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Romanyada manevra 
icin 350 bin asker 
' silôh allına alındı 

• 
lngiliz taygareleri topraklarımızda 

yakında manevra yapacaklar 
Bu manevralara tayyarelerimizin de 

iştirak edecekleri bildiriliyor 
I 

·······················:···················:·····-·· .. ···· I 

• 
Kral Karol ltalyayı . 
ziyaret edecekmiş ... 

GiZLi 
HABERLER 

Bulgaristanda 
neler oluyor? 

R omanyadan ve Bulgaristana geç. 
mek suretile \Balkanlarda yaptığı 

otomobil seyahatten dönen w iki 
gün evvel şehrimize muvasalat eden 
bir İstanbullu anlatıyor: 

cBulgaristanda hükumet bütün ben 
zin stoklarına Vle buıtün otomobillere 
vaz\yedı etmiştir. Otornobilimlze ~a ~ 
zım olan benzini kaçak olarak ve bu· 
yük b r para mukabilinde tedarik 
edebildik. Bulgar köylerinde erkı.•k 

namına ihtiyarlardan başka kimse yok. 
Yollarda her beş kilometrede bir oto ~ 
mobilimi:ı durduruldu ve pasaportla -
rımız muayene edildi.:. · 

Ruw..en ordusu bir geçid resminde * 
. ~ndra 3 (Hususi) - Bükreşten bH • rinde yapılacak olan manevralara iştirak EylQlde harb mi çıkacak? 

di.rılıyor: etmek üzere, 350 bhı asker silAh altına L dr d b'ldi ·ı· Alın 
t> b b h 

1 1 
şt 

11 
. • _._.._) on a an ı n ıyor: an as. 

-._ ~manyanın gar ve cenu cep e e - a ınını ır. (Devamı ıncı aa,,. .. _ k l k ı ç k -Sl k-~ er ma anı arının e o ova -

inanılmıyacak 
bir münasebetsizlik 

Berutta çıkan yarı resmi mahiyeti haiz Fransız gazetesi: 

yadaki stratejik kıymeti olan bütün 
(Devamı 11 inci 6ayfade) 

Almanya bize Oniki
adanın iadesini 

teklif etmiş 1 
"Gene görüşelim, Antakya!,, başlıklı bir yazısında .. ·· } · b• d h b } l Londrada çıkan cPeople» gazetesi ya 

gunu ge ınce ız en esa soru acağını yazıyor zıyor: Türkiyedeki Alman elçisi von 

Yazan: Muhittin Birgen Papen, İngilt~re ile o!a~ münascbatını 
Budape§te, 1 Ağustos .clum. Biriken gazeteler! tarih sıra • k~tetmek şart1le, .On ~ a~anın iadesi-

. :tfatbaadan gönderilmiş olan Su- sına koyduktan sonra, birer birer takib nı 
1
Ankaraya t~klü etmıştır. 

~ gazetelerini gôzden geçiriyor· (Devamı 2 nci sayfada) talya haricıye nann Kont Ciano 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~mili, bu tehlWn ~n Pa~ brnfı~ 

Belediye, pazarlıksız 
satış kanunu için bir 

rapor lıazır ladı 

dan şahsen mi, yoksa Berlin hükfune
tinin tasvibile mi yapıldığını tesbite 
gabşmaktadrr. 

SON POSTA - Bu hususta Ankara 
ve İstanbul mehafilinde malfunat mev 
cud değildir. Haberin kaydi ihtiyatla 
teldkkisi icab eder. · 

Dun de şiddetli bir 
zelzele kaydedildi 
Eskişehirde birçok 
binalarda çatlaklar 

husule geldi 

Birkaç ıgündenberi memleketımlzin 
muhtelif mıntakalannda zelzeleler ol . 
maktadır. 

Dün de saat 14 ü 38 dakika 18 saniye 

(Bu g 

(Yttka.nda) lngiliz a.miraıli 8bide önünde defteri imzalarken, ( aşo{fıda) Malay 
kumandanı alba.y Tover 1zmirde kumandanlık dairesinden çıkarken 

Milll ,el bugün İDUiliZ 
Amiralini Mabul edeceM 

ost miral tayyare 
ile Ankaraya gitt;, 
akşam avdet edecek 

Halk yarın İngiliz gemilerini gezebilecek, lzmirde 
Türk ve İngiliz erbaşları birlikte yeme~< yediler 

üç gündcnberJ İstanbulun misafiri bu· nı Oramiral Sir A .B. Cunningham dün 
ıunmakta olan dost ve müttefik İngilte· öğleden evvel saat 10 da merasimle Tak· 
renin Akdeniz donanması b~kurnanda· (Devamı 10 uncu sayfada) 

istanbula Trakyadan 
bir hava taarruzu 

tecrübesi yapllacak 
Yarından itibaren şehriu ha va taarruzuna karşı pass:f 

korunması için mücadeleye geçilecek 

geçe oİd~a şiddetli bir zelzele kayde
dilmiştir,. 

Kandilli rasadhanesine göre bu zelze· Şehrimizde evvelce yapılan hava taarnızlarına karşı korunma lecrobelerinden 
lenin de merkezi Eskişehir ve havalisine tiir intıba: Bir gazinoda ışıklar setredilirken 
tesadil.f etmektedir. Zelzele diğer QÜn • lstanbulu hava taarruzundan ikoru - maksadla İstanbula gelmiştir. Seferberlılr 
lerde kaydedilen zelzelelerden daha ıtd· mak için esaslı tedbir alınacaktır: Dahi- müdürü şehrimizde bir müddet kalacak, 

Dükkdn.lurda (pazarlıksız satı§i le•Zan (Yazısı 11 inci sayfada, detli olmuştur.J>evamı 11 iııd aıfacla liye Veklleti seferberlik müdürü bu (Devamı 11 inci sayfada) 



2 Sayfa 

Her gün 
-····-

lnanılmıgacak 
Bir nıünasebetsizlik 
_ Yazan : Muhittin Birfen 

(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 

ederken memnuniyetle gördüm k i Hata
yın Türkiyeye resmen devri günle:inde 
Şam dostlarımız hiçbir taşkınlık göster
memişlerdir. Eskiden Türkiyeye karşı 
en şiddetli dille yazı yazan El Kabes bi
~e bu hadise etrafında birkaç esefli scr
!ehva yapmakla fkfila etmiş. bundan ile
r i gitmemiş. Bu müşahededen dolayı 
memnqn olurken, bir aralık L'Orient 
gazetesinde bir serlevha gözüme ilişti: 
cGene görüşelim, Antakya!> Merak et
tim, okudum: 

SON POSTA 

Resimli Bak&le: 

Kış hayat ile ölüm arasında bir kuvvet ölçüsüdür. 
Beyaz kar bütün muhiti örttüğü zaman etrafınıza bakınız. 

Çimen, çiçek, yumuşak ağaç ölmüştür. Beyazlığın arasında 
yemyeşil kalan sadece ibir klsım ağacdır. Çünkü kuvv~t onda
dır, dayanan odur, yaşaınıya hak !kazanmış olan da 
odur. 

=- H ayat geçidi ~ 

İnsanlar mukavemet bakımından çiçeğe, ağaca, çimene 
benzerler. Bazıları ilk rüzgarda aaranrlar, kış gelince ölür
ler. Bazıları ise fırtınayı da, karı da, borayı da atlatır
lar. Binbir mü.şkülAt arasında dimdik kalırlar. Kendinizi 
müşkülata 2lıştınnız. m~küldta mukavemet kablliyetinizi 
arttırımz, zıra hayat çiçekli bir yol deği4 çakıl, kaya, eli -
ken dolu bir ge~iddir. 

cAntakya, İs'kenderun - Kınkhan ve 
Suveydiyye - diyor; dünden itibaren 
Türk oldular. Ne zamana kadar öyle ka
lacaklar? Kemalin vatanı ve umumi
yetle Arablar, hep birden, bugün cçem
berciler:t e intisab etmiş ve fazıa bir mu
kavemet göstermeksizin, onlarla birlikte 
yürümekte bulunuyorlar. Bunun için şu 
esnada dahili kavgalardan ictinab etmek 
daha doğru olur. Fakat, bir kere dikta
tör!erin hesabları tamamlandı ve islfun 

Sff.~!~~~;~~FJ.~~~~~ -=======c ===== s=-ıı:::m:::=::~=~=~=~=~=~-==-=ffi=@=~===:J 
yet sempatiktirler. Fakat, ayni zamanda 
hem tarihin, hem coğrafyanın, hem dilin 
ve cırk:t denilen şeye aid bütün diğer 

• şeylerin haklarından gelemiyecekler. De
liller ve rakamlar meydanda duruyor. 
Enternasyonal komisyon Sancağın Arab 
olduğunu meydana koymuştu. Bunun 
içindir ki komisyon Sancaktan kovul
muştu.:t 

Bu satırlarla başlıyan makale, biraz 
da Hatayın eski ve yeni manzaraları ü
zerinde hayali bir seyahat yaptıktan ve 
onun Arablığı üzerinde bh-. daha durduk
tan sonra şu cümlelerle nihayet buluyor: 

cBu hale karşı , ümidsizliğe düşüp ağ

l amak mı icab eder? Zannedersem, te
ıbessüm etmek daha doğru olur. 

cHatta. daha ziyade yeniden ümide 
başlamak ...• 

* 
Eğer bu satırların altını imzalamış o

lan muharrir, bir Suriye nasyonalisti ol
saydı, bu makale bir El Kabeste, bir El 
Eyyamda. bir El İnşada irtişar etmiş bu
!unsaydı hiç hayret etmezdim. HattA, 
ayni makale, bir Alman: bilhassa bir İ
talyan gazetesinde çıkmı~ olsaydı. bunu 
gayet tabii bulurdum. Fakat, Berutlu bir 

En eski 
Saatler 

Lon&ada Canterbury katedralinde yfi.

pılan hafriyatta İngilteredeki sa -
atlerin en eskisi bulunmuştur. Bu saat 
altın ve gümüşten yaptlm~tır, güneş sa
atidir. 

Fransız gazetesinde, bir Fransız muhnr- ========= ====== 
riri tarafından yazılmış olması karşısın- yalnız onun fikirlerini temsil eder. Bu 
da ne kadar hayret etsem haklıyım. ferdin de, bazan yanlı~ fikirlere dü§Ille-

sini ve henhangi bir gaflet dakikasında, 
hadiselerin hakiki görünüşlerinin ve öl
çülerinin ötesine geçmesini gayet tabii 
ve insani bulmak !Azım geldiğini de pek 
iyi biliriz. Bununla beraber, şunu da çok 
iyi biliri:ı ki, her ferd, herhangi bir içti
mai veya siyasi muhitin, herhangi bir 
zihniyetin mensubudur ve bu itibar Ue 
de o muhiti ve o zilıniyeti kuvvetle tem
sil etmek mevkiindedir. Bunun için, Be
rutlu meslekta§ımızı ferd olarak almak
tan ziyade, ibir muhit ve bir zihniyet 

Bütün Suriye matbuatının sükfuıetle 

kaydettikleri bir hadiseyi, Berutta bir 
Fransızın, adeta yarı resmi mahiyeti haiz 
bir gazetede bir Arab irredantizmi mese
lesi yapması, en hafif tabirleri kullana
rak söyliyeyim, çok garibdir. 

Hatay Arabsa bundan L'Orient gaze
ıtesine ve Laurent efendiye ne? Bizzat 
Arabların, daha ziyade sükUt içinde kar
şıladıkları bir hMiseyi, Arablıkla hiçbır 

mümessili olarak telakki ederiz. 

alakası olmıyan bir yabancı ve bir tufey
linin böyle bir mersiye mevzuu yapması
nın ne manası var? Zihnim bu suallerle Bu zihniyet, heıtıalde değişmeğe mah
hayli meşgul oldu; Fransız muharririnin k\imdur. Antakyaya cGene görüşelim> 
makalesini mazur gösterecek sebebler a- _ Atu revoir! - diyen bu zihniyete, değiş
radun, fakat, bulamadım. Yegane, ma- mesi lüzumunu hatırlatmak için biz de. 
zeret olarak onun kafasındaki darlığı, pekaia cGene görüşelim, Orientl> diye
gözlerindeki hırs perdesini buldum. Bu biliriz.' Eski bir Türk s0zü, cDağ dağa 
da, bu. gibi ahvalde, hoş bir özür olmasa kavuşmaz amma insan insana kavuşur!> 
gerektır. der. Bu söz, !her zaman doğrudur. 

Hele, bu muharririn, halen wktatör-
lere karşı Fransa ile birlikte vaziyet al- ~uki:tli.n c..23iıu;.en 

~._.. ................................................. ~ 

Hergun bir fıkra ! 
1 

Saatte seksen kilometre!' 

200.000 liraya satılan 
Bir zırh takımı 

At yarışında ba.Jısi mÜ§tereke işti- E • 

rak edecek bir adam ablara bakıyor- E 

du. Yanında duran biri atlardan bir j 
tanesini göstereTek: • 

- Bu atı tanırım, dedi, beş saatlik 
bir yolda tam seksen kilometre sürat 
le gitmi§ti. 

Bahsi mii.§tereke iştirak edecek bü
tün parasını o ata sürdü. Ve yarışın 
neticesini beklec:!i. At sonuncu gelmi§. :~ 
paralarını kaybetmişti. İ 

Atın beş saatlik yolda seksen kilo- i 
metre süratle gittiğini söyliyeni ara- i 
dı buldu: ~ Londrada bir müzayedede 1590 sene-

- Ne diye beni aldattın. dedi, bu. : Sinde bir Alman tarafından yapılmış olan 
muydu seksen kilometre giden at?.. bir zırıh takımı iki yüz bin '.rork lirasına 

- Evet bu.ydu. Fakat ben atın sek- satılmıştır. Resmiıni-z, müza~eden bir 
sen kilometre ko§tuğunu söylemedim. sahneyi gösteriyor. 
Atı buraya beş saatlik bir yerden 
trenle getirdiler. Tren saatte seksen 
kilom.etre ıüratle yol cilm~tı. \.. ________ J 

Külah giyen gilzelllk 
Namzedi kızlar 

Merih yıldızı ilk defa 
küremize yaklaşıyor 

Gelecek hafta Merih yıldız.ı küremize 
15 senroenberi ilk de.fa olarak 36 milyon 
mil mesafede bulunacaktır. Heyet allm
ler.i, lru vesile ile, yıldızın sathındaki de
ği.şikµkieri müşahede ve tetkik edecek
ler; spdktırOOkq> ve diğer aletlerle d.ıe nt
mooferdeki ahvali, hararet şartlannı. 

oklsiıcn ve su buharı miktarım kayde~
celdeırdir. Merllıte hayat olduğuna ve ne-

1 

batPaTın. yaşadığına inanılmakla beraber, 
insanın mevoud okluğu kanaati kökleş

mb} d:eğfld'ir. 
--~~~~------

Bir çıg içinde kaybolan 
iki dagcı 

Polonyalı da~ılann pirlerinden Adam 
Kar.pinski ile ıbir arkadaşı Polonya Hlıruı
JByasında lbir çığ yüzünden lhay.a.tlarını 

Amerikada yapılan bir güzel vücud kaybetmişlerdir. İki dağ amatörü Nanda 

müsabakasında hakemler, müsabakaya Devi dağının şimal eteklerinde, 20 bin 
giren yüz güzelliklerine kapılmamaları kadem irtif.ada ÜÇ numaralı kampta bu
. · 0 . 'h ... ., 1 . de lunmakta idiler. Ani kopan bir çığ feHi
ıçın ır çareye uu.s vuru muş ve resım ketine uğrayan sporcuların 2 numaralı 
gfudüğünüz gibi, müsabıklara külnhlar kamptan imdadlanna koşulduğu za.rmn 
giydirilmiştir. en ufak 'bir izlerine raslanmamıştır. 

mış bulunmak hasebile, Türkiyeyi renci- ıı;:;;::==:=::=;;;;;;:::::;;:;;::=:::::=:=:::;;:;:;:=;;;;:=::;;;;;:;;;;;:;;;;::;::;;;;;;;=;;;;========;=:;;::::;::;;::;::;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;======~ 
de etmekten ictinab etmek istedikten ( 
sonra, günü ,gelince, bizdPn hesab soru
lacığını söylemekten çekinmeyişi, cidden 

1 STER 1 N AN, 1 STER ·iNANMA! 

· siyasi takt noksanı için gösterilebilecek 
en parlak nümunelerden biridir. 

* Bugün, büyük bir cihan davasının, 

sulh fikrinin müşterek müdafaasını yap
mak üzere Fransızlarla elele Yermiş ve 
bu elele verişte bütün samimiyeti ile, 
bir Türk - Fransız dostluğu devri tesis 
etmek kararını almış bulunan Türkler 
için Berutun bu mühim Fransız orga
nında böyle bir makale okumak, hiç te 
hC>il bir şey değildir; biliriz ki, her ma
kale, içindeki iddialar ne olursa olsun, 
niha.yet. onu yazan bir ferdin eseridir ve 

Üniversitenin müstakbel mesaisi gözden geçirilirken ec- 1 
nebi profesörlerin dil meselesi üzerinde de durulacakmış. 

Meseleyi bilmiyen azdır: 
Dört beş yıl evvel Üniversitemiz için Avrupadan ecnebi 

prof e-.ör getirttiğimiz zaman kendilerinden dört yıl içinde 
türkçe öğrenmelerini ve öğrendikten sonra da tedrisatı 

türkçe olarak yapmalarını istemiştik. Onlar da kabul et
mişlendi. 

Aradan geçen müddet zarfında gerçekten çalıştılar, ger
çe!ten öğrendiler, fakat bir dili konuşup nniıyncak kadar 
öğrenmek başka. o dil ile tedrisatta bi.ılunacak kadar öğ
renmek gene başkadır, hele tÜ'rkçeıniz için. 

Bir dili birinci şekilde öğrenmeye 2, :! sene bol bol yeti-

şir. İkinci şekı de, bütün ilmi ıstılııhlarile öğrenmek: 1çın 
dört yıl azdır, hele günlük tedrisatını hazırlamak mecburi-

yctile ,gecelcrı de ça~cınıak mecburiyetinde olan bir prof e
sör için. 

Binaenaleyh b:z düşünüyoruz ki, eğer bir başka ısebeb 
mevcud değilse sırf bu noktadan dolayı mukaveleyi boz
mak, türkçcyi daha fazla öğrenemedi diye az çok öğrenmi~ 
olan bir profesörün yerine !hiç bilmiyen bir diğerini getir
mek ve bu silsileyi takiben Üniversitede hep dil bilmez 
yabancı profesör bulundurmnk g:ihl bir netice verecektir. 
Kendi hesabımıza bu neticenin doğru olabileceğine inanmı
yoruz, ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! .. 

Ağustos 4 

I ' Sözün kısası 

Çadırda yatan milyoner 

~ ,,. ,,. _J 
D
a stanbulun birinci sınıf otellerin "' 

den birinin sahibi bann bir vak'a an· 

lattı: 

C'Bizim otellerimizin müşterileri diğer 
otellerdekilere !benzemezler. Bir kısmı 
hemen hemen diğer otellere verdıkleri 

kadar bir para ile ıbizim otellerde kalırlar 
ki, bunlardan aldığımızla otelin masra .. 
fını imkan yok çıkaramayız •• 

Bizim beklediğimiz, zengın müşteridir. 
Böyleleri pek sık gelmezler amma bir 
defa .geldiler mi, birkaç oda, bir kat bir
den işgal ederler. Hiç bir masraftan çe
kinmezler.. İşte yüzümüzü bunlar gül .. 
dürür. 
l Birkaç gün evvel bir milyarderin 1s • 
tanbula gelecegini haber almıştık. Hepi
miz sevindik .• Milyarder bu •• hangi otele 
inse o otel ihya olacaktı, fakat bugün 
milyarderin huyunu öğrenir ogrenmcz 
boşuna sevindiğimizi anladık. Meğer o 
gittiği yerlerde otele inmez, çadır kurar, 
orada otururmuş.:t 

Ben de ona bir fıkra anlattım: 
cHükümdarlardan biri mcs•ud değil .. 

miş, mes'ud olmak istiyormuş. münec -
cimlerini toplamış, onlardan sormuş. 1c
lerinde en ihtiyan: 

- Ben bunun çaresini biliyorum! 
Demiş, hükümdar sevinmiş: 
- Ne yapmak lfızım? 
- Mes'ud bir adamın gömleğini giyer-

seniz mes'ud olursunuz! 
Hükümdar, mes'ud bir adam aranıp 

gömleğinin alınmasını ve kendine ge -
tirilmesini emretmiş.. her tarafa adam
hır gitmişler.. m-amışlar aramışlar, fo. .. 
kat mes'ud adam bulunmuyormu . 

Mes'ud adam bulmak ümidini kesmek 
üzere imişler •• Bu esnada bir ,göl kem:ı -
rında oturan saçı sakalına karışmıs bıri: 

- Siz ne arıyorsunuz? 
Diye sormuş. Söylemişler: 
- Mes'ud bir adam arıyoruz. 

- İşte ben mes'ud adamım. 
İstediklerini bulmuş oldukları için se· 

vinm.işler •• • 
- Gömleğini ver, hükümdara götü .. 

receğiz! 

Mes'ud adam gülmüş: 
- Mes'udum amma, demiş. gömleğim 

yoktur.:t *** .............................................................. 
Mekteblerde kayıd 

muameleleri 
Ankara 3 (Hususi) - Maarif Vekaleti 

bu sene mekteblerin derse başlama ve 
knyid muamelelerini yeniden tesbit e -
dere-k lise, orta mekteb, muallim mek -
tcbleri ve bütün meslek mektcblerine 
yaptığı bir tamimde kayidlerln bir Ey -
lfılde ba§lanarak 15 EylCılde biteceğini, 
derslere 25 EylUlde başlanacağım bildir
miştir. İlk okulların kayid ve derslere 
başlama tarihlerini her vilayet kendisi 
tayin etmektedir. Bununla beraber bü
tün ilk okullar EylUl ortasında kayıdlara 
Birinciteşrinin ilk günlerinde derslere 
başlamış bulunacaklardır. 

lskenderun gümrükleri 
başmüdürlüğü 

Ankara 3 (Hususi) - İskenderun güm
rükleri ibaşmüdürlüğilne vckdlet müfet
tişlerinden Abdullah B~htoğlu gümrükler 
umum müdürEiğü tarife şubesı birinci 
müdürlüğüne vekalet müfettişlerinden 
Pertev Duru tayin edildiler. 

Hatay posta, 1e1graf müdürlüğüne bu 
idarenin sabık müfettiş:erlnden Besim 
Tacer tayin edildi. --· .. ----------- ........ ___.. 
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Almanyanın Polonya 
aleyhine müteveccih 

askeri hareketleri 

SON POSTA 

~ 1ki Belgrad elçimizin 
beyanatı 

Moskova büyük elçiliğine tayin o -
lunan Belgrad elçimiz Haydar Aktay 

Sayfa 3 

E' Rumen - Macar 
Müzakereleri refikasile bir likte dün sabah Semp - e Bir kıyas 

lon ckspresile şehrimize gelmiştir. 
Ya?.an· Selim Ra~ıp Emeç Başlıyor Yeni Moskova sefirimiz S irkeci ga -

rın.da dostları tar~ındıan karş.tlanmış D 
1 ün bir Fransız gazetesinde şu Bükreş 3 (A.A.) - Radar Ajansı bi ve akşam ekspresle Ankaraya hareket 

diriyor: etmiştir: satırlar gözüme ilişti: 

Macaristanın Bükıreş or t.&:l elçfüği, Ali Haydar Aktay dün kendisile gö-
Macar hükfunetinin Romanya ile bir rüşen gazetecilere şu beyanatta bu -

1914·1918 harbini:ı i!anının yirmi be
şinci yıldönümüne ayak basmış bulunu-

Paris 3 (A.A.) - Fransız matbuatı bu- hilkCuneti gfoi Polonyaya meşru men - mukavele aktedilıincfye kadar yukarı lunmuştur: 
gün bilhassa Danzig vaziyeti ile meşgul faatlerin himayesinde tamamile müzahe- Tissa üzerinde sandal ve sal nakliyatı - Yugoslavyada mem~ketimin mü 
olmaktadır. ret etmeğe hazır bulundukları umumi - nı men için icab eden tedbirleri almış messili o'larak 11 sene bulundum. 

yoruz. Bu hadise bizi acı acı düşünd:irü
yor. Çünkii Almanyamn dört sene süren 
Cihan Harbine sebebiyet vermesi üzerin
den rubu asır geçmiştir ve bu hnrble me-cPetit Journal da Iıa >Rochassiere di - yetle ıkabul olunmaktadır. °'duğunu haı;ciye nezaretine .. b!ldır-: Bu müddet içinde pek çok dost kazan-

Yor ki: Danzi N • t,_,~ıA tı · · · tku miş alduğundan, Romanya hükumetı dım. Çok sevdiğim ve kendilerile fev- deni hayat altüst olmuştur. Bu harbi iti
raz kabul etmez ıbir surette kazanan Mihver devletlerı·nı"n asken· nu··mayı·1:. g azı ~ a retsınm nu b 1 

:;- Sinaia müzakerelerinin tekrar aş a - kalade iyi teşriki mesai ettiğim bu 
leri Danzigde ve Macar - Rumen hudu- Varşova 3 (A.A.) - Danzig ~azi. tı:!: masına müsaade etmiştir. dostlardan ayrıldığıma çok müteessir 
dunda tesadüfi gibi bir takım hadiselerle kilatı reisi Förster, Alman denız bırlıgı- Diğer taraftan Romanya v~ ~a~a ~ oldum. Ayni hissiyatın mütekabil ol
başlamıştır. Bu hadiseler Macar - Rumen n in büyük bir tezahüründe söylediği nu- ristan hüktımetleri 'I'eceul hadisesı duğunu gördüm. Yugoslavyanın bize 
hududunda basit bir sevrüsefer mesele - t ukta demiştir k i: hakkında tahkikat yapmak üzere muh dost ve sadık bir müttefik olduğunu 
sinden çrkmıştır. Bunla~ın hepsi Alınan- Danzigin Almanyaya döneceğini bi • telit bir komisyon teşkili için mutabık efkarı umumiyemire temin etmek is -

memleketler, o tarihtenberi, hakiki sul
hün yüzüne !hasret kalmışlar ve müte

madi bir tehlike içinde yaşamışlardır. 
MilleUerin, bu harbden sonra maziyi u-

ların işi gibi gözüküyor ve her şeyden liyoruz. Fakat bunun ne zaman vukubu- kalmışlardır. terim. Balkan Antantı kuvvet ve sa -
evvel Polonya aleyhine müteveccihtir. lacağını bilmiyoruz. Mukadderatımızı • mimiyetini muhafaza etmektedir. 

nutup anlaşmaları icab edeceğine ina
nanlar da derin bir surette yanılmışlar-

kendisine tam ve mutlak itimadımız o - }ı 
l\lukabil tedbirler lan Hitlere tevdi etmiş bulunuyoruz. l ngiliz • apOR Yugoslavyada rnevcud 250 bin ırk-

c:Excelsior• gazetesinden: Förster, nutkunda, İngiltere ve p 0 - taşımızın Türl..-iyeye gelmeleri lÇın 

dır. Bu maksadla milletleri birbirine 
yaklaştırmaya yarayacak olan beynel-

Alp dağlarile Renin öte tarafında alı - lonya ile alay etmiştir. G Ör üşme le r i iki hükumet arasında yapılan müzake-
nan askeri tedbirlerin Fransada. İngilte- reler neticelenmiş ve mukavele para-
.rede, Polonyada, Turkiycde ve Rusyada Danzig'dc tevkifler Londra 3 (Hususi) - Tiyençin hak- fe edilmiştir. Yakında imzalanacak -

milel Milletler Cemiyeti dahi kendisin
den beklenen vazifeyi görememiş, tam 

:mukabil emniyet tedbirleri alınmasını in· Varşova 3 (A.A.) - Alman polisi Dan- kında yapılmakta olan İngiliz - Japon tır. Yugoslavyadaki Türkler beş yıl 
taç edeceğine şüphe yoktur. .ztgde istih kAmlarda çalışan 11 işçjyi sa - müzakeoelerinde hiçbir teralclqi kay-ı içinde ana vatana nakledilmiş olacak-

ve mutlak bir .milletlerarası müsavat 
yaratmaya çalışanların gayretı de boşa 

çıknu§tır. İkind bir umumi harbe gir
mek korkusu o derece fazlalaşmıştı ki, 

cüret gösteren herkes davasını kazanmış 
ve büyük demokrasiler de, bu hareket

ler karşısında atıl ve sakit kalmışlardır. 
Avrupanın aklını başına aldığı tarih, mü-

cOeuvre:ı> gazetesinde de Bayan Ta - botaj yaptıklarından dolayı tevkif et - dedilmemiştir. tır. Bu mukavelenin Yugoslavyada sa-
buis yazıyor ve diyor ki: mfştlr. Keza üç askeri mühendis te tev- Diğer taraftan Şanghay'dan ?ildi - yısı 1 buçuk milyonu bulan diğer 

İngiltere hükumetinin de tıpkı Paris kif olunmuştur. rildiğine göre İtalyan polisi, Italyan Müslüman nüfusa şumulü yoktur.> 
imtiyazlı mıntakasında bir mek~~b 

" Ne fazla nikbinlik, 
ne de fazla bedbinlik,, 
Lord Halif aks diyor ki: " Daima kuvvetlenmekte 

olan bir millet istikbale emniyetle bakabilir " 
Londra 3 (Hususi) - Pariamentonun 1 Şimdi. her ihtimali göz önünde tutan 

Yaz tatiline gireceği münasebeti!e b ugün yeni bir formül aranmaktadır. 

de Lordlar Kamarasıtıda harici sivasete Lord Halifaks nihayet sözlerini şöyle . . 
nıütcallik milzakerelel: yapılmıştır. bitirmiştir: 

B.lh M k T k ·· ·· - Biz, sulh kuvvetlerini organize et-
ı assa as ova ve o yo goruşme -

~ri hakkında cereyan eden bu müzake- mek sı.lreti~e. har.~ ~rlaı-ını . ortada: 
relere Lord Halifaks cevab vermiştir. kaldırmak ıçın elıtn!zden gelenı yaptı • 

. . . . . Şimdi lazım olan §eY. sakin ve müttehid 
lforıcıye nazın demışttr ki: bulunmak, şayialara fazla ehemmiyet 

- Sovyetler, <bilvasıta tecavüZı> hak- vermekten içtinab etmek ve ne fazla nik
kında İngiltere ve Fransa tarafından tek- binl.iğe, ne de fazla bedbinliğe düşme -
lif edilen formülü kirli derecede vazih mektedir. 
bulmadılar. Biz ise, Sovyet formülünü Dalına kuvvetlenmekte olan bir millet, 
Pek geniş mahiyette bulduk. istikıbale emniyetle bakabilir. 

binasında tahaşşüd etmiş olan 26 mu - /ngillz gazetecileri 
sellah Çin çetecisini tevkif etmiştir. 
Binada. ayrıca büyük miktarda mü • Dün fabrikalarımızı temadi memnuniyetsizliğinden bahseden 

İtalyayı da davasına kazanan bir Alman· 
himmat da bulunmuştur. Gezdiler 

Te\·kif edilen Çinliler, bilahare J a- yanın Orta ve Şarki Avrupa üzerinde 
pon askert makamlarının talebi üze - Evvelki gün şehrimize gelen İngiliz tahakkümünü tesis için bütün kuvvetle-
rine serbest bırakılmışlardır. sosyalist meb'uslarından M. John Par - rini tensik ve totaliter bir vaziyete sok-
Bunların, Japonlara yardım etmek- kerin riyasetinde gazetecilerden mürek - tuğu zamandır, iki senedenberi nasyonal 

te oldukları an1aşılmıştır. keb üç kişilik İngiliz heyeti dün şehri - sosyalizm ile faşizmin silahlı tehdidi 
Londra. 3 (A.A.) - Bu sabahki mizde Sümerbank fabrikalarını gezmiş - karşısındayız. Bu müddet zarfında harb 

Londra gazeteleri, Uzakşarkta İngil - lerdir. Heyet azaları bugün bazı mek - heyulasının verdiği dehşetle bu silahlı 
tere ile Amerikanın takib etmekte o1- tebleri ziyaret edeceklerdir. Bu akşam tehdidin fiil haline gelmemesi için her~ 
dukları siyasetler arasında gitgide ba- Parkotelde misafir heyet azalan şerefi· 

kes hazırlanıyor. Müthiş bi:.' silahlanma 
riz bir şekil almakta olan müvaziliği ne Ankara meb'usu ve Basın Birliği reisi 

yarışına şahid oluyoruz. Bundan yirmi 
f ev kala de mühim ve falihayır addet- Falih Rıfkı Atay tarafından bir ziyafet 
mekte müttefiktirler. verilecektir. beş sene evvelki vaziyet ne ıse, bugün de 

İngiliz heyeti reisi meb'us M. Parker ayni hal :içindeyiz. Dünya iki zümreye 
dün kendisile görü§Cn gazetecilere şun - ayrılmıştır. Şu farkla ki hürriyet ve de
ları söylemiştir: mokrasi mütlafii milletler, artık gafil ~lngiliz - Fransız - Rus 

askeri görüşmeleri 
c- İngilterenin büyük dostu ve müt- ~~lanma~k karanndadırlar ve bunun 

tefiki olan T'Jrkiye hakkında iki hükfı - ıçın ellerınden geleni yııpıyorlar. 1939 
metin müzaheret ve yardımlle esaslı tet- yılında, ufaktefek farklarıa 1914 yılı ip
kikat yaparak büyük bir eser vücude ge- tidalannı YCl§lyoruz ve bekliyoruz.> 
t"irmck üzere Türkiyeye geldik. 

