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T rakyada biiyiik · 
askeri manevra 

Ordumuz agın on beşinde 
başlıgacak manevranın 
lıaiırlıklarile meşgul 

lngilterenin Akdeniz filosu bıı§ku manda.nı dü.n An.karada Marcşalımızta beraber 

• 

TürB ue ınuiliz donanmaıarı 
uaBında ABdenizde muşıereB 

ınaneuraıar uaoacaBıar 
Misafir Amiral dün taggar.e ile gittiği 

Ankarada Milli Şef tarafından kabıı/ edildi, 
K~hraman ordunun bundan evvelki m11nevralarından)>ir intıba · Manevradan sonra geçid resmi l Mareşal ile ve diğer büyüklerimizle görşütü 
Manevraya _pasif korunma ,.. ............ H.~Ci~d·--ı Amiral " Son Posta ,, ya Ankara 
tecrD_b~lerııe lstanbul da ad· · 1 seyahati intibalarını anlattı 

ıştırak edecek h ~.sesı 
Anadolu Ajansıı An'.karooan bildiri. ~ de Trakya ınmtakasınde birinci or-

yor: du kıtaatı tarafından büyük mikyas • 
Her sene mutad olduğu gibi bu se. (Devamı t3 üncü sayfada) 

Manevralar 
ha.-tas1. 

lngiliz Başvekili dün önümüzdeki aylarda vahim 
hadiseler çıkmasının mümkün olduğunu söyledi 

) arı f 
·~ ..., 

Dünyanın en seri lngihz bı:nnbnr dıman tayyarelerinden altı taneri1 

bir uçuş esnasında 
Londra 4 (A.A.) - İngiliz başvekı!i ,,._,.~~~~~.~~~ 

bugün Avam Kamarasmda Uzaflfark hıi- Biz sulhün hala kolay 
diselerinden bahsede!"ken ingilterenin kolay bozulamıyacağı 
icabı halinde anavatsn filosunu Japon 
sularına .göndereceğini söylemiş, hunu kanaatindeyiz 1 
trıüteakib şöyle demiştir: Yazan: H. E~ir~ilel 
b' - Uza~arktaki ha:iiseie:, cidden tak- Dün ve bu~ııkü 91farın 
ıh edilmeğe değer mahiyettedir. Faknt ve ajanslarıQ..-·ferdiklerj ·~at 

Unutınıy.alım ki, önümüzdeki aylar i\.n- (De~ 11 hıd sayfada) 

Hadise eskidir ve 
izam edilecek 

1 
'Dü~~~!!~!jgaz!~~~~~ğle. l 

den sonra çrkan iki gazete, cTrakya 
hududumuzda bir hadise:. başlıkları 
altında ve heyecanlı şekilde bir ha
ber neşrettiler. Mesele kısaci şudur: 
cBulgar harbiye nezareti birkaç gün: 

(Devamı 3 üncü sayfada) i 
\ .......................................................... .J 

Gaida'ya haber verelim 

İtalyanın dUdUğU 
Balkanlarda ötemez 1 

Türkiye Balkanlarda •ulhün, hak • 
kın, nizamın beJ~çi•i olacak, Balkan 
topraklarının Fütuhat meydanı ol • 
mcuına mümanaat için elind•n 

Nelen her feyi yapacaktır. 

Yazan : Muhittin Birgen .fukarıda dün Ankarada Amiral ıerefine ve11Uen. ziyafetten a§~ıda Amirali"' 
Ye§ilköy ha1'ıı meydo.nıtıda kar§ılanışından bir;r inl\bıı 

(Yazısını ikinci sayfada cHergün• (Yazısı ı t inci sayfada) 

·----=~~-~-~= .. ~:ı:.'::::2-- Amerikalı alimlerin verdikleri felaket haberi .. 
Almanya bizim ticari y k 
siparişlerimizi kabul a ında korkunç bir 
Alrnany~!~!!!r~~~~esMae!er- zelzele olacakmış! 

ıe münasebeti oıan §ayanı itill'ad firma- Rasadhane müdürümüz temin ediyor: " Türkiye 
Iara gelen malfunah aore. Alman hü~- büyük zelzeleler mıntakası deg~ ildir. 
meti Alman ihracatçılarına Tilrkiyedtm O " 
vulrubulacak sipariflerjn kabu] ~dilme • niversite Jeoloji profesörü izahat veriyor 

(Devamı 11 ıinci 'Sayfada) 
meaini ve taahhüde girlfHmemeainf bU· Amerikadan korkunç bir haber gel-j Bu haberi veren dünyanın en mil • 

......... ~~~~~~~~ dimllftlr. (Devamı 3 üncü tayfada) mektedir. (Devamı ı ı inci sayfada) 

, 



10 Sayfa 

2 Sayfa SON POSTA Ağustos !5 

Her gün _R_e_s_i_m_ı_ı_· _Dl_a_k_al __ e_: _______ :s_H_a_y_a_tı_ı_!J_i _g_e_çi_rm_ek_m_·e_s_e_ıe ... sı_· •. _===_f Sözün kısası 

Gaida'nın tehdid 
Politikası 

- Yazan: Muhittin Blrren 
Peşte, 2 Ağustos 

M nhud İtalyan m~harriri Virgi
nio Gaidanın, dun, Balk:ınlar

da siyasi vaziyetı tetkik eden yeni bir 
makale neşrettiğini bu sabahki Pester 
Lloyd'un Roma muhabiri bildiriyor. Mu- • 
habirin telgrafında uzun bir hülAsası ve
rilen ıbu makalede. Balkan devletlerinin 
bugünkü dünya politikası içinde tuttukla
rı siyasetin birer birer gözden geçirilmiş 
olduğu anlaşılıyor. Bu arada, İtalyan 
muharririnin en ziyade beğenmediği si
ya.c;et, Türkiyenin sıyasetidir; mademki 
o bu siyaseti beğPnmiyor, şu halde bu, 
bizim için takib ettiğimız siyasetin gayet 
doğru ve Türk menfoatıerine gayet uy- 1 

gun olduğu neticesınc varabilıriz. Çünkü 
bu faşist muharrir, yalnız İtalyanın me
galoman politikasına uygun olan gidişle
ri beğenir. 

Muharrire göre, Balkan devletlcrj a
rasında, siyasetine ne ziyade kat'i, vazıh 
bir istika:mat vereni Türkıyedir. Onuı: 

!nsan lıayat.nı u.uhtelü devrelere ayıran doktorlar: 

- İlk 40 yıl yütselme, gelişme, 40 dan 51) y~ zaman için 

tevakkuf, 50 aer: ıonrası i;in de inhitat devresidir, dcr:cr. 

Tecrübe gösteriyor ki, devreyi yekdtğerınde~ ayırar. hat 

b.:;zı ınsanlarda l:iru evvele veya biraz ıonraya _gelebilir, 
fakat esas itibarile taksim tarzı doğrudur. 

Hayat muaclPJesi karşısında her lnsantn ik! vazifesi ''ar
dır, bu vazifelerden birincisi yükselme ve ge1işme devresıni 
mümkün clduğu kadar genişletmek, tevakkui devresim is•) 
'Jzatmaktır, ikıncı vazife ise her devrede o de..,·rcnin icabla
rır.ı tam ve mutlak olarak yapmaktır. Ancak bu iki vazifeyi 
bütün brıkımlardım ifa etmiş olan insandır ki: 

- Hayatını iyı olarak geçirmiş ıayıtabillr. 
fikrince, 'lürkiye, Atatilrkün istiklal po- -=========-ıı:::==================ı:::ıı:ıı:::=======----ıı::::================== 

~~:;~s~~~Q~5~E~~~ 
ketleri için de bir tehlike teşkil edermış. Plaj ,--................................... -"-\ /ngillere Kraliçesi 

* Modaları i HergOn bir fıkra j Rejim yapıyor 
Türkfyenfn bütün bu yeni siyasetinin J : 

fütuhat fikrinden ne kadar uzak olduğu- 1 M t 
Y . 1 azere ~= nu söylemeğe oile lüzum yoktur. enı 

Türkiye, Atatürk devrinde de, bugün de f Bir adam bir bankanın kapısında ~ 
hiçbir zaman fütuhat gayesini gütmedi. i köfte pişirir, aatarmış. Bir gün buna i 
Fütuhat gayesini güden bır Türkiye, ne • 
Balkanlarda en hararetli bır Balkan it- elinde bütün para ola.n biri gelmiş: 

- Bozar mı:ım? 

Demiş, köfteci mazent beyan et

miş: 

- Bozamam, kapmnda ticaret yap

tığım bankayla aramı.::.da aktedilmiş i 
bir mukavele var. Ben banka i§leTi i 
yapmıyaoağım, banka da köfte ıat- İ 
mıyacak! 

. . 
: 

'- _.,/ 

Ahiretten dönen çocuk 

Tavcı ve biz 

n.......JI er cemiyette ctavcı:t denilen 

u-ıl tip bulunur. Bunlar birçok in· 

sanlan tavlarlarsa kabahati tavcıdan 

çok tavcıya yem olanlarda aramak icab 
.!der. Sırça bir yüzüğü pırlanta diye, fa
kat pırlanta yüzük değerinden yüz kat 
aşağı satan tavcılardan tutunuz da, bir 
kootümlük halis İngiliz kumaşını dört beş 
liraya verenlere, allm uçlu dolma kalem-
lerini otuz kuruşa peşkeş çekenlere, ten
ha yollarda, hatta kalabalık caddelerde 
sık sık rastlarız. 

Bu adamlar bunları nasıl verirler? .• E
ğer sattıkları hakikaten pırlanta yüzük, 

'halis İngiliz kumaşı ve altın kalem jse 
bunları ya çalmışlardır. yahud da yerde 
bulmuşturlar. Hattii yerde bulmaları ih
timali de pek azdır. Çünkü bir kostümlük 
kumaşın düşürülmesi akla yakın gelmez •• 
Binaenaleyh çalmışlardır. Bu muhake

meyi yürüttükten sonra bu mah 
almamak, hatta hu adamı polise göster
mek vazifernizken mal bulmuş mığribi 

gibi çullanır, ve istediği parayı verip o
nun sattığını alırsak her halde hareke -
timiz ahla.ki bir ha"reket sayılmaz •• 

Hakikatte onun sattı~ı mal çalınmış 

mal değildir. Birkaç yerinde sakatı olan 
bir kumaştır. Kalemin esasında otuz ku· 
ruş kıymeti vardır. Yüzük ise dedığımiz 
gibi sırçadır. Aldıktan sonra işi anlar ve 
;7ay.garayı basarız: 

- Bu ne rezalet! 
Halbuki rezaletin, rezil tavcısil0 cü -

rümde mii§terek hareket etmişizdır: 
- Ahlak sukut etti! 
Deriz ve kendimizi temize çıkarmasaıt 

bile, biraz saf hareket etmiş olmakla it
ham etmek kadar az bır suç yüklenıriz. 
Halbuki bizim, yani tavcıya yem olmuş
ların suçu tavcının suçile ayni ayardadır. 

Tavcı tipi aramızda yaşıyor, Bu tiple 
mücadele elzemdır. Fakat bu mücadeleyi 
yalnız polisten, kanundan beklemıyclim. 
Tavcı ile mücadele edecek biziz •• tavcı • 
dan ucuz mal kapatmak zafını göster • 

miyelim. *** .............................................................. • 
lktısad Vekili 
Sergiyi gezdi 

tihadı fikrini müdafaa eder, ne de dtğer 
sahalarda ıbugünkü siyaset anlaşmaları
m ve dostluklannı yapardı. Böyle bir si· 
yasct takib etmek isteseydi, sulh ve sta
tüko cephesine iltihak edecek yerde fü
tuhat ve sergüzeşt tarafına geçerdi. Bu 
nokta çok aşikardır: anlaşılmıyan cihet, 
İtalyan muharririnın fütuhat politikasını 
sevmeyişidir. Fütuhat fikrinin Avrupada 
yeniden uyanmasına en evvel önayak ol
muş ve bu uğurda, sırf köyü çobansız 

bulduğu için, şimdiye kadar bir hayli 
mühim marifetler göstermiş olan İtalya
nın kendisi için hak gördüğu şeyi başka
ları için batıl görüşü çok bariz bir suret
te göze çarpan bir tez.ad oluyor. Bununla 
beraber biz lbu tezada işaret ederken, blr 

L---L-~~--""'-"'".L>U.o...:......__.- • Dün sabah Ankarada::ı şehrimize gelen 

İngiltere kraliçesi önümüzdeki hafta lİkhsad Ve~ili Htisnü Çak.ır. ~~n öğl~d7n 
kırk yaşına basacaktır. Buna rağmen sonr~ Yıerl_ı Ma~a.: Se:-gı.smı gezmıştır. 
Majeste Kraliçenin son zamanlarda vü- Vekıl ser?1de butun pavıyonlar~n !a.w• 
cudce ne kadar inceldiği. güzelliğini kından alakadar olmuş ve Sanayı Bırlıgi 

daha şunu tekrar ederiz ki Türkıyenin . . 
hiç kimseye karşı takib ettiği bir fütu- Londra cı.varında.\i pl!Jlarda bakanla-
hat siyaseti yoktur. Hatay meselesinin rm gözlerini oyalıyacak yeni bluzlar gö
halllnin şu sıralarda vaki olması, sırf te- rünrncğe başlamıştır. Genç ve güzel kız-· 

sadüfi bir şeydir. Biz Hatay bahsinde ne ıann vücudlerini süsleyen bu bluzlan 
fütuhat fikri pcşmden gittik. ne de o da- eyretmek plaj meraklıları için yepyeni 

, · i :ulıaf ttiııw b . bir d ' Reisi Halil Sezerle, umumi kfıtib Halid 
neş esın m aza e 15• arız ere- a-1 .. d . ah ~ l 
~ f kedilm ~-d· u eryuz en ız a .. a mıştır. 

ceut:: ar e~ı.c ır. V kil · h kkı d t ·1 e · sergı a n a gaze ecı ere şun-
ları söylemiştir: 

va bugünkü dünya işlerile alakadar bir bs. k ka ğı lmakt d . . ır zev yna o a ır. 
dava oldu. Hatay meselesı daha mım ================= 1 
mücad~lenin il~ .günlcrindenb~ri me~c~d pek kat'i surette isbat etmiştir. Onun bu 
olan bır dava ıdı. Bu meselemn hallı ıle sulh ve silkUn, mzam ve intizam siyase
Türkfyenin son kararları arasındaki mü- tini beğenmemekle Gaida tabii rolünü 
nasebet. sırf bir tesadüften ibarettfr; oynuyor ve İtalyanın fikirlerine gayet 
çünkü, ıbiz Hatay meselesini, dnha bu ış- doğru bir tercüman oluyor. Fakat, ne 
ler hiç ortada yokken mühim bir müna- yapalım, İtalyanın keyfini yerine getir
kaşa mevzuu yaptık. Davamızı, müte- mek için, Balkanlan da onlara bombo~ 

Kendisinin yan yaşında olanları kıs
kandıracak kadar düzgün, parlak, toz 

pe.mlbe renkli bir cildi olan kraliçe tabii 
renkte ruj, ve yanak boyası kullanmakta 

c- Sergiyi gezdim, çok beğendim. Ge• 
çen senelere nazaran büyük tekiimül gör
düm ve bu noktadan sergi şayanı ifti .. 

ve hususi surette hazırlanmış ten ren- hardır. Pazar günü Ankaraya dönece • 
gindc hafif bir pudra sürmektedir. 

macli hamlelerle, adım adım ileri götilr- mu bırakmalıydık? 
dük. Hatay meselesinin vasıl olduğ'µ hal Bay Gaidaya habe.r verelim: İtalyanın 
neticesi de a.şikh surette gösterir kı Tür- düdüğü her yerde ötebilir, fakat. Balkan
kiyenin Arab mP.mleketleri üzerinde hiç larda dinliyecek kulak oulamaz. Türki-

~!~e~:zübıo:~:f~k~:~~~m~:r:ı:::!.ı şey, yeye gelince, bilhassa o, Balkanlarda sul-
hün. hakkın, nızamın ve intizamın bek-

* Gaida makalesini Balkan devlet1erine 
karşı tevcih etmtş olduğu bir tehdid ile 
bitiriyor. Hfilfuiaten diyor ki: 

cİtalya, halen Balkanların en büyük 

çisi olacak ve Balkan topraklarının b!r 
fütuhat meydanı olmasına, mümanaat 
için, elinden gelen her şeyi yapacaktır. 

vff ufutll.n c!lJie9 en 

Kraliçe son Kanada· seyahatinde elde , 
ettiği hafifliği muhafaza etmek arzusun-
dadır. Mutedil bir şekilde tertib olunan 

Bademciklerind<m ve larenjinden muz- bir pehriz rejimine ~ın derecede sada
tarfö olaralk Londrada bir hastaneye kal- kat gösteren kraliçe, bol bol salata, yeşil 

dınlan lbu üç yaşlarındaki bebek, daha 

yatağa yatmlmadan bayılmış, ve öldüğü 

sanılmı~ı. Tedaviye koşan doktot·lar, he
men ona adrenalin şırıngası yapmışlar, 

kalbini masajla oğuşturmuşlar, ve boğazı 
na da 'bir iboru koyarak nefes almasını 

temin edip, çocuğu muhakkak bir ölüm

den kurtarmışlardır. 

sebze ve taze meyva yemektedir. Ame
rika seyahatinden avdette, saray yemek-

leri de daha hafif bir şekilde pişirilmeğe 
başlanmıştır. Sarayda akşam yemekle-

rinde, şimdiye kadar olduğu gibi 6 kab 
yerine beş kaıb yenmektedir. Her yemek
te muhakkak surette meyva bulunmak
tadır. ·Kraliçe en fazla kremali şeftaliyi 
tercih etmektedir. 

devleti olmuştur. Eğer Balkan devletie-r ~==:;;;:;:;::::::;::;;:;:;::;;:;;::;;::::;;:::;::::::;;:::::;:::;;:::;;;;;;;;;;::;:;;;;;;;;;;;;;;;;::;:;;;;;;:;;:;;;;;;;;:;;;;;::::;;;;;;::;;;::;;:;:;;:;;;:;;:;;;;;;;;;;::===:~ 

ri bu vaziyeti idrak etmezler ve orada I S T E R I N A N i S T E R ı N A N M A r 
İtalyanın arzularına muhalif bir siyaset ' 

peşinden koşacak olurlarsa vay halleri- Geçen gün l:irkaç arkadaş günün gazetclerıııı tclkı k cdı- !zmır, tHusu~i) - Münakalat Vekiii Ali Çetinkayn bugiln 
ne!> 'l.'oröuk. fçimızden biri bir sabah gazetesinde koca11ar. b·r 'Turgudluya gclerf:k yeni yapılan garın aç~lmı resminı yaptı. 

'.Muharrir, Baikanların ne Habcc:istan, ı k ·ı 
-s ~1ıış ıı ı.e: Bıze bu gazete kesiklerini yollıyan okuyucumu?. kcsık-

ıie de Arnavudlu.k olmadığını çok iyi bi.I --Nafia Vekm Ali Çetinkaya. diye baş~ıyan bir haberi 
lir amma, İtalv. anın umumı· polı.tika to- k !er: ığnefod:ği bir beyaz kağıdda: 

gö~t:-rd~. gü!iiş!ü . 
nunu bir tarafa bırakıp palavradan "az- , • h ı· d.ğ. . t ı... r. t k ,_ d" - Bu ikı l:abe.dn de Son Postada çıktığına işaret edıyo c uu. 

v öu saoa pcstacımn ge ır ı ı meK u..ı yı~mını et J!\. c ı-

geçmeğe, bugünkü siyaset şartları için- j .)'C'!'dtık. ZonguMaklı okuyucumuz Bay Hikme• in ynl!:ıdığı Bız syni yanlışlığı yapmış olan bir arkaeaşur.ıza gül -
de bile, razı olamaz. Bundan dolayıdır ki. I zarfın innden iki gazete kesiği çıktı. Birincısindc: müştük, ınektul;u alınca: 
Romadaki masasının üstünden gözlerini __ N::ı!ia Vekili Erzincanda, serlevhası vardı altında da -- Gülme komşuna gelir başına, hikmetinin doğruluğu-
Balkanlara çevirerek ve parmağını tf'h- tu s·ıtırlar) azıhydı. r.a bir dt•fa daha tasdik etmek meoburlyetinde kaldık, nıu-
didle sallıyarak, arada bir, yüksek ten nt- Erz;:1can (Hususi) - Nafia Vekili General Ali Fu:.d C~- h.-kknk ~a;gın;ığa gelmiş, yanılmışı.r., yalntz hatayı tasdık 
mayı marifet sayar. Fak.at. kendisıne h• s·ry I'··zurum hattını teftiş için buracla'l geçt!. P·:lenlerclPniz, işte kaydediyoruz. şurası da V'.lr ki. gaze~cci 
haber verelim ki Balknnla:- bundan bôy- ~k~ncisindc ise: A.ı Çetmk:ıyayı ) lllardanberi he.p Nafi3 Veklii olarak kay-
le bu nevi tehdidlere pabuç bıraka~ak ... r::lf•n Vekili AH Çetin kaya İzmhic, başlı~ı varı.Jı, al detti, kayde.ie ~de de dili alıştı. ~aresiz bu hataya ara-
del;,rildir. Türkiy~, fiituhatc;ılık po'itika- tında da şu satırlar yazılıydı: sıra gene dü~ecekt1r: 
sına ne kadar muhaM olduğunu, İtalya
nın bu tarzdaki polıtiırnsına karşı. t::n a
zimklir bir şekilde vazıyet almak surctile 

İSTER t NAN, 1 STER INANMAf 

Kıbns ve Filistindcn seyyah 
kafileleri geldi 

iDün, Rumen bandıralı Daçya va • 
purile Kıbrıstan limanımıza 50 sey .. 
yah gelmiştir. 

Seyyahlar Ş€!hl:imi~e bir müddet 
kalmağa karar ~rm~ olduklarından. 
dün otellere yerleşmişlerdir. 

Seyyahlar, İstanbulun tarihi eser -
lerini gezdikten ve gördükten sonra 

İ7.mir ve Bursayı da ziyaret edecek • 
!erdir. 

Ayni vapurla 70 kadar Filistinli ya
hudilerden müteşekkil bir seyyah kafi 
lesi de şehrimize ~lmiştir. Yahudi -
ler karaya çıkarak yaya olarak şehrl 
gezmişlerdir . .............................................................. 

TAKViM 
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5 Ağustos 

• 
lngilterenin Japonyaya 

siddetli bir ihtarı 
' 

Çenıberlagn, icabı halinde anavatan cüzütamlarile 
Uzakşark filomuzu takviye edeceğiz, diyor 

-
ı lmanya bizim ticari 
viparişlerimizi kabul 

etmiyormuş 1 
(Baştarafı ı inci ayfada) 

Buna mukabil memleketimizden mal 
mübayaası kesilmemi.ş ve yalnız müba -
yaatta da en kıs!l bir müddet zarfında 
teslim ön şart olat'a& konulmakta bulun
muştur. 

Türk • İngiliz ticaretinin inkişafı 
çareleri nmştll"l'.hyor 

İngiliz ticaret odaları birliği memle -
ketimizle ticaretin inkışaf etmesi ımkan
larını araştırmagı lüzumlu bulmuştur. 

1ngiliz ticaret odaları merkezi, Ingıl· 

terede şubeleri bulunan veya İngiliz ta
biiyetinde olup memleketimizde ticaret-
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v • • • ı ın e ur - ngı ız ıcarc ın n m şa ı, 
line başlıyacak olan Avam Kamaras ';inlinin suçlu bulundugun.ı. daır Japon- zarı dıkkate almacaktır: "th 

1
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_ . . . . . İ l ı a at ve raca ın a a •ıecegını sor 
bugün son toplantısını yapmıştır. .ar tarafınran deliller gosterılmıştır. Şım 1 - Ingiliz aleyhtarı hissiyattan n - B talim _ .. . d"" 

Bu toplantıda harici sıyasetc ve bil- di bu deliller, 'fientsindeki İngiliz ma - giliz aleyhtarı harekete geçmek çarele - rı:uşt~~· u ka~ u~erbı~e t unl mt ar 
. . . . bır .muessese me.r czmne ır op an ı :y. 

hassa Uzakşark vazıyetine müteallik ha- kamları tarafından tetkık edılmektcdlr. rmın araştırılması. lın .. d 
1 

fkA b 1 lm 
v kd' · J pı ış ve mu ave eı e ara u unu uş-

raretli müzakereler olmuştur. Muhalifler Müsbet neticeler aiındıgı ta ırde, suç- 2 - Ingiliz lehdnrı hıssiyat taşıyan a- B t 
1 

t 1 devam edilerek bir 
tar f ::ıı.- • • • hl b l 1 J l ı· dil kt• l . . l . . ·ı· d.lm . tur. u op an ı ara a ınuun yaoııan ıstıza ara ceva ve- u ar apon ara tes ım e ece· ır. pon arın ısım ermın ı an e ı esı. h 

1 
k 1· giltereve go .. d 

· - . .. .. . . . rapor azır anaca. ve n " n e-
ren başvekıl Çembcrlayn, başlıca beş Çın ıumuş paralan 3 - Hariçte Jııgiliz al~yhtarı hıssıya- rll kt" 
noktaya temas ederek, mü!üm beyanatta • 4 - Tientsin bankalarında mevcud tın yaydınlınası. ec_e_ı_r. _________ _ 

bulunmuştur. Çin gümüş paralarının !iadesi meselesi 4 - Hindistandaki istiklal hareketine Trakyada boyu·· k 
Başvekil dcmiştır ki: yalnız Japonya ile İngiltere arasında mü- yardım edilmesi. 

1 - İngiltere, Çine karşı politiK'asını zakerelerle halledii.ecek bir rnese]e de - 5 - Asya milletlerinin İngi:tereye kar k J 
değiştirmemiştir. Ve Çindeki bütün :men- ğildir. Bunun jçin diğer alakadarların ş1 birleşmelerinin organize edilmesi. as er manevra 
faatlerini koruyacaktn. reyine de müracaat edilmesı lazımdır. rafı 1 . . f da) 

İngiliz _ Japon ticaret muahedesi Jap<>nyada nümayişler (Başta ıncı sıay a 
2 - Hali hazırda Uzakşarktaki Japon ı kt 

donanması, İngiliz donanmasından daha 5 - İngiliz - .rapon ticaret muahedesi- Tokyo 4 (A.A.) - Domei ajans1 bil - ta bir manevra yapı a_ca ır. 
kuvvetlidir. ni şimdilik foshetmememiz, bu muahe • diriyor: 15 1.1-ğustost~ 21 Agustosa kadar ol. 

İcabı halinde, anavatan donanmasına deyi her hangi bir vakit feshetınememize Bu sabah tngiltn.:! alcyhınde büyük mak uzere 6 gun dev~m ~ecek olan Dosc Yuna.nistanın kıym€tli l>a§Vekıli 
b - ·· l u k mani de""ildir. Ancak bunun içın domin. nümayişler olmuştur. Hükumet merkezi bu manevra Kı_r_ klar_elı - Edırne ara - Metaksas mensu cuzutam arla za ·şark filomu- 6 

1 
k 

k ~ yonlarJa da isti<!..'lrede bulunmaııvız. nin ticaret mahallesi olan Nihanbashi sında ve Haskoy ~una mınta asında (F zu ta viye edccec;:z. r- 11 1 1 kt erdlcrin hayatında olduguv gi. 
Tokyo 4 - Dome1 ajansı, Tiençin mah- mahallesinden 25 bin kişi saat 8 de top- yapı aca · ır. 

Bir ihtar reci ile aşağıdaki haberi vermektedir: !anarak bir alay teşkil etpıiş ve Jngilte- 25 Ağustos gunu manevraya iştirak . bi milletlerin hayatında da 
Bunu ıbir tehdid olarak değil. bir ıhtnr Çinde İngiliz aleyhtarı tahrikat, bun- re büyük elçiliğme gitmi§tir. eden bütün kıtaat tarafından Edirne ekserıya istemiye istemiye başvurulan 

şeklinde söylüyorun1. Biz, Japonya ıle dan böyle merkezi bir kom:te ıle temas Sapporo, Nara, Shizuoka ve dı ver bii.- civarında Büyük Erkanıharbiye Reisi 1 ~azı tedbirler vardır. Bu tedbirlerin 
aramızdaki ihtilafı anlaşma yolu ile hal- halinde hareket eden mabalii kom;te1er yük sehirlerde ete müır.asil nümayişler Mareşal Fevzi Çakmak'lln huzurunda ıstenmemesi, bunıann binnetıce- isabet
letmeğı tercih edıyoruz. tarafından organize edi1cccktir. vukubulmuştur. yapılacak bir geçid resmi ile manev • sizlik doğuracağı kanaatinden ziyade 

raya son verilecektir. benimsenmiş umumi prensiplere ay -• 
ltalyaya iade edilen Hudud h2disesi 

<Bas tarafı 1 inci sayfada) 

Ecnebi ataşemiliterlerin de davet c- kırı düşmelerinden dolayıdır. Bu se -
dilmiş bulundukları bu geçid resmin- beble, vehlci ulada, halkı bunlara 
de gazeteciler de hazır bulunabilecek- ısındırabilmek güçtür. }'akat tedbir a. 

mallar hakkında Ticaret 
Vekilinin beyanatı 

evvel neşrettiği pir tebliğde Trakya hu
dudumuzda Bulgar hudud askerlerlle 

, askerlerimiz arasında bir çarpışma ol -
duğunu ve iki taraftan teatı olunan kı,r
şunlardan bir askerimmn yaralandığını 
bildirmiştir.:. 

!erdir. lınıp da feyizli neticeleri kendini gös-
Dahiliye V ck:ilinin beyanatı terince, seçilen yolda devam etmek 

Dün sabah Ankaradan şehrimize ge kolaylaşır. Çünkü kütle buna ısınmış
len Dahiliye Vekili Faik Öztrak öğ - tır .ve. umumi ~~svibin verdiği şe~k ,.e 
leden sonra belediyede meşgul olmuş- ncş e ıl: ço~ guzel başarılar temın et
tur. Validen şehrin umumi vaziyeti m~k mumkun olur. 

Ankara, 4 (Hususi Muhabirimiz • 
den) - Ticaret Vekili Cezmi Erçin 
bugün makamında kabul ettiği gaze
~cilere muhtelif işler üzerinde şu be
yanatta bulun.muştur: 

Geri çekilen İtalyan mallan 
M- İstanbul matbuatında İtalyanla

rın bazı mallarını gümrüklerden çek • 
tiğine ve İtalyaya terkolunan bazıı mal 
larımızın aid bedellerin de klering ~ 
sabına yatırılmadığına dair bazı ma -
lfımat görüldü. Bu doğru mudur? 

- Hadise şudur: İstanbul gümrü -
ğüne gelmiş olan İtalyan menşeli 76 
sandık pamuklu mensucat, 30 ton 
kontrplak ve 3 sandık boncuğun son 
bir ay içinde italyaya ia~ edildiği 
öğrenMmiştir. .Matbuatta görülen ha
ber üzerine İstanbul mıntaka müdür
lüğüne müracaat eden İtalyan ataşe -
si, pamuklu mensucatta yüzde 15 ten 
fazla sun'i pamuk bulunduğundan, ıt
hali halinde ceza verileceğinden do -
layı, kontrp!aklar!ll'l, kontrr.ıak tali -
ınatname.ıine muhar.f olmaları itiba
lile ithaline imkan olmadığından İ -
talya) a iade edildiğini, esasen ehem
lniyeti olmıyan boncuklar hakkında 
ınalumat1 olmadı~nı söyjemiştir. İ -
1alyaya terkettiğimiz bazı malların 
bedellerinin klering.e yatırılmadığı key 
fiyetinin ise münferid ve şahsi vak'a. 
iarctan ibaret bulunduğunu ve esasen 
a.rasıra bu kabil muamclerin vukua 
gelerek tashih edildikl-eri de malum -
dur. Binaenaleyh ortada mühim bir 
haaise görmüyorum. 

Küçük esnafa kredi 
lialk Bankası ve halk sandıklarının 

!nalı\ etleri hakkında izahat veren Ve
kil, kredi meselesine temas ederek de
llıiştir ki: 

S mdıklar karşısında küçük tacir 
~e san'atkfı.rlarıın teşk~ at~andırılma -
l~:ı ve teşkilatları vasıtasile kredi tcv 
211 imk;mlarını aramaktay~z. Küçük 
:.an'atıar koounu layihası kanuniyet ik
! ısab ettiği takdirde, bazı yeni imkan 
ar elde edebileceğiz. 

linlk Bankası kanununa da bu mak 
sadı hadim hükümler ilavesi laum gel 
lllekt~dir. 

Ticaret Vekili beyanatı arasında Ti 
caret ve Sanayi Odalarının beşinci u
mumi kongresinin de 2 3 Teşrini evvel
de Ankarada toplanacağını söylemiş • 
tir. 

Pazarlıksız satış 

Vekil, pazarlıksız satış hakkında da 
şunları söylemiştir: 

Tatbikatı çok yakından takib ve be
lediyelerle sıkı teması- muhafaza et • 
mekteyiz. Bwıun1a beraber kanunun 
istihdaf ettili maksadlara vasıl ol -
maktan henüz oldukça uzaktayız. Şüp 
hesiz ki, pazarlığın kısa bir zamanda 
ortadan kalkacağını ne ümid ettik, ne 
de edebiliriz. Kanunun ciddi bir su -
rette ve musırrane tatbikini temin et
mek için mümkün olan bütün gayret
leri sarf etmekteyiz. 

