 
arada polise öüş~n vazifeleri teftiş '\)e 
kontrole çıkmışlardır. 

Emniyet müdürü ilk olarak Beşiktaı 
mıntakasına gitm~ ve alınan tertibatı r.ö
rerek, tatb!katrnda hazır bulunmuştur. 

Beşiktaşta bir yangın çıktı 
Bu esnada kendiliğinden çıkan hakik.t 

bir yangın hHisesi olmuş ise de, bu k:ı • 
bil ihtimaller için önceden hazırla.,an 

maha'llt ekiplerin müdahalesile, der.hal 
söndürülmüştiir. 

Sadri A1t:ı Beyoğlu ve Fatih mıntaka
lannı da teftiş etmiş, oralardaki korun • 
ma vaziyet1erini ve ekiplerce yapılan 
kurtarma hareketlerini gözden ~eçlr.niş
tir. Emniyet müdürünün bu tetkikleri 
manevra müdde:tmce devam etmiştir. 

Emniyet Direktörünün beyanatı 

Mefruz hava taarruzu bittikten sruı,.a 
kendisile görüşeıı bır muharririmize Sad
ri Aka: 

c- Emniyet umum işleri müdürü ile 
birlikte yaptığımız teftiş ve kontrol nl! • 
tic~inde, halkımııı;m şayanı takdir bir 
tarzda ve ke:ıdisinde.:ı beklenen itidal ve 
basiret dai:resinde hareke~ etti~ini ifti • 
harla gördük. 

Bu gibi hadiseleri ilk defa görm:lş ol
masına rağ:nen halkımız. cidden b:.ı işte 

takdire değer bir üstiinlük ve olgun~uk 
göstermiştir. 
Beş da'kika ıçinde herkes sığınaklara 

koşmuş ve kendisini gizlemiştiı·. 
Bütün caddel<;?r ve yollar nihayet 5 

dakika tçinde kamilen boşatmış bulunu
yordu. 

Bilhassa nakil Ye yük vasıtalarındaki 
boşalma işlerinih süratmi memnuniyetie 
tebarüz ettirmek isterim. 

Sığınaklar ka'abahk olmuş, fakat de
diğim gibi halktmızın itidal ve b:ısıreti 
sayesinde şuursuz bir izdiham ifadr. et • 
memiştir. 

Teftiş ve· kontrolümüz esn:ısındaki 

görgülenme istinade:ı dıyebilirim ki: 
sanki fstanbulda hıç halk yokmu.;; gibi, 
caddelerde derm hı:· se~sızHk ve mak -
sada uygun bir gizlilik görülmüştür. Bu 
v;aziyeti ve güzel net~ceyi hiç şüphe yd-: 
ki, hal:kunızın ezeli itidal ve cc.>ııretine 

borçluyuz •• 

Denizde alınan tedbirler 
Hava taarruzu başladıktan sonra de • 

nizde buluna."l merak!b yakın iskelelc:re 
yanaşmağa ba~lamışıardır. Fakat bazı va 
purlar progra:n hükümlerine aykın o:a. 
rak yollarına devam etmiş ve sefer !ıe • 
defterine varmr.ğa çalışmışlardır. 

Düdükl~r çalma~a başladığı sırada 

köprüye gelmekte olan Şırkctihayrlye -
nin 66 ve 58 numaraiı vapurları derhsl 
köprüye yanaşmşılar ve yolcu!arını çı -
karmışlardır. 

Buna mukabil alarm iş2retinin verıJ • 
mesinden birkaç dakik:ı evvel Üsküdar -
dan hareket ede:ı Şirkctihayriyenın 60 
numaralı vapuru yakın olan Üsküdar ıs· 
kelcsine yanaşacağı yerde yoluna devam 
etmiş ve fayyarcler şehre girerken köp 
rüye yanaşmı~. yolcu:arı çıkarmıştır. 

Hususi müesseselerde faaliyet 
Bu arada :ıusu':ii müesseselerden baz 

ları da eh0mmıyctli tedbirler almak s~ 
retile resmi tPsekküUerin aldıg! terli • 
batı tnkvı"ye etmişlerdir. 

Ezcümle Vefad:ı Karamürsel mensucat 
fabrikası idare memuru İlhaminin gün 
!erce evvel alarm işartın° iştiraic içın fah. 
rika düdüğünde hususi hazırlıklar yap -
tığı ve 540 ameteyi fabrikanın ayırrn1ş 

olduğu sığınag .l büyük bir intizaınia 

sev'kettiği öğrenUmıştir. Bu hor<-i{Pl pa . 
sif korunma resmi teşki15.tı tnrahndan 
bilhassa takdir'e karşılanmışt1r. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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1 Sayfa 

H i diseler Kerşııınd~ 1 

Vapur ne ister ki! 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Telefon, ev ve otomobil 

numarası 

[ 52.0- 290 l 

1 
Boynuzsuz ve boynuzlu 

inekler:n hususiyJti 
Amerlkada ve Frans3.da yapılan te:: -

rübelere nazaran boynuzları kesilen 
inekler boynuzlu meklerde'l fazla s'.it 
venru;oktedirler. Tecrübe esnasında boy. 

nuzsuz dört F'eıemenk in eğ: giınde 13. ı 9 

Y\ıkarıda gördüğünüz bu iki numara, litreye kadar silt vermişlerdir. Bu inek
Amerikada Roçeste.r şehrinde oturmakta Iere tecrübe ır;ın, fena yiyecek te veril
olan Herman Dek isminde bir adamın mi.şti. Ayni cmsten ve boynuzları kesil
hem otomobW.nın, hem evinin, hem de memiş inekler anc.sk 12. 15 litreye kadar 
telefonunun numarasıdlr. süt verebilmişlerdir. ----··· .............................. -·-................ ..-. ......................................................... _. 

Uzaktan gelen 
Bir tenlıld 
Anadolumuzun deniz kıyısı küçü

cük bir kasabasında oturan Bay 
Bekir Kadri cemiyet hayatı dışın • 
da yaşaya yaşaya biraz norasteniye 
tutulmuş gıbidir. Bana ydladığı 
mektubdan şu satırları çıkanyo • 
rum: 

- cBugün kumsalda manasız ve 
sebebsiz denize bakmakla vakit ge
çiriyordum. Ban~nuı Y'flptıjktan 
sonra gi~ birisinin bıraktığı ga. 
zete gözüme ilişti. Bu, bir Son Pos
taydı. Karıştırdım, şurasından bu • 
tasından biraz okudum, sonra sütu
nunuz üzerinde durdum: 
Y~ı 55 1 geçmiş, saçları bembe

yaz, arasıra İstanbuldan gelen kü
çillc bir para ile iktifa ederek ölümü 
bekliyen bir ihtiyarım. Gönül işle. 

rile hiç ilişiğim yok, kalmadı, fakat 
işte nedense evime döndiiğüm za • 
man size yazmak hevesine kapıl • 
dun. Ne söyliyec('?ğim? Ben de bil -
miyoium. Bir vakitler hiç böyle de
ğildim tabi!. Bakınız size üç dört 
sat1rla anlatayım: 
Çocukluğum muhtelif acılar ıçın

de çabuk inkişaf etti, arkadaşlarım 
oynarken ben düşünür oldum. Genç 
liğ:lm de yoksullukla geçti. Hep pa
rayı, hep geçinme imkanlarını dü
şünürdüm. Bir zaman geldi ki e .. 
peyce kazanmaya başladım. Amma 
dçimdc gene parasız ka·lmak korku. 
su vardı. Gene bu korkunun sevki .. 
le , o bakımdan bir izdivaç yaptım. 

Kontro'lsuz kalmış bir adamdım. 
F ena bir izdivaç yaptım. Hiç sev -
medim. Bir çocuğum old u. Hayatı. 

ının yegane mes'ud zamanlarını o. 
nun Hk beş senelik zamanına borç
luyum. Sonralan o da annesine ben 
zedi. 

Annesini varken yok bildim. Ço. 
cuğum için de öyle yaptım. Ve ni -
hayet işte hayatta kimsesiz gibi bu 
500 evlik deniz kenarı büyük köyde 
oturuyorum, &lümü lbekliyerek. 

Size ne söyliyeceğimi bilmiyo • 
rum, dem~tim. Şimdi anlıyorum ki, 
hissediyorum ki, söyliyeceğim şey 
iş: 

G()nül işlerile meşgul oluyorsu • 
nuz, derde çare anyorsunu7, güzel. 
Yalnız kendi kendinize vazife edi -
ntniz: Gençlere yepı~acok tevsive 
bugün elime geçen nüshanızda gBr
dUğüm gibi ilk adımda varlığı te • 
min etmek değil, aşkı, söy1iyebile • 
cek, akıl dengi kadını temin etmek 
tir. Aksi hareketin nümunesi ola -
rak size kendimi gösteririm.> 

Okuyucum anlaşılan çekildiği in
ziva hayatı içinde gazete okumak 
Hiyadını da kaybetmiş bir insandır. 
Bana adresini de yollamış olmasın
dan istifade ederek bu satırları ih
tiva eden nüshayı kendisine gönde 
re<:eğim. Kendisine vereceğim cevab 
şudur: Esasta ayni şekilde düşünü 
yorum. Bahsettiği tavsiyem hangi 
nüshada, hangi şekilde çıkmış bilmi 
yorum, herhalde hususf bir vak'anın 
ilacı olsa gettktir. 
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Arkadaşını vuran terlikçi 
tevkif edildi 

Suçlu çok sarhoş olduğunu ve arkadaşını vurduğunun 
farkında olmadığını söyledi 

Balıkesir nahiye mUdUrlUkleri 1 

arasmda de ğ işmeler 

lzmir incir piyasası 
Çarşambaya açıhyor 

Balıkesir (Hususi) - Savaştepe nahi - İzmir (Hususi) - Yeni mahsul yılı 
ye müdürü Bilfıl Yalçınkaya, Şamlı na - incir piyasası Çarşamba günü saat on
hiyesine; Savaştepr: müdürlüğüne ~am- da, üzüm piyasası Perşembe günü saat 
lı nahiye müdürti Nermin; açık bulunan on birde merasimle açılacak ve birer 
Çağış nahiye müdürlüğüne Dahiliye Ve- gün fasıla ile dhracata başlanacaktır. 
kfıleti evrak memurlarından Muhlis Atalı Mahsul yüklemek ü1.ere Çarşamba gü. 
tayin edilmişlerdir. nü limanımızda 9 ecnebi bandıralı va. 

lzmir fuarma Samsundan 
iştirak edenlerin 

dip l omaları tevzi edildi 
Samsun {Hususi) - Geçen sene İzmir 

fuarına Samsundan iştirak eden miles -
seselerin k.azand1klan madalya ve diplo
malar, Salı günü Tıcaret odasında me -
rasimle dağıtılmıştır. Bu törende vali 
Bay Fuad Tuksa: bizzat bulunmuş ve 
diplomaları kendi ellle tevzi etmiş, kısa 
bir hitabe ile bu müesseseleri takdir ve 
muvaffaldyetlerinin devamı temennile

ri izhar edilmiştir. 

Samsun Ticaret Odası altın bir ma
dalya kazanmı~tır. Ahmed Ziyaeddin Kı· 
bççıoğullan, Ehem Hamdi, Münir Ke -
mal Akay, Salahattin Ozad, Nihad İren, 

pur bulunacaktır. 

Adana 
-------

sporcularının Mersin 
seyahati 

Adana (Hususi) - Adana spl"rcuları 

dün Mersine gitmişler ve orada ·yüzme 

ekzersizleri yapmışlardır. 
Su sporlan ajanlığı biitün yaz mev -

simi boyunca tatbik edilecek bir program 

tesbit etmiştir. Buna göre, gençler önü • 
müzdeki Pazar günlerıni Karataş plajın· 
da geçireceklerdir. BölgedP. su .sporlan
nın taammümü için eğlenceli müsabaka~ 

lar yapılacaktır. 

Bir köylü kaza kurşunile ö!dU 

Eteklerinde sıra sıra ve zıkza.ıt • 1 _ Yusuf Cirid, kuyumcı.: Kani, Gnneı ma
lar. Yakasında volanlar. Kol ağı~~r':. kama fabrikası, Nuri Şahin, Ali Rıza Ke
da volanlar. feli ve oğullan iie Bafra kereste fabri -

kası diploma kazanan müesseselerdir. 

İzmit (Hususi) - İzmitin Yuvacık kef
yünden Mustafa, Receb, Nuri, Bekir isim 
li şahıslar, Karamürsel yolunda çalıştık. 

tan sonra, akş&m üzeri köylerinin kena
rında bulunan karpuz tarlasında dınlen· 

mek istemişler, bunlardan Mustafa bü. 
yük bir domuz tüfeği ile oynarken, çıkan 

Korsajı önden ilikli, beyaz, yuvar • 
_lak düğmelerle düğmeli. Minimini bir 
bask'ı var. Pehlivan köyünde susam 

mahsul O 
Her kadın bilmelidir Pehlivanköy (Husust) _ Bu sene kurşunlar Recebin ağzında~ girerek sol 

Camları kolay ve iyi temizlemek için köyümüzde imece suretıle tam 120 de. kulağı dibinden çıkmış ve derhal ölümil
ispirto ile silmelidir. Bilhassa köşelerini kar susam ekilmiştir. Susamın ekilmiş nü intaç etmiştir. Facia yerine müddP.i
temizlemiye çok ehemmiyet vermelidir. olduğu yerin çok münbit oluşu ve ha- umumi muavini Bedri Özkaya giderek 
Köşeleri kirli cam hiç silinmemiş cam - vaların müsaid gidişi sayesinde mah • tetkiklere başlamıştır. Mustafa tevkif 
dan daha ziyade ihmal edilmiş gör:ilür. sul fevkalAde olmuştur. edilmiştir. 

-···· ················································································-·· ......... _ ......... .__...__.. ............................ _ .................. . -········-· 
iki ahbab çavuşlar: B omba işlemez sıgınaklar 
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yol! 
Bugün şagia halinde deveran ·eden 
mütareke ve müzakere çaresi, er geç 

başvurulacak gegô.ne. çaredir I 

GeDery~ Z~N .;:;;;~··E·······r--Jri-.1--e-t-·-=·===. ! ........ _ .............................. ·-·---···· -

~ Emekli 
: -~-Posta• D1D askeri muharriri i : ·----- ................................................................ . 

an~~--~~;a{:~:~···~·;;;;·-;~17{;,..... J raya gelmek ihtimall~rı şimdiden söylen-
1 meğe başlanmışur. Forster Danıigde 

halledilmesi lüzumunda ısrar nutkunu henüz söyleJ\ğ; ve Fon Ribcn-D 
edip duruyoruz. Bunun sebebi bu mese- trop. Kont Cianoya mülaki olmak içm 
leniın alevliyehileceği bi!" harbin bütün Salzburga hareket ettiği sıralarda yazciı.. 
Avrupayı tahrib etmek istidadında bu. ğımız yazılarda Danztg mese!esmin harb· 
lunmasıdır. BunJan başka Alma-:ıya bu- den ziyade ba-:ış yolHe halloiunab;lc>ceği. 
günkü şartlar altında b:r harbden mut. ni delillerle göstermı~tik. Gerçı mtlliıha-
iak bir zafer bekh~ emez. Çiinkü Leiıis- za ve tahminlerimizin tamcımıle !ıakıkJt 
tanın mukavt..ın< t ı çok kı..vvetlı ve gemş olduğu günlcrı henüz yaşamıyoruz; fa-
bır mukabil cephenin kurulmasma sebeb kat o günlerin uzak olmadıklarımı bugün 
\'e temel olmuştur. O suretl~ ki, bugün dünden daha çok inanıyoruL. 
~ihver devletlcn bir barbde:n çekınrr.eğe Mü~rekeler ekseriya harbden yorul. 
tnecburdurlar. Onların böyle bir harblc 

Sa,& 7 

Bir propaganda Mepazeliüi 
Alman gazeteleri lsmail Habib'in Milli Mücadele 
senelerinde lngilizler hakkında yazdığı öfkeli bir 

yazıyı bugün yazılmıı gibi gösteriyorlar 

Ustadın mukabelesi 

tlstad 1sma.il Habfö (llcinı.id) gününde bir 1ıitabe irad ederken 
bazı şeyler kazanabılmeleri çok şüpheli muş veyahut! bir harbd.-! elde edilenden 

daha fazla bir netice çıkacağına ümıdi a:Viyanada çıkan cNeus Wiener Tar- - O zam.an Lozanda sulh m~:ıakere-
olmokla beraber birçok şeyler kaybet- - k llleleri muhakkaktır. kalmamış hasım tarafların müracaat et- blath gazetesi, 31.7.939 tarihli nüs- !eri cereyan ediyordu ve rnuzakcrcler sı 

tikleri bir vasıtadır ki, onları umumiyet. hasında dİ.03iliz pOliSrasn•n içyüzü sık çetin safhalar arzetmekte idı. 
Bu neticeyı Sovyet Rusyanm sulh cep. emlek tt İ ·1 · · d 

