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"Büyük 
devletler, 
durunuz!,, 

• 
lngiltere llman1a1a giden 

"Dünyayı felakete 
sürükliyecek bir 

harbe girişmeden 
önce bizi dinleyin!,, 

gemilerini geri döndiirdii 
Fransa da kısmı seferberlik yapıyor, Alman yadaki Fransız 
tebaalarına Alman topraklarını terke hazır ol~aları bildirildi 

Yedi küçük devlet 
namına radyoda Belçika 
Krah tarafından okunan 

beyanname 

70 Alman ıırMasının Leh hududuna uurüdüüü haber ueriliuor 
·························································-······ ... ··················· .... ································--

Oslo paktı devletleri 
konferans1nm neticesi 

Lehistan da Alman Molotof - Ribbentrop 
hududuna büyük mülakatı üç 
kuvvetler yığıyor saatten fazla sürdü 

A Alman - Sovyet paktını, İtalyanlarla Sovyetlerin 
Şarkı Almanya, 1!_ohe!"ga, Moravga ademi tecavuz paktı takib edecekmiş? 

ve A vusturga uzerınde tayyare 

ngilterenin 
SOll 

haZlrhkları 

uçuşları menedildi 
Lond.ra ia (Hususi) - Kabinenin dün.'kü toplantısında ka. 
ırarlqtırdığı tedbırler.irt ilk kısmının tatbikine bugün bat • 
lanmıştır. Bu cümleden olarak hava ve müdafaa teşkilltınm 
mekanizması yeniden süratle göx.den geçiril.mi§ ve tam kad· 
ro ile faaliyet haline konınu§tur. En kısa zamanda bütün 

memlebtU karanlıkta bıraıkarak tedbirleıin alınması için emir verıilmiftir. 
Bugünden itibm-en, bazı ihracat maddelerine ambargo konu'lınUJtur. Şimdilik 

ambargoya tAbi tutulan maddeler §Unlardır: Alominyom. balar, kurıun, çelik, 
kauquk, gli&erifn, ipek vesaire .•• 

Dil.,. tara/tan Almanyaya gitmek üzere hazırlanan biitün tüccar , .. 
Be~ Kralı Leopotd. milerine ıel•lmntlen vcugeçmelari emretlilmiıtıir. Bu arada Hambar· 

.. ıa mliteveccilaen ltarelıet etmlı olan b!r gemi Ja tel•w• geri gafuılmıt-
• Bruksel 23 (Hususi) - Oslo paktı dev- tu. Gemi sigorta licretleri siiratle ylik-.lmektetlir. 

letleri, bugün Brükselde akteddikleri Cebelütt&nlrta 8'!1ılrerlere mezuniyet kaldırılmış ve bütün ınüdafaa mev n rt 
konferans ne.tices~e u~uıni ~lliü ko • tamsmile kıtaat taraf~dan işgal edilmlı bir haldediır. Limanın şimal U:th:U 
rumak gayesıle dunya m.ılletlcrıne ve bu kapatılmıttır. Harb gemilerinin hem~ gelmesi bekleniliyor. 
nıilletleri idare eden ricale hitaben, mü§- İmparatorluk müdafaa komitesi de bugün toplanarak vaziyeti g·· den · 
teıek bir beyanname tanzinı etmiılerdir. m.iftiT. oz geçır • 

Belçika kralı Leopold tarafından oku- Paris 23 (Hususi) _ Başvekfl Daladye daimi ıntlll ·· d f 
nan bu beyanname, radyo vasıtasile dtin- F rınsamn komitesinin toplantısına riyaset etmiftk'. Topl&ntı:Uaı:k~ 
yanın her. taraf~na yayılmıştır. Beyennı. SOR dar nazırlardan b8fka başkumaından ve erklnıbarbiye :reU.. 
mcde denıyor .. ıkı: leri lftirak etmişlerdir. BaıvekAlet bu akfam fU ttblill 

cHalen Bruk.c;elde İsveç. Nor~, Ho. haztrhkf&rl t ic.+f • B lıni'l l i t d 1 ... o1tı hül..A--t 
ı . d D . ı.- Lüı.... b F. ,. rıep-e m w• r. c eyne ı e vaz ye o a,.-.. e a.wue ev-
an a, anımar!M:I, .l\o':)em urg, ınLan. 1 

dl.ya ,, Belç"k h .. k. t .. ill . vece almmlJ olan uRrl tedbirleri bir kısım ihtiyat efradını daha sillh altına e ı a u ume mume~ erı - . 
nı. ·c.-t; .. k"l t 1 1 k f almak suretile tama.rnlaınağa karar venrJ§tlr.> n ı')'~a 1 e op anmış o an on eranı - o·.. . ... 
ta, mezkur devlet reisleri namına şu milf ıger tara/tan Berllndelıi Franaız büyük elçilıgı Almanyadalti Fran-
terek beyanname tanziın cdllmiştir. nz tebaalarına Fran.aya tlönmelr iure laıaırlanmalarını biltlirmİflİI'. 

(Devamı 11 inci sayfada) Almanyanın Be.rlin 23 (Husust - Bütün şaııki Prusya vilAyeti ile şarki 
--------- Almanya Bohemya ve Moravya ıprotektoruı ve Avuaturya-

H ar b olursa son nın bir kısmı üzerinde bugünden itibaren Cumartesi akp.mı. 
hazırhkları na kadar tayyare uçu§Iarı mened!Jmi§tir. 

Romanya 70 fırka askerin Şarki Almanyaga Jotru 
hareket etmiş oldugu bildirilmektedir. Motörlü kıt'alar 

Ne yapac.ak ? da mahalli mürettebıerine gitmek üzere 1ıareket et-
Nevyork 23 (A.A.) - Association 

Pre~se Bü.kreşten gelen bir haberde de. 
niliyor ki: 

Polonya hükumeti, bir harb takdi • 
rinde, Romanyanın vaziyetinin ne ola
bileceğini Bükreş hükumetinden istim 
zaç etmiştir. . 

Romanya, verdiği cevabda, bu vazi
yetin kat'i bir bitaraflık olacağını bil • 
dirmi~tir. 

Milli Şef diin 
deniz köşkünde 
istirahat etti~ 

mişlerdir. (Devamı 11 inci sayfada) 

• 
lngiltere Almangaga 

kararını bildirdi 
Hitlerle lngiliz elçisinin yaptıkları mUIAkal 

yalnız 10 dakika surdu 
(Hususi) - Kabinenin taları ihtiva etmekte ve İngilterenin 

~b~aı~n;i!Pmilteakib, Berlindeki siyaseti hakkında hiçbir şüpheye ma • 
Mım Şef, ismet İnönp d!in de Flor ngmz. ~firi ,~evil Henderson'a, biz • hal bırakmamaktadır. 

Yada, deniz köşkünde istirahat buyuı'.f ' - za(~fıere tevdi edilmek üzere İngi • Mesajın birer sureti, Fransa ve Po • 
ll'ltı§lardır. "1• J]z iaiikumetinin bir mesajı gönderil • lonya hükumetlerine gönderilmiştir . 
. ~eisicümhur öğleye doğru '4; ;tniştir: "'"" Berlin 23 (A.A.) - İngilterenin Ber 

llsı Nevzad Tandoğanı kah i~, Bulmesaj, hükUmetin dünkü beyan • !in büyük elçisi Henderson Alınan hü-
kendisile bir müddet göıil Mir. . ~ naafesinde tasrih edilen başlıca nok • (Devama .ı 1 inci 1A7Jacla) 

( • v; 
... , 

Moskovadaki Japon Elçisi Ribbentropun istikbalinde 
bulunmadı, geceki ziyafete de gitmedi 

( Bu husustaki tafsilatı S uncu sayfada bulacaksmız ) 

Fon raoenın heuana11 
Almanlarla Sovyatlerl uyuşturan adam 

mutasavver pakt için ne diyor ? 
. Ge~ ~af.ta • t:ayyare ile Berline H yanın Ankara büyük .eıç.isi fon Papen, 

gıttlğı.ni bildırmış olduğumuz Alman- n (Devamı 11 mcı sayfada) 

Dün başlanan Satie davası çok 
meraklı safhalar arzediyor 

YtıS'Uf Ziya Ôni§ dünkü celsede izahat verirken 
(Yuaa • ncı sayfada Mahkeme ıütunwula) 

zan· 



2 Sayfa 

Her gün Resimli 

SON POSTA 

Makale: 

mı? 

- istediğinizden 4U1 oldu. TcsadÜ· 
fen te-rkos mu!luğu da patladı. Oda. 
da yarıya kadar su var/ 

Siyah perde 

~-----------------J 
Çinli dünyanın en 
Merd adamıdır 

I STER 1 NAN, i STER INANMAI 

' 

Sözün kısası 

Bu da bir alarm 

J 

C anavar düdükleri çalınmıft 

halk sığınaklara sığınmışlar •• 

Tayyareler gelınış, bombalar atılmış ve 
canavar düdükleri mefruz hücumun bit
tiğini ilAn etmişlerdi. 

1 Kapalıç~ıdan ç&tun, Mahmudpaşa. 
ya doğru yürüdüm. Sokağın kenarına, so
kağın ortasına konulmuş, yüzlerce iş • 
portanın başında bekliyen yUzlerce in • 
san. aynı zamanda, fakat her biri başka 
bir makamdan haykırıyorlardı: 

- Buyur bayım, aiası burada! 
- .Mağazadan elli kuruşa alına, on beşl 
- Beyoğlu malları bunlar! 
- Gümrük bereketine gel! 
- Yolcu bakmadan geçme! 

- Teyze istediğinin alam burada! 

Giyilıniyecek her ne kadar giyece:ıt, 
yenilmiyecek ne kadar yiyecek emtiası 

tasavvur etmek mümkünse , bunların' 
hepsini işportalarda bulmak mümkündü. 

- Haniya beğen beğt>ndiğini al! 

Tam bu esnada canavar düdüğünü an• 
dıran sıtma görmemiş bir ses yükseldi~ 

- Geliyor! 

•y;ortasını eline alan; bir han k::ıpı • 
smdan giriyor, bir yan sokağa dalıyor, 

gözden kayboulyorlardı. 
- Geliyor. 
Sokakta bir tek işportacı, ve bir telr 

işporta knlmamıştı. 

- Ne geliyor? 
Dedim, .havaya baktun. Tayyareye 

benzer bir şey görünmüyordu. 

Yokuşun altına üstüne baktım ve gör. 
düm. Bir polis sert adımlarla yürilye • 
rek ydkuştan aşağı iniyordu. Yol üze • 
rinde bir tek işportacı ve bir tek işporta 
görülmesi mümkün değildi. Çünkü hepsi 
sığınaklarda idiler. 

Polis gözden kaybolmuştu. İşportalar 
.gene sokak kenarlanna, sokak ortasJna 
yayıldılar. İşportacıla-r gene avaz avaz 
bnğırmıya başlamışlardı. 

Hücum zayıftı, alarm tam vaktfnde 
veriliyordu. Pasif müdafaaya t5.bi olan· 
lar vazifelerini çok iyi biliyorlardı. 

*** 1 1 ........................................................... ~ 
Çin Cumhuriyeti meb'uslarmdan 

bir Türk Bursada 

s. J,,. 

5 19 
ıo 22 

Otl• .. IJ • 
z. u 16 
E. 1 2(1 

Jkladı 1 Alcı•• f•t.. 

:a. o. TF-' . .J, o 
16 02 • 8 166 .10 !15 
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SON POSTA 

ıımanua He souueı ıusua arasındaBi 
muzaBereıer dün uece neticelendi 

Çorum köylerini sel 
bastı, 2 çocuk boğuldu, 

8 kayıb var 
• Dünyayı hayrete düşüren 

hadise: Alman -Sovyeı 
ademi tecavüz paktı 

Çorum 23 (A.A.) - Dün saat 18 de 
yağan şiddetli yağmurlardan husule 
gelen seller merkeze bağlı Ovasaray, 
Bovadağı ve Kayı köylerinde ehem -
miyetli hasarat yapmıştır. Ovasaray -
dan on yaşında bir çocuk ile Bovada • Ya7~,, · Selfm RAO'm F.m~ 
ğında da sekiz yaşında diğer bir çocuk 1938 · d b . Alın ı"le 

Geç vakit 
iki devlet 

Berlinden alıntın haberlere göre her seller içinde boğulmuştur. Kayı kö - senesın en en anya 
yünde altı kişi kaybolmuştur. Bu köy- ~~~et ı:usya arasında cereyan eden 
]erdeki zarar henüz tesbit edilmemiş • ek M m~zakedreler, 

1
gerehk Berlin, ge • 

tir A laca k ınd 11 .. r os ova an ge en aberlere na • bir ademi arasında 10 sene müddet'e 
tecavüz daktı imzalandı 

· aza.s a se er goçmen ev- zaran nih t . • 
lerini tamamen basmış, bu evler halkı se erk eye e b" ermkış d" ve yedı 

. ·ı h 1 . 1 kl d·ı n ı uzun ır re ı esasıına 
...................... -- l e ayvan ar emın yer ere na e ı . ı·sı·nad tmek • .. _ ...... _ __... ...... ·-···- ................ . 1 rd. A ,.. ı e uzere Alman va , .................................. - ...,_ mış e ır. lakadar ınemurlar vak'a • • 

Alman Hariciye Nazıri Ribbentrop 
imzalandığı haberini Moskovadan 

telefonla Hitlere bildirdi 

paktln 
gece 

I .. . E yerlerine gitmişlerdir. n~n Sovyet Rusyaya 200 milyonluk 
T urk - Fransız tıcaret : bır mamul eşya hesabı carisi açması 
anlaşması imzalandı A •k d d şekil ve suretinde mutabakat kararı • 

Paris 23 (A.A.) - Türk • Fransız mer 1 a ra yosun a n.a ibktırkand eylemiştir~ Bu .rn.üzakerele-

d t
. 

1 
b ak~am ticaret T k • nn u a ar uzun surmesının bir se • 

Bertin 24 (Huıuıi) - Dün refa- tayyare meydanında da .buıun.muy"r u. ıcaret t"~ aş~asıl u şt ~r Or Ç8 neşrıyat bebi, Sovyet Rusyanın iktisadi vaziye-
keftinde 32 kitilik bir müteha11'.ı Berlin 23 (A.A.)di~. İyı ~al~mat ;ıan nezare ın e ımza anmı ı • tini eskiye nisbetle daha ziyade kuv • 

ler heyeti olduğu halde Moıkovaya mehafilden öğrenil b~:kgorel . 1~ ~ ~ dşakm '···-·-···--·····--··-······-·-·-···-.. ······" Nevyork 23 'A.A.) - Anadolu ajan. vetJendirmeye muvaffak olmasından 
A • H • Moskovada Alman uyu e çı ıgın e ı b' muvasalat etmıf olan Alman arı- . k bulden sonra fon Ribbentrop ile • ·ıı 30 b• t sının hususi muhabiri bildiriyor: ve ınnetice daha elverişli şartlar el • 

ciye Nazırı Fon Ribbentrop bu gece =et jevlet adamları .-asında müıa _ tngı 8f8Y8 10 On Nevyork dünya sergisinde pavyonu. de :t~ek istemesinden, diğer sebebi 
yarııı telefonla Hitlerle uzun bir gö- kerel.lere devam olunmuştur. "" muz, bu Perşembe gününden başlıya- de ıkı ~evlet arasındaki siyasi müna • 
rütme yapmııtır. Müzakereler her i:k.i taraf için de mü. uzum satacagız rak her Perşembe günü, Türkiye saa - sebetıeı:n ~n ~erece gergin bulunma. 

Fon Rl
.bbentrop bu gor·· u""şme 11ra • saı"d · t · · b. tı"le saat 1 1 30 da, radyo üniversitesi sından ılen gelıyordu . Her iki taraf da 

ve merruıunıye vencı ır cereyan 1zmir 23 (H ") B ~ · · · · ·h t-ı · · ımda Alman devlet reisine Ruıya t kib t kted" ususı - ugı.ın. ı~cır ~ı • dive tanınmış olan Wixal istasyonun • nı aye u emır bır anlaşmaya varmayı 
a 1 e me ır. 

1 
yasasının açılması ikacarla§tığı ıçın mus • d · ·yatta bulunacaktır. fstasyo • arzu ettiklerinden dolayı uzun müza • 

ile 10 senelik bir ademi tecavüz mi- Paris 23 (Stefani) - Bütün gazete er . . d b .... k h an nesn k ı • .
1 

. • . tabsıl ve ihracatçılar arasın a uyu e- d i<1 1 gwu 25 4 metre ve ere erden, hatta birkaç defa kayde 
aa:kı imza edildiğinı bı dırmı§hr. Moskovanın bugünlerde Alınanyaya mü- yecan ve alaka vardı. nun a b~ • uzu._n u ' ' dilen inkıtalarda so ld v b'l. 

P k S l
. · h ·ı R"bbe · ·k d "'- · trol · ·· 11 790 kılosık1,dır. n nra yapı ıgı ı • 

a t ta ının uzun e 1 n hım mı tar ~ JJ,;"uzm, pe v:saıre go~- Ticaret Vekili saat 11 de borsaya ge • ' ~ .. - dirilen bugünkü itilafa varını }ardır. 
trop ve Molotof araaında 3 ıaat de- deırdiğine daır gelen b.aberlerı tebarüz lerek incir piyasasının arılışında bulun. 24 Agustos Perşen:_be_ gunu ve her Ticari müzakereler b ' ta fşt 

· ·· k d t · k~~ b 11 İt l K f :s son Persembe gunu ayni saat - ır ra an ce • 
va meden bır muza ere en ıonra e tırme ı,ç ve u ma ann ayaya a • ·· •-'--·1 tüccarlaTla temas et- nyın '" .. '· revan ederke t k 

00 
doğr d d ğ ı ·h muş, musl.dW!ı ve 'erde a nca Türkçe neşrıyat da yapı- ~ n, zaman zaman or aya 

kararlatmı§tıT. 8SY an u an ° ruya .yapı an 1 • miş ve bu mevzu etrafında.ki miınakaşa- 1 k' y çıkan siyasi anlaşamamazlıkların da 
imzalanan ademi tecavüz paktı l1acatı t~dığını ehemmıyetle kay- lannı dinlemiş, memleketin ihracat da • laca tır. gözden geçirilmiş olduğu, iki memle • 

Almanya-Ruıya arasında 1926 yılı detmektedırelr. • İngiliz . vasında rol oynıyan elemanların hassa - Ömer Sçyfeddinin kemik- ketin ayrıca bir ademi tecavüz paktı 
N:.S.nında aktedilmit olan bitaraf- Moskovadaki • heyetı siyetlerini takdir ctmi~tir. akdetmeye karar vermelerinden an • 

.. 'd ha l Londra 23 (Hususı) - Sovyetlerle as- . - . • • } K d k"" ı ı t · lık paktına muıtenı en zır an • k rl _ k el mak _ M k İncir piyasası üç nevı uzenne 8. 10 ve Jerı merasım e a ı oy ası ıyor. 1k defa Berlınden şuyu bu. 
mııtır. ed mbuzal er erı ya? kuz:re h os ? • ıı kuruştan açılmış. iki saat içinde 6500 kl d"ld• lan bu haber, ihtimalden çok uzak bir 

O O 1 d d 1 va a u unan ngllız as er. eyetıne O 'k 11. ı k mezarlığına na e ı l had" 1 bil WO O o h l k Akıdin yen.ı an aıma an o ayı b k d . 1.~ da "k• t çuval incır satılara ma6 aza ara sev e - se o a ecegı ıçın ayret e arışık 
b 

"k" ınensu ara ve enız er.ıuımn n ı ı za . . . . ,. Ö b" ·ı· ds ık d B"l"'h bir ihtilaf vukuu halinde unwı ı ı . . . dilmıştır. Dün büyük edıb ve hikayeci mer ır ı ıma ız ı uyan ırmıştı. ı a are 
akid devleti tatmin edecek tekilde 

1
1

1
1e Lobır Fransızhaheyetı edazası yandn. ta~tt Vekil müstahsillerle gö!"'Üşürken ken- Seyfettinin ikinci kere gömiilüşü mera. Moskova tarafından da teyid edilince 
e ndTaya reket ecekler ır. Dığer . ınevcud itimad 1 k ·ı ld On halledileceğini de kabul etmi!lerdir. he et azaları imdilik Moskovada kal _ diolerın~: . . _ . simi yapıldı. . . sız ı zaı o u. un 

Molotof - Ribbentrop mülakatı m;ktadırlar. ş - Sıre bır teb~ı:atım var: 'Ozum, ın. Ömer Seyfettinin Mahmudbaba me- y~rıne ılk hayret duyguları muzaaf 
.. tt f la sürdü . • . cir ve fındık İngılızler tarafından takas zarlıg- ında medfun kemikleri yeni bir bır surette artarak aldı. Sovyet Rusya. 
uç a.a.a en az Parıs 23 (Hususı) - Romadaki Japon . . . h ed"lmişt" Almanya aras d lm k 

Moskova 23 (Hususi) - Alman hari - tel · · h bi 1- • Alm s lıstesıne ıt al 1 ır.> tabuta alınarak Kadıköy mezarlığına . m a yapı asına arar . .. gaze erının mu a r~n at'. - ov. . .. . 1 verılen ademi tecavüz misak he ·· cıye nazın fon Ribbentrop bugun saat 13 yet ademi tecavüz paktı hakkında gaze _ Denuş ve sozlerıne devam a: tek rar defnedilmiştir. b" t h 1. w ~ . ~uz 
d N r ·a. ··J1 • 1 · M .. h . t bb- ı · · a b" · · Ö ır asavvur a mde oldugu bıldırıl 

e azı bayrak arı~e sulj!enm~ o an telerine verdhlderi haberler meyanında c- u un eşe us erunız en ınnın Merasimde tanınmış muharrirler, - .w. . . ,. . . . • 
Moskovanın merkez hava meydanında bu paktı bir İtalyan - So t d . t neticesini dün gece saat 2 de arkadaşım mer Sevfettinin dostları Harbiye rnek- dıg,ı ıçın hakkınd~ katı bır fıkir ser • 

t d 
. . p t k . t f vye a cmı e • • ' detmeden evvel bıraz bekleme.k muva 

ayyare en ınınış ve o em ın ara ın - ca .. kt tak"b edec ~ · . b"ld" Hariciye Vekili Şükrü Saracoğludan al • tebindeki sınıf arkadaşları bulunmuş • f k 1 F k t i .1 F • 
d k 1 

t vuz pa ının ı egını ı ır - . _ . . d" k . ı · o ur. a a ngı tere ve ransa ile 
an arşı anmış ır. kted" 1 dığım bır telgrafla oğrendım. Şım ıye a tur. Yeni Basın Kurumu namına Ömer So . F R"bb tr t °' d ıne ır er. .. _ 1 .. .. . vyet Rusya arasında bır taraftan si. 

on ı en op. an:ar: ~ey anın. • Japon _ Sovyet • Abnan bloku (!) dar incir ve uzum satamadığımız ngıl - Seyfettinin mezarına buyuk bır çelenk vasi, diğer taraftan da askeri rnüza 
dan sabık Avusturya elç.iliğı bınasına gıt- , ~ tereye bu sene 30,000 ton iJzüm sataca - konulmuş, nutuklar söylenmiştir. . . v. • • miş ve orada Alman büyük elçisi bari _ Tokyo 23 (A.A.) - Resmı mahreller, ğı kerelerın cereyan ev1edı~ hır sırada 
ciye nazırı şerefine bir öğle ziyafeti ver. pek muhtemel olarak Alman _ Sovyet z.. . Ordudan 1.lk fındık ortaya atılması, fevkalade ehemmiye • 
mı tir paktının yarattığı yeni vaziyet sebebile, Sız ıhra:atçıların kurduğunuz ibra • ti haiz bir hadise olarak telakki edil-

ş · f 'L 1 .. d f ı· ·· t.e kt a· cat mekanızması i~liyecek ve tutuna • L l" •h d•td• k ı· li Öğrenildiğine göre, yemeği müteakib evft.8 ~ .e aa ıyet gos r~ e ır. . ... !ı • • • ma qSU U 1 raç e 1 l me azımı;e ·r. 

b
. t ft f Ribbentrop ve diğer ta. Harıcıye nazırı Arlta, Polonya bü - caktır. Yarın uzum pıyasasının da ıyı Müteaddid defalar yazıldığı ve söv .• 
ır ara an on .. k 1 . . . b' "h f' ti 1 ğ · · ih :i raftan Molotof arasında- görüşmelere yu e çısını ve ıla are Almanya büyük ıa a açı aoa ına emınım. Bunu · ra - Ordu 23 - 939 yılı fınaılt mahsulünün lendiği gibi Sovyet Rusya ile in~Ite. 

başlanmıştır. Bu görüşmelere Almanya- elçisini kabul etmiştir. catçı arkadaşlarım temin edeceklerdir. ilk partisinin bugün Erzurum vapuruna re ve Fransa nihai bir siyasi anlaşma. 
run Moskova büyük elçisi fon Şlumberg Başvekil Hiranuma, sabık başvekil İzmi:c. güzel bir ihraç mevsimi temenni- yüklenmesi münase~ile şehrimizde, va varamadılar. Fakat her üç devle • 
ile hariciye halk komiser muavini p

0 
_ Prens Konoye ile görüşmüştür. leri ıçınde sizden aynlıyorum. demiştir. köylü. tüccar, esnaf b~~rce halkın iş • tin ben"msemiş oldukları rejimler ba. 

temkin de iştirak etmi.§lerdir. HükUınet namına söz söylemeğe sala- tirakile ticaret odası onun~e par~ak bir kımından müstakbel bir harbde mev • 
Saat ıs de başlıvan müzakereler saat hiyettar zat, yabancı gazetecilere, bu - Belçikada İzinler tören yapılmış, nutuklar soylenmıştir. !<:ilerinin ayni saf olması lAzım geldiği 

19 da sona ermiş ~e kısa bir fasıladan günlük hükfunet için sarih bir fikir bil • Ziyafette Sıhhiye Vekilimiz bir nutuk ınülahazasile bir taraftan bu müzake • 
sonra saat 20 de tekrar başlııınıştır. dirnııenin inlkAnsız bulunduğunu söyJe. kaldırlldl söyliyerek demiştir ki: Bu güzel ve de- relere deva~ e_derken diğer taraftan 

Fon Ribbentropa 32 kişilik bir milte • miitir. ğerli mahsulümüz bütün memlekete ve da, herhangı bır beklenmedik hadise 
hassıslar ve katibler heyeti de refakat et. Bu zat yalnız fU cümleyi söylemekle Brüksel 23 (A.A.) - Zabitlere veri- ordulara refah, saadet vermesıni temen- karşısında gafil bulunmamak için. as-
mektedir. iktifa eylemiftir: . len izinler iptal edilmişti~-. Bununla ni ederim. keri tem~s~ara ~ı~r:,- ~lyevm Mos • 

Mos'kova 23 (A.A.) - Havas: cBu yeni vesikanın antikomintern beraber mezun efrad vazife başına ça. 10 t-On olan bu parti Belçikaya yük - kovada hın İngıliz, d.igen Fransız ol • 

Molotofia fon Ribbentrop arasında ya paktı He tezad teşki1 etmemesi için Al- ğırılmamıştır. lenmiştir. (Devamı 11 inci sayfada) 
pılan ilk mülakat üç saatten fazla sür - manyanın JAzun gelen tedbirleri alınış ol- ............................................................................................................ ·-······-·--· 

rn.üştür. Bu akşam ziyafetten sonra Al • duğunu sanıyoruz.:ı. Fuarı 120 bin kişi Sabahtan Sabaha 
man büyük elçiliğindeki suvareye !tal • Bazı gazeteler ezcümle cHoşı. ve cNi.. Zlgarel ~fil 
ya büyük elçisi de gidecektir. Fakat Ja- şinich b~gilnkü yazılarında bir Japon • . . . 
pon büyük elçisi suvareye gitmiyeceği Rus - Alman bloku ihtimalinden bahset- · İzmır 23 (Hususi) - Fuarı şımdıye 

_~bi fon Ribbentropun muvasalatında mektedir. kadar 120,000 kişi ziya~et etmiştir. 

Manevranın tenkidi 
bugün papılıgor · 

kaldınmlar insan almaz olm?Jştur. Köy -
lerden akın devam ediyor. Edirnenin nü
fusu bir misli fazlalaşmıştır dersem, mil. 
balağa ettiğimi sanmayın. Otellerde ve 
lokantalarda tek kişilik yer bulmağa im. 
kan yoktur. 

Yarın fapılacak büyük geçid resminin programı 
Bütün Edirne kahraman orduyu karşı

lamak için hazırlanıyor. 

tesbit edildi, kahraman orduyu alkışlamak 
Edirneya· akın devam ediyor 

için .Mareşal Fevzi Çakmak ve Oryeneral 
F.afurettin Altay manevranın ten'kidini 
yarın (bugün) Halkevi salonunda yapa. 

E~ 23 (Sureti mahsusada gönder. menleri, topçu kıt'alııırn. rnotörlü 3<ıtaat caklardır. 
cJWmiz muharririmizden) - Cuma gU.. ve süvari a1'ayları takib edecektir. As • General Khmı Diriğin ziyafeti 
n.il. yapılıacak olan büyük, resmi geçidin ker :resmi geçidi alay kolunda, yani bir Edirne 23 (Sureti mahsusada gönder • 
~lıld.an tamanıen .ı::ıJhayet buhmı§, salta 42 er olmak ür.ere yapacaktır. diğinıiz muharririrnizden) - Bugün saat 
tm>Bram tesbit edilıni§tir. Bu suretle zamandan da tasarruf edil. 17 de umumi müfettiş Kazım Dirik, E -

Jiazırlanan programa göre resmi geçid miı olacaktır. Geçid resminden sonra Or- dirnede bulunan generaller şerefine vi -
Jtabahleyin Edimede, akşamüstü de Kırk general Falı.rettin Altay ta.rafından vila- !ayet nümune fidanlığındıı bir çay ziya-
laır&Un~ olacaktır. yet nümune fidanlığında ataşemiliterler, foti verdi. 

