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Dtınyanın mukadderatı Tokyoda t~yin ediliyor Leh ordusu Alman 

1 Al ·ı I hududunda manevra aponya, man- la yan yapmıya hazırlanıyor 
iffifakına gil-erse derhal 
R~syay<i hlicum edecek 
Tokyo, İngiltere ile Mihver arasında 
korkunç bir mücadeleye salı.ne olugor 

2 
Ağustos 1 

Günü Avrupadaki Japon sefirlerinin verdikleri karar 
Japonyadaki / askeri şeflerin yaptıkları içtima ve 

Tokyodaki Alma~ sefirinin Alman Devlet Reisi 
Hitlere gönderdiği gizli rapor 

rumanya ve İtalya, Japonyaya tayyare rıç·;iı·k·-ınıt;·k) 
kuvvetleri gönderiyorlarmış Tah.akkuk ederse 

Toloyoda 1ngilte1·e elçilik binası önünde nümayiş yapan Japonlar 
1 l>aris, 7 (Hususi) - Bütün gazeteler. ta oldukları müzakerelere büyük bir e
~Yada .Koıno gölü civannda Japonya- l:ı.emmiyet ıvermekte ve bu müzakerele-
~'Berlın ve Roma sefirlerinin y<D.pmak· (Devamı 11 inci eayfaclıa) 

~illl şer, Anharaua döndüler 
lnönü, Boludan hareketten sonra 
Kızılcahamamla Geredede halk 

mümessillerini' dinlediler 

vazıyet ne olur? 
YAZAN 

,rEmeldi General 
1 ~· Emir Erkilet 

Japonyadan gelen haberler, bura
da çok ehemmiyetli ve tehlikeli bir 
kaynama olduğunu gösteriyorlar. 
Şüphe y<1k ki bu memlekette bütün 
dünyayı al kad r e cCE:k, istikbalin 
en ehemmiyetli hAdi.seleri çoktanberi 
ıtahaınmür halindedir. 

Çelik ittifak I 
Bugünkü Japonya parlamantarizm 1 i ; I ile totaliterizmin çetin mücadelede i 

i bulundUkları bir sahadır. Orada iti-
E dal ile ifrat savaş halindedir. Japon-

i yanın bir gün Asyaya, Pasifiğe ve 
Hind Okyanusuna hAkim büyük bir 
cihangir devlet olacağına kani olan 
ifratçılıar, yani genç zabitler, onu bu 
mukadderata doğru süratle stirükle
mek istiyorlar. Bu sebe.ble onlar Ja
ponyanın bütün kuvvetlerini sonuna 
kadar seferber ederek Avrupanın bu 
Gcarışık durumunda Çin ve Sovyet 
Rusya meselelerini süratıe ve kökün
df'!l halletmeğe taraftartırlar. Ondan 
sonra onlar<:a Avrupa devletlerinin ı 
batı ve cenub Pasifikten ve Hind Ok- ı 
yanusundan el. ve ayaklarını kesmek 

1 
sırası gelecektır. Bu sebeble onlar i
çin Japonyanın Avrupa totaliterleri 
ile derhal ittifak etmesi lazımdır. On- İ 
lar cçelik ittifak. ta cihangir emel- 1 
!erinin süratle hallini görmektedirler. ! 

Mutediller, yani sivil idare ve si- f 
y~t adarnal.rile yalşı ve tecrübeli i 
askerler Çin işinin henüz hallolun- İ 
madığı ve Japonyanın Çinde büyük i 
ve çok masraflı bir harbi henüz neti- : 

(Devamı 1 1 inci sayfada) 1 
'""······················································-" 
Kok kömürünün gtlmrük 

resmi 7. 5 liradan 
2 liraya indirildi 

Ankara, 7 (Hususi) - Memleket kok 
sarfiyatının yerli kok sanayh istihsala
tının fovkinde bulunmasına ve halkın 
ko'k kullanmak itiyadının günden güne 
artmakta olmasına binaen yerli kok sa
nayiini mutazarrır etmiyecek şekılde 

halkın kok ihtiyacını UCU?.\1 temin etmesi 
için hariçten herkes tarafıPdan ithal e-

' dilecek kok kömürünün beher tonundan 
~ Milli Şef soıı tetkik seyahatlerinden biri~~-~· ; alınmakta olan 7,5 lira gümrük resmmin 

• I 

kaz.ııkara 7 - Üç gündenberi Ankara 1 zallar~da bir ~ · - ımıakta 2 lir.aya indirilmesi Heyeti Vekilece ka-
artıe Bolu viliyet merkez ve ka. .• (De\ramı 3 a ) rarl:qtırılıruştır. .. .,, . 

#-:/ ' ~,~. ~ :· 7 rı t ,_.,, .. 
• (. 4..:.. ,,.' 

Almanyada silah altında bulunan efradın 
sayısı iki milyona çıkarllıyor 

Dün Berlinde Alman askeri makamah kamyon ve 
otobüsleri müsadere etmeğe başladılar, Danziğin 

Nazi şefi HitJerle görüşmeğe gitti 

} 

Leh ordusundan. bir görünüı: Tankla.ra. b:ırıı ktıllamlacak toplardan blT kıımı 

Londra, 7 (Husust) - cTimes~ gazete- yedi yüz bin kişi silah altında bulunmak-
sinin Bedin muhabiri yazıyor: tadır. Bu miktarın, ay başına kadar ıki 

Almanyada, hali hazırda bir milyon (Devamı 11 nci Jayfa.da) 

Takas Limited Şirketi 
idare lıegeti dün 
f aal~qete geçti 

Takas işinin tanzimi piyasada büyük 
alaka ve memnuniyet uyandırdı 

Devlet normal ticareti güçleştiren ve martesi günü tescil muamelesi de ikmal 
bu ticaretin devletç~ çizilen esaslı gaye- edilmiştir. 
!erini inhirafa uğratan takas işlerini tan- Şirketin Unvanı Takas Limıted Şirke
zirn için mühim bir karar almış bulun- ti ve merkezi İstanbu1dndır ve Ticaret 
maktadır. Vekaletinin rnüsaadesi!e Türkiye dahf-

Takas işlerini tanzim için uzun müd- linde ve haricinde şubeler açabilecektir. 
dettenberi yapılmakta olan tetkikler ne- Şirket kararname hüki.unlerine tevfi-
ticesinde bir şirkcl teşkil edilmi~ ve Cu- (Devnnu 11 inci sayfada) 

Yeni tefrı. kamız - - - - - - -., 
~> 

G "B. "Sonsuz ece" , ır 
Genç Kızın Romanı,, , 
"Bülbül Yuvası,, gibi 
son senelerin en çok 

okunan, · en çok 
beğenilen romanlarını 
yazmış veya nakletmiş 

olan 

Muazzez Tahsin 
yeni eserin bunlardan 
da üstün bir alaka ve 

heyecan membaı 
olacağını temin ediyor 

rı 

Yarın başhyoruz 



Sayfa 

2 Sayfa 

,,...----------~--~ 
H er gün 

iklim v a bina 

F. R. ATAY _ _, 
fA. nkarada bü~ük devlet binal:ıA rından birinin projelerı hazır· 

larunakta idi. Mımarın, ön cepheyi boy
danboya koridora hasrettiğini ve çalış
ma bürolarını avlu üstüne aldığını goren 
mes'ul ma~ bu tertibi kabulde tered
düd etti. Mimara: ~- Herkesin tenkidi
ne uğrıyacaksınız!> dedi. Mimar cev..r 
verdi: •- li'a:kai bu cephe yazın müte
madiyen güneş görür. Kışın ise mütema
diyen riızgar altındadır. Binayı yapmak
tan maksadt memurlarınızı rahat çalış

tırmak değıl midir?. 
Bir dığer büyük yapımızdaki bürolar, 

şimdit sa:b:ıhtan akşama kadar güneş al
tındn yanan bir cephe :;stüne konmuşt'.lr. 
Sa~t ve yanlış bir fikre daha işaret ede
lım: Tip - bina! Maaşlı bir mimara, farze
delim, bir mekteb, bir kaza, yahud vila
yet hükumet konağı projesıni yaptıracak
sınız. Ve çiçek saksısını şuraya buraya 
koyar gibi, bir tip - binayı memleketin 
ncl'lesinde mekteb, yahud hükfımet ko
nağına ihtiyaç varsa, götürüp kondura
caksımz.İstanbulda böyle bir tip - mek
tcfü binası, yokuşa, ini§C, düze uydurul
muş ve nihayet Küçüksu kasrının ta kar
şısına, yanlamasına Boğaziçi kenann~ 

oturtulmuştur. 

SON POSTA 

Res imJ; Dlakale: ~ Hatayı küçükken tashih ediniz .. = 

Hayatta 
cıafer. öe 
dır. 

en büyük 
itiyada 

Ahretten 
Dönen balık 

kuvvet 
!karşı 

citiyad.. en 
kazanıirn1ş 

büyük 
galebe-

Hatayı küçükken düzeltmek herkesin elınd:edir, fa.kal 
yerleşip itiyad haHni alınca düzeltilmesi güç _olur. Hastalığı 
baş!angıcında tedavi ediniz. 

f-H;gü~-.. ·b·i;···f;k;·~-ıı ~=~~/::::;! 
kaybolan ve bulunan l 

valiz 1 
Açfikgözlill:üğile ıanmmış adam 1 

hiddetli idi, bir arkadaşı sordu: 

- Neye hiddetUsin? 1 
- Hiddetli olmıyayım da ne ya- : 

payım ... Vapım!a Istanbu.la geliyor. i 
dum. Kamaram.daki vıılizim kayboldu. il 

- Ne yaptın? : 
- Kumpanyaya müracaat ettim. ~ 

Valizim bulundu. 

- 1yi ya! 

- Neresi iyi •• kumpanyadan kay- E 

1 
bolan valizi.mdeki. ewamın değeri o- i 
larcık bin lira istenıi§tim. 1 

'--- --' 
"Ördeklerden bir filo, 
Bir de kazdan 

Ağustos 8 

1 ~ 
Sözün kısa si 

Yandı 

~ ört yaşındaki oğlumu Galata

U::::P saray sergisindeki atlıkarınca• 
va bindirdim. Atlıkarıncanın otomobi "' 
"nde, hususi otomobiline kurulmuş bir 

milyoner tavrile oturdu. Hatta bu tavrı 
o kadar benimsemişti ki, dönerken mü .. 
teaddid defalar önümden geçtiği halde 
beni görmemezlikten geldi. . 

En fazla alakadar olduğu şey allıka • 
rıncayı çevirenlerin durdurdukları za ... 
man: 

- Yandı! t 
. Diye bağırmalarıydı. O da onlarla be· 
raber birkaç kere: 

- Yandı! 

Diye bağırmıştı. 

Atlıkarıncadan indikten, sergiden çık. 
tıktan sonra da ikide bir: 

- Yandı! 
Diye bağıryordu. 

Sergiden lbiraz ötedeki otomobil acen• 
tasının camekanından içeri bakan kadın .. 
la erkeğe gözüm takılmıştı. 

Kadın elile otomobillerden en güze .. 
lini gösteriyordu. Tam bu esnada oğlumı 
- Yandı! 

Diye bnğırfu. 

Genç lbir erkek bir kuyumcunun önlln• 
de durmuştu. Bnkt>~ t:eylere ben de bak-1 
tım. Bunlar camekıı, . .ı dız,1miş çeşid çe
şid nişan halkalarıydı. Oğlum bunlarlaı 

aiakadar olmadı. Onun aklı hep atlıka ~ 
rıncadaydı: 

- Yandı! 

Diye bağırdı. Kolkob yürüyen bir erı. 
kekle bir kadının (birıbiderinin kolla ~ 
rına giriş vaziyclleri!.lden karı koca o} .. 
duklan derhal anlaşılıyordu) yanların ~ 
dan bir başka kadın geçti.. Bu geçen ka .. 
dm çok güzeldi. Erkeği tanıyordu ki, dik~ 
kntli dikkatli baktı ve gülümsedi. Kansı 
bu hali görmüştü. 
Oğlum hiç ibir şeyin farkında değildil 
- Yandı! 

Diye bağırdı. 
Erkekli kadınlı bir kalabalık yolun bJr 

~l!Pannda konuşuyorlardı: 
- Bir yere gitsek. . 

En basit, iptidai d~necek kadar basit 
iki fikirden nasıl gaflet edilmekte oldu
ğuna akıl erdiremiyoruz. Biri, iklimle ve 
cihetlerle bina arasındaki sıkı münase
be-ttir. Mcmleketim;z müteadclid iklim 
tesirleri -arzeder. Şarki Trakya ile Kaf
kas ve Mezopotamya hududları, ş1mal 
cenub ve garb sahilleri· arasında çok ya
ğışlı Avrupa iklimi, yazın kurak, kışın 
yağışlı, yahud yazın son derece sıcak, kı

şın pek soğuk Ege ve step iklimleri, kışın 
soğuğu vasati - 9 yaylalarla yaz sıcağı 
vasati + 33 ovalar, hemen ne isterseniz 
bulursunuz. Bu iklimlere göre Türk bi
nasının bütün malzemesinde ve tertibi~ 
rinde hususi intıbak şartları liizımdır. 

Ayni pencereyi Erzurumda, Diyarbakır
da, Mersin ve Edirnedc nasıl kullanabi
liriz? Bir gün kıymetli Avrupa şehircile
rinden biri kerpiç Sincan koyü evlerine 
bakarak: c- İşte modern evler!> demiş
ti. Eğleni:>~r zannettim. hah etti: c- B&
kınız, hiç t-enasüb görüyor musunuz? 
Cephenin biri tamamen kapalıdır. Birin
de yalnız ufak tek bir pencere var. Diğer 
iki cephe ise pencerelerle donanmıştır. 

Bu tertib bu iklimde binlerce senelik bir 

A i l ' İngilterede Suf folkta Dedhamda bir - Çalgı olan bir yere gitmeli. 
m ra • ,, H ı h · k. · ıs 

İngilterede West Kensingtonda, İngili- san'at mektebinde bulmıan bir Buda hey- - em ça gısı, em ıç ısı 0 un. 
- Bunlar olsun amma, şöyle temizine, 

zin biri yedi senedir beslemekte olduğu, keli. şimdiye kadar kabul edilegelen bir itinalısına gidelim. 
kırmızı balığın kavanozundan her nasıl- hurafeye yeniden kuvvet vermiştir. Bu _ Pekala! 

sa fırlayıp yere düştüğünü ve cansız kal- eykeii mektebe hediye eden zat, hiç Oğlum onları dinlemiye daldığıma, 
dığını görünce, hayvaıu tam yedi buçuk Kaidesinden kaldmlmaınasını, zira mu - kendisine alaka göstermediğime canı sı~ 

tecrübenin eseridir. Yazın sıcağa karşı } ktlmı..+ı. Çok çalınmış bozuk plaklnr gibi 
kendini korur; laşın ucuz surette ısınır. saat sun'i teneffüs ameliyesi yaptırmış ve hakkak su.rette bir felAket doğacağını da ~· 

al ğ k d. ·ı · · R · · t · ıkı yandı kelimesini ibirbiri arkasına tekrar. Mimarın vazifesi, bu evin malzemesini ıs- b , ı rı te rar ırı tmıştır. esmımız ngı- s sıkrya tembih etmiştir. Mekteb ta -

1 
~fu: 

kıh etmek, şekilLrini daha güzelleştir- lizin balığına ma.::.-aj yapışını gösteriyor. iebesi bu tenbihe içlerinden g-:ilınüşler, _ Yandı, yandı, yandı, yandı' 
mek, sıhhi tesislerini düzeltmektir. Bu adam gider gitrııez de heykeli kaidesin -
iklimde oturanların binlerce senelik tec- H l"' J d ·· d ·· l • Bir kumaşçı mağazasının kapısında. 
rübesini dikkatte tutmıyan bir mimar O an anın OT UZ erı İngilterede, Esseks köylerinden birin- den kald'ırıp yeı:-c toprağa koymuşlar, üs- durmak mecburiyetinde kalmıştık. Çün .. 

vazifesini yapmış olmaz!, Holanda, prımscslerinm doğuracağ;. ye de yaşıyaın bir yabani !kuğu.nun bir ku _ telik tc ellerini kirazla doldurmuşlardır. kü mağazanın tezgahtan bir top kuma~l 
Bir de bizim muhacı·r evlerı·ne ba. ni prensi bekliyedururkcn Hengelo l ,,.,,.., t d 9 k . .Anıdan henüz birkaç saat geçmeden aydınlıkta müşteriye göstermek için müş 

ulr"""ya ya ışın a yavru çı arması şım- teri ile birlikte kapının önüne çıkmış yo .. 
kınız: Bunlar Tra'kyada, Orta Ana - köyünde bir demiryolu amelesinin mü - diye bdar görülmem:ştir. Bundan baş - mclct.ebde bir yangın çıkmış, her taraf lu kapamıştı .• Kumaşı gösteriyor. Ayni 
doludat sıcakt soğuk, rütubetli, kurak, tevazi klllübesinde üçü kız biri erkek ol- ka, bu kuğunun yavruları da, munta _ kül olmUJ, ve yalnız buda heykeli en zsmanda da methediyordu: 
her yerde hemen hemen ayni şeyler - mak üzere, bir bltında dört çocuk dün- zam bir filo gibi dizilmesini de becermek- ufak bir basan uğramadan kurtarılmış- - Rengini atmaz, dayanıklıdır. Halis 
dir. yaya gelmiştir. Bebeklerm hepsi de sıh- İngiliz. 

tedirler ki, bu dn seyredenler için aynca tır. 
Gaflet ettiğimiz ikinci nokta: Bir bi- haıttedıtr. Holandada 1902 senesindım - Oğlum da artık hiç dilinden eksik et .. 

· ·ı ] "~...ı • bir zevk teşkil etmektedir. 
nanın ınşasıına mı yon ar sarıt'Uerız. beri doğan dördüz.~rin hiç biri yaşama- A imanlar Umumi harbin ıniyordu. Bir kere daha bağırdı: 
Fakat ondan, san'atı.n ~isse~i .olan yüz rn,ıştı.r. Amelenın evmı:ı etrafı polislerle - Yandı! 
de c3> ~·eya. eh pro~.e ucretını tasarruf çevrilidir. Kciylüler, bu doğum ~erefıne Çember/ay n artık 25 nci g zldônÜmÜnÜ Bir oyuncakçı dükkfimnın önünde e • 
etmek ısteqz. Bu yuzde c3» veya eh enlikl h 1 akt d • • • t f !imden çekti: 
masrafa katlanmak veya onu tasarru! ş ere azır aıun a ır. şemsıgesını aşı mıyor · eglencelerle les'id edecekler. - Şuraya bakalım. 
etmek, binayı güzel veya çirkin olarak lediyelcrin san'atkar mimarları, ol • İngiliz bac:vekili Mister Çemberlaynin H" 1 Baktık. Filler, develer, toplar. tüfek .. 

:ır ıt er bir emirname neşrederek Umu-
elde etmek demektir. Bir memleke - mıyan yerler için ;Nafıa Vekf(:etinin son günlerde meşhur şemsiyesini tnşı- ler velhasıl oyuncak namına ne varsa 
tin umumi simasını, münferid yapılar salfilıiyettar bürosunun san'atkar mi- mamakta olduğu dikkat nazannı k mi Harbin ilan eclilişinın 25 inci devir hepsinden birer ikişer nümune camekana 
dan her birinin ayrı ayn manzarası ve marları kontrol eder. Biri bir etüd ve . . . . . çe - senesine tesad'ü.f eden 2 Ağustos tarihin- konulmuştu. 
hepsi arasındaki a nk temin eder. ihtısas, dig· eri bir tanzim ve disiplin i- miştır. Mutad sabah gezınrtılerınde baş- - Baba bana şu üç teiterlekli bisikleti 

k·ı dah · d b k ıı kt de müsellfilı ordular için bayram tatili 
İstanbulda ~ Ankarada hususi veya şidir. Memleketimiz her Hcisini de te- ve ı • a zıya e aston u anma a, al. 
resm1, sırf bu tasarruf hastalığı yü - min edecek unsurlara rnaliktiJ>". madam ÇEmberlayn ise şemsiye taşıma- yapılmasını bildirmiştir. O gün bütün - Olmaz oğ1um, hem sen üç teker .. 
ziinden pek çok çirkin, bir kısmı yı • F. R. ATAY (Ulus) yı tercih etmektedir. kışlalarda eğlenceler yapmıştır. !ekli bisikleti ne yapacaksın •• Büyü, ben 
kılmak icab edecek kadar çirkin bina. sana iki tekerleklisini alının. 

]ar kurulmuştur 1 S T E R 1 1 S T E R 1 - İsterim de isterim. 
İkisinin de tedavisi kolaydır. Biri- N A N' N A N M A r Çare yoktu. Dükkana giriyordum. 

si için Nafıa Vekaletimiz memleketi- Bir mecliste söylediler: keşfetti; bulduğu çare çok basittir: Gidip kadro harici çı- Arkamdan bir ses geldi: 
mizde çalı.şan yüksek ecnebi ve yerli - Büyük mü~ssesc1erden birinde yeni k-dro yapılıyor- karılrpış olan mütercimi buldu, işi de. parayı da onunia - Yandı! 
mütehassıslardan mürekkeb bir kon • du. Kadroyu yapanlar mütercime lüzum gnrmedUer, ~Jkar- paylaşmı:v~ başladı. Mikta; tamamen hatırımda değn, fa- ................................................. "'!:."'!:."'!., .• 
gre davet eder. Bu kongre azalarına dılar. Fakat kısa bir müddet sonra bu müessesenin Fransı2' kat sanıyorum ki müessese şimdi eski mütercimine vermek- Biga mUftUsU taltif edildi 
şimdiye kadar olan tecrübelerin ne • ve İngiliz müesseselerile işi çıktı, gelen mektubların, tek -

,J, te olduğu paranın bir misli fazlasını sarfetmekte, bu para 
tieıelermi ve i1'Uim hususiyefı1etinint liflerin veya proJe1erin tercüme edilmesi, sonra ccvabları-

da iki arkadaş arasında paylaşılmaktadır. Sözün çıkçası 
malzeme ve yapılış bakımından, tesir nın yazılın.ısı lazımdı. Çaresiz, bir adam arandı. Güçlükle 
lcrini mevzu olarak verir. İlk alınan ka bulundu, fakat mütercim az evıvel çıkarılmı~ olduğu için eski mütercim z~yanda değildir, eski maaşını alınaktdır. 
rarlar pek tam olmazsat onları tedri • yenisinin kadroya alınması mümkün de~ildi. Parça başına Üstelik bir ikinci mütercime de ekmek çıkmıştır. Ma.amafih 
ccn ikmal etmek imkanı vardır. İkin- iş yaptırmak usulüne gidildi. Fakat işin garabetine bakınız: mücs~ese de :ziyanda değildir, çünkü iş çoğaldığı için eski 
cisinin çaresi Nafıa Vekaletimizin bi- Yı·ni &damın haricde de meşguliy~ti vardı, verilen işi ta- rnüt,ercim y-erindc ka'lmış olsaydı bile yetişemiyecek, bir 
na yapmak ha_kkını kendisine vermiş mamen yetlştiremiyordu. Düşündü, taşındı ve iyi bir çare muavin istiyecekti. Bunun böyle olduğuna: 

o1duğu mfmar.1arın imzafiı olmadıkça 

bina kurulmasına müsaade edilmez ve 
bina şekillerini, imar bilrosu olan be • 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

' 

Yirmi yıldanberi Biga müftülüğü ı 
ve Şefkat yurdunu tam .bir haşan c 
ifa etmekte olan Mehmed Erderr ı 
maaşına on lira zam yapıldığı diyar 
işleri başkanlığından bildirilmiştir. 

Kazada herkese kendisini sevdlrr Ş 

ve Biga öksüzler yuvasını örnek de • 
lecek bir hale koymuş olan Mehrr ·d 
Erdemin bu suretle taltüi, kendJsıni 
sevenleri de sevindirmiştir. 