hesine iltihak ctmesınin bir emri vaki le barış takib ede:-. Bugün Alır.anyanın bir fürk ~mfmclan ifwl edilmekte- M e e ngı ız ına ve ısrarınm 
<>lrnası bakımmdnn çıkarmıyorum; kcı.a- iki mllyon as.ter bcsledığine. l..ehıstan, dir. başlığı altında istanbuldan yazıl· bu müzakereleri ak\nı bırakacağı hak-
1'.k F t ·1 · .1.a. ı• ... d.. 0:: nuş aı yazıyı neşretın~dedir: kında kanaat besliyenler bulunduğunu 
1.1 Japonyanın Berlin • RomJ mihvcrile ransa ve .ngı reren1n sı e;uı a .1., " ... :ı- • .. .. . 
bir askeri ittifak aklim? yana§mamış ol- yük kuvvetler bu:undurduk1arına, bir * . ~~rdum ve bu endışeler: bertaraf etrn:k 
nıasını da bu husustaki hükümlere bır e- sened'", her ne kadar kan dökiılmürorsa cTanınml§ ;;irk mulv.ırm·leri~~e~. '.~· ıçın de, bu yazıyı. yazdım. Bak~nız !~~ 
sas almıyorum. Zaten .Tapony.ı Aksayı. da, bir takım a3keri harekatla memle- mail Habib .-Geçmış zamanlara ısı~·ı kı. ~ şu satırlar var. _cKor~ayın, lngılızı:ı 
Şarkta Lıgiltere ilz.,rinde manevi ve mad- ketler ilhak ve işgal edııdlğine, Avrupa tabında İngilizler ve on!c.ın~ cıhı.!n ımpa. ~yasette ta~~ı~ai.~11. yegane ~ey ınad ve 
dl çok şiddetli tnzyik!er yapm:ık!a Mih. Hitler Prc.gda devletlerinin de iki muhnrıb sah ayrıl.. ratoTilıığu hakl:ını:lıı fU dikkate ıayan ı~ad e~edıg_ı ?·e?ane ~y • s~yasettır. O, 
\'er devletlerine endirekt yardımını yap- yoktur. Bu sebeb!e, Avrupad;ı çok ağır dıklarma ve nihayet alemin narb lakır- hükmü. vermektedir: • . ':han s:!as:t~ı cihan gıbı donmek saye-
lnakta ve Sovyet Rusyanın batı devlet- biT gerginlik ve itimad-;17Jık havası ya. dılarından bıktp usand~k'l.arına ve hatta cHiç'f:Jir millet yat.anı'l niha~eı:'ız J..."Ud- smde dondu::ı~o:-.>., . 
aerıe ittifak aktetmesini geciktirmek hu- ratnuş olan Danzig ihtililının ve diğer yorulduklarına bakılı:sa artık bir r.:üta. retinden ingili::ler ka~" çok ıstıfade et· Yazının butıın sıK.et merkezı rle kuv. 
'°'•- k h reke aktı· yerun..:.e olmıyan bı·r tedb·ır .. ,,__ mit! deg~ildir. Yatan ın. gi!:.Zte·m e:inde. vetimize emin olcıuğumu7. için bileği.mi-
.. ı.u;Unda müessir bir amtl olmaktadır. meselelerin nihayet müza ere ve · :trı~ u ~ "Y '> k b. lamaz. Bunun ·ıç·ın Mılıveı· dE•vletlerı· onların dona.1rııalcınrı.tı!ln da1ı.a km·vctlı zin bükülemiyeceğinı anlatmaktı . 
.ı:ani Sovyet Husyanın sulh cephesine he- masasına intika! edeceklerim umma ır yı ' 
"'u·· h b'l"k" b ·· ·· b""yük tar"'fından Vatı·'.·-na yapıldığ. 60-yıenen bir kudrettir. lng?.l!erenin kar~ısma bı" Yazıda Lozana garb cephesi kumandn-
~· z ıçbir iaydnsı dokunmadaa Japon. hayal deği!dlr; ı a ıs ugunun u ... :ua L " · teklı"Ilerm· douı·u olup olmadık.tarını he- rakı b çıkıp nnu rana-;sız etmcğe ba§la- nı ısmet Paşa t:İnöni.ı:> nün göndE'.rtlme -
,,anın Mihver devıetlcrinc maddi ve ma- siyasl ve askeri ihtilalinde Avrupayı Kur- .-. 
nevi yardımlar. oluyor. Bunun böyle ol- ıaracak tek çıbr bir yoldur:· nüz bilemiyo~ı. FaY.at müzakerele:-d::-n yınca lngi'tere diğer memleket!ere tnü. sindeki manayı da şu satırlarla ıfade el-
Jnasına ra~men Mihver devletlerı ıçın İşte 30 günlük miitareke lakırdıian ve evvel mevcu:i gerginliği gevşetmek için racaatla cbeıı.mıe dof't!:ık aktedini=!> n:1işim: cBiz pekala öğrend:k. k_i, :n Jyl 

b'1" harbden ıstihsal edilecek faydalat dört devletin haricıye nazırlarının bir a. (Devamı l O uncu sayfada) demi§tir. sıyaset kuvvet ve kuvvet en ıyı sıyaset. 
======;;;;;;~:;,,.,,,,,;~;;;;;~~~;;~~~=============================== İngiltere !.aldb ettiği ittiJuk politika. tir. Onun için ordumuzun kumandanım 

• sında ne kadar kur!\CZZ.~tı harek•!t c:J.er•e siyasetimizin .kumandam yaptık. Kuvve
f ctih ve istila pohı~~1.~t.::ltı da o derP.re timizi yenecek kuvvet olmadığını bildi· 
merhametsizd:r. Para v•. lıil~ • işte in· ğimiz içindir k:, neticed~ siyasetimizin 
giltere bu ik~ vasıta ite kcnd:sme C:ığer yenilmiyeceğmi v~ yeneceğ:nı bilıyoruz.• 
memleketlerin kap~:ı:mnı açmışıt.r.. - Acab:ı dedim eski bir yazıyı aktüel 

• 1 1 

1 1 

.... T t y A. T R o -
yıkıcı bir hik!i"ll verme~t.l!cl:r.> onu tahrif edere!t sıralamakta maksad Orta Oy Un U n·u ve Kara • o-z u·· ,. hy a işte bir J'-7]1·k lngHi?1cr h'lkkındıı b:t:ıl~ bir hadise imı.ş gibi göstermek \'e lıatti 

Memleketin hayati menfaatlerine uy- nedir? 

etmek l•st•ıyenl er haklı mıdırlar? gun göriildüğü içm bütün Türk mılleti - Herhalde bu yalandan bır fayda u. 
tarafından tasvib edilmış bulunan Türk. muyorlar. Bana k~lırsa 17 sene evvel y:ı-
İngiliz ittifakının akli ferdasında Ne bu zılmış olan bir yazıyı, tarih olmuş bir 

( " Son Posta ,, nm tiyatro münekkidi yazıyor ) ittifakın icab ettirdiği dostıuk bağtarının had~yi haun bir vak'ası gibi cösterme~ 
hergün yeni ve mcs'ud bir tezahürünil suretile ıkendi milletlerini aldatmağa ~3-

Zuhuri Kolunun ihyasına taraftar oian 1 sile ayni~ fakat onl~rın resimleştiri~~~ş, 1 Epey. ~n :vvel~ !>ir karagöz tllmi gördüğümüz s~rad:ı bfr Türk mütefckkı. lışıyorlar. Bu da onların ne gibi zavallı 
~e bu iş için· gölgeleştıirilmış. ş~lı olan karagoz~n s7yretmiştı~.' ~·~. bızde ya.pılan birç~.k rinin buna aykın neşriyat yapmasını çarelere başvurup, ne gibi biçare v:ısıta-
Şehir tiyatrosundaki artistlere: perdesi de, yenı dun~a ile beraber yıkı. fı~e~den ustundu. K:U-agoz, karagoz hayl~ garib gördük. fardan medea umduklarını göstermiyor 
Şehir tiyatrosu iciares1ne; lıyor. Yarın ne karagoz olacak, ne de or• devrını canlandıran bırçok sahnelerle Bunu icab ettiren saikleri öğrenmek mu?. 
1stanbul Valisi.ne; ta oyunu. Senelerce Türk halkını eğlen. birlikte filme çekilmişti kı bilhas:sa bu için kendisini evinde ziyaret ettiğimiz üs- Hep kuvvet şakırbsı yapan öyle bir 
Güzel San'atlar Akademisine; • diren bu perde ve meydan oyunlarının cihet filme daha başka bir hususiyet ve .. tad İsmail Habib, sebebi ziyareti iığre • devlet için bundan mAnidar aciz ve zlf 
Ankara tiyatro mektebine; bu tarzda ortadan kalkmaları esk: san'at- riyordu. Karagöz filminden daha esaslı nince hayret izhar etti ve kendısine gös- nişanesi olur mu? 
Umumi bir davet yapan Bürhan Fe. lara ehemmiyet vermemeklığımizin en ve daha güzel olmak üzere bir de orta terdiğimiz parçayı tekrar tekrar okudu. İşleri böyle tahrilli yalaniara kaldıysa 

leğin yazısını okudum. bariz birer ifadesidir. oyunu filmi çekmek mümkün değil mi- Bir müddet düşündükten sonra her- vay halleriı,e!. 
l3ürhan Fele~. birtayelen bir cZuh:.ıri ~rek karagöz, gerek orta oyunu bu- dir. Yarın ortada görmemize imkıln ol- halde yazı hakkında bir şey hatırlamı~ Bu suretle İngıliz yalanından bahse-

~olunu İhya Cemıyeti:• kurulmasını, esıd günün tiyatro ve sinema ihtiyaçlarının mıyan. tektük kalmı§ ihtiyar orta oyun- olacak ki, yerinden kalkıp çalışma oda. den Alman propagandası.yalanın ~:ı sun. 
\te ihtiyar esnafın himayesinı, amatör- yerlerini dolduracak şeyler değıldirler. eular:ını film halinde daha uzun zaman. sının kitablarla dolu kısmına dcğru ~- turlusuna baş vurmuş olmuyor mu? 
ler arasındaki hareketlerin teşvik \'e tak- Sinemayı bırakıp eğlenmek, ibret almak lar yaşatamaz mıyız? rüdü ve itina ne sıralanmış kitab!arının Sonra §ti da \'ar; milletler arasındaki 
dirile işe bir san'at çeşniı:i verilme;;ini için karagöze gıden, tiyatroyu seyret.. * arasından birini ayırıp yerine oturdu. siyasette daimi dostluk veya daimi düş-
leklif ediyor ve netıce olarak: mektense. orta oyununu seyretmeyi ter- Şehir tiyatrosunda ve Şehir tiyatrosu Yaptığı kısa bir tetkiki müteakıb ara- manlık diye bir şey tasavvur olunamıya. 

<Bence orta oyunu ancak güzel s:m'at cih eden bulunmaz. Biran için bunun ak .. haricindeki teşekküllerde orta oyununa dığmı bulmuş olacak ki, çehre.sim kaplı- cağını en iyi Almanların takdir etmesi 
~larak kabul ve himaye edildiği zaman sin~ kabul etsek gene memnun olmama- çıkncak ve bu oyunda eski meşhur orta yan geniş bir tebessümü müteakıb: lazım gelir. 30 yıllıK müttefik.: olan İlal-
tendısini kurtarabilecektir.1ı mız icab eder. Çünkü karagöz ve c.rta o- oyuncular gibi muvaffak olacak san'at. -Fakat bu yıllarca evvel yazı1ınış ya Umumi Harbde kendıs"ne hıyanet et-

niyor. yunu düne aiddi. Bugünün san'at vaui. kfırlanmız mevcuddur. Bunlardan orta bir yaudır. memiş miydi?. Ve o zaman bur111 yapan * sinde yerleri yoktur. oyununda istifade edebiliriz. Orta oyunu An'karada çıkan Yeni Gün gazetesin- İtalya, şimdi de kendisinın müttefiki de. 
Fakat ~ıı vai·: Karagöz ve orta oyunu her zaman oynanamaz.. fakat sen~de de cHergün bir düşünce> sütununu yazı. ğil midir? 

Orta oyunu birka~ sene- evvele kadar, bizim malımızdır. Zeybek .,oynamak ne muayyen bir hafta orh oyunu ve kara- yordwn. Bu satırlar o gazetenin 7 Kanıı. Nitekim asır1arca evvel asırlarca can 
e.ya:kta güç tututıabilen ihtıyar birkaç kadar bizimse, onlar da o kadar bizim- göz haftası olarak: tesbit edilebilir •• Bele- nus.ani 1923 t1rihli nüshasında (Büküle- düşmanlığı yapan İngıliz ve Fransız mil
san•atkarının sayesind~ şöyle heyle yaşı. dir. Balolarda dansetmiyelim, zeybek oy. diye himayesındeki Şehir tiyatrosunun miyen bilek) başlıkl1 makaleden alın- !etleri, çoktanberi candan birleşmış bır 
~a~ilıyordu. htanbul !cst·vali mtinase- nıyalı.m, demıyccet;!ırtız gibi, sinemaları, san'atkarları gene hımayı:? gören esin or- mıştır. yekparelik gö:steriycrlar. 
etıle tertfü edilen eğıencelerd~ orta o. ~iyatıroları kapayalım. Orta oyununu. ka- ta oyunu ~an'atkarıarile, muayyen bir 920-923 yıllan sırasında bu şekilde ya. Hatta asırlarca bizim mezarımızı kaz. 
~!arına da, ancak orın oyuncuları:ı:ım ragözü ihya edelim de de.meyiz •• Fakat yerde birkaç orta oyunu oynıyabilirler. zılmış yazılarımı (0 zamanlar) a~lı bir mak istiyen Çarlı.:t Rusyasına bedel. bizi 
f arları kaı'~u;ında, şehır kenarında lıit- zeybek oyununu bugün ııasıl benimsıye- İyi karagözcülerdcn birkaçı birkaç kar3. kit.abda topladım ve görüyorsunul kı bu. diri diri gcime"l (Sevr) mcznrlığmdar. 
t~n bır yer v<!rilnıişti ve bilhassa son fes- rek muhafaza ediyorsatt karagözü ve or. göz gösterebiıir. Ayni hafta içinde Halk. nu 937 yılında bashrdım.'t kurtarmak için bi7.e ilk elin! uzatan da 
h~alde Kavukhı Ali en kuytu yerdeki ta oyununu da öylece benimsemek ve evleri de kendi kadrolarile, orta oyunu Bana uzattığı kitabı aldım. tetkik et- Sovyet Rusya o•dn. Dünyada hiç eş1 oi
~ bahçede tek bir muhavere yapmak muhafaza etmek bizim için bır bor~tur. örneklerini Halkevi teınsıl kolu seyirc!- tim. Gösterdiği 22J-232 nci sayfaııır.:!a mıyan en ıbretlı siyaset değişmesini de 

ini güçlükle a!abi1mişti. O zamandan Onlan bugün muhafaza etmeli, yarına !erine pekalfı gösterebilirler. Bu hareket buna benzer satırlar vardı. Yazıyı tekra!' Türk ve Yunan milletleri gösterdiler; 
So~a da orta oyunu ortadan kayboldu. ulaştırmalı ve çocuklaruruza xıa göster. şehirde, şehirlerde hem bir eğlence, hem tekrar ve dikkatle okudum~ faka? Neus o kadar kanlı cenklerden sonra ıınıdt 
b'" rta oyununun son yeni dünyası:-ıı meliyiz. de eski oyuniarımımı, devirlerinde ya • Wiener Tagbelattın yazdı;ı feyleri ay. Yunan mill~tile candan dostuz. 
l' 0Yle yıktık.. Son kavuklusunu bir köşe. * şamamış olanlara öğretilmesi bakımın- nen bulamadım. Nihayet üstadla bidı~- Hülisa Almanlar b~ çocukça propa-
e attık ve işte bugün hal böyledir. Bugün himayesiz tiyatro bile! yaşaya- dan faydalıdır. te araştırmağ.ı koyulduk ve o zaman gandada beyhud~ uğraşıyorlar. Milletler 

t ~rta oyunu ile atbsşı yürümüş ve hP- mıyor, nerede kalmış orta oyun!.l, kara- Orta oyununu eskide'.1. olduğn gibı ih. hayretle gördüf ki, ba~ satırlarda:ı bazı dü§man iken dost, dost iken düpnan o:a
ba er can çekişmiş diğer bir san'atı da göz yaşıyabilsinler. Himaye için vakit ya edemeyiz. Çünkü şimdi o devri yaşa. cümleler ve battA birkaç satır qırı tek bilirler. Siyaset denilen şeyin bütün ta
~raaa mevzuubahs edeceğim. Bu san'at gelmiştir, diyemiyereğim, çoktan geçti. mıyoruz. Fakat onu bir müze halinde kelilneler alınmak suretile bambaşka bir rihi bu cilveleşmenin senfonisidir. 
ita ragözcüJük san'atıdır. Hacivadı pişe. Bu birkaç sene içinde bir hamle yapıl. muhafaza etmek bugünk~ san' at. teşck- şey meydana getirilmiş. . . - Mademki bu yazı ile sizir.. lngiliz a-
l tı, karagözu kavuktu}-u alldıran ve cH- mazsa, ilerde yapılacak gayretler, öhiyü küllcıine düşen hir vazifedir. Bu neticcy~ viiıl. oldukta4 ilOlll'& mu. leyhtarı dÜJÜ.nceler ~edlğjniz ima e . 
~ eşhasındıtn bir çoğu orta oyunu eşha- ctirtltmek. kadar semeresiz olur. bmt?t &ıı lu&i hatabım: (Devamı 10 uncu aa)'fada) 
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. 

Hava taarruzu tecrübesinden intıbalar 
.. 

~ 
• 

Fatlhte pzli sehelara .kireç clökU.Iüyoır Haq MfWaO. Um1ım Kınanc'1nı 
tecrübeyi takib ecli,yor 

r 
" Köydeki Dost,, 

Romanımızı bugiiıı ı O uncu 18Y• 
famızda bulacokslD.17.. 

t 

Topçular faaliyette 

Gaz ,,,...ı.-u zabıta memurları Beya ad meykcnma cloi:nı ~ 

Köprü iliıtünUn hali 

Gazleamit bir kazazedenin başı ucunda 



9anca 

Dokv.z Ey ifil bpua 

Fuarda açık hava tiyatr.osa 

F'ranaa INlV)'ODU 

t ı 

Fuar bugon 
merasimle 
açıhyor 

<Baıtarafı 1 inci sayfada) 
1.stilClll rnarşlJıe başlanacak, bunu he. 
lediye ve fuar komitesi reisi Dr. Beh. 
çet Uz'un a~ nutku takfu edecek • 
tir. 
Açı1ma törenine htHdllnet adına ıi

ya.9e't edecek olan Ticaret Vekili Cez. 
mi Erçin iktısedt mahiyette bir nutuk 
irad edecektir. 
Bmıu rnütıeakıb Ticaret Vekili, fuar 

kapısındaki kordeIAyı kesecek, davet. 
tiler fuara dahil olacaklardır. 

Ttcaret Vekili a\fabe sırastle ecnebt 
devletle!" pavyoo.lanm ziyaretle ali • 
kadar devlet~ sefir ~ konsolos • 
ları tarafından kaI]~anacaktır. Ectıe.. 
bi deY'let pavyonlannm her biri i~n 
aynca açılma töreni yapılacaktır. 

Saat 20 de fuann beş kapısı umu • 
ma açılacaktır. 

Saat 20,30 da Ticaret Vekili ve ec. 
neb! devletler seff r ve konsol-Oslan ve 
di~r davetına- şerefine fuardaki Ada 
gazinosunda 250 kiş1Hk bir ziyafet ke
şide edrlıecektil'. 

İzmire gelen tren ve vapurlarda tek 
kişiyi fstlab e<recek yer yoktur. Bilhas. 
sa trenler gayet kalabalıktır. Fuar 
daha açılmazdan an~ oteller bir hayli 
kalaba1hklanmıştır. İz:mire gelen fuer 

zivaretçileri, mal~at bürolarına men 
sub tercüman ve memurlar tarafından 
karşılanarcrk otellere yıe~k • 
cedir. 