Mimedeld resmi ıeçid tayyare mey - kumandanlar ve matbuat müm~silleri Ziyafette manevraya iştirak eden ku. 

tında saat 8 de bllflıyacak, asker şu §erefine bir ziyafet verilecektir. mandanlar. Amiral Şükrü Okan ve di _ 
yı taklben geçecektır: Edirne, resmi geçid gününün yaklaş • ğer generaller, Edirne meb'uslan, f stan-

1'netl tayyaretı&r sahanın üzerinde ması dolayısile o kadar kalabalıklaşmış. bul gazetecit.eri hazır bulundular. 
~tan uçacaklar, bunları piyade tü • tır ki, cadde1er otomobilden &cçilmez, Nusret Safa Coşkım 

-

Bir siyasi düşünce · 
Dünya hAdiselenni ilmi sistemle mütalea eden tarihçi Wellı: büyük ese. 

rinin son cHdini geçen harbe ve ge~n harbin neticelerine ayırmıştır. Ve on 
dokuzuncu amn ilim san'at ve teknik hayatına, yeni yenı kuvvetlenip bü.. 
yük kesafet haline gelen genç mflle tlerin ihtiyacına göre yarının Avrupaaı 
için şöyle bir siyasi şekil bulur. 

cl914 .. harbi .Fransa inkılabından sonra :formunu bulan Avrupayı ye!'li bir 
şekle gore .tesıs etmek için yapıldı. Almanya galib gelseydi Avrupa harita
sı çok değışecek ve dünya müva2enesi daha çok karışacaktı. Çünkil Alman 
militarizminin çizeceği harita demokrasilerin statüko olarak muhafaza et. 
mek istedıkleri şekiiden daha karışık olabilirdi. Alman~ra harbi kay~t. • 
mekle ana fikirlerini kaybetmiş olmadı. İhtiyar Fransa ile dağınık Rusya 
arasında Avn.ıpanın mukadderatını çizmek sal8.hiyetini kendinde gören Al· 
manya e!bet bir gün gene bir talih tecrübesine girişecektir. Bu suretle da. 
ha vahim hadiseler medeniyet lilemini, eski dünyayı sarsacaktır. Avrupayı 
bu tehlikeden kurtarmak için bir çar vardır. Avrupayı Şimali Amerika gibi 
bir müttehid devletler haline getirmektir.> 

Wells ounu yazalı yirmi yıl oluyor. O zamandanberi Avrupadaki :fikir ta. 
hammürleri kalıb haline geldi. Nıhayet muvazene temini zarureti ile bu· 
günkü grupmanlar yapıldı. Bu grupmanların beşeriyetin saadeti ve sell. 
meti hesabına bir konfederasyon haline gelmesi imklnı var mıdır? Bugllntın 
gerginliği iç!nıic bunu d:.işünmek gUiünç olur. Fakat belki yeni bir harb son 
engelleri de silip süpürür ve Alman milleti şuuruna, harekA.tına ıahib olur~ 
sa Wells'in fikri tahakkuk edebilir. Bu ihtimali yaklaştırmak için bir takım 
paslı fikirlenn kanla yıkanmaları icab ettiği de kabul edilmek prtflel 

'--23""/ı°" Calıu 
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Mobilya Yaptırılacaktır. 

Bağlarbaşı provantoryumu gelecek 1 Bira buhranı şiddetiO 
seneye kadar ikmal edilecek lzmir ~:vd~:, :~;!:rşehir-

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesi Direktörlüğünden: 

A - Fakültenin yeni binası için yaptırılacak muhtelif cinste mobilyanın ka· 
palı zarf usulile münakasası keşif bedel teri değiştirilerek tekrar münakasaya 
konulmuştur. 

B - Muhammen bedel 57463 lira 90 kuruştur. 

Bu sahada her vekalete aid birer provantoryum vücude lerde de bira bulunamıyor 

C - İstekliler fenni şartname ve resimeri almak için Ankara Mektebler Mu. 
hasebecillğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları makbuzla fakülte hesab me. 
murluğuna müracaat edeceklerdir. 

Ç - % 7,5 muvakkat teminat bedeli 4309 lira 79 kuruştur. getirilecek ve memurlar az bir ücret mukabilinde bu- BiR BAKKALIN ŞAYANI 
rada tedavi edilecek ve istirahate çekilecekler DİKKAT İDDİALARI 

D - İhale 8/9/939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Mektebler Muhasebeci. 
liğinde yapıl'acaktır. Teklif mektublarının ihaleden bir saat evveline kadar mez. 
kUr muhasebecilik veznesine teslım edi imiş bulunması lazım.dır. 

Bağ1arbaşmdald provantoryum 250 bin 1 kından s.19.kadar olmaktadu 
liraya malolacaktır. Maarif Veklleti büt. Vilayetlere aid ilk provantoryum .Bağ. 
çesine inşaata harcanmak üzere ıon ola- larbaşında inşa edilmektedir. Merhum 
rak yetmi§ bin Ura konmuştur. Uç pav. Necatinin müsmir faaliyetinden doğan 
yandan ibuet olan binanın inıaatı gele. ilk provantorywnun faaliyet halinde bu
oek seneye kadar tamamlanacaktır. lunan paviyonlanndan büyük istifade 

Şehrimiz-de bira buhranı şiddetle d~ 
vam etmektedir. İnhisarlar idaresi her 
gün Ankaradan vagon1arla bira getirt • 
tiği halde bunla.r siiratle bitmekte ve ih
tiyaç karşılanamamaktadır. Bira nakli • 
yatını fazlalaştırmak üzere İnhisarlar 
idaresi Devlet Demiryollari!e temasa 
geçmiştir. 

c4014> 

MÜZAYEDEYE VAZOLU NAN 
Cinsi 

Mahalle veya 
kariyesl 

EMLAKiN 

Maarif Vekaleti bu sahada İstanbul görülmektedir. Maarif VekA.letinin oldu
vilayeti hususi muhasebesi hesabına di - ğu gibi her vekAletin birer provantoryu. 
fer bir provantoryum yaptırmak iste • mu bulunacaktır. Köy ve kasabalarda bir 
mektedir. İkmd provantoryumun ayrı senelik Jll€Saiden aonra yorulan, mü • 
binaları, teşkilatı, arazisi olacak, villyet hendis. muallim, talebe, memur vesaire, 
dahilindeki muallim ve talebelerin isti - tabiblerin göstereceği lüzum üzerine ve
rahat . ve tedavisine tahsis edilecektir. kaletlerine aid provantoryıımlar da az 
Maarif VekAleti ile İstanbul viliiyeti ara. bir ücret mukabilinde istirahat'=? çekile • 
mıda bu hususta temaslara geçilmiilir. cek. tedavi göeceklerdlr. 

tr11dı 

387 lira Kıırgir hane, 
gtır.ı j ve ev 

mutıısıırrı'ın hisse 

Tamamı 

Topçular Hami 
Kışh caddesi 

miktarı. 

ŞERAİT 

No. 

66 
62 
60 

Hudurt ve evsAfı 

Tapuda olduğu 
gibi 

İZAHAT 

Mutıtsarnn .. 

Mustafa ve 
Nimet 

1stanbuldan başka İzmir ve diğer bü
yük §ehirlerimizde de bira buhranı ol -
duğu bildirilmektedir. Bilhassa İzmirde, 
fuarın açıldığı gün, cüz't miktarda gön. 
derilen biralar bir iki saat ıçinde bit -
miş ve halk birasız karnıştır. Ankara bira BaUda bertafsU izah olduğu üzere Mustafa ve Nimetin bina, buhran ve çöp 
fabrikası istihlRkin çoğalmasından sonra deynine mukabil uhdei tasarrufund:ın 60, 62, 66 No. lı emlakin Ş. şeraiti atiye• 
faaliyetini arttırmış ve imalatım eskiye ye tevfikan mevkii müzayedey~ vazedllmiştir. Şöyle ki: 

VilAyet provantoryumunun inpatı ile ~ovantoryum in§aatı iç.in Bağlarba - nisbetle bir misli çoğaltmıştır. Bira buh. Madde 1 - Tarihinden itibaren yırmi bir gün hitamında ihalei evveliyesi ve 
ram bugünlerde zail olmadığı takdirde, ihalei evveliye tarihinden itibaren on gün zarfında yüzde üçten noksan olmamak 

bizzat Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ya. §lnda gen~ bir saha mevcuddur. 

Ticaret Vekili bugün 
şehrimize geliyor 

Bir müddet evvel ıehrim.izdekl Tica • 
ret Vek!letine bağlı teşekküllerin faa • 
il.yetini tetla.'lt ederek biU\ha:re t:onir en. 
ternasyonal fuarını açmak üzere İzmire 
attmi! olan ve orada da mühim ticarl 
tetkikler yapan Ticaret Vekili Cezmi Er. 
;in, bugün İzmirden fclırimize muv1.9alat 
edecektir. 

Vekil şehrimizde bir müddet daha ka • 

1arak tetkiklerine devam edecek ve bu 
arada toprak mahsulleri ofisi teşkilAtını 
gözden geçirecek ve ticaret borsası hak
kında bazı temennilerde bulunmak arzu. 
sunu iih.ar eden tücoaıtanmızla temas 
edecektir. 

Dlf ticaret hareketimizi yaklaşrnıı ve 
kısmen başlamı~ olan ihracat mevsimin
de yeni ve verimli bir istikamete doğriı 
ae'Vk temayülü mevcud olduğundan, Ve. 
kilin gerek İzmirdeki tetkiklerine ve ge. 

rekse şehrimizde devam edeceği tetkikat 
ve tem-Mlara büyük biT ehemmiyet atfe
d.ilınektedir. 

MOteferrllı: 

Bir be~iye tahsildanna lşden 
el çektirildi 

Kadik&y belediye tahsildan KA.zıına 
lhtflh suçundan dolayı i§ten el çektiril
miftir. 
Villyet memurlan barem litteıi 

teblig edildi 
Yeni barem kanununa gt5re hazırlanan 

tfl!yet memurları berem listell allka. -
darlara bildirllmiftlr. Buna gôre 12 Ura 
uli maqlılaN 10 a, 14 liralıklar U5 e, 16 
ltralıklar 1' e, 17,~ liralıklar 20 ye, _., 
!lralıklar M ~ te.nzil ve iblAI edilınit • 
lıerdtr. 

Maiyet m~urlannm ma&fl ~ den 30 
liraya çık.anlınıJtır. 
_. ... -....................................... ___ 
TEŞEKKÜR 

Kızım dünyaya gelirken gösterdilf 
bQyük haza.kat ve meharetle efimin ıztı
nblarmı dindiren ve yavrumu muhak.. 

kak btr ölümden kurtararak kendisini 
6dıeta hayata iade ~n Sarmatomrukta 
dtploma.tı ebe Bayan Naciyeye açık te.. 
fOkkil..r ve minnettarlıtımı bildiririm. 

Son Poıtada miZTettib 
.!abri 

RAŞiD RIZA TIY ATROSU 
Bu at91m Tepebası bahoeıtnde 

ıaat 21.80 da 

BEŞDE GELEN 
Vodvil 8 Perde. Yazan: Kemal Ragıb 

rLALE' 
Yeni ıeno lçin bazırladıjl qaiı 

filmlerlnJn ıeraialnl YAR 1 N 
ıovjill latanbal Halkına 

Çürük meyva satanlar 
cezalandırılacak 

yeni tedbirler alınacaktır. üzere ve vukubu lacak zamlar bilkabul müzayedesine devamla müddei mezkOre 
Bir bak.kahn iddia ve şikAyeti hitamında ihalei kat'iyesi icra olunacaktır. 

Muhterem gazetenizin 23/ 8/ 939 tarihli nuıı 
Son zamanlarda ötede beride satılan hasında, şehir haberleri kısmında ve mUte- Madde 2 - Müzayedeyf~ iştirak eden ta libler bedeli müzayedenin yüzde on nis· 

.... k 
1 

d h lk b" t k . ferrlk haberler kllşe.cıl altında blr yazı çık- betinde teminat a'kçesi ita eyliyecekler veyahud <> nisbette muteber kefil gös· 
çuru meyva ar an a ın ır a ım mı- mışt.ır. Bunda çok az kflr edlldlğlnden bak- tereceklerdir. 
de ve barsak hastalıklarına tutulmakta kalların bira .ııatmadıklan görülmliştür, de-
oldukaln şehrimiz Sıhhat Müdürlüğü ta.. nlliyor. Bu, hllAtı hakikattır. Biranın ucuz • Madde 3 - Tekabül E:decek bedel ihalei kat'iye muamelesinin akabinde temi • 
rafından görülmüş, bu hususta tedbirler ladığı günden bugüne kadar aradan .sekiz nat akçesinin mahsubundan sonra nakden ve defaten Deftf'rdarlı~ mal sandığına 
alınmasına lüzum görülmiyerek keyfiyet gün geçtiği halde evvelce dükkanlanmıza tesviye edilecek ve on beş gün zarfında ademi tesviye halinde müşteri beyninde 
Beledi e e bildirilmi tir u~rnyan lnh1sann kamyonlan ortadan kay-

y .Y ş • boldular. Kim getirdi de alınmadı veyahud nükU1 etmiş addedileceğinden depozito akçesi mevkuf tutularak emvalı gayri 
Beledıyece yapılan tetkikler sonunda almak istenilmedi? Evvelce beher şişesi 30 menku1enin füruhtu hakkındaki nizamnamenin onuncu maddesi hükmünce t<.>k • 

şehrin birçok yerlennde bır kısım satıcı. kuruşa satıldı~ vakit şişe baoında (2) ku -
l"ann yenmiyccek kadar çürük, bozuk ruş satış hakkı bırakılıyor ve mebzulen de r.aır müzayede icrasile tekarrür edecek bedeli sabıkadan noksan zuhur ederse 
meyva sattıkları görülmüş bunların bir dükklnlarunızda bulunduruyorduk. Bugtln- farkı masrafı vak1asıl~ maan depozlto akçesinden mah.c;ub edileceği kifayeı 

' .. kü ucuzluk natında bırakılan hak da onun kı~ı~nın . sa;tıklan me~valar musadere msfıdır. Mesele almamak satmamakta değll, etmediği takdirde üst tarafı dahi sahibi evvelden tahsil ve istifa e1ilecektir. 
e~ılmış, bır K.lsmına da ıhtarda bulunul- alamamak satamamakda. Bazı açıkgöz ba ... Madde 4 - Talihlerin işbu miizayedc şeraiti hilafına vukubulac~k iddia sa .. 
muştur. yller <nereden tedarik ediyorlarsa bllemı - tahiyetleri masun olmıyacağı gibi yüzde bir tellaliye ile ferağ harcı ve rnasarlfi 

Bir taraftan Belediye bu §ekilde tet. yoruz) bira getiriyorlar, getiriyor amma na- ıairesi müşteriye aıd olacaktır. 
hlk~r ~~rken ~~r tuaftan Silihd ~?~M~l~yk~llin~n~~b~n~m~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
M .. d"" J" ~ d h hh t ·· r tt• 1 ri . zın nısfını onlara vermek 4artlle!.. 

u ur .uö.. e azı S1 a mu e ış e nı Benim gtbl bütün İstanbul esnafına daha 
bu şekilde mcyvadan mide ve barsak hentiz bira gelm~ de lldlr. bu yttzden dük
hastalık1'arına tutulmU§ olanlara icab e.. tlnlanmız zarar da görmektedir. Bir dük -
den sıhht yardınıda bulunmak üzere faa- Uncı dükkAnında satılması 1cab eden metaı 
liyete sevketmiştir. bulundurmaz.tın esas müşterlsl.nl. de kaçır -

Belediye de çürük ve pis meyva ıat. :1~~~\~zu :::~~~eşi.:~:: !:::!ne::: 
makta devam eden satıcıları ağır cezala. istemeyiz. Bugün hiç bir menfaat temin et
ra çarptınnağa karar vermiştir. mtyen neler aabyoruz ki bunları tadad et -

R IJltlJr işleri: 

Birinciteşrinde Üniversiteye talebe 
kabulüne başlan~ak 

Dün Hukuk Fakültesinde Üniversite 
Rektör Vekili ve Hukuk Fakültesi deka
nı Ali Fuadın başkanlığında bir toplantı 
yapılmıJtır. 

Bir saatten fazla devam eden bu t~ 
lantıda bütün fakültelerin dekanlan ve 

Üniversite umum! k!tibi ile bazı profe. 
sörler hazır bulunmuf!ar. bu yıl Ünivn-
site açılırken fazla tehacüm vaki oldulu 

takdirde alınması icab eden tedbirlerle, 
doçent münhallerl, ikmal imtihanlan ve 
idareye taalluk eden birçok iiler göril. 

fÜlmüş, bu huawıta bazı kararlar ittihaz 
edilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, bu yıl Üniversite 
ikmal imtihanlan 20 EylOlde başlıyacat. 
tır. Bir Teçinievvelde ikmal imtihanla
n nihayete erdikten ıonra. Üniversite 
kayıd ve kabulüne baılanacaktır. 

mekle bıtıremeylz. Kendi ufak sermayemle 
k1mseye bar olmaksızın rızklnı günde 16 sa
at didinmek tartlle dahi tedarik edemtyen 
biz battal esnafına nahak yere iftira etml.
yellml 

Yereba.tan: Temiz bakkal 

Kendisine polis memuru 
süsü veren bir dolandıncı 

yakalandı 

Satılık Çam Tomruğu. 
Devlet Orman işletmesi Karabllk 

Revir Amlrliğlndeıı: 
1 - Karabükte köprü başında istifte mevcud cl099> aded muadili c636:ıı mei. 

re mikab c22h desimetre mik!b çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud kabukları soyulmut 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanınıştır. 
3 - Tomruklara aid satı~ ~artnamesi Ankarada Orrn3n Umum Müdürlüğün. 

de An.kara, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Or. 
men İşletmesi Revfr Amirliğinde görüle bilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli cl3> lira c65> kuruştur. 
6 - ~steklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 6/9/1939 günü 

Karabükte Revir merkezin~ müracaatları. c6550. 

MÜZAYEDEYE VAZOLUNAN EMLAKiN 
Cinsi ıradı 

72 llra Kargir ev 
ve dtıkk&n 

mutasarrıfın hisse 
Tamamı 

Mahalle veya 
kariye si 

Eynp iskele 
caddesi 

miktan. 

No. 

18 
18/1 

ŞER.AİT 

Hudud ve evsafı 
Tapu kaydı 

gibi 
İZAHAT 

saat cl5> d• 

Mutasamh 

Nuri 

Ballda bertaf.ı.il izah olduğu üzere Nurinin bina, buhran, beledıye vergisin. 
den deynine mukabil uhdei tasarrufundan13, 13/1 No. lı kagir ev ve dükka:ı ş. 
praiti atiyeye tevfikan mevkii müzayedeye vazedilmiştir. Şöyle ki: 

Madde 1 - Tarihinden itibaren yirmi bir gün hitamında ihalei evveliyesi v• 
fhalei evveliye tarihinden itibaren on ıün zarfında yüzde üçten noksan olmamak • 
Oı.ere ve Vulrubulacak zamlar bilkabul müzayedesine devamla müddei mezktlıe 

Tedrinta da Birinciteşrinin son hafta. hitamından ihalei kat'iyesi icra olunacaktır. 
ılnda başlanması kuvvetle muhtemeldir. &ıım Madde 2- Müzayedeye iştirak eden talihler bedeli müzayedenin yüzde on nf.,. 

Bir profesör t}niversiteden aynhyor 7.abıta dtin kendisine polis memuru betinde teminat akçeai ita eyliyeoekler veyahud o nisbette muteber kefil gös-
+_. ·n . . SÜSÜ ventrek. dolandırıcıhğa kallnfaıı tereoeklerdir. 
.unanbul univemtesı hukuk b3.flangı. Reoeb oğlu Sa" · · de bir 

cı ve .devlet h~uk prof~rü Dr. Hanig açıkg~zil yakalıu;:adliy~lim Madde 3-TekabOI edecek bedel fhalef kat'iye muamelesinin akabinde temi • 
Aınerıkada Corcıya eyaletındeki \iniver- etmiştir. net akçe.rinin mahsubundan aonra nakden ve defaten Defterdarlı:t mai. sandığına 

sitelerden birine tayin edildili için, ya. Ytiksekkald.ınında bir otelde yatıp te.rviye edilecek ve on beş gün zarfında ıdemi tesviye halinde müşteri beyninde 
kında §eh.rimizden aynlacaktır. ka-lkan ve bofta gezer takmıından 0 • . rrllktU etmif addedileceğinden depozito akçesi mevkuf tutularak emvali gayri 

Deniz tıl11rl: 
lan Sami, beline bot bir polis tabanca. menlruleıılıı füruhtu hakkındaki nizamnamenin onuncu maddesi hükmünce tek. 
sı kı.lı:tı takarak, kendisine zabıta me • Nr müzayede icra.aile tekerrür edecek bedeli sabıkadan noksan zuhur ederao 
munı sü.!ü ve~ ve Hüseyin imıin - farkı ınurafı vlkıaslle maan depozito akçesinden mahsub edileceği hlfayei 

Ma kallt Vekili" ı· • ı il de birine kendısine eerbest"~ esrar nar ~-..ı. • una ıman lf er e gilesi aktıra ğmı Adede r--k .,,,,uçyıği takdirde tist tarafı dahi aahfbi evvelden tahsil ve istü1 edilecektir. 
mqguloldu leb ~- ca v re ' para ta Madde 4 - Taltblertn işbu m11zayede ~raiti hilafına vukubulacak iddia sa • 

MünabAlt Vekili Ali Çetinkaya dün Hldiseyi Hüseyin zabıtaya ihbar e • llhfyetlcrl masun olnuyacağı fibi yüzde bir tellAliye ile ferağ harcı ve masarif1 
öğleden sonra mmtab. liman reisliğine derü.. dün bfr cU.rm6.mefbud tertib e • aairesi. ınilfteriye aid olacakhr. 
gelerek btr mOddet meşgul OlmUf, muh. dilm.1ş ve suçlu Saim evveloo memur .. -----------------------------
telif i§ler hakkında liman retsi Refik A. lan tesbit edilmiş fki Adet 2,S llrahiı 
yentur w Den.isyol'lMı idatc.t erkAnm - aldıktan sonra, Hüseylırln evinden çı. 
dan izahat almıftır. Vekil geç vakte ka • karken suçüstü yakalanmıştır. 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 

1 dar liman ni8111f.nde '\ıetkiklerine devam Mazmın, dün Beyoğlu adliyesine tes 

---------••••-' et:mi§ttr. 1 lim edilmiştir. 
AÇIYOR 

Kasabanın muhtelif yerlerinde arttzlyen kuyusu arama ameliyesi yaptırıla .. 
caktır. Taliblerin bu husustakki teklif mektublarımn Şerefli Koçhisa.ı.· belediye. 
sine göndermeleri ilAn olunur. c6310• 



24 Ağustos 

Hafikte imar faaliyetine 
devam ediliyor 

Köyleri ve kasabayı imara ve halkı retaha 
kavuşturacak işlere büyük bir gayret serfediliyor 

Haf!kten bV görünüş 
Sivas (Hususi) - Sivasa 37 kilometre 

mesafede bulunan güzel Hafik düz bir o
va üzerindedir. Kasabaya bağlı üç na -
biyesi ile 152 köyü mevcuddur. Kasaba 
Sivas - Erzincan şosesi üzerınde bulun -
masından jşlek bir vaziyettedir. 

152 köye, 109 tanesinin tamamen köy 
ve köylü davasının en bariz kalkınma -
Blnı teşkil ede!l köy kanunu, bütün esas. 
lan dahilinde tatblk edilmektedir. Ka -

SON POSTA 

Anadoluda şiddetli 
yağmur ve dolular 

Çukurovada sulama 
işleri hızlandır ldı 

Gaziantep (Husus!) - 29 Temmuz 
günü akşamı Gaziantep. Fevzipaşa yo 
lunda bir soygunculuk vak'ası olmuş -
du. Fevzipaşadan şoför Hasarım idare. 
sinde Gazianfope gelmekte olan kam • 
yon, Akyokuş mevkHnde geoe saat 
23 de ansızın durdurulmuş ve yüzleri 
sarılı dört silAhlı şahıs tarafından, 
kamyonda bulunan zahireci Memik oğ
lu Alinin 2200 lirasile şoförün parası 
alınmıştı. Abalı ve şalvarlı olan bu 
haydudlar, paralan aldıktan sonra he

Ankaranın Çubuk barajı Seyhan üzerinde yap1lmakta 
olan baı·ajın, yanında çok küçük kalacak 

men savuşmuşlardır. 
Meseleden haberdar olur o1maz jan

darma kuvvetleri derhal faaliyete geç
miş ve bütün istikametlerde araştır • 

Adana (Hususi)
Ziraat politikamı • 
zm ilk hedefi olan 
ctopraklanmızı su .. 
fama» hamlesi sür • 
atle ilerlemektedir. 
Seyhanı bir Nil 

gibi faydalı, Çukur. 
ovayı Mısır kadar 
feyizli yapacak olan 

büyük su santralı .. 
nın inşaatı nihayet, 
gözle görülebilecek 
bir şekilde gelişmiş 
bulunuyor. 

Ankaraya giden • 
maya çıkan müfrezeler, kısa bir zaman ler muhakkak An 

4 

içinde failleri yakalamışlardır. 
kara barajını gör • 

Fainerin Havran köyünden Seydi müşlerdir. Ne bü. 
Yilan, Şatır köyünden Vakkas oğlu yük bir açık su ha _ 
İbrahim, Kilisin Bavuk köyünden Arab zinesi değil mi? İki 
İsmail ve Sadkalar köyünden Vakkas dağ arasındaki vadi 

.. 

olduğu anlaşılmış, hepsi de suçlarını bend.leruniş, su veri. 
itiraf etmişlerdir. Ierek koca bir göl 

Yu.kanda: Açı.lan kanallardan biri ve üzerindeki köpnl, 
ll§ağıda Seylıanın ıon kısım ıulannı tahliye eden makine.. 

Haydud1ar ilkönce bir kamyon soy. haline getirilmiş. 
!Unculuğunu akıllarına getirmişler, Fakat şunu söyliyeyim ki, yapılmak. 
Haran köyünde Seydi Yilan'ın analı • ta olan Seyhan barajı yanında, Anka. 
ğının evinde yaptıkları toplantıda hay. ra barajı pek küçük kalacak. 
van hırsızlığı yapmak için sözleşerek Seyhan üzerindeki bu muazzam re. 
yola çıkmışlar, çalacak hayvan bula • güiatörün sondajları tamamlanmış ve 
mayınca rastladıktan kamyonu soy • ortadan bölünen nehrin sol kısım su • 
mağa tasaddi etmişlerdir. Seydi Yılan, !arının tahliyesine başlanmıştır. 
soygunculuktan sonra Maraşın Arab • Sol kısım bendi yapılır yapılmaz su
lar köyünden bir katır da çalmaktan lar sola verilecek ve sağ taraf suları 
geri kalniamı.ş, Gaziantebe dönerken tahliye edilerek ikinci kısım inşaatına 

Zerden biri ~alışırken 

Bu ağaç dikme mevsiminde kanal • 

lar iki taraflı ağaçlanacaktır. Dikile • 

cek fidanların mecmuu 8.000.000 u 
bulacaktır. 

Büyük su kanallarının yanındaki du. 

varların üstleri birer yol haline geti • 

rildi. Çiftçiler kış ve yaz bu temiz yol. 

!ar vasıtasile tarlaları b~ına kadar gi. 
deceklerdir. 

nunun çer~vesi içerısınde köy yollarını 
özenli bir hale getirerek nahiyeye Ye bu
radan kasabay.ı ba~lama işine büyük gay
retler sarfedil.mekt.edir. Köprüler, men
fezler de bu meyanda zikredilebilir. Kö~ 
lerde bu yıllar içerısinde konuk odnları
nın ikmaline çalı~ılacaktı:. Ayni zaman
da her köyde muntazam cümhuriyet mey
danları açıldığı ve dah:ı açılacağı gibi, 
her köyde çapraz yol inşaatı da tamam -
lanacnk ve bu suretle güzel ve yeşil yurd 
köyleri daha gıizelleşmiş olacaktır. Köy 
koruyucuları ile bekçilerin muntazam bir 
elbise giymelerı de çalışma esasları içe~ 
risinde yer ahnaktadır. Sivasm :leğerli 

ve çalışkan valisl Muhtar Akma!1ın son 
yaptığı bir tamım iic Hafikte de mah • 
tarlan yetiştirmek ve onları köy kanunu 
ve köy hesabları üzerind:? hazırlamak ü
zere bir de kurs açılmas: hazırlıklarına 

başlanmıştır. Bu dcı köy muhtarının ya. 
rın için kuvvetli hır hale getirm:ye Çt•k 

yerinde yardım elmiş olacaktır. Köy ev-

yakayı ele vermiştir. başlanacaktır. 
G • t de "dd tı· d ı Ö Adanadan baraja kadar da geniş bir 
azıan ep şı e ı o u nümüzdeki kışa kadar barajın sol 

Gazl·antep (Husust) _ 7 Ağustos k t 1 1 k yol yapılmaktadır. Baraj ve baraj ci • 
ısını amam anmış o aca tır. 

günil şiddetle yağan fındık büyüklü • Birkaç "gün evvel yazdığım gibi, Na- varı, yalnız ovanın sulanmasında de • 
ğilndeki dolu ve esen boranın tütün • fia Vekilimiz Ali Fuad Cebesoy bu ay ğil, halkın gezinti ve eğlencesinde de 
ler üzerinde yaptığı zayiatın 150 bin içinde şehrimize gelecek, temel atma faydalı olmaktadır. 
lira kadar olduğu tahmin edilmekte • merasiminde bulunacaktır. Daha şimdiden baraj yanında yapı • 

Hafik kaym.al(amı. Kemal Hadimli dir. Dolu, bilhassa bağlara ve deli tü • Kanallara gelince: Bu işler hiç ak • lan büfe çok rağbet görüyor. Büfenin 
kasya ve zifenfer ağaçları kasaba cadde • tün tarlalarına zarar vermiştir. samadan ilerlemektedir. Kanallar ü _ yanında zarif bir de bahçe var. Tatil 
!erine diktirilmiştir. Kasabanın temizli • Kondırada do1unun zararlan zerindeki köprüler inşaatı tamamlan • günleri şehrin sıcağından kaçanlarla 
ğine de itina gfuterilmekte, yol ve kal- Kandıra (Husust) - Bugün öğle • mıştır. burası tıklım tıklım doluyor. 
dırımların tanzimine uğraşılmaktadır. Bu den sonra normal seyrini takib eden 
yıl da ikasabada bir asrt mezarlık inşa et- hava birdenbire bozularak kararmış, 
tlrilecek ve kasaba civarında bulunan yirmi dakika devam eden şiddetli bir 
bataklıklar esll.'ııı bır şekilde kurutulacak- dolu yağmıştır. Yağan dolu tane1eri 
tır.Aynizamanda kasabada yangın ~~h • yan ceviz büyüklüğilndedir. Dolunun 
likelerini önlemek üzere bir de itfaive mısır mahsul1erine ve meyva ağaçları. 
teşkilatı kurulacaktır. Tanzifat işleri.ni na zararları kaydedilmiştir. 
daha özenli bir hale getirmek için Ada - Söğiidde yağrnurlann tahribatı 

Gerede Veterineri 
Konyaya tayin edildi 

Gerede (Husu. 
si) - Kazamız 

veterineri Hava .. • 
ti Sağlam Konya 
merkez veteri . pazbarıl aradba :ab~ikad~:lna~ t~onHsisft'ekm çöp Söğüd (Hususi) - Birkaç gilnden -

ara a arı a sıpr1~ e ı mış ır. a ı te ya- • 'dd tll ğm 1 k 
k 11 . • beri yagan Ş1 e ya ur ar azamız ı·g· · tavı' n e 
ın yı arda ıler!ıven bu çalışrrıalarl.t or~a .. h' h t ner ı ıne ., · 

A d 1 .. "1 . 1. k b 1 civarında mu ım asara yapmıştır. dilmi~ ve vazife , 
na o unun guze ve verım ı asa a a - k" d h b 1 b • :ıı 

lerini, beyaz badanalarla bad:ınalamnk, rından birisi olmağa her sahada namzed E.sasen çe ırge ;n ara . ~ an ag :e sine başlamak ü ~ 
köylerde kollektif, fidanlıklar kurmak işle b' h ld d' bahçeler bu yagmur tesırıle tamamı le zere kazamızdan 

ır a e ır. B.lh .... 
ri üzerinde de büyük çalışmalar devam et- --- mahvolmuştur. ı assa uzum mah • (hareket etmiş , 

tnektedir. Cümhurıyet köy çocuğunu O- Ataturkun vaıı·delerı·nı·n sulü yüzde altmış azalmıştır. Köyler - tir. 
çok memnundur. deki ziyan da ehemmiyetlidir. Sakar- Veterinerimiz dört senedir kazamız-

' 

va havalisindeki köylerin bir kısım k l • · d bütün kas Kasabanın zirai vaziyeti de iyidir. Halk mezar arı da çalış an ıgı sayesın e a • 
. • h 1 halkı üzüm satmak üzere Eskisehire ba ve ko"v)e .. .o kendisini sevdirmiş ve zıraat işleri ile uğraşır, yegune ma su J n • 

buğday, arpadır. Bu yıl mahsu! rek:ıltcsi İzmir (Hususi) - Atatürkün vali • giderlerke~ bir dere ~~ind.~ s~ll:n~. hü- bütün Geredelilerin hüsnü teveccühil-
ümidin çok fevkinde olduğundan, köylü delerinin Soğukkuyudaki mezarları et ~um~~~ uıı_:a~ışlar, yuk uzilmu su- nü kazanmış çalışkan bir idarecidir. 
çok memnundur. Hayvancılıkta yılan bi- rafında vücude getirilen park tamam. ar gotürmuştur. Resimde Hayati Sağlam görülmek -
le artım göstermektedır. !anmak üzeredir. Mezarın üzerine ko. k tedir. 