~ 
11oskovadaki askeri 

müzakerelere .Lehistan 
da davet olanacak 

Metris yangını 
lstanbul Kumandanı 

1 
itfaiyeyi takdir etti 

ngiliz tayyareleri Dünkü şehir tabmıızda sahahleyin :l,55 

F ransada gece te Metriste bir infilak vukubulduğunu • Bir politika lcomedyası 
ve bWlun ~55 e kadar devam ettiğini, ha- Yann· Selim Rapp Eımec 

maneyrasl vapacaklar disenin işe yaramayıp aynı.an eski mer-
' milerin tahallülü net!cesinde vukua gel- J aponyanın Roma ve Berlin sefir -

Londra i (Hususi) - Yarın, bütün ia- diğini yazmıştık. ferinin müşterek ve aleni bir mü -
gilterede gece hava hücumlan tecrübe - İstanbul itfaiyesi derhal vak1a rnahalll- racaatle hükümetlermi Roma - Derl.;n 
leri yçılacaktır. Bu hücuinlar, şimdiye ne gitmiş, yangının tevessüüne meydan mihverine askeri bir ittifakl3 bağlanmak 

Londra, 7 (Hususi) - cSunday Ti- tayyarelerine mahsus üsleri tahsis edile- ıkadar tertip edilenlerin" en genişi olacak- bırakmadan icab eden tedbjrleri almıştır. tavsıyesinde bulunmuş olrna!an dünya 
~~· gazetesinin Varşova muhabiri bil- cektir. tır. Vali ve Belediye Reisi de yangın ba • diplomatik mahfellerinin başlıca alaka 
n~Yor: 'Polonya bükUmet mahfelleri, ö- Vilyam Stran« Moskevadan döndü Evvela, gece karanlığında Fral)sanın ladığı esnada otomobille Metris çiftliğine me\"ZUudar. Şımdiye kadar birçok Japon 
gi~~zdeki günlerde başlıyacak olan İn- Londra, 7 (Hususi) _ Moskovadan oenubuna kadar uçacak olan İngiliz b:ım- giderek. yangınla yakından al8kadar ol- generalinin hükümet merkezmin emir _ 

1 ~z - Fransız - Sovyet askeri müzakere- dönmekte olan Sir Vilyam St.':ang bugün bardıman tayyareleri, bilibare İngiliz a - muştur. terine karşı şu veya bu §.?kilde bazı ii -
~rıne Polonyanın da davet edilmesini Stokholma varmıŞtır. dalan üzerine hayali hücumlar yapacak- Şehrimizde bulunr.n Dahiliye _Vcki~i kaydilikier gösterdiklen oimuştur. Faka4 

Uhtcrneı saymaktadırlar. Strang. kendisile görüşen gazetecil~re lardır. . F.aik Öztrak infilak hakkında Valıden ı- hiç bir diplomasi tarihi, bugüne kadar, 

6 
~Öyle bir davetin, m~zakerelerin son artık Moskovaya dönmiyeceğini söyle- Bu esnada. ~imal denizinden de bir ha- zahat almıştır. . bu iki sefirin tarzı hareketine müşabih 

t:d. asında yapılacağı tahmin edilmek- miştir. va hücumu yapılacakt.tr. İstanbul Konnrtanı Korgeneral H~lıs bir vaziyet kaydetmem.inil'. Uyanan u _ 
ır. Leh • L-iliz mali müı:akereleri Bu tecrübelere. Cuma gününe kadar Bıyı'ktay infilak esnasında . fe:k.aln~ mumi alaka ve morak:; baş.ıcs sebebi 
Va:r:şo ah ..,.. devam ed"l ktir" n"v.r.:et '"':;..,...,.,..,..,., İstanbul itf:aıvesını ,.u :y • va :m feneri, 'Moskovadaki si- akim mi kaWı? 1 ece • "' .. r "'u:....,_."'... . . " budur. Esasen Uza~ı;arkm vaziyeti be!y-

ası ve aslceri müzakerelere büyü'k bir . tezkere ne tebrik ettmştır: nelmılel ıpolıtikanın bırinci safında er 
ehernrniyet kt d" l A . h Varşova 7 (A.A. ) - Slovo gazetesı, Eskı· Çek cu h rreı·sı· verme e ır er. ym ma - . .. m U İstanbul Vilayetine almış bulunduğu ;çin, bu hadise ile artan 
feHere öre . . . . Londr.ada yapılmış olan ıstikraz muza· 
te . g • Polonyanın teşrıkı mesaısı kerelerinin aklın kalmasının Polonya u D k ., ı·b Metris .çiftliğinde Topçu Atış okuluu- .alika, büsbütün ~ddetlenmişt"r. Son za-
le~~~ edılrn~iği takdirde, ?ç büyük d~v- mehafüincıe uyandt<lığı memnuni • emo rast er ga 1 da vukubulan bu sab:ıhki yangında ID"'~- manda Amerikanın .T.aponya ile olan ti-
ien asındakı anlaşma plaru, kıymetın- yet:sizliğe tercüman. oluak diyor ki: le ki d• d• milerin infilak etmesien r~~men kahr~- caret ·ve seyrüsefer muabedesmi fesh :t-

çok şey kajbedecektir. «Albay Kocun mü.zakereJ.eri akim ge ce er ır ıyor man itfaiyemizin vazifeıerını Y~?mak.,ı- ruesı işin nezaketini ;kı misUn::- çıkar -
""~ığ~r taraftan Polonya için de, Sov- kaldı. P<>1orrya halln, Polonyadan ı8 " çin hayatlarını hiçe sayarak goster.:h ~- mıştır. Bu arada Mos'kovadn cereyan e-

erın teşriki mesai.sini temin etmek buçuk milyon liralık ehemmiyetsiz Londra, 7 (A.A.) - Eski Çekoslovak- ıeri fedakarlıktan dolayı takdir ve teşek- den ve Mih\·er merk~n kadar Tokyo-
rtlza:u~etUr. Bilhassa Sovyet Jıava kuv- bir para esirgenirken bir iingiliz na • y~ ~icümhuru Ben.eş. ~~idgcde lkürlerimi arzederim. nun dn dikkatini celbeden müzaker~lc:r 

.ı· arının Polonyaya büyük faydası ola- zırının Almanyaya b ir m ilyar İngiliz hır lıberal ~la~t~mda :erdlg! ~o~fe- lst.anbu.. Komutanı mevcuti asab:yet içı birn hızlanma vesile-
ır. 'Bunu . . p ransta demokrasılerm galıb geleoeğını ve Korgeneral Halis Bıy~kıııy . . _ 

~Udu n ıçın, olonyanın Alman hu- liralık k redi teklif etmiş olduğWlu hay bu zaferin Çekoslovakyanın kurtulu~nıı sı olmuştur. Maamafih Japonyanm bu 
na Yakın mmtakalarmda Sovyet retle ögr~ cruniştir. Yangından insanca bir zayi.at olmadı- husu ta g- te diğ" ih • t b" d tazammun edeceğini söyiediktcn sonra os r. 1 assasıye e ıraz a 

diktatör rejimini siddetle tenkid etmiş ğı gibi civar mabanide hasar dahi vuku- hak vermek lazundır. Çünkii ba devlet, 

Kral T<:arol lngilteı . 
Massolini ile Singapur üssünü 
Görüşecekmiş Takviye ediyor 

ru!:1d:a 7 {Hususi) - Halen Akde • Londra 7 (A.A.) - Hindistandan bir 
lhan bır tenezzüh yapmakta olan ~ çQk bombardıman tayyaresi bugün Sin 

buıu~:n~alı. K~:Ol• G irit a~~l~~da gapura gelm~tir. Daha da birkaç hava 
tet ~tın· ~.ır Ingılız harb gemısmı zıya. fi losu gelecektir. Burada kıtaat ye:ni-
Diğerı~r. den üç tabur la takviye olunmakta -

Zetes.inıe .: aftan fransı2:ca cOevre, ga- dır. 
lal a , ~ore Kral Karol, yakında İ -

Y Sa gıderek, M . . .,_ .... cek ussolım ı.1.1: goruşe- Moskovaya gidecek Bulgar 
hAJ8İİ 

ve bizzat demokrasileri kendi prensiple- bulmamıştır:. Çine karşı harekete geçtıği zaman, taak 
rine imanları olmamakla itham eylemiş- • inzibati ve terhibi bir hareket icra etmek 
tir. ltalyan man3Yr~l:rı iddıasında idı. Ha buki bu teşebbü~. ,1a-

Madridde kurşuna 
dizilenlerin sayısı 

il i bu1du 

ponyamn maddi, manevi bütün kaynak-

nl.h ay et'tl tl r ·'ı· lannın seferb r ~ilme.:;:ni icab eyJıy~n 
~ '- hnkıki lbir muharebe mahiyetini almı ır. 

Roma 7 {A.A.) - Büyük manevra. İkı senedenberi devam etmektedir. la -
lar bugün bitmiştir. Dündenberi düş- pcmyanm mevzii olarak eld.e ettiği birçok 
mania temas haiinde bulunan ordunun 1 si nh muvaffakiyetlerinc rağmen neticesi 
motörlü fırkaları bu sabah kat'i hare. nın ne olacağı elan be11i değudır. Şcı 'hal

Madrid, 7 (A.A.) - ·Madrid polis müf- kete geçmişler ve tayyarelerin de mü- d bu hassasiyet ve asabiyetin evveli 
rezesi kumandanı Gabaldona karşı yapıl-! zaher~tilc birkaç saat içinde kcıt'i ne- haklı olduğunu kabul eylemek lazımdır. 
mış olan suikasdin sen mes·uııeri bugün ticeyi a1mış:ar.cıır. Sonra da, Japonyayı, Mihver devletle

sabah vakti idam edilmışlerdir. Şimdiye Alp dağlarmdan inen ve vad·\ ri ta. :rlnin siyasetine tam bir sur ette iltihaka 
k.ıdar idam ed ilenlerın sayl.iiı 61 kişidir. kib e d rek Torıinonun da ;.ilo~tre da ; et eyliyen Berlın ve Roma sefirleri -tnusı~~ Ror_nanya - Macar ihtilafını 

re ?vI ane bir şeki lde halletmek üze -
c~ ... , USsoliniye hakkemlik teklif ede-
"'ı\.Lir. 

vakmlarına kadar ilerl;ven düşman 1 ni hareketı üzerinde bır parça durmak 
Sofya, 7 (Hususi) . - Bulgar meb'uslar- • B 1 

1 g· ı ·z aşue~ · ı,~ kuvvetleri Chısone'nun ş.ima 1 inde Ce- 1:iızımdır. Bu sefirlerin toplandıkları Kom 
dan müt~kil bir heyet, Sovyet ziraat n , l C • ' sana de Ulzioda, hisone üzerınde kiı. gölü civarındaki Este köşkü görünüşe na-

l h
• sergisini ziyaret etmek üzere Moskovaya b 8 ıslanda ~·ıddetıı• hareket edecektir. ı·skoçyada bahk a~ında in Fenetrelle be, Am ropio ve Oradi. ıaran tesadüfi olarak seçilmi ~ bir yere 

y Umumi Harbdenberi ilk defa olarak era da, Do"re ve Raipairede ve şima - benzem z. Bir defa, hu köşkte daha cv-b ·ır fır'ına oldu bir Bulgar heyeti SfJVYet Rusyaya git- Londra, 'J (A.A.) - Çemb~layn ile linde Cenis dağı istikametınde şiddet- vd A' man ve İtalyrm hnriciye nazırları 
'l mektedir. refikası İskoçyaya gitmişlerdir. Başvc- li muharebelerden sonra Ceseta ''e da buluşmuş ve Mihver siy<U:etinın esa.,,ı 

VarŞOva 7 (AA) v·ın .
1

A • • kil, bU:ada sık sık balık avm1 çıltmak Bardonneche vadi 'baş1annı da muha - o köş1':te imzalanrrııştrr. Avni zamanda · Geçen sene ayni sergiyi ziyaret ıçın J 

ıınae Brasl . . - ı o vı aye • Sovyetlerce yapılan davet, Bulgar hükU- tasaıvvurundadır. faza ctmei!e muvaffak olamaksızın A p iki sefırin karşılaşma tarihi sıralarında 
hrtına ·· ~v mıntakasında şiddet li bir Mumailevh, bu müddet zarfında her geçidlerindrki hareket noktalarına ri-, bazı Japon askeri şeil~·i cic Tokyodg bu-

buyuk tah 'b t beb ı meti tarafından reddedilmişti. " !ur. Ta . n a a se 0 muş - gün Londra ile temas halinde bulunacak cate mecbur olmustur. luşup hükum tlerinin Ber!in ve Roma ile 
n-tiş ~ıbcn 12 bin hektarlık ekil - .a_ .... "ka ı· ve başvekalet dairesir.J ağlebi fötimal ay Ba esnada General Bastico, ordu • tam bır ittifaka girişmeler.ni istemişler-
"ikloanlarazı dolu He karışık ıtelen bir nıı..,rl ma IJ9 nazırı h. .. ,... k 1 d w d ., -· sonundan biraz evvel dönecektir. nun zaferine ıç şupue a ma ıgın an dir. 
• 1.. .. mahvolmuştur. 688 'bina, a • lngı·1ıerede b d h k"t a d t • • .. s Çemberlayn, un an sonra Balmorala are a ı ur urmuş ur. Mnarnafih şimdiye kadar nihai ka:arı 
llıUştür. amanlık yıkılmış ve 2 kişi öl - Londra 7 (A.A.) - Amerika Ma - giderek birkaç gün hükümdarlara misaf!.r 1 Kral yanında \ıteliahd, Mussolini, v recek olan Japon ltabınesinın bu mü-

l{eza E: !iye Nazırı Morgentiıau İngiltereye olacaktır. Ba'IJvekil, kabin" içtumıla:ııın Mare al Debono, Balbo ve Graziana racaatıerden fazla mütecssi:- görünmcdi-
tlaJar arn'kovi mülhakatında da fırtı- ım· So th t 'd d bac:ladığı zaman yani Eylillün ortaları:ı- dldugwu halde Tori!noda mana;\•rafarın ği ve İngiltere ile muzakerclerı·ne d ... •am 
ki lcı' ~ tahribat yaptığı bildirilivor. İ- ge ış ve u amp on. a vapur a~ :.- .. .. 

şı Yıldırmı.d .. 
1 

.. C ~ karaya çıkarken gazetecılere yaptıgı da Londraya avdet edecektir. son safhasında hazır bulunmuştur. etmekte ısrar eylediğine bakılırsa, şim _ 
b. lladıaviıoe :km ~.n: mu~ur. d.. beyanatta Avrupaya gezmek için geldi :ingilterede tatil Kıtaata Torino civannda toplanmak dilık Tokyonun siyaseti nisbctcn mute _ 
ır evc1e -./un e y;ı; IIJm uışen v. • •• 1 · b ı,.,. D · k Londra, 7 (Hususi) - Bankalar yor- emri vcrilmistir. Kral orduyu 9 A • diliınedir. Henüz ordunun milfrit faşiz -

bi ... L l Yangın rıkm•s v~ 15 '\,·aşında gını shoy e~;tş v:..:t u ~n-ırfıam 't-.1.}adn.ıma.r .a- h 'k w ~ t ft' ed kt· . k d . k 
Öl l ~._l2. a kundakr b'"'i. k J k ya are~ t:Uece& 1 '·" ırmıştır. tusu münasebetıle a. sayfiyelere hü- rrusto')La e 1!? ec~ nııne en ını aptırmamışlır. Bütün bu 
nıu tür. 8 ır çocu . yanara Morgenthau Eylfilde Amerikaya döne cum etmektedir. d . k L 1,raziy. te bakarak bfr hüküm vermek lli-

R k . Sh.•asi endişeler ve gergınlık1er ikim·ı Ho'an ""'" yem tlçD. nrense- zım gelecek olursa ;'J:!rf'k Berlin ve Ro -O""' ce tır. ., 
te k'.\1anyadaki Alman gençlik y . M d k b" . plinda lkalmıştır. Herkes havanın vaziyc- sine .. su'h" manasma gelen manın. gerek Tokyonun bu hô.dıseleri ! .•katının re"ded ı" lııın bı"r talebı· em averayıUr Un a ·nası tile meşgul olmakta ve birkaç: gündenbe- bir isim koftdu ayrı ayrı ve kendi siyasetıerimn llhine 

0 
1' u t şekkOI etı· ri y.ağmakta oıan yağmurun dinmesini te. birer propaganda v~-tıesı olarak istıs -

!_ u reş 7 e 1 . 1 ktf<iir Lahave 7 (A.A.) - İkinci küçük at,<lnllnr ' (Hususi) - Aliıkadnr ma- mennı ey eme ~ · " mırr etmekte olduklnn neticesinde karar 
§~nlik t' A.lınan gençlık teşkilatının bir Amman 7 (A.A.) - İngiliz - Ma - prensesin dünyaya gel~ olduğunun k 
tectd~t-~rtıb etmek hususundaki talebini verayiürdün muahedesinin tadili üze- . Eski Arnavud ıUk Krah ilanı mern'>imi Soestid~ken sarayında ıh~ab~ir. R~a i~e .Berlın, karşıların -
~nıa~·Yu ş ve bu gibi şenliklerin, ancak nine Maverayiürdün'de dün yeni bir Zoge Anverste yapılmıştır. Prenses İrene Emma Eli. :akılerı T~kyo ıle ıttıiak yapmakla kor: 
bilinde a gençlik teşkilatı çe~çevesi da- rejim kurulmuş ve kabine istila etmiş zabeth isimleri verilmiştir. ~~':1nk ~erlerk:n Japonlar da, aynı 

y~ 1 b r Anvers 7 (A.A.) - Kral Zogo, ai- Birinci isim, Yunan lisanında suılh mulahaza ıle Berlın ve Roma ile anla -
~ a ileceğini bildirmişlerdir. ır. Al rn --- Kral, istifa eden Başvekil Tevfik lesi ve yirmi kişilik maiyetile cBraba-, demek olup halihazırda hususi bir ma şabilcceğini hissettiriyor. Oynanan mu-

' lft propaganda nazırı Paşa Abdul Hudra'yı yeni kabineyi teş no> vapurile Oslo'dan bu sabah saat na ·ve kıymeti haizdir. azzam bir siyasi komed)adır. Maharet, 

. ltaJyaya gidiyor kile. ~emur etmiştir. Kabine, teşekkül 1 O da buraya gelmiş ve otomobille İkinci isim, Kraliçe Vilnehn'in bun. zevahire aldanmadan doğru yoldan Pi -
,... ~~e-J-lın 

7 
( etmıştır. Brüksele hareket etmi.!_lir. _ dan birkaç sene evvel vefat etmiş 0 • mamaktadır. 

'-lQb~ i A.A.) - Propaganda nann -:--:- kt b · · lan annesinin mahlasıdır. C , . 17) .ı;; 
bu ak~rnt~ada Venediğe gitmek üzere Giresunda yeni fmdık Hamıdıye me e gamımız Üçüncüsü de küçük prensesin teyze- Jefu~ı UC.,a91-ıı. Gm.~ç 

-2:_hurgdan .hareket etmiştir. mahsuUlnUn sabşlarına başlan~ı Antalyada sinin mah,asıaır. 
Siı"' da t'L · (H •· H ·a· m , Baarn belediye reisi, nüfus memur. '" an IAOmınler.n Giresun 7 (A.A. ) - Bugün borsada Antalya, 7 ı:susıJ - amı ıye . eK-

l - Pakta mı g·ıriyor? yeni fındık mahsulü satıiıarına baş - tcb gemimiz bugun lımanımıza geımış ve ıuğu vazifesini ifa etmiştir. Şahidler, 
h.·"-'O'Odra 

7 
(A t lanmıştır. İ'ik parti <flarak Ağustosta binlerce halk tar~fmdan karşıla?mıştır. Colijn He Jonkheer'dir. Doğum şeha-

Mi Ut Şef, dün akşam 
Ankaraya döndüler 

{'11ntern P k ·A.) - Siam'ın antiko. teslim edilmek üzere 12 ton iç fındık Bt-lediye denizcıler şeref ıne bır ziya- detnamesi iki şahid ile Baarn beledi • 
~ndufttına a dtı~a iltihak niyetinde bu- fob 45-48 den 5 ton rda EyIG.lde tes - fet vermiştir. ye reisi tarafından imza cdilm~tir. (Baştaraf\ 1 inci fayfcıdaJ 

Qk dir. aır buraya haberler gel • lim edilmek üzere satıılmıştır. Yeni nakil ve tayinler Limantarımızı ziyaret eden bulunan Reisicümhur İnönü bu sabah 

l aJYar ·ı Filistindı yeni kanh hldiseler Ankara. 7 (Hususi) - Bnşvekalet yazı lngiliz gemileri saat ıo da Boludan hareket buyurar.ak 
Sı:ırın e l .e havada kalma rekoru . . . ve Gerede, Kızılcahamamdan geçerek li g Fıeld . Kudüs, 7 (A.A.) - Son 48 saat zarfın- işleri dairesi müdürlüğüne Arşiv dairesi . Londra, 7_ (Hususı) - İzmır Iımanını saat 6,35 te Ankaraya dönın .. lerdir. 

<ıel.Ulter v€ H • lllinois 7 (A.A .) - da birle.aç hadise ol.muş ve bu hadiseler- müdürü Halid Altan. Arşiv dairesi mü- zıy.aret etmış olan cMalaya> saffıharb u.ş 
~ rter hav d ununphrey Moody bira- de üç iltişi ölmüş, ikisi lngifü: olmak ü- dürlüğüne Emniyet Umum Müclürlüğü gemisi, bugün Maltaya dönmüştür. Milli Şef, Geredede ve Kızılcaha -
kılttan sona a 434 saat 46 dakika kal. zere 10 kişi Yafalanmıştır. Birçok tevki- şube müdürlerinden K amran, Zon$uldı.k İstanbuldan hareket etmiş olan cWers- mamda tevakkuf buyurmuş1ar ve halk 
ı at 4.46 ~a çıkan bir bora yüzün den fat yapılmıştır. Hadiselerin en mühim- Vakıflar Müdürlüğüne Sıvas müdürlüğ:i pite> amiral gemisile refakatindeki des- mümessillerile temas ed~ek bunların 
~tdi~ a -Green•uı"ch · · ı · ib. · T., A · d b. · b kAt•b· Rag b Tec~r ta · d'l · 1 f'l t"lJA- d M •· ... • yere ınmış - erı , m eı· vıv P., ırı Hayfaclıl iki aş a ı ı L 1: yın e ı mış er- troycr ı o ı wsının a yarın altaya av- .mu htelif mevzular üzerindeki dilek • 

bomba patlayışıdır. dir. dctleri beklenmektedir. Ierini dinlemişlerdir. 

-
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SON POSTA 

Eczayı Tıbbiye 
ilanları 

Ağustos 8 

lstanbnlla lzmir arasında 
Hava ser erleri bugnn başladı 
iki saat on dakikada İzmire varan tayyare ile bu2ün 

on yolcu hareket etti 

Sıhhiye Vekaletinin 
koyduğu takyidatın 

mahiyeti nedir ? 
Harici rekabet ve kredi ihtiyacı bu mütekamil s11nayl 

şubesini müşkül bir vaziyete düşürdü 

Devlet · Havayollan İdaresi tarafından 
yeniden ihdas edilmiş olan İstanbuı - İz
mir tayyare seferlerinin ilki bugün 
yapılmıştır. 

İlk sel er olması dolayısile tam yolcu
sile kalkamıyacağı hakkındakı tahminle
rin aksine olarak tayyare, haddi istia
bisi olan tam l O yolcu alınış bulunu -
yordu. Yolcular arasında İş bankasının 
§eflerinden Muvaffak •ıe eşi, bi'I'kaç 
ecnebi tüccar ve bayanları buunmakta 

başka bir tayyare de, saat tam 16 da İstan 
bula geleoek ve İzmire de 16,20 de hare
ket edecektir. Bu suretle Ankara - İstan
bul. İstanbul - İzmir havn seferleri mun
tazam bir ~ek.ilde çalışacakhr. 

İstanbul - İzmir hava yolculuğu iki sa
at on dakika süreoektir. Tayyare Cumao
vası Devlet Havayolları meydanına ine-

Eczayı; tıbbiye d!ISnaarına w.zedilen Şehrimizde adedleri 2000 i bulan el 
takyidat münasebetne yanlış bazı tef. dokuma tezgAhları son zamanlarda gerek 
sirlere yol açılmış, reçete ile verilen harici rekabet ve gereksı? kredi temini 
ilaçların yevmi gazete ve mecmualar· imkansızlığı yüzünden sıkıntıya düşmüş
da ilan ıediılemiyeceği, diğer i1anlara !erdir. 
da resim dercedilmiyeceği zannedil • Bu vaziyet karşısında yazma w: doku-
mişti. ma kooperatifi bir rapor hazırlamış ve 
Sıhhiye Vekaletine vaki müracaat Vekalete göndermiştir. Ayni zama.ndn 

ve teşebbüs neticesinde bu zannın doğ İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası da ol 
ru olmadJğı anlaşı1ınıştıır. Filhakika dokuma tezgfilılannın vaziyetini tetkik 

cektir. matbuat tarafından yapılan müracaa- .ederek tezgAhların istihsalaıının standa-
İstanbul - İzmir hava seferlerini yapa- te Vekaletçe verilen cevabda neşri rdize edilmesini lüzumlu bulmuştur. 

cak tayyare, dört motörlü en son sistem- memnu resrm· l"'r ı'zah edı"lerek menedi· ~ Mem1ekitimizin hemen her tılrafmda 
dir. Üç mürettebatı bulunmaktadır. Tay- len rekltı- resimlerinin r::antaJ· mahi- t 

wu "" mevcud ve bilhassa stanbul, İzmir, Oa-
d yal'ede mümkün olduğu kadar konfor yetiındekı' rnu"balaAgValı resimler oldu • · Fakat tayyarenin hareketi sırasın a b b zıanteb, Nazilli ve Kastamonu havalisin· 

vesaire ihtiyaçları defedecek terti at u- gv u, yoksa müstahzarların kendinin ve d A 

idi. 

tekerleklerden birinin 18.stiğinde arıza e tekas'.if edip adedi on bini geçen el do-
lunmakta .. dır. . . .. .. . ya ambalaJ'ının ilh. dercinde hiç bir k görülmüş ve Yolcular Ycşilkoy paJasta B b k d 1 b uma tezgahlarının vaziyetile VekAlet te 

D H 11 h b d" gece u munase etle en ısı e gonışen ır mahzur bulunmadığı beyan edilmek • yakından altık.adar olmuş ve dokuma tez .. 
evlet ava yo arı esa ına un arkadaşımıza Devlet Havayolları Yeşil- tedir. Sıhhı"ye VekAJetı' ,_.ete ı'le satı-
. f ' ed'lm' le .l'!r tt - -"'J gahlarının ıslahı için yapılan tetkikat ne-

mısa ır ı ış ru.ı · köy hava istasyonu müdürü Abdullah lan ilaçların da digv er ilaçların tabi ol-
Ankaradan tayyare ile getirtilen ıas- şunlar so"vlemı.ş· tı'r· ticesinde en elverişli tipler tesbit edile-

1 ~ • duguv sartlar dahı0lı'nde vevmi gazete • k k'. ı 
k k ld k T b Ak • .ı re oy ere sevkine başlanmıştır. 

plElkların damgalanması için olan müd• 
deti, bir sene daha temdid etmektedir. 

Bundan başka nızamnamenin teknik 
hükümleri tadil edilmiş ve bazı müşkül
ler ortadan kaldırılmıştır. 

Mukavemet tecrübelerinde de aranı· 
lan evsafın, en iyi malzeme ve en iyi i§· 
çilikle dahi temini mümkün olamadığı 
görüldüğünden, bunlar da yarıya indıril
miştir. 

Malatya bez fabrikasma yeni 
bir mudur tayin edildi 

Evvelce şehrimizde bau tetkikler yap· 
mış olan sanayi müfettişlerinden Etemin 
Malatya beı fabrikası müdürlüğüne ta .. 
yin edildiği haber alınmıştır. 
··························································· 

Poll•t•: 

Dünkü vesaiti nak1iye kauılnrı 
ti ta ı ı tan sonra ayyare, u sa- c- Halkımızın havn seferlerine ala a lerde !ilanlannm ıya:p?lmasına müsaa-
boh saat 7 de İzmire l O yolcusile bir- göstermesi bizi çok sevindiriyor. Daha ilk de edilmekte olduğunu ilaveten bil _ Yalnız mensucatın tekamül seyrini şa- Şişlide Haydarlı :ıpartımanında oturan 
Jikte hareket etmiştir. seferde tayyarenin tam yolcile bereket dirmiştir. yanı !hayret bir şekilde takib ederek top 70 yaşlarında Zafer adındakı kadın, Çif· 

İstanbul - İzmir hava yo1culuğu gidip etmesi bunun pek güzel bir delilidır. halinde düz dokumalar, pamuklu ve vün- tehavuzlar tramvay durak yerine geldiği 
gelme 28 lirndır. Bu fiata 1000 liralık si- İzmir rnalfımunuzdur ki birincı dere- D s·ı,· ·ya lü desenli kumaşlar ve parça halinde ör- sırada Heranta aid ve Maltepe 12 numa-
gorta da dahildir. Yalnız gitme ve yalnız cede ehemmiyeti haiz bir limanımız ve onanmamız 1 vrı tüler, sofra takımları, atkılar. elbiselik, ralı otomobilin çarpmasile yüzünden ya· 
gelme 20 liradır. Tayyare, Pazardrın bir ticaret merkezidir. Bu itibarla ace;e hareket etti paltoltık, mantoluk, kasketlik kumaşlar ralanmıştır. 
maada hergün İzmirden 7,10 da hareket işleri olacak tüccarlarımızın zaman ka- ve yüzlerce çeşid nefis ve sağlam eşya vü * Evvelki gece Beyazıdla - Kurtuluf 
edip sabah saat 9 da lstanbulda olacak, zanmak kaygısile bilhassa bu vasıtayı Dost ve müttefik İngilterenin Ak • cudıı getiren bu müessese sanayi zümresi arasında işliyen şoför Hayrinin idare-
Ankaradan Adananın yolcularını alacak tercih edeceğinde hiç şüphe yoktur. deniz donanmasına mensub bir filonun dış pazarların rekabeti karşısında, müş- sindeki 3046 sayılı otobüs, Sirkecı polis 
~=====~=====~==========~=~~===~- ~~n~~~~reti~n~e~~~-~lw~~~~~~w~ k~d~~~~~tam~clm~~~e 

Dahiliye Vekili dün Sultanahmedde hafriyata pılan merasimde bulmunak üzere bir Almanya ve İtalyadan gelip çolaki amele. çavuşu Celale çarparak muhtelif 
vilayette meşgul oldu müsaade edildi kaç gün evvel limanımıza gelen ve Dol tabir edilen ve elyafı kısa pamuk dö • yerlerınden yaralanmasına sebeb olmuş· 

Dahiliye Vekili Faik öztrak dün, Her yıl Sultanahmcd camisi arkasında-
mabahçe önünde demirliyen donanma· kilntüleri, paçavra ve sun'i mevaddan tur. Yaralı :Beyoğlu hastanesine kaldınl
mız, başta Yavuz Amiral gemisi bu • yapılan çürük ve fakat ucuz benzeri mış, şoför yakalanmıştır. 
lunduğu halde dün Silivriye hareket mensuaatm rekabe1ffl~ karşılaşmış • * Şoför Şükrünün idaresindeki 2242 öğleden evvel Vilf(yettıe meşgul ol - ki Arasta sokağında yapılmakta olan haf

muştur. Dahiliye Vekfı.Ieti seferberlik riyata bu sene de devam edilecektir. 
dairesi mildüri.i Hüsameddin ve İstan Maarif Vekaleti / bu hususta meşhur 

bul vilfiyeti seferberlik müdürü Na • İngiliz arkeoloji profesörü Baksteriıı 
ilden İstanbulun passif korunma tec- ruhsatname talebini kabul etmiştir. 

etmiştir. Donanmamız Silivri açıkla - }ardır. sayılı otobüs Boğazkesen caddesinden a 
rında rnutad deniz talimlerine devam Bu vaziyet karşısında el dokuma tez şağı inerken 'karşı tarafa geçmek istiyen 
edecektir. gfilılan da ucuz istihsal çarelerine ve Bostancıbaşıda oturan Hakkı kızı N1-

Haliçte bir motör battı rübeleri hakkında izahat almış, direk- Keyfiyet dün telgrafla İngilterede bu-
tifler vermiştir. Iunan profesör Bakstere bildirilmiştir. Dün sabah Haliçte bir deniz kazası 

Faik Öztrak İ~tanbul Va1isi1e bera - Bu suretle pek yakında Arasta soka- plmuş, kum yüklü bir motör batmış. 
her bugün Sular İdaresinde meşgul o- ğında tekrar hafriyata başlanacaktır. tır. 
Jacak, şehrin su vaziyetini ve hava ta. Diğer taraftan iki sene kadar evvel Ayancık limanına bağlı Şaban kap. 
arruzunda alınacak tedbhler hakkın- Fatihte bazı hafriyat yapmış olan İsviç- tan idaresindeki 3 tonluk kum yüklü 
da umum mlidür Ziyadan izahat ala' . reli maruf .arkeoloji profesörü Şatsmanın Teceddüd motörü, Hızır kaptan ida -
Caktır. resindeki Yıldırun motörünün yede -da lbu sene ayni yerde hafriyat yapmak 

Şehir iş lerl: 
arzusunda olduğu haber alınmıştır. ğinde olarak Atatürk köprüsünden 

Profesör yapmış olduğu hafriyat hak- çıkmakta iken, Şirketihayriyenin Erol 
kında çok kıymetli bi.r eser hazırlamış, vapuru motöre çarpmış ve parçalıya -

Şişli hnstanesine Cünıhu:riyet Müzeler Müdürlüğüne göndermiştir. rak 'batırmıştır. Teceddu'"d 
bayramında başlanacak Bu sırada denize düşen 

Şişlide İll§ası takarrür eden bin ya. Münakalat Vekili motörü tayfaları Erol vapuru ve Yıl -
dırım motörü mürettebatı tarafından 

taklı hastanenin projesi İstanbul Vali şehrimizde kurtanlmışlardır. Kazada nüfusça bir 
ve Belediye Reisi Lutfi . Kırdar tara. Ankara 7 ( Hususi ) _ Müna'kaiat zayiat o1mamışfar. Liman İdaresi ka-
fından tetkik edilmiştir. Inşa.ata Cüm· Vekili Ali Çetinkaya 19,25 trenile İs- za hakkında tahkikat yapmaktadır. 
huriyet bayramında başlanacaktır. tanbula hareket etmiştir. 