Fuarı ziyaret 
İzmir (Hususi) - Dokuzuncu İz.mir 

fuarını toplu bir bakışla gözden geçir. 
mck istediğimiz zaman, bu sene yük • 
selen birçok büyük müesseselerle kar. 
şılaşınz. Derlit.oplu bir rnan7.ara ar • 
zeden fuarın bu seneki çehresi, şüp • 
he edilmez ki yarın burasını ziyaret e.. 
decekler üzerinde çok ı:{ilzel intıbalar 

bırakacaktır. 

Şimdi fuan beraberce gererek kısa. 
ca intı~anmızı topllıyabiiiriz: 
İzmir fuarmın Lozan, Montrö, Do .. 

kuz EylUl ve 26 Ağustos antrelerln • 
den içeri girin~ başka ba~ intıbalar 
~ manzaralar bi7Jl karşı1amaktadır. 

Bun.1&rdan Lozan antresi mimar Got. 
ye'nin In€ydana getirdiği büyHk bir 
san'at abidesidir. 9 Eylt\l antresi bu 
sene i1143 edilmt, ve tlzenne büyük bir 
gazino ilave edfilmiştir. 

Açılına törenirun yapılacağı 9 Ey.HU 
antresi Basmane meydanına rnütevec
clht1r. Kapıdan girince bir tarafı elek
trik cihazlarl~e süsJeruniş, gayet rahat 
bir asfalt yoi bi211 karşılıyor. Bu yolun 

sağında nebatat bahçıesi rengin çiçek
l~ri ve nebatlarlyle yanımıza kadar 
bir çok kokular getiriyor. Bunun ar • 

(Devamı 11 inci sayfada) 
··········-·-··· .. ·--······· .. ····-·.......-·····-····-

Kadın sayfamız 
Bucfuı mündefteat çok1utundan 

konama~ yann intlşu ~tir. 

--••• ~.--.-.. -• ••• ! .,.,,,,. .. .... 
•••• 1111 •••• 

• • .., 1 u .... •••• •••• •••• •••• .... 
1 .... .... 
-l --
f tıalp JNlV)'ONI 
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Edebi tefrlk.amu: 51 

SON POSTA 

Bir propaganda 
kepazeliği 

Ağustos 20 

Tek çıkar yol! 
(Baştarafı 1 nd sayfada) bulunam3Z; bu itibarfa Çekyaya is!ildL 

(~ı 1 nci sayfada) böyle bfr mütareke tcdbırini muvafık ve lini iade etmee bi:uat Almanyanm ma-
diliyor, bize Türk - İngiliz dostluğu ve hatta lAzım addederiz. zarratına değil, menfaatin~\:'. Banunıı 

-- - -- --- - - ~--- ~-· --- - -.. - - ---- ··---------

itti!Mkı haıkkında bugünkü dftıüncelerL Bu müddet zarfında devletler arasın. ~ ;~ Da~z;.g m~ele~ halin;;.': 
1(ydınlık ve kitablar camlar içinde .. Kendi fenalıldarını görmemek için baş nizi IÖyliyebilir misiniz? da müzakerelerin bsşınması için anlaş- Y-vw.r.mtŞ 0 mıyacu, aynı zaman 
~n alıştığı yeri değiştirirse yazmak kal.arının fenalığını teşhir edeoek ka- -Biraz evvel milletler arasındaki 5i- mak daha kolaydır. Fakat bu müzakere. nesinde t~şıdığt. he~ zaman için tehlibo 

b lki • . • · li, bir ihtilaf ve ihtilll çıbanını tamamf. zevki kesilir. derler. Doğrudur e · dar igrenç. yasette daimi bir d'.lstluk veya datmı bır ler1n yalnız dört büyük devlet dış bakan-
1 

d . t "d +...... 
1 

kt t· ba 
Fe;.cat gazetecilik hayatımda öyle yer. Karakter imtihanı, nefis mürakabesi düşmanlık diye bır şey olmadığını söy. lan arasında cereyan etmesi usulü, Av- e eş:mı.ştl ~et-~1b. e~ÇekiotacaAlmır ar.1y..._ 

· ö t ı belki b - sure e mus GA.u ır s an • ..-ierde ve öy~ şartlar altında yazmıya yapmak cesaretim g s eren er u ı~~~im; bu, hndiselerın akışına gore rupada yeni bir tahakküm sistemi yarat. nın içbirliği ve kuvveti bakımından bir 
alıştım ki şimdi kafam işlerken yerimi teşhisin haricindedirler. Fakat içimizin degışır. • mak demek. olacağı içın kabul olun&ınaı. kayıb değiJ, bir kazanç teşkıl t:der. 
ı.;~ yadırgamıyorum. fenalıklarını geri düşüncelerimizi sak- t Lo J S detl 
.. Mas • be Türklerin çarpıştığı ngıltere, Y Filvaki geçen sene Mıin:hte ü er Amavudlu"'a ge!lnce bu!'ası yabancı * ladlkça esasında belki de temız ve r. m1 t 6 

. . . cAhdi atikten şu parça hatırım. rak olan karakterlerimiz çürüyor. Corç İngilteresiydı. Nitekim Du upı- meselesi yalnız Almanya, ngilt~e. bir devlet tanıft:ıdar. işgal altında kaldı. * nar zaferile yalnı:?: düşman ordusu deni• Fransa ve İtalya hükiımet başkanlan a- ğı müddetçe Balkanlarda rahat ve barıı 
aa~ ç;:a~übarektir o insan ki gü • Osman beyle havuz başında buluştu. ze dökülmemiş. Loyd Corç ta müflis si. rasmda görüşülmüş v~ netice Çekoslo. yoktur. Onun içindlr ki yalnız Danzig 
nahkftrların yolunda durmaz ve müs- ğtunuz zaman Vildan henüz görünmü. yasetlle iktidardan yuvarlanmıştı. vakyaya sadece tebliğ olunmuştu. Fakat meselesinin halli Avrupayıı raha! ve sa
tehzilerin ~clisinde oturmaz. Bu in. vordu. Babasıı onun çiftniğe geldiğin- Şimdi anlaşıhyor ki Loyd Corcun o 0 zaman kendilerini haz:rhksız ve zayıf adet getiremez. Bilakis Almanya Lehis
san akar sular yanında yetişen. mey. denberi çok değiştiğini, durgunlaştığı. zamanti mağlubiyeti meğer hakiki İngi- hisseden İngHtere ve Fransa sulhü mu- tanla uzlaşmış olaca,iı içJn cenub batı ta. 
vesini zamanında veren ağaç gibidir.• nı söylüyor. Eski hırçınlıklarını bırak- liz menfaatinin de zaferi imiş. Çünkü hafaza için başka bir çare bulamamışlar- leblerinin tahakkukuna yeni bir yol açıl. 

Bu kitabı mukaddesin yüz elliyi bu. mış görünen genç kadın şimdi çiftlik Loyd Corç siyaset!. yenildiği içindir ~i, dı; nihayet Süetetler meselesinde Alman. :rruş olur ki Avrupa yeni sarsıntılara ma. 
lan mezamirin~n birincisidir. Olgun 8Ieminde kendine göre eğlenceler bula. şimdiki İngiltere yeryüzünün en yiğit ya haklı bir mevkide bulunuyordu. ruz bırakılmış olur. 
insanı ifade eden bu rnezmur her halde biliyor. bir ordusuna güvenmek mazhariyetıne Bugün vaziyet tamamile değişmiş ve- Avrupada devamlı bir rahat ve barı-
bugünün cemiyetinde manasını değiş. - İstanbul kibar tıle.minin en şık ka- erdi. bahusus Almanya yalnız Südetlerle ikti. §U1 tesisi için Arnavudluk dahil olduğu 
tirmiştir. Çünkü bugünün sanati bile dını için bu mühim bir netice! Dedim. Memleketin menfaati davasında en i. fa etmiyerek bilahare Çekoslovakyayı halde bütün nıeseleleri!l hak ve adalete 
istihzayı zekanın tabii hakkı olarak ka Tiyatro, dans, çay toplantıları, poker yi ve en doğruyu seı:<m inkılfıb Türkiye- ilga edip parçalamış ve büyü!.: bir kıs- müstenid bir surette halJedılmeleri JA
bul eder. partileri ve bitip tükenrniyen terzi ve si, şüphesiz ki dış siyasetinde dahi yur- mını kendine ilha.ıt eoerek Münih karar- zımchx. Bunlar IBe yalnız dört büyük 

San'at üzerine okuduğum eserler az kuvafür ziyaretleri genç bir kadın için dun menfaatine en uygun olanı tercih lannı bozmuştur. Bugiin tn~iltere ve devletin dış bakanıannın müzakerelerile 
değildir. İnsan eli ilk san'atı yaratırken bırakılır şeyler değil. etmiştir. Buna bütün kalbimle inanıyo .. Fransa Lehistamn ve muhterr.el Sovyet değil, ancak bütün alakalı devlet murah .. 
zeka~ının buluşunu tabiatin yardımı • _ Muhakkak. Halbuki Süleyman rum. Rusyanm bu1unmadığı bir konferansta haslannın dahil bulunacakian bir kon-
na katarak elde etmiştir. Budda'nm fil beyle anlaşmadıkları bir noktada bu. Hem düşman propagandası ynlnız Danzig işini görüşemezler. feransla hallolunabilir. 
dişinden heykelini yapan Brahman meşguliyetlerdi. Kocası bu eğlenceleri ferdlerin ka11aatlerini tahrif ile iktifa et- Gerçi Danıig işi hu~üııka gerginliğin H. E. Erkilt>t 

san'atkar hayalinde vücud verdiği tan. sevmediği halde Vildanı vazgeçiremez. mekle kalmıyor ki: .. Almanların bizim baş kaynağı olmak itibarile anlaşmalara ·····-·····························~·········--··-
rıya gene kendi gibi insan şekli ver. di. ..- 'j jngiliz1erle birlesmemizcien sonra tut - buTad:ın başlamak gerektir; faka! Avru •• 
mekten kurtulamadığı gibi Fidias gi • Bu farkı şeyle izah ettim: • tukları muttnrid bır sistem var. Biz p,u- pa gerginliğini gidermek için halledil- DOYÇE ORIENT BANK 
bi taşı balmumu gibi işJeyecek ~adar _ İnsanlar yaşlarının muayyen bir ya Atatürkün İn~iHzlerin elinden kur· meleri iktiza eden dabn birço!: meseleler 
çetin san'at örneği ~.alk eden eskı !~- devrine kadar hayatı b~ka şekilde gö- tardığı vatanı yeni'.ien İngilizlere tes1im vardır ki Çek ve Arnavud mil!etıcrL"'le Dreıdner Bank ŞubeıJ 
nan san'atkarı da (guz.el) i bu~ak ıçın .-ürler. Bu görü~e kapılarak da o şekil etmişiz. istiklallerini iade etmek bunların başın. 
tabiatin en nefis eserı olan ınsandan hayatı kazanmak için uğraşırlar. Bu· Beliti bilerek, belki bilmiyerek gaflet da gelir. 
istimdad etmiştir. San'at Rönesanstan . . bo ld v d" l ı . . •. 

Merkezi: Berllıı 

. ld v emeklerının ş ve manasız o ugunu · c ıyor ar. Çc!klerın ıstı~{la1ınden bahsolununca 
~o.nr~ ya~aş .yavaş tabıatten ayrı ıgı anlayınca tabii ihtiyacla yaşama tarz- Türk • tngiliz dostluğunu:ı temeli tah- Almanlar buna fevkalade kızıyorhrmış. 
ıçı~dır ~ de~en~re .olmuştur.. ]arını dei7iştirifl1er. ~vahatten hoşla. tı bırakan hgiliz kralile. hayatı bırakan Bu bir his meselesidir; fakat i§ akıl ve 

Türkiye ,.,I>elmı 

Impresıyonızmın ınsan dımağında nan bir adam mütemadiyen elinde va. Atatürk arasında kurulmustu.> hesaba mtikal edince Orca Avrupnda 
yer bul.~ası san'atın tabiate ilk isyanı iizle dünyayı dolaşamaz. Uzun müddet Elimde duran üstadm :o zamanlar> medeniyet ve sulh amtli müstakil bir 

sayılabılır. . . deniz hayatı geçiren bir kaptan topra-· adlı eserinin '-'apc-aklarını çeviriyordum. Çekyanın Almanyayu olabi:iecek fayd.ı-

Galata - İstanbul - İznı1r 
Deposu: !at. Tütün GümrilfO 

M" h 1 Ange' san'atının vecdı içın. .. · v f''" J • ıc e • . 
1 

• • • gın hasretmi çeker. Eglence ve se cı- . Eserin başında onun ımzasını taşıyaa ve !arını saymak kabı! olduğu halde bun-
* Her türlü banka İfi * 

de yaptığı Musa heykelıne elındekı çe· hate düskün bir çankın erkek günün bi. 935 tarihini ihtiva ede:ı şu enteresan sa.1 dan Almanh.ı-a geıebi1ccek bir tek zarar 
hlci fırlat~: riride ~dından ~içkiden nefret ed~ tırlar~zümeil~U: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Konuş! biUr. Bunlar tabii neticelerdir. 
c 17 yılla 14 !ı ıl evveli arcsınd 1 ynzılıın Diye bagıw rtan san'ate hakim olan ta. Osm be · b .,.. me ·ne kal-

an yın ceva v ... r ı bu gençlik yaz~'.tıt"tr.ı şi•ııc1i hiçbir tc:-a. 
biatti.. madan Vildan şık, mavi deniz kıyafeti fına dokıınmı.ı..cs:'";'n oldu~;:~ gfoi nız~.,,-edi· 

Ondan sonra ne fırça, ne çizgi ve ne ile camlı kapıdan göründü. Bu koyu yorum; yazılar yazcmduıı ço ': yazıl~m 7a. 
de kalemin elinden çıkan bir san'at ese mavi renkle altın başı ne güzeldi. manın olduğn iy ~-ı. onları de{j•şt !.,.mt:'c 
ri bulu~amaz ki ~n~~ ruhum~z vec. Çifliğe geldiğindenberi hiç boyanma- hakkn. yazana c'a ı;ert!t!r'\t'::'. Btr 11andı1 
de gelsın. Bu tabıatın ınsan zekasından d ır. halde 0 nefis frambuvaz rengini daha iyı" göniıı:;un rliyc ya.,ıyı dfl.:ı:?ltr.ıek - .k d l5ı 
nldıgı intı am ır. _ . . . kaybetmiyen dudakları bu sabah daha hevesi, bir ı:a"td.'l yazılar~ zam.ım.:ı iıiya. 

Fırçayı, karikatür yapan ıptıdat bır taze ve tebessüm dolu .. bekkttiğinden net etmemek va-tfesi .• 
alet. kalemi taht..,..,.,uur hereyanlan b-·ı..-~.J k tu U'rken ku" 1 

• "'-N a:ı~ere yanımıza o r v 1 Vazife hevı:si ?Jf>n1?. 
kaydeden bir makine haline getiren vetli bir leylak kokusu .havamızı dol-
modern san'at benim zevk hududlan. durdu. Gene bunun iı:-md >· ki o zaman -.li:§. 

d d d man, şimdi cJost o!an 11ımc!fo'"F. c.iıl i.if. 
mm ışın a ır. Dayanamadım, dedim ki: 

Ka keli satırla:-ı ela old•.:.§:ı gihi 1nr~1:mak 
Spenserle Niçe, Darvıinle nt in • - Artık fabrı·ka kokularını bı ..... ktı. b. ı .. . 

Hl zaru.rctinde 1.:al:hm. Za•rn ı.ı uutım 
san dimağına temiz hakikatler vermek !!-ınız anlaşılıyor hanımefend·ı. Şehri l l k ··t· 

~ Türk mil eti o .ıı..man o nara CTf~ u ;;e-
için kendi alemlerinde buldukları ilmi terketti~inizdenberi tabii kokuları ter- nin en yüks'!.~!i.ğt ile fevcrat~da !:>l:na-
vahimclıeri yapmışlardır. Fakat insan cih ediyorsunu. saydık, bugrh on:ar'1. b<"ıız • ., do~t <ılm.ak 
2ekasının bunları da Tarihi Mukaddes KUTŞuni götleri biraz yorgun gibi.. liyakatini ka?•ımnış olmazdı;.:. 
gibi efsane haline getireceği zamanın Gülerek cevab verdi: 
uzak olmaması Jazun. 

Benim anladığım sanat şudur: - Ta 
biate yaklaşmak. 

- Havamıza öyle nerıs kokular ka
rışıyor ki hattA bunu bile sürmiye lü
zum yok, efendim. 

Önüne bakarak devam etti: 
- İnsan itiyadlanndan kolay vazge. 

çemiyor. Değil mi efendim. 
Osman bey: 

Bunun tahmin e~ldiği kadar sade 
ve kolay olmadığını anlamak için bu
günün san'at kepazeliğini değil, mitolo 
jinin doğur~uğu san'at eserlerine bak. 
mak kafi. Ve muhakkak ki bugilniin 
tahteşşuur ve sürrealizm hummaları - Doğrudur, dedi. Ben ilk zaman -
içinde şuurunu ve zevk ölçüsünü kay. larda haftalarca boyun bağı ile gezdim. 
beden insan tabiate dönmek için de ge - Beni sormuyorsunuz; dedim. Ha-
cikmiyecektir ... > ıa para cüzdanımı üzerimde taşıyorum. 

tuz., 

Bu satırları dikk~tle okuduktan S')nra 
bana iki senedenberı hazırlamakla mcş. 
gul olduğu şümuH:.i bir edebiyat tarıhi 

çalışmaları sırasındl kıymetli vakıtlcrln

den ayıran muhatabıma· 

- Sizi beyhude yormuşum, siz daha 
dört yıl evvel bunun cevabın! kitabınızın 
mukaddem~ınd.:? vernıış bulunuyorrv
nuz, dedim. 

M. S ... m: Tı·d~ 
Gözlerimin yandığını hissediyordum. Kahkahalar nihayet bulurken Vil • ============== 

Müsveddelerimi masanın üzerinde bı- dan dedı ki: 
raktım ve odama çıktım. Qiffük derin - Sizi beklettiğimi sormadınız ya? 
bir sükfuıet içinde. Bu gece köpekler Babası elile midesini gösterdi: 
bile havlaınadılar. Vildanın kapısı ö- - Kamım zil çalıyor. Söyle de kah. 
nünden ayaklarımın ucuna basarak go valtıyı çabuk getirsinler, sonra çene 

BAN.~ASJ 

Tesis taMhl : 18811 

çerken gözüm ilişti. Anahtar deliğin- çalmak kolay. e 
den ince bir ışık sızıyordu. Vildan başını salladı: fdare Merkezi : tSTANBUL (GALATA) 

Zannederim hala okuyor. -=--- Hayır efendim, geç kaldık. Bu sa. * bah kahvaltı etmeden gidiyoruz. Hay. 
ŞE>hir ve cemivet hayatından ayrıldı. di bakalım otomobH hazır. 