Ana yurda gelen göçmen kardeşleri - nulttn on tonluk granitin üstüne e - Dursunbey aymakamhgı .. 
nıizden bir kısmı cııı Hafi~e yerleştıril - maye harflerle kabartma olarak şu Balıkesir (Hususi) - Açık bulunan Edirnenin imarı IÇIR 
tniş bulunuyor. Bunlar her sahada mü.s- yazı yazılmıştır: cEbedi Şef Atatür _ Dursunbey kaymakamlığına Yay!Ak Edirne ( Hususi ) - Millt Şef 
tahsil bir hale getirilmış bulunmaktadır. kül'l annesi Bayan Zübeyde burada kaymakamı Münir Alkan tayin edil • Edirneye ikinci gelişinde belediyede 
Bunlar için Sivas - Hafik şaseleri kena - yatıyor. • miştir. yaptıkları tetkik sırasında şehrin su 
rında 100 ev yapılacaktır. Bu evlerin derdi ve imar işi üzerinde durarak bu 

ikmali ile Hafik daha kuvvetlı bir ımarıı ( lzmir ihracatçılarının toplantlSI ) meselelerin halli için alfıkadnrlara di-
kavışnu~ ve ayni zamanda daha güzel- _ rektifler verdiğini bildirmiştim. 
l~iş bulunac.aktır. l:IükOmet Edirnenin gerek su ve 

Kasaba nah1yeye ve köylere kuvvetli gerek imar ihtiyacını süratle nazan i. 
btr telefon şebekesilı'? baği.a~ış bulun _ I tibare alınış, su işinin halline 300 bin, 
IXla.ktadır. Bu da köylünün ve htiklımetin imara sarfolunmak üzere de 800 bin 
işlerini vaktinde çok kolayl~ştırm:ıkta - liralık bir yar.iım yapılması takarrür 
dır. Köylerde ve nahiyede yeni ve mo • etmiştir. 
dem karakol binaları yükseimiştir. Ve 
bu yüızden asayiş vaziyeti de çok kuv • 
vetlidir. 

Kasabanın g0 nç ve çalışkan kayma -
kanıı Kemal Hadimi.i bütün kasaba ve 
kBy işl~ri ile ~ok yakından alakadar ol
nıakta, köyliiyü refaha, kasabayı imar ve 
tlınrana kavuşturmıya büyük bir gayret 
Sarf etmektedir. 

Kasaba belediye. işlerine gelince: Be
lediye de dar bütçe içinde vok • 
lu.kta varlık gcistermiyc çalışmakta . 
dır. Belediye !'eisi MPhmed Nivazı Çalış· 
kan kaymak&mrlan aldığı ·t irektifle uğ • İzmir ihracatçılan evvelki gün İzmir Ticaret Odasında bir toplantı yap • 
l'llŞJnalar ve kasab:ı için çalışmalar g0s- mışlar, toplantıya da Ticaret Vekili Cezmi Erçin riyaset etmiştir. Yuka • 
t~mektedir. Kasabtıyı ağaçlamalc ıçin rıdaki resimler Vekille ihracatçıları bir arada ve Cezmi Erçini riyaset kürsü. 
Sıvas nümune fidanlığmaun gt!tirılen a- sünde göstermektedir. 

Muşta tavin ve terfiler 
Muş, (Hususi) - Bır mtidd"ttenber: 

eçık bulunan vilayet mektubculuğuna 
Hakari mektubcusu Hüsey:n P;ıpt:('C't..:

oğlu ve Ağırce7.a. azalığına Arif, az:ı mu. 
avinliğine İsmail AygE.'n, hnkirn. muavin
liklerine Mes'ucl Dolu, Salih Zeki De
mirer tayin kılmmış, gelmiş ve ~şc baş. 
lamışlardır. Askerlık şubl? hl"sab memu
ru İdris Van askeri hastanesı hesab me
murluğuna hhvl!en gitmiştir. 

Emniyet k:ıdrosunda!l polis memuru 
Hulösi komiserliğe terfıen Artvin emni
yet kadrosuna gitmiı:;, ikinci komiser Ab
düLkadfr yaşı dolayısile tekaüdl? se\'ke 
dilmiştir 

J 

Bafrada emniyet işleri 
düzgun bir hale girdi 

Samsan, lHu. 
susiı Yalnız 

Sa:nsunun rleğıl, 

fakat b~tün Kara
dcmız vılaycfü·:i

nin en mühim :O. 
zalarında!l b : ·.si 

hiç ş:iphesiz Baf-

radır. Her sene 

müh !m mahsul fü-

rac:ıtı yapan Baf. Koml&er S11/ıı 

ra, en iyi tütün)erır. kaynağı olmalda 
meşhurdur ve bu sebeble çok ta zengin. 
<lir. 

Bafra sevimJı bir şehırdir. Samsum 

iki saat süren bir şosa i!c bağlı olan kazı 
merkezinin son seneler içinde en bOyti) 

dertli, şose'!'erınin bozuk buiunması ıdi 

Viliiyetm ciddi alakası ve ihtirramı Eaye 

sinde 'öu derd de izale olunmuştur. Sam 

sun - Bafra şosesi yakın b!:- zamandı 

mükemmel bir şek!e konulmu~ buluna. 
caktır. 

Kaza merke?ind,. nüfus çoktui". Çnrıı. 

sı geniş, binal.ı:-ı güzeldir. Daımf bir t'. 
caret faaliyeti göze çarpa=. Tütıin işleri 

için gelip giden h.ç eksık olmaz. 

Oıia mekteb tahsiline girecek ço~uk· 

ların çokluğu göz~ alınarak vilı\yctın 

ciddi tak.iblerı üzerın·~ bundan ı~<i üç M:. 

ne evvel gıize! bir orta mekteb de knuı

nılmıştır. M<:!~teb cidoen muntazam:hr 
ve muhitte e.:ı büyük noks:mı doldur

muştur. 

Bafrada asayi~ mükemmeldır. Geçen 

son sene içind.? adi vak'nlnra b•le r:ısla

nıhnadığını te~eddüösiiz söyliyebilir:z. 
Bafrada polis teşkil.ltın~n vüc.tc,f:' &<>:irıl-

mesi şehirlilerı çok sevirırl•rır.ı~t ·r. Bır 

komiser taraimda:ı idare edilmekte ol:ın 
emniyet işlet'i daha muntazam bir şekil 
almıştır. Bafrada emniyet işlerinin son 

derece düzgün olması husıısun~a ~cnç 

komiser Saf:ınm gayretim yadetnıelidir 

an· 

nın 

a.ra 



6 Sayfa 

' Hadiseler Karşısında 1 

GÖDIEN SULH 
Garetelere geçecek bir ilan: dünyadakiler: 
.XS.yıb aranıyor» - Güle güle, dediler, yine beKleriz. 

cDünya isimli bir ihtiyar, Sulh is • Sulh düşündü: . . 
mindeki çok sevdiği kızını kaybetmiş. - Yine geleceğim amma, sızlen bu-
tır. Nerede bulunduğunu bilenlerin labilecek miyim? 
insaniyet namına haber vermelerini 
rica eder.• 

* Elinde fenerle güpegündüz soka~a 
~ Diyojenin torununa sordular: 

- Sokakta fenerle ne arıyorsun? 
Diyojen'in torunu cevab verdi: 
- Sulh'u anyorwn. 

* 

* Hastanın adı Sulhtü. Vaziyet isimli 
doktoru çağırdılar: 

- Hastamıza bak! 
Doktor, hastayı muayene ettı; sor • 

du1ar: 
- Doktor hastamız iyi olacak mı? 
- Ümid kesilmez, beliti bir mucize 

onu iyi edebilir. 

* - Nereye gidiyorsun? 
- Solh mahkemesinde bir işim var, Sulh son dakikada, kendinden bek • 

J?aya gidiyorum. lenilmiyen bir kudret gösteriyor: 
- Ne mutlu sana, sulh olan bir ye- - Ben yaşayacağım! 

rl bulabilmişsin, gidiyorsun! Diye bağırıyor. Allah yardımcısı ol-

* sun! 
Sulh: 
- Şimdilik allahaısmarladık; dedi, 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
OUnyanm en pahah tablosu 
Dünyanın en 

pahalı tablosu 
meşhur ressam 
Rafael tarafından 
yapılan (Çocuklu 
Meryem ana) tab
losudur. Bu tablo 
1928 senesinde 
175,000 İngiliz lirasına satılmıştır. 

* Sahrayıkebirdeki köçebeler 
Sahrayıkeblrde ~ "!' 

yaşamakta olan ~· """:;, ~ 

~00,000 olarak te.s-

Bahk derisinden kunduralar 
Afmanyada ya

pılan tecrübelere 
göre yılan balığı 

veya morina balı. 
ğı derisinden mü
kemmel surette 
hafif kundura ya. 
pılacağı artlasıl-

mıştır. 

* lngilterede tuz istihsalAtl 
İngilterede tuz 

istihsalatı dakika. 
da dört ton olarak 
te.sbit edilmiştir. 

göçebelerin sayısı ~t1) 

bi t edilmiştiır. Bun Bu dört tonu saat, 
lar yiyeceklerini e,( gün, hafta, ay he4 

temin için diyar /::l sabile düşünürsek 
diyar gezmekte. muazzam bir ra. 
dirler. kam meydana çıkar. _ •......•........................................................ -····························-··-·············· .. ·--

Evli bir kadını kocasından 
Ayarttı, şimdi de 
Almakla tereddüd ediyor 

Ankaradan A. A. rümuzile mektub 
7azan okuyucumun mektubunu kopya 
edeceğim: 

cSekiz sene evvel bir kızı sevdım, 
rıipnlandım. O zamanki gelırim az 
o1duğu için idare edemiyeceğimi an • 
lıyarak ayrıldım. Sekiz sene sonra tek. 
rar buraya geldiğim zaman. onu evlen 
mif ve bir de çocuğu olmuş gördüm. 
Sevdiğim için tekrar s!Aka göstermiye 
baştadım, mektublar yazdım, yuva • 
ıında mes'ud olmadığını anladım. Ay. 
nlm&9Ulı söyledim. ayrıldı. Fakat 

timdi ben mütereddidim. Gerçi sevi
yorum. ayrılamıyacağımı biliyorum. 
J\mrna o benim için nıi ayrıldı, yoksa 
geçinemediği için mi, bunu bilmiyo • 
nım. Benim için ayrılmış olduğunu 

bilsem, razı olacağım. 
Evlendiğimiz takdirde çocuk b~ba • 

ıının yanında mı kalmalı, yoksa bi .. 
zimle mi? Çocuk biraz huysuz büyü. 

milJ. Ben bundan hoşlanmam. Annesi 
çocuğu çok seviyor, lAkin icab ederse 
terkedeceğini de sôylilyor .. :. 

Okuyucum, bunları yazdıktan son~ 
ra benim fıbiml soruyor. 

Okuyucum, meseleyi baştan sona 
kadar anlatmış, ben de ona füişündük. 
lerlmi söyliyeyim. 

Sekiz sene evvel nişanlanmış, geliri 
.az olduğu için ayrılmış. Nişanlanma

dan evvel gellnni hesab:ıyacak ve o 
zaman nişanlanacaktı. Okuyucumun 
ilk hatası bud'lr. 

Sekiz sene sonra tekrar görüyor. 
Kız evlenmiş. çocuğu o:muş. Yani ar. 
tık o başkasının malıdır. Onunla oku
yucumun alAkadar olması fena bi:- ha. 
reket o1ur. Fakat okuyucum bu ciheti 
hiç düşünmcmiJ. Evli ve çocuklu b;r 
kadıruı mektublar yazıp onu iğfal et~ 

miş. Ckrçi okuyucum onun yuvasında 
mes'ud olmad1ğmı söylüyor amma, 
ben bunu doğru bulmuyorum. Okuyu
cumu göriinciye kadar kocasile, çocu .. 
ğile beraber yaşıyordu. , 

Kocasile arasında şu veya bu cihet
ten bir geçimsizlik olabilirdi amma, 
arada çocuk vardı. Ailenin bu kolay 
kolay çözülrniyocek bağı kadını her 
ne olursa olsun yuva.smcian ayırma • 
malıydı. Kim bilir, beki kadın, okuyu. 
cumu seviyordu. BiT an sevgi onu şa
prltı. Ve her ~yi gözü görmedi. Ay • 
nlmak istedi ve ayrıldı. Ben bu ayr;. -
lıkta okuyucumun büyük tesin oldu • 
ğuna hüküm veriyorum. Ve bir yuva 
yıktığı için onu kabahatli buluyorum. 

Okuyucum, kadın kocasından ayrıl. 
dıktan sonra da tererldüd edıyor. İşte 
bu en fenası. Yuva yıkıldı. Kadın or· 
tada ve okuY'.ıcum o zaman mütered. 
did. Bu nasıl olur? Okuyucum daima 
i§ işten geçtikten sonra karar vermek 
istiyor amma, bu seferki ilkine benze
mez, ilkinde bir nişanlıyı bıraktı. Fa. 
.kat ikincide bırakacak olduğu yuva. 
lan yıkılmış bir kadındır. Bu olamaz. 
Bir insan vicdanı bunu kabul etmeme· 
Udir. 

Çocuk meselesine gelince okuyu • 
cum gene haksızdır. Çocuk ana baba · 

ile birlikte yaşar. Amyı babadan ayır

dıktan sonra PSasen çocuk boynu bU. 
kük bir zavallı olarak: kalmıştır. Şim. 
di onun da huysuzluğunu bahane edip 
baştan atmak bilmem ne derece insani 
bir hareket olur? Kadın muhakkak ki 
okuyucumu seviyor, onun için çocuğu. 
nu bile feda edecek. Okuyucum bu ka. 
dar hodg!m olmasın. Kadını alırken. 
çocuğu fazla görmek hem ana ıçın, 

hem de çocuk için üzücü bir vaziyet -
tir. Okuyucuma o kadını çocuğile bir. 
likte kabul etmeı.se hatalannı ta -
mamile tamir edemiyecektir, çünkü 
bir yuvanın yıkılmasına scbeb oldu, 
kısmen tamir elmelidlr. 
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Dün başlanan Satiye 
davası çok meraklı 
safhalar arzediyor 

l.Jün aktedilen iki celsede Ôniş, Tahir Kevkeb, 
mühendis Neş'etin duruşmaları yapıldı, suçlular 

hararetli müdaf!lalarda bulundular 

Dedikodusu günlerdenberi matbu - rant şirketi müdürü Meteos Tanelin 
atı ve efkarı umumiyeyi işgal etmek • hüviyetleri tesbit olunmuştur. 
te olan ve son yılların en büyük dava- Sorgu hô.kiminin 
larından birini teşkil eden Satiye da - • 
vasının görülmesine, Ağırceza mahke- kararnamesı 
mesinde dün başlanılmıştır. Bunu müteakib 4 üncü sorgu haki • 

Dün sabah daha saat dokuzdan iti • minin suçlular hakkında son tahkika • 
haren Ağırceza mahkemesinin bulun • tın açılmasına dair uzun karama • 
duğu koridor kesif bir halk ve münev- mesi okunmuş, bunda yolsuzluk hadi
ver kütlesile dolmuş bulunuyordu. Ka- sesi ve bu yolsuzluktan maznun bulu. 
Jabalık arasında şehrin tanıdığı bazı nanların hareketlerine uyan ceza ka • 
simalar, sporcular, gazeteciler ve hat- nunu maddeleri hülasaten şöyle göste. 

t...+ .. 1 b" l"k 0 kadar basit ta bir iki romancımız göze çarpıyor • rilmiştir: 
s-•e guze ır gece ı . E k · · • · · . . . . . d k eli kon <lu. le tnk şırlfotmın devletoe sabn a-

kı, dikış bılmcsenız de, ev c en ~ - Celse öğleden evvel saat 1 O da açı - lınması dolayısile hikmeti vücudu kal-
dinize yapabilirsiniz. lacaktı. Ancak saat 9,30 da ~birde mıyan Satiye şirketi elindeki mevcud 

Bel büzülerek ve üstten eklenmiş bir hava taarruzu tecrübesinin başlaması tesisatı her ne pahasına olursa olsun 
etek. Düz bir korsaj. İki büzgülü askı yüzünden, mahkeme reisi ve bazı aza- elden çıkarmak zarureti kal"Ş'lsındadır. 
bu korsajı tutuyo!', ve bir süs gibi 1ki lar adliyeye vaktinde gelememişler, Binaya kıymet takdir edilirken 
yandan ta bele kadar uzanıyor. Belde hinnetice muhakeme ancak saat 11 de Bu itibarla sorgu hakimi, Satiye bi • 
ufak bir fiyonga. başlıvabilmiştir. nasının da, kısa bir zamanda bu mües-

/zdi hama. karşı tedbir sesece satılmak mecburiyetinde oldu • 

Kadın çamaşırı 
Kadın çıamaşır. 

]arının bıçimi git
tikçe elbiselere 
yaklaşıyor. Bil· 
hassa geceliklerın ' 
tuva letten hemen 
hiç farkı yok. Şu 
dört köşe yakalı, 

b:izgü sıralarile 

süsıü, kabarık kol
lu ve fiyongalı ge. 
celik te bu nevi. 
dendir. Tuvalet 
kadar süsm ve 
şıktır. Bununla be 
raber dikmek için 
pek te meharetlc 
diki§ dikmeye lü. 
zum yoktur. Esas 
ç!zg:leri basit. Sü
sü sonradan ek
lenmiş fiyonga.. 
lardan ve birkaç 
büz~ü sırasından 

ibaret. Çnmaşırd 
gündelik elbjse. 
lerde daima orıji. 

nal ve itinalı tesi.. 
rini yapan fakat 
hakikatte diki}:. 

' 

mesi kolay modelleri tercih etmeliC\ıT. 

d"h . ğunu işaretle böyle aleiacele satılma • 
Mahkeme salonunda iz ı ama manı ~ı Jazımgelen bir binaya degw erinden 

l k · · d' 1 · ·ı daha evvel oma ıçın, ın eyıcı er . . cok kıvmet vermiş olmanın anrı:ık btr 
"dd · T~ çok erınde hır · mu eıumumı ı6ın Y menfaat temini şeklinde kabul nıfüe -

tedbir olarak hazırladığı kabul kart • b'l w, "lt.h ·· t·· d 0 ı ecegı mu u azası us un e urmuş 
lanndan edinmişler ve yalnız bu kart- b' k t t kd" ea·ı· k t . k b 

1 1 ve ınava ıyrne a ır ı ır en a • 
J h A ·ı b 1 1 'çerı a u o un ~ arı amı u unan ar ı - pu kayıdlarının da nazara alınmaması, 
mu~lardır. _ takdiri kıymet raporunu hazırlayan 

s.alonun kapı~arı açılır açılmaz once Neşet Kasımgilin bu raporunda hiç bir 
Satıye yolsuzlu~~dan mevkuf bulu - esasa istinad e~miş olması tktısad 
nan Yusuf Ziya Oniş, Tahir Kevkeb, V kAI t' S t' b' ' gibi . . e a e ınce a ıye ınasının ne 
ve Neşet Kasımgil ile gayrımevkuf dı- bi maksadla alındığı sorulduğu hal • 
ğer on maznun içeri alınmışlar, müte- d:. işin durdurulmıvarak ferağ mua • 
akiben ondan fazla avukat ile gazete- melesinin tekemmülüne devam edil -
ciler yerlerini a lmışlardır. mesi ve V€kalete kasden yanlıc: revab 

Mahk~me he_11eti verilmesi cihetlerini tebarüz ettirmiş • 

Dünkü celsede mahkeme heyetini, tir. 
tatilde Ağırcezanın işlerine bakan As- Yırtılan rapor 
liye 2 nci cezanın reisi Kemal, ~za Bundan başka İktısad Vekfı t('tinin 
Nefi ve Ham teşkil ediyordu. 1ddia işan üzerine hazırlanan ilk keşif ve 
makamını da yolsuzluk hadisesinin tah takdiri kıymet raporunun yırtıJn rak ye 
kikatını bidayettenberi idare eden ve rine bir yenisinin tanzimini ve bu ikin. 
iddianameyi hazırlayan muavin Sabri ci raporun hazırlanmasında amil olan 
temsil ediyordu. Tahir Kevkebin raporu daktilo eden 

Ma7.nunlardan Yusuf Ziya Önişin Suzana: 
vekaletini avukat Sadi Rıza, Tahir c- Sakın bunu k imseye söyleme!> 
Kevkebin Arif Mustafa, Meteos Tame- tarzındaki sözünü, muamelenin yolsuz 
!in Esad, Refi Bayann Hamid Şevket, rercyanında bir sebeb olarak tcsbit e... 
Neşet Kasımgilin Daniş, Ziyanın Sa • den sorgu hakimi, ayni zamanda, Na-

dettin Ferid, Atıf Ödülün vek~etini de sır, Murad, Hadiye, Suzan, Mehıned 
Necati deruhde etmişlerdir. Bedri, Jan Lazyan, Abdullah Yılmaz 

H .. · il • t b •t • adındaki şahidlerin şahadetleri, müfet. 
uv·ge erırı es ı ı . l"k t hkik t r 1 k - d · t ~ tış ı a · a ı, ez e e mun erıca ı: 

Her kadın bilmelidir Duruşmaya maznunların hüviyetle- ve diğer tahkikat evrakl gibi deliller. 
. . _ . . . . .. lerinin tesbittle başlanarak, sırasile De le suçluların hareketlerini sabit gör • 

Peynırın kuflenmemesı ıçın: Ya üstu. nizbank sabık umum müdürü Yusuf müştür. 

ne iç.ine bir :ıbaka tereyağı. ~~meli, Ziya Öniş, Denizbank umum müdür Tecziye talebi 
(kış ıse) ya bır lahana yaprağıle ortme. muavini Tahir Kevkeb, mühendis Neş Ö . 

. . .. .. . . Maznunlardan Yusuf Ziya nış, Ta-
li, yahud ·bır fanusun altına kapayıp ya. et Kasımgıl, mudur muavınlennden h. K k b 1· ·ı İ S d r--llb 

ır ev e , smaı sn, a un uu 
nına birka-ç parı;a şeker koymalıdır. Hamdi Emin Çap,

1
umumt katib Sadun Savcı ve Neşet Kasımgilin devlet alım 

* Galib Savcı, Hukuk müşaviri İsmail ve satımına fesad karıştırmak suretföı 
Domatesi uzun zaman muhafaza et. İsa Caniş, idare meclisi azasından Ziya menfaat temininden ceza kanununun 

mek isterseniz: İçinde bir yumurta yilzc- Taner, Sedad ve Kemal Şahingiray ile 205, yine bunlardan Yusuf Ziya, Ta • 
cek kadar tuzlu ve hafif sirkeli suya ba- milli Reasürans sabık umum müdürü hir, ve Neşet Kasungilin ayrıca sahte. 
tırınız. Sonra üstlerini pnrşümen kağı_ Refi Bayar, ikinci müdürü Malik Kev. karlıktan 339 uncu maddelerine göre 
dile örtünüz. keb, Reasürans avukatı Atıf Ödül, Je- (Devamı 10 uncu savfada! . ..................................................................................... _ ..... ---.. ............... ..-................................................................. ...... 

iki ahbab çavuşlar: Bıldırcın kokusu 

\\\' 

,, 
~ 
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Barut kokuları içinde 
33 iincii defa toplanan 

sulh konferansı 
f(onfer:ansın bu seferki ruznamesinin altında şu 
kagıd var: ''Bu ruzname muvakkat mahiyettedir. 

dünya vaziyetinin Zira kongrenin açılacağı a~da 
ne olabileceği şimdiden kestirilemez!,, 

[ Ercumend Ekrem Talu Zurihten yazıyor J 
Züric7:. '21/8/939 

Haniya, bazı iklimler ve bazı mev • 
tjimler vardır ki adamı yeise sürükler .• 
leli eder? Hava bir gün açık, daha doğ. 
rusu açıy-0r gibidir de arkasından he
men kapanıverir, bulutlanır. Ne yapa. 
cağınızı.. ne giyeceğinizh hangi istika
mete gideceğinizi şaşırırsınız.. Hiç bir 
niyet. hiç bir tasavvurda bulunamazsı
nız. Öyle şaşkın bir halde, her saniye 
gerilen sinirlerinizin yavaş yavaş şuu
runuza galebe ettiğini duyarsınız. 

Avrupalının vaziyeti bugün tıpkı 

böyle o'du. Dün akşam suya inmek is
tidadını gösteren yelken bu sabah bir
denbire direğin tepesine tekrar yükse
iiveriyor. Cenubdan fısıldanan sulh 

• sözlerini şimalden bir takım tehdidler 
hemen bastırıyor. En tecrübeli poliii
kacılara: cPes!• dedirten bu görülme
miş vaziyetin iç.inden nasıl çıkılacağı-
nı Allah bilir ve kul cla korka !korka Zürihten bir manzam 

tahmin eder ki, bazı kimseler • alay ve devamlı surette tessüsü için halen _ Söyle Tatarağası, söyle! Ash ol -
eder gibi- hala sulhten bahsediyor, pey. elzem olan prtlarm tesbiti; madığmı biliyorum amma, gene de 
nir gemisinin dua ile yürüyeceğine ha- 3 _ Milletler Cemiyeti ve onun is- dinlemesi hoşuma gidiyor!• 

Sayfa 7 

Hava ve Harb . 
Birçolr lıumanda11lar oardır lıl meteorol o.f ifl• 
ehemmiyet vermedikleri için mağliib olm•şlar, 
11ene 6lrçolıtarı bu yQzd•n zafer lıaz•11m11lardır 

l • 

Büyük Harbden bir saJıne: Çamur deryası içınde 

l\{eterolojinin harb esnasında pek neş bulutsuz bir gökyüzünde parlıyordu. 
mühim bir rol oynadığını. muharebe1e. Ertesi gün bü}iik bir taarruz vukubula. 
rin kazanılmasına veya kaybedilmesine caktı. Herkes sevıi..nç içinde idi. 
sebeb olduğunu bilir misinız? Fransız F:akat hava rasad zabiti Rouch herkes 
bahriyesinhı en güzide hava rasad zabiti tarafından gösterilen itımada iıtirak et. 
olan yüzbaşı Rouclıe bu hususta şnymu miyordu. Sabahleyin Brest limanı bahri 

dikkat bir yazı yamıısm:. Yazısında ha. kumandanlığı ile görüşerek Saınt Mııt· 
va vaziyetinin muharebeler üzerinde hier semaforu ile muhabere teminini is. 
pek büyük bir lesjri olduğunu, havanın temişti, semafor bekçisi ona şuniarı sôy· 
evvelden keşfi sayesinde muharebelerin ledi: 
kazanıalbi!eceğini iddia etmiş ve bu hu- c- F~a tıkalı bir hava ... Saat dörtte 
susta misaller bile zikreylerniştir. yağmur başladı. Bir saattenberı riızgar 

Pek uzaldara kaçmıyalım.. İngiltere bora halinde esmektedir. Mevsimin şjd. 
tarihinde görüldüğü veçhile İngiltere detli fırtınalarından bir:.ni geçırıyoru~ •• 
fn"tma yüzünden üç defa düşmanlam.. Edinmiş olduğu malfuna-tn güvenen 
dan kurtulmuştur. Bu fırtınalar düş- Rouch derhal Druryda bulunan Foe.h'un 
manlannm tam.amile mahvına :sebeb o1 - umumi karargahına giderek General 
muştur. W eygandı iku etti. 

MeŞhur lngiliz amir.ali Nelson en b1. 
yük muzafieriy:etlerini barometresine 
medyun kalmıştır. 

Mareşal Foch•a hemen haber verildi. 
Mareşal yüzbaşıya gökyüzünün berrak. 
lığını göstererek kaşlarmı çaUı. Yü:r:başı la inanıyorlar. tikbali·, tş~- ben .:ıe .Jı'n.ciz kile ~ ambar eh ~ u u r"" uv'l Harbi Umumi sırasında Hin:3eııbll.!'g 

Bu cümleden olarak. bugün Zür 4 - Telanil ajans ve gazetelere teb- nevinden olan bu sulh müzakerelerini, Fransada :Somme muharebesini mllhak.. ısrar etti ve gece yarısından <evvel ynğ. 
şehrinde açılacak: olan 33 üncü cihan 1'~ 1 ak b l dill vril ka l mur yağacağını söyledi. Mnreş:ıl 'Fodı 
sulh konn1thsine yabancı btr gazeteci ıg o unac .ve . aş ıc:ı ere çe e- sonunda verilecek rarlan, ya an ve kak surette kaybedecek bale gelmiş, fa- ise: 

tf" Tek. her vasıta ıle dunyaya yayılacak faydasız olduldannı bile bile, Tatara. _ -ı-b· '-· 
sıfatile daveili bulunuyorum. la b" be . ıanz· ka w ht.e .. 'd L... • ·L: kat yagmur onu mag u ıyetten a.ur - Pek' k" b . .k~ h b' . o n ır yannamenın ıın ve • gasının sa muJ ert:n gıuı, :memnu- - ı. pe ı, enı er anı ar ıyc reisı 

Birkaç kilometre öiede, Cenev.rede, bulii. · tle dinli" w • tarmıştır. ile yalnız bırakınız! dedi. nıye yecegını. • itiraf ieme'kte-
Milletler Cemiyeti plançosunu mahke- Bu beyannamenin altına ilave edilen Mareşal bunu açııtÇ3 ey: Bir çeyre'k saat sonra Fransız nöbet-
me :e tevdi e+-ı• .. müflis bir tacir gibi kayı·d b"ır şa,.,-rdir. Df"Vnr ki.· cBu ru.. Zaten, sergi münasebetile, bir "bay. dir. Hamatmda diyor !ki: 

·~ ~u........ J - .... d z- b ·· çileri ve motosikletçileri iher tuafa yayı. 
düldtanmı b.parruya hazırlanırken be- name muvakkat mahiyettedir. Zira, ram yerini an ıran urich şehrl ugun c1916 senesinde Somme cephesinde hyor 'f!e hücumun eri kald$nı haber 
ri tarafta böyle bir kongrenin topla~ kongrenin açılacağı anda vaziyetin ne biraz .daha süslenmiş, nizamlanmış. muharebe ancak y.ağmur mev&imiııde veriyorlardı ••. 