Nevyork sergisinde teşhir edilen tarihi 
eserlerimiz Amerikadan geldi 

Müzeler umum müdürü Aziz bu eserlerin sergide 
büyük alaka uyandırdığını söylüyor 

Liman hamallarının 16 
bin lirası hak sahiblerine 

dağıtılacak 
Liman işletmesi kara nakliyat grup 

hamallarının uzun bir müddetten beri 
sandıklarında biriktirilen paradan 36 bin 
liralık bir hak iddiaları üzerine Vman
lar Umum Müdürli.iğii tarafından yapıl
makta olnn tahkikat, ikmal edilmek üze
redir. Limanlar Umum Müdürlüğü ha
malların müracaatı üzerine üç cepheden 

b~vurmuş, mensucatın enleri daral • mete çarparak baş_ından yaralamıştır, 
tılmı.ş, iplik miktarı azaltılarak sey • Yaralı .. çocuk hastaneye kaldırılmış, suç
rekleştlriJmiş, binnetice kaliteler bo • lu şofor yakalanmıştır. 
zulınuş ve bu, bu sanayi şubesinin in· * Şoför Hasarım idaresındeki 1714 sa 
hitata doğru yürümesini intaç ettiği gi • yılı otomobil Samatyn tramvay durak ye~ 
bi, müstahsil de zarar gönneğe başla- rinde ani olarak karşısına çıkan 8 yaşın
mış, yıllarca kullanılan ve kolaylıkla daki Mustafa adında bir çocuğa çarparak 
yırtılıp eskimiyen el dokuma mensuca yaralamıştır. Şoför yakalanmıştır. 
tı bozulmuştur. - -

Deniz işleri: Bundan başka yalnız İstanbulda 
günde 30,000 metre kumaş istihsal ka
bilıiyetinde olan bu sanayiin, istihsa • Deııizyollanı Ummn l\lüdürii 

Iatmı satamadığı; zaman mulkabilinde vapurları gezdi 
muayyen bir nisbet dahilinde kolay • Devlet Denizyolları Umum Müdi.i • 
!ıkla tedarik edeceği bir ticari kredi- rü İbrahim K>Cmal Baybora, birkaç 
ye de mutlak bir ihtiyacı vardır. gündenberi vapurlarda teftişler yap .. 

El dokuma tezgahları mamulatınm maktadır. 
standardı sırasında kredi keyfiyeti - Umum Müdür bu teftişleri esnasın· 
nin ve dış rekabetinin de nazarı dik • da vapurlarda çalışan mürettebata an 
kate alınması, kendi kendine büyi.ik cak sefer zamanında iaşe verildiğini ve 
bir inkişaf gösteren milli küçiik sana. gemiler limanda demirii 'bulunduğu 
yiin korunması zaruridir. zamanda yiyecek verilmediğini gör 

Almanyaya 700 ton 
yulaf satıldı 

Dün Almanya hesabınn 700 ton yulaf 
satışı olmuştur. Karabiga mallarından ve 
Ağustos nihay-eti teslim şartile satılan 
yulaflar, 3,13-3,14 kuruştan dökme fob 
Karabiga satılmıştır. Bu vaziyet gevşek 
olan yulaf piyasasını canlandırmıştır. 

Kontrplak nizamnamesi 
tadil edildi 

müş, bunu doğru bulmı:yarak gemile
rin demirli bulunduğu zamanlarda dtı 
mlirettebata yiıyecek.lerinin verilme 
sini emretmiştir. ............. T ... A ... K .. v ... f .. r~ii" ........... . 
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İstanbul müzeleri tarafmdan Nev - lerile, eski Anadolu medeniyetine a • esaslı tahkikat yaptırmış ve hamallara 
york sergisinde teşhir edilmek üzere id topraktan mamul tabletler ve kıy • aid paranın iddia edildiği gibi 36 bin kü
bir müddet evvel gönderi~ tarihi metli ve madeni eşyalar olup 1 3 üncü sur olmayıp 16 bin lira olduğu anlaşıl
kıymeti haiz eşyalar Amerikadan geri ve 18 inci asra kadar olan devirlerin mıştır. Bu paradan 4 bin liranın İmar Bir sene evvel yeni bir kontrplak ni· 
getirilmiştir. eserleridir. -Bundan başka kıymetli Bankasında, 8 bin liranın Denizbank tas- zamnamesi tanzim edilmiş ve mer'iyet 

Dün, gümrükten hususi bir itina ile halılar, elişleri, rahle, kapı ve buna fiye heyetinde bulunduğu ve 4 bin lira- mevkiine konulmuştu. 

GÜNES 
S. I. 

SALI 
,.. 

Ce. Ahir -iMSAK 
s. o. 

Müzeye getirilmiş olan eşyalar, ya • mümasil Türkün yüksek san'at eserle. sının da muhtelif tarihlerde avans ola- Bu nizamnamenin tatbikind':! bazı tek-
rmdan itibaren teşkil edilecek bir ko- ri, şamdan, bakır işleri, kakmalar ve rak çekildiği tesbit olunmuştur. nik müşküller görüldüğiinden yeniden 
misyon tarafından tadad edilecek ve saire de bulunmaktadır. Limanlar Umum Müdürlüğü keyfiyeti bazı !hükümleri tadil edilmiş ve Şurayı 
kdleksiyonlanna dağıt~acokbr. Bütün bu eserler sergide en iyi bir dün hamalların murahhaslarına bildir- Devletçe de tetkikatı ikmal edil.mi§tir. 

Ayni eşya ile birlikte Müzeler U • tarzda kronolojik ve bedii bir surette miştir. Limanlar Umum Müdürlüğü bu Yeni nizamname daha evvelki nizam-

s 
9 

03 

4li 
22 3 oıs 

7 47 

Ôfl• iki adi 
Akt•• ı l'auı 

•• z. ıı 

6 E. 

u. s. 
19 .6 

Ol 

o. J . 1), •• L> 

12 U ıs Jl O' 

54 u - l 45 
mum Müdürü Aziz Ogan da Amerika- tanzim ve bu suretle teşhir e _ paranın hakları bulunan hamallara na nameler hükmüne göre yapılıp şimdi tu-

&n ~~~~ d~~~&~~~~ffim~~ra~mre~~~~~~h~~da~~nd1d=i=l=e=d=il=~=n=i~=m=n=a=m=e=y=e=a=y=k=ı=n=o=l=an=k=o=n=~~=========~====~ 
Aziz Ogan dün kendisini gören bir keolloğlar Türk sitıesinde ve bilhassa bir karar verecektir. 

arkadaşımıza Nevyork sergisi ve ta, tarihi cser.1erimizin önünde snatlerce _ .. _ ........... E~·ie;;~~·-.............. ~ ...... ---.-.... Bu Akşam: Saat 21.30 da Cağaloğlu 
rihi eserlerimiz hakkında şu izahatı kalarak tetkik etmişler, takdirle sey • Ç 1 f T E SA R A Y LA R S 1 N E B AH Ç ES 1 N O E 
vermic::tir: retmişlerdir. Resimliay mecmuası ve matbaası sa- Ü 

•• "'""i Kıvmetli S U .A. D G -..T «- Müzelerimizin dünya Nevyork Türk sitesi de hakikaten çok güzel, hibleri Bay Mecdi Er<>n'in kızı Bayan A- Snİı'ntkar ... .,. 
ve 

arkadaşlatı 
sergisine gönderdiği eşya, sergi prog. 16 ncı ve 1 7 nci asır Türk mimarisinin tiye Erenle Bay Adnan Demircinin izdi
ramı mucibince iki ay teşhir edilmiş, en beliğ bir nümunesi jdi. vaç rasimeleri dün saat on birde Beyoğlu 
müddetini ikmal edince geri gelmiş • Hülasa olarak sergide Türk eserleri evlenme memurluğund~ icra edilmiştir. 
tir. büyük bir takdir kazanmıştır, denile • Yeni çifte saadet diler. Bay Mecdi ve 

Götürülen eşya; Sümer, Hitit devir· bilir.> ailesini samimiyetle tebrik ederiz. 

Ayrıca: Mısır Yıldızı, Rakkase 

K IK I ve SEM/RA MUHAMMED 
ve kendi saz arkadaşları, Arapça şarkılar, Rakıslar ve numaralar. 



Çankırı bu yıl birçok 
yeni eserlere kavuşacak 

Bigada Bozguç 
Deresi taştı 

Tnrgndlunun yeni istasyonunu 
Münakale Vekilimiz bizzat açtı 

Memleket hastanesine 50 yataklı bir paviyon daha 
ilavesi tekarrür etti, vali çok güzel çalışıyor 

Biga (Husust) - Birkaç gün önce 
yağan rahmetlerden Bozguç deresi taş
mış ve İpkaiye ovasını su basmıştır. 
Sel suları yeni e'kilen susam ve darı 
mahsulatını harab etmiş. bilhassa Ci. 
hadiye köyü tarlalarına pek fazla za
rar yapmıştır. İpkaiye ovasındaki su
sam ve darı tarlalarında da bir nevi yer 
kurdu türemiş ve mahsuHitı kökünden 

1 

kesmek suretile bir hayli zarar yap -
mıştır. Geçen seneye ınisbetle buğdav 
lar bu sene biraz zayıf ve taneleri az
dır. 

Burnovada 
Bum 

Küçükçayın üstü kapatıhyor 
si) ova <I-I usu ~ 
ti .. -:. Senelerdenbe. 
lunustunün açık bu -

rnası ·· .. ~;: yuzunden 
"ÇUk"a &i ~ Y mahalle . 

Seken · · ed esını bizaı 
en K .. 

iistu uçıikçayın 
dır kapatılmakta . 

Baştan bnc:,,a .. 
~ah -Y mu -
lunarefatıa dolu. bu

n b 
tı~ bi" k ~ çny yazın 
trı k • 0.ıatı neşret . 

e te k 
deıu , ışın da şid· 

doıa Yaltrnurlardan 
rak t 

liiz" aşan sular 
unden k 

!keli b' SO aklar bozulma~da ve tehli-
ır va . 

B led· zı~et almakta idi. 
bir derd~Yemız memleketin en mühim 

ı olan bu i~ el koymuş ve baştan 

başa Ç'SYl temizledikten sonra üstürü ka
patmaktadır. Resim belediye zabıta a .. 
miri Münir Komunbayın inşaat mahal
linde ameleyi kontrol ederken göstorlyor. 

Pazar Ola Hasan Bev Diyor ki: 

liasan B 
tiı.nd n .. ey - Dostum ilim 
:takıq gune muhakkak te .. 

etnıekte .• 

• • • şimdi yeni bir keşfüe 

daha: bulunmuşlar, servi ve-
rem için •• 

• • • çamdan daha oifahah§

IIll§o• 

- Ciddi mi söylüyorsun 
Hasan Bey? 

Hasan Bey - Tabii cıddi 
söylüyorum. Eğer böyle ol .. 
mamış olsaydı. Karacaahme
din karşısında bir v-erem has
tanesi yapılmasına karar ve
rirler miydi? 

Zonguldak (Hususi) - Bayan Nazire
nin tdare ettiği biçki - dikiş yurdu bu yıl 
altı mezun vermiştir. Bu münasebetle kız 
larllllızın el hünerlerile bezenmiş ,lan 
sergi de açılmıştır. 

Zevkin. bedıi duygunun, iğne ucile 
göz nurunun meydana getirdiği güzel e
Beltler. sayı ve kalite bakımından geçen 
yıllardn.'kinden çok üstündür. 

Esasen bu yurd evvelki sene Ankarada 

Kızılcahamamda mahsul 
bu sene çok iyi ve bereketli 

açılan el işleri sergisine iştirak etmiş ve 
iki para mükafatından başka beş madal
ya kazanma]{ suretil:e bır rekor yapmıştı. 

Yurdun bu sene iyi birer ev hanımı o
laro:.K hayata verdıği talebenin isimleri 
şunlardır: 

Şükran Erden, Seniha Heper. Fikriye 
Sarıkan, N~zihe Akın. Halide Algan. Fe
riha Aydan. 

Resim talebeleri mua11imlerile bir :ı • 
rada göstermektedir 



Sayfa 

, ___ tl __ a_d_iı_eı_c_r __ ~ __ a_rpsın ___ d_a ___ J 

HASRl.E:T 
Size: 1 yanonun, kemanın, viyo1onselln çal • 
İnsan ve çalgı sesine hasret kaldım gı seslerini duyabilmek için ta sah -

dersem: nenin yanında oturduğum da oldu. 
- Çalgılı bahçeler var.. Git, diye- Ayni zamanda gözle kulaktan mestol

oeksiniz. Gerçi ateş pahası, gerçi ra - mak emelile çalgının ibaşlamasın1, şar
hat ve güzel yerler değil.. Fakat ma- kıcının söylemesini bekledim. Çalgı 
demki hasretsin. başldı, şarkıcı söyledi. Fakat hopar -
Ateş pahası. olduğunıu biliyorum. lörler de, onlarla birlikte maden ağız. 

Rahat etmiyeceğimi de müdrikim .. Bü larile avaz, avaz bağırmaya başladı -
tün bunlara ehemmiyet vermeyip git lar, sahneye çok yakın olmama rağ -
miş olsam, şarkı söyliyen insanın, ça. men, çalgıcının çalgısmıp şarkıcınm 
hnan çalgının seslerini gene duyamı- şat.kısmı duyup dinlememe imkan bı-
yacağım ki: rakmadılar. 

Radyonun :iıcadile birlikte ortaya Dedim ya, insan ve çalgı sesine has 
çrkan hoparlör tertibatı en kenar hah retim. Makine ile yazılmış bir yazı 
çelere bile girdi. Saz çalınan, şarkı gördüğüm zaman, .güzıel yazı yazan 
söylenilen sahnemsi yere bir mikro - hattatın el yazısıru aramıyorum. Oto
fon, ağaçlara öteye'beriye bu mikro - mobile biniyorum, at ve arabaya has
!ona bağlı hoparlör konuluyor. Şarkı ret çekmiyorum. Denizde motörü yei
söyliyenin insan, çalgımın çalgı sesi - kenliye tercih ediyorum. Fakat insan 
ni mikrofon topluyor ve ağaçlardaki ve çalgı sesinin hoparlör makinesinde 
ötedeberideki hoparlörlerden maden - madenleş'tikten sonra iku~ağırna akı • 
leşmiş bir halde kulaklarımıza akıtı - tılmasına tahammül edemiyorum. 
yor. ,.,--, / ı 
Şarkı söyliyenin insan sesini, pi • • J .t11ıet ;;;4--ulu.ti 

I_ Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Amerikada sahtekarhklaraaid ] Fransada radyo makinelerinin 

bir istatistik adedi 
30 Haziran 1939 

tarihinde Fransa· 
da yapılmış olan 
bir istatistiğe gö· 
re Fransada bulu-
nan ve işlemekt9 

olan radyo maki -
nelerinin sayısı 

~ 
Şık bir model -

Agustos 8 

Bir muharririn açtığı dava 
lbrahim Hakkı Konyalı, nıahkemede, davaya sebeb olan 

"Tarihçi geçinen bir muharrir,, cümlesini Turhan 
Tan'ın yazdığını ve ondan davacı olduğunu söyledi 

Şehrimizde ayda bir çıkmakta olan 
Ses mecmuasının 2 inci sayısında cAğlı
yalım mı, Gülelim mi?> başlığı altında 
ve muharrir İbrahim Hakkı Konyalı hak
kında cTarihçi geçinen bir muharrir> 
cümlesi kullanıldığından dolayı İbrahim 
Hakkı Konyalı tarafından mezkur mec
mua mes'ul müdürü Yusuf Ahıskalı aley
hine açılan hakaret davasına dün asliye 
2 inci ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

Dünkü duruşmada muharrir İbrahim 
Rakikı Konyalı; hakkında kullanılan bu 
tabirin mahza hakıaret ve kendisini teçhH 

mümanaat eden polis memuruna da teca· 
vüz ettiğini söylemişlerdi. 

Dünkü celsede suçlunun karısı ve bal
dızı dinlenmişler ve Fazıl taraf mdan 
böyle bir hakaret ve tecavüz vaki olma
dığını söylemişlerdir. 

Münevver adındaki bir şahidin celbi 
için muhakeme başka bir güne bırakı~ .. 
mıştır. 

Zabıtaya hakaret eden bir adam 
mahkemeye verildi 

Trenden .biletsiz çıktığı için alakadar 
kasdile yazılmış olduğunu söyliyerek ez- memurlar tarafından Bakırköy polisine 
cümle demiştir ki: teslim edilen Mustafa adında biri, bu s-.ı

c- Ben memleketimin tarihine hiz- çundan dolayı :kanuni ikametgaha rapb-
mette bulunduğuma kanıim. Tarihi ev- lunmak üzere beraberinde bulunan poHs 
rak Bulgaristana kilo kilo üç kuruş on Fehmi Yılmazı bindiklerı Bakırköy oto
paradan satılırken bunu ben yakalattım. büsü içinde ve dolayısile vazife halinde 
Bu hadise üzerine Son Posta mütemadi tahkirden suçlu olarak dün cürmü meş-
neşriyata başladı. Nihayet keyfiyet bü-

hud asliye 4 üncü ceza mahkemtsine 
yük kurultaya aksetti ve bu suretle de 
bu kıymetli evraklar geri getirtildi. Ge- sevkedilmiştir. Mustafa ayni zamanda O· 

ne Piri Reisin haritasını ben buldum. Son tobüs içinde bağırıp çağırmak suretile 
Postada yapılan bu neşriyat Atatürkün luılkın rahat ve, huzurunu selbetmiştir. 
nazarı dikkatini celbetti. Bu eseri tabet- Suçlu evvelce de Sultnnahmed 1 inci 

Birçok mod~llerfin kumaşının aynı. tirdiler ve !bana de teşekkürde bulundu- sulh ceza mahkemesınde cza:bıtaya kuv· 
nı almaya lüzum yoktur. Zaten buna lar. vet sarfile muhalefetten., de hapis ceza-

Tarih Kurumunun da müteaddid te- sına mahkum edilmış bulunuyordu. Dün. 
her vakit imkan da bulunamaz. Fakat şek'kürlerine maihar olmuş bir muhar- kü duruşma; suçlunun bu mahkfımiyetl 
bu modeli herhalde (modelde olduğu rir tarihçi olmasa bile, bu ilme hizmet sabıkasının kat'iyet kesbedip etmediği 
gibi) emprlmeden yapmalı. Biçimin eden adam dernektir. hususunun tahkiki için başka güne bıra .. 

bu derece sadeliği hiçbir kumaşa bu Fakat .bu işin içinde iş vardır. Benim kılmış_h_r_. ---------· 

BirJeşik Ameri
kan cümhuriyeti 
)olis müdüriyeti -
nin yapmış oldu -
ğu bir istatistiğe 

göre on sene için
de Birleşik Ameri
jtan cümhuriydi 
hududu içinde ya
pılıruş olan sahte
kfml~ların yekunu 31,250,000,000 Türk 

kadar yaraşmaz. Halbuki empıfunede bu suretle memleket irfanına mütevazı 
5,104,689 dur. 1 Kanunusaniden 30 Ha - şu üç enli plili volan ile üç ayrı çlçek bir ~şçi gibi hizmet edişim bu işin .~~.a-
zirana kadar polise ihbar edilmemiş ol - bamb k b' h 1 1""'''"· mesı olduk.1annı sananlarca hoş gorul-

hakiki olarak 
İktısad Vekilinin tetkikleri 

~1.ilirimi~ bulunan İktısad Vekıi'll 
Hüsnü Çakır Vekiılete bağlı müesse • 
seleri tetkik etmeğe başlamıştır. 

lirasına baliğ olmuştuT. 

* "lrlanda ,, veya "Japon ,, 
dilinde " O ,, harfi neyi 

ifade eder ? 
Iİt.limd.a lisanm

füı olduğu gibi Ja- ~ \' l ı/ 1 ?_ 
pon lisanında da - - o ~ 
hi birçok kelime - .,-
lerin başında cÜ> :. ~ 
harfi ibulunma:k -
ta.dır. Bunun ne mana ifade eyle -
eliğini biliyor musunuz? .• 

Japoncada bir ismin evveline bir a -
pustrof ile ve :rrurjeskül olarak raptedilen 
cOı> harfi cmuhterem> manasına gel -
mcktedir. Fakat bu cÜ> harfi ancak bir 

ne aş a ır a am~ . l b"l' . . memış o a ı ır.> 

duğundan ceza yiyen radyo sahiblerınm 1 h 

Ak t 1 t • bra im Hakkı Konyalıyı müteakıb 

adedi 2564 dür. şam UVa e ) söz alan suçlu vekili Suphi Nuri: 

* 
Otu ne zaman icad ed:ldi ? ... 
Ütü icad edile -

li bir buçuk asır -
dan fazla olmuş -
tur. İlk ütüniin 
Tuv.runl~y adın J 
da bir İngiliz ta -
rafından icad edil
miş olduğu sanıl -

maktadır. Bu, içinde ateş bulunan bir 

kab idi. İlk önce bu lngili7Je herkes alay 

c- Davacı muhan-ir benim gibi bütün 
münevverlerin sevdiği bir adamdır. Ken
disi müellif ve gazetecidir. Tarih bilgi
sine hürmetimiz vardır. Bu itibarla lm'az 
müsrımaha'kar düşünsünle,. ve müvekki. 
Jim Yusuf Ahıskalıyı affetsinler. demiş-
tir. 

İbra-him Hakkı Konyalı: 

c- Bu yazı Yusuf AhıSkalıya aid de
ğildir. M. Turhan Tanındır. Ve yukarıda 
söylediğim gibi bir kasdi mahsusla ya
z.ılmıştır. Bu bakımdan yazının aslının 

getirtilmesini rica cd~rim> demiştir. 

Hüsnü Çakır, dün bu maksadla ye
ni teşekkül etmiş olan rnıntaka iktı • 
sad müdür1üğüne gelmiş, burada bir 
saat kadar kalarak umumi rnuamela -
tı teftiş etmiş, müdür Halfıktan izahat 
nlmıştır. 

Vekil, 'bu sabahki trenle İzmite ha. 
reket etmiştir. 

İktısad Vekili İzmitte akşama ka • 
dar kalarak Sümerbank tara!ından 
yaptırılmakta olan fabrikalar inşaatını 
tetkik edecek ve akşam trenile İzmit .. 
ten Ankaraya gidecektir. -----

frade ile ku11anılabilir. 
(İrlanda) lisanında :se asıl 

bir apustrof ile ayrılmış olan 

etmeğe başlamıştı. Fakat az zaman son
isimden 

Ne-ticede: Hakaret hadisesine mevzu 
teşkil eden bu yazınm aslının celbile bu 
tarzı ifadenin hakareti tazammun edip 
etmiyeceğinin tesbiti için muhakeme baş
ka bir güne bırakıimıştı!'. 

Adliye sarayının projesi tetkik 
ediliyor 

Sultanahmedde inşası takarrür eden 
Adliye sarayının projesini, mimar A, 
sım hazırlamıştı. Bu projenin şehir pli 
nına uygun olup olmadım Nafıa Ve " 
kaleti tarafından İstan'bul Belediye • 
sinden sorulmuştur. Belediye projeyi 
tetkik etmektedir. 

bu harf ra bunun faydasl görüldü ve herkes ta - ı 

c ... oğlu> demektir ... 

Tahammül edeceksiniz, 
Menfaatiniz tahammül 
Etmektedir 

. Bir kadın okuyucum, Bayan S. ö. 
bana yolladığı mektubda hem derdi
ni anlatmış, hem de bu derdin çare -
linin ne olabileceğini düşünmüş. Esas 
itibarile ayni fikirdeyim. 
· Bayan S. ö. diyor ki: 
· - 19 senedenberi evliyim. Bu müd-
0.etin 15 yılı çok mes'ud ~eçti. Fakat 
j yıl evvel bir kadınla münasebeti ol
duğunu işitmiştim. inanmanuştım. 

Sonra kendim de gördüm. Fakat koca
mı çok seviyordum. Benı uzun müddet 

te mes'ud e~ti, . elbette geçecektir, 
<liye düşündüm, sabrettim. Fakat mü-
11asebet gittikçe sıklaştı ve nihayet ko
eam evini büsbütün ihmal eder oldu. 

