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iizakere iimidi . r-m·i"i-if'"""iii'f ..... , 
belirmet;e ba,ıadı dU~ Babıne,e 

Diin gece Avrupa payitahtlarında havanın ilk defa r1U8S81_ efti 
l A tl • .. t d • "' • •• l • jllariciye Veki 

. gumaşama a am~ .e~ı g~s .. er ıgı sog_ enıgor . jdiin::r:~~erıe 

naıuanın ıauassut etmesı ıhtımaıı dun daha ıazıa huuuetlendı , k.:~u~~~~~·:.~=n~~~ 
gu1 olmuşlar ve akşam saat beşe çey-· 

1 Sulh için çalışma 1 1 1 Askeri hazırlıklar 1 :::.=iy•~o~~:;.:;• .b::.~ 
Dolmabahçe sarayını teşrif buyur • 

Hitlerle görüşen lngiliz Alman - Leh hududunda :::;::.~:"!'.~~~=!~.,:ı0:~ç 
dakika sonra Başvekıl doktor Refik ı 

elçisi Londraya gidiyor ve Danzinde lıô.diseler ::0~: ~.~~~: ;::: ~::üö~~ 
Ruzvelt Almanya ve Lehtstana, davagı sulh 
yollle halletmeleri için geni bir milracaat 
y11ptıktan sonra "harb muhaklıalı değil,, dedi 
Budapeşte 25 (Ar-kadaşımız Muhittin 

Birgen Peşteden telefonla bildiriyor) -
Bütün Avrupa merkezlerinde olduğu gi· 
bi bugün sabahtan öğleye kadar bura • 
da da heyecanlı daldkalar yaşanmış, bir 
çoJc kimseler hayli telaşa dii§müşlerdir. 
Fakat öğleden son:Nl gelmeığe b81'J'l.ıyan 
!haberler gönüllere b iraz su serpmeğe 
başlamış, vaziyet biraz yumuşamışbr. 
PiJ~r ~tı.n, buhranın b iraz iyili#e 
yüz tutmasına rağmen Budape§tede bir 
.kısım halk paralarını çekmek üzere ban. 
kalara akın etmişlerdir. 

Burada sulh için İtalyanın mutavassıt 
rolünü yapacağı 'kuvvetle söylenmekte • 
dir. 

Ciddi mehafilde işin sulh yolile halle. 
dileceğine itimad hakimdir. 

* Londra 25 (Hususi) - Bu taraftan 
siyasi buhrandım mütevellid harb ha • 
z.ırlıklan en seri ve en geniş mikyasta ik. 
mal olunurken, diğer taraftan dünyayı 

altüst edecek olan yeni bir felaketin önü. 
ne geçmek ve sulhü kurtarmak üzere ya. 
pılan teşebbüsler de birbirini takib et -
mektedir. 

Siyasi ufku kaplamış olan kara 1>ulut
lar arasında, bugün bazı ümid ışı.klan sı. 
tar gibi görünmektedir. Aimanyamn Buıtn büyük elçift 

Bu cümleden olarak bilhassa şu hAdi • H enderson 

eeleri ve manzaraları kaydedebiliriz: Fransız, İtalyan ve Japon sefirlerinJ ayn 
: 1 - Dün Berhtesgadenden Berline ayı-ı kabul etmi ştir. 

avdatini mütıeakib, hükumdf; v~ aSkerl Bu kabuller esnasında fon Ribben·tı'op 
er.kan ile beş, altı saat süren istişare ve ta hazır bulunmuştur. 
müzakerelerde bulunmuş olan Hitler, bu Geç vakit Berlinden alınan haberlere 
tabah tekrar General Bauşiç ve Amiral göre, Hitler tarafından kabul edilmi§ o. 
Retler ile görüşmüştür. lan İngiliz sefiri Nevil Hendereon yarın 

Hitler öğleden sonra, başvekaletteki tayyare ile Londraya gelere:k, hariciye 
dairesinde, hariciye nazırı fon Ribben • nazın Lord Halifak.sa izahat verecektir. 
trop vasıtasile davet ettirdiği İngiliz, (Devamı 1 l inci sayfada) 

Yeni bir suroriz mi? 

6 . tr:ak, Nafıa Vekili General Ali Fuad 
Cebesoy, vali ve belediye reisi doktOl' 
Ltitfi Kırdar Dolmabahçe sar.ayınl' Muhtelif memleketlerde tahşidat devam ediyor, f talya 

iki sınıfı daha silah alhna aldı, Paris boşaltılıyor gelıni§lerdir. 1 
(Devamı 11 inci 68yfada) : . 

1 Bogumin'de hududu iki kere geçe:n '• ........................................................ / 
Alınan bombardıman tayyareleri Leh 

Hududda 
Vaqova 25 (A.A) - Hudud~a b~r- muharebe tayyareleri tarafınd1an yere Almanlar Rus - Alman 

çc!c hadise1er v Uku bt.4J.duğu bi)dinL. inmeğe icbar edilmişlerdir. ' 

~~r. Orlowo'?8 Polonya hududu .Danzig 25 (A.A. . - D. N. B. bil • paktı ,·ıe alay edı·yorlar 1 
uzerınden geçen bır Alman bombardı. dırivor: , 
man tayyaresi hava müdafaa batarya- Danzig arazisinden, bilhassa Ka~ 
]arının ateş açması üzerine Gdynia ci- cheınken ve Goldkurg hudud istasyon. 
varında yere inmek mecburlyetinde lanndan yapılan müşahedelere göre, 
kailmıştır. Danzig'de birçok Polonya • Polonya arazisinde asker tahşidatı de-

Tanenberg şenlikleri 
tehir edildi 

h tevkif edilmiştir. INvelki geee P o • vam etmektedir. Londra - Turizm acentaları, Mos. 
lonya hududunu geçen bir çete,. Kato- Danzigde kova JI.e Bcrlin arasındaki yeni dostluk. 
viç civarında kain Makoszow'da istas. tan istifade ederek, Sovyet Rusyaya te..' 
yona ve gümrüğe taarruz etmiştir. Bu Danzig 25 ( A.A.) - Danzig hudud (Devamı 11 inci sayfada) 
münasebetle vukua gelen mü.sademe 2 muhaf.ı~arıı Danzig topraklarına gi • T f • k "'D .. 
saat sürmüştür. Bu h§diseden sonra ren iki Polonyalı askere hududdan ge. 8V l ~uştü 
Almanların Polonya gümrük muhafız çerlerken ihtarda bul.~~urılar, fakat A l. 
thırının bıl;lunduğu ~'ayıl mi~alyöz bunlar muiı.~fı~l~~ın .. u~~ ateş aç. ras ge ıyor 
ateşi aUına a1dıkları iddia edilmiş • tıklarıı:d1an oldurulmuşlerdır. . Budapeşte, 25 (Arkadaşımız Muhit.. 
tir . Bertin, 25 {A.A.). - Schleswıg zırh- tin Birgen telefonla bildiriyor) - Lon 
Po~o?yanın Berlin sefiri protesto et. lısı, b~ sabah Danzıg'e vasıl olrn~ur. dra bü~ük elçimiz Tevfik Rüştü Aras 

mek ıçın talimat almıştır. Berlın, 25 (A.A.) - ~?lonya hilkft. bugün Istanbula müteveccihan Buda. 
S ivil memurların izinleri ka1dırı1 • meti, Danzig Ayan Ameclısı~e bir nota peşteden g...."Çllliştir. :ııtüştü Aras is • 

mıı,tır. Mekftebleıin açılmasıı wmdiılik tevdi ederek mezkur ~e:lıs tarafından tasyonda dostları tarafından selarnlan 
tehir edH.miştir. (Devamı 11 ıncı sayfada) mıştır. 

· Kahraman ordu don dort saat suren 
muhteşem bir geçid resmi yaptı 

Geçid resmini, memleketin her köşesinden gelen 60.000' 
kişi göğüsleri iftiharla kabararak segreti 

Borsalarda bütün paralar • 
düştüğü ·ha"de niçin 

yalnız r ret sağlam kaldı? 
Maliyeciler had·seyi İtalvanın Mihverden ayrılacağı 
hakkındaki i :!dia'ara borsa arda kıymet verild"ği 

ş ~ki "nde t efsir ediyorlar 

Londra 25 - Siyasi vaziyet. kambiyo ile mark fiatlar i tenezzüller 
borsasında muhtelif fiatlar üzerinde ba.1 kaydedil · . t:>k zj~ . ikkati ca • Koca kıt'alar yekpare birer kütle h~1ind e süzülüp gcçtiilcr. Tek bozuk ayak, müst akim hatları bozan b'ir tek kıvrım yoktu. 
riz bir tesir icra etmiştir. Dolara naza - · ıolt ar~.P . an liretinin Edime, 25 (Sureti mahsusadn gön • harbin karşısında en çetin ve amansız de kendi nefsini murakabe eden, \t i • 
ran İngil'• ~asa . 28 puvan kaybet glam ol ka1;i~Idır. Dün bir İngL derdiğiıniz arkadaşunı2ldan) - Sul - bir kudret olan kahraman Türk ordu. madını deniyen manevrasile, yüksek 
4,68 dolar iken i,.to dolara inmiştf!'.. an l~ '\>"7') ~ 1 ~-j»ci MYfada) hün emrinde en munis varlık, fakat su, volkanik A vrupanın kapısı e§igin. (Devamı 8 inci sayfada) 
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iş Bankasının 
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ikramiyeleri 
2 bin liralık ikramiye 
şehrimizde Yaniye çıktı 

Ankara 25 (A.A.) - Türkiye ~ Ban • 
kasının l5 inci yıl dönümü münasebetiyle 
kumbaralı ve kumbarasız küçük tasarruf 
hesabları aırasında tertip eylediği ikra " 
miyenin keşidesi bugün Banka Umumi 
Merkezinde ve noter huzurunda yapıl .. 
mıştır. Yekunu scltiz bin lira olan ikra .. 
miyelerden iki bin liralık birinci ıkram!. 
ye İstanbulda 49.309 numarulı hcsab sa;. 
b ibi Yaniye bin liralık ikinci ikramiye 
Bursada 8.163 numaralı hesab sahibi İs. 

Sıhhiye Vekili tetkik 
seyahatinden memnun 

Hong-Kong 25 (A.A.) - İngiliz kara 
ve deniz orduları mcnsublarının aileleri 
ilk emirde hareket edecek olan vapur • 
larn bindirilmişlerdir. 

Öğrenildiğine göre, Amerika ikonsolo. 
su Amerikan 'tebaasına Hong.Kongv 
terketmeği tavsiye etmiştir. 

cPresident Cleveland> posta vapur.r 
Hong..Kongu tahliye edecek olan Ame.rt. 
kan tebaasını almak üzere Umanda beıo.., 

!emektedir. Birçok Amerllkalılar gitm~• 
hazırlanmaktadırlar. 

········-· .. ···-·-·····-····························--
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26 Atustos SON POSTa 

Sulh omidleri arttı 
Lehistan Cii.mhu.rreisi 
müza k ereyi k abul etti 
Ruzvelt Hitlere ikinci 

arasında bir devletler 
bir mesaj gönderdi, büyük 
kon/ erans imkanı belirdi 

Londra 26 ( Hususi ) ~ Amerika cİngiliz matbuatı bürosu~ diplomatik ı ğini açıkça göstermektedir. 
Cümhurreisi :ijuzvelt, Leh Cümhurre- muhabiri yazıyor: Bu tt?kliflerin Çemberlayinln parla-
isi Mosiçkiye ,göndermiş okluğu mesa. Bu akşamın mühim haberi, İngiltc- mentoyu Perşembeden vvel davet edc-
jın cevabını almıştır. renin Ber tin büyük elçisi Hendersonun rek vaziyeti anlatmasını icab ettirecek 

B:.ı cevabta Leh Cümhurreisi Dan • Londraya yapacağı ziyarettir. Muma- mahiyette olması pek muhtemeldir. 
zig meselesinin halli için gerek Alman. ileyhin Hitlerden İngiliz hükO.metine Hitlerin Fransat İtalya ve Japonya 
ya ılc doğrudan doğruya müzakereye getirecği mesajın metni şimdilik gizli elçilerini de kabul etmiş olması büyük 
girişmeğe ve gerekse umumi bir kon • tutulmaktadır. devletler arasında bir konferans imka. 
feransa iştirake hazır olduğunu bildir- Londra slyasf mahafillerinde Hen • nını belirtmektedir. 
rniştir. 

Moo;çkinin bu muslihane cevabından desonnun geleceği haberi, şimdiki çık- Sunu da unutmamak lazımdır ki, 
ümi<ileri kuvvet bulan Ruzvclt, bu ce. mazdan kurtulmak ve felaketi durdur- Hitler Alman-Polonya ihtilafına bir 
vabın bazı parçalarını dercetmck sure- mak için bir şeyler hazırlanmakta ol- nihayet vermek için Ruzvelten teklif. 
tile Hitlere ikinci bir mesaj daha gön- duğu ümidlerini canlandırmıştır. ler almıştır. Fakat Hitlerin suallerini 
denniş ve sulhü kurtarmak için Al • Büyük elçiriin iLondraya geldikten Bilenlerin intibaı, Ruzveltin yaptığı 
manyanın müzakere yolunu tercih et- sonra Berline dönmek kararını ver~- teklifleri kabul etmiy~ği; fakat ken
mesini ısrarla istemiştir. si; İngilterenin cevab vermesi icab e- disinin ayrıca teklifJerdJe bulunmayı 

Londra 25 - cPtess Assocuatipnin> den bazı teklifler veya sualler getirdi- tercih edeceği merkezindedir. \ 

Jaoon~·ı ıımanuauı protesto etti 
Nörenberg kongresine işitrak için 

giden Japon heyeti Almanya ya gitmiyo 

Türk-Leh 
dostluQu 

Veni Varşova Büyük 
elçimiz itimadnamesini 

takdim etti 

Say fa ~ 

e Harb kapımızdadır 
Yazan· Selim Ragın Em~ 

OD D teden}jeri diplomatların işler' 
Varşova 25 (A.A.) - Polonya ajansı ~ karıştırıcı insanlar oldukları 

bildiriyor: · 
Yeni Türkiye büyük elçisi Cemal Hüs.. nı söylerler. Bu söz, vakayiin inkişafı 

karşısında bir defa daha teeyyu" d et . 
nü Taray, dün öğleden sonra reisicümhur 
M~cidki'ye itimatnamesini takdim et - miş oluyor. Nerede ise diplomasi bil · 

tün Avrupada susmak ve mevkiini as. 
miştir. 

.. . .. ~ . . . . keri rejime terketmek üzeredir. Filva. 
Tu~~ıye buyuk elçısıt refaka_tınde n- ki Avrupanın siyasi durumu o hale 

~~s~~~cümhl ·ı~k memkA urlanndan bırd zat b~e gelmiştir kit bilhassa Orta Avrupa hu, 
uyu e çı ı er "'nı olduğµ hal e, ır dudları üzerinde ~ra b.. ..k ka 

haf'f " . kıt' d ·ı li n uyu ve n. 1 _suvan . asının ortasın a 1 er - 1ı boğuşmanın işaretçisi olan silah at 
yen bır otomobılle kral şatosuna hareket la ab'lerekfr. p 
t . t" B"" '"k 1 · · I Y ı ı e mış ır. u~ e. çıyıt şatonun av usun- İ~te bu hazin ihtimal üzerinedir ki. 

da sancaklı hır p~yade taburu sel9.mla - b" ta ft b · t be . · ır ra an u vazıye e se b olar 
mış ve mızıka istiklfil marşını çalmıştır. M"h d ı tı ri kl 

ı ver ev e e t yapaca arı teca 
Eiçiınizin sözleri vüz için bütün hazırlıklarını yapmış 

Türkiye büyük elçisi Cemal Hüsnü bitirmiş, diğer taraftan da onların b· 
Tara!., hariciye nazırı Beck'in refakatin. cebir siyasetini tecviz etmiyen İngil 
de şovalyeler salonuna dahil olmuş ve tere gibi, Fransa gibi devletler muka. 
reisicümhura itimatnamesini vermiştir. bil tedbirlerini almışlardır. Hazeri or. 

Büyük elçi bu esnada söylediği kısa dular seferber edilmiş, ihtiyat kuv 
n~tukta, a~il meziyetleri Türk milleti - vetlerden ilk boşlukları doldurmaya 
nın tamamı.le ~a~~u. olan kahraman memur edilecek sınıflar çağırılmış bu 
Polonya mılletımn ıçındc bulunmaktan lunuyor. Yani dünya, birbirinin üze • 
d.~yd~ğu d:rin memnuniyeti ?ildirmiş ve rine atılmak için aleste vaziyettedir 
sozlenne şoyle devam etmiştır: Hatta, müessif bir yanlışlığın dahi, bü. 

V.azüemt Polonya - Türkiye dostluk yük bir badireye sebeb olması çok 
bağlarını kuvvetlendirmektir. Büyük müm)cündür. 
Polonya milletine karşı derin sempati ve Düne katlar gergin olan, fakat bu 
samimi !hayranlık hisleri ile mütehalli o. derece vahamet arzetmiyen siyasi du. 
larak, bu işe bütün kalbimle çalışacağım. rumun dünden bugüne bu şekli alın!
Türkiye ile Polonyayı birb.irine bağlıyan sının sebebini elbette ki biliyorsunuz. 
itimadı ve sıkı dostl~ bağlarının_ s~ğ • Bunun sebebi, haklı veya haksız, Mos
lamlığını ayrıca tebaruz ettirmeğe.ıhtıyaç kovada Almanya ile Sovyet Rusya a • 
yoktur. Bu sarsıJmaz dostluk, hır kere rasında akdedilmiş olan ademı tecavüz 
d.aha, sul~ün id~~ asil c::eri~in zaf: misakıdır. Bu misak imza edilinceye 
:ı~e t~s~ ~i~i.ştır. Bugu~u . şeraıt kadar İngiltere ile Fransa, Sovyet 
ıçmde, ıkı mılletin dootane iş bırlıği, hu. Rusyanın. umumi ve hususi temayü . 
susi bir ehemmiyet arı.eylemektedir. • . 

L{)ndra 25 (Hususi) - Tokyo hükume. 
ti, Bcrlindeki sefiri Oşima vasıtasile Al• 
nıan - Sovyet adem itecavüz anlaşması • 
nın akdini protesto etm~cıtir. 

beklemek fuJere İsviçreye gide®klerini 
bildiriyor. 

B"" '"k 1 . p 1 • . •. h latı bakımından, kendı d<Ymokratik 
mcsi vercm.iyeceği tebarüz ettirilmekte • şahs~~ adet· ~ o;ya reısıcumf hurunh un e<>phelerinde ver alacağını sanıyorlar· 
dir. a e ı ve o onyarun re a ı ak d Hat~r. 1v d ed 

kl da · · ··mh İs t ı .. - d - ı. ı..a ara arın a cereyan en si . 
Berlin 2:5 (Havas) - Alınan hariciye • 

sile sıkı teması olan mahfellerde, Al • 

l\lisak pahalıya mı mal olacak? n reısıcu ur me nonu a ına en • • .. 
P 2 E di k. harareti' te ·ı . . ~ıdi k " _ il yası ve asken rnuzakereler menfi ne. aris 5 - xcelsior gazetesi yor ı: ı rnenm ennı 'U! rere sozun . . . bT . f tıce verse dahı. Fakat vaktakı Alman 

Protestoda. bu anlaşmanın antikomin. 
tern paktile bir tczad teşkil ettiği ileri 
sürülmektedir. 

man • Sovyet paktının Fransız - Sovyet 
paktının idamesile kabili telif olup ol • 

cBerlinin diplomatlk muvaffakiyeti 1 ırllll§ ır. diplomasisinin büyük bir sürpriz ola. 
kendisine .p~balıya malola~il~r. Alm~? • Polonya Cürnhurreisinin cevabı ,..ak sakladığı bu koz meydana çıktı, 0 

matlığı hakkında sorulan bir sual.et mez
ktlr mahfellerde Fransız • Sovyet paktı. 

yada :komilnızm hareketlerınm baş gos - Polonya reisicümhuru Moscicki büyu""k ı· ·ıt ·ı Fra ı ta . . . . . . , zaman ngı ere ı e nsa nası • 
termc-:ı ihtımalı vardır. Daha şı~~den elçinin dostane sözlerinden dolayı teşek.. hnkkuk etmesi müskül bir hayal pe • ~er taraftan Dömei ajansı, Nuren • 

berg kongresine iştirak etmek üzere Al. 
manyaya gitmekte olan General Teranc
hi ile Amiral Osum.inin yollarını değiş • 
tlrerek Marsilyaya çıkacaklarını ve ora,.. 
dan da siyasi vaziyetin aydınlanmasını 

nın otomatik bir şekilde feshedilmiş \ll
duğu cevabı verilmekte ve Alman • So•ı. 
yet paktı mucibince Sovyetler Birliğinin 
Polonyaya hiç bir veçhile harl> malze -

Macaristan, İspanya ve Japonya gıbı ko.

1 

kür etmic: ve c:övJe demiştir· · den k ld ki ı d l . . . :.- " " · şın oşmuş o u arını an a ı ar. 
ınl mt:rn .abl~yhın~ekı p~ta kbadğ~l devylet. cPolonyaya, milletimizi asil Türk miL Bunu anlamakta çok geç kalmışlardı . 
er bırer_ ırer yuz çcvıııme te ır er. a-

1 

Jetine bağlıyım an'anevt bağların sulh Bir defa Sovyet Rusya ile 
rın belki İtalya .da bunları taklid ede • mücadelesi mü..+erek vazife]e...: karşısın AI d b ı il kt" ~· •• - manya arasın a aş ıyan m . 
ee ır. • da büyük bir kıymet arzettiği bir hadise- zakerelerin iptidası geçen Nisan 

-================= = = = = =-========================== ler devrinde geliyorsunuz. İkj milletin oı1duğu halde bunlann mahiyetindıen 

Da 1 ad Yen 1• n F ra n s 1 z Türk iye asırların isbat ettiği cesaret ve ikdamının hiçbir şey sızmamıştır. Garb tlemok • 
istikbal hnk'kında ve sulh için bu m:.ica.. rasilerinin iddiasına ııöre de, Sovvet 

ml· ı ıe ·ıne h•ıtabesı· Taahhüdlerine delenin neticesi hakkında iyi ümidler Rusva, İnıPltere ve Fransaya ittifak 
verdiğini müşahede etmekle bahtiyarım. teklif ettiği sıralarda Almanya ile siya sa dl k Reisicümhur, büyük elçiyi, Polon yada si müzakeresinin en nazik safhalarm9 

• • v~zifesinin icrasında tam bir müzaheret dalmış bulunuyordu. Bu arada Sovyet 
''Sulh istiyoruz, şiddet ve adaletsizliğin hüküm sürmesi Londra 26 (Hususı) - Taymıs ga. goreceğini temin etmekle sözlerine ni • Hariciye Komiseri Litvinof'un birden. 

. . .
1 

. l . k d k . . zetesinin İstanbul muhabiri bildiriyor: ı hayet vermiştir. bire ~ başından uzaklaştığını da na • 
ıçın ven en emır ere ın ıya etme ıstemıyoruz,, Salfıhiyettar Türk siyasi mahafilin • Türkiye büyü'k elçisi, şatodan döner • 1.an dikkate alırsanız, taraflann na • 

Paris, 25 (Hususi) - Başvekil Da- ı yapılacak hücmın!lru1 kdlaylaştırmak den öğrenildiğine göre; Almany~ ile ken ~eçh~l asker mezarının önünde oto- sı1 riyazi bir hesab içinde ve nasıl 
[adye,. bu gece .~a.dyod~ Fransız :nille- ~ayesini istihdaf ettiğine ~aret etmiş- Sovyet R_usya a_~asmda akte~.il~ış ?'" mobılden ınmiş ve merasimle mezara bir kat'i bir ketumiyetle emellerini ta • 
tine hıtaben muhım bır nutuk soyle - tır. lan ademı tecavuz paktı, Turkıyenm çelenk koymuştur. (Devamı 5 inci sayjada) 

F 
. ld ... • ........................... ... 

miştir • Bundan smıra hatib t;e.krar umumi ransa ve Ingiltere ile yapmış o ugu ............................................................................... ............... . 

BaşvekH nutkunda, beynelmilel va- buhrana geçerek demiştir ki: anlaşmalardan kat'iyen inhiraf etmesi- Sabahtan Sabaha 
ziyetin gerginliğinden, harbı önlemek cÜmid ederim aklı.selim ve mantık ne bir sebeb teşkil etmiyecektir. 
için sarfedilen gayretlerden ve bu yol hAkim gelecektir. Ve eğer devletlerin Maamafih bazı mahfellerde Türki -
da çalışınağa devam edeceğinden hah - mes'ul ricali sa.mimt surette sulhu ar- yenin yakında bazı yeni diplomatik fa
settikten sonra, 33 milyon kişilik bir zu. ediyorl~rsa. müzakere ile halledil • aliyete sahne olacaüı söylenmektedir. 
memleket olan Lehistanın hürriyet ve mıyecek hiç ~ır mesele Y?ktur. Ayni mahfellerin tahminlerine göre; 
hayatının tehlikede olduğunu söyle • ~yed benırn bu davetırı;- mukabe. bu faaliyet Türkiyeyi İngiltere ve 
iniş, bu tehlikenin diğer Avrupa mil • l~z kalacak olursa 0 vakıt, Fransız Fransa ile olan mütekabil anlaşmala • 
let~rine de teV'eccüh edebileceğıini k~dın v~e erkekleri size hita? ederek rından ayırmıya matuf olacaktır. 
anlatarak, Fransanın Lehistana karşı dıyeoegım ki: Fra~ esaretı ~a : Fon Papenin Berlinden tekrar Tür. 
ttldıgvı taahhüdle"rini ifa edeceg"ini bil - men kabul etmez. atanını ve ihurrı. k" d"" . Alm Tü" k" c 

t . · ··d f d kt· ıyeye onmesı; anyanın r ıy 
oinniştir. ye mı mu a aa e ece ır.> d" d b h ta di 1 ı· f ı· 

H t.b ·· 1 . . ·· 1 b"t" · t" nez ın e u usus p oma ık aa ı • a ı soz erını şoy e ı ırm~ ır: v b' 
Sözlerine devam eden Başvekil Da- H"" k lma . t" S lh . t• yet sarfetmekte devam edeceğine ır ur a k ıs ıyoruz. u ıs ıyo • d 1. ladyc Alman • Sovyet ademi tecavüz Ş"dd d l ts• uv· h""kü' e ıl sayılmaktadır. ruz. ı et ve a a e ız gın u m A 

misakına temas ederek bu iki memle • .. . . . .
1 

. 1 . k d ncak Sovyet Rusyanın Almanya • 
surmesı ıçın verı en emır ere ın ıya nın b f ı· t' .. hi 1 ı ket arasında müşterek bir hudud ol • . . . . . . u aa ıye ıne muza r o up o • 
etmek ıstemıyoruz. Sıze vazıfenızı an. mıyacagı" k t' .1 kı-.lı 

madığını tebarüz ettirmiştir. 1 kl .. h" 1.. kt B·ı· es ırı ememe ~r. atma ıgıma ıç uzum yo ur. ı ı • 
Daladye bu noktada, bilhassa dura- yorum ki, her fedakarlığa katlanarak ., ••••••...••••••• İİİİİİİİİİİİİİİİ°İİİİİİİİİİİİ·-··········-

rak mezkur misakın Fransayı dostla. vatanın selfımetini temine azmetmiş _

1 ruıdan ayırmak ve dostlarına karşı bulunuyorsunuz. Bir casus l 
Atatürk pulları Yu.nan Krah Alinaya döndü -=~kadının hatıraları -_-_= 

Atina 25 (A.A.) - Kral Georges, isti. 
i\nkara 25 (Hususi) - Posta ve tel. rahat etmekte olduğu Korfu adasından § --·- 15 

pf idaresi Ebedi Şef Atatürkün ölü • = Büyük Harbde ve = Atinaya dönmüş ve derhal başvekili ka- - -
rpünün yıldönümünde satışa çıkarılmak § B•• ••k H bd ES 
jlzere bir seri pul hazırlamaktadır. Bu bul etmiştir. S uyu ar en := - -pullann üzerinde Ataekün muhtelif . . :: sonra := 

, __ d k·1 .... ı .. t ...ıLt • 1 . n 8 kıymetten ve bır bloktan ibaret bu - = = 
umanuu. a çe ıu ... ~ auıu resım erı ve -, V b / -, 
~arada ilk ikamet ettiği istasyondaki lunacaktır. ı arın aş ıgor 
binanın resmi bulunacaktır. Serinin mecmu kıymeti i2 kuruş ola - - -

Pullar lsviçrede tabedilec~ti.r. Bu se. caktır. ·--11111111111111111111111111111-_.... 