··1" ,,..,.ı; b e Kongrenin toplanacağı muazzam bele • v w 
ması gu unç s=-ıYOr ve onun aca an - olabileceğini şimdiden :lrestiremeyiz!!• yavaşlamağa başlamıştı. ıı.agmur topra. Fakat bava hau Mk gu"'zeldi. Somme 

w • k a· kendine diye dairesine beynelmilel sulh büro - k 1.1:1 ~ 
ye yanyacagmı ınsan en ı Ben ancak 'bir milşahid ve bir merak- ğı geçilmez bir hale oymuştu. u" zerın' de 4.-'- ı... 1·r 1-uıut :unktu. iU:fak IL!r suna müzaharet eden devletlerin ren- ~ !J u :u - uı 
soruyor. lı olarak bulunacağım kongrenin mü • .. k b kl lm cMuharebeyi bitirmek için bu yağmur .. ~ b'l . d "ğl b dııml g1:1ren ayra arı ası ış. . , ıruzgar ı e esmıvor u ve o e ır a 

Bu kongreyi toplıyan gene Cenevre- .zakerelerini dikkatle takib eylemek mevsimine sabırsızlık ue intizar eyliyor. ğ w d - ı· 
h K-0n~ akşam üzeri saat sekiz bu _ ya mur 7agma an geç ı. de merkezi bulunan beynelmilel sul niyetindeyim. Hele son bir aydanberi ı:.~- duk. Bu mevsimde Flandres mıntakasıo. • 

b .. d B b- If ı.· u ·a ··ı d' h b t hd"dl ·1 1 çu!kta fev~alade merasimle açılacak. F1rtına MaTeşa1! F-oc'h'un bürosunda urosu ur. u ur-0, aruı mumı en mu ema ıyen ar e ı en e çın a - . ~ da çok geniş arazinin yağmurdan geçil-
çok evvel, ta 1891 tarihinde Romada maktan bizar olan 'kulaklarımın biraz D:?I~a~ nvay~uk - :b~l.ırsa, kongre mez bir hale geldiğini, obüsler tarafın. koptu, ~iddeıtle bağırıyor ve: 
in'ikad eden birinci kongrenin kararile da sulh sözleri işitmiye pek ihiyacı kur~nd~, 01 . ~ mühim v~ bey : dan açılan ç.ukurlarm <derhal suuırfa d'll- - Bundan sonrn hnw rasadından 
teşekkül etmişti. Prinçip~in Saray Bos. var. nelmılel şohretı haız olan şahsiyet1en duğunu ,,e bu çukurlara barmmı~ , 111 bahsedildığini i5'temiyoram. 
nada attıgı· kurşunlar dünyayı kana bo- F k 111. • 1 d 1 diın1iyecekmişi3- Bakaqnn neoler söyli- Fakat guruba yakın bulutlar gökyü-

ı ra ma umaur amma, yer n e o . , A n hr. .. askerlerin ya orada kalıp boğulmak, ya 
yamazdan dört yıl önce, Nobel sulh duğu için tekrar ediyorum: yeoekler · ~panı ~ cd aevresını zünü kapladı. 1.Rüzgar çıkh, yağmur sa • 

.. , ... ::."- da :1 1<'+'! ilVI" te kib hA bulan hastalığına ne gıbi devalar ta\'51- dışarı çıkıp mermilerin. altında kalmak ığanak halinde yağmağ:ı baş1ııt!ı. 
muMl-Ultmı <& m"i.... u a - cBilmem hangı· padişah devrinde İs- --1~ı ? med>uriyetinde bulunduklarını bilıvor. 
d. hi b' . ,:ı.;<..~ :ı..- y~ edeıxıuer. ., Y" b R ..!!.. a· ıı... ıs~t '<Qnun ç ır ıışe yar.ama~:--.. 1: ~~ tanbuldan Bağdada bir posta Tatarı . . . _ • duk... uz aşı OUçu tyor l\l: 

şerıyetin. ne olsa, ·gene kendı bıldıgını gitmiş. Vilayet !kodamanlarını bir bir Ded:~ ~· Bu kongrenın, dun:vanın - O anda ~vin damından akmakta o. 
o.kum. akt, an vazg~iğini gö.sterifi. dolaştıgv ı esnada •--dı efendiyı' de zı' 'va. gidişi u~enn~e zerre kadar faydası do- Yağmur nıevsım1 gecikmiş ıolsa idi lan suların gürültüsünden zevkli hiçbir 

b AQ k - nanmı'-'Uruın F k b belki de Foch hem muharebeyi. hem de Ovle ik-en, başında bulunanlar 1şte u ret etmiş. Kadı sormuş: • runacagma ı J • a at u - harbi uzanacaktı... şey tasavvur edemedim. 
sefer de 3 3 üncü 'kongreyi topluyor1ar. İ t b ld ram buram kan kokan şu ortalıkta sul- Ertesi .sabah ıh ala yağmur yağıyordu. 

Bu kongreye bütün sulh cemiyetleri ağası? s:: ·u ~ ~e ;ar, ne Y_?k~tar hün ince, zarif, ferahlatıcı zambak ra- * Yollar çamur deryası l~alini almıştı. !Bu 
herhangi şekil ve suretle o1ursa olsun mu? . m.m ıçın ır şey soy yor yihasını birazı~ık kuoJsun duymak, yer Somme muharebesi anında Foch'un suretle de hava rasadlıırı davasını ka· 
milletlerin hak ve adalet mefhumları K T t · ühim yüzünde oenne rmayı düşünen bir erkanıbarbiyesinde bahriye yüzbaşısı zanm.ış oldum •• 
d h·ı· d b' 'b' l . kl 1 urnaz a ar m ce bir bahşiş . 1 un m~· d" '~i . b' • a ı ın e ırı ır erıne ya aşma arına koparmak ıürnidile: avuç ınsanın .. o:! .... vcu ıy'C'L nı ıs- Rouch ta ı·arrlı • .Roucb hava rasadatına Havanın muharebeler üzerindeki te. 

sirindcn bir dakika bile §ilphe .eyleme. 
melidir. Bazı memleketlerde bu birinci 
derecede ehemmiyeti haizdir. McselA 
Rusyada ••. 

çalışan birlikler, ve sulh'ü.n ishlrrannı v 11 h f d' . aem~ setmek de buyük bir <teselli sayılmaz 
gaye edinmiş ohıp da ve o yolda çalı- - a a .' ~en. ~z.. . ı~ ben çı . mı? 

b'l" hs' tı • lm ~ b.rken IV'elınıırıeti.mm şeyhislam ola .. ..- ..................................................... - •• 
şan ı umum şa ıy~ er çagın ıi~·r· w • • • 

Birçok devl~tler nakden müzabaret- cagınıza daır :kuvvetli şayialar vardı. Garı·b bı·r ,Lalık 
]erin· s'r-....aAikleri halde bu kon- İşim acele olduğu için tahkflcini bek • U 

1 c 1 ~ .. ...-.w • le . .. "d . . b' t tıne elim 1 f 
greye resmen iştirak etmemekJe onun yıp mUJ esıru ızza ge me . av ama usu u 

"..ı.ı: t' ..ı- .. ~...._ .ı.;ı.:_,_.,_ · · ,..,fi Lakin nerede ise ıgelir. 
cıuuıye ınucu ŞUpur .ıeı..ı.ı:~rn.nı &"'s -
teri orlar. Nası1 etmesinler ki, bundan Kadı memnun olup herife birçok ıih. 
önce 32 defa daha toplanmış olmasına sanlarda bulumnuş, o da İstanbula 
rağmen. 1891 den 1939 8 kadar vuku- dönmüş. Tabii kadıya da hiç bir müjde 
bulan ihtilaflardan ve muharelıe1erden gelmemiş. Aradan bir yıl geçmiş, T.atar 
hiç birini önleyememiş. gene Bağdada uğramış, gene kadı efen-

Davet.ıilerlne gönderdiği beyanna • diyi ziyaret etmiş. Ayni suale, bu sefer 
mede ıtom'tniklı ıifadelerle ıizah olunan şu cevabı vermiş: 

Çıra yerine lüks lambası 
kullanmak istiyen balık

çılar bütün balıkları 
kaçırdılar ! 

ideal süphesiz ki çok g:ii7.el, çok ıi.nsani- - Geçen defa efendimize :rakib olan . " . . . • 
d . T :..ı_:_ ba d rıe~ı- . der bilmem kimin taraftarları nezdi hüma.. Bır muddettenben lunanda ganb hır 
ır. a...d ıun zı a ı.ıcnn son ece 

1 
ı- h öste · 

maddileşen ve hatta hayvani bir ihti- ~da ağır bastıkları için meşihatiniz balık av~ ~su u aşg . rmış ve 
ras haline gelen emelleri bu idealin gen kalmıştı. Bu deia muhakkak sıra bunun netıcesı olarak hu şekilde av • 
telü olunabileceğine inanmak budala- sizindir. Bir haftaya varmaz padişahın lanmak istenen at.eş balıklan sahil -
lık olur. fermanı buradadır. !erden uzakl~lardır. 

Kongren:in mfu.akerat :ruznamesin • Ve gene bir hayli ihsan koparmış, Saınatyadaki balıkçılar ateş balığı 
de dört madde var: dönm~. tutarken çıra yakacaklan yerde kah • 

1 - Sulhü tehlikeye düşüren hadi- Ertesi yıl bir daha Bağdada gelip de, veJcrdeki lüks lambalarını getirterek 
selorle bunların istilzam eyledikleri iki defa aldattığı hdmm huzurunda, çalışmağa başlamışlardır. Balıklar bu 
hal çareleri. kekeliyerek, meşihat yalanını tekrar fazla ziya karşısında ürkmüş ve sa • 

? - Sullıün hakkaniyet dairesinde edince, kadı gülümsemij ve demii ıki: hilleri terketmiilerdir. 

memur bulunuyordu. 
Foch bidayette bıı zabitin fikirlerine o 

kadar ehemmiyet vermiyordu. 
-Bir gün ona dedi ki: 
- Ay .ne alemde? •.. Siz tabü aya iti. 

mad etmeı.siniz. Mensub olduğunuz ilim 
kısmı müphemdir. Bunun için iherlıangi 

btr emmareye ehemmiyet vermek icab e. 
eder. Aya ne için inanmadığınızı bana bil 
dirmenizi rica ederim. 

Foch bu sözleri ile ayın hava üzerinde 
bir tesir yapıp yapmıyacağını anlamak 
istiyordu. 

*** ·----············-············· .... ··-····--............ -. 
Bir ame1e elektrik 
cereyanına kapılarak 

öldu 
Dün. Cibalide Yani Yuvanid.isin ke. 

Yüzbaşı Rouch iki haftalık mesaiden reste fabrikasında ölümle biten feci bir 
sanra bunu Foch'a bildirdi. Cevab menfi kaza olmuştur. 
idi. 

:Bu fabrika işcilerinden Ali oğla Ah-
Yü~başı Rouch .Mareşal ~och'u ka~'i. med Ertan, fabrika .dahilinde çalıştığı 

yetle ı~~a edemedı. Fakat hı.ç olma.z ısc sırada bir elektrik lambasını tutmuş. 
onan ıtımadını kazanmış olau. Bırkaç birdenbire cereyana kapılarak. 

00 
gün sonra yapılacak olan mühim bir ta- yıKılınıştır. ye 
arrnz hareketini bile hava rasad raporu 
üzerine tehir eyledi. Ahmed, !baygın bir ihaioo cankurta -

rania Balal Musevi hastanesine b1 • 
d.mlmışsa oda, biraz sonra, iturtulamı -

Çok güzel bir Ağustos günü illi. G6.. yarak, ölm~. * 
1 
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besi •• er 
• 
ikinci tecriı e de ir · cis · 
kadar muvaff akiyet i old 

Başvekil Re/ ik Saydam ve Dahiliye Vekili tecrübenin 
devamı müddetince şehirde tetkikat yaptılar, 

gördüklerinden memnun oldular 
Mefruz seferberlik münasebetile ıeh. 

!'lınizde icrası kararlaşan ikinci hava ta
trruzu dün sabah yapılmıştır. Dünkü 
la.arruz ika.rşısında pasif korunmayı em. 
riyet müdürlüğü ida?le ettiğinden, her 
taraf ta daha fazla polis memuru bulun -
lrurulmuştur. 

Yan~ tahrib ve temizleme ifinde va. 
life alan polisler, muke takmı§lar ve 
\lazden korunma elbiseleri giymiflerdlr. 

Tayyareler Oskildar, Tophane, Emin. 
6nü ve Aksarayda ternsill tahribat yap -
ıruş. müteaddid iperit, tahrfb ve yangın 
~'balan atmışlardır. İtfaiye ve pıu;if 

J.orunma ekipleri dün çalışmalarını btt. 
Yük blT intizam tahtında batarmıılaT ve 
laaliyetlerinden dolayı takdir edllmifler
lir. 

Hava taaıTuzu esnasında Beıvekil 9e. 
hlTde tetklkl~ yapm19, Dahiliye Vekfli 
raik Öztrak ta otomobille f0hirde blT tur 
ırapmıştır. 

Taarruz esnaıın da enterel&D bir 
vak'a cereyan etti 

Taarruz esnasında fehlrdtt enteresan 
,ak'alar cereyan etmiştir. Hava taamı.. 
ru her tarafta büyük bir faaliyetle de • 
vam ettiği esnada Sürpagopta bir evde 
tehirli gaz.le zehirlenme hAdise&i olduğu· 

bekçilere bildirllmi§ ve bekçiler de im. 
Öadı sıhht teşkil.Atına haber venni~ler -
dir. İmdada koşulmUf, neticede bu evin 
balkonuna çıkan f!V halkının tayyarele • 
tJn attıkları reınsilt gaz bombalarından 

zehlrlencllkleri vehmine düştükleri ve 
baygınlıklar geçirdikleri anlaşıl.ını§tır. 

lide camisin9.e bulundukları esnada taar. 
ruzun bitmiş olduğu ilan edilmiştir. 

Başvekil Em.inönünde tetkikatı sıra -
sında gazetecilere §Unları söylemiştir: 

- Tophanede gazlenmiş mıntakayı, 

yaraı'lıla.rı burada da tatbikatın bütün 
safha-lannı gördüm. Gördüğüm intizam. 
dan çok ~un oldum., 

Dahi1iye Vekili de dünkü tatbikattan 
memnun oldu: 

c- İstanbulda!lci hava taaITUzu tat -
bik&il diğer vil.Ayetlere nümune olacak. 
tır> demiştir. 

Mınr aıkeri hayeti pasif koruma 
tatbikabnı takib etti 

DünkU hava taarruzu tatbikatı esna • 
sında Mısır askeri heyeti de, Eminönüne 
gelerek muhtelif karunma eikiplerinin 

- !faaliyetini tetkik etmişlerdir. A.51keı:i he
Bafvdlcll L41elid~ ~ınaktan çıkarken yet reisi Hüsnü Elı.eyd1 Paşa. bir ipe. 

~------------~~...-.· rit temizleme hareketini bizzat gaz mas

1 
kesi takarak yakından görmüştür. 

Hava Mndafaa Genel Komutanı 
General HOınü Kılkı çın beyanab 
c':Qı'aık;yada yapılan ordu manevra~arı 

vesi.lesil.e İstanbulda dahi havaya kaqı ı 
korunma tatbltatlan yapılmıştır. 

Memleketimizde havaya karşı korun • 
ma tatbikatı geniş mikyasta ilk defa o. 
larak İstanbul.da yapıllnıştır. En büyük 
,ehirlerimlz için bir nümune tefk.il ede
cektir. 

Bu tatbikatlarda İstanbul halkının gös. 
termtş olduğu al.Aka ve intizam ve yük
eek hassasiyet takdire llyıktır. 

Tatbikatlann intizamını ve muvaff a _ 
Başvekil Hava taarruzile yakından ldy~tıe oeıreyo.runı remin için emniyet 

alakadar oldu teşkillcıi.mizin göstermiş olduğu gayreti 

Başvekil hava taarruzu ile yakından ve puif Gtorunma ~!tının vamfeye 
meşgul olmuş, Beyoğlunda otom<>bille Başvekil Mısır aske1i heyeti reisi ile batWık ve faaliyetlerini de takdir ede. 

bir ceve'l!n yaptıktan sonra, Eminönünde 1 görilf'Uyor rim.> 
ve Aksaraydaki tatbikatta hazır bulun- ! - Maskeye ne kadar mukavemet gös. VilAyetin tebliği 

• 

Başveki! Lalelide izahat alıyor. 

Bcı.§Veldl gaz maıkeıini çıkaran bir memurla JccmUfUrlcen. 

muştur. terdin? İ$tanbulda aktif ve pasif müdafaa 
Y t Mıaı.r aıkeri heyeti reiri gaz maıkellmn.i maiyedine giydirerek tetkik ederken Aksa.rayda, genel hava komutanlığı - anm saa · • • tatbikatının ikincisi 23/8/939 tarihinde 

ıübayından o civara düşe.'1 bombalar hak Bundan ıoma Başvekil iperitle ze • yapılmıştır. Bu tatbikatlar münasebetile icablanna kolaylıkla intibak edebilıeoeği dım, gaz temizleme, can kurtarma, su, 
kında izahat alan Başvekil bilAhare sı • hirlenen hastayı tet.ldk eden h~ire ile 15 Ağustos 939 tarihinden itibaren ıe • kanaatini kuvvetlendirmek itibarile çok havagazi ve elektrik mecralarını tamire 
ğınak halinde istifade edilen Valide ca- konuşınUf ve: . bir için ilAn edilmiş olan harb hali bit • kıymetlidir. mahsus teknik onarma ekipleri) de bu 
misine girmiştir. Valide camisinin avlu. - Kaç hastan va.r? diye sormuştur. mif bulunmaktadır. Hava bombardımanından ileri gelen tatbikatta evvelkinden daha büyük btl 
ıunda beki-eşen gaz tem.izleme ame1esin- H~: Bu tatbikatta alınan netice fUdur: hasar ve zara:rl«n ortadan kaldırmak ve sük!lnet ve alışkanlık göstermljtir. 
den maskesini çıkaran bir ameleye Bav- c- üç hastam var. Hastalan hasta • H&llc birinci tatbikatta olduğu gibi ken - yaralı ve gazlilerin yardımına k.ofmak ü- Bu hal, korunma kuvvetlerimizde matı 
rekil sormuştur: neye yolladun> cevabını vermiştir. disine düşen işleri dikkat ve itina ile yap. zere günlerdenberi vazifey~ hazır bir 1-Qb olan nefse itimadı sevk ve idlZ'ed91 

- Maskeni neye çıkardın? Başvekil Refik Saydam, Dahiliye Ve- mıftır, bu keyfiyet halkımızın ciddi ah. halde bulunan pasif korunma yardımCl beklediğimiz mümareseyi gaatermekte , 
- Boğuluyordwn da ondan... kili Faik Öztrak, vali Lfttfi Kırdar Va. va~ karşılaşacağı bütün mü~lAtın kuvvetleri (emniyet, ft.f.aiye, sıhht yar • dir. 

- Evet bir zavallı serçecik yaka • Arasıra uzaktan uzağa lronUfUyoruz. - İlk ateş edeıı Cevad bey oldujt 
lamı.ş. Osman bey aklına geldikçe yeni yeni i~n şampiyon resmen odlll\. 

Osman beyin karnı birkaç kere hop. talimat veriyor. Vildan ceza yemiş bir mekteb çocull 
ladı: Bir aralık bize dönmüş bir feyler gibi somurttu, başını önüne eğdi. 

- Serçe~ av riıı canım. O şampi - söylliyordu ki karşıda kökleri dereye Bu mağlubiyeti yediremiyordu. 
yonluk sayılmaz. Siftah ya keklikte saplanmış söğüdün dahna bir .ııarıas. Dedim ki: 

· -.2'3uehan Cahid olmalı ya bıldırcın. . ma indiğini gördüm. Hemen nifan al. - LAkin bir mesele var. Benim atlf 

1 

- Hakkınız var, dedun. Zaten ben dım ve ateş ettim. ettiğim kuş bu delildi· Ben söğüdta 
Kurşuni söğüd dallan altında arzın Tabii olmak ihtiyacını ikimiz birden de h_enüz ~ampiyon olduğumu iddia e. Stlih sesinin korkunç akialertne ikin. üst dalında bir üveyk görmttştü.m. O. 

dinlenişini seyrederken bu tabloyu ha hissediyoruz. Ben serremlemiş gibi • ~Nmıyeced ğimk. . diw • el bir silAh sesi daha karıştı. Ayağa na a+- ettim. 
--.rladını. Bu kursu. ni gölgelerde Mo • yim. O sakin görünmeğe çıalışarak ba. e eme ıste ""mı 0 anl•YY\1.+1 "9 
u 

0 
b k din &<ö -u~rdi~· kalktığım zaman Vildanı birkaç adım Osman bey gayet ofddf, bqını JraL nalizanın tebessümünü ve La Muta • basına cevab veriyor: sınan ey en e g re mana ve : ileride gördüm· d dı· 

nm sükftnetini birleştiren bir çift kur- - Nihayet Cevad beyi buldum ba - - Değil mi ya .. mesele bugün bell1 · ır · 
fUni göz göründü. Ve onun altın sesi ba. olacak? - Vurdum, wrduml diye hayk.ırı-. - Öyle ise it deliftl azizim. Bunua 
berrak bir akar su gibi benliğime, Yuvarlak karnını biraz daha fırla • Başunı eğerek mınldandun: yordu. sarıasma oldutunu bitirememek im. 
benliğimin zerrelerine döküldü. tan av kıyafetile Osman bey göründü: - Evet. Belki. Ben de öyle umtıyo;. Osman bey yanınuza geldi: kim yok. Şu hal<M Vildan haklı. 

- Cevad bey. Ne düşünüyorsunuz, - Yakaladın ha .. yarım saattenbe • rum. - Durun, teli§ etmeyin. önce Ce • <JEnç kadının kul'fun! glSzleri bana 
Yerimden fırlıyorum. Uzattığı el a- ri aratmakta maksadı ne idi acaba? Şimdi Osman bey üveyk ve san as. vad bey attı, sonra sen: Şimdi ava ba. çevrildi. İnce kqları çatılmıfb. Du • 

vucumda bir serçe gibi. Ben söğüdlerin altında düşünceye ma gibi kuşların itiyadlarına aid ma - kalım lQmiın vurdu a~ılır. Çatılan daldan titriyordu. Ağır bir aesle: 

= 
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Dudaklarıma kadar gelen bir itirafı dalarken onlar da Değirmenciden gel. lumat wriyor. Biz karşısında fkl avcı çiğneyip, dikel'}leri si1thlanmız1a ta • - Hayır efendim, c:ledi. Vuran s1;. 
zaptedemiyorum: diğimi öğren1nce aramağa başlamış - ~ömezi gibi dinliyoruz. nyarak kuşun düştüğü yeri güçlükle rtniz. Ben solda cevizin dalında bir .aa. 

- Mevsimin şampiyonluğunu ka • lar. Derenin böğürtlenler, pırnallarla ya buldUk. Bu benim ianasma idi. Fakat kargaya ateş etmiftim· 
Eandım. - Buradaydım efendim. Siz üveyk naşılmaı hale gelen bir parçasında iki delik deıfk olmuştu. Sarı kanadlan Osman bey hayretinden top gibi mg. 

Hayretle yüzüme bakıyor: avı yapmak için pusu yapmak tazım kavak arasmda birbirimizden onar kanla bulanm.ıttı. Osman bey müt.ehas. radı: 
- Nasıl? demişsiniz de! metre ara ile kendimize birer yuva sıs gözü ile avı muayene ettikten aonra _ Anlaşıldı efendim, anlqıldı. ~ 
_ İşte ilk av .. avuçlanmda! - Bari bir şey vurabildiniz mi? yaptık. Önümüzde dere genişliyor ve hükmünü tebliğ etti: nizde şu zavallı san asmanın c~ 
Parmak1anmın titrediğini hissedi - Ne cevab vereceğimi düşünürken o çakıllı kısımlarında su yavaş yavaş a.. - Zavallı iki ateş bii'daı yemiş. Bu kıydığuuzı inkAr ediyorsunus. O halde, 

yorum. Önüne bakıyor. Şimdi yalnız atıldı: kıyor. Osman beyin tecrübelerine gö • kader saçma bir elde ve o kadar mesa. biçareyi s1M.h atmadan delik deşik e. 
kirpiklerin:i ve inre altın k~lannı gö.. - Nafile baba biz şampiyonluğu kay re kuş daima böyle sığ yerlere iner • fedıe kömelenemez. den benim. Şampiyon da bemm. Kabıj 
rilyorum. Avucumdaki el yavaş yavaş bettik. miş. · Doğru bir ftkird.1. mü? 
çekiliyor. Bu firari mahlfıku tekrar ya- Osman bey tel~lanmıştı. Hızlı adım- Vadide ağır bir sükfuıet var. Değir- Vildan endişeli g6ılerle y11dlınüze İkimizde birden cevab verdik: 
kalamak arzusundan beni uzaktan ge. larla yaklaştı : menden uzaklaştığunız için derenin ve bakıyor: - KabuU 
len babasının ~ kurtarıyor. - Sahi mi? çarkların sesi de duyulmuyor. - Peki şimdi ne olacak? 

-
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Telekki 
Genç erkek, genç kıza baktı: 
- Dün gece bir rilya gördüm, 

dedi, dünya güzeline, kendisile 
evlenmek istediğimi söylüyo~ 

du.m. 

Genç kız da genç erkeğe bak.. 
tı: 

-Ya ben size ne cavab ver. 
dimi 

* Beş kilo 

Hemen 
Yeni zengin, hizmetçisine 

sordu: 
- Beni oğduğun zamanlarda 

el'ini yıkıyor musun? 

Hizmetçi cevab verdi: 

- Evet, sizi oğup odadan çı

kınca hemen musluğa koşup c. 

ilmi yıkıyorum. 

* Atlatılanlar 
Genç görünmek hevesinde o. 

lan kırkını geçmiş kadın sordu: 
Hasis kan koca, sayfiyeden 

döndükleri gün birlikte bir bas
küle çıktılar, baskülün kadranı. 

na baktılar, sevindiler: 

- Hayatımda tam otuı: ilk-- Burası ne fer • .,. yrr, ara<Uğımı hiçbıir dükkanda bu. 
lamadım. bahar saydım. 

- Ne iyi, dediler, üç ayın i. 

~de beş kilo alm.1pz? 

Kıskançlık 

- Ne aramı.ştm? 
- Veresiye! 

Bekar erkek, yeni evlenmiş kadınla 

hrşılqtı: 

- O budala herife neye vardın? 
Dedi. yeni evlenmif kadın sebebini 

söyledi: 
- Ne yapayım, arkadaşım Neclfının 

onunla evleneceğini söylemişlerdi. 

* Niçin uyumıyor 
Milyoner yattı, uyumuyordu, uşağı u-

yuınadığının farkına vardı: 

- Niçin uyumuyorsunuz bay? 
Milyoner hiddetle bağırdı: 

-

Biri sordu: 
- Kaç tanesini atladınız? 

ltimadları kalmaz 
Dişçi diş çekiyordu. Dişi çekilen ba

ğıracak oldu: 
- Bağırmayın, dedi, alt ıkatte, llat 

katta insanlar var. 
- Rahatsız mı olurlR.r? 

- Onu düşünmüyorum. hıma itimadlan 
kalmaz. 

* Yalan 
Meıcteoe .gitmek istemiyen, sekiz ya • 

şındaki gözlerini kapamış, uyuyor gö -
rünmek istiyordu. İki yaş büyük karde
şi yatağına yaklaştı. 

-Uyumuyor! 

Sayfa 9 

C: 9ocuk Terbiyesi ::::J 

BüUüBle BüCüB neden 
daima anıasamazıar? • 

ÇEViREN : NEYYiR KEMAL 
- 2 - (•) 

İki yaşına girer girmez parlak renkler, I 
alacalı bulacalı şeyler çocuğu artık has. 
siyet devrelerinın o derin teshir kuvve. 
tile çekmez olur. O; §imdi daha ziyade 
bizim gözümüzden kaçan minimini ıey
lerle meşguldür. Görünmiyen ve ancak 
sonsuz bir dikkat sarfile 1arkedilebilen 
§eylerin peşindedir. 

Bu hassasiyeti ben ilk defa on beı ay. 
lık bir ~ocukta gördüm: Bahçeden katı. 
lırcasına bir gülme ııesi geliyordu. Küçük 
bir çocuktan duymaya alışmadığımız bu 
kahkahalar dikkatimi çekti. Çocuk dıfa.. 
rı yalnız çıkmış, tarasada oturuyordu. 
Yanı başında yeni açılmıı, kocaman bir 
ıtır çiçeği kızgın güneşın altında pırıl 

pınl pınldayordu. Fakat çocuğun gözü 
oralarda değildi. Gene mutlaka ortada 
bir cçocuk muamması> olmalıydı. Usul· 
ca yanına yaklaştım. Bakındım. Bir teY· 
cik göremedim. O vakit çocuk neye i\il. 
düğünü anlattı: 

- Ba.k. Minnacık §ey Yürüyor •• 
bak! kü: Onu başlı başına ruhi bir enerji kud 

j 

b 

ı, 

O söylemese idi yerde acele acele ko- reti gibi mütalea etmiyor. Halbuki ço. i 
ıan. mikroskopik denebilecek kadar kü. cuğun her tezahürüne bir sebeb olmall zi 
çücük ve tıpkı yer rengindeki böceği lazım ... Hiçbir hldise yoktur ki kendin• 
kat'iyen göremiyecektim. Çocuğun dik.. mahsus bir sebebi olmasın. Aksülamel• 
katini çeken şey dünyada bu kadar ufa- leri bir kapris farzetmek kolaydır. İş b':.ı 1 

cıcık bir böceğin bulunması ve yürüye. kaprise, hallolunması icab eden bir me. nl 
bilmesi idi. Şaşkınlık ona körpe ç::>cuk.. sele, çözülmesi lAzun gelen bir muamma :n 
larda gördüğümüz tabii neş'eden çok da- gözile bakmaktadır. Erginin manevi kıy. 

- Niçin uyumuyorsunuz, diye de so. 
nıyorsun; gözleri kapamayı unuttuğun 

aklına gelmiyor mu? 
Dedi. Sekiz yaşındalı.i bağırdı. 
- Ben uyuyorum anne, yalan ıöy- ha coşkun bir sevinç heyecanı vermişti. meti böyle yükselir. 

1 Bu neş'e benim önce zannettiğim gibi o. Bu mevzu üzerinde hoş bir vak'cı an• l 
na ne güneşten, ne çiçeklerden, ne de latınak isterim: Bir salonda bir k-ddın * 

Bekli yemem 
Kan koca birlikte tıyatroya gitmişler. 

di. Birinci perde oynanmış, perde ka _ 
~tı. Erkek karwna: 

- Haydi gidelim! 
Dedi, kadın i8fU'ml.Ştı: 
- Gidelim m1. daha birinci perdeyi 

aeyrottik. 

- Sen istersen kal, fakat ben iki sene 
burada oturamam, programı okumadın 
mı; cildnd perde; iki sene sonra geçer> 
yazılı! 

Hokkabaz şoför - Şofôr vesikamı 
mı soruyorsunuz.. ifte burada! 

- Sm ıhtiyarlıyalıberi çok dalgın 
oldun., dil.n balık diye bir eaki pabuç 
yakalam&f gfi~ bugürı de de· 
ni.zde yıkan.an biT çifti yakalamıı 
gelmipml 

(Pabuca. da.ir) 
Sokakta görürsünüz: 
Yüzü boyalı. dudağı boyalı, saçı kıv

rılmış, fakat yarını pabuçludur. Siz dost. 
sunuz, düşman gibi ayağa bakmıyacağı
nız için onun yanın pabuçlu olduğunu 

farkcdemezsiniz. 
- Ah canım. 
Dersiniz .. arkasına bakar: 
- Haydi oradan sen de; benim pabu. 

cum bile olamazsın! 
İşte o zaman onun ikazı üzerine pabu. 

cuna bakarsınız ve birden ak'ıınıza gelir: 
- Pabuç alırım sana! 
İş yoluna girmiştir. O gülümser, siz 

de gülümsersiniz; ve anlaşmışsınızdır. 
O sizin olur, siz onun olursunuz. O

nun sizin, sizin onun olmanız hadisesiz 
belediye dairesinde bir deftere imzaları. 
nızı atmakla da çivilenmiş olur. İşte o 
zaman onun ağzı pabuç gibi açılır: 

- Hani pabuç! 
Alırsınız. 

