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Beklenmiyen yeni m'ii.şktilAt ç1.kmazsa 

Buhran, m akere ve anla mı 
JOIDDI rml tir, 8 8 ! 

• 

Mussolininin gazetesi lıaber veriyor: "Avrupa sallıünü. 
teşebbüs gapılmalctadır,, kurtarmak için son bir 

Hitlerin İngiltereye teklifler 
yolladığı tahakkuk etti 

ingiliz kabinesi dOn teklifleri tetkik ile 
meşgul oldu, bugOn cevabını bildirecek 
· Hitlerle Mussollnl arasmda ' Askerı ~azırlıklar 

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

Dlilll şeı ue Ueftiller 
· AnBaraua uardllar 

İnönü hareketlerinden 
evvel Alman Büyük 
Elçisini ka~ul ettiler .. aynı hızla 

mutemadlyen muhabere cereyan ediyor devam ediyor Resmı bir tebliğ neşredildi 
Almanyadaki Leipzig Fuarının açılmasına müsaade 
~dilmesi de harb tehlikesinin azaldıflna delil •ayıhry 

Leh - Alman hududunda 
7..i haclilele, oldu 

~-- __ _, 
Almanların hazırhkları 

Beırihı 18 (Hu· ,._,..._ __ 
ıgt) - Alman ka· 
N. ordUlan ku • 
u.ıdıam a.ıoral 
Br&Vfi9 buglln 
bR' nutuk söyllye.. 
oelıııtt.. Nutkun ira. 

' • • 
1 ~ vazgeçil -

mifdr. Yarın Ta • 
nmbergde yapı • 
kolk meruim ve 

J 
;JifF~·,,~. . .. l'.U .. \U 
....-~,..,...,. 

'4• ' ""• 

tm'Hkler n,a o • 

f 

l'UllmllfNr. 2 EylO.l Nurenberg kol\Bresi 
de top'lıanmıyacaktır. Mtlli Şsf lıt anbulldan ayrıltTken 

M lçk kd ~ ~ 
Almanymın bütün umu.mı valileri ve areşa a ma a . 

meb'usle.r Hitlerin emrine fımade Ber. Resmi teblig~ 
ı'indıt toptanmıı bulunuyorıar. Ankarayı döndU 

ASkert vaziyete gelince: Berlindc bü- İstanbul, 26 (A.A.) - Resmi teb-

Hitler, bir suvarede, lnglliz elçili Henderaonla (solda) görü§il.'*'m tün tee• ulaerl tedbirler alının.ağa de • liğ: 
Londra 2ı6 (Hususi) _ Lon<h-a, Roma vam ~· İhtiyat zabit ve efradı - Hariciye Vekili dün de Reisiciimhur Ankaraye hareketi 

w Berlindıe dün ve bugün cereyan eckıı Orta .a.,, rupa mn evlerille gece tıeblijat yapılmı§tır. lngiliz, F ransu:, Rumen etmiş ve teftişte veya istirahatte 
hlıdiseler, ufukta müzakere ümidlerinin Geoe 8iWı abma almarı.lar meyanında bulunan İcra Vekillerinin de mer. 

1 ti 50 -----~ ~ fhf ft• L sefı.rlerı·nı· kabul etti k d tl rı t bı · · ı !belirdiği ha:berlerlııl teyid ederek bütün Y&Z ye yqlan 20 ile ~ o an 1Yaıı. e eze av e e e 1g o urumıştur. 
dünyanın ehemmiyetle 'llazan dikkatini Jlrti. radı da bu.lunmaktad:ı.r. Bir müdd'ettıenberi şehrimizde bulun. Bu tebliğ beynelmilel vaziyetin 
oelbetmiş bulurunaiktadır. D&Sll gu yor Bütill1 istuyonlar garb hududuna ve makta olan MH11 Şef İsmet İnönü dün ak. efkAn umumiyece malfun olan ha. 

f&l'ld Prusya.ya gön.darilrnekte olan aa • pm ırefakatleııWı~ B8fWkil Refik Say. linden başka hususi bir vahametin Sulh ı·çı·n son bı"r teşebbüs Budapeşte, ı6 {Arka<llşımı:a .. kerlıerlıe doludur. Yolcu trenlerinin sayı. dıe.rn ve Ha·riciye Vıekili Şillail Saracoğlu icabı degildir. 
ıtaly ... _ h:'~-."l.,...,,,.t mehafili ve bilhassa Muhittin Birgen telefonla bildi. . . B h L~t t D"- . ı· . ~ 1 ğı caıı.ı Ll'.Au .. = (Detıcımı ıı inci sayfada) m asgari hadde indtiri.lmiştır. enzin ea. bulunduğu halde Ank.aıııaya a.rthw e - ı..:ı:ıya vazıye mm ag.r ı ve na. 

(Devamı 2 nci sayfada) ~~~.,,,,..,~"""'""~"' tışı mened;ilmiftr. Bütün stoklua el korı.. ~erdir. zikllği önünde mes'ul devlet rica. 

Sulh teşebbüslerinin 
sonunu bekligelim! 

Şunu iyi bilmeliyiz ki harb olunca pek çabuk olur ve 
Almanya, Fransa gibi devletlerin seferberlikleri böyle 

g :inlerce değil, yalnız 48 saat sürer 

Yazan : Emekli General H. Emlr Erkilet 
Dün ve dün gece ajanslar ve radyolar trenleri ve sivi hava mün.akalatı.nı ifle. 

Almanyanın 40.45 y.aşlarındakı ihtiyat - me~en törlü vasıtaları mü • 
ları silfilı altına aldığı, bazı yolları, bazı . (Devamı 3 üncü sayfada) . 

Bir kadın sun 1ı3tıraları . ~ 

Yeni romammız ruıun 1 O uncu sayfada okuyunuz 

mtlfhır. Alınan topraklan üzerinde resmi Mlni Şef öj'l.eden evvel Florya deniz linin iş başında bulunması tabii 
tayyarelerden maada tayyarelerin UÇUfU kÖflcilıılde :ist/i.rahat buyurmuşlar ve öğle. görülmesindendir. 

(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) '"' ... _______ _,,,,, 
.......... . ........... ..... 

Cümhv.n-M ıehrimi&'d4m aynlmadQn IJnce <Uniz J«nkWıde Ba,vekil vcı vekillnlc bw arada [iki yanda Berlin büyük 
elgiınU BürAı a.nrünil& Mil& ŞÇ U. B~ iı:Ghat fff'di~ göriütrMkıediT.] 



2 Sayfa 

Hergün 

Yazı Çolc O/dutu için 
Bugün K:imamadı 

------··-······ ....................................... .. 
Hitlerin ingiltereye 
teklifler yolladığı 

tahakkuk etti 
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__ e_s_i_m_ıı_· _m: __ a...;.k_a_ı_e_: ___________ ıı;;::: __ ç_in_u_s_ö_zu_-.. _-==_ır Sözün .... ~ısası 
' Şehir iş:erinde 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 

Fikri takib lazım 
... lf. 

- Şehirde noksan çok! 
Dediler.. Cevab verdim: 
- Bence bir tek fcka t çok mühim! 
-O nedir 
- Fikri takib! 
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27 Ağustos 

Rizenin çarşı ve 
mahallelerini su bastı 

Yugoslavyada 
birlik kabinesi 

kuruldu 

ltalya yolcu gemilerine 1 

ftalyaya avdet 
emrini verdi 

Sayfa 3 

E 
• Dünya muvacehesinde 

Türk Cümhuriyeti 
İtaiya hükfuneti, yabancı sular<la 

buluna1ı yolcu gemilerine derhal İta!. 
yaya avdet etmelerini ve İtalya ıçın 
yolcu almamalarını tebliğ etmiştir. Li. Ya7ı:ııı· Selim RAoıı> Emeç 

ma_nımızda bulunmakta olan İtalya [C}) ünya vukuatının seyrini kay
bandıralı Çita di Bari vapuru bu emir 

Bir ev yıkıldı, bir kadın ve bir çocuk öldü, köprüler 
yıkıldı, telef on ha.ti arı bozuldu ~ haberler öyle baş dön. 

Belgrad, 26 (A.A.) - Sırb • Hırvat üzerine dün limanımızdan ayrılmıştll'. 
b düriicü bir süratlc birbirini takib edi • 

Rize 26 (A.A.) _ (Gecikmiştir) : .inkıtaa .uğrı~~ t~lgraf irtibatı yeni • k
1 

abinesi teşekkül etmiştirk ... K
1 

abtmin_et. ~ş Vapulmr yalnız1.taYu1 nan li1?tmanlkarı .. için yb~l yor ki çok defa !:ıadisat. haberlerin he ~ 
Bir fırtına ile devam eden 26 saat. den tesıs edilınıştır. ıca şu nazırlardan teşek u e ış ır. cu a ış ve yaya gı c uzerc ı- . 

tir şiddetli yağmurlardan husule ge • Seller Trabzon yolunda iki ve Er • Başvekil Tsvetkoviç, başvekil mua • let alan ve eşyalannı vapura yükliyen defle~n~ ul~ma_lanndaın evtvC?l mahi • 
len seller çarşıyı ve bazı mahalleleri zurum yolunda da bir köprüyü yıkmış vini .Maçek, devlet bakanı Konstanti- birkaç yolcu da bu emir üzerine va • yet~ennı dcğıştırıyorlar. Yani insan :d • 
basmış ve mağaza ve dükkAnlarda tah ve heyelan husule gelmiştir. noviç, hariciye nazırı Markoviç, har - purdan çıkarılmışlardır. ~akı~ çok defa, vukuatın inkişafını takibe 
ribat yapm~ır. Yeni yapılmakta olan elektrik fab- biye ve bahriye nazırı Nidiç, dahiliye İtalyan ataşcmilitcri Romayn gitii ımkan bulamıyor. Yakın mazi, ou babda 
Yıkılan bir ev enkazı altında bir ka. rikası yanındaki köprüye ve bir de eve nazırı Mihaldiç, maliye nazırı Şutey. Evvelki gün Trakya manevralarına misall~rle dol~dur. Bu itibarla bazı gn. 

dın ve çoct1k ölmüştür. iki yıldırım düşmüştür. Yeni kabine 11 Sırb ve 5 Hırvat iştirak eden askeri kıt'alarımızın E • zetelerlllt belkı de şuursuz bir telaş eseri 
Rizenln Trabzon ve Erzurum istika. Üç dört mahallede bazı :bahçelerde- nazırdan mürekkebdir. Binaenaleyh ge dirnedeki geçid resminde hazır bulu • olarak, harb 29 Ağustosta olacak. yok oL 

metindeki bütün telefon hatları bu ki mandalina ağaçları seller tarafından niş bir temerküz ve hatta bir milli bir- nan İtalya ataşemiliteri dün Çita di mıyacak gibi kahınane iddialan. tama • 
fırtmadan bo"u!Irn~r . . Trabzondan sökülüp denize sürüklenmiştir. lik hükfuneti mahiyetindedir. Bari vapurile İtalyaya hareket etmiş- men boştur. Deni1ebilir ~i, bugün dünya 

İdari muhtariyet tir. işlerini idare eden Hitler veyn Çember • 

Rumen Macar mnnasebatı Belgrad 26 (A.A.) - Naib, bugün neş. layn gibi .adamlar dahi harbin olup ola -
rettiği bir emirname ile Hırvatlara idare Maliye Vekili ve mıyaoağını kat'iyetle bılemez]er. Zıra 
muhtariyeti verı~tir. bir an evvel harb karan vermişken, bır 

- ---· Londra büyük elçimiz saniye içinde tahavvül eden vaziye~ on. Macaristan, Romanyanın iki memleket arasında 
bir ademi tecavüz pakti hakkındaki teklifini 

kabul edemiyeceğini bildirdi 

Voroşilof askerl ıara da kaırarlarını tebdil ettirebihr. Şu bu sabah geldiler hale göre harbin kat'i bir vakıa olacağını 
muzakere~erin ne için ileri sürmek. hem fazla bir idd'ia, hem de 

Bir müddettenberi berayı tedavi Av. istinadsız b~ pahıvradır. Maamafih bu, 
Bükreş 26 (A.A.) - Romatıyanın al · !paktı imza etı:neğe hazır bulunduğunu akim kaldı g\J IOJ anlatıyor rupada bulunmakta olan Maliye Vekili demek değildir ki dünyanın vazıyetı toz 

dığı askeri tedbirJer dolayıs;ıe, Maca • söy1emiştir. Fuad Ağralı, bu sabah bir saat tenhhürle pembedir. Bilakis, bu vaziyet, gerginlik 
nstan Bükreş nezdinde te=bbüste bu-lu· Haber alındığına, göre, Macar hüku - Lo d 26 (H ·) Aı.:- kal gelen ekspresle Montrodan beraberinde 

r n ra, ususı - !Uuı • itibarile en son haddim bul:muc:tur. Ta • 
rı.arak endi='lerini izhar etmesi üzerine, meti, bunları kabul edemiyeceği cevabını 1 1· ·ı· Fr So et as eşi oldugvu halde sehrimize gelmiştir t 

r-· • mış o an ngı ız, ansız, vy • • s • • raflar, kanlı ve ka1'i bir mücadPle kin 
Romanya hükumeti, senelik manevralara vermiştir. keri müzakerelerine riyaset eden Ma- Garda dostları ve mali müesseseler er. • 
•~"--k ed k t' 1 ıaı· t b" · · 11...:. f da ,_ 1 V k'l k her hazırlığı tarr..:ımlamış görünüyorlar. 
"'i•.rnt en ı a an ım ve er ıyesı. Macaristanm mukabil teklifi resal Voroşilof, bugün clzvestia» g'a • 11.cını tara ın n 'Aarşı anan e ·ı endi. 
için bu tecemmüleriın. yapıldığını ve bu zetesine verdiği bir beyanatta, askeri sile gbnişen bir muharririmize : Fa'kat ... Bugün için muhtemel kavga se. 
tedbirlerde tecavüzi hiç birr maksad bu. Budapeşte 26 (A.A.) - Bu akşam müzakerelerin tatilinin sebebini atı • c- Görüyorsunuz ki tedaviden geliyo- bebi ola:rak ileri sürülen 'iCY· mah.ıyet iti. 
lunmadığını b~~di.~T. resm:n bildi:ildiğin: gö,:e, Rom~~Y~- !atmıştır. rum. Size ancak sıhhat ha~rle:~ verebi. barile çok değersiz görünen bir rnevzu-

Roma:nya hükumetı, komşuları hak • nın bır ademı tecavuz mısakı akdı ıçın Mare ·al Voro:-ilaf, müzakereler es- leccğım. 3 haftadır sıkı kür re3ımi için. dur. İşte umumi tereddüdu mucib olan dn 
kında beslediği musliha.ne daşünceleri yaptığı teklife cevab olarak Macaris • nasında~ derin fl)kir ayrılıkların zuhur de idim. Seyahatim iyi şartlarla geçmiş.. budur. 
tebarüz etii.rrrıı:<k dçm de Romanya ile tan ekalliyetler hakkında bir uzlaş • ettiğini söylemi ·tir. tir .• demiş, muharririmizin sıyasi vazi. Demek ki harbi istilzam ed'en sebeble. 
Macar.isten arasında bir ademi tecavüz ma akdi teklifinde bulunmuştur. Sovye1.ler, ıc!vüz takdirinde İngtil..f yet hakkındaki sualine de: re ne derece kuvvet izafe edilmek iste • 

Sulh teşebbüslerinin 
sonunu bekliyelim! 

tere, F ransa veya Lehistana yardım c- Bu hususta haberler sizde. cevabı- nirse istensin, onu i1reddeden sebebler on. 
edeb1lmek ıçın, Sovyet kıt'alarının nı verdikten sonra ilave etmiştir. fardan daha kuvvetlidir. Binaenaleyh har 
Lehistan topra~larmdan ~meJeri i . c- Avrupada vaziyetin kanşık olduğu . . . . 

b tt. • · · ·ı · " ·· ı d" m 1. b' ke f. tti Fak t h b 1 bı ne kıa-dar kavı hır ıhtimal olarak alır· ca e ıgmı ı en surrnuş er ır. a um ır y ıye r. a ar o aca. k 1 d be .. .. . 
İ ·ı· F h ti · · b ~ 1. • d ğ·ı· S Ih · h . . sa , o mıyacağını a o nis tt.? ustun b:ı ngı ız ve ransız eye erı ıse u • gına •.!{anı e ı ım. u cep esının çok . . . 

na itiraz etmişlerdir. Lehistan da kat. kuvvetli olduğu bir hakf.kattir .... demiştir. f~azıye olarak namn dıkıkatte tutabı 
iyen red revabı vermiştir. Maliye Vekilimiz bu ak§amki trenle lınz. 

ya gelecek yıl şimdikinden dnha büyük, Bu vaziyet .karşısında müzakerele -ı Tevfik Rüttü Araa bu sabah geldi Bütün bu hay ve huy arasında memlı:a. (BQ.§tarafı 1 inci sayfada) 

B..dere ve petrol ve benzin satı. kıuvvetlıi ve mağrur görünecektir. rin devamına lüzum görülmemiştir. Sofya 26 (A.A.) _ Türkiyenin Londra kclimizin vaziyetine gc-ı·aıce; hcrkesçt 
şını külliyen menettiği, Fransa ile Eğer harbolursa vukua gelecek tıthav. Sovyetlerin, Lclıistana harb mal • büyük elçisi Riiştü .Aıra.ş, Ankaraya git • malUm bir hakikattir ki Türk cümhuri 
hıgntcrenin ise hfrkUmet mel'kez - vülılenin mahiyeti haırbi h2.ngı ta:rafm zemcsi vermek suretile yardım etmesi mek üzere bugün saat 17 de Sofya ga • yetinin hlç bir memlekete mütevecciJ 
lerini tahliyeye hazırlanmakla beraber a. kazanacağına göre değişir. MeseUı. Al • meseJesi kat'iyen mevzuu bahsolma • nndan geçmiş ve başvcikiıl ve hariciye hususi ve kasdl biT husumeti olmadığı 
le~evam harb h~ırhklan gördükleri, manyanıın tarafı galib gelirse Lehistnn, mışt1r. nazın Köseivanof namına protokol şefi gibi başkasına aid eşya ve topraklarda da 
l talyarun da birçok sınıfları silfıh altına Rusya ile A'l.:rnanya e:rasmda tekrar bölü. Paıris 26 - Evwtki gün Molotof tara. Belinof tarafından selfunlanmıştır. gözü yoktur. Bu sütunlarda şahsi bir mü-
9aığrrdığı ha'knunda, büyük bir harbin he. niir ve Rusya Baltık denizi sahilind'e ev- fından kabul edilen Fransanın Moskova Türd<iyenin Sofya elçisi Berker, Rüştü lii.haza halinde müteaddid defalar kay 
men yarın kopacağını zannettiren ha • veke kaybettiği yerleri geri alır. Bun • sefiti Naggiar, hariciye mızın ile gö • Arasa hududa kadar ırefakat etmektedir. dettiğim bu esası, Türk zimamdarlan d'e. 
herler verdiler. dan baŞka Allmanyanın Fransa, Belçika. rüşmek ve Alman • Sovyet misakı hak • * f~tla tekraır etmişlerdir. Bunun bir ih _ 

Fa'kai bunlar arnsırufa İngilterenin HoJanda ve Danimarka ite olan hudud - kında malfunat v€rmek üzere bugün Pa- b'' .. k 1 . . T f'k R'' tirazi mı.ması olmadıg~ ını da Türkün a • 
1 n.da "h' t bedd"'U 1 f rise hareket edecektir. Londra uyu e çınuz ev ı uştü Aras 

Berl!~n sefirinin Londraya uçarak ha~ • ~n . mu .. 1rn ~ . u er oını:ası ve s - bu sabah saat 8,25 de semplon ekspresile lemce malum olan k.aıra'kterü isbat edeb'. 
veklıle, kabineye ve bala izahat verdik. vıçrcaım mustakil bır devle: olarak or • Alman • Sovyet misakında gizli mad. şehrimize gelınişUr. Tevfjk Rüştü Aras lir. İster Moskov:ı paktırun imzasından 

'b. ·· 1 b' tada.n 'kalkması ımuhterne'licliT deler olup, olmadığı, sefirin vereceği ten sonra Berline dönmesi gı ı oy e tT • • • • • Sirkeci garında ıkendisini karşılayan ga. evvel, isteme onun biır vakıa olduğu şu 

haber V -.l• ki italy"·nın mec:hur muhar. Belki de Almanya Baltık denızımn izahattan anlaşıla<:aktır. 1 . uhtelii il . k k -ccı.uı. "" :.- :zeteci erm m sua ·erme arşı ı. günlerde kendi vaziyE-timizi tayin etmek 
rir:i Gaydanın bir yazısı bunu sulh na - methalini teşkil eden Skajara!c boğazına L d d t th• ., saca: istersek, bunun sulh için ve sulhu mü • 
mı""·" :ı ... ,ıını~l'6lldir:mekteclir. Yani Gay. haki.m obnak .ve. Kiyel tkanalını ~-aha_iyi on f 1 a e ışç · er • .,.. ı=,, .l;~ _ ,. - _ cBeyrınlmilel vaziyet hakkında hü. dafaad'an ibaret bir siyaset olabi!eceğina 
danın cBtr sulh teşebbüsü yapıL"l\aktadıT> temin etmek ıçın DanfmaTkayı hukmune 
yo]und'a verdiği kıymetli müjde Hender- almak istiyecek ve İngilizlerin Avrupa • tekrar faaliyete geçtiler kfrmetitl1€ malıimat vermek üzere bu ak- kaydetmekte mah7.ur görmeyiz. Sulhil 
sonun, Hitlerin her hangi bir sulh tekli. dan ayağım büsbütün kesmek için Ho • şam Ankaraya hareket edeceğim. Avru. koruma'k bakımından giriştiği taahhüdle-

l ı:. ..l- u .. 1,..-ı, Lo d 26 (AA) c t 'de ruı milletJcri sulh için büyiik gayretler re mutlak surette sad~k ve kendisine te. 
fini Londraya götürdüğü zaınnını verdir. ttn~ ve ı.>t: ~""'ayı tamamile işgal ede • n ra · · - oven ry r _ 

kıt-.31· bebl bu .. ·· d .. d d ce'ktir. İrlanda tedhişçileri mraf'tndan ~rtib s::ıırfcdiyorlar. Ya'lnn zamanda bır harb veccüh edebilecek her taaııruza bilüte • 
me t:Ulr. Buse c gunu un en a. Ce s k olacağına ihtimal vermiyorum .• demiştir. -..Jdu"'d mukabele"e ~mad b" h ttı h ha fenıa adrle<lemE>viz. nub batıda Macaristan ve Romanya, edilen bir suikasd neticesinde ·işi 'b _k 1 .. p 1 ı"t"U ,, u e ır a a • 

Bunda.n başka bilmelidir ki Almanya o~tıı Avrupa Alman imparatorluğwıun ölmüş, 12 kişi yaralanmıştır. Londra üyu <' çısı erpaa as oteline reket. 
b la kı d P 1. 'ht' t •·-..Jb'.1l · ~ kt d ituniştir. Bu akşam e-'ltspresle Ankaraya 5 ve Fransa gibi demiryolları yollan ve ırer nzası o ca ar ır. Rusya bunlara o ıs ı ıya L""" ır. erı ~ıma a ır. . (J) J;; 

' mukabil y:a Bes" ab · 1 ı. c.. kü' ı ı d ·· h · t d u hareket ecfccektir. eli.11ı UC a n
1 

1-ıı. <._,11ı,~ç 
her şeyleri ta.marn d-evletler hakiki bir ~r .yayı gen a aca"K, ve. ('un « r nn a cum unye _or. u~ » ······ · ··········· ·· · ········- ······· ···· .. •••••••••• .. •••••• .. •••• .. •••••••••••••••••••• ........... :~ . ............... ...... . 
harb maksadile 4a santte seferber olur ve yabud yalnız_ Hmdıstnnda serbesti ka - nuıı ajanlarına «buhrandan ıstıfade• 
orclulıannı nıh~vct bir haftada hududlara zanm:ı1kla iktifa edecektir. etmt~lerini emrettıiği :zannedilmekte • 
yığaTl'ar. · A'manya Triyec:teye inecek ve Yugos. dir. 

On'llın için bu ha.ftalarla ve nylarla sil. lavvamn elinden eski Avusturya impara. --
ren ve bitip ıtükenmiyen seferberlik ve torliUğUna a'id bütün yerleri. geri 1kicak Ti yen çindeki Japon 
taha.şşüd haberlerine mutlak bir harb \'e Y'llgoslavyayı AlmID'!ya nüfuzunda es. 
delıili nazarilc bakmak doğru olmaz. Harb ki biı' Sırbistan haline getirecektir. Bun. nöbetçileri Almanları ' 
olunca pek çabuk olur. dan başka o Korfuyu da zaptedecek ve 

Vardar nehri boyunca Selaniğe kadar bir tok!ıtlamışl'4r 
Harb ihtimalleri karşısında kcYridor edinecektir. u 

dUşUnce~er Yun~istan ve Bulgaristan dahi Al - Tientsin ~ (A.A.) - İki gündenberi 
manyamn birer tabii haline konmalc iste. hudıudtan geçmek talebinde bulunan Al. 

Gözümün önünde dUTan Lehistan, or· necçk1erdir. manların Japon ınöbetçilerj tarafından 
ta Avmpa Ba'Lkan yarımadası ve Akde. İtaltya, bizmetlC'l'ki.ne ve Tirol ve Tri • toJroUandığı ve yere atıldığı bir kaç ker. 
niz lıaritalanruı, Asya i~e Avrupa ara - ye.stcyi Alımanyaya geri vcırmesine mu. re görülmüştür. 
sında uzanan. m~mleketım Anadolu ve kaıbil Fransadan VP Fransa Afrikasından Biır çok Almanwr alel!acel~ Tientsini 
'I'ıra.kyaya bruoyorum: Av.rupada birçok istedi'lder'ne ınail o1acak ve fakat Fran. terk ederek meçhul bir semte hareket 
h~d~dDar. bana jğTeti gibi görünüy~rlar. sa sulh ıakcf=:ne ~~bar ~lse de İngiltere etmişlerdir. 
Buyuk bır harb orursa bunların bırçok.. Almany.a ne denizlerde harbe devam e • Tientsin, 26 - Japon neferleri şimdı 
!arının esaslı surette değişeceklerine şüp • .decektir. Bu suretle Almanyanın, İngiJ. İngiliz zabitlerine se18.m vermeğe başl-a -
he ydkturı fakat haxbolmasa da gene de- ıtere pes demeden deniz aşın müstemleke mış:ardır. 
ğlşecek.ler vardır. Çünkü ancak bir de • sahibi olanası mürnlkün olıınıyacaktır. 1 ....................................................... . 
ğişrniye razı olma'k şartile harbin önü a. İspanya ağlebl ihtimll'l bitaraf kala • ! '' \ 

ib.n.a'bilecektil". cak ve neticede Cebelüttarığı alacaıktır. ~ Sa.ie davasında 
Değişmelor.in şekil ve şümulü harbo. Eğer İngilterenin tarafı galib gelirse E yeni safha. ar 

iup olmıyıacağına göre tahavvül eder. Almanya ve İtalya siyasi, askeri ve iktı. j ~ uh k . f .• 
lfat;~llma~ Danzig, Koridor, ve Ka • sadi büyük felaketlere uğrıyacnlar ,.e a Dünkü nı_ ~ eme~~ aıd fa sila t 
P<>zıçın vaziyetlerinde A!lmanlaTın arzusu bitrçok yerler kaybedeceklerdir. ı : 8 ıncı sayfamızda 
dahilinde tebedd .. iler 1aca:k • 

u o · ve Alıoon. (DetHZmı 11 i nci sayfada) ''························································; 

Sabahtan Sabaha 

Dalga ve dalgakıran 
Büyük meddücezirler başlıyor. Geniş mikyasta insan d-algaları hareket 

halindedir. ~u~tına ~i~detli ve rlalgalar korkunçtur. Almanyanın hayati 
saha olarak ılan etbğı mıntakalarda insiyaki bir hareketle korunma ted • 
bideri alınıyor. Bu tehlikeli dalgayı tutmak için Büyük Britanya ve Fran. 
sa 1914 de olduğu gibi kuvvetli bir mendirek halinde cephe a~lardır. 