ğımdanberi kendimi daha kuvvetli bu. Babası ısrar ediyor. O dinlemeden 
tuyorum. ·Günlerim belki ~e pek <lur- otomobile doğru gidiyor. Vaziyeti an. 
gun ~geçiyor. Buna nebatt hır hayat de-

1 
kta g cikınedim. 

ne bilir. Fakat şekil halinde böyle sade ama k ed k ld Ev " ldlın . ,... -·nç a ına so u um. gı ve 
göründüğüm halde ruban bıraz heye - ~ . k'· 
canlıyım. Bu başladığım tetkik eserini yavaşça dedım ı. . •. 
bitirebilmek endişesinden olaook. Ka. - Kahvaltı sepeti otomobılde degıl . ., 
fam o kadar meşgul ki. Komşularım da mı. 
olmasa belki bunalacağım. Hazırladığı sürprizi keşfedişirne kız. 

Janjak Ruso (İtirafat) mı bir tavan madı. Gözlerile cevab verdi. 
arasına kapanarak yazmış, derler. in- Osman beye döndüm: 
san kendini tahlil ederken kalabalık. - Ne yapalım beyefendi, dedim. Ka. 
ta ı değil belki aydınlı.ktan bRe utanı. dınların kaprislerine itaat etmek ll · 

Türkiyedeki Sabelttl: 

tSTANBUL (Galata ve Yenlcami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

--- -
Yananiatandaki Şabelmı 

SELAN1K - ATİNA 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar aen\11 
~ ' f· İnsan yalnız yaşayan bir 18.şe de. zım. Bu kadarına şükredelim. ~~ 
:. .ı, aynı zamanda iğrenç bir ruhtur. <~1r1.:aA r;at') ~ 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimize 939 yıJı zarfında talebe kayıd ve kabulü şcraıti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve ~k smıflı olmak il7.ere ailtı ıene. 

dir. Yatılı ve paras~zdtr. Gayesı ttcaret gemılerimize kaptan ve makinist ve de. 
niz mesleği için fen ad11rru yetiştirmektedir. 

Mektdbe kabul olunan talebenin ~iyimi, yiyimi vesa.ir hustL<>~ mekteb tara. 
f ından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sf'Tle hem lise ve hem de yüksek sınıfına talebe al.macaktır. 
A - Lise sınıfına :ılınacak talebelerin orta mektebi bitirmiş ve yaşlan on 

beşten küçük on doku.2xian büytik olmamalan şarttır. 
B - Yüksek sınıfa alınacak talebelerin de lise Jlle2'Unu oi.rnalan Iazımd\:-. 
3 - Yazılmak içın Pazartesi. Çarşamba ve Cuma günleri mektebe mürocaat 

edilmelidir. 
4 - İsteklilerin me-kteb müdürlitğüne karşı vazaıcaklan istidalarına aşağıda. 

ki vesi)caları rapteylemeleri lô.zımrlır 
A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı kAğıdı. 

C - Mcıkteb şehadetnamesi, veya tasdiknamesi vevahuıd bunlann musaddıık 
suretleri. 

D - Polisçe tasdik edilmiş iyi hiil kağıdı. 

E - Velilerinin iza'lılı adresleri ve tatlbik imzatlh-
F - 6 aded kartonSU'Z fotografları c 9 X 6 eıb'adındth. 

5 - Yazılma işi 26/Ağustoo/939 Cumartesi gününe kıadaroır. Kayıd olanlnnn 
28/Ağustos/939 Pazartesi gü'11.ü sıhhi muaıyeneleri için sabah sast 8 de rneku-bde 
bulunmala:rı lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Ortaköy-de l\Iekteb Müdürlüğüne müracaat olunmalı. 
dır. İstan'bu1dan gay:-i maballerd.en yapıla<:ak mür.acaatlnTn matbu mektebe dü. 
bul bilgisinden gönderilir. Müracaat için posta pulu gönderilmesi ltızımdır. 

c5272-. 

KANZUK 
· T .ER PO~ ·R .ASI 

·.; a Ô ' R o s,A7~~· İ 'N 'A 
-_ . . ;. ' . ' - • ', • ' .~· ..,.;.• .. ~ .( •'"' '. - • I • , • . 

~,oltuk.altı: ve · ı;tY~k terlemel~rınr · k .at'iyen zarar 
vermeden keser. Kokuyu gide·r.i'r, BOROSALINA 
' ~ ' • 1 • • . 

kullanmakla elbise ve . çorapl~ri.nizı da harabiyet· 
ten kurtarmış olursunuz. Eczan.e.lerden· arayınİz. 

INGILİZ KANZUK ECZANESİ - Beyoğlu, lstanbul 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kuabanın muhtelif yerlerinde arteziyen kuyusu arama ameliyesi yaptırıla • 

caktır. Taliblertn bu huıuatakki teklif mclr.tublarının Şerefli Koçhisu belediye. 
sine göndermeJeı:l UAn. olunur. c6310• 



20 Ağustos 

• 
Dokuzuncu lzmir Fuarı 

bugün merasimle açılıyor 
fBaştaraf ı 9 uncu sayfada) 1 yiinin son terakki hamlelerini bura • 

kasında, bir çok hayvanat kolleksiyon. da buluyoruz. Dikiş ve hesab maki -
Karını muhafaza eden hayvanat bah • neleri, elektro - gramofon, motosik -
~leri mevcuttur. Bu rahat yolun üze. !et, elQktrik malzemesi, otomatik te • 
rinde 100 adım kadar ilerleyince sol lefon cihazlaıı, elektrikli torna maki • 
tarafta Fransa ve İtalya devlet pav • neleri, elektrik saatleri, otomatik film 
yanları sağ tarafta sun'i göl, kır gazi • maki:neleri, sütten kaymak çıkaran 
nosu, serği sarayı, Almanya pavyonu, makineler, muhtelif renkli cam mad -
açıkhava tiyatrosu ve atış poligonu, deleri, hafif ve sun'i madenler ve cam 
gözılerimizi okşuyor. eşyası, sun'i camdan kırılmaz zücca -

Lozan antresinden içen girilince ga. ciye eşvası. kehribar 1Şlemeleri gözle. 
yet geniş bir asfalt yol, cidden san'at. ri okşuyor. Fuarda teşhir edilen keh -
!karane hazırlanmış çiçek tarlaları ve ribar1arın kıymeti 600.000 Türk lira. 
bu zengin bahçenin arkasında büyük sıdır. 
bir havuzla fuarın büyük gazinosu ile Sergi sarayı 
karşılaşıyoruz. Yolun sağ tarafında E- Sergi sarayını gezerke~ insan ken -
tibank pavyonu, müstati1 şeklinde bil- disini muvaffak bir eserin önünde his. 
yük bir havuz, Türkiye ziraat müze • sedilen gururu duyuyor. Sergi sara -
si, inkılfıb müzesi, sağlık müzesi, pa - .vımn iç kısmında İzmirin turistik ha
tac;üt ku1esi ve biraz ileride Manisa yatına aid tablolar insanı cezbediyor. 
Vı'avı:.-ti pavyonu, 'Romanyıı pavyo - Sergi sarayının içinde l 60 kadar mü
nu, Sümerbank pavyonu ile karşılaşı- essese teşhir ve satış yapacaktır. Ser. 
yoruz. Sümerbank pavyonu hizasında gi sarayının önündeki bütün vitrin -
diinkü, bugünkü ve yarınki İzmir mü- Ier yalnız teşhire aiddir ve dekoras -
zec;i zevkimizi tamamlıyor. yonu fuar korn:tesinde haz:ı.r1anmış .. 

Lozan kapısının sol tarafmda ine<? bir tır. 
yol bizi fuarın cennet kadar cazib bir Romanya ve Nkmvt paVjVc,-ıtıarını 

koruluğuna çıkarır. Bu yo1un yanıba- da gezdikten sonra diğer fuar rnües • 
şında Vakıflar pavyonu, f.ş Bankası sesclerini PezebiJiriz. 
pavyonu, reasürans pavyonu, İnhisar. Diğer mlieMeseler 
llar pavyonu vardır. Bu ana yolun ar - 2500 kişivi istiab edecek olan açık 
kac;ında muhtelif san'at ve sanayi mü- hava tiyatrosu, eski Roma tarzında am 
esc;esclerin gayıet büyük pavyon1an, fi teatrları hatırlatıvor. Türk mühen-
atraksiyon yerleri yer almıştır. dislerinin bir saheserl olan bu tiyatro 

Pavyonlar arasında hüvük fedakarlıklarla meydana geti • 
Sene'lJerdenberi tuanmıza karşı bü.. rilmiştir. Burada İstanbul sehir tiyat. 

yük alaka gösteren dost Sovyetler Bir rosu tarafından 15 min devam ~n tem 
liği hükumeti \)u sene de İzmir fua • si11er verHecek, bilahare de bir ecne
nna geniş ölçüde iştirak etmiş buİun .. bf trupu tarafmdan verilecek revüJere 
maktadır. Gayet geniş bir pavyonda tahsis olunacaktır. 
te~hir yapan Sovvet hükumeH, güzel Dünkü, buııürl!kü ve yaınniki !İzmir 
pavyonlarında bilhassa kültürel hare- pavvonu İzrnirin tan1ıini avdınlatan 
ket1ere, san'at cereyanlarına, filmcHik vesikalar ve tablo1arla süslenrnilştıir. 
v~ foto,fu-afçılık sanayiine, ağır sana .. KRnalı atış poligonu atıcı gençJierin bü 
yie, makine ve mensucat sana~·iine ec- viik bir ihtiyacına cevab vermektedir. 
rıis ölçüde yerler ayırmıştır. Sovyetl~r Yer altında inşa edi1erı atraksivon yer 
Birliğindeki bütün terakki hamleleri, leri bir nevi mağarava benzemekte -
havacılık füeminde elde edilen başarı- dir. Bu mağaraya girenlerden iş.aret1i 
lar burada !!Österilmektedir. kapıchn çılkınasf.n re , .. ,.enlere fuar 

Fransa pavyonu komıtesi 25 er lira mükafat verecek -
Fransa Cümhuriyeti ilk olarak bu tir. 

sene fuarımıza iştirak ederken büyük 939 fuarı bütün müesseseleri ve mü 
vıe esaslı bir pavyon inşa ettirmek su. zelerile üstün bir çehre taşımaktadır. 
rctilc aUıkasını ispat etmiştir. İyi dost- Bir milyondan fazla ziyaretçi fuarın 
luk bağlarile bağlı bulunduğumuz kar her köşesinde istifade edilecek hususi. 
deş Cümhuri~tin meydana getirdi - yetler bu1acak1ardır. 
ği pavyon, mana §tibariJe devlet pav. Fuara aid muhteJif rakamlar 
Yonlannın en mükemmelidir. İzmir enternasyonal fuarının bütün 

Fransa pavyonunun ön ceohesinde hazırlıkları ikma1 edilmiş ve büyük 
Fr"nsa Cümhurivetinin sıo..mbolli.i ve antreler, fuarın açılacağı saate kadar 
(JLF.) harflerile Fransa Cümhuriyeti kapanmıştır. 
kavdi vardır. F\ıarda teşhir edile-r-k maddelerin 

Pavyondan içeri girHince Fransa vasati kıymeti 44.674.688 :lira olarak 
hürl'ivet abidesi, abidenin önünde An takdir olunmuştur. Tesçil ettirilen si. 
karada inşa edHecek Atatürk abidesi gorta kıymetleri 4 mi1yon liradan faz. 
Ve heykelinin maketi mevcuddur. Pav ladlf. Teşhir yapan Türk ve ecnebi fir 
Yanda Fransız endüstrisi hakkında ka malarının sayısı 2974 dür. Teşhır edi
bartma tablo1ar, Fransanm hava şe • ien zirai ve sınai ve diğer madde ve 
fer1.pri reldrunları, ilim aleminde Fran eşya şubelerinin sayısı 6 l grup içinde 
ıa. Fransız tezyinat eserleri, kültürel 36 7 dir. 
hıır~ketleri, Pnstör müessesesinin biz- Fuarda, inşaatın ve bütün hazırlık. 
tn.ofleri, Fransada ağır sa,nayi hareket lann devamı müddetince, günler he • 
le1i, Fransız güzel san'atlar kösesi, sabile çaJışvınlan mimar, mühendis, 
}'rcınsada turizm, t 3 iincii Lui'nin el • fen memuru, d€koratör, ustabaşısı, in. 
Yıı?·sile yazdığı mektublar, Fransa in- şaat ve dekorasyon amet'lesi., elektrik 
kıı~bına aid mektublar ve kongre ka- memurları, bilumum işçiler, bahçıvan 
tarlan vardır. ve bahçe miit€1h:ass \('al1l'lı'1 sayısı 

italya pavyonu 84623 dür. Devletin, fuar komitesinin, 
Fransız pavyonundan daha büyük hu~usi müesseselerin, e.c~bi devlet • 

olan İtalya pavyonu, ,gayet san'atka _ lerın ve eşhasın f~ar içı:ı umum mas
rane hazırlanmıştır. İtalya pavyonun- rafı vasati 12 mılyon Uıraya yakın -
daki turizm köşesi gayet cazibdir. 942 dır. ~ . . . . nama enternasyonal fuarına ziyaret • _Fuar~. vas~~ı bır m_ılyon zıyaretçı • 
çileri davet eden kısım pek mükem • nın ~receg-ı tahrnın olunmaktadır. 
tneldir. Pavyonun önünde Roma, Na _ Devlet demir ve d7niz~ollan i1e Ha
Poli, Milano hattında çalıştırılan elek vavo11arının Ye şehır dı~ında ça~ışan 
'trikli trenin ı _ f 5 mikyasındaki modc- ııakil va~ıtalan.nın mu.hammen cıro -
!li gay~t iyi düşünülmüştür. Burada u- ları 3 mılyon lıra tahmın olunuvor. 
1ak bir dekovil hattı inşa edilerek bu f?rac~t ta:irlerinin -~lacaklan .iş si. 
tren modeH ça1ıştırılacaktır. Ayni pav p.arışlerı harıç. o1ma•k uzere, İzmır şeh 
Yonda İtalyanın bize satmak istediği rı halkı~ın e1ı:ıe ırece~k p~ra .s. ve • 
ltıaddeJ.er ve sanayi eşyası yer alınış • ya 6 mılyon lıra tahmm edılebı1ır. 
tır. Adnan Bilket 

Alman pavyonu 
İyi iktısadi münasebetler tesis eyle

diğimiz Almanya bu sene fuarımıza 
iştirak ederken, tamamen ticari bir 
~niyt-t'le hareket etmiştir. Sergi sa
rayının (A) parselini tamamen kaplı -
Yan bu pavyon bir sanayi meşheridir. 
Ve A)lmanyanm bire satmak ıistediği 
eşva nümunelerile doludur. 

J1lmanyada radyo, otomobU sana • 

TUrkiyenin en uzun adamı 
fuarda 

İzmir Fuarda teşhir edi -
lecek olan Türkiycnir. en uzun boylu a
damı dün ak~ıım trenle Bi!ecikten bura
ya gelmiştir. 

Bilecik köyıerinden birindO? oturan bu 
genç, henüz 17 yaşındadır ve boyu ikı 

metre kır.it santimdır. 

SON POSTA 

BUHRAN 
(Başta'l"afı 1 inci sayfada) 

Koridordan bahsetmekte ve Alman ta • 
leblerini ileri sürme!uedir. 

İtalyan gazeteieri ise, Alman noktaı 
nazarına kuvvet vermektedır.er. Ma:ıha-
za, yarı resmi cReJaziorıe Diplomatika, 
elan anlaşma ümidinın mevcud olduğunu 
yazmaktadır. 

Hududlar kapahldı 

Sayfa ıı 

Milli SeW , 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 kendim yerim. • 

len .. ~ sormuş, bunlarla yakındnn a!Ska Reisicümh'!.1:- suallerine devam etbler: 
dar olmuştur. - Ziraat yapmıyor musun? 

General Kazım Dirik Milll Ş~fe k.öy - Daha ben tarin alamadım Paşam. 
mektebleri hakkında mufassal izahat ver - Kaç nü1ussun'! 
miş, bilahare hayvan nestı ıslah istnsyo. - İki •• 
nu ve yeni yapılan köy mektebi gezılmiş. - Çocuğun oimad: mı? 
tir. - Olmadı Paşam. olmuyor. Kab3ha1 

Berlin 19 (A.A.,ı - Po?onya, Bohem- MiUi Şef lS,30 da tekTnr ıstasyona av. bende mi, onda mı bilmem. 
ya ve Mor-avya hududlarını dün kapa • det ederek trenlerinde istirahate ~t>kıl - İsmet İnö:ıü Yunusun bacanağı Ah • 
mıştır. mişlerdir. mede teveccüh ederek sordular: 

Hitler'in Mussolini'ye mektubu Cümhurreisi 18,30 da otomobille Kırk· - Senin ~cuğun yok mu? 
ParLc; 19 - F.kselsior, şu habE'ı:ı v<!r • larelinde oir gezinti yapmıştır. - Vardı amma Paşam, üçü de öidü. 

mektedir: Belediye p:ırkı ve askeri hastane ci - Biri Tunada boğuldu, diğerini kocaya 
Gayet emin bir membadan öğrendiği .. varını dolaşan İsmet İnönü meydanları verdik öldü. 

mize göre, .Macar haric!ye nazırı Csaky, dolduran ~alkm §i<:ldett alkı~~arı. can • I Ba§vekil he13icümhura göçmen ışlerl 
Hitlerin •bir mektubunu hamil bulunu - dan tezahuratn arasmda Camııkebır ma. hakkında malüır.at verdikten sonrJ inö
yordu ve bu mektubu dii:ı MussQlıniye hallesine geldL Otomobilden inerek bir 1 nü yollardan ayrı:m1ya!"I, kendılerıne 
Vt>l"mişttr. Hitler mektubunda, Danzigi müddet şehrin panoramasını seyrc!tik · mütehassir halkın tezah:.lratı arasında 
Nur.emberg nutkundan evvel A 'manyaya ten sonra biraL ileride bulunan g5çmen 19,20 de trenlerine avdet buyurdular. 
ilhak arzusunda olduğunu bir kere daha evlerini görmek arzusunu göstc:·di ve: Reisicümhur ağieb: ihtimai yarın tstan-
tcyi'd eylemiştlı-. - Bu evlerden birıni görelim, dedi. bula hareket edecek~crdir. 