Sarkom 
Bugün veyahud yann müzmin çıban deşilecek ve geçen harbin temizli. 

yemediği iltihabı süngüler silip süpürecek. Fakat bu cerrahi muameleniP 
mes'uliyetinj ki!lıse üzerine alamıyor. Çünkü başlamak kolay, başarmak 
güçtür. Muhakknk <•lan nokta Avrupanın bünyesindeki ıztırabdır. Milletle? 
Cemiyetinin tedııvisinden aciz kaldığı bu ıztırabı milletıenn talih ve mu. 
kadderatını ellerinde tutan liderler silahla ve kanla dindirebilecekler mi? 
Fikırlerin durduğu ve muhakemenin felce uğradığı günlerdeyiz. Kültürü 
kuvvetli büyük iıısan kümeleri kızıştırılmış koçlar gibi kafa kafaya tosla~ 
mak için gerinmişlerdir. Ve kalın bir teke inadı ile attıkla.rı adımları gerJ 
almamakta ısrar eden liderler tarih önündeki mes'uliyetlerden kurtulmalt 
için birbirlerini t~hrik etmeye çalışıyorlar. Ferdler arasındaki cürümlerde 
ceza kanunları tahrike kıymet verirler. Fakat milletlerin boğazlaşmak içıı1 
serbest ve şuurlarına hakim oldukları nasıl iddia edilebilir. 

Dava qir şehir, hir hudud :favası olsaydı sulhü kurtarmak için Habeş is
tilasından beri yüksek bir tolerans gösteren demokratlar cephesi belki bsa· 
niyet hesabına son bir feragat ve müsamaha kabul edebi!irlerdi. Fakat ha. 
yati saha olara~ hududlar aşırı ülkeleri ve devletleri istilA programına ko.. 
yan Almanyayı daha ziyade serbest bırakmak, doymak bamiyen bir devin 
ağzına yeni kurbanlar atmak gibi faydasız ve hesabsız bit" hareket olacağı 
artık anlaşıldığı içindir ki bu müzmin ıztıraba artık radikal bir ameliye Hı 
nihayet vermek zamanı gelmiştir. Tabii hayattaki kanunların hükümleri 
ferdlerin yaşama hakiannı ve mütekabil hürriyet ve istiklal hududlarmı na. 
sıl tahdid etmiş.;e devletlerin emniyet ve refah hududlarını da mütekabil 
hürmet ve emniyet kaide!erıle tesbit etmiştir. Bunlara hürmet etmiyenler 
ve komşulannın malına, canına kasdedenler meşru müdafaanın çetin muka. 
belesini görmelidirler ki ihtirasın, kaynadığı noktayı da tahrib eden bir 
habis sarkom olduğu an:aşılsın. 
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iş Bankas nın on 
- - - - - ~ - - - -- ............ 

Memleketin 
bUyUklerinden 

bir küçUğUn dileği beşine· ylldönümü. 
Bugün Türkiye İş Bankasının on bütün milletçe bilinrnekt~dir. ~ııhas

beşinci yıldömimüne rastlamaktadır. sa bu inkişaf ve muvaffakiyetle':~ her ! 
Memlekette tasarruf fikrini ilk defa hangi bir ecnebi mütehassısın fıkır .ve ı 
canlandıran ve bunu yaşatmak için vP- mütaleasına arzı i!tikar etmeden mıJlf 1 
rimli çarelere baş vuran banka. teşkil elemanlarla başanlmış olması şayanı 

Takas limited şirketinin kuruluşundanberi az bir müd
det geçtiği halde primlerde tenezzüller kaydedili 

yılı olan 1924 yılında yalnız 96 hesah kayıddır. . ı 
açmış ve tasarruf tevdiatı miktarı Banka ayni zamanda ~~~le kette. dı... 
12554 liradan ibaret kalını~ iken. hu ğer milli bankalar teessusune de hız • J 

«Bu .sene orta okulun yedlncl aı -
nıtından mezunum. Babamın tekaüd 
olmuı ve benden başka daha iki kar
deflmln de tahsilde bulunma:n do -
layısile alle bütçemiz mekteb maa -
ranarına katı gelmemektedir. Asker
liği çok .5ev1yorum. Bir a.ske.rl okula 
girmek k'>t1yonım. Arkada.şlarll'.JlJn 
bazıları askeri okullara glrmeğe mu
vaffak oldular. Ben ise kaç defa mü
racaatte bulundum, fakat müşkül blr 
vaziyetle karşılaştım. Bunun için 
Floryadaki Riyasetlcümhur Köşkü -
ne de bir kaç defa glttimse de Rei
slcümhurun manevralarda bulunduk
larını söyledller. Her gidişimde ağlı
yarak mahzun bir vaziyette eve dön
düm. Şimdi yalvararak sizden dili -
yorum. Beni asker! okullardan birine 
koydurunuz ve rüyalarıma girdiği gi
bi bent cesur bir asker yapınız!:. 

Şehrimizde bulunan Ticaret Vekili 
Cezmi Erçin dün de beraberinde dıs ti • 
caret dairesi reı:;i Cemal Ziya ve kalemi 
mahsus müdürü Fazıl Asaf olduğu halde 
tetkiklerine devam etmiştir. 

evvelce vukubulan taahhüdlerinden he .. 
nüz ikmal edilmiyen kısımlarını kora 
major olduğu beyanile iptal etmek ka • 

rarını almışlardır. Harb zorluklarının 
yükselmesi de bunda müessir olmakta • 
dır. miktar şimdi 30 milyon lirayı bulmuş- met etmiş, ~üyük Türk ti~~ret .teşek • 

tur. Bu da bankanın bu husustaki mu. küllerinin vucud bulması ıçın bır mes.. 1 

Ticaret Vekili sabah saat 11 de mın -
taka ticaret müdürlüğüne gelmiş, bura. 
da bir buçuk saatten fazla kalarak mm. 
taka ticaret müdürlüğünün umumi mua. 
melatını tetkik ve teftiş etmiştir. 

Diğer taraftan ihracat emtiaları kon'9 
mentoları mukabili avans vermekte o • 
lan bazı ecnebi bankaları bu muameleyi 
kesmişlerdir. 

vaffakiyetinin be?iğ bir ifadesidir. ned olmuştur. 1 
Memleketimizde modern bankacılı. Milli sanayiin inkişafında da rol a-

l ğı kuran ve memleketin iktısadiyatın. lan b~ .teşek~l, ~ömü:. havzasının n:n
da mühim rol oynıyan banka, sigorta. lileştınlmesındekı rolu muvaffa.kı • 

1 cılığa da milli veçhe verrneğe muvaf - yetle başarmış, Türk antrasit fabrik.a. 
l ıak olmtış. halk arasında ııigortaya o- sını kurarak' kok ihtiyacımızın dahıl. 
İ lan meyli arttırmak ve itim.adı kökleş. den temininde .~n olm~.ştur. . . 

Vekil. mıntaka ticaret müdürlüğünde 
bulunduğu sırada, kendisini ziyarete ge. 
len sebze ve meyva kooperatifi muralı -
haslannı kabul etmiş, kendilerinden koo. 
peratif hakkında etraflı izahat almış ve 
bazı direktifler vermiştir. 

Piyasgda dış ticaret hareketi hemen 
hemen durmuş gibidir. 

1 tirmek hususlarında da müessir olmuş. Şeker sanay11nın teessus ve ınkışa. 
ı tur. fında ön safta bankanın yer aldığını. Kadıköy - Göztepe Tanzimat 8. 

iş Limited ş;rketi tasfiye 
heyeti teşekkül etti 

i Ayni zamanda ekonomik kalkınma. Paşabahçe şişe fabrikası. Malatya b.cz 
1 da da rnühi":1 vnzifeler a~~ v~ her sa. fabrikasındaki iştiraki suretile d: dı : 
: hada verimh başarılara enşmış olmıık ğer sınai fUbelerde de aldığı rolu te 
j itibarile bu milU bankarruzın rnuvaf - madi ettirdiğini görüyoruz. M.uvaff~ • 
ı fak olmuş milli bir müessese olduğu kiyetlerinin devamını temennı ederız. 

No. 17 Suad Tümer Cezmi Erçin öğleden sonra da tetkı!t. Tasfiyesine karar verilen iş limited şiı-
lerine devam ederek takas limited şir.l{e. keti tasfiye heyetini, iş limited müdürü: 

Z f b tine gelmiş. burada iki saatten fazla ka • Bedri Nedimin başkanlığında. İş Bankası a er ayramı !arak şirketin bütün muameJatını tefti~ müfettişlerinden Etem İzzet. hukuk mit. 

l -·················································································~ '································ 
hazlrllklarl yapılıyor ve takib etmiş. teşekkülündenberi tat - şaviri Haşim Refetten teşekkül etmiş • 

bik edilen rejimi ve prim fiatlarını ince. tir. Heyet bugünlerde toplanmağa baş • 
30 Ağustos Zafer bayramı hazırlık- !emiştir. Jıyarak şirketin tasfiyesini temin ede • 

Dun Uç kamyon kazası 
oldu, Uç kişi yaralanc'ı 

Dün §ehrimizd'! gene üç kamyon ka. 
zası olmtıştur. Fındıklı mıntakıw temi7. 
lik amele.sinden Murad Fındıklı cadde -
sinde işlle meşgulken. §Oför Hasanın ida
resindeki 3877 sayılı kamyonun çarpma
n~ yaralarunış ve hastaneye kaldın! • 
mışhr. 

İkinci ve üçüncü kazalar da Eminönün 
de olmU§tur. 

Caddeden karşı tarafa g~k isti yen 
12 yaşlannda Ali Kemal adında bir ço • 
cUk ta toför Ahmedin kullandığı 3576 sa. 
yılı kamyonun çBTpmasile yaralarunıs, 

hastaneye kaldmlmıştır. 
Yenicaıni caddesinde de Bursalı 50 yaş 

larında Ahmed oğlu Necib adında b~ 
ıahıs caddenin kar11 yak.asına geçmek is. 
terken §Oför Yusufun idaresindeki 377 
sayılı kamyonun çarpma~ tehlJkeli su
rette bl.fllldan yaralanmış ve hıuıtaneye 

bldırılnuftır. Kazaya aebeb olan her üç 
toför de yakalan~ardır. 

Bir dokuma fabrikasında 
yangın çıkb 

Evvelki gece 20.30 da Saınatyada Kum 
cu sokafında İsak Baruha aid dokuma 
fabrikuından yangın çıkmıştır. 
Me~ fabrlka u.stalanndan. Sadık ev

wlki gece elindeki elektrik llınbasile 

makineleri noktrol ve muayene ederken 
birdenbire kontak olmut ve civardaki pa
muklar tutupnuftur. 

Etraftan yeıti§enlerin yardımlle ateo 

bilyümeden ve baıka yere afrayet etme. 
den söncfilrnlmüştQ.r. Fabrika makine ak. 
samının beş bin liraya sigortalı olduğu 
anlafıldıtm<lan. hAdiaede kasıd olup ol -
madılı :ıabıtaca arqtırılmaktadır. 

R illtilr işleri: 

ilk tedrilıat mua1lim1erinhı vaziyeti 
görüşüldü 

İstanbulda.kt i1l!k tedrisat muallim • 
!erinin vaziyetini tesbit etmek üz.ere 
Maarif Müdürlüğünde dün bir komis 
yon t.oplanmıştır. 

İlk tedrisat müfettişlerinden mü • 
rekkeb olan bu komisyona Maarif mü 
dilrü Tevflk Kut başkanlık etmiştir. 

Toplantıda birçok muallimlerin na. 
ki1. tayin, ve becayişleri hakkında ver 
dikleri istidalar da tetkik edilmiştir. 

Bekçiyi sabun kazanına atan 
katilin muhakemesi tark edildi 

Kadeş vapuru dun 
limanımıza geldi 

larına başlanmıştır. Vekil. takas limited şirketinde bulun. cek muameleleri tetkik ve teftiş edeceh 
Bunun için geÇEn yıl olduğu gibi bu duğu sırada mıntaka ticaret müdiırü tir. ' 

yıl da Beyazıd meydanında yapılacak Mehmed Ali. takas limited şirketi mü - ... geçfd resmini takib edecek zevatın yer dürlerinden Salih ve Kamil. dış ticaret 
alınası. için tribünler yapılmaktadır. dairesi reisvekili Cemal Ziya. kalemi 

Denizyolları idaresi tarafından Al • Diğer taraftan İstanbul Komutanlı. mahsus müdürü Fazıl Asaf ta hazır bu. Ankara borsası 
manyada yaptırılan Kadeş vapuru dün ğı da Zafer bayramı progİ-amını ha • lunrnuşlardır. 
öğleden sonra limanımıza gelmiş ve Ka- zırlwnaktadır. Bize verilen izahata göre: şirket faa- 1----------------ı 
bataş önlerinde demirlemiştir. Geçid resmine. İstanbul garnizonu. liyete başlıyalı henüz 15..20 gün gibi kısa 1--------ıı--------ı 

Ağustosun ilk haftasında Alınanyadan bütün asked me'ktebler. Üniversite •bir müddet olduğu ıhalde. primler üze • 

Aoalq - Kapanış tiaUarı 25 - 8 • 939 

ç EKLER 

g""'nçıı·g~ı· liseler orta mekteb1er ec • rinde müMm addedilecek tenzilAt yap • Londra limanımıza müteveaciyen hareı'ket eden " t ~ • • 

. nebt ve ekalliyet mektebleri·. itfaiye mıştır. Nev - Yort 
Kadeş vapuru Akdenızde fırtınaya tu - teşkilAh. esnaf cemiyetleri de iştirak Nitekim, şirketin faaliyete geçtiği ilk Parla 
tulmuş ve Yunanistan sahillerine sığın. edeceklerdir. gilnlerde piyasada dördüncü madde ::;. 
mıştır. Kadeş bir müddet evvel Alman • ~id resmine iştirak edecek mek • memleketleri prim fiatları yüzde 73 ol- Amuteradm 
yaya gönderilen kaptan ve mürettebatın teb ve teşekküllerde de hazırlıklar ya duğu hareket halde şirket bu !iatları ted- Berlin 
idaresinde limanımıza getirilmiştir. Ge • pı'lmağa başb.!l.IIllfi'tır. ricen 70.67 ve nihayet son üç günden - ~:~el 
mi Kabataş önlerinde demirledikten son. Programın bugün İstanbul Kuman. beri yüzde 63 e tenzil etmiştir. iBotra 

t danlıg~ 1 tarafından t~bit e<lflerek. Bu sınıfa dahil memleketlere aid prim tpr ... ra. Deni'"'olları umum müdürü brahim -
-,, Halk Partisine, blelediyeye. vilAyete !iatlarmın bu kadar kısa bir müddet zar. Madrld 

Açılış Kapa mı 
1158 r.. ıa 

141.19 J.C1 19 
8.3675 3.:ıırn~ 

C>.971ö 6.9773 
29 .87lJ ~9 875 
71.6525 71 .6U5 
Cı0.902ö t.U.9023 
~O.b821J ~0.682~ 

1.0826 l.t.&ıa 

1.66 l.65 
4.f426 4.3425 

14.<>aS J4.083 

bi'ldirilmesi muhtemeldir. fında 10 puvan kadar mühim bir tenez • Varıon 
Dmnlupınarda yapılacak merasim zül kaydedilmiş olmasında başlıca Amil Budapeıte 

programı bu hususta hükumetçe alınmış olan yeni :::~d 
l - Merasim Dumlupmarda SO ARU!tos tedbirlerdir. Yokohama 

günQ aaat 11,SO da yapılacaktır. Merasim l- Gene takas •irketinin piyasaya gı'r '3tokholm 

ıs.72 23.72 
24.4115 

,, 
UAM 

U.89 0.89 
2.8925 2.s 24 

84.62 84.62 
80.58 80.llS 

Kemal Baybura ve Denizyolları erklnı 

gemiye giderek vapuru gezmişlerdir. Ka 

deş bugiln Halice girecek, havuzlarda te

mizlenecektir. Etrüak ve Tirhan vapur -

lannın efi olan Kadeş, yakında Mennn 
hattı seferlerine başlıyacaktır. 

miri blr1nc1 kolordu komutanıdır. ., • \Joakon 
2 _ Meraalm günü DumlupınardaJı:t Meç· diği günlerde yü?:de 80.81 olan İngiltere ._ _______ .;;._ ______ ___ 

hul Asker il.bide.sine Büyük Millet Meclisi, primleri ilk hafta 79 ve bu haftayı taki-
1 '-3 .91121> 23.90.!S 

Bira satanların ihtikar Başvek!let, VekAletler, ordu ve Ctlmhuriyet ben de bidayettenberi 74 de düşürülmüş.. 
Halk Partl41 adına birer çelenk konacaktır. tür. 

Yaptıkıan tesbit edildi Her makam çelengini tendi memuru ne o- . . . 
.. raya gönderecektir. Dığer takas primlennde yapılan ten~-

Ucuz bira satılmağa bcışladığı gunden. 3 _ Bal1ı 11.stede ıaımıert yazılı vlllyet - lAt nisbeten daha azdır. Belçika 72.69, 

İSTİKRAZLAR 

TUrlı: borcu I peıın 

t • :n • 
ı ı ı ndell 

Açılış Kapaııı 

beri. piyasada bira buhranı baş göster • lerden blrl Partıyt, d1Rer1 Umumı Mecll.sl Holanda 76.. 71 e, İsveç 53.50 ye düşmüş • 
diği malfundur. teınsn etmek ftzere 1Jı:1 ktşlllk birer heyet tür. "'111 ... .._ _____________ ~ 

Bir taraftan bira buhranı alakadar • merulmde bulunacaktır. Bu heyetler de vt- F :il kted'l uk l ·-.. - ............. - ............................. . 
. ... . . . . !Ayetleri adına birer çelenk koy'acat.ıardır. ransa e son a ı en m ave enR- o k •k• ıarın şıkay~tı~ı mucıb olW'ken. ~ığer. ta- Çelenk tedar1Jı:l zorlu~nda kalan vlllyet metle takas mevzuu teşltiı edecek ni,,bet Un a şam ı ı 

raftan da ıhtıklr yapıldığı iddia edil - heyetleri çam dalından nya ba..,.ktan bir mühim miktarda yükseltilmiş oldu~n • 

mekte olduğundan, belediye fktısad if • Qe]enJı: yapıp 11zer1ne rozetlerini ballayrp dan buna aid primlerin nisbeti için de tramvay çarpıştı 
leri müdürlüğü bu işe ehemmiyet ven-. toyablllrler. , . ıirketçe lAzıın gelen tetkikat yapılmak • 
rek şehirde tetkikler yaptırmağa hafla • 4 - Merulme fftl.rak edecek kıtalar. adır Du"n at-..... m aP<' vakit Eminönünde 

Al Asker! kıt'a. • ~ tr-s 
mıştır. .. .. Bl Afyon, Manl!a, İzmir irıcllennden mü- Ticaret Vekili Cezmi Erçin, bugün de heyecan uyandıran bir tramvay kaza. 

Bu cumleden olarak dun de belediye reklteb bir tıt'a. takas ıirketine gelerek etraflı bir ,e • sı olmuş, iki tramvay çarpışmıŞ'br, 
iktısad işleri müdürü Saffet ıehrin muh. C) Ankara n iatanbul 'ttnlverstte ve ytlk- kilde meşgul olacak. akşam Ankaraya Kaza şöyle cereyan etmiştir: 
telif semtlerindeki gazino ve birahane • set te.hAU te.lebeatnt tem.sllen mahdud bir hareket edecektir. Envinönünden ka ikan 146 numara. 
leri gezmiş, fiatlan ve satışlan tetkik et- talebe heyeti 

. . Dl Ktıta.hya n Afyondan atı.ı halt tıt'uı s·ıyasl va • 1 1ı Maçka - Eminönü arabası kavsi ge-mıştır. El Ayni günde yerlerine dönecek kadar zıye çerken Beyazıddan gelen 150 numa • 
Yapılan bu tetkik neticesinde halkın yakın köy n kasabalardan halkın bu me- • d . 

1 
r ralı Kurtuluş • Beyazıd arabasile çar. 

kısmen haklı olduğu görülmüş olduğurı.. ra.'!tme tşttraJı:tnt civar vlllyetıer tefrlk n pJyasa 8 m08SSlr Q uyo pışmıştır. Her iki araba da ön taraf .. 
dan. belediye derhal ilk tedbir olmak üze terttb edeceklerdir. İ 
re bütün birahane ve gazinolan sattık • ıı - Merutm yerinde ordu, c. H. Partlıd, Son günlerin ihraç hareketi yüzde 80 lanndan hasara uğramışlardır. nsan. 
1 b. 1 ı· +J .. t . 1 h 1 halk n gençllk adına btrer nutuk aöylene- ni Alınanyaya. yüzde 15 i İtalyaya ve ca zayiat yoktur. Yalnız heyecana ka. arı ıra arın ıa. annı gos enr ev a ar 1 

asmak me<:buriyetine tlıbi tutmuştur. ce:tır. ~ Atustos gilnft akşamı radyoda yüzde S i sair memleketlere yapılmıştır. pılan birkaç yolcu araba~ardan ata • 
Gazino ve birahaneler dünden itiba- Partice blr konferans verileoettı ilbt 0 ıece Almanya ve İtalya için evvelce taahhurl. mışlardıır. Bir müddet sonra kazaya 

ren belediyeden aldıkları emir üzerine, Halkevleri olmıyan yerlerde Parti merJı:eı - lere girişmif olan ihracatçılar, dün yarı uğrıyan tramvaylar çekilm~. yol a • 
k · ·ı '-- d bl 1 k t lerlnde toplantılar yapılacak ve konferans- mamul meşin. sahtiyan. koyun. k~i ve çılını.ştır. 

gere şışe ı e, gere~ u e o ara sa - r:U ktf ················································-········-tıkları biraların fiatlannı açık bir te - la; ~ ~~e b~;,uk Te mnıt hMlse hattın- oğlak derilerlle, kemik, boynuz. tırnAk, 1 L A N 
kilde gösterir levhalar hazırlıyarak as • dakl mernstme matbuatımn 30 ve 31 ARua- yapağı. tiftik. keçi kılı gibi hayvani 
mağa bcışlamışlardır. Belediyenin bu tos gtınler1 yapacaklan kıymetli ne§rl.yat - maddo'lerin fhraç muamelelerini ilm1 al 
tedbiri almasındaki maıksa"d halkı ucu7• larlle t,ottrak edeoeklerdlr. etmişlerdir. 
ı kt t bi kild · tif d tt' 8 - Halkın kolay ve ucuz bu merutme Fakat siyasi vaziyetin aldığı had saf-u a~ nm . r §e e ıs a e e ır • l§tlrakt tçtn SO A~ustos günil merasinı ye -

Osmanlı Bankasıııdan: 
Zafer bayramı münasebet!le Osmanb 

Bankasının Galata merkezile Yenicam! 
ve Beyoğlu şubeleri, 30 Ağustos 939 Çaıı 'lnoktır. Bu fı~ levhalarını asmıyanla'r rlne Afyon ve İzmir arasında ucuz tarltell balar yüzünden ihracatçı tüccarlar yeni. 

hakkında belediye ayrıca takibat yap • gidiş 'Ye dönfi~ trenleri tertlb edilecektir. den angajmanlara girişmedikleri gil>i. 
m~akararv~i~~ 9-~~arny~~M~me~lm"rt~~=============================~ 

şamba günü kaoalı bulunacaktır. 

Mikrobiyoloji kangmc;ine bir profesö. Devlet 
Sabuncu hanında bekçi Şevkiyi bo. rürnüz iştirak ediyor 

ğarak sabun kazanına atmaktan maz • Nevyorktan Eylftl başlangıcında top 

arasındaki m(inakalAt ve merasim yerin -
de1ı:1 bamUklar :'kolordu komutanlığınca 
temin edilecektir. Gerek bu münakaıtt ve 
gerekse merasimin beyetı umumlyesinde KO 
tabya -ve Afyon vllA.yetlerl ve Parti teşJı:t -
lA.tı kolordnya nzamı yardımı yapacaklar -

Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

nun Mansurun mahkemesine, dün de fanacak mikrobiyoloji kongresinde Tür 
asliye 2 nci cezada devam olunmuştur. kriyeyi temsil etmek üzere Gülhane 

dır. Heyete lşttrak edecek vtHl.yetler: 
ı - Ankara, 2 - Bursa, s - Eskişehir. 

<i - btanbul, ti - Kocaeli, 6 - Bilecik, '7 -
Kütahya, 8 - Bahke.slr, 9 - İzmir, 10 -

.,;;..,. A --ri:kaya Manl.'1\, 11 - Afyon, 12 - Aydın, ıs - De
•....... .na:ı11: nlzlt, 14 - Burdur, 15 - İsparte., ıe - Kon-

Bu duruşmada iddia makamı mfüa. hast.anesi inta:rtye ve bakteriyoloji 
lcasını billdirece.kti. Fakat makamda profesörü Kemal Htiseyin Plevnelioğ. 
tebeddül olduğundan tetkik ve mUta. lu seçilmişti. 
ı~a yeniden yapılmak üzere mahkeme Profesör evvelkt 
başka bir giin{? btnkılmı.ştır. hareket e~tir. ya, 17 - Seyhan, 18 - İçel, 19 - Hatay. 

Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak üzere nama ve 

hamiline olarak eşhas ve müessesata verilmiş olan gerek şehir hatlarile İzmir 
körfez vapu.rlanna ve gerek uzak seferler vapurlarına mahsus parasız paso ve 

serbest seyahat varakaları 30 AğustQs 939 tarihinden itibaren muteber değil

dir. Bu paso ve serbest ,seyahat varakalarının 30 Ağustos 939 tarihine kadar İs. 

tanbulda İfletmem.ize ve İzmi..rde §Ubemize iadesi rica olunur. (6693) 
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Birer derece terfi eden 
Orta tedrisat muallimleri 

lzmirde üzüm ve incir Kandırada keten ıslah 
istasyonu açlldı 

Ankara 25 (Hususi) - Birer derere 1 Oktay, Ada.na Er. llseslnden Hal.Ls Kadrl 
terfi eden orta tedrisat muallimlerin • Koyutürk, Tire ortadan İlhan Okan, Gala
den bir kısmının isimlerini dün bildir • tasarny Ut kısım Falk Korkmaz, İnönü 11 -

piyasaları açıldı i..+" T rl" ed diğer muallimlerin sesı Remziye Rona, Amasya ortadan ArU 
Kandıra (Hususi) - Kazamızda m'1l.un. e 1 en Hikmet öner, Samsun ortadan Emine Nes-

(ke~n ziraati) günden güne ilerle • isimlerini de bugün bildiriyorum: r1n Özdal, Çankırı ortadan Hasan Fehmi 
mektedir. Ziraat VekAleti müstahsilin 35 liradan 40 liraya çıkanlar Gök.şen, Eyüb ortadan Hatice Makbule O -

Bir günde 10 bin çuval üzüm va 8 bin çuval 
incir satıldı piyasa hararetli oldu 

kalkınması için büyük bir alaka gös • l!'.sklşehlr lisesinden Enver Sancar, Kadı- nursal, İz. k. öğretmenden Turan Coşkuu. 
termekte ve keten mıntakalarını tes • köy 2. ortadan Zehra Fevziye Ülke, ist. kız Aydın ortadan Ham Öke, Karagümrük or -

ortadan Hüsniye Elgün, Bursa blrlncl orta- tadan Sa~det. Se~a Çelebi, Aydın ortadan 
bitle meşgul bulunmaktadır. Türkiye dan Hllml Gültekin, Niğde ortadan Kemal Nesim! Gursoy, Işt. Er. lisesinden Receb 
keten ziraati siklet merkezini teşkil e- Turgud Klper, Kadıköy birinci ortadan Vahyi Oktay, Galatasaray lisesinden Seyfi 
den Kandıra kazasile çok yakından a. Mehmed HulO:Jl Ökten, Gelenbevt ortadan Asal, Sezal ~1• Erenköy kız lisesinden Fat
lAkadar olan Vekalet, bu hususlar için Osman Necatı Dura, Balıkesir lise.sinden Fa- m.a Maclde Öken, İst. kız lisesinden Meb -

lk Kanaman, Balıkesir lisesinden H. Avni rure Onursal, İst. Er. llsesl~dcn cemil Tilrk 
de tecrübe istasyonu açılmasına karar Uras, Edirne erkek Use.slnden vecdi Çaga _ ?na!1, Ordu ortadan Mukerrem Gilrgün, 
vermiştir. İstasyonun memleketin il - tay, ist. tu lisesinden ceUU Öjtet, İsparta ÜSkudar 1. cı ortadan Saim Said Türe, Ka
gili mütehassıs'ları tarafından yapılan ortadan Kemal Akgün, İz. Tilk111k ortadan dıköy 3· en ortadan Nezahat Adula, _Hay -
tetkikler neticesinde cGaiplerıt mev • Feride Aykut Adana birinci ortadan Ke - darpaşa llseslnden Mustafa Elhan, Iz. kı.a 

mal İl ~ t rtad ö Adil Gül llseslnden Feride Aslantürk, K88tamonu 11-
k:iinde açılması münasib görülmüş, a • lfl, Cü~~~riye:r1~e:nde:n Sen:: Pasln, ~ sesinden M. Rıza Akgün, Pertevnlyal ıısestn
::-a:r:i istimlak edilmiş ve derhal işe ba~- kara kız lisesinden Teı,er Taşkıran , Uşak den Ahmed Şeyr~nı Okumuş, Bursa K. öt. 
lanmıştır. Mezktir istasyonda tecrübe- ortadan Salih Sndl Aktoprak, Beyoğlu or _ den Naciye Akgüren, Balıkesir Er. Öğ. ~en 
leı ve denemeler yapılacak ve müs - tadan Fatma Zehra Celft.sln, Çanakkale or- Sırrı Özbay, Bursa 1. el ortadan Kenan öz
tahsil istasyondan alınacak müsbet ne- tadan Hwamettln özturan, Anka.ra Gazi bel, Çıı.hakkale ortadan Mesude Öke, Efser 

M 

1 
lA B lisesinden Tutant, İz. 2. el liseden Kadri Ataman, oa-

tice1erle ayrı ayn bilg'llendirilecektir. =:d~~aı~:.mA~!n~ey E~. l=nden Arif latasaray lisesinden Fehmi Koyuncu, An _ 
İstasyonda mevsim zeriyatı, yerli ve Fit t Keskin kara ı. el ortadan Osman Niyazi Yeni.san 
ecnebi tohumlann muhite intibak ve Nihad Asya, Beykoz ortadan na ' Beyoğlu ortadan Cevdet Karadoğan, Bakır~ 

B~yoğlu ortadan Rıfkı Melıll. Meriç, Kadı • köy ortadan Afife Özdeş, Balıkesir lise.sin -
ıslah tecrübeleri yapılacaktır. Alına • köy blr!ncl ortadan Sıdıka Silleyman __ Ata; den Refet İbrahim Onuroğlu. Davudpaşa or
cak her netice, her çiftçiye anlayabi - sagun, Istanbul kız ortadan Behice Koprfil ' tadan Hacer özışık, İst. Er. lisesinden Se
leoeği bir şekilde izah edilecek, ıslah Adana birinci ortadan Necmiye Koeabal - Um Rıza Kırkpınar, Davudpaşa ortadan Nu-
edilen tohumlardan köyltiye mecca • kan. riye Hayırlı, Çapa ortadan Mevhibe Ertay -
nen tevzi edileoek ve bu suretle ke • 30 liradan 35 liraya çıkanlar lan, Aksaray ortadan Naciye Kıpçak, lıt. tıs 

ozum piyasasında ilk muameleler yapılırketı. tenler kalite ve kantite itibarile yük • Manisa orta okuldan Hikmet cemay Oy- lisesinden Nal.me İlter. Ankara Gazi 11.se -
İ ? .. • . gan, Maraş orta okuldan Nazif Özden. Kan- sinden Ruşen ~rid Kam, Galatasaray u~ 
_unir -5 (Hususi) - Uzüm ve incir Incir piyasası da açılırken tücear ve 8eltilmiş olacaktır. Ketenlerin ıslahı i. dilli k. lisesinden Fahına zehra Aktak, E - loslmdan Habib Aryal, Ankara Er. lisesln-

Piyasası bu sene de mutad mera.simle müstahsil arasında fiat hususunda pa .. •ine hummalı bir faal1yetle devam o • renköy k. lisesinden Hidayet Atakul, Kum- den Hakem Belen, Afyon lise.sinden Hayret
•çılınıştır. lık h l1 b üzak İunduğu giobi keten sanayiinin ıslahı kapı ortadan Efraz Küntar. ÖSküdar blrlncJ ~in Çizer, Balıkesir Uses!nden Bedia Alev, 
İlk tizi.im mahsulü piyasaya arzedil. zar .. ay uzamış ve _u _m . ~re • işi.le alAkadar olunduğu öğrenilmiştir. ortadan Memduh Ercan, Galata.saray lise • Iz. K. Öğ . den Zehra Dölek, Ankara 1. et 

ltı.fş ve bir günde 8,30. t 6 kuruş arasın- ler dort saat devam etmiştir. Bır gün. Keten sanayi ile m1>ıtgul olmak üzere sinden İbrahim Hakkı Turgnn. Kandilli k. ortadan Cemile Kemal Artun. Heybellacll 
da 8000 lı -"' U,,eslnden Mediha Süleyman Gezgin, Urfa ortadan Şefika Erim, Konya ortadan Os • 

on bin çuval üzilm satılmıştır. de satılan incir miktarı çuva. Kandıraya ge1en Ziraat Vekaleti mü • ortadan İ. Safa Günay, Iğdır ortadan Rı~ man Nurt Çulan, Ü.skildar 2. el ortadan Ne-
Piyasa gayet hararetlidir. bulmuştur. tehassıslanndan Tevfik, Kocaeli Mer. öz, i. kız ııseslnden Mahmure Balk:UJ, Ka - dlme Erkman, Urfa ortadan Yu.o1uf Akın. 
~(~~~~~~~~~==~=~==~=~=~~=~~=====~-~~~tmmnı~, k~~z~~~~1~~d~~~~~n~. ~~n~~~~~nEr~~~~.k~-

Band 1 rma itfaiye teşki ıatı ) muallimi Mustafll Karaman Kandıra Öğretmen okulundan Ferhad Acarkan. şıyaka ortadan Sabahattin Arıç, Konya OT• 
_ 

1 
ed st. kız J~lndcn Fazıla Baltalı, Karaman tadan Hayri Klavn, Manisa ortadan İbra· 

kaza11ının keten ziraatile iştiga en ortadan zarife Gürgün, Bolu ortadan Meh- hlm Erçetin, Manisa ortadan İbrahim Gök·· 
bütün köylerinde incelemeler icra e • med canyolaç, Kadıköy 2. ortadan H~ml Ay çen, Muğla ortadan Rahmi sunal, Sima. or. 
derek köylüye keten zeriyatı ve sana- seven, Mersin ortadan İrfan Samer, Tut. kız tadan Muammer Dmçman, Sl.mav ortadaa 
yi1 hakkında gerekli ve önemli bilgi - ö~retmen okulundan Mesadet Saver, lzmlr Abdlıllah Özpınar, Davudpaşa ortadan Cu
ler ve tptidat vasıtalarının ıslahı şekil- kız öğretmen okulundan Resmiye Tura, Kas vad Tlntç, Develi ortadan İbrahim Fevzi Ö.ı· 
leri hakkında ldzım gelen esaslı malt1- tamonu lisesi Necmettin Dinçer. Gelenbevt tfirk, EIAzığ ortadan Seracettln Erer, Er . 

ortadan Necmettin Seren, Kandilli kız U - zlncan ortadan Reşad Heparı, Fatih ort.&-
mat verllmlştir. sesi Belkis Samı Boyer, Gazi Os. Pş. orta - dan Nazire Blrson, Gelibolu ortadan Bür . 

dan İsak İlyas Akyazı, Bolu ortadan Meh- han Özbelgc, İnebolu ortadan Faik Ya 

t • tı•ıer SU sıkıntısı med Raşld Bencr Bursa lisesinden CelAlet- mamı.cı, İz. Karşıyaka ortadan Sabri Sev • zmJ ) tın Gürler, Ankar~ 3. cü ortadan Gaffar Gü sevll, İz. Karşıyaka ortadan İbrahim Deri 

k• ney, Ankara Musiki Öğretmen okulundan İz. Karşıyaka ortadan Kemal Bllbaşar, GÜ· çe 1 yor Tahsin Bankoğlu, Haydarpaşa Usest Sabri milşane ortndıın Cemal Çiftçloğlu. Ankan 
Gürsoy, Ankara Er. lisesinden Necatı Sağdık, 1. ortadan A. Rlfat Çamurdan, Ankara ı 

İzmit (Hususi) - İı.mit şehri susuz- Edremid ortadan Seyld Dokuman, İz. 2. lt - ortadan Fikret Alpman, Ankara ı. ortadan 

Bandırma, (Hususı·) _ Bandırma Be. t 1.ml . ktad A ta re luk sıkıntısının en buhranlı günlerini seden Ali Kemal Karadayı, Kars llse..cdnden Abdulalh Tügel, Ankara ı. ortadan Nüz -
a ı en yapma ır. yrıca yya ~ad Erkan. Adana Er. Öğretmenden E - bet Karaca, Ankara 2. el ortadan Nuh Ya-

ledlyesi itfaiye kad!'osunu genişleterek hücumlarını haber verici canavar düdü. yaşamaktadır. Yukarıpazardaki depo • mın Okur. Edirne Er. Öğ. den Ömer Bedll şar Önen, Ankara 2. el ortadan Halll Tur-
fenni bütün levazıınatım ikmal etmiştir. .. . . . . . nun dinamosu bozulmuş ve bu yüzden Tardu, Kırşehir ortadan Cevdet Clngl, Yoz- gud. (Arkası var> 
.Bu meyanda e- ·takım iperit elbisesi. ağır ğü alınmıştır. Elektrıkle ı§lıyen düdük 4 v m Tur d Ahın ik gad Ilseslnden Fazıl Erim. Uşak ortadan Fah ...................................................... - ... -
cihaz makinesi ve bir de iperit temizle. kilometre mesafeden duyulmaktadır. Re. Orhan, Bagçeş e, gu ' ede ' rettin İlercll . İst. K. Öğretmen okulundan Siyaset aleminde 
nıe arabası mUbayaa edılmiştir. Bu yeni sim itfaiyenin tecrübe talimlerini 've ca- Hamzafakih, Akçamescid mahalleleri Vecihe Ziya Karamehmed, Hopa ortadan 
..n.._zlarla çalışan ı'tfaı·ye hergu··n tecru""be d""düguv··nu" göstermektedir on gündür susuzluk içinde Kerbelava Said Turan, Ankara Er. l~lnden Suphl Ya (Baştarafı 3 ncii sayfadtJ.) 
•uıa navar u • dönmn""tilr v tın, Ankara Er. lisesinden Rifnt Bayer, Eren h kk k tt• 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--- ~ · ~yK~ fu~n~nmd~Mm~Kurat.&- a u e rrmeye~l~~ş~d~anm 

C Ere(jlida güzel bir futbol maçı ) Halk, su bulmak için ta, aşağılara VM lisesinden İbrahim Naci Kök. Erzurum anlarsınız. 
""-----·---------------------- kadar gelerek su bulmağa çalışmakta- ıısesmden Cavid Gökpınar. Gazlanteb lise- Almanyanın Sovyet Rusya hududla • 

d sind~n Ziya Güner, Samsun lisesinden ta - rından gelebilecek tehlike~ karşı 
ır. rnau Yaver. Ankara 1. el ortadan Memduha şark hududlarını emniyet altına alan 
İzmite esasen, mevcud su kAfi gel • Çanga, Manisa ortadan Abdlllkerlm şevket bu misak neticesi' Lehistan'La dava .. 

•1- • di d ki · bo l Kudat, Bandırma ortadan Hasan Ö:ı:bay, .. . Sl 
me1.Ken, şım e ma nenm zu ma- Manisa ortadan Nahid Edgüer. Afyon ll.se - nı halletıneye teşebbus etmesi ıhti • 
sı biltün bütün, mü.şkül bir vaziyet sinden İlı..'fan Tok. Bursa lisesinden Şevktt malile derhal askeri tedbirler alındı 
ihdas etmiştir. Ertunga, Erenköy K. lisesinden Perihan O - İngiltere ve Fransa, kendi emnivel 

İzmit belediyesi, İzmite yeni bir su nay, Konya lise.sinden Niyazi Eset. Kayseri sistemlerine dahil dost devletlerle be. 
. '-~· k . .,.... . B d lisesinden Ali Tekol, Kayseri lisesinden Mu- b h h k t b"l k b" 
ısa.=:>ıne arar vermıi.ır. u suyun a harrem Nacı Aıtıok, İst. K. lisesinden ser _ ra er emen are e e geçe ı ece ıt 
ha fazla vakit geçirilmeden hemen a- ver Bürge, iz. K. Ilsestnden saadet Berkol, hale geldiler. Ümid ve temenni ede -
kıtılmasına gayret edilmelidir. , Milnlfe Baran, İz. ı. el lisesinden Zekl Ba - lim ki gerek bu karar ve azim, gerek 

ran, Balıkesir Er. Ö!i. den İsmall Nacı Er - Amer ika Cümhurreisinin Hitlere Leh 
Karaman - Ereg"'li maçı ~vik, İst. Er. llscstnden Orhan Seyfi Orhun, Cümhurreis ine ve İtalya Kralın~ yol. 

Balıkesir lisesinden Naci Alev. Ankara K. v . . . . .. 
Karaman (Hususl) - Karaman İd • lisesinden Nezahat Ayözgen. Pertevnlyal 11- lamış oldugu mesaJlar tesırlennı gos-

ma.nyurdu ile maç yapmak üzere şeh. sesinden Reşad Koçu, Konya lisesinden Ham tersin ve işin muslihane b ir surette 
malar olmuştur. · · l E vli g·· ı·d dl Ragıp Atademlr. Pertevnlyal Useslnden halledilmesi yolu açılsın. Fakat, şunu 

runıze ge en reg umerspor, - K t d Mük 
Halkevı· Beyazıd Gcnçlerbirli~inı bü" _ d ah d k ı bal k b" Vell Rıza Kurt, Nlşantaşı · or a an er teessilrle kaydedelim ki, bu ihtimalin 

r; maııyur u 6 asın a a a ı ır rem Ayel, Tire ortadan Osman Cemal Ge-
yük bir misafirperverlikie karşılamış ve halk huzurunda hususi mahiyette çok dllı:, Adana K. llseslnden Dürüye Ofiçlü, tz. taha.~~ku zayıftır: . 
ağırlamıştır. Paz:tr ve Pazartesi günleri samimi bir maç yapmışlar, birinci haf- 2. el lisesinden Şeref .. Horasanlı, Ankara Er. ~ulas.~ .~~ mısak, gergın vazı. 
yapılan her iki maç ta beraberlikle neti tayını K ı·dm rd b" lisesinden Adile Öngor. Haydarpaşa lise.sin- yetı busbutun berbad bir hale gf> 

- araman anyu u ır sayı v ı c ıtU Tankut Bur:s K Ö" · kl k f · b " · t celenmiştir. Her iki takım da gu""zel ve ile bı"tı· · "k" · ti ,. h 00. den eys e ö' · a · ı> · den tırme e ço ecı ır tesır yapmış ır v~ 
rmış, ı ıncı par j ı er ta - P!sarl Kural .Adnnıı Er. ğ. den Raşid Bin öz b · h b k k ı b 

temiz oynanuşlardır. Ereğli takımından raf da hikim oynamıı ve oyun 4-2 Ka. Trabzon. t•;, Er. Öğ. den Münir Raşid Öy ~ ya.rm ır, ~r . ~paca ~ursa, .. unun 
Ziya, Enver, Vahid ve Sedad çok mu • raman İdmanyurdunun galibiyetlle ne men. Kadıköy ı. el ortadan Muhittin San- azım .m~s ulıyetını bu mısaka yukle . 
vaffak olmuşlardır. tioelenmiştir. dıkçıoııu, Adana K. lisesinden Sadiye se- mek ıstıyeoekler pek çok olacaktır 

------------:=:.-----=::::~-~~~----~---~=-----..;..:---=--------· p!cl. Adana Er. Ilse.ıılnden Hulil.oıl Karatu - Devlet adamları, e1 ıbirliğile sulh perl 
Paze r o la Hasan Bey Diyor ki: na, Samsun lisesinden Salim Dündar, iz. sini uçurumun kenarına kadar getirip 

Er~ğli - Spor faaliyetlerine büyük e. 
heınmiyet veren Ereğli Halkevi geçt=m 
&ene istanbuldan getirdiği takımlarla 
llltıhite spor zevkim aşılamış bulunmak. 
tadır. Ereğli Halkevi başkanı Ahmedin 
llıesaisile bu sene de canlı spor faaliy<'t. 
lerı yapılmaktadır. Bu hafta İstanbul -
dan gelen Beyazıd Gençlerbirliği futbol 
takunile Hakevi takımı arasında karşılaş. 

- Hasan Bey galeteıe -
rin yaz<lıklarına göre .•• 

.. . Şikayetleri clanları 

dinlemek için ••• 
... Belediyede bir c§ika. 

· yet kalemi. açılmış ••• 
Hasan Bey - Acaba be. 

lediye, kalem kapısının ö. 
nlinde izdihamnun önüne 
geçmek için de tedbir al • 
d.ı mı? 

2. el Iise.,ındcn Cemll Omaç, Ankara Er. ıı - bırakın~lardı. Moskova paktı, bu na. 
aeslnden Sabahattin Sönmez, Bursa lisesln- . . . 
den Cemli Ferman Reşad Arif Sumerman zenınin belıne son tekmeyı vurdu. Dua 
Edirne K. Öğ. den 'Nuri Kayara.5ı, Heybella: edelim biçare mahICık bir çalıya ya • 
da ortadan Aliye Şevket · Bllen. pışsın ve uçurumdan aşağı yuvarlan-

25 liradan 30 liraya çıkanlar masın. 

İst. K. Öğretmen okulundan Emine Me - 5 L . m . ı:;; e ını (/C: a9t.ıı- Gm11ç 
Ilha Erkut. İz. Karşıyaka o. dan Arif mk- .••••••••.•.••.•.•....•••.•.•••.•.••• ~~ ...................... . 
met Tuzal, Galatasaray Uk kısım Mehmed 
Zekl Evrensel, Dentzıı ıısesı Şükriye Özdll, 
Galat88aray Uk kuıun Şeref Alpar, Nevşe -
bir ortadan Fuad Akman, Karagümrllk or
tadan Tahir Sener, Kastamonu ortadan Pa 
kize Orhun, Çanakkale ortadan Yıuıuf Ziya 
Ayma, Kabataf 11.semnden Mehmed Sadi 
Arseven, Ankara Mwılkl öt. den Muzaffer 
Söun, Manlsa ortadan ıwr.llha Hıııal, Rize 
ortadan Ahmed Nıyazi Agun, Beşlkta§ or -
tadan Seniye Tekell, İzmit ortadan Kerim 

NOVOTNi 
de 

Soprano ve Opera Tenoru 

EPİTROPAKİS 
MQntshap bir repertuarla 
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PARASDZ IEŞV A ~ 
M eraklı, Sirkecide bir mağA7a. 

nm önünde durmuştu. İki ta. 

rafına bakınıyordu. Beni göıiince &es • 
lendi: 

- Yani iki lira verip üç yüz otuz beş Mevsim biterken 
Sevdiği kızı öldüren adam idamı 

talebile mahkemeye verildi - Bay buraya gel! 

kuruşluk mal alacağım değil mi? 
- Öyle ... · 
- Senin aklın bunu almıyor mu? 
- Pek alınıyor amma .. 

neler görüyoruz? 

- Ne yapacak.sın? - Merak ettim, iki liralık gömleğin 

- Merak ettim. 

- Beni mi teşekkür ederim.. Bugitn 

sermayesi ancak yirmi otuz kuruş mn • 
dur? Ôlen kızın anası, babası kana kan istediklerini 

söylediler, avukat suçlunun deli olduğunu iddia etti 
- Olur mu h~? cta.nden iyiyim.. Merak edilecek bir şe

ybn yok. - Öyle olmasa yüz otuz beş kuruşluk 

- Seni ne diye merak edeyim.. Sana 
gelinciye kadar merak edilecek neler 
var, neler ... 

- Neler var ki? 
- Hele şu dükkanın camekanındaki 

yazıyı oku! 

- Okuyayım: cParasız kravatlar>. 
- Şimdi dükkana girsem, bir kravat 

beğeruıem. cebime koyup dilkkAndan çık. 
sam bana hiç bir §ey demezler mi? 

- Demez olw-lar mı, her halde bu i§in 
içinde :i§ vardır. 

- İile ben de bu işin içindeki işi rne. 

kravatı nasıl bedava verebilir? 
- Belki kravatın hakiki kıymeti yüz 

otuz beş kuruş değildir de .• sadece otuz 
beş kuruştur. 

~ Otuz beş kuruşluk bir malın üze • 
rine c 135:. diye nasıl etiket koyabilir? 

- Koymuş ışte, hem belki kravatı, 
:fiatı muayyen bir miktardan, mesela altı 
liradan yüksek olnn, göml~kleri alanlara 
veriyorlar. 

- Ben girer. iki liralık bir gömlek a. 
lırsam, kravat yerine de hava alacağım 
öyle mi? 

- Belki-
- Merak ettim. rak ettim. Bir yazı daha var. Şimdi ys. 

rım yamalak anlar gibi oldum, chir - Mademki o kadar çok merak ettin, 
gömlek alana bedava bir kravat verilir> bana soracağına, dükk:Ana gir, sor, ôğ -

diyor. 

Dedim ya! 

- Kravatlar da ışte bunlar, üzerle • 
rindeki etikette yazılı .• Fiatla.rı da yük
sek •.• Yüz otuz beş kuruş! 

Meraklı düşünceye dalmıştı: 

- Ne düşQndün? 
- Şimdi ben bu dükkana girsenı, fki 

liralık lbir gömlek seçsem bana bu yüz 
otuz beş kuruşluk boyunbağlardan bir 
tane verecekler mi? 

- Belki verirler. 

ren! 

- Yani bu katakullinin aslını astarını 
öğreneceğim değil mi? 

- Zannederim. 
- Peki amma bu bana mı düşer? 
- Ya kime düşer! 
- Esnafın elçabukluğu marifet yap • 

tıklan kazanç dolablannı kontrol etmek 
vazifesile mükellef olanlar yok mudur? 

- Ne yapalım. onlar senin kadar me. 
rakİı değillermiş! 

- Yazık ki değiller! 

0 cf'lnel. :!Juluui 

C Bunları biliyor mu. idiniz ? =ı 
Eediyelik tabutlar 

Bazı Çin eyaletlerinde elli yaşlarına 

gelenlere en yakın akrabalarının birer 
tabut hediye etmeleri Adettir. Elli yaş -
larına gelenler kendilerine hediye edi -
len ıtabutlan ölünciye kadar elbise do • 
labı gibi kullanırlar, ve ödükleri zaman 
bu tabut içinde gömülürler. 

* Agaç!arda yuva yapan karmcafar 
Karaib adalarında bulunan karıncalar, 

dünyadaki kanncalann en büyükleridir, 
bildiğimiz karıncalar yuvalarını yer altın 
da yaparlar. Bunların yuvaları ise ağRç. 
lar üstündedir. 

En iyi yüzen kuş 
Kuşlar arasında uçmak kabiliyeti en 

zayıf olan Penguendir, buna mukabil ge. 
ne kuşlar arasında onun kadar iyi yüze. 
ni yoktur. 

* Çarlık Rusyasmda 23 yaşından 
evvel evlenenler 

Çarlık zamanında, Rusyada 23 yaşına 
gelmiyen ordu mensublarının evlenme • 
leri bir emirle yasak edilmişti. Bu emre 
muh1'1if harekette ibulunnnları~ evlen. 

me muameleleri iptal edildiği gibi gayet 
ağır cezaya da çarpılırlardı. -······························································ .......................................................... _ .. 

(Ben meşru bir 
Zevce değil miyim?) 
Bir kadın okuyucum şu satırları 

yazıyor: 

si altına bürünmüş olurlar, hazme. 
dilirler. Fakat okuyucumun canını 
Gl'kacağım, amma söylemek mecbu. 
riyeti var, hiç bir zaman tabii sayıl
mazlar. 

Bir müddet evvel sevdiği Evemiye nun bu akli malfiliyetini tesbit eden 
adında genç ve güzel bir kızı Yüksek- raporlar da mevcuddur.> 
kaldırımda tabanca kurşunu fle öldü- Demiş ve bu raporları mahkemeye 
ren Angilos'un muhakemesine dün a. tevdi etmiştir. Tekrar makamı riyaset
ğlırceza mahkemesine vıekOOet edlen ten söz alan vekili ·müdafi: 
asliye 2 nci ceza mahkemesinde baş. «Mühim bir ınseleye temas edece • 
lanmıştır. ğirn., dedikten sonra Evemiyenin sut• 
~ise Kemalin t>aşkanlığıile açıildığı tedavi neticesi kaldırıldığı hastanede 

zaman maktül kızın annesi ve baba • öldüğünü ve şayed tam teşkilB.tlı bir 
sı, ağlar bir halde davacı mevkiine sıhhi müesseseye kaldırılmış ve kur • 
geçerek mahkemeye müşterıek imzalı şun çıkarma ameliyesi orada yapılmış 
bir istida verdiler. Bu istidalarında olsaydı, ölüm vukua gelmezdi, dedik. 
suçludan tazminM olarak bin lira iste. ten sonra müvekkilinin Tıbbı Adli mü 
dikleri yazılıyordu. es~since müşahede altına alınması. 

Mahkeme reisi .davacılara müdahil n~ istemiştir. Müteakıhen şahicilerin 
sıfatile ne rstediklerinl sordu. Her i · dl.inlenmesine başlanmıştır. Bunlardan 
kisi de: Mehmed ifadesinde: 

c- Kanımıza kan istiyoruz.• «- Vak'a günü caddeye yakm bir 
Cevabım verdiler. yerde bulunuyordum. Maktiıl genç kt<J 
Müteakiben müstantilk kararna~si bir aı1rndaşile gidiyorlardı. Vak'a do. 

okundu. Bu kararda, Angilos'un mak. Jayısile tanıdığım suçlu Angilos da on 
tul Evemiye'yi birçok defalar tarafın- ları takib ediyordu. Bu esnada maz • 
d'an vaki olan evlenme tekliflerine ve nun, kıza hitaben cbu kadar zaman • 

Yazın son haftafarını yaşıyoruz. Mev. o1üm ~hdidll.erine , lku1ak asmamas~ dır seni arıyordum. Şimdi buldum. Be 
simin sonn ermek üzere olduğu bu devre vüzünden taammüden katlettiğl neti- ni gene polise verecek misin?• diye 
modanın cölü mevsimi-. dir. Bununla be. ~ine varıldığı yazılarak suçlunun bu söyleniyordu. Evemiye cevab verme • 
rabcr durgunluk içinde hazan ne şirin fiil ve hareketinin ceza kanununun den yürüyordu. Bir aralık Angilos eye 

. . .. 450 nci maddesinin 4 üncü bendine bana varacaksın veya seni öldürece • 
yenılıkler de goze çarpar. Bunlar çok .. "l k "d t 1 b'le son d:iTn> dive yu .. ksek .. LU'Ole 4~"-didlerde 
defa ağır ve p~alı şeyler değillerdir. Bi- uyhmıkikn goru ~re 1 am hka e 1ind a , ı::--·· J """""" ,~ıı 

ta atın agırceza ma emes e .. bulundu. 
ten bi mevsim uğurunda fazla para har. çılması isteniyordu. Kız buna da cvab vermedi ve yo • 
cayacak pek az kadın bulunur. Esasen Lüzumu muhakeme kararının okun luna devam etti. İşte bu anda maznun 
şıklık pahalılıkta da değildir. masından sonra, hüviyeti tesbit olu .. elini sağ cebine götürdü, ·bir tabanca 

Evet. yaz göze çok cazib görünen bir nan suçlu h~diseyi şu şekilde anlat • çıkardı. Ve çok ani bir hareketle te .. 
yenilik bırakarak gidivor: O da pike tu- tı: tiği ~kti. Fakat si'lah patlamadı. Bu 

. . · · . c- Ben Evemiye'yi çok seviyor • sefer Angilos kıza daha fazla yaklaş. 
valetlerde. Şımdıye kadar yalnız pH'ıJ, L.-bl 'k d" t bl k d 

. . . dum. Bu seUt" e en ıs ne rço e. tı. Sağ omuzuna tabancanın namlusu • 
kır ve çocuk elbı.>elerme hasredılen bu falar evlenmek teklifinde bulunrum. nu dayadı ve ateş etti. 
kumaşı, yaz sonu birdenbir\? tuvalet ku. Fakat 0 benim bu samimi arzularım 

Evemiye vurulmuştu. Feryad ede .. 
maşların arasına soktu. hilafına hareket ederek hakkımda ka- rek yere düştü. 