Londra 3 (Hususi) - Moskovada ya -
pılacak askeri müzakerelerde Sovyet hü
kfunetini temsil edecek olan heyet se -• f v k• ıı • çilmi§tir. İstanbuldan sonra Ankaraya gidecek Yukarıya hüiasa olarak aldığım satır-

D a hl• ıı• ye lktısad ve Maarı' e 1 erı Mareşal Voroşilofun riyaset edeceği bu ve Reisiciimhur İsmet İnönü, Başvekil, lar, içinde yaşadığımız günlerin ne der~-
' heyete, erkanıharbiye reisi General Şa- Mareşal Fevzi Çakmak ve vekillerle mü- ce nazik ve tehlikeli olduğunu bir defa 

h 
1 ı 1 d • ı puşinkof. Amiral Kusnetkof ve diğer yük Jakatlar yapmağa çalışacağız. Ankaradnn daha canlı bir surette ifade ediyorlar. bu Sabah Şe rımıze ge 1 er sek rütbeli askerler de dahil bulunmak- sonra Kayseri, Konya ve Edirneyi de zi - Filvaki 1939 senesi ile l9I4 yılı arasında 

tadırlar. yaret edeceğiz.> maddi, manevi büyük bir fark yoktur. 

:f • " ~->ı rll ,_,, Londra 3 (A.A. ) - Moskovaya git Dünya ayni sıkıntı içindedir ve ayni buh-
Ankara 3 (Hususi) - Dahiliye Ve - öcıle yemeğini ôaretmcı~e e wr1ikte mekte olan Fransız askeri he~ti, cu. Ankara Parti idare heyeti 

kili Faik öztrak bu akşam saat 19.25 yemiş ve tetkik ve tcftişlrine devam ma günü saat rs,30 da Londraya gele _ reis lig"' i ranı yaşıyO!'. Aradaki zahiri ayrılık, 0 

t e kalkan ekspresle istanbula hareket ~ek akşama kadar meşgul olmuş ve cck ve payitahttaki ikameti esnasında zamanki insanlann yakın tehlikeyi pek 
etıniştir. Vekil, istasyonda Vekalet er geç vakit _§clıre avdet etmiştir. hükumetin misafiri olacaktır. Ankara 3 (Hususi) _ Cümhuriyet farketmemcleri idi. Bugün, bu tehlıke 
kanı ve dostları tarafından uğurlan Hasan Ali Yücel b urada lise öğret- Fransız ve İngiliz heyetleri, Cumar- Halk Partisi vilayet idare heyeti reis- umumen hissolunuyor ve ıztırabı daha 
rnıştır. menlerile hasbihallerde bulunduktan tesi günü öğleden sonra City of Lxter liğinc idare heyeti azasından ve bele- ziyade duyuluyor. 

Valimiz Nevzad Tandoğan da se - sonra 24 de İstanbula hareket etmiş. vapuruna bineceklerdir. Bu vapur , he- diye meclisi reis vekillerinden İbra - 5 . m h 
nelik mezuniyetini kullanmak üzere tir. yet1eri bilhassa Moskovaya nakletme- h im Rauf Ayaşlı seçilmiştir. el11n UL.a9ı.r- c_.11uıç 
ayni trenle !stanbt.Jla hareket etmiş- Eskişehi:., .f (H~sust} -Dahiliye 1le ğe tahsis edilmiştir. • .................................................................................................... ! ....................... . 
t ir. kili Faik Oztrak Iktısad Vekili Hüsnü ----------

l'ttaar if Vekilinin F.skişchirde tetkikleri Çakır Ankar~ Valisi Nevzad N~ndoğ~n Asılsız bir haber 
Eskişehir 4 (Hususi) - Dün şehrimize Ankara trenıle fstanbula geçmışlerdır. 

geldıgini bildirdiğim Maarif Vekili Hasan Vekiller şehrimize geldiler 
Ali Yucel liseyi ziyaret ederek, vilayeti- Dahiliye Vekili Faik Öztırak, İktısad 

Ankara 3 ( A.A.) - Cümhurivet aa-
~ ,., 

zetesinin 26 Temmuz 1939 tarihli nüs. 

:rtıizuı orta tahsil ihtıyacını karşılamak Vekili Hüsnü Çakır ve Maarif Vekil 
Üzere alınan tedbirleri tedkik etmişler Hasan Ali Yücel bu sabah Ankara tre
\.'e bundan sonra l)eraberlerinde valimiz nile şehrimize muvasalat etmışlerdir. 
Şükrü Yasin ile ilk tedrisat gc"?nel di _ Vekiller istasyonda Vali ve Emniyet 
l'ektörü İsmail Hakki, Veka!et müfettiş- Direktörü ve şehrimizde bulunan meb 
leı-inden Osman vilayetimiz maarif mü- uslar ve dostları tarafından karşılan-
d\irü Hamdi A-kman olduğu halde oto - mışlard_ır_. ________ _ 

hasında, sanayie aid makine ithalinin 
tahdid ve kontrolü üzerinde, fazlai is
tihsal nizamnamesinin verdiği geniş 
salilhiyetm, bu işlerle meşgul bir mü
fettiş tarafından suiistimal edilerek 
bu makinelerin tevzii işinde büyük 
yolsuzluklar yapıldıi~mın tahakkuk et
tiği ve bu müfettişin işine nihayet ve
rildiği hakkında bir y;ızı çıkmıştır. 

lllobillcrle Hamidiyc köyün~ giderek bu· 
~adaki köy öğretmen okulunu ve köy 
0kretmeni yetiştirme kursunun faali -
Yetlt'rıni gözden geçirmişler ve şerefle -
k'lne ıkul ve kurs talebeleri tarafından 
tertıb edilen eğlentide bulunmuşlardır. 

Gordükleri intizamdan dolayı mem. 
buniyetlerini beyan eden Vekil geceyi 
talebe ve kö,:t·Iülerin çalışmasile mey
dana E.'len muazzam ve modern ö~ıet
tnen okulu binasında geçirmişlerdir. 

1 
Sabahleyin talebenin tuğla harman-

arında ve inşeat mahallindeki çalış· 
ralarını teftişten sonra gene otomobil-
e :Mesudiye, Mahmudiye, Çifteler, 

:rtıarnure ve Mandıra köylerine uğra
Ya.rak, Mahmudiye öğretmen yetiştir
'1e kursunu teftiş etmiştir. Vekil eğit
ltııenlere bi~zat tedrisatta bu1unarak 

Bafrayı tekrar 
Su bastı 

Öğrendiğimize gör.l, bövle bir suiis. 
timal h[ıdi~i mevcud olmadığı ~ibi 
İktı.,ad Vekaleti teşkilatında vazifcc;i
ne rı J-ıav{'t v1>r:lm''l herhangi bir me· 
mur da bu!unmamaktadır. 

Samsun 3 (Hususi) - Bugün saat 
16 da başlıyan şiddetli yağmurlar ne -
ticesinde Bafra şe'hr(nin bir !kısmını 
tekrar su basmıştır. Üç maFıalle su 1.~pan11a r a 60 hişi 
içinde kalmış ve buralardakı evler rr ı. •f d d 
tahliye edilmişlerdir. Bu evlerde otu- 1 Pl'rl P i{ i 
ranlar emın yerlere yerleştirilmic;]Pr _ Madrid 3 ( A.A.) - Talavera'da ya-
dir. Şiddetli ya$nur 2 saat sürmü~ _ pılan bir :suikasd üzerine 60 kişi tcv -

tür. Tamir edilmekte olan Sitare köp-k ==if~o;,::lu;;n~m-=u=-ş!,;t,,;u=r=. ===::::::===:===;=== 
rüsü suların hücumu karşısında tek • vağınurlar her tarııfta seller husule gc
rar hasara uğramıştır. Köprüden ara- tirerck tütün mezruatım mühım mık -
baların müruru menedilmıiştir. tarda zarar vermi~tir. Sokakiarı su bas-

Sinobda mıs, bu yüzden caddeierde saatlerce mü-
Sinob 3 (A.A.) - Bugün saat 14 de naknJi t durmuştur. Düiusça zayiat y\:: 

başlıyan ve bir saat devam eden tufanasa tur. 

Sabahtan Sabaha 

Gelin •• ve guveg 
·ıann mU'barek etsin diye dua et meliyiz ve bu duada hepimiz samimiyiz. 

Hay rlığ uğurlu bir ~ak'adır. Bu~u ~nün .siyasi ba"diseleri arasında gaze
teler pek sudan gcçtıler. Halbukı yuz yetmiş sekiz puntoluk afiş puntola
rile il[ın etmek lazımdı: 

- Th·kaf artık Belediye He barışmıştır. 
Bu barışmanın ne ifade ettiğini birkaç satırla izah edeyim: 
Evkafla Belediye anlaşmış ve elele vermiş demek artık şehirlerimizi imar 

için kaldırdığımız kazmanın sapına yeşil cübbeli, kallavi sarıklı ve şartı
vakıf adlı kabus yap,:ışıp işimize engel olmıyacak demektir. Evkııfla Beledi
ye barışmış demek artık eski ile yeninin gelinle kaynatanın, akla karanın 
kaynaşması demektir. Evkafla Belediyenin şehir planı üzerinde mutabık 
kalmaları demek dümdüz açmak istediğimiz caddelerin boynu bükük yetim 
g"bi çarpılmaması dosdoğru çizmek istediğimiz imar planının Çin yazısı gi
bi e ılıp büğrülmemesi demektir. Evkafla Belediyenin gelin güvey olması 
demek bir şclıir hududu içinde birbirine zıd iki şehirci, hatta birbirine 
düşman iki ortak, birbirine engel iki rakib kalmaması denıektir. 

Artık istimlak işlerinde taviz bedelini istiyen, lülesi kopuk, yalağı kın~ 
kıtabesi çarpuk kupkuru çeşmelere sahıb çıkan, türbe, şadırvan, imaret, 
medrese, mezarlık harabeleri gibı sehrin imar planında bir mürekkeb dam
lası \e şehrin yüzünde eski bir yara nişanesi gibi sırıtan harabeleri anud ve 
~ıskn?ç bir ihtiyar gibi mu?afaza et~ek istiyen Evkaf yoktur. Onun yerine 
ınkı .. ıb membaından gençhk şarabı ıçerek taze hayat 'bulan ve bu kudretle 
ellerini ileri hareketin başındakı Belediyeye uzatan genç ve modern Evkaf 
vardır. Bu hayırlı habere şehirciler sevinsin ve şehirlerini sevenler de m:ı- i# 
şallah desin. 



4 Sayfa SON POSTA 

ır ...................................................... , 
Doğrusu anlamadık! ~ 

Belediye sulann tesisahnı, nakil ıekillerini ve su 
satışlarını ıslah için faaliyete geçti 

Belediye memba sularındaki tesisatı, Memba sulan ancak ~e~bala~nda dol 
wların nakil şekillerini, su satan d5kkan- durulmak ve ağızlan :nuhUrlenmı~ dama
ları esaslı şekilde ıslah etmek üzere faa- j cana, galon, küçük flŞelerle, yahud alo
liycte geçmiştir. Belediye sıhhiye mü • minyom veya içi galvanize edi.lm~ maz
dürlüğü sıhhiye müfettişlerini bu işe me- but kapalı saç kaplarla naltledilebılecek

mur etmiş. memba suları birer birer ge -
zilmiştir. Tctkikattan sonra vücude geti -
rilecek talimatname şehir meclisinin tas
dikine arzedilecektir. Belediye sıhhat it" 

tir. 
Su depolarından hiç b!ri belediyenin 

istediği şekilde olmadığından, . bunlar ya
kın zamanda yeni ıekilde tadil edilecek-
. ' leri müdürlüğü sulann ıslahında şu nok- tır. 

taları ehemmiyetle ıgözönünde biılundu- Perakende su satışı münhasıran kah-
ıracaktır: velerde, birahanelerde, lokanta ve aşçı 

Şehir suyu bulunan yerlerde bütün .sa- dükkanlarında. mahallebici, şer.betçi, bo

nayi ve ticaret müess~selerince han, o - zacı ve şiracı, tütüncü, ~kerci dükkln -
tel, apartıman gibi toplu ikamet yerle - larında yapılacak. başka dükkan veya 
rinde !hamam gı'ibi temizlik yerlerinde iç- müesses~crde ba:rdalkla su satıJnutra .. 
mek. ve temizlik ma.k.sadile yalnız iehir catır. Bu dükkanların w aatı.şına mah .. 

:tsta.nbuı meb'uslan halkın derdlerln! a 
d.l.nllşorlıar. Bu meyanda geçen Paz.a.rtes1: 
dıe Eyijb 11.WkıeıTlılıde idiler. Eyüblülor 
dıerdlerlni dökerken iç.]Atrinden blrl cDr. 
Lft.tıfl Kırda.r Vali oıaıı Eyübe bir kere 
bllıe uğrama.dl. dedi. Ora.de. ret gazeteci 
olarak ha.zır ibulunan cBon Posta.• mu
harriri de bunu llot etti ~ yaz.d.Jiı ya
zı a.rasınıa. toydu. 
ŞlmcU b1r sa'balh reflkim!z, bermuta.d 

anı.daın bir ~ müddet geçtikten son
ra bu m~ ele almış. Lü.tıri Kırdann : 
Eyübe gitıtiğlni 1sbaıt sadedinde bir hay
li dil döküyor. Fakaıt (doğru olmıyan 

naşriyalt.) lbaşlnğını taşıyan bu yazı öy
le lA...t!kll lblr ifa.de t.arzile yazılmış ki 
bundan o içtimada böyle sÖ'l. söyl~en 
1drrıoo lbulumnadı'ğı rnft.nasını çıkartmak 

da. Oı:albll ... Eğler refikimizin maksadı bu 
1se biraz dalha vazih şekilıde itadel me
ram et.mn, deıih31 bu sözü söylemı, olem 
zatın kim o:lduğunu, ıne münaseıbeUe 

ıböY1e söylediğini, söyQediği sözün kim
ler tara.fında.n duyulduğunu tesblt edl
veraliın. 

Yok, arkada.şnnmn maksadı bu de -
i1l de s:ııdeoe l1Qıüb tçtlmaıında 1lerl sü -
ı'Ulen !.ddin.nın doğru olmnd.ığmı a.nlat
ma.ıc lstı~ıomıa ~endlsine lhaıtırlnmlım ki 

8ltyu kullanılır. Bu gibi yerlerde kuyu ve 
sarnıç sulan kullanılmıyacaktır. 

sus olan kısımları diğer yerlerden ayrı : 
olacak ve sular ya kapalı şişelerle veya - i 

cBon Posta-. da bu iddiayı sadiece kayıd
la. 1ktltn etnı.Lş, taOOik ydllu herhangi 
lb1r hü'küm veıırnmı.iıf.ir'. Bu vaziyette 
a.N.ada§muzm ~d:i(ji gayre~iğe 
ne lüzum 'Vardı? Ba'hB!n 'bu ~ bizi 
ruAJc.ad:ıır ~tmıez nmma, içinde tsmımlz 

geçtığl. için üzerinde durdu'k w dD4-
rmu anlamadık! 

Memba sulan membalarınm lüzumlu 
dılıi tesisatı cami oldukları, hlk.emi, kim 
yevi ve baktriyolojik vasıfları itibarile de 
tam bir temizlik içinde bulunduk.lan sağ· 
hk müessesatının raporile tesbit edilmiş 
bulunacak ve bu sular her Uç ayda bir 
umurnt tahlile tAbi tutulacaktır. 

Sus ve Kınahada 
vapurları dün sabah 

çarpıştılar 
Dün sabah limanda bir facia ile neti -

481enmeaine ramak kalan bir kaza olmu~
tuI. 

Haydarpaşadan ıgelmekte olan Kına -
hada vapuru köprünün Kadıköy Jskele -
line yanaşırken, bu sırada Mudanyaya 
hareket etmek üzere manevra yapmak -
ta olan Sus va.purile karşılaşml,ftır. Her 

iki vapurun süratle manevra yapmaları
na rağmen Sus va.puro Kınalının güver
~ hızla çarpmıştır. Müsademeyi mü
tea.kJıb Kınalıada kaptanı yapuru .Urat'le 
ISkeleye yan!l§tırmlf, halkı derhal iske
leye çıkartarak bir faciaya meydan ve -
rilmeden kaza atlatılmıştır. Sus vapuru
na hiç bir şey olmadığından yoluna de -
vam etmıştir. Kınalıada tamir edilmek 

Ozere seferden alakorunuştur. Hadiseye 
el koyan liman riyaseti tahkikata başla
nnşt.ır. Kınalı vapurunun basan da mü
hiın görülmemektedir. 

MOte/Brrtlı: 

Camilere verilecek şehir suyu 

Be1ediye, Kırkçeşme sularım cami. 
lerden kestiği ha1de, henüz yerine 
tehir suyu verememiştir. Vakıflar i
daresi tesisatın parasfz; yap:(lınasını, 
sudan para alınmamasını belediyeden 
istemektedir. Halbuki belediye cami 
pdırvanlarında sarfolul}acak şehir su 
yundan az bir Ucret talebinde bulun
maktadır. Vakıftar İtlaresi, yakında 
bu teklife revab verecektir. 

Poll•I•: 

Bir adam balık ytyip ııehlrlendl 

Kalyoncu caddesinde oturan Hasan, 
Ctün Saksı sokağında Dimıtrinin dük -
kAnından aldığı Ton balığını yedikten 

hud cam, mermer veya suyun vasıfla- ~ 
rını ıhiç değiştirmiyen madeni bir depo- i 

ı 
dan alınarak satılacaktır. Perakende o- : : 
!ld~rğak an

1
cak mtmaem~ suları sbatılabil1ecek, \ ........................................................ ,,,1 

ı er su arı sa A ve mem a su annı 
biıibirlerile veyahud diğer .sularla karış - Otomatik telefon 
tırmak menedilecektir. 

Meçhul bir cesedin 
hüviyeti parmak izile 

meydana çıkarıldı 
Evvelki gece saat 20,30 da Floryada 

plajlar civarında bir şahsın boğulduğu 

haber verilmiştir. H-3.dise mahalline gelen 
zabıta memurlan, sa'lıilde bulunan cese
din yarubaşında bir eski pantalon ve bir 
çift siyah iskarpin bulmuşlardır. 

Bu şahsın bQikaca hüviyetini isbata 
yarıyabilecek vesaik ıuhur -:!tmeyince ve 

kendisini teşhis edecek kimse de bulun
mayınca parmak izleri aldırılarak tesbiti 

hüviyeti için faaliyete geçilmiştir. Bu sa
yede cesedin BeyoJlunda Y enişehird'e o-

turan Teodisl oflu sabıkalılardan ıiO ya~
lannda Yorgiye aid olduğu anlaşılmı3tır. 

Boğulma hAdises:lnin mahiyeti tahkik 
olurunaktadır. 

Deniz itleri· 

Bir romorkör bir motörle çarpqtı 

Liman İşletmesinin 6 numaralı ro
morkörU, dün öğleden sonra Sirkeci -

de vapurlara yükünü vermek üzere 

yanaşmış olan ~gör adında Yakub 
kaptanın idaresindeki motörle çarpış-

mıştır. Yakubun motörü bu müsade • 

me neticesinde baş tarafından su al -
mağa başlamış ise de, zamanında alı

nan tedbirler sayesinde motör batma
dan içindeki yağ fıçılanndan ibaret 

olan yükü alın~ ve sahile çeldlmiş -
tir. 

Kıııalıada açıklarmda bot bir sandal 
bulmıdu 

Marakaz vapuru evvelki gece Mu • 

danya~n Ntanb\.ıla gelmekte :iken 
Kınalıada açıklarında serseri bir san
dala tesadüf etmiş, rotasını değiştire

rek sandalı yedeğine almış, limana ge

tirmi~tir. 

köşkleri yapllacak 
Şişlide inşa edilmek~ olan telefon 

santralı, EylUlün 26 sına kadar ikmal 
edilerek kil.şad resmi yapılacaktır. 

Santral, işleıneğe başladıktan sonra 
iki bin abone daha ilavesi milmkün 
olacaktır. 

Diğer taraftan Kadıköydeki santral 
da 400 aboneye cevab vermek vazi -
yetine girmiş olduğundan, senelerden 
beri çekilmekte olan telefon mükAle -
me sıkıntısı Şişli santralının faaliyete 
geçmesile önlenmiş olacaktır. 

Telefon İdaresi, Şişli santralına hal
kın serbest olarak gelip mükaleme ya
pabilmesi için de İzmirde olduğu gibi 
iki tane otomatik telefon köşkü ya -
pacaktır. Bu civardaki halktan iRtiyen
ler yarı gece de olsa gelip serbest olan 
telefon köşl(ler~e konulacak kutula
ra atacakları para mukabilinde iste • 
dUderi ~e~1e ıglarüşebiılecdcler -
dir. 
İdare bunu bir tecrübe mahiyetinde 

·yapmaktadıT. H:llkın köşk.1ere rağbet 
·ettiği görüldüğü takdirde evveltı pos
tane, vesair urnumt yerlere birer köşk 
konulacak ve bundan sonra da ~hrin 
muhtefif ye:ı1lerinde otornatı"k t€1lefpn 
köşklerinin bulunması temin edilecek
tir. 

Telefon İdaresi Şişli santralı ikmal 
ecfilirken Meciı~iyeköyü halkmm da 
telefondan istifadesini temin maksadi
le, tertibat al.maktadır. 

1000 yataklı hastane 
projesi hazırlandı 

Şişlide bin yataklı bir hastane ya • 
pılacağını ve projesinin Fransız mi -
man Valter tarafından hazırlanmakta 
olduğunu yaz:mışt.ik. VaUer .projesini 
ikmal etm-iş, belediyeye göndermiştir. 

Projeyi tetkike memur edilen heyet 
dün Beyoğlu hastanesinde ilk toplan
tısını yapmıştır. Bugün belediye fen 
heyetinde ikinci bir toplantı yapıla -
cak, proje tetkik edilecektir. 

Toplantıl•r ı 

Çocuk Eslrıleme Kurmnqnun 
sünnet cemiyeti 

Ağustos 4 

Memlekete ithal edilen bütün istihlak maddelerile 
bunların muadili yerli maddelerin maliyet ve sahş 

kıymetleri tesbit ediliyor 

Hayatı ucuzlatmak yolunda girişilen deki haftalar zarfında Anadoldudan da 
esaslı tetık.ikler devam etmektedır. Sana- piyasaya yumuşak ıbuğday arzının arta· 
yi tetkik heyeti reisliğince şehirde kuru- rak, bu cins buğdaylarda da bir ıniktar u
lan komisyon memleket dahiline giren cuzluk tahmin edilmektedir. 
mamul ve gayri mamul° bütün istihlak 
maddelerinin Sif İstanbul flatlarını, güm
rük resimlerini, mağaza ve ardiyelere 
maliyet iiatlarını incelemektedir. 

Ayni zamanda bu maddelerin muadili 
yerli mallarında kaça mal edildiğini ve 
kaça satıldığını tesbit ile uğraşmaktadır. 

Bunun için komisyon azaları piyasada 
her madde üzerinde geniş tetkikler yap
makta ve elde edilen malfunat mensub
lara kayit ve peyderpey sanayi tetkik 
heyeti k.analile İktısad Vekfiletine gön • 
derilmektedir. 

Bilhassa memleketimizde müesses sa
nayi şubeleri mamu.l.Atile, benzerlerinin 
dıt !Piyasalardan ithal kıymetleri üze • 
rindeki tetkikler ihayli ilerlemiştir. 

Bu tetkikatın bir hesaba istinad etme -
yip gelişi güzel mahdud bazı sanayii ko
rumak maksadile konulan ve fakat mils
tehlik aleyhine olan gümrük resimleri • 
nin haddi makule indirilmesile netice -
leneceği ve ıbunun da yeri sanayii ras -
yonel çalışmağa ve maliyet fiatlannı dü
§Ürmeğe sevkedeceği muhakkak görül -
mektedir. Buna müvazi olarak belediye
de de ekmek, süt, sebze, et üzerinde e -
saslı tetkikler yapılmaktadır. 

Ciddi ve metodik çalışmalar sonunö.n 
alınacak cezri tedbirlerin. bütün gıda ve 
zaruri istihlak maddeleri üzerinde te • 
sirleri görıülecek ve yakın zamanda e -
!he.mmiyetli farklara intizar edilebilecek
tir. 

Hayatı ucuzlatmak yolundaki hazırlık. 
geniş bir mahiyet taşımaktadır. 

ltalyadan gelen ve gönderilen 

Buğday piyasasındaki istikran topralt 
mahsulleri ofisi muhafaza etmekte ise de,' 
fazla mal arzından beher kiloda bir ku .. 
ruş kadar fark ve ekmek fintlannda da 
tekrar tbu nisbette bir ucuzlayış müm -
kün görmektedir. · 

Pazartesi günü toplanacak olan nar:ıt 

komisyonunda buğday ve un fiatlan göz
den ıgeçirilerek, bir karar verilecektir. 

Ankara borsası 
-····- 8. 8. 939 &cdıt - Eapamt tlatlan 

I• 

ÇEKLER 
1 

Açılıt Kapanı, 

LondN 5.98 ll.98 

Nn - Yotk 126.675 126.676 

Parı. 8.355 S.165 

Mll&no 6.6525 6.6625 

OennH 28.675 28.575 

AmNtıeradm 67 .395 67 .S95 

Berlln (i0.885 60.835 

Brtlbel 21.5176 2l.Sl76 

Atın& 
1.0821) 1.li826 

8ofJ& 1.66 ı.66 

Prae 4.8t 4.34 

Madr1d ı4 .o.ııs 2•.osıs ~ 
vareon. ~.845 23.845 

Budapeıte 24.4525 24.4525 

Btikret 
l),ll01i c.ooı; 

Belgrad 2.8925 2.8925 

Yolcoh&m& 84.62 84.62 

~tokholm so.5525 80.5525 

ı{0.9kova 
ı3.9U 23.90 

iSTİKRAZLAR 

Açılış Kapnıı 

Tilrlıt borcu I peıin 19 8ü 19 85 

• • I~ • - -
• • ı n.dell - -

mallar meselesi ........ ________ _....,.i 
Birkaç gündenberi bnzı gazetelerde 

1talyadan memleketimize gelen malların 
geri çekildiği ve diğer taraftan memle -
ketimizden ıgönderilen mallara da müş
küIRt ihdas veya haciz vazedildiği yolun
da bazı malO.mat görUlınektedir. 

Arnkadarlar nezdinde yaptığımız tah -

-. .................................................... _ ... .. 

Ankara Radyosu 
kikat bu h'lldiselerin şümullü bir mahi - - DALGA UZUNLUCU -
yet arzetmediği neticesine v~ır. 

1talyadan giinıriiklerimize gelip mua
melesi yapılmadan tekrar geri alınan mal 
lann 60 sandık manifatura, 27 sandık 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 81,70 m. 9465 Kc.::. 20 Kw. 

kontrplak ile ibir miktar boncuğa inhi - CUMA 4/8/39 

sar ettiği anlaşılmaktadır. Bunlann geri 12.30: Program. 12.SS: Türk mü.zlği - N.. 
alınış sebebleri de, pamuklu mensucatta 13: Memleket saat li,yarı, njnns ve meteoro--, 

lojl haberleri. 13.15 - ı~: Müzlık CKo.nşılC 
yüzde 16 nisbetinde sun'i pamuk bulun- 19 05 M,._..., program - Pl.) 19: Pııogmm. . : ~ 
ması dolayısile bunlara daha yüksek güm <Hafif müzik - Pl.) 19.30: Türk müziği (Fa; .. 

rük tarifesi vermek lAzım geleceğinin a- sıl heyeti.) 20.15: K.onu.,ma CHattalık spoll 

lAkadarlarca anlaşılmasıdır. seI'VlSI..> 20.30: Memleket saat li.ynn, o.Ja.ns 

Kontııplaklıar ise İktısad Vekaletince ~: ~ot.ooroTa:~;~t~r:!iı~~~~ = 
tesbit edilen formlara aykırı ve kavak a- 2 _ udi İbra'him - KürdlUhicnZkt'ır şar.ıcı. 
ğacından olması dolayı.sile esasen ithali- Sineler aşkınla inler. 3 - Snlft;hattm Pınar-
ne imklm g.örülıniyen mallardır. Memle Kürdllihlca2Jkfi:r şarkı: Nerden sevdlm o za. .. 
k t

. · d + - llin kadını. 4 - ...•..... - Ta.'kslm. 5 - ......... .. 
e ımız en .ıtalyaya gönderile~ ve yu - .. - Tüüfi: Alişbnin ~an kara. 6 - .......•• 

murta olduğu söylenen mallara çıkarılan 'l'ürlktı: KöŞkfim var deryaya. karşı. 7 - Sa,... 
müşkül&tm da, her zaman vukubulması dettln Kaynak - Nihavend şarkı: Göni.lr ne-o 
mümkün olan arbitraj mahiyetinde oldu- dir bilene. 8 - Sadetıtln Kıı.ynak - Nlha.vend 

flU'·kı: Kirp1lderinin gölgesi. 9 - Aııt.ald ,. 
Ilı ve ithalltçı ile :ihracatçı arasında an- Nlliaven.d şa.t"kı: Koklasam· saçla.rmı. 10 

laşmamazlığa dayandığı tahmin edilmek- Faiz Ka.pancı - Nihavend şarkı: Gel gilY.e .. 
tedir. Al&kadar mata.mat bu mevzu et _ llm Ça.:mlıcaya. 21.30: Komışma. 21.45: Neş-o 

rafında vuku.bulan ...;.lrAyetleri ve neşri eli plA.klar - R. 2ı.50 : Müzik (Riyaseıt1 Oftm-ı 
I"""' • bur Band'oou - Şef: thsa.n KUn.çer.) 1 - 8a"' 

yatı nazarı dikkate alınış ve mahiyetini ınt saens - Marş. 2 - Tschal!rowSk;y - ~ 
ta.mike koyulmuştur. toolz şarkı. 3 - Meyeri>oor - cLe pardon d~ 

Ekmek fiatlarmın ucuzlatllması :~~~ncı~:/: ~ :i,~ 
U ku Ö Ulu perasın&m fantezi. 22."5: Mllzlk (Opera al'4 m m n g r yor yaları - Pl.) 23: Son ajans haber.'lerl, maa'. sonra ~rlenme Anızı g6stermeğe 

başlamıştır. Hasan Beyoğlu hastane -
sine kaldırılmıştır. Balığı satan dük • 
kAncı hakkında tahkikata devam olun 
mak\adır. 

16 yaşında bir amele elini makineye 
kaptttdı 

Sandalın bir sahilden çözülerek su

ların cereyanile uzaklaştığı muhtemel 
görülmekle beraber, bir kaza olması 
ihtimali de tamik edilmektedir. 

Bir kadın bir erkeği tabakla 
başından yaraladı 

Qocuk ~ Eminönü kazası Kuru -
mu ~ beş'inoi günü Sultana.1mıedde 
« Un.eli mekıteıb saı1k:>nla.rmda. bk sünnet oe
m~ tıert.ılb •tnnl§t1r. 

Trakyadan yeni yıl mahsulü. sert buğ- eeha.m, taıhvllA.t, kambiyo - nuklıt ~ 
day, mebzul miktarda gelmektedir. Bu Cfiat.> 23.20: Müzik CCa.2lband - Pl.) 23.56-2'1 

Ya.rınkt program. 
ıe'beble Trakya sertleri 5 kuru.ş 10 pa - ......................... ·-··················--······:·· .. •• 
radan 4 kuruş 20 paraya düşmiiftür. 

Her ne kadar benö.z Anadolu malı yu
muşak buğdaylar tamamen istihsal edil -

Aalıerltlı işleri: 

Kuruçeşrnede mensucat ~brlka~ın
da çalışan 16 yaşlarında Şaban, ~liyen 
ka'Yıdlan birbirllerine raptetmek ister 
ken sağ elini makineye kaptırmış ve 
yara1anmışdr. (Yarah amele Ortaköy 
Şifa Yurduna kal<iınlınıftır. 

Karagümrükte oturan İzzet, ayni 
yerde oturan Halime ile kavga etmi~, 
kadın elıine geçirdiği bir tabakla İzze
ti başından yaralamıştır. Suçlu kadın 
yakalanmıştır. 

Şehir ıııerl: 

Taksimde bir itfaiye binası yapılacak 
Şifhanedeki itfaiye teşkilatı Taksim 

de yapılacaık yeni bir binaya nakle -
dilecektlr. 

mediğind'en, piyasayt fazla miktarda gel- Harb okuluna kayıd müddeti 
memekte ise de, ekmekteki sert buğday matıldı 
nııbeti öçte bir olduğundan bu sebeble Beşiktaş Askerlik Şuba<Jinden: Hn.rb Q'k\14 

ıuna kaydi kalbul müddfıti Eylül .1.939 n}ıh!!o" 
alıA.kadarlar bu dÜfÜf(l ekmek i1.zerinde yetine Ocadar uza.tlliınlştır. Bu okula girllleıı 
fimdiden on para Jndtrilmeyi icab ede - amı edenleııin müMet lhitamına. kadar ıı:ıU-0 
cek mah(yette görmektedirler. Önümüz- ra.oa:a.tleri 11An olunur. 

..... 