- Hani pabuç! 
Bir daha alırsınız! 
- Hani pabuç! 
Artık ardı arkası kesilmez, ya siz pa. 

buçsuz kaçmak mecburiyeti.ndc kalacak 
dereceye gelinciye kadar, ona pabuç al
makta devam edersiniz. Fakat günün bi. 
rinde iki ayağınızı bir pabuça soknr, ta. 
hammiHünüz kalmaz pabuçsuz kaçarsı-
nız •• 

lüyor, bunu döv! 

* 
Görmedim ki 

- Hizmetçi odaya girdi: 
- Bayan, dedi, bay otomobille bırine 

çarpmış, adamcağız yarı ölü bir hale gel. 
miş, şimdi t elefon ettiler. 

Bayan dalgındı: 
- Yarım mı dedin, ben onun §imdiye 

kadar hiçbir işi tam yapmadığını görme. 
dim ki! 

- Sizin yazdı{jmız mektub mu? •• 
Kaybeder miyim hiç.. bir dakik<J 
müsaade edin, '1.osyadan çıkarayım! 

renklerden gelmiş değildi. grupu toplanmıştı. Ev sahibinin on sekiz n 
Ayni yaşlarda başh bir çocukta buna aylık oğlu da bir köşede kendi kendine 

benzer bir tezahüre daha rasladım. An- oynuyordu. Konu§ma çocuk kitablarına ya 
nesi bu çocuğa mükemmel bir renkli intikal etmişti. Genç anne: 
kart kolleksiyonu yapmıştı. Çocuk kol- - İçlerinde öyle saçmaları var ki •. " 
leksiyonu bana göstermek içın çırpını. diyordu. Geçenlerde ben bir tane aldım. d 
yordu. Koca paketi yakalayınca yanıma Sambo adında bir zenci çocuğuna bay .. :ıt 
geldi, oturdu. Kartları cıkardı. Bana ken- ram günü annesi, babası, akrabalan 
di yarını dilile tek bir hece söyledi. An- türlü türlü hediyeler veriyorlnr: Şemsi > 
Iadım ki cotomobil> demek istiyordu. ye, pantalon, çorap, ayakkabı. cicili bicl. ~ 
Yavrusuna hem bir şeyler öğretmek, li elbiseler filAn . .. Btr de güzel bır sofra k 
hem de zevk vermek istiyen bir annenin donatıyorlar. Fakat daha sofra kurulur. 

0 
itina ile topladığı kolleksiyon çok zen. ken Sambo sabırsızlığından bütün yeni 
gindi. Kartlarda züra!alar, aslanlar, kap. şeylerini giyiyor, gizlice sokağa fırlıyor, ~ 
lanlar, ayılar, maymunlar, acaib kuşlar Yolda vahşi havyanlara raslıyor. Her bf. r 
hasılı türlü egzotik hayvanlarla koyun. rine o cici şeylerinden birini vermeden u 
kedi, eşek, at, inek, çocukta alaka uyan- ellerinden kurtulamıyor. Zürafa şCIYU» f 
dırabilecek her türlü ehli hayvanlar ve ye.sini, .kaplan ayakkabılarını, fil çorap_-

1 

insanları, kulübelerı, tarlalarile şırın !arını allyor. Nihayet çocuk yakasını ~ 
köy manzaraları göze çarpıyordu. Yalnız kurtanyor amma eve çırçıplak, ağlıya k 
tuhaf değil mi, çeşid çeşid kartın içinde ağlıya dönüyor. Annesi, babası gene o-

1 

hiç otomobil resmi yoktu. nun kusurunu affediyorlar. Hazırladı~ )e 
Çocuğa: ları sofraya alıyorlar. Kitab da bu, şen 
- Hani, nerede otomobil, ben göre. sofranın resmile bitiyor ve her şey neş't 

medim? diye sordum. içinde sona eriyor.> 
Kartlardan birini aldı, bana uzattı: Ev aahibinin getirdiği kitab elden ele 

ı t 1 dolaşıyordu. Birdenbire çocuhun seaJ - ş e.... ö 

Verdiği resim bir av sahnesıni göste- duyul'du: 
riyordu. Ortada gUzel bir av köpeği, u. - Lola, Lola! Lola, Lola! 
zakta omuzunda tüfeğile bir avcı, t! u- Kimse ne olduğunu 
zaklarda bir köşede de bir köy evi görü. Anne izah etti: 
nü yordu. Buraya doğru ince bir çizgi - Eambonun dadısının adı Lola da .. , 
kıvrıla kıvrıla uzanıyordu. Herhalde yol Fakat çocuk sesini yükseltmişti. Mü. 
olmalıydı. Yolun üstünde koya bir be- temadiyen: 
nek vardı. Çocuk parmağile bu beneğin - Lola, Lola! 
üstüne bastı ve: Diye o kadar bağırıyordu ki gören 

- Otomobil! rledf. muhakkak: cİşte gene bir çocuk kaprisi> 
- Alo, Tekirdağlı pe1ılıvun Htlseyfn Gerçekten, çok dikkat edilince bunun derdi. Kadınlar bıraktıkları kitabı elle. 
sen misin, yardımına fhtıyacım va,., göze görünmiyecek kadar ufacık bir o. rine ahnaya mecbur kaldılar. Çocuk "-

Artık sabah akşam, pabucu büyüğe o. ne kadar zahmetse, kalmıeme kadar tomobil olduğu anlaşılıyordu. Koskoca iabın kabını çevirdi. Orada Sambonun 
kunmaktan başka ~areniı kalmamıştır. gelebiOir misin? bir makinenin küçüle küçüle bir nokta ağlıyan bir resmi vardı. O vakit anladılaı ik 

-~~===---==-~==--=--==ıı===~-==::::::11=-====--=ı=:::m...__=-~======--==:::ıı::::1=-=-- haline girmesi ve g!jçlükle aeçil~si: ki: Lola, Loladan maksad, çocuk dilince k 
resmi çocuğun gözUnde kıymetlendirl- (İspanyolca) Kora yani ağlıyor demekti. 
yor, seçip gösterıbıeye değer hale koyu. Hakikaten de kitabın en son resmi bay. 

o 

- Ba.bam& k\ıma göm.mu,tiim; nereye görndi.i.ğü.mü. unm. • 
tıım. ona an~ 

- Tam kırk senedir buna h4veı ediyordum., nihayet bu· 
güw. kendimi tutamadım. 

yordu. ram sofrasına değil. ağlıyan Sarnboya e 
Düşündüm, herhalde bu zengin kollek- aiddi. Kimse bunun farkına varmamıştı. 

siyon çocukta bir aJAka uyandıramamış.. Çocuk itirazında haklı idi. Annesi: 
tı. Zürafanın upuzun boynile başını gös- c- Her şey neş'e içinde sona eriyOl'J 
teren bir kartı aldım: deyince o, içinden kabdaki resmi hat 

- Bak, dedim, gördün mü ne uzun, lamış, hikAye hiç te neş·e ile değil, gl5 
ne tuhaf boyun değil mi? Çocuk oralı ol. yaşlarile bitiyor diye düşünmüştü. Haliıı 
madı, ciddi cirldf, yalnız: kı vardı. O; kitaba annesinden iyi balra 

- Zürafa ... ded1, sustu. rnıştı ve daha konuşmayı beceremedilf 
Sözüme devam edemedim. halde uzun bir münakaşayı baştan nıha. * yete kadar dinleyip kavramıştı. Ne mi}, 

1kinci yaş başlarken tabiat; zekAyı a
deta • her şeyi kavrasın diye - bırbırfni 

him bir hadisedir bu! 

* Çocuğun ruhi ~ahsiyeti bııdmkine ben. kovalıyan hamlelerle ilerletiyor. 
Ergin insan; •çocuk zekAsı> nı anla_ zemez. O; azdan çoğa tedrıccn gitmez. 

mıyor. Bir muamma gibi görüyor. Cün- En ehemmiyetsiz, en kü~ilcük teferrii· . 
1 
atı gören çocuk; bizim • onun knvrıya. 

(•) l1k yazı dünkü 1&y•nmda çıkımşt:ır (Devamı ıı ncı ıaufa.daJ 

J 
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D ·· n baş anan Satiye d avas• 
era.kla saWhalar arzediyor 

(Blftamı • aa a yfada) şıyan 223 küsur bin liralık bir rapor S l "'h · l / · Ra · · · ı · · m uhakeme ve tecziyeleri istenmiştir. . l d' Be d . a a rge rnese esı pora gelınce, Denızbank gıbi hem raporun tadilen tanzimine neden Hl . 
Suçlulardan Hamdi Emin Çan.. Ziya kınvermçoışkerdahaır. ~bi: ~la .al Denızbaln- İşte, bu sırada 21 inci madde mese. devlet ve hem de tüccar olan bir mü • zum görüldü?• 

ı::·" mu ış en e meşgu - ed b ka - d" la n· t B T.:ıner, Kemal Şahingiray ve Sedadın düın.> lesi ortaya atıldı. Bu 21 inci madde esses e .. a'!?' ~u ur ve memur n.. ıye sor~uş ur. u suali suçlu avu. 
vazifei memurelerini suiistimalden Dedikten 

50 
b 

1 1 
. . meselesini salahiyet meselesi olarak nın en buyük istinat edecekleri usul, katı şu şekılde karşılamıştır: 

240 ıncı, Refi Bayar, Malik Kevkeb başl l nra, b~.t~eşbga ~ elrının kabul ediyoruz. İdare meclisi azalari : banka kanununun kendilerine verdiği c- Mevzuubahs rapor tashih edile. 
.. • ıca annı savmış, u un u ış er a- h d d Iah' tt• k t k " l ıt· ·ı ..... ~., · '.Atıf Odül ile Meteos Temelin de yol rasında ma i f s t' b' le, Denizbank hukuk müşavirleri bu u u suz sa ıye ır. re e em.mu e ırı ..... 41-ti ve talımats 

suz satış iştle alakadar olarak menlaa; meseles'l . fa ~~ ;/!.e. :ası işde müttefiktir. Ve binayı da değeri Bir tüccar bir bina almak istediği uygun bir hale getirilmiştir. Ortada 
temin eylediklerinden bu bakımdan ile sözll~: ~e~~ et:şt~~nı yan pahasına almak fikrindedirler. Çünkü, zaman ne yaparsa, ben de onu yap - yırtılm.~ş bi.: rapor yo.~ur. Çünkü ilk 
suça iştirak etmeleri dolayısile onlar 4 A 

1 
Denizbank kanununun 1 inci maddesi tun.» rapor uç nu~~ada~. murekkeb bulunu. 

da 205 inci maddenin mes'uliyet hu _ f!usfO$fa yazı an rapor çok geniştir. ı t milyon liralık vapur Yu~uf Ziya sözlerini bitirdiği zaman yordu. Ve dıger nushaları da dosya • 
dudlarına sokulınuşlardU". c- '4 Ağustosta yazılan raporu an _ ı=iparişi, Denizbank idare meclisinin ka saat ı 4,3o u bulmuştu. smd~ me~cuddu .. r.» . 

Ô 
. . ·ı J • cak '4 Teşrinievvel tarihinde, yani iki rarile tekemmül edip. münakasası icab Celse, öğleden sonra tekrar devam M~~deıu~umı cSatiye. bı:°a.sını al • 

nışın l aaesı ay sonra, görmek kabil olabildi. Ara - ederken, velev ki 500 bin liralık bina- edilme'lt üzere, tatil olundu. ma ışıne 'kım memur edılroıştır?» su • 
Kararnamenin okunmasını müteakib da Jerans şirketi Satiyeden aldığı c:;a _ yı istimlakle mutlak alacaksın demek, İkinci celse alinin .sorulmasını istemiştir. 

maznunların sorgusuna geçil~ ve tış fonksiyonunu bir iki defa yenile _ bu iki maddeyi' teliften bizi menetmiş- Tahlr K?vkeb ~vaben: 
ilk olarak sabık Denizbank umum mü- mek zaruretinde kaldı.• tir. fstinyede bir arsa aldık. Gene bu Bir saatlik yemek tatilinden sonra c- Bu ışi takib eden servisler be -
dürü Yusuf Ziyaya hakkındaki bu id • 48 sa f • • d tar1da ve bu merasimle aldık. duruşmaya 15,30 da tekrar devam e • n im şubeme merbuttur. Takrirde iki 

di 1 d 
a ıç1n e d'lmiştir · 1" d 'I:" v b l"h' h a ara ne iyeceği reis Kemal tara • . 28 Teşrinievvel günü idare meclisi 1 • ımza azım ı. ı·erag u sa a ıyette er 

fından sorulmuştur. .Yusuf Zıya •. o. sır~da İstanbulda fa • Satiye binasına karar verirken, ikinci Müddeiumumf Sabri, Yusuf Ziya Ö- arkadaşa yapılabilirdi. O gün yanımda 
Yusuf Ziya acele bir hareketle ayağa alıyete ~~n ıkı mılyon sermayeli «U- maddede doktor İrfanın tisküdarda rişin sabahki ifadesinde söylediği bir hazır resim bulunuyordu. Bu bakım • 

kalkarak, ve fazla heyecan üade eden ~umt maeazalar şirketinin• de ayni Paşalimanındaki binasını almağa karar !'Öze işaret ederek: dan ben yaptım.> demiştir. 
titrek bir sesle: b.may~ talih çıktığını, nihayet Jerans verdik. c- Ticari zihniyetle hareket ettim Mıi hendis Ne 'etin isti b 

c- Sureti kat'iyede reddederim. şırketınden 4 Teşrinievvelde aldığı bir Bu sıralarda İstanbul el kt 'k ·a _ demişlerdi. Binanın alımında mal sa .. ş cva 
1 

Mensub olduğum müessesenin men _ ~ktubda uzun. zamandan beri mual • si noter vasıtasile İstnnbu~ ~l~i;~~- hibile bizz~t mı görüşmüşlerdir.• Tahir Kevkebden sonra mühendis 
faatini her şeyin üstünde tutarım. Hay .akta. ~alan Satıye binası hakkında nin Satiye binası hakkında verdiği is- Yusuf Zıya da: .. Neşet Kasımgil sorguya çekilmiş o da: 
siyet ve şerefimi hiç bir şeye feda et - ke~dısı~d~n ~8 s;at zarfın~a c:vab ~k timiak kararını bize tebliğ etti. Bu ka- .. «--:. Arka.daşlan~ ~l~kad .. arlarla go • c- Efendim ben 1 Haziran 938 ta. 
mem. Yüksek mahkmenizin adaletini lediklerını. ticarı esaslar uzenne mu - carı tabiatile reddettik. Ve İktısad Ve. ruc;muşlerdır. Bu gıbı tican alım satım rihind~ Deni.zbank ~~ m~r~~~ bürosu 
emniyetle beklerim.» esses olan w Denizbankın bir merkez le- kate t ine malumat verdik. münasebetlerinin mutavassıtlarla ya • mebanı servıs başınuhendıshgıne tayin 
Daniş ve ctst~rseniz tavzih edeyim• ~azun ~agazasına muhtac bulundu _ pılmasmda mahzur yoktur.• olundum.» diye söze başlamış ve de • 

diy-i!rek, ilave etmiştir: mınu soylemiş ve i~in müstaceliveti Rapor nasıl teka"ıül etli? Cevabını vermiştir. Müddeiumumi vam etmiştir: 
c- Denizbank Umum Müdürlüğüne dolayısile Jerans şirketine dethal ce,-ra. Rapor, nasıl tekemmül ettirildi? Bu. rivaset makamı vasıta sile bir sual da- . c.- Bilahare 

14 _Teşrlnievve~ 9~8 ta. 
8 İkincikanun 938 tarihinde tayin e _ bı muvafakat verdiğini ilave etmiştir. nu anlatayım. Ankarada bulunuvor _ ha sordurmuş ve demiştir ki : rı~ın?e yapı v~ bmalar servı~ ıhdas 
dildim. Emrini aldı~ı.m Başvekil Celal i dare mPc/isi içtimaı dum. İktısad Vekili Şakir Kesebi;, ka- «- 9 Kanunuevvel tarihli tahrirat - edıldı . Bu servıs merkez fen burosun-

B d h kk d 
.. t d.v. "k k · ı · h "d" .. ·1 b ta mezk"·r bı'na ve arazı' nı'n umum mu" dan tamamen ayn bulunuyordu. Bura. 

ayar an a ·ım a gos er ıgı yu c::e c- Esasen, bundan sonra ilk içtima. emı ma sus mu uru vasıtası e ana u - da b t d kt' 
t 

·· h 'ti d kk" k t l f tt' S t ' b 1 du" rlu" Ci-i1n '·apı va bı'nalar servı'sı'nce 4 ya en ne
7
.are e ece ım. 

eveccu ve ı ma a teşe ur etme le mı yapan idare meclisi benim hareke- e e on e ı. a ıye inasmın a ınma - w ,., - . • ~ • • • • T • • 
beraber, deniz işlerinin tamamen ya _ timi tasvib etmek suretile, binanın fe- sında çalışan mühendislerin Ankara _ Aı!u~tos 939 tarı~md~ tanzıı~ .edılmış ı akdırı kıqmef 
hancısı olduğum cihetle bunların ~t - rağ muamelesini tekemmül ettirmek ya planlarile birlikte gelmesini istedi, ve bınaena1eyh bına ıle arazının satın Bizi huzurunuza getiren sebeb, De • 
kiki için birkaç ay mühlet istedim. E- üzere bana sa18hivet vermişti. Bu işde ben de fstanbula te1efon ettim. Neşet alın~asına esas olan rap01: mevcuddur nizbankın 250 bin liraya satın aldığı 
sasen Denizbank kanununun muvak - tellAl vazifesini eören Jerans şirketi _ Kasımgil Ankaraya ~9 Kanunuevvel ~edıler. Halbuki dosyadak!. r~por 4 A:- Satiye binasının bilahare tayin olunan 
kat maddesi Denizbanka ilhak edile - ne binanın ıferağa hazır bir vazivette sabahı geldi. O gece Iktısad Vekili Şa- gustosda yazılan rapor del!lldır. Ve bı- ehlivukuf raporu iddiasına nazaran 113 
cek müesseselerin yine ayni şekilde fa bulundurulması için talimat ve~ildi. kir Kesebir Vekaletten ayrılmış oldu- na~.m alınmasına esas olan rapor da bin lira değeri olması keyfiyetidir ki, 
kat Denizbank nam ve hesabına faa • 1 O Tcsrinisani Persembe Jriini.ivdü. ğu cihetle, izahat veremeden geri dön. degıld~r. . . . . bu iddia ve değer kat'iyen yanlıştır. 
liyctte bulunmalarına mezunivet ve - O ~ün. Atatürkün öldifQ-ü gündü. Ban- mek mecburiyetinde kaldık. Bu ıtlbarla bu cıhetlenn ızah edıl • Hatta merduddur. Biz bu takdiri kıy • 
riyordu . . Ben de bundan istifade ede - kava İktısad Vekaletinden bir mektub D erken ar mesini rica ederim.• dedi. mette bir mak'sad takib etmiş değiliz. 
rek tetkıkata başlamak imkanını elde P"cldi. Bu mektubla hem Nafia Vekal"'- •• • Suçlu bu suali de şöyle karşıladı: Çünkü aldığımız bu gayrimenkul bi • 
ettim.» tinin ı Tesrinisani tarihli mektubu Sadun Galib Savcı 4 Ağustos rapo • c- 28 Teşrinievvel 939 tarihindeki zim tayin ettiğimiz değerden çok daha 

/k i mühim mesele gönderiliyor, hem de Sative alım ve sa runun değiştirildiğini ve üzerindeki meclisi idare içtimaında bulunmıyan üstün bir kıymet ifade eder. Bunu da 
tımı işinin ne vaziyette olduğu sorulu- derkenarın evvelce kendisi tarafından azadan Ziya~ bu ~poru. nok~an b?ldu. gayrikabili münakaşa vesaikle ve fen. 

Suçlu bundan sonra bu tetkikatın .. vordu. konulduğu gibi, gene konulmasının Ta Ve t:ke~mul e:tirılm:~ıni soyledı: .v.e nf delillerle kat'iyen isbat edecek mev 
dan bahsetmiş bu arada mübayaa u • N /ı r I" ,_ ... 

1 
• • k b hir Kevkebe N~et Kasımgil vasıtasi • keyfıyetı hasta ıken dıger meclu;ı ı- kideyı"z. 

11 · d k' · t'd 'lik llın dak " tn v PKnıef,nm ,,.,e fu u ı k d d "' 1 ·1 be · · t 1.J'k su erın e ı ıp ı aı ve an i . ,. . . e en isine bildirildiğini ve bu derke- are aza arı e nı zıyare e ge -uı • Bu itibarla maznun olduğumuz. ir • 
mavna ve antrepo buhranı gibi iki mü- Nafıa Vekaletmın mektubunu oku - narın bu suretle yapıldığını söyledi. !eri zaman söyledi Ben de Tahir Kev- t'kab aht k. 1 k 1 t' hinı mesele ile karşılaştığını söylemiş- dum. cMümkünse. bu binadan Deniz - Esasen, ferağ muamelesi yapıldığı gün kebe o şekilde sö~ledim. O da verdi • ~at'iye~~ ~ be .. ta.: ı kusuç at~ın~ 1 s~:; 

1 

t
. b k f t tt' 'lm . . . .... e u un vve ımız e ı~ 
ır. an ın era~a e ırı esı ıçın, icab e- ictimada hazıs bulunmıyan aza Ziya, ğim bu talimat üzerine birinci raPO • derleriz. 

Denizbank bütçesinde, ecnebi mem- denlere teblıctat yapınız• denildiği hal- bilahare raporu istiyerek, tetkik etmiş run son fıkrasındaki cümleyi tadilen Tı 
lekctlcrden doğrudan doğruya Galata- de, İkbsad Vekaieti meselenin ne va - ve raporun sonunda bulunan bir kav- düzeltti.• ah/iye talebi 
da Persembepazarındald tüccarlara ge zivette o1du~unu sormakla iktifa edi- dm rakamlandmlmasmı istemiş. Bu Yusuf Zivn Öni!fin hazırlıktaki ifa • Vaktin gecikmesi dolayısile muha • 
lcrek bilahare Denizbank ihtiyacına yordu. Bankanın umumi katibi Sadun kayıd da şu imiş: Binanın hakiki kıv- desinin okınımasına lüzum görüldü. keme başka bir güne talik edileceği sı. 
sarfolunan ve mutavassıt ellerden alı- Galib Savcıya, Vekalete cevab yaza - metini bulmak için. tesbit edilen bu Ve okundu. rada mevkuf suçlulardan Yusuf Ziya 
nan bu malzemeye 5 milyon lira aynl- rak, meselenin geçirmiş olduğu safha. 22 3 bin Jirava, on senelik kirasının va rr h · v k b · "fı d • Önişin avukatı Sadi Rıza: 

] b·ıa· ı· a · · ı a ır ~ev e ın ı n tsı <lığını işaret ederek, büyük mali im • an ı ıre ım , edım.• satisini nlmak suretile. neticede, her 23/ 6/939 tarlhindenberi mevkuf bu. 
kanlnra sahih bankanın bu mübayaatı Sabık Denizbank müdiri umumisi, iki miktarın bulunacak vasatisi binanın Bunu müteakib Tahir Kevkebe ka • lunan müvekkilinin kefaletle tahliye • 
"asıtasız yapmak suretile memlekete bun1ardan sonra, daha evvel, 5 Tec; • hakiki kıymetini ifade eder. rara karşı ne diyecği sorul6u. ·Suçlu: sini istemiş ve demiştir ki: 
yarını milyon lira tasarruf imkanım rinde Jerans şirketine yazmış olduğu Ben hasta iken bu keyfivet bana söv c- Bana isnad olunan cürümleri ta- c- Bize isnad olunan suçun ağır ce. 
bulduğunu ve bunun için de Denizbank bir mektubda binanın 250 bin lirava lPndi. Ben de Tahir Kevkebe sövledim. mamen reddederim. 25 sene muhtelif zayı istilzam ettirdiği ileri sürülerek 
teskilfıtına başlarken ilk Materyel ser- c::atm alınacni!ına ~air söz vermiş ol • Raporun bu sekilde tekemmül ettiril _ sahalarda mühim hizmetlerim vardır. tahliye talebimiz reddedilmiştir. Hal -
visini ihdas ettiğini anlatmıştır. rlurunu, vakıa Iktısad Vekaletinin mesinden istifade edilerek, binada Bütün hayatım ne irtikab ve ne de sah buki ayni suçla mahkemenize sevko • 

Bunu müteakib, İstanbulun ezeli bir meh."fubu geldiği sırada fera~ muame • mevcud olup. raoorda kıvmetlendiril _ tekarlık yapamıyacağıma şahiddir. Ar- lunan kimseler gayrimevkufdurlar. Bu 
derdi telakki ettiği mavna meselesin • lesi henüz olmamakln beraber, Deniz- memis bazı seyler varsa, ~nları da '1Öz: kadaşım Yusuf Ziya işin mahiyetini iki zıd vaziyetin telifi için müvekkili • 
den. bu husustaki mesaisinden ve U _ bankın ~zasmı tanıyan bir müec;c::o!"se den rteçirelim ve kıymetlendirelirn.- bertafsil huzurunuzda tebarüz ettirdi. min de serbest bırakılması !Azundır.a 
man, Denizyollarile banka arasındaki ve kend~sınin de idare meclisi tarafm- dedim. · /kincı muadda/ Avukat Sadi Rızayı miltealdb diğer 
münasebetlerden uzun uzadıya hah - dan verılen saHihiveti tatbikle mükel- Yu<ruf Ziva, bundan sonra Tahir . ra nor mevkuf Tahir Kevkeb ve Neşet Ka • 
!etmeğe başlamıştır. tef oldueunu ve bilhassa 935 senesi KPvkeble MaP'azalar Umum Müdürii, Ra~r meselesine gelınre; dos!ada sımgilin vekilleri de bu talebe iştirak 

Bu sırada reis Kemal suçluya: Bu Kanunusan;sindeki heyeti vekile ka _ mühendis SülPvmanın binavı gezdik _ b~şka ırnzalı parçası mev~u~ olduguna ederek müvekkillerinin tahliyesini is
mlattıklarırun hadise ile ne derece a. rarnamesine de uygun hareket edf-rek. !erini, Neşet Kasımın da binavı yanan trore bu rapor milsveddesının tarafım- temişlerdir. 
likalı olduğunu sormuş ve esas hak • muameleye devam ettiğini anlatmış - mühendis Levastan şartname ve plan- dan atılm~ş olması iddiam sahtekarlık Vaktin ademi müsaadesine binaen 
!mıda söz söylemesini teklif etmı•ştll"· . tır. ı . ld ;; .. 'k' . manasını ıfade etmez ve bu suça delil mevkuf suçluların bu talebleri hak • 

arı a ı,.,.ını ve ona (!ore ı ınct rapo • . . . 
.. F~kat derhal söz alan suçlu vekili "Ateş bocar11 srrrm1çf1 run tadi1en vaoıldığını söyledi. teşk~l etmez, bu ıkıncı muaddel .rapor kında evrakın tetkikine im1dn görü . 
ledı Rıza, huna karşı: '' ~ ... fera~dan sonra yapılmı.ştır.• demıştir. lemediğinden bu cihetin karara bağ • 

c - Denizbank umum müdürlüğünü Bundan sonra cereyan eden mucıme- Sahtekar 1ık var mı? Suçlunun bu ifadesi üzerine reis Ke. lanması ve duruşmaya devam olunmıık 
rapmı.ş olan bu zat huzurunuza gelin- lenin baz~ teferrüatı etrafında ivılıat Öniş, bundan başka, demiştir ki: mal: üzere muhakeme Cumartesi g\lntı saat 
~e kadar, bütün bunları bir yerde veren Ö~ış, bu arad: An karaya gide - c- Eğer, raporun bu suretle tanzi- «- Ferağ bittikten sonra böyle bir l S e bırakılmıştır. 
ıöyliyemedi. Huzurunuzda da söyliye. rek. Denızbankm m~nakasası va!:ı!a~ mi bir sahtekarlık gayesile apılm1ş 
nezse nerede söylesin?• v~.o~rları hakkında ıza~at verdıgını, olsavdı birinci sayfası muhafaza edi -
Cevabını vermiştir. donuşte ~astalan~ra~ hır ay .. vataklan !erek, değişiklik yapılması lazım ge • 

Al t 
. . .., evvel cıkamadıgını , tabıatıle bu muddet zar- !en yerleri de~ştirilir ve bunu bizzat 

ım sa ım ışzn ,,en f a s t' i · ·1 a ı ı .. ın a a ıye şı ı e e mesl'u o ama - kendileri yapar. o akşam nöbetçi olan 
Yusuf Ziya Oniş, bundan sonra yol- dığını söylemiş ve demistir ki: daktiloya yaphrmazlardı. 

TÜRKiYE COMHURIYETI ZiRAAT BANKASI 
Ana vatana kavuşan HATAV'da açtığı 

:uz cereyan ettiği iddia edilen alım sa- c- Bir ay sonra. 22 Kanunuevvel - J . .. , 
un işine tekaddüm eden hadisatı an _ de Ankaraya ~ittiğim zaman, ateı; ba- sfım!ak kıqmetı 
atmağa başlayarak: · cayı sarmıştı. Basvekile, İktısad Veki- Bize diyorlar ki, takdiri kıymeti ya-
c- .1 erans şirketi 2 7 Haziranda Sa- line, bilhassa Nafia Vekili Ali Çetin - pan heyetin rapuru 113 bin lira oldu. 

iye binasının satılmakta olduğunu mu kavava dosya üzerinde izahat verd im. ğu halde, bu binayı 250 bin liraya al • 
vinim Tahir Kevkebe söylemiş. O da, Hüsnüniyetime kani oldu. Fakat Bay mak suretile hazinei devleti zarara 
ıana malumat verdi. Mühendislerimizi Ali Çetinkaya Sa tiye binasından vaz • soktunuz. İstimlak kıymeti 106 bin li
töndererek, tetkik ettirmesini kendi - ırecmeyi kabul etmedi. Yalnız, kendi ra değildir. Denizden dolma aksam 
inden rica ettim. O zaman, mühendis hukuk müşavirile, banka hukuk mü • rıhtım ve o kısımlara isabet eden ta. 
le:- ~t Kasımgil ve mühendis Naci Mel şavirlnin toplanıp, birlikte bir. netice puya raptedilmerniş kısımları da ithal 
,..- birlikte giderek, bu binayı tetkik aramalarını emretti. Toplandılar. Pra. edersek bizim kıymet olan 224 bin u • 

.işler ve 4 Ağustos 938 tarihini ta- tik bir netice elde edemediler. rayL bulur. 