Pike gece elbiseleri şıklıklarınr son rakola şikAyette bulundu. Her zaman O sırada polisler yetiştiler. Sucluyu 
benim üzerimi taharri ettiriyorlardı. dereceyi bulan sadeliklerinden alıyorlar. vakalwvarak elinden tabanıcayı aldı 
Bu suretle mütemadiyen rahatsız edi- • ...., 1 

Üstlerine garnitür namına hiçbir şey ko- , . d lar.• demiştir. 
Jiyor um. D' ~ h" .3tt 

nulmuyor. En zarif süsleri eteklerin ke. Vak'a günü onu bir a~adaşile Yük- ıger şa ıuıer de v~'ayı bu . tarz. 
narını, ynkayı, kol yerlerini çerçevele_ sıekkaldırırn cad~de giderlerken da anlatm~lardır. Gelmıyen şahıdler
yen dilimlerden ibaret. Gerçi bazı terzi- gördüm ve yanlarına sokuldum. Eve - le, suçlu Angilosu muayene eden bir • 

i · k da Ma ·:ıc b nfar asablye doktıorunun celb ve istima • ler bu tuvaletleri isleme ile süslemek te m yenın ar a Ş'J n aya -« u la · i h k b k b" •. 
istediler amma pek şık bir şey olmadı benden ne istiyorlar, ikide bir beni r:ı ı~·~ 1?1~ a eme aş a ır gune ta. 

.. • polise ihbar edip karakola sevkettiri- ı e 1 mış ır. 
Ba~n dantelle susle:e.nler de var. Bu yor1ar, buna se~b ned1r?• Memurfarı döven bakkalın 
belkı brodeden daha ıyı. .. Fakat en şıkı Diye sordum. Öteden Evemiye atıl. • • 
muhakkak ki hiçbir şey ilave etmeden, dı: muhakemesme devam edıldı 
sırf kumaşın kendini dilim dilim kese. « Bu aptal, serseri herif bizden ne Vazifedar icra muavinile kendisine 
rek süslemektir. İs~enırse yakasına bir istivou diyerek beni tahkir etti. mfakat ed:n pdıis memurunu vazife 
demet çiçek iliştirilebilir. O vakit derin bir teessür ve asabi. sırasında dovmekten ve tahkir eyle • 

yete kapıldım. Kendiısini 'korkutmak .znekten suçlu ba~nl Fazılın rnuhakc • 
Pratik güzellik bilgileri maksadile tabancamı çıkardun ve ge. mesine dün de asliye ı inci cezada de.. 

lişigüzel ateş ettim. Onu öldürmek ta. vam ~ilmiştir. 
Güneşte cildi bozmadan yanabilmP.k savvurunda değildim.» Bu duruşmada suçlu avukatı müda. 

için bir güzellik mütehassısı şu usulü tav- Demiştir. faasını yaparak müevkkiUnin bu suç. 
siye ediyor. Pek yeni ve biraz da bildi • Suçlunun bu ifadesinden sonra söz ]arla alakadar olmadığını uzun uza • 
ğimiz şeylere ayk?rı olduğu idn önce bi!' a]an avukatı: dıya izah etmiş, amme şahi<Ecrinden 
kolunuzda deneyiniz. İyi netice alırsanız c- Bir idam talebfle vüksek huzu • Ahmedin mahkemedeki ifadesine na • 
tamamile tatbik ediniz: runuza sevkedi1dik. B~ itibarla da zaran hadiseyi görmesine imkAn ola ... 

- «Seviştik, birleştik, bir yuva 
kurduk. On senedenberi mes'ud ya. 
flyoruz. Fakat aramızda nikah yok. 

Beni seven.. benim tarafımdan 
sevilen adamın ihtiyar, hasta bir 

Çok eski değil. Muharebeye tekad 
düm eden günlerde orta terbiye al • 
nış hiç bir Türk ailesi böyle bir ka. 
dını muhitine kabul etmezdi. İster • 
seniz gösteriş deyiniz, isterseniz bu 
derece kat't davranan ailelerin iç 
hayatlarında kim bilir ne çirkinlik • 
)erin saklı ola:bileceğini düşününüz, 
.ıe olursa olsun ben bazı ahvalde ze. 
vahiri muhafaza etmenin de bir va. 
zife olduğunu düşünürüm. Eğer bu. 
gün bu umumi kaideyi unutan bazı 
aileler bulunuyorsa bunu har.b sonu 
diinyasının müba1atsızlığına atfet • 
tneJi. 

Gölgede b 1 . k .1 ğu k K miidafaama esas olmak üzere evvele- mıyacağını tebarüz ettirerek mahaUin. o sır e ı e o nma • u • . d .. 1 k . ki .. 
ruyunca gu.. b k (f k mır e şunu soy eme i~terım ; mu. de keşif yapılması Hizım gelecegıw'ni 

neş anyosu yapma a at k'k·ı· • -
uzun sürmemek ı:artile) Eve do··n" ve ı ım melankoliye müptelA bir de. söylemiştir. Bu arada suçlu avukatı 

zevcesi var ki, muhtelif sebeblerle 
bırakılamaz, terkedilemez, on sene • 
tlenberi kocasından ayrı yaşar. O • 
nunla sadece bir dost gibi ara sıra 
konuşur ve onun başka bir hayat 
kurmuş olduğunu bilir, ses çıkar • 
maz, ölümti bekler. Şimdiye kadar 
münasebetimizi meşrulaştıramamış 
olmamızın yegane sebebi işte bu • 
dur. Fakat ben bu vaziyetten şika • 
yetçl değilim. Kocamın dostların • 
dan bir çoğunun ailelerile konuşu • 
rum, vaziyetimde bir aksaklık gör • 
mezler. Yalnız birkaç tanesi var ki, 
benimle temastan . müctenibdirler. 
Bugfin işittim. İçlerinden biri hak • 
kı:rnda: 

- Hafibneşre'b, ta:birini kullan • 
mış. Canım srklldı. 

- Ben arada nikah olmamasına 
l'a~n meşru bir zevce sayılmam 
mı? diye düşündüm.> 

* Gerçi serbest münasebetler uzun 
ıaman He bir nevi meşruiyet perde. 

Okuyucumun teselli noktası sade. 
ce Hk cümlemdir: Uzun süren mü • 
nas-ebetler yavaş yavaş hazmedile • 
bilecek hale girerler, fakat tabiileş. 
tirilmelidirler. 

Bayan «Lale• ye: 
- Şüphe yok. Bugilnkü nesil dün. 

kil nesil de~ldir, nitekim dünkü 
nesil de kendisinden evvel gelmiş o. 
lana benzemezdi. Aralarında mut • 
laka bir mukayese yapmak mı isti. 
yorsunuz? Kat'ı ıbir hilkme vara • 
mazsınız. Ben ikisinin de iyi taraf • 
!arını sever, fena taraflarını görme. 
mek isterim. TEYZE 

~ ... unce ra· . . 
gene sirke ile frik~ion yapmak ı ır. ıddıa makamının istinad ettiği delil • 

B ık . d k f · .. .. " •.. Ve bu tarzda birçok vak'aları da ler hakkında da rnüdafaat1h bU!un , 
e ı e ço ayda gorursunuz. Dooi _ d M 1A bi Al k dı .. 

ğfmiz şekilde bir tecrübe ediniz bakal•m var ır. ese ~. b ml an a nına muş ve bu sebeble de makamı iddia ile 
. · sevd'alanmış ve yuz u amayınca o • aralarında cezai ve ilmi mü k 1 

Ezbere karar vermek olmaz. Yem usul _ nu da öldürmeğe kalkışmıştır. t h dd'" tm' . na aşa ar 
1er daim b" k " - .. a a us ıştır. 

. . ~ ıraz ay ırı gorunur ammtı Müvekkilimin bu ruhi vaziyeHeri Hadise mahallinde k if a ılması 
daha ıyıyı, daha faydalıyı bulmak için ceza kanununun 46 ve 47 nci madde. · · h k b k b' eş · y p 
bunları denemek şarttır. }enle alakadardır. A i zamanda O- ıçın mu a eme aş a ır güne bırakıl. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -yn. mıştır. 

1 
···········································--··· ..... -. .. i k 1 ah ba b · ··-·····································:······---··--·--········-

çavuşlar· Vahşılerin oyunu ( 

.. ... .. • 
~ ~-.. 
-~.- ... . . . . 
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azır an ı ue nası a ı 11 
26 Ağustos 1922, yani 17 sene evvel bu 

gün, Fôkişehir.Afyon-Uşak demiyolunun 
doğu ve cenUbundaki müstahkem ve di. 
kanli tel örgülü mevzilerinde rahat rahat 
uy.uyan müstevli düşman, sabahleyin her 
tar.aftan gürliyen Türk toplarının sesle
r.Ue uyanmıştı. 

Deniz aşın gelen düşman ordusu İzmir 
ve Bursamızı alarak Afyonkarahisar hat. 
tına ilerlemiş ve Türk ordusuna son ölüm 
darbesini vurmak için. Ankara ıstika • 
:metinde yürümüştü. 1921 sonbaharında, 

Sakarya savaşı işte bundan çıktı. İnsan, 
top, tüfek, mühimmat, malzeme ve her 
cihetle sayı üstünlüğü düşmanda olması-

na rağmen muvaffakiyet ve galibiyet 
bizde kaldı. Burada iki haftaya yakın ge.. 
celi gündüzlü kanlı muharebeler olmuş 
ve İzmirln işgali tarihindenberi müstevlL 
nin memleketimizdeki ileri hareket ve 
savletleri ilk defa kırılm,ştı. 

Türk ordusu, Sak.aryada son ceph:ıne
sini sarfetmişti ve bunların hemen ikma. 
li kabil degildi, çünkü ne gerideki kıt'a. 
larda veya Ankarada bilhas.5a top menni· 

Si kalmamıştı. Bunlar doğu vilayetleri • 
nıizden, ta E-rzurum ve Karstan kağnılar. 
la getiriİecek veya yabancı işgal altında 
ki istanbuldan kaçırılacaktı. İşte Sakar
yada düşmanın büyük bir hezimete uğra. 
ratılamam::ısının başlıca sebebi bu idi; 
yoksa 26 Ağustosa hacet kalmadan müs. 
tevli düşman ordusunun sağ cenah ve 
gerilerini sararak onu Sakaryada boğ -
tnak imkanı daha o vakit hasıı olmuştu. 

Düşman Sakaryadan sonra Eskişehir. 
Afyonkarahisar.Uşak demiryolunun şark 
ve cenublarındaki mevzilere dönebilmiş 
ve burada: yerleşmek imkanını bulmuş
tu.. Bundan sonra Türk ordusu için yapı. 

lacak şey onun karşısındaki mevzileri kL 
fi kuvvetlerle tuttuktan sonra geride bü
yük ihtiyatlar türetmek, orduyu yeni 

baştan tensile ve teşkil ederek silah ve 

cephanesini ve sair malzemesini müm • 
kün mertebe ikmal etmek ve bunlar o. 
lup bittikten sonra bir taarruz şekil ve 
imkanı bularak onu denize atmaktı. Ge
rek başkumandanlık vıt gerekse Garb 
cephesi kumandanlığı bu hususta hiç bir 
imkan ve fırsatı kaçırmadılar. 

Memleketin düşmandan temizlenmesi 
ile istiklal ve hürriyetine sahih olması 
için bundan başka çare yoktu. Yoksa 

sırf siyasetle ve diplomasi yollarile düŞ
manı memlekettien clişanya. büsbü'.tün 
atmıya inık!n yoktu. Gerçe büyük harbin 

iktizasınca yepyeni ve canlı bir istiklal 
ordusu vücude getirerek Sakarya sava. 
şını kazanabilen Anadolu Büyük Millet 
Meclisi hükumeti diplomasi sahalarında 
da büyük denecek kadgr muvaffakiyet
ler elde etmişti. Bunların en mühimmi 

Sovyet Rusya ile sıkı ve samimi bir dost. 
luk esası kurmak ve Fransa ile de anla. 
şarak bunun cenub v~ cenub doğu vilA-

yetlerimizi, İtalyanın da Antalyayı tah
liyesini temin etmek idi. Yalnız Loyd 
Corcun İngilteresi hal! İstanbul dııniz • 
Jerimizi tutuyor ve Anadoluyu şiddetli 

bir abluka ile boğmak istiyerek düşma. 

na yardım ediyordu. Filhakika memle. 
ketin dışından ehemmiyetli denilebile • 
cek hemen hiç bir şey alamıyorduk. Be
reket versin o hamiyetli ve fedakar zibit. 

lere ki İstan'buldan. Çanak.kaleden ve 
şuradan buradan bin türlii güçlük ve fe. 
dakarlıkları göze alarak Anadoluya, az 
çok silah ve cephane yetiştirebiliyorlar
dı. 

Sakaryadan ıtibarel\, yani 1921 son • 
baharından 1922 sonbaharına kadar, ge. 
çen bır sene zarfında Türk garb cephe • 
sinde böy.Ieoe hummalı bir hazırlanma 
faaliyet de\ııresi açılmıştı. Bu devrede 
'!'ürk istiklal ordusu aleddevam iyileşip 

kuvvetleniyor ve taarruz için hazırlanı. 
Yorkcn Sakaryadan sonra hedefini kay. 
betmiş ve ümidi zayıflamış olan düşnan 

• 
26 Ağustos 1922 
günü. Türk ve 
düşman kuvvet. 
Zerinin ne vari. 
yette bulun • 
duklannı göste-

rir kroki 

• 

.. Ine~'tı, (Husus!) - ~azaınız Dikif • Biç.ki Yurdu tarafın.dan ismetpaşa ilJC 
okulu binasında bir sergı açılmış, yurdun 18 mezunu bir yıl içinde hazırladık
!~~ eserleri teşhir etmi~lerdir. Resimde, yeni mezlı.nlarla sergiyi ziyaret edenler 
goriUmekted:lr. 

Sayfa 7 

CMÜZAH::J 

Acab~ hastahğı 
Yazan : ismet Hulusi 

!lfıcı var mı, bil
miyorum; seromu i· 
cacl edildi mi. haber 
almadım; ;rsi ınidır, 
zannederim; sari mi. 
dir, herhalde .• 

Acaba hastalığına 

tutulmuş insan ha. 
yatında az rahat e
der, çok üzüntü çe. 
ker ... Acabayla kal
kar, acabayla oturur, 
acabaya hakiın -de 
değildir. Acaba ona 
hükmeder. 

Sabahleyin kalkar, 
saata bakar .. saat yedide kalkacaktı, he. 
nüz altı buçuk. yarım sa.at daha uyuya. 

bile<:ektiır. 
- Acaba saate yanlıf bakmış olmıya. 

) ,. 

- Aca.ba kadına fazla mı dikkatli bak

tun? 
Düşünür, yok o kadar fazla dikkatli 

bakmamı.Ştır amma. amma gene bakmıt-
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MM.ı ve kumıuıdanlar 

Korgeneral SaHh Omurtak ve erkimharhi~ ~erken 

. ,,. 

500 motosddetin ıesid rami &ahasına 7ayahfa 

SON POSTA 

Kahraman ordu dun 
dört saat suren 

muhteşem bir geçid 
resmi yaptı 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
talim terbi~, se~ ve idaro, a~eI'ltk 
k~1iyetini bir kere daha meydana 
koyduktan sonra, bugün şaheser bir 
J'esmigeçidle bu yılki vazifesini tkınal 
etti. 

Azami titiz bir hesaobla söylüyorum: 
Büyük ve muhteşen resmi gıeçidi tam 
60,000 vatandai sey~tti. Bu alhnlf 
binin göğsünü iftihar hisler!le do1du • 
ran eşsiz Tfirtt askeri en az bir 7' btn.. 
tik kütte halinde gözümüzün önimden 
binlerce mısralı bir kahramanlık des. 
tanı gibi geçti. 

* Edime, dün akşam uyumadı ki, sa. 
bahleyin er'lden uyand! diyeyim. Fe.. 
nUz ufuk kıı:armıştı, otelin pencere • 
sincten caddeye baktım. Halk akm a • 
kın gidiyordu. 

Edime fki gündür o kadar kalaba • 
hktı ki, ve bu kalabalık o dereoe canlı 
ve heyecanlı idi ki, bir tabir kad et • 
meme müsaade ederseniz, Edirne as • 
kerl bir bayram yaptı diyeceğim. Ma. 
nevrası bl'ten ordunun bilt:iln zabita. 
nı Edtmeye inmiş, İstanbuldan, diğer 
vflAyetlerden, köylerden gelenlerle E.. 
dtrne, dolmuş, t'lışm~ı. Oıdde~rden 
otomobtlden, otobüsten, kaldı1rım1lar .. 
da kalabalıktan geçmenin imkAnı yok 
tu. Oteller koridorlarına, sofalarına 

.Yatak çarşafla~ bölmeler yapmışlar, 
araWara şezlonklar ~ıralamı~ardlı. 
Bir lrnırn halk kahvelerde, otomobilltt 
gelenler de arabaları içinde geceledi • 
~er. 

Dün akjam en erken yemek yiyen 
bah~yarlara sıra saat 22 de geldi. Cad 
de1erde ka&'}e halinde lokanta, e>tıel 

arıy~ara ras~niyordu. Faka~ ne 
kimse aç kaldı, ne de tek kişi açıkta .. 

Soka'klarm kalabalığı, günün gtsz~ 
rint yumup, ertesi s&bo.h yeni btr gün 
olarak uyanışına kadar eksilmedi, faz 
lalaştı. Sabahın saat 5 inde sokaklar 
insan akan birer nehir oldu. 

Belediye, ~hir dışına tş'Uyen oto • 
büslerl bile, seferden menederek ı'E&o 
migıeçid sahasına halkı taşıdığı halde, 
şehri boşaltmak saatlerce sürdü. 

Sokaklardan ana caddeye akan in • 
san kütleleri, gittikçe btiyüyerek, yu. 
varlanan muazzam bir çığ gibi Tay • 
yare meydanında takılıp kalıyor.. Ha. 
yır, yünlerce <Wğ11, binlerce otomobil, 
otobüs, motosıklet, bisiklet, her ~ 
araba ve yaya .. Gözünüıt1n önüne 50. 
60 bin kişntk btr halk yığınının bir 
noktaya do!ını Jlevleyişin~ ~tbintz . 
Bu geniş insan kütlesi ordunun etra • 
fını biraz sonra bir sevgfilinin kolu gl. 
bi saracak .. 
Bakıyorum, ·70 i çoktan geride bırak. 

mkV Uıtiyar nineler bi1e d~eklerlni 
kaka kaka, adeta k~yorılar. 

(Devamı 1 t inci sayfada) 

" Köydeki Dost ,, 
Roma.nımm burttn 10 mıc:u AY· 

~· bulacab:wır.. 

Ağustos 26 

. ,_ 
Tanklar geç erlerken 

·. 

Ajır toplu 

Stlvar ilerimiz 
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Bir balık avı Göz nasıl 
aldanır ! C Yıldız denize giriyor =.-.J 

Bay Ahmed çok \9ta bir balıkçı idi. 
Bntün bot vaktini sandalda balık avla. 
m.aıkla eeçirirdi. 

Bu sene ıene av mevtiml başlar baw
lamaz, Bay Ahın«t sandala atladığı gibi 
denizde ketfe çıktı. Yanına bir sürü, ba. 
lıklaro ziyafet çekip. onları bir tarafa 
toplamak için, yiyecek ,eyler almıştı. 

Epeyce maaraftan çıkmıftı amma, bırçok 
balığın oraya toplanacağını düşünerek 

keyiflenJ~rdu. 
İşini bittrdiıkten ıt0nra, ertesi sabah er

kendeıı gelip, oo.ledili balıkları tutmak 
bovesile evın. döndil. 

Bu sırada, Bay Ahmedden daha az 
meraklı olmıyan, Bay Mehmed sandalına 
atladığı gibi denb:ıe at;ılmııtı. Onun da ni
yeti, baht.lan yemleyip ertesi sabah tut. 
maktı. Bay Mehmed oldukça masraflı 

bir ziyafet Qektikteıı IOnI'a evine döndü. 
Ertesi sabah ıafakla beraber sandalla.. 

nna atlıyan iki balık meraklısı ayni nok. 
tada karyılapverd.1ler. Evveli ikisi de 
pşaladllar. Bay Mehmed: 

- Siz bqka tarafa fidip avlanın, bu. 
rada avlanmak yalnıs benim hakkımdır, 
dedi. 

- Ne münasebet.! Burasını satın mı 

aldınız. Hem dün akfam ben balıklan 
avlamak için bir lli:irl1 masraf edip onla
ra bir gQzel ziyafet çektim. Siz başka ta
rafa gidin de avlanm. 

Bay Ahmedle. Bay Mehmed böyle mü. 
n&k8f8ya devam ettn... Nihayet ellerin. 
deki kamıılan bhbirlerinin kafasında 

kırınca b<bbOtnn C()ftular. 

tkist de lc6reklft'e Nnhp birbirlerinin 
aandalma bQou.m ettiler. HızJa ilerliyen 
sandalları, 9'ki uman korsan gemileri 
gibi çarplfınca Jki avcı kendilerini suda 
buldular. 

Bu arada balıklar hem yiyeceklerini 
yiyorlar, hem M bu. iki akıllıya bakıp 

hayret ediyOTlardı. 
Bay Ahmedle, Bay Mehmed suya dUt

tükten sonra da akıllenmamış, büsbütün 

öfkelenmişle.rdi. Birbirlerine fırsat bul
dukça tekme yuınr.uk savurup duruyor

lardı. 
Sahilde devriye gezen pohs sabahın bu 

saatind~ deniz ortasında dövüşe kalkan 
iki kavgacıyı görünce yanında duran kö. 
peğine: 

- Haydi yakala şunları getir! dedi. 
Bu emir ~zerine hemen suya atlıyan 

köpek iki kavgacının paçalarına yapıştı. 
Zorla ikisini de sahile getirdi. Polis ya. 
kalarma yapıştığı gibi ikisini de cürmü 
meşhud mahkemesine götürdü. Hemen 
muhakeme edilip cezaları verildi. 

Asıl işin fenası ikisi kavga ederken 
bir üçüncü balıkçı, Bay Ali elinde oltası 
ayni yere gelmiş, bu kadar çok balığı b!r 
arada görünce hayret etmişti. He.men 
oltasını haz•rladı. Suya attı:, atmasıvla 
çekmesi bir oldu. Balıklardan biri tutul. 
muştu bile. 

Bay Ali etrafında kopan gürültüye hiç 
aldırmadan mütemadiyen balıkları ya. 
kalıyordu. 

Bay Ali elinrle balık torbaları evi!le 
giderken o sırada mahkemeden çıkan iki 
kavgacı ile karşılaştı. 

İşte Bay Ahmedle Bay Mehmedin a. 
kılları başlarına o zaman geldi; gülüm. 
seyerek: 

- Amma budalalık ettik ha! Dövüş 
edeceğimize balıkları tutsaydık ya. Bu 
kadar balık hangimize yetişmezdi? Tuuu 
yazık oldu! 

** 
C Yeni Bilmecemiz ::J 

Bu adamlar ne it 
görüyorlar, ellertn
ki aletler nelerdir? 

Ressam. resmi ya. 
run bırakmamı§ oL 
1aydı, ellerinde alet. 
leri de olacak, siz dı 
onlann ne if gltr. 
düklerini anlıyacak

ıtınız. Ressamın ek.illi' 
blrakiığı ,eyi tamam· 
laınak 6'iı:e düşüyor. 

Adıa.n?lann duruşla. 

rına, ellennin vui. 
yetine dikkat edin. 
ellerind~ n.uıl alet. 
ler bulunaoa~ını an. 
larsınıı:. Onları 7a-

-

Haotlardan birini ötekinden uzur gö. 

rUrsiinÜZc. ölçünü74, yanıldığınızı anlı. 

yaca.ksınız. Her iki ik:uhn- da birbırine 

müsavidirler. Hatların başlarına konu .. 

Lan içeri ve dışarı doğru çizikler sizin 

gözlerinizi aldatmışlardır. 

Hatlardan biri en büyük, ortadaki on

dan küçük, diğeri daha küçilk görünü

yor. Fakat her üç -hat ta birbirlerine mü. 

savidirler. Hatların ·başlanndaki çizgile. 
rin açıklığı onları göze küçük ve büyük 

gösteriyor. 

Kalın beyaz hatlar eğri büğrü görü.. 
nü.yorlar değil mi, halbuki birbirlerine 

tamam.ile müvazidirler. İnce beyaz hat.. 

lann çiziliş tekilleri onların müvazi ol
du.k.ları ;}ıalde müvazi görünmemelerine 
sebeb oluyor. 

pın ve resmi gazeteden mip bize gon • leri vereceğiz. Bilmeceye cevab verme 
derin. Doğru yapanlardan bir kişiye bir müddeti on beş gü:ndür. Bilmece ceva
kol saati, diğer yüz kifiye Son Postanın hını bize gönderdiğiniz zarfın üzeri~e 
küçük okuyucularına vermek için yap. cBilmece> kelimesini ve bilmecenin gaze
t.ırmış old'lltu gü.zel n kıymetli hediye. tede çıktığı tarihi muhakkak ~razmalısınız. 

Bu şapkanın boyu kaidesınden uzun 
görünür değil mi? Halbuki kaide ile boy 
birbrrlerine müsavidirler. 

Yıldız bu.gün evden 

kaçmış, den.iz kenarına 

gitmijti. 

Soyunur soyunmaz ma. 
yosunu giymiçti. Fakat 

biran diiJündü, yemek yi. 

yeli henüz bir saat bile 

OlmamıftL 

.... 

- Oh ne iyi, demişti, 

deniz de buıün çok güzel, 

girerim. 

Tok !kamına denize gir. 

menin iyi olmadığını bi

lirdi. Biraz beklemesi. la
mndı. Biı' aiacın altına 

oturdu.. 

. , ... 
~ 

"' 
.... 

AleIAcel~ soyurunuetu. 

Mayosu yanında idi. 

Biraz sonra uykusu ge\ 

ınişti. Ağacın altında u. 
zandı. Uzanır uzanmaz d• 
UyumuftU. 

""" 
'1 ~ 

,,, __ .. ~ ,_ ..... _ , • ....... _, , . 
~ -

Uyandığı zaman ne kadar müddet 

uyuduğunun !arkında değildL HerhaL 

de epey uyumuştu. Artlık denıze ai.r.. 
meliydi. 

Denize atladı. J'akat atlar atlamaz 

l'Uya diifeceği yerde kwnlann, çakılla
nn üzerine yuvarlanmıştı. 

Deniz kenarma doğru bacaklarınıB. 

bütün hızile kôflll8Ya başladı. KendmJ 

hooıen denize atacakt.ı. 

ÇOnkO o uyuduiu esnada sular çe.o 
kil.mif. ooun deni& gördüğü yerde kum. 

lar, 9'411lar meydana çıkmıştı. 

Bay Tetin ipe tır • 
manma rekonmu kır
mal& azmetmı.IU. İpl 
w eme J91tal&dı: 

Tecrübe etti, sanki 
yüz kiloluk bir yük o
nu atalı çekiyor gibi 
gellyor, tırmanamıyor -
du. 

Bir kere daha tecrübe etti. 
Yine nıun.ffalr. olamadı, yere 
düftü. Bir sea dUJdu; ..,.ırdl. 
Aoe.j;>& au aea nereden p11yor
dut 

- Aman bxıdadl 
Diyerek ipi yakalAdı. nr -
mandı,~ 

:tpan \& tepeaiDo kadar çıkmıt -

tı. zınftmt 

Ba)' Tekinin ipe tırmanma rekorunu kırdığını 
UA.n ederlerken BaJ Tekin blr tt\rlli o.oa~ı inemi -
10rdu. Qbkü o fırla.7arıı.t kof&.n blr küçük kilpek
wı korkmal, canını luırt&rınM için ipe t.ırman -

- Yallahl 
Dedl. 