Avrupadaki bu meddücezir hazan yirmi bazan otuz kırk yıl fasıla ilt 
devam etmektedir. Vaktile Daranın Avrupaya, İskcnek>rin .Asyaya karşı ha. 
zıdadıkl-an büyük insan dalgaları gibi •• Onların milyonlarca insanı sürü 
halinde kıt'adan kıt'aya geçirip ülkeler zaptetmesf gerçi hesabsız, mak • 
sadsız, siyasetsiz bir hareketti. Medeniyetin son kertesine c.ri§II1iş, hayatın 
ve saadetin manasını kavramış insanları böyle küme halinde birbiri üze
rine atmak kolay olamazdı. Fakat bütün kültürüne, san'atine, ilmine rağ • 
men insanın yine o Keyhüsrev, Dara, İskender devirlerinin insanı olduğu 

şununla sabit ki dünyanın en genç ve modern milletlerinden biri olan AI. 
rnanlık daha dumanları tüten dünkü faciayı bile unutarak yeni bir felftke. 
te atılmak için emir bekliyor. İrade, muhakeme, şuur gibi ferde insanca 
ve akıllıca yaşamak imkanları hazırlayan unsurların kütlenin ruhunda ters 
ve kör bir ihtiras halinde tekevvün ettiği anlaşılıyor. Almanya 1914 de 
sürekli bir dalga halinde köpürdü, t~dı ve Belçikayı, Romanyayı, Sır'bls.. 

tanı çiğnedi. geçti. F·akat arkada öyle bir dalga kırana çarptı ki kendi dal • 
gası kendisini batırdı. Muhakkak ki bugün !kabaran Alman dalgası da.he 
çetin bir dalga kırana çarpıp dağılacaktır. 
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Sıhhiye Ve ili dün 
şehrimize geldi 

Nafıa Vekaleti İstanbul 
planındaki yeşil sahalar 
hakkında izahat istedi 

Siyasr hadiseler iktısadi vaziyette 
müessir olmakta devam ediyor 

Vekil Karadeniz sahillerinde yapbğı tetkikatta 
şehirlerimizin sıhhi vaziyetini iyi buldu 

FN.nı.sız mütehassıs nrllmarlanncı.an 

Prost tarafından hazırlanan şehir pllnın. 

Dış piyasalarda alhn fiatları yükseldi ve hububat 
fiatlarında yüzde 15 gibi mühim bir tereffü kaydedildi 

Bir müddcltenberi Karadeniz ıahl1le • ru dıa tam manasi1e gezemedim ve hattA 
rıfndeki şclıirlıeırimirin sıhhi vuiyetlerlnl saıhilıe dlaıhi çıikamadım. Y.a.lnız ha!d.an 
tıeıtkı!ık etmekıte otan Sıhhiye Vekili dok. istiyen kimseler ge1ıip beni vapurda gör. 
tor Huhisi Alıataş, dfuı saat 16 de Uma. düler, onları oaın kulaği:re dinledim. 

da İstaınbuh.ın muhtellif aemtlerinde yeşil Siyasi hadisatın henüz vuzuh kesbet -1 konsorve!er, Silm<:>rbank mamulatı, bat. 
sahalar gözükmektedlır. Prost, ?.oş sa~ memi§ olması. rktısa<lt vaziyetteki karar. ta.niye,. halı, el işlemeleri ve Türk kültür 
la.rı yeşil saha haline koye.ra~,. guneş iOO:· sızlığın da devamında !mit olmaktadır. eserlen bulunmaldadır. 
~y~ ~l~ ot~an.Larm ıstif~delerı. Bunun dış piyasadaki akisleri daha ~- Selanik sergisinde her sene teşhir et • 
ru goze~tı:r. Yeşil sa.halla~~ çı~er rin obnuş, Londra piyasasında altının bir tiği.ıniz mallıa.r, son derece nazarı dikka.. 
ekileeek, ~hl.ar meydana getinlecek, or- on'ZU (31,1035 gram) l48,6 ş:iliın<len, 150,6 ti celbetmekte ve takdir kamnarak birin. 
talanında binal« ya.pı1acaıktır. yükse~tiır. Bu arada bütün devlet- c'ilik madalyası almaktadır. Bu sene de Nmın geierı Erzurum vapurile ,ehrimize ŞikA.yet ve derdleri olup olmadığını 

gelımJştir. sordum. Aldığını oev.a.blar beni son dere. 
Sıhtuııt Vekı)}ini, rtht~ Sıhhat Ve • ce mem.mıın ~ti. Sari dıenilebil'ecek hiç 

ldlet:f mü~ Ekrem Tok.. isltin umum bir hastıa.1ık olmadığını memnuniyetle 
mOdürü Cevdet, İstanbul sıhhat müdüril öğrendim. 

Nalia Vıe'k.Aleti taıra!ındıan ta~ edi • ~n pa.ralıan birk.ıaç puvaın düşmüştür. bu vaziyet gözönünde tutular.ak daha ge. 
len İstaınbul şehir plAnmda yeşıl sahalar Dil Merkez Bankıas Tüil'k parasına niş :mikyasta nümune hazırlanmıştır. 

Afi Rna, Ettbt>. odıasındeıı Mümtaz ve Bu ~ Trabzon ve Giresonda tem.el -
biırçok d'dktorbl.rla. ~adqları karşıla • leri yenıl. ıaıtılmış o!a:n hastaıneler önümüz. 
mışlaırd.ır. d<ekt rene başına kıada:r iibna~ edilerek 

~tasl.aık ı&terilırniştir. Nafıa Veka • nazar:n İngiliz lirasınaı.n.ı~bit ettiği kıy. Bundan başka. 17 Eylulde açılması 
ieti, yeşil aahalar h~da nAzım plAn. mette 590.593 kuruftah 580_588 kuruş o- mukarrer o1ıa:n Belgrad sergisine Nec • 
da taf.silAtı bulamadığı ı;~, İ~bul ~e • !.arak ~ımi 10 kuruş noksandır. Bu vazi- rneddin Mete, Viyana sergisine dı~ tiracet 
ied'iyesl:nden bu hususta. ızahat ıstenuş - ' . . . . ihr d ı · · · 
. yet paramızın kıymetimn 'istıkrarı bakı. acart mad e erı şeflennden Nurı To-

tı.r. . . ,_ mmdan hayli mühim görülmekted1r. lon komiser olarak tayin edilmişlerdir. 
Doktor HulQsf Alattı.ş, vapurda kendi. faaliyete g~r. 

aind gören bir arkadıaşımıza seyahati ve Bu vaziyete göre; il~idıe buralarda tek 
tefıdk!leri etrafı:ndıa fu beyenatta bu • tük tesadüf edikn bazı illetlere deva bul. 
lunmuştur: mak bu hastaneler sayeSi:nd:e bittabi rnüm 

c- Seyahatim çok iyi geçti. Hemen kün oliaoa:ktır.> 

Beled'ıyeden., yeşil sıahalann ne mal\. .. lki .. k 
&adla vücudıe getirileoeği, neler yapım .:. Dünya borsalaırınde. f!VVe gun g~e 
cağı, içleriıııcfe inşa edilecek binaların ne kıurshıırda ve_ ~erekse ehsam .. ve tahvılfı.t 
· te ~--11---l ır... --·-uştu Bel eli fiatiaTial<la garule:r. sar1t1nt1 dun devam et ış 11..~ııı aca5 • svı-u..ııuı r. e ye, . k d d ·1 
bu hususta tafailAt vermek için Pr06tun memiş, sa.lfilıa doğru bır meyil ay e ı . 
şehrimize dönmesiıni belclerneıktedir. m.iştir. 

Ankara borsası 
-····-

Atlllf - Eapanq llatlan 26 • 8 - 939 
hemen Kanı.den.iz sah:kJ:indeoki bQtün fe • Sıhhat Vekili HulOsi Alataş vapurdan 
lllrlerfnnz:i bm-er birer gönnek ve ummnt çı'kitı'lctıaın sonra aU-eai ile birlikte Pera • 
vaziyetlerini tctJtnc etmek fırsatını bul - pa]asa gfuniştiır. Vekil bugün Başve'kili 
c!u.m. Sivas, A:mM)"8.. Samsun, Tnı.bzon, ziyaTet ederek tetkik.beri hakkında iza • 
Ri2:ıe, Of, hepsi ayrı ayrı güzellikler ta - hat verecektiır. 

Prost, EylQ.l bidayetinde fstanbulda Londra ve Liv€'1"pul piyıasalarından ah. ç E K L E R 
buluna.cağını bildirdiği içd.n Nafia Vek§. 11ıaın malfuna.t alelfunum iptidai madde - ..--------:--------. 
Ietiaıin istediği malU.mat Mıt'ak gelecek lerde ve b'ilhassa gıdıa maddelerinde mU- Açılıf Kapanış 

haftalar içinde hazırlmııacaktır. hiın yükseklikler olduğunu göstermek • ~~~Yort 18~~~~ 18~--~ 
flyaın birer cenneti andırıyor. Umumf Sıhhat Vek.ilinin fehrimizde bir hafta 
llhhat vaziyetleri de çok iyi. Bunlardan kıadar kalar.a'k, İstanbulun umumi sıhhat 
Mr losmınıı, bilhassa çok iyi tetkik et • vaziyetin:i te1ıkik ve .teftiş etmesi kuvvet
mek fırsatını bu?d'uğwn halde, bir kısmı. le muhtemeldir. 

--------- -- tedir. ParLI B.31211 3.S123 

Otobus kazası Bu malumata göre başta buğday olmak \Wlno 2~:~!~~ 169.~~~~ 
üzere oa,rpa, mısır, çavdan- fiatlnnndıa bir Cennre 

13 yaralıdan yaraları ağır 
olan' ar iyileşiyorlar 

\m ıe dl!. 70.5175 11.0175 iki gün wr:fında vasati yüzd'e on beş bir ea rt. 
'3erlln 60. bO. 

Kadeş yakında Liman amelesinin 
yükseliş olmuştur. Brüır.eı ! 2 .E076 

Bu piyasa.Tuırda y.altnız Lehistan arpa. Atına 1.L57ı> 
U.8076 
l.tılS75 

1.6275 
4.2!76 

18.7275 
2.> .2eı 

2R.9176 

lan 'kotıe edilmemiştir. Buna nazaran Le. .,otya 1.h275 
Evvellki ~m İstanbuldan hareket e- iıistanın e>rrna ihracını menetti~i anlaşıl _ Prag 4.2, / fi 

seferlerine başhyacak yevmiyeleri artırılacak -l" l5 l6.7:&7fi d'011 şoför Alinin idaresindeki 17 sayılı o. maktadır. Madrld ~8 •20 
Evvel'ki gün Alm-anyad:an limaınıımza 

gelen Kad~ vapuru cWm Hali~ girmiş • 
•· \r,apur ~a:mltlen:d11kten sonra: yann 
lie)ıioc!en Ç'llkuılacaktır. 

tobüs Büyükçekmece ile Küçükçe.lonece Dış p~yasalarda bu tesirler iç piyasa- va~fon. tt LS .
91

15 
:arasındaki Haranrldere • Beylik köprü. da da müessiır olmu<:.tur. :~k::.eı 0.87 Liına:nda çalışan ameleierden vergi sünden geçerken ~rnırşı taraftan hızla gel. ')/ s~ıırrad 2.827G 

mükellefiyetlerinin arttırıbnas1 üzerine, 1.t f"" y f kull k•ft 1 Maaanafih iç piyasa.da da hafif bir sa. Yo .. ohama as.s ı 
ıne11o. e ve şo or usu un anma wı o - . .. . . .. .. 

çoğunun işlerini bll"aktık,Jla:nnı yıazmı§ - duğ b' t b"" r ~ t r lAh vardır. Nıtekim evvelkı gun .avans -:ıtolcholm 29.9075 

0.87 
~-Bı71S 

f8 8J 
29 8076 
2J.IJ77J 

K~ süret tecrübeleri ve gümrük 
muame1esi.n.l mü toakib Menin hattı sıe -
fer.l~e baflıyıacaktı.r. 

u ır o o us e çarpı:r .. ış ı . 1 3 ı 
tık. B • .. d -..3 h "k" t b". t sürmaır~an.d'izi kesen bazt ecnebi banka. •')skoTa :ı. .8 7/\ 

u anı musa emt:U~ er l· ı o o us e -s ı---------------11 
Dün limanlar umum müdürlüğünde iş ehe:mmiyetH surette hasara uğradığı gi. larrum birk~çı, d~n kooşmento mukabili 

RilltiJr işleri: 

büırosu müfettişleri ve tahmi! tahliye a. bi., içhıdeık.i yolC1.1laırdan kadın ve erkek avans vermışlerdır. 
mele murahhastanrun ;ştirak.iJ~ bir top. olmak üzere 13 kişi yaralanmı lardır. Ynlnız bu aırada ecnebi tabiiyetinde o. 
1antı )~apılrnl§ ve amelenin vaziyeti gö • Yaralıarı hafif olanlar Büyükçekmece lup ihracat işlerile meşgul olan batı mü. 
rüşülmüştür. d:ispa:nseriınd~ tedavi al/tına alınmışlar, him firmalar tüccarlaaınuzdan aldıkları 

IJiman idaresi ame(le Y$"1lliyeleriniln Muzaffer, L!Hfi ve Davud ad'ında yolcu • emıtd:aıyı tese11üm eyle<fi.kleri ve hatta ih
V'niversiteye Eylölde talebe kabul arttırılmasına karar vermiş, ameleler de ~rm yaral:a:sı aığır olduğundan imdadı !°aç ettikleri ve baınkalardan mukabilini 

edilecek bu vaziyette işler.inıl bırakmıyacaklannı sıhht ile Cerırahp'.ıŞa hastanesine kaldı • çekmiş bulundukları halde, vaziyetin hftd 
İstanbul 'Üniversitesi bu Jl!]. t S Ey • bildir.mli.şleııdia-. . ~ .. .. n1m~lardır. .. bir şekil aldığı beymıile savsaklama yo • 

l<Hden itibaren talebe kayıd ve kabu- Y:aınn da gene lmalllıa:r ~~~rlüğünd~ Dün aldığımız malfuna.ta gore bunla • wm.ı tutmuşlardır. Bu varı.iye! tüccarla • 
Hin be 1 acaktır. iş bürosu müfettişleri ve komur amelecı rm da sıhhi v.aziyetler'i saılah kesbetmek- rımızı lü7JUJnluz biT sıkıntıya dtişürmke • 

e ~ ıy . . rm..ırahhaslarmm ift:irakile bir toplantı tedir. ted.ir. 
Bu sene 'O'niversıteye, fazla talıb ol- yapıTuııoaık ve kömüır amelelerinin vazi _ 

duğundan, . Maarif Ve'kAletlni:n de ii örüşülece'ktir. tiniversite Jiboratuarlan Dün Sovyetler evvelce giriştikleri bü. 
gösterd'IA'f, iüzum lizerlne imtihanla ye . g . . .. genişletilecek yük y-ap&k angajmaaılaırınm ~rhal tes -

be 1 kt Lıman amelerertmn vergı mukellefi • ,, .. te....,4 .. ,. el" B ta'-·b :_, f edil tale a ınaca ır. . . - ~ yü-.3' · · İstanbul 'Üniversitesi kimva 18bora. .ı.'imını 18 ,...,...ı.ıer ır. u ~ ı.a a • 
. • . yetlennın yuzxte ...,..,,....... .r.ue y:ıırmı~ A • • •--'-hüd ... ,ft_ ıı t 11 Kayıd ve kabul ı.şı~ın b~ ~kıından çıkanlmasırıdan sonn. mevcudu 600 ZÜ ge tuan ile Tıb Fakültesi laboratuannın, mernış ve l.dl<Ul • şa.~·~~ı~a ffu·re· es -

fazla ıamanı i~ab ettıreceği milllhaza. Qel1 a.mel~en 300 dıerı farıl:ası işlerini bt- şerek talebenin her y~1 art:nakta bu • mata ~evam edıleceği bıkfıırllmıştır. ~ • 
ıUe ikmal imtıhanlarmın daha geç ya- rakmıştmdır. Ameleler yeni vergi mü _ runması, gerekse fennın mutemadiyen cele yuklemQ şartile yapılan ayrı mu • 
pilmasına karar verilmiştir. ke1ı.'efi~ti ikıaranndan çok mutazarrır ol. ilerlemekte olması dolayısile genişle • racaıat.m da karşılanmam.ıştır. 

Bu vuiyete göre; tedrisata ancak duklannı :ileri sürmekte ve Ma:liye VekL tilmesi~e karar verilmiştir. Piy.asada durgun1m devam etmekle 
'' Teşrinden 80nra başlanabileceği !etinin vaziyeti tetıkfk et:meeini istemek. Yapttıırı'1rnış olan ~at ne1f.cesin~ beraber ya.lnız sadıeyaf fiaıtloarında bir 
anlqılmaktadır. tıedir. de her iki lAboratuann ihtiyacı bir Jis. yükseliş görübnüş, diğer emtiıa fiatlaTın-

iSTİKRAZLAR 

Türk borcu I peıtn 

f • .II • 
• • I ndell 

Açılıı Kapa:ııı 

.............................................................. 
EOE TiYATROSU 

Nurettin Oençdur 
ve arkadaşları 

Burun gBodüs Oılı:üdar 
lnıinh bah9eıiode 

CILVEI ·KAD'ER 
Alı:ıam Yel'İf'bir Cümhuriyot babçoıiode 

TANK-TANGO 
S. Atili revü.Ü - Sabriye Tolı:ııu ko11aerJ 

Ratid Rıza • Ertuarul Sadi Tek 

Tepcbaıı bahç .. lode 

Bu ıccı 

Çoeuk kamplan kapandı te halinde tesblt edilmiştir. da tereffü olmamIJtır. Vod'Yil 
3 

perde 

. M ate/ errllı: Hukuk Fakültesi dekanı profesör BmlıkaJar küçük hesabı cari sahibfer:i. Salı ŞENYOLDA 
Bir milddettenben fstanbulun mub- Alt Fuad VekAletle bu hususta temas. ndın iıki gündenberi mutaddan fazla mü. -----------------\ 

BEŞTE GELEN 

tıellf semtlerinde açılmış olan çocuk 46 ve 47 yaşındakiler pasif korumada ]arda bulunmak üzere, dün Ankaraya raaıtlan ~ımnda bJmı.şlardır. Maıa • 
kampları kapanmıştır. Bu yıl ~ampla- vazife alacaklar gitmiştir. mafih mevd'uatlarmı ahnıak için müra _ 

ra iştirak eden 90cuk1arın istıfadeleri Pasif korumada vazife alacakların Ali Fuad, beraberinde bu lAboratu ·- caıM edenler Ç.eko-Slovak hAdiaıeleıi sıra. 
için esaslı tedbirler alırunlf olduğun • yaşlan taayyün etmiştir. Yaşı ~ ile arlla:mn .fhtfya9lannj w>steren Jisı\eyi ın.ndanci kıadeır' fazla detfıldlT ve bu da hal. 
dan, kamp nihayetinde yapılan y<>k .. .. 7 olanlar blilunduk'lan yerlerdeki ae götürmüşttlr. . .. 

kl -·-• hh t . -..J kl ····························································- kın vazzyet1 ciah.a ea.Jcirl lc:Jrtrtıla!ı.dıltnı gos !amalarda çocu ann urnwıu sı a kaymakamlara müracaat euece er • ~ 
vaziyetlerinin inlri§d ettiği ve kampa dir. Bunlar gaz temizleme ~inde, im- Askerlik işleri ·. . 
geldikleri zaman zayıf ve bakımsız dadı sıhhide, itfaiye teşkilltmda icab Sömıkok fıatları indi 
olan çocukların gtirbUz1eştik1eri ve ki- ettiği zaman va life alacaklardır. Askerlik yok]amasına çağınganlar 
f ld kl tlrülmü tU Fatih Aalı:erllk Şube&inden: 0 

a ı an g ş r. Bira buhram ortadan kalkıyor ı - Bu yıl ulı:~rllk çafınıı. rıren 336 
Kamp öğretınenlerlnin kamp müd . dotumıuıarıa tamu ve ııhht sebebler -

detinoo çocuklara gôsterdikleri ihti - Şehrimizde bira buhranı başgoster. den öttlı11 erıe.ı aeneye bıra.kılanlarm 
b gU 1 tf eni 1 d mesi üzerine İnhisarlar İdaresi Anka- 30n yoklam83ma Fatih a3kerllk fUbMl mamm u ze ne c n a ınmasın a . . . 

.&-il ld .ı... 1 1 Ktılttl D' radan fazla mıktarda bıra getırtıneğe btnumda t.oplanacalı: 939 yılı ulı:erllk anı o Ugu an aşı mış ve r 1
- '1:1.-. ·1 b1 ı 1 mecllainde balı:ılacattır. 

ı...~-t•r1ü~' bf r kısım kamp muallimle. başılamı.ştnr. J:Jv ve ce w ra· ar ya nız 
"~11. u 

6
... l"f k t ı b gl ı 1 - Yoklamanın ba§langıcı ı BylQl ~ ta~-di ·"' ,.. 1,..,. muhte ı a ar ara a anan vagon ar-nne ~ rname verme6~ A&rar ""'i"ır • 939, bttlm.1 30 1. teşrin 939 dur. 

truştır. la getirilmekte idi. Son günlerde eks- s - Tokla.mf Ouma, Pazarteaı, Qar _ 
Ge1eoek yıla çocuk kamplarının ar. P~ gıetin;Imeğe ~lanmıştır. Fıçı. ~amba olmak !here haftada üç rttn aa -

tınlmam için Kült<ır Direktörlüğü şfm larla getirilen bir kısım biralar da bu. ::~oe"::ı!. 9 dan nat 12 1e lı:adar devam 

diden bazi tetkikler yaptırmalı fayda. rada fişelere konma·ktadır. Alınan ted.. t - Tecile tlbt resmt ve hus\Ull otuı
h görmüştür. birlerle bira buhranı yavaş yavll.f ıa. ıardıı mtı.daThn okurlann kayıdlı bulun-

\ il olmağa başlamıştır. dukl&n melı:teb~rden usule unun fo-
Şehir lı teri: Ticaret Vekili A.nkaraya gitti 

. Şehrimiu3b bulurum 'rica.ret Vekili 
Yeni ekmek çetnisi yapılacak Cezmi Erçin, dttn de refakatinde d~ 

Belediye, fınncııl:an yarından itiba.. ticaret dairetıl ~ vekili Cemal Ziya 
ren yeniden dinliyecekttr. Dahiliye olduğu halde taku limited şirketine 
V4'k1llnln emrilıe bu hll8U8ta ~n!den gelmif, ~IMY• kadar orada kalarak 
t..ttdklere ba~yan belediye, ~ tık- takas muam~lltile meşgul ohnuştur. 
mek ~ yapacak, tek un Ulultl Ticare-t Vekill dün alqam Ankaraya 
tecrübe edilecaktlr. hareket etmiftir . 

• 

toğnıf'lı, taadttıı TMlka getirmeleri ll -
zımdır. 

& - Tüksek mekteble.rden mezun ydk
sek ehltyetnamell olanların da İkinot -
te§lin 939 da Yedek Silbay Okuluna pt
melerl emri icabından bulundutu clhet
le bunıann utorllk mecll.!ine mttraoaa'
ıe hem.n :ro'tlamaluım raptırmalan, 
gtolmlyenler haıtklnd.a ka.nunl munm .. 
le yapılacalı Uln olt1J!ur. 

Belediyeye gelen flıaıtlma göre .sörniko. 
!run tonu on tona 'kadar 19 l1Ta '115 kuruş, 
QDı tondan )'likıarısı içhı tonu 19 liradır. 

SelAnik sergisine eşya 
numuneleri gönderildi 

Önümüz.de ayın önü.nde a9llma.tı mu • 
kaa-reır o»ao beyneJmilel Se1Anik sergi • 

sıne her yıl oMuAu rfbi bu yıl da hilkt1-
metimiz iftJn;k etmeje mar vermiş, bu 

hU8UStaki haw-lıklwı 1kmaıl &tmiıtır. Se. 
lbik ıterifai Türk ~ komiser oluak 
tayin edUel't Tkatt't Ve1tlleti dlf ticaret 
<tadre8i th.raOlrt maddem seksiyonu ,eft 
Zeki Do~ Seaniğe hareket etmitl«dlr. 
7.e1d Dofana, ayni &!re mpartörlerlnd'en 
Ni:zıamedldin refaluı.t etmektedir. 

Selfm!k lel"giei i9kJ. h«zırlanmıı olan 

M Al'ldık.llı'limuneler de SelAnif• gönde. 
rıUrn1ft1kr. Bu nüm'llllı81eı' i9erl.tnde bil\1. 

mum hubuıbM. Yath taıiumı., meyvalar, 

· Son Posta 
Yevml. Blya.sS. Handla ve Hal& ıazetesı -···--Yerebatan, Çataıçqme sokak, 25 

ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
• resimlerin biltiln haklan 

mahfuz ve gazetemize alddir. 

ABONE FıATLARI 

1 o 3 
Sene Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. 

TURK1YE 1400 7&>0 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2700 ı 400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
deği§tirmck 25 ku!'U§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

100 
270 
soo 

Gelen evrak 6eTi verilme~ 
llatılaTJan me•'aliyel alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesı IA:z:ımdır. 
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27 Ağustos 

lneboluda yetiştirilen meyva ve 
sebzeler yok pahasma satılıyor 

lncboluda Belediyenin faaliyetini arttırması 
kasabanın imar ve iktisadi kalkınmasını 

tamamlaması isteniliyor 

.. 

ve 

SON POSTA 

Kastamonu ve 
havalisinde şiddetli 
yağmur ve seller 

Kastamonu (Hususi) - Bu yıl Kas
tamonu ve havalisinde havalar çok se
rln ve yağmurlu gidiyor. Geçenlerde 
büyük selin yaptığı tahribat acıları he. 
nü.z unutulmadan. bu Cumartesi günü 

. tekrar viliyet ve mülhakatını seller 
basmıştır. Yollar geçilmez bir hale 
gelmiştir. Zarar ziyan 50 bin lirayı aş- 1 
mıştır. 

Sayt. S 

Kastamonunun şirin bir 
kazası : Daday 

Zengin ormanları bulunan Dadayda, demir, kömür 
ve krom madenleri de işletilmeğe müsid görülüyor 

Selin vllayetıten başka 1Jiyanilarile 
mıntakaları şunlardır: Kuzyakada 5 
bin. Daday ve Gölde 8 bin, Devrekani 
nahiyesinde 15 bin, Kemah ve civan 
köylerde 7 bin lira zarar tahınin edili- Dadaydan umu mi bir görünüş 
yor. . Daday (Hususi) - Kastamonunun şetli faaliyetler gösterilmiş. bir çok da 

Buralarda bu. m~vsım harma~ zama-ıen yakın ve çok şirin bir ilçesi de Da- ocaklar açılinış, çıkarılan kömürler de 
mdır. Herı:~n hıç hır yerde makıne ~ok daydır. Dadayı, Kastamonuya c30. ki- bir çok yerlere satılmış ve kullanılınıt
tur. Bu koylerde açıkta yapı~an yıgın lomel'relik muntazam bir yol bağlar. tır. Sonradan bırakılmış olan bu iş. 
ve h8:r~~~l~.rda~ ekserisini sel!er al • Bu yolda günün her saatinde, yolcu, Milli Şefin Kastamonuya tetkik seya. 
mış, dgotünnuş, hır kısmı da yagmurlar araba. otomobil, ve hayvan görülür. hatlerinde tekrar incelendirilmiş ve 
altın a kalı:ııştır. _ . Daday hava ve su bakımından eşi bu- müsbet neticeler ekie edilmiştir. 
Cumartesınden başlıyan yagmur şım lunmaz bir yerdir ve buraya ilk gi • Bu kömürler keyfiyet ve kemmiyet 

lneboludan b'ir göriln.ilf şetmkleker ~~;. yı5ldı1rım~arüla flasılalı dldevadm den1er birkaç ay sonra dönüşlerinde itibarile Zonguldak kömürleri ayarın. 