Va 



Karaman ovasının 
sulanması işi 

60 değirmeni normal ıekilde çevirebilecek kudrette 
olan Göksu şelalelerinden istifade edilmesi düşünülüyor 

Kastamonu meyvah 
ağaçlar fidanhğı 

genişletiliyor 
Kastamonu (Huswıl) - Millt Şef 

İnönünün Kastamonuyu teşriflerin -
den sonra Ziraat Vek!leti buradaki 
(meyvalı ağaçlar fidanlığını) tevsi et-
meyi kararl~tırmı.ştı. Bugün mem -
nuniyetle öğreniyoruz ki bu karar tat

Sayfa 1 

[ Diyarbakırdan Resimli Haberler :ı 
Halkevi Çahşmaları 

bilıt sahasına girmek üzeredir. 45 bin 
liralık inşaat ve tesisatın münakasası 
ilAn edilmiştir. Müteahhide verilmek Diyarb~~ (H~susi) - Muhitte his- çok ma~di yardımlarda bulunulmuş, 
üreredir. Bu ~ için Kastamonunun ça· sedilen buyuk hır boşluğu doldurmuş bakımevı açılmış, kitabsarayın kitab 
Iı~ Valisi Avni Doğanı Son Posta olan Halkevimiz. fayd~lı mı:saisine de- mevcudu daimi bir tezayüd arzetmiş, 
namına makamlarında ziyaret ettim. vam eyl~ektedir. Evı teşkil ~en d~- okuma odasına rağbet artmış, bir çok 
Kıymetli idareci bana fidanlık hak • kuz şubenın çalışmalarına ~oyle bır faydalı ve kıymetli eserler neşir ve 
kında şu izahatı verdi: nazar atabiliriz: Diyarbakır tarihi yaz- tabedilm~tir. 

- cMeyvalı ağaçlar fidanlığını ö - dırılmış, tarihi kıymeti haiz asar ve Halkev.i için inşa olunan bina emsa. 
nümüzdeki yıl 600 bin, daha sonraki kitabeler toplanmış, dil üzerinde Cl.ias. line nümune olacak mükemmeliyet ve 
yıllar bir milyon aşılı fidan tevzi ede· 1ı neticeler alınmış, orkestra, caz ve ihtişamdadır. Modern mimarinin par. 
bilecek şekilde genişlebneyi tedbirle • bando kolları faaliyete geçmiş, fayda- lak bir muvaffakiyeti olan bu bina i . 
miş bulunuyoruz. Sayın Ziraat Vekili-. lı piyeslerin hemen hepsi oynanmış, Çin Ebedi Şefimiz cdünyanın en güze) 

Karamandan bir görünü§ mizin kıymetli müzaheret1eriyle Kas - muhtelif lisan, meslek, san'at ve Türk- ve en modern bir binası> buyurmuş -
~raman (Hususi) - Karamanda jman Belediye Raisi ve arkadaşları im- ta.monu fidanlığı ya~ız bu muhitin ~.e. çe kursları, müze ve müteaddid sergi- lardı. Bu der~ce. :şsiz. b~r yapıya ka -

hugune kadar ihmal edilmiş bir ser • zasiyle Beşinci 'Büyük Kurultay Baş- ğil ?ı:men ~emen Şımall Ana~olu b~l-_ ler açılmış, sporun her nevine yer ve ~~~n H.alke~ımızın gıttl~çe artan ve 
\ret kaynağı vardır: Göksu şelalesi. Ka- kanlığına çekilen ve takibi için Genel gesının ihtıyacını ka.rşıllayabilecektır. .. .imi k.. .T.k f li t' ustunleşen bır muvaffakıyete vnraca. 
tarnana 40-50 kilometre mesafede Sekreterliğe tevdi buyurulan dilek ü - Köylünün ve köyün istikbali bilhassa 

0~ ven ş, oycu. u aa ye 
1 

u. • ğında şüphe yoktur. Resim Halkevi bi
\'~tköprü mev'kiindeki bu şelale tah - zerine keyfiyet Nafia Vekaletine ya - Kastamonuda meyvadır. Yılda Kasta -. mumi merkezce takdır glunmuş, bır nasını gösterme~tedir. 
?nınen 50-60 metre yüks.ekliğindeki zılmıştı. montıya yalnız Amasya elmasından 1,5 Sanatlar mektebı 
kayalıkların uç yerinden dökülen bol Alman cevabta bu mıntakanın su milyon lira girmektedir. Planlı ve sis. 
Slllatdan hasıl olmaktadır. Umumi ihtiyaçlarının etüd edilmesine ve mer. tematik çalışılırsa hiç şüphe etmiyo -
trarb arifesinde bu çok kuvvetli şela • kezi Konya olmak üzere bir su şube • rum ki bu rakam birkaç sene sonra beş 
1eden elektrik istihsalini düşünen Ka- sinin açılmasına karar verildiği ve pek milyon lira olacaktır.> 
r~aniı bazı müteşebbisler, işletme yakında bu şubenin teşkilatlaridırıla - ----
~ıyazını almak üzere, ecnebi bir mü cağı ve faaliyete geçirileceği, etüdler Adanada bir hamal karısını 
b assısa projesini yaptırmışlarsa da neticesine göre tesbit edilecek işler - yaraladı 
h.?1Urni Harbin başlamasıyla bu teşeb- den yapılması mümkün olanların mun Adana (Hususi) _ Şehrimizde ha • 
~Us ?kim kalmıştır. Yaptırılan proje tazam bir program dahilinde ele nlına- mal Hüsey4n oğlu Ömer adında birisi 
c ~dı Karaman belediyesindedir. An- cağı bildirilmiştir-> kıskançlık yüzünden karısı Fitnatı ar-
h~ devlet sermayesile ehemmiyetli ----------- kasından ve bacaklarından olmak üze-
~~gelir kaynağı haline getirilmesi Zonguldakta Hatay ve re dört yerinden bıçakla ağır surette 
lih rnürnkün olan mezkur şelaleden is- Lozan bayramları yaralamıştır. 
el 1s.ı.ı olunacak elektriğin Orta Ana • Zabıta Ömeri yakalıyarak tevkif et-
ı: Unun bir çok şehir ve kasabalarını, miş ve Fitnat da tedavi altına alınını§· 
... ıı~"ir fabrika YC imalathanelerini tah t 
·~ d m ~··k e ecek kadar kuvvetli olduğu bü -
/\.~ rn.ecralarla Göksu namını alarak 
" denıze dökülen bu büyük sudan ci
r atında bulunan Bozkır, Hadim, Ka -
laatnan, Çumra kazalarıyla Konya vi -
d Yet merkezi zerre kadar istifade e • 
c~ernektedir. Uzun senelerdenberi a 
tu 1 bir mevzu teşkil eden Konyanm 
8t.t SUzluk derdi için en makul çare Gök 
sJun faydasız bir -şekilde akıp gittiği 
~aı anın muhtelif yerlerinde mevcud 
ba çı.n kayalıklardan istifade edilerek 
)-.. taJ Yapılmak suretile bilhassa Kara
·•ıan 
tıı ' ve Karapınar kazalarının çok ge-
arş ~e ayni derecede münbit ve kurak 
ıı~a~ıı:;ini iska etmektir. Çiftçi ısttiahı 
IM·1Ptidai bir malfımat vermek lazım 
ltiı~tı;e Göksu değirmeni normal ş-e -
't : Ç~virecek ve yüz binlerce dönüm 
di:ı>ıvi sulayacak kadar bol vergili • 
~a ·kl<:aramanın geniş ovası bu bol su
lı~ avuştuğu takdirdedir ki Anadolu
eq~1:ilrnrüt gibi bir ovası halini ala -

l'a~~h~lerdenberi kasıp kavuran im -
lac kık Metinden de bu suretle kurtu-

a tır 

Samsun Valisi Çarsambada f . . .. 
S 

· A Oldukça esk1 hır kuruluş tarıhıne ra sarfile güzel bir pavyon, 8700 lira 
amsun, (Hususi) - Scylab mıntaka- ı·k b 1 • tl k J • a· . .. ma ı u unan sana ar o u u fım ıye harcanarak ağaç işleri atelyesi ilave 

sında tetkiklerde bulunmak uwre Çar- kadar memlekete yüzlerce san'atkar 
şam'baya giden Vali Fuad Tuksal, seylab- yetiştirmiştir. Mekteb Maarif VekAle _ edilmiş, bina esaslı tamir görmüş ve 
dan zarar ıgörenlerin vaziyetlerile de ya- ti emrine geçtikten sonra serl bir te - müdavim sayısı yüzü tecavüz eyle 
kından alakadar olm~ ve icab eden ze- rakki ve jnkişaf arzebneğe başlamış • miştir. Resim mektebi ve ilave olunan 
vatın iştirakile yapılan bir toplantıda za- tır. Bu meyanda mektebe 9000 11 - pavyonları go··ste · 

· i · b 0 ti nyor. rar vazıyet nın tes ı n~ çalışılmıştır. N • · h • 
Valinin emri üzerine piyasadan derhal umune astaneSI 
3000 kilo mısır alınarak seylabzedelere 
dağıtılmıştır. Çarşamba ovasında sular 
henüz çekilrneğe başlamıştır. 

Bütün yurdda olduğu gibi Zonguldak-
ta da Hatayın anavatana ilhakı bayramı Edirne imar p'Am ve Abideler 
ve Lozan günü coşkun bir şekilde kutlu· Edirne, (Hususi) - Profesör Egli ta
lanmıştır. Resim halk darsaneleri kurslar rafından tanzim olunan Edirnenin yeni 
komitesi başkanı Sedad Atamanı Hatay imar plAnına göre mevcud abidat durum
hakkında konferans verirken göstermek- Iannın meydana çıkarılması ve tehrin 
tedir. bir kat daha güzelleştirilmesi için Umu

Bir Amerikan heyeti 
Adanaya geliyor 

mt Müfettişlik tarafından mütehassır 

bir heyetin Edirneye gönderilmesi ala
kadarlara bildirilmiştir. 

Adana, (Hususi) - Aldığım malfuna- Maarif Vekilliğine€ mimar Sedad Çe-
ta göre dört kişiden mürekkeb A.meri- tintaş, Nafıa Vekaletince mühendis Hfl
kalı bir heyet ilmi tetlciklerde bulunmak mi, Vakıflar Umum Müdürlüğünce mi
ve Türkiyenin son yıllarda muzaffer ol- mar Süreyyadan müteşekkil mütehassıs 
duğu büyük inkişatı yerinde görmek ü- heyet evvelki gün şehrimize gelmi§ler-

lii t'uka~ıdanberi ehemmiyetini teba -
CQ~ ettirmek istediğim şelalenin ve 
~art:U~un akıttırılması için yüksek 
~ 1lllızin Beşinci Kurultayında Ka -
tat :n Belediye Reisi ve arkadaşları 
l'll~·ından yapılan dileğe şu cevab ve-

zere memleketimize gelecektir. dir. 
Amerikanın ilim adamlarından seçil- Profesör Eglinin de iştirakile dün Be· Eski Nümune hastanesi binası bir s~:etile .üç pavyon ilave olunmuştur. 

miş olan tbu heyet memleketimizde bir ay Iediyede tbir toplantı yapılmış ve abidat yangın neticesinde tamamen yanmış Cumhurıyet idaremizin yapıcılık kud4 
kadar kalacak ve Adanaya da gelecektir. yerlerinde yapılan tetkikat bugün sona olduğu cihetle 150 bin lira sarflle ve dr7t~nin .. parlak tecellilerinden olan şim~ 

ıı:;tir· 
Q·· . 

la~ksuvun Konya ve Karaman saha-
~ akıttırılması hakkında Kara • 

Heyeti Adanada misafir etmek için ermiştir. ~ bütün konforu cami ve havi olmak Ü _ ıkı .muessese, Doğu Anadolunun baş 
hazırlıklar yapılmış ve bir komite seçil- Heyet hazırlamakta oldugu raporu ya- . h b. . . şehrı sayılan tarihi beldenin sağlık i~ 

· ı· Jı.1. 1 ·· d kt" re.re yem ve mu teşem ır hına ınşa 1 . • ~ mış ır. nn aı~adnr ara gem crece ır. erme tamamıle cevab verecek vazi -

'4;:- li.asan Bey bizim A 
"« bır . . 

evımız var ..• 

Pazar Ola Hasan Bev Divor ki; edilmiş ve buna 25 bin lira harcanmak yettedir. Resim hastaneyi gösteriyor. 

Trakya maliye müşaviri 
yeni vazifesine gitti 

LAdik Halkevinde temsil 
faaliyetleri 

... Ufak bir şey •• fakat 
yaz olunca bütün eş dost 
geliyorlar. 

•.. Ev oldukça da harab, 
· yıkılacak diye ödüm ko ~ 

puyor. 

Hasan Bey - Sen bun
dan memnun olmalısın a
zizlın.. evinin yıkılmasın -
dan asıl onlar korksunlar •• 
&onra Pazar günleri ne ya-

. parlar, nereye giderler? .. 

Edirne, (Hususi) - Ualiye Vekaleti 
bina vergileri temyiz azalığına tayin e
dilen Trakya Umumi Müfettişliği maliye 
müşaviri Cemal Yorulmaz dün akşamki 
trenle Edirneden ayrılmışlardır. 

Kudretli maliyecilerimi.zden olan Ce
mal Yorulmaz centilmenliği ve dürüst
lüğü ile kendisini Trakyada çok sevdir-

Ladik, (Hususi) - Hnlkcvi gösteri1 
şubesi cBir doktorun ödevh adlı eseri 
büyük bir başarı ile oynamış ve üstüste 
iki defa tekrar edilen eseri 1200 den fazla 
yurddnş sürekli alkışlamıştır. 

Adanamn yeni valisi 
miş ve ayrılışı cidden hüzünlü olmuştur. Adana (H~usi) - Adananın ye • 

Karaağaç istasyonunda Umumi Mü· ni Valisi Faik Üstün şehrimize gelmiş
fett~llk müşavir ve müdiranı ile vilAyet tir. Yeni Vali hararetli bir merasimle 
rüesa ve müdiranı ve bütün memurin ve karşılanmıştır. 
birçok dostlan tarafınd~n u~rl~nan Bay Faik Üstün bugün vazifesine baş _ 
Cıemal. Yorulmaza yenı vazıfesınde mu- lamış, daire müdürlerini kabul etmi 
vaffakıyetler dileriz. tir. ş. 



SON POSTA 

,--Hadiseler Karşısınd~ 

SÖV ÖSöNEK 
S ivrisinekten şikayet yazılarını 

gazetelerde okuyorum, ayaklı 
• 

fikayetçflerln şrkayetie.rini vapurlar -
da, tramvaylarda, evlerde dinliyorum. 
Fakat ne şikayet yazılan yazanlara, 
ne de şikayet sözleri dinletenlere hak 
vereceğim. Ben~ on~ar sivrisineğin 
kadrini bilmemekle büyük bir gaflete 
düşüyorlar. 

Sivrisinek kadın vücudlü zarif bir 
mahluktur. Ev kadınının dikkatsiz, 
pasaklı olduğunu fıleme ilan etmek i
çin evin ötesinde berisinde ağ kuran 
örümcek gibi münasebetsiz hareket • 
lerde bulunmaz .. Mutfaktaki un çu -
valını delip unları yiyen, musluktaki 
sabunu aşınp götüren fare gibi sicilli 
bir hı.rsız değildir. İnce sesi!e ıarkıJar 
söyliyerek ev halkına hoş vakit gC'çir
tir .. 

Hele iktısacli, içtimaı, terbiyevi, bc
dit sahalarda insanlara yaptığı iyi1ik
aer saymakla bitmez. Sivrisirhği im. 
ha için el tulfunbalarile bir takım ec -
zalar sıkarlar ki.. Bu el tulümbalnrı
nı kullananlar mükemmel bir spor 
yapmış, kollarının .adalelerini kuvvı>t
~dirmiş olurlar. Sivr~ineklerin ü -
rememesi için bahçelerdeki lfığlmlar 
kapatılır, havuzlar temiz/letilir. Bu1a
şık çukurlan doldurulur. Bu ~ayPde 
ije .bakımsız bah~lcr, bakımsrzlıktan 

kurtulur. 
K:adın, kocasından büyük bir para

ya mütevakkıf olan birşey istemeye 

hazırlanı.rken, bir sivrisineğin vızla -
ması, kadına istiyeceğini unutturur ve 
kocasını masraftan kurtarır. Huysuz 
erk~k, karısile münakaşaya başlamı~ 

tır. Münakaşa büyümüştür. Erkek i -
çin huysuz dedim ya.. Münakaşayı 
hir tokatla nihaycilendirmeye kalk • 
mıştır. Kansına vurmak için elini kM
dırır.. Fakat tam bu sırada koluna bir 
sivrisinek konar, ısırır. Erkek karısı· 
na vuracağı tokadı sivri sineği öldür -
mek niyetile kendine vurur. Kadın to 
kat yemekten, erkek kansını döven 
kaba erkek olmaktan kurtulurlar. 

Sivrisinek dedikodunun da önünü a
lır, şunun bunun aleyhinde söz söyle. 
meye teşne olarilar, sivrisineklerin se. 
sini duyar duymaz, bir müddet susar 
ve ondan sonra sivrisineklerden bah -
setmeye başlarlar. Bu yüzden NeclA -
nm e!bisesinin, Fabnanın tuvaletinin, 
Mı ı-lihanm neıttkeWii:t)i@run ded~ko ~ 
dusunu yapamazlar. 

Sivrisinek yüzii.n~n yataklar cibin. 
likle örtülür. Bu da çok iyi .. Çünkü 
sabahleyin perdeleri, pe.ncerel;eri açı

lan odadaki yatak, cibinlik içinde sak 
lı olduğundan yazma yorganların ka -
rışıklığını yastıkların kirini konukom
şu görmezler. 

Sivrisintek, uyuyanları ikidebir u -
yandırdığı için de evlere hırsız girmek 
ihtimali azalır. Velhasıll sivrisineğin 
faydası pek çoktur. 

rJ u1net dJuLU.Ui. 

Stil bir akşam elbisesi.. omuzlarında 
geniş askılar, etli kalçadan itibaren 
bol, göğsünde güller ... 

C Bunları biliyor mu idiniz ? =ı 
Kumaş -ister düz, ister çiçekli. her

halde iyi cins ve gösterişli olmalıdır. 
Biçimin kıymetini arttıracak odur. Bu 
elbisenin en ;büyük hususiyeti genç 
gösterdiği gibi birçok silüetleri de gü
zelleştirmesidir. Bu kadar sade bir 
model son derece rahat giyilir. Özen
miş gibi görünmez. Buna mukabil ori
jinal ve itinalıdır. 

3,5 metre boynuzlu geyik:er En eski ekmek 
fsveçte Ljl1Jl'88 

da pek eski çağ -
!arda. Vikinglerden 

~ 1 kalıruı bir ekmek 
bulunmuştur. Bu Yaz, güve mevs·mi., 

elbiselerinizi koruyunuz '11~;iiil~~ · ekmeğin nuhud u· 
)J nundan yapılmıJ 

Hemen her zaman tahribatını yapan 

Orta çağlarda yaşıyan ve şimdi nes
li tük,?nıniş olan bu İrlanda geyiğinin 
boynuzları 3 buçuk metre uzunluğun 
Sa idi. 

olduğu anlş'l -
mıştır. bu muzır hayvancıkları itlaf drnek i

çin umumiyetle kurutulmuş çiçek toz-Felaketler bilançosu 
Bir !llm1n yap • ları iyi gelir ve uzun zaman tesirlerini 

mış olduğu istatis- muhafaza ederler. 
tiğe nazaran bir Fakat bunun mahzuru da yok değil. 
sene içinde d:lnya- Uzun müddet elbiseler arasında kalır-
da 95 feyezan, 83 sa bilhassa rutubetli yerlerde elbise -
siklon, 32 zelzele, lere yapışıp iz bırakır. Buna mani ol-

Ses veren IP.nft 23 müt!ı.4 yangın, mak için ince bir kağıd içine sarıp cl-
... ~--~~5"";-..~;;;;~;::;:::;:!'!!!!!!1!!!!!!!95:;;;;; 11 çekirge felake - ~~ biselere öyle koymalıdır. 

1 
ti. 10 kuraklık, 7 kıtlık, 3 volkan indifaa- Güve için karur da iyi gelir. Fakat 
tı, 3 deniz duıbarması. bir çiğ sukutu vu- pahalıdır. Bir takım mayiler de güve
kubulmaktadır. }ere müessirdir. Bunları evinizde ~-:en
Cuma günleri et yemiyen köpek diniz ynpabmrsiniz. so derece aıcoo1 

Kanadalı bir (t h~ine müsavi mikdarda kafur He poi -
kadına aid olan -..1ıi1 vre D'cspange koyunuz. Birkaç gün 
bu köpek Cuma f &'; ı) durs~~' sonra süzünüz, pulvarizatörle 

Sina dağında bulunan bu tepeye günleri öldürse - , · f.;2:ı " serpınız. 
Cebeli Nakus ererler. Rüzgar estiği za- niz ~·t yemez. ~'f , . .~'f> Bütün bu tedbirlere Haveten giive -
man kumların çıtırtısı, ince çan seslıe- Baytarlar bu h8. i . ~I" den korunmak için elbiselerinizi y~ni 
rini andıran sesler çıkanr, ve dağ e • diseyi tetkik ile :fı çıkmış gazetelere sarınız, vakit vakit 
'telclerinde ibtizıa:ılar yaratır. meşguldürler. " ~ f,, .. ~ eski gazeteleri yenilerile değiştiriniz. 
•••••··••·•·····•••••·••···•····•··••······•·····••••••••••••·•••••·•·•·•·••·•·•·•••·••·••••••• .. ···················:::::::.-·· Güve matbaa mürekkebinin kokusun • 

dan çok yılnr. 
Essence de terebenthine de güveleri 

öldürür. Bu mayiin içine kurutma ka
ğıdlarını batırıp elbiselerinizin arasına 
kürklerinize koyunuz. Kokusu geçin -
ce yeniden ayni tedbiri yapınız. 
------·········-

Ağustos 4 

Üç kağıd liranın yutulması bahsinde şahidlerle dok
torların mütaleası arasında mübayenet görüldü 

Bir müddet evvel arabacılar kahya
sı Hüseyinden rüşvet olarak aldığı 3 
tek kilğıd 1i.rayı yapılan cürmümeş -
hud sı.rasmda yuttuğu iddiasile mev -
kufen muhakemesi görülen polis Fu. 
adın duruşmasına dün asliye 2 nci ce
za mahkemesinde bakılmıştı.r. 

Bundan evvelki celsede cürmümeş
hudu yapan memurlar dinlenmişller 
ve suçlunun parayı yuttuğunu söyle -
mişlerdi. 

Halbuki; vak'ayı mütealdb suçluya 
yapılan mide 1><1şailtma vesair fenni 
anıe1dye1er sırasında rüşvet parasının 

zuhfır etmediği hakkındaki raporlarla 
bu ifadeler arasında tezad görülmüş
tür. Bu se'beble dün'kü duruşmada 
Cerrahpaşa hastanesi başhekimi Esad 
Duru şahid olarak dinMınmiş v-e hadi
se hakkında fennt mütaleası sorulmuş 
tur. Doktor: 

c- CürmUmeşhud yapıldıktan iki 
saat sonra maznunun hastaneye geti -
rildiğini, 18.znn gelen fenni tedabirin 
diğer doktorlar tarafından yapıı1mllŞ 
olduğunu ve neticede paraların zuhfır 
etmemiş bulunduğunu, iki saat zarfın 
da hamnedi'1n~ ihtimMi fenni.sinin 
buluna.ınıyacağını> beyan etmiştir. 
Şahid olarak dinlenen ayni hastane 

doktorlarından bir zat da, başhekimin 
söylediği tarzda ifadede bulunmuştur. 
Müteakıben Emniyet Müdürlilğü dok
torlarından Sadi Alan dinlenmiş, o da 
vak'ayı müteakıb kornlser Seyfinin 
yaralı .bulunan parmağını muayene ve 
tedavi ettiğini ve rü~t hadisesini bu 
suretle duymuş olduğunu söylemiş -
tir. 

Bu sırada suçlu avukatı cebinden 3 
tek kağıd Ura çıkararak mahke~ye 

vermiş ve doktordan, bu üç tek lira -
nın büküldüğü takdirde bir insan ta -
rafından yutulup yutulamıyacağı hu
susundaki fenni rnütalea ve kanaatinin 
sorulmasını dilemiştir. Kabul edilen bu 
istek üzerine keyfiyet Sadi Alandan 
sorulmuş, o da: 

« Bu cesamette bir şeyin vasıtasız 
yutulmasına fenni imk~n tasavvur et
mivorum> cevabını vermiştir. 

Neticede: şahidlerle fen . adamlannm 
mütalealannın telifi bakımından, id -
dia makamının isteğile; üç tek kAğıd li-
ranın hasıl edeceği cesamete göre yu
tulup yutulamıyacağı ve beş kişi ta -
rafından kolları ve ağzı tutulan bir a
damın ağzından paranın alınıp alına

mıyacağı keyfiyetleri Tıbbı Adli mec
lisinden sorulmak üzere muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Saf ye tahkikall dosyası sorgu 
hAkimligine veri:di 

Satiye binasına aid tahkikat evrakı
nın, mütalea ve iddianame hazırlan -
mak üzere Müddeiumumfüğe tevdi e
dilmiş olduğunu yazmıştık. 

Müddeiumumilik 70 küsur sayfa tu 
tan iddianamesini tahkikat dosyasile 

··-· .. ························ 

4 ~cü sorgu hakimliğine göndermiş • 
tir. Istintak hakimi, iddianameleri a -
Iakadar suçlulara tebliğ ettirecek ve 
verdikleri cevabdan sonra kararname 
sini hazırlıyacaktır. 

Bir sarhoş 30 lira para 
cezasma mahkllm edildi 

Evvelki gece saat 24 te Haliçfene .. 
rinde Şeyhresmi mahallesinde Çeşme 
sokağında oturan kızkardeş1cri Afet 
ve Zarifenin kapılarını tekmeliyen ve 
bu arada mahalle bekçisi Bekiri tah .. 
kir eden Halil{n muhakemesine diliı 
asliye 4 üncü ceza mahkemesinde b~ 
kılmıştır. Neticede suçlu Halil, sarhoı 
luktan t ve hakaretten de 29 lira pa• 
ra cezasına mahkfun edilmiştir. 

Teftiş heyeti reisi adliyede 
tetkikat yaptı 

Adliye teftiş heyeti reisi Sezai BJ1 .. 
ge dün, 'berabeni.tnde li\.fü.ddtliumumS 
başınuavini olduğu halde Adliye ka • 
lem ve mahkeme salonlarını gezmiş ~ 
bazı tetkikat yapmıştır. 

Sivas Veteriner 
MüdürlüGü 

Sivas (Husu -
si) - Sivasta se· 
kiz yıldan beri Vl. \ 

terincr müdürlü • 
ğünde büyük bir 
faaliyetle çalışan 
Akif ~lli dör .. 
düncü umum m 
f ettişlik veteriner· 
müşavirliğine ta
yin edilmiştir. Si 
vasta kaldığı: 

müddet içerisin • 
de Suşehri, Zara, 
Şarkışla, Gürün, 
Yıldızeli, Kan - Akif Telli 
galın, Mohorkulak, çamurlu da birer a 
şım durağı, Sivas Kayakyazısında bir 
sergi evi, istasyon civarındaki Kütük
lük mevk-iinde koşu sahası yapılması
na çalışmış, ve mıntaka hayvan cins • 
)erinin ıslahına çok büyük bir ehem • 
miyet vermiş, mücadele işleri üzerin • 
de de büyük ve yerinde tedbirler al • 
mıştır. 

Açık bulunan şehrimiz veteriner 
müdürlüğüne de Erzincandan Abdur. . 
rahman Eroğlu tayin edilmiş, buraya 
gelerek vazifesine başlamıştır. 

Çukurova hayvan sergisi 
açılıyor 

Adana, (Hususi) - Çukurova hayvan 
seııgisinin ıbu yıl Teşrinicvvclin birinci 
Pazar günü açılmasına hayvanatı ıslah 

encümeni tarafından karar verilmiştir. 
Bu karar Ziraat Vekaletine bildirilmiş 

ve şimdiden hazırlıklara başlanmıştır: 

Hayvan sergisinin bu yıl alaka verici biJ 
şekil almasına çalışılacaktır. 

······-...... ·······---·-Okuyucularıma 

Cevablarım 
A. F. Aysele: 

retle hareket ettiğini bilmiyorum. 
Eğer o seni ailenden isterse ailene 
evvelki hali olduğu gibi anlatıp on 
ların fikrini almalı ve ona göre ha
reket etmelisin! 

ı-_-:s:_a~c~-a_-_k~s~-ı_z~ı-n_-_-_-m_-:a_-_s~k~-a_-r_-a_-_ı-ı_k~la_r_ı : __________ l_h_t_ar_a_;_ce_v:....a~b--' 

il 

* ... 

Henüz me!kte~'ni bitirmemiş bir 
genç'• söz.lil olmanın fena neticesi
ni gördün mil? İzdivaç işlerinde u
run zaman nişanlı, sözlü kalıp bek· 
lemek hiç iyi değildir. Bunu söyle -
dikten sonra asıl meseleye gele • 
tim.. Gerçi mektebi bitirmiş, calı -
şan, kazanan bir insanla evlenmek 
beklem ~kten iyidir. Çünkü o da se· 
nin vaziyetine düşebilir. Yalnız şu 

noktayı anlamak icab eder. Verilmiş 
söz aileler arasında görüşülmüş ve 

l\f. H. ye: 
Krnım, çok kapalı yazmışsın .. 

L.UT~EN KAPIYJ . 1 LUTFE'N KAPIVI 
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verilmiş bir karar mahiyıetinde mi .. 
dir, yoksa ikiniz mi buna karar ver 
Wniz? .. Eğer ikiniz bir karar verdi-
nizse, ailelerini;qin bundan haberi 
yoksa, ben bu sözü pek fazla ehem. 
miy.et atf edeoek değfilim.. Fakat 
sonradan seni istiyenin de ne su '!' 

K•endinden hig bahsetmiyQrsun .. 
Birşey bilmeden ben sana ne diye -
bilirim ki.. Daha açık yaz, fikrimi 
söyliyeyim. 

* Makine ile yazdığı mektuba imza 
atmayı unutan okuyucuma: 
Kızım, bir kadın bir erkeğin ı:la -

şinden koşmaz, koşmamalıdır. Her 
ne olursa olsun kendini ona zayıf 

vaziyette gas~nne.. 1rodene sahlb 
ol .. Düşünct~lerin fena .. İnsanlar ya. 
şamak pçin dünyaya g~mişlerdir. 

Yaşamana bak, sen de sevilir, sen 
de mes'ud olursun! 

TEYZE 

. KAPA'/INl2 



SON POSTA Sayfa 1 

C ASKERLôK BAG=llÖSL~RÖ :::J 
• :lngiliz ordu.su 

Bu barış müeggidesi bugün ne hal
dedir, garın ne fJazigete gelecektir? 

Yazan : Emekli General il. Emir Erkilet 

c Seyahat Dlektubları 

isviçredeki Vagner 
mOzesini gezdim 
Yazan: Ercumend Ekrem Talu 

Beme 31 Tem.muz 939 
fsviçrenin en güzel göllerinden biri o

lan Lüsern gölü üzerinde on dokuzuncu 
asır musikisinin mukaddes bir mabedini 
gezdim. 

Büyük dahi Rişar Vagner 1866 dan 
1872 ye kadar burada oturmuş, en güzel 
eserlerinden ibazılannı bu ilAht .dekor 
içerisinde vücude getirmiş. 

G<>lün dul'gun sulan üzerinde bir mar
ti gibi süzülen yandan çarklı beyaz vapur 

Seeburg'tan kalktıktan birkaç dakika 
sonra bizi Tribşen'e bıraktı. 

Musiki fileminin en yüce şahikası V~
nere meftun olanlar Tribşen adı telAfiuz 
edildiği zamnn sonsuz bir hu§U duyarlar. 

Malumdur ki koca dahi muztarib varlı
ğını sükuna kavuşturacak bir yer ara-

m.ağa koyulduğu sıralarda bu cennet o- Vagner 

) 

j 

nun karşısına çıkmıştı. Bir daha ayni- yaca meşhur bir üstad olan müztsyenıe
maınak azmile buraya yerl~ti. Ve filha- rin ellerinde. en yenisi üç yüz senelik ve 
kika, kendi ibilahare ayrıldı ise de ruhu en değersizi birkaç yüz bin franlık, res-
ve hatırası hfila bu yerlerde yaşıyor. mi ve hus i kolleksi 1 d us yon ar arasın an 
Tribşen parkın~ uğuldayan ~ğ~çların bilhassa çıkarılmış Stradivaryus, Amati, 

lngit!terede mecburi askerlik usulünün ııaz'ından sonra görülen manzaralar: Harbiye nazırı yeni efrad ile görüşürken ve sesinde Vagnerın özel nağmelerını sez - Guarnerius markalı kemanlar olduğu 
sildh altına alınan ge~lerin ilk yemekleri mek" mümkündür. halde Sigfr:id operası çalınmış. 