Gerginlik son haddini buldu Başvekil cevab verdi: Ntısrct Safa Coşkan 
Londra 19 (A.A.J -- Bu sabahki İn - - Hangisinı emir buyurursanız! Köylerde tetkikler 

gi1iz ~zetelermin müşahedesine göre,, · İnönü yol üzerinde ikı~ci ~vi sı~ç~iler. Kırklareli 19 (A.A.l _ Reısicümhuru-
Alrnan - Polonya gerginliği yakında b!::- Bu ev Rusçuklu Yunus ısmınde bırme muz Büyük Şef dün İnece köyündeki tet. 
karar verilmesini icab ettirecek dereceyi aiddi. Ev sahibıeri Reisicümhuru kapı - ikiklerindeıı 1<>!i rnC!llllun kalmıştır. Git • 
bulmuştur. Matbua:, Polonyanın Alman larında görünce dünyanın en büyük saa- tikçe büyüyen vt? yen: yapılarile süsle _ 
fütuhat hırsının kurbanı olduğunu yaz_ detine kavuşmuş bir insanın heyecanı nen bu canlı ve kalab?llk köye ge _ 
makta ve VarşovJ hükumetinin göster - içinde ne yapacaklarını, büyük misnlir. lince Milli Şef otomobillerin:ler. in~ 
drği mükemmei itidali medih ve sena et- lerini nasıl karşılıyacaklarını bUemdi - kendilerini karşıi.ıyan incelilerin hstırını 
mektedir. ler. sormuş ve çocukları. sevmek suretıle il • 

Alman matbuatının Polo!"lya aleyJ'Jin .. Küçük, fakat temiz iki odacıktan mü- tifatta bulunmuştur. Milll Şef bu köyün 
deki mütezayıd hiicu:nlarır.ı k-ıydederı re.kkeb evi ge~ Milli Şef Yunus ile refah ve ferah eserlerin~ takdiı ederek 
gazeteler, İngıliz - Rnc; müzakereleri hak· şöyle ıkonuştu!ar: köylüye meyva fidanhklarınız var mıdır 
kında bazı sabırs•zlıklnr göstermcktE'dir - Buraya ne kadar oldu geleli? diye sormuşlardır. 

Roma ne diyor? - Beş sene oldu. Başöğretme:ı ve tarımbaşı sekiz de • 
Roma 19 (A.A.) - Sıya3i 1taly:ın me- - Yalnız mı oturuyorsun? :karlık meyva fidanlığını ve yirmi de • 

hafilinde, Polonyadaki Almanların müş. - Bacanağım ile beraber.. karlık ta on binlerle kavak ve ~ut, a -
kül vaziyetine ve Po1onyanın harb ha - - Nerelisin? kasya yetiştiien kollektif fidanlığı v~ 
zırhklanna işaret edilmekte vn dünya Rusçuklnyum Paşam. dört senedenberi büyümıi:; beş bın ka -
sulhünün Varşova hilkumetincn gösteri • - Ne vakit çıktın Rusçuktan? vağı göstermı.şlerdn·. 

lecek iz'ana bağlı bulunduqu beyan olun- - ~ sen~ oluyor: Milli Şefin memnuniyetleri 
maktadır. - Hemen burnya m! yerleştin? 

Vaziyet ciddi 
, - Hayır efendim, buraya geleli iki se-
.ne oluyor. Bundan evvel kirada oturur-

Parls 19 (A.A.) - Mihve.!' de"1Mlcrl • d um. 

Beş sınıflı okulu, tavuk istasyonu. a
~ım durağı, selektörü, mandıra, sağlık ko 
ruyucusu, fenııi nalbandı. okuma odası ve 
radyosu olan bu birinc1 köyün çalışma. 
lanndan ve ilerı hareket!erinden b:.iyük 
haz duyan Milli Şef halka memnuniyet 
ve iltifatlarını bildirerek inceden sü -
rekli alkışlar arasında aynlrnışlardır. 

nin geniş diplomat!!t faal.yeti hakkında 
tefsirlerde bulunan saJah:yettar rrsnsız 
mahfellerinde şöyle deniln•ektedir. 

cİngiltere ile Fransa nerede vukubu -
lursa bulsun her yeni darbeye şiddetle 

mukabele etmeğe azmetmişlerdir. Vazi. 
yed ciddidir. Aş3ğıdakı hadıscler Lon -
dra ile Parisin son derece mütcvakkız 

bulunmalarını istilzam eylemektedir. 
Kont Scaky'n~n Almanya ve ftalya se

yahati, Mussoi;ninin 1ta 1 y:ın ord•Jsunun 
§eflerile görüşme>!, Almanyaciaki sor. 
askeri hareketler, Aımar. matbuatının 

Polonyaya karşı hücumlarının gittikç~ 
~iddetlenmesi., 

Almanya harbi gijze alacak m1? 

Londra 19 (A.A.) - Tımes gazetesi -
nin &rlin muhabiri bildiriyor: 

İngiltere ile Fransa tarafından ittihaz 
edilen tarzı hareketin buranın en ytilc • 
sek mahfellerinde tam manasile anlaşıl
dığı görülüyor. F!lkat bu anlama key .. 
fiyeti cçok geç~ addedilebi~ecck bır sa
atte vukubı.ıldu. Filvaki buranın resmf 
mahf ellerinde hasıl olan kanaate göre 
Almanyanın şeref ve haysıyeti bir anlaş. 
mıya varmak üzere her hangi bir feda -
kiirlıkta bulunmağa müsaid değildir.:. 

İyi haber abn Alman mahfellerine 
mensub bir zat diyor ki: 

cŞhndi rücu etmektense harbi göze a. 
la cağız.:. 

Danzig'de müzakereler 

Varşova 19 (Hususi} - Milletler Ce -
miyetinin Danzig mümessili Bıırkhard, 

Danzig Ayan meclisi reis: Grayser ve Fo. 
lonyanın Danzig komiseri Chodııki, bu -
gün müşterek hır toplantı yaparak OaTı. 
zigin ana yasasile gümrük teşkilatında 
bazı değişiklikler yapılması hakkınca gö
rüşmüşlerdir. 

Ana yaı.ıınnda yapılır.ası derp:ş edilen 
değişikliklere müteallik müzakereler a • 
kamete uğramıştır. 

Zile Ha!kevi gençleri Tokatta 
Tokat (Hususi) - Başta çalışkan kay

makamlan Nami Ünal olduğu halde Zi 
le kazası Halkevine mensub gençler bir 
temsil vermek üzere şehrımize gE'lmiş -
Jer ve (Ana) adındaki piyesi temsil et
mişlerdir. Gençler çok muvaf -
fak olmuşlardır. Temsili müteakib gün -
düz de birçok münevver halk kütlesi hu
zuru He cidden muvaffak bır konser ve
rerek şehrimizden ayrılmışlardır. 

- Ne iş yaparsın? 
- Debağhk ve çarıkçılık işlerım Pa. 

şam. 

- İşinizi düzelttiniz n1i? 
- Çok şükil'r, hamdolsun. 
- Kazancrn nasıl? 
- Allah bin bereket versin! 
Bu sırada 'Başvekil sordu: 
- Rusçuk mu iyı, burası mı? 
- Elbette burası iyi.. Kumandanım 

yok, çorb3cnn yok. Kendim kazanır, 

• 

Milli Şef Kırklareiı havalisinde hudayi 
nabi't olara!{ bulunan yaban eriği ağaç .. 
la.rını gelecek sene istiva eriğ:ne aşı ·a -
ması ve aşı kalemlerınin Edırnc zıraat 

bahçesinden verilmesıni emret~ikledn • 
den Cümhurreisimizin bu dirckt1flt>ıi 

derhal tatbik sahasına konulacaktır. 

Istanbulda mefruz hava 
taarruzu dün yapıldı 

(Baştarafl 5 inci sayfadn) 

Viliyetin tebliği 
, Dün yapu&n birınci tayyare deneme 
taarruzu hakkmda vilfıyetın tebliği: 

Ordumuzua Trakyad:ı yapmakta ol -
duğu manevralar münasebetile İsta!ıbula 
icra edilmesi kararlaştmlmıf olan tay • 
yare taarruiiarından bırincısi 19 Ağus • 
too 1939 Cumntesi günü yapılmıştır. A -
larm emri İstanbul hava müdafaa komu
tanlığından saat 9,3!'1 de vilayet havaya 
karşı korunma l.mirin~ bildırHmiş ve a. 
lannın hitamı 10,4f> de ilan olunmuştur. 
Tatbikat büyük bir inEzamla cereyan 
etmiş halkımtzın ilin edilen tavsiye ve 
tedbirlere ciddiyet!~, basiretle riayet et. 
tikleri görülmüştür. Halkın cadde ve so
kaklan, nakil vasıtalarını terkederek, hu 
su.sf korunma yer!erine veya umunıi cığı. 
naldara iltica etmekteki telişsız ve vaku. 
rane şitabı takdir~ şayandır. 

İtfaiye, gaz temizleme, ilk sıhhi yar
dun ve cankcrtarma ve teknik onarma I?· 

kiplerinin faaliyetleri plan dairesinde ve 
memnuniyeti muctb b.ı.r şekild~ C'?rey&n 
etmiştir. Hava deneın"? taarruzu ilk def A 

yapılmakta ohnasma rağrr.en tashihi müs 
telzim hareketler ve kusurlar ancak bn 
ka~ yerde ve küçük mikyasta vaki o~ -
muştur. İkincı bır tecrübede hunların da 
vukubulmıyacağı tabiidır. Dunun için a
şağıdaki hususlara dikka: edilmelidir: 

İkinci tecrübede dikkat edilmesi 
lazım gelen noktalar 

1 - Alarm ışareti verilir verilmez ha'!.. 
kın ve nakil vasıta.tarının derhal olduk
an yerde durmayıp, tayyareler gelmci -
ye kadar geÇ€cek kısa zamandan ishfac!e 
ile sığınaklara ve tenna yerlere çekil -

mesi lazımdır. Bu surede caddelcrdc.ın !'t
faiye ve yardım ekiplerının geç:nesine mü 
manaat edilmemış ve trıyyarelerde.ı ko
runulmuş olur. 

2 - Atlı nakil vasıtalarında hayvan
lar arabalardan çözülecek ve evvelce ııeş. 
rolunan umumi emirde izah edildiği 
tarzda sağlam bir yere bağlaı:acaktır. 

3 - Tayyareler çekildikten sonrr. da 
iperitle gazlenrniş sahalar ve inhıdama 
yüz tutrn~ binalar bulunacağından boy. 
le tehlike işareti iic.ı tahdid edilmiş yer • 
lere girmiye:eıt buralardan uzaklaşmak 
lazmıdır. 

4 - Düllin ve mnğazaların bomba 
parçaJannın :esirieriıı'! karşı muhafaza 
iç.in kepenklerinin indirilmesi faydalıdır. 

5 - Haliç köprüleri tayyar~ taarruz -
larına büyük hedef teşkil edeceklerinden 
halkın bu Köprülerde birikmesi tehl:ke. 
lidir. 

6 - Tecessüs saikasile bazı caddele
rin meydanl>.ıra müntehi olan kısımla -
rında topıulU;.{ görülmüştür k: bt.1 hare
ket caiz değildir. 

7 - Evvelce neşredilen umumi emrin 
birinei maddesinde manevralar miınase .. 
betile yapılacak denem2 taarruzu ıçin 

harb halinin J 5 Ağustos 1939 gününden 
başlıyacağı ve bıtmesi ayrıca Han olun.ı
cağı bildirilm.4; olduğundan bu :lan ya -
pılıncıya kadar halkımızın ikınci bir t.1y
yare hücuınun.ı intizar etmesi lazım "'e. 
lir. 

Bu hataların ikinci tayyare taarruzu 
denemesinde tekeniı.r etmemesi hr..jkı ,, 
mızın yüksek kabiliyetinden ve ıntızam· 
severliğinden beklc!nmcktedır.~ 



12 Sayfa SON POSTA 

ru .. ıHP· "Son Posta,, nm Hikayesi 
il -·-e:: 
1 
~llll 

KO UK --
1 

İnek sağan kadınlardan birisi, hava:y11, 
sıcak süt ve çiy eı kokuları savurarak 
iç avluya koştu: 

- Gız Keziban, ağa nerede ola? 
Öteki cevab verdi: 
- Btlla ( 1) ile beraber arık başın. 

C1a gayfa içiyor. Ne ki va g.ı.z, neye din. 
gildendin böyle? 

- Ağnatırın sona, evijffie· (Acele 
etme!) 

Durdu, hızını ağanın yanında aldı, 

soluk soluğa: 
- Ağa, dedi, ağıl önüne bir garib 

geldi .. atından düştü, gAvur ölüsü gibi 
yatıyor. Sana bir çift lafı varmış, gör. 
mek isteyip duru ... 

Bekir ağanın pos bir bıyık gibi kaş
ları dikenleşti. Bu kıl ormanı arasında 
pusuya yatan kıvılcım gözler, Bılfanın 
bakış istikametini kolladlktan sonra, 
gelen kadının çıplak baldırlarındiı ve 
kızıl göğsünde dolaştı. Damağında 
duyduklarmı bir yutkunma ile boğa • 
zmda düğümleyerek sordu: 

- Kimmiş bu tat (yabancı) herif? 
Ne ister 

- Bilırteyo:ı a~a. Çuha cebkPnli, ba • 
§lnda kozalak yazma var. Bizim çukurun 
(ovanın) kızımın!\ benz.ameyoru. Ellelem 
:(Allah Alem) bir ızr.ıbı (ıztırabı) da o .. 
lacak. Benzi geç\k, ıhıldayıp duru ... 

Bekir ağanm kaşları dertop oldu. Ta. 
rife göre, ge1e\ı Madran ötesinden bir 
zeybek olacaktı. cHerhald~ bir baskın 
O.eğil, diye düşündi.i, sıkışmış, yc.ralanıp 

tezmiş (sıvışmış) olmalı.> 
Yer\nden kalkarak agı: önün~ doğrul

du. Ulu bir ağaç yürü: gibi heybetliydi. 
Silfilılığının dibinde yatan bUyilk kabza. 
lı Gold ıtabancayı koldanı bir yere çekti. 
:Ağır, buharlı bir fışk.: kokwıunun genzt 
yumrukladığı yan avluda sığıtlar onu 
yılgın bir ihtiraınh karşıladılar. Yerdı.ı 
yatanlar ayağa kalktı, başlarını birbir -
lerinin boş böğürlerine sokarak aralanıp 
yol verdiler. 

Misafir hir samm yığınının nrkasında, 
tek ayağının üzerine bağdaş kurarak o -

(1) Garbi Anadolunun b:ızı yerlerinde et· 
raf ve zengin ağa karılarına, hanımefendi 

makamında yaıpılan hürmet hitabı. 

-= Yazan: Feridun Osman .ıdlllJ .. IJllljg 

turmuş, atınm dizginini tuttuğu sol clile, \vazifesiydi. Şiiphc ve tereddüdlcri çö -
kalçasını bastırıyordu; sağ avuc-~ dipçiğı züldü; gülümsemeğe özenerek: 
gübrenin, namlusu kendisinin. altında - Hoş geldin bizim oğlan, dedi, rahat 
gWenen filintanın kabzasında idi. Ev sa. ol. Burası kendi evin. Hıç bir şcydm çe
hibini karşısında göriince, yarasının acı- kinmeden kalır, yatar kalkarsrn. Sc>nı ar. 
sından dört ayaklı olarak zahmetie ayağa kalamak benim borcum. Yaran onduktan 
kalktı. Ve iki elini birden uzatank ağa- sonra da dilediğin yana çeker gidersın. 

ıun sağ eline sarılmak isted.. Fakat bu Seni benim elimcleıı yalnız ölürr. a1abi -
el, silahlıktan dışarı çıkmıyordu. lir.:. 

O ğı d" t" ~ d' h Ve ilave etti: c'N'amusun, cnmn bana - ca na uş um agam. ıv~ um -
malı ve teIAşlı bir sesie boşand;, betıı an- emanet ... GüvenE::-bilirsin efem .. • • 

N ı b' d · d · 1 kı Yalnız, eve ri' .. P.Çhttl hır aclan.ın - heı•? 
sızın arııge ız <'resın e saro.ı ar, ~ , . . .. 

1 u1 · • k ld Deveci Mehmcd efenin- geloığı,11 kc y -zan ar aşamaaı, yaınız a ı:n, yara - .. . . . . . . 
landım Allah yardım tt· d 1 k" luler değıl, evdekı hızmetçılC"r bıle bıl -

. e ı e on ?.rın or. ı· a·ı 17 b k ,. t . . 
a tg ld' d i 

1 
b 

1 
meme ıv ı er. ,.,ev e ·, a!;anın av:::ıyesı y nına ras e ., eren n a : aşına sıy )l. .. • • • • • • • • 

narak (kayarak) kurtul b'ld' ~. 1., uzere -gıdıyormtış gıbı- atına bındı. 
a ı ım. c. i\mc ır:: K d Ali h . rl k d .. 

daha gitm~ğe gücüm kalnıadı. SPr.in ü _ apı an a aısmnrıa ı · cnı. su arı. -

nüne (C!öhret·ı·n , · ğ ğını çevrcleye'l barımı (çalıdan avlu cı • 
~ e • ınanımız var, sana sı ı. . . • . y • 

nıyon gayrı·... Ca tını) dolaş::ıraı:, al?ııçtık l)ır yerd•' aı:{anın 
nım, namusum sana ...f y ed'k~ . d' y . . f emanet... a~.ıgı g ı .en ıçerı gır ~. er.ı mısA ı -

rini ve atının hkımlarını boc:: ~:r amba -
Ve büyük imanını yin'! 

ister gibi tekrarladı: 
tPyld rtmek nn ikinci katma çıkartaralt bev,;irl ova.. 

ya salıverdi. Bu ambar.'.l kendisinden baş
- Ocağına düştüm ... 

Ağa muhatabına, kırk lk:lik bir top 
namlusu gibi baktyordu. Sert, hakim ve 
kararsız; somu: 

- Kimsin sen? 

ka kimse gelme~ fi, İhtiyat ~·a:ak yorgan. 
ları da burad.ı id1. Yere bir şıl~E. sPrerek· 

- Sovun da uıan efe, dedi. yemPğir.i 
de ben kendim gr.tirecP.ğinı. Biyol dinlen. 