[Ayrılmayı düşünmiye başladım. Yal -
11ız iki çocuğum var, biri mektebinin 
sonuncu sınıfında, ayrılır5am mekte
bini yanda bırakır, diye korkuyorum.~ 

* · Peşin de söyledim, esas itibarile 
hemfikirim, daha doğrusu okuyucum
la neticede ıbirleşiyorum: 

- Çok nadir göriilcn müste•ma va -
Eiyetleri hariç bırakmak şartilc ben 
lıer vakit için evli bir erkeğin bir met-

rafından kullanılmağa başlandı. 

resle uzun müddet yaşıyamıyarağı ka
naatini besledim. Erkeğin böyle bir 
kadın karşısında duyduğu his aşk de
ğil, sadece hevestir. Ve bir zarr.an ge
lir ki, itiyad, yorgunluk, bıkkınlık baş 
layınca bu heves Iakaydiye, hatta tik
sinmiye yer verir. Ve bu erkeğin şuu
runda, şuurunun altında metresi dai
ma hakir görmek meyli hakimdir. U
mumi kaide budur ve bu knide, hele 
erkek bir baba ise daha mutlak, daha 
kat'idfr. 

Okuyucum, en doğru hareket tar -
zını bulmuş, sabretmiş, Sabretmekte 
bir müddet daha devam etıLJclidir. A
lelhusus kendisinin sezdi~i. duyduğu 
Jcorku da yerindedir. Çocuklar fena 
misalin tesiri altında yanlı~ yola s!:I. -
pabilir. Bayan S. Ö. onların hatırı için 
olsun, bu fe'dakarJığa katlann,alıdır. 

* Bay Hayriye: 
- Hayatın esaslı ka!delt.>rinden bi . 

rlni unutmuşsunuz, bir kadın, hatta 
lhiç sevmese bile kocasına fena mua. 
mele edilmesine tahammJl edemez. 
Hele lbu muamele bir mecliste olursa. 

Hata kendinizdedir. Maamafih tas
hihine teşebbüs etmeyiniz, suçu ağır· 
laşt1rma istidadında olduğ:.muzu se 
ziyorum. 

TEYZE 

Bu güzel akşam tuvaleti ismi gibi 
ctam yazlık> tır. Siyah kadife biye1erle 
süslenmiş beyaz brodeı·i anglezden ya -
pılmıştır. İçinden plili ve volanlı bir jü

pon giyilmiştir. Bu jüpon beyaz organ -

didendir. ------·-·· .. ····---·..-...-..--:• 

Vazife h.,linde darb ve tahkir 
davasına devam eJildi 

Bir evin tahliyesi için verilen kararı 
tatbik etmeğe memur 3 üncü icra dam~si 
muavinlerinden Kemalle b~raberinde 

bulunan Fatih merkezi polislerinden Umanlar Umum l\'liidürlüğiindc yeni 
Mehmcdi vazifelermı ifa sırasında tah- barem tatbik ediliyor 

kir ve darbetmekt,n suçlu ve mevkuf Münakalfıt Vekaletinden Limanlar 
Fatihte Atikalipaşa mahallesinde bak- Umum Müdürlüğüne relen bir emir • 
kallık yapan Mehmed Fazılın muhnke- de, Limanlar Umum Müdürlüğü kad
mesine dün asliye 1 inci ceza mahkeme- rosunda çali'.şan memurların 1 EylCıl· 
sinde devam edilmiştir. Dünkii duruş- den itibaren yeni ·bareme göre maaş 
madn icra memuru ve polis şikayetçi sı- afacaklan bflcfirHmiştir. Bu mün.ase
fatile bulunmuşlar ve tecavü ~ )ıadisesini betle Limanlar Umum Müdürlüğü teş 
anlatarak suçlunun cezalandırılmasını ve kilatında çalışan memınlar, şimdiden 
bu arada şahsi hukuk ve tazmınat taleb vaziyetlerini tesbit için evvelce me • 
etmişlerdir. murivet yapttkları dairelere müraca-

Evvelce dinl-enen amme şahidle.rı suç- atla hizmet müddetlerini gösteren res-
1unun icra memurunu tokatladığını ve mi vesikalar almağa başlamı.şlardır. ............................. ·······-············---··-·····--............ - ............. _.. ..... .... 

' 
Bacaksızın maskarallkl~n: Bir taşla iki kuLJ 
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Amerikalılara göre 
Almanyanın içyiizi.i 

'' Almangada 8 gün oturan her genç oradan tanıamile 
Hitlerci olarak ayrılır. Fakat üç ay kaldığı takdirde 

nasgonal sosyalizmin düşmanı kesilir,, 

Nurenberg kongresi günlerinden bir intıba 

)' ~cşhur bir Amerikalı muharrir yazı-j Iikte cenubi Aımanyada otomobille bil' 1 dü. Almanyaya aid bir şey ıtonuşurken 
or. . seyahate çıkan, Nurenberge giden, orada gizli dinleyicı teleton tertiba~ını şaşırt • 

6 
Ye~ı Almanyayı en iyi tanıyan yük _ şehir sokaklarında genç Nazilerin mü - mak için namı müstaar kullanmıya mec. 
~ hır diploma~: cHitler Alınanyasını teassıb vıe tatk.ınlığını gören Miss Dodd bur kaldı. Evlerinde herhangi bir mevzu 
~;n her g~nç s~kiı. günden fazla otur- şunları anlatıyor: , üzerinde. ko~u.şrn~y:1 başlamadan önce te· 
l tnak şartile or'ldan tamamil:? Hitlerci cB~ı ustura. ile kazılı ve boynunda b.r ~fon ahızesım bır yastıkla tıkamayı a • 

~a a~a.k ayrılır. Fakat dah.ı ziy:de mesc • yazı asıh bir kadın arabanın içinde ayak- det ettiler. 

Sayfa 1 

C GüNüN ADAMLARI=:] 

General Yague 
General Franlıonan mu1Ja/fakigetlnds m 

bilyük hissesi olan 
humandanlıktan 

ve aon gilnlerde 
çıkarılan adam 

!spatıyadaki son hadiselerin kahra -
manlarından olup Franko tarafından ku
mandanlıktan çıkanlan generallerden bi
ri de Gener~l (Yague) dir. 

Bu adam İspanya harbinde iş glSren 
Franko taraftan generaller içinde en ce
sur ve en azimkfın olmakla şöhret ka -
zanmıştır. Kendisi Afrika kıtaatı kuman
danı bulunuyordu. 

1936 senesinde cümhuriyet idaresine 
karşı ilk isyan hareketine başlıyan o ol
muştur. 

Kanarya adalarından gelen General 
cFrankoııı Ceuta şehrine varınca isyan 
hareketini başlaml§ buldu. 
Şu nokta belki biHnm~z. Fakat çok 

mühimdt-. 
General Yague General Frankoyu baş 

kumandanlığı deruhde eylemeğe adeta 

icbar etmiştir. General Franko tereddüd 
eseri gösterir göstermez onu hapsedece
ğini ve bizzat Caudilloyu teşkil eyliye • 

ceğini bildirmişti. Bunun üzerine Gene • 
ral Franko başkumandanlığı kabul eyle· 

miştir ... 
Fasta bulunduğu müddetçe Genera1 

Y.ague mahalli Arab askerlerine tam ma
nasile uygun iyi bir kumandan olmuş 
tur. Siyasetle hiç meşgul değildi. Yüzde 
yüz askerdi. 

Vaktile İspanyada Asturieste maden• 
ciler arasında vukua g:?len kıyam hare
ketini tedibe Franko tarafından memuı 

edilmiş idi. General Yague bu hareketi 
pek kanlı bir surette bastırmış idi. O ka -
dar kanlı 'ki İspanyol halkı bundan derin 

General Yague 

karşısında dahili barb başka bir safhaya 
girmiş oldu. Franko selameti İtalyan vo 
Alman yardımında buldu. Onlar da he• 
men İspanyaya geldiler ve harekatın ida
resini ele aldılar ... 

İşte bu anda General Franko ile Gene. 
ral Yague arasınd{l derin bır ihtillf baş 
gösterdi. General Yague ecnebilere mü
racaati vatanpervera:ıe bi!" hareket say
mıyordu. General Yague'ın Frankodan 
ayrı bir kanaat beslemesi siyasi akide me 
selesinden ileri gelmiyordu. O, askeri iz. 
zeti nefsinin tesiri altında idı. İspanyo~ 
kudretinin bu işi başarmağa kafi gele • 
ceğini hesab ediyordu. 

İşte bundan dolayı General Yague ku· 
mandanhktan geri çekildi ve bir müdd<?: 
açıkta kaldı. bir nefret hissederek sola doğru kay -

mağa başlamıştı. Bu sola kayma hareke- Bunun acısını falanj teşkilatına dahil 
ti 1936 senesi intihabatında halk cephe - olmak suretile çıkarmak istedi. Bu su .. 
sine muzafferiyet temin eylemiş idi... retle fal.anj teşkilatının orduda genışle .. 

?tı.i~~ ay kahrsa 'las:10nal sosyalist reji - ta duruyordu •• Gençler etrafına toplan • Martha Dodd'un eserinde şu küçük 
lornat muhasınu kesilir. Bu hadiseyi d~p- mışlardı. sahne; Almanyada tatbik edilen bafiy~ Asturies tedib hareketinin iki kahra - mesine var kuvv~tile yardım ettı. O, bu 
hede aı:kadaşlarırnda da aynen müşs. - Kadın; ha! ve tavrından acı işkenceler hiğin de-rece.sini göstermek itibarile na • manı olan General Franko ile General te~kilatın halk arasında köklenmiş oldı~ 

Ber~ırnııı derdi. görmüş bir zavaluya benziyordu. İte ka- an dikkati celb~ değer. Bir gün Alman Yague 'kendilerind~n günün bırinde he - ğunu sanıyordu. Fakat inkisarı haya 

ka.ıan A de ?abasile beraber dört sene ka arabadan indirdiler. arkasından biz de ~adaşhı:rından birisi; kendisine bazı sah soracak olan .alların muvalfakiyeUni uğraması çok gecikmedi. 
~zı {M· ınerıkanın eski Berlin .sefirinin gittik. Onu nasıl tahkir ediyor, hırpalı - mahrem şeyle!" söylemek istediğıni bildi· kabul «tcmez idiler. İşte İspanya kıyamı- Bu arada tekrar hizmete alınmış, A}.. 

Yasında~·Martha Dodd) un Nazı Alman- yarlardı, göz!erimizl~ gördük. Guya bu rerek onu içinde telefon tesisatı olmıyan nın başlıca sebebi budur. man ve İtalyan kumanda heyetinin İs. 
Yazdıy ızzat gördüklerine müste11id genç kızcağmn bir Yahudi ile münase - panyada ne kadar hakim bir mevkide bu· 
leri t canlı !ıatıratını okurken bu söz- beti varnuş. bu hakaret ve işkenceler nep banyo dairesine götürür ve söyliyecek • fspanya tarihi buna bir delil teşkJl ey- lunduğunu tecrübe eylemişti .•. 
nı· .... -~tır}.ad. ım. Babası; Dodd Şikago ü- ondan imiş.ııı lerini orada bile kulağına fısıldıyarak ıemektedir • 

.......... ı~n-' •• ı M rth b h l ti h' · k M.11• b' i ı·k • ah d ak' kab Bu defaki vazifesi Katalonyadaki or • ~of .. ..;.: "':'ının tarih ve Cermen kültürü Martha Dodd bu tabfonun fecaatini hiç soy er. a a u a e ru ıyenın o a· ı ı . ır e a e-. y u v a a in -'""' ~uru d tesi · lt d k l k' Am 'k d h lk • ll · ı d lm 1 dulann kumandanlığı idi. Büyük yarar-
de d"'- ve (Layibzig) üniversitesiınin unutmnıyacağını söylemekl~ beraber bu ar rı a m a a ır ı erı aya e a mes u enn ceza an ırı a arını 

un.toru_ 1 k dönd"kl · b·ı k k .. ister istemez hep isyan hareketleri vu- !ıklar gösterdi, umumi taarruz emri ve -
n~ A'ı o ma sıfatile evvelce iiç se- tl'.l~kınlıklıarı Hitlerın ic: başına geçtiği za. u €rı zaman ı e cnuşur en soz· tnany d b -Jr 7 ~1--· • ki t b'" il h k ı · t' rilince, İtalyan kıtaatına c:eref hissesi bı-
!ı.u.ı- R a a ulunduğu için reisicüm- mantarın heyecanına atfederek .rejimi ı.uıını sev a ıı e ep yavaı y3vaş ua ge mış ır. :ı 
gibi ç~veıt tara.fınd~n ~lma~ya sefare.ti gene mazur görmege ça:ışıyor. Ve g~:-e· söyl~eği M~t e~er. Bu seferki mtilil hareket: sebebleri rakmamak üzere, cebri yürüyüş ile Bar
olunnı, ehemmıyetlı bır vazıfeye tayın teci arkadaşından bu mustesna ve mun· Mıss Dodd a gore: Almanyada hafiye 4 içinde Asturies madenleri tedib hareke - celone'u zapteyledl!. Takdirlere mazhar 

1933uştu. . ferid vak'atarı Amerilcaya aksettirme _ lik ~um~ .bir n:8hiyet alınıştı:· l'.1atta; tinin büyük bir yeri olsa gerektir... oldu. Harh biter bitmez General Yague, 
d~ruh lfazıranından itibaren sefareti mesini rica ediyor. Fakat fikrinde Al • Nazı partısı erkanı arasında bıle şıddet· İsyan hareketinin ilk günlerinde talih çok güvendiği ve pek çok takdir ettiği fa-. 
birse de €den s~fir: Almanyad9. yalnız manya hakkında edfodiği ilk intıbaların le d~~am :tmektedir. Bunu gizli polis Fran'koya yar olmam.ağa başladığı bir sı- Ianj teşkil§.tının tamam.ile Almanya ve 
\'e ile ne kalmak isterken vazifesinin sevk aksine bir istifharr. işaret!. beliriyor. Bir teşkılatını ıcad eden ve Mareşal (Gö • rada General Yagııe hemen gelmi§ olan İtalyanın ellerinde oyuncak olduğunu an. 

Ser?5.ile 1937 s~nesine kadar kaldı. taraftan da babasile görüştüği.l zaman il- ring) in mahremi esran bir zattan öğ • İtalyan tayyareleri vasıtasile Faslı kı - lamakta gecikmedi. 
Oğlu i~ın Y1rmı beş yaşındaki. profesör çüncü Rayh şefı Hitlerin söylediği şu renmiş. Bu adam kC'ndin: temin ederek taatının bir kısmını İspanyaya geçirmiş Çok bilgili. ve çok cesur bir asker olar. 
Şfkago .;~ndan ü~ buçuk yaş kü~-ük ve sözleri düşümlyor: demiştir ki: cAlmanyada hafıyelik yal • ve onların başında Endülüsil istili ve General Yague büyük bir İspanyol va • 
tiri ola ~bon gaz':!tesınin edebi muhar- cAlmanyada tek bir Yahudi kalmasına mz gizli po!is teşkilat.ı tar.3fından değil, Estramadureden Madride doğru yol aç - tanperveridir. O vatanının zaferini sıd 
iherab.,; iızı .Martha Dodd. da babalarilc uzun müddet tahammül edemem.ııı belki bütün nezaretlerde tatbik eöiliyor. mıştı... vatandaşlannın eseri olarak görmek ar· 
"-lıtrıan g tın.işlerdi. Oğlu babası k:ı.dar Hitler bu sözlerini AmPrik'i st:firine; (Devanu 10 uncu sayfada) Madride yapılan hücumun akameti zusundadır. *** 
\inı·\·ersYatda. kalmadı, fakat sık sık B~rlin d .. ı ================~====~~=========~============~~~:::::ıı 
n ı esınc . . - Almanyaya geldiğı ilk sene için e soy e-
,.ençlığıle gıaerek yeni Almanya mişti. O zamanlar se!ir henüz Almanya- B ı • k M • • h tt 
llıarıvada ~ıkı t~masta bulunmuştu. Al - nın; gerek Yahudi Vi? gerek katolik. pro- e ç 1 an 1 n 8J 1 n o a 1 
~lla intıb ç sene kaldıktan sonra çok testan bütün siyasi hasımlan hakkınd:\ 
l>tofesötii al~la !llemleketine dönen g:-nç tatbik ettiği kanlı politikanın içinde u -
}'abancı : ıl~ i~i: o zamana kadar ya - yandırdığı iğbirar ve infiali gizliyordu. 
~ (Iiitl aldtgı po!itika hayatına atıla - Alman halkının her an boyun eğdiği 
sına kal'§le~~) in Amerikadr. yayılma ~ hafiyelik kordipiomatiği. de dairei şii -
k ?\f.artha D ucad.eleye girişmek oldu. mulünden haricde bırakmıyordu. Sefir; 

1 .~dısife b Odda gelince: O da babasının Almanyaya geld~ği zaman bu hususta na 
tfini. bö 1 eraber Avrupaya gitmek t~k - zarı dikkati celbedilmişti. Davarların i
~decer.1 fy e hır seyahatin kendine temin b & aya çindeki dinleyici telefon t€sisatından ha-

Ul etti, 
0 

atı tecrübeyi düşünerek ka- ber verilmişti. Sefirle çocukları garib 
~Şguı ol ıarnana kadar politika ile hiç saydıkları bu ikazlau bidayette gu"lilm -

(
'h ınaınıştı. 

irk ~vınrlha 'D secf1.ler. Fakat zaman geçince hiç te mü-
di 'geldiğ' odd) eserinde; A1manyaya bala~ olınadığını anladılar. Her zaman, 

1 ğini, A~arnan Ycnı rejimi pek beğen- her yerde böyıe bir nevi nezaret altın 
~;la ba~lan~ .. halkına takdir ve hayran- da yaşamanın ıztırabı son günlerinde biis 
~ l'~n hal!k.ın ~ı~ı, (yaşa Hitler) diye ba- bütün artmıştı. Halbuki bunlar, (harici· 
,}1111 d e\ ecanı karşısında kendi - ez memleket) kaidesine tabi ecnebi diplo-
~~a~· Ya.:rı sarh lfi 1 gıbi he oş olarak her hangi bir matlardı. Zaman oldu ki hizınetçilerinde11 

tl~r) di Yecrın ve hayranlıkh (yaşa bile salonmıya mecbur kaldılar. Nihayet 
l~akıa ~: ~~P.ırdığını itiraf ediyor. duvarlarda dinleyici glzli telefon teSisa 
~ nin tatbif1nl~rd '. yeni Almanya şef- tının mevcudiycti.n:?, mektublarının dahi 
b 11 tnücriın ett~klcri şiddet ve tazyik - açıldığına, sllr.at cihetinden tercihen 
t a.h~dıldig"i .va_zıyetine düştüklerinden Atman vapurlarına verilen siyasi muha. 
eına ·· nı ae işı't · · d ·· be t l bil 1 t ld ğ k ib Yttlü d rnış ıse e musbet rat çan a arına e e uza ı ı ına a· 

1 .a1aihıya h'ole.yısile bunlan biraz mü _ ni oldular. 
tnde rro",:_ ır_az da münfcr.:cı \•ak'al., .. lı"'-1" ı:. ~~•ıe"e 

1 
.... .. Mart.ha Dodd ilk zamanlarda tanıştığı 

lta.r llknt " \n ışmıştı. Nazi gençl•erinin: babasının fikir ve 
d~i. veın~~asalatından bir ay scınr:ı makısa4ı hak.kında ıkendisindon malil -

r ~azete muharriri i!e bir- mat edinmek isted\klerin!. hayretle g6r· 

• tstihkam hattına aid gorilnil§ler 

Belçika siyaset sahasında kendisini dunda bittiği na'ktadan baılıyarak Al- jik yaratılışından istifade ederek istilava 
müstakbel ıtıarbl-erin haricinde bırakacak many.a - Belçika hududunu takiben Hi ~~ayabilecek sahaları suya boğmak 
bir bitaraflık politikası tutmUf olmasına Belçika - Felemek hududuna kadar git- ıçın yapılmış tertibatı ihtiva eder, i.stih. 
rağmeh her türlü ihtimallere karşı ken- mektedir. kfım hattı ise yeraltı ve yerüstü betoı 
di.sini bir de fiilen .~oruyacak lru~vetli Belç~ın ~kimat ha"1 biri csu s=- ~elertlen vücude getirilmiş bir zincirı 
bir istihlcAın battı vucude getirmlftir. hasıt, diftıeri de iBtihk~ hattı olmak u- dır. Belçikalılar bu zinciri yaparlarkeı. 

cBelçika Maj:i.nosU.> ad'ııy tqıyan bu zere tki çeşiddir. cSu sahası. Büyük Mu- hem Fransız, bem de Alman usullerinden 
hat Fcansız Majin.o1UD.un ~ budu- harabede olduğu gibi memleketin Jeolo· istifade etmiilerdir. 
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Atatürhün babası 
Erkekler diyorlar ki Kadınlar 

diyorlar ki 

Asbaşkanı tarafından Tarih Kurumu 
yapılan kıymetli bir tetkik 

-2-
"Blltlln inkarlarına rağmeo kadınların aile 
geçimsizlik/erinde başlıca Mmil oldukları 
muhakkaktır. Onlar huylarını değiştirme-

dikçe evlenmemize imkan yok! ,, 

e M. M. C. ( Lülebur6<a): ı neticeler vermediğini göriJ.yoruz. Pek çıok-
c.Evlenmeğe bir iki defa teşebbtia ettim. ları s~ Ue yuvalarını idame ettlrmiye mu

Aldığım netJce men!i oldu. Talib olduğum vaffak olamıyorlar. Ya evlenmeği mnteakib 
kızların aileleri çok müşkill, madd~en ba- kadın huyunu değiştiriyor, bu hallle erke
şarmıya imkan olmıyan şerait dermeyan et- ğln evine karşı olan aınka.sını baltalıyor, 
tll yahud çoluk çocuk .sa.'bibi olmasına ra.tnıen 
~~n, kafama uygun, vaziyetimle mütena- gözü difarda, başka erkeklerde bulunuyor, 

sl,p tahsil derecesi bana yakın birazda ana- bazan de kaçıyor. 
sın~, baba.sına tftıbi olmıyan blr tızıa ev - Geçen gün evime, beş altı yaşlarında bir 
ıenmek istiyorum. Bulıı.blllr.sem eovlenece ... erkek çocuğu geldi. Masum gmlerinde teces
ğim. Bulamadığım takdirde haya.tıınm so - .süm eden bir te~ürle, boynunu bükerek: 
nuna kadar bekA.r kalmıya razı olacağım. «- Annem nerede oturuyor, blllyor musu-
Allelerln kızlarını . bötY1e ~k teJdblerlc nuz?ıı diye sordu. . 
satmıya çahşmalo.rı Adeti ne zaman ıaıı- Bu suale blr mana vermlye çalışırken, ev 
kacak? Ve ne zaman kız iyiye değil de, ke - sahibi müdıııhale etti: 
sesi doluya verilmek modası refe<:ek? - Bu 90Cuğun annesi, ik.l evHl.dını bıra -

Her iki taraf da. fedakArlık yapmalıdır. knrnk sevdi~ adama kaçtı. O zaman bizim 
Bu suretle izdivaçlar daha bol, daha aallam .tiracımızdılar. 
Jlacaktır, kanaatlndeyim.11 Meseleyi anlamı§tım. Çocuk, ellerile ıslak 

,. gözlerini silerken: 
- Annem niçin bizi aramıyor, göreceli de 

gelmedi ml?. 
e Receb Kökleı <lzmir • Karıı· Diyordu. 

yaka): Dört beş çocuk anası olan kadınların bile 
.,29 yaşında bir bekAr, evlenmeği emel e- böyle vlcdansı: hareketlerine tac;adüf edll

dinen bir gencim. Şimdiye kadar tahsil ve mektedlr. Bütun inklu"larına rağmen kadı
meslek edinmek için çal~tım. Bundan böyle nın aile geçimsizliğinde başlıca amil olduğu 
de evlenmek için zamanın ve imkft.nın uy- muhakkaktır. 
gun şartlarını bekliyorum. Kızlarınıza 1t1- Kadının umumi hayatta yer alması, evlen 
ınadım ve evlenmlye de kararım kat'idlr. menin aleyhine oldu. Çalışan kadın, kocaya 

Yalnız vurasını UA.ve edeyim ki: Bugünkü muhtac olmadığı için evlenmek istemiyor, 
genç kızlarımız, yarınki muhterem eşlermiz bu hem nüfusumuzun artmamasına hem de 
ve daha sonra evl6.dlarımızın neclb anaları ahlfık cephemizin zayıflamasına sebeb olu
lçln, bazı lbek6.r arkadaşların itıhamlarını yor. İş sahibi olan bir kadın da, kendislni 
doğru bulmuyorum. kocaslle müsavi addediyor, mahkemeye mU-

Türkfin inkıll\p gören genı; kızı, yarının rncaatte, kadın boşanmak istemezse. erkek 
en iyi, en medeni ve münevver anasıdır... çocuklara nafaka verdiği gibi, kadın erkeğin 

nlkAhı altında olmasına rağmen başkalarlle 

yaşamakta mahzur görmüyor. Boşanmanın 

kolayl~tırılması izdivaç lehine yapılacak 

bir temennidir. 

'' Evlenemezsiniz, çünkü 
ömrünüzün sonuna kadar 
tek kadınla yaşamak fela· 
ketine katlanamazsınız!,, 

e N. (Kadıköy): 

Dünkü losmın hülasası 
Türk Tarih Kurumu Asbaşkanı ihsan 

Sungunun, Kurumun ç.ıbrdığı Belleten1n 
son sayısında neşretti~ c.Atatürkün babası 
All Efendi ve mensub olduğu Selil.nlk asaklrl 
mllllye ta.buru .. başlıklı dikkate şayan, kıy
metli yazının birinci kısmını dün neşret -
ml.ştlk. Bu kısımda Ali Efendinin 1876 da 
Bellnikte teşekkül e®n Sel§.nik Asak1r1 
Milliye ta.buru sübayı oldu~ sôylenmekte-

A.srın bekd.r erkeklerine, niçin evlenmedi- dlr. BilA.hare Ankarada Cebecide ikamet e-
ğlnlzi biz kızlar sizlerden çok da.ha iyi blll- den Şahnaz isminde blr kadında All Efen
rlz. dinin bu kadının kayınpederi Haı>ib Beyle 

Evet evlenemezsiniz; çünkü ömrünüzün le bera.ber 1876 da çıkarttıkları bir resme 
sonuna kadar bir tek kadınla yaşamak cSi- tesadüf edilmiştir. Atatürk bu resimden ha
zin kanaatinlzçe. felaketine katıanamaz.sı- berdar edilmiş, kendisi de tetkikat yapılma
nız. sını emir buyurmuşlardır. Resim, Ali Efen-

Çünkü tekı\rlığınıooa bin blr çapkınlık dlyi tanıması lazım gelen blrçok zevata 
ya.par, kumar ve .. içki masasından _başınızı gösterllmlş ve müsbet ceva.b alınmıştır. 
kaldıramaz, peJmurde, süfli, gelişi güzel yn- İhsan Sungu, Ebedi Şefin, babasının men 
şarsınız. Ev ıha.yatından ~ir<\>en'blre evllllk sub olduğu Asakiri Milliye taburlle aH\ka
hayatına .glrmiye, evlilik hayatının dls1p- dar olduğunu görmüş, bu hususta çalışarak 
linine glrmiye tahammül edemezsiniz. -HiÇ bir muhtıra. hazırlamış, kendilerine takdim 
şüphesiz içinlzde müstesnaları vardır.- etmiştir. 