İhraeatı kontrol 

Bu haberi neşreden üç refikimiz bun
dan sonra hadise hakkında. Bulga1· mem
balarına istinaden tafsilat vermekte ve 
Bulgar toprağında yaralanan askerimi -
zin tarafeyn arasında hadise tesbit edil
drkten sonra hudnd sübaylarımıza teslim 
olunduğu yazılmaktadır. 

hakkında izahat alan Faik Öztrak şeh Işte bundan üç sene evvel, 1936 vı. 
rin passif müdafaasında alınacak ted- lı~ın ~ördüncü Ağustos günü Yunan 
birlerin nelerden ibaret olacağım an • mılletı ve onun namına hareket eden -
b1ımış, şehrimizde bulunan Dahiliye ler için de vaziyet böyle idi. Yunanlı 
Vekaleti seferberlik müdürünü din • fıtratan ferdiyetçi ve hür insandır. Bu 
lemiştir. saikledir ki onun en mümtaz tcşahhu-

Dahiliye Vekili bir muharririmize su olan millet meclisine göz atıldığı 
sunları söylemiştir: zaman orada, üç yüz kadar meb'usun 

Yukarıya kısaca nakıettiğımiz hadıse- • _ İsta~bul, Türkiyenin en büyük tamam on üç partiye ayrılmış olduğu 
ye aid haber, takriben on gün evvel Sof- şehri~ir. Burada Da.hil1iye Vekaletini görülüyordu. Öyle parlamento teşek -
ya gazetelerinde cHarbiye nezaretinin alfıkadar eden birçok işler vardır. Ve- külleri vardı ki lideri de azası da bir 
bir t~li~i. başlı~ı ~ltında. birin~i ~ayf~- kaletc geldiğimdenberi İstanbulda bu tek kişiden ibaretti. Bu halin ne dere. 
larda ıntışar etmıstı. Teblığde hadısenın . 1 1 kafi derecede meşgul olmak i _ ce müşevveş bir vaziyet dog· uıınakta 

21-22 . . k b 1 • v ış er e ld v 

geçen ayın ncı gecesı vu u u augu . aman bulamamıştım. Şimdi bir - o ugunu söylemeğc hacet yoktur. Her 
h d d T .. k 1 . . 1 çın z ki 

ve u u u geçen ur&: as er erının ya - kaç gün çabşmak için geldim. Belli- a · ına geleni her istediği şekilde söv _ 
nız iki kişiden ibaret olduğu zikredı!i - başlı meseleler üzerinde tetkikat ya _ liyebilen Yunanlı için ~r köşe başı 
yordu. Haberi intişarı akabinde gördük parak tenevvür etmeğe ve lüzum • bir siyasi kürsü idi. 
ve her hangi bir gaıetecimn göstermesi Iu göreceğim tedbirleri almağa çalışa. O sıralarda Yunanistanı ziyarete 
icab eden hassasıyetle üzerinde durduk. cağım. Bu arada bilhassa passif ko • gitmiş olan Rumca bilen bir dostum 
Alakadar makamlarla temas ettik. Orta- runma işile de alakadar olacağım. Ya- <Devamı 10 uncu savfada" 
da izam edilecek bir had~ olmadığ1 ne- kında vapılacak manevralarla bunun ····M·······b······;···ı··················o······k··: .. ····: ..... .. 
t . · k b1 ğ b"l 1·· ., e u s anınız s üdar ıcesıne varara tc i i iktibasa ı c u- alakası vardır. 

Ticaret Vekili ölçüler ve ayarlar ni - b halk d" ı d"I zum görmedik. Bugün de vaziyet ıtt3- Passif korunma mevzuunda beledi- ını ın e ı er 
zamnamesinin tatıbfkatmdan bahsettik - b 

i aynidir. Hadise eskidi .. • ve izam edile- yL>lerin. huc;usi idarelerin ve Dahili • İstanbul meb'usları halkla temasları ten sonra ihracatı kontro!~ tabi malla - k " 
ce mahiyeti yoktur. ye Vekaietinin mühim vazifeleri var- na devam ctmektedirle:-. Dün de Uskü _ rımızın dış pazarıarda gördüğü itibarı te

barüz ettirmiştir. 
Vekil aynca turizm teşkiıat kanunu

nun da hazırlanmakta olduğunu ilave et
miştir. 

Z"ırai kredi 

tan ~ 6 ya tenzil edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu kararın memleketimizin zirai 
istihsal hayatında son derece mühim 
bir tesiri olacaktır. 

- Zirai kredinin ucuzlatılması ıçm bazı Meyvalıklar 

tetkikatın yapıldığını işitmekteyiz, bir ı Zirai ıslahat programile ahenkli ?ir 
neticeye vasıı oldunuz mu? surette memleketi.n münasib ycrlerın

- 1939 senesi biitçe müzakereları sı- 1 de meyvahklar yetistirmek msksadıle 
rasmda Büyük Millet Meclisinde zirai başlamış oldu~u teşebbüsat ve faali -

kredilerin açılmasın<laki formaliteleri a- yeti de esaslı surette takviye edilmiş 
zaltmak, krediyi genişletmek ve müm - olacaktır. 

kün olduğu k&dar ucuzlatmak için tet
kikatta bulunuyoruz, demiştim. Bu tet
kikatın krediyi ucuzialmağa talluk eden 
kısmı neticelenmış ve bir karara bağlan
mıştır. 

Bu karara göre Zimat Bankası:nın 
kredi satış kooperatiflerine ?o 7,5 fa
izle açmakta olduğu kısa vadeli kre -
dile.çden istihsale taalll.ık eden ve tak
riqen 12 milyon liraya baliğ olan kıs· 
mınm faizleri % 5925 haddine indiril
diği gibi, bankanın müstahsile doğru
dan doğruya açtığı ve vadeleri beş se
neye kadar yü'ksclen orta vadeli kre
dilerle, vadeleri S seneden fazla olan 
uzun vadeli kredilerin faizi de % 8,5 

Zirai sigorta 
- Zirai sigorta hakkında bir hazır -

lığınız var mı? 
- Zirai kredi mevzuu ele alınca zi

rai sigortaları, bilhassa hayvan sigor
tasını da birlikte yürütmek zaruri -
dir. 

Ziraate tahsis olunan sermayenin 
emniyeti için zirai sigorta esaslı şart
larından biridir. Ziraat Bankası ka -
nununda bankanın sigorta işlerile re. 
sen veya iştirak suretile iştigal edile -
ceği tasrih kılındıktan sonra mezkur 
b.:ınJm jJe birlikte bu mevzuu da iş -
lemeğe başladık ve tetkikatunızı bir 
haj li ilerlettik. 

dır. Biz de bu vazifeler itibarile bu - dar halkının dilekJermı tan' dört saat bi
rada manevraya iştirak etmiş olaca - lfıfasıla dinlemişlerdir. 
ğız. Vek~letin seferberlftk müdürünü 
birkaç gün evvel buraya •olladım. 
Şimdi kendim de Vali ile beraber ge
rek bu işi ve gerek diğer işlerimizi 
tertiblemekle meşgulüz. 

Ha\·adan İstanbuln yapılacak taar • 
ruz esnasında haber alına, haber ver
me, sığmma ve harb tehlikesi karşı -
sında alınacak tedbirlerin tecrübesi 
vapılacaktır. » 

Gazete telgrafı Ucretl.-ri 
Ankara, 4 (Hususi) - Bazı telgraf 

m"'rkezlerinin Matbuat Umum Mü -
dürlüğünce verilni ş 'Vesikaları hamil 
d,ıml\'an !1azetıe muhabi~erinin g\1.zıe
telerine yolladıkları da'.hni telgrafları 
azami tarifeye tabi tutmak istedikleri 
görühnekted:r. Ahiren alakadarilara 
yapılan bir tamimle maha11in en yük
sek mülkiye amiri tarafından tasdık 
olunmuş vesikayı hamil muhabirlerin 
gazetelerine yolladıkları dahili telgraf 
!arın ~rl tarifeyıe ti4bi tutuJarak 
keliıneıinden yalnız 1 kuruşluk ücret 
alınması tekrar bil~ir. 

Tarih müsabakamız 
Cevab gönderme müddeti 

nihayet buldu 
t:6on Posta. okuyucuları arasında ge. 

çen 27 Mayısta blr tarih müsabakan 
açtı, bu müsabaka 5 TemmU74a n1hayet 
buldu. Ayni gun son yazıyı neşrederken 
okuyucuıanınızın .kuponları ve müsa • 
baka ceva.blarım bir ay zarfında 1darc
hanemi7,e göndermelertni 1steıniftlk. Ve
rllen muhlet dun akşam bitmiş bulun
m::ıktadır. Binaenaleyh burrdPın sonra 
gonderilecek cevablar müsabaka hancı 
addol unacaklard ır. 
Şimdiye kadar C"önderllmlş olan ve e

limizde bulunan cevablar 15 elin için • 
de tasnif edilecek, kazanan okuyucula
rımıza, lsa'bct eden derecelerine gore, 
ikramiyeleri verilecektir. Hediye kaza -
nanlar 20 Ağustos Pazar günü llAn edi
lecektir. 

MalUm. olduğu üzere bu hediyeler: Bi· 
rlnclye 50, ikinciye 25, uçüncilye ıs, dör
dfinoüye 10, 25 klştye beşer lira, 31 ti -
flye ikişer 'buçuk lıradır. 
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Sıtma mücadelesi yapılan sahadaki nüfus mikdarı Üç 
milyonu, halka dağıtılan kinin mikdarı ~O tonu buldu 

SON POSTA 

Eğlence yerlerindeki içki fiatlarından 
yüzde on beş, meşrubat fiatlarından yüz
de on tenzilatın tatbikine dünden itiba -
ren başlanmıştır. Belediye, otel fiatla -

Ağustos 5 

Harb tehlikesi zail olup buğday stokları vücude getiren 
devletler stokları elden çıkarmağa karar verdikleri 
takdirde vaziyetin nereye varacağı kestirilemiyor 

Sıhhiye Vekaleti müsteşarı Asım An· 
karadan §Chrimize gelmiştir. Dün ken -
disile konuşan bir muharririmize müs -

büyütmektedir. Bu seneki mücadeleye 
bir milyon üç yüz bin lırahk bir tahsisat 
konmuştur. Sıtma mücadeiesi yapılan 
sahalardaki nüfusun miktarı üç milyonu 
bulmaktadır. Halka dağıtılan senelik ki
nin miktan 8-10 tondur. 

rını da ucuzlatmak için teşebbüse geç - Dünya 'buğday fiatlarında ehemmiyet- Iere ve varılacak neticelere büyük bir 

miştir. 
1 

bel d" li bir fiat sukutu baslamış olduğundan, ehemmiyet atfedilmektedir. Memleketı... 
.?teldiler v~ gazinocu ar . ~ ıyeye başlıca buğday ihrac~tçısı olan Kanada, mizde istihsal edilen buğdayın kısmı a -

muracaat etıruş, fıatlarda tenzılat ya - Aın ik Ar" H A stralya mü - zamı dahilde istihlak edilmekte olduğu ve teşar: 

- Mezunen İstanbula geldim. Bir 
müddet 1stanbulda kalacak, arkadaşlarla 
temas edeceğim. Bilahare tekrar Anka -
raya döneceğim, demiştir. 

ldığı takd. d _ 1 . . k t er a, Jan n ve vu 
pı ır e mue55ese erını apa - ·n · · · ı· kil •· ·· 1 ba~ bııg~ dny fiaUnnnda istikrarı muhafaza. mak tehlikesine maruz kalacaklarını bil- mes.çı erının ış ıra _e goruşme ere :.--

Hastane ihtiyacı 
Sıhhiye Vekaleti, memleketin hastar:e 

ihtiyacını gidermeğe çalışmaktadır. Bil' 
çok belediyelerin, bn arada İstanbul be -
lediycsinin bu husustaki vecibesini ifa 
etmediği, şehrin hastane ihtiyacını gi -
dermeğe çalışmadığı görülmüştür. Veka
let, birer birer beled\yelere müracaatla 
kendilerini vazüeye davet etmektedır. İs 
tanbul valiliğine getirilen LUtfi Kırdar 
bu ihtiyacı göronünde tutmuş, derhal 
Şişlide bir hastane yapmağa kalkışmış -
tır. 

lanmıştır için bir de teşkilat vüc:.ıde getirilmiş bu-
dirmişlerdir. Her iki şikayet tetkik edil- Ciha ·b ğd 

1 
. . t · · · in 

d. n u ay mese esının anzımı l!j lunduğu için, dış piynsalardak: bu mil ~ 
mekte ır. "' ilk iş olarak bu dört memleketin arala - hiın tahavvüllerin iç pıyasamızda bir tc-

Sıt.ma mücadele cemiyeti reisi bugün 
müsteşara vilayet hududlan dahilindeki 
mücadele hakkında izahqt verecek, yeni 
direktifler alacaktır. 

istanbuldaki sıtma mücadelesi 
1stanbul sıtma mücadele cemiyeti şeh

rin Anadolu yakasında 1929 senesinde 
başladığı sıtma mücadelesine devam et
mektedi:r. 1929 senesindenberi Sıhhiye 
Vekaleti her sene 30, 35 bin lira harca -
mak suretile 1stanbulun Anadolu yaka -
ıındaki sivrisinekleri itl§fa çalışmakta • 

Yapı1nıakta o1mı hastaneler 

Maarif Vekili 
Şehrimizde 

Lise müdürlerinin iştirakile 
bir toplantı yapılacak 

Şişlide yapılmak istenen hastanenin 
dır. Mücadele iyi netice vermekle bera - F . V 1 t t d h 

ransız mıman a ter ara ın an azır
ber, henüz sonu alınamamıştır. Bu mü • 

Dün sabah Anknradan şehrimize gel
miş olan Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü
cel, İstanbulda üç dört gün kadar knla
ra:k muhtelif kültür meseleleri etrafında 
tetkiklerde bulunacaktır. 

Vekilin. bu arada İstanbul lıselerinin 
umumi vaziyeti hakkında malfunat edin
mek üzere bütün lise müdi.irlerinin işti

rak.ile bir toplantı yapması da mukarrer
dir. Hasan Ali Yücel şehriınizdeki tet -
kiklerini bitirdikten sonra Trakyanın u
mumi kültür vazıyetini incelemek üzere 
Trakyaya hareket edecektir. 

lanan projesi Sıhhiye Vekfüeti tarafın • 
cadelede halk, mücadele teşkilatına elin· dan tetkik edilmektedir. 
den gelen yardımı yapamadığı için bir Bin yatR'klı Şişli hastanesine Sıhhiye 
türlü neticeye varılamamaktadır. 

Vekaleti nakdi yardımda bulunmıyacak-
Sıhhiye Vekaleti gördüğü lüzum üze-

rine mücadeleyi Floryaya da t~l et • tırYugoslavyadan alınan 350 bin lira ile 
miştir. YeşHköy civarındaki sıtma mü - Haydarpaşa Nümune hastanesile Heybeli 
cadelesi İstanbul vilayeti tarafından ya - d t b" . e verem sana oryomuna ırer paVlyon 
pılmaktadır. ilave olunacağını yazmıştık. Her iki pavi-

İstanbul belediyesi sıtma mücadelesi- yonun inşası ayın onund1 münakasaya 
nin şehrin diğer taraflarına, bilhassa konacaktır. 

Maarif Vekili, dün kendi.sini ziyaret e
den ibir arkadaşımıza memlekette kültü
rün yükseltilmesi için, maarif şıirasında 
konuşulan ve karar altına alınan planla
rın derhal tatbikine geçileceğini, lisele::
rin 12 sene olması etrafında çıkmış olan 
şayiaların hakikate muğayir olduğunu, 
ve böyle bir şey mevzuu bahsolmadığını, 
ancak ders yılı esnasında fazla ta ti~ gün
lerinin bulunması derslerin zaman zaman 
kesilmesine sebeb olduğunu, binaenaleyh 
çocukların azami şekilde istifadelerini te
min edecek tedbirler alınarak bunların 
derhal tatbikine geçileceğini söylemiş -

Beyoğluna teşmilini istemiş, bu hususta Trabwnda inşaatı devam eden hastane 
Sıhhiye Vekaletine bir müracaat yap " ile Elazığdaki yüz yataklı cüzzam has -
mıştı. Sıhhiye VekAleti, İstanbul beledi- tanesi bu para ile yapılmaktadır. 
yesine vermiş olduğu cevabda vilAyet hu- Yurd dahilinde sıhhi durwn 

dudlan dahilindeki mücadelenin şimdi - Sıhhiye Vekaletinde saliıhiyetli bir 
ilk şilmullendirilmesfne lüzum görme - zatın ifadesine göre yurd içindeki sıhhi 
dikl · · - kü .. d 1 sıtm vnk'a-erını, çun muca e eye a durum mucibi memnuniyettir 
lan çoğaldığı esnada başlıyabileceklerini r-~ b · ır. tl · d b • .. t · . . . . "'-=nu vı aye erın e aş gos eren çı-
bıldırmiştfr. VekAlet ıehrın. Anadolu ya- çek hastalığı ile yapılan mücadele iyi ne-
kasından baş'ka sıtmst vak alarmın ço • tice vermektedir. Elazığda açılacak cüz
ğalmadığmı tosbit etmiştir. Sivrisinek zom hastanesi ile bu hastalık ta imkftn 
mücadelesjni belediye kendi teşkilAtı ile 

tir. 

yapacaktır. 

Yurd dahilindeki mtma mücadelesi 
Sıhhiye Vekaleti yurd dahilındeki sıt

ma mücadelesinin çerçevesini gittikçe 

Bir romorkörün kazanı 
patladı 

Evvelki gün lımanımıza gelıp şaman
dıralardan bir tanesine bağlanan Millet 
romorköründe dün şiddetli bir infilak ol
muş. kazanı büyük bir sademe ile pat -
lamıştır. 

Bu ani infilak neticesinde romorkörün 
kaptan köşkü ve gtlvc.rtenin bir kısmı 
pa:rçalanmıştır. Nüfusça zayiat olma -
mıştır 

~nfilakın sebebi araştırılmaktadır. 

Mateferrlk: 
Güınriik nakliyat hammallannın 
alacak talebi tahkikatı neticelendi 

Bundan bir müddet evvel Limanlar 
Umum MüdüIJlüı:\i.ine şlkdyetı eden 
gümrük kara nakliyat hammallarının 
16 bin liralık alacalclan hakkındaki 

tahkikat neticelenmiştir. 

nisbetinde önlenecektir. 
Sıhhiye Vekaleti müsteşarı Asım ts -

tanbul sıhhiye müdüriyetinde meşgul o
lacak, müdür Ali Rızadan şehrin sıhhi 

durumu hakkında izahat alacaktır. 

Banliyö trenlerindeki izdiham 
meselesi ve Devlet demiryolları 

umum mUdUrlUgU 
Devlet Derniryollan Umum Müdürl~ün

den aşağıdaki taıvzfilıi aldık: 
Bir otomobil kazası bir Sayın gazetenizin 20-7-939 tarLhli nüsha-

. ..1 .. •1 . J d• &ında cBanlty'Ö seferlerinden !halk bizardır» 
gencın o umı e netice en ı başlığı altında lnt~ar eden yazı tetkik e -

Evvelki gece saat 24,30 da IGreçbur - dildi. 
. . . . ı - Gazetenizin 26-S-939 tarl:hll n-0.s.ha -

nuna gıtmekte oJan 15591 Parıs sıcıl sa- smda tntt.şar et.mlş olan bir yazı münase -
yılı ve 972 plaka numaralı Yunan tebaa- betile, ~~39 tarlh ve T/la60 numaralı 
sından Fransuvaya ai:i ve kendi idare - mektu'bumuzla blldirilmJş okluğu gibi, ban -
sindeki otomobil, Derbend yolunu taki- llyö hattı üzerinde evvelce kullanılan kar-
be 1. k l 1 d . ne biletlerinin bir Çok mahzurları görül -

n ge ır en, yo un so un an gıtrnekte meslnden dolayı kaldttılmasma zaruret hA.-
olan ve Mecidiyeköyünde ikincı Taşoca- sll olm~ur. Bunların ıtekrar l'hdasma ım -
ğı sokağında oturan 17 yaşlarında Kema- 'kAn görülememektedir. 
lin kullandığı bisiklete çarparak gencjn 2 - Katarlardakl izc!Lhama gelince: Ban-
ölümüne eh bi ı . t' S 1 ll:iö k~tarları teşklltı:tmın, !her ka.tarm yolcu 

s e ye vermış ır. uç u ya- vıızl.yett için tutulan 1stat1st1.kler nazarı 
kalanmıştır. Tahkikata devam olunmak- dikkate alınmak suretne tertib edilmesi u
tadır. sulden olduğu gLbl, gayrlmuntıızar zaman

~ehlr tılerl: 
larda, fazla yolcu ZUhuru !halinde, bu teş -
kflatların takvlyesl esastır. 

Bu itibarla yazınızda Şıret ettiğiniz ve 
izdiham diye t.Msl! ettiğiniz !halin, ka.tar 

Snhibsiz eşya hayır oomiyetlerine teşkllMındikl aralbaların ıklfayet&zllğin -
dağıtılıyor den ziyade, vnıpurlardan çıkan yolcuları.n 

gnr peronuna daıhil olduktan oonra, fazla 
İstanbul gümrük ambarlarında sa • yürümemek .maksadlle, terclhan ka.tann nı

hibsiz yüz1erce kalem eşya hayır ce _ ha.yetinde ve ortasındaki arabalarda yer al
miyetlerine dağıtılmaktadır. mak arzusunu gootermelerinden ileri gel -

diği ~ ön<Uık.l arabalarda mfuıald yer bu -
Son olarak Darülacezeye, Eyüb, E- ıundu~u 'halde, arkadaki arabo.larda n1sbt 

minönü, Beyoğlu ve Üsküdar Çocuk bir i?Jdiha.mın göze çarptıtı yaptırılan t.a -

rında anlaşarak ihracat paylarını tesbit siri olmıyacağı muhakkak görülmekte • 
edecekleri tahmm edilmektedir. D:.inya dir. 
ibuğ~ay fiatlarmın düşmesinde, geçen 1ki senedenberi haric~ yapılan ve 937 
yıldan mühiın bir stok kalmış olması ve de 7 milyon 900 bin, 933 de 5 milyo!1 600 
bu sene de mahsulün iyi olduğunun an - bin lirayı bulan ihracatımızda, hususi an 
!aşılması amil olmaktadır. Buğday fiat- laşmalarla ve mal ithali mukııbilind~ ih· 
larındaki sukutun belli başlı buğday ih - raç edilmekte olduğundan, dünya buğ • 
racatçısı memleketlerin iştira kabiliye - day fiatlarındaki ehemmiyetli sukutun 
tini azaltacağı ve bunun da bu memle - ihracata da mühim tesirleri olmıyacağı 
ketlerle ticari münasebatta bulunan bü- temin edilmektedir. 
tün memleketleri müteessir edeceği tah- Bununla bera\er harb tehlikesi tama-
min edilmektedir. men zail olup nrJ.him buğday stokları vü-

931 iktısadt buhranının buğday fiat - cude getiren devletlerin bunları istihlak 
~ındaki elıemmiyetli sukutla başlayıp ve elden çıkarmağa karar verdikleri tak
hflla bunun tesiratmdan kurtuliınamadı- dirde, dünya buğday vaziyetinin nereye 
ğı nazarı dikkate alınarak, bu gtküşıne - varacağı kestirilememektedir. 

Senenin ilk hayvan 
sergisi Şilede açıldı 

Sergide 163 hayvan teşhir edildi, birinci, ikinci Vf' 

üçünçü gelenlere nakdi mükafatlar dağıtıldı 

Sergiden umu.mı btr göriln'il§ 

Sergide millt kıyafetlerle minimini kızlar 

Önümüzdeki Pazartesi günü Liman. 
lar Umum Müdürlüğünde bazı ham -
mal murahhaslarının fştirakile bir top 
l~ntı yapılacaktır. 

Bu toplantıda murahhaslara yapılmış 
olan tahkikatın neticesi ~blfğ edile -
cek, milterakiın para ile bir yardım 
sandığı açılması hususundaki mütale
alan sorulacaktır. 

Esirgeme Kurumlarile, Kızılay satış kfiıa.t Te tetk1katıtan anlaşılmıştır. VılAyet hududları dahilinde senenin 
. . . Bununla beraber, va.rlyetin Yl!kından ve ilk hayvan sergısi dün Şilede merasimle 

dan sonra veteriner AJi Argun bir nu 
tuk vererek hayvan neslinın ıslahı ve 
hayvancılığın köylüye temin ettiğ: ka "' 
zançlan ve cümhuriyet hükftmetinin bu 
işe verdiği ehemmiyeti tebarüz ettirmiş· 
tir. 

Top lan tıl•r ı 

deposu, C. H. Partisı, Halkevlen baş- ehemm.l.yeıtle takib ettirilerek yolcuların da- . . 
1 

i · d 
kanlığma ve Gureba hastanesine ·giye. lıa rı>.hat seyaıhatıertnln temini için her tür açılmıştır. Sergının ~çı ış .~e; m~~ e 
cek ve yiyeceğe müteallik birçok eşya Iü tedablrin alınmam ve trenlerin mfunkün bulunmak üzere, vali muavını uza er, 

'imi ti olduğu ka.dar takviye edllmesi l!lzumunun belediye reis muavini Rifat, Beyoğlu, verı ş r. 
alakadarlara tebliğ edilmiş olduğundan bil- Fatih, Beşiktaş, Eyüb, Beykoz sayma -
g1 almmasını ve .key.flyetln sayın gazeteni- kamları, belediye daimi encümen aza -
zin ayni sütununa derci suretlle ta.vzth . · ·· 1 · 
etıtlrllme31nl dilerim. ları, baytar ve zıraat mlid~r erı ve g~ -Kızılaym sUnnet dUgllnU 

Bu akşam ı;aa.t 20,'30 da Sarayburnu ga - z.eteciler otomobillerle Üsküdardan Şılc-
Esir~ :Kunnnu Adalar şubesinin ztnoounda Ha.mlyet Yüce.seGin güzel bir kon Adalarda yangına karŞı su depolan · ye gitmişlerdir. Davetliler Şilede kayma-

miisameresi seri, Şehir Tiyatrosundan Hazun ve arka- yapılacak kam Rebii Karatekin, knza memurini ve 
d.aşları watından C'Madam Hıılltanw;un 

Ağustosun 12 ncl Cumartesi günü yatak odası. ismindeki komooısı, oma 0 _ Ada çamlarındaki yangınları söndür- köylüler tarafından karşı lanmı§lardır. 
akşamı Çocuk Esirgeme Kurumu A - yUnları, ltarngOO. kukla, ımimlı:, Karadenl2 mek üzere Heybeli ve Büyükadanın iki Şileliler hayvan sergisi milnasebetile 
dalar şubesi tarafından Bilyükadadn mtlli dansları gibl mükemmel eğlenceleri tepesinde birer su deposu yapılması için Halkevl ve civarını donatmışlar, seving 
PlAj otelinde büyük bir müsamere ve- içinde tıaplıyaı: Kızılntv Alemdar nahiyesi - belediye reisliğine teklif yapılmıştır. içinde bayram yapıyorlardı. 

Mü -~.:J b" ak · nln silnn.et dü~ünü ve müsa.merosi ya.pı - Teklifi tf · iid"' ıu~u d Davetliler bir müddet istirahat ettik -rilecektir. samen.-ue ır caz t ımı lacaktır. Temiz bir deniz .hruvnsı ,almak ve ya.pan ı aıyc m ur 6 epo -
bulunacak, Münir Nureddin müntahab milkemmel lblr surette ~enmek 1stlyenler J.arın birer projesini de beraber beledi - ten sonra sergi yerine gitmişlerdir. Me -
şarkılar söyliyeoektir. için büyük bir tımattır. yeye vermiştir. rasime İstiklfil m:ırşile başlanmış, bun-

Müteakiben vali muavini Muzaffer kı .. 
sa lbir hitabede bulunarak Şilede ikinci 
hayvan sel'gisinı açmakla duyulan se • 

vinci anlatmış, ŞilelUeri selfunlamış ve 

seırıginin lhazınlanmasında gayreti görü" 
lenlero teşekkür ederek sergiyi açmı~tır. 

Ser.gi gezildikten sonra birinci, ikin .. 
ci, üçüncü ve dördüncülerin milkafatları 
dağıtılmış ve küçük mektebli kızlar tara· 
fından Haikevi sal'>nunda milli oyunlar 
oynanmıştır. Vilayetin hayvancılık şube· 

(Devamı 13 üncü sayfada) 



5 Ağustos 

Kocaelide zirai 
ticari lı.agat 

ve 

Cümhuriyet buğdaylarından alınan randıman müstah
silin yüzünü güldürecek kadar bereketli oldu 

lzmit körfezinden bir görünü.§ 

SON POSTA 

58 inci Alay sancağına 
merasimle madalya 

takıldı 
ıBergama (Hususi) - Şerefli bir ma

ziye malik olan Bergamadaki 56 inci 
piyade alayının şanlı sancağına alaym 
İstiklB.l harbinde gösterdiği büyük mu 
vaffakiyetten dolayı tüm komutanı 
Mahmud Berköz tarafından merasim • 
le istiklAl madalyası takılmıştır. Me -
rasime binlerce halk iştirak etmış, 

merasim, bandonun ça~dığIJ İstiklal 
marşile başlanmış ve komutanın hita
besi şiddetle alkışlanmıştır. 

Alay Komutanı alayının şerefli san
cağına takılan bu kıymetli armağanı 
mukaddes sancağile birlikte koruyaca
ğına and içmiştir. 

Merasim, piyade ve topçu alayJarı -
nın geçid resmile nihayetlenmiştir. 

Kızılcahamamda 
orman İzmit (Hususi muhabirimizden) -1 kadar satılmıştır. Alıcılar arasında In

.t{ocaelinin zirai ve ticari hayatı, son hisarlar İdaresi, Tütün Limited, Ab -
Yıllarda inkişaf etmekte ve yüksel - di Fuad, Austro - Tür'k, Hacı Hasan Kızılcahamam (Husus!) - Kızılca
lnektedir. Kozluca, Ömer L!ıtfi firmaları bulun - hamamın Karneci köyü civarında Ak. 
Buğday ve arpaların hasadına hara- maktadır. çederbend ormanının Kadmboğazı de-

yangını 

l'etıe devam edilmektedir. Bilhassa 9 39 senesi mahsulünün de iyi olaca. nilen kısmında bir yangın çıkmış, 
Cümhuriyet buğdaylarından alman ğı görülmektedir. derhal kaza orman koruma takım ku-
randıman, müstahsilin yüzünü güldü - Vilayetin eski ve kadim bir ziraati mandam Emiın Ertunç bütün orman ko 
tecek kadar bereketli olmuştur. olan :\<eten de, bu son yıllarda mühim ruma erlerini yanına alarak yangının 

Sayfa S 

Misafir Amiralin Ankara 
seyahatinden intıbalar 

AmtraJ Hariciye Vekili Şük rii Saracoğlu ile birlikte 

• 

/ 

Arifiye tohum ıslah istasyonu tara- bir inkişaf safhası geçirmektedir. El - çıktığı mıntakaya yetişmiş ve göste -
fından tesbit edilen yeni bir mısır cin- yaf, tohum ve bez olarak üç mühim şu- rilen azami gayret neticesinde tahmi. 
si de, geniş bir ekiliş sahasına sahih beden istifa.de imkanları hasıl olmak - nen bir buçuk hektar kadar çam orma Amiral Milü Müdafaa Vekaletinde Vekil General Naci Tınaz ile bir arada 
bulunmaktadır. Yapılan tecrübeler çok tadır. Elyafı, yabancı piyasalarda ih - nı yandıktan sonra yangının önüne ge-
lyi ve feyizli neticelel' vermektedir. raç edilmeğe başlanmıştır. Breslav çilmiştir. Bu cesim orman vaktinde 

I<ocaelinin meyvacılığı pek meş - beynelmilel panayırında çok beğeni • sandürülmesine muvaffaktiyet hası!I 
hurdur. Bu sene yağan yağmurlardan len Kocaeli ketenleri, yeni tezgahlar olmamış olsaydı binlerce hektar or -
kirazlar zarara uğramışsa da, ar.Kasın- ve otomatik teşkilat yapılarak iptidai rnanın mahvolacağı şüphesizdi. Yan -
dan yetişen vişne, kaysı, erik, şeftali, vaziyetinden kurtarılacaktır. Bu vesi - gının esbabı zuhuru hakkında mahal -
r>..rtnud gibi meyvalar bu zararı önle - le ile, şehrimiz Ticaret Odasının müs- linde yapılan tahkikatta yolcular ta -
flliştir. bet çalışmalarını kaydetmek çok ye - rafından söndürülmeden atılan siga -

Rocaeli müstahsili, yeni tip amba - rinde bir hareket olur. ranın otlan tutuşturmuş olduğuna mu 
lajlarla İstanbul ve Ankara pazarları - İstihsal maddelerinin değer fiatlar - hakkak nazarile bakılmaktadır. 
tıa ıneyva ihraç etmeğe başlamışlar - Ja satılmakta olması ile müstahsilin 
~~.Bu sene, T~vş~?cılın~ Ckbzen~.n .. ve iştira kabiliyetinin artması, diğer ta • Ba ikan h a r bl 

?1rmenderenın şohretlı Çavuş uzum raftan hali faaliyette bulunan kailıd Şehidll'ri abidesi 
le~, de, bu yeni ambalajlarla, çilriime- fabrı"k"ları, dı'g~ er sınat büvük müe; - İ 
tn " " Havza (Hususi) - nşasına başlar. ış ve örselenmemiş olarak sevkecli - t h . "fu k f t' · m h H 
lec kl d" sesa ' şe rın nu s esa e ını ve u - dığını evvelce bildirdiğim Balkan ar 

: er ırk .. K 1. ı··ı.. k lt . telif cephelerden iş hacmini genişlet - bi şehidleri abidesi sona ermiştir . .ou sene ı ocae ı u un re o esı, . 
1 200 000 k"l 1 k te b"t d'l . mektedirler. Jandarma karakolu civarında beyaz ' . ı o o ara s ı e ı mış - . . . . . . 
tir H~l ·· t h ·1· l" d 200 b'n Son senelerde ehemmiyetlı bır su - mermerden ınşa edilen bu abıdenın et . · a en mus a sı m e ın e ı .. . . . . . 
kııo kadar mahsul kalmıştır. rette artmış olan transit faaliyeti de rafı guzel hır park ı!e çevnlmıştır. 

Görmezlerin kilosu 15.20 kuruştan, şehrin iktisadi hayatında canlı bir ha. Bu. anı~~ y~pı~dıgı . !.~~de .. Balkan 
tnahsulün de 30 kuruştan 85 kuruşa reket amili olmuştur. Harbınde bır pıyade bölugumuz başta 
~ bölük kumandanlan olduğu halde çok 

C lstanbul _ Londra f it I ) şerefli bir müdafaa muharebesinde 
- as a yo u . ~hid düşmüşlerdi. ----- ---

Hatayda muzı r haşaratla 
mücadele 

Adana (Hususi) - Toprak mahsul -
1erindeki hastalıkları ve bunlara dada
nan haşeratı yok etmek için Hatay böl
gesinde birkaç güne kadar mücadeleye 
geçilecektir. 

Bu işleri yakından takib etmek üze
.re Adana Ziraat mücadele istasyonu 
müdürü Haydar İrtel ile asistan Sadri 
Erkılıç Hataya hareket etmişlerdir. 

. 111 seyyah Bursayı gezdi 
~ ~~rne, (Husu.si) - lstanbulu Manş tbaeSki kısmı da ikmal edilerek seyrüse- Bursa, (Hususn _ Dün şehrimize 
t .. n1zınc ba;ğlı;yacak olan asfalt yolun fere açılacalktır. En kısa zamanda da Ba- 111 Amerikalı seyyah gelmiştir. Bun
~ Uleb~ııgaz - Kuleliköy kısmından sonra baeski - Kuleliköy arasındaki kısmın ia- lar :rv:arkapoli vapuril~ Mud.anya is ·= 
'Ulelıköy - Edirne arasındaki kısmının şaatı sona erdirilecektir. kelesıne çıkmış, beledıyece ıh1.ar edı 

<la inşaatı müteihhide verilmic:: ve faali- Kureliköy - Edirne arasındaki inşaata len otobüslerle Bursaya gelmişler, ta-
l"~e . . . ~ . _ . . . _ • rihi abideleri, fabrikalan gezmişler -

~ılnuştır. aıd malzeme ve ve;,aıtın cıe guzergaha a· 6 .
1 

~· . B 
1 

di . un 
liaı .. İs . . . . . ır. g e yemegıını e e ye ga7.tnos 
~ en seyrusefere ııçılmJ.i bulunan - getırılmesine ve yolun geçeceğı yerlerın da yedikten sonra çarşı ve pazar yer-
l"o uı - Lültıburgaz aTasındaki asfalt tayin ve toobiti işine başlanmak üzere- leıile, diğer müessıeseleri de gezerek 

lu takiıben pek yakında Burgaz - Ba- dir. Resim bu faaliyetten bir gorünüştur. ayni yol ile avdet etmişlerdir. 