In
. · e ı.cuır. a ı gun ge en se e e h kk k ıb· ı · d r d ld - h · 
' .ebolu (Hususi) - Ineboluda tica. pl&J· yapılması, sinemanın işletilmesi, Ol kba d b' ih . b _ 1 k .. 1 mu a a e ıse erı ar ge ır. a o ugu ve atta hır kısmının ü.s ., ret h u şın a ır tıyar ogu ara o • D d k.. .. k f k t h b k rodan +e ayatı çok ileridir. Yılın her mev- dar olan pazar yerinin geni-cıletilme i ·· t·· a ay uçu a a er ' a ı .. · tünlüğü de an1aşılmıştır. Ballıda,,. aiın. d d ı.. ....... r b' '1 

8 ' muş ur. kk. ·· ·d g ni bir ova uze • & ın c e.~t ı ır kaynaşma vardır. yok pahasına giden sebze ve meyva • Geçenlerde Tosya kazasına da sel • r~ ıy~ musaı ve e ş mıntakasında da külliyetli demir cev. 
Bilhassa yaz mevsimi ticaret hayat . . · rmdedır. h ı · d A · nın . r . ı. - ların taze durdurulması ve taze sevki ler gelmış ve hayli zarar vermıştır. B° k b. 1 lAn dahilinde ve er en var ır. nadolu eskıden bey • 

da 1 

~n dverım ı zamanıdır. Arazisının için tedbirler alınması ve mahreçler ~dr ço ınla a~\ pd a Dadayda or !erle idare edilirken bu ocaklar işletn. 
r ıgın an arpa, buğxiay yetiştiremi - b ı B 1 . b d. Kızılca hamamda köy yem en yapıma a ır. • . d 

Yen İnebolulular ve civar kö !erinde u unması. un ar u ıleklerin ba • man san'atları çok ileridir. Birkaç ta- mış, ma enler çıkarı~mış v~ kullanıl • 
pek çok sebze ve meyva yetiş~rilmek- ~ında gelenlerdir. mekteblerİ ikmal ne de kereste fabrikası vardır. Daday mıştır. Bu madenlenn vazıyetleri ve 
tedir. tneboluda kurulan iki pazar gü. . İneboluda durul~nıyacak kadar sivri ediliyor ormanları ç~k- zengindir. Ormandan ocakların hali . bunu is~a~ eünekted.~r-
nü vardır .. Bugünler içinde satılan seb sınek ~:.çoktur. Bırkaç yıldır sı.trna da Kızıkahamam lelde edilen urun1er, sahle? ve av deri- Bunların fa~lıyete geçırılmesi bUyuk 
ze ve meyvalar yok pahasına gidiyor. çok göru!ilyor .. Burada elma:ar ıçin bir ı(Husust) _ Ka~ ~t 1 !eri de bir h~!li ~ar ~emın eder. Hay. faydalar temın .~ecektfr. 
Bir kilo domates kırk para .. en birinci kaç yıl önce hır şarap fabrıkaın. kuru. ıamııda üç böl- 1 vancl'lık da korlı ışlerı me~anındadır. Kasabanın Gökçebel ormanları sem-
armudların kilosu iki kuruş. Otuz pat. l~caktı. Henüz filiyat sahasına gırme - *~ ayrıJ.rnı.ş o- Bilhassa yaylalarının bollugu, otların tine düşen köylerinde bilhassa cCebe. 
Iıcan beş kuruş, bir kilo üzüm ve in • dı. Bu fabrlk~yla beraber bir de ~on- lan köy mekteble -411111t.. ~' -okluğu hayva~cıl~ğı ilerletmi~ti~. Yağ ci• köy ve yakınlarında demir damar. 
cir 3 kuruş. Üç yüz hibe ü 

11
. b servecilik san atı ilerletilse ve fabnka- ri +.a.,.kilAtı bütün .... ,. ,_ tarının nefasetı. pıyasada muhım bir ları çok fazladır. Bu semtin maden 

r, Y z e ı am 1 k ıs T .. ki · ka ·~ ya beş kur~, en güzel erikler 
60 

para. an uru a ur yenın en uc~z ~•- gayretile çok a • - .. yer tutmasını temin etmiştir~ Dadayda kesafetinden dolayı eskidenberi orada-
dır. Kastamonu ve havalisinde yapıl- bası olan İnebolunun ekonomik duru- teşli bir surett, ~. ··"' her ta:aftan ucuz ve bol yag bulunur. ki bir köyün adı •Maden köyü• kal • 
ması imkAnsız olan çok güzel ekmek • mu daha çok parlayacaktır. Qalışmaktadır. Bu ..,.,~· Bu ılçe maden bakımından da çok mıştır. Kasaba içindeki Beyköyile Tü. 
lerin birincisi t o, ikincisi 7 kuruştur. . ıgünierde mekteh · 1 _ kıymetli cevherleri sinesinde uyut • fekçi köyü arasındaki sahada da genif 
Ev icarları da çok ucuzdur. Mesell Çorluda beledıye çahşmaları ıenn in.şaatı her maktadır: Kömür, demir. krom ma - krom madenleri vardır. Burada kültür 

Çankırı .. viıa~etinde yirmi liraya tutul- Çorlu (Husust) _ Bir müddetten ta.rafta Ueillemek Turan Yüksel denleri pek fazlad~.r ::e yer yer ra.st. • hayatı da ile:idir. ~enideı: inşa edilen 
ması mumkiln olmıyan bir evi bura • beri Çorlu Belediye Reisliğini vekAle- tedir. Bu sürat ve gayrete bakılırsa bu lanılmak~adır. Komur ma.den1erının yatılı okul bınası bıtmek üzeredir. Su 
da iki buçuk veya üç liraya kiralamak ten idare eden Ramiz Baykalın asale .. sene mekteblerde tedrisata başlandığı ço~ ~ldug~ yer Az~.tvay nahıyesile çev işleri, .kasabanın dükkan ve çarşı vazi. 
her zaman için mümkündür. ti tasdik edilmiştir. Yeni BeJediye Re- gün çocuklar bu yeni ve asri mekteb- resıdır. Bırkaç yıl once buralarda deh- yet1en de halledilmiştir. 
İneboluda eskidenberi yapılmakta isi işe kasabanın güzelleşmesinden ~ri açık bulacaklar ve buraya devama /zmitte bira bııhranı ı Samsunun güzel bi 

olan balıkçılık da maalesef her ne • başlamış bulunduğundan yıllardır kı • ~lıyaoaldardıT. Bunlardan merke1..ıe •• •• r 
dense durmuş gibidir. Hiç ·bir kimse şın çamurdan yazın tozdan geçilmiye- bağlı ikinci bölgeyi ihtiva eden İnce • Başladı albumu hazırlanıyor 
hu işle uğraşmıyor. Pazarda bir kilo cek kadar bozuk veya yok denecek ka- giz, Kızılcaköy, Demirciüren, Nikoz. İzmit (Hususi) - Biranın 16 kuru- Samsun (Husu. 
balık değil bir tek balık bile görünmil- dar kaldırımsız bulunan bazı semtle • Mahkeme, Gaçin, Doğanözü, Seyrab • şa inmesi üzerine, İzmitte bira kalma. si) - Samsunda 
yor. Bu işin teşvik ve himaye edil!11e- rin yeniden yapılmasına ve tamirine cık, Sazak, Karacaören, Keregöl mek- mış ve şehirde bira buhranı başgös • ötedenberi fotog. 
st .. ihva edilmesi çok lüzumludur. Tne- ve dükkanların önlerinin muntazaman teblerinin bütün çatı ve işleme kısım- termiştir. raf işlerine büyük 
bolunun Kastamonu taraflarına düşen kaldırımlanmasına başlanmış. bütün ları klmilen ikmal edilmiş. ufaktefek İnhisarlar idaresi umum müdürlüğE Mr merakla sarıl
köyıerinde keten ekilir ve tohumların. elektrik direkleri kurşuniye boyan • bazı noksanları da bitmiştir. Bu .hu • telgrafla müracaat ederek acele bira mış bulunan Adil 
dan istifade edilir. Bu keten tohum • mıştır. susta kaza kaymakamıı Hamdi Önay, gönderilmesini rica etmiştir. uçkan adındal-
larından boyacılıkta kullanıan cBezir» Her yıl 25 Eylülde açılan Çorlu pa- bu köyleri daima gözden geçirmekte k 1 k 

•k genç, Samsunun 
yağı cıkarıır. Eskiden bir aralık keten nayırına bu sene daha ziyade ehemmi. bir an evvel ikmal edilmeleri için icab Bigada bir çocu e e trı t rk f b k 1 d güzel bir albümü·· 
p ı a ri ası da açılmış, tökin reka • yet verilmektedir. hazırlıklarına baş • edenlere tA.zım ge en irektifleri vsr.. cereyan d öldU nü hazırlamağı 

bete dayanamıyarak kapanmıştır. Bu • !anan panayır yazılı vasıtalarla rnem .. mektedir. Büyük bir kısım masrafı ta. in an 
rada bir keten fabrikası kurulsa çok leketimizln her tarafına duyurtulacak- mamen hükUrrıettıen yardım suretile Biga (Hususi) - Burada Çocuk bah. karar vermiştir. 
iyi olacaktır. tır. verilmekte olan bu mekteblerin tarzı ~si ve çocuk kütübhanesi gibi yaz ta- Bu albüm turUitik 

İneboluluların ·belediyelerinden de Panayırın bir köşesinde de iyi hay • inşalan lıükUrrıetin verdiği yeknasak tilinde çocuklara vakit geçirtmek için bakımdan da kıy. 
bircok dilekleri vardır: Akar suların van yetiştirmeyi teşvik maksadile mU- projelere tamamen mutabık bir hal • husust bir yer olmadığından bütün ço- metli olacaktır. 
çoğaltılması. demir boruların topra~a kA.fatlı bir hayvan sergisi açılacak ve de olup bütün sıhhi şeraiti haiz bulun cuklar ya derenin yukarıki köylerden Evvelce tayyarecilik yapmış ve memur. 
gömülmesi, büyük bir park yapılması, bakımı iyi görülen hayvanların sahib.. maktadır. Bu bölgenin çalışkan başöğ- akan pis sularında yıkanmak veya e • lukta bulunmuş olan Adil Uçkan, ıüba. 
tınkan nisbetinde küçük de olsa bir !erine para mükafatı verilecektir. retmeni Turan Yüksel okullann yapılış Iektrlk direklerinin tepesine tırman • yet fotograf işlerine olan merakını tat.. 
•t~~==~==~=~~~~~=~~~~=~~~====~-b~~~a~~ay~lı~~wha~m~s~~~~rl~ m~~hl~k~nbnd~~t~~~ 

Bandırma biçki ve dikiş yurdu ) vukuuna meydan verilmemek üzere Geçen Cuma günü öğle üzeri Duba- bu İfe valdetmekten geri kalmak isteme-

~------------~-------------- ~~n~ri~~~nm~~~~mm~i~~ınıp~~~~~"~~b~~d~~~~~ birer birer gezip dolaş.makta ve kon • direklerine çıkmak müsabakası yapan müstakil atelye açmıştır. Resim foto A .. 

Bandırmada bir dikiş ve biçki yur • 
du açan İstanbul Kadıköy biçki ve di-
kif yurdu mezunlarından Bayan Se • 
ıniha İldeniz bu sene yurdundan 1 O ta 
lebeye diploma vermiştir. Mezun ta • 
~ler ·tarafından tertib edilen sergi 
hergün JMf'aklılarla dolup boşalmakta 

trol etmektetl'iil'· Köy1ülerimiz okulla- mekt.eb çocuklarından bazıları, içle • dil Uçkanı gösteriyor. ------
nn biran evvel; tamamlanması için rinde ilk okul talebesi on yaşlarında 
azamt gayretlerini sarfetmekte ve her Hüseyirı kAhyanın evladlığı Fethi is - Bilecikte bir camiye yirmi 
tü~ü fedakA.rlıktan çekinmemekte • mindeki bir küçüğe: cŞu direğin u te. gUnlDk bir çocuk bırakıldı 

' dirler. Önümüz~ki Sdne kazamı~ pesine .~adar ç~karak elekt~k fincan : Bilecik (Hususi) - Çarşamba günil 
mektebsiz bir köy kalmıyacağma şım- Jannı o~mezsın.> demelenle bu işı öğle namazına giden cemaat camiye 
di( en muhakkak n.aıarile bak~abfür. muv~~akıyetle becer~ğini sö~liyen girdiği zaman bir bez içerisine sanlı 

K 1 h d h 
Fethı.' tepeye kadar çıkmıştır. Fıncan. tahminen yirmi günlük bir kız 90cu c 

iZi Ca amam 1. a!a Y8 lan öperken pay?os dU~Uğü çalmak i- ğuna rastlamıştır. Vaziyet zabıtaya ha 
mahsul Vazıyetl çin makineden ?ırdenbı~e cereyan ve. ber verilmiştir. Polis ve jandarma ta • 

Kızılcahamam (Husust) - Kızılca • rllmesil~ kendisıni tepesı aşağı yerde kibata başlamıştır. Çocuk şi.mdiHk 
hamamda bugünlerde havalarda Ani bulmuştur. memleket hastanesinde bir sUt ana 
surette bir tebeddül husule gelmiş ve Kanlar içinde evine kaldırılan ço • tarafından bakılmaktadır. 
barometre bir haftadanberi vasati yir- cuk; yapılan tedavilere rağmen o ge • 
mi sekiz ne otuz arasını gösterirken oe aldığı yaraların tesirlıe ölmüştür. Bahkesir valisi Bandırmada 
birdenbire yirmiye kadar d~ilş ve K ki I' h Bandırma (Hususi) - Balıkesir va. 
şiddetli yağmurlar yağmıştır. Yağan ır are 1 Si hat mUdUrlUftU lisi Recai Güreli Bandırmaya ge~rek 

b'lh . yağmurlar Kızılcahamamla Güvem na Kırklareli (Hususi) - Şehrimiz Sıb- kaza kaymakamı ile birlikte nahiye ve 
vekd! a~~~ ş?~· ve çıçek sergi.si çoik hiyesi arasındaki on beş kilometrelik hat Müdürü Orhan 60 lira maaşla Si - köyleri teftişe başlamıştır. Kaza mer. 
ta ır e ı me ır. Bayan Semıha 1- şosenin bazı yerlerini tahrib etmiştir. va.ıı Sıhhat Müdürlüğüne tayin edil - kezinde de tetk.lkatta bulunan Vali 
deni~ Erdek~ de bir yurd açmış. o Mezruatta hasarı mucib bir hal vaki miştir. Yerine Kars Sıhhat ~üdUrü sporcularla ayrıca meşgul olm~ vı 
muhıtte de bırçok talebe yetiştirmit • olmamı.ştır. Bilhassa kaza dahilinde u- Derviş tayin olunmuştur. HükQ.met yarun kalan Bandırma spor sahasının 
tir. Resim bu sene mezun olan tale • mwniyet itibarile bu sene çeltik mah- doktoru Baki de Manisarun bir kaza • ikmali için icab eden yardımı yapa~. 
belerle oratada yurd müdiresi Bayan sulil iyi ve emsali senelere nisbetle fe. sına tayin olunmU1tur. Hareket ede - ğını da vld buyurmuşlardır. Valinhl 
Semiha İldenizi ~stermekted.ir. yiz ve bereket fazla bir haldedir. oekttr. bu alMcası sporcuları sevindirmiştir. 
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1 Hıciiae.ıcr Ka11ısınd:=J 

ŞiüR MERAKO 
Karpuzcu bağırdı: ' 
cMal var mal,• 
cKes kes al .. > 

cKoşun koşun uuraya;• 
cHaydi bekçi, haydi hammal.> 
Ozümcü bağırdı : 

cTango, tango;> 
cArkasında fiyango. • 

Dondurmacı dondurma kovuım bil' 
apartımanın !kapısına koydu. Pencere
den bakan erketi ıörünce yaygarayı 

bastı: 

Yerli buğday temizlerr.e 
ve ayıklama makinesi 

J 

Mussolini eski Habeş 
kralı Haile Selisiye'ye 
tahtını iade ediyor!.. 

cGel bana çavuşa bak,:1 
cBitiyor tabak tabak .. > 

Mahmudpaşadaki işportacı bağırdı: 
cBunu satan elmas,> 
cHer zaman olmaz.> 
cişportası doludur,• 
cNcler getirmiş hu yaz! .. > 

cBayım,• 

cFenayun,~~ 

cDeme sakın .. •". 
cDondurmarn.a bakın> 
cŞeftalili kaymaklı-. 

* Şoför otomobilden başını sarkıtıp Edebiyattan bahsediyorlardı. 
bağırdı: - Bizde şiir merakı kalmadı! 
cMinnoş tak da koluna• Dediler.. Bütün bu işittiklerimi ha-
cGel götüreyim seni Beyoğluna> tırladım: 

Eminönünde duran otobüsün şoföril - Yanılıyorsunuz! 

kapıyı açtı: Diyecektim amma on:lar edebiyatçı 
c.Haydi bu beş:ı> idiler .. Onların yanında söz söylemek 
cEminöntt beş• bana düşmezdi. 
Şık bir kadın yürüyordu. Mahallt! ~ J ı ... 

çocukları arkasından bağırdılar: • JJ'm.e-t d--l--ulu-0i. 

. 
İzmit (Hususi} - Burada saatçi Mus

tafa adında bir vatandaş yerli buğday te
mizleme ve ayıklama makineleri icad et
miştir. Bizim köylülerimizin pek kolay -
lıkla yapabilecekleri bu makineler rağ -
bet görmektedir. Resim makineyi ve sa
atçi Mustafayı göstermektedir. 

Kız çocukları dilsiz, 
Rrkek çocukları dilli 

r- b·ı• 'd• • ~ 1 Olan bir karın ı_ Bunlan ı ıyor mu ı mız • _J d•~i:~:;.::ıllkk:n:;ı:~~~i; 
k ya.şındaJd 'kız çocuğu sağır ve dilsiz, er. 

Windsor DUkUnUn gUvercini l Sigara içme re oru kek çocuğu ıse diffidk. 

Bugün sizlere _ ~~ Bu bayanıın ahiTen evlendlği ikinci ko. 
ye?l'İI bir rekordan ~ ~ ~ casmdan olan yavrulıarmda:n da gene kız 
bahsedeoejiz. Bu o!ıa.nı • garib bir te.sad'üf eseri olıarak -
sigara içme reko - sağıır ve diISiz, erkek ola.ıu keza dillidir. 
rudur ve komşu • Bu doğum h~disesiırıin garabetine her. 
muz Bulgaristan • kes şaşarken, yıavıukm a.nneleri bulu _ 
da kınlmıt bulunmaılrtadıT. nan bayan, çok zeka ve sevimli olan kız. 

W-i_ndsar dükünün güvercini hikayesini Jannın böyte - arzusu hi18fına • sağır ve cCanh baca. teaniye edilen bir Bul • 
. biliyor mUSl.IJ)UJ;? Çok hoştur. d · dilsiz olara-k doğmalaruıdaa:ı pek mütees. 

Eski kral Habeşirtanda iken 

Bunıds.D bir ,.,~ ihafta evveL Windsor gar bir müddet evwıl •kıa arkaya on ört · 1d x...~ b 1 iJ--:..:ıı~ 
1 

Londtt-a gazetelıeriı:ıin verdikleri ha • 
_..., . - .. . .aat sigam içmiştir. Bu müddet zarfındn mr o U5""ıu, un arın '"uu~ nası yu •. berlere aıa2m'an Musso . Londrada tka-

dilkü ırıadyoda sulh lehinde buyuk bır nu.- içtiği sigaraların adedi 150 yi bulmuş • ve kura-bilip, nasıl mes'ud olabileceklerini . ~ • 
ıtuk: vemıijti. 1 düşündükçe her gün teessnrünün bir par. met etm.ekıte olan eski Habeş kralı Haıle 

Bu ınutulctan fevmlade mütehassis o.. tıur. ça daha arttığını söylemektedir. SelAs?yeye bJr murahhas göndererek Ha. 
lan b'ir Amerilmlı ertesi gün düke gayet * 
güz.el bir gü"Yel'Cin gönOOmıiştir. lngiltere bankasımn buyuk hahsı Bafıkrs·r meb'usu Hacim 

Muhittin Bandırmada Güvercinin sulh timsali oltl'uğu malfun.. 
dur. Dü'k ve 2Jevcesi güvercini büyük bir 
sevinç ilıe bunu kabul etmişler ve hay • Bandırma (Hususi) - Dairei inti • 
vanı g~yet gü:zıel ve altın yaldızlı bir ka - habiyesini gezmekte olan Balıkesir 
fese lkoyımuşmdır. Meb'usu Hacim Muhittin Çarıklı, bir 

Binkaç gUn sonra güvercin erl.meğe. kaç gün evvel Bandırmaya gelerek 
ycmemcğe iç.ınıenreğe başlamıştır. Parti vt: HaJkevi idare heyeti ve diğer 

beşistıana dı5nmesin4 orada sulh ve sü. 
ki'mu tesis etmesini tekıli1 eylemiıUr. Bu. 
nıa mukabil kıendisi fıahtma tekrar çıka. 
rı.lıooaktır. 

İtalyav.Jıarm e.ski ik:raita müracaat ey -
Jıemelerıi Habeşi.standalk1 müşkülltın art. 

masındaın neıi gelmekted:iır. Son z:arnan. 

Jardıa İ tıadyan kıt'a lan bulund'ukları ma _ 
ba'l.len1den a:ynlama.mı6ıtacbr1M. Habeş Dük ve 'd~ güvercme meraka düş. İngiltere bankasının cidaıre meclisi sa. teşekkülleri davetle kendilerile bir 

müşler, mütehassısl:a!r get.irtmi§ler ve gü.. Jonunu> tezyin eylemek için geçenlerde hasbıhal~ ~ul~nmuş ve bu. me~anda çeteleri orılılra karşı cna.nsız bir harb 
varcinin yalnızlıktan .sıkildığı anlaşılarak &ipari.ş edlılmiş o'hm halı ikmal edilmi§tir. menıleketın ıhtıyaçlan ve dıleklen hak açmış bulumnaktadU"1ıılr. Bu yüzden İtal. 
ona bir c.refiki hayat> teıitk edilmi§tir. Bu halınm eb'adı diler halıların hiç bi· - kında notlar almıştır. Bu dileklerin ta. yan zayiatı mühi::m bir ......hilna bali~ ol -

. haıkkuku için elinden geldiği kadar ça- ,...... 15 

* rinde bulunmaz. lışacağını vadeden sayın meb'usumuz maktadır. 

KAgıddan diş Boyu 14 metre. gen.işliği 9 metredir. buradan Gönen, Erdek ve Edinciğe Mussolıiniınin Habeş kralı.na. müracaati 

Bir diş profesörü, tazyik edil.mit ki. -
fıddan diıler l.m.11 ettiğini iddia eıtmek-

Haılın.ıın düğümlerinin adedi. 11 milyon • gidecektir. ilk olru-ak wkubulmamaktadır. Burulan 

dı.rr. Siı:ilı9ti MO kilodur. Ancak 20 ada • 

mm yardımı tle kıaJ.dınl.abilmektedlr. tedir. Profesörün iddiasına göre bu di}. 
ler, diğer takma di§lere nisbetle daha Halı Wiltondaki te:zph1er tarafmdan do-
dayanıklı ve daha çok tabaiiye yakın • kunırm.ı.ştur. 

nuş. Fiatı 185,000 fıwıJctır. 

Yarım kalmış 
Bir mesele .• 
Bir erkeık tasavvur ediniz ki ka • 

n.sı ölmüştür. Onu bir küçük ço • 
cukla yalnız bırakmıştır. Bu daki -
kada bahis mevzuu olan mesele ev
le~ veya evlenmemesi değil, o
nu karşımızda tekrar evlenmiş ola
rak buluyoruz. Aldığı kadın duldur 
ve onun da ayrıldığı kocasından bir 
çocuğu vardır, fakat çocuk kendi ya
nında değil, bıraktığı evde, eski ko
casının himayesi altında. 

Bana hikAyeyi anlatan M. E. di -
yor ki: 

gözü daima aı'kada, mutlak surette 
çocuğundadır. Bu kadın eğer ikinci 
kocasından yeni bir çocuk dünyaya 
getirecek olursa, bu takdirde vazi • 
yet biraz değişebilir, fakat bu deği • 
tiklik muvakkat ve nisbidir. Bu 
vak'ada kadının tekrar anne olamı .. 
yacağını biliyoruz, demek ki o nis .. 
bi değişikliğe, nisbt avunmaya ka -
vuşamıyacak demektir. O halde onu 
hakiki muhitine iade etmenin müm. 
kün olup olmadığını düşünmek va • 
ıif emizclir. 

Bay M. E ye meseleye her şeyden 
evvel bu bakımdan bakmasını tavsi. 
ye ederim. Bir defa meselenin bu 
safhası halledilirse mutlaka ikinci 
bir ~uk edinmek arzusunda oldu. 
ğuna göre geriye tekrar evlenmesi 
meselesi kalır. 

Bigada kUltUr işleri bi:' müddet evvel de iık1 kere vaki ol • 

Biga (Hususi) - Her sene yüzden 
fazla mezun ver~ şehrimiz ilk okulla • 
rında.n çı'kıan talebelerden hiç birisi, tah. 
silini bırakmama'kta ve orta okulda oku. 

iki ahbab çavuşlar: 

. 
• • ;Ç 1 

, . . 
c : • • ,. 

Kral Habeşistandan aynldıktan sonra 
Londrada 

gal ordusu bulundurooak.tır. 
2 - İtalya Habeşistarun menabiin:i di. 

lediği veçhile istimal edecek:tir. 

3 - Habeş kıralı veya oğlU Habeş talı. 

Bir otomobil bir çocuğa çarptı 

- Şu veya bu sebeble bir çocuk 
sahibi daha olmak istiyorum, fakat 
karımın bu çocuğu yapamıyacağı tıb 
ban sabit oldu. Bana ne gibi bir ö • 
ğüd verirsiniz? 

* 
Niçin ikinci bir çocuk babası ol -

mak ihtiyacındadır? Söylememiş, bil 
miyorum. Binaenaleyh bu noktayı 
tetkik edemiyeceğim. ,, 

~ ~ . ~;;;;?' 
?!. . • • 

' . ~ , .. ·~ 

Bir gönill işinin değil, bir aile 
kombinezonunun karşısındayız ve 
meseleye o glSzle bakacağız: 

Geçenlerde de bir başka müna • 
ebetle söylemiştim. Kocasından ay. 
nlan bir kadın eğer çocuk sahibi ise 
bıraktığı erkeğe her şeye rağmen 

canlı bir bağ ile bağlıdır. İçine yeni 
girdi~ muhit, kavuştu~u servet, ih
tişarr., hatta s<ıadet ne "'!ursa olsun 

, 

* Bay cB. K.> ya: 
- Yanın tedbir meseleyi hallet • 

mez, hiç bJr iş için tavsiye edile • 
mez, derdi kökün<len izale etmeye 
bakınız. Fedakarlık pahasına olsa 
iahi. 

TEYZE 

I , , ae • 
\ " . .. . 

• • • 

-
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arruz na ı 
C:::ZiRAAT::::J 
iz e Meteoroloji Teşkilatı 

1 11 
,,,., .......... ··············································································································~ 

Cümhuriyetten sonra ehemmiyet kesbetmİf ve en faydalı bir hale 
konmuş olan meteoroloji teşkilatı yurdda hava ve iklim hadiselerini 
tesbit ederek yalnız zirai sahada değil, diğer bütün sahalarda da 1 

yardımcı ve verimli bir tqkilcit olmuştur. 
J 

....................................................... Y A Z A N ...................................... ·-~-·--·; '······················································································································""' 
Yazan: Tarımman 

Emekli Genera . Emir rkilet ~ 
"SON POSTA,, NIN ASKERT MUHARRi Ri ~ ............................................... -.................................. -........................................................... .. 
IJ [*] 

Bir taarruz içın ekseriya lazım olan 
düşmana sayıca üstünlük Türk ordusun. 
ca bir türlü temin olunamamıştı. Sayıca 
Üstünlükten rourad insan kalabalığını 
arttır ... ..ık olmuyıp bilhassa ordunun tü
fek, makıneli tüfek, top vesair harb va. 
sıtalarının sayısını fazlalaştırmak idi. 
Bunun için m.imkün olan ya!Jıldı. ve 
garb cephesine şarktan, Orta Anariolu. 
dan 'e Adan adan getinlmesi kabil olan 
bütün kuvvetler ve bırlikler getınldi. 
Bu suretle garb cephesinin rnevcuJları 
§U hadlere kadar çıkarılahı\di: 

{ . 

• 

f 
186,000 insan 
98,556 Tü(ek 

2,025 Hafü makineli tüfek 
839 Ağır makineli tüfr.:t 

tnudağdaki Meteoroloji istasyonu 

323 Top 
2,586 Kılıç 

5 Uçuk 
Düşmanın mukabil kuvvetleri ıse şun. 

la.r 'idi: 
195,000 İnsa!l 

Bir 'Okuyucum, her akşam radyoda 
dinlediği hava raporlanna merak etmiş: 
c Vandan İzmire, Samsundan Mersine 
kadar yurdun her tarafındaki hava ha
diselerini böyle günü gününe bildiren 
Meteoroloji teşkilatı ne zaman kuruldu, 
bu teşkilat ne gibi işlerle uğraşır> diye 

105,000 Tüfek .J 

3,152 Hafif makineli tüfek ·- ., so~:r~a anlatayım: 
1.002 Ağır makineli ttuek Türlü tabiat ve hava hadiselerini tet. 

352 Top kik ve tesbit ederek. bunlardan pratik 
12 Uçak C. . hayatta işe yarayan bilgileri çıkaran il. 

Bu rakarnlnta göre düşmanın b!ıriz te. 0 ~lfT. _., _
0 me (Meteoroloji) deniyor. 

fevvuku yalnız h~fif ve ağır makineli Hayatın her cephesinde bir başka tür. 
tüfek cihetile idi. lnsan ve topça olan te- . . .. . . 1ü tesiri görülen hava hadiselerinin oluş 
feVVuku ehemmiyetli değildi. Fakat ka. Vazıyetı gos terır 7ıarı.ta sebcblerini ve birbirile olan mtinasebet-
fi ve mazbut ptacakları bulunmıyan top. tısında tahkim ve iki piyade fırk.ssı ile !erinde tutmak yani sağ cenahın imdadı- lerini inceliyerek bazan iyi. bazan kQtü 
[ardan ne fayda vnrdır. Sakaryadan son. işgal ettiği wrıba 30 kilomet.:-elik sağ na gitmelerine meydan vermemek lazım. 