TabUdlr k1 evllllkten sonra erkek gene es- Selftnik A.saltiri Mllllye ta.buru birkaç va
kisi gibi yaşarsa, kocasından ihmal gören tanperver tarafından kurulmuştu. Kanunu 
kadın, buna tıııhamül edemez, .ken.disi de esasinin nA.nı üzerine İstanbula gelmiş, halk 
onu ihmale başlar. Ve kavgalar, geçimsizlik- tıırafındıın tezahüraıtla karşılanmıştır. Fa
ler, ayrılıklar bundan çıkar. BekA.r erkekler, kat Abdülhamid taburu çok çabuk SeH'ml -
bir lA.hza. düşününüz, .. şöyle b~_r _muhakeme te göndermiştir. Ali Efendi Evkaf tı\t1bi i -
yapınız. Bır hayal ve uınidle butün hayatını ken bu tabura birinci mülazim olarak gir -
ve varlığını size veren, bütün istlkballnl siz- mlştlr. İhsan Sungu Evkaf S!lnamelerini 
den bekllyen bir genç kız, evlendiğinin ikin- araştırmış, Ali Efendinin buraya 1291 de in
ci ve üçün<:ü sen~! kocasından ihmal ve lha- tlsab ettiğini tesbit etmiştir. 
net görürse ne türlü blr sukutu hayale uğ-
rar, ne kadar bedbaht olur, artık onda ne (Tetkik yazısı devam ediyor) 
evini idare etmek zevki, ne de yaşamak is
teği kalır. Bedbaht, uyuşuk, şaşkın bir mah
lOk haline girer. 

Büyük kurtarıcının babasının Sela
nik evkaf dairesinde hizmeti geçmiş 

Dikkat ediyorum, bekAr erkeklerin hemen olmasına göre tercümeihaline aid bazı 
hepsi boşanmak kanununun kolaylaştırıı - malumatın SeJanik evkaf dairesine aid 
masından bahsediyorlar. Ve böylelikle, ken- kayıdlardan elde edilebileceğini dik -
dllerl de farkına varmadan fikirlerini açık- kate alarak bugün İstanbulda Nuruos
ça söylemiş oluyorlar. Geçimsiz olduklarını, 
evlendikten sonra ayrılmalarının yüzde yüz maniye mahzeninde buJunan Selanik 
muhakkak bulunduğunu blliyorlnr ve mü- vakıflar idaresine aid defterleri Vakıf. 
temadiyen bu kanunun kolaykıştıt'ılmasını lar umum müdürü Bay Fahreddin Ki
Lstlyorlar. Sizlere yaranmıya imkil.n yoktur. per'in deJaletlerile tetkik ettiordim. İs. 
Ne kadar genç ve güzel, tam mlmaslle ev • cil 

e A. O. Mehmed (Aydın Cuma 
mahalle•İ): 

c Uzun zamandanberi anketl taki'b etmek
teyim. Kadınların bize karşı haksız hücum
ları karşısında da.yanamadım, ben de kana
atlerim! sıralamak mecburiyetinde kaldım. 

Kendi kusurlarını örtmek için bize hücum 
ediyorlar amma, sakat tarana.rı, kusurları 

bl2ıoe malftmdur. Onların bugünkU vaziyet
leri hiç blr erkeğin rözftnden kaçmıyor. Pek 
uı tam blr " ve yuva kadınıdır. Müteaddld 
kbnaelerle tanışmalı bugünün icaplarından 

aanıyorlar. Bir bayan, bir şapkayı on beş li
raya aldığından bahsediyor. Orta halli bir 
alle için bu pek fazla değil mldlr? Fazla tu
Yaletten, mllsrifilkten, eeroeet hayattan ka
dınlarımız kendilerini süratıe menetmelidlr
ler. Yok.sa ben1m gibi birçok bekArlar ev -
lenmeltten korkarlar, korkuyorlar ...• 

kadını bir eşiniz olsa onunla ancak lkl sene tanbı11 Vaki(flar baş rektörlüğünün 
Sonra bizim bir kabaıhatimiwe fazla kıs- iyl geçineb!lirsiniz. Ondan sonra bıkmak himmetile yapılan araştırmalar netice· 

kancız. Bu da yekdiğerimize olan itimadsız- devresi başlar. Muhakkak başka, daha glizel sinde evrak arasında Setlanik ıevkafl 
lığımızdan doğuyor. bir kadının peşine düşersiniz. Bu erkeklerin katiblerinden Ali efendiye aid yalnız 
İşte blr takım sebeıbler ki evlenmemize ruhlarında dalma büyüyen müzmin bir has- iki vesikaya tesadüf edilmiştir. Birinci 

mô.ni olan endişeleri teşkil etmektedir.11 talıktır. vesikada, Kesendire kaymakamlığında. 

e Mazhar Sensus ( AkaCZTay): 

e Z. Ç. (/zmir): 
«Bekft.rım, hiç evlenmedim. 25 yaşındayım. 

Oldukça yakışıklıyun. Temiz giyinmesini se
verim. İçki, sigara kullanmam. Sefa•ha.tl hiç 
Be"Vmcm. Anneme, babama çok düşkünüm. 

En büyük emellm evlenip bir yuva kurmak
tır. Fakat ayda elime 40 lira geçiyor. 40 Ura 
bu arzumun tıııhakkuku için k.3.fi midir? Son-

Bu yazıyı okuyanlar belki itiraz etmlye 
kalkarlar. Fakat şunu itiraf ediniz, hangi- ki vakıfların yoklamasını yapmıya me
niz eşinizden güzel buldu~nuz bir kadınla mur edilmiş olan Seianik evkaf katip
alA.kadar olmazsınız? !erinden Ali Efendinin 'bu muvakkat 

İşte bu asrın genç kızları bunu çok iyi memuriyeti esnasında Pazargah nahi
anladıkları için, hayatlarını kendileri kaza-
nıyorlar. Hiç birisi evlenmlye taraftar de- yesi evkaf vekili Hüseyin Efendinin 
ğlllerdlr. hesaplarını da görmiye memur edilmiş 

Hepiniz kadınların şıklığından şikt\yet e- olduğu yazı1ıdır. Bu vesikanın tarihi 
dlyorsunz. Bunun müsebbibi gene sizlersiniz, 10 Nisan 1289 (30 Nisan 1873) oldu. 
sokakta, !baloda, ziyafette 'Veyp. .heı:ıhangt ğuna göre merhum Ali Efendinin bu 
bir yerde gördüğünüz şık kadınlarla diğerle- tarihte evkaf dairesinde katib olduğu 
rlnden da'ha fazla alil.kadar olur, hep on-

ra alacağım kız annemle, ba:bamla geçine- lnrla meşgul ıdlmnk, onlo.rın ~\i'1"lünü anlaşılıyor. 
bilecek midir? Temlzliğe çok düşkünüm. Ev khzanmak hevesine ka;llıl•rsınız. işte sizin İkinci vesika, Drama sancağı evkaf 
işlerini muntazam 1sterım. Ya ya.pmaı.sn?. bu za.narnızda kadınların her şeyden ziyade muhasebecisi Behçet Beyin memuriye. 
Çok k18kancım. Karımın fazla süslenl,p, bo - süse ve şıklığa ehemmiyet vermelerine se - ti zamanına aid zimmet hesaplarını 
yanma.sına razi olamam. İşte b"u düşünceler ıbeb olmuştur. 

Her iki vesikanın suretlerini ilaveler 
arasında neşrediyorum. (İlAve, No. 2, 
3 ). 

Mülga Evkaf Nezareti dosyaları ara. 
sında 1296 tarihi:rıden 1311 tarihbıe 

kadar vilByetlerle livaların evkaf dal· 
relerinde istihdam edilmiş olan me • 
murlarını hiiv;iyet'ıerini havi olarak 
nezarete getirtilmiş cetveller vardır. 
Bu cetveller arasında Selfınik evkaf 
muhasebeciliğbıe aid olan cetvelde 
sandıkemini Ali Rıza efendinin adına 
tesadüf eclilmekte ise de bu zatın tayin 
tarihi, cetvelde Mayıs 131 1 olarak 
kaydedilmiş olmasına ve bu tarihte 
Ebedi Şefin babasının vefat etmiş ol· 

duğu muhakkak bulunmasına göre cet
velde adı geçen zatın, Selanik evkaf 
katipliğinde bulunmuş olan Ali Efen
dinin başka bir zat olduğu anlaşılıyor. 
Ancak Selanik evkaf muhasebeciliğine 
aid olan cetvelde 1296 dan 1311 tari· 
hine kadar Selanik evkaf idaresinde 
hizmet etmiş olan memurlar arasında 
A:Ii adlı bir zatın adına tesadüf edilme
mektedir. Bundan merhum Ali Efen• 
dinin 1296 dan önce, belki de Rus 
muharebesini müteakip evkaf idare .. 
sinden çekildiği anlaşılmaktadır. Mem
leketimizde memurların sicillerinin 
tutulmasına ancak Hicri 129 7 de baş· 
!andığı için Ali Efendinin evkaf daire· 
sinde sicili yoktur. 

Atatürk, yukarıya naklettiğimiz ha· 
tıralarında pederlerinin rüsumatta me 
mur olduğunu tesbit buyurmuşlardır· 
Sabık Kütahya say'lavı bay Mehmed 
Somer'den öğrendiğime göre merhum 
Ali Efendi Katerin'de Papas köprüsü 
rüsümat muhafaza memurluğunda bu· 
lunmuştur. Ebedi Şefin valideleri Ba· 
yan Zübeyde'nin merhum Ali Efendi· 
nin intikal eden ve iki mecidiye tutan 
maaşını Atatürkün İstanbulda tahsilde 
bulunması dolayısile kendisinin alıp 
Bayan Zübeyde'ye verdiğini Bay Meh
med Somer ifade etmektedir. 

Merhum Ali Efendinin evkaf daire
sinden çekildikten sonra rüsumata gil"" 
diği muhtemeldir. A'li Efendiyi tanı " 
yanların yukarıya naklettiğimiz ifa • 
delerine bakılırsa kendisinin kereste 
ticaretinde bulunduğu anlaşılıyor. An• 
cak merhumun kereste ticareti ile işti· 
galinin rüsumat memurluğundan evvel 
mi, sonra mı meselesini tahkika imkAıl 
bulamadım. 

SELANIK ASAKİRİ MiLLiYESI 
TABURUNUN TEŞEKKÜLÜ 

cEvlenmek, şüphesiz ki bekA.r yaşa.maktan 
çok daha iyidir. Bilhassa severek, her hu -
ıau.susta anln!Şarnk Mlenrnek.. bunu tasdik 
ederim. LAkin bazı aşk lzdlvaçlannın da iyi 

evlenmeme mô.ni oluyor. Bunların yersizli- Bence erkek ve kadın evlenmlye karar tetkik için Selanik evkaf kiitibl~rinden 
ğini ispat edecek bir kız bulursam, dünyanın verdikleri günden itibaren şöyle düşünme - Ali Efendiye verildiğini tesbit etmek- 1876 da beşinci Murad devrinde Sır" 
en mes'ud adam olaeatım.» lidlrler. Erkek: tedir. Bu vesikanm tarihi l 3 Birinci- bistanla muharebe başlayınca devletçe 

(Devami 10 uncu sayfada) <Devamı 10 uncu savfada? teşrin 1292 (25 Birincite.şrin 1876)dır <Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi tefrlllamı7• 3g Osman bey cebinden bir defter çı- Çabuk gitmek için direksyona ben Başının sert bir hareketi ile cevab 
• kardı, bir şeyler yazdı. Kl7.lna uzattı: geçtim. verdi: ... K omm y D E K m· Do s' - Dört bin liralık çek. Herhalde Bir buçuk saat ciddi bir şey konuş- - Hayır. 1 yeter zannederim. Kafi gelmezse avu- madan İstanbula girdiğimiz vakit so • - Sizi yemeğe davet etsem kabul 

katım Şefik beyi biliyorsun Galatada, kaklar işlerine giden insanlarla dol - eder misiniz? 
Minerva hanında. Ona bir telefon.. . muştu. - T~ekkür ederim. • 

•--2Jut!han Cahid Sözünü bitinniye fırsat vermeden Vildan: Düşündüm. İlk hatırıma gelen deniS 
.. .. _ . . . . .. aralarına girdim: - O kadar §8.Şırd1m ki, dedi. İki üç kenarında bir yer oldu. Bu lokantanttl 

Nihayet Vildan da gorundu: ı vad beyden. Mademkı benım ıçın bu- K·f·d· Be z d" H f h ft d "ftlikt t t taze balıg-ı "e ı·stakozu m""r:hurdu. O • . . . 1 ·· . - a ı ır. yel.en ı. amme en - a a ır çı e ramvay çanı, sa ıc1 • ~ 
Osman bey şehır kıyafetı ile adam a- tun mesele sa~ parayİstaı vberml ekt~tr~ diye şimdilik kuvvetli bir motör almak sesi duymadığım için. tomobil işinin seyrüseferdeki mua:rne-

ra emirler verip kendisi için fevkalAde parayı verdikten sonra n u a gı dog"ru deö'ildı·r. Şık, ~..:::çu""k bı·r araba lesini takib etmek için tanıdıg" ım bit 
k • J'" 6' :KU - Şehri Özlemiştinfz değil mi? 

olan buglinün heyecanını hissetmeme mıGyeu""ldnum: u:.zum var. kendisini memnun eder. Herha1de ver. acentanın memuruna Scılfıhcyet ver • 
k · ı· - Hayır. Yadırgadım. ve ettirmeme 

15 ıyor. diğinizden bir şeyler arttıracağımıza dim. Genç kadına da dedim ki: 
!Bunu anladığım için latife ettim: - Bu iş de sizi şehre götürmedi de. eminim. Bütün hareketleri sakin, sesi bile yu. -Sizin otomobil davasını halJett~ı 
_ Nihayet sizi şehre götürmiye mu- mek. Yalnız bir nokta var. Otomobil muşak. O iddiacı, ve hırçın genç kadın s.imdi bizim çiftlik davamız kaldı. Hetıı1 ls l k ·· d ğil M 1 . Vildan elindeki çeki bana uzattı: d k t·· ı· · k ~affak olduk. Ne bahane olursa o un. a mn guç e · uame esim yaptır - Öy yanım .a yumuşa . _uyu, cana ya ın .vemek yer hem konuşuruz olmaz ııı•, 

2 d B - le ise, sizde dursun. Cevad bey. ed b F k b h ...4 Başının sert hareketi ile reddeder gi- mak lazım ır. wıları bir güne sığdır- bir k ı yavrusu gı ı. a at u ma - Boğazın cig" erleri yıkar, temizler !S' 
k ·· k"' ld"" B b .. ü b" il il Benim çantam zaten karma karışık. ırı.kl gü 1 h" (1 bi: ma muş u ur. en ut n ır g n • u ara ven o ur mu ıç. bi eseın iyodlu rü7adrına rd(~u:rniiZ 

• ~ ıı....Jı-..ı i F k Osman bey de tasdik etti: """t> 5 ve;o 
- Böyle kabul etmeyin. HattA aklt- mü sıze ayırma!'i~ Vauıt:Uer m. a at Tanıdığun birkaç aoentaya uğradık. verdik. Şimdi önümüzde Beykoza Jctl• 

ma bir şey geldi. Siz nasıl olsa bizimle resmi işler bilmem ki biter mi? Saat Gü~~::ya, doğrusu da 0
·•• Nihayet makaslı bir otomobilde karar dar u zanan yukarı Boğaz ve biz bl) 

bulunacağınızı vadettiniz. Alınacak o· dokuzda fstanbulda bulunursak ümid _ kıldık. Benimki gibi açılır, kapanır, hafta arası günü müşterisiz kalan ıo-
tıomdbll i9in fikriniz;i söyiiyeceksiniz. ederim. - İnsanı şaşırtıyorsunuz canım. Ka kabriyole bir spor. Rengini de beğendi. kantada karşı karşıyayız. .. 
Şu zahmeti biraz daha genişletip beni . O~~an bey bu ~ de atlatıp sevgili r~~~~rıruz ve hareketleriniz YI1d.mm Vişne çürüğü. Biraz toz ~tar am~a Yemek listesini soğuk haya dolab;, 
fstanbula gitmekten kurtarsanız... çıftligınde kaldığına memnun. g gösterişli. Vildan bu rengı zannedenm m konutrol ederek verdik .. Istakoz s · 

Vildan pek kavrıyamamış gibi baba- - Tabii tabit. Haydi Vlldan. Senin - Tabii. Siz bakalım Filiboz için ne altın saçlarına ve kurşuni gözlerine ]atası barbunya ıskarası ve meyva· 
ıının yüzüne baktı~ hnzıırJanman zordur. ;Ellini çabuk tut kadar düşilneceksiniz? Fakat vakit ge- uysun diye tercih etti: Vildan pek neşeli hakkı var. J3ll' 

- Nasıl bugün otomobil alırunıya • bakayım. Haydi Misten.get ayranımı çinneyin. İ.ştiha1ısı çoktur. Ka91nrsı • Acenta muamelesi çabuk bitti. Os - hafta içinde hem o;omobil kuUarı~9i 
ııık mı? getir. nız. man beye bin liradan fazla kaldı. Fa • sını öğrendi, hem de otomobil sah1~, 

_ Hayır efendim. Cevad bey bizim- Artık bir sağa bir sola keyifli keyifli Otomobile girerken iU cevabı ver - kat resml muamelenin ne zaman bite- ol<lu. Dilimin ucuna kadar gelen b 
le gelmeyi vadelmedi mi? Bu işte nasıl ilHf.at ediyordu. Ben bi.rkaç armud dim: celi malfun değil. Öğ1e olmuştu. GEnç suali ona bir türlü soramadım: bl)• 
Dlsa fikir verecek değil mi? Şu halde yerken Vildan şrk bir şehir kostümü - Hele Vildan hanımın arzularııu kadına fikrini sordum= - «Kaç yıldır evltlik hayatında 
işi taksim edelim. Parası benden, zevk ile göründü. Parlsli bir m gibi, za • yerine getirelim de bizim çiftlik ilini - İstaıı:bula gelmi.fken apartımanı - nu yapmak kabil değil miydi?> ) 
meselesi senden, teknik tarafı da c.e - rlf, minyon. wnra görÜıfdrÜZ. wııa ~mm değfl mit (Arkası ııar 

--- -----
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( Karikatürlü Fıkralar 

Dü11.ya11.1.11. en 
büyiik saray. 

Tehlike 
Deniz kenarındaki denize girmi4 ola - simldir. Yaya gezen

lerden, tramvayla ge ı }' 

lngiltere Kral ailesine ald olan Vindsor sarayı 
150,000,000 lira kıymetindedir, 3.000 adam 
tar~f!ndan idare ve muhafaza edilir, lngiliz ta
rihının birçok mUhim vak'aları içinde geçmiştir lla seslendi: 

- Bir daha bu
radan denize gir -
nıe çok tehlikeli -
dir. 

- Neye uçu -
ruın mu? 

- Uçurum değil amma, geçen sefer 

ben girdim, yıkandım.. Çıktığım zaman 

elbiselerimin yerinde yeller esiyordu. 

* 
inanmamalı 

Erkek, sevgilisine kendinden bahsedi -
Yordu: 

- Ben de asla 
ligara içmem, al -
kol kullanmam. 
kumar oynamam, 
Çapkın değilim. 

Sevgilisi mem -
b.undu: 

- Sizin için, tam manasile kusursuz 
bir erkclt, derler. 

- Evet.. Fakat bir tek kusurum var, 
çok Yalan söylerim. 

* 
Sergide 

Yaşı kırkı geçmiı kadın, &Ordu: 
. -- Resim sergi

ııne gittıniz mi? 
- Gittim. 
- Benim por. 

lreıni gördünQr 
lhii? 

Gö - Gördüm •• 
bar rrnez olur muyum? .. Sergiye, cSonba-

:ı.. reaiın aergisi. fmıi.ni vermelerinin 
leueb' 1 PC>rt~nize fazla ehemmiyet atfet
tni 

§ olınalarınc1anllllft bunu da ,öğrendL~ 

* 
Plaj elbisesi 

- Karın neye pllja gelmedi? 
- Kendisine 

Yeni bir PlAJ elbi
ıe.si Yaptınnl§tı. 

- Elbise yakı1-
lttadı, diye mi gel- ? ... 
bedi? ı ~ ~ 

zenlerden, vapurla .f4 
gezenlerden başka 

daha lüks gezenler; ~ ' 
yani denizde motör, A 
kotrayla, karada bi - ~ 
siklet, motosiklet~ , 
tandem, (iki kişilik 2 -
bisiklet) otomobille 7-..t
gezenler vardır. Bü-~~ 
tün bunlar geziyor -

1
\ lı 

lar amma.. kimi eğ- ~ ~ 
lenir, kimi elfılem~ (:L 
eğlence olur .• Hele şu~) 
bahsi biraz uzatalım. , ı ----

* 

deceği.ni, kendinin de onun istif adesile 
makftsen mütenasib del"eeede muazzeb o-

tiği zaman: 1~ağını gözüne almalıdır. Kadın yokuı 
- Gerçi doktor yürümek tavsiye etti aşağı ve düz yolda lrisiklete binecektir. 

amma, bir kere de otomobile binmiyecek- Yokuş yukarı çıkmak lazun geldiği za -
sin demedi ya.. man erkek kendini, kendi bisikleti, ka-

Der, otomobile de binerler. dını ve kadının bisikletini yüklenmek * mecburiyetinde kalacaktır. Lastik patla-
Otostop nedir •biHr misiniz? Oto, sııa _ dığı, tekerlek lflçka olduğu, fren tutma

lfım, otomobil, stop ta malı'.lmdur. Yani dığı zamanlarda yapılcağı tamirler de bu
dur demektir. Bu aıameriken bir icaddır. nun cabası. 
Manasını izah edeyim .. Yaya yürüyenler, * 
(bilhassa kadınlar, çünkü erkeklerden bu Otomobilli, otomobilde iken yanına ge-
işde binde ıbir muvaffak olanlar yoktur) Jen kadına direksiyonu teslim ederse on
yorulduklan zaman yanlanndan geçen dan otomobil yerine yalnız elinde kalmıı 
bir otomobile: ıolan direksiyonu teslim alır. 

_ Dur. Tandem denilen iki kişilik bısiklete 

İşaretini verirler. Otomobil durur. bir kadın bir de. ~rkek beraber ~inerler. 
_ Yoruldum, beni alı-ı- mısınız? BekAr erkekler ıçın bu çok pratık, ayni 
Derler. Otomobildeki eğer evli değilse zamanda çok istifadeli bir gezme vasıta -

çünkü evli olunca karısı yanında da ol _ .sıdır. Fakat evli erbkler için iş değiJir. 
masa gene karısından korkar, buna ce . Karısı tandeme binmiyeceği gün kendi 
vah vermez, fakat evli oimıyan: de tek başına binemez, çünkü karısı o -

- Buyurun bayan! nun yolda ne olsa arkasına bindirecek bir 
Der, kadını yanına alır •• Eğer becerık- kadın bulacağını bildiği için tandemle 

si7.se kadını istediği yere götürüp bıra - imkanı yok kapı dışan bırakmaz. 
kır •• Eğer açıkgözse kadını kendi istediği * 
yere götürdükten sonra def'i bela kabi- Vapur, tren, haftanın altı gününde va-
linden de onun istediği yere götürür. purdur, trendir. Yedincı günü yani Pa-* zarları ·b~ka isimler alabilirler: 

Kadın erkek birlikte bisikietle gez - 1 - Serbest muaiaka borsası. 

Jn.giltere kml cıileaine aid .araylardan birinde bir salon 

Windsor Castle bugün dünyada mev 1 Elizabet'1n en çok sevdiği istirahat maoı 
cud sarayların en muazzamı, en muh- halli bu ta-raÇa idi. • 
teşemidir. İskoçya Kralı birinci J ames'in kan. miye çıktıkları zaman erkek. kadının bu 2 - Sardalya fıçısı. 

bisiklet gezintisinden azami istifade e - 3 - İşkence odası. İngiltere Kral ailesi bu saraya 900 sı Danimarkalı Prenses Anne bu tara .. ** senedenberi malik bulunmaktadır. A - çada bir gün ok Ue sarayın bahçesinde 
tı -:- Hayır, yakış- · 

dıye gı· A~ ( F k 1 ) bu .. Y'4ıo tanıdıklarını ziyarete gittj, Hoş 1 ra ar 
Y'üzde.nge]eınedi. ~.------_..;;._ ____ ~--~----