~ vrupada iki devlet zümresi var- ı İngiliz kara ordusunun mühim bir va-j ve 1941 de 400.000 olac~ktır. ~akat her . ?stadı~ ~ukadderatı kat'ı mahiyet ve Bu konser öyle muvaffakiyet kazan-
~ dır: Biri hallerinden memnun zifesi de dünyanın her bir tarafına ya- sene 2~0.000 den. fazla erın, talım ve ter- ıstıknmetını burada bu~m~. Vagner mış ve öyle hayranlık uyandırmış ki. Lü-

olanı d'ğ . 1 nl d B' . c· yılm1f olan imparatorluk topraklarının biye içın, nizamiye ordusuna çağmlması hayatının üzerinde müessir olan kadınla se . h , tl d b" 
ar ve ı c...ı o mıya ar ır. ırın ı- .. 'd 1 B d b. defada d La b kı la d rnın meş ur csan a ar sarayın a> ır 

leri d v. iltlik b .1 h b. . t ler doğrudan doğruya müdafaasıdır. Fakat unu o una.maz. unun a ır birlikte en mes'u an rını u yı r a 
ı,. .egı~ . vere ı en ar ı ı.s =~ez • t-~liz donanması bu vazife uğurunda ancak yarısı 6 ay için talim himıetine d E ·ı ilh lannı aene bu ufa- seri konser daha verilmesi muvafık gö-
~ıncılerı ıse hnrl>den kazanmagı uma- .uıo• fa 1 ya§a ı. n ası am ı> rülın ·· b " beti h lk K rt 
bilirler. Onun için kuvvet birincilerin e- kullanıla<:ak olan kara kuvvetlerinin as- ıeelbolunacaktır. Çü.nldl daha z asını cık yarım adanın asudeliği içinde duydu. uş ve u munase e a o o 
linde sulhe hizmet ederse ikincilerin e- gaıi hadlerde olmasını temin etmiştir. çağırmak için ne ntıamiye ordusunun Si.gfrid ve cİiahların gurubu> o ilham- gibi, viyolonselist Föyerman gibi, mu
linde hal"b çıkarabilir. Bu itibarla ve İn- Ancak bazı nokWarda vaziyet hayli de- cem'an altı fırkalık kadroları ve ne de !arın mevlCı.dudur. ganniye Dusolina Ciyanini gibi, Buş ku
giltere birinci zümreye dahil bulunmak ğişıniştir. Mesel! dngiliz donanması Sil- kışlaları müsaid de~l~r. .. Köşkün önünde uzanan sedden, nazar- vatüörü gibi eşsiz san'at güneşlerinin 
hasebile İngiliz ordusuna bir barış mü- veyşi yalnız başına müdafaa edemez ol- Bunda~ ~aşka büyuk ord1~lar ~cu:.e, lar, mavi suların üzerinden Rigi dağına şaşaasile adeta mestolmak imkanını elde 
eYyidesi gözile balanak doğru olur. muştur. Çünkü Libya Mısırı karadan getirmek ı~n.yalnı.z efrad ta mı nb' er.:- bakıyor. Güneşin ıbu dağın arkasında etmiş. 

l3u barış müeyyidesi acaba bugün ne tehdid edebilecek bir hale gelmiştir. Ha- ye etmek kafi gelmez; lhımholanrb ır 1su- kayboluşu kadar heyecan verici bir man- Ben Tribşeni ziyaret ettikten sonra 
haıd d t b · ıı. ll d" · d B"" rü ve türlü. türlü silAhlarln a ma ze- . v dah · d d" ş· a· e ir? Ancak bunu incelemeden n- eşıstanın ya·uancı e ere uşmesı e :.ı- zara tasavvur edilemez. Burada seyretti- agneri a zıya e sev ım. ım ıye 

gi}iz ordusunun bir Avrupa harbinde yük Britanyayı Mısır ve Süveyşte mu- mesini imal etmek ve kadrolar yetiştir- ğim gurub bana Ankaranın ruhunu c~- kadar musiki kü1türümün zafı bu ilahi 

l~Uhtemcl olan vazifelerini tetkik etme- taddan :fazla kuvvetli olmağa sevketmiş- rnek icab eder ki, bunlar hep uzun zn- turan gun.tblarmı hatırlattı. üstadın san'atındaki ulvi manayı, itiraf 
1Yiz: tir. İşte İngiliz dış politikasının nihayet manlara tcvak'kuf eden şeylerdir. Bunun 

;ı.. ı kA- d ederim ki, kavrayamamıştı. Eserlerinde l3unhnn başında şüphe yok ki anava- Mısırı takviyeye ve Türkiye ile de itti- için İngiliz nizamiye ordusunun bugün Vagner uu mai i:WC c zamanının en 
tarı d büyu-k ..... ı.si,_,etlerini misafir etmiş: Bav- romantizm 'bulamıyordum. Tribşen ziya-ı ın korunması vazüesi gelir. Fakat bu faka doğru gitmesinin sebebi bu ur. 100.000 den fazla er alacağı ümid olu- 'F'' re+i bana 

0 
romantizmi buldurdu. 

ş bütün ağırlığilc İngiJiz donanmasının İngiliz kara ordusunun bizzat anava- namaz. Bunlar, kanun mucibince 6 ay ta- yera kralı ikinci Lui. bestekar Lfszt, 
ı:_t, 01 Sular kararırken bu yerden müstesna ~ \indedir. İngıliz donanması denizlere tanın denizden ve havadan müdafaasına liın ve terbiye edildikten sonra, snlıveri- Fransa akademi azasından Emil iviye, 
b~k bir manevi haz ile ayrıldım. Nazarlanm " im oldukça yabancı hiçbir ehemmi- tahsis edilınif olan kısımlarından maa- lir ve yerlerine yeniden 100,000 er alınır- muharrir madam Jüdit Gotiye, güzelli-
~eUi kuvvet İngiltere sahillerine çıka- dası memleket dışında iş görecek seferi sa bu suretle senede 200,000 er talim ve ğile meşhur Kontes Dagu hep burada. gölün üstünde Lohengrinin nazlı ve 
l:tıaz ve İngiliz donanması yenilip ortadan orduyu te§kil eder. 1934 de noksan 4 fır- terbiye etmek imkfinı vardır. Ancak bu musiki ilanının konuğu olmuşlar. muhteşem kuğulannı arıyordu. Karşı 
l'~k olmadıkça hiçbir yabancı devlet Bü- kadan ibaret olan İngiliz seferi ordusu 100,000 rakamının 150.000 e çıkarılması M:alarındaki f;oM>8tlerin, kulaklar sahili bürüyen sisler arasında aşık Tris· 
rık Britanya adasıpı istilA edemez. Fa- yakında şu kuvvetlerden teşekkül ede- ümid olunmaktadır. Bu tahakkuk ettiği hfıla akislerini duyar gibi oluyor. Parkın tanın hayalini seçmeğe çalışıyordum. 
it at ne de olsa sahillerin m~htemel bas- bilecek bir hale gelecektir: zaman senede 300,000 kişi yetiştirilec.ek kuytu ~elarinde, gecenin karanlığı Etrafımı saran kuytu ağaçların gür yap-

llllara karşı muhafazası lazımdır. Bu- 13 pi d fırıbm (4 n 1 . 9 demektir. Fakat ibu Temmuz ayında ılk bastığı zaman mutlaka hayaletler dola- rakları bu neiıs akşamın nefeslerfle ür-
ndUn için de sahil muhafız kıta'ları var- t rrlt yal et":- )· Bunln zamıyatve b~l "alı'm ve ~-ııbiye partisi olarak 'l'alnız d'k V · ··ıh · h 1i ır l3 1 . d'k' h ld h • b" k e orya u.ıııen . arın o omo ı ·~ ı.ç ı .... ;..+ı.. J şıyordur. per ı çe agnerın mu e eyyıç aya o-
l • un ar şım ı ı a e ususı ır or dl eşh 1 50 000 ~ alınalbi .... "i'........ ralarda dolaşıyor sanıyordum. 
~lalindc gruplanmış 14 sahil muhafaza a- ~evcubütüar.~ ü '-aı:,nd yansınak :_dve mdıra zeme- , Vagnerin manev! varlığının bu yeri 
tilt to al ·1 b' t k f ~ k t' nın nun .ı.uu ırac A41 ctr ; Elhasıl bugün _anav~tandaki e nizami- terketmiş, ıbu gölün kcnanndan uzaklaş-
ı~. pçu ayı e ır a un ennı ı a- .. . . k ilk - d f h ı kl 
«Q'dan nıürekkebdirler. 3 motorlii territoryal fırka; ye fıı'kası g~e mu_ a aa. azır 1 arı mı.ş olduğuna ihttmal veremiyorum. 

lngiliz donanması İngltlereye hava- 3 zımlı fıl'lm (2 si muvazzaf, biri ter- ve ıgerek talim ve terıbıye edilecek efra- Bundan birkaç sene evvel, Tribşeni, :an vakj olaıbilccek taarruzları men ve ritoryal); dın sayılarını fazlalaştırmak bakımın- Komedi Fransez artistlerinden, san' at A-
ı:fe ~uktedir olamaz. Bunun için !ngil- 19 fırka ve 2 .süvari livası ile muhtelif dan arttırılmağa m~.taçtır. Bu maksadla şıkı 
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bir kadın klralıyacak olmuş. Fakat 
renın ıhava müdafaası da onun kara umumi ihtiyat ve teknik kıt'alar. belki bazı alaylar dorder tabura çıkan- birkaç gün orada ikamet ettikten sonra. 

Ord vazı"_ lacaktır. Fakat bunun ıçın kadro, kışla, . .. . 
f Usuna düşen ehenuniyetli bir İşte bugün lngilterenin memleket dışı- . lar L lmak gı"b' b' t•• 1 .. kX:işkun ve bahçenin her köşesmde Vag-
edir. talım meydan ı vU ı ın uru . . .· . 
li na topluca ve muayyen bir harb maksa- .. k"ll a:rdır nerın varlığını o kadar sezmış kı, o bü-

ll. ava taarruzları denince bugün yal- dile gönderebileceği kuvvet, teşkilat iti- muş u er v • yük ruhu rahatsız etmemek için başka 
"l.a.t/. havadan bombardıman değil, ayni barile, şimdilik bunlardan ibarettir ve Territoryal fırikalar sayısının (hava yere taşınmış. 

Bu tesiri mümkün olduğu kadar mu
h.:ıfaza et~k isterdim. Bu benim ruhu-

mun ne zamand'ır duyduğu bir ihtiyaç 
idi. Lakin, şehre ayak basar basmaz ci-

vardaki blr kahvenin tarasasında caz, bir 
modern dans havasının bayağı nağmele-

rini haykırmağa başladı. 

Vagnerden, birdenbire ne kadnr uzak

laştım! 

Hakiki hayatın seyri beni tekrar kav
ramış süniklilyordu~ Oyuncağı zorla e-

linden alınmış lblr çocuk gibi. o anda ele. 
min derinliklerine daldım.. 

Ercümend Ekrem Talu 

ll·rnanda havadan inzal de anlaşılmalıdır. bunlar İngiliz nüfusu, para ve dış siya- müdafaa :fırkaları hariç) 26 ya çıkanı- Bu.gün Tribşen, Lüsern §ehrinin ma
lt ır ıneınleketin sahillerine denizden as- setine göre taıbiatile pek azdır. ması ve bunların hemen hepsinin me.m- lıdır ve bir müze haline konmuştur. Ben
" er çıkarmak için nasıl ki vapurlara kuv- İngilterenin adedi ıask.eri kuvvetin& leket dışında bir seferde kullanılmaları ce bu bile hürmetsizlik. İnziva ve sO.Jdl
l et.ler yükletilip hava ve deniz kuvvet- ~lince, 1939 yılının sonunda, bunun şöy- musammemdir. Bütün bunlar gösterir nun azametini terennüm eden yüce 
~rı himayesinde sevkolunursa düşman le olacağı talunin olunmaktadır [1] ki, ki İngiltcrenin büyük bir kara ordusu san'atkarın !hatırasını mütecessis insan-
t• eınleketine ve düşman cepheleri gerile- bu rkaamlar ya tamam talim görmü§ ve- ~kili yolundaki m~ ve azmi pek bil- ların ayak sesleri ve konupnalan renci- ............................ -no .......................... _ • 

.::e havadan kıt'alar indirmek için de yahud. tallın g6rmekta olan efradı gös- yüktür. Şimdiye kadar bir seferde böyle de eder. Bolu • Zonguldak 
ı nlar büyük nakil uçaklarına bindir!- ıterlr: blr Qrdunun muhtnn olduğu esliha ve 
etek k ~ Qd.a]arı ÇE?'-TeleyeD cameıkAnlı d.olab- mıntakası ı>ı eza hava harb kuvvetleri himaye- Niza.mı'ye ordUIU 200.000 er rna1 .. ,. ... eyı· yı~"i:. frin de harikulade "'llde ·· ~.. 5..... T- ların içinde thep ona. Va.gnere aid hatıra- p 
(ln gonderilebilirler. Havadan inme Nizamiye ordusunun ihtiyatı 14-0,000 • muvaffakiyeUer el<H edll.mift1r. Fakat arti Müfettişi 
11 Zal) hem paraşütle (öncüler için) olur HUiUat ihtiyat 150,000 • ne olursa ol.sun fnfPlls nüfusunun bir se- lar var. Sigfıridin, Oatadın elile yazılmıt 
lee .hem de paraşütçüJerin temin edecek- Terrltoryal ordu 450•000 • ferde çıkarmağa tcabillyetli olduğu yüz nota müsveddesi, daha bunun gibi birçok 
eli~ sahalara bizzat nakil uçaklarının in- küsur tümeni gıareoelfınia iiln henüz notalar •• şahsına möteallik eşya, elblae, 
o} l'il..ıneıcrile (büyük kısımlar için) vaki Cem'an 940,000 • pek uzacıktır. kita1>lar, fotogra.fller, tablolar ve hey-

Ur. 
1 H. •. Erkilet keller •• sonra, onun yanından ayırnuya-

~ Şte memleketi umumiyetle hava ta- 1940 senesi aonunda. İngi.Iterede aske- -----·· rak, her yere t.qıdığı Erard maTkalı pl-
l'e~zlarına karşı korumak için, İngilte- rl talim ve terbiye gören efradın yekOnu Sh · yanosu. 
eu e rnevcud ve kara <terrıtorya1> ordu- l.250.ooo ve 1941 sonunda da ı.soo.ooo o- Bernard ow ve gazetecı 
l.. l'ldan madud 2 hava fırkası şimdi 5 fır- la bilecektir. t-.~ı · ed"" Bemard. Slıow d~·- yı- Bu piyanonun RrantUJ fildişi tuflan-
~:'>' <liJ~ız ı.uı """"'" nı .. · d · ~ı 
flilt.J.~ çıkarılmış ve bunların bütün ek- tngilterede fimdiye ta.dar mecburl as- hnı Jwıt.1ıulaırlken etrafın alftkasınclıın n uz.erı~ :· ınaana. 0 O. nağmeler du-
btıı ıkleri hemen themen tamamlanmış kerlik hizmeti olmadıtı için her yaştan h.aŞianmaz. Bunun için de kendisine te- ruyor gibı bır his geliyor. 
tır~lUnaktadır. Bunlardan başka daha 2 ne m.lktar etrad bulunduAu ve bunların lefon11a mQ!raca-at eden gu.eteci ile ara- Bütün lbu servetile Trfbten, paha bi
llle nın ~kiline l>~lanmıştır. Ancak ne kadarının askeıi hizmete elverifli ol- sında şöy.le b~ mü:klleme cereyan etmi§- çileınez bir san'at mabedi olmUJtur. Bu 
ttıa~lek~tin müdafaası için yalnız donan- duku bilinememekte idi. Bunun için müıt- tir: ebedi mabed'in, içinde yqayan hatıralar
f.ıı-k sahtı ağır topçusu ve hava müdafaa tacelen yapılan. kayıd defterlerine göre tngilsiz edibi - Eğer d<>tum yılıma da- la canlandırılmasım dQŞhıen ve böylece 
de, aI~rı ikfıfi gelınez bir miktarda piya· 18 den 25 Y8§l.arına kadar olanlar ir bir "1Y fD'acU oıkınarı.J.a telefonu ka- Vagnerin ruhunu p.detmek istiyen Lll-
l"'~ Vari, zıı'.hlı ve motörlü kıt'alar da 2.750.000 tahmin olunmaktadır. Bunlar- :patınm. sem şehri bu yu iptiduuıda buraya . 
l:tle dlr. Fakat 1nıgiıtz donanmasının dan 1.052.000 1 bekArdır. 20:21 yqların- Gaızetecl _ ~ım }'llınızı nuıl tes'ıd dünya musikişinaalarınm en ileri eelen- C. H. P. sı Bolu - Zonguldak mıntakas 
loı>\'cudiyeti sayesinde bizzat anavatan d&1ti, askeıi himıete- elwri!li efradın edeceksiniz? !erini davet ederek parkta bir kon961" müfettişi olan Kars meb'usu ŞereU:ttin 
tllü raklarının denizden müdafaası ancak miktarı 1939 ve 1940 aenelerında 300.000 Edl> _ Albılı• 1811larlachld. (Telefonu verdirınif. bu nuntabdald ~lerlni bitirmek üze-

ıfec:~:r-id. l:>askın ihtimallerine inhisar e- ' tr;a.-). O gun- oradaki orkeftraJI Toskaninl redir. Resim Kars meıb'usunu mü!ettif-
l:ı ,. 1

. i?ıı ilcara ordusunun bu hususta· [1] La FrNQ llillta&rede A. Niuaeıl'bl -r-- m.. k d ,~.... ktedir 
.. aıifeleri mahdud ve hafiftir. ,._...,m 8el"Gll'd Sbıow a J'aflDI. ht•m111r. bizut idare edlronmll- v. bir biri dün· ~ m• anun a ..--me • 
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Erkekler d·yorlar ki Kadınlar 

diyorlar ki 

1 C:~D~BÜVAT:::::J 
Kıymet i ir eser: Türkiyede 

Matbuat Rejimleri 
"Kadınlardan yapılan şlkagetl~rl altı eıaslı 

ve milhlm sebeb doğuruyor,, 
YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

" Erkek için ayrı, /cadın Dahiliye Vekfileti Matbuat Müdürlü-ı jimi esnasında matbuat namı altında bü .. 
için agrı ah/ak kaideıi Aü umum müşavirlerinden Bay Server tün olan bitenleri, bütün yapılan işleri, 

e Cemal G. O. (lzmir-Karııyaka) !Bu sıtkutu hayaie ~radılttan sonra, mü - R. !skit, muhakkak :ki ismi üstünde sık muhtelif kanun 18yihalarmı, esbabı mu• 
cAnk.etin1z1 d1klcı.tJ.e takib ed1yorum. Genç 1lereddfıd. 'fe erndişeUy1m. Evlenmekten tor- olamaz. Genç kızlar, er- sık durulacak kıymetli fikir adamları- cibelerini, kanunlunn asıllarını, Meclis 

et.ke'kleıin niçin evlenmiyor.sunuız? suallne kuyorum. BoŞ"a.nmamn güçlüğünü yakından mızdandır. Bilhassa vesikaları, düşünce- münakaşalarını, ne bileyim. daha böyle 
....,.~..,.erı' en mlln--n. l>D«Ya.b,· tadınl--<an gördüm. Ma.nza!lo.11, bir defa druha, taılhJ.m '-•klerden go .. rdu .. kl•rini l b .~.,.,..... ~u .,..,. ı.wu • IC"' "' leri ve çalışma tarzı itibarile işin ko ayı- ir anda hatırlanan, hatırlanmıyan bü .. 
b>JikWo.ruZ, olaookt.ır. İrımlrde çıkan Yeni b~ yar olmazsa, dJ;ywum. / / 
Amr ~ mUharrlr1e.rinden a.ıbdaşım !kinci lbtr ~ olarak ıunu da söyllye- yapıyor ar na değil .güciine, takat en şereflisine git- ti.in hareketleri vesikalarile ortaya koy• 
Kemaleddin Şükrünün bir h.l:kA.yeslnJ nak - bilirim: mesi, ona, bir hayli mütercim alimleri- mak lazımdı. İşte Server R. İskit bu mu .. 
ıetıın.ekle aaıkcte oovab ıvermiş o~ım: Kı.zl.ar, pndl s&e, tuvalete her mman - e Fatma, Biga: miz karşısında her şeyi milli kıymetler azzam işi yapmıştır. 

NUh Pepgam'ber seflneye lcapanıp, kırk kinden fazla dikşlcil.n.. ka.za:ncı.mın bmıla.ra Erknklerd?ı ank~ dikkatle okudum. içinde kendi zekasile araştırması nokta- 1831 de, yani Fransada ilk gazetenin 
gün sonra Cu~ dağında durunca, karısı, kı- )'letmiyeoeğJ aŞiltA.r. Başkalarında gördüğü- m.ç b1rlnd.e nıe Q.klı selime ne de insafa 1.JY'" smdan büsbütün başka, büsbfüün büyük çıktığı tarihten iki asır sonra bizde de 
zı 1le ~ lnlyor. Birkaç gün sonra genç bir nü tstiyooek ka.naıaıtsız. yorga.nına göre a - ~n bir elimle var. Hepsi bir ha.va tut,tur • bir hususiyet vermektedir. Zaten birkaç ilk gazete olarak «Takvimi Vekayi:t in 
a.dam peyda olarak, Ntihto.n klzını istiyor. yalk uza.tıın:nsını ~ bir kadına dlli}'er- mu.,!o.T. llı:adınıl11.l' mfuırtttir, kadınlar ha'V(L1- . h 
Nuh peki diyor, bir ıkulübe yaparak. gelip sem... dlr, kadınlar vefsSızdır; deyip gidlyoıııa:r. Hachette yahud Larousse kütüphanesı intişarını erkes bilir.. Demek ki birkaO 
mını alına8Inı söylüyor. İyisi mi, bekA.r ika.lma.ğı kendime daha uy- Xl.mse ~lil1lı!lıerdeki u:ygwınuzlukların ruı.- cildleri arasından hazır ilim istinsah e- yıl fazlasile yalnız bir asırdanberi bu 

Ad'am gidiyor, ftJlr iklnsl ge'l.lp, kızına talip gun buluyor ve ev1enmJ,yorum.. k11d sıe'beb ve mcnşeler1n.J aramı.ya çabala - denlerle. bütün vesikalarını seneleırce müessese, yani gazetecilik bizim yurdu .. 
oluyor, NUh Pcygn.nd>er ihtiyardır, .söz ver- mıyor. uzun bir sabırla milli kütüphaneleri do- muzda da belirmiştir •• iy! amma, ne §e.-

c11.ğlni unut.ımu.ştur. Ona da peki cevabını '~ Sebab bumda. değlldlr. Sdbel> bQSbütUn laşaraktan temin edebilenleri bu sahada kilde? •• Hep dümdüz hatlarla mı, yoksa 
ıverfyor. Bunu btr ıüQUncü ve dördüncü taklb b~ka bir ~- ·· h ··mlh · et k d 'h lif edf.yor. Fakat Nuh Peygamberin de adtlJ 

0 
da ne erkek • .M .l.-adm hiç b4r klmsen1n ayni mukayeseye t&:bi tutmak hiç şup e- cu urıy e a ar mu te · rejimlerin 

..................... Şl:mdl k? cenabı .. ~ ... _,. siz ki mümkün olamaz. Fakat bu muka- doğru veya yanlış muhtelü müdahalele-
ba.şına ti...,. • ....,_. ne yapaca - • Nuri Gür:a (lzmir K - k eıvlenlrken tamı manas:lle mı yap""'ını '"""...,. 
hakkı:ı. ~r. buna bir çare bulmasını arııya a etım'1 blr ~ette bulunmasıdır. yese imkansızlığı bizim ikinci zümreden ri ve bazan da darbeleri ile mi? Muhak .. 
myaz ~r. Bira.z sonra cebrall Nuhun cadde.i 33 numara) Kimse: «Ben mien1yorum. Bunda.n gauem yerli müdekkik ve bilginlere karşı hay- kak olan şu ki, ancak cümhuriyetten son .. 
ka.rşlsmn gelerek: Kızını bir yılan, bir kö- cNiçin avıenilıni(vtlr, neden gcçmllınl;yw, nedir? İzcftvaıç ha:yatında ne axıyorum? Ne ranlığıınızı da açıkça söylememize mani r.a bütün hümyet ve istiklaline kavuşan 
pek ve bir de tarru:skuşu ne beraber karanlık boşanma nekien çoıttur.ı> Her biri ayn ayn bulursam merud olu1"1JII1? Ne bulamaz.sam t~l edemez. işte bunun içindir ki, Ser- Türk gazeteciliği, evvelce de gösterdiği 
bU mağn.rayn lı:a.pıyacaksınl ~r. birer m~ 'b61ld1 eden bu euallere -her mü1re<;s!r ve 'bedbnlhat olurınn?ı> diye dü -

INulı emrı yerine g~yor. kırk gtln ııonrn ha.kikeıtJn acı oluşu ıuıt- veı1lecek oovı:ı.bları oünmüyor. ver R. İskiti, özliyerek beklediğimiz bil- büyük hamasQt hareketlerinde (Şinasi .. 
bir ere ne görsün? önünde blıt>lrinden güzel a.cıd.ır. Bugünkü kadından yapılan şikA.yet _ BlrJsi b1r kızın ıbaıbamnm scrv.e.t1n1, dl~eı1 y.ük fikir adamlarımızdan birisi diye se- nin, Namık Kemalin makaleleri, müca .. 
dört ta.ne tız va.r. Damadl&" gel.ip birer bl- !erin &ibcıb ve ammertni ben şöyle .sıralı _ bir delfknınlının maaşının dolgunluğunu be- lfun'lıyorum. Onun herkesçe müsellem deleleri gibi) ikide lbir haillerle karşılaş
rer nl.,a.nlıltı.rını al:ryıorlar. Arada.n bir iki yorum. KBJbaJhaıt,1: ~r. b1rl.!il 'bir kadının mavi gözlerine, olan sonsuz tevazuu bile bizim bu hay- masa idi belki de vaktile oynadığı mü· 
sene geçiyor. Dama.dlar k.a.yinpeıderlerlnl .r.1.- 1 _ Çocuk ç::ılda lca.fo.nın 1.şlenmeml.ş, te- bir d1ğerl bir genç adamın geniş omuzuna ranlığımızı önleyemez. Çünkü şimdiye hiın rolü devamlı surette bir asrın içine 
r.ı.rete geUyoıılar. İlk dama.da Nu~. mes ud lftket ve Jt.ötfilüt:ıert ·görüp kaıvrıyamıyacağı, ıı!bauı yakıyor. Hiç düşünmeden uyuşur mu- kadar hirihir muharririn kendini vakfe- daha fazla sığdırırdı. Fakat milletin dili 
olup obnad~mı soruyor. O da. gaıyrl mem - !hislerin M.klm olduğu günlerde aile müra- yuz; anlaşı.r m.ryı.z; ibu ıblzc ra!h:ıt bir ha..ya.t 's'"' 
nun bil' Qdhre ile: knbe, ebeıveyl.n lroı11tuBunda.n azade geçir _ te.rnln deler mi? Ne oluruz demeden haydi ni- demediği büyük bir işi, bir asırlık Tür- kesildiği istibdad devrinde, hatta (itirafı 

- ŞOyle, böyle geçiniyoruz. Faka.t karım dlkler1 mekteblenieki lhtllfı.tta.... kMı memurunun karşısına gidiyorlar. kiye mat'buat rejimleri tarihini seneler- bile acı!) köprü üstlerinde gazetecilerin 
yı'IAn gl1:>1 ooltukl Bu ka'ballYaıt genç kızlarda da vardır; er- ce ve seneleııce okuyarak, ar&yarak, ve- öldü.rüldüğü İkinci Meşrutiyet yılların-

Cevnbnu veriyor. 2 - İQt1ma1 '"' anılA.ld bü.ıcyemizdcki ek - ~rde de vardır. sikalar toplayarak ve bunları mütemadi da bile ne müşküllerle çarpışmak lazım 
Nu.h bunun yılan 'kızı old~uno anlıyor. sl.kllklerde.. KJmse. k1imseın1n üstüne k~tl a.tmıı.-
ikınci dnmad, kansının çok matrur ol -

3 
_ Analığı, ~kle tefrik ed~ çocuklar- bir tahlil ve terkib potası içinde kayna- gelmişti. Bunun içindir ki muhtelif za .. 

d~ctıı.:n. s:ıbaffi.an akşam& k.aıdar &ilsle mızı temıye ed~e... sın~ü gen.çlerıiın tıer iki c1nsl M evlen- tıp, eritip yeni fikir ve hakikat nüveleri manlarda matbuat kanunu üstünde oy-
mbŞgul bıılunduğunda.n .şlka:!t ecll~r. ılBu - 4 _ ·Madcll va~~... mod.en mırrel et<ık1 ta.blrlnce: haline koyarak çalı.şan bu arkndaş, el- nıyan eller, bazan iyi ve bazan zararlı 
nun da te.vuskuşu kızı oldutSu a.ş ryor. lh ...... •- t•,,.,ında «~rtni öMerlne !royupD ~yice bir dü - bette ibütün meslckdaşları için gururla tadiller, lfıyihalar, münakaşalar, müca .. 
n-uncü d"mad, hayatının zindana döndü - 5 - Kadının ·~......, ... - a. '"""i ••• nsinl Oö ü 
u.,, .. f{insü:n!er, .ondan sonra evle er. r r- anılacak bir kıymet teşkil eder. de1eler görüyoruz. Ve nihavet, Lozan 
M\ .. Q, kamının m(Jtemadiyen köpek glbt su- 6 - Kadının, enkıekle daire, mek~b. kom- _,.__,._ ..... ıı....,,.,.;;., ,, __ <-H· l hi" biri J 
..... ...... k likte 1)1.CUUM ...... _ ...... yap ....... ca..ııvaç arın y Sc""•er R. İskitin c'.I'ürkiyede Matbu- konferansında tercüme isleri üstündeki 
retına. battırıcnğmı sqyliiy.c)r. Bu da. k~ şu n.Ilkada.Şhkln.n.n~. ovıemxe genç ynpılma.z; fakaıt buna. mu'lwbll de hiç Y1l- .-v ~ 
kızı .• öordOncü damad mes'ud olıdutu yü - endişe ve şü,p'hs ~dırmasında. buluyo - pıJ.meyacnık zan.nıedllen 12xlivoo'ların da blrço- at Rejimleri> ismini taşıyan eseri büyük ihtirazi kaydımızla Türk gazeteciliği bu 
zilnden okuna.n, memnun bir t:aıvuta gcll - rum. tunun vilcude g.eldiğl görülür. mecmua boyunda bini mütecaviz sayfası cepheden de yeni bir devre girerken is
:JQr. Kamile QOk iyi geçindiğini, karısının Blr mınet sevtyessi; o milletin kadınının iç- YilAnız ika.dm olsun, eI'kek olsun her iki tıı- ve muhteşem cildi ile masamın üsfinde tikbale daha başka türlü, daha başka hız
melek gtbl bir kadın oldu~unu söylüyor, fa- tıinuL1 movldi, ~n~atı ve eseri olan evlfı.dı- ra:f da. bu işi büyük bir ciddiyetle düşünme- duruıyor. Maamafih bunu her zaman bu- larla atılmak lüzumunu hissediyordu 
ut hemen de 1lrwe ediyor; lAldn karısı kı- nın yet1şişlle ölçülür. Kadının beşeriyet V\? ildir • 
sı.rmJŞ. .. cıemi-yctıte!ki yerini, güzellik, endam, malcynJ, ~ e.1k1 nes11n ko.dlmyım. Faknt evlen.dl- radn tutamam. Fakat şuna .en_ıinim ki, İşte bu ince noktalnn dn Server R. İs-

Nuh bunun asıl kızı ol-cluğunu a.nhyor. Ne tuvalet, cin.'ii cazll>ede bulmaktan daha ma- ğlm .zaman, lh'eıihalde bugünün yük.sek Wı- y.azıhaneme en yakın etajerımın en baş- kitin kitabında istediğiniz fasıllardan ta-
çare ki o QOCtik yapmaktan A.clzdir. nasız bir şey tasn.ıvvur edemlyanım. s1lli kızlaTından dnıluı. ço'k düşündüğümü taki kıymetli eseri olarak, bu kitab, gene kib edebilirsiniz. Kanunları isterseniz 

Hisseden ttssa: Kadın, an:ı o"..duğu için şıcyanı iht1ramdır. oonneıdcy'orum. her zaman yanımda hazır duracaktır. işte fi1un sayfadan filfın sayfaya kadar 
Eğer NUhun aml kı:zı olan dördüncü do - Ona bu ~ti tabtnlt verın.14, ce.mlyet te ta.k 'Do-ünün er,,,,,,....,..rlnden ~ bin ka.t da.ha Tı k ı...· ·ht' t ku ı· 'bi N d ? b 

•«+ .. _ da rmı ki cemlye.t .... ....,, .....,""'"' p ı, •uır ı ıya vve ı gı . . . e en. u kısım ayrılmıştır, işte Şurayı Dev le\ 
ğunnu.ş olsa:ydı, y(l2ıde bir ni.'t>et.ınde ııetknt- dirle 9ö'll"lll..,.,ır. ,n.ı-. , sanı fazla. düşün.dıüğüme eminim. Çün. k" .. d .1 b.l k b h · 
ıı ve ihaktld smWy:t, sevmenin ne demek ol- ve ınsanlığ'a lhft.d1m ola!blleook terllbeyede etV- ~ u ıçın en seçı e ı ece er. angı zabıtları şu kısımda, muhtelif devirlerde 
duğunu bllir Jtwa.ı:uruz bulunurdu. J.l'alcat ne lft:d ıyettşttrendir. Günün bir sa.a.tinl çocuğu- bir safhasile bu eserden yüzlerce cildlik matbuata dair meclis zabıtları bu kısım-
Jazık ı... n'U, s ~tını malk:ya.jı.n.a., 2 IS1n1 tuvaıeııne ~ yeni tetkikler, makaleler çıkarılabilir. dadır, i§te cümhuriyet gazeteciliği saflıa-

a.rtn.nını da geız:ıntSl.ne verip, yavrusunu da- Mesela, yalnız istibdad dewinde kitab- larını cildin şurasından itibaren takib e-
, dı, sütnine ellerine a.ta.nlar, ~I'Ui) doıtu - lara konulan sansür meselesi ... Namık 

rUJ) b~n de1'o1nn diye sokağa. koyu - e Pakize, Adapazar: debilirsiniz. Ve bütün bunlar, ne esasb, 
,-.,_.ta i .............,,,. ..,....,,._, __ k·-1 -~ı bir a."""la.masın Kemalin hücumları •• vesaire olbi. .. Hep-

ve~ blJırneım Ula mı, yoksa -...:ıı. Y n Eı...........,r v-.L.Ua.U 1üWo1 "S 'IAJ - ., ne derin tetkiklerle, hiçbir isim, hiçbir 
..... _ dı"" mı d ........ Aa..a .. ...-. -"ur? ıar si, 'Iürk .d'azetecilii'H ve Türk edebiyatı e Hcuan Ôzdal (Nazilli) Ull ~ Cin"1A. Ull&l ~l§A\4 V01 • "e> c• tarih Unutulmamağa çnlışılarak ne karın-