ııe - Basan Bey, Mcrıh. 
ttYYaresinin dünyanın ya
l nıtıdan geçtiği bugün -
~tele .• 

Paze r Cla Ha~an Bev Divor ki: 

• . Seyyare·fo insanların 
ya~adığı rivayeti de gene 
aldı yürüdti. 

.. . Bir kısım n!imler, o
rada yaşıyanların bizim gi
bi ınedeni ins::mlar oldu -
ğunu iddia ediyorlar. 

Hasan Bey - Kim bilir 
belki oradan, top, tüfek, 
rnitralyö.i: sesleri duymuı
lardır. 

~ralin Ankara Hava meydanı na muvasalatindan bir intıba 

Kıymetli misafirin İstanbula avdetinden bir intıba: İngiliz 
ve Türk Amirallan karşıkarşıya 
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KıırşısındCI 

~ ünkü gazetelerden birinde çı- cYaz tifo mevsimidir:., 
lb:/I kan bi r kari mektubu naz1rı cTifo insanı öldürür>, 

cTedarikli bulununuz, 939 modeli ta
dikkatimi celbetli. Bu knri Bankalar 

C
addesinin Karaköy~ kıvrıldığı köşedeki butlarımız geldi>. 

Şükür ki, tabutçu bunların hiç birini 
tabut~udan şikiıyetç\ : yapmıyor. Sırası gelmışken bir fıkra an-

Tabutçu düakkiını göz önünde olma-

Arka arı bandlı 
şapkalar modadır Satiye yolsuzluğu mahkemeye 

intikal ediyor 
latayım: 

malıdır, diyor. cAçıkgöz bir tabutçu bır hastane ka_r-
Ben mütevazı bir dükkünda, müte - <l 

ı:ısma bir dükkan açmış .• boy boy, çeşı 
vazıane iş go .. ren tsbutçuya sataşılmasına ~ 1 

f Çeı:.id tabutları dil.kkanır. önüne sıra ı .-
taraftar değilim.. adamdan bize ne e - ~ k b 

b. yormuş. Tabutçu dükkanını a .. çtı t_an . ır 

iddianamede hangi suçluların hangi 
suçlardan tecziyeleri istenildi? 

nevi 

nalık geliyor ki! .• Halbuki o ıraz te - 1 kaç gu .. n sonra hastanenm mu~tcrı erı a-
vazuu bıraksa, biraL daha fazl:ı iş yap - kk. zalmıya başlamış. Tabutçu dil anını 

Haftilardarlberi MXidde~umiliği ı ~ulundu, ben de kendisini dava et • 
ciddi şekilde işgal eden Satıye yolsuz- tım. . . . _ .. 
luğu tahkikatı nihayet sona ermiş bu-1 Kendısım vurdugıµn gun mahke -
lunmaktadır. meden çıkmıştık, Ali serbest bırakıl • 

roak arzusuna kapılsa o zaman halimiz görenler hastalarını hasta~eye yatırmak-
ne olur... tan vaz~eçiyorlar:mış. Hastanenın sahibi 

Reklam serbesttir. Her ticaret m:les- tabutçuya gitmiş: 
sesesi emtiasının sat~ını artırmak için _ Bu senin yaptığın münasebetsizlik-

Tahkikat dosyasını uzun uzun tet - rnıştı ve tekrar tehdidlerine başladı. 
kik ettikten sonra, iddianamesini ha - Ben de bıçağı çektim, vurdum.ı> J 
zırlıyan Mi.iddeiumumi rnuav'iaıi Sab: Diyerek suçunu ikrar etmiştir. reklfun yapar.. Tabutçu da istese bunu tir demiş, buraya dükkan açtığındanbe

yapabilir... ri hastaneme hasta gelmez oldu, dükknm 
Mesela hastanız var .. evden doktor kapamalısın. 

eksik olmuyor. Günde üç dört kere ec- Tabutçu mal:ul bir cevab in hast:ıne 
zaneye taşınıyorsunuz. Boyle bir z:ı - sahı'bı· nı· susturmuş: B k 1 b dl k l e 

ri, dosyayı evvelki gün 4 üncü sorgu A Şa~idl.erin celbi ve suçluların ~ah". 
hakimliğine sevketmişti. En ufak te - kum~y~t~ ~abıkaları olup olma~ gın~. 
ferrüat üzerinde durarak, mütaleasın- tahkıkı ıçın muhakeme başka bır gu
da hadise ile alakalı bütün delilleri ne bırakılmıştır. 

u yaz, ar a arı an ı şap a ar n 
manda kapınız çalınıyor. Kapıyı r.çıyor- _ Ben ticaret yapıyorum, tics:-et ser -

b. ı· · h 1 ka · kadar çok. Kullanıı:.lı mh yoksa ekse -sunuz. siyah el ıse ı, sıya mc on şap - besttir. Dükkanımı en fazla alış verış c- ıı 

lı bir adam karşınızda: debileceğim yerde açacağlm da tabiidir. riyetin zevkine mi uygun bilmeyiz. 
- Kimi istiyorsunuz? Burayı intihab ettim. Hastanede ölü e\•- Muhakkak olan şurası ki hiç b ir şapka 
Diyorsunuz •• soruyor: )erden fazla olur. He.sta sahibleri sokak tarzı onun kadar umumi1eşmedi. 
- Ev sahibi siz misiniz? sokak dolaşıp tabutçu arıyacaklarına ta- Eğer siz de hoşlandınız da, herhanği 
- Evet benim! butunu dükkanımdan kolayca tedarik e- bir sebeb yüzünden yapa:nadınızsa, şu 
Bir 'kart uzatıyor ve çeki;iyor: debilirler. 
cEn rahat tabutları filanca mağazada Hastane sahibi, blrçoi.t para verip ta- bir buçuk ay için ucuz ve h:ıfif bir mo-

bulaıbilirsiniz.~ 'butçuyu gönlünün rızasıle dükkandan del yapıveriniz. Hevesinizi almış, şnp-
Çalıştığınız müessesedeki odanızın ka- çıkartmaktan başka çare bulamamış.• kalarınıza bir yenisini i li1ve etmi~ o -

pısı açılıyor. İçeri giren adam: Karaköydeki tabutçu böyle bir şey ~e 
- Boyunuzun ölçüsünıi almıya gel - yapmış değildir. Gerçi yokuştan aşagı 

lursunuz. 

dim! diyor, siz şaşırıyorsunuz· hızla inen tramvaydaki vehhamlar: 
- Sen terzi mısın •• terzimden mem - _ Ya tramvayların frenltei bozuksa, 

Örgüye uyar malzemeyi alır, kroşe 

ile bildiğiniz sık iğne ve bildiğiniz be

re şeklinde örersiniz. Yalnız korde -
ıanm geçmesi için muayven yerlerde 

aralıklar bırakacak ve b ir sıra ltorde -

nunum, değiştirmiye hıç niyetim yok. y&vaşlamazsa, yoldan çıkıverirse, devri-
- Terzi değilim, tabutçuyum. insan liverirse! 

hali bu .. günün birinde bır tabuta ihti - Diye düşünürlerken: tabutlar renk 
yacınız olduğu zaman ailenizin güçlük renk, sıra sıra, çeşid çeşid kars1la -
çekmemesi için müessesemiz bunu evvel- nna çıkıyor, onların vehımlerinı bir kat 
den !hazırlıyaccr.ktır. Hem parasını da pe- paha korkunç şekle sokuyor amma .• bu 
şin alacak değiliz •• yirmi taksitte ödiye- kadarına da ses çıkarmak her ha!de F.izu-

layı buralardan geçircl;l::ten sonra en -

setle bağlayacaksınız. 

Yemek bahıi: 
bilirsiniz.. mundan fazla mü,külpesendiik olur. 

GnzeteJere şöyle bır rektam veriyor: r:J ..rHu?.t dJu!u..ri. ( Koyun bu 1u kebabı - giot J 
cYaz geldi>, 

Alaturkada şiş kebabı, eti kuşbaşı 

C Bunları bl·ıı·yor mu ı·dı'nı'z "· -ı doğrayarak yapıldığı halde alafranga-_,_J da kcbab yau•lacak et p<ttçalanmaz. E-
ğer et; kemiği çıkarılmak için yapıh -

8ir Yugoslav dişçisinin 
mahareti 

Yugoslav- , 
yada şayanı hay -
ret derecede ma
hir lbulunan bir 
dişçi vardır. Bu 
adam üç saM zar
fında, eli ile ve 
his iptaline lü -
zum kalmadan 2500 diş çekeceğini iddia 

1 Zamanm resmini nasıl rak yayvan bir hale gelnıiş ise toplanıp 

Yapmışlardı? kalınca bir üsti~vanc şeı.~:ne getirile.-
. . . • . rek sicim ile baglanır ve ortasından şı-

Her hAdısenın bir ılahın eserı nldu - .. 1 k · · .1.r • . . kil şe geçırı ere pışın ı · 
ğunu_ zanneden, ~e~. hadıse~e bır ~c. Kebab yapacağınız eti şi$e geçirmez-
ve vucud vermeyı ıt?yad. edınen eskı ın- den önce bir oklava ile iki üç dakika 
sanlar zamanın ~a _re~mını yapm.ışlardı. döverseniz, et daha geYtt!k olur. Şişe 
Zaman kanadlı bır ıhtıyardı. ~anadh el- geçirmek için eti sicim ile sardıktan 
masını~ sebebi çabuk g~çmesınd~ndı. ~: sonra birkaç yerini bıçakla yarıp ora -
linde bır tırpanı vardı kı bu da her şe~>. lara birer diş sarımsak '1Ömünüz ve or
mahvettiğine delalet ederd:. Bazı re - . . . . bŞ'dd tr b' . _ 
simlerde ihtiyarın elinde bir kuın saati tasından şıŞ() geçmnız. 1 e ı 11 a 
b 1 du tese koyunuz. Ateş kebabın altında ol-

eylemektedir. u unur .. ·······························- .. 1 d 1 l ş· ·n alt ına •••·•••··•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mama ı, yanın a o ma ı. ışı 

==-~ ~.~ ~;;,'~~~:::~.~::~~ı~~JZFE~~n~: ~o r O L 1 SL E R-, ~ Şişi yavaş yavaş çevirerek kebabı pi -

şiriniz. İki kiloluk bir eti ancak bir 
saatte çevire çevire pişirebilirsiniz. İyi 
piştiğini anlamak için bir taraf:ndan 

kesip içine bakınız penbe renkte ise 

iyi pişmiştir. Uzunca bir tabağa ko • 
yunuz, kabda topladığmız suyunu da 
üzerinin yağını aldıktan sonra bir ka
seye koyunuz, sofraya götürünüz. Ke

bab bıçakla kesilirken akacak suları 
kcbab için en güzel salç:_~ 

Sonsuz bir mesele 
Şöyle bir mektub aldım: 
Teyzeciğim, 

Kaç gündür gazeteye bakıyorum, 
bir türlü mektubuma cevab bula -
nıyorum.. acaba neden cevab ver -
mediniz'? 

Neyse, sizi bir daha rahatsız ede
ceğim. Teyzeciğim, ben, gayet ki .. 
bar, gayet nazik bir adam tanıyo -
rum... Ev.lidir... Nasılsa birbirimi. 
zi sevdik .. Epey zaman aşkımıza ha-

reslik yakışmaz, sana karım olmak 
sıfatı yakışır. Seni metres gibi tut
mak ne vicdanıma sığar, ne de sa
na karşı bes'tıediğim sonsuz aşka ... 
Sana karşı olan muhabbetim ölil -
mümle bitecek, dedi, ve gözlerinde 
yaşlar vardı. Sonra beni tek bir ke. 
re öptü, gitti. 

Teyzeciğim, onu unutmağa çaba
ladım, bir tür1ü olamadı. Hattaa, 
geçenlerde biri beni istedi... O ha -
yalime gelerek, o gence karşı bir/ 
tiksinti geldi ve reddettim. Bir tür -

Her kadın bilmelidir 
İçinde soğan kızartı lmı.ş kabl arın ko

kusunu tamamile giderebilmek için iri 
tuz parçalarile, yahud da mercimek unu 
veya lhardal ile oğunuz. 

top1ıyan Müddeiumum1iik, suçlular - Memurları döven bir adam 
dan Refi Bayar hakkında men'i mu .; tevkif edildi 
hakeme kararı verilmesini istemiş - Evvelki akşam bir evi ıcraca tahli .. 
tir. yeye memur üçüncü icra dairesi muavin·' 

Diğerlerini ise hadic:cde muhtelif !erinden Kemal. beraberinde Fatih rner
cephelerden suçlu görerek, lüzumu kezi mürettebatından Mehmed olduğu 
muhakemelerine karar verilmesini ta- halde, Fatih Atikalıpaşa mahallesinde 
lcb etmiştir. bir evi tahliye ederken Mehmed namm-

Öğrenildiğine göre, iddianamede en da bir şahsın taarruz ve tecavüzüne ma• 
ağır zan, Demi?U:ıankın sabıık umum ruz kalmışlardır. 
müdürü Yusuf Ziya Önişle muavin - İcra memuru Kema1 muavenet için ba-. 
lerden Tahir Kevkebin üstünde top - reberine aldığı polis Mehmedle bi:Jikte 
]anmaktadır. Müddeiumumi bu ikisi- tah1iyesi lazım gelen eve gelmişler, us~ 
nin devlet alım sat:ı1mma fesad karış - len kapıyı çalmışıardır. Knpıyı bir kadın 
tırmak, resmi evrak üzerinde sahte - açmış, kocası Mehmedin birkaç dakika 
k5rlık ve vazifei memuriyetlerini sui- sonra geleceğini söyiiyerek icra memuri• 
istimal suçlarından muhakemelerini le polisi içeri almış ve kendilerine biraa 
istemektedir. Bu suçlara temas eden beklemelerini rica etmiştir. 
kanun maddeleri ceza kanununun 205, Aradnn kısa bir zaman geçmiş, Meh • 
339 ve 240 ıncı maddeleridir. med eve gelmiş, icra memurile P"'hsi gö• 

Diğer maznunların, bu maddelere rünce hiddetlenmiş ve evi tahliye ede ... 
uyımn suç'lardan qazılan hakkında ceklerini öğrenince büsbütün asabilcşe
men'i muhakemeleri, ancak başka baş rek icra memurunun üzerine hücum et• 
ka maddelerden kaffesinin mahkeme- miş ve dövmeğe başlamıştı:-. Çok güçlü 
ve sevki istenmektedir. kuvvetli bir adam olan mütecaviz bu a .. 
w İddianame dün suçlulara te'bliğ e • rada polis memuruna saldırmak surctile 
dilmiştir. 3 ı?Ün itiraz müddeti dolduk tecavüzünü arttırrmştır. 
tan sonra, önümüzdeki Salı günü ka- Nihayet yardıma koşan zabıta memur .. 
rarname ha1.ırlanacak ve hadise 4 ün- 1arı bu cüretkan yakalamışla;- VI? ken .. 
cü sorgu hakimliğincren, ağırceza mah disini adliyeye tesı\m etmişlerdir. Müd ~ 
kernesine intikal edecektir. deiumumilik Mehmetli tevkif etmiştir. · 

Adliye önünde bir erkeği vuran Adliye Müsteşarı dun adliyed~ 
kadmm muhakemesine tetkikler yaptl 

devam edildi Adliye ı:nüs~e~ar~ Selim Nafiz dil? is 
tanbul adlıyesını zıyare: ederek, bırkag 

Bir müddet evvel Adliye dairesinin saat kalmış ve adli iş1er etrafında mücl-. 
alt koridorunda Ayşe admda bir Çin - deiumumi Hikmet Onat ile görüşerek, et-, 
gene kızı, davalı bulunduklan gene raflı tetkiklerde bulunmuştur. 
ayni cinsten Aliyi ve karısı Ümmügü. Müsteşar, bu arada müddeiumumilik. 
lü bıçakla yaralamış ve tevkif edil - odasında mahkeme reisleri \re hiikımlerle, 
mişti. de görüşmüş, bilhassa davaların süratle 

Bu yaralama hadisesinin davasına görülmesi ve çabuk neticelenmesi hu -
dün asliye 2 nci ceza mahkemesinde susundn müdave eı efkarda bulunmuş • 
bakılmışttr. Ayıt.i roman~ Ay§enin tur. Bazı hakimler, bu hasbihal sır:ısın ... 
kocası Ali de karısmı:ı bıçak tedarik et- da mahkeme'ıerde sürat temininin. an .. 
tiği iddiasile mevkuf bulunuyordu. cak münferid hakim usulü ile imkun da.. 

Sorguya çekilen Ali, diğer J\ilinin hiline girebileceğini ileri sürmüşlerdir . .' 
kendisi işte bulunduğu bir sırada ka - Bütün •bunlnn dinHyen, ihtiyaçlar ü • 
rısı Ayşeye tecavüz etmek istediğini zerinde duran ve izahat alan müsteşıar,i 

ve bu arada da bıçakla tehdid ettiğini, geç vakit adliyeden ayrılmıştır. 
ve akşam eve gelip vaziyeti karısm • 
dan öğrenince karakola şikayette bu -
lunduğunu, ve bu müracaatten muğ -
ber olan Alinin ertesi gün kendisine 
•sen,i ö1düreceğim» diyerek t€ildidde 
bulunmuş olduğunu söyliyerek karı -
sına bıçak tedarik etmediğini söyle -
miştir. ... 

Bunu müteakıb Ayşe sorguya çekil
miş, o da: 
•- Ali benim namusuma göz dik -

mişti. Bana müteaddid defalar jl8nı
aşk etti. Ben reddettim, kocanı öldli -
rüp seni a1acağım d~di, tehdidlerde 

Yalova onnarunda üç dönüm 
fundalık yandı 

Yalovanm Teşvikiye köyünde Armud'., 
dere boğazında devlete aid ormanda yan .. 
gın çıkmış ve üç dönüm miktarında funı 
dalık yanmıştır. 

Bir otomobil bir ihtiyara çarptı 

Şoför Bekirin ida:-es;ndeki otomobil, 
Büyükdere caddcsındeki Hamidiye çeş • 
mcsinden merkebine su yüklemekte o -: 
lan 65 yaşlarındaki Osmana çarpmıştır. 

Osman yaralaMrak tedavi altına allll-! 
m1ş. şoför yakalanmıştır. 

kim olduk, ondan sonra günün hi -
rinde, nasılsa birbirimizi sevdiği -
mizi birbirimize iti.raf ettik On -
dan sonra ayrıldık. Yemin ederim, 
teyzeciğim ki görüştüğümüz sırada 
aramızda ileride utanacağımız hiç-

'.i unutamıyorum. Çalı~tım, unuta. 
nıadım.. eğlendim mıutamadım. . ne 
yaptımsa unutamadım.. ve anladı -
ğıma göre o da beni unutamadı, o 
da mes'ud değil. Ne yapayım, tey -
zeciğim? Bakın, şu kör ,talihe .. se · 
viyoruz talih ayırdı, ondan sonra, 
başka'l.an gibi yapmayıp, ll'.lamus1u 
çıktık, .gayrimeşru vaziyeti reddet
tik, amma her ikimiz de bedhah • 

.............................................................................................................................................................................................. 

bir şey geçmedi... Sadece .!_irbiri -
mizi sevdiğimizi itiraf ettik ve sa .. 
dık kalacağımızı söyledik, o kadar. 

Ben onu o kadar seviyorum ki, 
neye yalan söyliyeyim, metresi o • 
labilirdim. Fakat o bana bunları 
.;öyledi. 

- Seni çılgıncasına seviyorum ..• 
Biliyorum ki istesem metresim ol -
mağa razı olursun, fakat seni o ka-
dar seviyorum ki hiçbir zaman se
ni gayrimeşru bir vaziyete sokmak 
istemem... Benim yegane emelim 
sana ismimi verebilmekti, fakat ev· 
liyim. Senin gib. temiz bir kıza met 

tız. Leyla• 
Anlaşılıyor ki, bu mektub okuyu

cumun yollamış olduğu mektubJarın 
ikincisidir, birincisini almadım. Fa
kat maalesef ikincisine de cevab ve 
rebilecek vaziyette değilim. Bayan 
Leyıa sevdiği adamın ze\~Sİ ve 
hayat şekli, bedbahtlığmın da bu 
aşk haricindeki sebebi hakkında ba 
"n maliımat vermeyi unutmuş .. Bu 
akımdan mektubunu tamamlarsa 

bahse avdet edebiliriz. TEYZE 

1_i_k_l_a_h_b_a_b_ç_a_v_u_ş_la_r_: __________ A_ş_ç_ıb_a_ş_z .;...p_a_st_a....;y;....;ap_a_r_k_e_rı_I 

\r 
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İngiliz gözile C ASKERLiK BAHİSLERÖ ::J 
ingilterenin, Akdenize, burada bir donanma 

besliyecek ve kaleler donatacak kadar 
ehemmiyet vermesinin sebehleri nelerdir? 

Yazan : Emekli General il. Emir Erktlet 

Alman himayesi 
ve Çek milleti 

Almanlar içinde ( Eden ) kelimesi geçiyor diye fnciliD 
lngilizçe tercümesinin Pragda sablmasını menetmişlert 

Pragdan blir m.anzara 

Geçen gün Pragın kenar mahallele- den halkla ve tramvaylarla dolu Prag 
rındcn bırinde cArşimed ve Romalı as- caddelerinden geçer, Çek meçhul asker 
ker> adında kısa bir oyun oynandı. Ak- mezarının önünde elinde bayrak bekli
törler kuklalardı. Seyirciler şehrin tipik yen ufak bir Südet kafilesi tarafından a1-

1ngıLıcrenin Akdeniz donanması Maltmta orta sınıf halkıydı, oyunun sonuna kadar kışlanır, yegane musiki şenliği olarak 
.. . . . . sistemi suya düşünce İngiliz Akdeniz do- re Akdenizi terkederse Filistin ~rablan bira içtiler, çikolatalı çörek yediler. Sah- radyo merkezinın :münavebe ile çaldığı 

O ngılız Akdenız filosunun başkomut~- nanmasının ehemn-:.ıyeti yeniden canlan- onun bu gidişine yalnız memnunıy.~tle b~ ne; Siragüzenin Romalılar tarafından iş- Aida ve c Viyana ormanlarının masahı 
nı Amiral Cuıınigham, sancak gemı- dı 19'"" lınd ! ·ıt -fu ve kud karlar. Keza Kıbrıs adasının Türklerı gal edildiği zamanı gösteriyordu. plaklarını dinlerken zafer· olanca parlak-

. . ve a-.ı yı a ngı ere nu z - Tü' ki Yu . k d · ' · 
11 ıle, iki günden beri İstanbulda d:>nan- retini kullanmak istedi. Fakat İtalyayı veya Rumları adanın r ye ~~ya . - Di§ınden tırnağına a ar zırhlı bır lığını kaybetmişti. 
lrlamızın misafil'i bulunmaktadır. Ayni müttehiden mahkum etmek için 51 mil- ı:anis:anla birleştiğin! görm?k. ıç~n İngı- Romalı aske~; . .hrşime?den ~oma~ılar~a Almanlar şimdı Çeklere karşı istihfa
ı~nıanda diğer bir İngilız zırhlısı: Akde- Jetin ona manen yardım etmesine rağ- lızlerın buradan ~kılrnelerını ısterl.er, elele vermesını ve yem askerı makınenın fa benzer bir tavır takınıyorlar. Bu mü· 
n~~ kalemizi, İzmiri ziyaret etmiştir. Bu men 0 vakit muvaffak olamamıştı: çün- f~at şu ş.aı:ı~ ki ~ı~nsı!1 İtal~:ı~ elıne yap~ına yardım. ~tmesi~i istemeye tavaati gösteren Çeklerin, Eylu! ve Maı-, 
~osteriler, cenub doğu Avrupad:ı ve do- kü onun Akdeni7:deki kuvveti 0 vakitler duşmemesı ıçın İngıliz hımayesı uzerle- gelmıştır. Kabul ettıği takdırde kendisi- darbel€rini takib eden kısa bir nek9het 
gu Akdenizde barış nizamını korumağa ehemmiyetli surette aşağılamıştı. rin~c ~~varı: etsın. _ . ne mühim mükafatlar verilecektir. Çün- devresinden sonra, bütün bütün baş cğe-
ilZtneden Türklerle İngilizlerin bu uğur- !ıte ingilterenin 0 tarihlerdenberi baş- '.lngılızler~.n .. ~taltızlarlıl. mu~8:5ehetı kü: Yapılacak makinenin yeni ülkeler ceklerini sanıyorlat. Köylü: sene sonun-
~a kt."Vvetlerini birıeştirmiş olduklarını lıyan deniz ve hava teslihatı bu zafiyete b~kadır; çunku Maltahl.ar İ~g~lızlerle zaptında Romalılarca sonsuz bir kıymeti da :mahsulünün gefüeceğı yüksek kazan· 
ıfade eder. Bu itibarla ve bahusus Avru- karJI bir kan aşısı yerine geçer. Fakat ka~aşmı.ş v~ his.~e men_f~atlerını onlar- olacaktır. cın kadrini bilecek, amele Almanyadaki 
ilanın ve dünyanın emniyetsizlik içinde daha 0 zaman Akdenizde kalmak için la bırleştırmışlerwr. Bu ıtıbarla eğer İn- Romalı; 'bir düzüye imparatorluğun işi Çekoslovakyadaki işsizliğe tercıh ede
buıunduğu şu sıralarda, İngiliz amirali bu kadar fed~kıirlıklar ihtiyar edilecek giltere Maltayı bır üçüncü ele terkeder- büyüklerini ve Roma halkının hergün cektir, diye düşünüyorlar. 
!le İngiliz harb g~ilerinin . T_ürk sul:ı- yerde bir Hind kısa yolu olan bu denizin se Maltalılara en bü~k ~i.r f~nalığı yap- biraz daha gen;şliyen topraklarını öv- * 
ı.nda bulunmaları yurek ve fıkırlcrc em- terkedilmesini ve onun yerine Kap yolu- mış olur. İngilrerenın bırıncı derecede mektcdir. Kırık bir sütunun yanında tek Halbuki Almanyanın Münilıtenbcr 
n~Yet ve ferah veren bir hadisedir. İnsa- nun ikame edilmesini hatta ısrarla ter- manevi medburiyetlerle bağlı bulundu- başına, sü!kun içinde bunları dinliyen Çeklere karşı güttüğü siyasete bir psıko
nıytin yakın tarihi. ~ayati emnıyet kay- cih ve tavsiye edenle; olmuştur. ğu ~ir ~~vim v~rdır ~ o ~a. F!listin Ya: Arşimed; t.eklifi reddeder. istilanın hiç lojik hatalar serisinden başka gözle bakı
guarı ve menfnatltırı muayyen semtler- Ancak bu meseleler münakaşa olu- hudılendır. İngılterenın Fıhstın Yahudı bir kıymetı olamıyacağmı, kabılıyetleri- lamza. Almanya ile Çekosiovakya arasın· 
d~. hu derece birieşmıı iki memleketin nurken daima ortaya atılmıı bulunan yurdu davasını terk ihtımaline karşı ni yalnız ilim yo!unda harcayacağını söy- da 1918 den sonra şaşılacait kadar az te
l'rtutekabil eksiklcrlnı ve kuvvetlerini cAkdeniz İngiliz imparatorluğunun baş dernal içlerinde isyan duyan birçok İn- ler ve <namütenahi genişleme cismin da- mas olmuştu. Fakat devamlı bir Alman 
lten.~i aralarında bu derece mes'ud ve şah damarıdır. beylik sözü tam bir sıh- gilizler vardır. bili bünyesini zafa düşürür. fizik naza- dostluğu halini almaya pek müsaid olan 
g_ıllugışten azade tamarnlıyan ve dolayı- hat ifade etmez. Kezalik Akdeniz rota- Elhasıl İngiliz Akdeniz davası diplo- riyesini tekrarlarken Romalı asker kılı· Çek harici siyasetine Münih gibi bir an· 
sııe barışa yani Avrupanın ve hatta dün- sile İngilterey• yollanan her türlü ham matik tesir, cihangir~ne strateji. ~illi cile üstün~ hücu~ :der. _ .. laşma ile mukabele etmenin Pragda ne 
~?~ın saadetine hizmet eden Türk - İn- mal'Zeme ve gıdaların cbesleyici kan .. a refah ve saadet ve nihayet Yahudılere Bu dakıkada butun ışıiklar sönduru- sonsuz bir hayal inkisari uyandıracağını 
gıliz ittifakı kadar sağlam ve sarılmaz teşbih olunması ve Akdeniz yoluna 4.ha- karşı girişilmiı1 ol!ln manevi taahhüd ke- lür ve birdenbir.? Pra_g ra~yosu açılır. tahmin edebilmek için mevzii şartları 
telllellere dayalı makul bir ittifak kay- yat kordonu• deıımesi tamamile yerinde limelarile hülba edile-bilir. Ehemmiyet Spikerin sesi şu haberı verır: yakından tanımaya lüzum yoktu. Bir Çek 
detnıemiştir. Bu sebeble bugün tören ya- değildir; çünkü Akdeni% İngiltere için sırasile dizilmiş olan bu sebebler Büyük cResmi mahfellerdtn. öğrenildiğine gö- gazetecisinin yazdığı gibi: 
ilan Türk ve İngiliz denizcileri, hüku- yalnız bunlardan ibaret değildir. tngıl- Britanyanın Akdenizde niçin hiçbir şey re Arşirned şehrin işgalı sırasında hayata «Çekler mele'.!lerle şarkı söyliyecekle-
lnet ve devletlerinin hal ve zamana uy- tere, ihtiyaç halinde, bu ticaret yolun- terkelmiyeceğini gôsterirler. Yalnız bir gözlerini kapamıştır.> . • rini sanmışlardı. Kurd!arla ulumaya 
~un olarak vermi~ oldukları muazzam dan vazgeçebilir; bahusus yeni icadlar tanesi müstesna, bu sebeblerin hepsi de Oyun Avusturyanın ılhakı sıraların?a mecbur kaldılar.> 
lı~~rdan dolayı istedikleri kadar haklı dış denizler yolunu kısaltmak ve kolay- rnaddidtr. Çünkü emperyalizm daima Karel Kapek tarafından yazılmıştı. Bıt- Evvelce Almanyanın hudud tashihin-

ı.r ıftihar ve sevinç duyabilirler. laştınnakla 0 fi.rndi daha ziyade serbest- maddi bir temeıe dayanır. cFakat mu- ttiği vakit halk ayağa kal~tı ve karanlık- de baş vurduğu metod. ve Çekoslovakya-
İngiltere Akdenizde tam bir filo bes- !emiştir. vaffak ve müreffeh olmu2 bir impara- ta hep bir ağızdan Çek m.ıllt marşını söy- dan gelen Siklet mültecilerin tethif hi-

lenı.ektedir. O bunu acaba Büyük Bri- İngiltereyi Akdenizde kuvvetli bulun- torluğun kuvvetlerini doğuran vasıfları ledi: kôyeleri anlaşma ihtimalini ortadan kal· 
~nya adasını besliyen şah damarı mu- durmağa mecbur eden başlıca sebeb Av- sıhhatle izah ~çin yalnı: .. mad~ilikten cNerede benim vatanım?. dırmıştı. 

afaza için mi yapıyor? Yoksa bundan rupa müzakereleriııdt onu.:ı sesini yük- bahsetmek kafı gelmez. Buyuk Brıtanya- * Pragın işgalindenberi Çek - Alman 
~a evvel, emperyal nüfuzunu korumak seltecek otoriteyi oradan kazanmas: ve !ı müsteml~k;lerıni zapta sevkeden ego- Çekler; eu korbnç dakikalarda bile münasebeti Südetlerin yüzünden büsbü· 
~ın mi?! Fakat dikkat edilırse görülür onu doğudaki dominyonlarile ve Hindle ızm onun bılô.hare ?nlara karşı olan ha- duygulı.nnı halk san'atile ifade etmeyi tün gerginleşti. Bmo. Jilhava vesair Çek 

bu sebeblerin her ikisi de ancak Sü- ddmt terrıMta bulunduran ve bahu.:;us reket tarzının ve bılhassa onun idare a- bilmi~lerdir • .1917 cie İtalyanlar cepheyi şehirleri - istikbal ve menfaatlerinin hır 
"eyş kanalı açıldıktan sonra vu"cud bul- d'· · 11 · · 'ht' damlarının bizzat oralardaki faalıyetlcri- k , 1 . k'l leştiği iddia edilen - Reich'in mümeasil· ln unyanın en zengın petro erını l ıva işgal ettikleri ve Çek ıt a arı gcrı çe ı - 1 . . d' . 
Uşlardır. Halbuki Akdeniz donanması- eden topraklara isal eden bir memleket- nin clcseriyetle feragatli hizmetlere birer 'ği k't t ya Avu-tur1a generalleri- erını na ıren gorııyoılar. Bütün gördük-

tı.ırı l " k t k'l t j! • lm dı va ı or a "" leri şundan ibaret: Kendilerı'nı'n ve ken· "e d ngiliz devlet bütçesinde muntazam ler silsilesinde itibar n nüfuzunun ol- orne eş ı e mcsıne manı 0 :ımış- le Kayzer Wilhelm'in kuklaları çıkmıştı. 
\r 1 ~varnlı yer bulması 1869 dan çok ev- gunlaşmasıdır. tır>t (2). . . Çek askeri Avrupadan Okyanusa doğru dilerinden evvellnlerin uğrunda çalışıp 
e dır. ngı1tereyı A'kdenıze bağlıyan mane- _ çabaladıkları (rnahaUi hükumetin de-

Ondan sonra sevkulcey<ıt sebeb gelir. ı b l rken yuk vagonları d t '6 v! bağ! bu ~ R Y · yol a maya ça a 8 • n a mokrat seçime dayanması, malen i•tirak do~llgilterenin bayrağını Ceôelüttarıkın Onun Akdenizdeki kaleleri, bir harb ha- ta ardra·-· gun t~lm~ndya vke tmunk:mıı!- tiyatrolar kurulmuştu. Halkın milll kah- .,, 
t>Usu d •. . • linde, imparatorluğun müdafaasına daha na ve ıgı garan ı erı e a a a- . ·ı . . ettikleri şehir medisı.•un ekseriyet tara-

b b n a göstermesi içın çok eskı se- z md F kat Akd . d b k d ramanları çıçeklerle anmasL mı lı musı- fından temsil edilmesi gı'bi) haklar Al· 
.::__ ler vardır. Daha 1651 de, süratH ge- ziyade bir elastikiyet verirler. Bundanğ ı ır. . ata hho_ndu' yüeknl ız e ğu akar kı'yı' dinlerken gösterdiği taşkın heyecan, 
·•ııı a ır yem a u er enme e sev e man makamları taraCından tamamen in· 