' Antakya 
Şu besile 

İskenderun, 
Kırıkhan I 

Ajaıularımn her türlü ziraat ve ticari muamelelerle 
diğer banka hizmetlerini ifa etmek Ozere faaliyete 

baıladıklannı değerli mftfterilerine ilAn eder. 

j 



24 Ağusto9 

İmgiltere Almanyaya giden 
gemilerini geri döndürüyor 

SON POSTA Sayfa 11 

Siyaset aleminde Fon Papenin beyanatı 
(Baştarafı 3 ncü sayfada) 

rnak üzere iki askeri heyet mevcud -
dur. (B~raratı 1 inci sa11Jada) ı Samimi olarak size şunu söyliyebilirim 

Bu ahval v ·ı . . d So t dün akşam tekrar tayyare ile şehrimize ki, imzalanacak olan ademi tecavüz pak. 
e şeraı ıçın e ya vye d.. üşt·· . 

hükfuneti, garb demokrasilerile her • orun ur. tı bır sulh unsurudur. Ve zannederseIDr 
Hltler 27 Ağustosta Tanenberg bayrn,mı nıünasebetile yapılacak merasimde hangi bir suretle anlaşamıyacağını gör Fon Papenin Almnnyndan h~reketin - bundan daha iyi bir şey bekliyerneyiz.> 

orduya hitaben bir nutuk söyliyecektir. dü, Almanyaya teveccühü muvafık den evvel Bercht~~~ende Hıtler ta • Fon .~apen ve kendisini karşılıyan z~ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Lehistanm ' Berlin 23 - Polonyadan gelen haberlerde, Brombren, buldu, yahud da, bir takım esbab ve rafından kabul edildığı ve Alman • Sov. vat. bılfilıare otomobillerle Yeşilköyden 
Schvetz mıntakasında mühim Polonya lutaatınm tahaşşüd avamil ve muttali olduğu bazı malU. • 'yet ademi tecavüz paktını imzahyacak o- hareket ederek Beyoğluna gitmişlerdir. 

SOR ettiği ve f:ıara3·1ar, dikenli tel örgu··ıeri tesis olundulh· bildi • lan Alman han·cı·ye nazan Rı'bbentrop il 
rilmektedir. 6

"' mat, onu, bu vadide yürümenin lüzum- .. . .. e Selim Sırrı Ordu Halkevı'nde 
hazırlıkları 1 suzluğuna kanaat getirtti. Bir üçüncü lsfıınalzdburgda uzun boylu gorüştuğü ma - b. k f 

Gazeteler, halka iki haftalık yı"yeceklerini iddihar etmeleri. ur lr On erallS Verecek ihtimal de, işin daha ziyade sürünce • • 
ni tavsiyeye devam etmektedirler. mede kalmaya tahammülü olmadığı Moskowya yaptığı gizli bir seyahatle Samsun, (Hususi) - Ordu mı:-b'usu 

Danzig 23 (D. N. B. ajansı bildiriyor) - Danzigdeki Po1onyahl'8.rın, Polonyalı S€klinde demokratlara bir ihtarı icab Ahnan ve Sovyetler masındaki anlaşma. Sel~ ~ırn Tarcan, 24 Ağustos Pc!"şeın. 
. gümriik müfett~leri tarafından giz1ice silahlandırılmaları, Polonyanın hudud ci- ettirmiş bulundu. nm zeminini hazırladığı söylenen fon Pa. b~ ?gunu Sams•m Halkevi&de Haya~ ne-
vannda yaptıkları mühim askeri iıazırll'klan, hudud mıntakasındaki sivilleri H ü penin mütesavver ademi tecavUz paktı dır· mevzulu bir konferan.s verecektir. 
geri alınası vesaire, Polonyanın Danzige karşı bir baskın hareketi yapmıya ve er ç şık da ahvalin inkişafı bakı- hakk d ki fiki iht" 1 .. ,...,. Konforans;ı büyük b.r alaka U'-'anmıştır. 

d . . . ın a r ve ısas arını o5 • en • =;::=:=::=::=::;~;:~~~==J~~=~ 
garb devletlerini bir emrivaki karşısında bırakarak onları Jaahhüdlerini ifaya mm an son derece ehemm1yetı haız - _ . . . . . .. ., ' 
mecbur etmek istediği intıbaını kuvvetlendirmektE<iir. dir. Ve bu anlaşma, bir hakikat oldu. mk_evük uzer: dbırdı:n:harnrımızı dun Yeşı.- ,.. Ankara borsası fhı takd' d D . . . . o ne gon er ı 

Alman tayyaresine ateş b ır e, anz1g vazıyetının son • . ~ dere k t 
1 

• .. h . b Saat tam 5.55 te Yeşılkc-y meydanına 
Diğer taraftan Polonya hava dafi toplarının Baltrk denizi üzerinden uçmakta ce neza e a aca~ının şup esız u- -····-

Aıdq - Kapanış fiatlan 23 . 8. 939 
olan bir Alınan yolcu tayyaresine ateş aı:;mış oldukları bildirilmektedir. lunmasıdır. Maamafih, bunlar, rnahi • muvasalat eden tayyareden, refikası VP 

Leh ajansı bu haberi tekzlb etmektedir. yeti son derece müphem olan ve henüz kızı ile birlikte inen fon Papen, kendi - 1-----Ç".'.'"'""_E_K_L __ E_B ____ _. 

Varşova 23 (A.A.) - Salahiyettar bir membadan bildirildiğine göre dün öğle. kat'i bir fiil haline gelmiyen bir habe- sini karşılıyan Alınan sefaret ve konso • 
den sonra Leh - Alman hududunda bir hadise vukubulmuştur. rin ilk akla getirdiği faraziye • loshan..:? eT'kAnını seHiml:ıdıktan sonra, Açılı9 Kapanış 

}erdir. Mü1emmım· malu' mat 
8

_ cSon Posta> için ihtisaslaı,nı soran arka. Londra u.98 rl.~8 
Ezestochowa mıntakasında Kuczno civarında hududu geçen üç Alman askeri 

Leh arazisinde 130 metre ilerlemişlerdir. 
Polonya hudud muhafızları tarafından geri dönmek emri alan Almanlar ateş 

etmek suretile mukabele etmişlerdir. Bunu mütea'kip yapılan ateş teatisi esna • 
sında Alınanlardan biri hafüçe yaralanmıştır. Neticede Almanlar yaralanan ar. 
kadaşlar1le birlikte geri çekilmişlerdir. 

Ne't' - Yorlt 126.67ö 126.675 
lındığı takdirde, işin inkişaf is • daşımızın sualler.ine mütebessim bir eda Parı. B.3G5 3•165 

tikametlerini daha ziyade tayin etmek ile şu cevabı vermiştir. Mlllno 6.6625 6.6621> 

mümkün olacaktır. Fakat, bu haberin - 24 gündenberi seyahatteyim. Bl - :ı;;,~adm . ::~!~75 =:~75 
biran için tahakkuk ettiğini ve taraf - naenaJeyh hiç biİ- şeyden haberim yok - Berlln rıo.78~ b0.782!1 

1arın böyJe bir ademi tecavüz paktı tur. Brüksel 21.867'5 21.8.>7ü 

imzalamayı kabul ettiklerini kabul e - - EJkselim.cı 24 gündenberi yolculluk Atına ı.oaııs l.082o 

d k b be k 
SofJa ı .56 Ui6 

erse • unun aksi tesiri el tte i mu yapıyorsunuz? IPras 4.842rı 4.3416 

Ç<lk büyük olur ve dünya siyasi veche- _ Oh! pardon. 24 saattcnbcri demek Madrtd 14.035 14.oa.; 
si bambaşka bir şekil alabilir. istedim. Varıou 2.8.72 23.72 

f8astaTafı 1 inci sarlat'hı'I \dır. Fakat bu hak moral esaslara dayan. Bilhassa Uzakşarkta. Çünkii, bu mi. - Şu halde mutasavver Sovyet • Al. =~::,eıte ~~! 
2

:.9~: 
Dünyanın, bugün içinde yaşamakta ol. malıdır. sak sayesinde Nmanya, antikomintern man ndemi teeavüz paktı hakkında, hiç Selırn.<1 2..1>9.ıs ı.tn25 

Juğu devir, dev retler arasında her hangi Daimi sulh ise, tekrar adalet ve moral pakta girmekte nazlanan Japonyaya olınazsa bizi biraz tenvir edcbilirsini Yotoham& l:\'l. ı2 84.62 

Büyük, devletler durunuz! 

bir teşriki mesaiyi imkansız kılmaktadır. prensipleri üzerinde kurulabilir. m~kabele etmiş ve Avrupada arkasını - Boğaziçi la~ıLanndan ayrıldı~m ~~~~~ İ ~:;~~ ::~~: 
Büyük devletler hummah bir silfilı1an. Bu prensiblerden mülhem olarak, ih • saglama almış, Sovyet Rusya da Ja • yok ki size verebifocek 1" t r--------:!.....--------1 

lm 1 d K 
.. ··k d t"l'f h ı· · k be t k l 1 ' ma uma ım bu - 1 ma yarışına tutu uş ar ır. uçu ev. ı a a ınde bulwıan devletlerin mes'ul ponyaya arşı .ser s a mış o uyor. 1 n S T f K R A z L A B · ı· K · b k t d u sun. 

Jetler ise, kafi bitaraflıklarını ilan etmi§ rıca ınden, tamiri kabil olmıyan bir ka. anaat'llllce. u pa tm asavvurun a 
olm.&kla bttraber, bu yarışa sürüklen • rar vermeden evveL aralarındaki ihtilafı Uzakşark vaziyetinin büyük tesiri ve ~faah,:z~ bu. ~ak-t:ı hazırlamak için 1 AçıltJ 
mek endişesındedirler. sulhan ve müzakere yolu ile halle teşcb· Rusyaya tekarrüb fjfrini Almanyaya uz a, ........ o sızın :Uoskovnya gitti - Türk borcu I pefln 1

9 
80 

b.. ı · i ı · t h . 1 ğin!.zden bahsediliyor :f > D • -

Kapuır 

19 675 

Harb başlamamış olmakla beraber us etme erın : Be çi:ka, sveç, Norveç. veren, oranın a vah o n,:ıuştur. · • • 1 ndell _ 

her tarafta harb hazırlıkları gör.ilmek ~ Danimarka kralları, Holanda kraliçesı, 5 L. & C - Y.a! Öyle mi? Şu halde vaziyeti siz ... 
tedir. Dünyamız acaba yuni bir harb fe. Lüksemburg düşesi ve FinlAndiya cüm • e un aqı.ıı, m~ç benden iyi biliy.orsunuz. ~-------------...ıı' 
tAketine şahid oı'acak mı? hurrGsi namına rica ve temenni ediyo • 

Öyle bir harb ki. galibi ve mağlubu ruz. 
. Diğer devlet reis1erinin de bu temen • 

be1li olmadıktan maada, uzun asırların . . . f k ed ld . d .. · 
yaratmış olduğu medeniyetı de tamamen nımktıze :.ş ıra ece erm en şuphemız 

h ed k
. yo ur. 

ma v ece tir. .. .. . Şuphesiz bu 'temennide milyonlarca 
Şuphesı~ devletlerin nıenfaatleri te insan bizimle birlik olacaktır. Bu insan. 

zad halindedır •. ~akat, bu menfaa~.1er uğ. lann idaresini deruhde etrni olan ricalin 
runda harbe gırışmeden evvel muzakere b h · ş ::_,_,:_ d ğil 'd' ., u ususu nazarı ıtibara almaları icab e-
mwuA.u.u e nu ır. der. 

Hiç bir millet tasavvur edilemez ki Ve işte ancak o zaman beşeriyet, bir 
kendi evlfıdlarını, diğer bir milleti istik. deniz üzerinde tekasüf eden sis tabaka.sı
Jalinden mahrımı etmek için harbe sev - nı dağıtan sabah rüzgarı sayesinde u _ 
ketsin. Her milletin yaşamağa ~akkı var- fukta yeni doğan güneşi görecektir:> 

lngiltere Almanyaya 
kararını bildirdi 

(~tarafı 1 inci saytacıa) 

ktlmeti tarafından tahsis olunan tayya
re i~ saat 12 de S alzburg'a gelmiştir. 

Berghofa otomobille gitmiş ve Hitler 
tarafından derhal kabul edilmiştir. 

MillAkat pek kısa olllluş, ancak on 
dakika kadar sürmüştür. Mülakattan 
sonra, sefir tekrar Berline dönmüştür. 

Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. ajansı, 
Berchtesgadende bugün Hitler ile İn -

giliz büyük elçisi arasında yapılan mü 

lakat hakkında aşağıdaki tebliği neş -

Çocuk terbiyesi 
(Baştarafı 9 uncu. sayfada) 

mıyacağı şekildeki .. görüşamilze bir ek
siklik gözile bakar. Bakmayı bilemediği. 
mize hükmeder. Enteresan teferruatı ih· 
mal ettiğimizi, Jıatta onların farkında 

bile olmadığımızı gördükçe görüş kabili. 
yetimize inanamaz olur. Biz de öyle de. 
ğil miyiz? Onun kavram~ kabiliyetine 
inanıyor muyuz? Erginle çocuk işte bu-
nun için hiç anlaşamaz. , 

Çocuk yuvalarında. ana mekteblerin. 
de üç, dört yaşındaki çocuklara hergün 
kullanılan şeyleri dünyaya yeni ge}Jlliş 

ve hiçbir şey gqrnıemlş bir mahluka öğ. 
rctir gibi anlatmaya kalkışan öğretmen; 
tıpkı sağlam insanı sağır sanan bir adam 
vaziyetine düşer. Sözümü iyi .anlatayım 

l'Ctllliştir: d iye tane tane '::ıağırdıkça karşısındaki 
cBüyük Britanya hükfımetinin izhar susar, susar da sonr;ı cevab yerine: 

ettiği arzu üzerine bugün Hit1er İngil- _ Sağır değilim. 
tere büyük elçisi Hendersonu kabul et Diye onu boz•ıverir. 
miştir. . ................. ............................................ . 

Henderson, İngiliz başvekilinin dün- (Tokattan kUçUk habor•e,. =' 
kil kabine toplantısından sonra neşret- - • _) 
tiği tebliğ mealinde bir mektubunu Hit- Valimiz Salô.hatttn 1İner tetktkatta bu -

. . . lunmak üzere kazalara teft~e çıkmıştır. 
lere tevdı eylemıştır. * Vlliyetın Niksar kaza.cıı kaymakamı Fe-

Hitler, Büyük Britanya tarafmdan rlt Br.Imumcu tekaüde sevkedllm!ştır. 
Polonyaya karşı girişilmis olan taah • * Tapu Müfcttışt Salih Samı şehrimize 

· gelml.§, tettlşlertne b~amıştır. 

hüdlerin Almanyayı hayati mahiyette. * Erbaa Belediyesi. tam techlzaUa ıso fa
ki millf menfaatlerinin müdafaasından kir ve khruıeslz yavnıyu sünnet ettirmek su
hiçbir vechile vazgeçiremiyeceğini İn- ~tı.ı~ sevtndlrmiştlr. Belediye Reis!. Bedret-

"lt b"" "k l . . h" b' .. h tin Ustünil bu bayırlı ışı başardığından teb-
gı ere uyu e çısıne ıç ı.r şup eye rik ederiz. 
mahal bırakmıyacak surette bildirmiş- * VllAyetımız jandarma komutanı Tevfik 
Ur.> Saygın, An karada jandarma meslek okulu 

silbay sınıfı komutanlığına taytn edllmi§ -
t.ır. Sıhhiye Vekili T ra bzonda 

Trabzon 23 - Sıhhiye Vekili Hulı'.i- * İstanbulda Jcra.sı mukarrer serbest gü-
. .. . . . reş birinclllklerl seçmelerine başlanmak ü • 

sı. Alata~. dun Rız~en şehrımıze g.?~ • zere bölge, mıntakıunndaki güre§clleri da _ 
dı. Şerefıne beledıye tarafından ogle vet etml§ ve •u güreşler~ yakında başlana-
yemeği verildi. · caktır. 

UGON 
KUMBAllAS\NA 
P~ll~ ATAN 
~ . COK EL 

YA~N 
CEI{ DEFTERiNE· 

IMZAATAH 
r,OYOK EL 

OLACAK Ti~ 
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"Son Posta,, run Hikayesi GÜNEŞ BANYOSUNDA YANAN CiLDiNiZiN 
Yanıklarım teskın ve tedıtvı ıçin 

11111111 
Safran renkli bir elbise giymiş olan, 

u ılo'bar, zarif bir delikanlı, doktor Konfi. 
S yuşının eczanesiue girerek etrafına ba. 
1 kındı. Artık ihtiyarlamaya yüz tutan ve 
z muhitind:C iytliklerile şöhret bulan eo
O zacıyı görünce yanına gitti: 

- Bana bir iyilikte bulunur musu. 
nuz? •• diye sordu. 

Eczacı başını sal!Jyarak cevab verdi: 
- Gençliğimde tanıdıklarımdan bir 

çoğuna hizmette kusur etmedim. Şimdi 
d ise yaşlandım artık.. bu gibi işleri göre. 

cek ne gücümüz kaldı, ne de aklımız! ... 
Delikanlı ısrar etti: 
- Gena de dinçslniz.. eğer bu ıyiliA! 

Z yaparsanız iki kişinin saadetini korumtli, 

• e ı 
Çeviren • • lbrahim Hoyi 

Kenleyin maskeli balosu var. LO.tfen o. I -Burada çürüyeceğine, bari daha iyi 
raya, benim hatırım için gider de şunu bir işe yarasın! .. diye iç çekti. 
Teresa Belloniye verir misiniz?.. Elbiseyi aşağıya indirerek paket yap. 

Delikanlı cebinden küçük bir mahfa. tı. uşağı ile ve pek uzakta oturmayan bir 
za çıkardı. Kapağını açtı. İçindeki, pınl leydiye gönderdi. 
pırıl yanarak blr mektubun etrafını çev· Balo gecesi, doktor Konfıyuşın cebin. 
releyen elmu gerdanlığı gösterdi ve: de Lord Dakrinin verdiği mahfaza. ~ır-

- Bunu sizden başka kimseye emni. tında koyu renkte bir kostüm, yüzünde 
yet edemem! .• dedi. de mor bir ma.c;ke olduğıı halde binbir 

Eczacı fikrini söyledi: türlü renklerin kaynaştığı, dalgalandığı 

PATI KULLANINIZ. 
her turlu yanıkları, kan çıbısnlan, traş yaraları, meme 
iltihapları ve çatlakları, koltukaltı çıbanları, dolama, 
akneler, ergenlikler, çocuklann ve bllyllklerin her torltı 

- Bu hedi~, aşkınızın ve ibadetinizin salona girdi. Balo pek muhteşem geçi. TEDAVi EDER. 
kadınına ulaşmayı deneyen, ondan geç. yordu. Şarkılarını harikulade bir öuyuş Sıhhat Vekaletinin 22-4-936 tarih ve ~-81 numaralı rubsatislnl haizdir 

deri iltihaplarını. 

m~~ki h~a~n unutmaEnı dileyen ve veh~k~ okuyan ~reL civ~ek ~nyma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nihayet tamaıntle ona bağlı olduğunu7u .Belloniyi alkışlıyan heyecanlı eller bir 
gösteren bir pişmanlık, barış semholü türlü dinlenmek bilmedi. 

liı...- Doktor Konfiyuşının ne giyeceğini ev. ga uu •.• 
Mücellit Aranıyor. 

( 

. kurtarmış olacaksınız. - TA kendisi.. size emniyet edebili. velden bilen Lord Dakri, kalabalık ara. 
sında onu buldu, ve kulağına fısıldadı: 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 
Doktor Konfiyuşın konuştuğu adamı rim, değil mi? 

· tanımıştı. Bu, genç ve dilber karısından Dr. Konfiyuşın mahfazayı uzun cüb-
ayrı yaşıyan, Londranın en meşhur ti. besinin cebine indirirken cevab verdi: 

•yatrosunda oymyan İtalyan muganniye-
si Tercsa Belloni ile sevişen, yüksek sos.. 

e yetenin tanınmış simalarından Lord 
Dakri idi. 

Eczacı hayret ıle sordu: 
- Fakat Maylord, neden bana müra. 

can ediyorsunuz?. Sizin her iş;nizi gö. 
reaek o kadar çok vasıtalarınıı var ki!. .. 

Lord Dakri, cılalı tezgahın üzerine e
ğilerek sırrını açtı: 

1 - Siz madam Konleyin dostusunuz 
değil mi?. 

Eczacı ihtiyatla cevab verdi: 
- Evet kendisine vaktile, bir yardı. 

mım dokurunuştu. O da bana teveccüh 
'beslu. 

Eczacı vaziyeti derhal kavramış, deli. 
kanlının güttüğü gayeyi anlamıştı. Ma
dam Kenleyin ~atosunun büyük salonla. 
rında tertib ettiği ve bütün Londra ki. 
barlarının davetli bulunduğu konserler. 
de. maskeli balolarda Teresa Belloni de 
arnsıra şarkılar söylerdi. 

Delikanlı fısıldadı: 

- Anlarsınız ya ... Belloni ile kavga 
ettik. Daha doğrusu o benimle kavga etti. 

· '.Artık bir türlü beni görmek, bir mektu
bumu kabul etmek istemiyor. Köktinden 
reddediyor, her ne yaptıms:ı fayda ver. 
medi .• 

- Şimdi de bana baş vuruyorsunuz .• 
- Tam üstüne bastınız. Yarın madam 

- Emniyet edebilirsiniz, dostum. Ya. 
rmki konserin provalarında bulundum. 
Bu • mahrem söylüyorum • Sinyora Bel
loni şadolannı bitirir bitirmez halkın a. 
rasına karışacak. Bu münasebetle de, o
muzunda renkli kordelalardan yapı1ma 

bir fiyonga bulunan koyu lAciverd bir 
kostüm giyecek.. harikulade güzel hedi. 
yenizi kendisine \'erdikten sonra. onu 
kandırır ve sahneden itibaren üçüncü ve 
içinde Sicilya mermerınden dökiilmü~, 
bi.r aşk meleğinin heykeli bulunan oda. 
ya getiririm. 

Delikanlı sevindi: 

- Demek vadediyorsunuz ha!.. diye 
bağırdı. Doktor Konfiyuşın acı bir gü.. 
lümseme ile başını salladı. 

Eczacı misafirini savdıktan sonra ya
tak odasına çıktı, pek az kullandığı bir 
dolabı açtı. İçinden omuzunda, uçuk sa. 
n ve yeşil kordelalardan yapılmış bir 
fiyonga bulunan koyu lAciverd taftadan 

bir balo kostümü çıkardı. Bumburuşuk 
elile ipekli elbiEeyi okşıyarak bir mild. 
det gözleri daldı ve tatlı, acı bir takım 
hatıraları canlandı. 

Büyük kanalda yiizlerce gitarın sesle .. 
rl aksederken Venedik karnavalını, göz
lerinin içine gillümseycn iri ve kara göz. 
Jeri, gölgeli sularda sıpıltı sesler çıkaran 
kürekleri görür gibi oldu. 

cSon Posta. nın tefrikası: 16 

- Unutmadınız, dC'ğil mi? 
Doktor Konfiyuşm cevah verdi: 
- Bana inanınız ki Maylord, bu gece 

ya saadete kavuşacak veyahud da dün
yanın en abdalı olarak tanınacaksınız! •• 

Lord Darki: 
- Herhalde abdallık benden uzak di. 

ye fısıldadı ve dalgalanan, maskelerini 
takan veyahud büsb:.itün çıkararak davet 
lilerin arasına karıştı. Muganni ve mu. 
ganniyeler, kalabalığa karışmış ve telli 
sazlar orkestrası da tatlı ve bu zevk ve 
safa saatlerine uygun parçala:- çalıyordu. 

Lord Da.:kri. bir omuzunda uçuk s:m ve 
yeşil .kordelalardan yapılmış bir fiyonga 
tutturulmuş olan koyu lAciverd bır kos
tümlünün kalabalık arasında kendisine 
yol açtığını görünce, maskesi ardından 

gözleri parladı ve eczacının az bıJçuk 

kambur vücudile bu koyu laciverd kos. 
tüm1üye doğru yaklaştığını, ona seri bir 
işar~tte b~unduğımu, eline de mahfa. 
zayı sıkıştırdığını görünce sevinci bir kat 
daha arttı •• 

Biraz sonra da, Lord Dakri, pek öyle 
ümidi olmaksızın (zira Belloninin k•jlay 
kolay yumuşayacağını sanmıyordu) için. 
de aşk meleği hey:<:elinın bulunduğu o
daya çekildi. Buraya, eczacının himmeti 
ile kimsenin girmeme;>i temın olunmuş. 
tu. Odada bir gi.imüş llmbanın çıkardığı 
tatlı bir ışıktan başka bir ışık yoktu. 

Arası çok geçmedi ve o koyu llciverd 
kostümlü genç kadın, eldivenli elinde 

Umum Müdürlük rnücellltbanesinde ayda 60 ve 40 lira ücretli iki tane mL 
cellid refikliği münhaldir. Talihlerin askerliklerini yapmış olrnalan ıarttır. t.
tekliler nüfus kağıdı, askerlik vesikası, polisten musaddak hüsnühal mazbatam. 
sıhhat raporu ve müc~ılitlik san'atına vakıf olduğuna dair vesikalarile birlikte 
Ağustos 939 nihayetine kadar Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat eyelmelerl 
ilan olunur. c3957> c6514> 

doktor Konfiyuşının verdiği mahfazayı 
tutarak içeriye girdi. Lord Darki gözle. 
rine inamadı ve ayağa fırlıyarak: 

- Beni affettiniz mj? •• diye haykırdı. 

İnce bir fısıltı cevab verdi: 
- Evet affettim ... Mektubunuzu oku. 

dum ve tekrar sizi bana dönmek, be
nimle hayatını yeniden birleştirmek is_ 
tediğinizi anlayınca .ievincimden az kal. 
sın .ölecektim. 

Delikanlı, sevgilisinin böyle kolaylık. 
la teslim olu~undan sarhoşa dönerek ih
tirasla tekrar etti: 

- Demek benim ebedi aşkıma inanı. 
yorsunuz •• ihmalimi, hatalanmı, kusur. 
larımı bağışlıyacak.'iını7. demek~ 

- Bana daima sadık kalacağınıza ve 
beni bir daha terketmiyeceğiniz. yemin 
eder, söz verirseniz .• evet. 

Delikanlı ihtiras dolu bir sesle, ıevgL 
lisinin istediği yeminleri ederken, genç 
kadın maskeırini çıkardı ve Lard Dakrl, 
kansının ince ve masum yüzile karşılaş
tı. Kadın, kocasının omuzuna kapanarak, 

sevincinden hüngür hüngi.ır ağladı ve 
gönderdiği hediye ile aşk mektubundan 

duyduğu heyecanı kesik cllmlelerle an. 
)atmaya çalıştı. 

Lord Dakri fena halde bozuldu. Amma 
renk vermedi. İçinden: 

- Kabahat karımın değil. bu mel'un 
eczacının oyunu dedi. Mektubu, hedıye. 
yi ve elbiseyi de kanma veren o dedi •• ve 
yüzden hiç belli e~miycrek, karısının ko. 
luna girip: 

- Haydi evimize gidelim cicim!- de
di. 

Kapıdan çıkarlarken doktor Konffyu. 
şm, lordun koluna dokundu ve fmldadı: 

- Karınız bir incidir maylord. Öteki 
ise bir boyadan başka bir şey değil. Hem 
Belloninin İtalys.da pek sevdfti bır sair 
kocası var!. .• 

* Şimdi, bir vakitler yolunu ıaşırmıı ~ 
lan Lord Dakri, eczacmuzın kı..rnazlığı 

sayesinde, dünyanın en mes'ud adamıdır. 
Gözleri artık karısından başka hiç kim. 
seyi görmemektedir. Leydi Dakri de sa~ 
adetini borçlu olduğu doktor Konflyu. 
şını asla unutmuş değildir. Eczaneye her 
uğrayışında gözlerinden nt-.ş'eler tqarak 
onunla şakala~ır ... 

Hiç cevab vermedim. İçimden geçen 
şeyleri yüksek sesle okuyan bu acayib a. 
dama karşı öfkE'm ve kinim he.- .saniye 
artıyordu. Nasıl oluyordu da benim bir 
isim veremediğim d:.işüncelerimi böyle 
ap aşikar görebiliyordu! Halbuki ben, 
dışardan geçenlere bakarken şahsımla 

onlar arasında hiçbir mukayese yapma. 
dığıma cm.inim ... . NA°"'LEOEN : MUA1.ZE2 TA'HPIN i?ERKANCI 

aydınlıkta geniş karyolayı kocaman 
aynalı dolabı ve tavanda asılı olan piis
külJü ve saçaklı lambayı gördüm. Asa. 
bım bir parça yatışmış, başım silkUnet 
bulmuştu. Artık önümde açılan yolda, 
isyan etmeden yürümiye ve talihime 
boyun eğmiye karar vermiştim. 

Saate baktım. Beş olmuştu. Yumu 
şak yastıklara başımı biraz daha glSm. Mutlaka bu adam benimle eğlenmek 

istiyor, benim mağrur olduğumu anladı. 
ğı için bu gururumu ve izzeti nefsimi a
yaklar altında çiğnemek istiyordu. Yok. 
sn durup dururken bana fena giyindiğimi 
gülünç bir vaziyette olduğumu hatılat. 

masına sebeb varmiydi? 

Demek ki bu adam çok kötü ruhlu, 
alçak ve hain birisi id!.. demek babam 
beni ona emanet etmekle bana karşı blr 
iyilik değil, bilakis büyük bir (enahk 
yapmıştı. 

Hayır, bu zalim insana karşı kalbimde 
erin bir kinden başka türlü bir his duy. 

mama imk!n tasavvur edilemezdi. O, 
er zaman için benim can düşmanım ka. 
acaktı. 

Lokantada ne kadar zaman ka1dığı

ızı bilmiyorum: ben artık dışarısını 

ile görmiyecek kadar kendi içime gô
ülmüş. dünyayı unutmuştum. Başımın 

çinde yüksek dağla.-, yeşil ağaçlar ve 
.. müşlü sular dansediyorlar, üç ihtiyar 

- z biribirinin arkasından eğilerek ba. 
a bakıyor ve her hallerile: 

- Vah kızım vah: senin başına neler 
eldi! 
Diyorlardı. 

O kadar dalm:şım ki bir el omuzuma 
ok mduğu zaman hafif bir çığlık kopar. 
aktan kendimi alamadım. 

- Ne oldu Sı:?miha? Korktun mu? 
- Hayır, dalmışım. 

- Haydi kali< yavrum. otomobil gel. 
i, bir an evvel Yalovaya gidel!m de o
elde biraz istirsıhat et; bütün bu şeyler 
eni pek yordu. 

cBütün bu şeyler• derken neyi kasdet. 
1\ni anlıyamadım amma adeta uykuiu 

gözlerimi ovu§tura • 
rak yerimden kalk. 
tım. 

Dı§arıda elli yaşla 
rında kadar, üstü ba· 
§ı temiz, başı siyah 
bir örtü ile örtül -
müı, arkasında siyah 
bir manto ile sevim. 
1ı yilzlü bir kadın du 
ruyordu. Bizi görün
ce ilerledi ve Cahid ı 
Oğuz beyi hürmetle 
selAmlad;. 

- Nasılsın İkbal 
kalfa? Seni buraya 
kadar yorduk amma 
effedersin; vapuru ka 
çırdık. "Annem ablam 
nası Har? 

- Teşekkür ede. 
rim beyim, hepsinin mahsus selimları 

var. Siz de afiyettesiniz inşaallah • 
Cahid bey bana döndü: 

- Semiha, işte sana bahsettiğim kal. 
fa ... Onunla İstanbutıı gidceksiniz; o se. 
ni doğruca mekteb müdiresi Rana hanı
ma götürüp teslim edecektir. 