Ev1erı.me, lblraz da tall 1'fdlr. Eşin -a:nun Ben Ocend1m s1k1 .bir ailenin kızıyım. Bur- noktasından ne kıymetli hatıralar!. .. Fa- . cBir çım.çıı. nUemne mensup, 32 ya.,ın.da, 

bier ıııe mfilelhammfl, ~ışlmn bir be'kAnm. 
Buru:ian beş sene evıvel, pe'lt çok paralar sarf 
eder~ zalhlren en temiz ve saf bir kızla f!V

fendlm. Altı ay kadar iyi imtizaç ebt.lk. Son
ra. aramız açıldı .. aıyrıldık. O, birleşmek için 
truvok te}ebbüslerde bulundu. Ümidi kalma
yınca b~ birile evlencU. Ben ise hft.IA bu 
1eci giltl'{l kalbl.m.den sllemiyerek, bekA.r bu
lunnuıkta,yım. Aynlığmıızıı ~fi.ne sebeb, e
flmln ebeveyni ve a!hlO.lcan düşkUn qn.beylsl 
oilmlLŞtur. 

dl numu mpöı.n dlşa.rı t& ba.şı.ma çrkara - k S R i kit· . h. b' tl ca sabrı ıle yavaş yavaş hazırlanmış. son-
oluşu te9a.dütün ~ r. at erver • s ın esen ıç ır sure e 
İ---•"-- bir ~ bir de d•.-ı olduıı.una na- m.a.m. Bugüne kadar çıkarmadım da. Uzak h t t d ğild' Sö' led.... . . 'b' h ra üzerlarinde durulmuş, düşünülmüş 

u ... uuauu ,,... -.· r. a.kraba.mdruı tJ&l' genç vardı. Onu sevddm. a ıra e ır. y ıgımız gı ı er . .. .. " 
zaran·, iM..i lhe.r 1k1 W'a.f ta. nereden ve nasıl 1-"' h - satırı bir vesikaya dayanan bir matıbuat ve nctıceler, hukumler Ç!karılmışhr. Bu-

._. Şimdi onunla. ntşa.nlıynn. Ben uu.ı.vac aya ".. b tl d d . .. -
anlamnl K1\1l>UZ g1b1 tarıtma.ltta.n, kavun gi- tına. tertwıiz gellyonmı. Ondan başka bir tarihidir. Böyle olunca da, bir asrın bü- ~u~ . u gayre e~. so~~n a .. a ~serın mu 
bi kx>kl'3ı?Dnkta.n, drumaş gibi muayeneden, bir erkclkle tanışma.dan hiç bir mUna.sebctlm tün gazetecilik vak'alarını göstermek, ellıfı, hem, ıbugun ıçın, Turkıyedc mat
maro.z gibi ronf€enıden geçl..rmekle anlaşılır oıma.ctın. H~tiltl o öyle ml? Nlş:ı.nlandık- muhtclü rejim1erde, ilk Tanzimatta, is- buat rejiminin en kuıvvetli ve her zaman 
:nasne c.teğll k1... tan oonra öğrendtm. Senelerdir Y1a.pmadığı tibdad<ia Birinci ve İkinci Meşrutiyet vesika olacak ilk nümunesini vermiş oıu-

Bütün bunln.rda.n endlşeli oıa.n hüsnü nl- şey .kalmamış E\lVelfl. blrç.ok kw.lar a tanış - ' • 
yet Gaihibi gençler de: oonra ~ aı1tJst4 bir kadınla üç sene devirlerinde, mütarekede, milli rnücade- yor, hem de eserıle yarına kol atıyor• 

(Devamı ıo uncu sayfada) mış, <Devamı 10 uncu sayf'lda) le yıllarında ve nihayet cümhuriyet re- (Devamı 15 inci sayfada) , 
Edebi tdriıtaınw a; keli siz çiftlikten ayrılmak istemiyor- konuşuruz. 

sunuz, hakkınız varmış. Ne düşünü - Baba kız benim çiftlik hikayesini ko 

= K Ot!J m y lD E lK m· ID O S I yordum biliyor musunuz? nuşmakta devam ederlerken geriye ' a ~ 1 a c 1 - Fikirleriniz o kadar kıymetli ki döndüm. 
şimdiye kadar pek azını öğrenebildim. Doğrusu şu anda yalnız kalmak, dü-

. Her halde bu bizi alBkadar edecek ki şilnmek istiyordum. İnsanın bazı anları 
<--2JUl!han Cahid söylemek istiyorsunuz. Ne düşünüyor- olur ki düşünmeyi en sevıgili alakasına 

dunuz efendim. tercih eder. Halbuki erkeğin düşünmek 
Hafif terlemiştim. Pırnal kümeleri-, toprak karıştığı için çok yumuşak. Bir Ne demek istediğini anlamıştım. Fa- hürriyetini idara eden de kadındır. 

nin paravan gibi kapadıkları bir ~ere kaç adım ~nra ben de kendimi derin- kat beni söyletmek için yakaladığı fır- Göl, bir şiir gibi, gölgeli sahiller rüya 
çekildim. Osman iBeyin dolgun vucu- liğe bıraktım. satları ona kaybettirmek hoşuma gidi. gibi. Hele bu engin orman insana dü
dilne uygun mavi mayo bana oldukça Kafamdaki kır ve dağ projesi bugün yordu. Anlamış görünmeden dedim ki: şünmek zevkini bütün sükuneti ile ve
bol geldi. Dalların arasından göle bak- biraz daha şekillendi. Şu Filiboz çiftliği _ Sizi alakadar edeceğini zannet- riyor. Burada ufuk yok. enginlik. Fa
tım. Vildan hayli açılmış. Güneş altın- hiç de fena değil.. İstanbula dönünce mem. Şu Filiboz çiftliğini almayı dü - kat düşüncenin enginlerini gösteren 
da altın başı bir çil lira gi~~ ~rltyor:. bu işle meşgul olayım. Hayatım için şünilyordum. muhteşem ve renkli bir tabiat var. Şe-
Çıplak ayakla çimenlerin ustunde yu- çizdiğim program şu: Gazeteciliği hı - - Mükemmel bir fikir. hir güri.iltüsünden uzak ~chir dediko. 

rtimek pek keyifli. Bu serin göl kena- rakmak ve bu çiftliğe yerleşerek sade - Babanız o kadar tatlı anlattı ki .. dusundan uzak bu göl kenarında her 
n adeta eski ressamların c~nn:.t tablo- roman yazmak. bununla beraber zaten hayalin:.de böy· halde hürriyetinden en az şey feda e-
lan~a ~enziyor. Dumanlı bır gol, koyu Yavaş yavaş yüzerken ı:ihnimde bu le bir hayat şekli yaşadığını soylemiş- den bir insan gibi yaşamak var. Bir 
yeşıl golgeler ve yarı çıplak kanatlı çiftlik hayatı için yeni bir program çi- tim. !stanbula gidince bu işle meşgul . .. . b k 
su, güneş ve güzellik mabudlan, bu ha ziliyor. Buraya yerleşirsem her şeyden olacağım. san?al, küçuk bır ara. a . gezme ze~-

• · · " · . · · kinı ve spor yapmak ıhtıyacmı temın 
yali resımlen yapan sanatkarlar ınsan evvel işten anlayan bır çiftçi bulmak. Osman Bey de yanımıza gelmıştı. ed k 
ruhunun varabildiği en yüksek saadet İşleri ona bırakmak en doğru hareket Genç kadın suya dalıp çıkarak sularla ece · 
mertebesini ancak bu şekilde ifade et- olacak . Ben yazılarım ve sporlarunla pençeleşirken babasına dedi ki: Çiftlik binasını bugün görmek ıa-
mişler ve her halde yanılmamışlar. meşgul olacağım. Sıkıldıkça şehre in- - Artık gölün sahibi var, baba. Biz zun. 

Suya değen ayaklarımdan vücuduma mck kolay. Otomobil olduktan sonra. kendimize başka bir yer bulalım. Giyinip ormandan çıktığım zaman 
doğru hafif bir ürperme geldi. ne olsa Şu göl için bir de sandala lüzum var. Su üzerinde ayaklarımız ve elleri - baba kız henüz karaya yaklaşıyorlardı. 
gecenin rutubetini saklayan göl soğuğa - Cevad Bey beğendiniz mi? miz Jıareket ederek konuşmak pek ke- Büyük kestanenin altı yemyeşil, da-
yakın serin. Farkında olmadan epey açılmışım. yifli değil. Güneş de başımı yakıyor. yanamadım, bağdaş kurup oturdum. 

Göl kıyıları bataklık olur. Fakat bu- Genç kadının sesi pek yakından geldi. Dedim ki: Otlar arasında yaban naneleri var. 
rası üst taraftaki derenin getirdiği Yan döndüğüm zaman onu iki üç ku- - Vildan Hanım gülmek için fırast Çiğnendikçe ne var~i kokuyor. Kekik 
kumlarla dolduğu için saz ve ot yok. laç ileride gördüm. arıyor. Beyefendi, milsaade ederseniz ve yaban nanesinin kokusuna bayılı-
Adeta kücük bir plAj. Yalnız kumları - Çok güzel Hanımefendi. Tevek- ben yavaş yavaş çıkıyorum. Karada rım. Bahçe çiçeklerinden yalnız krizan 

temi sevdiğim gibi. Krizantemin ko'" 
kusu da ne vahşi bir kokudur. 

Mavi mayosu içinde Vildanın vücu
dünü uzaktan gözden geçirdim. ince 
düzgün ve narin bir kadın. Örselenme
miş bir göğüs ve estetik kaidesine uy
gun hatlar.. yani vücudün alt ktsrnı 
yukarı kısımdan uzun, kalçalar yukB• 
rıda. 
Yanımdan geçerlerken Osman Bey: 
- Muhakkak çiftlik projesi hazırlı

yorsun Cevad Bey, değil mi? Vildan dB 
öyle tahmin etti. 

- Aldanmamış1ar efendim, yalntj 
bu işde fikrinizi anlamak ihtiyacında
yım. 

- Beş dakika müsaade. GiyineliJ1lt 
bol bol konuşuruz. 
Başımı kestanenin köküne dayadıf11' 

uzandım. Ooh, n~ rahat, ne serin, ses 
yok. Havada kekremsi bir orman ve oi 

kokusu var. Göl tabiatin dokuduğtl 
kurşuni bir ipek gibi. Bu eğer çiftliğirı 
binaları da ümid ettiğim hnlde ise ge
lecek yıl için verdiğim kararı bu serıe 
yerine getirmek daha iyi olacak. J{ışB 
kadar önümüzde üç ay var. Baksiıll'l 
belki Osman Bey gibi ben de avcıJığ' 
merak sararsam kışın da kalırım· 

Gene hayaller başladı. ) 
(ArkClS\ var 
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Amerikalı bir gankesicinin bügük 
alaka ·uyandıran ifşaatı 

..... ...... ······------..................................... __ ,,, ............................................ ·············-············--·-····· ·-..-... . .................. ._, 
V apurlara, tramvaylara, trenlere binip inerken ka!~balık aras_ınd.a bulunan yankesicilerden sakınınız!... Ti: 

yatrolarda, sinemalarda rahat rahat oturup temsilı, yahud :f.iilmı seyrederken arkanızda, yanınızda yanke 
sicıilerin bulunabfieoeğini akılımı.dan çıkarmayınız?... Futbol vesair spor hareketlerini seyrederken gene sakı -
nınız! ... Caddelerdeki mağazaların camekanlarına bakarken dalmayınız- ..• YankesicUeıin dalına ve daima ~er 
~rde hazır bulunduklarını hatırdan çıkarmaycnızf ... Yankesicilik bugün çok ince bir san'at halini almı.ştırl... 
Amerikada bilbasaa ona csekizinci san'ab ismini vermişlerdir. İşten el çekmiş bir cAmerikan yankesiciler 
kralı> mesleğinin nrlarını aşağıda gördüğünüz resimlerle üşa etmektedir: '· ...... ·----------· .. ·-·,-··-···-·-·----... -....... -..................................................................... .-................... _.._ 

1 - Yankesicilerla yanlarında ferllderi bulunur. Bun
lar çaldıklan ,eyi lıaemen birkaç saniye iç.inde arkadaşla
rma verirler. Mesruik mal resimde göruldüğil gibi ekseriya 
IOnuncu aerfkleri olan kadının aralık bulunan çantasına 
atılır. 

3 - Yankeaici ica'bmde. sürükleyici biır surette söz söy
lemesini bilmelidir. J.Akırdı arasında muhatabı tarafından 
tnasa üzerinde ibırablıan yahud unutulan şey yankesicinjn 
dizleri üzerinde bulunan ppkanın içine düşer ••. 

ıs - Çaııtalarm wstıur. ile açılması: Yankesici ustura ile 
iş ~ıilrbn arlıadap yanında şapkasını tutar ve çantanın 
tnubteviTatı tçkanm Jçbıe dlökülür .•• .. 

2 - Boyunbağlan üzerinde bulunan incili iğne yanke
sicinin dirseğine ıgeçirilmlf olıuı küçük bir tancalı ilne va
sıtasile ve otomatik !bir wrette ~ı. 

4 - Yankesicı büyük bir meharet ve pft-koloji eseri gös
termektedir. Güzel bir altın saat ~ce muhatabının na
zarı dikkatini ba§ka dhe~ cel'beylemek üzere hareket
lerde bulunur. Bu sırada diğer elintn Jdlçük parmağı ile 
~ini görmeğe koyulur. Resme dikkat ile bakınız. 

6 - KadınJarın kollarında-ki bilezik uataca aıınlmakta
dır. Bilezik düpedüz keailir. Yahud kadın llkırdıya tutu .. 
larak bu ameliye kolaylqtınlır. 

7 - Bir mQ.rekkEf>U kalem yankesi
Cisinin muzafferiyet tablosu!... Mü
?ekkebli kalemler ve lrul'fun kalemler 
Yankesiel1ıarin çalmaktan en ziyade 
hoşlandık.lan ıey'lerdir. Çünkü bunla
rın çalınması ınütkül6tı mucfb olmaL 

8 - Sinema ve tiyatro seyircileri
nin arka ceblerinde bulunan §eyler 
rıasıl çalınır? ... Amerikan polisinin bu 
hususta yaptığı tecrlibe esnasında eı
yası çalınan adam hiçbir fGY duyma
mıştır. 

Q - Kadırilaıun :qyınet !biçilmez 
kolyeleri ekseriya dans arasında çalı
nır. Dans usta yankesicilerin en kıy
metli vuıtalandır. 

1 

Sayfa 9 

( SİNE 
Kate de Nagy'nin 

şayanı dikkat hayatı 

J 

~rta Avnıpanın bıı en g~l ve ıan'atkar yıldızı daha 16 YQfinda 
ı~en bcycu '!'"dede gllrl1nmell '?'mıuna dı;müı, bu yihden bQfından 
bır~lı ıergüzeıtler geçmiı, hapııanelere gırmif ve nihayet gayuine 

ererelı ıBhretin en yiiluelı ıalaika.ına yiilcıelmiıtir. 

Kate de Nagy 

Yugosıavya~a ~~botika şehrinde as- sına aldı. Kızını ticarete alıştırmak ıs
lan Macar oı.an .. ~.osyö de Nagy adında tiyordu. Kate'in imlası çok bozuktu. 
bir banka müdüı:':. vardı. Bu ad~ ka- Banka memurluğunu yarıda bıraktı. 
nsı ve çok sevdigı Kate adındakı kızı Okumasına ve eskrime avdet etti. Es -
arasında mes\ıd bir hayat sürmekte 1- krim muallimi onu, P~tede yapılmak. 
dl. Kate iyi tahsil g6rmüştü. Fakat ya- ta olan bir eskrim müsabakasına gön
radılıştan hayalperest olduğundan mek derdi. Spor antremanını edebi mesgu~ 
tebe devamdan bir zevk duymuyordu. liyet ile revklendirmeğe başladı. • 
Dalına sınıfının en 10nuncusu dümen.. cPesti Hirlap> garetesinde güzel bir 
dırl idi. hikAye neşreyledi. cSubotika gazetesi> 

On beş yqma bastığı vakit i!tikbali de cKırlangıçlar> adında bir hikaye -
hakkında karar vermiş bulunuyordu. sini neşretti. 
Aktris olacakh. Sinema san'atkArlığıru * 
tercih eyliyordu. Bu niyetini de ana - Kate Merkezi Avrupanın en güzel 
sına w babasına bildirmemişti. ~l~r payitahtı olan Peşteye gitti. Güzelliği 
kızlarına bambaşka bir istikbal düşu- herkesi cezbediyordu. Tiyatrolara, si • 
nüyorlardı. nemalara davet ediliyordu. O sırada 

Bu sırada ise Kate'ye çok zengin bir hatıra defterine şunları yazmıştr 
adamın yeğeni olan Ooo isminde bir · 
delikanlı kur yapıyordu. Mösyö Nagy cPeşte dünyanın en güzel şehridir. 
bu işi hoş g6rilyordu. Kızının Joco i~ cNe oo g{lzel kadınlan var- OnJara 
evlenmesine taraftardı. Nihayet genç- ckıyasen bizim kontes Kovessy köylü 
ler nişanlandılar. Nişanın akabinde ckadını kalıyor! Ne tuvaletler, ne oto
Kate, Avusturyada Frohsdorf'dald cmobiller, ·ne delikanlılar! .. Hepsi bana 
meşhur kız pansiyonuna glSnderild.1. <iltifat g5steriyorlar amma ben buda
Kıı ile delikanlı muntazaman mek • ela değilim!> 

tublaş~rlardı. Günün birinde dell - Hatıra defterinin diğer bir sayfası: 
kanlı Kate'e şu mektubu gönderdi: cBu geoo yemeğe Sainte Marquerite 

cıDayım bir Macar kızı ile evlenme - cadasına gittim. Çok güzel bir yer. Ya
me muvafakat eylemiyor. Evlenirsem cnn sabah saat onda ilk maçım başlı -
beni mirasından mahrum bırakacak. cyor. Korkuyorum. Karşıma çıkacalt 
Bana sekiz Yugoslavyalı kız teklif et- colan Margit Szep'dir. 
ti. Bunların arasından bir tanesini se. Bir diğer sayfasına: 
çeceğim. Ne yapayım? Beni tenvir et!> cEve avdet ettim. Margrit Szep be-

Kate, renksiz ve kararsız bu adam i- eni mağlfıb etti. O kadar sinirJi idim 
le anlaşrunıyacağını anladı, ayrıldı ve eki hemen flöremi yere fırlattım. 
Subotlka'ya avdet etti. O vakit henüz cSalondan bir çılanam vardı k:! Hiç 
16 yaşında idi. ckimse bana hitabda bulunmağa ce -

Halk onunla alay etti. Kate aldır - esaret edemedi. Peşteye dö~k isti -
madı. Kimseye gözükmedi. Vaktini o- cyorum!> 
kumakla geçirdi, eskrim yaptı. İşte o vakittenberi Kate'nin aklına 

Böylece aylar geçti. Kate kendisine iyice yerleşmişti. Subotikada artık ne
hir iş bulmasını babasından istedi. A. fes alamıyordu. O sırada cPan ve hen• 
dam onu steno daktilo olarak banka - (Devamı 15 inci sayfada) 
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• 
Milli Şef bugün 
Amiralini kabul 

ngiliz 
edecek 

1 Fotoğraf tahlilleri-

Olura bağlanan bir genç 
lspartada.n la-

Alaycı bir genç 
1stanbu1dar. Ke· 

maı Yalçın, kamk
terin~ soruyor: '{Ba§tarafı 1 inci ıayfacia) 

sim Cümhuriyet abidesine çelenk koy -
rn•ıştur. Çelenk koyma merasiminde İn
.gi ib donanması ve sefareti erkanı, do · 
nanma kumandanı Amiral Şükrü Okan, 
Amiral Mehmed Ali, İstanbul kuman -ı 
danı General Halis Bıyıktay, başlannda 
mızıkalar oldu,!u halde İngiliz ve Türk ' 
bahriye kıt'alan hazır bulunmuşlardır. 

Donanmamıza mensub bir bahriye si· 
lfıhendaz kıt'ası saat 9.30 da Tak.sim mey 
danına gelmiş ve tramvay durak yerinin 
sağ tarafında mevki almıştır. Biraz sonra 1 

lngiliz donanmasına mensub bir kıt'a da 
başlarında bandoları olduğu haldQ hal • 
kın şiddetli alkışları arasındı. Cümhu • 
riyet meydanına gelmiş ve Türk bahri -
yelilerin karşısında mevki almıştır. Saat 
10 a doğru evvela donanma kumandanı 
Şükrü Okan, İstanbul kumandanı Gene
ral Halis Bıyıktay ve saat (10} a 5 kala İn 
giliz Amirali Sir Cunningham otomobil • 
lerle Taksime gelmişler Türk ve 1ngili:a 
l."Umandanları iki memleket bahriyelile -
rini teftiş etmişlerdir. Bunu müteakib İn· 
ıgiliz amirali Cüm:huriyet abidesi önilne 
gelereh tnzim resmini ifa etmif ve lbi • 
deye muhteşem bir çelenk koymll§tur. 
Bu sırada evvela İngiliz banda.5U İstik· 
lal marşını, mütt;ıkiben Türk bandosu 
İngiliz milli marşını çalmışlardır. Çelenk 
konduktan sonra amiral abide defterini -
imzalamış ve sahadan ayrılmııtır. 

Halkın tezahüratı 
Gerek amiral, gerekse dost memlekeı 

denizcileri Taksim meydanına geliı ve 
gidişlerinde halk içten gelen çok sa. -
mimi tezahüratta bulunmuş ve dakika • 
larca alkışlamıştır. İngiliz amirali göste 
rilen bu samimi tezahürattan çok milte
hassis olmuş ve halkın selamına muka • 
bele etmiştir. 

Ziyafetler 
Öğleden sonra saat 13 de donanma ku

mandanı Amiral Şükrü Okan Yavuzda 
misafirler şerefine bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafetten sonra saat 15 de Yavuzda top· 
lanmış olan Türk ve İngiliz zabitleri Şlr
ketıhayriyenin hususi bir vapurile Bo -
ğazda •bir knezzüh yapmışlardır. Gece 
saat 22 de İngiliz sefaretinde bir kabul 
resmi tertib olunmuştur. 

Türk ve ecnebi gazetecileri dün öğ

leden sonra İngiliz denizcilerinin daveti 
üzerine hususi bir motörle Warspite A . 
miral gemisine giderek gemiyi gezmi§ler
dir. 

Gazeteciler gemide İngiliz zabitleri ta 
rafından çok samimi bir şekilde klll"Jl -
lanmış ve küçük gruplar halinde Amiral 
gemisinin bütün tesisatını görmüşlerdir. 

Bu sırada İngiliz zabitleri geminin bü -
tün aksamı ve 15 santimetrelik muhte ' 
şem topları !hakkında gazetecilere geniş 
izahat vermişlerdir. Gemi gezildikten son 
ra salonda samimi bir hasbihal yapılmış
tır. İngiliz donanması mensubları bu sı· 
rada Türkiye ile yapılan dostluk anlaşma
sından biiyük 'bir memnuniyetle bahset· 
miş1er ve anlaşmanın İngiliz milleti üze
rinde çok iyi bir tesir yarattığını teba 
rüz ettirmişler ve Türk dostluğuna ve -
rilen ehemmiyeti anlatmışlardır. 

~n.giliz donanması mensublan gazete -
cilere çok iyi bir kabul göstermişlerdir. 
Gazeteciler gemiden ayrılırken yabancı 
bir yerden değil, tıpkı bir kardeş evin
den ayrıldıklarını ve gösterilen allka 
dan çok mütehassis olduklarını bildirmiş 
!er ve teşekkür etmişlerdir. 

Amiral Ankaraya gitti 

Dost ve müttefik İngilterenin AkdeniJ 
donanması başkumandanı Amiral Sir A. 
B.Cunningham bu sabah 8,30 da emirle -
rine tahsis olunan hususi bir ta~·yare ile 
yeşilköy hava istasyonundan Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Misafi~ amiral Yeşillroy tayyare mey
danında Istanbul kumandanı General Ha
lis Bıy1ktay, donanma kumandanı Ami -
ral Şükrü Okan ve merkez kumandam 
tarafından uğurlanmış ve bir kıt'a asker 
selam resmini üa etmiştir. 

r~ . 
mail Kılıç, kara1c· 
terini soruyor: 

Derli toplu ol
mıyan hareketle
rini gizlemeğe lü· 
zum görmez. Ol· 
duğu gibi görünür 
aklına geldiği gibi 
söyler ve vaziyet 
alır. Kafasına koy
duğu şeyi neticelendirmek ister. 

Etrafında olup 
"'>itenleri önceden 
görmeğe çalışır ve 
bildiklerini, işit

tiklerim yorulma
dan anlatır. Arka· 
daş1arile sık bulu
§Ur ve alaylı ha· 
rekeUerde bulunur. 

* 
Ma1.aya zırhlııı lzmir limanında 

* Kapah bir tip 
Ankaradan l\feh 

med, karakterini 
soru·yor: 

Atakhgı sevmiyen bir genç 
lzmi-rdcn H iı.se· 

------...-~-~.......---------- ~ ......... yin, karakterini 

İçyüzünü belli 
etmez, herkese a
çılmaz. Çabuk alı
nır ve gücennüi 
tavır takınır. Ku· 
surlarının mallım 
olmasını pek istea 
mez. Kendi Ale--
minde eğlenoelerdeu mahrum kalmama-• la çalışır. . 

* Takdirden fazla hoşlanan 
bir genç 

Babaeıkiden Ô~ 

soruyor: 
Üstüne başınr 

ı dikkat eder. E~bi 

se ve eşyalarını 

temiz kullanmak 
ıster. Mücadeleye 
yanaşmaz. Medeni 
~esaretine faziıı 
pay bırakmamış

tır. Sakin ve uysal halierile hlıdise yarat
maktan uzak kalır. 

* Şıkhga özenen bir tip 
Sams1Lndan Fah 

reddin, karakteri· 
ni sonıyor: 

Dolt lngiliz amirali Taksim 4bideBinden dönerken 

co§ar, icarakterinf 
ıoruyor: 

Şıklığı sever v' 
kendini göstermek 
ister. Kadın mev
zulat'ile uğraşır. 

Keder verici şey

lf!rden uzak kal
mağa çalışır. Ha
yal ve heyecane 

Takdir edildUr
çe maneviyatı ar
tar. Fena muame
leden ürker ve büs 
bütün pşırır. Pa· 
rayı sarlederken 
dikkatli olur. Bir 
işde baş olmaktan 
rJ.yade direktif alttnda 
vaLfak olur. 

* 

çalışmakta 

Zeki ve çe'lik bir genç 
1stanbuldan K~· 

mal, kaTakterini 
sonıyOf': 

-lana fazla yer vermiştir. Arkadaşlarına 
1 ve müşterilerine karşı gönül alıcı hare. 

mu· ketleri görülür. 

,, §%i-+-Lı-4@Q@ri 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

l.im • • • • • 

Adres • • • . . 
\ ı--- DİKKAT 
1 

İngiliz balı.riyeıilerinin dbideden cıvdetleri 

Eline. ayağına 

çabuk davranır. ü
zerine aldığı ir" 
anlar ve sona er 
dirmek ister. Men
faatlerine karşı 11-
uyıd değildir. 

P'otogr&f tahllll 1ç1n bu kuponlardan 
t adedlnln eönderllmesl ıarttır. 

Erkekler diyorlar ki 
1 

e;t.mekt.ei<lir Bu .kslbll 1ctlmu1 derdler her 
{Bastarafı 8 inci sayfada) ~ vıuıdlr vıe açıkça mün.akaşnsın· 

Ya kaderln makQs teccD1slnde ne Ya&>a - da de. bir m.nlbzur görıfilmemektcdlr. Adre<ıl-
rım? tUyorlnr... n1tı1 '11iıve ~ unutınınsaydınız, s1z1 daha 

Cevablar: tl12ia ıatımın etmeıe çalı.şırdlm. 
e N. VcuJ Moray (Arnal1adköy) e Sil1erekten « Şeytan Çekici » 

namı mü•tearil• mektab gönderen 
okucuya: 

- ()e?a.bınız gü.2ıel, a.~ ıı.mma. ank.ebt 
ooveb değil!.. 

e S. S. S. (Ankara Yeniıehir) _ Üç uzun saıyfaAık mektubunuzu yerinde 

mü.talea. ve tikirlertn doMurduğunu ta&- - cLem'a.n Bati• imzalı meıctıuba. cevab 
dik edeı1m. Ne Wurdu, bdltlr dlu,p olma- veı13Dr, «Neşri mümkün ~ııoo. ken.dlskle 
dı~llm.. ~ n!çtn evlenıı:ııeıdlğlnlzi lzah göndermek ka.bB mi?• ~sunuz. Ta.hmln 

Türk ga.zetectleri Warspitein güve nesinde gemi zabitlerile bir arada 

reşal Fevzi Çakmak tarafından Anka· doşt ve müttefik donanmayı ziyaret 
rapalasta bir öğle yemeği verilecek, etmek arzusunu izhar etmiştir. Wars
yeınekten sonra Milll Şefimiz İsmet pite amiral gemi9inin yarın saat 16 
İnönü Amiral Cuınningham'ı kabul dan 17,30 a kadar halk tarafından zi
buyuracaktır. yaretine müsaade olunmuştur. Halkı-

etmlş bu}unsaıydnm? • et,tqtn1z glht cıenxrtıınJşe ımt.~ yok 1 Ken -

• R l"k T (Kadıköy) ~ gönder~ gelince; bu o11ruyucumu-
e 1 Ofman zuırı a.ıdr$1.nt bilmiyoruz. BU:sek de ,OOd~ 

- :i:kinoı ~uzu aldlm. AlAkanıza m~ vazl.f~ ve menıuum.uz dahillnde 
teşekkür Eldeı1m. msstyn.tırua, tft.Lzllğlnh ta· gönn~ Mazur görlm ••. 
yanı t.ad1rdir. Fa.kat gene end..lşelerlnhJıe ıt- Nure& Safa Ooşkan 
tırak et.meddğbnd söylılıyooei1m. Çünkü, mev
zu hl.zim klftsik dmiTrerimlzdıell birine ~as 

Kadınlar diyorlar ki İngiliz Amirali akşam saat 17 de mız köprüden motörle gemiye gide • 
tayyare ile Ankaradan hareket edecek rek bu müddet içinde gemiyi gezebi - rını söylemişlerdir. 

Maç, başından sonuna kadar dosta- (lla§tara(ı 8 inci sayfada) ve saat 19 da Yeşilköye gelecektir. leceklerdir. 
ne bir şekilde devam etmiştir. İlk dev Müzeleri ziyaret 

İngiliz donanması zabit ve mürette· 
batı bugün öğleden evvel cami ve mü
zeleri ziyaret edeceklerdir. Saat 1 3 te 
Moda Deniz Klübünde harb filosu ku
mandanı Amiral Mehmed Ali tarafın. 
dan donanma zabitanı şerefine bir zi
yafet verilecektir. 

Dostluk maçı 
Saat 1 7 de Türk ve İngiliz filoları 

futbol takımları arasında Fenerbahçe 
stadında bir dostluk futbol maçı yapı· 
Iacaktır. 

Gece saat 22 de Ankaradan avdet e· 
decek olan İngiliz amirali tarafından 
Warspite gemisinde bir suvare verile -
cektir. 

lzmirde ziyafetler rede ilk golü İngı"llzler yapmış ve ço]t beraber ~· BunlaA iş;t.tıtiğjm zaman nuıhal:ıbetlm elcs1ldi. Eler kıBndlm dıa onunla 
İzmir 3 (Hu9Usi) _ Misafir gemici- alkışlanmışlardır. Bilahare İzmir muh- eıv1onmeden m:veil sert>eat bir haıya.t yaşa -

!er şerefine öğleyin Orduevinde mÜS· teliti beş gol yapmıştır. sa.ydlm, bellııl o zaman f1mdHrl olduğu kadal 

tahkem mevki kumandanı General Ra. İkinci devrede iki taraf daha güzel mütee9Sir olınazdmı. 
sim tarafından bir ziyafet verilmiştir. bir oyun çıkarmış, !1€tioede İngiliz ta- .Ya.nnna ~ zaman başka m.ıara. 

E b 1 kımı maçı bire karc:ı dokuzla kaybet • bnşlra brlınhı.m. dö!DtilltQ diller aklım& geli· 
r aş ar bir arada yemek yediler " J10r. Hem kıBkamyomı:n. Hmı qU1Yonun. 