Sonra birden bire hatırlıyarak s::ırdu: 

- Yaran na·ııl? Derin mi~ Ç~k kan:t-
dı mı? Evde lök (merhcn•) yaptıralı:n 

- Çamköylü deveci l\fohn!e<f . .. 
Ağanın kırışık yüzündeki çızgi'.:?r bir • 

denbire açıldı, gözier, ~erinlerden mey _ mı? Başka bit· şey· iste!'l mi'! 

dana çıktı; zeybeği, kıyafetinı. lı~ potu _ - Yok ağ'l, kurşun kabadan geçmiş. 
runun üstüne kadar çıkan ka:l lekelerini İlkin tütünle örümcek ağı bastırdım, k:ın 
dikkatle süzdii. Mehmed efeyi uzaktsn i. durdu, sonra muşamba sardım. İşleme -
yi tanıyor, ona karşı b!raz takdiı· bile ka- den et türese daheı yavuz ... 
nşan hisler taşıyor~u. Dev~ci, elmdPr. is. - Peki seni. kim bastırdt bö}·le? Düş -
temiyerek çıkan il.ot kazadan sonra kan manlardan mı? 
dökmemi~. muhtekir ve zalım köy ağa • - Yok canım ağa, onlar adımı duv -
lannı aoyup fukaral.ıtı besleyen ewfor b!r salar avratlarının yamacına sıniyorlar! 

kaç efe gibi cnamusı.u. yaş<!l'lnştı. Asıl Zaptiyelerle çatıştık ... 
zeybeklik buydu ve Bozovalı B<>kir ağa Zaptiye sözü birdenbir·:? ağanın zih • 
bunun içindir ki bir'.<aç defa Mehmed efe nini sarstı. Oğlunun da askerde ve jan -
nin yoluna çıkıp tanış olmayı gönlünden darına alayında süvari olduğu ;:k rlE>fa 
geçirmişti. Demeıc alnının yazısı bu 3r - aklına geldi. Bulanık bir duygu nedense 
zuya daha hayırlı bir tecelli h:tzı.rlamıştı. gönlüne çöküvermişti: 
Şimdi deveci onun köyünde k.ıncıklıkla - Zaptiyeler mi? dedi. nereninkilcr 
pusuya düşürülmüş yaralı bir k:ırta1dı. bunlar? Bizim vilayetin mı? Çok muy -
Böyle bir merd adamın elinden tutmak, dular? 
onu konuk etmek ve hattA -icabında- - Atlı yayan bir katar vardı. Bur.rn111 
siJAhla konunak Beklre göre d:inyanın en zaptiyeleriymiş .. Neyse birkaçını hak • 
temiz ve belkt en mukaddes hır V!cdani ladık galiba! .. 

Ağustos 20 

Şerefli koçhisar Belediyesinden : 
Kasabanın meskOn ve gayri meskUn tahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar planı yaptırılacc.ğından bu harita ve planın kaça !;ıkacnğı hakkmda ma
hallinde keşif yapacak bir mühendis veya salahiyetli fen memurunun bu işe aid 
teklif mektublarının Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri ilan olunur. 

c6309:. 

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

den keşif bedelim yaptm!k üzere isteklil,erin teklif mektuhlarını Şerefli Koçhi-
sar belediyesine göndermeleri llAn olunur. c63lh 

:-., .. ~ .. ·:.·· . 

ı;ıı·ıE!:n:ı;ı 
GRİP NEZLE NEVRALJi 

B A. Ş D i Ş 
KIRIKLIK 

Soğuk algınlıkları ve ağrıları 

M!DI lMI l 
TESKiN EDER 

:-ıhhat Vekaletinin 16- 4 - 936 tarih ve 4 · 45 numaralı ruhsatını haizdir. 

Bekirin yüzii, tokat yenıiş gibi bQzar- dinden geçti. Karışık riiya dajları al • 
dı. T~remek isteyen sesiııi hırçın bir ök - tında ezilerek uzun asırlar yaiadı ve ge
sürükle ağma§tıraral' devam etti: cenin bir bölüğünde ulur gibi bir feryad. 

_ Hakla dm ha'! En. def ten dürüle - la uyandı. Ismim çağırıyorlardı. :MartinJ 
nin (2) günü tamam olmuştu an~ak... kaparak avl.uya fırladı. Deliluıiz karan -
Neyse hele ben bir mutfağa uğrayayım. lıkta hiç btr §ey görülmüyor, yalnız in. 
Ağa evine pus:ırmı~ bir yüzle ve sak - san, at, köpek seslerinin ürüdüğü muaz -

ianamıyacak ı{adar düşünceli girch: zam hezeyan vaveylası ortalığı Jı:aplıyor-
Karısının teces<>Üs ve telaşını uydurma du. 

bir hikaye ile yatıştırdı. Mısafire akşam Bekir, bir sevkitabii ile, ınisafirin bu. 
yemeği hazırlattı, kendısi gfüür:ip bırak. lunduğu ambara koştu, kapıya yaklqın
tı. Şuradan buradan açılan laflara kısa, ca, bahçeye doğru bağırdı: 
soğuk cevablar verdi. Birkaç defa sormak - Kim var orada? Nedir bu gürültü • 
istediklerinden garib bi; tevahhüt duya - ler? 

rak vazgeçti. Ve yaralı, yorgun efeyi ra. Kalın, nezleli bir ses, yakınlardan ce • 
batına terrl:ederek döndü. vab verdi: 

Üç beş lokma yemeği budak yuta~ gi- - Benim Bekir ağa, karakol kuınan -
bi boğazından zor geçırdi. Tabanlarını o- danı Durmuş çavuş ... Seni göreceğiz dE' •• 
cağa uzatıp, acayıb bir cehennem ralcsı Şu köpekleri çağırsınlnr ve ışık getirsin • 
yapan alevleri s\"yrederek kafasında.ki 1 er ... 
kara ihtimalleri kovmağa, evhamına hü • 

Ağa yine bir sevk\tabii ile: cum edenleri düşünmemeğe- çalıştı. Se -
- Işılc istemez, dedi, sesim~ gelın .. bebi meçhul bır bı ·ltlnhk baieWe 'lzerine 

yığılan kabusun boğucu havMında ken • Onun haykırışım duyan köpekler çe -
kilip gitl)'lişlerdi. Karanlıkta Bekirin ya • 

(2) Dü.rülemek, kıvrılmak, bükülmek, e -
celi gelenin demek istiyor. 

nma ~ atlı hayal yaklaştı: 
(Devamı 13 üncü sayfada) 
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isyanın ilk kurbanları 

l 8 nm asırda lstanbula gelen Bohemyalı 
Baron Wratislaw'ın hatıraları: 44 

Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Elçilikte yapılan araştırma 
Mahmud efendi ile Halil ağa, o gü

nü bu müzakerelerle geçirdiler. Ertesi 
gün de, artık işe başlayarak birer birer 
tabyaları teftiş etmiye karar verdiler. 

Halil ağa, derhal maksadı. anladı. , kabul etmeyiz. Nizamı cedid elbisesi 
Korkunç bir feltıketin önüne geçmek giymeyiz. 
için: Münakaşanın uzayıp gitmesi, ya. Elçi ise bu dosyaların mah • ne cevab vereceğini sormuştu. 

- Haşa.. ben, Has ocaklıyım. maklara kafi derecede heyecan vermiş zendeki yerlerinde bulundukları- Hain kahyanın bu şekildeki ihane• 

Ertesi gün, 1222 senesi Mayıs ayı 
, nın 26 ncı Pazartesi günü idi. Anadolu 
kavağına şu korkunç haber geldi. 

- YamaklaT, Rumelikavağında top. 
!anıyorlar. 

Mahmud efendi ile Halil ağa, şaşırdı 
lar. Bu vaziyet karşısın<la ne yapabile
ceklerini tekrar müzakereye başladı • 
lar. 

Mahmud efendi, şiddet taraftarı idi. 
- Ağa! .. Nizamı cedid efradını önü. 

rnüze katıp bunları dağıtmaktan baş. 
ka çare yok. 

Dedi. 
Halil ağa da, bu fikiorde idi. Fakat 

şu anda Boğazda bulunan perakende 
nizamı cedid efradı, yamakları dağıt
mıya kafi gelıniye<Jekti. Bunun için 
Halil ağa bir kurnazlık düşünerek: 

- Efendi!.. Ben varayım, yamak
lara gideyim. Onlan nasihat ile yola 
getirmiye gayret edeyim. S€n dahi he. 
rnen Selimiye kışlasına haber sal. Bir· 
kaç bayrak nizamı cedid getir. Yamak. 
lar, bu askeri görünce sinerler. Belki 
fasid fikirlerinden vazgeçerler. Ondan 
sonrasına, Allah kerim. 

Dedi. Ve, derhal kayığına binerek 
Rumelika vağına · geçti. 
Tabyanın arkasındaki sırtta yamak

lar kaynaşıyordu. Her tarafta allı 
Ye.şilli rengarenk bayraklar dalgalanı· 
yor.. Mayıs güneşinin keskin zıyaları 
altında, silahlar parlıyordu. 

.. B_?ğaz ağasının kayığı bir tabyadan 
gorundüğii zaman, (Ağa borusu) çal
rnak, ve karaya çıkan ağayı küçük bir 
rnüfreze ile selamlamak Adetti. 
Aynı zamanda, o tabyanın ustası ve 

çavuşlcm da, bu merasime iştirak eder. 
ler; ağanın koltuğuna girerek, alıp ( ça
vuş odası) na götürürlerdi. 

Halil ağanın, yeşil bayraklı kayığı, 
Rurneli tabyasına yanaştığı halde, (ağa 
borusu) çalmamıştı. Ve istikbaline çı. 
kan da olmamıştı. 

Bu vaziyet, Ha:lil ağaya bir endişe 
ve hatta korku verdi. Anlaşılıyordu ki, 
artık isyan, bütün dehşetile başgös • 
termişti. 

Halil ağa; bu dehşeti hiss-etmek.1e 
beraber, yamaklar üzerinde müessir o
labileceğini zannetti. Sükunetini muba 
fazaya çalışark karaya çıktıktan son
ra, ağır ağır yamakların toplandığı ye
~ doğru ilerledi. 

... Arkadaşlar selamün aleyküm. 
Diye seslendi. 
Fakat yamaklardan, tek sözle mu

kabele görmedi. 
Halil ağa, f.eına haJde boztllmuştu. 

karşısında, yekpaıre ve yalçın bir ka
Ya sertliği ile dirndiık duran yamakları 
YurnuşatabilnM?k için, zihninde bir .şey
l~r arıyordu. Fakat, bulamıyordu. Ni
hayet, şöylece konuşrruya mecbur ol
du: 

- Ne o, yoldaşlar! .. Dargın mıyız? .. 
~~in selAınımı a1maz9ıttı.ız?.. Selam, 
AllAhın değil midir? ... 

O yalçın kütleden, acı ve hakaretle 
karışık bir ses yükseldi: 

- KAflırin selirnı alınmaz. --
llalil a~a, şaşırdı:.. Senelerdenberi 

bnirıik ett4' yamakların, birden~ire 
k~n<lisine bu kadar küstahça hareket 
edeceklerini ummamıştı. 

_Çok müşkül bir vaziyette kalan Halil 
aga, artık işi tatlıya bağlamaktan baş-
ka çare ka1madığuu anldı: 

- Bre evlad! Müslüman evladı, müs 
1ilınanım. Abdest alıp kayığa bindim. 
\7~ halen dahi abdestliyim. Beş vakti. 
~e beş daha kattığım, cümlenin ma. 
:~udur. Böyle iken, bana ne deyu kA 
h tlık isnad edersin. Ve boş yere güna· 
ırna girersin. 
Bu defa birkaç ses birden yüks-eldi: 

li ~ Ağa .. biz, seni dindar bir adam bi
ı.:dık. Meğer sen dahi, nizamı cedid 
'ilfirlerine taraftar imişsin. 

Diye bağırdı. ti. İsyanın başlan, artık, yaratacakları na emin olduğu ve hatta sek- tinden dolayı birdenbire çok acıklı blr 
Fakat, Halil ağanın bu sözleri, ya- bü)',iik hailenin ilk sahnesini açmak i- reterin bu derece dikkatsiz, va- duruma düşen bu zavallı adam: 

makları tatmin etmedi. Şimdi, karma· çin, kanlı harekete geçmek zamanının zifesini bu kadar ihmal edebilecek bir - Ben, diyordu, kendimi düşünmü. 
karışık bir münakaşa baş gösterdi: artı~ geld~ğine hü~metmiş~~rdi. . {ahsiyet olabileceğini tasavvur bile et- yorum.. benim için ölüm, tarafımdan 

- Yalan söy1ersin, ağa... Bırdenbıre, acı bır ses y~ksel?ı:. . mediğinden hain kahyayı tahkir eder memnuniyetle karşılanacak bir hal o .. 
- AUah huzurunda kasem ederim. - Brıe yoldaşlar!. Ne soy1ehrsınız, bir surette kahkaha ile gülerek: lacaktır ... Ancak işin içinde siz genç• 
- Yalan yere, yemin etme ... Dün- bu mürted herifi. Dinini, dünyaya sat- _ Hah, dedı, işte şimdi aradıklarını ]er bulunmasa idiniz.. benim korkum 

denberi, İngili~ Mahmud ile başbaşa mış olan bu kıbal adamlardan ne ha· orada bulacaksın!.. ve tasam hep sizler jçindir ... Zira bili. 
verip fıskos ettiğin bizce malf.ım. ~ır g:~ür. Böylelerin, yaşaması bile ca- Bunu söyler söylemez dolabın açıl- yorum ki hayatınızı kurtarmak için 

- Ne deyu, fıskos edelim. Tabyalar ız degıl. masını emretti. dininizi tebdil etmek zorunda kalacak 
umurunu müzakere ederiz. - Tutun, bre. Fakat dolap aç.ılıp da Ali bey adını ve bu suretle ve benim dikkatsiz ve kq 

- Boğaza, bir ağa yetişmiyor mu ·· - Vurun:.. alan bizim alçak kahya elini sokmasile rnarbaz sekreterimin yüzünden cbedl 
Ne işi var burada o kafir herifin. - Gebertın. kumarbaz sekreterin oraya bıraktığı ve (Narı cehennem) e duçar olacaksınız. 

-; Allah, allah .. canım, tabvalara - Başını ezıi'n... altı büyük kağıddan ibaret mahrem Çünkü o mel'un dönmenin bulup aldı. 
istihkam vermek için gelmiş. Ma1\lm - Lime, lime edin... evrakı çıkarması bir oldu, bu evrakl ğı kağıdlar Sinan Paşaya götürülünce 
ya .. şu ara, Moskof korkusu var. Zavaılı haseki Halil ağa... Birkaç derhal tanıyan elçi efendimizde de şa- sizler için korkunç bir ölümle karşılaş· 

- Yalan! O herif, bize nizamı ce - saniy-e 7.arfmda, hakikaten lime lime fak atmış bulundu! mamanın imkanı olmıyacaktır .. » 

did esvabı giydirmek için ge1miş ... edilmişti. Zavallı efendimin 0 anda duçar ol- İşte bu dakikadan itibaren elçi efen. 
Biz, kul oğlu kuluz. H5şa .. gavur1uğu ( A,.'w~:. ı:ar) duğu elem ve ıztırabın şiddet ve dehşe dimiz yemek \'e içmekten kesilmiş ve 

0
--N--U ti yüzünden okumak zor değildi. Çün- geceleri de gözlerine uyku girmemekte 

Hı• ka" y • K K kü a1çak dönmenin dolabdan çıkardığı bulunmuştu. Biçare adam mütemadi. e • bu kağıdlar elçinin benzini bir anda, yen göz yaşlan içinde ibadetle meşgul 
çarşaf gibi, bembeyaz bir hale koy- oluvor ve saat besaat çağınlacağımız 

(Başta rafı 12 nci sayfada) 
- Hayrola Durmuş? 
Çavuşun scsı gamıı ve mütereddiddı: 
- Yine hayJr diyelim ağa ... Mtlnase -

bctsiz vakitte geldik emme iş mühim. 
Deveci Mehmedı bızimk\ler dün Narlıge
bizde sıkıştırmışlar. Eşek:erln eşeği kfıra. 
ta, yol bulup yarah yaralı sıvışmış ... Kı
zıl belan dan ·bu yana aştığım görmüşler. 
Her tarafı taradık yo;t. Aklımıza sen gel. 
din. Kalbin '!:ı\.iyüktür. Dü~..indük ki bel -
kim sana sığm'mışt.ı. .. Yaralıdır çar<.!s•z • 
bitkindir, diye acımı~ dl kanadının altın:ı 
almışsındır ... Ha buki sen devlete sadı'k, 
millete yararlı bir ... 

Çavuş uzun uzur:. anlatırken Bekir, bel 
kemiğ~den beynin~ bir cehennem ateşi 
dol3.§arak 1üşünüyordu. Mehmed efe o -
nun namusuna güvenerek canını emanet 
etmişti. Kapısınoar. dışarıda gor.~2. jan • 
darmalarla berabe: o da ona kur~un atar
dı. Fakat cvjnde, harımır.ın içinde? Ha • 
yır ... Onu ihbar edemez, onu tPslim e -
demezdi. Devccıyi alabılm<>k için B•;kirın 
de işini bitirmek lazımd1. 

- Anladım ~avuş .. Iakin Deveci biz'.'11 
ciriınde gözükmedi. Belkım aşağıdaki br..1 
kanlığa ağıp gitmi.ştir. 

- Yok ağ3, aranmadık köşe !tıılmaflı. 
Son umudumuz burada idi. Demek yok 
ha? Tuuh, yazık ... Telefıyatımız (tele -
fat) da olduydu müsademede ... 

Ağanın sesi pürüzlenc~· 
- Çavuş, benim İsrneyl nerelerde? .Mü 

sademede o rla bulunrlu mu yoksa? 

- Bulundu yrı. ağa, c yavrucak da çok 
çalıştı bu karatayı temizlemey·:? emme. 
lik ... 

- E? Yoksa yaralandı mı? 
Çavuşun sesi daha ağdalandı: 

- İlkin yaralandıydı ağa emmelik ... 
Sonradan ... 

keceğini umuyordu. muştu. Ayni anda biçare adamın ayak anı bekliyordu. 
Evet, sevgilı oğlu yakında asker!ığir.i ta dikilmek için dizlerindeki kuvvet Kısa bir zaman geçince hain kahya 

bitirerek geLece~, ve... ve kudretl de yok ve kendisini duva. €fendimfae -~ilice- bir haber ulastı .. 
Kim derdi ki günün bırinde bir alçak ra dayanmıya mecbur etmişti. rarak kendisine bin duka altını gÖn. 

kurşunile... Sabık ve alçak kahyaya gelince: Do- derildiği takdirde, elde ettiği vesika .. 
Kurşun, kafasmd.ı yen~ bit· bölme aç- iabdan çıkardığı kağıdlara şöyle bir lar arasından bazılarını elçiye iade e· 

tı: katil, o alçak cani, birici~ yavrusu · göz gezdirince geniş bir nefes almış ve deceğini bildirmişti. 
nun katili, bu .. ado. kendt.evinde ve a • taharri esnasında geçirdiği korku ve Bunun üzerine zavallı efendimiz, bi. 
vuçlarının lçindeydi. Onu alma~a gelen helccandan bir anda eser kalınamış ne baliğ olmamakla beraber, gene bir 
jandarmalar karşısınch duruyordu. Bir - ve·. çok yüzleri bulan altınları göndermiş 
an fırlamak, amhan:! üstilr.e fırlatr.ak is. B 1 d b k b. · t · b 1 h h f 

A • • - un ar an aş a ır şey ıs cmı- ve u suret e ain eri in eline, aley. 
tedi. Lakın ° sayısı'Z ~ıs ~asırgalarıbara - yorum. himize bir ihanet silahı daha kullan • 
sında hesablavamad1°41 bır kuvvet, ır a- n· t1 h k t .. .. • . . ıyc meserre e ay ırmış ı. mak flrsatmı vermişti. Çünkü bu mel 
gırlık omuzlarından bastırdı. Ya verdığı .. . . 