,... e~de.n mürekkeb bir İngiliz donan- başka düşmanı, en hassas bulunduğu bir d b hl t tk'k 
1 

d k b d E- milli gösterilere daima fırsat araması ha· 
'''llsı I mıntakada, yani Cebelüttarıkla Aden a- en se e e ı e erse unun a - •· . 'd' kar ediliyor ve tersuıe çevriliyor. 
' s:Panyanın cenub burnunu dolaştığı . . . . . . kikl birer kuvvet nışanesı ır. Ordusunu Çekoslovak Cümhuriyetindc hiçbir 
~ n. İngilterenin o vakitki Madrid se- rasında vurmağa yararlar. 22 sene ev- Monr~enın d:dıği gıbl - dahta nyrıde dıp- kaybeden millet; kendine yeni silahlar, kıymetleri olmıy;ın Çek facist elemanla· 

bu hadisenin yakında İngil. .. f - velki denizaltılarla 1937 korsanları gös- lomatık oldugunu anlarız. ngiltere Ak- . üdafaa vasıtaları arıyor. :r 
~ll ız nu u d · · t k 'ğ. .. A b' b" yenı m ra gösterilen teşvik ve himaye bu kırgın· 
.,.., un İspanyada teessüsüne yarayacağı- terdiler ki Akdenizde müdafaa gu"ç ve :nızı er ettı 1 gun vrupada ır u. - Almanlar bı'r sürpriz halı'nde kar<ııla-
•t.ı .. - :r lığı büsbütün körüklüyor. Çek polıs dos-
bi seı:rnişti. İşte İngiltere üç asra yakın bilakis taarruz daha kolaydır. yuk ~evlet olarak rol oynamaktan fa~~ğ rına çıkan bu taktiklerden dehşetli sinir- yalarmın sabıkalı Çek faşıstlerine Al-
lll~k ?:a~an .evvel Akdenize nüfuz kazan- Üçüncü ticari bir sebeb daha var ki o~ur .. şte on~ ?u hu~ bağ~yan. ve ~:.ı~ Ieniyor ve ş.aşkı~a dönüyorlar. Geçen yaz malnar şimdi kıymet veriyor, Çek millc
tellb ıçın .gırmiş bulunuyordu ve o tarih- 0 da şudur: 1ngiltere dünyanın en büyük ~~~. 1~ d~ ~~faka suren ~~lerın :un ve Pragın ışgalınden a:r: evvel yapılan tinin en ıyi elemanlan, işbırliği yapıla
\re ~ri burada hep o nüfuz için kalmış tüccaıilanndan biri olduğu için dünya- unu u a atte araarr:ı ~ ı~a ~le;- şiddetli propagandalardan Çeklerin yal- bil cek yegane insanları sayıyorlar. 
\•e €~ne sırf o mifuz içın zorlu savaşlar nın en belli başlı yollarından bırisi üze- · • T e nız dik başlı, disiplinsiı: ve çılgınca Al- Çekleri bugün en fazla işgal eden dü-
ilt ~~Ştir. İngiltereyi Akdcnizdc kuvvet rinde yapacağı ilan masrafları ona ecir c2 ı E. Monroe _ Les enJenx Polittcıues en man aleyhtarı oldu~una inanmakla kal- şiince Almanlaşmaktan kaçınmadır. ~li. 
~ Undurma~n sevkeden başlıca sebeb ve mükafat getirmekten hali olmazlar. Medlterrnnee. mamışlar, Martta bıraz olsun mukave-- kolu bağlı hükumet ve tecrübesiz, şaşkın 
t1;_ ~onroenin dediği gibi "'l) diploma- 4te İngiltereye Akdenizde kalmak ka- ~·1··-·1•1·:···1--:--·lod _.. ..... :.,:-~;:;;;;;;- met göreceklerini de sanmışlardı. Onla- cbirlik partisi. mılli haklar ubcrurunda el-
~tır ' d' - b" h 1• un ım erın eın ·- ... - "°' " . 1 ku k 1A · rarını ver ıren uç ur an - E. Monroe\'e 1939 . V'JAyet !darei Hususi _ ra gorc ışga : pusu rrna azım gelen !erinden geldıği k--ıd:ır uğraşıyorlar. On-
b ·· b 1 d J4" k t bir · d ~ senesı ı « d .. - .. .. ·· d k 1 b k ~a Plornasinin daha çok konferanslar- go~e ;ahu~ :-r ır. ~ a a dör üncü se- ye bütçesine konan kıdem zammı tah- yer e ~oguse s-ıngu ayam~ demekti. ara a an halkın maneviyatı sarsılmak-
tatbik yer· b ld ğ h bd be a ilave edenler vardır: Onlar. İn- . tl kifa ,et etnüyeceği anlaşıll, • Halbukı, Alman ordusu cPilsen. e tam tan kurtuluyor. Görünürde manevi zifa 

te11eıerde b 
1 .~~. u u ar tn sonraki giltereyi Akdeniz müstamerelerindeki sısat nın ) lbir harb halinde girdiği vakit kendileri- delalet eden hiçbir emare yok. Vergiler 

Röı:den kaçı~ 1 mut ımG no~ta ngilterece milletlere karşı bağlıyan manevi bir va- mıı:ı~yet muallimlere kı'dem zam- ni karşılıyan. Çe~. polisi: . muntazaman veriliyor, aykırı hareket ~ 
.....____ 

1 

mış ı. erçı konferanslar zifenin vücudünü farzederler. Gerçi bu !arını vaktinde verebilmek ıçın - A... Bız sızı epeydir beklıyoruz. den az. Halkın hayatı birçok bakımdan 
~E~~> LC6 enjenx Politiques en Moditerra _ nazariye pratikte her tarafta ayni kuv- münakale suretile para tedarikile Şehre şuradan girilir, işte •.• demi§ti. değipnem~ gibi. 

vetle cari değildir. MeselA eğer İngilte- rnesmıldür"' Ye o ıgün motörlü kıta'lar yemefte gi- (Devamı ıo uncu sayfada) 
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Beharıa r nicin euıenmiuorsunuz? 
CMÖZAH:J 

Haberi çocuktan al! 
Erkekler diyorlar ki Kadınlar 

diyorlar ki 

YAZAN: iSMET HULÜSi 

"Kadıolar maalıelldirler. Gördilğilmilz hakiki 
gilzlert değildir. Onların mahigetlerinl hadi- •!Erkekler erkektirler, onun 
aeler ortaya lıogar. NanlıiJr, hürmetsiz 'Ve için nankör, sadakatsiz, ego-
kilstahtırlar. Her gilnahın membaı kadındır,, ist ve kısa düşünceli ve 

a A D (Ak ehir): 1 Ben yüksek taJhsll sahll:>I, 150 Ura kazanç- ki birli olur /ar ! ,, . 
~ • t>h- aneJ geç'1ndlreek mlltt&rda- lı b'.r 1.'n.5aın olduğum halde gecıme ve dans __ 

coelirlm,.;\ kadar mu'luı.~ı ....... .;ıe ne bir mesele.sinden do}a.yı ~ıldik. Karımın baş - e Şükriye Boğaziçi: 
dır. Son & .. ne u..,._.._ k Jrollarmda dıı..ns etmıesine taham - ' il ı 
kndın tipi )'Qra.ttım ~ ne de izdivaca te- asının b zeliline cBen, erkeklerin fena olduklarını b m -
şebbüs ct,blım. Ankeıtınız, ben1 dıe a1!kn.la.ndır mü1 edemi~rdum. ~ u Y~ - :-yprum. Erkekler, erkekdirk!r ve ifapt.ıtları 
dı. Akşam ya.tağn ya.t1;> göz Jcapaldarlını in- maktır. Ben eski 1!::maa.: ~~ şeyleri fenalık. olsun diye değil, erkek olduk-
dlrincc kendi •ktm'dlme cNl.ç1n evlenmlyo- ket edenlerdenim. +.:.._ lm lan için yaparlar. 
rum?o Diye soruyorum. Bu suall evvelce de kimseye emanet edanem. "'illll:O benim deııd Meseli kaıbadırlar; erkek oldukları için 
kendime oomıuş olmalıyım ki, eıvıenme kıı- ve cevabım.• 'kendlierlnl mazur gönnek lflzımdır. 
ran g1z11oo ıca!ama yerleırnlş ıve aonra artık. ~ ıreoıstttrler. Fakat elden ne gelir, madem-
unu~ bn.şlamLŞtm. ki e.N:ekdlrler egoist olacaklardır. 

Her erkek fPbl, ben de.m'kl\r edemem, ka- • Nankördürler. Blr kadının kend~e~ lçl? 
dm a.ı:rıe yuvasının oksljenll remiz havasıdır. yaptığı bütün fedakA.rlıkları gayet buyuk bır 

- !yi değil! Faka..t bu haıvayı gene klrleten kadındır. e A. R. (Elazığ): kolaylıkla unuta.bilirler. o fedak:ll.rlı.kların Apartıman sahibinin oğlu, dadısile be-
baza.n mUhtclif ıvesllelerle Ö(y']ıe harelteUer .-Anket!nlzi ötedanberl, derin blr alft.ka ne şükran ıboreu ·kendilerine a.~r gellr, ödeme- raberdi. 
yapar,' manasJZ miik:ıadelele.re kalkar ki, tıu taklb etımeıate idim. Ancallı: sem günlerde ~- ğe cesaret edemezler. Çünkü_ fedakA.rlık an- _ Bir oyun oymyalım! 
auretıe erkeğin kalbine bütün ömür boyun- zı ba,ya.nla.rın sırf ~riye olarak 1.lerl sur- cak mütekabil fedakdrlı1da ödenebilir. Er ~ Dedi. Dadısı sordu: 
ca tı:anBŞQCak tblr ,.ara açar. dükleri 1ddlalanna, erkelkler1 susturmak, a.- keklerin egoi.'Jt o?ıdukla.rmı da daıha yukarı-

Ka.dınlar ma.slre!jdJ.rler. Gördüğümüz ha- ğır basmak a.rzularma Jrorşı 23 yaşında bir da ı;i)ylemcdlk mi? - Ne oyunu? 

Dedi, bebeği kaldırdı, yere at~ı. Beoe
ğin burnu ezilmişti. ağzı çarpılmıştı, biıı 
kolu, bir bacağı kırılmıştı. Karikatürcü· 
nün kızının yüzü güldü: 

kik1 yüzleri d:eğlldlr. onıa.nn mabiyetıerlnl bekAr olmak sıfa~ cevab -vermek ~dim. Sadakat nedir bilmezler. Bir erketin bir Apartıman sahibinın oğlu düşündü: - Ne güzel oldu, dedi, şimdi bununla 
hadiseler ortaya. 'koyar. Ka.dın!lar na.nkör, İsterdim ki susayun "Ve mUna.kaşayı &e$'llzce kadına sadık kalışı ıpek ender bir şeydir. Böy _ Buldum, diye bağırdı, hele sen ev- oynarım. 

hümıetısb biraz da küstaıhdlrlar. Her güna- taklb edeyim. Faka.\ onların bu hücumları ıe erkeklere onlar aralarında şu sözü sl>y - deki boş kibrit kutularını topla! 
fun mmıbaı kadındır. bana su:smalk değU, bUA.kls belLnnak arzu - lerler: .cennet öküzü!• D d be kibrıt kutusu g t"rdi * Müşterilerine veresiye mal veren bak· i:nsatsrı ma.hlUk! Kalbime anttı!ı blr dam sunu verdi. Erkekler, la.sa düşüncelidirler. Akıllı bir a ı, ş on . ., e 1 

•• 

ıa zehirle onu ıkullilnılmaz bir hale kl)ydu. Bir bayan: •Erkeklerin lıe.p61 aarlmş, lM'ıl- kadın onların lbi1tün bu kusurlarını iyice çocuk bunları ~anyanıı. dı~dı. . 
Evlenmek üm.ldlerinl de .. 11 si züppe, hepsi kumart>a.zdır ... diyerek hepi- bildikten, onun zlif ve yüksekliklerini yakın - Bunlar kıralık. şımdı sen kıracı ol 

mizi ibu çe:rçe"M içhııde toplrullnsı beni çok dan tanıdıktan sonra, onu ıbir parmağlle i - gel! 

kalın kızını, muallim tahtaya kaldırdıı 
- 15 yaz! 

müt;eeısstr et14. Bu başanm ınaalesef haki - da.re eder. Çünkü o idare ve .sevkedileblllr. Dadı odadan rtktı tekrar içeri girdi: 
krutleri görmek ve talrxllr etmekten çok uza.k Yalnız sevk ve idare edilme~ olduğu ken- B, k. ~ 1 ' 

d ,., tll - en ıracıyım. olduğunu söyllyeceğmı. Muhit.inde ta.nı ıöı dlsine llisa8 edilmemek şar e. .. . . . ? 

• H l . N t' Ç d <Anka- eıılreklerden ko.çı kumarbaz, sa.r'lıbş, ztil>pe Çünkü hindi glbi ldbirlidlr, böbürlenir ve - Kaç kışısınız · 
a ım eca ı an ır vasınarını üzerinde cemetmiştir. Ve aca.ba kabarır ve isyan eder. - Dört! 

ra): gece gündüz rnkı lıQen bir er~la:ı neden iç- Onun için erkekler bizlm aley'hlmi?Jde ne- - Kaç odalı apartıman anyorsunuz? 
•Bugün, dünyada blı; bir adalet.in ve vic- tiğini bir tıaıhklık et.m.•· m.tdir?.. ıer sö;rlerlense söylesinler, ben onlara crade- Dö 

bir ... ft... ha "'i - 'rt .. 
danın ~ ha.kslz AöUın mu - Bir erkeğin ıh.aya.tınıda. en büyük fırtınayı ce: cErkekl• demekle mukabele ederim, 

Dedi, bakkalın kızı 30 yazdı. Mualllmı 
- Altına 5 yazı 
Dedi, bakkalm kızı 10 yazdı. Muallimi 
- Altına 20 yazı 
Dedi, bakkalın kızı 40 yazdı, Muallim: 
- Yekun yap, kaç olduğunu söyle! 
Dedi. Bakkalın kızı güya yekun yaP" 

kemesmln kararı ka..roılsında, Dı>l ıstırab, kadın kqparır. ve ytne en fena erketln ha- başka bir söz IJ!l.ve eıtmem.. Kibrit kutularına baktı: 
keder ddu., ibe<l>alht, feU.keıt için.de kalan yatına nizamı tadın verir. - Size uygun bir apartımanımız var. 
1~ acılar taşıyan blr IDBan olarak Yine ıbir lbaı:yan, erkeklere züppe diyor, a.ı- ~ Kirası da pek ucuz, yüz elli lira. Vereme-

tı, söyledi: 
- 160. 

anketlnlze cevab Terlyo~ :ecıe~b1:°' lık, pudra. sürenlerden bahsediyor. _ ~ yiz diye sakın korkmayın .. yemez, içmez, 
diye a1Je tıa,yaıtını yıkan ın m Hakiki erıkeğl müsveddeden ayıra.madıtı elbise giymez, sokağa çıkmazsanız mun- * Bir arkadaşı, otobüs kondüktörünün 
de a.çtılı yarad.arla ıstırnNar lçlndeıy1.m. 32 için bu baya.na. tıemırüf ecllyorum. Fakat Y1- tazaman kirayı verebilirsiniz .. fakat yi-
JO.Şlllda.ymı.. 1'7 sene SJX>rla $8.l}bm. Birçok e Faize Konya: 
takımlarda. 4ca..ptantıt, blrc;ıok tlüp.le.rde re- ne de nıe.ra.kla SW"Dl&lctan kend1m1 ala..mıyo- •Erkeklere mütlhiş içerllyorum. Neden yecek, içecek, gezecek olursanız gene 

oğluna misafir gelmişti. Kapıdan giri· 
yordl1: 

1sllk, mUhtelif ~IGıerde heyeU kiare azalığı rum: Tarif ettlkJerl pudralı, boyalı erkek durmadan, üşenmeden kadınlarla. uğraşıp korkmayın, o zaman siz kirayı vcrmezsi· 
yapt.ım. En rerser1 teıAkk1 edilen insanları tıpt kendllertnin t>ıwyıldıklan tip değil ml? .. duruyorlar. Kendl kusurlarını kendi gözleri niz amma ben alırım. Eşyanızı haczetti-
~a get1rdml. Fakat b1r kad'ı.nl ld1ıre ede- Bu lrukl-a:l'arıdan uamıma kaç tane bula.bl- görmüyor mu? rir, satarım .. aylığınızı haczettiririm. A• 
medim Kanın ~dl. İk1 çıocuğumbuz llmlnlz? Ne fena şeyler söylüyorlar. Söyledikleri partımanda kusur mu buldunuz? •• Kat'i-
oldu. Bakamadık, öldüler. Dört sene bera er a.hlrutta ve tıynette oın.n kadınlar Türk PV-
--.. ~ık bu müddet zadında bir kac> yemek Şimdi kendi fikrime geleyim: b 

1 
B nl, k~ k yen, gerçi bir tarafı kapaJı amma .• buitun 

J~ywo.& ' lerlnin hiç birinde u unmaz. u ar sıo a . . . .. .. 
p!şlrdtğlnl hatııta.mam. Lise ~uywn. 75 lira maaşla bir dal - kadınlarıdır. Ve biz bu erkeklerin a.klına şa- ehemmıyetı yoktur. Gerçı odalar kuçuk 

Lta.n.mı7ıdi, her öntine gelenle da.naet.meme rede memurum. Vaziyetim evlenmeğe pek şarız ki iki sokak kadını tnnı,yınca onları amma, küçük ocJa bilhass.:ı sıhhat için 
ır1ni OO}'ledlm. Dinlemtyordu. İSt«iıtknl ya- müsald .. ~diye kada.r blr.k.a.ç kızla tatll4 - Türk aile kadını dzye teltı.kki ediyorlar. faydalıdır. Gerçi üst kattakner bira-z gü
parım, l300dlğim yere giderim, oo.nın ısterse, tıın seV'i§tlm. Fa.kat hepsine de veda et.tim. Türk allesinhı kadını ve kızı gül gibi ter- riiltücüdürler anıma siz daha fazla gü-
tştne gellme Şlmcl:I. lrocadan tıol ne var, dl- ' ü'--k ı ıı al k k tkA. ' Çünkü: temiz, Y ""'"" sec ye • ç ı, an, a.naa r, rültü eder -0nlarm gürültülerini bastı-
JOl'().u. _ dürüst namuslu insanlardır. ' . 

Baya.nPar m ke:nd1niz1 ne hakla müdafaa Ben oYle bir 8' IStiyorum kl, iki ka.rpuzu d dok nrsınız, olur bıter!. 
' - t"""" .~" ı inden olmasın 1 Bu erkekler birer anne karnın a uz ay 

eıdi~rsmwz. Müşfik za.nnettli1mlz sizler, dar bir kd "'6• s_..ıre.n c ns · yaşadıklarını ve onları dünyaya bir kadının * 
ıma. ~ oynamaktasınız. Bundan 7.eVk a.- Bu da. a.ra.mnn:kla. bulunmıyacak dexecede g,.,.i···m~ı-ı dokuz ay canlle kanlle be.<rledi K ,. k d 1 .1 ,..~-• ""'"'l.dtr i k c~ ·~u· • • - umaşcının çocu6 u ar a aş arı e oyun 
lıyorsunuz. cl~adın ...,.uz e..., • na.mna az. sanJyen kanaaıtklr olmasını isterim. Şlm ğ1 bu çıocutu sonra da südlle doyurduğunu k · · • - k t A k d 
olmaz ha• d~n Ça.1r ne gÜ'lJel sôylemı,tır. dlki.ler lb.aG'al Uıe tı.akikatı ıcyı.ramıyor, neler ve en nlhayet ibUtün ha.yatını ona bir esir oynama ıçın so.ıı:aga çı mı~ ı. ~ a a~
Qec bu farzılleW .pir sizin fimdlk:l. h&lleri- gibi vakfederek bizyiittüğünü nasıl unuta.bl- ları kaydırak oyununu teklıf etmışlerdı. 
nızı görse, kim blllr ne kıyamet.ıer koparır- talucy'yill ediyorlar, neler .. Qılıra kendisini llyorJar? Kumırşçının çocuğu arsadan topladığı ki-
dı erkekle müsavi addeıtmlyen bir kız arı.yo - · ··· . 

· • Kadına. kötü demek ayıbdır. rerniıd P"rçalarını atrkadnşlarına uzattı: 
semmı ha.yata a.tııdımz. Bu bir 1nkılAbtır, rum. Nlllayet btr kadın ~ô.u#unu ve Allalı Kad ... öt- değildir P' k t d" -ıı .. B l 1 l h 1• 1 ·ı· k. m ~ u . a a unya ,. .. zun- - un ara oynıya ım, a ıs ngı ız ı-

başmız döndü. Met.in ~anlar sarmlme.dı. Bu tara.fmdan kadın olarak yaratıldığını ha - d '"'""tü kad d bul K"t" k k b 'd"d' e ...., ın a unur. o u er e u- remı ı ır. 
ceçl.di geçerlı:ıen h'adem zn)'lf ıre metın olmı- tıriasın· eıik'ekle yal'l4 etmesini Bu vaaına- ı d··"' ......,i * 
J&Il]ar bu girdabda dön.melr.tıedJrlel". Zaman, ' un U6u ~..., ··· 
bunları eleye ~ tıJl tınamkt mecruına gö- n lıa1z blr kız bulamıyorum. Ben bu şiktııy~i manasız buluyorum. Karikatüreünün kızına bir bebek he-
türecatir. Bugünkü erkek ha.yatm her tür- Bula.cağmu da. pek za.nneıtm~rum. O hal Yok birisi evlenirken kendisinden şu kadar 
lü ~a.tlne RÖtÜS gereotıık kudret aahi _ de 4n'?enemlö'eoeğim de .. • aflrlı:k istemlşler .. yok karısı mantı> §a.pka diye getirmişlerdi. Karikatürcünün kızı 
b1dlr. Ona tttıra etm.«*le hata ediyo1"6unuz. Nusret SafaCoşkun (lJevamı 10 uncu sayfada) bebeğe baktı, yüzünü buruşturdu: 

# im • 

KOYIDEKM DOST 
-------·---------

Bereket versin Osman Bey ve birazı Jer geçiyor. Bir kamyon olsa geçemi
sonra genç kadın göründüler. Osman yecek, başımıza dallar sürünüyor. Tıp 
Bey dedi ki: kı Belgrad ormanı gibi. Osman beyin 

- İsterseniz Filiboza uğrayalım. bahsettiği dereyi taş köprü üstünden 
Öyle dönelim, biraz sapa düşer amma. geçer geçmez ormandan çıktık. Şimdi 
siz de meraktan kurtulursunuz. fundalık ve çayırlık bir arazi ortasın -

- Yol müsaid mi? dan gidiyoruz. Osman bey sağ tarafta-
- Araba yolu. Bu mevsimde daima ki yüksek sıra kayaları gösterdi: . 

yol vardır. Köylüler tarla içlerinden _ Bunlara Ceneviz mağaraları der
dağ kıyılarından gide gele yol yapar- ler. Nihayetine kadar giden olmamış. 
lar, dere üstünde sağlam bir taş köprü Ben bir zamanlar merak ettim. Birkaç 
de vardır. elektrik projektörü ile yüz metre ka-

Vildan: dar ilerledim. Fakat rutubetle beraber 
- Şu Filyoz çiftliğini ben de merak 

etmiye başladım baba. Buraya kadar 
gelmişken gidelim allahaşkınıza. 

- Haydi öyle ise, dedim. ekçin di
reksiyona. Dönilşte ku'llanacağınızı 
söylemiştiniz. 

Çekirge gibi sıçradı. 
Üçilmilz bir sıraya oturduk. Direk

siyona yardım ihtiyacı olur fikrile be
ni ortalarına aldılar. 
Şimdi orman içinden bir başka yol 

tuttuk. O kadar dar ki ancak tekerlek-

ağırlaşan hava beni korkuttu, döndüm. 
Bu mağaraların Şam1ar gölünün hiza
sınca İstanbula kadar gittiği rivayet 
edilir. 

Güldüm: 

- Bizim müstakbel malikanede a
sarı atika da var demek. 

- Daha neler yok. Çiftliğin kavak ve 
söğüd ağaçları da meşhurdur. Bura
daki kavaklar kadar boy vermişleri ci
varda yok. Şu soldaki ağaçlığa bakın. 
Bir küçük çatı görünüyor ya. 

- Evet. - Korucuları tanırım. Biri olmazsa 
- 4te orası çiftliğin su değirmeni. biri mutlak içerdedir. 
- İşliyor mu? İkinci bir taş köprü. Biraz evvel gör-
- Tabii. İhtiyar bir değirmenci tu- düğümüz kavakların arasından geçtik. 

tar. Şimdi biri iki katlı olmak üzere üç taş 
Taşlık yolda ağır gidiyoruz binanın önündeyiz. Başı boş bir köpek 
Osman beye: havladı. İçeriden Ômuzunda tüfekle 
- Etra~ nasıldır, ded'im, münbit bir adam çıktı. Osman bey tanımıştı: 

mi? - Receb ağa, sana misafir geldik. 
- Fena değil. İyi işlenirse bire on Korucu, bu olacaktı. pos bıyıklı, ka-

beş alınır. şı gözlerinin üstünde bir çizgi gibi gö-
Kalın g'ihtd~H dişbuclakı1ann küme- rünen yassı burunlu biçimsiz bir adam. 

lendiği bir dağ ~teğini aşınca ileride Fakat güler yüzlü. Ya Boşnak, ya Ar
uzun kavaklar arasında bir kaç taş bi- navud olacak. Osman beyin bu taraf-
na göründü. larda nüfuzu var. Derebeyi gibi. Koru-

- İşte Filiboz! cu onun yüzünü görünce omuzundaki 
üçümüz de birden haykırmıştık. Öm silahile beraber yassıldı. iki kat oldu. 

rümü bağlıyacağım, ve bugüne kadar Sonra birdenbire do~uldu: 
kazandıklarımı dökeceğim çiftliğe şöy- - Beyursunl~r ?:yım. .. .. . 
le alıcı gözüyle baktım. İlk his hiç de Osman bey~ çıftlıge henuz mı:şterı 
fena olmadı. Hele şu uzun kavaklar çıkıp çıkmadıgmı. sordud .. Receb aga: .. 

Ökl · ·k ı · k 11 kaldır - G<?liyor beyım, de ı. Bu hafta uç g ere enşme çın o arını • ki . la· 
t. k1 'b. ... 1 şı ge ı. 

mış, aşı ar gı ı ne onJına · B ~ d. d 1 k f'k · d B. . . . - eyeıen ı e a rna 1 rın e. ı-

Vıldan dedı kı: ze komşu olacak. Şu daireleri gezdir 
- Manzara çok güzel değil mi? He- bakalun. 

le kavaklara bayıldım. Değil mi Cevad _ Başüstüne beyim. 

bey. Ara sıra havlamalarla üzerimize sal-
- Güzel efendim, herhalde kökleri mak isteyen köpeği çarığının ucu ile 

nemli olacak. kovarak bizi iç avluya aldı. Buranın iç 
Osman bey tasdik etti: avlusu Osman beyin bahçesi gibi değil. 
- Dere yanlarından akıyor. Bir kaç çınar ağacı, bir de Ç<?şme var. 
- Çiftlikte her halde adam buluruz. Çırçıplak. 

- Seninle oyun oynanz. 
Dedi, otobüs kondüktörünün oğlu se• 

vindi: 
- Gel. gel, gel oynıyalım! 
Bir müddet birlikte oynadılar. Arka· 

daşı, otobüs kondüktörünün oğluna: 
- Ben gidec<!ğim! 
Dedi. Otobüs kondilktörünün oğlu, ar· 

kadaşını ceketinin yakasından yakaladı, 
kapıya kadar sürükledi. Bir tekme vurup 
kapıdan dışarı attı ve arkasından hı:ı.la 
kapıyı kapadı. 

* Kadın berberinin oğlu evlerinin bah-
çesine çıktı. Bahçede beyaz güller vardt• 
Hepsini kırmızı mürekkeb]e kırmı1.ıya 

boyadı. Bahçenin bir yanına salata di'k• 
mişlerdi. Kadın berberinin oğlu evde sa· 
rı boya buldu. Salataların yapraklannı 

da teker teker sarıya boyadı. 

* Bestekarın çocuğuna bır musiki mua1' 
C~v.amı 10 uncu sayfJuta) _, 

Osman bey yüzümün buruştuğun1' 
görünce dedi ki: 

- Bu bahçe bak11ırsa mükemmel o• 
lur. Kaç yıldır el değmedi, buranın sıı
yu daha boldur. 

Güldüm: 

- Maliye size bir vekfüet verse be' 
yef endi. Miri malları güzel satacakSl' 
nız. 

Vildan müdahale etti. 

- Ne yapsın zavallı babam, kortıŞ~ 
kazanmak için dil döküyor. 

- Değil mi ya, aferin kızım. 

Köşke giriyoruz, bomboş. Basık t9' 
vanlar, yerlerde ot minderler, taş ıne~ 
divenle yukarı çıkıyoruz. Kendimi or1 

çağ şatolarından birinde zannettW' 
Taş, tel§. demirli pencereler. 

Vildan: 
- Leman gölü kenarındaki Uşi ~; 

tosunun küçük modeli, dedi. , 
Çiftliklerde mal sahibinin oturd~ 

~aireye kule diyorlar. Hakika.teıı .1< ~ 
!kinci kat daha ferah ve genış bır ~ 
lonu var. Tam kütüphane olacak "J , 
Duvarların kalınlığıJ bir metreye. ~ 
km. Demirli pencereler insana ~ski 'ıı• 
valye şatolarını hatırlatıyor. Rusti'l~ 
bir yemek odası. Yerli ve mermer 
masası var. Yerler hep mermer. 
Burası hepimizin hoşuna gitti· 

(Arkası vg,f7 
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Terli iken sn içme 
Yeni 

bilmecem.iz 

Bay Şişmaner bahçe komşusile ko
nuşurken bahçe ko~usu: 

- Senin oğlun çok yaramaz Bay 
Şişmanert dedi. 

Nedim, ~kadaşlarile oyun oynamaya dığını hissetti. Babası ona terli terli su Don Kişotun hikayesini bilir misiniz? · 

Don Kişot bir gün yeldeğirmenlerile 

harbe gitmişti. Bu resim Don Kişotun a

tına binmiş, mızragı eline almıı, yelde-

Bay Şişmaner oğlunun ne yaramaz
lık yaptığını merak etmişti. 

Arkasına döndü, oğlu cebinden bo
yalı bir kalem çıkarmış, bahçenin tah
ta perdesine resimler yapmakla meş
guldü. Bay Şişmaner oğlunun yanına 
koştu. 

gittiği uman babası: 

- Sakın terli iken su içme •• biraz bek
le, terin kurusun, o zaman içersin! 

Diye tembih ederrli. Nedim, her 
ferde: 

se .. 

içmemesini tembih etmlş, kendisi de söz 

vermişti. Fakat b!lbası onun terli te!'li su 

içtiğini nereden bilecekti. Çeşmeye doğ-
ğirmenlerine hücumunu gösterir. 

ru yürüdü. Baba:;ının verdiği kağıd b:ır- Don Kişotun koşan atının ayak izleri 

dağı cebinden çıkardı. Musluğu açtı. Ki- toprakta kalıyor. - Peki babacığım, terli iken su iç
ğıd bardağı musluğa uzatıp dolduracaktı. mem. Fakat resmi yapan ressam dalgınmış, 
Kağıd bardağın içindeki bir kağıd gözü- resimde hata yapmış, siz bu hatayı bula

he ilişti. Bu kağıd ne olabilirdi. Kağıdı bilecek misiniz, bulursanız resmi gazete

t>ardaktan çıkardı. Üzerinde bır yazı var- den kesin, hataya işaret edin ve bize gön-

Der.. fakat gene terli iken su içerdi. 

Babası kendisini Nedime göstermeden 

birkaç kere onun oyun oynadığı yerlerde 
bulunmuş ve Nedimin oyunda yorulup 

terler terlemez dosdoğru bir çeşmeye 

koştuğunu ve çeşmenin musluğunu açıp 

kana kana su içtiğini gt5rmii§tü. 

Nedim, terli terli su içmek yüzünden 

günün birinde iıastlanabilirdi. İşte Ncdi

Jrtln babası bundan korktuğu için üzülü

yordu. Nedimi bu huyundan vazgeçirmek 
için ne yapmalı idf. 

Bir gün baba oğul oturuyorlardı. Ne 

dim, babasına: 

- Baba, dedi, 1ztn verirsen gidip ar

kadaşlanmla top oynıyacağım .. 

Nedimin babası, top oynaması için 

ses çıkarmazdı: 
- Peki oflum oyna. yalnız snna bir 

kere daha tembih edeyim.. sakın terli 

terli su içeyim, d~me, bekle terin kuru

aun, öyle iç. 

- Peki baba! 

Nedimin babası cüzdanından bır kağıd 

bardak çıkardı: 

- Bu kiğıd bardağı da al, suyu bu

nunla içersin! 

Nedim, liğıd bardağı cebine koydu 

ve kapıdan Çtkarken babası. gazete oku

nıaya başlamıştı. Nedim: 

- Allaha ısmariadık baba •• dedi, sözü

nü dinlerim, suyu tedm kuruyunca içe

riın. 

Nedim arkadaflartle top oynamıştı. 

Epey zaman top oynadıktan sonra susa-

:8&ıY Tekin ıkll'lftJW bi.r adamın res -
rnını ~; adamın oozuları ga -
ret lri idi; Bay Teth:ı kıskançtı, o da 
bö,yıe olmak taterdıL 

dı •• okudu: 

cHani söz dinliyecektin, terli terli su 

içmiyecektin •• bak gene su içmeye hazır-
landın.> 

derin. Erkek okuyucualrımızdan bir ki

fiye bir futbol topu, kız okuyucularımz-

dan iki kişiye birer elişi kutusu verece

ğiz. Bu kutularda bulunan şeylerden kız 
okuyucularımız kendilerine bir yemek 

Nedim kağıdı okur okumaz, çok mah-
sofrası için elzem olan altı peçetelik ya

cub oldu ve bir daha her zaman babası-
nın Sözlerini dinlemeye, terli terli su iç- pabileceklerdir. Diğer yüz okuyucumuza 

da ayn ayrı hediyeler vereceğiz. Bflme-** ceye cevab verme müddeti on beş gün-
memeye yemin etti. 

-··-··· ............... - ................ - ................. dür. Bilmece cevabını bize gönderdiğiniz 

zarfın üzerine cBllmece> kelimesini ve 

Oğlunu yakaiarlı: 

- Sen artık yaramazlıkta fazla ile
ri gidiyorsun, dedt. Bir daha y:ınında 
kalem bulundurduğunu görürsem seni 
döverim. Şimdi de ceza olarak seni 
eve kapayacağım, akşamı kadar bah
çeye çıkmıyacaksın! 

Bay Şişmaner, oğlunu kucağında 

eve götürdü, odasına bıraktı: 
- Bahçeye çıktığını hele kalem alıp 

çıktığını görürsem.. sana yapacağım 

ceza çok ağır olacaktır, dedi. 