Ak~am da Türk deniz gedikli erbaş- miştir. . ~ Jcmlru da entrelder gibi yaşıyat>Useydi. 
ları, Ingiliz erbaşlarile bir arada ye - ~açta Vali, Kumandan, .şeh~mıı - 0 mma.n .ınse.n .kendi Q>aptıklannı da dü.şO· 
mek yemişlerdir. · dekı ~meraller, Malaya süvarısl w nür, erkeği mazur görür, lı1ç dmamı.. o :raı>-

Gece şehir gazinosunda İngiliz ko kolonisi bulunmuştur. · tı,ysa ben de ysptmı der. 
İzmirde ...- - Eter bugWti ge.nç k1Zla.r Mllımlledell 

lonisi tarafından Malaya süvarisi ve evvel biraz seıbei!* ya.şıyorlanı& çıo'k 1111 ed1 -
zabitanı şerefine bir ziyafet verilmiş- İzmir 3 (A.A.) - Malaya zırhlısı yorıa.r. 
tir. başhekimi bugün Vilayet Sıhht ve İç- EıbklerOOiı ötreınd!klıerini yapıyorlar. 

Dostane maç tiınai Miuavenet Müdür vekilile birlik- Mıderl kıilalr !Wu olsunlar da er:JtS!er be-

Bugün saat l 7 de Malaya gemisi te şehirde bulunan bütün hastaneleri ~d»;lerlni yapBllllar .. Böyle adale.t, bOy» 

f b 1 ··ı 1· d"w hh t .. l . . . mtlsaın't olur mu? ut o cu erile zmir muhteliti arasında ve ıger sı a muessese ennı gezmış, .._ ... _ 1,.1 _._ birdir 

Dost amiral Ankara Tayyare mey -
danında merasirr~e karşılanacak, Ge
nel Kurmay Bac;kanı 1Iareşal Fevzi 
Çakmak, Milli Müdafaa Vekili Gene
ral Nacı Tınaz, Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlunu makamlarında ziyaret e
d('cek ve bu ziyaret kısa fasılalarla An 
l· · rapa lasta iade olunacaktır. 

Halk, gemileri yann gezecek 
İngiliz gemilerinin limanı ziyaretini 

- büyük bir alaka ile karşılıyan, halk Saat 13,30 da Amiral şere(ine Ma 

d b . ·ı · ah t dinli" ek Ö dilx.;~ · .AhlMı: erkıek iQln de aAU.LLı ~n ~ • . ostane ır maç yapılmıştır. Maçta 12 verı en ız a ı yer g r s\,& m- Erbkl« ıeeaaan i3dh8ıO ııqa.tma IQçlu o-
bin kişi bulunmuştur. Maça başlanır. tizam ve dikkatten dolayı takdir ve larak ~. mç atmarmt ~.,, ılll ıt
ken sporcular Türk ve İngiliz marşla- tebriklerini beyan etmişUr. b1 bemtz mıa.n lbet&ıW"ıııımez!lk etmesınıert 



4 Ağustos 

• 
lstanbula Tra yadan bir hava 
taarruzu tecrübesi apı lacak 

SON POSTA 

Belediye, pazarhksız 
satış k nunu için bir 

rapor hazırladı 

Sayfa 11 

Rom nyada manevra için 350 bin 
asker silah altma alındı 

"(Bastarafı 1 itıci sayfada) mesının 10 ila 20 inci maddelerile ka - Pazarlıksız satış kanunu b,i.r seneye 'fB~rarafı 1 inci sauJadcı> ya 'kralı ve Mussolini ıle görüşecektir. 
havadan korunma için vilayetin yapacağı rartma işlerini alakadar eden diğer mad- yakın bir zamandanberi mer ıyet mev Umumiyetle sonbaharda yapılan Ru- Prens Mişel, babasıha refakat edecektir. 
hazırlık, vücude getireceği tesisat ve teş- <lelerini tetkik ederek dairenin veya mü- kiinde bulunmaktadır. Kanunun mer- men ordusunun manevraları, bu sene A - İngiliz tayyareleri topraklarınuzda 
k • . f b .k . b- . .. ı'yete girdı·g·ı· gu··nden itibaren beledıye ğust t 1 k b k ilata nezaret edecektir. essesenın veya a rı anın unyesınc gore . ,. . os a yapı aca ve u ayın sonuna a- u 

h D h T Jkt sad Vekaletı - . manevra yapacatillar 
Seferberlik müdürü Hüsamettin bir bir hava baskınında ışıkları kat'iyen dı- er ay a 1 ıye ve 1 dar devam edecektir. I.ngiliz gazeteleri yazıyorlar.· 

· · · ·· · ne kanunun tatbikına aid mah1mat K · nıuharrırımıze bu hususta şunları soyle-, şarıya sızdırmıyacak şekılde karartma . . 'k .h. 6 ral Karol Italyayn mı gidecek? Ingiliz tayyareleri gelecek hafta bir 
miştir: tertibatını şimdiden hazırlıyacaklardır. vermekte ıdı. Kanunun tatbı . tan 1 Londra 3 (Hususi) - Bükreşten cEve- uzun f 

. 'b h . "f k ayı tecavüz ettigı·. için, beledıye ka - . St d d t . b"ld. ·1d·ğ· mesa e uçuşu manevrası daha 
c- Yarından ıtı aren şe rın passı o- Binanın veya fabrikanın çatısının yan- . . f 1 b" - .nıng an ar > gaze esme ı ırı ı me yapacak ve bu sefer Maltadan kalka -

· · ·ı" t d h·ı · d "dd' - nunun tatbıkatına aıd mu assa ır ra go··re halen Rodos adasınd"' bul kr ı k y runması ıçın vı aye a ı ın e cı ı mu- gın bombalarına karşı muhafaza ve çatı- k d D , ... unan a ra unanistan ve Türkiyeye uçacak-
cadeleye geçilecektir Halkı bu hususta d - ı· k t d por hazırlamıştır. Rapor ya ın a a - Karolun birkaç gün için İtalyayı ziyaret !ardır. Bu manevralarda Tü"rk dAJ:I 
t . d k k . . . d 1 k da hazar vaktin e yangını on ıyece e - biliye V€kaletine gönderilecektir. d i:ll.l 
envır e ere , orunma ışın e me e e sa- birler almak, yangın bombalarından çı- .. ka e eceÇi söylenmektedir. ta~yare bataryaları ile takib tayyare • 

bibi ynpacağız.> Rapora gore pazanlıksız. satı.ş__ Kral KaroL bu ziyaret esnasında !tal- len de harekata iştir~ı. ed.onnkJerdir. 
b~ky~~ınM~ro~new~~~- ttb"kedil' ecı·ı ~gıs~c:~===~==~=======~==~==~~~~~~;~~~~~ Bunu temin maksadile rr.ar.evralar ya- numınun a ı ıp ı m . 
rnyetinc meydan vermeden söndürmek b. kild k ı d"l emektedır ç b J B ı dd pılacak, şehrimiz yakında Trakyadan bir ır şe e ontro e ı em . . em er ayn yaz e gra • 
vazifelerile mükellef askerlik çağı hari - B l d' ·· · k a etıket a yenı hava taarruzuna maruz bırakılacaktır. e e ıye, eşya uzerıne on n_ -

Tayyareler ~ehre tahrib ve yangın bom- cinde kalmış kuvvetli ve bu işe elverişli !erdeki fiatların yüksek ol~ugun~ ka- tat1•11• bı·r kabı.ne kurulacak 
'$ • A • • müstahdemin arasından seçilecek eşhasla na"t getı·rmı·ş tetkikatı derınleştırln - yapıyor 

baları atacak halk ve vılayet dahılın - " ' . . 
' yangın söndürme ekibi teşkil ederler. E- ce m·· t.n.n' al ·· erı"nden bır mıktar Lo d 3 (H ·· y t t·ı· i deki !hava taarruzundan korunma teş - ' uş '\,; m uz . . w • n ra ususıı - az a 1 ın ge- Belgrad 3 (Hususi) - Bir müddetten-

k'lat b t .. 1 ~ al kt kibi teşkil edileceklerin miktarı binanın iskonto yapılmasını, teklrf ettiğfi içın, çirmek üzere bu hafta sonunda İskoç - beri İngilterede bulunan saltanat naibi 

Tı 1 u aarruzu on cm __ ege ç ışacfa ır. bu·· ... ,.;;klu'·k ve ku""çu""klu··m·ıne göre d<:'ğişir. esnafın bu şekıı· ı"htı'yar ettig·ini anla - ·a k l b kil Ç b 1 aarruzun başı yacağı m e k d t '" 0 yaya gı ece 0 an aşve em er ayn, Prens Polun, birkaç güne kadar Belgra _ 
b c 1 .1 A r h 

1 
d k 0 'm ~ ar. s an- Bu miktarı her daire, müessese veya fab- mıştır. Esnaf, müsteriye evvela eti - A~os nihayetine kadar orada kala - da dönmesi beklenmektedir • 

. u vı aye ı ava an orunma omısyonu rikanın havaya karşı korunma komis - ketteki fiat üzeri~den satış yapmak caktır. 
ıcırb eden tedbirleri alacaktır. Komisyon yonu tayin ,,e takdir etmekle beraber ı'stemekte mu-şten"nin pazarlıg· a gı·riş • B k"l" b ··da t f d b" d Salahiyettar mahfellcrde söylendiği -
dün t kr t l b" t r tn ' aşve ı ın, umu e zarın a ır e- ne göre, Prens Polun avdetini müteakib 

e ar op anmış, ır a ıma ame kat'ı"yet kcsbctmesi için havaya karşı ko- tigı··ni görünce tenzilata yanaşmakta fa LOndraya dönmesi muhtemeldir. Maa-
hazı 1 t memleketin dahili ~yasetindc mühlın 

r amış ır. runma komı·syonunun da tasvibine arze- ve malın hakiki fiatını söylem~kte - haza. bu dönuş·· esnasında kabine toplan- d 
eğişiklikler vuku bu1acaktır. 

Talimatnamenin ayne'l tatbikine geçi- der. Seçilecekler itfaiye müdürlüğünde dir. tısı yapılmıyacaktır. 
lecek, .. dl.ir iherhangı· bir hava taarruzu- B led' D h"l" V 1.~ıet"ne gön Hın•at lideri Maçek ile müteaddid gö-

~· açılacak kursa sevkedilmek üzere isim - e ıye, a ı ıye eM:u ı - G 1 h b 1 - l d 
na :kar~ı hazır lbir !:i>kle sokulacaktır. d •· d k tatbikatın ·ız •1 a er er ruşme er e bulunmuş olan başvekil Zvet-"ıt y- lerı· :ı..uıunduğu mıntakanın itfaiye grupu erecegı rapor a anunun - k . Hı 

İstanbula yapıla<:ak hava taarruzu iki ·u d t d.'f d ı b··ı- .. k"IAtı yaz ovıç, rvat mesclesı hakkında bir an-amirine bildirilir. a esa u e i en u un muş u Cl 1 d-' ı kt B l d b k n (Bn..tarafı 1 inci sayfada} aşma zemini hazırlamağa muvaffak ol-t.'"J.a oıaca ır. un ur arı idnin gece t h" t d i müessese makta, pazarlıksız satış anununu ~· 
v kub 1m uht ıd· T Malzeme ve ec ıza 1 a re d ı h" d mü yolların 1 Eyh1le kadar tamiri içı'n muştur. u u ası m eme ~r. aarruzu ya- . 1 k d" tahs. tl dan şı·m mer'iyetten kal ırılması e ın e • 

. . . ve fabrıka ar en ı ısa arın · ı · E I"l Ort A Pr p l pan tayyarel€rın gelışınden halk Beya- . . ~~d .k d ler Fevkala- talea yiirütmektedir. emır verme erı, y u ayının a v- ens o un tasvibine arzedilecek 0 .. 

zıd, Galata kuleleri!e, fabrikaların dil - ı dıden temın ve IA.: arı e e_r · . Belediye, teklif kabul edilirse gene rupa tarihinde milhim bir rol oynıya- lan lbu anlaşma, bi!lihare tatbik lnevkii-
düklerile haberdar edilecf'k, herkes ev- de sıkışık zaı:na~larda bu ışlo tavzıf ~ - eskisi gibi ;pa1b:rb'klıı sahş usulüne cağına delil addedilmektedir. ne konacaktır. 
l . k"l kt· B d K k.. . Junmuşların ıstırahate ayrılma vesaıre do'"nu··ıecektl·r. * Ani enne çe ı ece ır. u esna a ara oy- . . aşma mucibince Hırvatlara bazı 

. .. . . .. . gibi hususatta yerlerıne başkasını getı - ---------- Gö · L d "d k · 
dekı ~nelden de ıstıfade eaılmesı muh· ı rebilmek için bir de ihtiyat itfaiye ekibi d ,. b. rmg on raya g ı ece mış idari imtiyazlar ver\~ecek ve geniş blr 
teıneldır. 1 teşkil ederler. Dun de şid et 1 ır L ondradan bildiriliyor: Mareşal koalisyon kabinesi kuracaktır. 

Taarruz gece vukua gelirse tekabül 1 İlk yardım sıhhi postalan 

1 1 
k d d•td• Göring, pek yakında gayriresmi Belgrad. 3 - Prens Pol, Londradan ts... 

etmek üzere tenvir fişekleri atacaktır. H .. d . f b "ka 4-6 ki ze z e ay e 1 1 surette İngiltereyi ziyaret edeooktir. viçreye gelmiştir. 
B h · h 1 · er rnuessese, aıre ve a rı - Bunun için Na2Ji teşki!atında mühim 

u ususta yem azır anan nızamna - şiden ibaret bir ilk yardım sıhhi postnsı <Ba.starafı 1 incı ı;aYJtıdcıJ 
nıeye göre, her evde sıhhiye ve yangın t k"J ed G '"ndüz çalıı:ılması la "şeh" d mevkii olan bir Alman kadını, Lon -
t k"l" ·· d t' ·1 kt' eş 1 er. ece ve gu Eski ır e draya giderek yerle~ek, ve Go'·n·ng c.ş ı atı vucu c ıge ırı ece ır. k 1 d k" ıt ..-~ 

,. . .. zım gel<:'n sıkı~ı zaman H a se ız sa::ı ~ Eskişehir 3 (Hususi) - Bugün saat de ona misafir gidecektir. 
Rcsmı daire ve muesgeseler bir nöbet değiştirmek üzere yukarıdakı 14 dü 34 dakika e ehrimizde çok kuv-

Resmi daire, fabrika ve ~üe.:seselerin 1 kadro üzerinden bir de ihtiyat ekip ha-ı vetli bir zelzele ~~u~. sarsıntı altı sani- Maliye VekA'e i hukuk müşaviri 
havaya karşı korunmasına nıd vılayet ta- zırlarlar. ye devam etmiştir. Haik büyük bir kor- Ankara 3 (Hususi) - Maliye Veka-
rafından hazırlanan ve tatbikine bugün- Gaz temizleyici ekipi ku ve heyecan içinde sokaklara fırlamış- leti hukuk müşavirliğine İzmir avu -
den itibaren geçilen talimatnamede şu Şehre vfıkl ola<:ak bir gaz hücumunda tır. Zelzelenin tesirile bazı binalarda katlarından Silleyman Faik Özkan 
esaslı maddeler bulunreaktadır: her daire, müessese veya fabrika binala- çatlaklar !husule gelmişse de tesbit edil- tayin edilmiştir. 

Her daire, müessese veya fabrika hava rının zehirli gazlerden ve hususile kalıcı miş bir hasar yoktur. Nüfusça da zayiat 
korunması ıbakımından icnb eden ted - zehirli gazlerden derhal temizlenmesi için olmamıştır. 
birleri Jttihaz etmek üzere birer havaya bir gaz temizleyid postası teşkil ederler. 
ka rşı korunma komisyonu teşkil edile - Bu postaların kadroları için lazım o!an 

cektir. şahıslar askerlikle alakası olmıyan ve te-
Teşkil edilecek hava korunma ko - cile tabi tutulmuş memur ve müstahde-

ınisyonları ışıkları söndürme nizamna - minden seçilir. z 

• 1 

~~m~~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 

Statüleri ve Türkiye Cümhuripeti ile münakil mukavelenamesi 
2292 Numaralt 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete ) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi: 

10.000.000 inı;iliz Lirası 

1.250.000 1 ngillz Lirası 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
lONORA ve MANÇESTER'de 

MISIR, KIBRJS, VUNANISTAN, fRAN, IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, ROMANYA, VUNANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 
~ .. , 

filyalleri ve blltün Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan küşadı . 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı . 

Türki9e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham.,,ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralılı 
Kasalar Servisi vardır. 

,, 
Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 

kumbarasız) tasarruf hesaplara açılar. 

• 

Söğüdde 

Söğüd 3 (Hususi) - Bugün saat 14 dü 
33 dakika geçe yirmi saniye devam eden 
şiddetli bir zelzele olmuştur. Halk kor -
kudan sokaklara dökülmüştür. 

Bursa da 
Bursa 3 (Hususi) - Bugün saat 14.34 

de şehrimizde dünkünden şiddetli bir 
zelzele olmuştur. 

Ankarada 
Ankara 3 (A.A.) - Bu.gün saat 14.10 

da şehrimizde hafif bir hareketiarz hisse
dilmiştir • 

Rasadhanenin tebliği 
Kandilli rasadhanesinden bildirilmiş -

tir: 
Dün saat 14 dü 33 dakika 13 saniye ge

çe şiddetli ibir zelzele kaydedilmiştir. 

Merkez üstü rasadhaneden 125 kilometre 
mesafede tahmin edilen bu zelzelenin de 
merkezi birkaç gıündenberi faaliyette bu
lunan mıntakaya tesadüf etmektedir ve 
.geçen sarsıntılardan daha kuvvetlidir. 

Diğer vilayetlerde 
İn<?göl 3 (A.A.) - Bugün gene 

14, 30 da burada 25 saniye devam e -
den oldukça şiddetli bir zelzele olmuş 
tur. Zarar yok1ıur. 

Kütahya 3 (A.A.) - Bugün burada 
c:aat 14,32 de T 5 saniye devam eden 
ve halkı heyecana düşüren bir yer 
sar~mtısı olmuştur. Zayiat yoktur. 
Uşak 3 (AA.) - Saat 14,30 da bi

ri hafif, diğeri devamlı olmak üzere 
şarktan garbe doğru yer sarsıntısı ol
muc:t11r. Zaviat yoktur. • ······················································-···-------------------, 
BAYKUŞ 

e Üç perdelik manzum piyes. 
e Yazan : Halid Fahrl Ozansoy. 

Darul'bedayi edebi heyetince 
tetviç edUen arkadaşımız Ha
lid Fahri Ozansoyun bu man
mm piyesi dördilncü defa ba

sılmış ve satışa çıkarılmıştır. 

Fiatı otuz kur~r. Kitabcılar

dan arayınız. 

Japonlar 69 Sovyet 
tayyaresi düşürmüşler 

Hsinkking 3 (A.A.) - Domei ajan
sı, aşağıdaki cephe tebliğini neşredi -
yor: 

Nomonhan mıntakasında hala ka 
rışıklık devam etmektedir. 26 Ağus -
tostan itibaren Moğol - Sovyet kuvvet 
!eri, müteaddid defa, Kalkaka ve Hols 
tein şehirlerinin iltisak noktası civa -
rında hududu geçmeğe teşebbüs et -
mişlerse de Japon • Mançu kuvvetleri 
tarafından geri püskürtülmüştür. 

Düsman hava kU\·vetler:, 29 ve 31 
:> 

Temmuz tarihlerile 2 Ağustos tarihin-
de Mançu arazisi üzerinde uçmuşlar 
ve Japon tayyarelerinin takibine uğ -
ramışlardır. Japon tayyareleri 6 tay
yare -Sovyet- düşürmüştür. 

Kudüs radyo b~nasına 

bomba atı1dı, 2 kişi öldü 
Londra 3 (Hıususi) - Dün akşam 

Kudüsteki radyo binasına bir bomba 
atılmıştır. 

Şiddet1e pa.l:ııyan bombanın parça, 
!arından ağır surette yaralanmış olan 
radyonun kadın spikeri ve bir mü -
hendisi, bugün hastanede C!Imüşler -
dir. 

Girid isyanı mahku01ları 
tahliye edildiler 

Atina 3 (Hususi) - ~n seneki 
Girid isyanı dolayısile muhtelif ha • 
pis cezalarına mahkum edilmiş olan 
siyasi şefler, hükfunetin, çıkardığı bir 
af kanunu mucibince tahliye edilmiş
lerdir. 

Eski Berlin sefirimiz 
&rlin 3 (A.A.) - Yerine Türkiye

nm Tokyo büyük elçisi Hüsrev Gere
de tayin edllıniş olan Türkiye büyük 
elçisi Hamdi Arpag, Berlinden ayrıl -
mıştır. 

Hamdi Arpag, IBerlindeki kordiplo
matiğin e n tanınmış simalarından i -
dl. 

Fransada sosyalistler 
Hükumet a leyhine .. 
CeplıP alıyorlar 
Faris 3 (A.A.) - Sosyalist partisi ida

re heyeti ittifakla kabul ettiği bir karar 
suretinde parlamentonun içtima devre
sinin temdidini arayı umumiye prensibi
ni ve teşrii kuvvetin normal işlemesini 
ihHII eylediği beyanile takbih eylemekte, 
hfrkfuneti dahili, mali ve içtimai siyase
tini milletin hükmünden knçırmak iste -
mekle itham etmekte ve rejimin inhita • 
tına mani olmak için partiyi şiddetli m5.
cadeleye .girişmeğe davet eylemektedir-

Şüpheli lrlandalılar 
lng:ltereden çıkarıldılar 
Londra 3 (A.A.) - Tedhişçiler bak 

kındaki kanunun tatbikine devam olu ... 
narak yeniden bazı İrlandalılar hudud 
harici edilmiştir. Bu suretle memleket • 
ten tardolunanlann sayısı 37 ye baliğ ol
muştur. 

Bazı şüphelilerin İngiltereye girme.si
ni meneden bir takım emrrnameler de 
neşrolunmuştur. 

Adana Pamuk ve Zahire 
Borsası idare heyeli seçimi 

Adana (Hususi) - Müddetini ikmal 
eden şehrimiz pamuk ve zahire borsa· 
sı idare heyeti intihabı yapılmıştır. Ya 
pılan tasnif neticesinde Sabri Gül, Fey 
zi Dural, İsa Şakir, Mustafa Şengül, 
Rifat Çalıkoğlu, Galib Serter ve Ab • 
dullah Durdunun idare heyetine se -
çildiği anlaşılmıştır. 

Reis seçimi yann yapılacaktır. 

Malkarada sıcakla r 
Malkara, (Hususi) - Her yerde oldu· 

ğu gibi 'burada da sıcaklar devam etmek .. 
tcdir. Bunaltıcı sıcaklardan sıkılan halk 
kasabanın tam ortasında bulunan ve lıer 
tarafı açık olan Belediye parkına sığın .. 
maktadır. 

Belediye ıhalkın musiki ihtiyacını ve 
kon.ieranslardan istiüıdelendirilmesinl 

düşünerek paııka 11 lambalı bir radyo ile 
bir hoparlör ıgetirtmiştir. 

Diğer taraftan halkm istifadesini dd
şünen Belediye 'bir yüzme havuzu yapa
caktır. Bu havuzun bir an evvel tesisine 
kaymakam, belediye reisi ve alay komu· 
tanı elbirliğile çalışmaktadırlar. 

Hükumet konağının da birinci kısmı 
yapımlış ve iikinci ikısmının inşasına bar
lanmı§tır. 
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- Bir mayo muhakkak ki her ayıbı] dum. Ona yakın bir yerde kumlara uzan- Ne yapacağımı şaşırmışhm. Kuyumcuya 
örter. dım. Bazı güzeller vardır ki, ilk bakışta girdiğim zaman o kuyumcudaki koltuk-

Diyen arkadaşımın yüzüne hayretle güzel görünür, fakat btııa.z fazla bakınca }ardan birine öyle bir tarzda oturdu ki •• 

baktım: gilzel olmadıkları meydana çıkar. Bu on- bir kolhığa ibir kadın bu kadar çirkin o-
-. Senin lbir yanlışın obcak, her ayıbı ların aksine bir güzeldi. İnsan baktıkça turabilirdi. Kuyumcu her ikimize tuhaf 

örten, bir e1bise. bir manto olabilir .. fa- güzelliği daha belli oluyor, daha göz ka· tuhaf bakıyordu. 
kat •bir mayo her ayıbı açar.. maştırıyordu. O gün göz göze anlaştık. 

Güldü: Ertesi gün konuştuk. Haftanın sonunda 
- Öyle 'Zannedersin, boo de öyle zan-

nederdim. Sonradan işi anladım. senli benli olmuştuk ve nihayet evlen-

Hatta bizden sonra dükkana giren bir 
karı koca 'bize ibakarlarken kendilerini 
gülmekten menedememişlerdi. Ne yapa
bilirdim. Onu orada ayağa kaldırıp so
yup mayosile yere yatırmak: 

- Ne diyorsun canım, Lutr bir manto 
içindeki bir kadına bakıyorsun, boyu 
rnütenasfü, vücudü mütcııasib, yüzü a
henkli .. fakat bu kadın soyunuyor, arka
sına bir mayo giyiyor, işte o zaman ha· 
ikikat meydana çıkar, kalçaları vücud 

meye karar verdik. Çünkü ben ona deli
cesine aşıktım. Her ne olursa olsun o
nunla evlenecektim. 

Onu hep plajda hep mayolu görmüş
tüm. Çünkü o pJaja benden evvel gıdi
yor ve benden geç dönüyordu. Evlenmek 

- İşte şimdi göııdünüz ya, ben bunu 
bunun için beğenmiştim! 

tenasübünü ihlfıl edecek kadar geniş o- kararını verdikten sonra Beyoğlunda bir 
labilir. O sokak-ta roblu, mantolu iken 

Diyemezdim ya .. nişan yüzükleri nü
munelerine baktık. Ben bir türlü karar 
verip bir tanesini intiıhab cdemlyordum. 
Bir daha geliriz vadile kuyumcudan çık· 
tık. Gene yanyana yürüyorduk. Fakat 
ben şaşkın bir vaziyette idim. Ne yapa .. 
bilirdim. Bir taksi yol kenarında duru
yordu. Aklıma geldi: 

sen farkına varamamı:şsındır. Çünkü 
korsa ile kalçalarının ayıbını örtmüştür. 
Dahası da var .. 

Ben giyimli bir kadının, mayolu bir 
kndından güzel görünebileceği hakkında 
uzun bir konferans vermeye hazırdım. 

yerde buluşmaya ve nişan yüzüklerimi
zi siparişe karar vermiştik. 

Bul~acağımız yerde onu bekliyor
dum. O gün her vakittekinden itinalı -giyinmiştim. Heyecan içinde bekledim .. 
nihayet .geldi, gördüm. Bunun o olabile- - Haydi plaja gidelim! 

Kadınların vücudlerini güzel gösterebil- ceğine yüz bin şahid 1Azımdı. Arkasın- Dedim. Taksiye bindik ve plAja git
mek için kullandıkları korsa, sutiyen gi· daki rob o kadar zevksiz dikilmiş, o ka- 1ik.. 0 soyundu. Mayoslle gördüm. Ma
bi şeylerden, bir çorap içindeki bacağın dar çirkindi ki tasavvur edilemez. Ço- yosu lbütün ayıblarını örtüyordu. O gene 
çıplak bir bacaktan güzel görüneceğin- raplan düşüktü. İskarplnlerinden birinin güzeller gü'Zeli idi ve 0 gün güzeller gü
den, iyi 'bir ayakkabıcı elinden çıkmış bağı çözülmüştü. Elindeki çantayı 1utu- zelini.. mayosu içindeki güzelliğile son 
bir çift ayakkabının en hantal ayaklan şundaki zevksizlik göze batacak gibi idi. defa görüyordum. Çünkü plajda bırak
bile zarif .göstereceğinden bertafsil bah-

N asıl söyliyeyim. 'baştan aşağı bir zevk- tım ve kaçtım ve bir daha ne plaja git
sedec~~im. F.aka~ arkadaşım sözümü 

kesti: sizlik nümunesiydi. Beraber yürüyorduk. tim .. ne de onu gördüm. Dedim ya, bir 
Görenler bir ona, bir bana bakıyorlardı. mayo muhakkak ki her ayıbı örter. 

-~~~~ha~~kd~LBenb~==============================~ 
nun acısını çektim.. bilirim. Bir mayo 
mu1hakkak ki her ayıbı örtüyor. 

Yüzüne bakıyordum.. ne demek iste
diğini merak etmiştim. 

- Başımdan .geçen macerayı dinlersen 
bunun ne kadar doğru olduğunu sen de 
anlarsın. 

* 
Anlatmaya başlamıştı: 
- Bir yaz günü idi. Ben o zaman he

nüz yirmi beş yaşımda idim. Floryaya 
gitmiştim. Kabinede soyunup mayoyla 
dışarı çıktığım zaman ilk işim.. plfıjda 

kim var, kim yok görmek için bir aşağı, 
lb~ yukarı dolaşmak olmuştu. Serde 
gençlik ve bekarhk vardı. Güzel gör
mek, güzele 'bakmak tabii bir ihtiyaç 
addedilebilirdi. Her ne ise .. bunları ge
çeyim .. plajda dolaşırken o güne kadar 
orada görmediğim fevkalade güzel bir 
genç kız görmüştüm. Sarı saçlı idi. Vü
cudü Milonun Venüsünü kıskandıracak 

kadar mütennsibdi. Yüzünün ince bir 
güzelliği vardı. Kumların üzerine uzan·! 
mış yatıyordu. Gözlerimı ayıramıyor-

Seksen sene yaşamış kadar hi-
lekar olmuş, sonra gösterişe 
meclub samimi değil, hayatın 

Sattlık Köknar Tomruğu 
Devlet Orman lş1etmesi Karabük Revir Amirliğinden 

1 - Büyük düz bölgesi katıyatından Karabilkte istasyonda istifte mevcud 
(809) aded muadili (623) metre mikab (449) desimetre mikab köknar tomruğu 
açık arttırma ile satı1acaktır. 

2 - Tomruklar evsafı yüksek budaksız olup ayrıca baş kesme payları mevcud 
\'e kabukları soyulm~tur. Hacim orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Umum Müdürlüğünde 
Ankara, İstanbul Orman çevirme MiıdürJ üğünde ve Kara bükte devlet orman iş
letmesi revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli (13) liradır. 

l5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesıle 16/8/939 .günü saat (11) de 
K:arabükteki revir merkezine müracaat l arı. (5786) 

• 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 
1 - Kurumumuz çamaşırhanesi ve laboratuvatl:a.r:ı ihtiyacı olan (4000) kilo 

bey.az Hacışakir sabun açık eksiltmeye konultnuştur. 

2 - Mullammen beael (1520t ve mu valdkat teminat J 14 liradır. 
3 - 10/8/939 Perşembe günü saat 11 de Rektörlüls bınasınd:ı milteşekkil 

komisyon tara:tından ihalesi yapılacaktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire 
mfu:fürlüğüne müracaatları. (3346) (5621) 

Ağusfr.~ ( 

f stanbul Defterdar lığından 
Müsabaka ile Memur Alınacaktır 
Münhal memuriyetlere müsabaka ile memur alınacaktır. İmtihan 24/8/939 

tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazan anlar aldıkları derece sırasile lise me
zunu olanlar: 2() liraya kadar maaşlı ve 60 liraya kadar ücretli memuriyetlere: 
Orta mekteb mezunu olanlar: Tahakkuk ve talısil tebliğ memurluklarına tayin 
edileceklerdir. • 

İsteklilerin aşağıda ya?.:ılı şartlan haiz olmaları lazımdır • 
1 - Askerliğitıi ikmal etmiş veya tamamile alakası kesil~ bulunmak. 
2 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyed olmamak. 

3 - Hükfunet doktorluğunca yapılacak sıhhi muayenesinde 788 sayılı memu
rin kanununun dördüncü maddesinin (V) fıkrası mucibince hizmete elveri§li ol· 
duklan anlaşılmak. 

Yukarıda yazılı gün ve saatte daktiloluk için de imtihan yapıbcaktır. Dakti
loluk imtihanına iştirak edeceklerin memurin kanununun beşinci maddesinde 
yazılı şartları haiz olmaları !Azımdır. 

İsteklilerin nüfus, !hüviyet cüzdanı, mekteb şehadetnamesi, askerlik vesikası, 
hüsnühal kağıdı ve sıhhat raporile 6,5 X 9 cb'adında dört kıt'a fotoğrafını bir di -
lekçeye bağlıyarak 12/8/939 tarihine kadar defterdarlığa müracaaUarı. c5892t 

İç va dış BASUH MEMELEHlNDE, Basur memelerinin her 
tnrıu iltihaplarında, cerahatlenmiş fistallerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

PATI 
Şifayı Temin Eder. 

Sıhhat Vekaletinın 22·4 936 tnrih ve 5·32 numaralı ruhsabnı haizdir 

1 lıtanbul l elediyesi llinları 1 
İST AN BUL YOLLARI iNŞAATI KAP ALI ZARF EKSiLTMESi 
İstanbul Be.iediyesi hududu dahilinde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt, 

parke ve mozaik kaldınm inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 
31/8/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 1,050,000 lira ve ilk teminatı 45,250 liradır. Şart
name 50 lira mukabilinde Fen ~leri Müdürlüğünden alınabilir. Talihlerin 939 

yılına aid Ticaret Odası, ihaleden 8 gün evvdl İstan'bul Belediyesi Fen İfleri 
Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat mak· 
buz veya mektublan ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı 

zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine 
vermeleri. (5583) 

Mühendisi Alınacaktır. Maden 
İktisat Vekaletinden : . 