1 
çıkan neticelerinden korunmak arzusu, 

ta İstıkliH ordusu, bilhassa top cephane. cenahına karşı tarafırnızd:ın tamam 8 pi. dı. çok eskidenberi vardı. Fakat Meteoroloji 
Si dolayısile, mühimmatsız kalmış denile· d f k t 

1 
dı B 

1 
Çav su Bunun iç'in, ikinci ordu düşmanın Es. bilgilerini toplıyacak modem teşkilô.tm 

hilirdı. Top başınn 20.25 menni bir saat. ya e ır ası op.an • un arın . • . 
ı l 

kişehir mıntakasında ve denuryolunun kurulması fikri, ancak on dokuzuncu as-
ik ciddi muharebeye yetmezdi bile. Ba- yundan itibaren sola doğru numara art . · · · · A d oonubundak:i. bir fırkasının karşısına yal. nn nıhayetlermde belırm~ti. vrupa a. 

husus bazı toplarJmızın atımları uydur. şöyle idi: IV. kolordu kumanda..'11ığı em. ruz bir alay (Sl alay) ile bir batarya top ki Meteoroloji teşekküllerinin en esk?si 
nıa idi ve bu sebeb]e ağır!ık!arı asıl ll'er- rinde ve cephede, 8., 5 •• ıı. piyade fırka· bıraktı ve III. kolorduyu VI. korun sa. o tarihlerde kuruld!lğu gibi, bızirn Kan. 
lltiye uymadığı ıçin atış sıhhatler! yoktu. lan ile bunlann gerisinde 12. piyade fır. . 41 1 d fı dillideki biricik rasadhanemizin kurul. 

Bundan ba;:kB ordunun taarruz kabilı. ğında topladı. Bu vazıyette p ya e r- 8 O l l 
s- kası; birinci koLor<lu eır.rlnde \"e cephe. kası düşmanın F.Jki~ir grupunun ce. rnası da 1 7 yı ına ras ar. 

Y'eti için !azım olan bilhassa nakil VP ik. İlk rasad merkezlerinin yayılışından 
~al vasıta ve teşkilatı noksandı. Fakat de, 23., 15., 14., 57. piyade fırka.arı. nub ve 61. fırka da düşmanın ~fyonka. birkaç sene sonra (1875 de) Viyanada bir 
bunların ikmali .kabil değildi; çiirıkü 3., 4. ve 1. piyade fırkalarmdal) mü. rahisar grupunun şimal cenahına taarruz (Hava işleri kongresi) kurulmuş ve Me: 
lnemleketin azami verim kabiliveti o za. rekkeb olan II. kolordu daha geride Efe. edebileceklerdi ve müstakil süvari fırka. teorolojinin daha geniş mikyasla ve bey
nıan için bu kad:mlı. Anadolu dört sene.. sultan - Şühud • Sandıklı böig<'sinde ih. sı da 61. fırkanın sağından Düker istika. nelmilel mahiyette teşkilAtlandınlması 
lik büyük bir haı bdcn sonra gene dört tiyatta alıkonulmuştu. Bu suretle düş. metinde ilerliyetekti. çareleri aranmıştı. Bu Viyana kongresin-
senedenberi çetin bir istiklal harbinin manın sağ cenahına taarruz için toplanan İşte garb cephesmin 26 Ağustos büy:ik deki mukarrerata göre, birçok başka yer. 
Yükü altında inliyordu. 1 . d fı k b taarruz tertibatı umum.ivesi bundan ı"ba- ıer meyanında İzmir, Sinob, Bursa, Trnb. 

D.. t f . B- .. k H bd .
1 

Türk kuvvetleri 1 pıya e r ~sına a. ., im ucman a""u ı ıse uyu ur ,.. e11 • zon,. ve o zaman Osmanlı paratorlugwu 
.s- • <' liğ olu ordu ki bu kuvvetin 2 düşman retti. Bu tertibatın tabiye ve sevkulceyş 

llıemış olduktan başka arkası. serbest de. y . •W b k d h 'i · b. d 1 içinde bulunan - Berut, Selanik. Avlon-
llizl İ . . .. • - piyade fırkasına ni~betle temın cttıgi lE'- a nmın an er zaıman çın ır ers o a. 

ere ve ngıllE::ıenın ,her tur~u yardım. .. . . " .. 1d_ ğ .. bil k k ~· ik ıfl.a . yada da birer rasad merkezi kurulacak 
larına dayalı idı. Biz birkaç vüz m..,.rmi fevvuk pek muhımdı; fakat goru u u ece. ara ~ .. v~. b1:1 ~}ardır. idi. Fakat cişin tutumunda iman \'e milli 
bulmak ve getirtmek için akl; kı:ıray; se. üzere 11 in ikiye olan nisbeli derecesin. Zafcrı temin etme ıçm ~~ ır şeyı ihmal bir ruh olmadığından:t yapılamadı. 
Çerken o, top başına bin atımı daima ha.. de değildi. Çünkü Yunan fırkal.:ırı insan, etmemek ve yarım tedbırlerden ictinab 925 senesine kadar bu vadide hiçbir 
tır bulunduruyordu. tüfek ve top savılarınca Türk fırkaların- ederek tam kuvvet ve taım azimle çarpış. hareket görülmemiştir. Halbuki inkıla-

Görülüyor ki l'ürk ordusu taarruz için dan en aşağı bir misli fazla kuvvetli idi. mağa niyet etmiş bulunmak. hın birçok teşebbüslerind~ hava hadise. 
lô.zıın olan sayı tefı•vvukunu temin etmek 1 İşte 25 Ağustos 1922 sabahı bu suretle !erinin tesirlerini bilmcğe şiddetle lüzum . e~ 
§Öyle dursun. bu hususta düşmandan he- bütün tertibat alınmış ve 25 günü ile vardı: Yeni bir fabrikanın kurulacağı ye. 

. Yukarıda tarif ettiğimiz üç taarruz 
!lliz çok aşağı idi. Bununla beraber düş. 25/26 gecesi son tedbirler yapılmıc: ve ta. ri tayı·n ederken. bir yolu açarken, bir kolordumuzun soıu gerisinde tahşid Pdi. -s 
llınna t.aal'\ruz zaruri idi. Çünkü onu mem arruz olunacak yerlere iyice yanaşılmış. bataklığı kuruturken, bir mahsulün zira. 
lekett"n dıc:nrıya !':'-Ak yalılız sı".·yası· va. len üç fırkalı V. süvari kolordu ise sü. 1 h 

" y - ...... ..,. • tı. Yunan ordusu ise derin bir gaflet uy- atini genişletir veya ıs a ederken, hatta 

İnkılabın ileri hreketlcrı arasında ' e .. 
hemmiyeti gittikçe artan Meteorolojı 
teşkilatımızın, daha ziyade ziraate mü .. 
teveccih olan hizmeti, diğer sahalarımız 
için az gelmeğe başlayınca. 937 de neşre
dilen 3127 No. h kanunla önceki (Meteo.. 
roloji Enstitüsü), bu defa (Devlet Me ... 
teoroloji İşleri Umum Müdürlüğü) na. 
mile Başvekale!e bağlı bır müessese ve 
teşkilat haline kalbedildi. 

Cüınhuriyetin en feyızli başarıların .. 
dan bir olan ve jki senedenberi büsbütün 
kuvvetli bir kadro ve o nisbetle modern 
aletlerle çalışan (Meteorofoji teşki!atı). 
mızın kısa tarihçesi budu::-. 

Meraklı okuyucumun radyoda dınle
diği hava raporiarını bu teşkilat neşre.. 
der. Onun gördüğü diğer işleri bırbi.:- in 
celernek pek uzun sürer. Yalnız zirai iş. 
le.r değil, iktısadi, sıhhi, askeri, adli ve 
beledi teşebbüsler de Meteorolojiden isti. 
fade ederler. Bir fikir edınrn.ek üzere 
bizzat Meteoroloji müessesesi 938 e karlar 
olanlardan şu örnekleri sıralamaktadır: 

1 - Kayseri dokuma fabrikasının tc. 
sisine aid esas iklim rasadları. 

2 - Türkiyede kuraklık, dolu, yağmur 
ve tuğyanlara karşı sigorta tetkiklerine 
esas teşkil eden raporlar. 

3 - Sıvasta şeker pancarı ziraatinin 
mümkün olup olmıyacağı hakkında tet
kikat. 

4 - Ereğli .fabrikasının kuruluşunaa. 
ki iklim malumatı. 

5 - Türkiyede pamuk ziraat ve isiih
snli ile ilgili mıntakalarm iklim rasadatı. 

6 - Türkiye ökaliptüs ağacı yetiştiriJ. 
mesi hakkında en düşük sühunet derece. 
leri hakkında rapor. 

7 -Askeri coğrafya encümeninin yap. 
uğı tetkikat için ikilin malfunatı. 

8 - Memleket mahsullerine zarar ve
ren haşere ve hastalıkların oluş şartları. 
nı tesbit hakkında yapılan tetkiklere e
sas olan iklim malfunatı. 

sıtaıarla mu··rnku"n değı'ldı.· 0 halde yap• varice tam bir tistünlük temin ediyordu. k .1 ~ k .. · . . . 1 k .. usu ı e geçirdiği hu ~~"""en ancak Türk bir şdırin anaıızasyon ışını ınce er en 
!acak tek bir şev vardı: Dü.-:manın 300 V. süvari kolordusunun daha solunda bir ve dal.ft buna benzer nice t,.=bbus·· !erde , " topçusile piyadesinin her tarafta birden 11.d -r-
~- ye yakın o:an ceplıesınin. il-ıtıyat· 6. fırkamız daha vardı ki bu da taarruz başlıyan taarruz gü.rültüsile uyanmıştı. bulunurken, dayanılacak ilk esas (iklim 
iar'dan uzak olan can alıcı bir :verinde o. grupunu teşkil eden birinci ordunun sol vaziyeti) dir. Hele ziraatte ikliın vaziye-26 Ağustos saba.hı şafakla beraber i. 

9 - Sıtma mücadelesinde bataklıkla. 
nn ve sivrisineklerin vücudüne müessir 
yağış ve iklim malumatı. 

10 - Memleket mahsullerınin ıslahı 

hususunda mütehassısların yaptıkları 

tetkiklere esas teşkil eden iklim malQ. 
matı. ll"Unkine üstün ku\•vetler toplıyank ona cenahını, Ahırdağ - Çivril mıntakasında- kinci ordunun sağ cenahta 41• fırkanın tini çok iyi bilmedikça bir iş görmeğe 

ansızın taarruz etmek. ki düşmanın bir piyade ve bir süvari imkan olmadığından hükumet 925 sene. 
b Cevizli, 61. fırkanm da Ka'Zlıdağ taarruz. 
.ou çok nazik bir işeli ve muvaffakjyet fırkasına karşı koruyordu. sinde Ziraat Vekiletin~ bağlı bir (Mete-<i lan başl&mıştı. VI. kolordunun 16. ve 17. 
Üimanın biiim karar, tertıbat ve hare. Taarruz 'için Çay suyu cenubunda top. oroloji Enstitüsü) kurmuştur. 

1.~ fırkaları da karşılsnndaki düşman mev. 
~tımızı hiçbir suretle h!lber .ıı1amıyarak Janma sebebile bu suyun şimnlindeki bi. 937 senesine kadar memleketimizin 
ti r fJ zi!ıerinin birer çıkıntısına oepheden yu"'k. 
c:;ll il avlanmasına bağlı idi. Onun irin, rinci ordu emrinde yalnız 2 piynde r. dört bk' tarafında bu enstitüye bağlı 290 
d'· 'I leniyorlardı. 
~nkü yazıda izah ettiğimiz ~bi Akşe. kalı vr. kolordu ile 3 piyade fırkalı III. istasyon kurulmuş bulunuyordu. Bu is. 

bir • Afyonkarnhisar demiryo:1mun şi· kolorou. zayıf bir süvari fırkası ve bir Birinci ordunun ilreşif kuvvetleri ise tasyonlar, Türkiyenin neresinde ne ka. 
:tnalıinde bıthıınııın ikinci vedürdüncü knlor müstakil piyade alayı kalmıştı. Bu ordu- asil '1.aaırruzlarım ~nın Kaleciksiv. dar ve ne zaman yağmur yağar? Donlar 
dutarın (6 fırka) cenuba ve süvari nun karşısında ise düşmanın cephede 4 risi, Deli~, Beytepe, Kaya, Beyoluk, ne zaman başlar ve ne kadar sara-? Her 
kolordusunun da Akşehir • ngın mınta. ve Dükerde, ihtiyatta 3 ki toptan 7 Yu. Kavalgölü, Ağıl ve ilh .. mevzilerine tcv. mevsimin hararet derecesi nedır? Gök. 
kasından cenub b:ıtı istikametine hare· yüzünün muhtelif mevsimlerdeki hali. 
~~tleri yalnız karanlık gecelerde ve çok nan piyade fırkası ve bazı müstakil pi. clh etmişlerdi. Süvari kolord\ısu da daha rüzgarların istikamet v2 şiddeti nedir? 
ıtın 

1 
ya<ie alayları vardı. Bir Yunan fırkasını geceden düşmanın sağ oena!hmda b~ bı. Topragıw n su ve harareti n""'ldır? Velhn-

b 
a ı bir surette yapılmnlı idi. Bununla ~ 

eraber bu kıh'ların düşmanca malfım kuvvetçe 2 Türk fJrkasına muadil tuttu. raktığı bir gedikten girer~k gerisine doğ. sıl tabiat ve hava htıdiselerinın hayat ile 
o ğumuz takdirde demek ikinci ordunun 7 ru ilerlernictı·. Bu suretle bütün cephede ilgili bütün teferrüatını günu"• gününe 

:ın ordugahlarının yerlerinde bırakıl. "S' 

:trıası VP buralarda gündüzelrı atC'n yak. fırkasına mukabil 14 fırka yani en az b'r ş'ddetli bir TUıık taarruz savma başlnrnış tesbit ederler. 
t ~ misli fazla kuvvet vardı. Buna ırağmen ı . . ~ . İstasyonlarda tesbit edilen rakamlar, 
ırrnnk ve insan ılolı:ıc:tırmak suretile d:iş. 2 d d d.. ç . 1. d 1 . ve artık ~oller değı~tt Şımd!ye ka. ?na ......, • or u a uşmanın ayın şıma ın en süratle merkezde icmal edilerek asıl ne. 
'ka~~ hiçbir şeym değişmediğı hakkında meviilerinin sol cenahına İhsaniye isti. dar müt.ıearnz olan düşman müdafaada ticeleri veren mukayeseli cetveller çıka
lı 1 b.r fikiır verilmesi nev'rnd<:?n ve da. kameti umumiyesinde taarruz emrini al- idi. Fakat bakalım müdafaasını yapmağa rılır. Dünyanın her tarafında ziraatçi, 

u b::ıı::ka birçok tedbirer alındı. Bu sa- t 1 k imkan bulacak mı?. h b b' k }'~de düşmanın Af yonıkmıahisar cooub ba mıştı. Hem de bu taarruz cidd o aca tı. sanayici ve da a buna enzemez ırço 
- Çünkü düşmanın Hamam • Düker ara. (Mabadi yarın) iş adamları, işe daima bu cetvelleri tet. 

f*l Blrlnclsl dünkü sayıda. sındaki ihtiyat fırkalarını (8 fırka) yer. "I. E. Erkilet kik ile başlarlar. -

11 - Cümhuriyet müddeiumumılikle. 
rince muhtelif vaka'lann tesbitine yara
yan rasadlar. 

12 - Bazı deniz kazalarında hava ha. 
diselerinın tesir derecesini tesbit edecek 
malllınal. 

13 - Karabükte kurulan demir fabri
kasının tesisindeki rasad mal\ımntı. 

14 - İzmit kağıd fabrikasın~ aid esas 
iklim rasadatı. 

15 - Büyük yapıların oluk ve mecra. 
Iarına verilecek şekil ve genişliğe esas 
teşkil eden şiddetli yağış ve sağnaklara 
aid cetveller. 

16 - Kütahyada kurulacak sanayi ve 
elektrik tesisatı için lazım olan hana M. 
diseleri malfunatı. 

17 - İkinci beş senelik sanayi progra. 
mına esas teşkil eden Türkiye iklim ma
lumatı. 

18 - Türkiyenin çay ziraatine elve. 
rişli yerleri hakkında malCımat. 

(Devanu 10 uncu sayfada) 

• 
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u etrafınd ki mua el • o- k- cels d Ha ı m·n keşif r p 
lsmail İsa da ferağ işinin ne suretle yapıldığını anlattılar, 

me~kuf suçluların tahliye talebleri dün de reddedildi 
' 

Efkikı umumiyelldn bi:liıMsa muhake
me safhasına intikal ettikten 10nra. da. 
ha büyük bir tece$ilsle takibe bafladığı 
Satiye davasına, Ağırceza mahkemesin • . 
de diln de, devam edilmiıtir. 

~çen celsede davanın enteresan saf
halar an:etmesi ve suçluların sorguları 
sırasında, mev:.ı:uun da hududlannı ge. 
nişleterek, daha şümullü bir mahiyet aı .. 
rnası, dün ç-0k erken saatlerden itibaren 
adllyenin üst kat koridoruna büyük bir 
kalabalığın toplanmasına sebeb olmuştu. 
Saat 9,10 da mevkuf bulunan suçlular 
jandarma refakatinde getirildfler, bu sı. 
rada diğer maznunlar da, ::Jva vekille. 
rile birlikte gelınış bulunuyoı:ılardı. 

Ümidler ... 
Mevkufların çehrelerinde, bugün g~ 

çen defaya nazaran, daha faz.la ümid gö. 
ze çarpıyordu. Bunun da, sebebi qikAr. 
dl: Mahkeme, geçen celsedıt, hldisede 
elan mevkuf bulunan Yusuf Ziya öniı, 
Tahir Kevkeb ve Neşet Kasun.iilin veık.ilı. 
leri tarnf ından ileri sürillen tahliye ta. 
lehlerine bu celsede karar verileceğini, 
celse sonundaki ara kararında teabit et
mişti. 

Koridorda nazarı dikkati celbeden 
manzaralardan biri de şuydu: Maznun. 
Iar b'ir arada bulunmuyorlar, üçer, be. 
şer kişilik gruplar t~kil ediyorlardı. Her 
grupun etrafını, gen.iş bir tanıdıklar hal. 
kası çevirnıekteyd~. 

Dünkü celsed4 H~ .E'min Çap i.zaJıat veriy '"" 

Celse açılıyor 
Celse saat 10 da açılacaktı. Ancak, 

mahkeme daha evvel birkaç lııtinabe iti
ne baktığından, saat 11 de açılabildi. He
yet gene geçen seferki zevattan müt•
şekkildi. Kapılar açılır açılmaz içeriye 
halk akilllağa başla.mı§ ve bir anda salon 
ağzına kadar tıklım tıklım dolm~ur. 

Bir yanda gazeteciler notlarını çıka. 

nrken, öbür tarafta gazete fotogro.fçıla. 
n objektiflerini alAkadarJ.ar üzerine çe. 
virmişlerdi. Bu sırada, suçlulardan De-

nizbank Umum Müdür Muavini Hamdi 
Emin Çapın isticvabına baJlanIXUJtır. 

Hamdi Eminin sözleri 
Hamdi Emin Çap. uzun süren sorıu.au. 

na şu sözlerle cevab vermiştir: 
c- -t üncü sorgu hakimi, yüksek mah. 

kcmenize sevkettiji Satiye davası ka.. 
rarn~e, beni vazif&i meınuremi 

suiistimalden suçlu göstermektedir. Yük. 
sek mahkemenize arzedeceğim veçhile, 
ben vazüemi hiçbir :zaman suiistimal et
miş değilim. Bu isnadı tamamen redde. 
derim. 

Her §eyden evvel vazüem ne idi? Ev. 
veıa bunu arzedeylm. Denizbank kanu. 

nu. bankaya mevdu 'işlerin tedviri için 
Ciç umum müdür muavinliği ihdas etmiş 
ve bwılara aid vazifela- de bankanın bir 
talim.atnameaile teabit olunmuştur. 

Ben, bankanın işletme kısmı umum 
müdür muavini idim. Bankacılık ve ida. 
re kısmı da Tahir Kevkebe md idi. Bu 
kıs.ı.m, para işleri, yapı ve bina işleri, le
vazım vesaire ile meşgul . idi. 

BuGlardan başka bir de fen kısmı var. 
dı. 

Şimdi Satiye işine nasıl ıkanştım, onu 
izah edeceğim. Satiye binasnın alımında 
vazifedar olmadığım için bu işle esaslı 

bir surette meşgul olamadım. Benim 
Satiye ifine ltarıpnaklığını bu itibarla 

esasa deaD, fekle taanUk eaeır. .vaha 
doğrusu bir tesadüf eseridir. 

Satiyenin keşif raporu . 
V.a.k'a fÖyle olmll§tur: Bir gün evrak 

meyanında meclisi idareden çıkan kA. 
ğıdlar da bana getirilmişti. Aidiyetleri 
a\hetıile servislerine havaıl.e ettiğim bu kA. 
ğıdla.r arasında bir de Satiyenin keşif 

raporu varmış. Bu evrak nasıl havale e. 
dild.i.7 

KA.ğıda wrulen bir göz ge1.d.irilıniş ve 
nereye aid olduğu anlaşılarak oraya ha
vale edilıniftir. 

Bu haval~yi, beD:im gibi diğer şefler 
ve muavinler de yapabilir. Muhakeme. 

tnizi.n ilk günü Yusuf Ziya, Tahir Key. 
keb ve Neşet K.asııngil tekenunill cttırll. 
mi§ bu rapordan uzun uzadıya bahsettik.. 
leri için, ben burada bir defa daha taf
sil edecek değilim. 

Benim i~in bir mesele teşkil ettiği id.. 
d'ia olunan bu ra;pordaki havalenin ne 
auretle olduğunu izah edeyim: 

Bende suç görülmedi 
~adan aylar geçmişti. Buradaki D 

nizban.k mensubları vazifelerinden ay. 
rılını§lardı. Bu işi tetkik etmiş bulunan 
VekAlet bende ibir suç görmemiş olacak 
ki yerimde ipka etti. Umum Mtidürlüğe 
Ylusuf zıiya Erzin tayin edilmiştir. Ve. 
kUetçe müfettişler gönderilerek tahkikn· 
ta baflattırılnuttır. 

Bi.r gün beni müfettiş çağırdı ve bir 
rapor gösterdi. Bu raporun ilk sayfası 

köşesLnde yaıpı yazısı tarih ve A. E. 
harfleri vardı. Bu yazı kimin diye sordu: 

c- Evet bu yazı ve paraf benimcHı; 

fakat evvelce havale edildiği anla§ılan 

bir rapor daha vardır ki o da bu değilı. 

dir. Şu nüshasını ibraz ettiğim rapordur, 
dedim. Bu raporda havale yoktur. Aylar. 
ca evvel geçen evrakı tefrik etmek ben.. 
ce kabil değildi? 

/ki rapor arasında fark 
Müfettiş bu ikısi arasında fark oldu. 

ğunu söyledi. Ben de bundan malfunatr 
taır olmadığımı tifldirdün. Müfettişten 

ayrıldık. 

Bilahare, Tahir Kevkebin m.alfunatımıı 
müracaat ettim: 

c- Evet, iki rapor vardır. Birinci ra., 
porun tekemmülü istendiğinde Neşet 

Kasıma söyledim. O da hazırladı. İki ra. 
porda da benim havalem mevcud olduğu 
için bunu da sana havale ettirmi§tim., 
cevabını verdi. 

Bunun üzerine bu raporun Satiyey6 
aid olduğunu ve bu arada kıymetinin ta. 
dil edilmiş olmasına göre, bana bu hu. 

(Devamı 12 inci sayfada) 



Saçların güzelliği 

Saçlanıu.z en ıkı;:sırmetli güzellik ve ge nçlik hazinenizdir. Onbırı !korumayı, 
daha gürel göstermeyi biliniz ve ihmal etmeyiniz. Saçın gü2elli'kıteki rolünü an. 
lamak için bir kadım tarif ederken, genç liğindcn veya şıklığından bahsederken, 
herhangi bir kadının mri!liğini anlatın ak ister'k.en aklımıza ve dil'imize ilk ge
!len sözleri hatırla.malt lifidir; 

- Sarışın bir kadın ... Esmer, siyah saçlı bir kadın .•• 
- Genç olur mu canım saçları apak. 
- Görsen ne şık kadın ..• Bir saçları var ... 
Vesaire ... Vesaire... Muhakkak ki gözden, cildden, .ağızdan, 1burundan çok 

evvel dikkatimizi saçlar çeker, hatırımızda saçlar .kalır. Kadın güzeller serisin. 
de onunla yer alır. Onunla anılır. 

Öyle ise saçlar için ne zahmetlere ka tlanılsa yeridir. Hoş bir zahmet de çek. 
meye lüzum yok ya ... Onları, en büyiik düşmanları olan, :kuruluktan kurtarır • 
sanız güzelliklerJni hemen hemen korum~ olursunuz. 

Kuruluk şöyle önlenir: Her yıkanışta çalkaJitma suyunuza yanın kaşık zey. 
tinyağı katınız. Bu N saçınıza lüzwnu kadar tokluk verir. Güneşin zararlı 

teairlerinden korur. Bl!ha6sa çok zarna n başı açık gezenlerin bu ba~t tedbiri 
asla ihmal etmemeleri lhımdır. 

Mevsim sonu 

I 

( Yemek bahsi ) 
Yumurtalı telkadayıf 

Telkadayıfı hemen herkes bilir, amma, 
yumurtalısını bilen azdll'. Halbuki: bu 

türlüsü daha nefistir. 

Alacağınız telkadayıfın içinde hamur 

halinde top ;top kalmış parçaları ayılt • 

!arsınız. Bir yanda iç hazırlarsınız. (Fın. 

dık, ceviz, badem hangisini isterseniz •• ) 

Tclkadayıftan bir parça alır, açarsınız. 

Arasına bu içterı koyar, üstünü Meta bir 

yumurta şeklinde kapatırsınız. Bir kfts~ 

de yumurta çalkalarsımz. Yumurta bi • 

çinündcki içli kadayıfı bu yumurtaya ba

tırır, çıkarır. kızgın yağda kızartırsınız. 

Şeker şerbetini evvelden hazırlayıp 

soğutmuşsunuzdur. Yağdan çıkaracağınız 

. '8dayıf parçalarını lbu soğuk şerbete a
tar, iyice içmesi için bir müddet bırn • 

..kırsınız. Oradan da tabaklara alırsınız. 

Şerbet artmışsa üstüne dökersiniz. 

Kadayıf tavadan süzgeçli bir kepçe i . 

le çıkarılmalıdır 'ki yağları süzülsün. 

Elma tiridi 

Pek küçilk elma almayınız. İyi olmaz. 

Elmaları yıkar, soyar, sap yerlerinden 

oyarsınız. Sonra ekmeği bir parmak ka. 

lmlığında dilimlersiniz. Bu dilimleri üst-

lerine birer elma sığabilecek irilikte ke. 
- .. sersiniz. İstediğiniz tepsiyi yağlaraınız. 

Büyük mağazalarda mevsim sonu sa. ı Ekmek parçalarını bu tepsiye yanyana 

tışı başladı. Bu arada baLan gerçekten dizersiniz. Üstlerine elmaları koyar8lllız. 
fırsat sayılabilecek ucuz kwnaşlar da Elmaların içlerini toz şekerıle ka~tınl • 
bulunabilir. Sade, pratik bir mevsim a. 
ırası mantosu için bunlardan istifade et- mış tereyağile doldurursunuz. 
melidir. Tepsiyi bu halilııe fırına ,yollar veya 

Bugünkü modelimiz beyaz şantung • koyarsmız. Ateş ne pek şiddetli, ne de 
dandır. Fakat beyaz ince bir yünlüden, pek hafif olmamalıdır. On dakika 50nra 

kalın bir ketenden de yapılabilir. En o- tepsiyi fırından çıkanr, ~lan ebnala. 
rijinal tarafı yakasıdır. Bele inen ve rı yen1den toz şeker ve tereyağile doldu. 

sivri uçlan omuzlara devrilen reverle • rursunuz. Yine on dakika at~te bırakır, 
rin ortası düz birer parça ile kapatılmış. tekrar elmalara toz şeker ve yağ koyar
Bu parçaların yakaya gelen yerleri yu • 
varlak kapah. araları alttan giyilen kı _ smız. Bunu üç kere yapıncaya kadar el. 

zıl jerse robu gösterecek şekilde açık ... 

Bu açıkldt beldeki çifte düğmeden 

malar pişer, o zaman fırından alır, ek -

meklerile birlikte tabaklara dizersiniz. 

Eriyen şekerli yağı da üstüne gezdirir • 
sonra da ek'ğe kadar devam ediyor. Re. 

siniz. 
\'erlere müvazi birer basta var. Bel sen. 
tül'Sil:t. fakat dik.işli. Kollar düz ve -bir Zahmetli olmakJa beraber nefis b'lr ye 

çok mantolarda görüleni:n aks.ine- a§a • mektir. Bir defa pişirinseniz sık sık yap. 

lıaı yuJtansmdan boL. mak istiyeceksiniı. 

Erkek ve 
kız çocukların 

şapkaları 

Kızınki yepyeni bir tarzdadır. Sivri 
bir tepe, ~ne altından geçen bir bağ, 
kollan lqıpayan yanlar ... Düz örgünün 
arasına -seyrek pirinç iğne nevin • 
den- ters yüz örgü kanşbrılabHir. 

Oğlanınki daha bildiğimiz bir şekil
dir. Fakat tepesinin renk renk, iri püs. 
külli pek yenidir. 

Sonbahar 

Her mevsimde örgü 
Örgünün, muhak

kak ki, bu en güzel. 
lerlndendh'. Ne genç 
bir yaka, ne §ık koh. 
lar, ne hoş bir kor • 
saj .. . Üzerinde dur • 
dukça seveceksiniz. 
Doya doya bakın1:ı. 