•• ? y e f amus? 0 virmi s<.'nede Buyuk askeri bır zafer kaımnmış ku. un herif parayı alır almaz doğru Si. 
soz · a ş r~ n · • J d d ·1 b' · nan Paşa a ko b 
b

.. .. tt·· .. ·· · . 1• ddan 1 60 enodı"T man an e ası e ve sonsuz ır sevınç y şmuş ve u paranın se. 
uyu ugu .)tr ev a evve ' s ~ . . . . . f th d ld dil k b beslediği ve herkese iman ettirdiği bir şe. ve neşe ıçınde elAçılık kalemm~:.n dışarı are an.e e e ~ e. en evr? tan azı· 
f
. b" . d h"b f d" . d" flrlayan sabık kahya, elde ettıgı bu mu lannın ıade edılmış veya ımha olun. re r.n, ır vıc anın sa ı '. e en ısıy ı. . . . 

Kendisine sığınmış, c:ını onun n:ımusun:ı vaffakıyetten dolayı memurlara karşı muş bulunmasının temını maksadıle 
emanet edilın!ş bir konuğa nasıl ihanete- övünüyor. bu zaferinin ölçüsüz değer. gönderilmiş rüşvet olnuğunu söylemiş 
der? Onu kendi elile n:ısıı ölüme yollar. de olduğunu söylüyordu. ve cfakat kendisinin yeni dinine ve 
dı. Önüne bir müstahkem mevki heyb'! • Bu esnada birçoğumuz orada hazır yeni imparatoruna çok sadık ve namus. 
tile çöktüğü ambarın kapısını açmak bulunmakla beraber, olup bitenin ha- lu bir adam olması dolayısile -ne kıy. 
-kendisile b~raber- Narlıgebız-ic can kiki mahivetini bilmiyor, herifin tefa- mette olursa olsun- kendisine verileceJC 
vereni ve bir daha ve ebedıyen öldürmek hur ctme;inin sebebini ve son dakika· her hangi bir hediye mukabilinde 
demekti. da da bütün varlığında birdenbire te • vazifesini yapmaktan şaşmıyacağını> 

Boşalıvcrmiş gibi duran iri vücudünü zahür eden sevincin neden ileri geldi- tefahurla beyan ve bulduğu mahrem 
yüklenerek ayağa kaldırdı ve yüksek ses- ğini anlıyamıyorduk. Eğer bu araştır- dosyayı Ölduğu gibi Paşaya vermişti. 
le adeta haykırdı: manın gayesini bilmiş ve ele geçen ev- (ı'ir"~'l:sı ca"') 

- Allah millete zaval vermesin! Ila • rakın önemini anlamış olsaydık -sayıca ............................ ·-··························-··· 
yır. çavuş, hayır, Çamköylü DevC'ci Mc>h- memurlardan üstün olduğumuz f ' 
med efe evime geımeöi, evimde yok .. için- zorla bu kağıdları o hainin elin- Bii doktorun gUnlUk 
Sabah olsun, arayacaksanız beraber çı • den alır ve onları ateşe atarak yok ede-
kanz .. isterseniz.. bilirdik. Fakat nidelim ki o esnada biz- notlarından 

- Öyleysen bıze müsaade ağam... za.t elçide_n ~e S:krete~.nden ba~k~ içi: I=============== 
Ağanın sec;i yine donukıaş~:: . mızden hıçb~r kımse murted herıfın e~ı Ag" ır ı~itmek 
_ Durmuş, oğlumun cmazesınl b:ına ne geçen kagıdların bu derece ehemmı. y 

yollayın. Ben si:ıe bir yiğit teslim ettım- yetli olduğunu ve ileride bizi birçok 
di, gelip onun yerine bir cesed alacağım. bel~larla kar.şılaştırabileceğin.i tahmin 

- Peki ağa. Allah cennett~ kavuştur - etmıyordu, 
sun, kalbine kuvvet versm .• ne d:yelim? Araştırma; vazifesini iyi ve tam yap. 
Ismarladık. mak faziletinden mahrum bulunan sek 

Gençlerde ve orta ya§lılarda. kulak -
ınrın ağır l§ltmesl hali görülünce derhal 

Dimdik durarak onların onların avlu.. reterin yüzünden, mürted kahyanın 
Bekir o karanhktn ta kalbim bulan gö- f~ k' tl ı· ] · l · fen dan çıkmasını bekıerker. düşünüyordu: muva .ıa ıye e ne ıce enınce e çı e -

'mütehassısa koşmak Io.zıtndır. Pek genç
lerde bu ek:ıserlyetJe burunun arkasında
ki zatd eUerln mevcudiyet.inden 1ler1 ge
llr. Bu fazla etler ki vejetasyon derler. 
Orta kulağın boğaz ııe 1ft1rak1n1 temin 
eden fallop borusunun methallne tazyik 
iera eder. Har1cl ha.va tazyiki lle dahill 
hava tazyiki arasında husule gelim tart
lar gışayı tabll çöktürür ve bu suretle 
kulak uğuldamalan, alır ifltmeler mey -
dana gellr. Şüphesiz bunlardan batta 
sebebk!rden de kulakta alırlık görülür. 
Bizzat tuıat llt1hablan, tuıat tirler! 
dahi bu hant satırııtıara aebeb olur. 
Asıl derin .satırlık iÇ tulatın taaayyü -
ratı eautyednden veyahud dlmatdaki 
meratısdetl bozukluklardan Uert gelir. 
Qocuklarda bOyle haftf aalırlıt menuu· 
bahs olunca derhal burunun ve burun 
arkasının muayene.si llzımdır. Küçült bir 
müdahale! cerrahiye lle veJetasyonlar 
kaldırılır. Hem satırlıt biter hem de 90-
culun normal nefT1lnem&81 temin edlllr. 
Az zamanda çocut ıntıtat eder. 

rünmez bir kurşunla yaralandı. Y-:.ircği a· · h 1 la .. ke eye Katili, silahla, sopa ile değil, fiske ile öl- ımız, emen çavuş ar muza r 
ve dimağı kızgın bir su içinde eriyordu. dürebilirdi. Fakat konuktu, teslım ol • girişmiş ve kendi kuzenini para san. 
Gözlerinde çakan şimşeğin aydınlığında m~ emanetti, yara:ıydı. cHele bir iyi • dıklarma ~nd~k Macar _şapkaları 
biricik İsmailini göğsünden yediği kur. leşsin, evimden çıksın. sonra dışarıda he- içinde birçok duka altını getırtmiş ve 
şunla devrilirken görür gibi oıdu. Dizle- sablaşınz:t dedi. bunları memurlar arasında tevzi eck -
rini tutamıya:-aic çömeldı, ambarın kapı - Bütün bunlar yarım dakika sürmemişti rek ele geçen bu kAğıdlar içinden bir 
sına yaslandı. Bunları belli etmemek için ki efenin odasından bir silah sesile bera • kaçının kendisine gıeri veri~mesl için 
insan vücudtinün dayanamıyacağı kadar ber, boğuk bir inilti duyuldu. Bekir bir yalvannıya başlamıştı. Belki bunu pa· 
müthiş bir gayrı?t saried;yordu. feryad halinde: ra hatırı için temin et~k mümkün ola 

Duraksız aralıksı!, bır iztırab yrığmu. _Çavuş, çavuş! diye bağırdı, gelin bu- bilecekti. Nitekim, taham memurları-
runun sağna~Pe dü~ ıle!l kafasında bir raya! Çabuk, ~abuk! Kız1ar, §avk (ışık) nın başları olan çavuş; elçinin istediği 
genç delikan~ının hayat faciası zonklu - getirin! kAğıdları almak için teşebbüste bulun. 
yordu. Bin bir adakla edinilip bin bir ih. Hep koşuştular. Kezbanın elindeki meş muş ise de habts kahya, kendi saadet 
tiınamla büyütülen bir tek yavrusu ... ale her tarafı aydınlatmış, ağanın tasav • ve felaketinin bu kağıdlann varlığına 
En büyük lmidi.. En büyük serveti •• gü- vur edilmez perişanlığını saklayan karan- .istinad !etmekte olduğunu söylıiyerek 
cü kuvveti •• sevinci saadeti... Ömrünün hğı ortadan kaldırmıştı. Devrilen gövdesi bir tek satınnm bile yok edilmesine 
biricik çiçeği... Yirmi senedir onun hıçkırıklarla sarsılıyor, gözleri kapalı. yU razı olamıyacağını kat'iyetle beyan et. 
için çalışmış, altmış yılcianberi her ıeyi zü sakin, artık rahat rahat ağlıyordu. mişti. Böyl~ lelçinin dağıttığıı para. 
ona hazırlamıştı. Yaklaşan jandarmaya, büyük namus • lar da boşa gitm~. 

Düşüncele.:- beynınd~ obüs gibi patlı - kArlığını .anlamamaları ihtimalinden sı • lır -·············· .. ·······-.. ··· .. -·····················-· 
yordu. Derisi dağianıp sinirleri gerilir • kılarak, başını yerden kaldırmadan: Taharri memur1an gittikten sonra Son Posta Matbaua 
ken bir yokluk alemınc doğru eriyip ak- - Çavuş, ded!, herifin leşini kaldırt •• e1çi efendimiz, acı acı ağlamıya başla. 
makta idi. Gözlerınin feri, büsbütiln yukarıdan •• Htkmeti kendi yerine getirdi. mış, gözyaşları ~çinde vazife naş1nas Neıriyat Müdürü: Stlim Ragıp EfMI 
söndü. Zifiri gecenin içinde bir saniye yukarıdan •• HükmUnü kendi yerine ge- sekreteri tekdir ve tevbih ederek ce. ~ .. Tllfta'I' .,._.,_ S. Ragıp EMIÇ 
kendini kaybetse kabus sandıklarını sil • tirdi. nahı hakka ve İmparator hazretlerine DAJ:Ur~ A. Bknm VŞA.KLIGlJ; 
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cSonPMU•nmtefrikatn:23 .. 
1 

·sw··~~ ı oursavı lftl unn idare eden e ftiva ı 
l~ Po&kmsoz -ısmallln maceralan 

1 Son Posta 1 SPOR 
At yarışlarının 5 inci 

haftası bugün! Ya7.an: Ziya Şakir 

Dolap içinde öldürülen kadın Bundan başka Taksimde Tekirdağlı ile Bulgar pehli
vanı, Manisalı ile Yugoslavyalı karşılaşıyorlar 

zaman antadım. 
Bu adamın Bursaya gelmesinden tak 

riben on beş gün kadar evvel, (Eski
şehir) tiren:nde mühim bir !irkat hA. 
<lisesi· vuk"lla gelmişti. Trenin, btrlnci 
sınıf kompartimanlarında cereyan eden 
bu vak'a, iki safha gösteriyordu. Birin
clSi, harb zenginlerinden birinin, mü
hlın bir pm-ası çalınmıştL İkincisi de, 
-aklımda kaldığına göre- Diyanbakır 
mel:> 'usların dan birinin bavulu açılmış .. 
i!:lndeki para He bir takım evrak rupnl
mı.,tı. 

Bizim misafir efendinin bavulların-

tı
a, bir hayli para bulunuyordu. ~ın. 
an evrak da, bunların arasında görü
ilyordu. 

·m Ba zat, tlmdt. <Son Postal sueteıl1ntn 
"Cfnegöl) muhablrldlr. 

Atletizm puvan dereceleri 78Z 
1 - Şa.rt lllılka.lı - Otlçle=ş'tlrm~ • Be - ........ ·-···-·· .. -•••••••••••· .. -····-···-··· ...... 

4 - Bir vahşi hayvaa - Nefer - orta 8 o p o s ta Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi At-
e - İsmini bir dene ft!'Cl çiçek - Aded- D letizm Ajanlığından: İstanbul atlet•zm 

Antrenmanlara başlamyor 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölgui Fut

bol Ajanlığından: 
ler. l:ıı:::ı=-=ı===ıııı:::ıı::======-=~===---t birincil.Otlerine iştrrak etmi.J teşekkülle. 

Yevmi. sı1aaı. Ha-~~~ve Hal.it eazeıe.sı. rin kazanmış oldukları puvanlar ııraslle 6 - Aptal - Söyıemı 

T - Bir tane - İ.t!kambflde birli - Büttin Ytrebatan. Çatalçefllle sokak, 21 
a - Beygir - Ördeltn tft• 11 ekıUc - Bo- t ~ T A N B U L 

nunda .ı.. olsa aaosm. 1----G-a-ze::...t-em-iz_d_e-... -~ .... -,.-a-zı_v_e-t 
9 - Vadetmek. ~· 

ı - Kalorifer 
:ı - Amlran• - Aı. 

S - Libas - Name 

t - Orak - Kazak 
G - Raa - Alaz 
• - İn - Ka;rıra.n 
T - Fenalık - Ne 

8-E-Azar-K 
9 - Ramazan - R& 
ıo - Tek - ~kea 

·----············ .... ·····-·--··············· ..... . 
EBI! TiYATROSU 

Nuretttn Oençdur 
Te arkadaşları 

Burln fiindiiz Oaküdar 
!nıirala be ltçe.iDdo 

ANALARIN GONAHI 
Aquıı Yenitelılr Cüıa!ııulyet balıçraizada 

SON SAAT 
Miçe p •• ""J'Oh .. 

re1imlerliı bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddtr. 

ABONE 

TÜRKfYıl 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

FıATLARI 

1 G 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ---

1400 750 400 160 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 300 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deli§tirmek 2!S ıwru,tur. 

-···.,.__ 
Gelen evrak wm verilm•~ 
llanlcaJan me"s'aliyet alınma~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAv~l llzımdır. ,--·--····· .. ··· .. ······· .. ··· ......... , . 
1 

Poıta ku.tıuıı : 'l•l atanbul i 
Telgraf : Son P<>ita 

i Telefcm : 20203 İ 
~ ............................................... -

ilan olunur. 
1 inci Fenerbahçe 81 a.rt.yı 

2 incİ Galatuaray 55 > 
3 üncü Befikta4 ~ • 
4 üncü T. Y. Y. K. \1 • 

1 - İzmir P'uu müsabaka'arınıı hanr .. 

hk olmak üzere yapılacak antrenmanla· 

ra 21 Ağustos Pazarteat günü saat 1'? de 

Tablm stadın.da başlanacaktır. 

2 - İ!rlmleri aşağıd'a yuılı idmancıla • 

5 hıcl Subay 7 > rın spor levımmlarile birlikte muayyen 
6 mcı Demlrspor 3 > gün ve saatte stadda haıır bulunmalan 
7 inci B~içf. L111eai 3 > lüzumu rica olunur. 
8 inci Kuleli 2 > 
9 uncu Dotanspor 2 , 

10 uncu Galatasaray ltaesi 1 • 

BugUnkU serbest güreşler 
Üç hafta evvel fasıla veriL'l!ll olan 

serbest güreş müsabak.alan bugün Tak
sim stadmd.ı yeniden baglamıf buluna -
caktır. 

GO.neşten: Cihad Rasih. 
Beşf.ktaştan: Mehmed Ali, Hüm5, Ş... 

ref, Hüseyin. 

.Fenerbahçeden: Fikret, Basri, Melih. 

Oalntasaraydan: Faruk, ~fak, Budu .. 

ri. 

Senel.erdenberi cMehmed Arif> adıle Vefadan: Hakkı, LOtfi. 

güreşler yapan ve kendiatni Türk pehli.. K r . d d t d"ld"k 
va.nı olarak göstcre.-ı Bulgar Todor Ban- iŞ 0 ımplJI iRi IY8 8 1 1 
ikaf. btıgün baphllvanımı:s Tekirdağlı 1940 senesi kıfında Almanyanın Gar • 

Hüseyin ile karplqacaktır. ~ Parten Kirşinde yapılacak kay• 
Ayrıca Yugodavyah Dimitri Skoviç te .. 

Manitaiı Halil ile gO.repcekitr. Bu ,O. _ sporlan ıçın hanrlıklu bqlamıftır. Al-
r~rden evvel MtılAylm ile Sındırgılı manya k.ayai: f e.derasyona kıf olimptyad
Şerif çarpıfaoa.klardır. Giireflera sut Jıanna iştirak etmek üzere 20 Ttirk ka • 
1!5,30 da ba§lanacaktlr. yakçısı davet etmiştir. 
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Şeker Hastalığı olanlar la fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere:· 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz lllZ 1 L ·11 Müstahzarları 

piyasaya çıktl. 

Blltiln tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büytlk bakkallyelerden: 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk G'üten Gevreği ( Biseottes) - Kanzuk Glüten 
Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten m··stahzarları, fennin sn son terakkilerine ve tababetin emir~erine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

Z GL .. T MÜSTAHZARLARI 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

Vücudil besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi depo: lNG}L/Z KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu, /11tanbul 

IZMIR Acentemiz Türk Ecza deposudur 

-------------------------------------İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Muhıunrnen % 7,rs 

Cinsi Miktan bedel teminatı Eksiltmenin 
Lira Krş. Lira Krş. Şekli Saati 

Ben}oin esa 161 ıoo Kg. sif Pazarlık 14 

Aleminyum kağıdı 26:>0 Kg. sif 4476. 14 385. 71 Açık eksiltme 16 

I - Şart.name ve r..ümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazılı iki 
kalem malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

lI - Muhammen bedelleri muvakkat teminatı eksiltme ıekil ve saatleri hi
zalarında yazılıdır. 

lli - Eksiltme 31/8/939 günü Kaba taşta Levazım ve MUbayaıat ŞUbesin
deki Alım K<>misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler ve aleminyum kağıdı nümunesi her ıün sözü geçen şuba
den parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme iç.in tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralarne birlikte mezkur lwmiı:vona gelmeleri ilim olunur. ..610h 

I - Çoğul tuzlasında dört teraküm havuzu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

I1 - Eksiltme ve ihale l/IX/939 tarihinde saat 16 da Ankara.da Bankalar 
caddesinde kain İnhisarlar idaresi bina51nda ve başmüdür odasınd~ toplanacak 
komisyonda yapılacaktn·. 