İkbalin selrunına suratsız bir tavırla 
mukabelede bulundum. Bu kadın da, 
ne kadar sevimli ve terbiyell olursa ol. 
sun, benim nazanmd:ı bir hapishane bek 
çisinden başka bir şey değildi ve vasirrün 
pençelerinden kurtulunca onunkilerin a. 
rasına düşecektim. Binaenaleyh ona hoş 
yüz göstermemin irnkAnı olamazdı. 

Ben sokağın ~arşı tarafındaki otomobi 
le doğru yürürken arkamda bir fısıltı 

duydum: 

Otomobil ağaçlık • düm, gözlerimi yumdum; fakat tam o 
lar arasında bir otelin 

sırada kapı hafifce vurulduktan sonra 
önünd<? durunca hepi aralıklandı, Cahid beyin siyah saçlan 
miz indik. Vasim be. 

göründü. 
ni cesim bir salona _ İkbal kalfa, haydi kalk, vakit gel. 
götürdü. 

dl. 

t k
-t Setn bibraz fUd kl 01 Beni uyandırmamak için yavaş sesle 

u a o ur, en o a a. 
h l ta Ş. konuşuyordu. 

ı·ı azır a yıın. mı-

dı gelirim. - Affedersiniz beyim uyanamamı • 
şım. Siz gel~eydiniz belki de vapuru 
kaçırırdık ... Vah vaM 

Yumuıak ve geniı 
kanapeye yaslandım. 
Yorgunluktan gl>zle • 
rim kapanıyordu. 
Ömrümde ilk defa o. 
larak otomobilde se. 
yahat ettiğim için ba 
şırn sersemdi. İki üç 
dakika geçmeden Ca
hid bey ge'ldi, bir 
merdivenden çık • 

. - Aman beyim, bu Jdiçük kızı başı. ltıktatıktan sonra geniş bir kapıyı açtı. 
nıza niçin musallat ettiniz? Zavallı ade. - İşte şurada yatacaksın Semiha; 
ta bir köylü ... Ne de fena giyinmiş! Bu ayak ucundaki bu uzun kanapede de 
vahşi kızı yanımzda taşımıya nasıl cesa- İkbal kalfa istirahat eder. Yarın sabah 
ret ettiğinize şaşıyorum. Alem size ba- çok erken kalkacağımız için hemen ya. 
kıyor. O ne kılık, ne kıyafet! tıp uyumalısın. Allah rahatlık versin. 

Bu sözlere Cahid Beyin ne cevao \'er. Sen biraz benimle gel kalfa; sana söy. 
diğini işitmedim amma kendi kendime, liyeceklerim var. 
adeta onlardan öc almak için tekrarla. Vücudca ve kafaca o kadar yorgun. 
yıp duruyordum: dum ki üstümden entarimi çıkarıp yu. 

- Evet vahşiyim.. vahşiyim i~te... muşak yatağa uzanır uzanmaz, etrafı
Herkese ne oluyor? Beni raha~ bıraksın. ına bile bakmadan, yeni gördüğüm bu 
ıar! yerleri görmek için bir kuvvet bile sarf 

İçimde öyle büyük bir fırtına vardı etmeden hemen kendimden geçmişim. 
ki, bunu yanınıdskilere göstermemek Gözlerimi açtığım zaman İkbal kal. 
için arabaya girer girmez göılerimi ka- fanın kanape üzerinde uyumakta oldu
padım ve ta Yalov:ıy·-t kadar kirpikleri- ğunu gördüm. Ortalık ağarmıştı, etraf
mi 'tlralıkldım. taki eşyalar seçilebiliyordu. Bu yarım 

- Şimdi bu sözleri bırak da çabuk 
hazırlanın... Berekt \'ersin ki ben za. 
manmda uyandım. Sabah havası serin 
olur, Semiha hanımın ilstilne bir hırka 
giydir ve hemen yola çıkalım. Ben aşa
ğıda çayı hazırlatmıya gidiyorum. 

Ne güzel sabahtı! Yeşil Yalovanın 
her köşesinden parlak bir ışık taşıyor, 
pencerelerden temiz bir hava giriyor. 
riu. Beyaz örtülü bir masada gene Ca. 
hid ~yle karşı karşıya, fakat bir söz 
söylemeden ve yilzyüze bakmadan a • 
lelfıcele çayımızı içtikten sonra hemen 
otomobile atladık. Vasimle ben yan • 
vana oturduk, ayaklarımızın dibine 

Avda vattı. Şoförün yanında da İkbal 
kalfa )·er aldı ve yıldırım süratile yol. 
ları aşarak, köprüleri arkada bırakarak 
Yalova iskelesine doğru yollandık. 

İki tarafı yc~il yollarda kuşlar gibi 
süratle uçarken arkada bıraktığım gü
zel oteli, emsalsiz manzarayı v~ bir gün 
içinde 'gördüğüm bütün yenilikleri tatlı 
bir rüyayı hatırlıyormuşum gibi zfh. 
nimden geçiriyordwn. 

( .. 1r1.ası ti4'f) 
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Kabakçı ve Turna Mehmed 
f ı a ne1 asırda lstanbula gelen Bohamyalı ı 

--, Baron Wratislaw'm hatıraları: 48 --
Türkçeye çeviren: Si reyya Dlimea 

Hatırı şahanede bir inkisar ha • rında bulundukları, malfım ... Bunlar. Jandığı zaman, gene sözlerine devama o•• ıu•• m meydanına dog..., rn 
111 olmasına meydan bırakmayınız. dan bir tayfa, akşam ezanı vaktine doğ başladı: 

Demişti. ru, Hatice sultan şellafesinin sarayını _ Kab k M taf b b · -
Ebe Selim, kurnaz Kösenin maksa • b k . t . 1 0 t k" t' a çı us a çavuş, u ya. Bereket versin, nasılsa izım semer ustünde rahatça (!) yediliyor • 

dını derhal anlaın•<>+ı. Hiç şüphesiz ki d a:ına i ıs. elmış Fer.k. rka oyl semTıne maklarm Turna Me~d tarafına geç. yeniçeri Mustafa o esnada orada bulun. dum . 
..,. ogru nmış er. a at, arşı arına ur. f w .. h be d t k · • 

bu sözler: na Mehmed atılmış .. bunlara, manalı ıgını a r _alır almaz, aşın derecede muştu. Benim böyle ayak altın a e • Işte böyle hiç te hoş olmıyan gülünç 
_Padişahın yanından ayrılma. şa. manasız bir takım söz1er söylemiye gazebe gelmış. Turna Mehmede haber melenip hırpalanmakta olduğumu gö. bir biçimde, şehrin en kalabalık so • 

yet, şu~un bunun teşvikile asiler aley. başlamış. Kendiler.ine paralar ve he. yollıya.ra.k: •Oradaki yamakları alıp rünce kendini tutamamış, koşmuş, so- kaklarından ve meydanlarından geçi • 
hinde hır ~arekete geçecek olursa, der- diyeler dağıtmış .. hülasa, sarayı bas. ~un:ehhıs~rına geçsin. Yoksa ben, ma. pasını salhyarak bodur herifin elinden riliyorduk. Havanın da o gün en sıcak 
hal bana bıldir. mak için oraya giden yamakları, derhal ıyetımdekı yamaklar.la gelir, hepsini beni çekip almıştı. günlerinden biri idi. Bu sıcak, ansızın 

Demek olacaktı. kendi tarafına çekip almış. kırar geçiririm.- Diye, haber gönder. Öted.enberi her işde, her şeyde be- uğradığımız ve içine düştüğüınUz kor. 
Nitekim Ebe Selim Musa Paşaya der AtA M 

11 
d h 

1 
t d w d miş. nim iyiliğimi isteyen, her vakit iyi ol- kunç vaziyettir ·ki su içmek ihtiyacını 

'--" b . a o a, er a o ur ugu yer en · !1i h k' 'd d h 
ı.141 oeva vernuş: sıçradı: AtA Molla, bu sefer adeta iradesini marnı samimiyetle arzu eden bu yem. ze er zaman ın en a a çok hisset-

- Merak buyurmayınız, paşa haz • . kavbederek çeri eri, bir an teessürle, elem ifade e- tiriyordu. Fakat bu ihtiyıacı tatmin 
retleri. Meselenin, hfumü suretle halli. - Aman hocam .. bu, fena havadıs .. · · · den bir çehre ile yüzüme bakmış ve son edebilecek bir durumda değildik ve bu 
ne değin nezdi şahaneden bir yerlere J?iye, bağırdı. - Aman hoca, doğru söyle .. eğer fil. ra beni .döven bodur ve kızıl sakallı yolda kimsenin bize yardım etmesine 
ayrılma~. Ötekilerin çehrelerinde de bir hoş. hal böyl ise, cümlemiz mahvoluruz. adama dönerek ve Türkçe ağır küfür. de imkan yoktu. Binaenaleyh susuz • 

Demişti. · · ---~ nudsuzluk eseri uyandı. Yamaklar arasına kan düşmesi demek ler savurarak gürlemişti: luktan adeta ölüyorduk. 
Musa paşa, saraydan r,.karken, Aya. Hoca Münib efendi, gene sakalını bu kadar emekılerimizin heba olması B Ab ke:. d' d bu allahın G€çirildiğimiz sokaklarda bizim bu 

• r k k 1 be . A A M d - re na e ar, ıyor u, h 1. . . .. h lk 
90tya camisinin minarelerinden yatsı anştırara , ta e sı ta ollanm söz_ emektir ... Hele; o gavur suratlı ve b' A • d' d"" u"'p tek a ımızı goren a tan pek çoğu bize 

1 · d'k · b ıçare gavurcugunu ne ıye ov . b 1 . . 
ezanları okunmıya başlamıştı. Şimdi, enni tas ı içın aşıanı salladı: şeytan siretli kan da işin içi.~e kar.ış~- meliyorsun? .. Böyle eli kolu bağlı bir acı~~r, azı arı da kin ve. nef~tl~ dış. 
bu nankör ve iki yüzlü adamın kalbin. -Evet .. kötü havadis ... Sonra?.. cak olursa, emin olun ki, cumlemızm zavallıya saldırmakla erkeklik mi yap. !e~ın.ı ~ıcı:d.~tıyorlar ve gıdec:gımız .:n 
de, sonsuz bir sevinç vardı. Diye, mırıldandı. helaki mukarrerdir. tın sanıyorsun? .. Eğer göğsünün altın. 1!.ı )erın olum meydanı oldugunu soy. 

Bu sevinç He, konağına gelmişti. Aygır İmam, getirdiği havadisin ho. Diye, bağırdı. da bir yiğit yüreği çarpıyorsa ve bu luyorlardı. . 
Yorgun olduğu için, doğruca harem şa gitmemesinden üzülmüş gibi, bel At~ Mollanın bu sözleri, odada bir yiğitliği göstermek istiyorsan Macaris- . İşte b~ şekilde İstanbul sokaklarında 
daıiresine girecekti. Fakat, binek taşın- bel iki tarafına bakınarak: homba gibi patlamıştı. İhtilalin bu giz- tana git! .. Orada kahramanlık sınavına bir haylı dolaştırıldıktan sonra, şehrin 
da attan inerken, başağası yanma yak. - Efendim.. havadisin, tatlı tarafı 1i rnürettibleri arasında korkunç bir girişebileceğin taze ve güçlü gavurlar Balıkpazannm da bul~~d~ğu bi!' yer 
laştı: da var. Müsaade buyurun da, arzede- telaş başlamı.şh. bulabilirsin ... Yoksa(beni göstererek) olan (Kumkapı)ya getırıldık. Sagımız. 

- Sultannn!. ŞeyhislAın efendi haz- yim. B b işin önüne geç. böyle can çekişen bir gavuru dövmek <l~, ~olumuzda, ilerimizde vew ardım.zda 
retlerile bazı revatı kiram, efendimizi Diye bağırdı. meli. re, aman.. u ve ona kötü muamele etmek zor bir iş yuruyen halk o kadar çogalmıştı ki 

bekleşip dururlar. Ve herkes susarak dinlemiye hazır.1 (A:r'<C!:·ı var) değil! .. Erkeklik, yiğitlik ise hiç değil-.. bunların sayısını şöyle bir tahmin et. 
Dedi. mek bile mümkün değildi. Halkın bu 
Musa paşa, harem dairesine girmek- 1 Bu gerçek ve haklı sözlere ters ters de.rt!ce kalabalıklaşmasının sebebi, 

ten vazgeçerek, doğruca mabeyn oda- Gayrimenkul Satış lanı cevab veren ve böylece yenı:çeri dostu şimdiye kadar bu derece çok insanın bir 
sına çıktı. ŞeyhislAm AtA Molla ile, mu daha çok kızdırıp onu çileden çıka. günde ölüm cezasına çarptırıldığı gö • 
Hoca Münib efendi, Burnaz Beyzade istanb&.11 Emniyet Sandığı ran bodur herifin suratında birkaç şa. rülmemiş olmasından ileri geliyordu. 
Derviş Memed Esad efendi, eski sad • o· k .. 1 ..., d nıarın Ye kafasında biribiri ardınca bir Ne biçimde öldürüleceğimizi gör -
razamlardan Hafız İsmail paşa, büyük ~re tor ÜgÜn en kaç sopa darbesinin şimşekler çaktığı rnek merakile şehrin her köşe ve bu. 
bir merak içinde, Musa paşayı bekli • N be 8 'd F t M ff H" . A . . 19020 h \'e herifin yarılan başından akan kızıl cagw ından akın akın gelen insanlar, 0 yorlardı. Fatma ev r ve aı e ve a ma uza er ve ust'!yın vnının esap kanların kızılca sakalını büsbütün kır 

No. sile Sandığımızdan aldığı (530) liraya karşı birinci derecede ipotek edip • kadar kalabalıklaşmış ve birbirune o 
Musa paşa odadan içeri gher girmez vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapılan takib üzerine 3202 No. lu mızılaştırdığı görüldü. Bunun üzerine. kadar sıkışmışlardı ki bizi bu siyaset 

derhal ayağa kalktflar. SelfunJ.aşt:ı:Lar. k A~ dd . . t f 40 dd . .. 1 • b d dir ki sansar yapılı adamın bir hançer m"'vdanına go"tu"ren memurlar \'e mu. anunun -.ru cı ma esınm ma u u cı ma esme gore satı ması ıca e en ~ 

. Hal hatır sordular. SOnra, hiç bir mu- Kıztaşında Mustafabey mahallesinin eski Dolab yeni Bostan sokağında kadastro parıldayan eli havaya kalktı ve herif hafızlar adeta bunlann arasında kav • 
kaddemeye lüzum görmeden, konuşrnı- tesbitine göre Fatihte Sofular mahallesinin Kıztaşı sokağında 179 pafta 1069 ada Mustafanın üzerine çullandı. Bir anda bolmuşlardı. Binaena1eyh (Kumkapı) 
ya başladılar. 25 parsel en eski 12 eski 2 yeni ve No. taj I/I No. lu bahçeli ahşap bir evin ta. Mustafanın tarafında yüz kadar adam önüne muvasalat olununca kafileyi dur. 

Burada bulunanlann en büyük me • hu boguw şmıya kar arak milt · · mamı bir buçuk ay müddetl~ açık arttırmaya konmuştur. ış ecavızın durmak lüzumunu hissetmişlerdi. 
rakları, padişahın ve sarayın vaziyeti daha ileri gitmesini önlemişlerdi. Fa. (Ar!.ası 4•ar) ... Satış tapu sicil kaydına göre yapılmak tadır. Arttırmaya girmek ıstiyen (312) "' .... 
:idi. Bunlar, ;, üncü Selimin tab'an ne kat gene 0 da'k.ikada bir okadar ada- -·····-····-···········-······ .. ··········---·-···-
k d h lt- li ld .. b"ld'k lira pey akçesi verecektir. Milli bankalanmıman birinin teminat mektubu da a ar a mı ve se m o ugunu ı 1 • mm da öbür tarafı iltizam ettiği ve a. 
1 · h l..J- d" h k b" kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica-
en a ~, pa ışa ın gene az ço ır ralarında şiddetli bir ağız dalaşması 
mukavemet göste~ğlni zannetmek. resi ve tavjz bedeli ve tellAliye rüsumu . borçluya aiddir. Art- haşladığı görüldü: ağız kavgası bir taş 
telerdi. tırma şartnamesi 1/9/939 tarihinden itibaren tetkik etmek ~ muharebesine dönmek üzere iken mu. 

Halbuki Musa paşa, 3 üncü Selıimin, tiyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
hafızlar yetişerek, hiç yoktan bir anda 

bilakaydü şart bütün işleri kendisine kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır- birbirine düşman 'kesilen bu iki grup 
tevdi ettiğini duyar duymaz, hepsine maya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa çıkanlan erasına girdiler. Bu aralık muhafız paşa 
bir hayret geldi. gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu- da atını sürerek yanımıza geldi, biri. 
Hafız İsmail paşa, memnunane bir B' ı ·93 h · ·· ·· c ğ nur. ırinci arttırma 9 101 9 tari ine müsadif Pazartesı gunu a aloğlunda kain birlerini gırtlaklanna sarılmak veya 

tebessümle ellerini uğuşturarak: Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat iha- taşlarla biribirlerinin kafalannı kır. 
- E .. şu halde, artık cülU.s için bir ı b ln 'L-~-1· t "h ınak u"zere bulunan adamları o"lu"m ""'· e yapıla i lesi için t"klif edilecek ·ueuc ın ercı an alınması ...... 

mini kalmıyor. Hemen yann sabah, zasile tehdid edere'k sükuneti bozma. 
ıehzade hazretlerini kafesten çıkararak ica'b eden gayrimenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç-
iclAs edelim. miş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ıartile 

Dedi. 24/10/939 tarihine müsadif Salı günü ayni mahalde ve ayni saatte son art 
Fakat kurnaz AtA Molla, sağ elinin tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde bı· 

phadet parmağını kaldırıp gözlerini raltılacaktır. Haldan tapu sicillerile aabit almıyan allkadarlar ve irtifak hakkı 
açarak: . uhiblerinin bu haklarını ve huausile fa iz ve masarife dair iddialarını ilin tari· 

- LUAA. .. öyle, birdenbire iclis ola- hinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir• 
maz. Sonra, Ahadı nAsa, kilükal serma. - meleri lAzımdır. Bu suretle haklarını blldirmemif olanlarla haklan tapu sidlle-
yesi oluruz. rile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 

Diye, mukabele ettt. malO.mat almak istiyenlerin 938/221 dosya nwnarasile Sandığımız Hukuk lperi 
Söze, derhal Hoca Miln!ib efendi de servisine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

karıştı. Uzun ve bembeyaz sakalını, 

kanttırarak: 
- Efendi hazretleri, isabet buyurur. 

Jar. Hele, yamaklar yapacaklarını yap. 
mrılar.. saray kapılarına dayansınlar .. 
ondan sonra, bizim müdahalemiz vAki 
olur. 

Diye, mınldandı. 
Tam bu sırada kapı açıldı. Aygır 

imam, irl gövdesini iki tarafa sallıya 
sallıya odadan içeri girerek, her tarafa 
tki ellerile selAmlar yağdırdııktan son. 
ra: 

- Ve minelhavadi• ... 
Diye, bağırdı. 
Adetti. Bu adam böylece söı.e başla

dığı zaman ötekiler derhal susarlar .. 
ister yalan ve ister gerçek olsun, bu 
müf sf d ve müzevir adamın sözlerini 
d1nlemiye hazırlanırlardı... Nitekim, 

* DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sand1ktan alınan ıayrimenkuUi ipotek g6stermet: lstiyenle

re muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 
ihale bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 

(6606) 

Ankara Ytlksek Ziraat Enstltttsft 
RektörIOğOnden : 

ı - Kurumumuz için Hzumlu olan aşağıda cins v~ miktarları yazılı 4 kalem 
makine yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 25/8/939 tarihine rnüsadif Cuma günü saat 15 de Rektörlük binasında 
müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel ve miktarları hizalannda gösterilmiştir. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız ıarUıame almak istiyenlıerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. .368h c6114> 
Cinsi Miktar Fiatı Tutarı 

malarını emretti. 

İşte böylece, benim yüzümden, halk 
arasında bir karışıklık çıkmış olması • 
nm önüne geçilmiş oldu. Aksi takdir. 
de, bu yüzden biz zavalh suçsuzların 
çekecekleri elem, lml'lılaşacaklan be
lA, uğrayacakları felaket daha ço~, da
ha büyük, daha korkunç olacaktı. 

* Bu kargaşalık başlanğıcı, paşanın 
enerjik sözlerile yatıştırıldıktan sonra 
yeniçeri Mustafa, beni yerden kaldırdı, 
iki kişinin kollanma girerek yürilms
liğtme yardım etmelerini temin eyle. 
di. Fakat ben, günlerdenberl çektiğim 
hastalıktan oolayı o 'kadar zayıf düş • 
müş idim ki yürümiye değil, kımılda • 
mıya bile mecalim yoktu. Binaenaleyh 
arkadaşlarımdan bir hayli geri kalmış 
bulunuyordum. Fakat biraz sonra sa. 
raya odun taşıyan birçok katırlara rast
ladık. Çavuşlardan biri hemen katırın 
birini durdurarak yükünü indirtti, be.. 
nim bindirilmekliğim emrini verdi. 

Katıra bindirildim. CellAdlardan bi. 
ri dilşmemekliğiın için bir ayağımdan, 
bir lildnci de öbür ayağımdan tutarak 
yürüyüşe geçtilk, bu suırot!e kafileye 
yetişmiş olduk. 

Y~da.şlarun bu esnada üçer üçer 

Bii doktorun gunluk 
notlarından 

Cilmlei asabiye 
HastalıAları 

Merkezi cilmlel uablye hastalıkların
da, bilhassa gençlerde, kırk elll ya§ları 
arasında vakit.siz ntlztll isabet etmek, a
yakların tutmamaaı, u.llanma, akli ve 1 
ruhi vazlyetlerdekl tagayyüratta mutlak 
eatl blr frengiyi dii§ünmek llzımdır. Ba
zı frengilller kendllerinl muntazam te -
davi ettırememlflerdlr. Yara, çıban A.raz 
kaybolunca ha.atalık da ıettl sannedlle
rek tedAYlyl yanda bırakmaktadırlar. 
Balı frengiler de en tuvvetll teda vlyc 

taannüd eder, yıllarca yapılan tedavi • 
ye rainıen kanı temizlemek mümkün o
lamıyan vak'alar vardır. Bazı Nörotrop 
trenıller de vardır ti bilhassa dlmaR ve 
ntıhal tevtlye ve lsaba aatqır. Bu sebeb
i• orta Yatta nyahud daha genç ya~ -
!arda görlllen bu gibi aaabt ve ruht ve 
merkezi hastalıklarda herhalde f~ngl -
n1n tea1r1 olduğunu dlifünmek ve serek 
kanda ve ıerekae belden alınacak suda 
fnna1 teamtllft aratm-.k lbımdır. Fren-
11 teamtııtı batta m.enn oldutu tatdlrde 
dahi yine trengt. tede.Tial tatbik etmek 
icab eder. Zaten maaleaef bu llbl hal • 
lerde f~nct 1lAçlanıım tatbikinden ma
ada belli bqlı hu.ual lllçlar yok glbldlr. 
Bu vesile De eaklden tnngl Se9lrml4 o -
lan ha.staların da aık aıt ltendllerlni 
kontrol ettırmelerlnl, kanlannı muaye • 
ne ett1mıelerinl, bir daha hatırlatırız. 

Hasta olmak ayıb delildir. Frengi kap -
mak mutlak sirayetle olmaz hiç sunu • 
taksirlın1z olmaksızın da lrız1 ve trsı ee
beblerle ınaan trengI alabUlr. :eu sebeb
le ma111b hastalıklardandır dlye _ 
ret asla çekinmemeli ve derdini açarak 
tedaviyi ikmal etmelidir. Frengiye karıı 
bugün tababet aciz mevkide dellldlr, !a
kat onun tali ihtllA.tıarına kar§ı çok 
Jı:unetl.mls yoktur. 

fimdi de bl5yle yapmışlardı. 
'.Aygır imam, soluya soluya, kesik ke. 
sfk söylemiye başladı: 

Benzin 
Mazot 

350 teneke 317,5 
212,5 

340 
..o 

1111,25 
loe'l,50 

lH,75 
~40 kurut 

Teminat 
zincirlere bağlı olarak sevkolunuyor • r----------------1 
lardı. Ben ise bunların ardında, daha Onab "'11en ~ polta 

- Milletin fedaklr kahramanları o
lan yamak evlldlanmızın Rumellhlaa-

Kalın makine yalı 
Gres yalı 

500 > 
15 • 
J • 

şerefli (1) bir dun.unda, yani katır ü. pul\l Jollam•Jırmı rtea tdtrtm. Abt tak· 
zerinde, sırtımda yalnız bir g6mlek, a. dSıdt 11\elı:len muı:a'blılıull lrallhmr. 

167,2& 

yağımda ytalnız bir don, kaba, tahta 
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~ ı oursavı iftt unn idare eden e Mıua 
POskOlsoz ısmailin maceralan ' 

1 Son P~ost~a l~S~P~~O~~·~ 
Avrupa serbest güreş 

şampiyonası ve takımımız Yum: Ziya Şakir 

Püskülsüzle birlikte hapishanede Fuar müsabakalarından sonra milli ekibimiz üç aylık 
çalışmalarına başlıyacak. Federasyondan ecnebi 
temaslarını temin etmesini de ayrıca bekliyoruz 

Bu faaliyet~ günlerce devam etti., 
Arkadaşlar, yorgunluktan ayakta du
ramıyacak haldelerdi. Onlan ~imden 
~ürüklemiye utanır olmuştum. Fakat, 
Püskülsüzü mutlaka ele geçirmek inad 
ve ısrarında devam ediyordum. 

Avrupa serbest güreş birincilikleri 1 rasyonumuzun bütün ihtimalleri gözö • 
Te§rlnisani ayında Fin1Andiyanın merke. nünde tutarak §imdiden faaliyete geç • 
zi Helaingfors şehrinde yapılacaktır. Mil- mesini ve A vnıpa serbest güreş birinci • 
ıt gilref takımımızın da bu şampiyonaya liklerinde memleketi hak.kile temsil ~de
iştiraki takarrür etm~ir. Güreş fede • cek bir takını hazırlamasını bekliyoruz. 

Bu faaliyetimiz de matlub olan ne. 
ticeyi vermedi. Ve sini.derimizi blis
bütün gerdi. 

Aradan on beş gün kadar geçmişti 
ki; sözüne Ç<>k inandığım (muhbir) 
}erimden biri geldi. Püskülsüziln, Işık- 1 

lar caddesinde (Babadağı) mahallesin
de, sekiz on evden milrekkeb olan ada 
içinde. süt hemşiresinin evinde yaralı 
olarak saklı bulunduğunu haber ver. 
di. 

Bir an bile geçirmeden koştuk. Bu 
adayı sardık. Bütün evleri, büyük bir 
dikkat ile aramıya başladık. Fakat, 
Püskülsüzil burada da yakalayamadık. 

Halbuki .rahmetlinin mütareke dev. 
rinde, hapisanede bana anlattığına 
göre- meğer kendisi orada imiş. 

Müsademe gecesi, yaralı olarak süt 
hemşiresinin oradaki evine iltica et
miş.. tavanarasına gizlenmiş. Yarası, 

baldırından olduğu için oradan kolay. 
ca kaçamıyacağını anfamı.ş. %rtlbat 
almış. Süt hemşiresinin tavanarasın -
dan, yanındaki boş evin tavanarasına 

bir delik açtırmış. Şeyet evlerin biri 
basılacak olursa, diğer eve girecek.. o 
ev de aranmıya başlarsa, tekrar öteki 
eve geçecekmiş. 

İsmail, bu baskın hatırası olarak şu 
garib vak'ayı nakletti: 

- Mahallenin sarlıdığını haber ver. 
dikleri zaman fena halde kor'kmıya 
başladım. Mavzerimi ve tabancamı al
dım. Aradaki delikten boş eve geçerek 
gözümü budak deliğine dayadım. ~a
ğıyı gözetlemiye başladım. 

Evlerin bası1Jdığın1 duyuyordum. ve 
gürültü benim bulunduğum eve yak
laştıkça korkudan titriyordum ... Yanı .. 
mızdaki evi bastınız. Orada da beni bu. 
lamadınız. Nihayet. benim bulunduğum 
boş eve daldım.z. Siz yukan çıkmadqn 
aradığınız eve geçmek istedim. Fakat 
o anda gözüm çatıya ilişir ilişm~. kor. 
kudan kendimi kaybettim. Çilnkü te. 
pemcto, bilek kalınlığında müthiş bir 
yılan gözlerini bana dikmiş, duruyor
du. 
Kımıldayacak o1sam, ürerime atıla. 

Iacak hiç şüphesiz kıl zehirliyerek ölü. 
müme sebeb o1acak~ı. ~açmasam, ya
kalanmamın ihtimali vardı... Artık, 
senin mahmuz seslerini işitiyordum. 

:Adeta kendimden geçerek: 
- Hey Nllahım .. tepemde bir yılan .. 

aşağıdaki ondan daha yı1an... Bu iki 
yılandan sen beni muhafaza el 

Diye yalvarıyor.. ve elham sOresinl 
okuyordum. Bir gözümü yılandan, ö • 
bilr gözümü de budak deliğinden ayı • 
ram!yordum ... Mavzer, kucağımda idi. 
Eğer tavan arasına çıkacak olursan, a
teş edecektim. Kendbni sana pahalıya 
sattıktan sonra ele geçmlye karar ver. 
miştim ... Sen, odaya girdin. Boş odaya 
göz gezdirdin. Kantarlı bir kUfilr sa.

1 

vurduktan sonra ! 

- Burada yok .. bu, o kadar budala 
mı ki, boş evin tavanına saklansın? 

Dedin.. ve tavanarasını aramıya 1ü -
zum görmeden, çıkıp gittin ... Haya • 
tım, o dakikalarda çektiğim hel~aru 

ve sen gittikten sonra hissettiğim se -
vinci ebediyen unutamam. 

Dedi. 
Püskülsilz, esasen çok tatlı konuşur .. 

an1athk1arniı da kendine mahsus bir 
ahenk Oe pek hoş bir surette nakleder
di... Bu yılan hlkAyesi o kadar hoşumu. 
za gitmişti ki, onu kendisine defaatla 
slSyletmiştik. Ve her &fasında da gü. 
Ulşe gülüşe din1e~t1k. 

PÜSKULSÜZ, ARll'IK ClDDEN 
EŞKİYA OLDU 

f.;;man, bir milddet ortadan tama • 
mile kaybolmuştu. 