Bazı model incelen • 
meye gelmez. Bak:ı:l: • 
dıkça basitleşir. ilk 
güz:elllğinl kaybe • 
der. Bazı modeHn in 
celiğini anlamak için 
uı:un uzun seyretme. 
il&. O kadar sadedir 
ki ille ba.kJP hiç btr 
başkalığı yokmu~ gibi 
durur. Dlkkat ed1 • 
lince güz.ellik!erl bi
.rer hl.Ter meydana 
çıkar. Şu beyaz, dan. 
tel bluz Jkinci seri • 

dendir. BJrlikte her 

yerini süı:elim, Biz ~ 

benim gibi düşüne • 

ceksinlz: 
!ster kumaşta, ister 

örgüde bpa:h yaka 

çok gördük. Fa'Jr.at 

bunun fU :minimini 
ttyongası ne kadar 
şık gö:riinüyor. Adeta emprime üstünde\ Ya JcoUan .•• Onlann kabarıklığı, sıkı 
düs kumaftan bir garnitür gibi... bilezikaeri de az mı güzel? 

Sonra korsajı ... Minimini çiçeklere En b<>i tarafını en geriye sakladım: 
benziyen şirin bir dantel herhangi gü • Bu kollar, bu yaka. bu fiyonga, bu band 
:zıel bir örgüden daha güzel: dmmamlf ler neden yapılmıf zannediyorsunuz? 
mı? Düz llik dü~ be.ndı onunla hoı Organdiden ... Ev~t elde, kroşe ile örill. 
bir tezad ~pıyor. Bu geniş bandla üs - müş şu cici korsajn organdi ğibi cici bir 
tündeki minimmi düAın.elcrin araaında ltunı.af koymuşlar. Bu yenilik kimin ak. 

da göze hoş gelen bir tezad var. lına gelir? 

( Her kadın bilmelidir )j 
Arpacık nasıl tedavi 

edilir? 
Arpacığı kendiniz tedavi edebill:rsi • 

niz: 
Bir yumurtayı batlayınız. Sarı.mu çı. 

karıp, beyazııu gözünüı:ün üstQne kapa. 
yınız. Bir ba~la ha.Alayınız. BO:tün gece 

öyle ka~ın. Ertesi giln arpacığın sıcak • 

tan ol.gun}ı!ftığını ve delindiğini görür • 

sünüz. Derhal gl5zOnüzi1 eau lborlpuee He 

yıkarsınız. Bir şeyciğiniz ka]maz. 

Şayet ilk gün deHmnezse ayni veyi ar· 

pacıık delin'tnceye kadar tekrarlamnız. 
Y.umurtayı son derece temiz tutma~ ve 

ellerinizi iyice yıkamadan gözünüze s{lr. 

memeğe de dikıkat edersiniz tabi! ... 

şapkaları 

Şık bir bluz 

Bu sene nervür moda, brode moda, 
kabarilc kısa kol moda, şömizie biçimler 

moda... Bütün bunlar tek modelde ve , 
en şık bir şekilde toplanmış: Gördüğü • 

nüz bluz ortaya çıkmış. 

Brodesi yan filtire yarı sarma puvan. 

nervü.deri dört sıradan üç kısım. Uzun. 

luğuna konuldukları için büstü unm 

gösterirler. Ya.kası ile kollan vücudu eu 

genç gösteren bir tarzda ... 

Pratik güzellik 
bilgileri 

Kendiniz zayı!lamadığmız halde yal 
nız bacaklarınızı zayıflatabilirsiniz. E

Sonbaharla beraber kadife şapkalar da yeniden moda alanını saracak. Siyah 
__ t.u d ·· lü mod ller nK ......,.ııı.; ı -u-•.Çe m·..ı..-~k k 1..11 k ğer vücudünüze nisbetle kalın bacaklı 

ve n:ılAI•t sa e ve sus ne e e" re""'&~ı.. .n.ö'Uil • lillllA. a &.ı şap aya . . . . 
son derece uyan ve çok kadına yaraşan bir ıtrumaştır. Bu i:1ti. iyiliği onu kaç iseniz ~vsimım kaçırmadan söyhye • 
mevaimdir şapka modasının batında tutuyor, daha da kim bilir kaç mevsim tu- ceğimiz ekzersizi yapınız: 
tacak. Uzun zaman tutunan bir modanın ya ihtiyacı karşılayan, ynhud kadının Dizlerinizin az yukarısına çıkabilen 
güze~e hevesine cevab veren bir tarafı olmak Uizun ... Kadifede bu ikisi ~ sığ denizde elinizde.o geldiği kadar hız. 
var. Modellerin bize yarınki modanın mü jd~ri kabilinden sundukları seçkm .. .. .. .. . . .. 
örneklerden ikisini yeni kadife şapka hakkında bir fikir edinmeniz için veriyoruz: h hızlı yuruy~uz. Buna ıkı, uç h~fta 

Sağdaki: Gök yakut mavisi kadifeden yapılmıştır. Göze çarpan eıı büyük hu. ~vam edersenız bacaklarınızın gozı.. 
susiyeti drapeleridi.r. Soldaki: Kestane rengi kadifedendir. Çağla yeşili ren • farkedilecek derecede inceldiğini gö .. 

gin~ ve kenarları pi.kolu kadife bir kordela ile süslüdür. rürsünüz. 
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Birer derece terfi eden 
orta tedrisat muallimleri 

Birer derece terfi eden orta tedrisat lu, ŞeblnkarahJ.cıar ortadan Maksud Dumlu, 
· · · · · lerini Ank'.ıra 2. inci ortadan Bedriye Yazman, Ka-

muallrirn.lermden bu- kısmının Wim dıköy 3. cü orta okulundan E. Bahriye Öge, 
dün neşretmiştik. Listenin diğer kısmını K<ınya kız öğ. okulundrm Mallke Baydur, 
bugün dercediyoruz: Akhisar ortadan Hasan Zühtü Umar, Tilki-

. llk ortadan Saldhattin Çığtay, Zile ortadan 
25 liradan 30 liraya çıkanlar Şerefettın Erbek, cumhuriyet lisesinden 

Bakırköy ortadan Samiye Tüzknn, Bursa Sadiye savaş, İz. Kız lisesinden Ayşe Bllge 
bırtnci ortadan Fatma Zehra YazıcıgU, An- Adana ı. el ortadan Şemsettin Başkut, Kon
tara musiki öğ. okulundan Hasan Önen, ya K. öğretmen okulundan Nahld Akat, Ba
Adana Er. Öğ. okulundan İ.brahlm Say~r, hkesJr öğretmen okulundan Kadri Çetin, 
fst. Er. ö~. okulundan Şilkrü Öza~tm, Iz. Erzincan ortadan Halll Vural, Merzifon orta
Kız ortadan Kertme Aydıış, Alpullu Öğ. oku- dan Vedad Aydın Sumer, Kırklarell ortadan 
ıundan ömer UzgU, Tilkilik ortadan Baha Hacer Diken, Adapazarı ortadan A. Necibe 
öztürk, Adana 1. el ortadan fsmau Hakkı Bllbay, Ankara ı. el ortadan Nebil Otınan, 
Ergln, Aksaray ortadan Necmeddln Gönenç, İnegöl ortadan Ali Ragıp Eser, Amo.Sya or
Aksaray ortadan Zeki Demirelli, GazJnnteb tadan Hatice Saadet Ulusoy, Tekirdağ ortn
lises!nden Tevfik Atalay, Kayseri lisesinden dan Sabahat Selen, Tokat ortadan Müzey -
Nevzad Yücel, Malatya lisesinden Sadi Ar- yen Arın, Nişantaşı K. ortadan Saffet Çanga, 
oak, Malatya lisesinden CelA.l Bensoy, Mıı- İst. kız lisesinden Milbeccel Argün, İz. Buca 
ıatya lisesinden Lfttfl Kipler, Ankara Er. 11- ortadan Hacer Eren, Osmaniye ortadan Ke
sesinden Cahid Asal, Antalya lisesinden Da- mal Oğuzerdem, Taksim ortadan Hayriye 
vud AkidU, Balıkesir lisesinden Kemal İren, Önen, Tire ortadan Rıza Günmar, Gazlan -
Bursa lisesinden Pakize Arkan, Denizli lise- teb ortadr:.n Ferid Günal, Samsun ortadan 
sinden Vasık İnal, Denizli lisesinden Ömer Reşad Seser, Vefa ortadan Hulfı.sl Gfirs.~.s 
Refik Korkan, Diyarbakır llseslnden Gallb Edirne Er Öğ. okulundan Ferruh Ergilnduz, 
P~kln, Diyarbakır lJ.sesinden Faik Kutal, Dl- Akşehir ortadan Osman Şenel, Mu~a orta· 
ynrbak:ır llseslnden Remzi Tang, Diyarbakır dan HayrünnJsa Ergün, Merzifon crtadan 
lisesinden Ballh Zorlutuna, Erzurum lise - Enver Gürel. 
ıılnden Nurettin Belek, İz. 2. el 11.sesinden 20 liradan25 liraya çıkanlar 
Mehmed Öz, İz. t. et lisesinden Hüseytn 6!'- Kastamonu ortadan Emine Yııman, Bey
zer, Adana Er. llseslnden Sami . Göksu, Iz. o~u ortadan Saadet Kıraç, Çorum ortadan 
!. el llseainden Şakir candobn, Iz. 2 el ll- cnvlde Sönmezler, Galat.Maray llseslndfln 
sesinden AIAettın Candemir, Adana K. liae - Alt Bilrhanettın Derin. Ödemiş ortadan Hil· - .. Fnınaa&ı bl?' camı sun kur§Una diZı1mek il.ıe?'e alaca karanı ıkta otomobille nakli sinden Melft.hat Tüzün, Ankara Gazi lise.sın- samettın Kutman, Eyüb ortadan Sabih Öz.. 

BuyüJe Harbd.e • A- Beni · li bir ·ııe ll'ransaya yollamak 1 Lejyon donar ni§aD.ile taltif edildiniz. den A. Hamdi Korcan, Ankara erkek lise - m "Ü'skUdar 2 ıncı ortadan Bedriye Arkan, 
Fransaya ettiğim hizmetlerin mült ı · gız Fr ~ benzin depolarını Fakat s!u timdi 0 zamanlar ne büyük •lndep Mahmud lfılman, Kars llscs\ndcn G;.,atas .. ay lisesinden MuMn Demlronaı falı olarak Lejyon donör rılpnlle lal. ıstiyudu. .,,.. a . . . . - nızı .a !ersem Vehbi öte, Km ıı..e..ınden Süleyman Tamer, Galatamay ıı.eslnden Se!Aml Akalın, Çor· 

. . . ak benim i in büyük bir uçwmak için b'1na para teltlı! etmıştı. tehlikeler• n:ıa~uz kaldıgı y Kayseri lisesinden Ekrem Erkmen, Sivas lu ortadan Mürüvvet Uğur, Maraş ortadan 
lif edılmiş olm ç memleketi- Evet Baron Fon K. •• nın bana olduk. hayret ederdiniz ••. Fr':""da maruz ~1- lisesinden Nuri Aykut, Adana erkek Adalet Yaoa. Pertevnlyal lls,.lnden Aıı Halli .şeref\ı. Sırf vatan aşkıle'. . . . a büyük bir emniyeti vardı. Fakat ol • dığınız ve hiç ııüphe bile C'bnediğınız lisesinden Faztl Dem1'el, Tilklllk orta oku - SÖZ<>', Bilecik ortadan Sad>k Henkler, Elbls· 
me harb senelennde ettiğim hımıetın ~uk d" lböyla iflerde hiç kimse. tehlikelerden bahsediyorum. Kumandan !undan Halid Aksan, Amasya ortadan tan ortadan zeki Cevad Er .. n, Beşlktat or· acı eziyetlerini bu nişan bal!'l unuttur- ...ı:- çab'- ıd~oğ~ körü J<örüne emniyeti Ladoux sabırsız bir bareket:ı. eski ar. Bekir Ulusoy, Biga ortadan A ";,fet tadan R1zn Bediz, Ordu ortadan ömer Be· 

mıı ıı ı erme . . . Angın, tz. Buca ortadan Musavver n aç, sim Büke, İnegöl ortndan FerJha Seben, Nl-muştu. · t ve ıztırab çek. olamaz. Bunun için Baron çok ihtıy~tlı kadaşını susturdu. • . _ _ Burdur ortadan A. Selçuk Köseoı;ıu, !fdu ıanta•ı K. ortadan Mutahhara Ar, Qatalca 
Evet ben çok ezıye . . hareket ediyordu. Haııt hazan hareki • - Harb çoktan bitil, dedı. Butün bun ortadan Kadri Sungun, Kadıköy 3. en orta· t dan Ahmed Nlya'1 Anlu, Burdur orta miştim. Bilhassa harbın !ki sen::'• tıııu bile inceden inceye teoessüs · ediyor- lan unutunuz ve wıutacağuıuı da bana dan Melek "Zarar, Konyu ortadan Kemal :: Muazzez Tilkloğlu, ttnye ortadan Sallb 

Madridde Alınan ataşenaval~ Y, •
1

• d namus söztl vererek vidrolııiz. Edll, Nazilli ortadan Reşad Öngel, Edirne Zeki caRıar, çapa ortadan Nurefşan Tardu 
runda geçirdiğim günlerin benım ıçın uİı t Alın olar tarafından oldu • Öteki oeval> \'ermedi. Unutıruı:k! .. Ben ortadan th.an Ertekin, Edremld - ortadan İst, kız lisesinden Ll!rzan Bengisu, Gazi o.. 

lm z hatıraları vardı. Onların en za en a .. - . . . Süreyya. Caner, Biga ortadan Munlr Burç, paşa ortadan Suzan Kocatürk, Adana Er 
unutu a .. . . • dana ıkara. ğu kadar Franaızlar tarafından da şup.. onwı gozlı;nrute ""? bır. m~ sezıyo.. Adapazar ortadan Yusuf ınusoy, Adapaznr Öğ. okuluadan Hilmi Tümer, Aksa•ay orta • )'anında huvıyetımı mey . ç he altında yaııyordum. Bu hal nihayet rum. Belki de benıın gihı iki taraflı ca. ortadan zebra Oecedoğan, Akşehir ortadan d n Adalet Turgay, Düzce ortadan Meziyet 
cak bir kelime telilffuz • etmemış ıı.an. benim kuvvet ve irademi oldukça sars • sus olan Mata Harl'yi ıztırabla düııünil. Raır.a.an Blng6l, Bahkezlr ıı. .. ınden Cezmi Y~ban, Bilecik ortadan Saftye Nebahat Tan· Jannı anlayıp an!amadıgunı çehrem. m•"' Şcf"m Ladaux hapsolduğu zaman yordu. Tahir Berktin, Edirne erkek ll<eslnden Ha- sel, Ankara Gazi Jlseslnden Seyfettin Toray 
d anla abilmek için Almanların ya ••. ...,.. 

1 

• • • tice Tallt Gürler, Adana k'Z ıı.eslnden Bel· Fatih ortadan Ahmed Dol!ner, !neg6l orta. 
en • Y Al beni tezyif ve Fr81181Zlar benı ıııden çıkardılar. Bu ~a. Evet ben, o zamanlar, Fraıısada be • •~ Nedim Zenclrkn-an, Adana '" llse•lnden dan ıc.<lr!ye, Eskf<ehlr llses!nden İhs•n nımaa kasden m~~ca .. k r U dise benim Sinirlerimi ve mukavemetı - Kumandan Ladoux ilk önce rnahkilm ol. Hadiye Çobangillü, Ankara k'" ııs ... ınden Taykurt Ödemi• ortadan Ali Muht,.eın Sa· tahkır eder Y

0

!1~ sozlennı ema 

1 

' • mi adamakıllı sarsmışlL O kadar ki bir muş olduğunu hiç öğrenemiyeceğim. Bu Suzan Nuri Pam1', Afyon U.eslnden ANned ncı, An'kara musiki Öll. okulundan M"' 
k1lnetle dinlemıştım. . gün Alınan ataşenavaline: tehlikelere vatanım için yabancı mcm • 1lnaı, Anlmra lklnol ortadan N"':•I Dôlen. Duru, Fatih ortadan Vedia İylson, Ödem~ Fransızlar da benden nefret edıyor- - Siz bu komediyi oynamaktan ar. 1 k tl d • lı k maru kalmışım! İz. 2. cf lisesinden Klmf Taylan, Cumhuriyet ortadan Fikri Çlçekoğlu, Ş. Karahlsar orta-

e e e er e ça şır en z IJseslnden Halid Tanrıkulu, Cilmhurtyet U- dan Mtleyyet Avşar. lar: tık uoandım! diye ha~kırdun. Kumandan Ladonx ilk önce mahkllın ol. sesinden v .. ıı,. Boycan, Adana la>. ıı. ... ın-cBir Fransız kadını için böyie Alınan- 1 Fr s o N 
1 

ki Evet ben buraya vatanım o an an. muş sonra affedilmişti. Şimdi IJadoux. den Zehra Doğruman, Adana kız 11.seslnden ............................................................. . farla düşüp kalkmak ne ayıp, ne ç r k n, saya hizmet etmek için geldim. Size i - nun hatıralarını yükseltmek istediği Mıı.. Sıdıka Tanyolaç, Ankara kız lisesinden Pe-
diyorlard'l. Kim bilir ya babası, ya <>- hanet ~ttim. Planlarının daima ben al- ta Har:i ile Pierre Lenoir mesleklerine! rlhnn Tinç, Ankara Gazı llse.c;lnden Pakize 
cası cephede muharebededir •• : Bu ka. tüst etlim. İşlerinize mani olan benim. kurban gftınlflerdi. Ben de kendi hesa • :"";.::On ı:,ıse: .. ~ ;;::;~':,!':::.: 
dın _hiç uta;ımı_ror mu?• . dı an Çünkü ben Lorraine'de yetiştim. Orada. bıma bir çok casusları ele vererek ö •• ~ru. Ant:':a Er. ıı.esınden Şasiye Berrin • Bırçok dukkanlarda benı kapı ş ıa çocukluğumdanberi bana sizlerden lümlerlne 6'!'beb olmuştum. Fakat onlar tut, Antalya ıı.. ... ınden Kemal Ant, Dlya.-
edlyorlar; .C~suslara satacak malımız nefret etmeyi öğretmlılerdi anlıyor mıı. benden uzaklarda yok oluyorlardı. On • balar lisesinden Şerif Kl•mlr, Erentöy kız (llaş..,.r, 7 ncı aayfa .. ı Y
ob diyorlardı. sunuz'. la ı ·· l · ı ·· .s,,... i lisesinden Sadiye Sarban, Çamlıca kız lise- 19 _ Ankarada yol ve kanalizasyo .. b rın son arını goz enın e gormeaı5ım • ğ Eskl.ş hlr ııs 
Ben bütün bu tahkirler: ~va vere- Şiddetle yüzüme inen bir darbe beni çin ıbu şeyin fecaatini iyice hissedemi • 811~=~~ ~en~~ı GÖ~~";,~~kno ~· kız ı~esind:~ işlerine esas teşkil edecek yağış cetvel-

Ziraat: Bizde 
meteoroloji teşkilatı 

__ ,_ . ette olmadığım ıçın suruvor. ~ b t . ..t• V İ pa a s , . 1 . \~ vazıy . F ~ k t susmaga mec ur c mı.,..ı. e o, s ny yordum. Bir defa yolumun üstünde bir Fahriye Nigar, iz. tız lisesinden Afife Ok - erı. 
dum. Kalbim kederle dolu ıdl.. ı" b~r polisi tarafından beni tevkif ettirmek e. cesedle lm;ılaşmışbm. Fakat 0 gün de sug!lr, İz. kız 1ı...,tnden Meymune Kımcun, 20 - Gece vukubulan bazı cinai vak'a. susmıya mecburdum. Sonra daım meme dışan fırlanuştı. anladım ki, bu netice bütün =usların Kandilli !az lisesinden Nihal ttıer, Ka.ta • !arda semanın bulutlu olup olmadığı 
korku içerisinde yaş~yord)ım. ~aya. • Fransaya avdetim için müsaade al • sonu olablllrdl. Hepimizin sonu .•. Mes • monu U.eslnden Htıseytn Avni Uzer, Kasta- hakkında adliy•ce istenilen malilmat tını her an tehlikede ıdi. Rahat bır UY·. mak istem;ştirn. Bu müsaadeyi Fransız- ı V• • b B lk" d pek k d bu monu lisesinden Ha.}'?'J Erdoğan, Slvıuı lise- 21 _ Dolu ve don tahribatınıın de:-e. ber adı. . . . egın ıca ı. · · e ı e ya ın a sinden adalet Kök, Balıkesir Er. ÖITT-etmen lru uyuyamıyurdwn. Bera Y"S Iar bana vermedıler. Saınt • Seb-en • llkibete kendim <ie uğrayacaktım-. k 

1 
d Zlbende Necot Edime kız llğret- cesini tesbite yarayacak günlük hava va. i!ıın adam her an benim sırrımı öğre. deki Fransız teşkililtından: •Fransaya B"lb 'd "di Alm t ]" . ::.:n~:d:: Ruzane Uzel İstanbul !az öıtme- ziyeti raporları. ~ebilirdi! Ondan nefret ettiğim halde dönmeyiniz, eğer dön"""1iz tevkif edl. d 

1 a~ a ~l • a~'ti a. a~ena~~ ının nlnden Fahriye Arık, Ôöztepe okulundan 22 - Küsuf hadisesinio hududu daiıi· 
bnun!n her halini kollamaktı. Haya •. Ieceğiniz muhakkaktır •• diyorlardı. • ""? 0 

an ma~ za ,' en.n ~n. ep • Faik öz. Ankara 2. el ortadan Fatma MU- !inde semanın bulutluluğu ve açıklığı 
tımla ovnuyordum. Ufak bir hareket Bin türlü mi.ic;külattan sonra nihayet han ıle bera~r Bı.lbao ya. gıtmı!sştık. OL. nevver Blroan, Aydın <ırtad.an Nimet Ak, bakımından tetkike en müsaid noktanın 
!L k 

1
. b. bakış beni mahvetm.iye C b . h d d d Fr . rada, harb bıdayetınde, bıtaraf panyo Bakırköy ortadan Rabla Altunç, Beşiktaş tayı"nı·. 'Uir e ıme, ır c er eırıı. u u un an ansayş gırme. _ . . . Puru ....ıı.1 tad 

. . . . ı w • • lar tarafından musadere edılrnış ol::ın bır ortadan Samime t, .Beyvısıu ar nn . . . kafı J?elebılırdı. ge muvaffak olmuştum. Parı.ste benı ye. k Al ı· .1 . d B . Nevvare Akozan İz. Buca ortadan Kemal 23 - Bara1larm teslsınde yağmur V6 k ·t k·t bekle ed~ı;;.ım bir h ı..,.,_ 1 • d ço man ıcaret gem.ı erı var ı. enı, • " 

11 

. . . • .. t dl 
H5Iii va ı va ı m ,. ni bir sukutu ayal - ıyo• u. b" h b .1 k l"k d 

1 
k Yalaz, Çanakkale ortadan Fah•unnı.o Tan, sc erın tcsırını goı; eren rasa ar. gu

""rültü olunca b'liHhtiyar yerimden Albay Goube bana: ıl. a_ssa .. u ~emı er ço a a a ar e '."~ • oavudp.,a ortadan Dllrdane Alkaya, oa,ı. 24 - Limanların inıasmda riizglir!arın 
.. . b ·· rüm{"ın . te 1dı. Çunku onların oynadıkları muhırn 0 p ortadnn M Hayrettin Tülin Kadı- . . l . kk d . · sıçradım, o gunlenn aza ını om - Niçin bizim iznimız olmadan ken • . . . . , . '· aşa • · • ıstıkamet ve kuvvot erı ha ın a ıstenL 

. . k d t marn her za- d . . . ·d •k d ., d . ı· A rollen bılm'iyor değıldım. Onlar telsız - köy 3. cü ortadan Hayriye Semiha KömilrcO-
1 1

.. t mhayetıne a ar unu a · ınızı rne) ana ç. ar ınız. ermş ı. r • 1 . . d 1 d b" kı 11.ı M ısa ortadan İhya Çobansoy Mar- en ma uma • 
• . k ku . . d şad~m . . . . . . . k erını ve a am arın an ır srnını mu. o& u, an . 

2
_ T . 

11 

t k·ı..-
man tchdıd ve or ıçın e ya · tık sızın hızmebnıze ihbyacunız alma. h 1 1 . 1 d" G . "d d 

1 
din ortadan Sedad Yesugey Silleymanlye 

0
,_ a - ayyareıerın yo annı a ı.~ ya. 

Daha birkaç zaman evvel telefonda: mıştır. a azaAel mış erhı. b emh. ıyl e. aı .5a
1
.n a • tadan Ane Seniha trmak,' Taksım ortadnn rayacak ~ava rasadları. 

.. . i .. .. kal lba G b . f k "k" larla man ta tel a ır erme gız ıce yL .. Se ..... k lm rtadan Vedi"· H""l" od M te l .. . -sı cYaşıvacak dört YUZ yırm gunun • A y ou e'ye ılk de a olara ı ın. _ _ _ l . . Muzcyyen ven, '" • o - u asa m em e oro oıının nuı e. dılıı. Demislerdi. 

0

Daha sonra (tene -ıe. ci şubede tesadüf ediyordum. Ben bu - yecek go.t~ruyo:lar~ı.ik şte hız bu gemı • Elgün, Trab~n ortadan Lf1ttı Yalın, Kandilli fid etmediği iş yoktur. Bilhassa Ziraatte 
. .. .. D d"l . - _ .. . !erden bırıne gıtm.ıştı • Orada Alman lisesinden iffet Yılgör Konya kız öğret- .. İ.i b .. - bb" J Iefonda· «Üç yuz gun kaldı» e ı er. raya gelırken busbutun başka bır tarzda x. d 

1 
duk. Z b " 

1 
b . 

1 
d Ali Ul'f1 w; Adapazarı ortadan MeteorolOJl malı matı utun teşc Us e. 

· • . . . . topra6ın a sayı ıyor a ıt er enım men n en • . d Blr hafta evvel ae aynı vasıta ile ya. karşılanacağınu anud etmıştım. d k 
1 

...l. •• Hatice Muall~ İzli, Konya lisesinden Arif rın ruhu ur. 
.. . . - .. k ld wı Ma f"h suk t h 1. d.ğ. bü" yanım a pervasızca onuşuyor aıuı. Çün ,ı_ d ~-f JI. şıyacak iki yuz yırmı gunum a ıg - ama ı u u aya ın ver ı ı - kü be . h İ 

1 
h d k d. li Şahap, ut, kız orta an Yaşar ıs endiyaroı>-

nı haber verdiler. tun yeısıme ra en 1çıın e ır ra a ı 
1 

bil . d' 
1 

Td a· 
.. ·· ğm ··db' htlk nı~ç3~ ~e~ı -=================~=============~ Bundan başka da sık sı'k tehdid mek. hissediyordum. Nihayet yeni ve sakin skand arını mıyorl zanne .. ıyolr addedı. "lirır 

tubları alırım. Bıı mektu'blara o kadar bır hayata 'başlayabılecek, ve geçen gun h k.kak ki h ı.:ı ~. ·bı 

Tarımman 

rek sordu: . . .. a ın eğer genç o ur ve guze a ı • 
Be . 1 cak - .. se mu a er zaman o '1Uısu gı alıştım ki okumadan sepete atarım. n len unutmağa ça ışa tun. Çunku ben h b d <l 1mı k 

1 harbin sonunda rahat ve sükunete kavu. sadece her'kesin nefret ettiği bir casus dar keeksnal sı~ a 
1

A ak, en ° yadca yer er. 
· · F k t ı ğ" d" n d d"ğ k d 1 e er erın a a asını uyan ırır. şacağımı ümid etmıstım. a a ne gezer. kadın de il ım. nen e ı er a ın ar . 

Her an, evvelce tanımış olduğum çeh - gibi seven ve sevilen bir insandım, be • Gece olduktan sonra bız yeniden ka-
relere tesadüf ediyorum. Biri karşıma nim de yuvam bir saadet yuvası olabi. raya avdet ettik. Bir sandal bizi bir ka. 
çıkıyor· lirdi. .. Fakat heyhat ki hatıralarım bu _ y~n.m ke~arına bırakmıştı. Bu kayanın 

_ M?rtha divor. Beni hatırladınız na imkan bırakmıyordu!. dıbınde bır adam yatıyordu. Stephan o -
mı? İstın'lyaCia A1rrı·ın ataşenavali ile Lejyon donör nişanını aldıktan birkaç na yaklaşmıştı. Bize refakat eden hah • 
yaşadı"'ı"'ız zam:ınlar beraber çalışmış - gün sonra kumandan Ladoux He, harb riyeliye: . . . 

tık? esnasında onun yanında çalışmış olan bir - Fenennı getır! 
- p;~ bask.ısı: zabiti öğle yemeğine evime davet etmi5. Emrini vermişti. Bahriyeli elektrik 
_ l\ır",.rı'ııv fgnali"·"irı size Saint • Se. tim. Bu zabit harbden çok evvel Mata 1§.mbnsilc yerde yatan adamı aydınlat • 

ba.ı:;tier'" vollaı~ılJ• Fu" b
0

nim, beni ha - Harl'yi tammış, ve onun ikinci şube mıştı. İki· omuzunun arasında saplanmı§ 
tırlrıy hHıi;niz mi? servisine girmesine yine bu adam delfı • bir hançer duran bu adam bir ölü idi. 