- BN.vo bet.Y Tekin dJııe bar 

-~ Dııfiı. 
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Edebi tefrika.mu: 57 
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KOI EKİ D ... ~ 
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J-Te seyahat, ne etrafımın birbirinin j metten daha kuvvetli hislerle görün -
eşi ~ğlenceleri ve ne de muhitimin in- düğünü itiraf ederim. Eseri günü gü • 
san an beni meşgul etmekten kalmış - nüne takib ederken çok heyecan duy. 
~a dı. En sevdiğim kitablar bile bana dum. Ve kabahatimi belli etmemek i . 
ııiç'nıin o katı düğümünü unutturamı • çin çok çalıştım. Son parçalarında e -
yordu. Avare, iğreti, bir saksıya diki - ~ ~ibinin kendini tahlil ederken 
lip suyu unutulmuş bir çiçek gibi için yazdığı birkaç satır beni ömrümün bek 
için kuruduğurnu hissediyordum. lediği arzı rnevuda çıkardı.... Hiç bir 

Nihayet bir gün kendimi babamın şeye inanrnıyan insan aşka inanmak 
yanında. çiftlikte buldum. Bu tesadüf için nefsini tahlil ederken büyük ese -
nasıl oldu. Bunu anlatarnıyacağırn. Bu rine benim küçük adımı katmıştı. Bu 
tesadüfte neler duydum. İzah edemi • bir satır haftalarca devam eden he • 
yeceğim. Buna gururum isyan eder. yecanırnı ikmal etti. Ve yıllardanberi 

Bu hislerim belki ömrümce yetim ka - içimde katılıp kalan o esrarlı düğümü 
lacak. Yalnız itiraf edebilecek bir nok- çözdü. Şimdi artık Rabbın Cennetten 
ta var. Artık şehre dönmek istemiyo • Aden bahçelerine atılmış Havvanm to
rum... runu olduğuma nadim ~ğilim. Çünkü 

... Bir hayat, bir insan tarihi gibi o- bu bahçelerde ben de onun gibi yalnız 
kuduğum bu satırları kendi hislerime değilim.> 
katmağa nasıl cesaret ettim. Bir fikir 
ve hayat tahlili olan bu esere kendimi Geniş müsvedde kAğıdlarıma (Vil • 
ne cüretle karıştırdım. Bunu itiraf ede- dan) m ilave ettiği bu sayfalar bütiin 
ceğim şu küçük kabahatirnle izah ede- tahlil kudretimi tüketti. Artık hürri -
cegım. yet aramak için şehirlerden kaçan ben 

Bana sakin bir fikir dilnyası olan şu ruh ve gönül esaretinin hürriyetten 
kütübhaneye bu eser sahibinin milsaa. çok leziz olduğunu itiraf eden bir mut
desile girdiğim zamanlar gözlerim ki- lak itaatin pençesinde olduğumu an -
tab raflarındaki cf-Idlerle meşgul ota • lıyorum. Hürriyet ve sükunetin insan 
cak yerde tabii bir kadın tecessüsü n: iç!n ya}n~z ~a~ali bir 1.evk old~ğırn.u 
bu müsveddelere bağlandı. Bunları gi.ı bılmek bır fıkır davasını kaybedıp bır 
uü gününe takib ettim. Bu kabahatti. ı:önül dünyası kazanmaya sebeb oldu. 
Cür'etti. Belki de saygısızlıktı. Fakat Hiç bir şeye inanmıyan ben aşkı inkar 
ben bu eserin bir parçasında geçen edecek tecrübede ma~lCıb olduğumu 
a:Ah<lı atikin Ademle Havvaya aid sa. hissetmiyor de~ldim. Fakat bana bu 
tırları beni teselli etti. Havva. eşini ruh V<' uzvivet sempatisi hisı:;ettiren 
Cennetten çıkarıp" Serendib bahçeleri- malTh'.ikun cinsi tecessüs mürakabesini 
ne salıveren kabahati işlemekle cinsi- vapmaktan aciz ka1dı~m irademin de 
mizin ilk günahını işlemişti. Hilkatin güvensiz bir kofluk olduğunu anlatmış 
bir cilvesi, insan tarihinin fantezik bir oldu. İınsanlık tarihini bildiğim ;ç\n 
efsanesi idi. Fakat fikirlere yer fikri telkinlere inanmıyan ben ruhun 
etmiş ve tecessüsü kadına tabii bir hak sempatisine inanmakla korkunç bir 
gibi yakıştırmış bir efsane idi. Havva. hoşluğun vehimlerinden kurtulduğumu 
nın bu günahından düşen küçük hisse hissediyorum. Şununla teselli buhıvo
bana bu cesareti vermi~ oldu. Bunun- rum ki aşka inanmak vehim ve telkine 
la beraber günahımın bu eser sahibini aldanmaktan çok zevklidir ve aşk ru • 
Aden bahçelerinden çıkarmıyacak ka _ hu'll, uzviyetin inanmak ihtiyacını dol. 
dar masum olduğunu zannederim. Çün duran en temiz bir yalandır. 
kil itiraf edilmiş kabahatler affedile • Onun altın bası yann yine bu savfa. 
cek kadar masumdurlar. lar üzerine eğildiği zaman kur<;uni ~öz 

Ya bu ince tahlil eserine bu satır - leri su birkaç s~tın okuyacak: 
• A • cRab, Ademe eş ol~n dive Havvayı 

lnrı ne cesaretle ılave cttım. varattı. Ve onlan Aden bahcelerine 
Bana hayatı bu kadar aydınlık, in - ~alıverdi. Beser bu bir cift mahlukun 

sanları bu kadar çıplak gösteren bu e- zürriyetinden türedi.• Ahdı atik. 
seri ne derin bir zevkle takib ettiğimi · B"ttt 
anlatmaya ifade kudretim kafi değil. 1 

Burhan Cahid Çok faydalı bir fikir arkadaşı olarak 
tanıdığım insanın bu eserile bana hür. Emirgan 22 Ağustos 939 

1 Deniz Levazım Sahnalma Komisvonu lıan1arı 1 
l\f. M. V. Deniz Merkez Satınalma ruş mukabiPiın.de h'ergıü'll lkamisynndan a-

Komisyonundan }ınaJ};illr. 

1 - Tahmin edileın bedeli c25250> lira 3 - Münakasaya ~ isteyenlerin 
o]a iki a~ 'füır<bü ve bir ade:l de Dizel l 2490 ~yılı kanunun emrettiği ve komis-

n .. _ k a'lı a:rtma _ abm yoncu O'.ımıadıkl.arı hakkındaki vemiılc ve 
Ceınereytorun <l'.P z mwı sı 1893.75 liroilık il~ ~emnnatlarını h:aıvi ka-
13/Eylfı1/939 tarih~ne rnstfı~ Çarşam- pal\ ~ mırflarını ~ günde müna-
ba giinü saat 15 de An.karada Velkfilet bi- kasa saatinden bir saat eıvwl makbuz 
mısmda müteşellQkiJ. kxmı:isyoo;uımwzrl'a ic- mu!kebilinde komisyQna vcmıe1eiıi. Po:Y-
nı edilecedd!ır. tada olacıak gecikmeler kebul edi'lmm. 

2 - Femıi ve idari şa:rıtınaınderi 126 ku· •3345• c5626. 

SON POSTA 

Mizah : Acaba hastahğı 
(Baştarah 7 nci sayfada) 

- (}önılekleri tekrar koyarken acaba 
tlan bozulmuş mudur? 
Valizi bir kere daha boşaltır, ütüleri 

bozulmamıv. tekrar doldurur. 
- Acaba bir şey unuttum mu? 
Karısı hazırdır: 

- Haydi ne bekliyoruz, treni kaçıra
cağız! 

Acaba hastası böyle aceleye alışık de. 
ğildir .. aklında yüz bin acaba, e!inöc va.. 
lizler karısının peşisıra yürür. 

-Acaba neler unuttum? 
Otomobile binerler, otomobilden iner. 

ler. Trene binecekler: 
- Acaba valizler tamam mı! 
Valizleri sayar: 
- Tamanı galiba .• 
Karısına sorar: 
- Biz kaç vali7.le çıkmıştık? 
- İşte valizler ya! 
- Acaba başka bir şey de var mıydı? 
- Başka ne olacak • 
Trene binerler. Valizleri portbağaja 

yerleştirirler. Karısı pencereden dışarıyı 
seyreder. O valizleri sayar: 

- İki karşıda bir de burada. üç, ta. 
marn! 

. . . Tamam amma acaba yanlış valiz 
almış olmıyayım. 

. Yanlış valiz almış olm~, ihtimali zih
nini yorar: 

- Bizimkinin de biri kırmızı amma, 
istasyonda bilet ıilırken kırmızı valizli 
bir adam daha vardı. Bileti aldıktan son
ra, yanlışlıkla onun valizini kapmış ol. 
mıyayım! 

Valizi portmantodan indirir bakar: 
- Acaba o mu? 
Karısına döner: 
- Kancığun şu valizin anahtarını ver. 

sene! 
- N'e yapacaksın? 
- Lazım! 

Anahtarı alır, valizi açar, eşyayı ka • 
nştmr, Kendi eşyasıdır. 

Tekrıı.r valizi kapar. Yerine koyar, o:. 
tur ur: 

- Valizi karı~tırırken acaba içinden 
bir şey düştü mü? 

. . . D'Jşenler kana pelerin altlarına 

kaçmış olmasın. 

Yerinden kalkar. kanapelerin altları

na bakar •• ilerdekı ka'1apenın altında 

kırmızı bir şey yardır: 
- İ§te oraya kaçmış! 
Oturanlar da var. Ne yapacak. otu

ranlar var diye oraya kaçmıi olan eşya 
bırakılmaz ya! 

Yürür: 
- Affedersiniz! 
Yüzüne bakarlar: 
- Kanapenin altına bir şey düşmüş, 

bir saniye müsaade ederseniz. 
Yüzü koyun yere yatar, elini uzatır, 

toz toprak içindeki şeyi ~ıkarır .. baka.r .. 
bu boş bir sigara kutusudur: 

- Affedersiniz, yanlış görmüşüm! 
Tekrar yerine oturur. Gene acabalar 

kafasında resmi geçiddedirler. 

* Yerleştikleri sayfiye evinde karısı on 
beş gün rahatına bakar, o on beş gün 
binlerce, yüz bınlerce acaba ile kendini 
harab eder. 

* Acaba hastasına dünyada rahat yok.. 
tur. Nereye gitse, ne yapsa, OTlU acabalar 
kovalar.. Cenabıhak böylelerine hemen 

Ağustos 26 

İstanbul Elektrik, Tramvay, 
Ttlnel işletmeleri Umum 

Mtldürlüğü 

,f L AN 
Eski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 26/ Ağustos/1939 

tarihinden itibaren mer'iyetten kalkmıştır. 

Eski paso hamillerinin, Belediye Meclisince tesbit edilen yeni listeye 
dahil olup olmadıklarını anlamak ve eski pasolarını geri vermek üzere 
idareye müracaatları rica ve eski pasolar kullanıldığı takdirde biletçile. 
rimiz tarafından istirdad edileceği ilfin olunur. (6667) 

UMUM MVDtlRLtJK 

Yüksek Tevettür Şebekesi 
Yaptırılacak 

ı~ kilip Belediyesinden: 
İskilip elektrik tesisatının makine kısrru alçak ve yüksek tevettür şebekesi. 

nin 45115 lira 54 kuruş bedeli keşifli kısmı 11 Ağustos 939 tarihinden itibaren 
45 gün müddetle kapslı zarf usulile eksiltmeye konmllitur. 

Elektrik tesisatına. aid proje ve eksiltme, fenni ve mukavele şartnameleri 

hü!Asası, keşif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesinden ihale günü 
olan 25 EylQ.l 939 Pazartesi gününe kadar alınır. İstekli olanlara posta ile adre
sine gönderilir. Mezkı1r işin muvakkat teminat akçesi olan 3383 lira 66 kuruş.. 
tur. Talihlerin ihaleye iştirak edebilmeleri için Yüksek N'afıa VekAletinden 
tasdikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer veya birkaç işi muvaffakiyetle başar. 
dığına dair bonservisieri ve 939 yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika 
ibraz eylemesi. 

Teklif mektublarının kanunun tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı ola. 
rak 25 Eyhil 939 Plzartesf günü saat 13 e kadar Belediye Encümenine posta ıle 
veya elden verilmesi. 

lhale 25 Eylfıl 939 Pa?artesi günü İskilip Belediye binasında ve Belediye En. 
cümeninde saat 14 te yapılacaktır. 

Talihlerin usulü dairesınde ve 2490 sayılı kanunun tarifatına göre ihaleye ış-
tirakleri ilan olunur. (6184) 

\
,_ BU AKŞAM: Bayan SAF i YE-) 
.._ _ _.... Sua d iye Plajında ~----

Elektrik Tesisatı 
İskilip Belediyesinden : 

İskilip kasabasının Nafıa Vekaletince tasdikli Hidro elektrik tesisatının· bend, 
direk, su kulesi. cebri boru, kanal. santral ve transfonnatör binalarının 

(37760) lira 80 kuru~ bedelı keşifli kısmı 11 Ağustos 939 tarihinden itibaren 45 
gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tesisata aid proje ve eksiltme fenni mukavele, şartnameler hülasası ile ke. 
şif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesinden ihale günü olan 25 
EylOI 939 Pazartesi gününe kadar alınır. 

İstekli olanlara pos:a ile adresine gönderilir. 
Mezkur işin muvakkat teminat akçesi olan cyüzde yedi buçuk> kuruştan 

(2832) lira 6 kuruştur. 

Talihlerin ihaleye iştirak edebilmesi için yüksek N'afıa Vekaletinden tasdikli 
ehliyet vesikası ve bu işe benzer bir veya bir kaç iş başardığına a!d bonservisi 
ile ve 939 yılına aıd Ticaret Odasından alınmış vesika ibraz eylemesi. 

Teklif mektublarını kanuni tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı olarak 
25 Eylfıl 939 Pazartesi günü saat on üçe kadar İskilip Beledıye Encümenine pos. 
ta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 Eyltll 939 Pazartesi günü İskilip Belediye binasında ve Belediye En
cümeninde saat 14 te yapılacaktır. Talihlerin usulü dairesinde 2490 sayılı kanu. 
nun tarifatına göre ihaleye iştirak etmelerj ilan olunur. (6183) 

Devlet demiryo lları ve liman ları işletme:; i Umu:n idıraıi il 1 l!ı; ı 

Tasfiye edilmiş fakat iflenmemi~ ldlçe halinde bakır nakliyatı için D. D./H2 
numaralı yeni bir tenzilli tarife yapılmıştır. Bu tarife 15/9/939 tarihinden itiba
ren tatbik edilecektir. Faıla tafsilat için istasyonalra müracaat edOmesı. (6698) 

...., 
• •••••••••••••••••••••• ••••••••'" acil şifalar ihsan eyliye! 

T k"I A G"d k t~met Hulusi 

D. D./55 numaralı pancar tarifesinin cpancar vagonlarmm tatili edevat üc. 
retleri> hakkındaki 11 inci zeyli 1/10193 9 tarihinden itibaren lağve<lllmiştit. Bu 
tarihten sonra mevritte tahlıy eed:ıecek pancar vagonları wnuıni ahkama tnbi Köstence ari ı e vrupaya ı ece -···-·---········--········--·········m··········-

YOLCULARA SEYAHAT KOLAYLIKLARI 
Yolculara mümkün olan azam! kolaylıkları göstermek ve bugüne kadar 

Köstence limanında yapıhrıakta olan PASAPAORT KONTROLUNDAı~ ve 
GÜMRÜK MUAYENESİNDEN kaybedilen zamanı telafi mabadi!e SERViS 
MARİTİM ROMEN UMUM! ACENTALIGI; PASAPORT KON'l'ROLUNUN 
istanbuldan Köstenceye olan seyahat esnasında 

TRANSILVANIA ve BESARABIA 
vapurlarında yapıimast hakkmda tedbirler ittihaz eylemı~tir. Vapurlar~n 
Köstence limanına muvıı&tlat ettiği saat 9,5 ta hemen tren aktarması eciJir 
ve gümrük muııyene~i tren dahilinde yapılır. Yolcular hu suretle Bt:kreşten 
bütün Avrupa için hareket eden Ekspres trenlerile hemen irtiba~ı temin 
ederler. Bu seri aktarma sayesinde İstanbul - Berlin seyahati BlR GECE 
VAPUR ve BİR GECE TREN olmak üzere 47 saate ;ndirıımı~ oluyor. 

Cağaloğlu Erkek Orta Okulu Satın Alma 
Komisyonundan : 

28/8/939 Cuma günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu Istndal caddesinde 349 
numaralı blnaria liseler muhasebeciUğindc toplanan okul komisyonunda 483 lira 
67 kuruşluk keş f bedeliı okulumuz tamiratı açık cksiltmyee konmuştur. Bu işe 

aid şartname ve naf.ia şeraiti okulda görülür. İlk teminat 3i lira olup eksiltmeye 
iştırnk edeceklerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dai:: eksı!tme 
rüminden 8 gün evvel İstanbul vilAyetinden alınını§ ehliyet ve 1939 yılı Ticaret 
()dası vesikalarıle belli gün ve saatte teminat makbuzile komisyona gelmeleri. 

c6236. 

EG E T i YA TR OSU 
Nurettin Gençdur 

ve arkndaşları 
Bu al.tam Kocamuataf•p•ı• 

Çınardibi aina111uında 

ÇILDIRAN ADAM 
Mıçe Pen90f varycte9i 

Rati d Rıza - ErtuGr ul Sadi Tek 

• 

Ttpcb~ı bahçeaicde 

Bu gec• 

BEŞTE GELEN 
Vodvil S perde 

Salı ŞENYOLDA 

tutulacaktır. c4088ı. c6697. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden 
1 - İdare Uıtiyacı için 360 ton gazovil kapalı zarfla eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 - Muhammen bedel (4680()) muvakkat teminat (3510) lira olup eksiltmesi 

29/Eylfü/939 Cuma günü saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük bi
nasındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkr.t teminat makbuz veya banka temıııat mektubile ka
nuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur 
komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. LevaZım İstanbulda P. T. T. Levazım ay
niyat şubesi müdürlüklerinden 234 kuruş mukabilinde verilecektir. 

(3763) (6251) 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
ı - llk, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek fstfyenler bir an evvel müracaat etmelJdlrlsr. 
3 - EE,kl talebe Eyl01Un onuncu gUnUne kadar gerek mektubla, gerek mektebe başvurarak kaydını yenileme· 

lidir. Eski talebenin EylOlUn onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmlyecektir. 
! - Butnnleme ve engel sınavları Eyhllnn birinde başlıyacaktır. 
5 - tstlyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Şehzadeb8fl Polu karakolu arkası. Telefon : 22534 



26 Ağustos 

Askeri hazırlıklar 
'(Bqta.rafı 1 inci ıayf ada) 

eon zamanlarda ittihaz edilmiş olan 
tedbirleri protesto etmişt1r. 

Varşovada 

Varşova 25 (A.A.) - Polonyada ha. 
sıl olan umumi kanaat harb vukuun • 
da Ailmanyanm mafJlfıb olacağı mer
kezindedir. 

Dün akşam şehirde fevkalade bir 

eserlerin.in muhafazası için .ihtiyati 
tedbirler alınmıştır. 

indtizler büyük kafüt\ler halinde 
memleketi terketmektedirler. 

Londrada 
Londra 25 (A.A.) - Başvekil Çem

berlayn, Krala vaziyeti arzetmek üze .. 
re saat 17,30 da Buckinghama gitmiş
tir . 

SON P~A 
r············································· .. ····--··"' 

Milll Şef ) 
dün kabineye 1 

riyaset etti 
(Bqtarcıfı 1 in.el ıaııfa&U 

Sayfa 11 

saat suren Kahraman ordu dün dört 
muhteşem bir geçid resmi vaptı 

CBasfarafı 8 inci sayfada) \ L.K.Y.C.T.B. sade tümenlerini hın.. 
Mehmedcik, millet sana ne kadar 1 dirilmiş A. M. T. alayı takib ediyor. 

vurgun-. Koca kamyonlar içinde binlerce as .. * . ker. İstihkam, muhabere, topçu bir .. 
Resmigeçid sahasında kalabalık_ bır likleri alkışlar arasında geçiyorlar. 

dleniz sanki; dalga dalga.. B~t'ı~unı~ Zırhlı tuğay ve motörılü topçu tu .. 
zaman insan kafasından topragı gormu gayları bilhassa alakayı çekiyor.. He. 
yorsunrz. le 500 ü mütecaviz motosıkletin ge • 
Sağ tarafa davetliler için çok zarif niş resmigeçid sahası üzerine yayıllfl, 

bir tribün yapılmış.. ~ra~a as~eri_n ha1kı fev,kal.ade heyecnniandınyar. 
geçmesi içm 100 metrelik çımenlı hır Tamamen motörize bir hale gelen Tüm 
saha var. Sahanın diğer tarafında, tel- ordusu kahramanlığını bu suretle tak. 

faaliyet göze çarpmakta idi. İhtiyat ef
radı mütemadiyen istasyonlara ve kış 
lalam doğru gitmekte idi. Halk silah 
altına alınanları selamlamakta ve on. 
fara teşçi edici sözler söylemekte idi. 
Polonyalıların yüzlerinde yalnız mem 
leket topraklarından bir karış bile yer 
vermemek değil, ayni zamanda devam 
ccl€n csinir harbi• nden yı1mamak az. 
mi de okunmaktadır. 

Londra 2 5 ( A.A.) - Başvekil Çem 
berlayn'in saat 16,25 te Buckingham
dan hareketinden sonra Kral husust 
meclisini toplamıştır. 

Londra 25 (Hususi) - İngiltere ile Po. 
lonya arasındaki mütekabil yardım an -
}aşması. bugün Lord Ha1if aks ile Polnn- • 
ya sefiri tarafından resmen imzalanmış
tır. 

Müteakiben Başvekil Refik Say • 
dam ve vekiiler Dolmabahçe sara . 
yında Mil:li Şefin nezdlerinde bir top. 
lantı yapmışlardır. Toplantı geç vak. 
te kadar devam etmiştir. Milli ŞeJ 
bu toplantıyı müteakib Dol.mabahçe 
sarayından ayrılarak Florya denıv 
köşküne avdet buyurmuşlardı. 

Cünihurreisi İsmet İnönü, Başve .. 
kil ve Vekillerin bu akşam Ankaraya 
hareket etmeleri muhtemeldiT. 

le ayrılan geniş kısım halka tahsis e- viye etmiş oluyor. Tayyare dfıfi batar 
dilmiş.. yaları, zırhlı otomobiller, tanklar, tank 
Yarı İstanbul da ~uraya mı gelmiş?. Jar tarafından çekilen ağır motörlil 

Otomobillerin çoğu Istanbulun ... Kam toplar uzun uzun alkışlanıyor.. Süva. 
yon, otobüs tutup, resmigeçidi seyre riler dörtnala geçerken halkın heye • 
koşmuş tanıdık çehreler görüyorum- canı son haddi bulmuştu. Orta Asya • 

Fransada 
Berlinda 

Bdlin 25 (A.A.) AJmanyada 

Yalnız yerler değil. Otomobil, kam- dan kalkarak yalınkı-lıç Avrupa kapı.. 

Faris 25 (Hususi) - Fransada, harb oturan veya seyahat halinde bulunan : 
sanayıiine mahsus bütün hususi fab - ecnebilerden memleketfierine avdet 
rikalar, madenler ve antrepolar hüku. ec:l••ı:ı!lcrin miktan artmıştır. Garbe 
met kontrolü altına alınmıştır. d'oğru hareket eden trenler, ağzına ka 

Hariciye Vekili Ruı, Fransız, 
Yugoslav ve Yunan 

aefirlerile göri:ştii 
Hariciye Vekilimiz Şükrü Saroc 

oğlu, dün öğleden sonra Perapalasta 
tekrar Yunan ve Yugoslav sefirlerinı 
kabul etmiştir. 

• yon, araba Üzerleri de ha~kla dolu .. ]arına gelen, Türk akıncılarının çoculf 
Koca mevdan doldu, taştı, Halfı da ları .. 
muhtelif ·k'1llaroan gelen insan selleri Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şen • 
Tavvare meydanında bir delta yapı - dik, 
yo;.~ .. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yen 

Resmigeçidin azami derecede mu - dili. 
Ayrıca, bütün bu müesseselerde, li. dar doludur. 

manlarda ve doklaroa çalışan memur Londraya gidecek tayyarekrdeki 
ve amelenin de mezuniyetleri iptal e- mevkiler. Pazara kadar daha evvel • 
dilmiştir. den tutulmuştur. 

Bu sene diploma alacak olan askeri İngilter konesoloshansinde" vize is -
mekteb talebeleri, daha şimdiden mü- tiyen ecnebilerin miktarı pek çok • 
}azim· rütbesini takmış ve muhtelif yer tur. 
]ere tayin edilmişlerdir. Romada Bugün 200 otobiis ve kamyon dolu-
su asker, muhtelif istikametlere sev· Roma, 25 (A.A.) - 1903 ve 1913 
kedilınişlerdir. sınıflarının 3 Eylfılde si1!h altına da • 

Hükumet Pariste bulunmaları ken- vet edilecekleri bildirilmektedir. Bu 
dileri için hayati bir mecburiyet ol - yeni davet ile 6 sınıf silfıh altına alın
.mıyanlan şehri terketmeğe davet et • mış olacaktır. 
miştir. Diğer cihetten deniz ve kara kadro-

Paris .bulvarlarının ve sokaklarının ]arının hemen k~milen tamam oldu • 
Mmba direkileri.ne koyu mavi ı~kte ğu ve 35 faşist milis taburunun siHih 
elektrik lambalan konmuştur. ·4ltında olduğu hatir(atılmaktadır. 

Louvre ve diğer müzelerdeki san'at 

Sulh çalışma • 
ıçın 

• 

(Ba§tarafl 1 inci sayfada) 1 nizle Polonya arasındaki ihtilafları tek -
Henderson. Londrada kısa bir müddet lif ettiğim metodlardan biriJe hallede • 

kaldıktan sonra, tekrar tayyare ile Ber - ceğinizi ümid ediyorum. Mezkur musli -
line dönecektir. hane metodlanrndan birine müracaat et

Hitlerin, İngiliz ve Fransız sefirlerile mek surctile Alman ve Leh hükumetleri 
mülakatı 30 ar dakika sürmüştür. aralarındaki ihtilafı halletmek istedikle-

Havas ajansına göre öyle zannedıliyor ri takdirde Amerika hükfunetinin, 14 
ki. Hitler, Polonyadaki Almanları him'l.. Nisan tarihli mesajımda bildirdiğim şe -
ye için harekete karar verdiğini, tahrika- kilde dünya sulbünü tehlikeye koyan me 
tın a.rtık her türlü hadleri aşdığmı ve en selelerin halline- yardım etrneğe her za. 
küçü'k hiidisenin bardağı taşırabileceğini man hazır bulunacağımı tekrar eylerim-> 
muhatablarına beyan etmiştir. 3 - Fransızların Havas ajansı Roma • 

Gene öyle anlaşılıyor ki, bu tehditlerin dan şunları bildiriyor: 
Roma mahfelleTinde vaziyetin gerı!i'rı. 

yanında, Polonya meselesini Alınan me. 
talibatı mucibince haUetıııek için bir ne. 
vi ikonferans top13nması hususunda Al -
manlar tarafından gayret gösterilmek • 
tcdir. 

2 - Diğer taraf tan dün İtalya kralına 
bir mesaj yollamış olan Amerika cüm -
huITeisi Ruzvelt, bugün de Hitlere ve 
Leh cümhurreisi Moscicki'ye. su1hü mu. 
hafaza etmeleri !çin heyecanlı birer me. 
sajla müracaatta •bulunmuştur. 

Amerika cümhurreisi, muha.rib veya 

liğini muhafaza ettiği söylenmektedir. 
İtalyada ve b;lhassa Romada tam sil • 

künet hüküm sürme'kte olmasına rağ -
men harb ihtimaline karşı bütün tedbir
lerin alındığına şüphe yoktur. Bu husus. 
ta sarih malumat elde edilem(!miştir. 

cDanzig meselesi için Avrupada ihtitaf 
çıkmasının saçma bir hareket. olduğu tek 
rar edilmektedir. Londra ve Pariste ol • 
duğu kadar Varşovada da aklı selim ve 
ihtiyatkarlığın galebe çalacağı ve neti • 
cede bir sureti tesviye bulunacağı ümid 
edilmektedir. 

Pııriste çıkan Matin gazetesi de şunlan 
yazıyor: 

bitaraf bütün milletler için yeis ve ıztı.. 
rab doğuracak olan umumi bir harbi in • 
taç edebilecek her türlü harekete Ame -
ri'ka halkının muarız ·bulunduğu keyfi -
yetine Hitlerin nazarı dikkatini celbet -
miştir. 

Mussolininin RuT.Veltin mesajının A • 
merika sefiri tarafından krala tevdiini 
tacil etmiş olması Düçenin bir müdaha • 

Hitlerin bu mesajı sabaha karşı saat 3 leye hahişker olduğunu göstermektedir. 
de aldığı tahmi:ı edilmektedir. 

Mesajda bilhassa deniyor ki: 
Böyle bir vaziy('ti ihdas etmiş olmMı 

Ruzvelt için bir ŞP.reftir.> 
4 - Berlinden Havas bildiriyor: 
Bu sabah Berlinde iyi haber alan mem 

balardaki kanaat, vaziyetin hemen der -
hal kendini gösterecek bir tehlike arzet. 
meden vahimloşmiyeceği merkezinde • 

Bu iki sefir, daha evvel kendi ara· 
larında bir görüşme yapmışlardır. 

kemmel olması, en küçük bir noksan Diyebilen binici bir miBetin çocuk. 
bulunmaması için kıh kırk yaran bir lan ..... . 