Birkaç ay sonra, onun milkemmeı bir 

rasy<>numuz isabetti bir kararla senelik Dr. Tank Özerengln 

programını tanzim ve neşretmi~ bulu • lstanbul yelken şampiyonluğu 
nuyor. Bütün federasyonların bu §ekil- Beden terbiyesi İstanbul bölgesi. su 
de programlı hareket etmesi beklenir. sporlan ajanlığından: 
Güret işlerimizi ciddi bir §ekUde ele a. 1 İsta b 1 1k fu,...., 1 ,... _ - n u ye en şamp ~u8.-

lan federasyonun Avrupa :erbest gurq müsabakaları 25, 26, 27 Ajustos tarihle. 
şampiyonasına da lizım gf'_en ehemmi - rind Moda k d ı ktır . _ e oyun ı yapı ac.a • 
yeti vereceğı muhakkaktır. Şıı gunlerdc 2 M"" bak 1 .,., 26 C Cu 

·· - _.,_alard best .. b" . - usa a ar _,, uma ve • 
butun mınt.uı. a ser gureı ınn. rt . - 1 . t 14 d 27 p ..l; .. n ma csı gun en saa e azar 15~ cilikleri nihayetlenmiş bulunacaktır. Her t 11 d b 1 kt 

.. .
1 

. İ . f saa e aş ıyaca ı.r. 
mıntakanın seçme gure~ı en zmır ua.. 3 Bed .. __ L· • h'" · t ..nzd 

ıl be 
.. .. b k - en ,w:ııuıyesı uvıye ~l.l anım 

rmda yap acak ser st gureş musa a a- hAmil l.mı Lı b" ü b-~-o yan uıç ır sporcu m sa ......._ 
larma hazırlanıyorlar. 

1 
lınm __ ,_t 

. s rh f eli . . d bi b ara • ıyal,;4.]L ır. 
bir çete diUJerek enikonu bir ~kiya ol. ehT;~zı ır:. ı : e~ 1ı:mın ~ t r . za Bu müsabakaların yeni kıymetleri ta. 4 _ Yarl§l ikmaJ. eden her tekneye biı 
augu duyuldu. t .ı e ış.. ~ ay ı pi:ı ~le: nım~k bakımından çok faydası olacaktır. puvan verilecektir. Aynca geçtiği teknı 

Bir gün işittik ... İnegöl yolunu bağ- Bıtpazarında ocabaş aı n- Yajtlı güreş gibi serbest güreşe mükem - a~ kadar da 
1 

caktır 
3 

gü 
1amı.ş.. yo1culan ooymuş. İnegölde fı- de b~ini de yakalamış. Ondan da epey- m~l ~leman hazırlıyan ta'lmmüm etmi~ d-evam edecek :;:ıa.::a a elde ~dilece: 
nncılık eden bir museviden epeyce ce bır ~y sızdırdıktan sonra, bırakmış. bır a::>orınml% <>lduktan ıt0nra kuvvetlı P anı ~-,-- . , __ _ 

"- uv arın ınecnıuu o ~ıenın ~an • 
mühim bir para almıf. Takibe çıkan serbest güreş takımları teşkil etmek dığı sayı 

1 
göst . 

jandarma müfrezesinin elinden kurtu. NİHAYETıı HAPİSANEDE mümkündii.r. Fuar müsabakalarından 5 yy ~ ebnr. lmil 
1 

i 
Ü ·· Ü t EŞTIK. . - arışıar eyne e yarış n zam 

larak Keşişdagınw a kaçmış. P S~ ZLE B RL sonra güreş, federasyonunun tcsbit ede. n"'TYU>o'"ın· n·· l __ .._._ . . . ............ e ~ore yapı aı.;o.A.1.1r. 
Başka bir gün duyduk ... Bursaya ci. ccğı bır kadro ıle derhal meşgul olınağa 6 _Yelken t n1 yn1 

k -..:ı· B" .. k H b b 1 A da l ro ası geçen sene n a var köylerden birinde bir çiftliği bas- Aradan ço geçm~-uı, uyu ar aş arn.asını ve vrupa sayı ı kuvvet. dir. 
mış .. oradan da epeyce bir şeyler al • hitama erdi. Mütareke devrinin feca • !erden biri olan milll gil.re' ekiplmizin 7 _ Hakemler: Ahmed 1'"'etgerl Aşıe.nl 
mı•. atlen başgösterdi. (Arkası var) en kuvvetli şeklile şampiyonaya iştira - Abdilır:raıh,......... B li ~ı R S ri 

" · · Ö " .. ,.-.u en 06 u. ıza ue 
kın! temın etmesini bekliyoruz. numuz. Harun n 1m Bch d B d ~L 

ki " b ıkl . u an. za ay ar, m;.wen 
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de ~ ay u hazırı ara !l.ncak kifayet d'- H;; .... ~tt· s B d z· K • uı ........... ""' ın. ım ay ar, ıya ap 
edecektır. Bu hazırlıklar esnasında ec - tan N · B t B .,..: 11ır- ...:ıı . , un osu , ve eAar ıv.L4CU1uur. 
nebı temaslarına yer vermek muhakkak 
lazımdır. Millt serbest güN>ş takımı se. Türkiye atletizm birincilikleri 
çildikten sonra kuvvetli ekipleri olan Ma Beden terbiyesi !İstanbul blSlgesi atle Ankara Radyosu 
carlar, Mısırlılar ve hatt! Rumenler gibi tizm ajanlığından: 

DALGA UZUNLUl;U yakın memleketlerden i.~tifade etmek Millt takım elemanı ve Türkiye birin 
16'8 m. 182 Kc,,. 120 Kw. mümkündür. Asgari ikt ecnebi temasının ciliklerine bölgemizden gireceg olan bü 

.A.Q. 19,74 m. ı&ıeş Kc.s. 20 Kw. vereceği f~ydaları federasyon erkanı el. tün atletleri Pazartesi, ÇarŞAmba ve Ca 

.A.P. 31,70 m. 9465 Kc.!. 20 Kw. bette ta'lcdır ederler. Bundan başka le - ma günleri saat 17 30 dan itib T 1r. 
d ik. . . i T k f • aren a 

erasyon ıncı reıs ayyarın ~o tayı sim stadından, Salı ve Perşembe gU 1 
PERŞEMBE 24ıs139 olduğumuz sikletlcre ic:tfTak etmemek i tt '!:' b h n el'\ 

12.30: Program. 1~.35: Türk müziği: Oku- hakk dak. fiikı.. . -:r • ayn saa e rener a çe stadından ve an. 
yan: Muzaffer İlkar. Çalanlar: Cevdet Ça~- m 1 ıru çclc ~rmde bulu • trenörlerden istifade edebileceklerdir 
lıı, Refik Fersan, Cevdet Kozan. ı _ Mu - yoruz. Evvelki Avrupa güre~ birincilik- 1 b . . . . · . 
hayyer peşrevi. 2 - Rahm1 bey - Muhayyer lerinde birçok memleketler bu usulü tat.. stan ul Pentatlon bırJcıllklerı 
şarkı: (Serapa hOsnfi ansın.) 3 - Fa\k bey- bik etmişlerdiT. Mütemadiyen yenilecek Beden terbiyesi İstanbul bölgesi etle. 
Muhayyer ıarkı: esen :servinazım ruhsan ıı- bir güreşçinin böyle mühim müsabaka • timı ajanlığından: 
lı.) 4 - Tamburi Dürrü • Muhayyer şarla: 1 · ı· k. f d d zi d - Lrt bul p 

SOLDAN SAÖA " YUKARDAN AŞA!;.I: (Kır dü§tü bugün saçlarıma.) 5 - Halk tür ara ı.ş ıra. 1 ay 8 an ya 8 zarar verır. an entatlon birincilik müsaba 
küsü: (Çeşme senin ne belAlı başın var.) 56 ve 61 kilolara kuvvetli müsabıklar bu- kası 26 Ağustos Cumartesi günü saat 14 ! : ~::· masdarından ısını fail _ 6 - Halk türküsü: CŞu da~lan delmeli.) 13: lunamadı.ğı takdirde yalnız diğer siklet. de Fener~ stadında yapılacaktır. 

Damdaki yo.ğmurl&nn toplanıp ak • Memleket saat §.yarı, a~ans Te meteoroloji !ere i§tirak etmek bizim için hayırlı ola- - .. ·--····--·-······-............. - ......... _ 
tıklan boru. haberleri. 13.15: - 14: MUzik (Karışık prog- caktır. 66 da .Arikaralı Yaşar, 72 de Ce. 

ı - Nazmolmıyan - Aydınlık. ram • Pl.) ı9: Progra~. 19·05
= Müz~k (Bir 1ru, 79 da Merahıli, 89 da Mustafa ve a. DOYÇE ORIENT BANK , _Birdenbire • Defa. konserto - Pl.) 19.30: Türk müziği: Incesaz ğ d b . . . . 

5 
B k n Bilttin. faslı (Safiye Tokayın 1~tlra'kfie.ı 20.15: KÖ- ır a Ço ıından müte§eWI bır ekip, ıyi 

8 = Bı;: :ota._ B1r nota _ Birinci harfle nuşma. 20.30: Memleket saat Ayarı, ajans ve hazırlandığı takdirde yiizümü.zü ağarta· 
. lk1ncl harf aruında blr ıa• olsa meteoroloji haberleri. 21>.50: Türk mUzJği: cak d.ereceJer yapabilirler. Yeniden ça • 

Dreadıaer Bank Şubeaf 
Merkez!: Berllıa 

meneden. Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mahmud Karın- lışmağa başlıyan olimpiyad birincisi 61 
7 - Az sıcalı: - Söyler. daş . Çalanlıı.r: CeYdet Çağla, Renle P'ersan, kilo Yaşardan da, formünü bulduğu talt-
8 - İçmek. ~:~det KŞeo:n. bl - Şek~racboa!1 ilpeşdrev1. ~ - dirde, istifade edilebilir. Mer!inli Ah 
9 - Kırmak masdarmdan lsml fail - Bir e - ra an §ar ı. oz m en gun - . • 

nota. lümden hayall gitmez.) 3 - Faize - Şetara- ~e~ ~am.en antremrumsız bulundu. 
10 _ Kemli! otmıyan. ban şartı: CB:ıde1 vuslat ~lls!n kAset fa~ - ~: buyük Mustafarun bazı sebeblerle son 

Geçen bıdmaca.ıwı hıDe(lilm.lt teldi: !urdan.) i - Keınen~ tak.filnl. 5 - Şeta - musabakalara girmeınes{ gözlSnünde tu • 

Galata - İltanbul - İzmir 
Deposu: ı.t. 'l'Cltan GUmri!fG 

SOLDAN SAÖA: raban şarkı: <Gecemiz kapkara.) 8 - Şet- tul.malıdır. Ferdi kuvvete dllyanan güre 
1 _ Defatır _ K. araban saz semalsl. 7 - Hüseyni Maya: (Ya orunda müsabıkl la ş * Ha tiirlif hanAa ifl * 
1 -... Amil _ Kazak. kına gel yakına.) 8 - Hnseynt şarkı: (Ha- sp ar ayn ayrı meşgul 
3 _ Rılc'a _ İzale. tlcem saçlarını.) 9 - Halk ttıtktlsü: CKe _ olmak mecburiyeti :vardır. G:ireş lede • 
4 _ Arlna _ Ayıb. vengln yolu bu mudur?) 10 - Halk tUrkllsü: =========================-===~ 
5 _ L _ R _ R _ ine. coa~ıar dağımdır benim> 21.ao: Konu§ma . .ifil---~ PevkalAde Kongre 
8 _ I • Eşek _ N. 21.45: Neşeli plO.klar - R. 21.50: Mllzik co _ 
7 - Samtt - Şek. peretıer - Pl.) 22

= Mtlz1k CKUçllk Orkestra- TDrk Yüksek NUhendı·sıerı· e· ı·v· d 
8 - Badem - SA.rt. Şef: Necib Aşkın.) 1 - Waldemar Glblsh - ır IJllD en : 
9 _ İylllk _ Kil. Çakır keyfim - Viyana şarkısı. 2 _ Peter 351'9 No. lu Cemiyetler konunu hükümlerine tevfikan esaa nl-
ıo - Neli - Mika. Frels - LeJloner asker - vaıa. 3 - Hans zamnamemizin tadili için 2 Eyldl 1939 tarihli Cumartesi rrA-Q 
--.. ·-·---·-.. -· ........ _ .. ____ Stllp - Marş. 4 - J. Straus.s - B11yük vals. lS d B' l k 5u.u 

5 - Viktor Hruby - Viyana operet.inden pot saat e ır i Merkez.iade toplanacak fekalAde kongreye 

Nöbetçi eczaneler 
purl e - Heuberger - Şarkta. 7 - Franz sayın üyelerin tqrifleri ~ca olunur. 
Lehar • fiç kadınlı btr adam operetinden. -.._~•-••• Birlik Reiai: Refik Fenmen 
Potpurt. 23: Son ajans haberleri, ziraat, u- 4 ••••••1111111' 
ham Te tahvtıAt, kambiyo • nukut borsası 

şun • <tiat.) 83.20: MQzlk (Tangolar _ Pl.) 23.!l!I -
24: Yannld program. 

Bu rece nöbe~l olan eczaneler 
J.arcJır: 

İstaubul cDtetbad~: 
Şehzadebaıında: <1 Halil), Emlnö • 

nl1nde: (Haaan lluliU1), A.baryda: (Şe

ref, (Alemdarda: (AbdQllcadir), Bayazıd· 
da: CCenım, Fatıhde: <Hüsameddin>, 
Bakırköytınde: (HtlAl). E1Ubde: ( Arif 
Btf1r). 

Bcyol"l• cilıetlndetfler: 

İsUklAl caddesinde: CK.aımık), Yük -
sekkaldınmda: CVenlkopulo), Taksimde: 
CTaks\m), Yen1oeh1rde: <Pa.nınalcyan), 

Şlfllde: <Halk), Galat.ad&: dmıet), l"ın· 
dıklıda: C Mustafa Na!l >. Befilctaşta : 
<Nan Ha.JJ.d>. 

Botaz191, Kaclakö7, Tt Adalardak.ller: 
Kad.ı~d.e: (Ye.nl Moda, Merkez), 

ttlttdarda: Chnraııor>, B&nyerde: ( Os
m.&D.), Adalarda: (ftnul Rıa). 

······----··-···-.... -..----·-··--....... ----
EOE TiYATROSU 

Nurettin Oençdur 
ve arkadaeıarı 

Bu alcıam Saraçhar.ebaıı 
ÔstıD IİMaıuıııda 

ÇILDIRAN ADAM 

EmniTet Sandıfl Mfldfiıt.il.ttinden.: 

Xutamonu Dadar o._ Qamot köy11 
50 No. Rahman otuııanndan Abdullah ollu 
Necip Kandemir 18/'f/839 Tarihlnde Sandı
tımıa bıraktıRı para iObl Terilen 20M nu
nıarah COzdanı k.aybewttnı ııOylemif Mr. Ye
nlal vftllecetıncı.ıı Mtıetnın htıkmll obmJa
calt llln olwı.W'. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Kurumumuz tecrübe hayvanlan için aşağıda yaz.ıh 8 kalem yemlik 

maddeler kapalı zarf usulile satın alınmak ümre eksiltmeye konulmtlflur. 
2 - 25/8/939 tarih.ine müsadif Cuma günü saat 11 de Rektörlük binasında 

müleiekkfl kombyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

8 - Muhammen bedel ve miktarları hlıalannda g&terilınI§tlr. 

4 - Teklif mektı.tbl&n ihaleden bfr saat evveline kadar komisyon realiğlne 
verilmelldJr. 

!5 - Daha fa.da izahat ve paruız ıartname almak isti~erin Enstitü Da'fre 
Müdilrlillüne mü.t"acaatları. (3682) {6619) 

Cinai Miktarı IMubftmmen fiyatı Tut8l'ı Teminat 

Arpa 87200 kllo 5ır~ ~ 
Kuruyonca 1615()() • 8 1320 
Kuruot 40500 • 6 2025 
Yulaf 8080 • 6.5 195 
Butday 1500 • "!I 32 ıı:: 

~ •" Saman 19000 • ı ıeo 



Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere 

kulla~::iil:~!~iniz , 111 Z 1 L M T B 1 Müstahzarları 

piyasaya çıktı. 

Biltttn tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büytlk bakkaliyelerden: 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glftten Gevreği ( Biseottes) - Kanzuk Glüten 
Makarnası - Kanzuk Gltlten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kaıızuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve tababetin emirlerine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

~L 
0

• ÜSTAHZ l 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

Vücudil besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi depo: lNG/L/Z KANZlJK ECZANESi- Beyoğlu, l11tanbul 

IZMIR Acentemiz Türk Ecza deposudur 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
19 - Ağustos - 1939 Vaziyeti 

AKTİF PASll' 

Kasa: 
Altın: san kilogram 16.178.465 

BANKNOT 
UFAKLIK 

:?.ı.'156.305,44 
1'7.510.849.50 

1.592.698,10 

Lira 
Sermaye: 
thtiyat Akçesi: 
Ad! ?e fenaltıde 

41.859.853,13 Husus! 
4ı.217.134,2~ 
6.000.000,-

Lira 
15.000.000.-

10.217 .134,25 

Dahildeki l\f uhnbirler ı Tedarilldf'kl Banknotlar : 

Til.rt llr&81 
Hariçteki Muhabirler ı 
Altın: san kilogram 10.05'9.766 
Altına tahvW tabu aeıbeat 
d0'1&1er 

361.382,66 

14.141).864,96 

361.382,66 Deruhde edllen er.-ııkı nakdiye 
Kanunun 6 - 8 incl maddeleri 
ne tnftll:an bul.ne tnrafınc.\an 
vAtı H<Uyat 

158. 74'8.563,-

17.228.027,-

Dtter cıovızıer n Borçlu tıırını 
baltlyelerl 

9.780,61 
\ 

Deruhde edilen nratı nakdiye 
batıyell l-t.1.5.20.536,-

3.674.542,33 17.834.187,90 

Hazine Tohvillerl : 

Kar~ılılı tamamen altın olarak 
Uheten tedartle vuedllen 
Reeskont mukablll Ulveteıı tedL 

19.000.000,-

J>eruhde edUen evrakı nakdlvt 
ltaroıııtı 158.748.563,-

nzed. 89.000.000,- 229.520.536,-

Kanunun 6 - 8 lnrA maddele
rine tevfikan haline tara!ındilll 
Ti.ti tecUyat 

Türk Lirası Mevduatı : 33.24". 778,90 

17.228.027,- H1.520.S3G,- Dövi:ı taahhüdatı : 

Senedat CUzdam ı 

Altına tahTill tabll d6v11ler 
Dlter dövlsler n aa.cıı.tıı &11rinl 
batıyelerl 

!.683,77 

39.392.073,30 
TİCARİ BENEDAT 

fAham ve Tahvilat Cüzdanı : 
CDeruhde edilen evrakı nat

A - <diyenin tarşılıtı Esham ve 

136.318.360,96 

<Tahvll!t lt1barl kıymetle> 44.007.424,91 
B - Serben .. ham '° tahv1141 7.552.935,13 

Avanslar: 
Hazıneyc kın vadeli ava.na 
Altın ve Dövts iberlne 
Tah'flllt tıunnı 

Biasedarlar ı 
Huhtellf ı 

8.163.000,-
17.933,12 

5.732.664,95 

136.318.360,96 Muhtelif a 

61.560.360,lQ 

13.913.598,0~ 
4.500.000,-

16.007 .830,89 

423.876.109,71 Yeıd\a 

1Tenunuı:1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine % 3 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Umum idar3si H1:11ırı 
Muhammen hedellerile miktar ve va.sıfları aşağıda yazılı iki grup malzeme 

ve C§Ya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 8.9.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binasında ki_ komisyon tarafından açık eksiltme 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin her grup hizasında yazılı muvak:tkat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü. 
racaatlar~ lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
1 - Muhtelif cins ve eb'atta 9 kalem kaynakcı ve dökümcü başlık, gözlük 

ve gözlilk camları muhammen bedeli 1524 lira 25 kuru§ ve muvakkat te. 
minatı 114 lira 32 kuruştur. 

2 - 1 aded boya ezme ve bir aded de macun ezme makinesi c380 volt trifaze 
cereyan için tahri::t motörü ile> muhammen bedeli 700 lira muvakkat 
teminatı 52 lira 50 kuruştur. (6609) 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük Revir Amirliğinden: 

ı - Yalakkuzu bölgesi kati'yatından Eskipazar istasyonunda istifte mevcud 
679 adcd muadili 528 metre miktıb 468 desimetre mikAb çam tomruğu açık art. 
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ~ kabuklan soyulmuş 
olup hocim orta kutur {!zerinden hesablannııştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde 
Ankara, İstanbul Orman Çevirge Müdilrlüklerile Karabük Devlet Orman İşlet-
rnesi revir Amirliğinde görülebilir. · 

4 - Tomniklann muhammen bedeli 13 lira 65 ~. 
~ - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 2/9/1939 günü saat 11 de Ka. 

rabükteki rem merkezine müracaatları. c6393. 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi, Havadla ve Hallı: eazeuaı 

Yerebaıan, Çatalçeşme sokak, H 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARJ 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 G 3 1 
Sene Ay Ar Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

1---1'---ll 
1400 760 j()() 1 MI 
2340 1220 710 270 
2700 1400 800 800 

Abone bedeli peşindir. Adra 
deği§tirmek 2~ kuruıtur. 

Gelen evrak geri verilmn. 
ilanlardan me•'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul il!vesl l!zımcür. 

~, .. ;~-;;;·;;;;;;;;;·~·;~i·ı;;;~·;,~ .. l 
Telgraf : Son Poıta 

l Telefon : 20203 
.... .............................................• , 

Satılık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Xarabükte köprü başında istifte mevcud clOQQ, aded muadili c447> met. 

re mikAb c542. desimetre mikab köknar tomruğu açık arttırma jle satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıcn baş kesme payları mevcud ve kabuklan soyulmug 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerın den hesablanmıştır. 
3 - Tomruklara aid satış şnrtnamesi Ankarada Orman Umum Müdilrlüğfüı. 

de, Ankara, İstanbul Orman Çevirge MüdürlÜklerinde ve Karabükte Devlet Or
man İşletmesi Revir lunirıiğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli cl"2> lira c50. kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 6/9/1939 günü saat .14, de 

Karabükte Revir merkezine müracaatlalan. c6559, 

KIZILAY 
Hastabakıcı 

Hemşireler 
Okulu Oirektörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul, 
genç bayanların hastabak1cı ve ziyaretçi hemşire yetiştirmek, hastanelerde 
ve umumi sıhhatie alfikadar olan müesseselerde çalışmalann:ı mahsustur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teon'lc ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Pro
fesörler ve Mualllmler tarafındıin verilir. İsteklilerin iyi ahlaklı ve sıh _ 
hatli ve en az orta tahsili bitirmiş olmalan şarrtır. Diğer şartlarımızia 
fazla izahat için yazlle veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cadde -
sinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

İstanbul C. Müddei Umumiliğinden: 
İstanbul adliye dairesi ve mahkemeleri için yazıhane, gnrdrop, koltuk, min

der, sandal'ya, dosya dolabı, masa, sıra, kürsü, banko, duvar ta,miri, sıva ve ba
dana gibi işler müstnceliyetine bınaen pazarlık suretlle yaptırılacaktır. Bun. 

lardan: 
ı _ Koltuk, sandalya ve minderin muhammen bedell 566 lira 50 kuruş olup 

muvakkat teminatı 42 lira 49 kuruştur. 
2 _ Dosya doabı. masa ve sıranın muhammen bedeli 2900 lira olup muvak

kat teminatı 217 lira 50 kuruştur. 

3 - Heyet masası ve gardrobun muhammen bedeli 940 lira muvakkat temi. 
natı da 70 lira 50 kuruştur. 

~ - Küraü ve bankonun muhammen bedeli 3090 lira olup muvakkat teminatı 
231 lira 75 kuruştur. 

5 - Duvar tamiri sıva ve badananın muhammen bedeli 445 lira 79 kurui olup 
muvakkat teminatı 33 lira 37 kuruştur. 

'İhaleleri yukarıda yanlı sıra !le 25/8/939 Cuma günU saat 10, ll,30, 14, 15, 16 
da Yeni Postahane arkasında Aşlrcfendi sokak 13 numarada adliye levazım da. 
!resinde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

ŞartnnmElerıni görmek istiyenler mesai saatleri dahilinde hergün adliye le .. · 
vazım dairesinde görebilirler. 

İsteklilerin muayyen glin ve saatlerde kanuni belgelerilc mezkClr komisyona 
müracaatlan ilan olunur. c6594. • 

Şerefli koçhlsar Belediyesinden : 
Kasabanın meskfuı ve gayri meskUn tahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar plAnı yaptırılacsğından bu harita ve planın kaça çırkacağı hakkında ma
hallinde keşif yapacak bir mühendis veya salahiyetli fen memurunun bu işe aid 
teklif rnektublannın Şerefli Ko~hisar belediyesine göndermeleri ilAn olunur. 

c6309> 
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§kSayf a SON POSTA Ağustos 24 

• SELANiK BANKASI 
Tes~ tarJ.hl : 1888 

• 
Çelik, kinin, kola, kuka, gibi tababetin esasını teşkil eden kuvvet ve iştah verici devaların 

fdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA)' 

gayet itinalı bir surette birleştirilmesinden yapılmış bir müstahzardır TiiTkiyeJeld $ubelerlı 

BiOGENINE; Uzun ve kısa, ateşti ve ateşsiz süren hastahklardan sonra gö'!' 
rüıen zafiyet, halsizlik, kansızlık hallerini pek kısa bir zamanda izale eder. 
.Kanın başlıca unsuru olan kırmızı yuvarlacıklan tazeler ve çoğaltır, iştahı 
açar, dermanslzllğı giderir ve vücudu sağlamlaştırarak hariçten gelecek bü
tün mikroplara galebe çaldırır. 

tSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA BUrom 

Yunani.tanJalıi Sııbelerlı 

SELANİK - ATİNA 

• BIOGENİNE, ainirlilerin kıymetli ve aadık bir arkadqıdır. Sinirlere kuvvet verir, hastayı ve muhitini usandıran bir çak asabi 
buhranları en çabuk bir zamanda pfalandırır. ( BINGENINE) rençlerde ve ihtıyarlırda görülen iktıdarsızlık ve bel gevşekıekliğinde de 
pek mtihim rol oynar. .-er nevl banka muameleleri 

Kiralık kasalar aervtd '"BlOGENINE; Sıtmaya kartı fe•kallde ve ıafi koruyucu tesiri olduğu gibi sıtma nekahatleriode de pek müessirdir. 
BiOGENİNE; Şekerli hap ıeklindedir. Büyllk ve ktiçtıkler kola7lıkla alabilirler. 
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''KODAK VERIKROM'' 28° ile 
8 pozdan dalma 8 

Güzel, net ve detayh resim 
Muvaffak olııcağın1zı hiç Omlt etmediölnlz bir ıatnal\ 

"VERi KROM" muvaffaklyetinlzl temin ede• 
.Benklerle zengin mevzuları 

"VERi KROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bOtOn detayları 
"VERIKROM 11 aynen ahr 

Kapah, bulutlu, yaömurlu, karlı havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuı 

Poz maddetlnde aldanmışsanız 
"VERIKROM" hatanızı dOzeltlt 

Sabah erkenden ak,arn geç vakta kadar 
"VERIKROM" a emniyet edeblllrslnlz 

Her mevsimde, her havada. her saatta, her yerde 
11 KODAK VERIKROM" 28° film~ 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

. KODAK Şirketi - Beyoilu, lstanbu' 

.8 poz da gQzel 

Kartal sulh hakimliğinden: 
Hazinenin avukat Ali Nevzadla şayian 

ve müştereken mutasarrıf oldukları 

Kartalda Meşeli Ayazma mevklinde kA. 
in 69 No. lu bir kuyuyu havi 5284/5 mcL 
re miktarındaki st?bze bostanının izalei 
§'tiyu zımnında açık artırma suretile sa
tılması hakkında verilen karara tevfikan 
26/10/939 tarihine müsadif Salı gilnü sa. 
at 16 da birinci artırma yapılacağından 
verilen ·bedel kıymeti muhammenenin 
% 75 ni bulmadığı takdirde 15 gün sonra 
yani 12/11/939 tarihine müsadif Perşem· 
be günü saat 10 da kat't ihalesi yapılmak 
suretile satılacağından talib olanların 

mezktir gayri menkulün kıymeti mu. 
hamınenesi olan 400 liranın ~ 7 .~ n~be. 
tinde pey akçesile ve bu babdald ıartıi'a
meyi görmek istiyenlerin tarihi ilandan 
itibaren Kartal sulh mahkemesi başkita
betine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(933/66) 

: '. . ;·; ·. . . ı . . . . . 

R A D Y O L i N ile 
Niçin dişleri fırçalamak lazımdır! 

Londra ve Par13ln en meşhur fabrl -ı Çünkü geceleri ağız gudd.elertntn tf- sonra ve her nalde bol bol cRADYOLİN• 
kalarından gelen Bayanlara mahsus razatile dişler ve diş etleri dolmUJtur. ile :fırçalamak ve temizlemek prttır, 
mantoluk, rob ve kootüm ta örlük ÇüNKU yemekler, sigan ve kahve gena Bu sayede dişlerin de, ağzın da allığı v• 
yüksek fantezi rodier, moreau, :rrf3, ayni tesiri yapmıştır. Binaenaleyh d\fleri 13ağlamlığı, güzelllği garanti edllmtf 
tweed ve.saire YUNL'Ö' KUMAŞLARIN iter gün 3 kere bilhassa yemeklerden olur. 

emsalsiz çeşid, ciruı ~ renkleri Beyoğ- ı Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
lunda BAK.ER Mağazalarında her yer- U d 3 d f 
den müsald şartlar ve ucuz natıarla g n e e a 
satılmaktadır. ' , 
Düzce Sulh R. HaklmJ.itinden: 

Davacı Düzcenin Aziziye köyünden İshak 
oflu Musa Özbek tarafından Aziziye Merglç 
köyünden İzzet oğlu Hüseyin aleyhine ika
me olunan yüz lira alacak davasının sulh 
hukuk mahkemesinde cart duru.şmasmda 
müddealeyh Hüseylnln 1kametglhı meçhul 
kaldığından gazete lle llA.nen tebligat ifası
na mahkemece karar verilerek: muhakeme 

ile dişlerinizi fırçalayınız. 

~~~~ ~rihlM mfu~lf~ma ~nü~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10 a bırakılmış olduAundan mezkftr günde 
Düzce sulh hukuk mahkemesinde hazır bu
lunmadı~ veya bir vekil yollamadı~ takdir
de hakkında gıyab kararı ittihazı Ue duru§
mıya devam olunaca~ Uln olunur. (523) 

TIFOBIL 
Dr. IHSAN SAMI 

Tifo ve paratilo hastalıklanna tu
tulmamak için ağızdan alınan tito 
baplarıdır. Hiç rahatsızlık vermez. 

Herkes alabilir. Kutusu 60 Kr. 

Telı: ltltun aantımı ·························· 
aahil• 400 kuruı 
aahile 250 • 

O çüncii aahile 200 · » 
Dördüncü ıahil• · 100 » 
I~ ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptırac..t. 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarüem1zden 
iıtifade edeceklerdir. Tanı, yanın 
ve çeyrek sayfa il!nlar için ayn 

bir tarüe derpif edilmi§tir. 
Son Posta'nın ticari ilAnların• 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

Dlncılık KoDelttH ŞlrkeU 
J[a.bramansade Ban 

.&ııkara cadd_. 

Son Posta Mathaa11 

Neıriyat Müdürü: Selim .Ragıp Emet 
AHİP t S. Ragıp EM:!C 

S LER : A. Ekrem UŞAK.LIGlL 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları besler, köklerini kuvvet· 
lendirir, dökülmesini önler, ke· 

peklerini giderir. 

lNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • lstanbul 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden : 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik tesis&tı inşa ettirileceğin

den keşif bedelini yapmak üzere isteklil~in . teklif mektublarını Şerefli Koçhi
sar belediyesine göndermeleri ilAn olunur. c63Ih 

EKZAMiN 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlıırda kullanılır. Her' Eczanede kutusu 60 kuruştur. 