- ,. 

1 bilmecenin gazetede çıktığı tarihi yazı
nız. Bilmece hediyeleri her hafta Pazar

tesi günü çıkan sayılarımızda ilan cdıllr. 

ltstan'bulda bulunanlar hediyelerini Pa

zartesi ve Perşembe günleri idarehane

mizden -alabilirler. Taşrada bulunanların 

hediyeleri posta ile gönderilir. Birinci ve 

ikinci hediyeleri kazanan İstanbuldaki 
Saansun lisesine !konulan radyo ho • okuyucu1an.mız hediyelerini almay ae- Bay Şişmaner gene komşusile ko- - Baba, diye bağırdı, bak görüyor-
i · · d . a I"> nuşmaya •başlamıştı. Bu sırada· s k 

pa~ or ıtesısatı, sayesın e mektebliler ta- lirlerken iyi çıkmış bir fotograflarını ge- _ Baba baba! · . un ya, yan~~ alem almadığıma seni 
til zamanlarında da ajans haberlerini ve · . . ınandırmak ıçın soyunup bahçeye in-

. tırmelidırler. Taşradakı okuyucularımız Diye bir ses duydu, baktı .. oğlu çı- dim. Ceketim. pantalonunı yok ki bir 
konferant4arı dinlemektedırler. fotograflannı posta ile gönderebilırler. rıl çıplak soyunmuş bahçeye inmişti. yere kalem saklı abilmi 
................................................................................. - .......... ·--·······················-··.._... ....................................................... -........................ Y .. § olayım. 

En hızlı gidenler nelerdir ? ··························---........ 

~~-ıf\'~·~ 
.,_,~~§b! > 

s' ) ı 

Yüzen ·bir insan saniyede bi.r metre on 
santim süraıt.le ilerler. 

Güvercin epey sür -
a.tıidlr. Saniyede ylr 
mi metre süratıe u
çar. 

:ftyi ıblr otomobilin sa -
niyedekl sünti otuz 
dört metredir. 

Tay.yare nakli "8Sltalan içlnde en 
süratU olandır. Saniyede ııeben 
üç metre ilerler. 

Ses de eilraUkl\r. 
Saniyede 340 met 
re süra.tıe ilerler 

~ dalgaları sa
nb'ede üç yüz bln 
metre süratıe daAı _ 
hrlar. 

Kendi kendine: 
- Ben de Jlm -

nııstlk yapar, bu a
dam glb1 bazuları

mı kuv.vetlencllri • 
rim, dedi. 

Hergün saatlerce 
gülle idmanları ya
pıyordu. Yoruluyor, 
canı sıkilvordu. 

FaJcat aynanın karşı.sına 

geçince lkxıllla.rınkn yine es
kiden okluiu gibi zayıf ve 
adalesiz oiduiu gôrüliıyor • 
du. 

Günün 1:11r1nde yine a.ynaya. 
baıkıp kollarını eskıs1 gibi gö -
rünce iblddetlendt. O hiddet -
le ayna.ya blr "tekme vurdu, 
kırdı. Yenıdeın bir a\'nla alına.k 

lAzmıdı. 

Bay Tekin ~yı nıçJo kır
dıtını aynacıp anlatmıl)tı. 

Aynacı tlımaz blr adamdı. Bay Tekine bir 
ayna sattL Satıtığı ayna zayıfı şiışnuı.n gös
teren olnısten blr aynaydı. Bay Tekin bu 
ayna.nın kal'ŞlSlna e:eQU, gfillelerhıl eline al
dı. Ve kendine ba.kt.1. Çok sevtnmlşU. Ayna
da k'ollannı adaleıemnış, tuvıvetıenmıo aö-
rtiJım'du. ' 
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RADYO PROGRAMO ---- Mizah: Haberi çocuktan al! ------- -
1 

Ank R d 1 konser parçası. 7 Sorge Bortklewics - O&· CUMARTESİ 5/8/S9 ara 8 yOSU vot. 8 _ Bra.bms _ Macar d&Mt NO. 17. 23: 
13.30: program. 13.35: Tün milziti: ı - DALGA UZUNLtJ•(;u u Son ajans 11abecleri, ziraat. esham, tahvt • 

- B"wa.tı """"revi. 2 - Rabm1 bey - ı; ku.. bo cnat ) 23 20 · ~;~iı ça;'ı: GID mfin ~ül ~ lMI m. ısı KC3. 120 Kw. :ıizı~~n~ P;.> zr;:_ ı.t:. Yar~ 
ı _ saIMla.tttn Pınar - Ba.ya.t1 fU · f' .A.Q. 11,74 m. !1198 Jiea. 20 Jiw. program. 
llsin deli gönlüm. 4 - Mmtafa C&NI - T.A.P. Sl,70 m. 9465 Kc:. 20 Kw. + 
lbya.ti şarkı: oanıın te7Jdir sa.bredısncım. CIDIA 11/8/39 

1 - •...•...• - Tanıbur takslmi. 
8 -nl······.;··_: ıs· Mem?eket saat A.yan. ajans ve meteoro- 12.30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl. 

Halit türküsü - Ey serenler -~t ::-_ .. a_ ~J·i haberleri. 13.15 _ 14: Müzik (Karı.şık 13: Memleket saaıt A.yan, ajaru ve meteoro-s alsi 14' Mçıı .. .-e .,......, il •v M .. zlk 
········· - az sem · ~roloji haberleri. ~ - Pl.> 111: P~. 19.?,5: u lojl haberleri. 13.15 - 14: Müzik <Karı.şık 
~an. ajans, ":.e me Dans m~ _ Pl.) (Ha.fit müzik • Pl.) 19.80: Türk muzlği <Fa- program _ Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik 
14.10 - l5.30: Muzlk . < üz1k (Küçük Orkes- sil he(yeti.l 20.15: KonU41J1a. 20.30: Memle - (Da.na müziği _ PU 19.30: Türk müziği (Fa-
18.30: Program. 

18
·
35

• M 1 _ Brahım _ Ma- ket saat fı.yarı. ajam ve meteoroloji haber- sil heyetU 20.15: Konuşma (Hattalık spor 
tra - Şef: Necib Aşkın.) ro m>obınaml _ ıerl. 20.50 : Türk müziği: 1 - Tacyooun - Su- servisi.) 20.30: Memleket saat fı.yarı, ajans 
car dansı No. 

1
•
2

· 
2 ~ K.önlgsohoffer _ zmA.k peşrevi. 2 - Arif b&y - Buzl.nak şarkı : ve meteoroloji ha!berleri. 20.50: Türk müziği: 

Ebedi aı:\ltada.ş. S - Frederlk m-ppmaruı- Beni. blzar ederken. 3 - Arif btllY - Hicazkar 1 - . .. ....... Karciğa.r peşrevi. 2 - Mahmud 
Tirol entennezzo. ~~tezi> 1910. Tün mil- şarkı: Bir hAlet De süzdü yine. 4 - Hlrls - Celfılettln Paşa - Karciğar şar.kı : Vah me -
Se~t şarkıları ( an. M~ket saa.t lya- to·- mca.zklr şarkı: Oörllnoe gerdanında. yusu vlsalindir. 3 - Leml - Karcığar şarkı: 
ziği (Incesaz faslı.) .20

· M ve meteoroloji 5 _ ••....... _ Ud taksim.1. 8 - ···::· ·· · - Hl - Hüsnüne etvanna. 4 - Lemi - Karclğar şar-
rı. 20: Temsil. 2~.45. ~ C!l9k1 e.9er1errlen caZkA.r türkü: Akşam olur guneş ~ider. kı : Qeşrnanı o melıve.şin. 5 - ......... - Ke -
haberleri. 21: Türk m 2155• 7 _ Hlıca.zkfLr saz semaisi: 8 - Os- mençe takslınl 6 - Salfııhattin Pı.nar - Kar-" ) 21 45 · Konuşma.. . · - ···· ····· . 
murekkeb program. . · a· alık posta. ~- man Nihad - KürrliUhlcazkft.r şarkı: Ak~a~ clğıır şarkı: Sana gönül verdhn. 7 - Udi 
Neşeli plliklar - R . 

22
· H .tt MüzDt (Operet güneşi. 21.45: Ne.<sell plfildar - R. 21.50 : .~u- Mehmed _ Hüzzam şarkı : Açmam aç:ı.mn.m 

su (ecnebi dlllerrle.> 
22

;
30

· haberleri zirnaıt zlk (Tangıolar - Pl.) 22: Müzik (Küçük Or- söyleyemem çünkü. 8 - Kemani Sadi - Sc
vesaire - PU 

23
: Son a a.ns nukut 'borsası' kestra _ Şef: Neci'b Aşkın.) 1 - Haıt; 'I'ha- gô.h şarkı : Rlihumda ölen.' 9 - .Muned Ra -

esham, t~ft.t, k~iyo - (Caz'ba.ııd _ Pı.» ıer _ K;ukuk polka. 2 - Aubcrt - Göbekliler sim _ Segah şarkı : Benim sen nemsin e"!!I 
Cfia.t) 23.20. Müzik resmi geçLdi. 3 - RdbeJıt Stolz - Proterde dlfüer. 21.30: Kbnuşma. 21.45: Ne.şeli plak -
23.55 - 24: Yarın.ki program. ağaçlar tekrar çiçek açl801". 4 - Fln.merlch ınr - R. 21.50: Müzik (Riya.seti Cümhur Ban * Kalman - Camlba21hane prensesi operetin - dosu - Şet: İhsan Künçer.) ı - G. Wettge-

PAZAR 6/ 8139 Fasıl den pdbpuri. 5 - Ga.ngtberger - Benim kil- Resmi geçid. 2 - o. Fetras - La Morena İs-
12.30: Program. 12..35: Türk mli7.iği C çük Tecldi Ayını (Saksa.fon parçası.) 6 - pıınyol vnlsl. 3 - Albert. w. Ketelbey - Chııl 

heyetı.ı 13: Memleket saat ~yarı, aJans ~: Ernmerl-Oh Katman - Ah sen, sen <vals.) Romano uvertüril. 4 - Mendels.sohn - İlk -
meteOro~ji haberleri. 13.15: Müzik <Küçu 7 _ Brusselma.n& • Felemenk süiti No. 3 bahar şarkısı. 5 - Ml13Senet - Manon opera
Orke"ltra. - Şef : Necib Aşkın.) 1 

- Ra.ff~- tarlı manzara. 8 - Loopold - Karlsbad ha- sından fantezi. 22.40: Müzik (Ca2Jband - PU 
ele Va1ente - Uzak bir memleketıten serenerl. tıra.sı. 9 _ Ja.c. Grtt - Marş. 23: Son ajans 23 : Son ajans ha'berlert, ziraat, eShnm, tah-
2 - Frltz Redk.tonwald - Vl(fana mlizikl ~ haberleri, ziraat, es:tıam, tanwllat, kambi - vllfıt, kam'biyo _ nukut borsası (flat.) 23.20: 
3 - Joscf Ln.nner - Balo danslan. ' -· Yo _ nukut borsası. mat.> 23.20: Müzik (Caz Müzik (Camand - Pl.) 23.55 - 24: Yarınki 

CBastarah 8 ind sayfada) j 
!imi bulmuşlardı. Musiki muallimi derse 
başlıyacaktı: 

- Sana nota öğreteceğim! 
Dedi. Besteki.nn çocuğu dudak büktü: 
- Ben nota öğrenmek istemem! 

- Evvela nota, daha sonra da mu3i-
kinin tarihini, metodlarını öğreneceksin. 

Bestekarın çocuğu gene dudak büktü: 
- Onları da öğrenme!t istemem. 
- Öğrenmezs~ıı iıerde bir şey ola -

mazsın! 

- Nasıl olamazmışım. bablm gibi bes
tekAr olurum. 

* Futbolcuların oğullan bir araya top
lanmışlardı: 

- Babalarımız gibi futbol oynıyalım! 
Dediler •• 
- Haydi! 
Birbirlerine 

yumrukladılar, 
lar. 

karıştılar, birbirlerini 
tekmelediler, to-'.katladı-

* Fütürist şairin oğlu yeni konuşmaya 
başlamıştı. 

- Haydi konuş ta duvsunl&r! 
Dediler. Konuştu: 
cBum> 
cBum Bum> 
cCum> 
cHap:. 

Gebha.rdt - Nokturn:o ninni 5 - Ham; Ma- band _ Pl.) 23.s.5 - 24: Yannkl program. program. 

inzer - Viyana. po.llrnsı. 6 
- Franz Lehar - + s·ıyaset a'"' lem·,nde Lfbel~ntaz operetinden potpuri. 14.15-l4.30: * 

MUzik (Dans müzlğt - PU 
18·3~: Program. ~ERŞE:'.\IBE 10/8/39 CUMARTESi 1218139 (Baştarafı 3 ncü sayfada) 

18.35: Milzlk (Şen oda müzlğl - llbrıı.hlm öz- 13.30: Program. 13.35: Türle müziği: 1 -
ğür ve M.eşböcekl&'\.l 19.05: Çocuk snıı.t1: 12.30: Progrıı.m. 12.35: Türk müziği: 1 - ....•..•. _ Uşşak peşrevi. 2 _ Lemi _ Uşşak t esadüfen Yunan intihabatınvın icra e 
19.35: Türk müziği <Fasıl heyeti.> 20.lO. Sallm bey - Hicaz peşrevi. 2 - Leylft na - şarkı: Günler geçi.yor. 3 - Lemi - Uşşak dildıği sıralarda Atinaya ugramış ve 
Neş'ell plaklar _ R. 20.15: Müzik (Plana oo- nım - Hlcnz şarkı: Zsvld sevda duymadım. şarkı: Ruhumda buldum. 4ı - Şükril Tuna- bir seçim toplantısında hazır bulun -
ıoıarı _ pl.) 20.30: Memleket. sa.a..t. tcya.rı ... a- 3 - Salabatt.ln Pınar - Hicaz şarkı: I,eyla ıı _ Uşşak ~arkı: G~r .~ol~~ır. 5 - Suphl muştu. Göl'düğü ve işittiği şeyler onu 
jans ve meteoroloji lhabeıieri. 20.45: Turk gibi hıçkırsa. 4 - ......... - Klarnet taksimi Ziya - u~ak şarkı: ~u~uş zambak gibi. deh ete uğratmış, komşu memleketin 
müziği : 1 _ . ... ....• _ Hüzzam peşrevi. 2 - 5 - Snlfı.hattl.n Plllar - mcaz şarkı: Sızla - 6 _ Dedenin _ Halk tiirtı:usu - Gitti de gel- ş . "h '!" 

1 
' tticn 

Mıı.hmud ceıaıettm Paşa. - Hümam şarkı: yan kalbimi sev. 6 - m. Selim - Şehnaz mey\verdl. 14: Memleket saat lyan, ajans muhakkak ve kanlı bır ı tı a e gı. b. 

Değildi böyle evvel. 3 - Ta.tyos - Hüzzam şarkı: Blr nevctvnna dil müpteIA.dır. 7 - ve meteoroloji haberleri. 14.10 • 15.30: Mü - kanatile dönmüştü. Filvaki dostumun 
şarkı: suyl ildi.tan.ede. 4 - Arif bey - Segfıh ......... - Şe:tmaz Longa. 13: Memleket saat zlk (Da.rın müziği · - Pl.l 18.30: Program. bu kanaati bir hakikat olarak tecelli 
şarkı: Mettun olalı. 5 - Arlf bey - Segah fı.yan, ajans ve meteoroloji haberleri. ~.15- 18.35: Müzik <Küçfik: Orkestra - Şef: NecLb etti. Fakat tahmininin birinci . kısmı. 
şarkı: Olmaz ilfı.ç . 6 - .. ......• - Hüzzam saz 14: Miizlk <Karışık program - PU 19: 19rog30: Aşkın.> ı - Bllly Golwyn - Cambazlar dost memleketin ncfine olarak tabak • 
semai.si. 7 _ Arta.ki - ınvtç şarkı: Aşkınla ram. 19.05: Müzik <Operetler - Pl.1 · · (Fokstrot.> 2 - Haruı Zander - Polka. 3 - . . . . . • 

1 !ıarııb olduğumu. 8 - Blınen Şen - Ferah - Türk müziği (Fasıl heydti.) 20.15: Konuşma Hanschmann _ Andalusia (İspanyol valsi.) kuk etmedi. Çaldarıs gıbı, Kondılıs 'e 
nak şarkı: Ruhumda. balı.ar açıtı. 9 - •••·•• - (Zlra.a.t saati.) 20.30: Memleket saat ayarı, 4 _ Haruı Lôhr _ Büyük vats. 19..10: Tiirik Venizolos gibi kuvvetli siyasi liderle -
Eviç türkü : Şahane gözler şfı.hane. 10 - ajans ve meteoroloji haberleri. 20.50: Türk müziği (İnce saz fııslı.) 20: Memleket saa.t rin ömrü tabiilerini tamamlamalarile 
..... .... _ Eviç tür'kü: E.Iweda dost deU gönül. milziğl: 1 - •.. ... ... - İstahan peşrevi. 2 - ayarı. 20: Temsn. 20 .40: AJaruı ve meteoro- boş kalan politika sahnesinde yeni bir 
21.30 : Müzlk (Ca2band - Pl.) 22.46-23: Son Zeki Arlf • i~fıı.han şarkı: Gönlümü canana lojl haberleri. 21 : Türk müziği: ı - ......... - d 

1 
t Bu unsur komü-

aj nns, spor lhn.'berler1 ve yarınki progro.m. verdim. 3 - Dede - İ.sfaha.n şarkı : AŞ1 k o - Acem9..1Jirnn peşrevi. 2 - ....... . . - Aoom kür- U~SUr' ~y a O m UŞ u. . t . }".. ne * lalı. 4 - Zeki - Uşşak şarkı : Blr gün gele - d1 şarkı : Bir vefasız yare düştüm. 3 - No - nıstlerdı. Halkın memnunıye sız ıgı 
Pazartesi '7/ 8/39 cekstn diye. 5 - Kanunl Necnıı - Uşşak şar bar - ™ç şarkı: Sevglllm bu akşam. 4 - t icesi hergün bir yeni ihtilalin ve hü • 

l2.30: Pııagram. 12.35: 'rork müzıtt - Pl. kı: Sevdim aldattın bent. 6 - Hicaz türkü: ......... - Eviç türkü: Yürüdükçe selıvl salla- kumet darbesinin yapılmasını fırsat 
ıs: Memleket saat A.yıı.n, ajaru ve meteora- Ell gözlerine 'kurban o~. 7 - Lemi - nır. 5 - Raif bey - Karclğar şarkı: Gülü - bilen bu zümre, bilhassa amele sınıfı 
lojl halberleri 13.15 _ 14: Müzik (Beetiho'Ven'ln Bayaıtfa.raiban fa.?'kı: Baltasız hil&nün güven- ver !ievdlğ1.m. 8 - ....... .. - Karclğar köçek: .. . d . 

1 
w haşladı. Grevler 

Do minör plano konserinsu op. 37 - PI.> me Anma. 8 - Sa.d.ettı.n ~ak - Baya.ti - Pınarın b~ında. 7 - Sadettin Kaynak - uzerın e ı~ eme~e . 
19: Program. 19.05: Müzik. <Dans mtızı#t - nra.bQn şarkı: ömrümiin neşesiz gsctl. 9 - Hüzzam şarkı : Bir hüzün çöktü. 8 - ...... - grevleri takıb ettı. Meclıste aaıcak beş 
Pl.l 19.30: TilrJt ımilztği (Ince saz faslı.) Sadetttn Ka~ak - Ba.yaUaraban şarkı: Dalı Halk türkfi.sü: Aıkşam oldu yine bastı kare- mümessil bulundurabilen komünist -
20.ı5 : KontJ9Mn (Mllll müsikllere dair - 13- lan hep kar aklı. 10 - ....... . . - Muhayyer ler. 9 - Arif bey - Hüzzam şarun: Bahar ler, ahvalin bu iphamı içinde kendi -
knndinav musiktm - HalU Bedi Yönetken.) kfirdl til~kü: Kız pınar hışında. 21.30: Ko - geldi beyim evde durulmaz. 10 - ••.•....• -

1 
. d •· le cür'et gördüler ki iktıdar 

A~ • mele (Tı.u--.ı t1 > 21 Al/! N"~"'1 i l"k H" ı- kil S d ...# N ı erın e oy 2o.30: M~ekeıt saat ...,a.rı, aJans ve • n~a ...... w=.u saa; . . ..... : ~ p" - uzzam ur : ana a ya-ırayım ac - .. k d ''kseJ.ebilecekfori!ni 
orolojl hnJberleri. 20.50: Türk müzlği (Saz e- lar - R. 21.50: Müzik CBJr soll.r;t - Pl.) 22: yem aman. 21.40: Konuşma. 21.55: Ne,eU mevkııne a ar J u 
serleri ve şark11an.> 1 - Numan danın - Müztk <Küçilk Orkestra - Şet: Necib Aş - pl~klar - R. 22: Hnftaltk posta kutusu (Ec- sandılar. 
Şıwkefza. !J>8Fevl. 2 - Sa!d dede - Şevkefza kın.) 1 - Ganglberger - Aşk çanları. 2 - nebi dillerde.) 22.30: Müzik (Karı.şık hafif Bu tehlikeyi duyan ve memlekette 
saz srmalsl. 3 _ Kemani rıza - Tahir puse- Adolt Grunow - Berlln Viyana valsi. 3 - müzik - Pl.) 23: Son ajans haberleri, ziraat, nizamlı bir idare kurma devrinin çok. 
ilk peşrevi. 4 _ Sebu'hun - mcazkflr siroosu. Beoce - Serenad. 4 - Frltz Recktenwald - es:ham, taıbvtlM, kambi~ - nukut borsası tan g-elip hatta geçmekte olduğunu gö-
5 _ Arif ~ • MUhawer şarkı: Humarı Orlnzingde CJxrt4>urU 5 - Rachmanlnoft - <nat.> 23:20: Müzik (Cazband - Pl.) b 
yok. 6 _ Arif beyin _ Muh~er şarkı: htı- Prelüd. 6 - Oıanglberger - Küçük flüt için 23.55 _ 24: Yarınki program. ren Kral, General Metaksası iş aşına 
mas etm<te. 7 _ ...•••... - Muhayyer kfirdl getirmekle kendisinden bir çok şeyler 
çarkı: Efem şl.mdd eller SÖ'lÜne. 8 -:- ......... - ı·ngı·ı,·z go··zı·ıe Alman hı·mayesı· ve Çek m·ıııeıı· bekledi~in.i ihsas ett~. o da, .am:ıe ha -
Muhayyer kürdi şarkı: Ev1ertm1n onü han- reketlennın ve alelumum sıyası rnem-
dır. 9 - •.......• - Halk tür.küsü: Esmer bu - _ 1 nun.iyetsizliklerin hükumet darbeleri 
gün ağlamış. 10 - •.......• - Halk türküsü: ( Haştarafı 7 nci sayfada) t~p~a~ın~a Alman!anı~ .hedef saydıgı.

1 
c:eklinde tahakkuk ~ttirilmiyeceğine 

Kııranıffl oylum oylum. . 
2ı.3o: Konuşmıı. Buna ragmv en hak ve hürrıyet süratle zıraı ınkışafa da bır test•'" olamıyacaktır " k a·1 

(Doktorun saaıU.l 21.45: Neş'eli pl~ldlu - R. Teşk"l. 
1 

b. . ·~ k" k • dair kendisine verilen sözün na ze ı -
... 1.50 .. Mu-zik (Qnıı.ra arvalan _ Pl.) 22: Mü- elden gidiyor. Hami devletın ~mmi mü- ı at ı ır ısyana ım an yo tur. "ni vesile ittihaz ederek parlamen-
"' "'v ·ı f k d Y h d" G · 1 ·· d . d ğ " t• · ı mesı zlk (Küçük Orke.9tTa _ Şef: Necib Atkın.> da aa anununun evamı. ve s u ı arnızon arın mutema ıyen e ış ırı - toyu feshetti. Parlamenter rejime ni-
1 _ Emile waıcıt.eufel - İki kere ikl (vals.> malları hakkında neşrettiği kararname mesi, hududların sıkı surette kontrolu hayet verdi. Onun yerime, kendi kana-
2 - Frnnz Ldhar - Eva aperatlnden pot.pu- tekmil Çek sanayiini doğrudan doğruya düşmanlığın müessir şekilde yayı!masını atı' mahsulü olan bir reJ"im ikame ey-ri 3 - Dr~ - Arlekenln ml]?onlnrı NO. 4. ~ 

4 ·_ Hnns Löhr _ Memleketten memlekete Alman kontrolu altına vermekle kalma- önliyebilir. Reich; hımayesindeki milleti ledi ki buna cMetaksas idaresi• demek 
muhtelif memleketlerin mek>dlleri Ü2'Jerlne dı, Alman mahkemelerini Çek toprakla- kıskıvrak tutmak için geniş ölçüde kıt'a· muvafıktır. 
rapsodi. 5 - MlclleU - Dtalya §8.rkıları - pot- rına da soktu. Artık dükkan kapamak, Iar ve polis teşkilatı kullanmaktan yılını- Bu hareket, yukarıda da kaydettiğim 
purl. 23: Son aja'TlS haıberlerl, zlraa.t, esham. grev yapmak gayri kanuni sayılıyor. Al- şa da benzemiyor. gibi, bundan tamam üç sene evvel dün to.tı.vıı.at, knmbi"Yo - nukut borsası (fla..t.) • . •• 
23.2o: Müzik (CaZba.nd _ Pl.) 23.55 _ 24: Ya- man gızlı polısı: burada da Almanyanın Huzursuz ve gayri memnun bir millet- vukubulmuştur. Memlekete temin et -

rınkl program. herhangi bi~ köşesindeki gibı çah~mak ten Almanyaya gelecek en büyt.ik tehlr tiği Ş<?ylerin nelerden ibaret oldu~u -* .hakkına sahih. Vasıtalı ve vasıtasız san- ke; bu huzursuz nıilletin _ cAlman hima~ nu. eski halin nihavet bulup yeni vazi-
SA.LI 

81813~ sur·· mütemadiyen gen.iı::!etiliyor. Son velin tahaddüsünden dolayı memle • S5 .,..,,,_.. Qzi~i ı - "'Y yesh> nin ne demek olduğunu ve A!man- ~ k d 12 30 · Program. 12. : ... ~... m 6 • - •• 1 d p d 1 ·ı·• . .1 t .. ketin kavıp mı ettigv ini yoksa azan ı-..... : .. ·_ Hii3e;'Jll peşrevi. 2 - Nw1 Halil gun er e rag a ncı ı;c ıngı ızce ercu- ya gibi müstemıek!? emelleri besliyen 
~. ,..,..az - Husey-ni •a ..... ·. Ar.tık veH"ir. 3 - mesı· yasak edild!. Çünkü·. l'çinde F.- ğını mı anlamak bir, iki istatistik iev-~.,. " ..... ~ ~ bir devletin, hükmü altına aldığı dost bir k"f"d' Or d .. d "" ...... .. - Hüseyni şarkı: Sevdiğim cemalin den (*J sözü varmış. Çek hükumeti bir hasına bakmağa a ı ır. a a E!'or u-

K •-ks1 millete karşı nasıl bir tavır takınacağını w.. •• - k" "kamlar bize Metak-~ünki göremem. 4 - ......... - anun .... - . d k . . h ~umuz asagı ı ru , • 
mı. 5 - Tanburi Cemil - Hüseyni şarkı: hadıseye mey a:l vermeme ıçın şa sın merakla bekliyen - diğer mil:etıerde ya- sasın ilk harekete başlarken gösterdiği 
Görmek ister gözlerim. 6 - Sadettin Kay - hilrriyetine gittikçe dah'l çok müdahale pacağı tesirden doğacaktır. Çeklerin pa- teenninin ne kadar yerinde ise kara -
n3k - Gülizar türkü - Bağrıma taş basay - ediyor, milli nişan takmaya, Moravyada d b rını verı·p d" 1·nkı l a"b adım•ını attıktan 

A J sif mukavemeti karşısın a şaşıran ve o- "' • dım. 13: Memle'ket saa.t 1ıynrı, a aTl8 ve me- Sokol üniforması giynıey~ izin w•rmiyır. 1 
teoroloji haiberle rl. 13.15 - 14: Müzik (Karı- calıyan Almanya bunu unutmamalıdır. sonra hızla yürümekte ısrar ey eme • 
şık program - Pl.) 19: P~ram. 19.05: Mü - Almanya bugün siyasetıni tamamen (Time.~) den sinin sebeb ve hikmetini daha iyi gös-
,HpŞe\1kefza ç-a md md md md md z değiştirse de «himayesinde 11 ki milletle .............................................................. terir. 
zik (Oda müziği - Pi.) 19.30: Türk müziği münasebetinin düzelece~i çok şüphelidir. Satlhk Otobüs Ordu, donanma ve havacılığa sarfi-
CFn ıI heyet i.) 

2o.ı5 : Konuşma. 20
·
3
0: Mem- Esasen Reich h u dudlan içinde düşman yat çok arttmlmıştır. 

leke• saıı.t fiynrı, cjan.s ve meteoroloji haber- H alen Keresteciler Eyüb hattına iş- · "' · rt · · m"leştirilmiş ıerl. 2050 : Türk müziği <Müşterek solo, ta- bir kütlenin bulunuş'J ciddi bir m esele Içtimaı sıgo a ışı umu ı • 

liye n bir otobüs satılıktır. Görmek k 11 kt'f ukavele usulü ı'hdas olun -te lakki edilmiyor. Çek ağır sanııviine o e · ı m gannllnr ve oyun havaları) 21.30: Konuş -
ma <V<'rem hakkında - Doktor: Muhit Tü
merkan tarafından ) 21.45 : Nesell plA.kinr -
R . 21.50 : Müzik <Senfonik plti.klar.) 22.30: 

Alman tek nisven ler in: koyar1k. Cek a- istiyen!erin Galata tramvay caddesi muş, amele ve patron münasebetleri 
melesini Reiche n akil ve orad ~ sıkı su- 161 - 163 numaralı apartımanın birinci mecburi hakem usulüne bağlanarak 

katma müracaatleri. memleketin mühim bir derdi izale e -rette tecrid ede rek sabotaj ihtimalleri 
gu·· nden güne azaltılıyoı. SabotaJın, Cek dilmiştir. 

z \Yİ - 1331 senesi Ticareti Bahriye Dış ve deniz ticareti yüzde altmış 

Müzik <kabare vesaire - P' \ 23 · Son ajans 
ha!'l>erlerl, zirant, eSh.nm. tıı'h;v!lft.t, kambl -
yo _ nukut borsası. (f!n.t > 23 20 : Müztk (Caz 
ba :ıd - Pl.) 23.55 - 24•: Yarınki program. 

[*] Eden ingil!zce cennet man1sına 

gelir. Eski İngiliz Hariciye N'.lzırının is
- P l. midir. 

-!-
ÇARŞA 18'\ 918/ 39 

!2.30: Program. 12 35: Türk mü2.iğl 

Kaptan ve Çarkçı mektebi fl.llslnden almış beş artırılmıştır. Bütçe açığı yarım 
olduğum şehı:ııdetnarneyi za.yl ettim. Yeni- · d' ·1 · 
sini alo.cağımdan eskislnln hükmü yoktur. milyardan 150 milyona ın ırı mış, 

Lütfi Etemeo mecmuu (200) bin tonilatoluk oıı se -

cYap. 
cKedi kaptı• 

* Muallim, kasabın oğluna. tabiat bilıfll 
dersinde keçiyi gösterdi: 

-Bu ne? 
Easa,bın oğlu ccvab verdi: 
- Kıvırcık koyun! 
Mandayı gösterdi: 
- Ya ıbu ne? 
Kasabın oğlu g~ne cevab verdi. 
- Süt danası! 
Muallim koyunu gösterdi: 
-Ya bu? 
Kasabın oğlu boynunu büktü: 
- Bilmiyorum. dedi. hiç görmedim! 

* Doktorun kızı hasta olmuştu. Annesi. 
- Hele baban gelsin de sana baksın! 
Dedi. Doktorun kızı annesine akıl öğ-

retti: 

- Sakın anne babam geldiği zaman 
ona bizim zengin olduğumuzu söyleme .. 
iki gün sonra tekrar bakayım, der, tek
rar baktıktan sonra: 

- Bir müddet te bir hastaneye yatı-
ralım. 

Der.. hastanedede yatarım, çıkarım. 

Her hafta bir kere göreceğim, der •• eğer 
paramız yok dersen belki bir kere bakar, 
bir reçeet yazar. Belki de hiç bakmaz am
ma, gene biz k~r1ı çıkarız. 

ls1r.cı Hulusi 

Kadınlar diyorlar ki 
<Bastnrafı 8 inci sayfada) 

istermiş. İki insanın birleşmesinde bu gibi 
para meseleleri mevzuubalhs olur mu? 
İzdivaçta kadınla erkek tek kişi gibi ken

dilerini ht.ssettlklerl zam.an öyle dlnrekct eb
tiklerl, öyle d{}şündüklerl ve menıfaatJerlnl 
öyle kıoruduklan vakit izdivaç mevcuddur. 

Yo"'.tsa kadının erkeğinden üç esvıı.b ko -
parmağa çabaladığı, erkeğin kansına bir 
manto aldığı zamnn yfire#f sızladığı zaman 
onların müşterek hayatına evlllik denile -
mez. 

Biz kadınlar ca/hillz, erkekler bl:lJden yllk· 
sek ve tnıhsillidirler. Her za.mnnkl iddialan 
bu değil midir? 

o halde niçin ıbu kadar basit bir şeyi dil· 
şünm üyorlar . 

Okııyucularıma eevablarım: 
Bay Fetih! Balıkesir. 
Mokitubunuzu aldım. Hakkrmdald te~ec -

cühlerinlze teşekkürler ederim. F.ğer bana 
atfetmek istediğiniz mezlyeUerden birine 
dahi mallkısem, ben bunu bu memleketin 
kıı.dını olduğum için, buradtı terbiye ve tah
sil gördilğüm için, muhıtımı, memlekeUmt. 
çok sevdiğim, anladığım için kazanmışun -
dır. 

Türk kadınları içinde benden çok daha 
meziyetlllerl vardır. Ben onlara bakarak me 
zlyetln kıymetini öğrendim. Türk aUelerlnin 
içinde, Türk kadınının oynadığı feda.ktırlıt 
rolünü, içlerinde uzun mfiddet yaşadığım 
Avrup:ı.lı kadınlardan !birinin ıblle başara -
mlyaca~ınn kanllm. 

Türk kadını şayanı hürmet ve şayanı tak
dir bir kadındır. Onun için kadınlarımız 

hakkında peşin 'hükümler vermemenizi ve 
onların birine karşı lblr lnflal duyunca hep
sinden birden soğumnmanıZl size tavsiye e
derim. Mademki genç ve çalışkan /bir insan
sınız. niçin bu kadar bedbinsinlz... Bedbin
lik size yakışır mı? .. 