---------------------------- ~~~hlrl~~~ ISO~~~~~ta~nM~hlr~~~~ 
( ~ Türk lirası değerindedir... mağa muvaffak olmuş idi. 
~~~AJ Hiç bir kral sarayı, Windsor'a hAkim Kocası karısının bu rneharetine im. 

* 
Kabalık 

lu - Kaba oldu • · 
nu nereden an -

lactın'> 

Şapkanın tüyü 
Kadın sinemada arkasına döndü: 
- Şapkamdaki tüy, sinemayı görme -

nize mani oiuyıor mu bay? 
Arkada oturan cevab verdi: 
- Hayır bayan, benden evvel burada 

oturan tüyü kesmişti. 

* Doğru olmaz 
- Kaç yaşındasınız? 
- Yirmi altı. h Denizde çırpınırken csu nasıl so - _ Nüfus tezkereniz otuz sekiz göste-

~.rnu. ~ de gireceğim de soruyo - riyor. . ·~· .. 
.........., dedinı. Cevab vermedi. - Hapishanede geçırdıgım on ıkı se -

~~ 

~ ~rıcığım, aeı ver de nerede ol-
91Lnu cın.lıycıyım. 

Hcırb .,. nU. 

neyi hesaba katmak doğru olmaz ki! 

* Gölgede 
- İstanbula mı gideceksin? 
- Evet! 
- Gazetelerde okumuyor musun, İs-

tanbulda gölgede hararet otuz dörde çı

kıyormuş. 

- Ben de gölgede durmayıveririm. 

* M;ibalağa 
Marsilyalı Mariyüse sordular: 
- Sen yükseğe atlıyabilir misin? 
Mariyüs oevab verdi: 
- Atlıyabilirim amma, atlamam. 
- Neye? 
- Havada fazla kalıyorum, tek başıma 

canım sıkılıyor. 

* Niye? 
- Mantarlar neden şemsiye şeklin -

d~dirler? 

- Y aAmurlu havalarda yetiştikle:i 

için! 

~ :~ 1 ~ bulunan tepenin üzerine inşa edilmiş ~erek. fU t~~hf s~z~~ri sarf eylemiş • 
~ ::)) ;:' ~ ~ olan bu sarayın gerek romanti~' .. ge - tı. ~~em İngilızler onunde rnahcub er ( '_fi-ıı(. ~ ""' '<i5i • • • ~ rekse tariht hahralarile boy olçuşe - ledınız!> 

-lı-;.._ ~~ \ "'..- mez Kraliçe Elizabet devrinin en rneş • 
4; ~~ , }.:.':. wİ~dsor Castle tam dokuz asır ev - bur simalarından olan Sir Walter Ra. 

:... ~ \ ' fethindenberi İngiltere hAnedanının ile Ben Johnson'un sarayın çayırlan .r;;v ""•ı,/J 1 f - öz yuvasıdır ve İngiltere tarihinin ta ilz~ri.nde temsil edilmekte olan eser -

!~ 7 f fr. ( ~ kendisidir. lennı bu taraçadan seyrederlerdi. 
" · • · f ~ ~ 1 Windsor Castle'de öyle kale burc - Meşhur Kral sekizinci Henry'nin ta. 

{,. { ,_ . ... ~ J lan vardır ki oralarda ~şhur ~da~lar rihe mal o1an altı kansı bu sarayda ya. 
f J~ )' ~ ' katledilmişlerdir... Bugun bıle oyle şamışlardı. 
f r ~ '!. g ~~· -. burclan vardır ki bunlan kral ailesi .Windsor Castle'de bir çok facialar. 
1} ~· IJ ". • ~" _ _ ı~ bile gezrneğe salahiyettar değildir. bırçok komediler cereyan eylemiştir. 
t, 1 

, '\ /[ / : ; • • ~ Windsor Castle'in sanayii nefise ga- Windsor Castle'de ayni zamanda çoll 
~t .~ ~.-0 • . /~ ,, ~~ _ lerileri çok zengindir. Holbein'in, Ru- muhteşem müsamereler eğlenceler ve-

\ bens, Van Dyck'in tablolan ile dolu • rilmiş, şenlikler yapılınıştır. 1 

- 1900 senesinde kadınlnn-.ı giydik-
dur. Bu tabloların kıymeti on milyon Bu şenlikler bin bir gece rnasallann.. 

Zeri şapkalan gözümün önuM geti - dolardan çok fazladır. daki şenlikleri çok geride bırakacak 
Tiyorum.. Ne gülüııç §eylerdi. Windsor Castle'de cŞeytan lrulesh derecede idi. 

diye bir kule vardır. Bu kulede İskoç- Kral ikinci Charles de burada yaşa .. 
ya Kralı birinci Janes hapsedilmiştir. q11ş, bu sarayda resmi kabuller terti't' 
Birinci James bu kulede mahpus bu - eylemiştir. 
lunduğu sırada cThe Hings Guair• a - Muhteşem ve muazzam müsamere .. 
dındaki eserini yazmıştır. ler tertibinde Kral dördüncü GEOrge'in 

Windsor Castle'de Saint GEOrge ki- kAbına varan olamamıştır. Onun za " 
lisesi bulunmaktadır. Bu kilise meşhur manında Windsor sarayı tam rnanasil'' 
Westminster kilisesinden çok güzel - bir zevk ve safa mahalli olmuştur. 

dir. Bir gün sofrasında büyük şeref me'9' 
Güzellik enstitüsü sahibinin bahçesi Meşhur cDiz bağı• heyeti bu kilise- kiine bir maymun oturtmuştu. Buna 

de içtimalarını akdeder. İçlerinde se - hayret edenlere Kral şunlan söyle .. 

- Daima tedbirli harekeı eder. 

kizinci Henri de bulunan bir çok kral- miştir: 

lar burada rnrofun bulunmaktadırlar. - Ne var ki? ... Muhakkak ki birçok 
191 7 senesi içinde bir gün Kral be- insanlardan fazla fazilet sahibidir! .. 

şinci George hanedanına mahsus yeni O devirde bile dünyanın en zengin 
bir isim ararken aklına ilk gelen Wind- sarayı addedilen bu sarayın tezvini ı. 
sor olmuştur. Çünkü Windsor sarayı - çin 5 milyon İngiliz lirası sarfedi1mi~ 
nın her bir taşı tarihin tam bir malı • tir. 

dır. Marlborongh Dükünün Blenheim'de 
Windsor Castle'in taraçası da çok kazanmış olduğu büyük muzafferiyet 

meşhurdur. Büyük İngiliz Kraliçesi (Devamı ıo uncu aayfcuıaJ 
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(Baştara(ı 9 uncu sayfada) saya giderken İngilizler tarafından ya.. 
liab ::!rini Kraliçe Anne bu sarayda al • kalanını.ş ve esir edilmişti. İngiltere 
mıştır. Kralı beşinci Hemy onu Windsor 

Kral Üçüncü George bu sarayda de- Castle'in meşhur cŞeytan kulesi» ne 
lirmiş, bu vak'a dolayısile saray muha. hapsettinnişti. Genç ve yakışıklı bir 
fızlan ağlaşnıağa başlam~lardı. Çünkü Prens olan James vaktini tanbur ça -
çok iyi kalbli olan bu Kral kış gecele- larak, şiirler yazarak geçiriyordu ... 
rinde nöbetçilere sıcak punç ile bira Bir gün penceresinden etrafı seyre -
ikram ederdi. derken san saçlı çok güzel bir genç kı

İspanyol Armada donanmasının he
zimeti haberini Kraliçe Elizabet bu sa
rayda almıştır. 

Kraliçe Victoria, 1839 senesinde mi
safir olarak bu saraya gelmiş olan genç 
Alman Prensi Albert'e aşık olmuş, 
Prens ile izdivaç şeraitini yine bu sa
rayda kararlaştırmış idi. 

Prens Albert 42 yaşında olduğu hal. 
de bu sarayda vefat eylemiştir. Pren
ısin vefatından sonra debdebe ve ihti -
şam içinde 40 sene yaşamış olduğu hal 
de Kraliçe Victoria çok sevdiği koca
sını his türlü unutamamış, Prensin ve
fa t eylemiş olduğu odaya girilmesini 
menevlemişti. Zavallı hergün, kocast 
hayatta imiş gibi üniformalarını ha -
zırlatıroı. 

\Vindsor Castle'in tarihine hissi ve 
feci bir çok vak'alar da kanşmış bu -
lunmaktadır. 

Cin ve peri masalları bu sarayda çok 
tekrar edilmiştir. Hatta geçen sene, ya 
ni 19 36 senesi bahannda bir gece Wind 
sor sarayını bekliyen bir nöbetçi ha -
yılmış olarak yerde bulunmuş. Ayıldı 
ğı vakit, siyahlar giyinmiş başsız bir 
kadının cAt nalı• ibadethanesine doğ. 
ru süzülüp gittiğini gördüğünü söyle
mişti. 

Yine son seneler içinde, bir GQk nö -
betçiler, Kral ve ailesinin Windsor 
Castle'de bulunmadıkları vakit musiki 
ve eğlence seslerinin işitilmekte oldu
ğunu kat'iyetle ifade eylemişlerdir. 

Bugün Kral ailesi efradından bir ka
aın vardır ki tam otuz senedenberi 
Windsor sarayına gelmekten imtina 
eylemektedir. Otuz sene evvel gördil
ğü bir manzaranın tesiri altında bu -
lunduğunu söylemektedir. Bir gece sa
rayın kütübhanesinde kitab okurken 
aklını kaçırmış bir ihtiyar adam gölı?e
sine tesadüf eylemiştir. Bunun deli 
Kral üçüncü George'in hayali olduğu 
muhakkak sayılmaktadır. 

zın sarayın bah~sin<ie gezinmekte ol-

duğunu görür ve derhal onu sevmeğe 
başlar ... Tıpkı peri masallan gibi... 
Mahpus Kral sevgilisi için her gün şi-
irler tertib etmeğe, şarkılar hazırla -
yıp söylemeğe başlar. Bu şarkılardan 

biri İngilterede hfila çok söylentl\ek • 

tedir. Sarı saçh genç kız İngiltere Kra. 
lmın kuzini ve Kont Sommerset'in kı
zı idi. Genç kralın kendisini delice sev
diğini haber alınca serbest bırakılması 
için teşebbüslerde bulunur. Bu teş"eb • 
büsler üzerine ona biraz hürriyet bah
şedilir. 

Beşinci Henry'nin vefatında mahpus 
kral hapisten çıkarıldı ve sevgilisi1e 
Windsorda evlendi. Düğünden sonra 
hemen İskoçyaya avdet eyledi ve zev
cesini kraliçe ilan ettirdi. 

Az sonra katledildiği vakit sevgilisi 
kraliçesinin kollan arasında: cSevgi -
lim! Jane!• 

Diyerek son neresini verdi. 
Tarih kitabları kanştırılacak olursa 

Windsor sarayı hakkında nelere tesa • 
düt edilmez ki ... 

Windsor Castle Londranın otuz mil 
cenubunda bulunmaktadır. Tamise 

nehrine hakim bulunan bir tepenin ü-
7.erindedir. Muazzam bir saraydır. Ma-
ti'kaneleri sayısızdır. Saray binasinda 
bir çok kuleler vardır. En büyüğü fö:e-

rine kralın bayrağı çekili bulunmakta
dır. 

Windsor Castle Kral Guillaume ta • 
rafından avlarda randevu mahalli ola-
rak inşa ettirilmiş idi. Onu bugünkü 

muhteşem şekline sokan Kral Sekizin

ci Henry olmuştur. Sonraları sırasile 
her hükümdar bu sarayı bir kat daha 
güzelleştirmiş, bir kat daha zenginleş
tirmiştir. 

Sarayın günlük ~leri ve muhafazası 

için 3.000 adam çalışmaktadır. 
O. T. 

.................... ·-··········-.... ······················· 

SON POSTA Ağustos 8 

r;:Att~--
Ciddiyete bagh kalmak 

isteyen bir tip 

AtatürBUn · babası 
Ankaradan De· 

mir Erbil, karak· 
terini soruyor: 

Tarih Kurumu Asbaşkanı tarafından 
yapılan k t ymetli bir tetkik 

Fayda verm.i ~ 

yen. menfaat te· 
min etmiyen şe· · 

lerl!.! uğra~ma<!:. 

Zarar gelecek nok· 
taları önceden bu
lup hesablıyabilir. 
Başkaları için fe

(Baştara(ı 8 inci sayfada) 
gönüllü asker yazılması da kararlaş • 
mıştı. 

İstanbu1da çıkan İttihad gazetesinin 
29 Haziran 1292 (11 Temmuz 1876) 
tarihli ve 2 numaralı sayısında çıkan 
resmi bir ilanda cSırp e.şkiyası üzerine 
sevkolunmalarına ha arzuhal istida e. 

dakirlıkı?a~a katlanmak niyetinde 
diT. 

değil- den Dersaadet ve biladı seliise ahali • 
sinden ve taşralılardan gönüllülerin * tanzimi ahvali• için Şurayı Devlet re-

K d r hAd. 1 isi Mithat paşanın başkanlığı altında 
e er 1 ıse ere meydan bir komisyon teşkil edildiği, bu komis-

vermekten çekinen bir tip yonun bir taraftan gönüllü yazacağı, 
Lüleburgazdan. bir taraftan da iane toplıyacağı bildi • 

Altınordıı, karak· r1,ntiştir. Komis}~n üyeaeri arasında 
. . meşrutiyet devrinde şeyhülislam olan 

tennı s;onıyor: 
iş ve menfaat Sahip bey ile maarif müsteşarı Ziya 

üzerinde münaka· beyin (Meşhur Ziya paşanın) adları da 
şa yapar, lazım görülmektedir. O vakit1er İstanbu1dan 
gelen teşelmüsler4 asker alınmazdı. Bunun için hiç olmaz 
de bulunur, fakat sa İstanbuldan gönüllü asker çıkarıl -
daha ileri giderek ması isteniliyordu. Hergün İstanbul 
mücadere safhası- gazetelerinde ve bilhassa Ahmed Mit-
na yanaşmaz. an- hat Efendinin çıkardığı cİttihadıt da 
laşmağı teırci:h eder. Serbes-; tavır ve ha- halkı gönüllü yazılmıya teşvik eder 
reketlerile sokulur, ışlerini görd'i.irme- yollu ma~al~ler çıkıyordu. 24 Temmu~ 
nin y~mı bilir. Nefesini kavibctmeğe 187'6 tarıhlı gazetelerde çıkan resmı 
taraftar değı1dir. ilanda Asakiri muavine olarak yazıla

caklara devletçe elbise, siiah, mühim. 
mat ve maaş verileceği bildiriliyorou. * Çabuk harekete gelen bir genç 

J::mircien Hüse-
yin, 1':arakterini 
soı'Uyor: 

Bir şeyin i~yü· 

züne bakmadan 
görünü7 kısmı ü
zerinde çabuk ha· 
rekete gelir ve 
kararlarını vere
bilır. Neş'esini rou 
halaza etmek ar
Z\IStma ra~cn küçük hadiseler k&.şı
sında kırıl~ilir ve neş'esini cçmr. 

* 
Çabuk kızan bir tip 

Kaı;seriden D. 
Kuruçaylı, knrak· 
tenni soruyor: 

Bu sırada Selfınikte Asakiri Milliye 
adı altında bir gönüllü taburu teşkil 

olunduğunu İttihad gazetesinin 1 A -
ğustos 1676 tarihli nüshasında ne.şrolu. 
.,arı bir Selanik mektubundan öğreni
voruz: (İlave No. 4). 

Bu rnektubda Seianikte evvelce 1500 
1 kadar gönüllü askerinin Evrenoz zade. 
1 lerden Selim Beyin kumandası altında 
Niş'e sevkolunduğu haber verildikten 

Kadınlar diyorlar ki 
(Jla~iaraf1 8 inci sayfada) 

sonra Selanikten bir takunları ve kete
benin hemen ekserisi kendilerine mil. 
let askeri namı verilerek icab ederse 
mevakii harbiyeye dahi sevkolunmak 
üzere sabahlan birer ikişer saat talim 
ile i.ştiğal edilmeleri• arzusunda bu .. 
lunduklan ve bu arzunun \?Sliye de bil. 
dirildiği yazılıyordu. 

Bu sıralarda gerek İstanbulda gerek 
başka vilayet:lerde top1anan gönüllil 
askerlerine gazetelerde ve resm! yazı
larda cAsakiri muavine> ach verildiği 
halde ·cMillet Askeri• adına ilk defa 
Se!Anikte teşkil edilen bu gönilllü ta
burundan rast geliyoruz. 

İttihad gazetesinin 9 Ağustas 1676 
tarihli sayısında çıkan bir Selfuıik mek 
tubunda, Seliinikte Asakiri Milliye ta. 
burunun teşkiline Babıaliden izin ve
rildiği ve 500 kadar martini Hanri tü
feğiniın Seraskerlikten gönderileceği 
yazılmış ve herkesin talime başladığı 
ve asker elbisesi yaptırmakta olduğu 
bildirilmiştir. {ilave No. S). 

İttihad gazetesinin 29 Ağustos 
1876 tarihli sayısında Seianikte çıkan 
Zaman gazetesinden alarak verdiği 

habere göre (İl§.ve No. 6). 
Millet askerine önce klşlada talime 

başlattırılmış ise de kışlanın yaralı as
kerler için hastane olarak kullanılması 
üzerine oranın şehir haricinde bulun .. 
ması da dikkate alınarak talimler Is • 
lahhanede yapılmıya başlanm~tır. İs
tan buldan 500 martini Hanri tüfeği 

gelmiş olduğundan Asakiri Milliye Se. 
Janik sevk komisyonu reisi kaymakam 
Şükrü Bey hazır olduğu halde İslahha. 
nede tabur heyetine konu1muş, oradan 
Vardar kalesine gidilip tüfekler askere 
dağıtılmıştır. (Arkası var} 

Amerikalılara göre 
Almanyanın içyUzü 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
M.eseıa: Göbbels, Görıngin hafiyesi; Gö. 
ring de Göbbelsin. buniarın her ikisi bir
den gizli teşkilat şefınin; gizl: teşkilat 

şefi de her ikisinin hafiyesidır •• 

cBen artık evleniyorum. Güzel bir yuvam 
olacak, orada beni kalbinin bütün heyecıı.nlle 
bekllyen bir eşim bulun~ak, Binaenaleyh 
ben yuvamın saadet -.e selAmetı f.'Çln, çap -
kınlık, kumar, rakı gibi bctft.rlığa ald olan 
defterleri bir daha açmama.k üzere kapama
lıyım. Yalnız evime bağlı bir erkek olarak: 
yaşamalıyım., 

Kadın da ayni ıetllde· Siyasi partinin en gözde şefleri ara -
aBundan sonra benim gayem kucamı sında bile teskin olunamaz çok şiddetli 

me.s'ud etmek:, onun, makul olan bütün l.s- lcinler, husumetler vardır. Hitlerln göz· 
teklerini yerine geylrmek olmalıdır. Yuva- . .. .. .. . ... 
mın saadet ve seıA.metl için 1A.zım gelen bü- desı ve matbuat mudııru halkın onunde Kraliçe AJeksandra bile bizzat mü -

zik ve şarkılar işittiğini mükerreren 
söylemiştir. Hatta bir gece odasında 
tam b ir hayalet belirmişti. Hayaletin 
belirdiği günden bir hafta sonra oda -
sına meşhur bir medium'u çağırmıştır. 
Vak'a harbden evvel cere ran eylemiş. 
tir. Bu hayalet Kral Yedinci Eduard'ın 
yakında öleceğini ve Umumi Harbin 
başlıyacağını bildirmiştir. 

Her şeyi anla
mak ve dinlemek 
ister. Şahsını ala· 
kadar eden mese· 
lelerd~ çabuk kı· 

zar, münakaşayı 

( Kızılay B alosu ) lmücadeleyt? inti-
. - kal ettirooilir. İğ-
Her sene verilmesi mutad olan Kızılay bllıarı kinli ve devamlı olmaz. 

Eserde Hitlerder.. başlıyarak nasyonal 
sosyalistdqrin belli başlı şahsiyetlerinin 

e Bay Kadıuulem Celal Ergun portrelıerine tahsis cdilm1ş bir kısım v::ır. 

tün fedakl\.rlıkları yapmalıyım.• der. Ve her hiç çekinmeden: <Küçük doktor Göbbel· 
iki taraf da bu kararlarını evıendlkten son- sin apartımanına bir el bombası atsam• 
rıa tsıtblk ederlerse o alle lçln saadet yüzde diye diş bilemekted;r. 
yüzdür.• 

Okuyuculara cevablar : 

Windsor Castle'e aid pek eski bir iti
kad da vardır. Bu itikada Kral ailesi 
bile sıdkile inanmaktadır. 

Kral çocuklannın Windsor Castle'de 
aünyava gelmeleri hiç de uğur sayıl -
rnamaktadır. 

Bu itikadın esası 500 sene evveline 
aiddir. Windsor sarayında dofunuş olan 
ilk hükümdar üçüncü Eduard'dan baş
lamaktadır. 

Kralın oğlu ..Siyah Prens• tahta çık
madan vefat eylemiş ve itikad da he • 
men kökleşmiştir. 

Kral beşinci Henri bu itikada pek 
bağlı idi. Zevcesinin \Vindsor saravın
da doğurduğunu haber alır almaz ğay
riihliyari şu sözleri sarfcylemiştir: 

- «Ben Kral Henry, Monmouth'da 
aoğdum. Kazançlı bir hükümdar ola • 
cağım. Fakat az hüküm süreceğim ... 
Fakat \Vindsor'da doğmuş olan oğlum 
Henrv çok zaman hükü m sürecek, fa
kat her şeyi kaybedecektir. Cenabıhak
kın iradesi varsın tecelli etsin! .. ı. 

Filvaki Kral beşinci Henry ya1nız 
aoJ...~7 c;ene hüküm sürmüştür. Fakat 
o müddet esnasında Fransayı fethet -
mişti. Oğlu Kral Henrv tahtında 39 se
ne kalmıştır. Fakat Fransayı kaybet • 
mekle kalmamış, çıldırmış ve tahtın
aan indirilmiştir. 

Windsor Castle'in içli bir aşk hika -
y~ i vardır. 

"skoçya Kralı Birinci James Fran • 

balosunun bu Rne de İstanbul valisi sa
yın Lutfi Kırdarın himayelerinde 19/8/39 

Cumartesi akşamı Anadolu klübü Bü -

yükada şubesinde verilmesi takarrür et-
miştir. 

Balonun mükemmeliyetine heyeti ter-

tibfyeoe son derece çalışılmaktadır. 
.............................................................. 

* Kafası işliyen zeki bir genç 
Çanakka.leden 

iSTM•1 Uyanık, ka 
rakterirıi soruyor: 

Cesarete bağlı 

çetin işler üzerin
de çalışmaktan zi· 
yade kafasını iş-

~ .. ----------- ---....... ~ leterekten muvaf

Ankara borsası 
Atll .. - E apan14 fiatlan 7. 8. 939 
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fakiyet temin et-
mek ister. Canını 

sever. Zarar ve 
tehlikelerden mümkün oldueu kadar 
zaklaşır. 

* ileriyi hesab eoen 
Ürgübden Veli, 

karakterini soru· 
yor· 
Celişi güzel ha· 

reket1e hayatını 

hesabsız tesadüf· 
lere bağlamaz. Öı 
.:eden düşünür ve 
ilerisinı görmeğe 

çalışır. Menfaatle
rin! dağıtmaz. 

bir genç 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

Isim • • • • • • • 
Adres • • • • • • 

DİKKAT. 

Fotoıraf tahllll içln bu kuponlardan 
ı; adedlnin eönderllmes1 ıarttır. 

( Konya) : Dodd Kayzerhof otelinın salonunda Hit. 
Mektubunuzu aldım. Ankettmlzle alA.kadar lerle mülitko.tını şöyle anlatıyor: 

l
olmamasına rağmen bu sütunu takib etti- .-İl!k bakışta gözaltaları şişkin, kalın 
gınlzl t.a.hmin ettiğim için burada cevab ve- dudaklı hususi bir manası olıru an 
riyorum. .

1
.k . •

1
• b" _ _ .. Y ' 

- Bestekft.r bay SalA:haddin ve Sadeddin! sı ı çızgı ı ır yuz gozume çarptı. Bı • 
,ahsen tanımıyorum. Şunun için arzulnrını- yı:ldan resimlennde görüldüğü gibi tuhaf 
zı yerine geUremiyeceğim. değildi. Hit1erin çok defa söylendiği gi-

• Bay Alaeddin /yi6oy ( K ozlu) : bi insanı ""ken t ı ··zı · 
Mektubunuzu aldım . Bayanların antet.ıer- y- ' unu u maı. go en var. 

de erkeklere karşı bazı çirkin sözler kullan- O çok mai, sabit, keskin, büyüyen 
dığını yazarnk bunları kadınlığın nezahetine gözler ... Hiç şüphe yok ki yüzünün en 
yalldıştıramadığınrzı söy1üYol'Sunuz. Acaba göze çarpan tarafı gözleridır. 
erkeklerin ccva.blannı okuyor ve onları er -

u- keklerin mantık ve nezaketine uygun mu Dodd Mareşal cGöring. i de şöyle ta-
buluyorsunuz? Bunn zannetmiyorum. rif ediyor: -c:Sert bir adam .. . Hitlere nis· 
Kadınlar eğer arada bir şiddetli bir lisan 

kullanıyorlarsa onları mazur görmeli. çün- betle daha mü!ayım ve daha iyi o!duğu-
kü hücuma maruz kalmışlardır. Ve mMa - nu söyliyenleri ihtiyatla dinlem-alidir. 
fG.af nefs halinde her şey meşrudur. 

Sı,ad De1 vi~ 
~--------------

Erkekler diyorlar ki 
<Bastarafı 8 inci sayfada) 

Cevablar: 
e M. Teker: 

Hakikatte o; göründüğünden ve taraftar· 
farının gösterdiğinden bambaşka, bcl'ld 

de üçüncü Rayhin en korkunç adamıdır. 

Üçüncü Rayhin jdare tarzına gelince: 

Cermen mille~ ve halkını iptidai kabile

lerin kanunlarım göre idarr· ediyor. He! 
hangi bir mukavemet karşısında tazyil. 

- BekA.r ol~ olmadığını, niçin evlenme- ve işkence i le karşılnnacağır..ı bildiği içın 
dlğlnizl yazmadığınız için cevabınızı neşre- halk ister istemez bu idareye muti ve 
demiyoruz. 

rnünkad görünüyor .• e Ali Dilemre (Ankara): 
- Bekllr olmıyan, doğrudan doğruya an- Bu sözlerin en ziyade nazan dikkati 

k&te cevab vermiyen okuyucularunızın ce - celbeden tarafı, Almanyay:ı ilk gıttiği. ıa· 
vablarını pr.enslp i~arlle derc&ınlyoruz. man nasyonal sosyalizm•n tesir ve tes 

•HKeberık": Sakdık (Samsun): hirinde kalan biri taraiından yazılmış ol· 
- er ur er e ve kadın anketimize 

cevnb vereblllr. Yalnız bekA.r olmak kfıfldir. masındadır. 
Kısa ve ve<:iz yazmak elbette şayanı tercih- ===============:::=
tir. 

e Bayan S. A. O. ya: 
- Mektubunuzun ne erkekler, ne de ka -

dınlar kısmında neşrine imkln yoktur. 
Nus..- Sata Co9Jum 

~ Doktor. 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki muayenehıs· 
nesinde öğleden sonra hastalarını 

'---,, kabıü eder. 



adderatı 
edi iyo 

Leh ordusu Alman 
hududunda manevra 
yapmıya hazırlanıyor 

,,. ..................................................................................................................... . 
ın 

ata 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rin, bir Alman - İtalyan - Japon askeri 
anlaşmasına müncer olacağını beyan 
etm~ktedir. 

cOevre» gazetesi, bu hususta şayanı 

dikkat ıtafsiiat vermektedir. Bu gazetP 
diyor ki: 

cAlmanyanın Tokyo sefiri, 2 Ağustos
ta llitlere mufassal bir rapo:r göndermiş
tir. Bu raporda, en geç 5-6 haftaya. ka
dar, Japony.anın Sovye~ Rusyaya ilanı 
harbedeceği bildirilmektedir. 

Bunun üzerine Hit!er, Göringe şu ta
linıatı vermiştir: 

1 - Japon erkiınıharbiyesinin emrin
de çalışmak üzere derhal, birkaç yüz Al
ınan tayyaredsinin Japony-0ya göndcril
ınesi. 

2 - İtalya ile müştereken, mümkün 
lnertebe büyük miktarda askeri tayyare
ıllin Japonyaya göntierilmesi. 