Divf' ı:;nruvor. B;r d;ğerl de: let etmişft. Bnnn: Stcphan bu gibi şeyleri görmeğe alışın~ 
- JVl'nrtha div<'r. Alman a+~senava!i- - Martha, dedi. Harb bize şimdi ı;;ok bir tavırla: 

ni ı siz
0 

"Ok büyiik biı: f'mniv0 ti v;ırdı. uzakta kalmış görünüyor. O zaman et _ - Bu Carlix'tir! 

"selonda beni ona takdim etmiştiniz. tiğiniz hizmetlere mukabiL simdi qiz Diye mırıldandı. Sonra bana döne • 

kaybetmeden Stephan'ı tak:ib 
- Kendisin'i tanır mıydınız? Bu bir dum. ediyor • 

Fransız bahriye zabitidir. 
Evet ben bu adamı ta'hıyordum. Ken. 

disini Fransada birçok defalar görmü! • 
tüm. Fakat Stephıının nazarları karşı • 
sında soğukkanımı tarnamile muhafaza 
etmeğe muvaffak oldum. Ve gayet sakin 
bir sesle: 

Tehdidlerin daha açık olduğu zaman. 
lar da olınuştu. Saint • Sebastien civa. 
rında bir gün Uç adam beni zorla denize 

kaçırmışlardı. Bunların Baron Fon K ... 
nın adamları olması çok muhtemeld'i. O 
gün, kendimi denize atarak ellerinden 

kurtulabilmiştim. Dalgalar beni baygın - Hayır. Tanınuyorum, cevabını ver. 
. bir halde kumsala atmıştı. Omuzurnda dım. . b" de d "'" r'i.ın B ~ 1 .. bütü b" ih t .. ..ı,._ acayıp ır yara var ı. uze e ateş _ u o um, n ıze ane 't."Ucu - • tınişl d.? N ,_._. 

l · ··ı·· ""d"" ı B d "'...: t flı b" mı e er ı. asıl n.ur-mlabilmiştim? erın o umu ur. u a anı uu ara ır 

casustu. 

Bu sözleri söyllyerek benim koluma 
girmişti. Karanlıkta, beni Adeta sfirük -
lüyordu. Düşünüyordum: Bu sahne aca
ba benim için mi haz.ırlanmI§tı? Bir teh. 
did, bir ders mi id'i? Yoksa yalnız bir te. 
sadüften ibaret miydi? Soğukkanımı hig 

Acaba ben denize atıldığım zamanlar ':>!'.! 

Inrın sandalı da mı devrilmlş1i? Beni na. 

S'Jl kaçırmışlardı'? Bunları hiç anlayama. 
rruştım. 

Carlix'in deniz kenarındaki cesedi be_ 
nim üstümde büyük bir tesir yapmıştı. 

<Art.ası var) 

.. 
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Askeri hazırlıklar ayni 
hızla devam ediyor 

Hitlerin ingiltereya 
~eklifler yolladığı 

tahakkuk etti 

Milli Şef ve Vekiller 
Ankaraya vardılar 

(Bqtarafı 1 inci sayfada) 
rneoodi~tir. Ahnanyıa - Holanda de • 
miryolunda seyrüsefer Jc.atedilmiştir. Ec. 
nebi limanlarda bulunan Alman vapur • 
lanna .l.imanlıarına dönmeleri emri ve -
rilınf§tir. Holanda hududunda askeri 
kuvvetler görü lmcktedir. 

Fransıztarrn hazırlıkları 
Parls 26 (Husu. 

si) - Dün silah 
altına alınmI§ o • 
fan3 .smıf ihtiyat.. 
tan başka bugün 
't~kr.ar ilç sınıf ih. 
tiyat celbedilmiş. 

lerdir. 'l'renler 
şark 

ımütemndiyen as .. 
ker tasımaktad1r -
laı·. Gene ·ayni istiık.amette yiyecek ve 
.malzeme dolu Juunyon .katarları görül • 
anektedir. Benzin istihlaki kontrol altı • 
na alınmıştır. Fransa topraklan üzerin • 
de ecnebi tayyarelerin uçuş.lan menedil. 
miştir. 

Be.ruttan gelen ıhabeırlere göre limana 
her gün han.sız ve bilhassa müstemleke 
askerleri gelmekte ve vapurlardan kara
ya çıJk.an.lınaktadır. 

Lehlilerin hazırlıklar\ 

(Baştarafı 2 n~i sayfada) 
gitmek üzere Filistind'en aynlmıştır. Kabinenin 2 buçuk saat süren bug!inkü 

Ml6ıra yeni Hind :kıtaatı gelmektedir. toplantısında Hen<lerson da hazır bulun. 
Kanadada muştur. Kabille yarın t.ekırar topku:ıacak-

Ottawa 26 (A.A.) - Müdafaa nazırı tır. Parlamentonun ise Pazartesi günü 
Maokcnzie daimf milis tqk:ilAtmı takvi. toplanacağı bildirilmektedir. 
ye Edecek olan iht:i.y.at Kanada kuvvet- Teklifler nelerdir? 
lcri iç.in gönüllü kaydedilmeğe başlan - Lo d 26 R t · 
d gv •ıA t 'C>'fiT" n ra - eu er aJansının res-

i mı ıave emı~~· . • .•. ·· H 
Mı·ı:- t ,.1,"JA•. 'f . . d' k mı mehafilden ögrendigıne gore, en 

.uı:. eFı <twnın vazı esı şun ıye a - . . ,. .. _ . 
dar ..... ·'-·ı 'stihkA-L. ıil • .. ®rson ıle Hıtler ın goruşmelen mev-

:xuı:t ı wı.u-drı e sına! m:.ıesse. . 
selm muhafaza etmekten ibaretti. zuu ~akkmda bu sabah bır Londra ga: 

Ha:rbor Main .Kanada. 26 (A.A.) _ zetesınin Berlinden alarak neşrettiği 
İngiliz Berteck huvazörü İngilterenin makale tamamen asılsızd1r., . . 
Atlfıntik filosu kumandanı Amiral May _ Bu gazete Daily Express dır ve Hıt
riok'i hamil olduğu halde birdenbire li-ıle~in. tekliflerini şu şekilde hülasa et -
mandan ayrılmıştır. Nereye hal'e'kct et. mıştır: 
tiği bilinmiyor. l - İngiltemin Versailles muahede.. 

1 
sinin son haksızlıklarını ortadan kal -

talyanlarm hazırlıkları dırması ve eski Alman müstemlekele-
Roma 26 - Mus rini iade etmesi şartile Almanya bu Milli Şef deniz köşkünden ayrınrıa~en. 

solini, Kont Ciana memleketle 25 senelik bir ademi teca- (Ba.§t:ırafı 1 inci ~ayfada) Milli Şef, Başvekı11 ve Hariciye verdll 
ile münakalıit na. vüz misakı akdetmeği kabul edecek • den o(SJU'a saat 15,30 d'a Hariciye Vekili Dernıcede yattan inerek Riyaset.icüm 
zan Benni'yi ve ıir. Şükrü Saxa<:oğlu ve eski Milli Mfüiafaa hın trenine geçmişler ve saat 23 de 
ordu, donanma 2 - Danzig'in Almanyaya iadesi ltl- Ve'kili Kazını Özsılpı kıabul buyurmuş - yollıarına devam etıni§lerdir. 

zımdır. Laırdır. Harieife Vekili dün de sefirlerle 
ve hnva erkfını • 

harbiye reislerini 
kabul etmiş vr 

ke.ndilerile İtal • 

3 - Koridordan bir Alman otomo • Mini Şef mütea~ saat 16 yı 20 ge. görüştü 
))il yolunun geçmesine müsaade edil • 9E! Floııy.aya ge1eaı Alınan büyük elçisi Hmüciye Vekili Şükrii Saracoğlu dün 
mesi mukabilinde Danzig limanında vem Papeni kabul e~lerd"ır. Mini Şe! Fer.apa'!ıas otelinde evvela İngiliz sefiri 
Polonyaya on sene müddetle bazı hak- İsmet İnönü Alman büyük elçisile bir Hughe Knatchbu11 Hugessen'i, mütea'ki. 

yanın askeri ha • far verilecektir. saat on dakika görüşmüş ve bu görüşme ben dün Romanyadan tayyare ile şehri. 
zıırhğı meselesi 4 - Kanun ve nizamın idamesi me- esnasında Hariciye Vekfü Şükrü Sarae- mize gelen Rumen sefiri M. Stoky.ayı ka. 
hakkında görüş - sele1erinin halli ve Almanlar aleyhin- oğlu ve Berliın sefirimiz Hüsrev Gerede bul etmiş ve kendfilerile bir mUddet gö 

Varşova 26 - müştür. rleki tethiş hareketlerine nihayet ve - de hazır bulunmuştur. Alman büyük el- rüşmüştür. 
Bugün bütün p

0 
• 1 Mareşal Balbo İtalyad.an Trablusa dön rilmesi için Almanya ile Polonya ara- çisi mülakatı müteakıib sa:aıt 17,30 da o - Haıriciye Vıekili saat 15 de Perapa1as o-

lonya harb hazır • müştür. Mareşalin Trablusa varır var • sın<la müzakerelere başlanması lazım. tomobilrre Floryadan ayrılmıştır. teJı.inden eyrılara'k Floryaya gelmiş. Milli 
lıklarile meşgul _ maz Libyada:k:i askeri şeflerle görüşt\i • dlr. Rei.c;icüm.hur İsmet İnönü Alman bü • Şef İsmet İnönü tarafından kabul olun. 
dür. Seferber edi. Jtü ve bunu mütcakib silah alb.na alınan 5 _ Almanya Polonya ile bu mem- yük elçisinden sonr.a sıra ne Başvekil muştur. Şükrii Sar.acoğlu Milli Şef İsmet 
len kuvvetl~rir eftudı te-Utt~ E:Jttiği bildirilmektedir. leketin yeni hududlarını on sene için doktor Refik Savdam, Dahiliye Vekili 1nönü ile Ahnarn büyük elçisi von Pa • 

İtalyan hükumetinin bugün İtalyadan garanti eden bir ademi tecavüz misa • Faik Özt;rak, Milli Müdafaa Vekili Gc - penin mültıkıatbarmda hazır bulunmuş ve 
Ycltunu bir buçuk Fransaya geçmek istiyen tebaası için hu. kı akdetmeği kabul eylemektedir. nera? Nıaci Tınaz, Nafia Veki.'li Gen. eral saat 18 de .Floryay.a gelen Fransız büyük 
milyon tahmin e - dudu kapamı~hr. Paris 26 _ Hitlerin Fransız ve İngiliz Ali Fuad Cebesoyu !kabul et:m.işlerdrr. Bu elçisi M. Massigliyi kabul etmiştir. Ha • 
dilmelktedir. BU • __ ,__.......: F'kr" Tu 
tün Danzigde vaziyet büyük elçileri ile görüşmelerinin mev - sı~a Part'i ~el ~·~":=.u: ı 1 zer, riciye Vekili ite Fıransız büyük elçisinin 

otomobiller :zuu ve mahiyeti hakkında tam bir ketu. vah ve berediye reısı Lutfı Kırdar, İs - göriişme!eri bir çe)'!'ek kadar devam et. 
Ve atlar rnüsnde.. Londra 2 6 - Danzig limanında bu- rniyet muhafaza ecJil'iyor. tıanbul :komutanı Generıal Halis Bıyıktay. miştlr. 
re olunmuştur. Kl günden itibaren seyrüsefer menedil • Ancak şu bdar söyJeniyoc ki, Hitle • Pa:rti müfettişi Tevfik Fikret Sılay, eski l\faresal Aııkaraya döndü 
taat hudud'lıtra sevkohmm.alctadır. miştir. :rin beyanatının mevZU'U peık umumidir. Adliye Vekili Hilmi Uran, eskı Varşova Trakyıada•k.i büyük geçid resmini mü-

Bu sabah saat 6.45 de Almanlar Clar. Leh komiseri bugün ayan meclis Alman ihükUmctmin hakıliki maksadları setirl Ferid, Bik>c~ meb'usu Salih Bozok teaki.b evvelki gece Edıirncden şehrimize 
na huctud karakoluna .taarruz etmişler ve reisine üç protesto tevdi etmiştir. Bun h"ıkıkında hiç bi-r şeyi fötiva etmediği gi- Milli Şefi uğurlarr.aık üzere Floryaya gel- gelen Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Slovaikyadaıki civar tepekcden üç salov !ardan birincisi F~r:ter'in D~~zig. de.v. bi dün Dalıadye tarafından dermeyan e • nrlş1erdir. Reisicümhur vekiller ve ken- Fevzi Ça!kmaık dün a~ saat 19 da An. 
top atmışlardıT. }~ r~i~i .~~a~kh 1~.an~~ mutr.?a1lık1;ır. dilen prensibler hcrkkında da Alman hU. disi.ni uğurlamağa. gelen diğer zevatla kı. kaTa ekspresine bağlaın'3JI1 hususi vagonla 

Polonyn Silezyasında kain Mesty - n7ı~ı 1 '.. _ e .. g~mru ~murun~n !kumctinin hattı harc'ketini tenvir etme • sa biT müddet görüştükten sonra refa - Ankarayıa hareket etmiştir. Mareşal Fev. 
wiclkıie postasına d·a Alımanlar tarafın - tcv~ı~ne, uçuncusu de bugun Danzıg j mektcdir. kıatlerinde refikaları Baya11 İnönü. Baş. zi Ç~k. Haydarp~a istasyonunda 
dan tecavüz edilmiştir. Almanlardan iki ıxfısı tar?fmda~ D~~tjgde bul~~an Bugün öğleden sonra Hitler tarafından vekil doktor Refik Saydam, Hariciye Ve- şehrimizdeki generaller ve askeri erkan 
)"a.ra'h vardır. . 1 Le~ resını gaz şırketıı:ın merkezı ıda- ika bul ecHlen Coulondre Daladyenin ken _ klili Şükrü Saracoğlu v-e maiyeti erkanı ta'afmd.an uğu~ar.Jnl§t.ır. 

Gene Silezya mmte'kasında 160 kişilik r~smd: yapıl~n ta~~rrı)~at~ ve gazle • disine izah ettiği üzere, Fransanın nok - bu1undUğu halde motörle deniz köşkü a. Milli Müdafaa ve Münakn.lat 
bir Alımın müfrezesi Polonya toprakları- rm rnusaderesıne mutedaırdır. tni nazarını şüphesiz Alman devlet rei • çtk]annda dE'mirli bulunan Savarona ya. Vekilleri 
na girerek yanın saat kalmış ve bir köp. Almany"' nl'l kUçUk ~ev'etlere sine arzetmiştir. tına geçmişlerdir. Yat saat 18,50 de de- Şehrimizde bult1Il.Ill3lkota olan Milli MU 
rünfin <tamiri ile meşgul olmuştur. yerd'ğj tPm ·n ~f Berlin ne d iyor ? mir alınış ve Dednceye hareket etmiş • dcrfaa Vekild General Naci Tınaz ve 

Ostrolenko mıntaıkasında Myslinice B r 26 (AA ) _ H . tir. Münakalat Vekili Ali ~tinkaya bu ak. 
ci~a~mfu~~~~~ın~rM. Loo~,26-~~h~rl~~ - ~m. ··. ~~ .. -=========~===================~ 

. . . k b" re bugün Almanyanm Brüksel ve La İngılterenın Berhn büyilk elçisı Hen- azalmıc olduğunst bir delil sayılmakta - Sulh teşebbusler·ını·n ınan dev.rı.iyesi Leh ar-azısıne gırere ır • B ı · vd . -s 
kil kad ·ı l · r hay elçileri Felemenk ve Belçika hü • dersonun yaTı er ııne a et edeceğı ha. dır. 

ometre ar ı.er :emış ır. ,, . . beri siyasi mehafilde çOk büyük bir alL 
Alnınnl'arın açtığı ateşe mukabele e • kumetlerıne, bıtaraflıklarını muhafa - Ruzvelt1n Hitler'e ikinci telgrafı sonunu bektı·yeıı·m 1 

t ·ı AI d b . ika uyandırmıştır. V . to 26 (A A ) d'en Polanyalı1ar biır.inci süvari alayına za şar ı e manyanın a una na - t . Al . aşıng n . . - Ruzvelt, Po 
t e<l •· · b"ld' · 1 rdi yı malfunat alan man mehafilınde, ınensub bir Alınan neferini öldürmüşler- ye . ecegını ı ı~ış e. r. . . vaziyetin irildşafında hiç değilse biT te _ lonya Reisicürnhurunun kendi 1Tl€58- C Başta rafı 3 ncü sayfaclai 

ctir. İsvıçreye de aynı temına.t verılmış - d ğu . jına vermiş olduğu cevabı ikinci bir Mesela A\1usturya, Çoko.Slovakya ve 
tir. vakılruf Anz ol u ve yarına kadar 15 _ • • • • • 

Dev.riy®in diğer ef.radı mitralyözü bı. I . ..., . . tisnai ehemmiyeti haiz ikararlar bekle _ telgrafla Hıtl~re bıldırmıştır. Polon • Arnavudluk yeniden ihy.'.l olunacak, Le -
rak.arant geri çekilmiştim-. spanya bıtarafhgım ı f An edıyor memek Iiizım geldiği ihsas edilmekte • ya Rei~;cümhuru Mosciki, bu cevabın- hista.n kurtulacak, İtalya dr.. Habeşistar-

Bugün veı;ilen karara göre bundan Burgos 26 (A.A.) - İspanya kabine. dir. da doğrudan do~ya müzakerat icra. la Lıbyadan çıka:ı:aoaiktır.. . 
böyle memnu Leh illUn.takalan üzerinde si bugün toplanarak enternasyonal va- Bu gece Reichstagın toplantıya çağını. sı veyahud bir telifi bevn usulile ih - . ~syada .v~ Pasıfıkte .~ahı ~~b netıce. 
görülecek her tayyareye 'karşı ateş açı • ziyeti tetkik eylemiş ve hariçteki bü. masmdan vazgeçildiği anlaşı1ıyor. tflafın halledilmesi tekliflerini kabul d~lıln helr ikiktşıkk5ına gore muhim tebed. 
laca'kbır. t•· . si .. . 

1 
. .. .•. k _.:ı· u er o aca ır. ovyet Rusya • Alman· 

. un sıya mumessıl enne gonderdıgı Amerikalılara göre teklifler etme tt."'Uır. y 1 b ·ı b" d . r . v ı a an amşası ası ır a em.ı tecavüz Almanlarm iddialarına göre 
Berlin 26 (A.A.) - cDeutsche Allge· 

lneine Zeitung» Lodzd.a 32 Alman öldü
rillailğllnü bildiTme~:r. 

lngilizlerin hazırlıkları 
Lond'ra 2fJ - C. 

tobüal:er, sıhhiye 

otonıobHlıexi ha • 
line ifraz edilmiş 
olm-ıak icabınr3 

Loıı&a halkın • 
dan 18.zım gelen
leri hastanelere 

ll.a!kJetmeğe Ama. 
do bu!lunmakfu .. 
dır. 

ta ımatta kbır .!1ab~b bç.ıktıgı takdirde s- Vaşington 26 (A. A.) _ Sefirlerin Son Posta - Bu haberi dün, şehir paktı d'eğil de. sövlendiği gibi bir harb 
panyanın at 1 ır ıtaraflık muhafaza Hitler tarafından kabu1 edilmesini mü tabımızda bildirmiştik. halinde bu kt • b' Alıın R 
edeceğini bildirmiştir. +.eakıb Amerı'kanın Berlin maslahat • b 1 k .,_ · · pha ~n ıT an - us teş. 

Orta Avrupa vaziyeti 
n sı l göruy"r ? 
(Baştarafı 1 inci !ayfada) 

riyor) - Buraya son gelen haberler sul
hün umumi surette her ta.Tafta tutulmak. 
ta olduğunu ve bunun için muhtelif isti. 
kametle.rde çahşı tchğını gösteriyor. 

1 

Bugün, düne nisbetle, buhran daha 
yumuşak bir safhaya girmiştir. Hatta 
bu defa bt~hran burldan evvelkilere 
nisbetle daha yüksek hararet derece. 

Kanada Başvem1i de arayı u ma n·h, mesaısı alınde tecelli edeceği doğ. 
güzarı hariciye nezaretine bir telgraf Jstiyor ru ise bu tailrdirde Asyada en evvel Sov-
çekmiştir. Bu telgrafın şifreleri açıl • 26 (AA ) _ Kanada bac:ve- yet Rus tendidine maTUz bulunacak olan 
.:ı h"' 1 · 1 k t Hi 1 Ottawa · · -< Hin uıktan sonra ası o an anaa t e • K' b .. Hitlere yer distandır. 
rin sefirlerle yaptığı mfi)Akat <!sna - km Mackenzie mg, Ur!l.l~ • •. ' Alman - Rus yeni anlaşma,ı;ı bakımın. 
smda milzakere kapılarını tamamtle ka Mussolini'ye ve Polonya Reısıc~m~u- dan Japonyanın alacağı kat'i durumu 
pamRdığı merkezinde<lir. Bununla be. runa birer telgraf çeker:ek ha~bın ~ ~ ~üz bi!enrlyoruz. Eğer Japonya Rusya 
raber Alman devlet reisinin Ruzv~lt nüne f!ecmek için bütün otorıtelerını ıle uzlaşabilirse İngiltereye taarruz et • 
tarafından teklifi ve Polonya tarafın - kullanmalarını ı!'rarla rica etmiştir. mek istiyecek ve Çinde ve Pasifikte bu. 
cian tasvib edilen hal şekillerini kabul · B iz böyle sulh istemiyoruz!,, lunan İngiliz müstemlekelerini a1mağa 
edip etmiyeceği malum değildir. F b çalışacaktır. Eğer Japon"•a v-"'ni vazı"yetı· Paris, 26 (A.A.) - ransız mat u- J .... _ 

Vaşington 26 (A.A.) - Harbiy" ne • Rusya ve Almanya afoyhinde İngiltere 
h at,..,m Frans122 milletinin hissiyatına 

zareti müsteşarı Jo nson reisicumhur .ııu ile anlıaşnııya sebeb tut.arsa, Rusya bab-
- ·· tercUman olan vaziyeti, silkl'm ve ne. 

Ruzvelt i.le görüşmu~r. dn bir harb He meşgul olımyacağından, o. 
B Ü1 A1- tta J h f'CSe jtjmaddJt., u m w ... a n sonra o nson mat • nunla haklaşması pek güç olacaktır. 

Balkın ıicabın • sine çı:kmıyacaktır. Yalnız bura me • buaia, harbiye r.ezar.etfınin her ihtimale Figaro ırazetesi, bir taleb terYiC edilir EIJ~:ısıl görüyoruz 'ki sulh olsa da, 
da Landr-ayı tahliye edebilmesi için muk. haf ilinin kanaatine göre muhtelif ta • karşı bütün tertibatı aldığını söylemiş ve edilmez başka taleblerin ileri sürül - haTbolsa da gene bazı tebedd'ülat mukad. 
tıazi ~tün. tedbirler !ttihaz. edil~ştiır. r~flar. a~a~ın~a bulunaca~ hal. şekli • şunu 41Ave etmişttr: mekte olmasına binaen Avrupanın hir der ve muhakkaktır. 
MuaJ.l:imlenn mezunıyetle.nne nihayet nın bır ıkı gunde elde edılmesı muh - Avrupadan gelen haberl .......... gö b 'L be · d · ~ b" h · · d o 

1 
d -·ld' y 

1 
k . ~ ... u:; re, en.. seneden n aımı ır evecan ıçın e nun için biz Balkanlılar, ber zaman. 

~ilıniştıi.r. Muatlimler, icabında, tale • teme eg-ı ır. apı ma ta olan bır - lenilmiyen veni m~külat çıkmadığı tak- kt ld • · ~ t tt"kt dan ziyade s:ıkışıp birleşmemiz! icnb et. 
bcmin mekteblari tahliye ıtnnıeleri iç.in ook teşebbüsler arasında bir hayli dı'rde. buk~n sulh yo1una gı·nni- ben _ yaşama . a 

0 
.uguna ışare e ı en 

h 
-s- dıyor ki tiren zamanı yasıyoruz. İftfrakın birer 

<12ı:rlıklaır yapnuığa memur edilanişlex. müzakereler cereyan etmesi ve bu a-. ziyor. sonra · 
diir. rada bir formül bulunması için bir cBir anlaşmaya varmak için samimi birer avlanmağı 'icab ettircl>ifeceğini şu 

Wostnninster manastıınn&.k.i kıymetli havli zaman geçecektir. İyi bir alamet daha! surette sarfedilen gayretlerin her de- sayfaln.rda defa~tl~ !azdık, şimdi de te'k-
av.N& ile tarihi hazineler ıkırlaTdn kazılan Burada 'kanaat bu merkezdedir.. Berlin 26 - Hitte:", yarın açılacak o - fasında bu anlaşmayı bozmağa teşvik rar edıy,oruz kı tabı ve esir düştükten 
derin mahzenle.Te nakledilerek emniyet Harb futi:m,.1li zayılfl addedllmQktedir. lıan sonbahar Laypzıg fuarını tert1b et- . · · kA kt B- le sonra ha Dedeağaç, ve Dobrice alınmış ' . ı· l bl .. b ik tel f - yenne geçmesıne ım Hn yo ur. oy ve ha alınm--m1 b nl al't.ı.n.a alırumştır. Bununla beraber Macaristan da diğer nı:ş ~an ara r "'e r gra ı gondoer • '" c:-, u arın ne gibi bir 

Gazetelerin yv.ıebğma göre, üç İngiliz memleketler gibi her türlü ihtiyat te<l ımşbır: bir sulh, sulh değildir. Onun biçim • kıwnet ve ehemıniyeti olabilir! 
ha~ :fıaıka.sı Mısır.a, Sudana ve Kıbrısa birleri almak~.a. devı.am etmektedir. · Bu fuarın acılrnası, harb tehlikesinin sulh istemiyoruz., H. Emir Erkilet 
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~ GEÇ BAKALI 
Satie davasmda yeni saf hal ar 

1:: 
VEZNEYEI i 

llilllmlllllWllll .. llnlllllllllHlllllllll- Ç~viren : Fallı Bercmen ...-wn~ 
Lüsyen Berar ile Hortans Larivyer lan birbirinden ayıran duvarlar o kac:ar Lügyen onu dinlemeden kolundan tu. 

evleneli sekiz gün olmuştu. Hortans'ın inoe idi ki oda koinfularının en küçük tup indirdi. Tren kalkarak iki sevgiliyi 
annesi Madam Larivyer otuz seneden • bir jÜ.t'Ültüsü bile duyuluyordu. Bu va • bu yefil ve minimini yuvada bıra.lctı. Or 
beri Şosse sokağında bir oyuncak9ı dük. ~ karşısında büzülüp yatağa sirmek • talıkta, kuş cıvıltısından başka ses. sa • 
kAnı i~letiyordu. Uzun boylu, kuru •ı• ten bafka çare kalmamıştı. da yoktu. Hele şınl ş~ıl ak~n ~ağın 
müstebid bir kadındı. Mahalled9, batın Sabahleyin Lüsyen: sesi yeni evlilere en gü~l bır :ııusı~ı ~~r 
sayılır paralılardan olan Mösyö Berann - Haydi, Hortans dedi, şehirde biraz çasından daha tatlı geldi. Lusyenın tık 
oğlu Lüsyene kızını vermeğe razı ol - dol~lıın. ifi elindeki rehberi bir kenara fır:a~~k 
muştu amma yeni evlilerin burnu dibin. Büt\l..n gün Abide, kilise, §ahe6er pe • oldu. İşte nihay~t serbe.st kalabılmış • 
den ayrıldığı yoktu. tinde koştular. A'kşam da yorgun argın lerdi. . . .. .. . 

Sıcağın ortalığı kasıp kavurdu • döndüler. Uç yüz adım ılende koyun kahvesıne 
ğu Ağustos ayında işler pek durgun .ii • Oradan Havr'ıı. gittiler. Havr'dan son. vardılar. Kahvenin sahibi Madam onla • 
derdi. Bu münasebetle Madam l.Alrıv • ra bir 9Qk şehirleri dolqtılar. Kafaları • n, bembeyaz boyalı, ins~ın ~çini ~çan 
yerin yüzünd~m düşen bin parça olu·yor- rwı içi, bir sürü ıkilise. cadde sokakla bir odaya aldı. Burada hıç , lô.msecıkler 
du. İş zamanında Lüsyen, karısının ya • dolmuttu. Bu kadar gezdikleri halde yoktu. Lüsyen:. .. _ _ . 