Taşra ve merkez teşkilatımız için 250 • 400 :lira ücretli maden mühendisleri 
alınacaktır. 

Talihlerin vesaiklerile birlikte VekAletimiz Maadin Umum MüdUrlüğüne mü-
racaatları. c3537> c5885, 

fında dönüp duran şu cherifc ede pek 
kızıyordu. 

Kadriye onun neden böyle birdenbi. 
re değiştiğini anlayamıyordu. yalnız sathı için yaşıyorlar. Mesela 

şu Fikri Ertekin beyin kızları, o kadar 
aptal olmadıkları halde monden haya
ta uymak telô.şile ne kadar gülünç gö
rünüyorlar, değil mi? Halbuki Emine 
öyle mi.. hayır.. neden çünkü Eminc-

Sevgilis-.. Dün Lady Salikok'la Mükerreınden 
başka hiç bir kimse ile meşgul olına
mış, gözleri onlardan başka bir şey 
görmemişti. 

nin şahsiyeti var .. Emine ötekilere ben Nakleden: Hatic~ Hatib 
zemiyor, taşralı kızdır, modayı takib kuvvetli eski zaman insanlarına ben- ğudu ki sarhoşluğundan utanıyor. Ve Dündenberi biTde:n,'bire Kadriye ile 
etmi}'or. Seri halindeki sosyete kızla- ziyor. Eski zaman insanlarında bir ku- onunla müthiş eğleniyor. meşgul görünmiye başlayan Fazlı Şakir 

Kalbinde birinci defa olarak ıztırab 
hissediyor. Mükerrem Alpı çılgın gibi 
kıskanıyordu. 

rından değil.. şarkı söyleyişi de, otu- sur vardı. Yalnız etrafı tecessüs etmek Osman Tezcan dünkü müsamere • genç kıza: 
ruşu da, düşünüşü de, konuşuşu da öy- ve kendisile hiç meşgul olmamak de Eminenin kazandığı muvaffakiyet- - Kadriye Hanım, ne olur biraz mil
le! .. Fakat zannederim sizi bu saçma- bugünkü gençliğin de şu kusuru var- le adeta coşkun bir halde, hele genç zik yapınız .. bize bir şarkı söyleyiniz, 
larımla sıkıyorum. Yalnız kendisile meşgul olup etrafın. kızın konseri müteakip kendi bu1un - sesinize kaç gündür hasret kaldık. 

- Bilakis benim de düşüncelerime da olup bitenleri tamamile tecahül et- duğu ve kendisinden başka Eminenin Diye yalvarıyor. 
~rcüman oluyorsunuz. mek. Fakat küçük Eminede bu iki ku- t~~ıdığı ~!ç .. bir k~msenin ?~~l~~~dı~ı Dünk}i müsamerede, Kadriyenin dal 

- Buıgünkü gençlik azıcık hassas da ı::ur da yok. O kendini tanıyor, etrafını ~~şeye gu~up 9eAlam :erdıgı~ı. g?rdu-. gın, dalgın bir noktaya baktığı sırada 
hi değildir. Sonra cemiyetçi, insaniyet- da görüyor. gundenb:r~ adet~ sevınç d~hs~. 01~uş. tesadüfen orada oturmakta bulunmuş 
ci olduğundan dem vurur. Halbuki hep - Onu çok seviyorsunuz. Onu hala tebrık edem7d1: 5unku o- olan Fazlı Şakir, zengin kızın kendisi· 
si egoisttirler. Hepsi kendi kendileri- Hadi Aziz bey tatlı bir gülüşle: nun ~anı~a ~akl~şmıya ımkan yokt~. ne hayran olduğunu hissetmekte. Bu-
ni düşünürler, pratiktirler, ve bu genç- - Evet, dedi. On üç senedir, bir eşi- Em~nenın bır gun e.\~1:'el ha.bası geldı: nun için esasen kendisinden yüz Ç€Vİ-
ierin kurdukları cemiyet yağmur ka • ne tesadüf etmediğim bu genç kızı pek Emı~e babası. g:ldıgı da~ıkadanberı rip açıktan açığa Mükerrem Alpla 
dar can sıkıcı oluyor. Sahi sorma~ı u- çok seviyorum. Bir baba gibi... herkcsı, her şeyı ıhmal ett1. Yalnız o- meşgul olan Lady Salikok'u baştan çı-
nuttum. Eminenin babası albay Sami _ 10 _ nun yanıp.da _.d~l~ıyor. ~!1~nla m:ş- karmaktan ümiıdini kesmiş bulundu"' 
nasıl insandır. ~~l oluyor. Ş~~dı ge~e k~çuk Emme ffeundan yeniden baştan çıkarılacak ye-

- Harikuliide bir insandır. Hele an- Saat iki .. otelin holü hergünkü mu- b~~ pervane gıbı Samı beym etrafında gfıne zengin kızın Kadriye olduğuna 
nesi o büsbütün müstesna bir mah. ı tad manzarasını gösteriyor. donuyor. hükmetmişti. 
h1ktur ... Üçü de biribirlerine taparlar.1 Eminenin sevgilisi h.e~nkü yerin- - Baba ... Suratını a.smışsın, senin 
Çünkü yalnız karı koca olan ebeveyn I de oturmuş. Gazetelennı okuyor. Kı- bir şeyin var. Kadriyenin uzun ve inatçı bir bakışı 

' - k & t' k d • · · Şimd' gayet ondaki bu düşünceyi takviye etmişti. de w il, ayni zamanda kafadardırlar. ıgı ıyaıe ı co egışmış. ı - Nem olabilir, diye canı sıkıla s;kı-
- Bayan Ertekin, Sami beyin kı7. 7 arif givinen ihtiyar bir bay olmuş. la cevab veren babasına: 

kardeşiymiş, öyle mi? Belkis bir köşede mütemadiyen dok- - Bir bilsem, diye mukabele ediyor. 
- Evet, gençliğinde çok güzel bir tor Oğuzla istihza etmekte duruyor. Bilmiyorum amma görüyorum. Keyfin 

kadıııdı. Kendisi onu pek beğendiği için bu \erinde değil. 
- Emineyi bütün bu insanlara ter- dispanser işine kı7.kardeşlerine bile sü- Ve ihtiyar sevgilisine bir yan göz 

cih ediyorum. Çünkü Emine kimseye rükledi. Fakat doktoru müsamere gü- fırlatarak: 
benzemiyor, çok müd~kkik bir kız, on- nü sahnede gördüğtlndenber:i birden-J - Görüyorum, diyor. Zaten bugün 
da tetkik ve müşahede kabiliyeti çok bire öyle gülünç buldu; ondan öyle so-

1 
·imsenin keyfi yerinde değil. 

- Bir şarkı söyliyecek misiniz? 
Kadriye ona bakmadan: 
- Hayır! .. 
Diye kısa bir cevab verdi. Onun yü

zii biraz süzgündü. Ve yüzünde keder
li bir ifade vardı. Gece uyku uyuma
mıştı. Ve bir kelebek nasıl çiçeğin et· 
rafında dolaşırsa tıpkı öyle kendi ctra-

Kadriye ile uzun bir muhavereye 
girişmiye imkan olmadığını gören Fazlı 
Şakir salonda umumi alAkayı uyandı
ran bir söz açmak için birdenbire Emi
neni sevgilisine dönerek: 

- Beyefendi hazretleri, diye söre baş 
ladı. Günlerdenberi sizin gibi mühim 
bir şahsiyetin aramızda bulunduğunu 
bilmiyerek geçirdiğimiz günlerin blze 
acısını ve ziyanını teliıfi ettirmek Hıt. 
funda bulunur musnuz? 

- Ne gibi? 
Burnunu gazetesinin içinden kaldı

ran Hadi Aziz bey kurnaz ve müsteh
zi bir bakışla Fazlı Şakire bakıyor ve 

bu suali tekrarlıyordu: 
- Ne gibi? 
- Kim bilir ne harikulade ve rıe eğ-

lenceli bir hayat geç' rmiş, dünyayı na· 
sıl gezip dolaşmış ve uzak memleket
lerde kim bilir neler görmüşsünüzdür. 
Bize biraz seyahatlerinizi anlatacak o· 
lursanız ... Ne güzel bir saat geçlnnl~ 
olacağım .. kim bilir ne çok seyahat yap 
mışsınızdır. 

- Hakikaten bir çok seyahatler yap-
tım. 

(Arkaaı 1'M) 
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f 17 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı ·ı 
j Baron Wratislaw'm hatıraları: 28 --

•• 
Uçüncü Selimin doğuşu Türkçeye çeviren: Süreyya DHmen 

. Bu tebşir, sultan Mustafaya çok ca-j jşitildi. Son defa olarak kapı açıldı. lerini, evladlarını dalına kendilerine 
Zıb geldi. Hemen o gere en cazib ve Artık bu defa saralı baş ebesinin sesi: rakib ve düşman tanımış .. bu yüzden 

Galata beldesi 
dilber bir gözdesini seçti. Hacı Şerka- - Bir şehzade dünyaya geldi. de Osmanlı sarayları, adeta bir (Mak- ·Çünkü peygamberleri Muhammed, kolayca bu ateşin geçitten mürur etmiş 
Vi'nin tayin ettiği saatin tam dakika - Diye yükseldi. tel) halini almış olduğu halde, 3 üncü (Mekke) şehrinde bir mabed inşasına bulunmalarını temin edecektir. 
sında ana rahmine bir evlad isal etti. Müneccimbaşı, mukadderatın önüne Mustafa, (Selim) adını verdiği hu şeh başladığı zaman bu kuşlar kendisine, Binaenaleyh yeniçeri arkadaşlarımız, 
Padişah, ertesi gün (Müneccimba - geçmek imkanı olmadığını anladı. Fa- zadesini kıskanmadı. Diğer şehzadeler 0 vakit o kadar mebzulen bulurunıyan, j ~izim, bazı süfli ihtiyaçlarımız için kfı.

şı)yı huzuruna getirtti. Meseleyi ona kat, hiç bozmadan hemen, parmağının gibi, (Kafes) lerde hapsetmedi. Bila- inşa malzemesi yani kum, taş, su ve gıd kuUanmakta bulunmamızın pek 
da anlatarak: ucu ile, saatin yelkovanını dört daki- kis gece gündüz, kucağından indirme- kireç taşımıŞ'lar ve bu suretle Muham~ 1 büyük günah olduğunu beyan eder-

- Nutfe, tam şu dakikada rahme su- ka ileri aldı. di. Hergün ve her saat: medin bu mabedi bina edip meydana ler ve bu suretle hareket etmekten sa-
kut etti. Bunu, bir güzelce kayda geçir. Koşa koşa Sultan Mustafanın buzu- _ Oğlum! .. Bir gün gelip tahta çı· getirmesine sadıkane bir surette mua- kınmamızı rica eylerlerdi!. 
Bu· g€ceden itı"baren her gece de yıl - 'd k tt b 1 nmuşlardır Onların yani na gı ere : kacaksın.. ve, cihangir olacaksın! vene e u u · ' dızların vaziyetini tetkik et.. aldığın Türklerin, peygamberi ayni şehirde 
neticeleri, sık sık bana bildir. - Şevketlfı Padişahım!.. Dideler, Diye, telkinler yaparak, küçük ya- muazzam ve muhteşem bir türbe için- Türkler, bir gül çiçeğinin de yerde 

Diye: emir verdi. ruşen... Tam eşref saat ve dakika- şından itibaren onun zihnine, dünya de medfun bulunmakta imiş. ( 1) sürünmesinıe tahammül edemezler. 
* 

Müneccimbaşı, gece sabahlara ka _ da bir şehzadei civanbaht dünyaya gel- hayalinin en yüksek gayesinin tohum- * Çünkü, kadim putperest milletler gü-
dar evinin damında ve gözleri yıldız - di. !arını serpti. lün nasıl ki (Güzellik ve aşk mabude-
larda olarak bu büyük ve mühim işle Diye, bağırdı. * 3 üncü Mustafa, daha ileri gitti. Sal- İstanbul şehri 50~.a~larınd~ aşağı si Venüs) vasıtasile yaratılmış bulun. 
nıeşgul olsun; bu ince hesabla padi - tanatının (Veliahd) i, (Şehzade Ab - yukarı dolaştıkla~ı gorulen hır takım duğuna inanır idllerse, bu halk da 
§ahtan hamile !kalan gözde de saray Müneccim efendinin, saati parmak- dülhamid) olduğu halde, bu hayalper- adamlar vard~ kı bunlar ~r~alarında yani müslümanlar da, gülün peygam-
ebelerinln dikkatli müşahade ve kon- laması, (Selim) tesmiye edilen yeni ver padişah olurken bütün saray ve taşıdıkları derı tulumlar ıçınde taze berleri Muhammedin (ter) inden ya-
troUanna tevdi edildi. şehzatlenin tali ve mukadderatı üze - hükumet erkanını saraya celbetti: memba suyunu .sırf Tan.r~ın hoşnu : ratılmış olduğuna inanırlar! 
Artık sarayda. herkesi mes.bırul eden rinde, en küçük bir tesir bile göster - k disini kazanın_ ışı olmTak.. kıçını- mhade.nı Fakat buna mümasil batıl itı'kadları · - Oğlum Selim, (Cihangir) olaca . · t 

bir mesele başgöstermişti. Dogv acak memis.ti. Üçüncü Mustafanın,. ince he- bir tasla ıs ıyen ere.- ur 0 sun, ırıs- birer birer yazmıya devam ~..:ıerek ka-Tahta onu geçirin. h d b 1 t:'U 
Ç~uk, acaba (sultan)rnidıı-?. Yoksa sablar ve büyi.ik itinalarla dünyaya ge- Dedi. tiyan veyla rra u ı u unsun- mecca- riimin başını ağrıtmak istemem .. bu 
(şeh d ) "? ı· d'gv· b h d d b'"t" (F' · · nen sunar a ·· kadar eter'. 

za e mı·· ır 1 ı u şc za e e, u un anı ın- Fakat, bu tavsiye tali ve mukadde • Bu koca şehrin mahalleleri arasında y · 
ı Ebeler, birçok tecrübe'1erinin delil.. sanlar) gibi, kader ve kısmet denilen ratın önüne g*'<'emedi. Vasiv. eti, yeri- e e dolasarak sadaka dı"lenen ya bı"r ,, 
erine istinad ederek: teselli ve tevekkül hududlarından bir -3" v v • . 

ne getirilemedi. Y)eniçerilerin korku- gözden veya görmek nimetinden tama- Istanbul şehri içinde gezip dolaıihk-* 
- Bir şehzade dünyaya gelecek. parmak bile ileri geçemedi. sundan, saltanat kanunu demştirilc _ h 

1 
d d k t ·· "l · d v 

1 
·· 

Diye ısrar ediyorlar, padişahın ü _ o· men ma rum insan ar a var ır i bun an ve goru mıye eger yer eri ve mu-
ltlidlerini kuvveÜendiriyorlardı. Hayatı, hiç bir Osmanlı şehzadesine medi. Tahta, (Birinci Abdülhamid) lar, birbiri ardında olmak üzere, onar esseseleri görüp tetkik ettikten sonra 

Müneccim başı ise, bu ümidlere par- nasib olmıyan bir parlaklıkla başladı. geçti. yirmişer ve hatta ellişer kişilik grup - bir gün de, elçiliğin bazı memurları, 
lak bir cilA veriyor .. ikide birde, padi- (Osman oğulları) babalarım, kardeş- (Arkası uar) lar halinde gezereler. Hiç bir ferd yok- Galata beldesinin mebni bulunduğu 
Şahın huzuruna çıkarak: tur ki bunlara sadaka vermek (se - kola geçmek müsaadesini istihsal et • 

Antalya plajları ihtiyacı karşıllyamıyor vab) ıından lrnçınmış oısunı .. çünkü mişıerdi. 
- Şev'ketlf Sı!ltanım-.. Yıldıziarın halk bunları (Mübarek) insanlar ola- Sandalla veya yelkenli kayıklarla ge \1aziyetleri o derecede talih ve saade- Antalya (Husu • 

te doğru yürüyor ki, doğacak ~ •. ehzade . An 1 h rak teiakki ederler! .. Zira bu dilenci- çilen bu Galata şehrinde oturan hnl-
ır. sı) - ta ya şc • ler (Mekkei Mükeireme) şehrinde l;m. kın ekserisini hıristiyan tacirler, Rum-es~r tam şu saat ve şu dakikada dün- rırun bulunduğu lunduklarım ve (Ravzai Mutahhare ) lar, İtalyanlar vesair milletler teşkil 

Yaya gellrse .. bi!Aşek ve bilaşüphc, mu mahaldeki sahil, ka etmektedir. Fransa ve İngiltere Kral-
:tad ve matlfıb hasıl olacak .. şehzade- yalık ve sarp oldu • yi ziyaret eylemiş ve görmüş oldukla-
lliz, muhakkak (Cihangir) lik tahtına ğundan burada tam rını söylerler ve bunun içindir ki bu lıklarının sefirleri, Venedik ve Ragoza 
Oturacak. manasile kum ve de dünyada kendileri için başka hiç bir Cümhuriyetlerinin balyozları vesair 

zevk arzu etmediklerini, 0 vakittenbe· milletlerin mürne~illeri de bu şehirde Diyordu. 1ıizden istifade e - t ı 
ri (Abes) şeylere nazar kılmayı iste· o urur ar. "' ~ kuz ay on gu-n, böyl6"e ge,.tı'. Bu dilmedigıv· nazarı i - Ben de dı"gverler· d g · k Im ı 

.uo "" ~ mediklerini ve bu ulvi maksatlarını , ın en €rı a ış o ma 
lniiddet zarfında, sarayın en mühim tibara alınarak Mu- mevkii fiile koymak için de kızgın bir mak için, ayni şehri gezmek müsaade. 
Söz ve düşünce mevzuunu, bu mesele hasebei Hususiye • . demir parçası üzerine koydukla- sini almıştım. Bu müsaadeyi bana bah-
~Şkil etmişti. nin Kara~l~ oğlu rı bir nevi tozu gözlerine tutarak (Rü- şeden sefir cenahları; içlerinde en gen-

'N'ihayet hAmile gözde de vaz'ı hamil p~rkı . sahılıne de · yet nimeti) nden kendilerini mahrum ci olmaklığım ve gençler için de bazı 
alAnıetJeri baş gösterdi. Başta padişah p~zdekı kayaları ~es eylediklerini iddia ederler!.. tehlikeler bulunması dolayısile her hu 
0lnıak üzer bUtün saray halkı büvük vıye etmek suretıle Bu dilencilerin iddilarına şeksiz ve susta bana dikkat edilmesini ötekilere 
btr merak :e telaş içinde idi .. '. Ac.aba bir banyo mnhalli . şüphesiz inanan kimseler, bunların kud emretmişti. 
Çocuk, tam o saat ve o dakikada mı yapılm~ştır. Bu banyoya beton merdı • rafından rağbet görmekte ıse de vesait si bir emelle kendilerini körleştirmiş Karşı sahile geçerken birçok ba!ık -
dünya 1 kti" venle milmekte ve kayalar arasında meselesi ile t~kilatsızlık Jüzünden tam bulunmalarının sevabı olarak Hazreti Iar gördük. Refakatimizde bizleri ko-

F1beıya ge ere · · ·· k vücude getirilen beton localarda so - manasile istifade imkanı bulunama - Peygamberin ( Hüsnü nazar )ma ilk rumıya memur iki yeniçeri neferi var-sınd er, san. cı çeken kadının ·~rşı • yunulmakta ve tulumba vasıtasile ha. k d 
b k d k k ma tadır. Bu mahallere oba tabir edi- mazhar olacak kim9eler olduklanna ı. a e leşıyor.. 0 a apısmın • arşı- sıl olan tazyikli tatlı su ile de cduş» G 1 

tında, bir minder üzerine diz çökmüş vapılmaktadır. len çalı çırpıdan bir takım kameriye - ve kenllilerine sadaka verenlere de a ataya muvasalat edince, çoktan-
0lan ın·· irnb d ·· 1 · · (S " !"er yapılmıştır. Halk burada soyumı.p (Şefaat) etmiş bulunacaklarına itikad beri burada yerleşmiş ve ayni zaman. 
hih unecc 8.şı a goz erını, a- Digv er taraftan belediyenin Barbaros d (K d S ı ı 

) lı t d d gı. · ,.....__ h tt~ tın kt d B ederler!. a a ın u tan ar) ın da kuyumcusu '!'ayar sanın en ayırmıyor u. parkı sahilindeRi banyo yeri oldukça yınme.l'i.~, a " ya a a ır. azı olan Hans Long adında bir Almanın 
opkapı sarayı kuruldu kurulalı, bu ı'yı· bı"r şekı'lde ise de matlub derecede aileler bütün sıcak müddetince kirala- * . 

sar evıne gittik. Bu zat bizi büyük bir se-
le :n kurşun kubbleri altında, bö~- kum bulunmaması ve kayalık olması dıkları bu obalarda oturmaktadırlar. İstanbulun halk tabakaları arasında vinçle karşıladı, bu ziyaretimizden çok 
hı . eraklı ve bu dereoe heyecanlı bır yüzünden pl§j ihtiyacını temin edeme- Türkiyenin sıcak mıntakası olan ve geniş ölçüde, bir takım (Batıl itikad • mütehassis olduğunu izhar etti. 
su~~:ar devr~si Jeçme;;uğuşti. Ve ~iç ~ir mektedir. Bu ihtiyaç dolayısile halk ,geniş sahillere sahih bulunan Antal - ]ar) da vardır .. meselA bizim milşahe- Kuyumcunun bir Rum aşçısı vardı 
dar nhve şe. za eni~ 0 ~~na u a- «Xonyaaltı» ve cLara• ya akın halin- yanın yaz günlerinde en mühim ihti - de ettiklerlınizden biri: Yolda giden ki bu, cidden güzel bir kadındı. Ayni 

e emmıyet verılmernıştı. d 't kt-.3· 1 •. 1 b" 1 . "d • • ekildcdi bir Türk, yerde bir kAgvıd parças1 gö. d H Lo , k"h ti" . .. e gı me ~"Uır. yacı p aJ ar, oy e ıptı aı ş r. . zaman a ans ng un ni a sız karısı 
.. uncccımbaşı He ebeler, artık ynz iBu iki yer kumluk ve pJaj olabile - Resim Konyaaltı plAjını göstermekte - rilrse - memleketımizde sokak orta- yani metresi idi. Çilnkü bir kimse mu-f 02 olmuşlardı.·· Ebeler, ikiide birde cek bir haldedir. Bu itibarla halk ta - dir. sın da görülen bir v ekmek. I>B:rçasın.ı, ayyen bir meblağ tediye etmedikçe ve 

i apıyı açıyorlar .. doğumun ızt1rabları ayaklar altı~da çi~~n?.1esın dıye, b~r müsaade almadıkça açıktan açığa bir 

~~nae kıvranan gözdenin vaziyetini Bursa Bı"çkı· ve oı·kı·ş Yurdunun yenı· mezunları ) çok kimseıerın alıp ~Pb:uktden hson1 ra b!r kadını eli aıtınaa bulunduramaz veya 
eccimbaşıya bildiriyorlardı. kenara koydukl.an gı ı - er a o ka. ~onu zevce edinemez. Hatta evlenmek 

Jt>1~ir aralık, içeriden verilen haberler, ğıd parçasını hürmetle alır ve bir du- müsaadesini almak . . d Tü" k i-
~~ı v. •t• ·ıe 1 t" i ıçın e, r n aşmıya başladı: var deligıne 1 ına 1 yer eş ır r. . zamlarına tebean, (Kadı) denilen bir 

- Vakit ,tamam.. Bir kağıt parçasın~ karşı gösterılen hAkime müracaat etmek ve bir hayli 
. . . . . . . •• .••••• ..u saygının sebebim sordu~m~z za- para sarf eylemek ]Azım elir. 
- '7 kl men, arkadaşımız olan Yenıçerı (Al- g(A k ) ,.ı. a aşıyoruz... P'"'" ü ri r ası tıar 
·· lah) adının kugr.ı. ze ne yazıldığını .ia~~ib~hl··~nneccimbsşının elindeki s6yledi. ;-······· ............................................... ~. 

(t;._ih ayarlı ve elmas itlemeli saatte, Bunların .kuvvetle inandıklarına göre Nöbetçı· eczaneler 
dı::ref vakit) e daha beş on daktka var tKıyamet ıgtinil) Hazreti Muhammed, 

mmeti olan mü.slümanları; bu dilnya
da irtildb ettikleri g{lnahlardan ötürü 
ceza görmekte bulundukları yerlerden 
(Ebedi saadet) e kavuşturmak için, da 
vet ey1ed1ğl zaman kendisine gidilecek 
yalnız bir yol vardır ki o da kızgın, a. 
taş haUnde demir ıskaradır. Bu ıskara
nın üzerinden çıplak ayakla geçilecek
tir. İşte o vakit büyük bir (Mucize) 
vukua gelecektir: Evvelce ayak altın
da kalmaktan kurtarılan her kAğıt par 
çası derhal buraya gelerek 1skara üze
rine yazılacak ve bu suretle kendileri
ne vaktile hizmet ve hUrmet etmiş in. 
sanların yanmadan, ıztırab duymndan, 

la~Uneccimbaşı, teIAş ile yerinden fır-
1tq11'. Gözlerini saatten ayırmıyarak, 
ita bı Çarpa çarpa büyük bir endişe ire 

ı>ının önünde dolaşm.ıya başladı. 
b...~Pı tekrar açıldı. Ebenin biri, ba. 
"''ll Uuıttı. · 

;; Geliyor. 
t{Ye mırıldandı. 

ti Unecciınbaşının, aklı başından git-

Sab Bire, koman.. dört dakika daha 
ı{.eYleyin. 
'.l' ıye bağırdı. 

da abiat, sabreder mi idi, hiç ... O an
gıhı8~ki Müneccimbaşı ile istihza eder 

ınce v~ zayıf bir çocuk ağlaması 

Bursa Biçki ve Dik~ Yum•ı hl! yıl da yooi mezunlarını vermiştir. Bu müna
sebetle açılan se11.gi çok beğenilmiştir. Reeimde m.<rzUnlan Bursa Maarif Müdüıii 
Fakir Erdem ve Yurd Müdiresi Kevser Sanbay ile ibirlikte görüyoI'8WlıUZ. cı > Milelillin buradıı.kl tıata.smı işaret et-

mek &erelcttr. Mütercim 

Bu gece ıı~i olan ecza.neler ş-un -
lardır: 

istanbal cihetin.dekiler: 

~a: <i Halil), Eıninönün
de: (HBsa.n Hulftsl.), Aksarıcyda.: (Şeref), 
Alenıda:n:!n: <Abdülkadir), Bayazıddn : 
(oamll(, Fa.t.Hıte: (Vitall), Bakırköyün
de: <Me~>. Ey:ii.bde: <ArM Beşir). 
B~yolfu cihetindekiler: 

İ.6t.iklô.l ca.tldesinde: < Gruntasnra.y, 
Onrilı), Cibnhuriyet caddesinde: <Kürk
çlynn), Fiiruznğad.a: (Ertuğrul), Şişlide: 
(ABı.m)' Tulk.s.imde: (Keınnl). Beş.lktaşta: 
(Vid.in). 

Boğaziçi. Kadıköy, ve Adnlardakllor: 
Kn.dıköyünd&: (Büyük, Yeld.eğirınenl), 

ÜSküda.rda: <İ't!ma.d>, Sarıyerde: (Nuri), 
Akl.alaroa: cşınası ıtıza>. 
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Yazan: Ziya Şakir 

Asker kaçaklarile mücad~le Pazar günü Fener stadında çekişecek olan atletler 
Galatasaray ve Fener atletleridir. Bu son müsabakada 

F enerbahçenin ağır basması çok muhtemeldir Meselenin. e~. c~~ .~ıkacak tarafı şura J 
sı id ı ki, Puskulsuzu Bursadan uzak -
}aştırmak .da mümkün olamıyordu. z:a
ten zayıf ve çelimsiz bir adam olan Is
mail, daima kolayını buluyor, elindeki 
doktor raporlarını yenilliyor.. tabiidir 
ki şubece de tecıl ediliyordu. İsmail 
Bursada bulundukça da, bu hadisele
rin önüne geçmek mümkün olmuyor. 
du. 

* 
Bereket versin ki bu esnada Bursada 

ki askeri vaziyet, mühim bir şekle gir
di. 

Çanakkalede harb şiddetle davem e
diyor .. Beşinci orduya ikmal efradı ve 
iaşe mevaddı yetiştirmek için humma
lı bir faaliyet baş gösteriyordu. 

Ayni zamanda, cephelere asker ye· 
tiştirmek için (Kara menzil hatlarn 
tesis c>dildi.. bu cepheden olmak üzere 
de Bursaya da (Menzil müfettişi) sı. 

fat ve unvanile (Süvarı miralayı, 'l.'op
kapılı Ziya Bey) geldi. 

Bursa, (Menzil Müfettişliği) nin mer 

kaçaklarma karşı en küçük bir müsa
maha gösterilmemesi emrediliyor: 

(Derdest edilen asker kaçaklarının 
şiddetle tecziyesile, emsaline kanlı ib-
ret nümuneleri göst"n'lmesı· lu"zumu) kezi idi. Ve bu müfettişliğin emrinde \; 

Bildiriliyor .. bu babda da askeri inzi olmak üzere (Bursa Nokta Kumandan-
bat amirlerine salahiyetler verilivor. 

lığı) teşkil etti. 
Nokta Kumandanlığının kadrosunda du. 

inzibat teşkilatına ehemmiyet verilmiş * ti. Hatta, bir müddet evvel Beşinci or- Harekete geçmemiz pek şiddetli ol-
du emrine giden bizim eski aTkadaş du. 

Halim Bey tekrar bize iade edilmekle Karargahta tek bir nöbetçi ve bir de 
beraber, (Ahmed) (1) ve Mehmed E - posta neferi bırakarak, bütün inzibat 
fendi (2) isminde iki arkadaş ~aha memurlarını ve efradını alarak bizzat 
gönderilmiş .. ayni zamanda, - zannede d . k d E 

1 
. 

· 'k · ·b k d evrıyeye çı ıyor um. n azı ı şer1r-r1m - otuz neferh • ınzı at a rosunun 
1 

. 
1

A ~h 
1 1 

. lt" t 
·km 1. · · kt ku d ı· erın ceve angu ı o an yer erı a us 
ı a ı ıçın, no a man anına sa a· ed' d 
h. .1 •şt· ıyor um. 
ıyet ven mı ı. 

* Ben, maiyetimdeki altı neferle, ar -
tık şubenin emrinden çıkmış; nokta ku 
mandanlığına iltihak etmiştim. Ve nok. 
ta kumandanı tarafından da, eskisi gi
bi vazifemde ipka edilmiştim .. 

Nokta kumandanımız, (Süvari Bin
başısı, Hüseyin Haki Bey) isminde ga
yet nazik, terbiyeli, temiz kalpli bir zat 
idi. Hakkımda aldığı malumat ilzerine 
o· dı:ı 'IJana pek geniş salahiyet verdi. 

- Vazifemizdeki muvaffakiyetin te· 
mini için, ne mümkünse yapınız. Zer. 
re kadar zaf ve tereddüd gösterme -
yiniz. dedi. 
Kumandanımın gösterdiği bu büyük 

emniyet ve itimad, tabiidir ki beni 
pek çok sevindirdi. Derhal hükmettim 
ki, artık ciddi işler görülebilee€kti. 

* Çarçabuk kadromu tamamladım, ef. 
radım ı giydirdim, kuşattım. Bir kısmı 
ordudan gelen, diğerleri de şuradan bu 
radan tedarik edilen tüfek ve rovel • 
verlerle hepsini silahlandırdım. Ondan 
sonra da: 

- Ooh! .. 
Diye, geniş bir nefes aldım. 
Artık sıra, mücadeleye gelmişti. 
~en, bu mücadele sahasını ikiye a. 

yırıyordum... Bunun biri, Püskülsüz 
İsmail ile onun etrafına toplananların 
muhitine inhisar ediyordu. Diğerini 

ise, şehrin muhtelif mahallerinde, muh 
telif unsurlara mensub olanlar teşkil 

eyliyordu. IBilhassa, tamamile Rumlar
la rneskCın olan (Muradiye) mahalle
sinin hemen her evinde bir asker kaça
ğının gizlendiği haber veriliyordu. 

Vali, değişmiş .. merhum İsmail Hak
kı Bey, henüz gelmişti. İsmail Hakkı 
Bey, asker mütekaidi olduğu için, bit. 
tabi asker kaçaklarının vaziyetinden 
ço müteessirdi. 

.. ına binaen, Nokta Kumandanı Hü 
se~ Haki Bey ile yaptığı muhtelif 
mi ker~lerde polis ve jandarma kuv
V€ rinin, askeri inzibat rncmurlnrma 
aza i derecede yardım edeceklerini 
vt mişti. 

G rib bir tesadüf eserl olarak bu sı
ra· , ordudan, Harbiye Nezaretinin 
b ' tamim) i geldi. Bu tamimde. asker 

ı ') Ta1asimde (Sulo.r İdara;t) vcznedan. 

(2) M~ k~tsın,da. yQlgS.tlCl. we 
~kçı. 