liıtler, Muisolinile mutabık kaldıktan 
sonra, ayrıca P:risteki Alman sefiri Fc:n 
Vel~ke de. Fransız hariciyesine bildıril
illlek üzere şu talimatı vermiştir: 

•Bundan sonra Fransada yapılacak o
lan herhangi bir askeri hazırlık, Alman
Yaya müteveccih sayılacak ve ona göre 
mukabil harekete geçilecektir •• 

Roma hükumetinde!l ayni mealde ta1i
ınat almış olan Paristeki İtalyan sefiri, 
bu htısusta hariciye nazın Boneye bir no
ta tevdi etmiştir. 

Japonyadn olup bitenler 
'I'okyo, 7 (A.A.) - Harbiye nazırı Ge

~~al İta,gaki, dün akşam başvekil Baron 
Iıranuma'nın nezdine gitmiş ve kendisi

;: saat 22 den saat 24 e kadar görüşmüş· 
ur. 

İyi haber alan Japon mahfellerine gö
l'e, General İtagaki, başvekile, Avrupa 
Va . · zıyeti 'karşısında ordunun noktai naza-
rını bildirmiş ve bu bahiste çok mühim 
tavs· ı ~ye erde Q)ulunmuştur. 

u 
ın 

t Bastnrafı t inci sayfnda) 
lün ehemmiyetini isbat etmiş bulll'n- milyon ve hatta daha fnzlaya yükseleceği 
maktadır. İngiliz • Sovyet görüşmele- anlaşılmaktadır. 
nine devam olurunası da Berlini, Ja • Halen silah altında bulunanların 850 
ponyanın faal müzaheretini almak mec bini muvazzaf orduya mensubdur. 400 bi
buriyetini kabul ıztırarında bu~undur ni, üç ay talim görmek üzere Nisanda si
muştur, zira bugün Alma~ya iç~~ Sov lah altına çağırılmış olnn 906, 907, 9ll, 
yetler Birliğinin bitaraflıgına guvene- 912 ve 913 sınıflarına mensub efraddır ki, 
bilmek ihtimalleri ortadan kalkmış • henilz terhis edilmemişlerdir. 
tır. Ayni sınıflara mensub diğer 400 bin 

Japon hiikfımeti izahat vermek kişi de, tekrar üç ay ialim görmek üzere 
istemiyor Haziran ayında silah altına alınmıştır. 

Tokyo 7 (A.A.) - Bu sabah, ya • Bunlardan başka bazı ihtiyat sınıfları 
hancı gazete mümessillerinin iştirak da seferber haldedirle ... Bunlara, ancak 
ettiği matbuat toplantısında hükU.rnet Eylulün ikinci nısfmdn terhis edilecek-
namına söz söyleme.ğe saiahiyettar !eri bildirilmiştir. 
·at, demokrat memleketler gazetele - Berlin, 7 (A.A.) - Dün Berlinde AS

'"İ mümessil1crinin Japonyarun «~lik keri makamat tarafından hususi kamyol'l 
1Jakh a iştiraki hakkındaki şayialar! ve otobüslerin müsaderesine girişilmiştir. 
~ahis mevzuu ederek sordukları bü • Leh manevralnn 
ün suaneri cevabsız bırakmakta ıs • Londra, 7 (Hususi) - Va!"şovad:ın 

-ar etmiştir. cDaily Tele,graph> gazetesine bildırildi-
Yalnız Oşima - Şmatori gö.rüşmesi ğine göre Polonya hükiımeti. Alman as-
nkkında şöyle bir cevab vermiştir: kıeri manevralarının cereyan edeceği 
Bu konferans hakkında hiçbir res • müddet zarfında, Polonya kuvvetlerinin 

"'lİ maliimat almadnn. Fakat eğer Ja. de manevra yapmalarını tasavvur etni"ek· 
">Onvanın 'Berlin ve Roma büyük elçi- tedir. 
lerinin bu görüşmeleri hakkında ma. Bu manevra Leh - Alman hududu bo
'umat alm~ olsam dahi bunu ifşa et - yunda yapılacak ve her ihtimale karşı a-
'l'\em imkansız bulunurdu. lınmış bir tedbir olacnktır. 

Bir sayin ve tekzib Danzig'in Nazi şefi Jlitler'le 
Bcrlin. 7 (A.A.) - Tokyodaki Alman görüşmeğe gitti 

büvük elçisinin Berline gelmek üzere Londra, 7 (Husuş~ -- Danzig Nazi teş-
Tokvodan ayrıldığı hakkında haberler kilatının şefi Forster ve muavini, Hitler 
salahiyettar meha!ilce te'kzib olunmak- ile istişarede bulunmak üzere, bugün tay· 
tadır. .}'ıare ile Berhtesgade'1" gitmişlerdir. 

İngiltere alcvhindeki nümayişler Leh notasına Daw;ig'in <'\ev.ahı 
Tokvo, 7 (A.A.) - Thımei ajansı teb- Danzig, 7 (A.A.) - Ayan meclisi mat-

liğ ediyor: buat servisi tebliğ ediyor: 
İnrfltere aleyhindeki nümayişler ge- Danzig hükumeti, Polonya gümrük 

nişlt>mektedir. Kobede yüz bin ki~i bir kontrolörlerinin faaliyeti hakkındaki P?
:-ılay t oskil ederek sokaklarda dolaşmış- lonya notasına verilmi~ olan cevabı Dan
lar ve İngilterenin samimiyPtsizliğini is- zigdeki Polonya diplomasi mümessiline 
ba! eden hattı hareketini takbih eyliyen tevdi etmiştir. Polonyanın notası, tehdid-
bir karar sureti kabul eylemiştir. kar bir lisanla yazılmış idi. 

Nagoyafada diğer bir nümayiş daha Varşova, 7 (A.A.) - Geçen Pazar gü-
olmuştur. nü Polonya tarafından Danzig §.yanına 

1~ığ':' bir rivayete göre ise, Gener:.1 
k ak.i, başvekile, nrdunun son askf'ri 
konferanslar neticesinde tavazzuh edC'n 

r arnrla.rnu bildirmiş, başvekUden bunla- Takas Limited Şirketi 
'Yı nazarı dikkate almasını ve Avrupa si· 

b:;e~a~k~n~a bir karar. almak u
1
·zere j ~re h ye\İ ın 

verilen notaya cevab olarak bu sabah 
Danzigin Polonya Jfomiserine tevdi etti
ği nota hakkında Poıonya mehafilinden 
şu tafsilat alınmıştır: 

Ya ~ n eransım yenıden top antı-

çagırınaıarını rica eylemiştir. f aaı·ıyete g çt·ı 
Askeri şeflerin toJilantısı 

h' Şanghay 7 (A.A.) - Tokyo'dan emin <Bascarnfı ı mci smıtada> 
~ memb.adan alınan malumata göre, kan takas muameleleri yapmak ve ez-

nç rnıralaylar> partisi, Hiranuma cümle muhtelif memleketlerle yapılan 
ınutedil k b' · · t hd'd · · r ~ a ınesının a ı şeraıtrne takas muamelelerine aid priml~ri iç ve 
İ~f1en, Japon ordusunun Almanya - dış piyasalarda konjonktür ıcablarına gö
n·a Y~ • Japonya askeri paktını en ge. re tanzime matuf olmak üzere devletçe 
i ış hır zihniyetle tatbik edeceğine ela- verilecek hizmetleri ifa etmek ve bu 
r Berline şeref SÖ7JÜ vermem teklif maksadlann teminine yardım eden muka-etrni t · · ı:-.. 

d k' ş ır. Tttifak taraftarları, Tokyo' - veleleri aktetmek ve bunlara müteferri 

Ne Danzig ayanının. ne de gümrük i
daresinin Polonya müfeWşlerini vazife
lerinden meneden talimat vermedikleri 
notada tasrih edilerek bu gibi iddiaların 
her türlü h!kikatten uzak rivayetten baş
ka bir şey olmadığı beyan edilmekte ve 
Polonya notasının yazılış tarzı protesto 
olunmaktadır. 

Danzig'dc dolaşan rivayetler 
Danzig, 7 (A.A.) - Gazeteler, Danzig 

gürr.rük memurlarının Polonyalı gümrük 
müfett~lerinin emirlerin~ itaat ctmiye -
ceklerini bildiriyorlar. 

" Çelik it if k ,, 
Tahakkuk ederse vaziyet ne olur? 

(Baştnrnfı 1 inci sayfada) 
celendirmediği bir sırada Avrupa 
devletleri ile ve bilhassa İngiltere ve 
Amerika ile bozuşmamayı esas itti
hnz ederler. 

Tezadlar zinciri 
Onun için bir taraftan Tiyençindc 

İngilizler muha53ra edilirken, diğer 
cihetten Japonya hükfımetinir. İngil
tere ile ıanlaşma müzakerelerine gi
riştiğine ve bu anlaşmalar olurken 
de Japonyada İngiltere aleyhine deh
şetli 'galeyan hareketlerine şahid olu
yoruz. Bu tezadlar bu memlekette 
yukarıda ta.rif ettiğimiz itidal ile if
ratın rekabet ve mücadelelerinin ta
bii bir neticesidir. Bu mücadele Jn
ponyanın hayati bilyük kararlar ver
mek mecburiyetinde bulunduğu bu
günlerde çok şiddetlenmiş bu!unmak
tadır. İngiltere Avrupada serbest ol-

mnk için Japonlarla uyuşmaya çalı
şıyor. İngiltere bu uyuşmayı ayni za
manda Japonyayı Almanyanın kuca
ğına atmamak için yapmaktadır. 

2 Ağustosta v~r·ıen kararlar 
Almanya ile İtalyanın ise buna 

bütün lkuvvetlerile mani olmak iste
meleri pek tabiidir. Bu bakımdan 2 
Ağustosta Roma civarında Berlin, 
Romn ve Japon sefirlerinin toplana
rak kendi hükfımetlerinP. totaliterlere 
iltihak yolunda bir teklifte bulunma

lan hakkında evvelca gelen bir ha
lberle bugün Japony:ıda «genç mira
laylar> partic;inin gene 2 Ağustosta 

Tokyoda hükumete mihver devletle
rile işbirliği yapması hususunda tav
.siyede bulunmuş olmalan, pek mana
lıdır. 

Fransız Oevre gazetcsmin verdiği 
bir habere göre de gen\' 2 Al,rustosta 
Almanyanın Tokyo sefirinin Hitlere 
Japonyanın mihver devletlerile işbir
liği hakkında bir rapor gönd rdiği ve 

Führerin de derhal Göringe .Taponya
ya tayyare göndererek yardım için 
talimat verdiği anlaşılıyor. Bunhr 
doğru ise 2 Ağustosta Almanya - İ-
talya - Japonya arasında resm~ ve ya
rı r~smi bir takım yeni kararlar ve 
hareketler olmuş demektir. 

Rus - Japon h1rbine doğru 

takdirde ilk ~ Sovyet Rusyaya 
karşı Japonlar tarafından girişile. 
cek bir hareket olacaktır. Buna AI- 1 
manya ile İtalyanın şimdilik ancak 1 
bilvasıtaı yani İspanyaya yaptık -
ları gibi gönüllüler, tayyare ve jE 

tanklarla yard mı mev3'uubahstir. i 
Mihverin plam 1 

Bu suretle mihver Sovyet Rus • j 
yayı hiç olmazsa demokratlar için i 
yeni ve kuvvetli hır koz olmak vazi- S 
yetinden çıkarmak istemekte ve i 
hatta Cevre gazetesinin havadisine i 
inanılına Japonyaya şimdiden tay- E 

yare göndererek bunu temin et - l 
mektedir. i 

Fakat Japonya müfritlerinin ga. ( 
lcbesini menetmek için İngilterenin ı 
her şeye rağmen mutedil hüku - İ 
metle sabır ve Uilafla müzakere- : 
lere devam etmekte ve hatta ev • f 
velki itilafa ilaveten yeni bir Ti - ( 
yençin itilafı akdetmiş bulunmak- ı 
tadır. Görüyoruz ki Avrupa tota - E 
liter ve demokrat devletleri ara •

1
. 

sındaki mücadelede Sovyet Rusya 
kadar Japonya dahi mühim bir koz 
teşkil etmektedir. İngiltere Rusya. 
yı sulh cephesini? nihayet imale et -
miş gibidir. Totaliterler de buna 
karşı Japonyayı kazanmağa çalışı
yorlar. Totaliterlerin manevi mütte
fiki olan Japon müfritler: Japonya 
hükCı.mrtinin İngiltere ile uyuşma -

sına mani olmaktadır. 

Netice ne olabilir? 
O halde dünya yeni iki müca. 

delenin neticelerile yakından aıa • 
kadardır. Bunlardan birisi Japon - , 
yayı veya bitaraflığını kazanmak yo

lunda Almanya • İtalya ile İngil -
tere arasındaki siyasi mücadele ve 
bundan do1ayı Tokyo'da her iki 
tarafın fevkalade faaliyeti, diğeri 

ise Japonyanın mutedilleri ile if • 
ratçıları arasındaki savaştır. Müf
ritlerin galebesi hallnde yakında 

bir Rus • Japon müselliıh ihtilafının 
çıkmasını bekliyebiliriz. Fakat böy. 
le bir ihtilafın pek geniş o1ması 
muhtemel olan akıbetlerini şimdi -
den tahmin ve tayin etmek kabil 
değildir. Fakat biz J aponyada ni
hayet mutedi.rı Japd.n hük\ımeti .J 

nin siyasetine azçok uygun olan 
İngiliz siyasetinin galebe edeceğini 
ümid ediyoruz. 

s~~ nıu~e<lil .. unsurlarla İngiltere ara. ithalat ve ihracat ticareti ile iştigal et
g a nıumkun bir uzlaşmanın önüne mek üzere kurulmuştur. 
ı:~ek için, çok seri harekete başla • Şirket ayni zamanda müdürler heye
] ış ardır. Bunun üzerine, askeri şef. tinin kararı ile lüzumlu göreceği sair her 
a:~· .2 . A~stos tarihinde toplanarak türlü ticari muameleleri ynpabileccktir. 
naR.erı ıttifak projesinin derhal beş Şirketin serınayesı 500 bin liradır. Bu
l3 zırlar konferansına verilmesi ıçın nun 240 bin lirası Ziraat Bankası, 160 bin 

Ş(-~~~kil Riranuma nezdinde sıkı te - lirası Türkiye İş Bankası ve 100 bin lirası 
JaPo ustc bulunmuşlardıcr-. Bu esnada Etibank tarafından temin edilecek ve bu 
«:iler~Vanı1:1 Roma ve Berlin büyük el- bankalar bu miktar hisse senedıne malik 
ak<: .. ]" de Italyada toplanarak Avrupa olacaklardır. 

Netice şudur ki Berlin • Roma 
mihverile Japon genç miralaylar 
partisinin kurduğu müselles mu • 
tedil olan şimdiki Japon hükume
tine galebe çaldığı takdirde bun • 

ların istediği ve ~lik ittifak adını 
verdiği Japonya • Almanya - İtalya 
ittifakı meydana gelecek ve bu 

Gerek Uzakşark ve gerek Av -
nıpn sulbü buna da ba~hdır Çünkü 
Japonyanın totaliterler:? iltihakı 

halinde Sovyet Rusvanın sullı cep. 
hesine olan yardımı ehemmiyetten ı 
düşecektir. 

Danziger Vorposteıı gazetesi, Polonya
lı gü~.ik müf ettişler!nin Danzigli me- • 
murlara emir vercmiyeceklerini yazıyor. . "-.................................................................. J 

Ş~ arn<.>-llerini görüsmüşlerdir. Şirket muvak1caten Ziraat Bankası İs-
liir:llldi ll'lilhim olan• yegane mesele, tanbul şubesinde jşe başlamış ve şirkPt 
tecınn~nıa'nın partiler üzerindeki mu- müdürlüğüne getirilen İstnnbul Kambiyo 
"arn n~kenı vazifesini idamede de ~ Müdürü Salih ile, Ziraat Bankası İstan-

M ~dıp edemiyeceğidir. bul Şubesi Müdürü Reşad Aksan ve Tu-
l'afın~ Om old.uğu üzere, Japonya ta _ tün Limited Şirketi Müdürü Saff-et, 
tüle- an Hazıran bidavetindc ileri sü _ Etibank İstanbul Şubesı Müdür 
~d:d~e Berlin ve Roma tarafından vekili Hikmet Rauftan -mürekkeb idare 
lardı.· ılen son Japon teklifleri şun • heyeti dün toplanarak teşkilat etrafında 

görüşmüşıerdir. 

1 - J Şirketin belli başlı iki imtiyazı vardır. 
karşı t aPOnya, Sovyetler Birliğine Bunlardan biri ihraçtan evvel ithal hak-
e~ k 

0 oınatik surette harekete geçe - kının tamamen bu şirkete verilmiş olma
fak te?1~dsız v~ şarts1Z bir askeri itti- sı. diğeri de sermayesinde devletin yüzde 

ı ıf etmiştir. - n elli nisbetinde iştiraki olan milesseselerle 
Sinin a·~ oma - Ber!in ·Tokyo müselle- zirai satış !birliklerinin ve tüccar birlikle
l'a, llr ıge.r düsmanlarına karşı, Jaoon- rile, umumi ve müllıak hususi bütçeler 
ll'ı('-'k]e ~Slo itibarile yardımı vadet - idareleri ve belediyeler, imtiyaz ve inhi-
1~ Yapı] era~r, bu yardımın ne suret- sar işleten şirket ve müesseselerin ihra
l'ak t ~~a(!ını her vak'ada ayrı ola • cattan mütevellid ithal hakkının bu şir-

3 es: ıt eyJlemeği istemektedir. kete aid olmasıdır. 
- Japo . 

~fltarı n~a, Amerika ve Ingi1tere Öğrendiğimize göre bunun haricinde 
ll'ıernek ~~nııyesini heyecana düşür - kalan her nevi ta.kas muameleleri ser
ııını t 1 ıçın anlaşmanın gizli tutulma- besttir. 
~ a eb eylemiştir. Şirketin t~ekkülü ve kararnamenin 

111\i~~'aSyonaıı va:ciyetih bugünkü n~ri haberi piyasada geniş bir alAka u
llın hu

1
' 'bu~ün, Almanyayı Japonya • yandırmış ve bunun mahiyet ve şümulü 

d~e'k ~e~Iıflerini kabule mecbur e • hakkında malfunat edinmek için muhte. 
b'ıa Ve ~~ıd!r. Tiyençinin ablukası Ro lif vasıtalara müracaat edilmiştir. 
"~ denıo rlıne, Japonyanın İngiltereve Bütün ithalatçı ve ihracatçı tüccarlar 

krasilere k~rşıı oymyacağı ; 0 - hükfunetçe alman karar ve f.rketçe ya· 

Diğer taraftan Alman halkı arasında 
muhtelif birçok rivayetler dolaşmakta
dır. Alınan rüesasının İngiltereye ve 
Fransaya yeni garantiler vererek onla
rın Danzig meselesine aliıka gösterme
melerini temin edecP1deui söyleniliyor. 

Diğer bir rivayete gör~ de Hitler bir 
emirname neşrederek Danziglileri bütiin 
Almanları Alman tabiiyetine kabul ede
cek ve Almanya ilh2k işini dah:ı müsaid 
bir znmana bırakacaktır. 

Bu rivayetler efkarı umumiyenin müt
tehid olmadığını, çıkmaz bir yola girmiş 
bulunduğunu idrake baş1adığını ve her 
türlü mantıka aykln olarak iHihi bir su
reti hal ümid ettiğini gösterir. 

Leh - Alman hududunu geçen 
1025 kişi tevkif edildi 

Kattoviç, 7 (A.A.) - Polonya polis i
daresince bildiridliğinc göre, Temmuz a
yı içfnde Polonya - Almanya hu.d ıdun~ 
geçmeye teşebbüs eden 1025 kışı tevkıf 

olunmuştur. 
Leh mnreş:ılımn nutkwnm akisleri 
Londra 7 (A.A.) - Siyasi mahfeller-

pılacak icraat neticesinde, kendilerine de 
hiçbir fayda temin etmeyip muayyen bir 
zümrenin spekülasyon1arl:ı indirip çıka
rarak nevama dahilde bir borsa tesis et
miş olmalarının meşru tic~e.~i .. zarara 
soktuğunu ve bu hareketlerın omıne geç
mek bakımından teşekkülün pek m!ihim 
tesirleri olacağı kanaatini izhar etmeK-

tedirler. 
Şirket ~handa bir daire tutmuş olup, 

birkaç güne kadar burada faalıyctine de
vam edecektir. 

...................................................... 
de Mareşal Smigly • Rydz'in nutkun- ! sile nctice.enecek bir müzakereye gi • 
dan ve nutukta ku lanılan mutedilane r şilemez. . 
lisandan sitayişle bahsedilmektedir. 1 Epoque gazetesi d'yor ki: 

Bu mahfellerde nutkun meydan o • cŞimdi söz 1Ut1er ndir. Hitler'in, 
kuyucu mahiyette olmadığı söyılenmek mareşalın dünkü ıhtar nı anlam ş oldu 
te ve Polonyan.m tar.:ı. ~~keti~i bir ğunu ümid edelim. Bir harbi göze al. 
kere daha tasnh ettıgı ılave edılmek. mak Almanya için çok küstahça bir ha 
tedir. Bu tarzı hareket, Fransız - İngi. rcket olacaktır.> 
liz diplomasisinin ittihaz ettiği tarzı Berlin 7 (A.A.) - Gazeteler, Mare-
harekete tetabuk. etmektedir. şa1 Smigly'nin :nutkuna karşı ateş 

Times. ~~yor kı:. . püskürmekte ve bu hiddetlerini koy-
cDanzıg ın tahrıklerı karşısında Po dukları başlıklarda izhar eylemekte • 

Jonya hükumetinin ve mahalili Polon. <lirler. 

ya makamlarının gösterdiği bu kat'i. Alman istihbarat bürosu, Polonya 
yet ve bu itidal cidden takdire değer. hükumetini Pilsudski'nin hattı hare'ke 
Eğer vaziyet ciddi ise, bugün hiç kim. tine aykırı bir yol tutmuş olmakla it • 
se bu ciddiyeti inkar edemez. Bunun hnm etmek;ooir. 
mes'uliycti herhalde Polonyaya raci Montagpost diyor ki: 
d1eği1dir. Bu vaziyette Polonyaı1Llann «Mareşal Smigly _ Rydz, eski hi -
dünkü milli tezahürler esnasında gös- kayelerin at~~e ısınmağa çal~ıyor.> 
terdikleri disiplini, soğukkanlılığı ve ··········---···· ........... _.. ................. ·-········-· 
azimkfırı1ığı göstermekte devam~arı &tu~rul Sadi Tek 
çok ehemmiyetlidir.> ve arkadaşları 

Faris 7 (A.A.) - Akşam 1?azeteleri 9 Ağu•tos 989 Çar~nmba 
Mareşal Smigly.Rydz'in nutkundan 2ünü akşamı Tııkainıde 

Altıııt pe aile bahçcaindc 
ve Polonyanın a::dmkarane hattı ha • H A M L E T 
reketinıcian sitayişle ba.h _tmektedir 
ler. 

Gazeteler di'yorlar ki: 
Mareşaij Smigl.y;Rydz'in kuvvet.fi~ 

sö;ıileni fii,iy'Gt maniyetindedir.Poion. 
va boyun eğmiyecektir. Almanya ta • 
rafından yapılacak herhangi bir taar
ruz, Varşovanm derhal askeri bir mu 
1<abelesini intaç edecektir. 

Danzigtin A!lınaDlYaya terkedilıne -

Büyük Şaheacr 

EGE TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

ve nrkadaşları 
Bu aktıım 

Oaküdnr Fıatılca~acı Beyler• 
o!'ı'lu bahçeaiude 

KONTAKT 
piyes 4 perde Miçe Pençef varyctui 
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Maarif Vekilliğinden: 
Ankarada Kız Meslek Öğretmen okulunun biçki - dikiş, moda, çiçek, ev ida

re.si - yemek pişirme, naktş. çamaşır ve resim ihtisas şube1erıne Kız Enstitüsü 
mezunlarından 22 yaşını geçmem.iş olanlar arasından ve Kız Enstitüsü bulunan 
merkezlerde yapılacak bir müsabaka sınavı neticesinde parasız yatılı, paralı 

yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. 

- Mösyö.. Mösyö kırmızı bir taksi diye benziyordu. Şapkası başından uç - men - !kadın olduğu için - tatlı, tatlı 
güldü. 

Müsabaka sınavına kabul edileceklerin mezun oldukları Kız Enstitülerince 
namzed gösterilmeleri gerekli olduğu.."ldan isteklilerin en çok 10/8/939 Perşem 

be günü akşamına kadar mezun olduklan Kız Enstitülerine bir dilekçe ile mü 
racaatları ve hangi ihtisas şubesi için ve !hangi merkezde sınava girmek istedik. 

görd'ünüz mü? muştu, saçları ıslanmıştı. 

Adam dinlemeden geçiyordu, ıkadın - Kırmızı bir taksi içmde küçük bir İştiha ile yemek yemiyordu. 
Genç adam: lerini tasrih etmeteri. (5893) 

ısrar etti. köpek gördünüz mü? Jikim.i... Onu ben 
- Matmazel .. Matmazel, dedi. tsmini

~i .bilmiyorum. 
- Kırmızı bir taksi mösyö, içinde bir minimini iken almıştım. Biberonla besle

köpek bulunan bir kırmızı taksi! Gör - ~im. Eve mi gireyim hayır? .. Eve dö
mediniz mi? ll€1llem. Eğer köpeğimi bulamazsam ken- - Mari Roz. ROMATiZMA LUMBAGO SiYATİK 

Burası Parisin bir kenar mahallesinin dimi Sen nehrine atacağım .. Ben yalnız 
bir dörtyol ağzı idi, rüzgar .:nüthi§ ~stiği bir insanım, tek başına yaşıyan bir kim
için, yağan 'kar taneleri anafora tutul - sesiz insan, Jiki benim her şeyimdi.. O 
muş gibi ıhavada dönüyordu. beni severdi, beni anlardı. Rica ederim 

- Benim ismim Jerar. Evet Matmazel 
Mari R-0z ... Biraz yemek ycyiniz. 

K-0nuşa, !konuşa yemeğe başladılar. 

Biraz da birbirlerine hayatlarından bah
settiler. Erkek bekar bir mekanisyenrniş. 

Genç kadın bir sene evli kalmış. Bir sene 
sonra kocası bütün ev t!§yalarını alarak 
kaçmış gitmiş. Şimdi dul ve yalnız yaşı
yan bir insanmış. 

Bu sokaktan otomobil nadir geçerdi. 'beni bırakmayınız .. 
Kenarda az ışı:k1ı iki kahvehane' vardı. Geçicilerden biri durmuştu, onu dinli
Biraz ötede vitrinler arkasmda pastaları- yor, ona oevab veriyor, oııu teselliye ça
nın acayip şekillerini teşhir eden bir pas- balıyordu. 

ARKA BEL DiZ - KALÇA AGRILARINI 
tahane bulunuyordu. 

Elinde masraf çıkınile 
yar kadın durdu: 

Kalbinde bu küçük kıza karşı büyük 
geçen bir ihti-

0

bir merhamet duyuyor. Anc'3k gencdi, * 
- Vah, vah köpeğinizi mi kaybettiniz 

madam? diye sordu. 
Bu suale hıçkırıklar içinde boğulan 

bir ses cevaıb verdi: 
- Kırmızı bir taksi içinde bir kö

pek gördünüz mü madam?.. Jjki... 
Benim cici Jikim... Onu taksiye yer· 
leştirdim. Üşümesin diye ... Kendim pas -
tacıya girdim. Bir kirazlı pasta aldım ... 
Döndüğüm zaman, otomobil çekmiş git
~i. Jiki ortalarda yoktu. 

- Üzülmeyiniz ınadam ... Köpeğinizi 
size getirirler. KomiSP.rliğe gidip söyle -
yiniz kafi ... 

Ve ihtiyar kadın ağhyan kadının ya -
1111ndan uzaklaşırken Bir köpek için de 
böyle ağlanır mı? Bu kadın deli diye söy
~eniyordu. 

· Rüzgarın ortasında ş:ıpkası bir tarafa 
devrilmiş, yüzü ağlamaktan ve soğuktan 
!kızarmış acadm ondan ona .koşarak kırmı-
21 taksiyi ve köpeğini soruyordu. 

Elinde tuttuğu pasta ezilmiş, kiraz 
tatlısı mantosunun üstüne akmıştı. 

Karakola gitmiyecektiJ Eğe:r şoför 

yaptığı ~ nedamet edip te geri dönecek 
olursa kendisini bulması için icab ederse 
sabaha kadar burada bekliyecekti. 

Herkes sıcak bir yere gitmek için te -
lAşlı tel§.şlı yürüyordu. 