Haıyattn !biraz da'ha cesaret ve hfisnünf -
yet.le hareket ediniz. Saadetin size kadar n
zanl'P geldiğini görecek.sinir.. Dünya yüzilnde 
saacret vıı.rdır . Hel'kesln elinin yetişeceği yer 
dedir. Fııknt bir çok kere ya biz eltmfzi u -
zatmasını düşünmeyiz yn;bud kendi askın 
çehremiz ve lstt8kalfmiz onu blroen uzaklaır 
tırır. 

Suad Deniş 

Nurettin Gençdur 
ve ftrkadaşları 

Bu alqam 
Bcylcrbııyi iılcclc tlyatroaanda 

Gözlerim Görmemeli 
Yeni v ı:rnvin varyeteler 

Bu akş:ım Cağalotlu Çiftu.raylar ıiaema 
bahç•ainde lırtubul B l < diyeııi Şehir Tiyat 
roıu ıı•n'atl iri arından Hnım ve arlcadatları 

SEKiZiNCi Komedi 4 perde 
Kapı Cumhuriyet natbaa11 karşıııındadır 

kiz gemi ile ticareti bahriye filosu tak
,·iye olunmuştur. Bu arada topraksıı 
köylüye toprak verilmiş, binlerce hek
tarlık arazi sulanmış, ziraate elverişli 
hale getirilmiş. iki bin kilometrelik yol 
yapılmıştır. Bunlar, vücude getirilmiş 
olan işlerin bir parçasıdır. Geriye ka· 
lanları sayıp bitirebilmek ise bir hayli 
zamana, pek çok da yere muhtacdır. 
Bu vaziyet karşısında denilebilecek ~u
dur: Yunanistan, kendisine faydalı bir 
rejimi ancak yeni bulmuş ve kendi~ -
sinden beklenen randımanı vermege 
başlamıştır. Hayırlı olsun. 

5eLı'.ın &a9t..1ı e11ı~ç: 



5 Ağustos 

Türk ve 'ng'liz onanmalan yakm a 
Akdenizd .. ş ere m ray pac 

SON POSTA 

nevralar haftasi 
(Başta.rafı 1 inci sayfada) 

de çok daha vahim ve bıze çok daha ya
kın meseleleri tetkike mecbur kalmamız 
imkanı vardır ve bu vazıyette muhtemel 

Sayfa lt 

Uç günden beri şehrimizde misafir ttıı· ı Şehrimizdeki İngiliz mahfellerinde her tü~lü. ~uhranlara karşı ~~ymak için (Başta.rafı 1 inci saYJadaJ verile işbirllği etınesın! tavsiye ettikle -
lunan .dost ve müttefık İngilterenin Ak- söylendiğine göre, yakında, başt~ c.Ya kuvvetımızı muhafaz 1 etmelıyı_z. toplanıp kıymetlenince onumuz _ rinı bugün öğreniyoruz. 
denız· fı"losu kumandam Amiral Sir A. D. · vuz> olmak üzere donanmamız Ingi • . [Son Posta - Çemberlaynın Uzak - kl 

iz sulh·· n hala kolay kolay 
bozulamıyacağı kanaatindeyiz! 

1 ! <.) deki haftalarda Avrupadn be enen va- Bir hafta evvel Amerika Japonya Cunnı"ngham, beraberinde maiyeti er - ıı· z fı"losnnun bu ziyaretini Ak.denizde .şarktaki beyanatım 3 üncü say amız a h" &.. b" km ı· l ·ı t" 
... mı uar ın çı aM azım gc ır. ı e ıcaret muahedesini bozmuştu. Rus kanı, İngiliz kara ve cieniz ataşelerile iade edecek ve bu münasebetle ağle • bulacaksınız.] Çünkü İtalyanın manevra bahanesile ya ile müzakereler de henüz bir neti-

mihmandarlığına tayın edilen Denız biihtimal Türk - İngiliz donanmaları Manevra haftası Fransa hududundıı tahş1dat yaptığı ma- ceye varmamıştır. 
liarb Akademisi kuma!ldanı Necati öz - müşterek manevralar ya:pacaı.ilardır. Riga 4 (A.A.) -- Yarı resmi cBr:ve lô.mdur. Almanya gızli hava manevra - Bütün bunlar Danzig yüzünden mi-
dcmir olduğu halde, dün sabah Yeşilköy An.karada 

0

Zameıt gazet ·• Av.rupada mınevrala.r lan yapmak ıddiasile şimalde geniş btr dir? Yani ortalığı bulandırarak bılve _ 
tayyare meydanmdan hususi tayyare ile Ankara 4 ( (A.A.) - İngifü: Akdeniz haita.5ı başlığı altlnda ve beş sütun üze- mıntakayı ihava seyrüseferine kapamış - sile Danzig'i harhsiz avlamak için mi-
Ankaraya gitmiş ve akşam saat 6,50 de filosu başkumandanı Amiral Sir A. ~· rine yazdığı bir makalede, İtalyan, Al - tır. Bundan başh Macarıstan üzerinden dir? 
tekrar Yeşilköye dönmüştür. Cunningham refakatindeki zeva~ ve mıh man. Türk, Rumen ve İr.giliz manevra - Romanyaya yürümek için Almanyada Fakat icabında ana vatan filosunu 

Yüksek misafirimiz, hareketinde ol - mandarlarile birlikte devlet hav.ayolla- ları hak-kında malüma.t vermekte? ve bu giili ve geniş bazrı:lıktar olduğu rivayet Uzakşark sularına gönderecefünf, en 
duğu ıgibi, avdet esnasında da d.onanma nndan tahsis edile!l hususi bir tayyarı? manevralann uyandırdıgL büyük alaka- olunmaktadır. resmi bir dille söylemekten çekinmi _ 
kumandanı Amiral Şükrü Okan, Istanbul ile saat 8,30 da Istanbuldan hareket ede- ya işaret etmektedir. Fransa ve İngiltere, kara ve hava ~r- yen İngiltere artık harbden ürkmedi
kumandanı Gen~ral Halis Bıyıktay, de- rek saat 10,30 da Ank:ıraya gelmışıir. Faris 4: - «Figaro> gazetesinde Ro - ~ulannm. noksanl:arı~ı var ku':"etlerıle ğini göstermiştir. O uzun bir harbi 
niz ve kara kurmay erkanı, havayollan Muhterem misafirimiz İngilız, rr:Jrk mier şöyle yazıyor: ikmal edıyorlar. Lehıstan asgan. zaman- şimdiden göze aldırmıştır. Çünkü Ja. 
lnpdi1rü. Yaş:Hköy tayyare bö1ük iJru - bayraklarile donatılmış olan devlet na - Meşum tarihler oyunu ıle ken:li ken- da azami kuvvetler seferber etmıye ha - po t fil 
ınandanı ve mahalli memul'lar tar.ıfın - vayolları meydanında MilU Müdafaa dimiz.i aldatmıyahm. 20 Ağustostan iti • zırlanmıştır. nyaya ana va an osunu gönder -
dan selamlanmıştu. müste.şan Korgeneral Nazmi Solok, An- haren mukadderatın tecelli edecı>ği söy- Romanya cenub ve- batıda manevra menin manası ~udur ki icabmda ev • 

Bir bahriye müfrezesi, başta bandosu kara mevki kumandanı Tümgeneral Ke- leniliyor. Eğer 25 Ağu~tos kapa!ı geçer- yapmak için 350,000 kişi gibi fevkaHidc vela Japon donanması tepelenecek ve 
olduğu halde seıam resmini ifa etmiştir.~ mnl Gökçe, deniz müsteşarı albay Hüsnü sc bütün tehlikeleri· unutacak mıyız? fazla b!r kuvveti silah altına çağırmıştır. sonra gene bütün kuvvetile Avrupa -

Beşuş bir sima ile YeşHköyde tayya - Gökdenizer, hava müsteşarı alb:ıy Zek.i, Bugün Avrupada üç rnıntaka ani bir ha- Türkiyenin birmci ordu kıt'aları da ya dönebilecektir. Hrobuki İngiltere 
reden inen İngiliz amirah, tayyare mey- Doğa~ merkez kumandanı albay Dı.:mır :rekete sahne olabileceğe benziyor. Dan- Kırklareli - Edime arasında ve Hasköy Avrupada serbest kalmak için Japon. 
danında Amiralimiz Şükr:.i Okan ve Ge- Ali, emniyet direktörü Şinasi Tugay. zig, Almanya ile uyu~tuğunu hemen he- şimalindeki mıntakada senelik mut<ıd ya ile uzlaşmak istiyordu. Çember -
ne.raı Halis Bıyıktayı görünce: Devlet Havayollan umum müdürü Fer- men hiç te gizlemiyen Macarıstan ve ü - manevralarını yapmak için hazırlanmak- layn'in sözlerinden ise şimdi bunun 

•-Amiralim, işte tekrar döndük. Yol ruh ile Havayolları umum müdiirlük er- zerinde İtalyanın açık emeller besled~ği tadırlar. tersinin de İngilterece caiz ve kabil o-
C:Uluğumuz çok güzel ve çok rahat geç - kanı ve matbuat mümessillerı tarafın - Makedonya, birçok. şeylet cür'etleri dur- Bulgaristanm doğu ve Karadeniz sahil lacağı anlaşılıyor. 
tı.. dan karşılanmıştır. durabilir veya tehir edebilir. Fakat ani mıntakalarını yakında geçmiş olan yol - Elhasıl sulbü kurtaracak olan tek 

Dedikten sonra, sıra ile. amiraEmizin, Başta mızıka oıduğu halde askeri kıt'a olarak da her hangi bir harekette bu1u- cıılar buralarda askeri idarenin bütün çare, İngiltere ile Fransanın son kaf:f 
General Halisin ve diğer haz.ırunun elle- da rasimei ihtira.mı ifa eylemiştir. nulması muh1emeld;r. Binaenaıeyh de - benzin; yfrk: ve binek otomobillerine el karar ve azimlerini göstermeleri idi 
rini hararetle sıkmış ve Ankaradan gü - Amiral Sir A • .B. Cunningham tayya - vamlı bir tesanüd göstermek icab eder. koduğunu ve köylerde askerlik yaşınds ı ki onlar bunu ziyadesile yapmışlar -
zeı intıbalarla döndüği.inü söylemiştir. reden indiği zaman karşılamağa gelm!ş T"" ki .__ F heyet" _;

51
• erkek kalmamış olduğunu ve volJarda dır. .. . . . . . . . ur yeye gett:n ransız ı • "'" J 

Yuksek misafırımız, bır yanında Ge- olan zevat kendilerine takdıro ed1lmış ve 1 ndrad her 5-10 kilometrede bir gelip geçenle _ Biz bu azimkarane davranışa karşı 
neral Halis Bıyıktay ve diğer yanında mızıka İngiliz - T-1rk milli marşlarını çal ..o 

8 
• rin hüviyetleri sorularak sıkı bir takay- barışın haAlaA kolay kolay bozulamıva • Londra 4 (A.A.) - Türkiyrye gitmış J\ıniral Şükrü Okar. olduğu halde, se - mı~tır. Muhterem misaf1.runiz res:ni sc·- .. G yu·· de tnbi tutulduklarını ve bu suretle cagw r fı.,__,ndeyı"z. Bu·· tu··n b·ır cı"hanı. boa ı· ~ olan Fransız asker! heyetinin reısı e - Kn ,.. 

am :resmini ifa eden bahriye. müfreze - lfımı ifa eden kıt'ayı teftiş ettikten son'!"a . L .1- Buıgaristanın bu kısmında se!erberliğ;n yere ateşe vermek mes'ulı"yetı·nı· de _ neral Huntziger, iki günden ben ;0n-.u a-
lnizi teftiş ettiği sırada, tayyare istasyo- otomobille kendilerıne husus! tiair<?lcr h b" tJpkısı bir hal olduğunu söylü"or1ar. ruhde etmek kolay degı."ldı"r. Boş yere da bulunmaktadır. Bu sabah ar ıyı:? ne- J 

.,unda toplanmış olan kesif bir halk ayrılmış olan Ankarapalasa gitmişierdir. z•retine giderek İngiliz gene~ kurmay . Halifa~n .. 3 Ağustos ve Çe~be:lay _ diyoruz, çünkü bugün bütün müte _ 
kütlesi kendisini şiddetle alkışlarnşıtrr. Sir Cunninghama donanma erkanıharbi reisi General Gort ile urun bir miılnkat- nın de dunlcu beyanatları vazıyetın va- hassıs ve mütefekkirler ve hatta biz-

Amiralin Son Postaya beyanatı Y€ reisi komodor A. 1. Willis, İngiltere tn bulunmuştur. ~~ olduğunu ve. ha;ıa . ö~ümüzdeki bir zat Çemberlayn 
0 

fikirdedirler ki ye. 
Tayyare meydanında bir muharriri - sefareti deniz ataşesi, albayerik Ma~a D. Danzig'de vaziyet ıki a! .zaı:tmda cı~rlı ~ad•seler çıkabi _ ni bir cihan harbinde galib olanlar da 

ln.iz tarafından karşılanan Amiral Sir Donnen, ata§emiliter yarbay Alcxanrlr leceğını gızlememc~tedtrler. mağlublar kadar mahv ve perişan 
0 

• 
~· D. Cunningham, Ankara seyahati in- Ross, yarbay P. M. Difk ile yav·~rl<.>.ri Londra 4 (A.A.) - Avam Kamara - Japonyanın BE>rlın ve Roma sefirlnri- lacaklardır. 
tıbalarını soren arkadaşımıza, güler yüz.- yüzbaşı E. F. M. Feymcur ve mihman - sında bazı meb'uslar, hariciye paılfımen- nin Rom. a .civarınd<\ yaptık. !an blr içti - İs.te her şeve ragmw en banşm henfi.z 
le ve neş'eli bir tavırla: darlan albay Necati Özdeniz, önyüzba~ı to müsteşarı But!erden, Danz.igde nas - et d T k b J 

. f 1 1 ma n .. ıc.esm e . 0 yoy.:ı . ır telgraf çeke- korunabiledemni bize ümid ettiren •- Gene mi gazeteci? Ya. Ankarada Rahmi Yalım refakat eylemektedir~cr. yonal - sosyalist teh ::Hdin 1 =ı az a aşıp rck h k tl B 
1 

R t \• 

u u.me enne er l!l - oma mih - miiı~'ha2!alar bundan ibarettir. ~~üid~~ları~~ıy~muru~z?> ~rn~n~dd fatl~qmad~mıwrmuşıudı~ ==~=============~~~~~~~~~~~~~~=~• 
. il Demiş ve samimi bir eda ile şunları Ankara 4 (A.A.) - İngiliz Akdeniz fi- Butler, verdiği cevabda son haftalaı Amerı·kalı aA ıı·mıerı·n verdı.klerı· felAket haber·ı söylemiştir: !osu başlrnmandanı Amiral Sir A. B. içinde Danzigde :ıskerl v~ yarı askeri faa- a 

•- Ankarayı ziyareUmden çok mem- Cunningham refakatmdek! zevat ve mıh- liyetin fazlalaşmı' olduğunu kabul etmiş 
?ı""· kaldım. Bilhassa, Cümhurreisi İs - mandarlarile birlikte Devlet Havayolla- ve mahalli vaziyetin çok yakından takib 
met İnönü tarafından kabulümden do - rından tahsis edilen hususi tayyare ile olunduğunu. Polnnya hüki'ımetınin de fn
la:yı çok ba!ıtiyarım. Ankaradan !stanbula dönır.üş ve hava giltere hükfuneti ilt sıkı bir teması mu-

KıyıneUi Mareşaliniz ve diğer hükı.i - meydanında Mılü Müdafaa mü.;teşarı hafaza ettiğini ilave eylemişti!". 
met erkanile istifadeli görüşmelerde bu- Korgeneral Nazmi Solok, Ankara mevki Moskovaya gidecek İngiliz ve 1
undult. komutanı Tümgeneral Kemal Gökçe. de- Fransız heyetleri 

Gerek burada, gerek Ankarada bize niz müsteşarı albıcy Hüsnü Gökdeniıer, 
lr ... -~ Paris 4 (A.A.) - General Dowr.enr."in -._ll gösterilen samımiyette!l dolayı çok hava müsteşarı albay Zek..t Doğan, mer -
ll':ıütehassis olduk. kez komutanı albay DPmir Alı. emniye! riyaset ettiği Fransız askeri h1ey~t.i Lon-

Arrkarayı çok beğendim. Güzel, mo - direktörü Şinasi Turga ile Hav:ıyollan ayrılmıştır. He~et Londrada ngılız as -
der:n ve .genişlemeğe istidadı olan bfr ş~- umum müdürü Fernıh Şahinbaş ve Ha- .. draya gitmek uzere bu sabah Parısten 
hir F k t h h Jd Lt b ı A k 1 -d·· 1 .. k . 1.• ı v j keri heyeti ile temas edecek ve oradan • a a er a e, .u; an u n ara - vayol an umum mu ur u ·~r'l.an e 
dan daha güzel. matbuat mümessilleri tarafından uğur _ 1 b.eraberce Moskovaya hareket eyjıyeck-

liül~a, tekrarfamak isterim ki, dCJst lanmış ve başta mızıka olduğu halde as- 1 tır. • 
'l'urJı:iyeyi ziyar~timden ve büyüklerini- keri kıt'a rasimei ihtiram .. ıfa etmi§tir. Londra 4 (A.A.) - Fransız asken he-
li §ahsan tanıdığın1dar. dolayı çok mem- Amiral Sir A. B. Cunningham hava yeti buraya vasıl olmuştur. Bu hevet İn-
tıun kalmış bulunuyorum., meydanına geldiği zaman mız.kn İngiliz- giliz heyetile birlikte yann Moskovaya 

Dün geceki süvare Türk milli marşlarını çalmış, muhterem !hareket edecektir. 
\reşilköyden otomo'bi#'.erf e Topba _ misafirimiz resmi se1amı ifa eden kıt'ayı 1300 İngiliz tayyaresinin manevntl\J 

i~e inen Amiral ve maiyeti erkan~ teftiş ettikten so~ra tayyarey~ binmiş_ ve Londra 
4 

(A.A.) _ İngilterenin h:wa 

ı Oğruca .Wal'.spite> do-mis'.ırıe giitmiş.. tayyare saat 16,oO d~ hareke. etr.ııştlr. 
8 
A~ t k a .

1 11 
" 

B'-'.. • • manevraları ,;m: os a ~ mı ı e _.,,_ 
erdir. l\lareşalin zıyafet1 

1 
k b 

A k ğustos arasında yapı aca ve u manev-
b· Dün gece Amiral gemisinde büyük Anka~a 4 (A.A.). -:-- Bu sa~ah. n ara- ralara 1300 ta are iştirak edecektir. 

Oır süvare veriJmiştir. Amiral Şükrü Ya gelmış olan İngılız Akdenız fılosu hc.ş ı G kY"/ evra1 ara 900 tavv ... re 
k . . . Teçen sene ı m:m · . _ .. 
an, General Halis Bıyıktay, filo ku. kumandanı Amıraı. S!r A. B. C•mnıng - · t• k tm" t• Manevralar, tay'-•arelere 

nı .. w 1 Ç k d R. ış ıra e ış ı. J li andanı Amiral Mchmed Ali, ~eniz ham ogleden evve an aya u ıyase -
1 
kar ı müdafaa kuvvetıerı de ıştirak ede-

arb Okulu kumandanı Necati Ozde. ticümhur köşküne giderek defteri mah- ~ektir. 

(Başta1'afı 1 inci sayfada) 
kemmel sismoğraflarına malik bulu -
nan •Kalifoımiya> rasadhanesidir. Bu 
rasadhane alimlerine göre pek yakın 
da korkunç bir zelzıele vukubulacak • 
tır. 

Bu zelzele, 1906 senesinde koca San 
Fransisko şehrini tarümar eden zel -
zeJe kadar müthiş olacaktır. Bunu söv. 
1iyen1er Kaliforniyada hürmet ve iti
bar kazanmış olan alimler olduğundan 
havadis yıldırım süratiJe h€r tarafa 
yay~lmış ve büyük bir heyecan ve en
dişe uyandırmıştır. 

Zelzelenin ne vakit vukubulacağı 
tasrih edilmel'll€'ktedir. Yalnız pek ya 
kında kelimeleri kullanılmaktadır. 
Dünvanın her tarafından Kaliforni

yadaki alimlere hergün binlerce tel -
aflar ge~ktedir. Hepsi zelzelenin 

ne vakit, hangi mıntakalarda vukubu 
!acaihnı sormaktadırlar. 

Rasadhane miidiiriimiiz ne diyor? 
Son günlerde memleketimizde bazı 

yer sarsıntılarına sahne olduğundan 

vukarıdaki haberi Rasadhane müdürü 
bay Fatine okuduk ve mütalensını sor -
duk: ;::ir. Ve diğer deniz ve kara askeri er - susu imzalamış, müteakiben Genel Kur- ================ 

ı anıle İngiliz büyük elçisi, başkonso may Başkanı Mareşaı F·evzi Çaknıag?, d K kta k a rıkmış ve mPrasim Bize şunları söyledi: 
n.... l M"ll. M""d f V k"l" N · T H · a on.a aray ~ B ·· k d d Al tl · .....,1.1, e çilik ve konsolosluk erkanile ı ı u a aa e ı ı acı ınaz~, arı -

1 
• . kt lan Türk kıf.'as: ile se- - ugun ü mevcu rasa a e erı 

b~.hriınizin yüksek muhitine mensub aiye Vekili Şülkrü SaracoğluvH ziyaret y]Aerınte gıt.°:1ed e 
0 

ra ,_.,;;rüyu .. c:e germı·~ Z?1ze1eleri vukuundan evvel haber 
ı . . ·. . . am ea ısın en son J u ~ :. ~-

Sii rÇok zevat, refikalarile birlikte bu etmış ve bu ziyaretler ı:ıde edıJmıştır. tir. Merasime başlarında mızıkalar ol _ verecek mahiyette değildirler. Bu ha. 
Varede hazır bulunmuşlardır. Saat 13.30 ~a Gene. Kurmay B:ışkanı duğu halde Türk ve İngiliz deni:- silah _ \•adisi ben ilim namına kaydi ihtiyatla 

,._i~Warspite> amiral gemisinin pek ge Mareşal Fevzı Çakmak tarafından muh- d k ' J ·ı Malayadaki piyade si - kabul ederim . 
• 1 • • r· . c· A k 1 en az ıt a arı e k ş olan ön güvertesinde, samimi ve terem mısa ırımız şere ını: n arnpaıas- !Ah d k t' •.ştirak etmistir. Kıt'alar Bununla beraber dünva terak i 
ıı b" -ğı . f . ., . . f tt a en az ı ası ~ 

deş'e]i bir muhı" t ı·çı"nde geç vakte ka. ta ır 0 e zıya etı verı.mış ve zıya e e 1 d d k" rıerini aldıktan sonra al- dünyas,dır. Belki bu alimler bizim 
M·ıı· M""d f V k"l" N . T H . mey an a ı ye ar d b . ı ı u a aa e 1 ı acı ınaz, arı- A k .. bilmedig-imiz ve malUm olmıyan ilim 1ıı .. evam eden u suvare esnasında, . V kT Ş .. k .. S ~, A r bay Tower. vali Etem Y ut, Tü ngene-

gı}ız bahriye bandosu güzel dans ha- cıye ~ ı ı u ru araco5.•~ ve mıra m ral Rasim Aktuğu, ingiliz ve Tür}· kur - mevzuları üzerinde tnharriyata giriş-
\>aıa.... 1 d 1.1 refakatınde bulunan zevat ıle genel kur- 1 kA deniz vn merke1. ı . 

01 
mi~ler ve zelzeleni.n vukuundan evvel b· •.ı ça mış ve avet ı er mükellef . • .. . may arı er anı, " . :-.o u - ., 

ır büfede izaz edilmişlerdir. mVakyl!Jvet· mıllı n::.ıdk~!~ab. erkan•'. ~acrıcıyde tanlan heykel önüne gelmişlerdir. haber verecek ilmi tecrübeler yapmış. 
.M· • e ct e ı umumı atı .ı muavını eva + .,. 1 d r 

du·· lsafir bahriye zabitan ve erleri, A k 1 h b 1 t Albay Tower ıngı.ıız armasını temsi _ ar 1 · 
ıı ld çı a ın azır u unmuş ur. b.. .. Bizim memleketimiz büyiik zelzele t""'- 0 uğu gibi, bugün de şehrimizin R .... mh d" d len yapılmış çelerıgı en uyuk Türkiin 

-•ı::ı.. eısıcu ur nez ın e . 
ll'}·· ~aya değer yerlerini , camileri ve A k 4 (AA) R . . .. h t t heykeline koynrken eşsız kahramanın A-

UıeJerı· gezeceklerdı"r. n ara . . - eısıcum ur ı-nıe eı· Tü k 1 ·1· 
t ·· ·· b ·· t 1 ~ 15 t ç k k"" bidesini çevr ıyen r ve ngı ıı kıt'a-ı:. nonu ugun saa ,ı, '.:? an ava oş- . . . ., 

qa)k bugiin İngiliz gemilerini k"" d 1 .1. Ak.J . f"l b k- ları selam resmını yapmakta ıdı.ıcr. Çe-un e ngı ız ~enı~ ı osu aş uman- k" .. 
,.. av>zebilecck d A · I s· A B C . h k !engin konulmasını ta ıben Türk bando-.o l!t~ anı mıra ır • . unnıng anıı a- İ .. 

'l'lldUgün öğleden sonra, sa~t 4.5 ara • bul buyurmuşlardır. s~ İngiliz marşını, ngılız bandosu İstik-
a, halk b t l ak ı ·1· ı· ._ .. _ At t·· k h , _ ı· _1 ,_ lal marşını çalmışlardır. ll'ıi~ . . . ser es o ar ngı ız ge - z:mııuc n ur ey...._c ıne çeııenK 

C l"lnı zıyaret edebilecektir. İz.mir 4 (A.A.) _ Malay:ı kumandanı Gecid resmi ve halkın tezahüratı 
ear- ~Ce ise, Tarnbya Sümerpalasta mi albay Tower bu sabah saat 10,30 da Cüm- Merasimin akebinde Türk . İngiHz 
\>~l'~~ erim~z §.erefine bir veda ziyafeti huriyet meydanındaki Atatürk heykeli- kıtaatının vali ve komutanlar önünden 
llU 1~ktır. Ingiliz gemileri Pazar gü ne merasimle bir çelenk koymuştur. Bu geçid resmi başıamış, şark ve garbin en 

l!nanımızdan ayrılacaklardır. merasimde bulunan İngiliz kıt'ası saat 10 asil ve centilm~n iki büyük milletinin 

deniz erlerinin başlarında bandolan ol
duğu :halde birbinni takiben geçişleri 
halkın coşkun tezahüratı ve sürekli al -
kışlarile karşılanmıştır. 

İngiliz Kraliçesinin yı1dönüınü 

İzmir 4 - fngilız kraliçesinin doğum 
yıldönümü olmak münasebetile: lima -
nımızda bulunan Malaya zırhlısı aby 
sancaklarile donarunıs ve öale vakti 21 
top atmıştır. 

olabilecek sahaya dahil değildir. A • 
raz.ide istikrar "8rdır. IKQJi!orniyad'a, 
Amerikanın garb kısımlarında görü -
len istikrarsızhk bizim memleketimiz-. 
de yoktur. Bu bakımdan bizde büyük 
zelzele olamz. 

Alimlerin dedikleri ilmi bir netice 
mahsulü olsa bile arz üzerinde biz bu. 
na dahil değiliz. 

Dün gece sabaha karşı bir zelzele 
daha hissettik. Fakat gayet tesirsiz • 
dir.ı. 

Son yer sarsmtıJan İstanbul iç.in 
tehlikeli görülmüyor 

Son günler içinde İstanbulda ve el· 
varında duyulan zelzelelerin tevali et. 
mesi ve her sefer şiddetini biraz da • 
ha artırması halk arasında endişeyi 
mucib olmaktadır. 

Dün kendisini gördümüz Üniversih! 
• loji <>'I"dinaryüs p?Uesörü Hamid 
Nafiz Pak bu zelzelenin İ!ltanbul için 
tahhik.ıi!i olmıy:acağinıı bildirmiş w 
şunlarr söylemiştir. 

•- Zelzelelerin sarsıntı merkezleri. 
Je sarsıntı sahaları ayrı ayrıdır. Umu -
miyetle as1J tahribat zelzelenin mer • 
kezinde olur. MHaddan sonra 358 s&. 

nesinden itibaren bugü~ kadar İs • 
tanbul ve civarında olmuş bitmiş olan 
büyük zelzelelerin bir haritasını gö.z .. 
den geçirecek olursak görürüz ki 16 
asırdanberi n1€rkezi İ9tanbtil ofmall 
üzere hiçbir zelzele olmamıştır. Mer • 
kez daima Marmara denizinde göıi.hı
m~kte ve en büyük tahribat orada ot. 
maktadır. 16 asır içinde büyük tahri
bat yapan zelzeleler şu senelere tesa. 
düf eder: 358, 543, 555, 55"8, 740, 106-4 
1100, 1125, 1350, 1509, 1719, 1766, 
1818, 1829, 1865, 1894, 1912, 1933 .• 

Bu maruf zeılzelelerin merkezleri 
daima ya Marmara içerisinde ve ya • 
hud İzmit körfezinden Boluya doğru 
uzanan çöküntü hattı üzerinde bulun 
muştur. 

Bizzat İstanbul 1600 Benedenberi 
hiçbir zaman episentr olmamış, yani 
zelzelenin mihrakını hiçbir zaman ü • 
zerinde taşımamıştır. 

Binaenaleyh son zelzelenin merke -
zi en kuvvetli ihtimalle Marınarada
dır ve İstanbul için yakın bir tehlikr 
mevzuuhahs değildir.• 
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SON POSTA 

Hikayesi ~ .. D111D1 .. m -• 

hikiYesi 1 av 
Çeviren • , Hatice Hatib ..... 

- Muhakkak ki o benim çok hoşumaı sonra doğru amcazadesi Dominique'in e- Bu hal şimdiye kadar hiç başıma gelme-
gidiyor. . . vi~e koştu. Bu.gün onun kabul. günü ol- ınişti. . . . . . . 

_ Pek basit bir şey, hemen kendısıle dugunu, ve Annette'in orada olacağını - Ümıdınızı kesmeymız. Muhakkak 
izdivaç et. biliyordu. Bugün budala olmadığını genç ki tali~ en iyi avı sizin karşınıza çıkara-

- ·Fakat ben onun hiç hoşuna gitmi- kadına isbat etmeğe karar vermiş bulu- caktır. 
yorum. nuyordu. Annatte'e, biskü'vi ikram et- Tam bu aralık bir yaban ördeği görün-

- Pek basit bir şoy, onunla evlene· ~ ve her zamanki gibi bu nezaketi müştü. Bernard nezaketle ateş etmek şe-
mezsin. reddedilmişti. Bir söz söylemek için: refini genç kadına bırakarak: 

- Madam, dedi, musikiyi sever misi- - Buyurunuz! 
niz? Dedi. Annette :ıteş etmiş, fakat isabet 

- Musiki can sıkıcı bir gürültüden ettirememişti. Son derececb büyük bir 
ibarettir mösyö. hiddetle Bernarda dönerek: 

Bernard genç kadını bir konsere davet - Artık kafi! diye haykırdı. Bütün 

Ağustos 5 

TABLETi 
Yemek salonlarına, yatak ve ban
yo odalarına, mutfaklara, apteaa
nelere, kahvelere. gazinolara, lo-

~.....,. kantalara, eşya depolanna a1makla 
11 ~ SiNEK, SiVRi SiNEK, GÜVELER 

ve OIGER HAŞERATI UZAKLAŞTIRMAK KABiL OLUR. 
Temas ıuretile mücadele ve imhası lazım ielen GÜVELERiN 
SORFELERI, KARINCALARI ve HAMAM BOCEKLERININ 
IMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamaıırlara, halılara, dolab 

ve çekmelerine sandıklara : 

KUTU i~~~::~e KRiSTALiZE ASEPTAYI 
kullanmalı 

- Fakat Andre düşün ki o bir dul ka
dındır. Ben de karımı kaybettim. Ser
vetçe ayni derecedeyiz. Benim evim faz
la büyük. Benim bulunduğum işde biraz 
sosyete ile temasta olmak lazımdır. Ben 
:beceriksiz ve vahşi bir adamım, halbuki 
o tam manasile bir sosyete kadınıdır. 

Ben ava ve bütün sporlara düşkün bir 
insanım. O da sporu çok sever. 

edemiyeceğini anlamıştı. Fakat ümidini uğursuzluğu getire:ı. sizsiniz! Bır lahza 

1 
İ 1 . 

kesmedı. Hücuma bir başka cepheden beni yalnız bırakabilseniz! stanbul Komutanlığı ilanları 
g~ti: Bernard keder ve şaşkınlıkla blı söz L-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 

- O halde onun hoşuna gitmekliğin 
icab eder. Zaten onun hoşuna gitmediği
ni nasıl biliyorsun? Galiba bu senin icad 
ettiğin bir şey ... Bu küçük kadın belki de 
Çok mahcub olduğu için kendisini anlı
yamıyorsun! 

- Yok canım. ben bir polis hafiyeliği 
yapmak istedim. Dominique benim am
camın kızıdır. Halbuki Annette !mnu 
bilmez. Dominique benim hesabıma An
nette'in ağzını aradı. Azizim bu cihetten 
hiç ümid yok. 

- Canım belki Dominique hissinde 
yanılmıştır. 

- Ben de böyle olmasını isterdim am
ma, mesele ortada. Annctte amcazade
me: cSize şu yuvarlak gözlerle bakan 
Bernard Bourdon mu? demiş. O budala 
ve kendini beğenmiş şişkonun biridir.> 

- Hakkın var. Bu cevab pek kat'i. 
Tarifte pek benziyor. Senin şöyle badem 
gözlü ve ince bir adam olmadığın muhak
kak. kendini !beğenm4 sözüne gelince: 
Bütün erkekler az çok kendilerini beğen
mişlerdir. Budala demesine gelince: Bun
da biraz mübalağa buluyorum. Ne de ol
sa hukuk fakültesini bitirmiş bir adam
sın! 

- Ah azizim, bu zaiim kadının yanın
aa bütün bu şeylerin hiç ehemmiyeti 
yok. Bugünkü günde en büyük adarnla
ırın dava vekili de olsam nafile. Annette 
ıbeni daima bir budala olarak görecektir. 
Kadınlar mantıksız mahluklardır! Onun 
hoşuna gitmiyorum, mesele budur! 

- Canım beyhude yere kendini üzü
yorsun! Ümid ederim ki bu kadına sahi
den aşık değilsin. 

- Sus, sen de derdime derd katma. 
Bu bahsi kapayalım. Azizim güzel nasi
hatlerine teşekkür ederim. 

* Bernard ayrıldıktan 

Bunu söyleyen ihtiyar adam nihayet 
gazetesini elinden bırakmıya karar ver 
mişti. Onu elinden bıraktıktan sonra 
ilerledi, otel müşterilerınin toplu bir 
halde oturdUlcl.an köşedıe boş kalmış 
duran bir koltuğa ilişti. Ve gülerek: 

- Yanınıza gelince bu seyahatleri 
bize anlatacak diye sakın telaşlanma· 
yınız.. sükılnetinizi muhafaza ediniz .. 
anlatmıyacağım. 