Şükrü Saracoğlu müteakiben, İz • 
mirden tayyare ile dönmüş olan Frar 
sız büyük elçisi Massigliyi ve daha 

dikka~ göstenliyor· Resmi~d prog- Şahlanan atları üzerinde hepsi bi 
ramınr tanzim eden General. Sa~h O. rer şecaat abidesi. Resmigeçid 4 saa; 
murtak bütün hazırlıkları ~~tız ?ır tef. bilafasıla sümükten sonra 12 de ni • 
tişten geçiriyor. Umum! Muf~ttış Ka • hayete erdi. • sonra da Sovyet büyük elçisi Teren • 

! tiefi kabul ~tmiştir. 

\ ........................................................ .) 

Yeni bir siyasl 
sürpriz mi? 

zım Dirik sevimli çehresile, 3aket a • Şimdi, on binlerce insan hiçbir ta. 
tayının eteklerini bavalan~ra, hava • rife ve ölçüye sığmıyan, bir iftiharla 
Jandıra meydanda ;olaşma ta. dolu göğüs'lerini boşaltarak, duyduk • 

ları heyecanı, takdiri ifade ederek şeli 
re dönüyor .. Ben bütün bunları şu 
formülde toplıyabiliriın: 

Saat ~kize on var .. Mareşal Fevzi 
Çakmak yanında Orgeneral Fahrettin 
Altay olduğu halde resm~geçid saha-

tBcurarafı 1 inci saufadtı1 sına gelivor. Mareşal halkın sevgi te-

liz lirası almak içjn 89 liret vermek icRb zahüııatına :nrwka~ Jrl'nek llr;bÜ'ne 

d
. ·· . b" İ -1· liraSlnı çıkarken, diger generaller de yerlerini 

e ıyordu, bugun :ı.se ır ngı ız 
tedarik etmek için 84,50 liret vermek alıvor. . . . 
kaf" lme.kt dir Yabancı ataşemıl terlere di"k1<at edı 

ı ge e • G .. 1 . ...ı d ld b. 
Diğer cihetten halis altının önce başı. yorum. oz :rı 1:1evuanı o ~ran ın 

na fiatı, 148,6 dan 150,6 şiline çıkmıştır. 1erce halkın uzerınde hassas bır teces
süsle dolasıvor. Biraz sonra bu tece!!-* süs kahraman ordunun harikulade 1!€-

Son Posta _ Ani bir haTb tehlikesi çi~i, mükemmel ve son sistem es1ihası 
karşısında bulunulduğu en salahiyettar üz~rin<"' teveccüh ediyor. 
ağızlardan ilan edildiği bir sırada bu va. Saat 8 ... 
ziyetin kambiyo <borsalarına tesir edece. Edirnenin renub :stikametinden ~e -
ği ve yaklaşan harbe iştiraki kuvvetle len bir motör Sesi bütün göz1eri o is • 
muhtemel g<frülen devletlerin parala - tikamcte çeviriyor.. Çelik karta11an • 
nnda sukut kaydedileceği ve hatta bu- mız .e;eıh·or. .. 
nun bütün esham ve tahvilat üzerine az Kaç tane? .. Bilir miyim .. Ben ancak 
çok tesir edeceği bekleniyordu. 126 tanesini saya!jlldim. Tiirk gök -

Böyle olduğu halde yukarıdaki tel • 1erinıin kahraman ç<Y.uklıan meydan 
grafta da kaydedildiği gibi İtalyan lire. üzerinde mllVaff:ıkiyetli bir uçuş ya. 
tinin sağlam olarak kalması bizim de dik pıy~ar. Bombardıman tayyarelerini, 
kat nazarımızı çe'kti ve bunun sebebini avcı filoları takib ediyor. Saha şimdi 
araştırmağı lüzumlu bulduk. alkıştan inliyor.. Motör seslerine ka -

Memleketimizin salahiyettaT maliyeci rı~an balkın bu heY€c:ınlı tezahüratı 
ve iktısadcılanna müracaat ederek bu - meydandan muazzam bir velvele ha 
nun tazammun edebileceği manayı öğ • linde çok u2C1.klara, hududlarıın çok 
renmek istedik. Bize verilen cevab: cİtal- gerilerine k:ı<lar aksetmekte .. İşte res 

yanın Mihverden ayrılacağı hakkındaki migeçid de başladı. 
iddialara borsalarda kıymet verildiği ve Mızıka bir yürüyüş marşı çalıyor. 
bunun bir esası bulunması icab ettiği> En önde kor karargahı .. At üstün • 
şeklinde oldu. de değerli kumandan Korgeneral Sa -

İlfıvc edildiğine göre, cgerek İtalyada lih Omurtağ, arkasında erkanıharbi • 

yakın bir harbe hazırlık mahiyetini an - yesi. 
latmıyan sükünet ve gerekse bunu se - Aı'kada Mehmed. Mehmedcik yü • 
zerek Birleşik Amerika devlet reisinin rüyor. Alay kolunda, ibir sırada 42 er 
harbe mani olmak için !talyaya yapmış olmak üzıere.. süngü~ri panl parıl .. 
olduğu teklif gibi sebebler lireti tutmak- Ya temiz çehresinde o apasil, terte • 
ta amil olabilir.. miz, fakat müsamahasız yiğitliğin i . 

Ve nihayet cLonruıanın dahi İtalyan ftıdesi .. süngüsünlin gaı~inde a~an 
siyasetinin muhtemel inhirafını tuttu • ~bi, Viyana kapısına dayanmış bir 
ğu sarahatle an1aı:ılmaktadır.> milletin çocuğu <.'1arak yürüyor .. 

Bu mütaleanın isabeti tahakkuk etti. Mehmed, Mehmedim ben)m!. Senin 
ği takdirde yem bir siyasi sürprizle kar- şu ileri çıkık göğsün .. Arkandan gelen 
şılaşmarn.ız hiç te müste.bad değildir. tanklardan daha sağlam.. Çünkü o • 

Trakya höyüklerinde hafriyat 
yapıhyor 

nun içinde insan, seninkinde ise iman 

var .. Tarihin her çağında olduğu gibi 
senin göğsüne yaklaşmağa resaret e • 
den küstah, kafasını kayalara çarpan 

Türk ordusu sana h~r zaman olduğu 
gibi bütün kalbimizle inanıyor ve gn. 
veniyoruz. 

Nusret Safa Coşkun 

Orgeneralin ziyafeti 
Edirne, 25 (Hususi) - Resmigeçidi 

müteahb, manevra hareket müdürü, 
birinci ordu müfettişi Orgeneral Fah. 
rettin Altay tarafından Vilflyet Nümu. 
ne fidanlığında bir öğle yemeği ziya • 
feti verildi. Ziyafette Mareşal, ku • 
mandan\ıar, ataşemitterler, meb'us .. 
lar hazır bulundular. 

Almanlar, Rus - Alman 
paktı ile alay ediyorlar? 

(Ba.ştarafı 1 inci nyfada) 
nezzüh seyahatleri tertib etmektedirler. 

Bu dostluğun hikmetini bir türlü anla
mıyan Altman batkı ise, işin latife tara • 
fına kaçarak, mutadlan olan cHayl mt. 
ler. selamı yerine şimdi cHayl Mosko • 
va. diye birbirini selamlamakta ve gü • 
lüşmektedirler. 

Berlin 25 - Resmi tebliğe göre vazi • 
yetin gerginliği dolayısile Tanncnberg 
muharebesinin yıldönümü münasebetile 
27 Ağustosta yapılması icab eden şenlik
lerden vazgeçilmiştir. 

Maahaza, askerl geçki resmi yapılacak. 
tır. 

Hitler de, evvelce söyliyeceği bildiri. 
len nutuktan vazgeçmiştir. Bu nutkun 
nerede ve ne vakit irad edileceği belit 
değildir. 

Bazı mahfellerde söylendiğine göre, 
Tannenberg şenliklerinin tehir edilme .. 
sine sebeb. Sovyetlerin milli hissiyatım 
rencide etmemek endişesidir. 

Türkiyedeki Amerikalılara 
da memleketlerine 

dönmeleri tavsiye edildi 
Şehrimizdeki Amerika 'konsolosha • 

nesi, beynelmilel buhran dolayısile bir 

•Almanya ve Polonya hükümetlerinin 
ma'kul müddeti bizzat kendileri tarafın. 
dan tesbit edilecek bir dev.re zarfında her 
türlü muhasemattan içtinab ve araların
daki ihtilafları aşağıdaki üç usulden bı -
rine tevfikan hal!etmeleri için Polonya 
reisicüm:huruna müracaat ettiğim gibi a. 
cil şekilde size de müracaat ediyorum: 

dir. 
Ruzveltiı fikri Edirne (Hususi) - Türk Tarih Ku. 

• y •• • runıu tarafmdan bu sene de Vize ve 
mecnun gı".bi paramparça olacaktır. 

Alaylar, tümenler geçiyor önümüz -
dl?Jl .. 

ihtiyat tedbiri olar.ak, muvakkaten Tür. 
kiyede bulunan Amerikalı seyyah ve tu-

ristlere. mümkün mertebe kısa bir 7..a • 

man içinde memleketlerine dönmelerini 
tavsiye eylemıştir. I - Doğrudan doğruya yapılacak mu. 

zakerat. 

II - Bu ihtilafların her iki tarafın iti
madını haiz bir hakem heyetine tevdii. 

JII - Berlin ve Varşova hükumetien. 
nin bu ihtilafların bir telifi beyn usulü 
ile halledilmesini ve bunun uzlaştıncı 

veya •nazım> sıfatile Avrupa işlcrile 

münasebatı ve bu işle.rde bir giina iştira
ki olmıyan Amerika cümhuriyetlerinden 
birini intihab etmeği ka·bul etmeleri. 

Amerika halkı namına size müracaat 
ediyor ve bütün dünyada sulhü seven er
kekler ve kadınlar hesabma hükfuneti • 

Dı~er .taraftan bu~n Vaşıngtonda ga- Kırklareli höyüklerinin araştırılması • 
zetecılerı kabul etITU§ olan Ruzvelt, bey. na vann başlanacaktı H f · h 
nelrnilel vaziyed hakkında kendisine so- t" ·M.. le M:~..J- Mr. ~ ı_ıyat ey • Bir safta 42 er demiştim. Bu en gi.iç 

l 
e ı uze r uuur uavını .Arkeolog .. .. ·· t"" t ti h" h f 

ru an suallere cevaben, demiştir ki: A "f M"'f d Man li b yuruyuş ur. n zamı., ızayı mu a aza 
c- Avrupada hüküm sürmekte olan Trı k u ~a a ;::. n 

1 
B aşk~anlığında etmek meseledir. Fakat bu Mehmed 

buhranın, muhakkak surette harbe mün- f"okpG~pı lir Eydıi uzesM.. aş ötibi Şe • \çln mi? .. Koca kıt'alar süzülüyor ö -
y • ı uneş , me uzesi Müdürü 

cer olacagını zannetmıyorum.> Necını İye ve İstanb 1 .n 1 --' . nümüzden .. Tek bozuk ayak, hende -

R ıt. . İ u un veıcıtesı Ar .. kim h ·a ed 
uzve ın mesajı ve taiya Kralı keoloji şubesi mezunlarından Baha • senin ~usta attını rencı e e • 

Roma 25 (A.A.) - Kral, Amerikanın dır Alkımdan t~ekkül etmiş ve heyet cek, bır kıvrım yok.. . . 
Roma sefiri vasıtasile, göndermiş oldu • 1stanbuldan Vizeye gelmiştir. Adımlar ~ kadar sert.. yer çımen .. 
ğu mesajdan doisyı Amerika :reisicünihu. Vizedeki höyüklerin kazılarıncfun öyle olduğu halde bu ayakların se -
ru Ruzvelte ihlaskarane tqşekkün et • sonra Kırklareli civarında geçen sene sini duyuyoruz. GaBetin kafasına in -
mlştir. kazılmış iki höyüğün yanında bulunan diriyor. 

Krıal bu mesajı hükıimete tevdi et • üçüncü bir höyüğil.ıl araştırılmasına - Yaşa varol, kahraman ordu! .. 
miştir. başlanılacaktır. Yer, gök inliyor aJk~tan .. 

Bu tavsiye, alS"kadar konsoloshaneler 
tarafından Avrupa memleketlerinde bu. 
lunan •bütün Amerika tebaalannn yapılı. 
mıştır. Hatta, Almanya ve Lehistanda 
bulunan Amerikalılara derhal hareket 
emri verilmiştir. 

lzmir fuarını 114,566 kişi 
ziyaret etti 

İzmir 25 (A.A.) - Dört gün içindeı 
fuarı ziyaret edenlerin sayısı 114.566 kL 
şiye baliğ olmuştur. 

,-
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ALA SEYAHATi 
.. °!/ Satılık Çam Tomruğu 

1 Devlet Orman İşletmesi Karabük Revir Amirliğinden: 
5 1 - ·Yalakkuzu bölgesi kati'yatından Eskipazar istasyonunda istifte mevcud 
=ı 679 aded muadili 528 metre mi.kah 468 desimetre mikab çam tomruğu açık art. 

tırma ile satılacaktır. 

Fransızcadan terciime eden: Hatice Hatib 
§ 2 - Tomrukların aynca ba§ kesme payları mevcud ve kabukları soyulma§ 

~ .. UIU& olup hacim orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 
Mösyö Oscar Bergenson ile matmazel 

Consuleos Fuentesln nasıl tanışlıklarını 

lkimse bilmez. Tarihlerde olduğu gibi in. 
san hayatlarında da bazan böyle kanna. 
lkarışık ve ikaranlık noktalar vardır ve bu 
nokt-Slaır ü.z<Jrinde kimse hem.fikir ola. 
maz. 

Bu iki gencin dostları arasında bir kıs. 
mı onların birinci defa olarak birbirleri
m Osloda bir kabarede gördüklerini, di
ğer bir kısmı da Malagada küçük bir ki. 
lisede birbirlerine rasgeldiklerini söylü. 
yorlardı. Dostlarının bir kısmı da onla.. 
ırın birbirlerile Par~te Montparnasse 
:kahvelerinden birinin ta.Tasasında tanıt
tıklarını ısrarla iddia ediyorlardı. 

Bu l~kırdıların hepsi yalan ve yanlış 
o1abilirdi. Fakat ha'kikat r>lan bir ıey 
vardı. Bu da Mösyö Bergenson ile mat
mazel Fuentesin bi:rbirlerine tapar dere· 
cede aşık oldukları idi. 

Genç kız onwı uzun boyuna, sun'i ol. 
madan platine olan saçlarına ve en azgın 
ve kavgacı bir kapıcıyı bile mestedecek 
kadar tatlı bakışlı mavi gözierine bay. 
randı. Bergenson ise bu gece gözlü, alev 
bakışlı, şeftali rengi tenli minimini mah. 
lUkun hududsuz güzelliği karşısında ta. 
mamile kendinden geçkindi. 

İkisi de, birbirlerinin memleketini ta
nımıyorlar ve karşıl~tıkları zaman bu 
memleketler hakkında ne hayaller kuru
yorlardı. 

Oscar için Consuel'O bütün cenub de. 
rnekti. Danslarile, ş~rkılnr:ile uzun gü. 
neşli kırlarile, eğlenceleri ve bitmez, tü. 
lkenmez ihtirasla.Tile, zevkleriie, harare. 
tile bütün cenubu o bu küçük kızda bu
luyordu. 

Consuelo için Oscar ise büyük şimali 
temsil ediyordu. Ayı avlarını, buzlar ve 
karlar arasında kızak gezintilerini, fzord
lerde deniz banyosunu, gece yarısı güne. 
şini ..• Fakat bu iki genç insan uzun müd· 
det hulyalarile vakit geçirmediler. Az 
ıbir zaman sonra hülyalarını hakikat yap. 
ıtılar. Bir belediye dairesine gidip birbir. 
lerine izdivacın mukaddes ve müsbet 
bağlarile bağlandılaır. 

Artık mes'ud olmağa tamamlle karar 
vermişlerdi. Fakat gençliklerinin tecrü-

besizltlf içinde zannett11cleri gibi, mee'ud 
olmak öyle kolay bir '8Y değildi. 

* Belediye dairemnden ilk çıktıkları za-
man birinci nmhavereleri balayı seyaha. 
ti ha.kkında oldu ve bu m~ele üzerinde 
kavga ettiler, 9(1nkii her birinin kendine 
göre bir projesi vardı ve bunu tatbik et. 
mek istiyordu. 

Likırdı şöyle bnşlamı§tı. Constielo: 
- Sevgilim demişti,· sana bir 6Ürpriz 

yaptmı ve haber vermeden senin mem. 
leketin olan Kopenhaga iki bilet aldım. 

Delikanlı bir sükunetle: 
- Ne yazık diye cevab vermifti. Ev. 

velA benim memleketim Kopenhag de
ğil, Stokholmdur. Sonra ben de ıenin 

memleketini görmek istediğim için ben 
de İspanyaya iki bilet aldım. 

Concuelo sinirlenmişti: 
- Fakat benim İspanyayı görmek için 

h~bir hevesim yok diye söylenmişti. Ben 
bütOn çocukluğumu İspanyada geçirdim. 
Benim tanımak istediğim yerler, İsveç. 
Norveç, Danimarka velhasıl bütün ıi· 
mal! .• 

- Fakat yavrum ben şim.nlden bıktım. 
Eğer şimali o kadar sevseydim, halaza. 
dem Edda ile evlenirdim. Biliyorsun o. 
nunla nişanlı idim. 

- Ben de öyle değil mi? Ben de Gre. 
goria ile nişanlı idim. Onu senin için bı. 
raktım. Çünkü artık doğduğwn ~ehirden 
bahsedildiğini işrtmeğe tah'ammülüm 
kalmamıştı. Eğer sen iyi bk insansan şu 
deniz seyahatinden münakaşasız vazge
çer ve beni §imal hattına doğru takib 
edersin! 

- Şimdi ben de sana senin fU şimal 
seyahatinden vazgeçmeni rica edecek
tim. Beni buzlarımın ar~ın:ı götürmek. 
le ne kazanacaksın! Ben Seville'i tanı. 
mak istiyorum. 

- Ben gecesiz bir gün görmeği merak 
ediyorum! 

Bu iki genci bh'az sonra münakaşa iki 
düşman gibi birbiri karşısına dikti. Yeni 
gelin büyük bir kinle: 

- Sen bir hodgamdan başka bir şey 
değilsin, diyordu. 

- Sen de dünyanın en inadcı kadını. 
6'ln, gülünç derecede inadcı bir kadın! •• 

...... Şimal erkeklerinin ben böyle kaba 
ve zalim olduklarını bilmiyordum. Eğex 
bilseydim. 

- Benim de cenu.b kadınlarının acuze 
olduklarından !haberim yoktu. Ben de 
bilmiş olsaydım. 

Ve mı ... ve ilh .•• 

O :kadar kavga ettiler ki nihayet dö. 
vüştüler ve bu dö~ onları birbirlerini 
kavga arasında tehdid ettikleri talAktan 
kurtaroı. 

Genç İsveçli, tatlı İspanyol kızını öyle 
dövdü ki iki kaburga kemiğini kırdı. Te
davisi için onu ıhastaneye yatırdı. Hasta-

ne masrafını ödiyecek fa-zla parası olma. 
dığından vapur biletlerini iade ederek 

parasını geri aldı ve mecburi olarak İs. 
panya seyahatinden vazgeçti. Bu para 

yetişmediği için Consuelonun aldığı cŞi. 

mal seferi> biletleri de iade edilip parası 
yenildi. 

Ve. genç kadın hastaneden çıkınca 
halaylarını Fransanın küçük bir köyün. 
de geçirdiler ve dönüşte Batiyinolle'de 

yerleştiler. Şimdi orada oturuyorlar ve 
artık seyahat edecek para!arı kalmadığı 
için kavga etmiyorlar. .............................................................. 

Nöbetçi eczaneler 
Bu r~e nöbetçi olan eczaneler ,an • 

lardır: 

İstanbul cihetindekiler: 
Şehzadebaşında: (Asaf), Şehıadeba -

şında: (Necati Ahmed>, Ak.sarayda: 
(Pertev>, Alemdarda: (Eşref Neşeti, 

Beyazıdda: (Haydar), Fatihte: (Emil -
yadil, Bakırköyünde: (İstanbul), E • 
yübde: (Arif Beşir). 

Beyoğlu cihetindek.iler: 
İstlkHl.l caddesinde: (IDelln.suda), Bos

tnnbaşında : Cİtimad), Taksimde: (Li -
monclyan>, Pangaıtıda: (Narg11eclyan), 
Kara köyde: (Hüseyin Hüsnü>, Beşlktaş
ta: (Süleyman Rcccb). 

1 

Bofaziçi, Kadıköy ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: CBü_yiik, üçler), ÜSkü 

darda: (Merkez), Sarıyerde: (Asaf), A· 
dalarda: <Halk). 

l J 

3 - Tomruklara aid satı§ şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde 
Ankara, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerile Kara•bük Devlet Orman İglet· 
mesi revir amirliğinde görülebiltr. 

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

rabükteki revir merkezine müracaatları. c6393:t 

SİNİR AGRILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESi 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER-UYKUSUZLUK 
VE SiNiRDEN iLERi GELEN 

Bütün rahatsızhkları 

Dindirir 
Sıhhat .. kalelinin 3-6·935 tarihli ve 3-13 numaralı ruhsatını haizdir. 

Mücellit Aranıyor. 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük mücellithanesinde ayda 60 ve 40 lira ücretli iki tane mü. 
cellid refikliği münhaldir. Talihlerin askerliklerini yapmış olmaları şarttır. İs
tekliler nüfus kağıdı, askerlik vesikası, polisten musaddak hüsnühal ma:ı:batası. 

sıhhat raporu ve müc'??litlik san'atına vakıf olduğuna dair vesikalarile birlikte 
Ağustos 939 nihayetine kadar Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat eyelmelerl 
ilan olunur. c3957> c6514> 

Dörtyol Belediye Reisliğinden: 
1/Ağusto.s/1939 Sa!ı günü saat 10 da kapalı zarfla ihale erlileceğini ilan ettiği

miz c27961, 70> lira keşif bedelli Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı için vuku 
bulan teklif haddi Iayıkında gör.ilrnediğinden 1/ Ağustos/Hl39 tarihinden ıtiba. -
ren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1 _ Evvelce yapılmış olan daire şartnamesindeki tediye şartlarından müte -
ahhid lehine olarak geniş tadillt yapılmıştır. 

2 _ Pazarlık Dörtyol Belediye Enciimeni tarafından Belediye dairesinde ya. 
pılacaktır. 

3 _ Talihler ilk teminat ve istenilen vesaikle birlikte Encümene müracaat 

etmelidir. 
4 _ Talihler proje, keşifname, fennt ve daire şartnamesinı Belediye Yazı !şlerf 

Bürosunda görebilirler ve taleb vukuunda daire şartname sureti posta ıle gonde-
rilir. c30, K. pul göndermeleri şarttır. c6328> 
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n Posta• aın te.frikua: 71 

Alici SUlTAN 
Topçu ocağında 

l ı a ncr asırda lstanbula gelen Bohemyalı 
--, Baron Wratislaw'm hatıraları: 50 

Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

: Zaten, ocak ihtilalleri, böyle idi. İh-ı yaklaşırken, topçu çor bacıları kışlala- seyin) aşkına birer yudum su verin. 
tilalciler; birkaç baş yemedikçe, ve bir rının kapılarını sımsıkı kapanışlar.. Diye bpğırıştıkları duyuldu. Tersane zındanlarında 
kaç tas kan içmedikçe, mümkün değil topçu neferleri de pencerelere üşiişc- Bu sözler, pencerelerden bakışan 
doymazlardı. rek, oradan geçecek olan isyan kafile- t f d k kAf· 1 Çünkü gemimiz o tarafa doğ- giderse derhal böyle üstadane eser 

A kiml b 1 
opçu e ra mı aynaştırmıva a ı ge • .. b ·· d · 

caba bu sefer de · erin aş arını sini temaşa etmek için bekleşmiye baş- a· V ta d .. 
1 

~b. "lb k ru dwnen kırmış ve yelken açmış u. vucu a getiren usta başı1at, paşa tar:a. 
koparacaklardı,.. lamşlardı. ı. . ~.k ~d~ an a, şoy ece ır gu an lunuyordu. Biraz .sonr:ı gemı durur gıbi fından, çağırtılarak bazı lUtufJara maz 

Ortaya henüz isim atılmadığı için, Rumelihisarından hareket edilirken sesı yu se ı: oldu, memurlardan biri tekrar bize dö- har olurlar. 
bu kurbanların kimler olabileceği bi- verilen karara nazaran, isyan kafilesi - A.llah, .~llah .. illallah ... Baş ür • nerek müslümanlığı kabul edip etmiye. I Şöyle ki: Bu ustalardan Osmanlı di. 
linmiyordu. Fakat, nizamı cedid taraf- buradan doğruca geçip Gala taya ine- yan .. sıne puryan .. kılıç al kan .. · Bu ceğimizi sordu; son saatlerimizi yaşa. yarından, ~ağı yukarı, on sene aynl. 
tarı olanların başlarında bir ölüm ha- cekti. Ve orada, kalyoncularla birleşe- meydanda nice başlar kesilir, hiç ol- makta olduğumuzu, çünkü Sinan paşa. mıyacaklarına, kaçmıyacaklarına ve fa 
Vası esmiye başladığı hissediliyordu. cekti. maz soran... Allah, allah.. eyvallah .. nın emrile bizi denize atarak boğmak kat kararlaştırılan müddetin sonuna 

Terakkiden, teoeddüdden kuşkula- Halbuki, Kabaçı Mustafa yolda fik- kulluğumuz, padişaha ayan.. klıcımız, mecburiyetinde olduklarını, faakt bizim kadar bu üJkede sad1kane işleyeQek. 
nan ve bunu içln de nizamı cedidden rini değiştirmişti. Topçuları da ittifaka kahrımız düşmana ziyan.. üçler, ye. gençliklerimize a~ımamız Iazım geldiği- Jerine dair birer söz aldıktan sonra, 
hoşlanmıyan cahil halk kitleleri, akın nlınak için, son bir tecrUbeye karar ver ni ve binaenaleyh yol yakınken bıze ya- kendilerini serbest bırakırlar ve bun. k diler, kırklar .. nuru nebi .. keremi Ali... , 
a ın asilere iltihak ediyorlardı. Ve co- mişti. Ve bunun için de, kurnazlığının Pirimiz üstadımız, Hazreti Hünkar, pılan teklifi hemP.n kabul edip kurtu,. lar da müddetin hitamında isterlerse 
Şan taassublannın derecesini göster- bütün meharetini göstermişti. maıruzı, bu takdirde kinıimizın sarayı evlenerek orada tavattun ederler ve 
rnek için: * Hacı Bektaşt Veli .. demine, devranına hümayunda, kimimizin de yeniçeri ve isterlerse kendi memleketlerine döner. 

- Memleketimize gAvur icadını so- hü diyelim. hüüüüü... sipahi ocakları içinde şerefli birer yer al ler. 
k 

Kafile, Tophane meydanına gelince, B "lb k · ı d k anlan, allah kahretsin ... Yaşayın şeh- u gu an sesı, pencere er e ay. mış bulunabileceğimizi, iyi elbiselere, Bundan başka herhangi bir tutsak 
b durmuştu. Ve muhtelif asilerin: f d b" b'" t•· h k t azlar .. dinil devlet uğrunda, bizler de naşan e ra ı, us u un are e e ge. atlara sahib olcağımm söyledi. (necat fidyesi) vermek ister ve bu pa .. 
sizlerle beraberiz. ~.İnsaf be yahu-.. Üç sa.at~ir, yol tirdi. Corbacıları, ustaların ve diğer Fakat bu esnada ·biz, kalben, cenabı rayı çalışarak kazanmak suretile te~ 

gelrrız. Taban tepmekten halımız, me- , w h kk d 
Diye, yamakların boyun1arma sarı- cafüniz kalmadı. He~e şurada biraz ocak zabitlerinin muhalefetlerine rag. a a ualar ediyor. kendimizi onun a. min eylemek arzu ederse veyahud 

larak şapır şapır yüzlerini ve gözlerini meksedelim. (Kerbela) şehidlerinin men derhal kışla kapıları açıldı. Elle- zametine emanet eyleyerek cAUah bi- memleketine dönüp oradan muayyen 
Öpilyorlardı · d t 1 b k 1 ld w h 1 zim için ne takdir etti ise ona razı olaca- bir müddt içinde bu parayı getı'rme'-

. · . _ _ aşkına birer tas su içelim .. hey, topçu rın e as ar ve a raç ar o ugu a - A 
Kafıle, gittıkçe buyuyor .. artık cad- k d 

1 1 
D" w.. 