Hiç unutmam.. ilk çıktığımız gece, 
(vesikasız, kaçak, şüpheli eşhas, ade
mi icabet, polis ve jandarma tarafından 
aranıp da bulunamıyan adliye mahk\ı. 
mu, muhtelif cürümlerden maznun) ol 
mak üzere tam (yüz elli iki sahıs yaka. 
lamış, nokta inzibat karargahına getir
miştik. 
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1 - Sarih ol'a.r'ak. 
Q - İrfanlı 1dmse. 
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8 - Bir nov1 kumar - Ü'ye. 
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4 - Qoğalanın zıddı - Cemi eda.tı. 
ti - A VUQ 1ç1. 
6 - Büyüklük - İşaret. 
1 - Aceımi.n1.n yaptığı. 

il -
,_ 

- . 
-

• ,. 

s - Yo.;'11 ~musiki filetı · - Alman p:ıras1. 
9 - Sinemada.ki fare - İstifham nldar.ı. 
ıo - Periye benzer mev'hum bir şey - Blr-

den'blre. 
YUKARDAN AŞAÖI: 
ı - Gü~ ddğduğu zanınn - Beyaz. 
2 - Hasta.ıık - usta allmyan. 
s - Are.b ıba.Nlerlnde b1a' cins yazı - !er. 
t - Şa.şırnuılt. 
6 - Bir nm1 dans - MaOOnle.rln üzerin • 

deki taş ıı,:ıer. 
ıs - Satha - Yed - Hayret mdası. 
7 - Uzağı işaret :için kullanılan nida -

Spor leht,;'eSlnde takım. 
8 - Qdk jy1 - Kanaat geUrmlş 
9 - Ztya.n olmuş - Blr mta. 

10 - Tıı.rn.kla &ıÇlnn dÜ'l.eltırne'k. 

Geçen bıılmacanın balleclilnı1t tekli: 
SOLDAN SAÖA: 
1-K~-E 

2 - Acilen - Siz. 
3 - Bilardo - Li. 
4 - Alan - Y. - Ay. 
5 - Dar - Aduv - 111 
6 - And - Denaet. 
7 - Y. - Oyun - Z. 
8 - İs - Vn.zlfe. 
9 - İlft. - l!I. - F1l. 

10 - Eztret - EIA. 

O gece, (Atpazarı) denilen umum
hanelerin altı üstüne gelmişti. Ve şim· 
diye kadar görülmemiş olan bu şiddet, 
kendinden şüphesi olanlara dehşet 
vermişti. 

Ahlaki ve içtimai sefaletin en iğrenç 
ve en acıklı bir mahşeri olan bu umum 
haneler, tüyleri ürpertee€k derecede 
korkunç birer facia sahnesi idi. 
Girdiğim evlerde karşılaştığım man

zaralar o kadar müthiş idi ki; bu mü
cadeleye devam edersem, yalnız resmt 
vazifemi değil; memleketin umumi sıh 
hatini, Türklük ve Müslümanlığın ah
lak prensiplerini kemiren müthiş bir 
tehlike ile de cidale girmiş olarak vic
dani bir vazifede ifa eyliyeceğime ka
naat getirmiştim. 

\ 

Ertesi sabah, Nokta Kumandanı Hü-
seyin Haki Beye - Şifahi rapor mahi. 
yetinde - bu müşahedelerimi anlattık
tan sonra; 

- Beyefendi-.. Bu vicdani vazife ba 
na, resmi vazifemden daha üstün geli
yor. 

(Arkası var) 

Galatasarayla Fenerbahçe arasında 1 müsabaka h~ric.i b_il~ ?l~a yapacakları 
ddd~ bir çekişmeye sebeb olan atletizm 1 yarışl~rın, .bıl"~ı~ler~nı ~y1ce t:ammı~ o • 
birincilikleri Pauır günü Kadıköy sta - l lan kürekçılerımı.z uzer~nde cı~di bır te
dında nihayete ermiş olacaktır. sir yapacak mahıyettedır. 1:usabakalar 

1 
Galatasarayın, muhtelif mesafelere da ?,1üpte~.i, kıdem~iz ~e kıdemlıler olmak 

ğılan atletlerinin topladığı tek tük pu • uzere uç sınıf uzerınden yapılacak ve 
\•anla bll§B.rmağa çalıştığı şampiyona işin- saat 10 da başlıyacaktır. 
de Fenerbahçe, hemen ilti atletle. bu Hadiseli maçın hakemi Tarık 
müşkül işi görüvermektedlr. ha'a iyileşemedi 
Koşu pisti ile atlama havuzu ve niha- · 

yet atmalarda, birinden birine koşan Me- Milli küme şampiyonası için karşıla -
lih Fenerbahçeye başlı başına bir hayli şan G. Saray - Demirspor takımlarının 

puvan toplamaktadır. 100, 200, 400 met- Fener stadında yaptıkları maçta vuku -
re, 400 mania ve 4 x 100, 4 x 200 ve bulan müessif hadise malumdur. Hake -
4 X 400 bayrak yarışlarında daima rol a- min yaralarunasile neticelenen bu ma -
lan Melih, uzun ve üç adım atlamadan çın adli tahkikatı devam etmektedir. 'Us
başka. Fenerbahçeye, cirid atarak ta küdar tabibi adlisinden on günlük mu -
mümkün ~lduğu kadar puvan getirmek- vakkat rapor almış ıbulunan hakem Ta
tedir. Damlaya damlaya göl olur, meş- rığın rapor müddeti hitam bulduğundan 
bur sözü gibi her mtisabak.aya girmek su- kendisi tekrar muayene edilmiştir. Tarı
:retile yekUhu tbir hayli kabaran puvan - ğın ağzında ve dişlerindeki yaralar hull 
larile MeUh, ağlebi ihtimal Fenerbahçc- salah bulmamıştır. Bu yüzden dün yapı • 
nin şampiyon olmııSında rol bile oynı - lan muayenesinde de kat'f rapor verile • 
yacaktır. Fenerbahçenin lstanbul şam - memi.ştir. Kendisi bir müddet sonra tek -
ıpiyonasında alaıeağı derecede Melihin rar muayene edilerek kat'i raporu tan • 

!büyük bir hissesi <>lacaktır. zim edilecektir. 

Beri taraftan Maksud Rıza da ayni va- f sfanbul tenis birincilikleri 
ziyettedir. Uzun süratten ba§lıyarak 

yarım ve tam mukavemet koşularına ka
dar bütün mesafelerde Fenerbahçeye de
rece kazandıran 'Maksud Rızanın. geti -
receği puvan daha az olmakla beraber, 
başardığı iş Mellhten çok daha ağır ve 
yorucudur. 

Klüblerine ne pahasına olursa olsun pu 
van kazandırmağa çalışan bu değerli at-

İstanbul tenis ajanlığı tarafından ter
Ob edilen İstanbul tenis birincilikleri 
Kar dö finali ile finali Cumartesi ve Pa
zar günleri dağcılık klübünde yapılacak· 
tır. 

Nihai müsabakalar pek heyecanlı ge -
çecek bir §ekil alml§tır. 

Amerika atletleri Avrupada 
letleri. Balkan oyunları arifesinde böyle- Muhtelif memleketlerde atletizm mü· 
ce tharcamağa göz yummak doğru mudur, 
bilmem? 

Elli yedi yün sonra At4nada yapılacak 
Balkan oyunlarından evvel lüzumsuz ye
re bu kadar cehid ve gayret sarfetmek. 
temenni edelim ki, kendilerinden ede -
ceğimiz asıl istifadeyi öldürmesin. Bal -
ikan oyunlarında lbarutlan tükenmiş bir 
vaziyette olmazlarsa, onhı.rın hakiki kıy-

sabakalan yapacak olan Amerika atle -
tizm takımı yedi Ağustosta White City 
şehrinde yapılacak beynelmilel müsaba· 
kalnra iştirak edecektir. 

Amerika <takımının ilk müsabakayı ya
pacağı Londrada mühim dereceler elde e
dileceği zannedilmektedir. 

r'--------------..... , met ve derecelerini, oldukça pişmi~ ol-

B. d k 1 k duklan bu oyunlarda dahs güzel ölçmek 

Amerikanın en meşhur atletlerini bir 
araya toplamış olan bu takım Londradan 
sonra Fransa, Belçika, Estonya, Lük • 
senbur.g ve Yıunanistanda müsabakalar 
yapacaktır. li o torun gün Ü imkanını Q>ulmuı oluruz. 

İstanbul atletizm birinciliklerinin ken-
notlarından dilerine mahsus olan hUSlUİyetleri içinde 

hemen her müsabakada ayrı bir heyecan 
Uykusuzluh: 2 vardır. F.tkretin 200 metrede yapacağı 
u~~usuzluğu gldcrmek için evvelc.rulr

de ı;ebeblııl ara.malı.dır. 

Çok büıYilk asabi gcrglnlllderde, he -
yecaıı ve Wtiraslan mütea.kib, hiddet 
şlddet !Jabayyüç hallerinde şüphesiz uy -
kuBuzluk görülür. Bu gibi hnllerdc şahsı 
derhal ru1ıl ve manevi sükuna lcnvuş -
turma.k lazımdır. 

Akli ve asabi hastalııJdarın baZllarında 
da uykusuzl~ şt.mreUe ic.rayi hükmeder . 
Ta.bli bunun da tedaıvls.t o hastaııRın te
da.vfsllc beraber yürilyecet:tir. 

Büyüklerde ve küçüklerde her türlü 
hazım milşkülAtı, karaciğerin :fazhı. yur
gunluğu 1aılb çar.pıntılarını ve binne.tioe 
u~usuzluğu muclb olur. Tansiyonu yük
sek olanıla.r eoodLeri 'bil' iki de.fa !dram 
kalka.rlnr. Ve böylece uyku da mfinkn.tl 
blr Qıal o.lır ve lhnsta k:A.!i derecede uyku 
uyuyamaz. Keznlik prostat büyüklüğü 

hastalığmıda mesanenin taharrüşlerl se
beblle yine sık sık idrar <kılaqıslle uyku 
muntazam 'Va!ld olamaz. Muhtclll sebeb
lerle meydana gelen baş ağnlnn dn uy
kızyn mani olur. 
A~ hM lb::ıstnltklar Wo, zatürree 

ve diğer entanı twıt.alıkla.rda da uyku 
lnsmıen ıroyıa.hud tamamen mil olur. 

Esas ~c meıtıut olmıyan ~l 
uy!kusuZluklar tçhı müt.oma.dzyen Ill'ıç al
ın.ak ~ değildlr. İt.1Lfadı tamım c.t -
meli, ıhk duşlar y.ı,pmalı, iuı.ımnda.ki her 
tıürlü müşkülatı 'kaldırmalı, lnkf.baz ol -
maıma.Iıdır. K.a.bve çay lçm bu g1bt 
vnk'nlaroa aSl:a oah değildir. Ihlamur 
Ş!l:y~ru tam;zy.ooır. 

Oenb 1.stl)"Cn oku711cularmun posta 
pulu yollamıılannı rlca ederim. AJW tak· 
cUra 1.stekleri mukabelem kalab1llr. 

'-.ı=----------------~ EOE TiYATROSU 
NW'ettln Gençdur 

ve erkedaelarr 
Bu clc11acn 

Şehremini inşirah bahçesinde 

ET-KEMiK 
Mirrıbclla rcvüıö 

derece, Görenin 400 metresi, Süreyya ve 
Polatın yüksek atlaması, Muzafferin u· 
zunda yapaıcağı derece, bütün nazarla
nmızı onlara çevirmeğe kafidır. 

İstanbul birinciliklerinin de biraz da
ha organize edildiğini görmek istediği

mizi gizlemeğe mahal yoktur. 

Ömer Besim 

* Beden terbiyesi İstanbul bölgesi atle -
tizm .ajanlığından: Aşağıda isimleri yazılı 
hakemledn 5 Ağustos 1939 Cumartesi ve 
6 Ağustos 1939 Pazar gO.nll saat H5 da 
Fener stadında ilonal edilecek. İstanbul 
birinciliklerine gelmeleri. 

Semih, Cemil. Ali Rıza, Adil Giray, 
Mehmed Ali, Tıı.ha, Hikmet Feridun, Ya
suni, 1. Bakır, 'İhsan Belot', ö. Besim, K. 
Besim, A. Besim. 

Galatasarayın yeni idare 
heyeti seçimi 

Galatasaray spor klilbünden: Son 
kongrede kararlaştırılan nizamname ta -
di:latı mucibince idare heyetimiz sukut 
ettiğinden, yeniden intifıab yapmak üze
re 15.8.939 Salı günü saat 17 de Bebek 
denizcilik şubesinde yapılacak içtimaa 
sayın azanın teşrüleri rica olunur. 

Kürek yarışlarmm ikincisi 
Pazar günü yapıhyor 

lstan'bul su sporları ajanlığı tarafın -
dan tertib edilen ikinci teşvik kürek mü
~bakaları, Pazar günü Y enikapı sahil -
~ndc yapılacaktır. 

İzmitli kürekçilerin iştirak edeceği bu 
teşvik müsabakaları, lbu bakımdan bir -
denbire ehemmiyet kesbetmiş oldu. 

Uzun zamandır, kendi köşelerinde de
ıvamJ.ı bir faaliyet yapan İzmitlilerin, 

Amerika takımı 10 atlet. iki antrenör• 
bir menecer, iki masörden mürekkebdir· 

Kürek ve yüzme müsabakaları 
Beden teııbiyesi İstanbul bölgesi su 

sporları ajanlığından: · 
1 - Mevsimin ikinci kürek t~ yar 

rışı 6/8/1939 Pazar günü Yenikapı - A• 
hırka.pı arasında 2000 metre düz hat üw 
riıı~ yapılacaktır • 

2 - Müsabakalara tam saat 10 da bat· 
}anacaktır • 

3 - Lisansı olmıyan hiç bir sporcu mil· 
sabakalara iştirak edemiyecektir. 

4 - Müptedi, ık:ıdeıruıiz ve kıdemli ol • 
mak üzere üç sınıf kürekçi arasında ya· 
pılacak yarışlarda ıpuvan hesa:bile birin· 
ciliği kazanan klübe bir kupa verilecek· 
tir. 

5 - Jiiıri heyeti: Ahmed Fetgeri. Ab • 
dü.rrahman Benlioğlu, Rıza Sueri. 

Hakemler: Sıtkı Eryar, İsmail Dalyaft• 
cı, Hikmet Üstündağ, Bekir Macur, Ne • 
dim Ulbatur, Behzad Baydar, Bedri, fb• 
san Belor, Nuri Bosut, Ali Rıza Sijzerall>' 

Saha komiseri: İbra'him Kelle. ..-
1 - Bölge yüzme şampiyonluğu seÇI?l1 

müsabakalarına 5/8/1939 Cumartesi gnıın 
Beşiktaş klüıbil yüzme havuzunda devıııtl 
edilecektir. 

2 - Müsa'bakalara saat 15 te başlanB • 
caktır. 

3 - Seçme müsabakalarına iştirak et· 
miyen sporcular bölge ŞıUnpiyonluğtıl19 

girmek hakkını kaybederler. 
4 - Jüri heyeti: Ahmed Fetgeri, AP" 

dürrahman Benlioğlu, Rıza Sueri. 
Hakemler: Sıtkı Eryar, Ali Rıza SiS " 

zeral,p, Bekir Macur, Hikmet Üstündıı~ 
Nuri Bosut, Hüsameddin Giiıreli, Behı6 
Baydar. 

Bölge eskrim birincilikleri .. 
Beden teribiyesi İstanbul bölgesi :Es 

L im .ajanlığından: 
(Devamı A 5 inci sayfada), 



4 Ağustba. SON POSTA Sa"'l:ı 1" 
~~~================================;=======================================================-

Sinema: Kate de Nagy'nin şayanı 
dikkat hayatı 

(Baştarafı 9 uncu sayfada.) ıseviyor, mes'udum. Beni kaçıı:acak .ve 
adında bir kitab yazmış, gazete sahibi 1 sonra benim.le evlenecek. Bu efsanevi 
bunu beğenmemişti: şeyi kendisi teklif etti bana. Ben he • 

- cıMuvaffakiyetsiz bir eser! Güzel. nüz sinnirüşde vasıl olmadım amma, 
siniz, neden aşk mektubları yazmıyor- beraberce kaçabiliriz ya ... Ondan son
sun uz da başka şeylerle uğraşıyorsu - ra ne olursa olsun ... • 
nuz? İyi muharrir olacağınıza daha ko * 
layca bir mis Avrupa yahud bir sine - Adriyatik denizi sahilinde Raguza 
'lrıa yıldızı olabilirsiniz!• şehri ... Manzara latif ... Güneşin altın-

Artık talii hükmünü vermişti. Kate da deniz pınl pırıl yanıyor ... 
Peşteye vardı. Orada bir sinema mu - .Aşıklar da oradadırlar, kaçıp bura -
allimi ile tanıştı. Anasına, babasına ya gelmişlerdir, şehirde üç gün kaldı
tnüracaat eyledi. Meseleyi açtı. Her ne ]ar. Dördüncü günü sabahleyin onları 
Pahasına olursa olsun Peşteye gidip derdest ettiler. Derdestin sebebi şu i -
sinemaya atılacağını bild1rdi. di: Delikanlının sinnirüşde vasıl olma-

Zor ile gideceğine onlarla birlikte mış bir kızı kaçırması cürüm sayılı -
gitmeyi teklif etti... yordu. * Kızın babasından sözde yüz dinar 

Onlar, Kate'e uyar görünerek Peş • çalması cürüm sayılıyordu. 
teye gittiler, ve gizlice sinema ınuaı - iki aşık da ayrı ayrı hapse atıldılar. 
lımine başvurdular. Kate'i bu sevda - Bir sabah Kate, hapishane müdiirü -
dan vazgeçirmesini rica ettiler. Mes - nün odac;ına çağınldı. Babası orada i
leğinin aşığı olan adam işi Kate'e aç - di. Onu görünce ağlıyarak boynuna a
tı, bılakis bu meslekte sebat eyleme - tıldı. 
sini, istikbalinin parlak olacağım söy
ledi. 

Mösyö Kate sirkatin vaki olmadığı -
nı, kızının yakalanması için tertib e -
dildiğini söyledi. Böylece D ... ye if -
tira edilmis oldu. 

Bunun üzerine Kate ısrar etti, ana
&lnı, babasını bu işe ikna etti. 
Artık Kate hürriyete kavuşmuştu. 

Peştede yalnızdı. Dilediği gibi hare -
ket ediyordu. Güzelliği herkesi teshir 
eyliyordu. Her tarafta arkadaşlar bul
muştu. Bu arada bir filmde küçük bir 
roı aldı, bu roHi şerefine de bir eğlen. 
ti tertib etti. 

E~lentiden babası gizlice haberdar 
edilmişti. Tam eğlentinin en neş'eli 
anında çıkageldi. Kızının kolundan tu
tarak zorJa Subotika'ya götürdü. 

Kate yine sıkıntılı hayata girmişti. 
F'akat talii yardım etti. 

Yine hatıra defterinin bir sayfasına 
göz gezdirelim: 

- •<kçen gün koruda D ... ye rast
ge1dim. Saatlerce beraber gezdik. Gü
ıe1 gözleri var. Ona adeta aşığım. O -
nunıa şu suretle muhapere edecel{im: 
Bana mektublannı elma kabuklarma 
Yazacak ve kapının eşiği altından bana 
atacak! .. 

Beraber yine gezmeler yaptık. Beni 

Kate hapisten çıkarıldı. 

Babasile avdet ederken sınemaya a
tılmak hevesinde olduğunu tekrar 
söyledi. Berlin ve Peşteye gitmek ar
zusunu izhar eyledi D ... ile de evlene
ceğini ilave etti. 

Adarri ilk arzularının is'afının müm
kün olabileceğini fakat D ... ile evlene
miyeceğini söyledi. 

Nihayet Kate Berline gitti. Çalıştı, 
çabaladı. günden güne muvaffak oldu 
ve sinema yıldızlarının içinde mümtaz 
bir mevki edindi. 

Çevirmiş olduğu filmleri burada sa
yacak değiliz... Hakikaten sayılamıya
cak kadar çoktur. 

Kate de Nagy bugün değil yalnız Al
manya ve Macaristanda, hatta Fransa
da bile pek büyük bir şöhrete malik 
bulunmaktadır. 

Fransız sinemacıları ondan büyük 
bir sitayişle bahseylemektedirler. 

Spor: Bölge eskrim ı Edebiyat: Kıvf!Jetli bir 

b. . 'l'kl . eser: Türkıyede 
ırıncı 1 erı matbuat rejimleri 

(Baştarafı 14 üncii sayfada) 
l - Y-0kında yapılacak olan ibölge es-

4t:riın birincilikleri için şimdiden hazır • 

lıklara başlanacaktır. 
2 - Ekscrsizlere eskidc1n olduğu gibi 

l3eyoğlu Halkcvi salonunda Çarşlmb:ı 
\>: Cuma günleri akşamı saat 17 de devam 
<>lunacaktır. 

3 - Eskrimle alakadar bütün idman -
<!ıların muayyen giiın ve saatte Beyoğlu 
lialkevi salonunda hazır tulurunalan lü
~urnu ehemmiyetle rica olunur. 

F'inlandiya - lsveç atletizm maçı 
Stoldtolmdc yapılan Finltındiya, İs -

"tç atletleri arasındaki beynelmilel at-

;.ti7.ın maçı İsveçin 102 puvanına karşı 
1 
.ınJandıyalılarm 112 pı.:dvanla galebe ~ 
{'rıle neticelenmiştir. 

tf üsabakalann dereceleri şunlardır: 
! lOO - Finltındiya 10.7, 400 - İsveç 

B.5, 800 - İsveç 1.52.2, 5000 - Finian -

diya 14.17.8, 400 mania - Finlandiya 
53.4 (yeni Finlandiya .rekoru). Yük -

~ek - Finlfindiya 1.9ü, Uzun - Finlfın -
~'.Ya 7.17, Gülle ...:.. Finlandiya 15.82, Çe· 

~ç - Finlftndiya 54.28, 4X100 - İsveç 

3 
kunı 42, 2-00 - İsveç 22.1. 1500 - İsveç 

1 :48·~ (yeni İsveç rekoru), 10.000 - Fin
(ttııdı_ya 30.35.4, 110 munia - İsveç 14.2 

1!0 11 İsveç rekoru), 3000 mania - Fin -
c"'n Ya 9.8.8, Sırık - 1' inlandiya 4.10 
~ n.i Finlandiya rekoru), Üç adım -
.:landıya 15.51, Disk - İsveç 47.82, Ci

~~ - Finlandiya 72.24, 4X400 bayrak -
.. ~;ç takımı 3.16.2. 

{~astarafı 8 inci savfada) 

Hasılı bizim anladığımız, milli kültüre 
büy:iik hizmet işte böyle olur. Müellifini 1 

bütün kalbimle tebrik eder ve bu kıy- 1 

metli eseri bütün münevverlerimize tav- ı 

siye ederim. Her kütüphaneye ziynet ve-

recek eserler arasında muhakkak ki Ser- 1 
ver R. İski tin eseri de milhim bir yer 

tutmalıdır ve 'bu, Türk ilmine ve civan-

merd 'lürk 81imine karşı borcumuzdur. 

Halid Fahri Ozansoy . ............................................................. 

~l:.LANıı< BAN .. ~A.:>l 
Test. tarihi ı ıssa 

• 
fdare Merkezi : !sTANBUL (GALATA) 

Türki,,eJeki Şubelmı 

1STANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

YunanistanJaki Şabelerlı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevı banka muameleleri 

Kiralık kssalar ıervisl 

······· ~~AYt _:··;;·~·~ .. ;:;~:;::;;·~~·;;;;·~-~~: ~~ Doktor. 1. Zati Oget 
<1 \"1,; Çarkç.ı mdkiteıbl fıllsinden almış ol -
~ ş~-'-ad .... - 1 ...... .ı ........ 11 1 Belediye karşısındaki muayeneha· '6 __ -: '"" "'''"nmey "'V• "u ... m. Yen s n 
~'lnlda.ıı eSkJsinin a-.ükınü Yoktuı'. nesin-le öğleden sonra hastalarını 

c:erıan Gülııl ,. kabul eder. ._ __ ~ 

ıBU GON -
!KUM6AllASINA 
~PAll4ATAN 
:KOCOKEL 

... on 
Yevmı, Siyasi, Havadis ve Halk gaze~sı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2' 
tc;;TANBUL 

Gazetemizde çıitan yazı ve 
' resim]erin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABO E Fı ~ TLA :ll 
1 6 :-, 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKiYE 14 '° 750 4JU lf>U 
YUNANİSTAN 2340 12~0 il) 270 
ECNEBİ .!ıvU 14vv bvO ..>ÜJ 

Abone bedeli peşindır. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınmaz. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul ilAvesi lazımd!r. 
, ............................................. , 

f Posta kutusu : 741 İstanbul 1 . . 
: Telgraf : Son Posta : 
l Telefon : 20203 j 
... , ................................................ .. 

ISTANBUL HALK 
TiYATROSU 

Kensn GOler ve 
urksdaşları 

Ankarada 

TAN 
Sinemaaı bahçesindo her 
akpm temıll vermektedir. 

ErtuOrul Sadi Tek 
( Halide Pişkin) 

iştirakli o 
Fatih - Saraçhane 
ÔZf•n - Bahçcıindo 

Bu akşam 

FATOŞ 
•odTil 8 perde 

.YAWN. 
CEI( DEFTED.fNE 

iMZA L\TAH 
&OYdİ( EL 

OLACAK TIR . -

TÔRK(YE 
rş 

e>ANKASI 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Meattobimize 939 yılı zarfında talebe kayıd ve kabulü §eraıti: 
1 - Mektebin tahsil müddeti lise ve yübek: smıflı oim.ak mere chltı f1ene. 

dir. Yatılı ve parasızdrr. Gaycsı tıcaret gemılcnmize kaptan ve makinist ve de. 
niz mesleği için fen rufamı yet~<ıtirmekted•r. 

Mektebe kabul olunan talebenin 6J~im.i, yiyimi vcsair husu.c;ıtı mekte,b tara. 
fından temin edilir. 

2 - Mektebin bu sPne hcan lisP ve hem de yüksek sınıfına 'ble'be ahnaraktır. 
A - Lise sınıfına :ılınacak talP~krin orta mektebi bitirmis ve yaşlan on 

beşten küçük on dokwx:lan büyük olma malan şsırttır. 
B - Yuksok sınıfa alınacak talebelerin de lise mezunu oimalan lazımdı:-. 
3 - Yazilinak ı~ın Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri m ~tebe mürc.caat 

edilmelidir. 

4 - İsteklilerin Mf'ktcb mildürliığüne kaT§.1 yazacak.lan istidalarına aşağıua. 
ki vesıkalan rapıeylemeleri Iazımrlır 

A - Hüviyet cüzdanı. 
B - Aşı kağıdı. 

c - :Mekteb şehadetnaımP.si, v~ya tnsdiknamcsi veyahud bunların musaddak 
suretleri. 

D _ P<>,!isQe tasdik edilmiş iyi hfıl kağıd1. 

E _ Ve1ilerinın izahlı adreSlcri ve tatbik imzaları. 

F - 6 aded kartonsuz fotograflan c9V6 eb'aclındal. 

5 _ Yazılma işi 26/Ağustos/939 Cumartesi gününe ~dardır. Kayıd olanlann 
28/Ağustoo/939 Pazartesi günü sıhhi mua•yeneleri için sabah sar.t 8 <le mektt"bde 
bulunmakın lazımdır. 

6 - Fazla tafsilat için Oı-taOtövdc Mekteb Müdürlüğüne müracaat olunmalı. 
dır. lstan'buldan gay1i ımahallerden yapılacak müracaatlara matbu mektebe dü • 
bul bilgisinden göndC?"ilir. Müracaat için posta pulu gönderilmesi 18zımdır. 

c5272ıt 

ıı-----=:m:ıo ______ ı==ıc:ı::ıı~-·---------------------------------------. İstanbul Komutanlığı ilanları ~ 
!stanbulda şerait ve keşif cedve ine gö- ve) a mektub arıle 24fl0 sayılı kanunu 

re pH'ını mucibince hır adet hangar yap- 2.3 madd krinde ~azılı vesikalarile lh . 
tınlacaktır. Kapalı zarfln ihalesi 9/A - le gününden sekiz gün evvel Vilayet N 
ğustos/939 Çarşamba günü saat 15 de ya. fia Müdürlüklerinden alacakları vesil 
pılacaktır. Muhammen keşif bedeli 251100 
l1ra 47 kuruştur. İlk teminatı 1935 lira • larilc beraber teklif mektublarım ih ' 
dır. Şartname, keşif cetveli ve pl!ını in • günü ihale saatınden bir saat evveli 
şaat §ltbesince 'be<leli mukabilinde ve?lle- kadar Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
btlir. İsteklller:iııin ilk temina~ makbuz Komisyonuna vermeleri. G3M. 



10 Sayfa 

18 Sa,fa 

SAÇ EKSİRİ 

Saçları besler, köklerini kuvnıt• 
leodirir, dökUlmeıini önler, ke· 

peklerini ıtiderir. 

INGİLIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • İstanbul 

SON POSTA 

11.&S 
TIRAŞ BIÇAGI 
En mükemmel ve en ucuz traş 

bıçağıdır. Bir adedi 25 defa 
traş eder. 10 adedi 15 kuruş 

TIRAŞ BIÇA GI 
bir adedi huzur ve rahatla 

100 defa traş eder 
10 adedi 35 kuruştur 

Paslanmaz 
Hasan Traş Bıçagı 

Dünyada mevcut traş bıçaklarının 
en keskini ve en mükemmelidir . 
.Senelerce suda ve sabun içinde 

kalsa kat'iyen paslanmaz, 

10 adedi 60 kuruş 

Israr ile HAS, HASAN 
ve PASLANMAZ 

markasını isteyiniz. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesiFmtlu faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çirçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
1 o, 12, 14, 16, 18 numara vater ip· 
liklerl imalatı piyasaya arzedil· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza. 
veya Ankara Ataturk bulvarı And 
apal'lımnn No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi· ı Çeşid Ankara 
• Çeşit Adana 

• DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeal 

Merkez.l: Berliıı 

Galata - İstanbul - İznılr 
Deposu: İat. Tütıın GümrQf(l 

• 

MALİYE VEKALETİ 
'\ • * Hu türlü hania iıl * 

ve 

TÜRKİYE İŞ BANKASINDAN: 
5 Temmuz 1939 tarih ve 3672 No. lu kanun ile 
tedavülden kaldırılması kabul olunan mülga, 

oonanma cEmiYEli PiVANGosu 
Tahvillerinin itibari kıymetleri olan yüz kuruşdan T&rkiye lı 

Bankası Şube ve Ajanıları tarafından 1 Ağuatos 1939 tarihin
den ıtibaren tediyeıine baılanmışhr. 

Tediye muamelesi 31. Mayıs. 1940 tarihinde hitam bulacağın
dan hamillerin bu tarihe kadar Banka Şubelerine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

ilan Tarifemiz 
Tek antun aantJmı .................... ······ 

Birinci •ah ile 
ikinci •ahile 
O~ncü •ahile 
Dördüncü •ahile 
J, •ahileler 
Son •ahile 

400 lıurflf 
260 J) 

200 • 
100 » 

60 » 
40 • 

Muayyen bir müdds~ zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıracak· 
lar aynca tenzllltlı tarifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiftir. 

Son Posta'nın tıcarl il.Anların• 

ald i§ler için §U adreae müracaat 
edilmelidir: 

blncılık KoDektU elrkeU 
hlıra.manzade Ban 

An.kara caddesi 

~-------·------------------... . .......................................................... _. 
Son Posta Matbaası 

EKZAMiN Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

Ekzemenın lllcıdır. 

Yara ve Clbanhrda kullanılır. Her Eczanede kutusu 60 kuruştur. 
SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 

A. Ekf'CtA UŞAKLIGlla 

Bir traş sabuııu 
tesadufen Seçılınez 

GDye "tr• .. m•hsue" olup bHıl•rt pah•ll b•zılan ise g•y•I 
ucuı ot"'8k Qzer• 20 çeflt ubunu tecrObe etm•kl• hem 
vektınlzt ve h•mde parenıa• k•Jbet"'lt oı...,unuı.. 
8une mukebll, kultanmesı edeta bir revk oran •ne41k bir çe• 
tıt t••• sabunu bulunduOun" .,. o .. nun , .. 

G ı B B S 
olduOunu pahalı bir lecrObe nelloealnde CIOrenmek suretli• 
mOsteflt Olursunuz. 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi ı 188B 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve ticari t.er nevi banh muamelel ırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat Bank~ında kumbaralı•• ihbanı.z tasarruf hesablarında en u 
SO lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a il• qaiıdaki plAna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktlr: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,00() Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 " 

40 ,, 100 " 4,000 " 
100 " 50 " 5,000 ,, 
120 ,, 40 " 4,800 ,. 
160 " 20 ,. 3,200 " 

DiKKAT: Hesablarında1rl paralar bir aene içinde 50 liradan qall 
dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 26 fazlasile verilecektir . 

Kur'alar ıenede 4 defa, 1 EyJQ), 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Bulru 
tarihle.rinde çekilecektir. 

Bay ve Bayanlardan mürekkeb 8 kişilik en güzide bir saz heyetini. 
Lokantacılıkta yüksek san'atkArlığı memleketimizde maruf olan Pandell ta
rafından ihzar edilen nefis büfeyi hAmil 74 numaralı vapurumu~ yarınki 

Cumartesi günü köprüden saat 14,30 da kalkarak muayyen iskeleleriınize 

uğradıktan sonra Boğaziçi ve açığında cevelan yapacak, 20,45 de Köprllye 
gelecektir. , 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

HEYBELIADA PLAJ SEFERLERi 
5 Ağustos Cumartesi giinünden itibaren Heybeliada plajına sefer yapılaca • 

ğından Adalar hattının Pazardan maada günlere aid tarif esinde tadilAt yapıl • 
mı.ftır. Muaddel tarife iskelelere uılm11tır. (5891) 