Küçük Samih: 
- Oh, bilakis, dedi. Biz şimdi an

la tmıyacaksınız diye telaşlanıyoruz. 
Bütün otel kalkı milyarder Hadi A. 

ziz olduğunu öğrendikleri dakikadan
beri ihtiyar adama amma da iltifat edi
yorlardı. Ondan bir şey bekliyemiye
cekleri muhakkaktı. 

- Hayatınızın başlangıcını dinlemek 
isterdik, dedi. Kim bilir başınızdan ne 
şayanı alaka şleyler geçmiştir... değil 
m i? Biraz anlatsanız. 

İhtiyar adam gülümsüyordu: 
- Hayatımın başlangıcı mı dedi. O

nu kısaca şöyle anlatabilirim. Çok müş 
küldü .. . İşte hepsi bu ... Fakat madem 
ki benim hakkımda bir şey işitmek is
tiyorsunuz o halde ben size hayatımın 
sonunu anlatayım. Hayatımın en me
raklı tarafı da işte bu taraftır. En şaya. 

nı alaka tarafı .. 
- Ah, ne iyi... 
- Size çok teşekkür ederiz .. 
- Kim bilir ne enteresandır. 
Gibi fısıltılar orada hazır bulunan

lar arasında yükseliyordu. 
İhtiyar Hadi bey: 
- Bu hikayeyi anlatacağım. Çünkü 

bu h ikaye ben im kadar bu işle yakın
(!an alakadar olan insanları enterese 

- Tiyatroyu sever misiniz? söylemeğe muktedir değildi. Oradan 
- Yaz mevsiminde hiç sevmem, gö- biran evvel uzaklaşmak emelile il~rle-

rülecek piyeslerin hepsini tiyatro mevsi- meğe ibaşladı. 

minde gördüm. Şimdi yeni mevsimi bek
lemekteyim. 

- Madam hangi san'atın sizi al~kadar 
ettiğini bilmek isterdim. 

- Mimari beni çok alakadar eder. 
Bernard bugün her zamandan daha 

fazla güzel Annette'in zıddına gittiğini 
hissediyordu. Genç kadın şimdi onıı ar
kasını çevirmiş, başkalarile konuşmağa 
başlamıştı. 

* Bernard bütün gayretini sarfetmiş 

Annette'in hoşuna gitmek için seksen ki
losundan altısını kaybetmişti. Fakat na
file. Dominique'in rivayetine göre An
nette'in kendi hakkındaki fikr .. değişmiş 
değildi. Ona ccan sıkıcı şişkonun biri!> 
demekte devam ediyordu. 

Tatil mevsimi gelmişti . Bernard d~r
dini unutmak için deniz kenarına sayfi
yeye gitti. Kotra ile gezerek kederlerini 
dağıtmak istiyordu. İşte bu sayfiyede ta
nıdığı insanlar tarafından bir gün bir av 
partisine davet edildi ve davetliler ara
sında ilk gördüğii çehre Annette oldu. 
Bernard mahvolmuştu. Unutmağa başla

dığını zannettiği bu kadını delicesine 
sevmekte olduğunu anlıyordu ve bu hal 
onu müthiş bir kedere ve şaşkınlığa dü
şürüyordu. 

* Gene ıbir çahlık arasında karşılaştılar. 
Tam bu ara önle:ine bir tavşan çıkmıştı. 

Bernard hiçbir hareket yapmamış, ateşi 

Annette'in etmesi için bir tarafa çekil
mişti. Halbuki Annette'in tüfeğinden çı
kan kurşun tavşana değil, Bernarda tesa
düf etti ve genç adam birden yere düştü. 
Fakat hemen yerinden doğruldu. Baca
ğından yaralanmıştı. Zahmetle yürüyor
du. Annette heyecanla ona yaklaşmıştı: 

- Yaralanmadınız ya! 
- Gayet ehemmiyetsiz bir yara. Yo-

lun üstüne kadar çıkacağım. Orada bir 
evde telefon var. Telefon edıp otomobili
mi getirtirim. Esasen Parise kadar git
meğe hacet yok. OrlPanda yaramı sardı

rabilirim. Siz ötekilere bir hendekte a
yağımı zedelediğimi söylersiniz! 

- Fakat siz topallıyorsunuz. Böyle 
yola kadar çıkamazsınız. Koluma giriniz. 
Daha rahat yürürsünüz. 

Yolun üzerine geldikler! zaman baca
ğından akan kanlar ayakkablarını bile ıs· 
latmıştı. Annette' in, bu halı görerek göz
leri yaşarmıştı . Bcrnard otomobilini faz
la beklemedi. 

* 
Saçmaları Bernardın bacağından çı-

ıkarmışlardı. Fakat onun bir müddet daha 

İstanbul Komutanlığına bağlı birlikler İstanbul Komutanlığına ibağlı birlikl'er 
için 400000 kilo tutuşturma odunu satın için 82400 kilo kuru soğan satın alma· 
alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17/ caktır. Açık eksiltme ile ihalesi 17/Ağu!· 
Ağustos/939 Perşembe günü saat 14 de tos/939 Perşembe günü saat 15 de yapı· 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 4400 ll- lacaktır. Muhammer. tutan 4944 liradır. 

radır. İlk teminatı 330 liradır. Şartname- İlk :teminatı 371 liradır. Şartnamesi her· 
si tıergün komisyonda görülebilir. İstek~ güın komisyonda görülebilir. İsteklileri· 
lilerinin . ilk teminat makbuz veya mek- nin ilk teminat makbuz veya mektubla
tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad- rHe 2490 sayılı kanunun 2-3 maddelerin .. 
delerinde yazılı vesikalarile beraber Fm- de yazılı. vesikıılar1le beraber ihale günü 
dıklıda Komutanıık Satınalma Komlsyo- belli saatte Fındıklıda Komtanlık Satın
nuna gelmeleri. c577~b alma Komisyonun:ı gelmeleri. c5779> 

SıNIR AGRILARI - BAYGINLIK 
ÇARPINTI - BAŞ DÖNMESİ 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER - UYKUSUZLUK 
VE SİNİRDEN İLERİ GELEN 

Bütün rahatsızı ıkları 

Dindirir 
Sıhhat Vek!latinin 3·6·935 tarihli ve 5-13 numaralı ruhsatını haizdir. * hastanede yatm:ısı lazım geliyordu. Er-

A~ BMnu~n W~k t~ihi clmu~.~iubah~~~ooug&m~ep.diji '~~---••••••••••••••••••••••••~ 
Fakat Annette'in av torbası boştu. Bu zaman: 
hal genç kadını sinirlendirmekte idi. O - Bir şey değil! dedi. Bir haftaya ita
ıkadar ki Bernardı civarında hissettiği dar ayağa kalkabileceğim. Ey anlatınız 
için bir türlü nişan alamıyor ve dehşetli bakalım, avın sonu nasıl oldu? 
surette genç adama hiddetleniyordu. Annette'in rengi ne kadar tatlı bir kır
Bernard bu hali hissettiği için çok bed- mızılık almıştı. Gözlerınde pırıldayan 
bahttı. Gene bir aralık karş: karşıya gel- yaşlar ona ne kadar çok yaraşıyordu! 
diler ve Annette asabi bir sesle: Annette hıçkırıklarını zorla tutarak: 

- Hala •bir hayvan vuramadım, dedi. - Hiç farkında değilim! dedi. O ka-

dar müteheyyLçtim ki . .. 

- Bütün lbu şeyiere sebeb benim. An· 
nette beni affediniz. Sizin çok canınızı 

sıktım. Artık her şeyin bittiğini anla:iık

tan sonra size ... 
LFakat Annette derin bir hıçkırıkla o-

nun sözünü keserek: 

EDJinenin Sevgilisi 
} ,,. ~ ' ~ .. ".""" ~ :·~ t ,. :1 • • •• ' ... .. •• • .., ••• ~ ,,.; .... • 1,.!' • • - • : 

edeoektir. ÇocuMuğumda ve gençli • 
ğimde daima macera kitabları okur
dum. Bundan tam elli sene evvel gü
nün birinde bir gemiye binip Ameri· 
kaya gittim. Amerikaya tek başıma ve 
on parasız olarak çıktım. Mülkiye mek 
tebi mezunu ve bir memur evladı idim. 
Babam gibi. .. Bilmem n e kalemi kete
besinden Hadi efendi olmayı varlığım 
kabul etmemişti. Amerikaya geldiğim 
zaman İstanbulda ne ana, ne baba, ne 
hısım akraba, ne de bir sıevgili bir ni. 
.şanlı bırakm ~ştım. Hepsini gömmüş, 
hepsini kaybetmiş ve bir kısmını da 
hiç tanımamış olarak Amerikaya git
miştim. İlk senelerin mücadelesi çok 
çetin oldu. Birçok iş yaptım. Bir hide
matı şakka mahkumu gibi çalıştım. 
Başlangıçta hiç bir meslekte rnuvaffa· 
'<iyet gösteremedim ... Fakat açlık ze-
kayı ve fikri icadı bileyor. Bu aç 
lıkla gi.inün birinde başımda iyi bir fi
kir doğdu ... Amerikada şöhret salan 
ayranhanelerimi para sahibi bir ada
mın fikrime inanmasile yaptım. Bura
larda hem ayran yapıyor, şişelerle ev
lere kadar satıyor, hem de şık kahve. 
hane gibi masalarla, koltuklarla süslü 
yer lerde halka az bir para ile ayran 
içiriyordum... Buraları bilhassa spor 

Nakleden: Haticf> Hatib 
sevenler için pek kısa bir zamanda en 
zenginlerin devam ettiği bir yer oldu. 

Hikayesinin burasına geldiği zaman, 
bu muvaffakiyetini duyanlar takdir 
sesleri çıkardıkları için hep gülerek: 

- Hikayeme şimdiden alaka duy -
mak nezaketini göstermeyiniz; dedi. 
Buraya kadar Jıikayenin şayanı alaka 
hiç bir tarafı yok .. asıl enteresan tara· 
fı varsa o da bundan sonrasıdır. 

Bir an sustu. Sonra gülmeden mah
zun bir sesle sözüne devam etti: 

- Zengin q luncaya kadar iğrenç 
dererede zengin olduğum zaman bir
den bire başımda bir fikir ve gönlüm
de bir istek doğdu. Memleketime dön
mek, Amerikada kazandığım paraları 
memleketime getirmek ve onları Tür
kiyede işletmek .. asırlardır .. bin bir ti· 
caret vasıtasile memleket haricine çı

kan Türk paralarının hiç olmazsa ufak 
bir kısmını olsun oralardan toplay1p 
içeri getirmek gibi bana tatlı geliyor
du. Mah1mya... Amerikada artık son 
zamanlar sade ayrancılık etmiyordum. 
Bin çeşid işe sermaye koymuştum ... 
Ayran i'lk basamak oldu. O kadar. E
vet ne diyordum. Bu fikir bana gelince 
oradaki işlerimin hepsini tasfiye et
tim, yalnız üç büyük müessese bırak-

tım ve bunların başına da başlangıçta 
bana ayran işinde sermaye vermiş o
lan İrlandalının torunlarını geçirdim ... 
Buraya geldikten sonra bir şey düşün
düm. Servetimin iradının büyilk bir 
kısmile hayır müesseselerine yardım 
etmek, fakat büyük bir servete en çok 
layık olan bir insana terketmek .. 

Emine kendini tutamadı. Gene kötü 
itiyadla külhanbey lisanı kullandı: 

- Vay canına be! .. 
Diye babasının kulağına fısıldadı. Bu 

söze Sami bey, Fikri bey kızacağına, 
güldü. Emine yanağını onun yanağına 
sürerek: 

- Canımın içi güldü. Keyfi yerine 
geliyor. Diye sevindi. Yoksa dünden
bcri seni öyle asık çehreli gördilkçe fe
na oluyordum. Sonra. 

Sami bey, bu defa ciddi bir çehre 
ile: 

- Emine dedi. Beyefendinin sözünü 
kestik. 

Emine birdenbire sustu: 
- Affedersin baba, dedi. Hakkın 

var... Terbiyesizlik ettim. 
Eminenin sevgilisi ona tatlı bir gü-

1ümseme ile bakarak Sami beye: 
- Kızın ızı azarlamayınız dedi. Yo

rulmıyayım, birnefes alayım, diye sö· 

- Canım niçin her şey-in sonu! diye 
kekeledi. 

Bernard bu defa kazandığını hissedi· 
yordu. Hiçbir söz söylemeden yatağında 
doğruldu, ve gözlerinden bir sel gibi a· 
kan göz yaşlarını kurutmak için çanta
sında mendil bulamıyat1 Annette'in göz 
yaşlannı tkendi mendili ile sildi. 

zümü kesti. Çünkü söz söylerken yorul 
duğumu, nefes nefese kaldığımı gör. 
müştü. Ben her zaman yalnız yaşanın. 
Hemen, hemen hiç konuşmam. İhtiyar 
lık da var serde .. fakat işte sözüme de
vam ediyorum. 

O sözüne devam etmese heyecandan 
bütün salonun nefesi kesilecekti. Her 
kes bu miras meselesine inanılmaz bir 
aJaka duymuştu. Sa.1ih; Fazlı Şakir, 
Prens Abdürrahim, Doktor Oğuz ve Şa 
ziye hanım bayılacak kadar heyecan 
duymakta idiler. Fikri beyin kızları da 
ihtiyarın hikayesine müthiş alakadar 
dılar. İhtiyar milyarder söylediği gibi 
sözüne devam ediyordu. 

- Evet Türkiyeye avdet ettiğim za. 
man bütün servetimi bir tek insana mi 
ras olrak terketmek kararile geld im· 
lıfısım, akrabam, dostum ve mirasçım 
olmadığına göre .. mirasımdan istifade 
edecek insanın bana en sevimli gelen 
biri olması lazımdı . 

-Ya! ... 

Solonda adeta umumi bir iç çekme 
oldu.Çünkü buradaki insanların hepsi 
ihtiyar ~ama hafüılardanberi yaptık· 
ları kötü muamelelerin gösterdikleri is 
tiskalin bir sempati yaratacak gibi ol· 
madığırn1 bilivorlardı. 

- Ve Türkiyeye döndükten sonra, 
diye Hadi bey konuşmakta devam edi 
yordu. Bu insanı aramıya başladırtl· 
aradığım insanla, parasından istedi .• 
ği gibi istifade edebilmesi için on sekıt 
yaşından yukarı olması ve servctindcJl 
gençliğinde uzun müddet istifade ede· 
bilm esi için de otuzdan genç bulunma· 
sını istiyordum. 

• 
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Müneccimbaşının sözleri 
l.. ' 17 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 
~-- Baron Wralislaw'm hatlraları: 29 

Türkçeyo fev.iren: Süreyya D.Hmen 

-
Bu hadise, Şehzade Selim'e taliininlhoşca idare etmek) tavsiyesine tabi o- 3 üncü Selim, (Ata Molla) yı şey -

ilk fena darbesi idi. luvercli. hislfunlık mevkiine getirdi. Böylece, * Saray erkanından Halil Paşa zade aleyhindeki fitne ve fesad menbaları-
Evlenme usulleri 

Maamafih; tali bu fena cilveyi yap- Ahmed Muhtar bey, Padişahın göster- nı derhal kurutacağını zannetti. La - Evlenme müsaadesi istihsali için de avdetinı yalnız herkes tarafından de
~akıa beraber onu ~ne terketmemi~- diği bu zafa itiraz edenlerdendi. Buna kin, coşkun ihtirası hiç durmadan kay- şu formaliteye riayet etmek gerektir: ğil, o aralık pencerede oturmakta olan 
ti. Veliahdların hemen hepsi sarayda binaen, her tarafta alıp yürüyen dedi- nayan Ata Molla ke d' ·n· 0 yüksek İzdivaç arzusunda bulunan bir kim- sefir tarafından da görulmüştü. (k f · l h d k d b 1 ~- k · · h.. ' n ısı 1 ;s·1~1.. w .. a es) e kapanarak sa tanatı veya u o u men a arını .Kurutma ıçm un- mcvkie çıkaran p d" ah hakkındaki se, kendisine hayat arkadaşı edinmek ı aııare işittigime göre benim bu ya 01ünıü orada bekledikleri halde, Birin. karı 'Şiddet göstermeğc davet etti. Fa- d"" .. 1 . d a k1~. •• b" b"J istedigwi kadın veya ktzla (Kadı) nın kışıksız halimi gören elçi, derhal ıa. 
Ci Abd d · b·ı k u·· .• .. S 1. . Af WIAb uşunce enn en en uçuk ır şey ı e k ld w ha ülhamid, Veliah mı bir giın ı e at çuncu e ım, yme za ına rnag u feda etmedi. huzuruna çıkar, kendisinin ve yavuk- y_ı o ugum ce~ayı vermek üzere ye-

Psetmedi. Ona, cebir ve tazyik gös- olarak: 1 d .. ler ve kıza (Muac- rınden kalkmış ıse de kendimde olma-
ternıeaı·. Hayır Bunu '"'apmayalım Düc:- Ulema ziimresi arasında mühim bir usunun a mı soy dıgwımı görünce ceza tatbı·kı"nı· ertesı· sa-

- • • J w. A ··: " · M · . cel) ve (Müeccel mihir) olarak ne ve-
Selim, ayni zamanda tabiatin bir manlarımızı kahrıle degıl, lutuf ıle ken yer tutan Ata ollava, parlak hır şey- bo w baha talik eylemişti. Fakat beraberle-

Sok lutuf ve saadetlerine de malikti. dimize bendetmcğe çalışalım. hislamlık alayı yapıİmıştı. Hatta Pa - rcceğini, ~e hgibid ahvKalde d şaya~a~~~ ıinde gezmiye gittiğim efendileri, ba. 
Os- w • b k n· b d" . h . . . . k beyan ve ıza e er. ızın a, mus •. "b" b km d kl ••ıan ogullarının çogu kan ur, sıs a ıye, ceva ver ı. dışa , bu merasımde bmmek ıçın, en- . t' gıw. ı:eylerin na, geregı gı ı a a ı arından do • 
seı· . h . ı· bel kocasının evıne ge ırece .. l "dd tl hkd 
ha ınısız, çirkin ve bil assa sinır ı ve di binek atlarından birini Ata Mollaya , . (c·haz.) ın nelerden ibaret olabi- ayı, şı e e = ir ve tevbih etmişti. 

tta deli oldukları halde, 3 üncü Mus PUSUYA GİREN BİR ŞEYHİSLAM 11 t B .. 1 b b .. ··k d- )anı 1 Onlar da makamı itizarda valnız bir ta yo amış ı. oy ece, u uyu uşma- Ieceğini bildirmesi şarttır. J ı.. fanın bu nadide şehzadesi güzel, ya- Fakat.. düşmanlar, artık hiç bir hl- n nı memnun ederek k d"sine celbe bardak şarab içmiş bulunduğumu be -
ıı;ışıkiı, güzel sedaya ve çok yüksek bir dı w. . t en ı • Kadı; müstakbel karı ve kocanın, hu yan etmişler<li. 
ltı tuf ile bendedilemiyecek hale gelmiş- ecegını sanmış ı. t d ft -

Usiki istidadına malikti. }erdi. (Arkası var) zurunda yaptıkları bu beyana ı e e Ertesi günü, daha ortalık ışımadan, 
. Saray kadınlarının büyük bir ekse- re geçirtir. İzdivaçtan bir müddet son- uyandım. Oda arkadaşlarım bir gün 

~1Y_et~, şehzadelere, padişahlara nefis- Den.izyo11an Umum IMüdJijıftüğıünde j 10 yasında bir çocuk araba ra geçinmek imkanı münselib olur da evvelki (güzel hareket) imi ve binaen· 
erını teslim ederken daima bir ikrah bir toplantı yapıldı altında kaldı erkek kadını boşarsa o vakit kadı hu- aleyh elçi efendimizin hiddetinin de-

l~e l'llhi ıstırab duydukları hald<', Se- w d zurunda dermeyan edilen (Müeccel recesini beyan ve dzah ettiler. Bunu 
1
·• ını· Dün Denizyollan urr.um müdürlügün- Eyübde Hamza sokak 4 numara a 

ın mahremiyetine giren kadmlar, de umum müdür İbrahim Kemalin baş- oturan Fazlı kızı 1 O yaşında Nebile, mihr) i tediye etmesi ve kadın tara - şitince korku ile yataktan hriadını, 
Olıa karşı en küçük bir istikrah göster. kanlığında bütün müdür ve şeflerin iş - Şehzadebaş1ına giderken bir yiik ara - f:ndnn getirilen ~şyayı geri ve:me~i efendimin dairesindeki eşyayı intizamı 
?tıernişlerdi. Hatta onunla, ciddi ve sa- tirakile bir toplantı yapılmıştır. basının altında kalmış ve muhtelif yer lazımdır. Bu .takd~:de. ~adın başka hır na koyarak vazifemi daha büyük bir 
~~mi aşk maceraları geçirmişlerdi... Bu toplantıda idarenin muhtelif me - !erinden yaralanmıştır. Nebile Cerrah kocaya varabılecegı gıbı erkek de baş- itina ve ihtimamla ifaya başlad·m. Bu ~:hesiz ki bunlar, birer talih eseri seleleri görüşülmüş, bazı vapurların ta- paşa hastanesine kaldırılmıştır. ka bir kadınla evlenmekte muhtardır. suretle efendimin (Hüsnü nazar) ını 

mire alınması ve Karadeniz hattının tak- Egw er boşanan bu zevç ve zevce arasın- kazanabileceğimi umuyordum!. Avni ta ~elim (Padişah) olduktan sonra da, 
lı Yüzüne gülmekte devam etti... U
~ süren ve iyi netice vermiyen harb
te e rağmen, memlekette bir hayli e -
~ler vücude getirdi. Babasının tasav
b· r ettiği yenilik ve inkılfıbları birer 
\>iter tatbika girişerek, her şeyden ev
k eı (Nizamı Cedid) i teşkil etti. (Akka) 
'1-i <ılesinde, şerefli bir zakr kazanıld1. 
b·a?<>lYon Bonapart gibi bir harb dl1 -
~Si, nıağlub edilerek nihayet, (Mısır) 
~ 11 kaçırıldı. Osmanlı İmparatorluğu, 
d ~l.lpanın yeni siyaset fılerninde, ol
a~ Ça mühim ve siyasi bir mevki 

dı. 

* ttı I<"akat, hiç bir zaman bir tevi parla-
t~'Yan baht ve tali yıldızı, seneler geç
lrıt Çe kararmıya .başlamıştı... Onun 
~~ ve ihsanile. Ik.bal mevkiinin en 
~ ek şahikalarına çıkanlar, şimdi 
la karşı muhalif bir vaziyet almış • 

l'<h. 

~~ı:tık, yavaş yavaş her şey onun a -
~cır 1ne dönüyordu. Ve o da hissedi -
la~ <ht ki, se.nelerdenberi bes1ediği par 
~ b?ayaUer, cihangirlik emelleri, tıp. 
~ ır serab gıöi, uzaklaşıp gidiyordu. 

Gı.Yi abası gibi, kendisi de yıldızlara ve 
~~Ye mutekiddi. Bir gün, Münec-

aşıyı huzuruna celbederek: 

tı}~ Ahval, günden güne diğer guna 
)iç 'Yor. İya, sebeb nedir? Hele, şu za
~ (!lll~ bir dikkatlice bakın. Bu nühu-
b daha nice devam edecek. 

edi. 

~~Uneccimbaşı, o günlerin meş'um 
~Yanıanna vakıf olan ve suya sa -
~i a. dokunmaktan korkan bir kimse 
~tıiğftiçüncü Selimin, kendisine tevdi 
ifa Vazifeyi (üslfıbu hakimane) ile 
~\Q~trnek istedi. Ertesi gün, Padişahın 

tuna çıkarak· ....... ş . 
<lı~'vketıu efendim! .. Filhakika, yıl 
~l \1 ahkfunında cüzice bir tahav
~, be tagayyur vardır ... Amma ve l~ 
hl' ltı~ hal uzun sürmiyecektir. Ancak 
~te llddet, ahval ve vaziyeti hoşca i-
lı~tetnıek gerektir. Ondan sonra, nü
d~es?YYamt geçecek .. ferah ve saadet 
tıiy 1• Yine hulfıl edecektir. 
ıt·· e, cevab verdi. ~ _. -

~ıı~ll~ccimbaşının bu sözleri kat'i bir 
qlli ~ ıf~de etmediği halde, zayıf tabi
~ lta <ldişa.h, derhal bu cevabın tesiri-
1\ı l>ılıverdi. 

Üç eroin kaçakçısı yakalandı da di w 

viyesi için alınacak tedLırler etrafında . da çocuklar kalmış olursa bunlara er- ı.aman ·ger zevata, elçi efendimiz 
espektörlerin mütaleaları sorulmuştur. Sabıkalılardan Kemal tarassud ~~ıl - keğin bakması yani onların nafakasını nezdinde, lehime şefaatte bulunmala • 
Araba vapunmun projesi tamamlandı 

Şirketihayriyenin 50 kadar otomobili 
tll§ıyabilece.k olan arab<ı vapurunun in
şaat projesi t<ımamlanmıştır. 

mekte olduğundan şüphelenmıs ve uze - temin etmesi kanun iktizasıdır. rmı rica ettim. 
rinde bulundurduğu bir paket eroini ye- Elçinin kalkması ve zili çalmac;ı aka.-
re atarak kaçmak isterken yakalanmış - * binde odasına şitab ettim ve her şey· 
tır. Misafir olduğumuz ev sahibi, mutad den evvel ayaklarına kapanarak :rti-

Vapurun inşaatı içın huslısi surette ha
zırlanan kızak ikmal edilmiş olduğun -
dan, gemi yakında tezgaha konulacaktır. 

Tahkikat netiresınde eroini Sr>lim a - hoş beşten sonra, ikinci iş olarak der- kah eylediğim kabahatten doıayı af 
dında birinden aldığı anlaşıldığından, bu hal çarşıya en iyi nevilerinden balık buyurulmaklığım için yalvardım. 
adam derhal yakalanmış, üzerinde ve :- ısmarladı ve güzel aşçısına da başka (Arkası var) 
vinde yapılan dr;ımada kırk paket eroın yemekler hazırlam~sı emrini verdi. • ........................................................... . 

Ertuğrul Muhsin Şehir Tiyatrosundan ve eroin karıştırmağa mahsus toz eroin Alman kuyumcunun evinde bir ka. 
ayrılmadı bulunmuştur. dm daha vardı ki bu da öteki gibi mut-

Dünkü sabah gazetelerinden biri Er Selim istic\1abında bu eroinleri şe - fak işlerini görüyordu. Bu iki kadın 
tuğrul Muhsinin Şehir Tiyatrosundan kerci Osman isminde bir sabıkalıdan al- bize, kısa bir zaman zarfında, istirid
ayrıldığını yazmaktadır. Belediye Re- dığını söylemiş ve Osman da yakalan - yelerden, uzun ve yuvarlak başlı ba
isliği bu haberi yalanlamaktadır. m~tır. Tahkikata devam olunmaktadır. lıklardan çok mükemmel ve çok leziz 
=============================== yemekler ve mezeler hazırlamışlardı. 

P. T. T. Umumi Müdürlflğllnden: 
1 - İdare ihtiyacı için 250 aded masa, 100 aded seyyar ve 50 aded duvar ki 

cem'an 400 aded telefon. kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel cl2,000,, muvakkat teminat c.900 .. lira olup eksiltmesi, 

4/EylCıl/1939 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada P. T. 'r. Umum Müdürlük bi. 
nasındaki Satınalmn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile kanuni 
vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkur komisyona ve • 
receklerdir. 

4 - Şartııameler, Ankarada P. T. T. Levazım, fstanbulda Kınacıyan Hanın. 
da P. T. T. Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

c2939t c5096t 

Nafıa Vekaletinden: 
9/8/939 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde 

Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda cem'an • 6370 lira mu!hammen bedelli Ankarada Vekalet ba!hçesinde'kı depoya teslim 
şartile 260 ton yerli kok kömürünün kapalı 2arf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı ibedelsiz olarak Malzeme Müdürhiğünden 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 477,75 liradır. 

İste-'klilerin teklif ınekttıblarını m·11vakat teminat ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarla birlikte ayni gün saat 14 de kadar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri lazımdır. c3210.:> c5469.ı> 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşeleri içı'l aşağıda cins ve 

miktarları yaz.ılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 21/8/939 tarihin~ müsadi! Pazartesi günü saat 11 de Rektörlük binasın

daki komisyon tarafından yapılacaktır. 
3 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiycnlerin Enstitü daire 

müdürlüğüne müraiaatları. c3537> c5885. 
Cins Miktar Fiat Tutarı T. L. Teminat 

Reçel 5000 40 2000 
Zeytin 2000 35 700 
Kaşar peyniri 1500 70 1050 350 T. L. 
Beyaz peynir 2000 45 900 

Soframızda bol bol limon, portakal, nar 
gibi meyvalar olduğu gibi safatalara 
da yer ayrılmıştı. Ev sahibinin bize 
candan ikram ettiği kırmızı (Rom şa
rabı) pek nefisti. O kadar ki Yeniçe -
riler de dahil olduğu halde, kıi.mse bu 
nefis içkiyi tatmaktan nefsini mene
demiyor ve böylece herkes kafaları 
tütsülemek yolunu tutmuş Oıluyor~u. 
Evvela ben, içkiye el sürmek niyetın
de olmamakla beraber, sonradan, h<>r-

kesin bu şarabı methetmekte olma~.1 ~e 
bilhassa bu kadar lezıiz şarabı butun 
ömürlerinde içmemiş bulunduklarmı 
söylemeleri, ötedenberi her şeye me. 
rak:h olan beni de onların tuttukları 
yola saptırdı: Ben de, büyücek bir par
ça meze ile saplı bardağa sarıldım :.e 
muhtevjyatını mid~ye boşahtırn. Bu-1 
tün içtiğim bu iki bardak dolusundan 
dbaret olduğu halde bir müddet sonra 
ortalığı pek başka türlü görmiye baş· 
ladım! .. 

!Bu misafi'rperver Almanın ev5~~e 
büyük bir neşe ve sürur iç~de yıyıp 
içtikten, gülüp eğlenerek cıdden. ~oş 
b. akit geçirdikten sonra kendisıne 
ır v .. d b. 

sağlıklar temenni ve bir gun e ıze 
gelmesini rica ederek ayrıldık: .... 

İskeleye gelip de sandala . b.ın~ıgım 
bac:ım öyle bir halde ıdi kı na-

zaman " • b·ım· 
sıl ve nereye oturdugumu . ı. _ıyor -
d Sert içki önce kafamın ıçını allak 

bulml ·k etmiş sonra deniz rüzgA.rı bunu 
u a i . d. k. 

büsbütün sarsmıştı! Bunu_:ı çın ır ı 
karşı sahilde karaya çıktıgımız zaman 

Y ·çeriler beni dar ve tenha sokak-
em · t' · h. t lardan geçirmek rnecburıye mı ısse -

Senenin ilk hayvan 
sergisi Şilede açıldı 

(Baştarafı 4 üncü sayfada) 
sine yaptığı fedakadıklar: canlı olarak 
gösteren ikinci hayvan sergisinde 22 bey
gir ve 141 sığır olmak üzere 163 hayvan 
teşhir edilmiştir. At kısmında birinci ge
len 3 hayvana 15 şer lira, ikinci gelen 4 
hayvana 10 ar lira, üçüncü gelen 5 hay -
vana da 5 şer lira mükafat verilmiştir. 

Sığır kısmında birinciliği kazanan 7 
hayvana 10 ar, ikinciliği kazanan 12 hay
vana 7 §er ve üçüncülüğü kazanan 25 
hayvana !beşer lira, dördüncü. besincı de-. ~ 

rccelerı kazanan 10 hayvana da birer saat 
mükafat verilıniştır. 

Sergi davetliler tarafından çok beğe
nilıniş ve k'öylülerin hayvancılığa ver • 
dikleri clıemmiyet takdir edilm;ştir. 
Köylüler sığır kısmında boz ırka, at kıs
mında da Arab kanına yakla~mağa ehem
miyet vermekted;rlcr. 

Sergiye giden vilayet erkanı ve diğer 
davetliler akşam üzeri fstanbula dön • 
müşlerdir. 

VflAyet mıntakasında diğer hayvan 
sergileri Beykoz kazasında Ömet'lide 10 
Ağustosta, Kartal, Üsküdar, Pendikte 18 
Ağustosta, Eyüb Kemcrburgazda 25 A· 
ğustosta merasimle açılacaktır. 
BAa~r~y, Yalova, Çatalca sergileri 

Eylul ıçınde, Silivri sergisi de Teşrjni -
evvel içinde açılacaktır. 

Nöbetçi eczaneler 
--. .... _ 

Bu ıece nöbetçi olan eczaneler fUJllar
dır: 

İstanbul clhetindeldler: 

Şehzadebaşında: Ci. Hakkı), Ernlnö • 
nünde: Cmtmet>, Akse.rayda: <Sarım), 
Alemdarda: (Sırn Asım), Beyaz.ıdda.: 
CBelkJe), FatJ!hte: <EmJlyadl), Bakırkö -
yünde: dst.a.nbul), Eyübde: CEyübsuI -
tan). 