1 
t d d t f 1 . d t lci 1 . ğımız~ ve günahımız varsa onun .~czıı~nı veya göndermek yolile tutsaklığının 

~lere sığamıyacak hale gelivordu. ar eş er... ugt~n. a ayı emaşa e en 1 e •. opçu ne er erı ışarı a ı ı ~r .. ası. çckmıye hazır olduğumuzu>\ soyledı'k. kaldırılmasını dilerse es,irler arasında 

K b k M t f b
.. "k b.. 'f acuze avretler gıbı pencerelerden ne lerın arasına karışarak su dagıtmıya B 1 k f d h"Ill b' · a a çı us a a, uyu ır vazı e . u ar: ı etra ınuz a a ' ızım kendisine kefil olabilecek on veya yir. 

ifa ettiğine emin görünüyordu. Ve, ~.ak~ş~p ~urursu~uz. bM~de(mHkı d~rn1;.: 1 başladılar. suda bogulmamızı sabırsızlıkla bekli - mi kişi bulup göstermesi lazımdır. 
ka d 

w ff k tt 1 gımıze gırmez5enız.. an, azretı ~u ( ATkası uar) \ b' 1 · · ardı Cella"dbac::ı B k zan ıgı muva a ıye en memnun o :en ın erce seyırcı v · ., u ta dirde o adamın tutsaklığı kal-
duğunu ifade eden bir ~bre ile, kır a- il~. muavi~leri. ~e haki~lerle beraber dırılır. Fakat bu adam, şahsı için ka. 
1.'lnın üzerinde dimdik durarak ağır Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü b~z1m ~cmıde.ıaı1.er, verı1ecek son em- rar1aştırı1an (fidyei necat) ı tediye et-
ağır hedefine nerliyordu. R ekt;; rJ 

0 
•• g"" Un den rı yerme getırmıye hazır bulunuyor- m 2den kaçar veya yollamış kaydne 

OrtaköyU, Beşiktaşı, Kabataşı geçen u lardı. memleketine dönüp de muayyen olan 
kafile, artık bir insan seli halini al- Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstit;.isünün Ziraat veteriner fakiiltesine kız ~ihayet, lı'z'm dini~ize ne w derece zamanda parayı getirmez veya gön • 
ınıştı. Yamak yeniçeri, sipahi, sivil, ~i- ve erkek, orman fakültesine yalnı:.: erkek parasız yatt!ı, parnlı yatılı ve yatısız s~!a.~t ve ~m·vetle baglı o1du~mu?'~ dermezse o vakit kefillerinin karşılaşa
lahlı, silahsız, fakat hepsi de idraksiz talebe alınacaktır. J.;nstitüye yazılabiımek için aşağıdaki şarUara uymak gerek - g~1:1P kendı tar.a~anna geçmı.yeC€gı. cakları felaket pek korkunç olur. Biri.• 
insanlardan mürekkeb olan bu muaz- lidir. mızı a?l~y:nc~ b.ı.zı atacakları zındamn nin gözü oyulur, ikincisi bir kulağını, 
zam kafile karmakarışık ilahiler söy- r _ Türk tabiiy(!tinde bulunma:<, lise mezunu olmak ve olgunluk imtihanını dehşetını ıl~rı su~~:.ek .. ve burad~ ya. üçüncüsü burnunu, dördüncüsü her iki 
liyerek, cehalet ve tassubun derecesi- vermiş bulunmak, (Türk liselerine muadilliği Maarif Vekaletmce tanınmış ec- şamaktan zıyade ol~ımu arayacagımızı eJinin veya ayıak1armm baş parmak. 
?ıi gösteren gOOl::ıanUler ~kerek Top- nebi liselerin şehadetnameleri kabul olunur) veya Üniversite veya yüksek bir beyan ederek tehdıdt? bas1adıflar. Bu 1annı kaybeder, alt veya üst dişleri sö. 
haneye yaklaşmış1adı. mekteb mezunu bulunmak şarttır. tehdid1ere karşı da soğukkanlılığımızı külür, vahud karnına, baldırlarına, a. 

Salıpazarı önlerine ge1di'kleri zaman II - Üniversite ve yüksek mekteblerden naklen gelecekleri.:ı tahsillcrin."? göre muhafaza ettik. yak tabanlarına birkaç yüz sopa atıla. 
Kabakçı Mustafenın hallinde, küçük hangi sınıflara lrnbul edilecekleri hakkında rektörlük karar verir. İste böylece, kendilerini tatmin edin bilir. 
bir te18.ş belirmişti. ÇilnkU, şimdi Top. III - Enstitüye girecek yatılı talebenin yaşı 17 den aşağı ve 25 den yukarı reye kadar, bizi manen ve maddeten (Arkası var) 
hanenin önilnden geçeceklerdi. Hal.. olamaz. Nehari tr.lebe yüksek yaş kaydma bağlı değildir. incit~k hareketlerden sonro:ı nihayet -·-.... -·---

buki (Topçu ocağı), Padişah Üçüncü IV - Pa~ .. .,sız yatılı talebeden beden kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkında tam gemimiz (Halic) e doğru dümen kırdı [~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~] Selimin gözdesi idi. t€şekküllü bir hastane raporu lazımdır. Rapor nümunesi Enstitüden veya ziraat, ve biraz sonra bizi İmparatorluğun en 60 O B ı 
Bu isyan ittifakı kurulurken, Kaha k orman, veteriner müdürlüklerinden tedarik olunur. Bu nümuneden başka a b- büyük tersanesinin bulunduğu yere __ n n _ _ Uffi ftC 881 

Çı Mustafa birkaç kere Topçu ocağımn nacak raporlar kabul edilmez. getirmiş oldu. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - -
Çorbacılarına heber göndererek kendi. v - Enstitüye yazılan parasız yatılı talebe iki ay içinde yeniden sağlık ve Burada Osmanlı donanmasının en bü 
lerini davet ettiği halde bunlar: sağlamlık muayenesinden geçirilerek mesleklerinin istediği beden kabiliyetini yüğ'ünden en küçüğüne kadar yüzlerce 

- Biz, devlet leşlreriyiz. Devletin göstercmiyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. gemisi demirli yeya bağlı olup karada 
nizamına karşı gelmeyiz.. ve böyle giz- VI - Ziraat fakü1tsine girecek talch" bir devlet çiftliğinde staj görmiye mec- da bu gemilere deniz harblerine yara. 
lf işlere gi~yiz. burdur. Bu staj nihayetinde talebe imtihana tabi tutulur. . yan malzemenin muhafaza edildiği de. 

Diye, haber gönd6r:mJŞlerdi. Stajdan sonrn talebenin enstitüde nazari derslere devam edebilmesi için bu polar, mağazalar ve mahzenler bulun. 
Kabakçı Mustafa, topçulardan aldı. imtihanda muvaffak olması şarttıı. St:ıj ı üddetince talebeyi.? 30 lira aylık veri- ma:ıttadır. 
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ğı bu cevabı, Sekbanbaşıya, 0 da Kö- lir. Yatacak yer parasız olarak çiftlikte gösterilir. Stajyer talebenin yemesi ve Tersaneye muvasalatımız üzerine 
se Musa paşaya bndinnişti. Devletin içmesi de Enstitüce temin edildiği takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez. bizi gemiden çıkardılar, etrafı yüksek 
bUttin nüfuz ve kudretini elinde tutan VII - Parasız yatıh talebeden staj veya okuma devresi içinde her ne suretle duvarlarla çevrili büyük dört köşe bir 
sadaret Kaymakamı, bu vaziyetten olursa olsun kendiliğınden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezacn çı- binaya soktular. Bu binanın ilk kısmın 
epeyice endişeye dilşmüş ise de, Şey. kanlanlardan hükfunetçe yapılan masraf lan ödiyecekleri hakkında, verilecek da Kaptan paşa kethudası, ikinci kıs
hislAm Atl Molla kendisine cesaret nümuneye göre noterlikten tasdikli bır kefaletname alınır. Enstitüye girmek mında da tutsakların muhafazasına me. 
\'ererek: istiyenler, yukarıda yazılı sağlık raporundan b:ışka lise ve olgunluk diplomasını mur kuvvetlerin kumandanı (Gardi. SOLDAN SAÖA: 

_ Paşa! .. Ne telAş edersin. Topçuba- veya tasdikli örneklerinir1 ve nüfus tezkerelerini, polis veya belediyenın alacak- yan paşa) bulunmaktadır. Buraya ya. 
şılık, elyevm münhaldf.r. Ocak çorba- ları hüsnühal kağıdını, aşı raporunu, orta ve liselerde görmüş oldukları asker~ kın diğer bir bina da esirlerin bannma

ı - Sevinç - Şart llblka.sı. 
2 - Usta olmıyan - Aileler. 
3 - Korkaklık - Bir nota. 
4ı - Genişlik - Beyaz. cılanndan münasib birlnt tayin et.Teh dersler hakkındaki ehliyetnamelerini iiiştirerek el yazılarile yazacakları pullu sına tahsis dilmiştir. 

like, bertaraf olur. ı bir dilekçe ile ve 6 tane fotoğrafla birlikte doğruca Ankarada Yüksek Ziraat Esirlere mahsus olan binanın duvar. 
Demişti. -- Enstitüsü rektörlüğüne müracaat eclerler. Talihler dilekçelerinde hang: fakül -

teye kaydolmak istediklerini bildirmelidirler. larında hiçbir pencere olmayıp ışık, 
Musa Paşa, Jrend1 adamlarından biri

ni göndermiş .. çoııbacılardan, nizamı ce 
did aleyhdan birini buldurarak topçu
başılık makamma geçirmek istemişti. 

Fakat tılpçu çorbacılannın hemen 
hepsi, ayni lisan ile nizamı cedide ta. 
raftarhk göstermiştir: 

- Muharebelerdb nizamsız aske. 
ıin yüzünden çektiğimiz meşakkati 
biz biliyoruz. Toplanınız, kaç kere teh. 
Ukeye girdi. Ve kaç defa cephaneleri
rniz yağma edildi... Bu devleti aliye 
Yi feiaketten halAs edecek bir şey var. 
sa, o da ancak, nizam askeridir. Biz, 
gayrısın bilmeyiz. ~- _ . 

Diye, cevab vermişlerdi. 

tepe camlarından gelmektedir. Zinda-
IX - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve yukarıdaki maddede nın en iyi kısmı muhtelif milletlere 

yazılı evrak ilişiğinde olmıyar.. dilekçelrr muteber değildir. . mensub olan Ye kadirga inşasında üs. 
x - Parasız yatılı ta!ebe alınmakta birinci ve sekizinci maddede yazılı vesi- tad bulunan sanatkarlarla marangoz 

kalarla vaktinde baş vuranlar arasında pek iyi veya iyi dereceli ve fen kolun- h ı ._,,_ · doğramacı, demirci, a atçı, y~encı, 
dan olanlar tercih olunur. 

XI - Veteriner fakültesi ta'ttsil müddeti bu seneden itibaren yeni kabul edi • çilingir vesaire gibi iş ve sanat ehlinin 
oturmalarına aynlmıştır. Bunlar her-

lecek talebeye şi.'Tlil olmak üzere beş senedir. giln §u veya bu tezgAh veya atelyelere 
XII - Cevab istıyenler ayrıca pul göndermelidir. dağıtılarak çalıştırılırlar. 
XIII _Baş vurm:ı zamanı 15/Ağustos/939 tarihinden EylU'ün 30 uncu günü Bu adamlar esirler dçin~ vaziyet. 

akşamına kadardır. Bundan sonraki müracaatlar kabul edilmez. (3705) (6167) leri, yaşayışları en iyi olanlardır. Çün. 

KANZUK . .. . . ' 

6 - Beyaz - Bal yapan böcek - Uzağı \şa-
ret için kullanılan bir nida. 

& - Oerldekl büyük diş - Hayret nidası. 
'1 - Eğlencey1e. 
8 - Bundan sonra - Söz. 
g - Şekeri yapılan kokulu nebat - Tar • 

tıda tartıdan ha.ric tutulan kap a. • 
ğırhğı. 

10 - RükMeW - Eldn biçme bıça~ 
YUKARDA AŞAÖI: 

ı - Duman çıkan boru - Uyku. 
2 - Kraliçe - Valide. 

3 - Maymunun bir nevi - Vaid. 
4ı - İstlmdad nidan - Aoık olarak. • 
6 - Sonunda bir fl-. olsa gözfinü bu ~ 

daktan eslrgemiyen - Büyüklük. 
6 - Yalan. 
7 - Acı olmıyan - B1r nota. 
s - Yalamak masdanndan mUzarll mtıfw 

red gaib. 
9 - Yemek arıı.sındn yenilen - Taharri et. 

ıo - Bağlılık - Ufuklar. İlıtilrut e!eba~an, topçu1an kandı .. 
tıp da ittifaka alamayınca, onların bita 
raflıklarını temin et.mek için teşebbüs. 
!ere girm~lerdi. Topçular bu cihete 
ınuvafakat etmişler: 

''K . U V V E. T . Ş U .R U B U 

kü bunlar çalıştıkları yerlerden ufak 
tefek şeyler aşırarak gizlice satarlar 
ve bu suretle kendilerine yiyecek a1abl 
lirler. Yahud da bu adamlar, sanatla
rını iyi yapar ve iyi çalışırlarsa her 
Cuma günü kendilerine çorba verilir. 
Fakat bunların fevkinde olarak bir ü
mid vardır ki o da, bütün öteki tutsak- ~~i~~~:~ın lıalledilmiş şekli: 

- Zaten biz, devlet canibinden bir 
emir olmayınca, hiçbir şeye karışma
yız. Varsınlar, ne halleri varsa gör. 
SÜnler. 

Diye, bita.r~armı llAln etmişler
di. 

Şimdi, ihtılW kafile8i Tophaneye 

/···. v ·i ·T A ·L.iN 
Kansı~fık, Dermansızlık, · iştahsızlık gfbi vak'a-,. 
larda kullanılan en tesirli şuruptur. · Çocukların 

çabuk büyümelerini temin eder. ' 
V 1TAL1 N şurubu her -eczanede bulunur.'. 

1 N G 1 L 1 Z K A N Z lJ K ECZA N ES 1 -- Bey o ğ 1 u, 1 s ta n but 

lardan önce zindandan kurtulmaktır. 
Çlinkü bu, senat ehli olan insanlar, 

bütün üstadlık1ann:ı:, sanatlarının bü
tün inceUklerini ortaya koyarak bir ka 
dlrga, bir kalyon veya herhangi bir 
tip gemi inşa ederler ve bu meydana 
getirilen gemi gerçekten güzel bir sa. 
nat eseri otur ve Kaptan paşanın, yani 
donanma amirali olan zatın, hoşuna 

ı - Kat'iyet - Si. 
2 - Aceze - E - Al. 
3 - Tezat - Mi - A. 
4 - Arayer - E - M. 
5 - Yeter - L - A. 
6 - E - Saik. 
'1 - Temel atmak. 
8 - İ - İhale. 
9 - 8a - MakalA.t. 

10 - Al~ - Rakit. 
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14 Sayfa SON POSTA 

Bir Haftahk ---- RADYO PROGRAMO -----
CUMARTESİ 26/1/39 1 

13.30: Program. 13.35: Tiirk müzilt: Oku-
Ankara Radyosu 

yal, Fahire Fersan, Refik Fersan. 1 - Kür- lMI m. ın ıtca. 120 Kw. 
dlllhlcazkA.r pe~revt. 2 - Rahmi Be:r - Jtftr-
dlllhlcazkn.r şarkı: (Söyle ey mıdrıbı nazen- l'.A.Q. 11,'Tt m. 11111 Kca. ID 1tw. 

-
!
program. - Pi.) 19: Program. ıt.05: Mtısık 
(Dana mtlzllt • Pi.) lUO: Türk mtız111: (Pa· 
sıl beyett - Bkaz fulı.> Okuyan: Tah.sln 
Karakuı. Çalanlar: Hakkı Derman, J!!4ref 
Kadrl, Haaan OUr, Hamdi Tokay, lbRl ttf
ler. ı - Sallm bey - Hicaz peşrevi. 2 - Çeş-

yan : Radife Neydik. Çalanlar: Vecihe Dar- - DALGA UZUNL1J~lJ J 
T.A.P. 11,70 m. 0485 Kca. IO Kw. 

de eda.> 3 - Şeıruıettin Ziya - Kilrdlllhlcaz- mlmahmurun sebebttr. 3 - Pek çarestzlm. 
kAr şarkı: (Güvenme hüsnüne.) ., - Şem - 4 - Cevri hicrin artırır feryadımı. 5 - Yft-
settln Ziya - KürdUlhicazkAr .şarkı: (Bıktım borsası mat.> ~.20: Müzik (Oazband - PU celdlkçe yüceldi. 6 _ Keman taksimi • Hak-
ellnden.) 5 - Sadettin Kaynak - Kilrdlllhl- 23.55 - 24: Yarınki program. kı Derman. 7 - Firkatin aldı btltün. 8 -
cazkl\r şarkı: (Bir gün yaşadık.} 6 - Kftrdl- * Aşkı tasviri hik!vet tçln. 9 - Bnna her yer-
llhlc:.ızkfı.r saz semalst. 14: Memleket saat !- SALI %9/1/!9 de senin. 10 - Ateş! suzanı firkat. 20.15: Ko 
yarı . ajans ve meteoroloji haberleri. 14.lO : 12.30: Program. 12.35: Türk müzıgı : uku- nuşnıa. 20.30 : Memleket saat L'ıyan, ajnruı ve 
Müzik (Dans müziği - PU 15 - 15.30: Müzik yan Müzeyyen senar. Çalanlar: Cevdet Ko- mcte<>rolojl haberleri. 20.50: Türk müziği: 
(Şen oda müzl~I • İbrahim ÖT.gür v~ At:ş • zan, Kemal Niyazi Seyhun, Vecihe Daryal. Okuyanlar: Radife Neydik, Melek Tokgöz. 
böc_eı~~erl.) 18.3o: Program.. 18.35. Muzik 1 - Hlcazkflr pesrevt. 2 - Udl Mehmed - Oalanlnr: Vecihe Daryal, E'!ref Kadri, Ke -
(Kuçuk Orkestra - Şef: Necıb Aşkın.) 1 - mcazkl\r şarkı: (Seni candan ~verim.> 3 - mal Nlvazl Sevhun. 1 _ Bayati peşrevi. 
Mendelssohn - Venedlk gondol ıarıa.sı ve Hacı Arif bey - Hlcazkl\r şarkı: <Riyasız 2 _ SaH\hattln Pınar _ Bayatı ~rkı: (Ar _ 
tıkb9 har şarkısı. 2 - Tschaikowsky - Oü! - çeşml ahuyu severdim.> 4 - Lemi - Hicaz - tık yetişir çektiğim.) 3 _ .......... Bayati 
teslz şarkı. 3 - Emmerlch Kalman - Ora!ln kl\r şarkı: (Son aşkımı canlandıran.) 5 -
Marlçn operetinden potpuri. 4 - Gretchanl- Halk türküsü: (Bir bahcıvan .) 6 - Kemal 
now - Ninni. 5 - Oscar Nedbal - Vall!I. 19.10: Niyazi Seyhun _ HicazkAr saz semaisi. l:l: 

ııarkı: <Kalhlm yine iizgiln.l 4 - Sadettin 
Kaynak - Bayatiaraban 80.rkı: <Karşıda ka
ra yonca.) 5 - İsak Varan - Evle ııarkı: <Son 
avrılığın matemU 6 - Kemal N1vazi Bey -
hun - Kemence tak<ılmt. 7 - SalAhattln Pı
nar - Hicaz şarkı: fYfrr.üm gülse de kızlar.> 
8 - Osman Nihad - KürdlllhlcazkAr şarkı: 

<Gözfimden gitmiyor bir dem hayali.) 9 -

Türk mUz!ğl: Fasıl heyeti. 20: Memleket sa- Memleket saat Ayarı, atans ve meteorololl 
at flvarı. 20: Temsil. 20.40: AJans ve met-O- haberleri. 13.15 - 14: Miizlt <Karısık prog -
orol"I\ haberleri. 21: Türk müziği: Okuyan- ram - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik CPl.) 
lar : Semahat Özdenses, Mustafa Çağlar. Oa- 19.30: Türk müziği IFasıl heyeti.\ 20.15 : Ko
lanl:ır : Vecihe Dnryal. Fahire Fersan. Reş:ıt nusma. 20.30: Memleket ~aat Ayan, ajans ve 
Erer Refik Fersnn. 1 - Sallhattin Pınar - meteoroloji htı.berlerl. 20.50: Türk mfizlği 
Eviç ı:a.rkı: (Göz yaşlarınız.) 2 - Refik Fer- (Klflslk program _ A.ntara radyosu küme ~nıah11ttln Pınar - KürdlllhlcaıkAr şarkı: 
san _ Hüseyni şarkı: (Birkaçı birleşerek.) seıı ve saz heyeti. 21.30: Konuşma. 21.45: <!K lblml avaıtına at.sam. 10 - Rakım - Kür 
3 _ Şevki bey _ Hicaz şarkı : (.Affeyle su - Ncsell plflklar _ R. 21.50: Müzik !Opera ar- dlllhicazkı\r sarkı : (Demedim ona hlç kim • 
çum ı 4 - Şevki bey - Hicaz şarkı: (Demem yalan.) 22.30: Milzlk (Dans müzl~ - Pl.l sin.) 21.80: Konus_:na. 21.45 : Nesell plft.k -
cana beni yl'ıdet.l 5 - HlcazkAr peşrevi. 23: Son nJans haberleri, ziraat. eshnm . ve lar - R. 21 50: Muzlk <Sollstler.l 22: Mfizlk 
8 - Bol flbenk Nuri bey - ıncazkrlr ağır se- tahvilat. kambiyo _ nukut borsası Cflnt.> <Rlynse*Omhur Bandosu, Şef: İhsan Kün
mal : <Benim servi hıramanım.l '1 - Udl 23.20: Müzik (Cazband - Pi.) 23.55 - 24: Ya- çer.) 1 - Donlzettl - •La Fille du Regiment-. 
Cemil - ıncazklir şarkı: <LAyık mı s:ı.na.) rmkl program. operasından marş. 2 - Waldteureı - Neşeli 
8 - Udi Cemfi - HlcazkA.r şarkı: (Mani o- * vals 3 - Mcndelssohn - cıRuy-Blnsı uver -
Juyor halimi takrire hlcabnn.) 9 - Muhlis ÇARŞA:\1BA 30/ 8139 tilr. 4 - Lu1g1nl - ıCanlıırın se.~h (Nlnni.l 
Sabahattin - HlcazkAr §.arkı: <Bahar geldi.) 12 30 , P 12 35• Tü k mUzıg • Pl. 5 - Snlnt - Saeruı _ «DeJanlrea operasından 
10 Hl ki\ t"" k~ <Izmlrl içi d . . rogram. . . r ı 

- caz r ur u: n n e vur - 13· Memleket saat Ayan ajanıı ve meteoro- fantezi. 23: Son ajans haberleri, ziraat, es-
dular beni.) 21.40 : Konuşma <Dış polltlkıı loJI haberleri. 13.15 _ 14: Müzik (Karışık ham ve tahvllftt, kambiyo - nukut borsası 
haberleri.) 21.55: Neşeli plAklnr - R. 22: Haf Pl) 19. Program 19 05' Müzik (ffat.l 23.20 : Mfizlk (Cazband - Pl.) 23.55-24: 
talık posta kutusu C:Ecnebl dillerde.) 22.30: program - · 

1
) 

19 30
• Tllrk m.nzİğl (Fa- Ynrırıkl program. 

Müzik (Dans müzi~l.) 23: Son ajans haber- <Ocla milz1ğl - P · · • . 
leri, 7frat, eshıım ve tahvllAt, kambiyo _ nu- sıl heyeti.) 20.15: Konuşma. 20.30. Memle -
kut borsası (fiat.> 232() : Müzik (Cazband • ket. saat Ayan, ajans ve meteoroloJl haber - * CUl\fARTKc;t Z/9/ 39 

. Ierl. 20.50: Türk müzlği: Okuyan: Mustafa 
Pl.) 23.55 • 24. Yarınki program. ç "l ç 1 1 . V l .. ft D"''"Val Cevdet 13 3() P 13 S5 Türk mfizl~i· <Oku a15 ar. a ıın ar. ec ,.., ... . • .• : rogram. . : ı> • -

Çağla, Kemal Niyazi Seyhun. Refik Fersan. ynn : Mefharet Snğnak, Çalanlar: Vecihe 
1 _ Osman bey - Nişaburek peşrevi. 2 - Daryal, Reşat Erer, Ruşen Kam.) 1 - Hüz-* 

PAZAR %'7/lf!! Ziya paşa - Nişaburek yilrük semaı - (Ey zam peşrevi. 2 - Musa Süreyya - Hüzzam 
12 30: Program. 12.35: Türk mllz:lğl (Eski gW ne acap.) 3 - Ziya paşa - Nişaburek şarkı: esen sanki baharın gillnsün.) 3 -

eserlerden seçilmiş şarkıliı.r.) Okuyanlar ve şarkı: (Bin zeban söylersin.) 4ı - ...... ... - Yesari Asım - Hüzzam şarkı: (Yine kalbim 
Çalanlar: Ankara Radyosu ktlme heyeti. t- Keman taksimi. 5 - ......... - Nişaburek şar- taşar ağlar.l4 - Kanun tak.'!tml - Vecihe 
dare eden: Mes'ud Cemil. 13: Memleket saat lcı: CMe.stlnazım kim bQyfittü.l 6 - ......... - narvaı. il - Dede - Karclbr şarkı: (Girdi 
A.yarı , ajans ve meteoroloji haberleri. 13.15: Saı semalst. 7 - Rahmi bey - Hicaz şarkı: gönül aşk yoluna.> 6 - Şevki bey - Uşşak 
Müzik (Küçük Orkestra, Şef: Necib Aşkın.) <Akşam erdi yine sular karardı.) 8 - Del - şarkı: (Eslr1 zülfünüm ey yüzft mahım.) 
ı _ Paul Llncke _ Daruı melocii'!1. 2 - Ger~ ıa.1 Zade - Şehnaz şarkı: (Etmedin bir 11\h- 7 - Uşşak saz sema~ı. 14: Memleket saat l
hard Wlnkler - Kemanın aşk şarkın. 3 - ze lhva.l 9 - Şem.ı;etttn Ziya - Sehnaz şar- Y{\rı, ajan.'! ve meteoroloji haberleri. 14..10: 
Amedel - Saz çalan aşık stıltlnden - Aşk rü- tı: (Denizin dalgMını.) 10 - Sedat - Şeh- Miizlk <Dans mfizl~I.) 15 _ 15.30: Mlizlk <Şen 
yası. 4 - Karı Blume - Olineşde - Vals. 5 - naz saz sematcıt. 21.30: Haftalık posta k"u - oda mftzljtl - İbrahim Ö2". ür Ye Ateşböcet -
Paul Llncke - Venüs - Vals. 6 - Bernhard tusu. 21.45: Neşeli pl!klar - R. 21.50 : Muzlk Jerl l 18.30: Program. 18.35: Müzik (Kliçlik 
Kutsch - Çlgo.n fantezisi. 7 - Hanns Löhr- <Melodiler.) 22: Müzik <Küçük Orkestra, orkestra. Şef: Necib Aşkın.) 1 - J . Strauss
Hulyalı gece - Vals İntermezzo. 8 - Oscar Şef: Necib Askın.) 1 - Hans Mainzner - Se Hayat size neşe versin - Vals. 2 - J. Breu -
Fetras - Rus müzl~inden akisler. 14.15-14.30: renad. 2 - Frederlksen - Oroenland( ~üıt~. er - İtalyan şarkısı. 3 - Vllfred KJo.er - se
Müzlk <Daruı müziği - Pl.l 18.30: Program. 3 - Hanru; Löhr - :em:ıb~mp~ a~~~· renad. 4 - Franz Doelle _ Paruln Madlen 
18.35· Mfizlk {Dans mQzlfl - Pl.) 19.05: Ço - 4 - Czernlk • Raksa en er. - - sokağında. 5 - Llndemann - Va!.! Baston. 
cuk saati. 19.35: Türk müziği (Fasıl heyeti.) be.'! - Menba - Balet anıtı. 6 - ~nıssel • 19.I'l: Türk müziği Cİnresaz faslı.) 20: Mem 
20,10: Neşeli plfıklar - R. 20.15: Müzik (Ka - mans - Felemenk süitinden <~şk Oölü.l 7 - leket saat A.yarı. 20: Temsil. 20 40: Ajans ve 