_.,_l masına kat'iyen müsaade et. k~mdileriııi alAkadar edecek hiç bir if!Y - Daha se1nz gunumuz var, dedı, bu nına YAA 8§ ki ·· ·· b d · · · 
miyordu. Bir sabah ikisini dü.kklnda ö. bulamam.ı~lardı. Hareketlerindenberi hiç se z gunu _ura a g~ı~. . 
püşürken yakalamamış mıydı? Hem de bir yerde huzur ve rahata kavuşamadı • Ne tatlı bır hafta ıdi bu. Sab.ahleyın 
b .. ı ı ndikten sekiz gün sonra! Ne lar, aygısız kulaklardan ve gözlerden erkenden dışarıya çıkıyorlar, yeşıl ağaç. 
oy~ e: ~ H lbuki 0 merhum kocası o. uzak kalıp birbirlerile kuoakl~ıuış • ların .gölgelediği yollarda iki mekteb ka. 

ayı dti\-"-~ · n ~çı· de parmağının ucunu lardı bile.. çağı gib'i sevinçle haykırarak şakalaşa • 
na ~ nı ı n 'k 

1 
y st ki"l · 

bile dokundurmamıştı. Artık hlç inmeden yol gidiyorlardı. rak oşuyor ar: ırmaga ra ge ı er mı, 
Lüs en kayınvalldesine isyan etme - Bu haf be1Ası seyahatin biran evvel so • Hortans hemen çoraplannı sıyınyor ve 

mekle yberaber, kocakarının arkuı dönük na e.mıesini temenni edecek bir raddeye suya dalıyordu. Böylece yaşlannın icab 
olunca uzaktan olsun ikarısına öp'icük gelmiştiler. Bir akşam Lüsyenin ağzın • ettirdiği gibi sevişip eğleniyorlardı. 
yollamayı ihmal etmezdi. Nihayet bir .• dan fU sözler döküldü: Yedi~ci günü .. v~kt~ .bu kadar çabuk 
gün dayanamadı. kayınvalidesine vAdt • - Galiba annene yavaş yav8.f hak ve. geçmesıne hem ~zul~uler ve h~m -~e ~
ni hatırlattı; bunun üzerine ihtiyar ka • receğim. şaka1dılar. Kendılertne yedi gunlük bır 
dın kaşlarını çatarak: Şerburgdan ertesi günü Granvile ha • saadet geçirten bu şirin ve ye~il yuva -

- O da n~i? dedi, bir öğleden sonra reket ettiler. Fakat Lüsyenin hiç de neş. nın adını öğrenmeğe lüzum görmeden 
şöyle Vensan ormanına kadar uzanın, o. e.i kalmamıitı. Sıkkın sıkkın pencere • oradan ayrıldılar. 
rası size yeter de artar bile.. den dışarı akıp giden güzel manzaralan Evlerine döniince ba'ba Berar onlan 

Genç evliler birbirlerine bakakaldı - görmeden bakıyordu. Birdenbire tren bir sürü suale boğdu: 
lar. Hortans da annesini pek çekilmez 'küçük bir istasyoru:la durmuştu. Burası - Yahu Arsenaldan bahsetsenize? Şer 
bulmağa ba.şlamıştı. Gündüz neyse, gece küçttk, firin ve )ieşillikler arasında kay- burgdnki kule nasıl? 
de rahatcacik, ba.şb• kalamıyorlardı. bobnll§ bir yuv:ıya benziyordu. Lüsyen Genç karı koca hiç bir şey hatırlamı -
Jen hafif bir giirilltü ile uyanan Madam burasını görünce hemen haykırdı: yorlardı. Ne kule, ne de Arsenal, ne 
Larivyer, odalannda bir ışık gördü mü - Haydi sevgilim burada inelim! tersane .. onların bu sükutu ve ademi rrıa 
hemen kapıya seğirtiyor ve hasta olup Birdenbire şaşıran Hortans: lılmatları karşısında Madam Larivyer 
olınadıklannı soruyordu. cBir şey yokc - Nasıl olur, bu köy rehberde yok, ~ü sertleşti: 

derlerse: dedi. - Sanki yakışmış, dedi, gitti.kleri yer. 
- Zıbarıp yatsanız daha iyi olur! der - Rehber filan bilmiyorum. Çabuk L lerin adını bile hatırlamıyorlar. Hadi 

eli, yine yarın öğleden sonra uyuklamL nelim! hadi bu kadar çılgınlık yeter, Hortans 
fa kalkarsınız! - E1yalanm.ız... geç bakalım vezneye!. Emile Zo'a'dan 

Bu iŞkenceM hayat artık çekilmezdi ==::ıı 
doğrusu.. Lüsyen ikarşılık verip kayın • 
validesile kavga etmemek için kendfaint 
zor tutuyordu. Mahallede, kendilerin • 
den daha az zengin olanların bir çoju 
kanlarını :İsviçreye, İtalyaya gönder • 
mişlerdi de, onlar çok şükür zenginoe ol
du'klan halde gidem'iyorlardı. 

* Ertesi günü oyuncakçı düldcanında 

kıyamet koptu. Ltlsyenfn babası mahal • 
lelinin pek sevdiği Berar baba, öğle ye • 
mC'ğine ~linine gelmişti. Yemekten son. 
ra baha Berar: 

- Çocuklar. size bir hediye getirdim, 
diyerek cebinden iki tren bileti çıkardı. 
İhtiyar kaynana bunu görünce boğuk bir 
sesle sordu: 

- Nedir hu kuzum? 
- Çocuklara aldım, bütün Norman • 

diyayı dolaşsınlar diye.. birinci mevki 
iki bilet. Nasıl ~ocuklar hoşunuza gitti 
mi? Bilet bir aylık, göreyim siz:i yine 
beyaz bir halde döniln! t:IJ·JE!:D:~ 

(Baştarafı 8 inci sayfada) 
susnırı neden söylem.ediğ1ni Tahir Kev
kebden tekrar sordum. Bana: c'İtle aıa. 
kadar olmadığım için mahal görmedim • 
Zaten bir havale nakUnden ibarettir.> 

Cevabını verdi. 
Bu izahatı müfetti§e vermek üzere, 

ayni gün kendisile birlikte bankaya gel. 
dik. Fakat müfettişi bulamadık. O za. 
man Müdürü Umumi bulunan Yusuf Zi. 
ya Eriinle görüştük. Tahir Kevkeb bu 
işin na.sıl cereyan etmiş olduğunu ber~ 
tafSil kıendisine anl;a,ttı. Ben de erteı;ı 
gün keyfiyeti müfettişe bildirdim. İşte 
bu :rapor meselesine ancak, tahkikat sı. 

rasında yani o günlerde agah olmuştum.> 

ikinci bir hadise 
Bu sırada reis Kemal suçluya fU suali 

sordu: 
c- O halde niçin siz havale ettiniz? 

Alakadar servis şefi havale edemez miy. 
di?. 

Hamdi Emin Çap: 
c- Bunda bir beis olamazdı. Çünkli 

her salfilıiyetli arkadaş bu havaleyı ya. 
pabilirdi:. diye suali cevablandırdıktan 

sonra devam etti: 
c- Gene bu Sa.tiye muameleSine ka. 

nşma:klığımı gösteren ikinci bir hAdise 
vardır ve şöyle cereyan etmiştir: 

Bankada kendi işlerimle meşgul oldu
ğum bir sırada avukat İsmail İsa bana 
geldi. cSatiyeni!l ferağ muamelesi yapı. 
lacak, yanında ~otograf var mı?:t dedi. 
Cüzdanımda tesadüfen bulunan fotog. 

rafı çıkarıp kendısine verdim ve bu i~ 
hakkında meclisi idare karan olup olma. 
dığını da sordum. Kararın mevcud oldu. 
ğunu ve her şeyın hazırla;ımış bulundu
ğunu bildirdi. Bankanın intizar odasına 
gitti. Orada tapı.ı memuru ve bazı kim. 
seler de bulunmakta idiler. 

Evrakı okudular. Tahir Kevkeb imza. 

ladı. Ben de onu takiben imzaladım. 

Meclisi idare kararını yerine getirmek 
gayesi·le bu formaliteyi yapmış idik. 
Banka hukuk müşavirinin şifahi temina. 
tını aldıktan sonr<l ve alakalı müdür mu. 
avininin imzaladtğını da gördükten son
ra benim izma etmem bir zaruret idi. 

lmzn m "se ·esi 
Bunu benden başka sirküler mucibin. 

ce imzaya salahiyetli kimler varsa onlar. 
dan biri de yapabilirdi. O gün tesadüfen 
ben imzaladım. Bankada mutad olan bu 
çifti imza keyfiyetini, bilhassa tebarüı 

ettirmek isterım. Banka sirküleri muci. 
hince bütün muhaberata çift imza atı. 

lırdı. Ancak bu imzalardan biri o işin 

mevzuile meşgul olanın imzası ise, diğe
ri çift imza esbabı zaruretile yapılırdı. 

Yoksa dosyalar üzerinde inceden inceye 
tetkik imkansızdı ve usulden değildi. Bu 
hususta icab eden ihtimamı göstermemi~ 
olduğum söyleniyor. 

Bir kere bu iş benim vazifem değilıli. 
Sonra hukuk müşavirinden şifahi temi. 
nat almak suretile uluorta hareket etme. 
diğimi ve dikkatimi göstenni§ bulundu. 
ğumu teyld etmşi oluyordum. 

Aksi takdirde itimadı ortadan kaldır. 
mak ve bütün muameleleri bizzat yap
mak lazım gelirdi. Bu da maddeten gay. 

Madam Larivyerin pek canı sıkıldı. İ
tiraz edeyim dedi olmadı, zaten itiraz da 
etse faydasl.Zdı. 

Cknç karı kocayı Berar baba.. istasyo.. 
na kadar fötürdü. 

GRİP NEZLE NEVRALJi 

BAŞ DiŞ 
1 

ri kabildi ve banka kanununun vazife 
takdirine muhaliftir. 

Trene atlayan genç evliler bütün ko. 
ridor boyuncn boş bir kompartlman ara. 
dı1ar. Yoktu. En nihayet içinde uyuk • 
layan bir ihtiyarın bulunduğu kompar -
timana daldılar. Çantalarını fileye koya.. 
rak yanyana oturup birbirlerine baka • 
rak gUlü.tnsedller. Fakat ihtiyar, onların 
ıelmesi üzerine uyanarak, gençlerin böy 
le sıkı fıkı blrbirler'ine sokulmalarını 
hoş görmediğini gösterir bir eda takın • 
Ciı. Zavallı genç kadın hır9ından başını 
çevirip yavaş yavaş ağlamağa baiJadı. 
Biran ihtiyarın yakın bir istasyonda ine. 
ceğini düşündü. Fa1cat boş bir ilmfd.. a
dam U Havr'a gidiyordu. Lüsyen ne o.. 
lursa olsun diyerek karısının elini tut • 
tu. Lakin bunun üzerine ihtiyar m&ylS. 
nün bakıŞları o kadar sertle§ti ki, her 
halile, iki gencin hareketlerini takbih &t. 
tiğ i anlaşılıyordu. Vaziyetin far.kına va
ran Hortans kıpkırmızı kesildi ve avu • 
cunu kocasının elinden çekti. Seyahatl'l 
mütebaki saatleri müz'iç bir sükut içinde 

geçti. Allahtan Ruen'e varmışlardı. 
Lüsycn, Paristen ayrılırken blr reh • 

her almağı unutmamıştı. O rehberin de. 
1A.1etlle bir otele indiler •• Bu kalabalık "· 
telde de huıur göremediler. Nihayet et'· 

:. • nden odalarına çekildiler. LAk.in oda .. 

KIRIKLIK 
Soğuk algınlıkları ve ağrıları 

M!ll l~INl 
TESKİN EDER 

~ıhhllt Vek!letinln 15 - .ı. 936 t ı1rih va 4 · 45 num'-trl\h ruhsatını haizdir. 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Am·rliğinden 
ı _ Yalakkuzu bölgesi kat'iyatından Eskipazar istasyonunda istiftc mevcud 

5fe aded muadili 429 metre mikab (962) desimetre mikab çam tomruğu açık 

arttırma ile satılacaktır. 

2 _ Tomruklar evsafı yüksek budaksız olup baş kesme payları mevcud ka
buklan soyulmuştur. Hacim otta kutur üzerinden hesablanrruştır. 

3 _ Tomruklara aid satış şartnamesi Çankırı Orman Çevirge Müdürlüğünde 
ve Karabük Devlet Orman İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 13 lira 65 kuruştur. 

!5 _ İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey ak~esile 6/9/939 günü saat 11 de Kara. 
liilktıeti Revir ml!l'ke~ müracaatları. (6:ı73) 

Arzettiğim veçhile hiçbir k:aıde mak. 
run olmıyan ve ancaık biır tesadüf eseri 
olarak ve sırf ıtimad saikasile hadis olan 
bu fiil ve hareketimin vazifemi suiisti .. 
mal etmek değil, hatta ihmal etmekle 
kat'iyen münasebeti yoktur. Reddede. 
rim. 

Dosrıanırı tekemmülü 
Müddeiumumi Sabri suçluya şu suali 

sordurdu: 
c- Denizden d0lma kısım iç.in hazır

lanan formülde imzası var mıdır?:t 
c- Vardır. Onu da çift formül esası. 

na istinaden ve hukuk müşaviri İsrnail 
!sanın beni feraga çağırdığı zaman im. 
zaladım •• 

Müddeiumumi tekrar sordu: 
c- Tekemmül eden ikinci raporda da 

imzaları var mı?:t 
c- Evet vardır. Onu da bana Tahir 

Kevkeb getirmişti. Havale etmemi söy. 
ledi. Ben de yapılar s&visine havale et. 
tim ve bunun rapor olduğunu bilmiyor-
dum .• 

Bu sefer reis Kemal: 
c- Güzel amma .!>'izin servise aid ol. 

mıyan bu raporu neden Tahir Kevkeb 
kendi havale etmedi de aize getirdi?. 

c- Yukarıda da söylediğim fibi, Ta. 

hir Kevkeb getirdi. Dosya tekemmül e. 
decek dedi. İtimada mecburdum. Onun 
söylediği eski tarihle havale ettim.:t 

Müddeiumumi Sabri, suçludan bu su. 
alin de sorulmasını istedi: 

c- Havale yapıp eski tarihi attıklan 
zaman kendi havale ve imzalarından 

ba§ka Sadun Galibin ve Tahir Kevkebin 
de imza ve havaleleri var mı imiş, gör
müş mü?:t 

Hamdi Emin Çap bu sorguya sadece: 
c- Hatı.rlamıyorum.:t 

Diye mukabelede bulunmuştur. 

/lmail /sanın isticvabı 
Hamdi Emin Çapın sorgusu bittikten 

sonra, Denizbank hukuk müşaviri avu. 
kat İsmail İsa Can.işin isti<:vabına geçil. 
miştir. İsma'il İsa, söze şöyle başlamıştır: 

c- Satiye işi etrafında, ilk teması, U-. 
mum Müdür Yusuf Ziya ile Ankarada 
yaptım. Yusuf Ziya ile görüştüğüm esna. 
da Nafıa Vekaleti, İktısad VekAleUnden 
bu binanın alım ve satımı hakkındaki i. 
zahatı geçen celsede Yusuf Ziya Ötıif sa. 
rahaten arzetti •• 

Nafıa Vekaletinin İktısad VekAletine 
göndardiği mektubd.a, Denizbankın Sa. 
tiye binası işinden snrlma.zar etmesinde 
menfaatinin haleldar olup olamıyacağı
nı sormuş olduğunu işaretle, denlşür ki: 

imzadan rücu meselesi 
c- Bankanın bu işden menfaati mev. 

zuubahs olduğuna göre, bundan sarfına. 
zar etmek icab ctm'iye<:eği.na. düşünerek 
ve taraflar arasında bu işin mektublarla 
tekemmül etmiş bulunduğunu gözönün. 
de tutarak: cBankanın verdiği sözden ve 
imzasından rücuunu prensip itibarile, 
doğru bulmuyorum• dedim. Kanunu me. 
deni gayrimenkulün ferağınd.a taraflann 
huzurunu kabul eder amma, millt ban. 
kalar gibi müesseseler de imzalarına 

hürmetkar olurlar ve ben. bunu her za. 
man böyle düşünürüm. 

Kanunu medeninin yanında, tabedi!. 
memiş bir kıanun dıah'a vıMdır ki, one 
ckanunu ahlak:t denir. Bu itiba.rla, im. 
zasına riayet etmiyen bir müeueseyi 
halk, en küçük bir itimada btaıe. llyık 

görmez. Devleti temsil eden 65 milyon 
lira sermayeli ve cihan iktısadiyatı mü. 
vacehesinde buıunan Denizbank elbette 
imzasına riayet etmeliydi ki, lAyık oldu· 
ğu emniyeti temin edebilsin. Umum MO
dürle hasbıhaUmizde, kendisine bu ka
naat ve cevabı verdim. Gerçi, müdürü. 
nün huzuru alinizde bahsettiği veçhile, 
bankaya ve kendilerine çok hayırhah o. 
lan Nafıa Vekilinın bu düşüncelerine gü
caniıp gücenmiyece1dermden bana bahs 
etmemiştir. Ve bahsetmiş olsalardı bile, 
vereceğim cevab. gene bu olacaktL Na. 
fıa Vekili, şahsan benim de, hayırha. 

hımd.ır ve bu sevgisinden de emin oldu. 
ğum iÇin, bu düşüncelerimi burada teba
rüz ettiriyorum.:. 

Bir cevab müsv~ddesi 
İsmail İsa. Umum Müdürün dil'ekti. 

file Nafıanın mektubuna bir cevab müs. 
veddesi hazırladığını, fakat YWl\lf Ziya. 
nın bunu peık beğenmediğini, aonra mü. 
dürle konuşma:ıı.nnda fazla isticale ma. 
hal olmadığı kannatine vardıklannı "61. 
liyerek, o gün An~radan İstanbula av. 
det ettiğini ilave etmiştir. Aradan birkat 
gün geçtiğini, bu sıra ferağın yapıldıfı
nı ve ~ki gün sonn Umum! Kltib Sadun 
Galibin kendisme ayni me.ktub müsved. 
efesini getirerek: 

c- Bu işe. sen başlamıştın, sen bitiri. 
ver. dediğini söyliyen suçlu, bundan 
sonra müsveddenin birinci kısmına aid 
esbabı mucibede tadil edilecek bir cihet 
görmediğini, ikinci kısmı ihtiva eden fılr. 

:ııaları ilave eylediğini anla~. 
Sonra demiştir ki: 
- Biliy~rum kı, iddia makamı sora· 

oaktır. Ben de, mukadder cevabla.nru 
şimdiden vereyim. Fi'ili tasarruf diye, 
mektubda bir kayıd vardır. 

Tasarruf kelim~si 
Bu fıkrayı tahkikat sıMSında müfeı.. 

tişlcr binayı işgal manasında telAkki ve 
öylece tefsir etmişlerdir. Halbuki •• mek. 
tubların yukarı kısmında, bu ifade yazı. 
hydı. Tarafların tahriri bir helde itmam 
ettikleri bu akd~, karar yazıbnamıı olu 

(Devanu 13 üncil sayfada) 

~················································---

! Dağlann Esran 
! . . Romanuwzı bundan sonra 8 inci 
~ sayfada bulacaksımz. . , .................................. -.......... ...._.. 
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IHlAJWCIE SU ili AN 
Kazanlar kaldırılıyor 

J ı a ncı asırda lstanbula gelen Bohamyalı 1 
--, Baron Wratislaw'm hatıraları: 51 ı-

'l'ürkçeye cevlren: Süreyya Dilmen 

Kabakçı Mustafa, atından indi. Gu-ı Topçubaşı vekili Hacı Salim ağa, ma halel vermiyesin. Göreyim seni, 
ya, kendisi de susamış gibi, topçu ne~ bunlara mani olamaını~tı. O da Kabak. ağa .. devlet ve millete hizmet günü- Prangalar takılırken 
ferinden su iste~ii .. Neferin verd~~ su- çının sol tarafına geçip oturmıya mec-

1 
dür. ~allı.mdur ki, topçu ocağı, ezel- . w •• • • • 

yu, kana kana ıçtı. Sonra, ellerını se- bu.r kalmışb. . ldenberı, dm ve devlet uğrunda can fe. Bundan dolayıdır kı bu ş~rtlara ka~ g~r ~ onem verılmemektedır. İkınc._ 
maya kaldırıp yüzünü kışlanın kapısı- Işte o sırada Salim ağanın Hacı Ib- da cdcgeım· ·t· İ d" b.. .. de aynı lanmak cesaretini gösterebılecek kefil zından bu gibi insanlara ve hiçbir sanc 

h . f d" ·· d d' • · d d ış ır. m ı ugun ' b l k k l b. · d • · ıa· M zal t h·~ h.b. l na çevirerek: ra ım e en ıye gon er ıgı a am av et fedakarlık demid" . ş d asiler tara. uma o ay ır ış egı ır. aa • a ve ıuet sa ı ı o mıyan adi tutsak. 
- İlahi, yarabbi! .. Topçu ocağı, su P-tmiş .. getirdiği cevabın münderecatı- fından kışlaya biı; ta::r:z ve tecaviiz lalı birkaç kimse birine güvenip de ke. !arın barınmasına ayrılmıştır. 

gibi aziz olsun. İçtiğimiz su, şehidlerin nı bilmediği için kağıdı getirerek Sa. k b 
1 

A • • •• fil olma yolile onun hürriyetini ve Bizim oraya götürüldüğümüz zaman 
_ . k d .. 1 1 r - . . \'U u u ursa, evvela bır lısanı mu na. 1 k r k tem• ttik b .. d 1 . 1 . di 

canına degsın. ?:a uşm~n arını, a • ım agaya vermıştı. . 
1 
sföle ihtar ederek m~ le i tat1ılıkla mem e e ıne avuşmasını ı~ e .•. : ~ zum~ w en o an esır ~rın sayısı y~ 

lah, kahhar ismı ıle kahretsın. Son derecede uyanık ve adeta tetık . f . d' ıe. YŞ ed . ten sonra bu adam karaktersızlıgını yuze baltg oluyordu. Her sene, ilkba. 
Diye, yana yana dua etti. üstünde duran Kabakçı, derhal bu ka- geçış ırmıye gayret e ınız. ay ası. ortaya koymuş olursa vay geride kalan har başlangıcında, bu ikinci mahpus 
Pişkin bir tiyatro aktörü ve mdıare- ğıddan şüphelendi. ler bu ihtan ısga etmiyecek olurla~sa, kefillerin haline!.. sakinleri kadirgalara dağıtılmakta ve 

ti ile Kabakçının oyn;,Pığı bu rol, deı-. - Ağa! .. Hele şu nameyi bize ver. derhal top başına geçerek kendulcnne * bu gemilerde kürekçir olarak istihdam 
hal tesirini gösterdi. Dedi. hadlerini bildiriniz ... Devlet ve mi11e- Bu, tersane zindanında bulunduğu • olunmaktad:ı:rlar. Yaz sonuna doğru, 

Pencerelerde kaynaşan cahil ef • Ve kapıda bekliyen yamaklara: tin mukadderatı: bugün topçu. ef:a~ı- muz sıralarda idi, bir Macar esiri gör. herhangi bir deniz seferi dönüşünde 
rad, ihtilfil sergerdesinin bu riyakara. - Hey .. uşaklar! .. Bir okumuş adam nın cenahı hamıyeti altına gırmıştır. müştüm ki bu zavallı adam, yukarıda jse taş veya mermer yontmakta, top. 
ne sözlerine kanıverdi. Ve her tarafta: bulun. Allah ve Resul aşkına hizmet ve hiın- anlattığım şekilde bir dostuna kefil ol- rak kazmakta, yapılara malzeme taşı. 

- Şu yoldaşlar, ocak düşmanlarını Diye seslendi. mette kusur etmiyesiniz. Hizmet ve muş ve onun vatanına dö~~sini te. makta, genel olarak, her nerede yapı. 
tepelemiye giderler. Biz burada aceze Yamakların arasında bulunan hoca gayret günü olduğunu feramuş eyle- min eylemiş idi. Fakat nankor d~st, lacak bir iş varsa en adi rençberler gi. 
hatunlar gibi ellerimizi ekliyer!ek ne kıyafetinde bir adam içeri girdi. miyesiniz. Bunu, böylece bilesiniz.) mem~ketine varır varmaz, kendıne bi orada çalıştırılmaktadırlar. 
güne dururuz ... Biz de, ocak gayreti Kabakçı, kağıdı ona verdi: Diyordu. yapılan iyiliği unutmuş ve alçak ruhi~, Bu zavallılara bir yılın sonundan 
yok mu?.. .. . - Molla! .. Oku bakalım şunu, hepi. Kabakçı, kaşlarım. çatarak, okunan hilekar bir adam ol~u.ğunu isbat .et~ış biJ ötek~. yıl~ ~onuna kadar yiyecel.f 

Diye, heyecanlı sesler yukseldı. miz dinliyelim. mektubu sonuna kadar dinledi. Mek- olmakla kalmamış, .ıkı yıld~nbe~ı hur- olarak gunde ıki somun ekmekten, içe 
Tam bu sırada, Kabakçıı Mustafa Dedi. tuh biter bitmez, başını gazabla Hacı riyete kavuşturan ınsan yurek!ı'. arık c~k olarak sudan başka hiçbir şey ve. 

mahirane bir rol daha yaptı. Büyük bir Şiddetle nizamı cedid taraftarı olan Salim ağaya çevirerek: düşünceli zavallı ar~adaşının ı~ı . yıl- rılmez, en ufak bir hata işleseler, en 
cür'etle, açık kapıdan içeri daldı. Yum. Sadaret Kethüdası Hacı İbrahim ağa, y w d k k' b' b ada da•nberi dayanılmaz ışkenceler ıçınde ehemmiyetsiz bir suç irtikab etseler, 
ruklannı kalçalarına dayıvarak: bu cevab mektubunda topçubaşı veki. ld 

1
aaj a~\1 :~e ı ız. rur ·ş bulnmasına sebebiyet vermişti: Bu bed katır veya sığır dövülür gibi, dövülür. 

- Hey, topçu agwaları! ..... Çorbacılar! .. Jine kat'i emir ve talimat veriyor: yo aş ara a enır en, sen gız ıce .1 
• baht Macar bir kendisinin ve ·bir de 1€r. 

ı.- · • ima· H c İbrahım ım k ·· Şu anda, misafiriniz sayılırız. Efradı- (Zinhar, olmıya ki, tppçu efradını !er IA:cermışsın. ı, 0 a 1 • kefil olduğu arkadaşının o a uzere Mukadderatları bu kadar kötü olan 
nız, yamaklarımıza izzet, ikram eder- asilere iltihak ettirmiyesin. Bu babda, ola~ak ~ırsız k~doş gelsin de, görelım iki takım bukağı ~e zinci~. ta?.~ak, bir bu insanların gece bile rahat ve hu. 
k?r. Siz ise, bizlere bir selam dahi esir- efradını pek tutup ve kışla kapılarını sem halas eylesı~. kulağını, ön dişlerınden dordunu, el ve zurları yoktur. Bir kimse isterse v~ 
gersiniz. Mürüvvet midir, bu?.. muhkem kapayıp zerre miktarı niza. (Arkası var) ayak parmaklarını kaybe~mek, her Cu. yapılacak i~ gösterirse bunlar gecele 

Diye, bağırdı. Ve, bu sözleri işiterek rna günü korkunç bir şekıldc, dayak ye yin de gider ve çalışırlar. 

karşısına çıkan bir topçu çorbacısının Satı'e davasında yen'ı safhalar mek feiaketine maruz kalmıştı. Zindanın üçüncü kısmı, tutsaklar. 
üzerine atılrak, derhal boynuna sanı. Bu işkence müteveffa Palfi ( 1) ta. dan hasta olanların yatmasına ayrıl .. 
d1. Ne yapacağını şaşıran adamcağızı rafından duyuluncıya kadar devam et. mış bulunan (hastane) dir. Buradan, 
Şapır şapır öpmiye başladı. CBaştarafı 12 nci sa:ı.·fada) rıaatim istimlakin mecburi olmadığı mişti. Palfi, bu acıklı hadiseyi duyar ihtiyarlık dolayısile artık ç.alılşarnıya .. 

Kabakçının, kendi zabiflerile öpüş. dahf, buna tasarruf manası vermek, be. merkezindedir-> duymaz Osmanlı diyarından dönen al- cak hale gelen tutsaklar da istifade 
tüktüğünü gören efrad, artık dayana. nim için pek tabıi idi. Mektub yazıldığı Ve kilin sözleri çak Macan buldurmuş ve kafasının ederler. Bu gibiler bütün vakitlerini 
ınadılar. Derhal kışladan fn~ıyarak, tarihte esasen binanın içinde bulunan . • . . . kesilmesini ıemretmekle beraber kefi. burada oturmakla geçirirler. Bunlara 
Yamakların boyunlarına sarıldılar. On. muhtelif müesseseler, bizim kiıracırnız .. B~ sırada, Nafıa Veka~?tın~n. davetı linin kurtuluş parasını derhal gönder. ekmekten başka sıcak çorba vesair ye. 
Jar da öpüşmiye başladılar. van)etine geçm\şlerdi. Fer~ akdinin uzen~: oranın hukuk. 1:1w~~vırıyle te. miş ise de ne yazık ki o vakte kad~.r mekler de verilmktedlr. Bu binEıya 

Asilerin arasından, derhal bir ses vukuu ile mütebaki zamana aid olan icar mas ıçın, Ankaraya gıttıgını anl?tan da iş işden geçmiş idi. Çünkü çok ko- Paul zindanJ denilmektedir. Buraya 
yükseldi: bedelinin bize aid olması da. pek tabii Caniş, Vekil tarafından. ~abul edıle • tü talili adamın sağlık durumu sarsıl- getirilen herhangi hasta bir esir, has. 