Üniversite Rektörlüğünden 

mişlerdi. 
Fakat mesele böyle tenha sokaklar· &yotıa cihetindekiler: ~~ d:~?inde bunca bühtanlar, iftiralar 

~·il h..ıkodularda bulunanları ~oir anda 
·•ıah Üniversitenin bütün fakülteJerileı onlara bağlı m~kteblerde kayıd ve kabul i kı. Vediverecek derecede (şaha • 

~Y<lı,'(ciı:~t.~ e malikti. Eğer istemiş ol- muamelesine 15 EyHilde ikmal ve mazeret imtihanlarına da Eylfil sonunda baş-

dan get>Prek mümkün mertebe kimse- İsttklAI cadc!esinde: <Dellasuda), Bos-
r . k d l k tan'başmda: (Itlınad), (Tnksirntlc: (Li _ 

ye görünmeden konaga a ar geme monc4ya.n), Pangalt.tda: CN'nrgtlecitvan) 

~~~~~ d~~nlarmın ~llcl~._~_n_a_~_k_t_ır_._T_~_ili_l_e_ri_n_fu_k_ü_1t_e_1e_r_d_~_a_ı_tl_ık_ı_~_n_a_m_u_n_c_a_a_u_m_1_. __ <_w_ı_4_> __ _ 

ı) lıi ~akika içinde, (Siyaset çeşme- lstanbul Defterdarlıgw ından: 
~u.ı.ll önüne yuvarlanabilirdi. 

t- l'iat ÜçUnı ·• Ser b İstanbul Defterdat'lığma memur alınacaktır ilanının 4/8/939 neşrinde imtihan 
~l'leti gösı::Cmed~~· M~n:~~i~~av~ günü 14/8/939 olacak iken sehven 24/13/939 olarak yazıldığından tashihi ilan 

1 

(bir müddet ahval ve vaziyeti ~lunur. 

değildi .. asıl mühim olan cihet bu de. Karaköydc: <Hüseyin Hüsnü>, Beşiktaş~ 
fa hiç bir arkadaşa görünmeden ko- ta: (Süleyman Receb>. 
naktan içeri girmekte idi. Halbuki Bofaziçl, Kadıköy ve Adalardakiler: 

evin vaziyetine göre buna imkan yok- Kn.dııkô}'iin:de: (Kadıköy>, Üsküdaroaı 
tu.. (klunedlye), Sarıyerde: (Asaf), Adalar -

Binaenaleyh benim Yeniçeri neferle- \..da: <Hnlk). 

rlnin kollarında, aşırı derecede sarhoş, -------------" 
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~ ı oursavı lfti uun idare eden e aıva 
-:- POskOlaOz lsmailin maceralan ' 

lsonPostal S P O R 
lngiliz ·Türk denizcileri 
güzel bir maç yaptılar 

Püskülsüzün tehdidi Maçtan sonra Türk donanma muhteliti misafir takıma 
\ güzel bir bayrak ve kupa hediye etti 

Müsaade buyurursanız, biraz şe- ı 
did oavranacağım ... Biliyorum, hakkı
mızda şıkayetler vuku bulacak.. dedi
kodular olacak .. hatta, zevkleri ve men 
rnatlcri bozulanlar tarafından aleyhi
mizde bazı iftiralarda bulunulacak. 
Ben, bütün· mes'uliyeti şimdiden ka
bül ediyorum. 

Dedim. 

Gayet temiz. dürüst ve yüksek dü. , 
şüncelı bir zat olan kumandanım, der-
hal su kısa cevabı verdi: , 

- Size, emniyet ve itimadım var. 
Her iki vazifeyi de, ne şekilde isterse- ! 
niz öylece ifa ediniz. 

Dedi. 

* 
O ~ece verdiğimiz dehşet, yalnız bun 

c:ıan müteessir olanların muhitine mün
hasır knlmamıştı. Derhal, bütün şeh-

re yayılmıştı. ·· - V'B.kıa .. orası öyle, efendi ağabey .. den de m~terilerlnm dağ-imasında) 
E asen ağır baslı, ahUık ve iffet taraf- amma... idi. Fakat İsmail bu noktada kendine 

raf tarı olan Bursalılar. bu halden çok Diye, mırıldandr... Dikkat ettim, göre bir zarafet ve kibarlık göstermiş, 
memnun olmuşlardı: zihninde tasarladığı p!Anı müdafaa e - (şikayet) mahiyetinde bir şey söyle-

- Cihan, harb ateşleri içinde yanar decek söz bulamamıştı. memişti. 
ken .. dünva, baştan başa kan ağlarken Hiç bozmadım. Konuşmıya de\'am Asıl mühim mesele; Atpazanna git-
meyoonelerde, umumhanelerde zevki. ettim: tiğim zaman bir (kancıklık) ile karşı-
ne ba'k n vicdansızlara oh olsun. - Sen, şimdi bunu söylemek için mi laşrnam ihtimali idi. .. 

Diyorlardı. Ve bize de bol l:)ol dua buraya geldin?.. Halbuki, şu anda bana karşı böyle 
ediyorladr. - Evet, efendi ağabey. bir düşünce taşıyan tek bir ferdin ınev 

Fakat, P,österdiğimiz şiddetin dehşe- - Beni düşündüğüne memnun ol • cud olmadığına katiyen kanidim Buna 
tinden müteessir olan ve ürkenler de dum, İsmail... Fakat müsterih ol. binaen, İsmail bu sözleri söyler söyle
bizi (Kanunsuz hareket) ile itham e - Şimdilik böyle bir şeyden korkum mez, onun şu halisane ihbar) dan ne 
derek aleyhimizde kıyametler koparı- yok ... Kendime ve arkadaşlarıma o maksat taşıdığını derhal anlamış .. yani: 
yorlardı. kadar güveniyorum ki.. bize karşı .. se- - Aklını başına topla .. bizi. rahat-

Ben, ne o dualara ve nede bu itham- nin, kancıklık dediğin işi yapabilecek sız etme. Sonra, gürültüye gidersin. 
ları dinliyecek vaziyette değildim. Ar- ndamın, daha henilz anasından doğma- ha... l\façran ıki intıba: Türk takımı kaptanı mua.Jtr takım Mptanına ouıcr.ı 
tık; memleketin, milletin ve ahlakın dığını zannediyorum. Demek istediğini derhal istidrnl et. ederken, lngiliı Türk b.1hri!4elileri maçı heyecanla takib ediyo,.lar 
seliımeti için, başladığım işin son had- Diyip, sözü kestim. miştim. Birkaç gündür şehrimizde bulunan İn-ı mani)~ klübünde y'ıapıt1acak müsaba~ 
dine kadar gitmiye karar vermiştim. Tabfü:Ur ki, söylediklerim biraz (Bt\- Bu tehdid karşısında gösterdiğim so giliı filosuna mensub futbol takımı dün kalarla sona erecektir. 
Nitekim, ertesi akşam da ikinci dar- Iapervazane) idi. Ne çare ki, Püskül- ğukkanlı.lı'k, acaba İsmalilin üzerinde Fener stadında bızim donanma takımile Bugün yapılacak nihai müsabaka .. 
beyi (İrgandi köprüsü) üzerindeki mey süz İsmail ile, böyle konuşmak elzern- ne tesir yapmıştı?.. Bunu, bilmiyor- bir maç yaptı. Sahada ekserisi İngiliz ve larda kazanacaklar, İstanbul serbest 
hanelere indirdim. Ve o akşam da tam di. dum ... Ancak, o dakikadan ıttbaren İs- Türk bahriyellle'l'inden müteşekkil bir güreş birincisi olacaklardır. 
yetmiş beş şeririn kollarını bağlaya- Çünkü .. İsmaili görür görmez, onun maile karşı aldığım vaziyetin, onıt mü-

0

kalabalık mevcuddu. Maçta İngiliz filo- 1940 kış olı"mp"ıyadları 
rak karargahıma getirdim. husust bir maksatla geldiğini derhal kemmelen aldatmış olduğunu çok iyi su kumandanı haN> filosı.a kumanda~ı, 

PÜSKÜLSÜZ İSMAİJ.İN. anlamıştım. hatırlıyorum. Tümamiral Mchme<l Ah ve yüksek rüt- Al d ı C k 
l\IAHtRANE BİR MANEVRASI İsmail; köylere gidip geldiğinden, ti- * beli !birçok zabitan mevcuddu. Maçtan manya 8 yapı 8 8 

Ertesi gün, Büskülsüz İsmaill kar- caret ~leri takıi'b ettiğinden bahset - Arkadaşlarıma, Ç<>k büyük emniyet evvel şehir bandosu evvela İngiliz, ve 1940 senesi kış ollmpiyadı ikinci def• 
şımda görünce, hayret ettiın. Fakat bu mekle, acabn beni aldatmak mı iste - ve itimadım vardı. Çünkü, hepsi de Tikk milli marşiannı çaldı. Türk takımı Almanyada Garmiş Parten Kirşinde ya· 
hayretimi ona hissettirmiyerek, gayet mişti? ... Ha ·ır ... Çünkü, bu zeki adam hiç bir menfaat karşısında vicdanlarını kaptanı İngilizlere güzel bir buket verdi. pılacaktır. 
tabii ... :r tavırla: çok iyi biliyordu ki, ben bunlara ina- sarsmıyacak kadar tertemiz ve vazife. İngilizler beyaz, Türk takımı laciverd be ~ olimpiyadı 1940 senesi Şubatının 

-. N)'\relerdesin, İsmaıil?.. Ortada nacak zihniyette değildim. O, bu söz- perver adamlardı. .yaz forma giymişlerdi. ikinci Cuma günü ba~lıyacaktır ve on gür> 
görünmüyorsun. Söyle bakalım, ne leri söylemekle, (usulen bir yalan) İsmail, gider gitmez derhal kendile- iMaça bir İngiliz hakemin idaresinde devam edecektir. 
haber?.. söylemişti. rini odamda topladım. İsmail ile ko - başlandı. ~ki tarafın karşılıklı hücum - On gün zarfında yapılacak müsaba • 

Dedim. Ve, kendisine bir sigara ver Onun hakild maksadbr, (kahvesinin nuştuklarımızı anlattım. larile ink~af eden oyunda muhtelitimiz. kalar buz üzerinde Hokey, patinaj sürat 
dim. bir kaç defa basılmasında .. ve bu yü1.... ( Ar1:ası var) daha ağır basmağa başladı. 1ll inci da - yarışı, patinaj gösterişleri, Shie, bilyil~ 

İsmnil. terbiyeli bir tavırla sigarayı kikada Hakkı İngiliz müdafaasını kıvrak tramplenden atlayıştaıı \barettır. MUsa· 

aldı. Fakat yakmadı. Gene avucunda [ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~] çalımlarla geçtiği halde topu yava~ bir bakalar erkekler ve kadınlar arasınd• sakladı. Mutndı veçhile: ~ ~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ vuruşla kaleciye verdi. Bu kaçan muhak- devamlı olarak on gün sürecektir. 
- Efendi ağabey!. unun u macası Bir doktorun gUnlUk kak bir gol f~~tı idi. Devren~n. sonları- Kl§ olimpiyad oyunlan bır meras\1111• 
· Diye söze başledı ... Köylere gidip na doğru İn.gilızler açılarak bızım muh- 11 Şubat günü saat 17 de kapanacaktır• 

geJı:Iiil·-cten. ufak tefek ttcaret işleri ı ı a ' 6 e ., s o ıo notlarından te!itın kalesini sıkıştırmağa başladılar. G 'f d klUbl . tesc'lint 
v b h Bı"r defasında İn'"'ir. merkez muhacimi- IJrl 8 ere erm 1 takib ettiginden a setti. '>'-' b 1 d 

- Benim düşmanım çoktur. Gali- 1 Varis meselesi: 1 nin fevkalade bir §Ütilnü direk çevirdi. . aş an 1 • - - - ı- - -• • - - - - - -ba, bir kaç defa beni ihbar etmişler.. 2 Ayni oyuncu gelen tcpu sıkı bir kafa vu- Beden terbiyesi umum~ müdürlilğil 
kahvemi basmışsınız. Bu yüzden, milş- 8 Varis db'e bq.caklardakt 81ynh kan da- ruşile kaleye attıysa da kaleci bu sefer teşkilat harici olan gayri federe klübJeri~ - • - - • • • terilerim dngv ıldı. Fakat zarar yok. Ta- marlarının clfl.stlldyetini ikaybederek ge- kurtardı. Bundan sonra iki tarafın gay - derhal sicil talimatnamesı kanalile te5 • 

4 nişlemeslne ve deveranı demin layıklle t' d ı· d' 7.' d bi ı · d ı~CI - - - - - - - - - -bii, siz vazifenizi ifa ediyorsunuz. 
6 

vukua gelmiycrek Jdrarlarda kanın te _ re ı e ne ıce verme ısın en ı: ncı ev- cil edilmelerini bi1dfrmiştir. Teşki ~ 
Dedikten sonra, tavrına büyük bir rakümüne scbe!biyet. ıvcmıeıslne derler. re 0--0 beraberlik.le bitti. dahil olacak bu klübler bu mevsim ys • -• • • • • - - - - - -• • ciddiyet verdi. Aynen şu sözleri söy- 6 Böylece bu teraküm eeb6blle damarlar İkinci devre pılacak lig maçlarına gireceklerdir. 

ledi: 7 fişer. Ve oldukça ağrılar da görülür. va- !Rüzgarı lehine alarak oyuna başlıya11 Yeni tescil edilecek klüblerin kiiııı' 

- Vallahi, billahi, Efendi ağabey .. 
işi, tam sıdkile tuttunuz. Bu gidişle 
memlekette it, köpek kalrnıyacak ... 
Yalnız şuradan buradan kulağıma ba
zı sözler çalındı. Atpazarma gittiğiniz 
zaman, biraz dikkatlt davransanız. 

Söz buraya gelinceye kadar, İsmai
lin söylediıklerini sadece dinlemiştim. 
Onun, köylere gidip geldiğine, ufak 
tefek ticaret işleri takib ettiğine inan
mış ibi görünmüştüm. Fakat şimdi, 
clerr al sözUnU kestim. Kendisi ile, şöy. 
le 1 ·r muhavereye giriştim: 

- Dikkatli davranmayı niçin tavsi
ye r_iyorsun, İsmail? .. Yani, ne olabi
lir:'. 

- Vallahi ağabey .• elin itleri belli 
olm . Belki bir kancıklık yaparlar. 

- Anladım, İşmail .. yani, karanlık
ta 1 r kurşun sıkarlar, demek istiyor
su· J.ieğil mi? .. 

-- Evet. 
- Eh, cepheye gitsem ne olacaktı? .. 
İsmail, önüne baktı. 

- - - - - -• 8 rl.s ekseriyet.le ayakta dlk durarak ça - donanma muhtelitimi:ı enerjik akınlar taksimatı hakkında henüz verilmif ıııt 
lışnnlarda ıve bazı amelelerde. esna!larda yapma.ğa başladı. 3 üncü dakikada soliç karar yoktur. - - ,_ - -• • • -9 ha.tta milstn:hdeminde ve bazı serbest ' 

ıo moaıek aahabında oldutu Cibl gebelik Hakkl seri ~lımlarla İngil~z kalesine ine lstanbul atletizm birinciliklerf • • • --
BOLDAN 8AÖA ve YUllARDAN AŞAÖI; 
1 - Kadınların rujla boye.dıkları uzuv -

Siya.h. 
ı - Çok ufa.il:. 
8 - Kötek - Atfo. 
• - Acar olanı - İSimle:ı'10n. sırat yapmak 

ıçtn atuııanılan ~hitalardan biri. 
ft - Kıkırdnaı olan. 
8 - Da.yak at. 
'1 - İlliıvell olan. 
8 - «Toklukıı un zıddı ~ Yuva. 
9 - Ltı.neUcnmlş. 

ıo - Göz ~ Cefa. 
Geçen bulmacanın ballecUlnı.lş fddlı 
SOLDAN SAÖA: 
1 - Barwhaten. 
e - Arif olan - 'l'. 
s - Bakara .. Aııı. 
41 - Azalan - Lnr. . 
5 - H. - L. - Aya. 
6 - Azamet - İm. 
'1 - Acemllik - A. 
8 - Keman • Mar\ 
9 - Mlkl - Ne. 

10 - Oin - ln1. 

dolayığle belden nş.aiı kısımdaki deve • rek topu sagaçık Ecve geçırd.t. O da sıkı . . w • • w. Js-
ranm m~ülleşrnesi seb®Ue kadınlarda bir vuruşla muhtefüimize bir gol kazan- Atletızm A1anlıgının tertıb ettigı , 
daha ziyade sık sık doğuran kadınlarda dırdı. Bu golden hızlanan İngilizler sıkı t~_nbıAl. bi.rincili1'leri* ~ugün. Ka~,, 
ıörillür. !hücumlara giriştiler. Bir müddet devam koy stadında devam edilecektir. ~ O 

Bundan maada ayağın.da nebıt geçi - eden bu hakimiyet semere vermedi. Bun- tiwı biri<ncilikleri yarın yapilacak ~f. 
;~ke~d~~~. bu flebit neticesi ovarls te - dan sonra donanma takımımız cidden gü- sabakalardan sonra nihayetleneceıctv 
Bnzı kalçalı kadınlarda vüeudler-ln1 zel bir oyun tutturarak İng~li:i. ka:iesini Yüzme teşvik müsabakaları 

muntaznm tutmak mecburiyeti dolayı - _şüt yağmuruna tuttu. Fakat isabetıi şüt S S 
1 

A. 
1 

w t f b etti' 
sile sıkı lrorseler içinde yaşadıkları için atılamadığından fazıa sayı yapamadılar. w. u.. portnn .k Jan .. ıgıbnakın 

1
er 1 bu_g~ı' 

yn.vaş yıı.vaş deveran gnyet mil§tülleşlr İki t k d . k b" gı yuzme eşvı musa a an • 
ve 'böylece rvar.Lslcr t""ekkill" --'er. a urun a serı ve om ıne oyunu Be 'kt Şe f tad b d '"9p1 

'~ ..,... ~-1 d·ı· İk' t r k 1 kl şı aş re s ı avuzun a ,, r---------------1 zev"" e seyre ı ıyor. ı ra ın arşı ı ı 1 k 
Onab l.ltiyen oltuyueuıanmın posıa hücumlarlle sona eren maç nihayet 1-0 a~ tır. .k .. .. bakal rı \)ıJ 

pulu yolla.malımnı rtca ederim. Ab1 tat. Türk donanma muhtelitinin lehine nı _ .. uon . teşvı yuzme musa is~pbııl 
Ldtrde llteklerl mulrıı.bele.m lta.J.ablllr. hayct buldu. Maçtan sonra İngiliz takı - g~n bıtc~~· .. g:le~ek hafta tır· 
- .J m n güzel bir bayrak ve kupa hediye e- yuzrne bırıncılıklen yapılacak . 

di~d~. lstanbul tenis birinciliklerı 
11 

ZAYİ - 1929 _ 1930 yılında İzmir Erkek M. T. ö. Thtanbu1l Telfis Ajanlığı ta:raf~;9~ 
Lisesinin üçüncü sımfındcm aldığun tas - Serbest güreş şampiyonası hazırlanan renis birincilik müsab '!'' 

larının dömifinali bugün, finali de 
dtknıımeyı tay,OOttim. Yentslnı aıa""~ımdan bugün bı"tecek __ ı,fır 

--& rın Dağcılık klübünde yapıla~· · ti' 
es~lsintn hükmü ~ktur. İstanbul serQe5t güreş birincilik mü Finale kalan tenisçilere, Ajanl~·r· 

lbrahim Hakkı otlu Abdurra.lunan Faruk sabak_:-........ '1 finali bu akşam Süley - rafJJ:dan kupafar hee;.,'~ c •· '" · 



5 Ağustos 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku
lu a ait bazı izahat ve Okula kayıt 

ve kabul şartları. 
l - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ankarada M. M. VekA.letl tarafın· 

dan .Ordu hastabakıcı hem§ireler okulu• açılnuştır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu o kuldan mezun olacaklar, memur olup 
tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar 6 senelik mecburi hizmetlerini Ordu hastanelerinde yapa
caklar, ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün ııhhl teşekk~ller kendi
lerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beı lira harç
lık verilecek ve iaşe ve ilbasl.an tamamrn okula aid olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 17,5 asli maaştan haşlamak 
üzere maaş alacaklar ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır. Bu :z:aman dahi iaşe, giy
dirme ve banndırma orduya aid olacaktır. 

6 - Okul 15/Eyltıl/939 da tedı isatn başlıyace>ktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul ş~rtları şur:lardır: 
A - Türkiye cümhuriyeti tehaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
B - Sıhhati yerinde bulunmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe müsaid 

bulunmak cbunu herhangi bir hastane heyeti raporu ile tevsik ettirmek ve ev
taka bağlamak lazımdır.> 

C - Yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmamak. 
D - Kendisi, ona ve bab:ısı iffet ehlinden olmak cBu vaziyet polisçe tevsik et

tirilerek evraka bağlanacakhl.'.> 

E - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak veya bu derecede tahsil gördü • 
ğünü isbat etmek ctasdikname suretleri musaddak olarak eklenecektir.> 

F - Evli veya nişanlı bulunmamak «evvelce evlenip boşananlarla kocası 
Ölınüş olanlar kabul edilir. Buna aid medeni hali bildirir müsbet evrak keza 
eklenecektir.> 

G - Sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, yahut evlenmek 
tu.retile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıdhğı yahut altı senelik mec
buri hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı veyahut sıhhi sebebler dışında 
okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek nıekteb masraflarını tamamen 
Ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru olduğuna dair Noterden 
tasdikli ve kefilJi bir tanhhüdname vermek. 

8 - Bu evrak sahibleri okula imtihan sız olarak kabul edilecektir. 
9 - 6. cı maddedeki evrakı tamamlamayanlar bunları Ankaradakile= M. M. 

V. Shh. İş Dairesine, diğer vilô.yet merkezlerindekiler Valiliklerine, Kazndakiler 
Raymakamlnra takdim edecekler ve bu yol ile M. M. Shh. İş. D. ne yollanacak
tır. Müracaatların 25/Ağustos/939 da sonu alınmış olacaktır. 

10 Tuliblcrin kabul edildikleri ve mı?ktebe hareket etmeleri ayni makamlar 
tarafından kendilerine bildirilecektir. 

11 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar sarfedecekieri yoi 
ı>arası kendilerine aid olacak ve cM M. V. Shh. İş. D. ne hitaben yazacakları 
dilekçede bunu tasrih edeceklerdir. ıl016t c3559ıt 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

ÖJı.i Bayan İsmetin 15201 hesap No. s!le Sandığımızdan aldığı (100) liraya 
ltarşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğ:r.deıı hakkında 
~apılan tnkib üzerıne 320::! No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı mad
de ine göre satılmaçı icnb eden Beynzıdda Mercanağa mahallesinb Babıseras
kerı, dairei harbiye (Mercanı caddesinde eski 30, 32 yeni 37, 39 en yeni 109 
ltapı 266 ada. 15 parsel numaralı üstünde odası olan bir knrgır dükkanın ta
?rıarnı bir buçuk ay müddetle açık arttnmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girme~ istiyen (119) 

lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf ica. 

tesi ve taviz bedeli ve tellaliye rüsumu borçluya aiddir. Art-

tırrna şartnamesi 14/8/39 tarihinden itibaren tetkik etmek is-
tiy nlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil 
~8Ydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttır-
'naya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan 
taYrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu· 

~ur. Birinci arttırma 21/9/939 tarihine rnüsadif Perşembe günü Cağaloğlundn kfiin 

~<ındığımızda saat 10 daıı 12 ye kadar yapılncaktır. Muvakka:: iha

le yapılabilmesi ıçın teklif edilecek bedelin tercihan alınması 
icab eden gayrımenkul mükellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geç

:Uş olması şarttır. Aksi takdirde son art tıranın taahhüdü baki kalmak şarlile 
110/939 tarihine müsndıf Cuma gı.inü ayni mahalde ve ayn! saatte son art 

~trnası yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttır anın üstünde bı
akııacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı 
~hiblcrinin bu haklarını ve hususne faiz ve masarife dair iddialarını ilan tari

bıl.'lden itibaren ) irmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
eleri ltızımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicille-

~e sabit olmıyanlar satıs b delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla 
&e a]~~at olmak iı:tiyenlc>rin 933/1498 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri 
l'Vısıne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

* DiKKAT 
l'etnmiyet Sandığı; Sand ktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek istiyenle
lh llıuhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etmemek üzere 

ille bedelinin yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. 
(5942) 

Anbar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden 

~~ - .. sandıklı istasyonunda yapılacak anbar idare binası ile buna mütclerriğ 
~ ~ goturü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İşbu inşaatın 

2
11 

bedeli 54579.20 liradır. 
~ - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlüijünden. İstan-

3 Ye İzmir şubelerinden alınabilir. 
tlı-. T ~ksiltme 16/8/939 tarihinde saat 15 Ankarada Ofis binasında yapılacak
'<:~ ~klıf llX'ktubla.rını havi zarflar m<llk'buz mukabilinde Ofisin muhaberat 

4 Sine t{!slim edilecektir. 
S - Muvakkat teminat miktarı 4093.44 liradır. 

'.iQ - İstekliler teklif evrakı m€yanına şimdiye kadar yapbkiarı bu ıgibl işlere 
~o;-:~kaları ve eksitlmeye girebilmek için Ofi&Wn. l caklan ehliyet vesikıaaını 

~ldardır. .(5823) 

SON POSTA 

lstanbul Dördüncü 
icra Dairesinden : 
Muhatabı borçla: GaJatada Perşeımbepa • 

zarı Aslan ban ikinci katta Tiiccar 'fe ko -

misyonco 6a.rJ Lakruva: 

Bahçekapıda Scllmet !han No .• s, da avu
kat Esat Onhan ~unwı hattınızda 
27 lira 67 kuruş ve ta.ldb tarllhlnden WJ>aren 
~ 5 faiz ve e.vuta.t.ıık ücreti hakkında ya.J)
mış olduğu takib ıtaJebi üzerine çıkarılan ö
deme emri ika.metgAıhmız meçlhul bul'llndu
ğundan lblla tel>~ iade edUmtş ve 1cra. hA
kiınliğince lbir ay müddet.le ilA.nen tebliğat. 
terasına tarar verllmlştir. Yukarıda yazılı 

borç ve masranarı ~u ödeme emri tebliğ 
tarihinden itibaren 30 gün içinde ödemeniz, 
borcun tamamına veya bir kısmına veya -
hud alacaklının takibat icrası hakkında bir 
1tlrazınn van;a yine bu 30 gün içinde istida 
Ue veya şifahen icra daireehıe bildirmeniz, 
blldlrmedlğlniz takdirde ıbu müddet içinde 
74 üncü madde mucibince mal beyanında 
l>ulunmanız IA.zı.mdır. Beyanda bulunmaz • 
sanız hapslle tazyik olunacağınız ve hakika
te muhallt beyandn bulunduğunuz takdirde 
hs.psllc cezalandırılacaksınız. Borcu ödemez 
veya itiraz etmezseniz bakkınıroa co'brl ic
raya devam edileceği tebliğ makamına kaim 
olmak fizcrc illi.n 'Olunur. 
··························································-·· 

ilan Tarifemiz 
Tek antun santımı ·························· 

Birinci •ah ile 
ikinci sahile 
U çüncü sahile 
Dördüncü •ahile 
iç aahileler 
Son •ahile 

400 kuraı 
250 » 
200 • 
100 )) 

60 » 
40 ı. 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda ilan yaptıracak· 

Iar ayrıca tenzilAtlı h.rifemizden 
istüade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilnnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilm:ştır. 

Son Posta'nın ticari ilAnların~ 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

1ıincılık Kollektll Ş.lrkeU 
Kalıramanzade Han 

Ankan caddesi 

Savia 13 

l Emniyet Sandığı ilanları .:J EM *EM 

o/O 8,5 faizli ve sekiz sene 
satışı 

taksitli 
emlak 

Semti 

Kumkapıda Muh.sinehatun mahallesin
de Mollataşı sokağmda eski ve yeni J9 
No. lı. 
Fatihte eski Hacıhasan yeni Haydar 

mahallesinde eski Haydar caddesinde 
yeni Haydar yokuşu ve caddesinde es
ki 45 en eski 55/1, 55/2 yeni 55, 211, 

2/2 No. Jı. 
Yedikulede eski Hactpiri yeni Hacı

evha t mahallesinde Hacıpiri caddesin
de eski 31 mü. yem 63 No. lı. 

Üsküdarda Pazarbaşı mahallesinde es
ki Karamanlı yeni Türbe sokağında 

eski 62 yeni 9 N o. lı. 

Hasköyde Tu:rş'Jcu mahallesinde Ke
seci sokağında eski ve yeni 20 No. lı. 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde 
Tahtaköprü caddesınde eski 4 Mü. ye
ni 34, 36 No. lı. 

Muhammerı 
Cinsi kıymeti 

İki •buçuk katta beş odalı ve 1450 
elektrik tesisatını havi bah-
çeli kargir bir ı~vin tamamı. 
İki buçuk katta sek·z odası 3000 
iki mutfakı, ve elektrik ve 
terkos tesisatı olan maadük-
kan iki kfırgir evın tamamı. 

Bir buçuk katta üç odalı 200 
kargir bir evin tamamı. 

İki buçuk katta üç oda!ı iki 550 
katı kfırgir yarım katı ahşap 

bir evin tamamı. 

İki 1-atta dört odaiı ve kuyu- 700 
yu havi bahçelı kargir bir 
evin tamamı. 

İki buçuk katta yedi odalı 2000 
elektrik ve terkos tesisatını 

havi maadükkan ahşap bir 
evin tamamı. 

ı - Arttırma 28 Ağustos 939 tarihine düşen Pazartesi günii saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin% 10 u nisbetindc pey ak
çesi yatırmak lazımciı!". 

3 - Arttırma bedehnin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
nıüsavi taksitte üdenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birınci derecede ipo 
aekli kalır. 

5 - Fazla tafsil5t almak ve binaların fotograflarını görmek için Sandık Bi-
Dalar Servisine rniiracaat edilmelidir. (5597) 

Maden Mühendisi Alınacaktır. 
İktisat Vekaletinden : 

Taşra ve merkez teşkilahmız için 250 - 400 iira ücretli maden mühendisleri 
alınacaktır. 

Talihlerin vesaiklerile birlikte Vekfıletimiz Maadin Umum Müdürlüğüne mü-
racaatları. c3537> c5885> 

BUGÔN 
KUMBA~ASINA 
PAll&ATAN 
KOCOKEL .YAWN 

CEK DEf.TElı(NE 
iMZA ATAN 

e,OYOK EL 
OLACAKTIQ 

TORK(Y 
rş 

f>ANKASI 
~ 
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HtJLASA: 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıdır. MiDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 
MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde 
MiDE EKŞiLiK ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. --•. D 'l!m RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MlDE ACiRILARI ve EKŞlLlKLERINl ve YEMEKLERDEN ıonra bütün vncutta 

.... .... hiuedilen ç&ldlntO 't'e ACiRilIK ile kolayca mllcadele için HAZMIN en mOeuir müuahhihi olan MAZON Meyva tum abnız. 
Mazon lamlne ve HOROS markasına dllıkat ediniz. 

Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
almanıza kafi gelecektir! 

Bugün ilk iş 
olarak bir 

RADYOLiN 
alınız ve bitinceye kadar 
her yemekten sonra kul
lanınız. Bu müddet so
nunda dişlerinizin evvel· 
kinden daha çok parlak, 
çok daha beyaz ve çok 
daha temiz olduğunu gö
receksiniz. 

"'ADYOLIN'in beillbaşlı iki hususiyeti vardır. J<~vveıa dişlerdeki kir taba
kasını sôker, yemek, içki ve sigara dumanının husule getirdiği lekeleri 

çıkarır, sonra dişleri yıkar; parlatır ve mikropları yüzde 100 Oldtırnr. 
Sabah, BOie ve akfam, her yemekten •onra gOnde 3 defa 

Dif macunlle ditlerinizi muntazaman fırçalayınız. 

Devlet Hava Yolları Umum 
Mildtlrlftğttnden: 

Hatfo.runız!l itaveten 7 Ağı.;stos 1939 Pazartesi güınfulden itibaren İstanbul -
İzmir arasında .. doğrıı. seferler başlıyacakıtır. 

Hava hatları Bilet fiat'lan 
Gidiş Gidiş-Dönüı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Ankar.a - İzmir cİstanbu! üzerinden> 40 oo 57 00 
İstanbul - İzmir cdoğru .. hat 20 00 28 50 

'i Ağustostan itibaren hareket saa1lleri 
Ankaradan hareket İstan'bula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

14 00 16 0() 

SARIŞIN 

tııya 

ESMER 

OLSUN 

Parlak sac:••r 

günün modas•d•r ... 

Saçlerın•z• heyet ve•tT1ek için 

her .. bet. GIBBS briyantini eUrü• 

nOıt. Seçıenn•z dert.el ıevkeı6de 

perıer Saçlarınızı okpyın ı z, ipek 

gibi yumu•alc oımakla beraber 

diger alelade b•lyentlnıerln yap• 

tıklerı gıbi yepı•ken ve toz çekıcl 

olmadıQını görecekaınlz 

Onun nefie lcokueu elze ayrıca 

nculk bit zorefet ve•ecektlr 

-------·~------------------------------------------ .............................. ~ ist~Jbuldan hareket An'karaya muvasalat • 
Saat D.!ikika Saat Dakika 

9 3{1 

Anka~adan hareket 
Saat Dakika 

15 ı.; 

Adanadan hareket ' 
Saat Dakika 

7 10 

İstanbul.dan hareket 
Saat Dakika 

16 20 

İzmirtlen hareket 
Saat Dakika 

7 10 

Ankaıradan hareket 
Saat Dakika 

15 00 

İ'2lmirden hareket 
Saat Dakika 

9 00 

11 30 

Ad.anaya muvasalat 
Saat Dakika 

17 25 

An'karaya muvasalat 
Saaıt Dakika 

9 20 

İzımire muvasalat 
Saat Dakika 

18 10 

İstanbuta muvasalat 
Saat Dakika 

9 00 

İzımire muvasalat 
Saaıt Dakika 

17 45 

Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika 

11 45 

Fazl!a tafsilit için: Meydan müdürl-:ikleıile acentalara müracaat edilmesi. 
c3326• c5577> 

Oniverslte Rektörltlğtlnden 
Türk inkılabı tarihinin ikmal imtihanları 8/Vlll/939 Salı ~nü saat 9 da Ede-

L.iyat Fakükesindıe y.apıl.ıcaktır. Ali.k•dar talebe,. ilkı olu:Dw. (5'19') 

AÖARAN 
AÇLA A 

Saç boyahm 111çlann tabit renk
lerini iade eder. Ter ve yıkan
mak1a çıkmaz. dalma 1abit ka- 1 

lır. Kumral ve ılyah renkli sıhht 
saç boyalarıdır. 

IN01LIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOÔLU - lsT ANBUL 

lstanbul, YahköşkU 
Beyoğlu tramvay 
durağı karşısına 
nakledilmiştir 

Sporcular ve kamplara 
gidenlerin 

nazarı dikkatine : 
Avrupada büyük rağbet kazanan ve subaylara 

çok yara,an 3 renkli 
• 
1 

Askı fenerleri gclmittir. 

Her yerde DAIMON pmerinl ve ampullarlnl de ısrarla 
isteyiniz. DAIMON markasına dikkat ediniz. 

( 

\ 

1939 Modeli D -.r W' 
LOka • ~. • 

MOTOSİKLETLERİMIZ 
gelmiftir. Umum TOrkiye Acentaliöi -ve Umumi Setıf depo•u: 

INDIAN SPOR 
~--• Takıim, COmhuriyet meydanı No. 13, İstanbul 4m-~ 

~ AGA'Bdt:.c 
RADYO ALIN 

'~~# 

Fenni SOnnetçl 

EMiN FiDAN 
Kıabine : Be~iktaş 

Erip Apartımanı 
Tel: ·4439:> E"f. Sua· 
diye Akkurt S. N. 1 
Taşradan sünnete ge
lenlere kol11ylık çoktur. 
MDrac•at bir hafta evvel llzımdıt'· 

ZAYİ - Yedi senelik SelA.nlk Fe)"Zi1e 16'; 
dlsinden 1330 - 133ı senet de.rsiyesl ıneso;; 
olarak aldığını mekteb şaı1ladetnameaıl ; 
yi eyledim. HükmU kalmadığını UAn tJIJ' 
rim. _ntı 

1330 - 1331 senei dersiyesJ mesu~; 
HO numarah Mebmed Sami otlu 0.--_;...-' ..... -... · ... -· .. ·····-· .. ·······-----·-· ... ·-

Son Posta ~Iathaua 

Netriyat Müdürü: Selim Ragafl ıfllll 

l 
SAHİPLERİ: S. Ragıp EMB~.,,_ıQlll 

~men. vş~ 