III - Muhammen bedel (42789) lira 70 kuru§, muvakkat teminat (3209) lira 
23 kuruştur. 

IV - isteklilerin d!plomalı yüksek mühendis veya yüksek rnımar olmaları, ol
madıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
olarak iş baŞJnd:ı bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kağıdı 
ile ilk evvel t.emin etmeleri ve en az otuz 'bin liralık in~at işlerini muvaffa
kiyetle yapmış olduklarına dair v'sika ibraz etmeleri lAumdır. 

V - Yukarıdıı yazılı vesaik asıllarile birer suretlerinı ihale gününden sekiz 
g{in evveline kadar başmüdürlüğümüze veyahud İstanbulda İnhisarlar umum 
lnüdürlüğü tuz fen şubesine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek suretile aynca 
fenni bir ehliyet vesikası almaları icab eder. 

VI - Bu işe aıd keşif, proje, fenni ve idari şartnameleri İstanbulda Kabataş
ta İnl).isarlar Umum Müdürlüğü Levazım Mildürlilğünde ve Ankarada İnhisarlar 
başmüdürlüğü Tuz fen şubesinde bulunmakta ve istekH!ere 214 kuruı bedel mu
kabilinde verilmektedir. 

\TII - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde tanzim edecekleri 
kapalı zarf tekJif mektublarını teminat mektub veya makbuzu ile referans ve 
diğer vesikalarını en geç bellı gün ve saatten bir saat evveline kadar komi.s -
Yon başkanlığına vel'mclcTi, postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6384) 

Eti Bank'Tan 
Etibank Mu:-gul bakır işletmesinde çalışmak üzere iyi ıngilizc• bilen 

a !nşaat mühendisi. 

l Büro memuru. 

3 Te-rciiman. 

alınacaktır. 1'ercüm2nlar İngiliz mühendislerine yarJım edeceklermden teknıkle 
alAkası olaniar tercih ed!!ecektır. 

Talıö olanların istedik.len ücreti ta.;rih ederek Bankamıza müracaat etme!eri. 

c3917> c6444> 

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

İkinci hariciye kliniğine 4350 lira 
bir aded epidiaskop 

'l'edavi kliniğine bir a

ded Bazol metobolima alfıtı 
600 > 

Canı ve sair laboratuvar 1466 , 
levazınu 
8 •~d buz dolabı 2528 • 

Teminatı 

327 Li. 

45 > 

110 > 

190 • 

İhale günü 

24/8/939 saat 15 

• 15,3 

28/8/939 > 15 

> > • 15,5 
'Yuknnda ''ıtzılı 4 iş ayn ayn Üniversite Rektörlüğünde aı-ık eksııtm k 

1lu1Jn t İ kli h . :.- eye o-
uş ur. ste leri~ i al-e günü Ticaret Odası kAğıdlarile gelmel~ri liste ve 

~nameleri Pazartesı, Perşembe günleri Rektörlükte .rörü.lür. (6009) 

fru,... -----,...,,... --
~ 

Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUCU l 
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 

T .A.q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 11,70 m. 9485 K~. 20 Kw. 

PAZAR Z0/8/39 

Devlet demiryollırı va lima11lar1 işletmasi Umum idarasi il1:ılar ı 
Muhammen bedeli 2656 lira olan bir aded 300 kiloluk (asgari çekeri 10 gram)'. 

bir aded 1000 kiloluk (asgari çekeri 100 gram) hassas baskül tarih, rakam ve 
sıklet yazar tertibatlı olmak şartile 4/9/939 Pazartesi günü saat (15,30) on 'l>e§ 

buçukta Haydarpa§Sda gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı znd 
usulü ile sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 199 lira 2.0 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tı 
yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni . gün saat {14,30) on 
dört buçuğa kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6'l81) 

12.30: Program. 12;SS: Ttlrk mtızıtı: Oku-

yan: Musta.fa ça~ıar. Çalanlar: Ruşen Kam. 1 btanbul Beledı·yesı· lla"'nları 1 
Reşat Erer, Vecihe Daryal. 1 - Ferahnlk • 
peşreTl. 2 - Mele~et - Ferahnllı: şarkı: ._ ___________________________ _. 

<Titrer yüre~lm ol gfill ter bezme gelirlı:en.l Cihangir yangın yerinde 5/7 inci adada 1/205 harıta numaralı yüuüz ve 19,75 
,. - ın. SeHm _ Eviç şarkı: (Blr aebeble metre murabbaı bele'.iiyc malı arsanın s8tılmnsı açık arttırmay:ı konulmuştur. 
gücenm~\n.) 4 - İsak Varan - Eviç şarkı: İhale 31/8/939 Perşembe günü sant 14 de Daiıni Encümende yapılacaktır. Mu

hammen bedeli 118 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 8 lira 89 kuruştur. Şartname 
Zabıt ve Muamela! Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ilk temınat, 
makbuz veya mektub!arı ile ihale günü muayyen saatte daımi encümende bu • 
lunmaları. (6335) 

(Kalblmde açılmış.) 5 - Halk tilrküsft: (Ko
yun beni yükseklere ) 6 - Halk türk\Uiü: 
(Çıkayım gideyim urum ellerine.) ıs: Mem
leket saat ft.ynn. ajans ve meteoroloji ha -
berlerl. 13.15: Müzik (Küçük Orkestra - Şef: 
Neclb Al)kın.) 1 - Gounod Ave Marla. 2 - ------------------------------

Gnnglberger - Kilçnt topıantı mevtı - tn - Satıhk Çam Tomrug~ U 
termezzo.) S - Paul Llnclı:e - İtalyan sere -

nadı. 4 - İtalo Azz<>ni - Melodi. 6 - Jl're - Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi Revir 
ıre - Ay _ Ay - Ay. 6 - Blzet - Arleztyen .sü- ,.. 
ıt. No. 1. al Prelude. bl Menuetto. c) Adagl- Amirliğinden , 
etto. d) Carillon. 7 - R. Benatzty - Ortnztng 
ve bir daha - vals. 8 - J. Btraus,., - vtyana 

ormsnlarının efanesl - va.1'. 14..15 - H.30: 
Müztk (Dans mftzlti - Pl.) 18.30: Program. 
18.35: Müzik <Dans mti:z1ğl - Pl.) 19.M: Ço
cuk saati. 19.35: Tilrk milzlğl: (Faml heye -
ti.) 20.10: Neşell plAklar - R. 20.15: Mftzlk 
(Valsler.) 20.30: Memleket saat ~yan, ajana 
ve meteoroloji haberleri. 20.~: Tilrt milzt-
ğl: Okuyanlar: Radife Neyd1lı:, Badl Hoşses. 
Çalımlar: Reşat Erer, Reflk Fersan, Kemal 
Nlyarl Seyhun, Zilhtft Bardat~lu. ı - Ut
şak ~evi. 2 - Rakım - Uşşak ıarkı: <Ba
na hiç yatışmıyor.) 3 - U'Hat Mllstezat 
(Hasretle bu şep.) 4 - Şemsettın Ziya - Uş
şak şarkı: (Ol !JUhU sefapel'\'erl gördtlm.) 
5 - Leml - Uşşak şarkı: CNeler çektim ne-

ler.) 8 - Lemi - Uşşak şarkı: (Siyah ebru -
Ierln.l 7 - Kemençe tak:stml. 8 - Blmen 
Şen - BegA.h şarkı: (Sun da içsin yar eıtn
den.) 9 - saıa.ııattin Pınar - Hüzzam tar· 
kı: <İnleyen udum mu?) 10 - Halk türküsil: 
(Seherde a~ayan bülblll.) 21.30: Mftzlk 
(Cazband - Pl.) ''.U5 - 23: Son ajans ha -
berlert ve yarıntı program. . ....................... ··--····-... ·····-----··----· 

ilan Tarifemiz 
Tek a11tun nntımı ·························· 

•ahile 400 kımıı 
•ahile 250 » 
•ahile 200 • 

Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahilela 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilin yaptırac~t. 
lar ayı'lca tenzilAtlı tarifeınizden 
tstilade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek aayfa ilanlar fçln ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilinlarına 

aid işler için fU adrese ınüracaat 
edilmelidir: 

lllaeılık KoDekttt 61rbu 
&abra.mamade llaa 

.lnbn eaddelıl 

ı - Dursunbey devlet orman iıletmesi istasyon deposunda istüde mevcud 
(605) aded muadili (401.' metre nükab (800) desimetre mikab çam tomruğu 
açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Toınnıkların ayrıca baş kesme paylan mevcud ve itabuk.ları soyulmuş o
lup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satı~ ıartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman çe .. 

virge müdiirlültlennde ve Dursunbey revir funirliğinde görülebilir. Tomrukların 
beher metre mikabının muhammen bedeli (13) lira (10) kuruştur. 

4 - İsteklilerin 5~ •ı,5 muvakkat pey akçesile 21/8/939 Pazartes~ günü saat 15 
de Dursunbey revır lmrlliğine müracaatları ilan olunur. (6035) 

Nafıa Vekaletinden: 
3611 numaralı kanunun muvakkat 1 inci maddesi mucibinr.e mülga cNafh 

Fen Mektebi> mezunu ol'up halen bilfunum devlet deva!ri, belediyeler veya 
bunlara bağlı müessselerde maaş veya ücretle müstahdem bulunanlarla serbest 
çalışanlara dahi 12/12/936 tarihinde c40> y~ını ikmal etmemiş olmak ve mühcn. 
dislik tahsiline kabiliyetli görülmek ıartile Teknik Okulunda açılmış olan mn. 
hendislik kurslarına dıevam hakkı bahşolduğuna nazaran aliikadarların bu hak • 
tan istifade edebilmelerı için gene mezkQr maddenin sarahati veçhile 31/121939 
tarihine kadar Nafia Veklletine yazı ile müracaat etmeleri, aksi takdirde kur. 
ıa devam haklarının zail olacağı ilan olunur. c2503> c!554> 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okul\\ Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor . 

1 - Yatılı ve p~r~sı~ olan Kırıkkale askeri san'at lisesindek: gedikli usta 
hazırlama okulu bırıncı sınıfına aşağıdaki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 
bqlanmıştır. • 

2 - Kayıd kabul şartları: 
a. Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b> Vücudünün teşekkülatı düzgün. ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
C> kendisi ve ai!esi kusursuz bir ahlfık ve seciye sahibi olmak. 
d> terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
e> 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol

mak. 
f> Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösteren şehadetname veya tasdikname

yi haiz bulunmak. 
g, Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkarılmış olmamak 
h> köy veya nabiyeli olmak ve nJfus hüviyet cüzdanındıı doğduğu kÔy veya 

nahiye yazılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmıyan ve orta okulu bu _ 
lunmıyan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunların tahsil için kaza 
ve şehirlere geımiş olmak. • 

3 - Bu şartlan haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - Askerlik 111belerince kaydl kabul için müracaat Eylw sonwıa kadar kabol 
edilir. cJ86, c8864ı. 
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Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 

temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. •• 

Böbreklerin çalışmak kudretini arthrır. Kadın, erkek idrar ıorluklarını, eski ve yeni belsoğuk
luğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık ıık idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. 
Bol ıdrar temin eder. idrarda kumların ve mesanede taıların te"ekkülüne mani olur. Her 
eczanede bulunur. 

DİKKAT: HELMOBLÔ idrarınızı temizleyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vektlletlnln 14· 7-932 tarih ve 2· 27 numaralı ruhsatını baiz<.lir. 

Mektep, İngilizceyi en iyi öğreten bir müessesedir. Almanca veyıı Fransızca ihtiyarı olarak mütehassıs mual
limler tarahndan öğretilir. Millf terbiye ve kültüre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. KQtQp. 
haneleri mUkeın meldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve sporlar talebenin bedent tekemmülünü temin eder. Lise 

kıı;mı derslerine munzam olarttk ticaret dersleri gösterlllr 

MÜHENDiS KISMI: Amelt ve nazart usullerle Elektrik, Makine ve Narın mühendisi yetiitirir. 

K A y f T G Q N L E R f • Ya·z tatili zarfında Pazartesi ve Perşembe gDnleri seat Q,00 den 
• 12.00 ye kadar. 7 Eylülden sonra hergOn 

Fazla malümat için mektupla veya bizzat müracaat edilebilir • 
.......... ______ lmll ______ =-:llnmlllml ......... _. .... __________ ~ 

l<uruluf tarihi 1 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajana adedi: 26J 

Zirai ve tıcart t.11r nevi banka muamelehrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kwnbarah Ye ihbarsız tasarruf huablannda en u 
SO liras1 bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qaiıd.aki plana 
aöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 " 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,00() " 
120 " 40 " 4,800 ,, 
160 " 20 " 3,200 " 

DiKKAT: Hesablarındakl paralar bir sene içinde SO liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çLlctığı takdirde "" 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyl61. l Birincikinun, 1 Mart ve 1 Huinıa 
tarihlerinde çekilecekth. 

Dr. IHSAN 8AMI ~-~ 

BAKTERİYOLOJi 
LA BO RATU ARI 

Umumi kan tahlilitı, freoırl oolrtaı 

naı:arındaıı VI •Hermao ve Kaba teamül• 
leri, kan küreyvatı sayılmuı, Tifo ve 
sıtma hHtalıklan tethi•i, idrar, balıam, 

cerahat, lı:az:urat ve su tahlilltı, ültra 
milcroılcopi, buımi qılu iltihıan. Kanda 
üre, telı;or, Klorür, Kollesterin miktarları• 
nın tayini. 

Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 

• 

Ağustos 20 

Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYO iN 
diş macwıunu tavsiye ediyorlar ? ÇünkU: 

Ol 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 
çürümesine mani olur. 

Ağız kokularını 
defeder 

Sabah, Öğle, ve Akıam her yemekten 
sonra günde nç defa dişlerinizi 

fırçala yınız. 

I 
Muhtelif sergilerden f 1 
18 diploma, 24 altın i 

madalya ! 
kazanmıştır. ' 

• ..... .._ '\, • ' • • -~l .... _, ... •• • 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
PAZAR GÜNLERİ MÜSTESNA OLMAK ÜZERE SEYRÜSEFm 

TAR FESi 
İstnnbuldan hareket 7,55 (OEZ) Berline hareket 7,00 (MEZ) 
Soryaya muvasalat 10.45 Wien • 9,20 
Belgraua • 11,40 (MEZ) Budapeşte • 10,20 
Budapeşteye • 13,35 Beograd :ıı 12, 10 
Vlynnaya • 14,45 Sofia ,, 15,05 (OEZ) 
Berlin • 17,10 Istanbula muvasalat 17,45 

Gidiş - DönUş bilet Ucreti aym zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüş bileti ücretinden ° /0 20 tenzilAt yapılır. 

Bu Hava h3ttının, A •nsterdam, Atina, Brnksel, Bnkreş, Kopenhag, Lon· 
dra, MiHlno, Malmö, Pttris Roma, Venedik, ZUrih gibi bUyUk Avrupa şe
hirleri ile de. irtibatı olup aynı gUnde hu şehirlere varılır. 

izahat ve .malO.ınat almak Ozere kayıt ve mu·un3lesi \çin, Tayyare blletı 
Umumt salış acentesi eHans Waıter Feustel, lstunbul • Galata Rıhtım cad
desi No. 45• adresine müracaat olunmalıdır. 

(Telefon : 41178, 'l'elgrar • Hnnsarıug) , ____________________________ , 
Türkiye l 

Kızılay Cemiyetinden: 
Kavak, Tuzla, Sirkeoi ve Marmara Eroğllsi göçmen aşhaneleri 

için mahallerinde teslim edilmek Uzere 

Ekmek, et ve odun ihtiyacı 
Pazarlıkla ihale edileceğinden alakadarların 21·8- 939 tarihine mOsaır 
pazartesi gnnn saat 11 de Yenipostane civarında Kızılay hanında Kızılay 
lstanbul D •posu DirflktörlQğtlne mnracaaUarı JUzumu ilAıı olunur. 

ANKARAOA 

KiTABEVi 
KA~ıtcılık ve her dılde kııap, mecmua, gazete 

aıparışlerı kabul eder lsıanbul gazete •• 
mecmualatı A n k a r a umum ı b ı y 11 dır. 

Biitün kitab 

Gazete, mecmua, 

Defter, kağıd, 

ve her nevi 

Kırtasiye levazımını 

"AKBA,, dan 
tedarik ediniz 

SATILIK DiŞÇi ALATI 
Tekirdnğında dl§Çl muayenehanesi a

lat ve edevatı sahibinin vefatı dolayısl

le de\T<?n satılık veyahud münaslb bir 
ücretle icara verilecektir. Müracaat Te
kirdağında dl§ doktoru Nadir Toptop 

ailesi Mansure Toptop 

r 
Lonura ve Parisin en meşhur 

fabrikalanndan gelen 
BAYANLAR 

için son moda ve yOksek fantezi 
MUŞAMBALAR ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağazalann
da teşhir edilmek ve gayet mOsaJd 
şerait ve ucuz füıtlarla satılmakta
dır. Çeşitler tUkenmeden evvel fh· 
tiyucınızı şimdiden temin ediniz. .. ~ 

Tokad A !iye Hukuk Riikimllğindetı: 
ı - Tokadın Yaşmeydnn mahallesinden 

Ömer oğlu Mustafa İspirlinin Muslahattın 
mahallesinden Çemrck oğullarından Yusuf 
oğlu Hacı İbrahim aleyhinde Tokad Asliye 
Hukuk Hfıklmliğlne açtığı davada Tokadın 
Delikknpı mevk.linde §ıırkıın ve cenuben yol 
şlmalen Asvns Asııdoryan vereselerl bağı gnr
ben Abdürreşid oğlu Abdullah tızı Fatma 
bağlarlle mııhdud evvelce tarla iken hAlen 
bağ altın mllke müddeialeyh Hacı İbrahim 
müdahale ettiğinden müdahalenin men'lnl 
ve tapuya tescillnl istemiş icra kılınan mu· 
hakemnt ve tahkikat netice.sinde keyflyeıtn 
bir kere de Hanen tebliğine ve muhakeme -
nln 23/Eylül/939 tarihine talikine karar ve· 
rilmlş olduğundan yukarıda hududlan yazı
lı gayrimenkul üzerinde hak iddia edenler 
varsa bir ny zarfında Tokad Asliye Hukuk 
Mahkeme.sine usulen müracaat ve itirazla -
rını bildirmeleri illi.nen tebliğ olunur. 

II - İşbu lliinın bir nüshası mahkeme cM· 
vanhanesine talik suretlle UAn edllmlft.lr. 