- Topçular!.. Yoldaşlar! .. Kazanlar, idi. Nasıl ki, bu icar bedelıni de banka- rek, Çetinkayanın kendısıne: mış ve artık kendisi hiçbir işe yara. tanede bulunduğu müddetce istirah~., 
dışarı. ya muntazaman tediye ettiler. İşte, fiili «- Sen kolay kolay ynnılmaz~m mıyacak hale gelmişti. te kavuşmuş olur; fakat iyi olup dD. 

Bu sesi, topçuların bağırışmaları ta. tasarruf bu suretle vaki olmuştur. amma, nasıl oldu . ~~ yanrldın> dı~e Zavallı adam bu haline ağlıyor, hep. tekrar eski yerine dönünce sanki ç~ 
kib etti: F ,,, l · sorduğunu ve kendısının yalnız, Denız sinin fevkinde el ve ayak baş parmak. lısamadığı zamani telafi etmek için 

- Birinci bölük! .. Tez, kazan kaldır. era,; muarne esı bank Müdürüne ve idaresine. mi~yon • larını kaybet~iş olmakla, düşmanları. d~ha çok çalışmak ıztırarındadır. 1 
Topçu Ç<>rbacılan, bu bağırışmaları Umum Müc.lürüm beni çağırarak, S:ıti. larca lira bırakan. kanunun bır bına~ın na karşı bir daha kılıç Itullanmıya (Arkm:ı var) • 

iştir işitmez, vaziyetin büyük bir va- yenin ferağ muamelesi yapılacağını ve istimlaki meselesınde onlara hassası • muktedir olamıyacağına yaTUY,or, göz ............................................................. . 
hamete sürüklendiğini anladılar. Birin hazır bulunm~mı . .sö~ledi. 

1 
G!tti~d ~apu yetle hareket etn_ıek duygu ve .ka.na~Ak vaşları döküvordu. Halbuki iri yan "e 

ci bölük efradının hareketlerine mani ~:~.~u ;esa:ren~n . e ge nıış ok ~gunu tini de vereceğim ve ~sa~e~. ıstı;n 8 k ~ağlam bir bünyey~ malik olan bu a. 
olmak için, derhal ortaya atıldılar. t°r um.M .. ~~gl ıç~n.h ~~ v~r~e .·.ı.ze~e, ı yoluna gidilmiş olsa~ ı 

1 
a wı varı aca dam çalışarak kurtuluş fidyesini ver. 

Kabakçı Mustafa, bu defa da meha. .mum u ur e a ır ev e ın ısım e. maddi neticenin ~!m 0 • a:agını, ceva • meyi ve ondan sonra da Türklerden öc 
retini gösterdi. Derhal çorbacıların ö. rı yazılmıştı.> ben bildirdiğini soylemıştır. 1m k d. b" · "k gaye> edinmiş 

Suçlu, bundan sonra ferağ muamele. Müddeiumumi söz alarak, vaktin ge. a ayı end ıne ırıcı « 
nüne gerildi. . . 1 tmı U M .. d.. b 1 d k 

1 
bulunuyor u. 

- Ağalar?.. Yoldaşlar!.. LUt'fedin. sını an a ş, mum u ur u unarna- ciktiğini, halbuki- daha o uz suç unun 
Kerem eyleyin .. iki çift söz söyleşe. dığı için, yerine Hamdi Eminin imza. at. sorguya çekilmemiş olduğunu serde • 
lim. Ondan sonra, bildiğinizi işleyin. tığını söylcmiştır. derek, muhakemenin talikini istemiş • 

Ferağdan sonraki İktısad Vekaletine tir. 
Dedi. 1 ekt b yazı an m u meselesine temas eden 
Ve böylece onları bir an şaşalattık. suçlu, demiştir ki: 

lan sonra, büyük bir şaklabanlıkla, c- Mektub hakkında müfettişe ve 
derhal söze girişti. sorgu hakimine cev-ab verirken: c- Bu. 

Tahliye tal~b!nin yeniden 
reddi 

* Alim, rahib, mektebH, şehirli yani 
umumiyetle centilmen insanların içine 
düştükleri esaret hayatı çok sefilAne 
geçmektedir. Çünkü bunların elinden 
maddi hiçbir iş gelmediğinden kendi. 
lerine bir kö?2kten daha fazla bir de. 

Onlara, ocak kardeş1iğfoden, dem nu Sadun Galibe yardım olmak üzere Bunu müteakib Yusuf Ziyanın veki. 
vurdu. Eğer ittifaka dahil olurlarsa, yazdım> dedim. Hakikati hal de böyle. li Sadi Rıza, geçen celsedeki tahliye m Palfl Avusturyanın osmanlı serhad· 
ınaaş'larının artacağına ve imtiyazları. dir. İkinci mektub doğrudan doğruya talebini mahkemeye hatırlatm~ştır. . lerlnde birçok askeri roller lfa etmiş ünlU 
nın muhafaza olunacağına dair parlak servisine havale edilmiş olan mektubdur Ancak, duruşmayı 1-4 Eylul~ talık Macar kumandanlanndandır. Osmanlı tarlh 
Vadler<le bulundu. Hepsi ile ayrı ayrı ki, bunu. arkadaşım Emin Ali yazmıştır. eden mahkeme, cürmün mahiyetın; ve ıerlnln Usturgon diye ltaydettıklerl Oran ıca
kucaklaştı. Bu saf ve basit adamların Fakat, müsveddesini ben imza ettim ve henüz sorguların bitmemiş olduguna lesini düşman ord~u aık.,tırdılı zaman 
kalbinde, ocak gayretinin ateşlerini bundan dolayı bir mes'uliyet tahaddu··s göre, bu talebin şimdilik reddine karar meşhur ml\verrıh Peçevi kalenin tesıtmt 

- müzakere..! için dü'1tlan generallerlle mü-
Parlatmak için ne mümkünse yaptı. ederse, bu, bana aiddir. Emin Alinin ya. vermiştir. Ulemeye memur heyet arasında bulunmut 

Ayni zamanda; bir taraftan bunları zısı, hakikatleri fotografya etmiş vazi- Burada Sadi Rıza reisten, duruşma. ve orada bu Palfl ııe karşüa.şm11tır. Palft 
Yaparken diğer taraftan da adamlarının yettedir. Bu rnektubda mevzuubahs olan nın daha yakın bir güne bırakılması • gUzel teşbihler yaparak 3Hz aöylemeıt ener· 
kulaklarına fısıldadı. Kendisi böylece 3 bin lira f.ark. b!r hesab hatasıdır. Ka. nı rica ederek: mlş: Peçevı bunlardan birini ~y1e hltlye 

. ediyor: .Biz, demiş, mftalüman kaTnllnl bir 
Çorbacılan oyalarken, yamaklardan bir nun, hesab hatalarını mahkeme ıldmla. «- İrısaf bay reis, arada 19 giın var. kutuya benzetiriz ki esllfımız bunu aQmıya 
kısruı. kapılardan ~rek kışlayı işgal rında bile kabul ettiğine göre bir mektub Müvekkilim daha 19 güın hürriyette-n cüret etmemişler. <Bunun içinde ne var> dl· 
altına aldı. ilstündeki hatayı da tabii göreceğine şüp. mahrum mu kalsın? Davanın daha ya. yenlere (Bu dopdolu yılan. Qtyan, akreptir. 

Burada bu hAdisıeler cereyan eder • he yoktur. Satiye işinin başhca şahsıma kın bir güne bırakılmasını rica ederiz.> eğer bu kutu açılırsa bunlar memleketimize 
k b 1 d yayılır ve halkı sokarlar. öldUrürler> cevabı· 

en, topçubaşı vekiJliği vazifesini ifa taalluk eder kısımlarını hatırhyamıyo. Fakat, başka bir gün . u unama 1 • nı verirlermiş. Blriblrlnden böylece !•iterek 
eden Hacı Salim ağa da vukuu hali hi. rum. Söyliyeceğim bu kadar .. ·> ğından, bu taleb yerine getirilememiş. 0 itlkadda karar tıımı.şlar. Bu kutu açılma-
kAye eden bir rapor yazmış, Sadaret Reis Kemal bundan sonra, suçluya tir. sın. alem benim zamanunda harab olmasın, 
kaymakamı Musa paşaya göndererek bazı sualler sormuş V€ bu arada bilhas. Celseye ümidli giren, üç mevkuf, diye her gelen imparatorumuz bu kutuya 
he suretle hareket edeceğine dair emir sa: celseyi ümidleri kırılmış olarak, ter bir kmt daha vurmuş. Şimdi ıcab etti, ku-

tuyu nçtık .. H\kin içinde hlçblr şey yokmuş! 
Ve talimat istemişti.Kurnaz Köse, buna «- Satiye satış işinde vaki olan te. ketmişlerdir. Yazık yazık 0 ltlkad ue ~çen ömrtlmüzeı .. 
resmen cevab vermek istemiyere~, bu mas ve istişarelerden mallımatınız yok Müddeiumumiliğe davet Peçevi buna cevab olarak demiş ki: wYa 
l'aparu, Sadaret Kethüdası Hacı Ibra. mu?> . şimdi sız o ltlkadda mısınız kl esldtınız bunu 
him efendiye havale etmişti. Demiştir. İstanbul c. müddelumumlllğlnden: Islan- bilmemişler ve hata etmişlerdir? 

B b ıı 1_ bi d l S 1 b . t• bulda gösterdiği adreste bulunamıyan ve bu - Evet itıkad ve kanaatimiz odur! 
. unun ceva ı uy.ı.ıt:. r zaman a ge • uç u, .şu ceva ı. vermış ır, kere İstanbul htütinı namzedllğlne tnyln kı- _ Fnkat hata eden esl~fınız de~ll. sızıer-

di ki. artık topçu zabitanı da Kabakçı. «- İstım1€ıkle mı, pazarlık· suretile iman Erzurum eski Mkim namzedi Şuayip siniz!.. Çünkü siz henüz kutunun Ozertnde-
Ya iltihak etmişti. mi alınacağı hakkında benim tarafım • Kordanın acele memuriyetlmlze mi.ıracaati. kl zarfı açtınız, açılan kutunun kapaRı de· 

Çorbacılar, Kabakçının kollarına gir dan verilmiş bir mütalea yoktur. Fa • * [tlldlr. Bundan sonra açılırsa o sokucu mah-
~~r .. ihtilAl sergerdesinf, topçubaşı. kat, sorulmuş olsaydı hukuk müşaviri . .. . . IOkun zararını görürsünüzlı b,; ği . . A Istnnbul c. muddehımumlllğınden: Istan- Peçevı Eğr1'nln zaptı ve düşman ordu -
-~n odasına çıkarmışlar .. orada kahve. sıfatile verece m cevab, «ıstımlak mec bulda oldutu anlıl.şı\an Bandırınıi hukuk hezimeti Uzerlne Paıtl'nln bu konuş-
Ler, terbe<ler, çubuklarla izzet ve ik. buriyeti yoktur, pazarlık suretile al~· · hlklml Hamdi 'O'stünelln adli tıp ~ıerı re- :;;.n hatırlamıf oıacaıını zan ye tahmin e-
raına bqlamıtlardı. lun» olurdu. Benim Hmi ve hukuki ka. nel dlrektörlüiUne müracaatı. der. 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 

Sebebi var 
-

RADYOLiN: . . ·' 

Diıleri mikroplardan, çllrilkler
den, lltihablardan koruyarak 
aağlamlattıran, hem de mine
lerinin bozulmaıını ve sarar· 
masını menederek daimi bir 
gtızellikle mu haf aza eden aa· 
nn en kuvvetli diı macunudur. 
Her Sabah, Öğle ve Akıam 

yemeklerden sonra gilnde 3 defa 
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sSon Posta» nın tefrikası: 29 

~ ı oursauı ihi uon idare eden e ftiua 
POskOlsOz lsmailin maceralan ' 

Yazan: Ziya Şakir 

Ağustos 27 

lson Postaf S P O R 
İstanbul muhteliti Beyoğlusporla 

3 - 3 berabere kaldı 

l'aksim stadı: Saat 9: Şlşlt klUbil at
letizm müsabakaları. 

Dağcılık klübü: Saat 9 - 12, 9-H İs
tanbul tenis kupası. 

l\Ioda: Saat 11: İstanbul yelken mü -
sabakaları. f 

Taksim stadı: Saat 15: Serbe&t güreş 1 
müsabakalan. 

Veliefendi: Saat UI: Altıncı hatta at 
koşulan. 

";, ........................................................ .) 

Müsademe ehliviıkuf heyetleri 

heyetleri 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Safra taşlarının 
tedavisi 

Gerek safra taşlan ve gerekse böb
rek ta§lan olanların çok et, yumurta, 
beyln, ciğer, havyar veaa!.re gibi nu.k
ıetını fazla olan §eyleri yememeleri l!
zımdır. Çilnkll bunların tçlndekl mad
deler çok çabuk asld\1rtk ve urat yapmı
ya müsalddlr. Sonra dalma sebıeler ve 
meyvalara çok ehemmiyet vermeleri 1'
zundır. Münkabız bulunmamalan, mi
deyi bozacak yemeklerden ihtiraı etme
leri muvafıktır. Ç1lnkft ekaertyet.ıe tat
lar te~kt1ll ettlkt.en 110nra bafla7Ul tr1s 
lere mide n barsak lhtılltatınm tetad
düm ettiği ııörillmettedlr. Beden hare
Utı ya.pmalt şarttır. Memuriyet hayatın 
dA. bulunanlar, bankacılar, oturak b19-
meUerde çalışanlar n.zıt•rtntn hariolD 
de açık handa sabah n akp.m n bK 
olmazsa birer saat yol yürtlmelldlr -
ler. Yürümek her yqa &elen eıı 171 blr 
spordur. Alkollü içkiler karacllerl tab.ıil 
eder. tyt su içmek, taıevi ma.den 8Uları 
kullanmak çok mun.fılttır. BOytece t&t
la.nn f;efekküJ1lne m1n1 olmak, VI h1f ol• 
mar.sa kr1zıer1 mümk11n mertebe prtı.
mek mümktllı olur. Tren seyahati, oto
mobll, araba seyahat.ıert ta.etı olanlar 
lqln muvafık d.etudlr. B1l1k1s vapur ee
:rahatl hiç zarar vemıes. TaV8lJW olu
nur. 

Olftb lltı1ft oh1Unlanmm ..-. 
pala JOlllmaJanm rlea td91m. üll .... 
.._ ~ müabllull 1re•ıaımr. 

• 



Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıkdan yeni kalkanlar için gıda: 

KANZUK· BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler va 'kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahatsızhklarını mucib olmaz. 
KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK 
BEZELYA UNU - KANZUK iRMIK UNU - KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

K.& Z E LETiCi 111\TL 1 
Eşsizdir, mükemmeldir, S:hhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurilanmaz. 

Umumi Depo: /NGILJZ - l i Al\7ZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
İstanbul perakende satış yeri : Bahçe kapı Zaman ıtriyat deposu 

lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

BUGON 
KUM&AllAS\NA 
PAll&ATAN 
KOCQKEL YA{l!N 

CEK O EFTEll\HE 
iMZA L\TAH 

f>OYÖK EL 
OLACAK Ti~ 

TÔRK(Y 
f Ş 

~ANKASI 

Ambar inşaat. . 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

t _ Çumra ve Armağan istasyonlarında yapılacak anbar idare bi

nası ile buna müteferri i~ler götürü olarak kapalı zarf usulile eksilt· 
trıeye konulmuştur. Keşif bedelleri Çumra için 66.030,58 Armağan 
için 54.159,60 litadır. · 

2 - Eks:ltme evrakı (6) altı lira mukabilinde Ofiı Umum Müdür-

lüğünden, lstanbul ve lzmir !ubclerinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 31/8/939 tarihinde saat 15 te Ankarada Ofiı bina· 

•ında yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar makbuz mukabi
linde Ofisin muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Çumra için 4551,53 Armağan için 
3957,98 liradır. 

5 - lıteklil~!' teklif evr"kı meyanına timdiye kadar yaptıkları bu 
tibi itlere aid vesikaları ve eksiltmeye girebilmek için Ofisten ala
~ldarı ehliyet vesikasını koyacaklardır. 

6 - 1 inci maddede yazılı intaat ayrı ayrı kimselere ihale edile
hilir. (4108) (6719~ 

1( 

Nöbetçi eczaneler l 
Ba gece nöbetçi olan eczaneler şun • 

)ardır : 

istanbol cibetlndekiler: 
Şehzndebaşında : (Üniversite), Şehza -

deba.şında: (Yorgl), Akaarayda: (Ziya 
Nuri), Alcındardlı.: (Esad), Beyazıdcla : 
(Asador> , Fatihte: (Hüsamet.tin>. Ba -
kırköyiinde: (Hll(ı.J), Eyubde: CEyübsul
tan). 
Beyoğlu cihetindddler: 
İ.<JUklıU caddesinde : (Kanzuk), Tepe ~ 

başında: (Klnyoll), Taksimde: CTnk -
slm), Tnrlabaşında: <Nihad), Kurtuluş -
ta: <Necdet>. Beşlktaşta: <Nail Halid) . 
Boğuiçl, Kadıkey ve- Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Kad ıkoy), Üsküdıı.rda : 

(Ömer Kenan), Sanyerde; <Osman> , A
dalarda: (Şinasi Rıza). 

L J 
> Doktor. 1. Zati Oget • 
elediye karşısındaki muayeneha· 
esinde O~leden sonra hastalarını 

' > klbul eder. 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

Umum Müdürlüğümüz münhalfıtınıı doktor alınacağından talib olanların ~a· 
ğıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürlüğümüze müracaaUl!ı.Jlfın olunur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzd.ını. 
2 - Ahvali sıhhiyesi iyi bulunmak. 
3 - Mütekaidler için (sin tahdidini aşmamış bulunmak) . 
4 - Mütekaidlerin senedi resmileri, bonservisleri. (6749) 

~ 

Mülga Denizbank tarafından 1939 senesi için muteber olmak üzere nama ve 
hamiline -0larak eşhas ve mücssesata. verilmiş olan gerek şehir hatlarlle İzmir 
körfez vapurlanna ve gerek uzak seferler vapurlanna mahsus parasız paso ve 

serbest seyahat varakaları 30 Ağustos 939 tarihinden itibaren muteber değil· 
dir. Bu paso ve serbest seyahat varakalarının 30 Ağustos 939 tarihine kadar 1s. 
tanbolda İşletmemize ve İzmi.rde şubemize iadesi rica olll!lur. (6693) 

İstanbul Elektrik, Tramvay, 
Tünel işletmeleri Umum 

Müdürlüğü 

iLAN 
F.ski Tramvay Şirketi tarafından verilmiş olan pasolar 26/Ağustos/1939 

tarihınden itibaren mer'iyetten kalkmıştır. 

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

UMUM MÜDÜRLVK 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -ı 
Muluımmen % 7,6 

Cinsi Miktarı bedel teminatı Eksiltmenin 
Lira Krş. Llrn rş. Şekli Saatl 

Henjoio esansı 100 Kg. sır Pazarlık 14 
Aleminyum kt\ğıdı 21);)() Kg. sif 4476. 14 335. 71 Açık eksiltme 15 

I _ Şartname ve r.ümuneleri mucibince yukanda cins ve miktarı yazılı i!d 
kalem malzj?me hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

n _ Muhammen bedelleri muvakkat teminatı eksiltme şekil ve saatleri "ıi· 

zalarında yazılıdır. 
DI - Eksiltme 31/8/939 günü Kaba taşta Levazım ve Mübayaat Şubes!n. 

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
ıv _ Şartnameler ve aleminyum knğıch nfimunesi her gün sözü geçen şube-

den parasız alınabilir. 
v _ İsteklilerin e.ksilbne iç.in tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa. 

rnlarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri ilA.n olunur. •6101> 

ı - Keşif farlname ve planı mucibince 3/Vlll/939 tarihinde ihale olunamı. 
yan Kayseri ve Sıvas Başmüdürlükleri kalorifer tesisatı pazarlıkla yeniden ek. 

siltmeye konmuştur· 
n _ Her iki işin keşif bedeli 10.982,66 lira muvakkat teminatı 823.66 liradır. 
ın _ Pazarlık 2/IX/939 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım V6 

Mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
JV - Şartnameler hergün Kayseri, Sıvas Başmüdürlüklerinden ve İstanbulda 

Levazım şubesi ve:ınesinden 55 kuruş mukabilinde alınabilir. 
v - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte 7o 7,5 güvenme pa. 

rasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. cG623> 

Y eşilköy Tohum lslah istasyonu Satınalma ve 
Satma Komisyonundan 

ı - Yeşilköy tohum ıslah istasyonu için açık eksiltme ile bir tane 8 kişilik 
komple kamyonet satın alınacaktır. • 

2 - Tahmin bedeli (2550) hra olup muvakkat teminatı (191) lira 25 !ku.. 

ruştur. 
3 - Eksiltme 6/9/939 tarihine tcsadüfedcn Çarşamba günü saat on beşte 

Beyoğlu İstiklal caddesı 349 numaralı binada Liseler Muhasebeciliğinde topla· 
nacak olan tohum ıslah istasyonu satınalma .komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartname Liseler Muhasebeciliğinde ve müessesede hergün gö.. 

rülebilir. 
5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikası ve teminat akçelerile birlikte muay. 

yen gün ve saatte Komisyona müracaatları. .(6501) 
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müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, 
sıhhatin latif bir yardımcısıdır. M i D E ve B A R S A K LA R 1 
alışhrmaz ve yormaz. i N K 1 B A Z , H A Z 1 M S 1 Z L 1 K , M i O E 
B U LA N T 1 S 1 ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde M i DE 

E K Ş i L i K ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. 

Mi DE RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI. ve EKŞn.lKLERlNI ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 

hitıedllen çökllntn ve AClRILIK ile kolayca ml\cadele için HAZMIN en mtle11ir muaabbihi olan MAZON Meyya tuzu alınız. 

Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 

DOYÇE ORf ENT BANK 
Dretdner Baak ŞubeaJ 

Merkell: Berlia 

f'irltl,. ,...,..,, 

Galata - lltan~u1 - hmJr 
DepOIU: tA Tüt<la GQmriıtQ 

Babrelderiıa çah9mak kudretini artbnr. Kadın, erkek idrar ıorluklannı, uki ve yeni belıoğuk• 
latu1au, ıauaae iltibabuaı, bel apmı, ıık nk idrar bozmak ve ltoıarkea Janaak hallerini aıiderir. 
Bol ıdru temin eder. idrarda kumlan• Y• meaanede tatların tqekklllbae mui olur. . ...................... -..................... ___ _ 

Son Posta MatMua 

DIKKA T: HELMOBLÔ idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. Mefrlyat Müd\lril: Selim Ragıp •ftNI 

SAHİPLERİ: S. Ragıp BMgç Sıhhat Vek4letlnin 14- 7 - 932 tarih ve 2- 27 numaralı ruhsatını halzillr. 

yatllı 

yat.sız 

Nifantaşında: Eski Fayziye ~ 

ISIK LiSESİ Kız 

Erkek , 
Memleketim.izin en eıki luunıal U.eıidir. Ana, ilk, orta v• Lİll• kııımlan Yardır. Kayıt 

hergün mektebe mllracaat ec'ilebilir. lıtiyenlere melrtep tarifnameıi gönderilir. 
için 

· Telefon : 44089 

Saraçhanebaf1nda • HorhOr caddesinde 

Kız 

Erkek Hayriye Lisesi Yatlh 
Vat.sız 

Ana İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kMydına başlanmıştır. Ecnebi lisanı ilk ıunıtlardan itibaren boşlar. 
Kızların yatılı kısmı tamRmile ayn bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek totn mektebin husuat otobQa 
servisi vardır. isteyenlere tarifname gOnd&rlllr. T6lefon : 2053lJ. 

Lise ve Orta okulu bUttınltime n engel imtihanlarına 1 EyıtU Cuma gunn ve olgunluk 
9 EylQl Cumartesi iünü başlanacaktır· 

Eaki F eyriati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 
a.a sımrı ViJ ille kısı n B~b&kte e.kl Fransız mektebi bln1ııında, kız ve erkek kısımları ayrı dairelerde 

olmak Qzere Li.ıe ve Orta okut 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için hergQn saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okul DirektörlQ~Une müracaat edebilirler. 

~------~ latiyenl•r• mekteb tarlfn•m••i g8nderlllr. Telefon : 36.210. ~·--------

) 

- T. C. İstanbul Belediyesi 
Elektrik, Tramvay ve Tünel iŞiet
meleri Umum Mftdttrlllğünden: 

Sivil Tramvay karneleri 
İki sened~nberi satıştan çıkanlnı ış olan cİst.anbul Tra.mvay Şirketi. bat

lıklı ve 1,50, 2,25, 2,50 ve 2,75 kul'Ufhılc yaprakları havi ve bedeli 50 kuru1-
luk sivil tramvay abonman karneleri g&rlllen lüzum üzerine 1940 Mntain. 
den itibaren tedavülden kaldırılacaktır. 

Sayın yolcular, ellermde bulunan bu karneleri 1939 senesi sonuna kadar 
kullanabilirler. (6664) UMUM MtJDÜRLÜK 

Yatı Mekteplerine Gelecek Çocuklarınızın 
Yatak, Yorgan, Battaniye, Çarıaf ve Çamaşırlannı 

BURSA PAZARI: HÜSEYiN HÜSNÜ 

Mağazalarında arayınız. 

·ı.tanbul, Sultanhamam Caddeai 4, Tel: 20625 
Beyoğlu, l.tiklil Cad. 376, Tel : 40007 

Buz Fabrikası Tesisi 
~. Fethiye Belediyesinden : 

ı - Fethiyede Belediye tarafından 5270 lira muhammen bedelli buz fabrikası 
tesisi kapalı :ı:nrf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale: 27/9/939 Çarşamba günü saat 16 da Fethiye Belediye dairesinde 
müteşekkil BP]Cdiye Encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat tminat 395,25 liradır. 

4 - İşbu eksiltmeye aid şartname proje vesaire Fethiye Belediyesinden pa. 
raıoız alına bilir. 

5 - Talihler tarafından kanunun tarifi dairesinde tanzim edilecek teklifna. 
ınelerin ihale gün ve saatine kadar Belediyeye aelmif wya verilmiı olmaaı JlAn 
olunur. c6435. 

SELANi~ BAN~'ASI 
Teell tarı.hl : 1888 

• 
fdart Merkezi : lSTANBUL (GALATA) 

Tir/t,iyeJelti Şubelnlı 

lSTANBUL (Galata n YenlcamJ) 

MERSİN, ADANA Bürom 

Y ananütanJ11lri Ş•belm ı 

SELANtK - ATINA 

• 
Jler nevı banka muameleleri 

Kiralık kasalar servili 

·-······················ .. ············~······················ 
ilan Tarif em iz 

Tek .Otun ıant.ımı ·························· 
Birinci •11hile 400 lruruı 
lltinci Nhile 150 » 
Vpncii ••hile 200 • 
DirJüncü ıahile 100 » 
1, ıahileler 60 » 
Son 1«hile 40 ~ 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptırac.ıt. 
Iar ayrıca tenzilltlı tarifemiıden 
istifade edeceklerdir. Tanı, Yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için anı 
bir tarüe derpif edilmiştir. 

Son Posta'nın tfcarl ilAnlarına 

aid işler için şu adreie müracaat 
edilmelidir: 

tl&aoıllk KoDekttl flrkeU 
~ ... 

A.üua ...... 

A. ftrem VŞAKLIGIIJ 

KANZUK 
TER PODRASI 

BOROSALİNA 
Koltuk.altı ve ayak terlemPlerini kat' iyen zarar 

v~rrTıeden keser. Kokuyu giderir, BOROSALINA 

J<uılanmakla elbise ve çoraplarınızı da •ınrahiyet

ten k · J,.tarrnış olursunuz. Eczanelerden ircıyınız. 

ı~ltill iZ KANZUK ECZANE~! Beyoglu . c:tanbul 

r-~~ııı..-.ıı~~~~~~~~~~~~----~~~----.-.....~~ 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurul•• t•rihi ı 1aaa 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zlr•I ve tlc.rl t.ar nevi ia•nk• mu.melıl 1111 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankaaında kumbaralı ve ihbarsız tuarru1 heablarmda ea u 
· 50 lirası bulunanlara senede 4 cllfa· çekilecek kur'a ile apj:ıliaki ollııa 

&ör. ikramiye datıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00t> Lira 
4 " 500 " 2, 000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

40 n 100 n 4,000 H 

100 n 50 tt 5,000 H 

120 tt 40 " 4,800 u 

160 ,, 20 ,, 3,200 ,, 
DIKKA'f: Hesablarındakl paralar bir seM içinde SO liradan aıa~ 

düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
· Kur'alar senede 4 defa, 1 EylAJ. 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 lluiraıa 

tarihluinde çekilecektir. 

İstanbul Kız Öğretmen Okulu Direktörlüğünden ı 
Okulwnuza erkek ve kadın hademe alınacaktır. İateklllerin deraal okula mL 

racr.aiları. .4708. 