Colerldge - Tay lor - A.rrtka su iti. 23: Son a-
bare müziği -.PU 20.30: Memleket 88.at l : jaruı haberleri, ziraat, ~ham ve tnhvllll.t, meteoroloJI ~aberlerl. 21: Türk mfizlğt: O -
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 20 45. ~amblyo _ nukut bol'SM1 mat.) 23.20 : Mü . kuyanlar: Muzeyycn Senar, Sadi Hoş.ses. Ça
Türk müzliU: Okuyanlar: Radife Neydik, zik <cazband _ Pl.) 23_56 _ 24 : Yarınki prog- lanıar: Vecihe Daryal, Reşat Erer, Ruşen 
Sadi Hoşses. Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe ram Kam. I - Hii.seynl peşrevi (Andon.) 2 -
Darynl, Refik Fcrsan. 1 - Osman bey - Hl- · * Refik l"ersan - Hüseyni şarkı: (Kimin mec-
caz Humayun pe!ırevl. 2 - Şevki bey • Hl - buru hüsnü anı.ııın.) 3 - Refik Fersan - Htl-
caz sarkı: (Bilmiyorum bana ne oldu.> 8 - .PERŞEl\IBE 3118/ 39 seynt şarkı: <Sabah güneş doğarken.> 4 -
Cemil bey - H'ı.caz sarkı: (Ne ktl.,Uln bl,ebeb 12.30: Program. 12.35: Türk müziği: Oku- Suphl Ziya - Muhayyer .şarkı: ('lıtrer yüre-
böylc.) 4 - Refik Fersan - Hicaz şarkı: CCl- yan: semnhat özdenses. Çalanlar: Ruşen ~im her M zaman yadıma gel!en.) s - Sa
hand:ı biricik .sevdl~lm.> 5 - Refik Fersnn- Kam, Cevdet Kozan, Ziihtü Bardakof:lu. dettın Kaynak - Muhayyer şarkı: (SUrmeyl 
Hicaz şarkı: (Ey benim gonce gt\lüm.l 6 - l - Emin da - Suz1nn peşrevi. 2 - Mruı- göz öldtlrür.) 6 - Zeki Arif - ·Suzlnl\k ş:ırkı: 
.... .. . - Takslm. 7 - Udl Ahmed - Suzlnl\k tara Nanz - Suzlnl\k şarkı: (Sensiz bu sa - (Bevdlm seveli.) 7 - Kanuni Necml • suzı
prkı: ffilr günah ett1?l'l8e cana.) 8 - Yesa- bah.) 3 - Mustafa Nafiz - Suz1nfı.k şarkı: nfik ıarıo: (Sana candan s~zlerlm var.) s _ 
r1 - Suz1nft.k şarkı: (Ayrı düştüm sevdiğim- (Ümidslz bir scvtşle.> t - ......... - Kemençe Udi Ahmed • KürdlllhicazkAr şarkı: (Ey 
den.> 9 - ......... - Suzlnl\k şarkı: (Sen bez- tnkslml. 5 - Refik . Fersan - Hicaz şarkı: Nazlı güzel.) 9 _ Retılt Fersan _ Kllrdllihl-
mlnı'~p geldiğin nkşam) 10 - ......... - Kar- (Göğsümden t:&çıp gittin.) 6 - Hacı Arif cazkA.r şarkı: (Gözlerin mavi mine.) 21.40: 
ciğnr şarkı: (Askı pünhan edemem.) 11 - bey - Karclğar şarkı: <Bir konceye bir ha - Konuşma (Dış politika hft.dl.ııelerU 21.55: 
........ _ Karclğar türkü: (Bağa. geldim ay re.> 13: Memli!ket saat Ayan, aJ~ns ve mete- Neşeli pll\klar _ R.> 22: Haftalık posta ku _ 
çıktı) 21.30: Müzik <Dans müziği - Pl.) oroloJi haberleri. 13.1!! - 14: Müzik (Karı - tusu (Ecnebi dlllerde.) 22_30: Müzik {Danı 
22.45 - 23: Son ajans haberleri ve yanntl şık program - Pi.) 19: Program. 19.05: Mü - .. !iM) 

23
. So , h b 

program. ztk <Hafif orkestra müzili - Pl.> 19.30: Türk muz w;•. • n aJan& a erleri, ziraat, es-* mflzlği <İnoesaz faslı.) zo.15: Konuşma. ham ve tahYll!.~, kambiyo - nukut borsa.sı. 
20.30: Memleket saat lyan, ajans ve met.e- CflatJ 23·20 : Muzik <Cazband - Pl.) 23.55-24: 

PAZARTESİ %8/B/39 oroloJI haberleri. 20.50: Türk müziği: Oku· :.~.::?.~! .. ~=.~~.:~: ..................................... . 
12 30: Program. 12.35: Türk mftzi~ _ Pi.> yanlar: M<ıtharet Snğnak, Necmi Rızn A - ,_,-------------..... ,, 

ıs: Memleket saat fı.yan, a)an., ve meteoro _ hıskan . Çalanlar: Ruşen Kam, Cecdet Ko - f 
lojl haberleri. 13 15 - 14t: Mllzlk (Senfonik zan, Zühtü Bardakoğlu. 1 - armzar pe.şre-
müzlk - Pl.) 19: Program. 19.05: Mllztk (Dans 1'1. ! - ......... - onııza.r p.rkı: COözlerfm -
müziği _ pl.) 19.30: Türk müziği: (İnce.saz den gitmiyor.) 3 - Dede - r;lehnaz pusellk 

1 

faslı.) 20.15: Konuşma. 20.30: Memleket ga- <Kilçfiksuda.) 4 - Hacı Arif bey - Suzlnflk 
at Ayan, ajans ve meteoroloji haberleri. şarkı: (Bir dil Jet esiri gam olur.) 15 - Ar -
<:!0.50: Türk müziği: Okuyanlar: Muzaffer takt - Kürdlllhlcazklr <CI.mıin gibi.) 8 -
İlkar. Çalanlar: Vecihe Daryal, Re~at. Erer, KftrdlllhlcazkAr •z semaf.st. 7 - ......... -
Ruş~n Kam. Cevdet Kozan. ı - Rauf Yek- Hüseyni şarkı: (Çektim ellml gayr:! bu dün
ta bey _ Mahur peşrevi. 2 _ U.tıt ata _ Ma- ya heye.sinden.> 8 - Hacı Arif bey - Hicaz
hur şarkı: (Tarif edebtL~em.) 3 _ Rahmi kAr şarkı: (Açıl ey goncel sadberk.) 9 .
bey _ Mahur şarkı: <Servtnaznn se:rret çık- Ltıtn bey - mcazkAr farkı: (Sana ne oldu 
mııs oyuna.) 4 _ Şükrü Qenozan _ Mahur gönftl.) 10 - İbrahim - Mahur şarkı: (Sabah 
ş:ırkı : <Bu sevda ne tatlı yalan.) 5 _ ....... ol.!un.) 11 - Halt t.ürkftd (Yürü dilber ytl
Kanun taksimi. o _ KA.zım Uı _ Hüzzam rü ömrllmün un.) :u.so: Konuşma. 21.45: 
şartı: raenzeme7.stn kimseye.) 7 _ Ye.sari _ Neşell pl!klar - R. 22: Mftztk <Küçük Orke.s
iHüzzrım şarkı: <B!r gül bulamam.) 8 _ Le- tra, Şef: Necib Aşkın.) ı - Emmerlch Kal
mi _ Karcllar şarkı: (Güzel tavrından bel- man - Çardaş Prenseıı operetinden potpuri. 
Jidlr. 9 _ ......... _ Muhayyer tftrkft: (Dama 2 - T8ChalkoW!ty - Vali No. 5. 8 - Helnz 
bulgur sererler.) ıo _ Halk türküaü _ (Ka- Munkel - Kara orman polkMJ. ol - Zleh -
ranfll olacaksın.> 21.30: Konuşma. 2us: rer - Aşık (Romans.} 15 - Mlchell - İkinci 
Neşeli plL'ıklnr _ R. 21.50: Müzik (Operetler.) küçnt: süit. 6 - J. Streusa - Bahar sesleri. 
22: Müzik (Küçfik Orkestm, Şef: Necib Aş- '1 - W!Ily Koe.ster - Hlnd Nlnnl$l. 23: Son 
kın.) ı - Franz Lehar _ En operetinin aJaruı haberler:!, rlraat, ~ham ve tabvUAt, 
vals1erJ. 2 - Bruno Hartmann _ Parlak sü- kambiyo - nukut bors1L11 Ulat.) 23.20: Mü -
neş ışığında dnns - İnterm. 3 - Franz Le - zıt Ccazband - Pl.) 23.55 - M: Yarınki proıt
har - Çareviç operetinden potpuri. f _ Ts- ram. 
ohalkowsky - Hazin şarkı (Op. No. 2) 1 _ J , * Btrnuss - Ritter Pasman - Komik operasının CUMA 1/9/39 
bale.il 6 - Hans Schneider - Meşhur ref • 12.30: Program. 12.35: Türk müz!Rl - (Pl.) 
renlerdet> (potpuri.) 23: Son ajana haber - 11: Memleket saat A.yan, ajans ve meteoro-

Askerlik işleri 
Tahsili terketmiş kısa hizmetliler 

çağınlıyor 
Yedek subay yeUşecek tadar tahall 

görmüş ve tam askeri ehliyetname almıf 
ilse ve muadili mekteblerden mezun ve
ya daha yüksek mektebler1 terketml§ 
bulunan losa hizınetlller l/BylQI/939 gil
ntı Yedek Subay okulunda bulun.a.cak
lan vechlliı 29/ Ağtuto.a/939 günü se-tke
dlleceklerdir. Bu şa.rUarı haiz olanların 
tayin edilen günde fUbeye gelmeleri ve 
gelmlyenler hakkında kanun! muame -
le yapılacatı llA.n olunur. 

* 335 doğun111'Jar yoklamaya 

çağınlıyor 

Sarıyer Asterllk şnbe&lnden: 
1 - Şubemizde t:ayıdlı 335 dotumlu ve 

bunlarla muameleye tabi olanlann mu -
ayenelAri EyHll 9Ct9 tarihinden ttıba -
ren ı. Tefrin/939 cayestne kadar Cu -
mar~ ve Pazardan maada oift eilnler
de sabah ıaat (9) dan akşam bete tadar 
yapılacatından yultanda :ruııı olanlann 
mezkQ.r günlerde Yenlköyde Banyer As
kerlik ('ube Mert.ezıne ıteJ:melert; plm.l
yenler ceza1& çarpılacaklardır. 

leri, csh:ınt ve tahvll!t, tambl10 - nukut loJl haberlert. ıa.ıı - H: lıımz1t (Kanııt ıııı... ... _____________ __,-' 

Şirketi Bayriyeden ı 
Sazlı Tenezziih Se/eri 

Kıymetli san'atklrımız kcmant Sadi Işılayın idaresinde memleketin gü
zide san'atUrlarından. mürekkeb bir saz heyeti ve lokantacılıkta şöhrctile 
maruf olan Pande!i tarafından ihzar edilen nefis büfeyi hamil 74 numı.
ralı vapurumuz BUGÜN Köprüden saat 14.30 da kalkarak muayyen iskcle
lerimize uğradıktan ıııonn Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20,45 de 
Köprüye gelecektir. 

Satış İlanı 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

İ.smail Rıia tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 24768 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ö
denmemesinden dobyı satılmasına karar verilen ve tamamına yeminli üç ehli
vukuf tarafından (2300) lira kıymet takdir edilmiş olan Boğaziçinde Paşabahçe 
• lncirköy mahaııesinin Köyiçi • ıskele caddesi sokağında eski l mükerrer yeni 
32 No. 1ı sağ tarafı 8 harita No. lı KIP.patraya aid hane, sol tarafı Tahir paşa 

kızı Zehra, arkası yeni 3 No. lı avukat İsmail Rıza ve ~rek~sı arsası, önü g 
harita No. lı mahai ile çevrili tapu sicilinde 303 metre murabbaı s:~ desimetre 
murabbaı miktarında rıhtım mahallini müştemil yeni 26, 28, 30, 32/1 No. !arla 
murakkam ve 9 harita No. lı arsanın aleyhine ve işbu emlak lehine mürur için 
irtifak hakkı olan miıirez ahşap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Zemin kat: Rıhtım tarafındaki ön cepheden halen 32 taj No. sı:ıı taşıyan iki 
taraflı duvar korkuluklu müşterek mermer merdivenden çıkılarak zemini ka
rcsiman döşeli bir sahanlıktan biri pnncur diğeri camekanlı ve çift kanadlı iki 
kapıdan içeri girilir. Zemini karesiman döşeli bir taşlık arası camekanla bölün. 
mü.ş musluklu bir sofa üzerinde iki oda bir merdiven altı, bir hela. bir kiler ve 
zemini kırık kırmızı çini döşeli adi ocaklı bir mutfak ve bahçeye açılan tek ka. 
nadlı kapıdır. 

Birindi kat: Bir sofa üzerinde biri balkonlu olmak ~zere dö!'t oda, bir heli ve 
bir kilerdir. 

!kinci kat: Çatı arası olup ufak bir koridor üzerinde karşılıklı iki küçilk oda 
ve bir çatı altı odasından ibarettir. 

Bodrum kat: Zemini toprak içiçe kAr gir duvarlı üç bölmeden iharet olup 
bahçeye açılan ufak hir ktıoısı vardır. 

Bahçe: Etrafı kargir duvarla tahdid edilmiş olup müşterek bir kuyusu ve 
arka taraf hududunda iskele c!lddesine çıkılır bir kapısı ve binanın zemin katma 
çıkan iki taraflı ve duvar korkuluklu mermer merdiveni m evcuddur. 

Umumi evsafı: Mezkılr gayri menkul müfrez, çatısı müşterek ve ahşaptır. ön 
ve arka cephesindeki p!?nc.ereleri harab panjorludur. Bodrum kııtı klirgirdfr. 
İçinde elektrik. tesisatı mevcud olup ön tarafta rıhtımı vardır. 

Mesahası: Umum sahası 303,85 metre murabbaı olup bundan 115 metre mu. 
rabbaı bina m.ütebakisi bahç~dir. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkul5n tama.mı açık arttır. 
maya konumuş olup 4/l0/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü SRat 14 den 16 ya 
kadar Üsküdaırcta 'Ihsaniyedek\ dairemizde açık arttırma ile satıla
caktır. Artırma bedeli muhanunen kıymetinin % 75 ini bulduğu takdirde gayrl 
menkul en çok arttıranın üzerine ıhale edilecek, aksi takdirde en son arttı -
ranın taahhüdü baki kalmak üzere arth!'ma 15 gün müddetle tern.did edilerek 
19/10/939 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya karlar yine daire. 
mizde ikinci açık arttmnaın y ap!!acak ve bu ikinci arttırmada da arttırma be. 
deli muhammen kıymetin % 75 ini bulmazsa borç 2280 numaralı kanun hü. 
kümJerine göre beş miiımvi taksitte ödanmek üzere tecil edilerek satış geri bı. 
rakılacaktır. 

Satış peşindir. Talihlerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetindc pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek. 
tubunu ibraz etmeleri lAzımdır. 

Gayrimenkul ker.disine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı fesholunaıak kendisinden evvel en yüksek tekHfte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa :razı olursa ona. razı olmaz veya 
bulunmazsa hemen l!'i gün müddetle artırmaya çıkanlıp en çok artırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen g":inler için % 5 den hesab olunacak: 
faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye aid tenviriye, tanzifiye ve tellfiliye resimleri vı 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir • 

2004 numaralı İcra ve İfü\s kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayıimenkul üzerinde ipotekli alacak lıl'ar ile diğer al8kadaranın ve irtifak 
hakkı sahible~ bu haklarını ve husu •ile faiz ve masrafa dair olan iddialan. 
nı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile bfldir. 
mele.ri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malUınat aln:ak istiyenlerin 
4/9/939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak olan 
arttırma şartn!ID'esile 938/539 munaralı dosyasına müracaatları Ilan olunur. 

(6689) 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale as'kerl san'at lisesindeki gedikli u.rta 
hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 
başlanımtitır. 

2 - Kayıd kabul şartlan: 
a. Beş sınıflı ilk okulu bitirmif olmak. 
b:ıt Vücudünün teşekkillatı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
c:ıt kendisi ve ailesi kUiUr.suz bir ahlak ve seciye sahibl olmak. 
d> terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
e,, 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun oı. 

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

yi haiz bulunmak. 
g> Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlanndan çıkanlıru§ olmama) 
h> köy wya n!lhiyeli olmak ve n:.ifus hüviyet cüzdanında doğduju köy veya 

nahiye yazılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmtyaıı ve orta okulu bu -
lunmıyan kaza merkezlerinde doğmuf bulunmak ve bunların tahıU iQ!n kan 
ve gehlrlere geaniJ olmak. 

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

4 - Askerlik ıubelerince kaydi kabul için müracaat Eyl1ll sonuna kadar kabul 
edilir. c286. c636b 

MaarU Matbaası Mfldtlrltlğllnden ı 
Matbaanm kırma matlııelerinde çal11abileoek bet ifçiye ldmm vardır. t.WI. 

illerin 99.8.1939 Salı l!atl saat 10 4a Matbaa !Adürlilğ(tne mtlnoaatlan. :(lllO>. 



Emniyetle Müstahzarları 

kul lana bileceğiniz piyasaya çıktı. 

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

FJyongosu - Kaıızuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve tababetin emir:erine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 
•• •• 

Z l U TAHZA 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

Vücudii besler fakat şiş nanlık yapmaz. 
Umumi depo: }NGJL/Z KANZl!K El'ZANESJ - Bftgoğlu, J~tanbul 

IZMIR Acentemiz Türk Ecza deposudur .( . ":; . ' ..• 
İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

Semti 

Vefa 

• 
• 
• 
:t 

• 
il 

> 

• 

Muradpa.oa 

• 

• 
• 
il 

> 

• 
il 

il 

• 

. ) 

Sokağı 

Vefa caddesi 

• • 
:t > 

:t :t 

Türbe sokağı 
> :t 

> > 
il :t 

Vefa caddesi 

Millet caddesJ 

• 
> 

• 
> 

• 

> 

• 
• 
> 

> 

Börekçi 
Sucu 

> 

• 
> 

Ağaçeşmesi 

> 

> 

Parsel No. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
il 
l2 
1 

3 
4 

5 
6 
7 
8 

6 
7 
8 

9 
10 
2 
3 
5 

Kapı No. 
eski: yeni 

32 
Cami arsası 

32 
51, 53 • 61, 63,2 
Bila No. 

4 
48, 50 - 72, 74 
Bili No. 

72 - 108 
74 - 110/1. 110 

74 • 112, 112/1 
74 - 114, 116, 116/1 
76, 118 
78, 120. 122 

1 1 
15 5 
3 3 

1 1 
29 31 

8 

1 - Vefa 
Sahası Cinsi 

M2 

365 Mezarlık yeri 
854 
654 Mezarlılr 

609 Arsa 
4,50 Arsa 

135 Kiirgir ev 
57 Kargir ev 
3.50 Arsa 

582 Karakol binası 

2 - Muradp şı 
238 Arsa 
285 Bahçeli ahşap ev 

299 Bahçeli ahşap ev 
272 Arsa 
147 Bahçeli ahşap ev 
571 Bahçeli llrgir iki dükkAn 

3 Koıka 

565 Bahçeli ev 
43,50 Ahşap ev 
86,50 Ahşap ev 

8,50 Kfırgir ev 
12.50 Kargir dükkAn 

581 Türbe ve mezarlık arsa51 
357 Bahçeli ahşap ev 
624 ada nwmıralı 

• 4 - BEŞİKTAŞ 

Sahibi 

Belediye 
Evkaf 
Belediye 
Mehmed 
Yusuf kızı Hadiye 
Suad, İbr:ıhim 
Ferdiye 
Belediye 
Hazine 

Ahmed Ruhi 

Fatma, Yaşar, Ömer, Zeki, Ah. 
med Fevzi. 
Ahmed Nadir 
Belediye 
Hüsnü 
Nuri, Behiye, AUye, Leman, 
Muzaffer. Semiha, İnci, NeclA, 
Halidun 

Şerife Akile 
Emine Şazıdil 
Ayşe Bedia, Havva, Fatma, Ha. 
tice, Emine, Rıza, Fatma, 
Belkis 
Fatma Zekiye 
Osman Nuri, Mustafa 
Evkaf 

l 

) 

Takdir olunan bedel: 

Beher metresine 50 kuruş 
> 
:t 

lD 

2,5 lira 

2500 lira (arsa.sile beraber) 
1200 lira (arsasUe beraber) 
Beher metresine 2,5 lira 
Binasına 300 lira, arsasının 
metresine 250 kuruş. 

Beher metresme 4 der lira 
(500+400=900) 

(400+400=800) 
Beher metresine 4 er lira 
200 

beher 

(lOO+I00=200) ynlnız d\lkkAnla 
nn ;ıyrıca arsalarına 4 er lira. 

4695 lira 
700 :t 

900 > 

800 , 
Beher metresine 1,5 lira 

> > :t 

> > • 

Semti, sokağı ve cinsi : Ekmekçlbaşı mahallesi, dlbekçl, ve spor soknklannda ve aşağıda No: Ve sahaları gösterilen arsalnr. 

Parsel No: 13, 14, 16, 16. 17 
241, 237, 250,50, 239,75 26l,75, 

18, ( ~ 20 21, 22, 
&hası: (Metre murabbaı) 
Parsel No: 
Sahası: (Metre murabbaı) 118,40, 111,00 110 108,9!J, ıuo, 75, 

s1. a2. as. 34. a5, 36. 
87, 75 90 93, 75 97, 50 104 

Sahibi: M. Salibattin 

23, 

g5,75 
37. 

:.4, 
91,60 

d. ) 
1 ld,75 

Beher metre murabbaına 8 llra kıymet takdir edilmiştir. 

25, ~ 27. 28, 29, 30, 
9 ı, 86,50, 76 107 80 79 

ll.!her metresine 4 er lira kıymet takdir edilmiştir. 

Yukarıda, mahalle, sokak ve sahlplarinln adlarlle olnsleri, sabalan, numaralnn ve takdir olunM bedelleri gösterilen gıtyrimeukuller ll'kokuJa tahsis edilmek üzer& 1295 tarihli kararnameye 
ıore istimlak olunmaktadır. 

Kararnamenin s ci maddesine tevfikan talik muamelesi de yapılmış olan bu yerlere takdir olunan bedel hılkkında malsahiplerinin bir itirazları, vHrsa, s gnn zarfında dilekçe ile Valilik va 
Belediye Reisliği katına bildirmeleri tebliğ olunur. (6709) 

Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine 
Talebe Alınacak 

ı _ 15 Eyl1llden 28 Birir.citeşrin 1939 tarihine kadar apğıdaki f"rtlar dahi
Hnde nehari talebe kayıri ve kabul edilecektir. 

2 _ Kaydedilmek 1.~tıyenlcrin fakülte idaresine verecekleri bP.lgeler ıunlar. 

dır: 

A - Fakülteye girmek istediğıni bildiren dilekçe, makine ile yazılı 
B - Tahsil vesikasının ;._sh. 
c - Nüfus cüzdanının ta.c;dık.li sureti cecnebiler için emniyetçe verilmiş i. 

kamet tezkeresinin tasdikli sureti>. 
Ç - Sağlık ve aşı raporu. • 
D - İyi haltni VP. otnrduğu yeri bildirir vesika. 
E - Fotograf <16 t.Ane. kartonsuz baş açık tam cephedm 4,~ X 6 büyüklQ. 

ğünde:t. 
F - Pullu beyanname cFakülteden alınır, istekli kendi el yazısile doldurur,. 
G - Takib edeceği zümreyi gösterir fiş cFakülteden alınır., 
ô - Muhtasar bir tercümeihal. 
Öğretmen okullarından mezun olup 1 ise olgunluk sınavını geçirenler ıçın 

mecburi hizmeti olmadığına dair rosmt bir vesika getirmeleri ilAu olunur. 
c8&81l 

Zayi gümrük makbuzu 

İstanbul İthalat Gümrüğünden aldı. 
ğım (beyanname 7544 • Tarih: 3/8/939 
ve 1065.95 liralık) n435 numaralı mak
buzla (beyanname 7546 • Tarih 318/939 

l ve 230.97 liralık) 73160 numaralı makl.ıu. 
zu zayi ettiın. Suretlerini çıkartacağını. 
dan hükümleri yokt.ıır. 

GASBAR GASBARYAN 

G. HORHOR:Jf .. 
Hut.:lartDJ alcpma kadar 
el Viyana Oteli yanıntlalcJ mu
encUneı!nd• tedni eder. 

Telefon: 24131 

Son Posta Matbaası 

Nefriyat Müdüıil: Selim Ragıp Bmeg 
SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

~. Ekrem UŞAKLIOlli 

f st3ebul Defterdarhğından : _ 
7 /9/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat 15 de İstanbul Defterdarlığın. 

daki Millt Eml8.k Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında 58750 
lira 26 kuruş elli sekiz bin yedi yüz elli lira yirmi altı kuruş keşif bcdolli Mer. 
can maliye şubesi inşaatı kapalı zarf usulile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şa'rtnameleri pro
je keşif hülAsasile buna müteferri diğer evrak 293 kuruş bedel mukabilınde 
verilir. 

Muvakkat teminat dört bin yüz seksen sekiz liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını ve en az kırk bin lira!ık bu işe benr.er i~ yap. 

tığına dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara istinaden İstanbul V!laye. 
tinden eksiltme tarihinden itibaren sekiz gün mrvel alınmış ehliyet ve 939 sene. 
sine aid Ticaret Odası vesiknlannı havi kapalı zarfları 7 /9/939 Perşembe günU 
saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlıik Müdürlüğünde toplanan komisyoıı 
başkanlığına vermeleri ve saat 15 de zarflar açılırken hazır bulunmaları. 

(6223) 

lstanbul Kız Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuza erkek ve kadın hademe alınacaktır. İsteklilerin derhal okula mü. 

racaatları. c6708> 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun 
sıhhatini tehlikeye koyarsınız. 

Alla hın .11arattıiı ei6i saf ve tabii hububattan yapılmış 

özlü unları 
Vitamın 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Neş'e 

Enerji 
Zeki 

Çocuklarınıza yediriniz. En gilk•~k malik 1Jasıf olan bu IJzlil unu 
Düayada mevcut çocak gıdalarının en mftkemmelidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, Turlu, 
Bezelya, Badem, ÇavdarözU unlarını çocuklarınıza yediriniz 

F L 1 T daima ÖLOüRUR ı • 
Umu111I ltPHll . 1 lrHpl•, -01-------

' letuDaı. tlalata, VOf"lla MM I ~ 

Açık mesameler dııima siyah 
noktalHnn ve sivilcelerin te-
şekkU!üne zemin hazırlar, Cil· 
dlnizln mesllmatını sıkıştırmak, 
sivilce ve çlllerinizl izale etmek 

HREI ·rtRJEU 
Kullanınız. 

İlan Tarif em iz 
Tek ıQtun sanıımı ·························· 

Birinci aahile 400 kuruı 
I kinci aahile 250 » 
Oçüncü aahile 200 ,. 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 » 

Muayyen bir müdde' zarfında 
fauaca miktarda ilAn yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, Yarını 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için am 
bir tarife derp~ edilmi§tlr. 

Son Posta'run ticarl ilAnlarına 

aid işler için şu adrese mllracaat 
edilmelidir: 

tıincılık KoDektlf 81rtı:eu 

Jtıı.bnnıamacte Ban j 
< ---,,,--~~~~- ... ~~.w?~«.ar--. .n·"~ 

Diş Doktoru Diyor ki ; 
« - lyl bir diş macununda, diş etle 

rlne muz1r tesirleri olmıyan antiaeptik 
bir madde bulunmalı, asıl dişleri te
mizleyici madde, mineleri sıyırmıyacak 
şekilde hazırlanmış olmalı, içinde ha• 
mız olmadıktan başka ağızdaki haom 
lan da temizlemek nzere kalevf mad
deler ihtiva etmeli ve nlha) et kok.11 
ve lezzeti nefis olmalıdır. » 

işte RADYOLiN budur! 
yemekten sonra 

u 

Markalı 

CEP PiLi 
FENER ve 
AMPULLERiNi emni-
yetle tercih ediniz 
Taklitlerinden 

sakınınız 

günde 3 defa 

n 

Bayanların mahrem tuvaletlerinde kullanacağı 
gayet sıhhi, el çantalarında bile taşınan ve en 
ince elbiseler albnda belli olmıyan, vücuda 
bütün serbestiyi veren ıırayet kullanışlı idet 

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

iyi bir gözlük almRk isterseniz bir kere 
mağazalarımıza uğrayınız. Ve en son model 
gözlQk çerçeve ve camlannı görünüz. 

ZEISS ve PERFA gözlnk camları TOrkiye 
için yegtlne deposu. 

Taşra sipari~lerinde evvelinden gönderilen 
izahatlı talimatnameden sonra gözltık gönd• 
rilir. 

GR. A N E S T 1 D 1 S 
Merkezi, Sultanhaman Havuzlu han 

No. 5, Tel: 23987. 
Şubesi, lstikltıl ca1ıdesi No. 152. Tel: 44594. 

.ıııııııı---D• İstanbulun en güzel ve en ucuz mesiresi -----., 

ACIBADEM .ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 

Koçuk Çamltcanın etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 
En nefis üzümler, en saf hava, en güzel manzara 