Kimse bu •biçare suale cevab vermek 
için tevakkui etmiyordu. 

- Kırmızı bir taksi içinde küçük bir 
lköpek gördünüz mü? 

* Omuzundaki ucuz tilki sırsıklam ol -
muş, bedbaht gözlerile boğulmuş bir ke-

- Emine hanım niçin kendi bu ha!imi 
her.kese teşhir ettiğimi lstıyorsunuz? 

- Aşağıda herkes yok; yalnız bizim
kiler var. Kızlar hile denize gittiler. Yal· 
nız Kadriye kaldı. 

Bir dakika sonra Eminenin arkasındnn 
merdivenleri inen Osman Tezcan: 

- Sizin de bütün diğer ka -
dınlar kadar merhametsiz ola -
bileceğinizi hiç düşünmemiştim; 
diyordu. Beni hu halimde onların 
karşısına götürerek bana yaptığınız ezi
yeti bilmiyorsunuz.. ne kadar habmış
siniz. 

- Hele aşağıya ineltm o zaman ne ka
dar hain olduğumu ve size ne büyük bir 
:fenalık yapmak istediğimi anlıyacaksı -
nız. 

Osman Tezca:ıı iyi bir şey ümid etme-
diği için: 

- Aklına ne geldi de bunu yapıyor? 
Diye kendi kendine söyleniyordu. 
Salona girdikl~ri zaman demin bırak-

tığı insanlardan bir fazla olarak Müker
rem Aipın da gelmiş olduğunu gördü. 

Kad'riyenin yanına oturmuştu ve onun 
da biraz heyecanlı bir h:ıli vardı. 

Salona giren genç kız babasına doğru 
yürüyerek: 

- Baba; dedi. Saua söyliyecek bir şe
yim var. 

Bu sırada Mükerrem yerinden doğ. 
. ruldu. 

- Nereye gi<liyorsun Mükerrem! 
İçimizde yabancı yok, sen de kalabilir
sin. 
v~ ona bakmadan babasının yanına 

yaklaştı. Babası kızının arkasından ge. 
len Osman Tezcana bakıyordu. 

Genç kız: 
- Babacığım dedi. Anneme yazdı

ğım mektubda Osman Tezcan beyin 
benimle evlenmek istediğini bana söy. 
]emiş olduğunu yazmış ve bunu size 
bildirmesini de rica etmiştim. Ben o 
zrıman kendisine hayır demiştim. Bunu 

Eve gitmek saati geiince yeniden ke -
derini hatırladı. • 

pek, pek yirmi beş yaşlarında olmalı. Bu 
kuvvetli ümidsizliği içinde bütün çocuk
lu~ saklı ... Yüzünün boyaları, göz yaş
lan ve karla silindiği için gençliği büs -

- Jiki yok ... Ben eve giremeı:n. 
Diye iııçkmnağa başladı. 

TESKiN ve iZALE EDER 
bütün meydana çıkmış. · - O halde bana gelinıı. Sıhhat Veklletin in9 - 10 - 935 tarih ve 4-9 3 numarala ruhsatını haizdir . 

Yabancı adam: - Peki. 

- Yavrum diyordu. Bütün gece bu -
rada kalamaı.sınız... Evvela gidip kara
kola köpeğinizin kaybolduğunu haber ve
ciriz. Sonra da. 

Delikanlının odası çok sıcak, fakat çıp
lak ve mağmum bir oda ıdi. lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan 

Biraz tereddüddcn sonra: 
- Sonra da dedi, ne yapacağımıza ka-

rar veririz. 

Kadınsız bir oda. 
Genç !kadın, -evvela bir koltuğa otur -

du. Delikanlı onun karşısına yerleşti. 

Sonra yanına yaklaştı. Onu kolları ara
sına aldığı vakit kederini unuttuğunu 

zannetmişti. Fakat gE:nÇ kadm o yanına 
ge!ir gelmez müthiş surette ağlamağa 

başladı. Bir çocuk gibi sesli sesli ağlı -
yor: 

Alınacak malzeme Muhammen bedeli 

İkinci hariciye kliniğine 4350 lira 
bir aded epidiaskop 

Tedavi kliniğine bir a- 600 > 

ded Bazol metobo1ima aHitı 
Cam ve sair laboratuvar 1466 > 

levazımı 

8 aded buz dolabı 2528 ::t 

Teminatı İhale g5ntı 

327 Li. 24/8/939 saat 15 

45 > > > lt 15,5 

110 > 28/8/939 :t 15 

190 :t > > ::t 15,5 

Karakolda genç kadına fazla ümid ver 
mediler. Şoförü tanımıyor. Sarı bıyıklı 

mı, kumral sakallı mı nPdir? .. Hatırlamı
yordu. Ecnebi şivesile ~onuştuğuna göre 
galiba Rus.. Hayır.. hayır İspanyoldu. 
Taksi kırmızı idi amma, karla kapandığı 
için numarası meçhuldü. 

- Jiki benim yavrum.. Bu akşam sü
tünü içmedi, diye inliyordu. 

Delikanlı kalbinde arzur.un yerini bir
denbire büyük bir şefkatin i-1.ldığını his
setti. 

Yukanda yazılı 4 iş ayrı ayn Üniversite Rektörlüğünde açık eksiltmeye ko
nulmuştur. İsteklilerin ihale günü Ticaret Odası kağıdlarile gelmeleri liste vı 

İfadesini alan memur: 
şartnameleri Pazartesi, Perşembe günl~ri Rektörlükte görülür. (6009) 

- Bu köpekten ümidinizi kesmek la -
zırn, dedi. Böyle bir tarifi~ nasıl şoförü 
buluruz. 

Genç kadın :karakoldan çıkarken: 

- Kendimi şimdi kaldırıp Sen nehri
ne atacağım diyordu. 

Onu kollan arasında tutarak yatağa 

götürdü, yatırdı. Bir anne gibi üstünü 
örttü ve saçlarını hafi!, hai:f okşıyarak 
onu uyuttu. 

d Akk 1 caret blletlml kaybettim. Kimsenin 1-
~ Ç O C U K H E K 1 M 1 .,.~ Zayi - Nüfus kftğıdımla dcmlryollan tt-

0 r . Ahme oyun u şıne ynramıyacak oıcı.n bu Tealtaıan 
'fakslrn - Talimhane Ptılus No. 4 bulanların Viyana otelinde 4 numaraya ıön-

Küçük kadın içini ç~ke, çeke cı. 'imıştı. 

O zaman uzun, uzun yiıziine baktı. 

Pazardan manda hergUn saat 16 ten ı dennelerlnl insaniyet namını rica ederim. 
soııru Tel: 40127 Getirenler ayrıca memnun cdllecekt1r. 

Genç adam bin belci ıle onu bir bira -
haneye gidip sıcak bir şey yemeğe ikna 
etti. 

~·-----------·'~ Kemal Ellen 

Birahan·ede erkek onun mantosunu çı
:karmağa yardım etti. Isl:ik mantoyu as
tı. Düz bir etek giyiyordu. Üstünde tatlı 
renkte örme bir bluz, belinde bir dE>ri 
kemer vardı. Çok güzel bir kızdı. Başını 
çevirdiği zaman erkeğin kendisine hay -
ranhkla baktığını gorünce kederine rağ-

Ne güzel, ne sıcak bir varlığı vardı. 

Sanki bütün odası oirdcnbire bir bahar 
havası içine dalmıştı. 

Ona .bakarken, eğer yarın gidecek o
lursa bu odanın alacağı mahzun manayı 
gözönüne getirdi. Şimdi yatağı yanın -
dan kalkmış, koltuğ:ı oturmuştu. 

Ona bakıyordu. 
Acaba onun mevcudiyetiie kendi yal-

.. 

nız geceleri sona ermiş .!lli.ydi? 
Acaba o ısrar etse yarın burada kalır 

mıydı? 

Birkaç saat evvel tanımadığı bir in -
sanın buradan gitme-ır.esini illiçin ısti -
yordu. Odası birdenbire sanki dolmu~ -
tu. Ve o giderse bu oda ona hir Okyanus 
ortasında bulunan hali bir ada gibi ür • 

künç gelecekti. 
Gitmemeli idi. Mademki o da yalnız· 

\!l'ı . Gitmemesi, beraber kalmaları, yal -
nızlıktan kurtulmaları ldzımdı. 

Dışarıda ıkar yavaş, yavaş ve sanld; 
yarının sevgilileri etrafına, onları bir -
birlerinden ayırmıyacak pamuktan bir 
kale örmek istiyordu. 

Başka çıkar yol olmadığını gören 
Mükerrem: 

- Kabul ediyorum; dedi. Mademki 
öyle jstiyorsun .. 

Emine onun elinden tutarak ve yük· 
sek sele konuşarak: Enıinen-..n Sevgilis-.. - O halde gel; dedi. Kaç gündür 

, yalnız bana rica etmekle iş olmaz Ştm· 

Nakleden: Hatice Hatib 

biliyorsunuz. Ellette... Annem: cDü. , Osman Tezcan: ı mene imkan yok .. onu parası için ala. 
şünmek daha iyi olurdu-> cevabını ver- - İlerde sizin pişman olmıyacağı. caksın .. değil mi?. Senin istediğin İn-

1 di gidip bizzat Kadriyeden soralım· 
Annesinden babasından kendisini iste. 
miye müsaade edecek mi? 

mişti. O zaman ben de düşündüm, ve nıza emniyetiniz var mı? giliz kadını değil.. para sus diyo -
karar verdim. Osman Tezcanla evlene- Diye kekeledt. Genç kız: rum, konuşma ... Bütün idealin ne idi, 
ceğim. - Evet, dedi .. bir şeyden dolayı piş- serveti olan bir genç kızla evlenip mes 

- Mümkün mü?.. Emine hanım manlık duyacağım. ,lek hayattında d'iğ4~r ddp!omatlardan 
mümkün mü? - Nc.::en. .. yüksek bir hayat geçirebi·lmek değil 

Osman Tezcan kulaklarına inana.mı- - İsminizden .. Size doğrusunu söy. miydi? Ben sana işte bu imkfuıı vere. 
yordu. lemek 18.zı.mgelirse, Tezcan ismi hoşu ceğim .. 

Genç kız: ma gitmiyor. Mahkemeye müracaat Mükerr-em Alp : 
- Eniştem de Hayrı amcam da ona ederek soyadınız: <leği~tirme~tJ vade- _ Neler söylüyorsun dedi. Sen ser-

cesaret vermişler, onu intihab etmiş. dersiniz değil mi!.. Bayan Tezcan o1- vet sahibi olur olmaz bir antika herifi 
lerdi. Hadi beyıe ge'lince ı.ıannederim mak sinirime dokunuyor, o kadar.. bana tercih etmek .. ne~r söylüyorsun, 
maddi ve manevi bütün şeraiti haiz - Söz veriyorum, hangi ismi isti- sen mevzuubahs olabilir miydin. Be. 
olduğu için vazgeçtiği ilk tipi Osman yordunuz.. nim için ve şimdi ben senin için mev-
Tezcandı. - Onu sonra beraber düşünürüz. zuubahs -0labilir .miyim. Dinle beni .. 

Sevinçten çılgına dönmüş olan Os. Bu sırada nişanlısının yanından ay- ben sana başka bir şey teklif ediyo-
mana e l'ni uzatarak: rılan Emine, Hadi beyin yanına yak- rum. Kadriye ile evlenmeni. 

- Haydi, dedi. Tutunuz elimi, iş ol- 'aşmış, onun kulaö,'ma şimara, şımara 
du. İnşallah ilerde pişman olmazsını z. bir şeyler fısıldayordu. Hadi bey: 

- Fakat Emine hanım .. buna nasıl - Elli senede biriktirdiğim servet 
karar verdiniz .. o zaman reddettikten 5enin eline geçince nasıl eriyip gide. 
sonra... cek. şimdi anlıyorum dedi. Peki iste -

- Size düşündüm, diyorum. Şimdi diğini yap ... 
zengi·n oluverince şöyle bir mülahaza Genç kız şimdi Mükerremin yanına 
yürüttüm. Parasız olduğum zaman be- ~eldi. Onu elinden tutarak: 
nimle evlenmek isteyen erkek yalnız - Gel buraya, dedi. Sana bir söyli. 
sizdiniz.. şimdi ben zengin oldum. O yeoeğim var. 
halde sizinle evlenmekle en doğru bir Bir kenara çekildiler: 
hareketi yapmış olacağım. Çünkü beni - Mükerrem, dedi. Senden bir şey 
servetim için değil, !kendim için iste. istiyeceğim. 

ven yegane erkeğin siz olduğunuza da. - Nedir? .. 
ima emniyetim olacak .. . Sizin de iti- -Lady Solikok,la e\'lenmek için mes 
razınız yok değil mi baba.. 1eğini terketmekten vazgeçmeni! İtiraz 

- Hayır kızım. etm ... Senin bu yaşlı kadıncağızı sev-

- Kadriye ile mi? .. 

- Evet Kadriyeye bir kaç yüz bin 
liralık bir para vereceğim .. sana de -
ğil, Kadriyeye .. 

- Ne söylüyorsun ... Bana karşı be. 
ni evlendirecek kadar Uıkayıd mısın? 

- Mükt:'rrem biz çocukluk arkadaş. 
lariyız.Bu lakırdıları bırak, birkaç yüz 
liralık güzel bir kızla evlenmek ister
sen Kadriye ile evlen. Bu suretle hem 
mesleğini feda etmiş olmazsın, hem 
de hepimizi memnun ettiğin gibi ken
din de mesud olursun. İhtiyar İngiliz 
kadınile evlenmek için mesleğini bıra
karak generali ne kadar sıkacağını bir 
tasvir e t. 

Kadriye başını kaldırdı. İld genç 
el ele ona doğru yürüdüler.. Kadriye 
hayretle ve sevinçle onlara bakıyordu· 
Mükerrem: 

- Kadriye hanım, dedi. Eğer küçük 
Emine bana yardım etmeseydi size a
çılmıya cesaret edcmiyecektim. 

Genç kız gözlerini yere indirmişti: 

- Evet ... 
Bu ara salonun kapısı aralanmıştı· 

Piaja gitmeden evvel Fazlı Şakir sa
londa neler olup bittiğini bir kere gör" 
mek istiyordu. 

Emine onu görür görmez seslendi: 

- Fazlı Şakir bey hemen içeri giriP 
bizi tebrik ediniz. 

- Hayrola ne var? 
- Nişanlandık. 

Güldü. 
- B€n Osman Tczcanla, Kadriye dt 

Mükerrem Alpla .. haydi ne duruyor • 
sunuz gelsenize ... 

Fazlı Şakir kımıldanamadı. Sesi tu
tulmuştu. Bu kadar zengin iki parti b~ 
iki budalaya mı kalmıştı. Yanın yam• 
lak bir ifade ile: 

- Tebrik ederim. Saadet dilerim; 
dedi. 

Ve onlar arkasından gülü.şürJerkeJI 
münhal k:ılan Lady Saliİı::ok'a ba~l<; 
talip çıkmadan evvel ele geçinnck ıç 
holden taş merdivenlere k~tu· 
' SON 
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18 ncı asırda stanbula gelen Bohemyalı 
-- __ ea_r_o_n _w_r_aı_is_ıa_w_' ı_n _h_a_hr_a_ıa_rı_: _3_2_.._ _ _., 

Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

Gelin alayı 

Güzelliğinin 
Sırrı Yok 
Sebebi var .. 

RADVOLiN 

Dltleri mikroplardan, çUrllkler-1 
den, iltihablardan koruyarak 
ailamlqbran, hem de mine
lerinin bozulmumı Ye sarar• ~ 
muım menederek daimi bir 
gtızellikle muhafaza eden as· 
nn en kuTvctli diı macunudur. 
Her Sabah, Öğle ve Akşam I! 

yemeklerden sonra günde 3 defa ~ 



14 Sayfa SON POSTA 

.Son Posta• nın tefrikası: 1 l 

~ ı oursavı ili gün idare eden e Kiua 
POskOlsOz ısmailin maceralan ' 

jsonPostaJ S P O R 
Fenerbahçe klübü bir 
güreş şubesi açıyor Y ll7l1D.: Ziya Şakir 

esne Mehmed yakalandı Bu şubeye milli güreş takımımızın en mühim güreş
~lerinden Küçük Hüseyin, Yaşar, Yahya, Saim ve 

Büyük Mustafa girecekler 
Cazib vadlarla bütün muhbirlerimi 1 

harekete getirmiş.. İsmailin etrafında 
kuvvetli bir ağ çevirmiştim. Hiç şüphe 
etmiyordum k i, çok kısa bir zamanda 
onu da ele geçirecek.. bizim noktanın 
kazanından, ona da bir tas asker çor • 
bası içirecektim. 

HİÇ BEKLENİLMİYEN MÜHiM 
BİR VAK'A 

Nokta kumandanı Haki beyin emir
beri {Hirant) koşa koşa geldi: 

- Kumandan bey, acele sizi istiyor. 
l)edj. ı ~ 

• Huzuruna çıktığım zaman, bu muh-
terem kumandanım, elime, halledilmiş 
bir şifre verdi... Şifre, takriben şu sa
tırları ihtiva etmekte idi: 

pıyı açan ihtiyar kadın, &Öz .söylemiye 
vakit bulamadan kapı arkasına dayan
dı. 

FenerbaJıçeye glreceTe olan güreşçilerimizden dördü, Büı;ü.k Mustafa, Yqar. 

Diye, söylendi ve elinde, daha hal~ Küçük Hiiseyin, Saim 
o koskoca Karadağ tabancası olduğu Haber aldı.ğımıza göre; Fenerbahçe (Kiss) 3.59.9, 5000 - Alman 1 S.03, 
halde, bulunduğu yere yığılıverdi. klübü yeni .bir ıüreiçilik fUbesi açmağa Y:übek - Alman 1.80, Uzun _ Yu -

(Bandırma hastanesi efradından Da. 
ğıstanlı (Nesne Mehmed), nöbetçi bu
lunduğu esnada muhallef~t a'kQeSini 
ihtiva eden sandrğı aşırarak firar et. 
miştir. Ckrçe merkumun İstanbula fi. Geniş bir avlu ile karşılaştık. Bu av
rarı tahmin edilmekte ise de, oralara lunwı karşısında, büyük ve köhne bi. 
gelmesi de melhuz ve muhtemel oldu- nanın alt katında, cephesi tamamile 
ğundan bu bahta azami derecede dik- camekan bir oda vardı. İlk nazarda, 
kat ve basiret gösterilmesi.. .) bu odanın tam ortasında, adi bir yer 

Şif reyi okur okumaz, tepemin tüyü yatağında, bir adamın yattığı gözüme 
attı. Bu işi, bir türlü kafam almadı .. . çarptı. 

Hayret! .. karşımdaki, Püskülsüz t~ ~~;;~ş, bu hususta hazırlıklara goslav (Lenert} 6.93, Sınk - Alınan 
mail değildi... Bu şubeye, 56 kilodan Küçük Hüseyin, 3.70, Üç adun - Romanya 14.27, Gül. 

Sokak ~apısından .da.la~k~n, camlı 61 kilodan Yaşar, B6 kilodan Yahya, 72 le - Yugoslav 14.36, Disk - Alman 
kapıdan gırerken hıssettığim heye - kilodan Salın, ve 87 kilodan Büyük Mus- 47.31, Cirid - Alman 66.66, 4XIOO 

candan ve sonra, tozdan, dumandan tafa gibi milli takım güreşçilerimizden Alman takı.mı 42.9. 

C<!halet veyahud beşeriyetin muhtelif Bu adam, gürültüyü duyar duymaz, 
ihtirasları yüzünden, her cürüm işle. yataktan fırla~ Ca..-nlı kapıdan içeri 
nebilirdi. Fakat, saçı bitmedik yetim - atıldığımız zaman, elindeki büyük Ka
lerin hakkı olan o para nasıl aşırılır.. radağ tabancasına sarılarak sırtını du. 
ve, (nöbet yeri) nasıl terkedilirdi!. vann köşesine dayadı. 

gözlerim o kadar bulanm1ş.. ayni za • beşi davet edilmişlerdir. Fenerbahçe gil

manda Püskülsüzün düşüncesi zihnim. r~ilerin muvafakatlarmı alını§ oldu
d k d k tli b' k. ğundan bu suretle yalnız ağır sıkleti nok-
e 0 8 ar uvve ır yer yapmış ı, san olan mükemmel bir g-lreş takımı teş-

şu anda karşıma başka biri çıkar çık· kil etmiş olmaktadır. 
maz, hayretimi gizliyememiştim. Fenerhahçenin bu ekiple turnelere 

Amerika atletizm 
takımının Avrupa 

turnesi 
O kadar müteessir olmuştum ki, ku- Fakat bu tehlikeli oyun, kendisine 

ınandanımın huzurundan adeta sersem hiç bir fayda temin etmedi. Alnına 
bir halde çıktığımı çok iyi hatırlıyo .. dayanan nagant namlusunun soğuk 

Fakat.. hayatımda tesadüf ettiğim çıkmağa ka.ııar verdiği öğrenilmiştir. 
büyük garabetlerden birinin ese .. Serbest ctlreş birlnciWdert 

rum. 
Daireme geldim. Derhal arkad~lan 

ccl~ttim. Şifrenin münderecatından 

bahsctm iyerek: 

demiri kendisine o kadar tehdidkar 
gelmiş olacak ki: 

- Aman efendim .. tövbeler tövbesi .. 
teslim oluyorum. 

ri olmak üzere şunu da uzedeyim B~en Terbiyesi lsbnbul Bölgesi Gü-
ki, o anda harikulAde bir ilhamın tesi. reş a3anlığmdan: 
rile .. ve adeta, sanki birisi kulağıma fı. 1 - İstanbul bölgesi serbest güreşi bi-
sıldamış gibi. rincilikleri 18 ve 19/8/1939 tarihlerine 

müsadif Cuma ve Cumartesi günü yapı-
lacaktır. (Arkası var) 

- Bandırmadan, (Nesne Mehmed ) 
isminde birisi firar etmiştir. Buna çok 
ehemmiyet veriliyor. Etrafa göz kulak 
olun. Fakat meseleyi, son derecede 1 

2 - B u müsabakalara seçmelerde de
rece alan güreşçilerle millt takıma dahil 
olduğundan bu müsabakalara iştirak et
tirilmiyen güreşçiler girecekl-erdir. 

mahrem tutun. 1 

~"'""~""'""""""~"'"'""..,.~u 
ı 2 8 ' 1) 6 7 8 9 10 

3 - Sıkletlttde tolerans yoktur. 
Diye, sıkı talimat verdim. 
Fakat, mühim bir parayı aşırıp savu· 

şan bu adamın Bursaya geleceğine kani 
def· lim. Onun için, ilk teessür ve öf
kem geçtikten sonra, artık bu mesele. 
ye pek o kadar ehemmiyet vermedim. 
Gene bütün düşüncelerimi ve faaliye
timi, Püskülsüz İsmailin yakalan -
masına hasrettim. 

Aradan tam on dört gün geçti. Bir 
sabah, henüz şafak sökerken evimıe 
en (sadık muhbir) lerimde.n biri gel
di: 

- Aman beyim .. bizim mahallede, 
~ursuncu Emine abla isminde bir ka
dın \ardır. Bu gece bunun evinde bir 
adam yattı. Daha halA da yatıyor. 

Ben, bu adamın, Püskülsüz olmasın • 
dan şüpheliyim. Eğer acele davrana • 
bilirseniz, bu adamı yatağında bastırır-
sınız. 

Dedi. (1) 
Bu, öyle bir müjde ic!i ki; sevincim

den sanki yüreğim koptu, ağzıma gel .. 
eli. 

Derhal giyindim, daireye geldim. 
Sessizce tertibatımı ikmal ettim. Ku -
mandan Hüseyin lilki bey, sabahları 
çok erken kalktığı için, gittim ona da 
haber verdim. 
Kumandanım, Püskülsüz İsmail me. 

selesile o kadar alakadar oluyordu ki; 
- Aman, ben de geleyim ... 
Dedi. Ve çarçabuk atının hazırlan .. 

hıası için emir verdi. 
nen, gene arkad~Ian muhtelif yol

la lan dağınık bir şekilde gönderdim. 
M i-ıbirin iyice tarif ettiği eve en ya. 
kı ı bir yerde ictima mahalli tayin et-
tir 

rada, tam daldikasmda birleştik. 

Çıı nbuk evi abluka ettı'lc. Arkadaş -
laı ln biri, sükfuıetle kapıyı çaldı. Ka-

• l Bursanın meJhur camilerinden blrf -
hademelerinden olan lbu zat bl7.e çolc 

.netli lh!zmetıer etm.1$1. Ba.ıhusu bu mn
lhir 1 valc'ada Jlazandığımız muvalfaıctyeU.n 

baflıca Am.lll, bu m 141 ... Allah. UııdSalnden 
razı olsun. 
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Ankara Radyosu 

G 
DAl..ıGA UZUNLUl.tU J 

1648 m. 182 Kes. ı20 Kw . 
.A.Q. 18,7.( m. 15195 Kes. 10 x:w. 
.A.P. 31,70 m. 0465 Kc::. 20 Kw. 
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4 - MüsabaJkalarn iştirak edecek gü
reşçilerin ve halremlerin tesbiti ve mü
sabakaların idaresi için Beykoz, Kasım. 
paşa, Beşiktaş ve Galatasaray salAhiyetli 
murahhaslarından rnürekkeb bir komite 
teşkil edilecektir. 

5 - Yukarıda isimim kulüplerin ko
miteyi te.şkil edecek salAhiyetli munı.h· 

1:&.30: ~ram. 12.35: Türk müziği. ı - h 1 ......... .. Hüseyni peşrevi. 2 _ Nuri Halil as annı 10/8/1939 Perşembe günü saat 
Poyraz _ H~i şarıltı: Ar:t~ yef.i4lr. 3 _ 18 de bölge merkezine gijndermelerl rica 
• ........ - ~i §&?'in: SewiJghn cemalin olunur • 
çllnki göremem. 4 - ......... - Kanun taka1- iki futbolcu Uçer ay ceza yedi 
ml. 5 - Ta.nburl oemH - Hilıse}'ll.1 ıaMı: 

Soldan sata: Görmek ıster gözlerim. ıs _ Sa.det.tin Kay _ Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
ıı. - Bir müessenln binaları fabrikaları - nak _ atınzar tilrkU _ Batnma taf ha.say .. Futbol Ajanlığından: 

blr nota. " dım. ıs: Memleket saat O.yarı, ajans ve me- Hilfil klübünden S IO bölge sicil sa. 
1 - Ka.pılann onlerlnde bulunan tahta- teorok>Jl hııl>erlıCrl. 13.15 _ 14: Mlizlk CK _ yıl M }' p k ı .. 

unekelerin deliklerini kapamak t.çln an 
1 

esa mı a e UÇ ay 
kullanılan. tı.k program • Pl.) 19: Program. 19.05: Mü - Kasımpaşa k1übünden 1062 bölge 81 

• Ü il hal 
_ .H~efm ç..., md md md md md s ·ı Iı M -"- G" 

- T ys z ı. zile (Oda müziAi _ Pl.) Ul.30: Türk m cı sayı u, ı.çza ursav üç ay Lıideout 4ı - Bir kimseye fo.rtında olmadığı şeyi üz1l1 Yukarıda adlan, soy adlan, klübleri 
öğretmek (Fasıl heyeti.) 20.15: Konuşma. 20.SO: Mem- . b 

1 
_ Kamer. · le.ket saat O.yarı, ajans ve meteoroloJl haber- ve sioıl sayıları yanlı sporeulara 1'ti- Avrupaaa ir atletizm turnesıne çıı 

e _ Rakı-uzıı.ğı ı.şaret tçın kullanılan nlda lerl. 20.50: Türk mUzlğl CMn.,te.rek S>lo, ta- rak ettikleri bir futbol maçındaki sui- kaca.k olan Amerika takımı 13 AğuS. 
., _ Taşıyn:n-garlb. ganntler ve oyun havalan.) 21.30: Konut - hareketlerinden dolayı hizalarında ya. tosta Z-0.rih'te bir müsabaka yapacak-
8 - Beyaz-rakının ya.run-ça.m~da kul- ma (Verem ha'ltkında - D:>ttıor: MIJ'hlt Ttl- zılı müddetler fıçln 4/8/939 tarihinden t 

ıamlan. merkan tarafından.) Jl.46: N~ pllkla.r - itibaren geçici müsabaka boykotu ce. ır. . . 
e - Bir nota-farlstde bir. R. 21.50: Mllz!k CBentoınllc plWar.> 22.so: zalan vıerllrn'.-.ir JV4-..4: et ,.11 .. uı . İngiltere mılll atletızm taknnınclııtı 
ıo - Ta.ham et-kan ı.cz1:1c Ckab '-1• • "='J''y NıUı.e enn beş tl t d b .. b kal . 1' Yalar.i'ıdan qatı: . u are vesak'e - PL) 23: Son aJa.ns ve hakemierln malflmu phnak üzere a e e u musa a ara fştiI1l 
ı - Grlll beyazlı 1ted1-ba.banın ıoztardeşt. haıber~:!· t~~-eSham, tdwt.IA.t, tambt - ilan olunur. edecektir. 
ıa K ıl önl rtod :ro - n--u UU&.,...,., (flat.) 23.30: Müzik (CU A t w·u , 

- euS:dea:ınötebe~ da:n::u:;ıeı!:~~= ~~~.:.~:~ •• ~~-~ .. :.~:..:!':~.~ .. ~.~~:- S on ı a mn yeni kadrosu şu:~çr~~a d:yı:~:daen1 ~yıo~ :;~~e ~~ 
yen kıran. fngilterenin en zengin klübl~rinMn 

ı - Har.b ı~a.ztmt. Astan Villa, iki hafta sonra başlıya .. deout bulunmaktadır. Bu meşhur ıco-
t - B1r ba.tınd.a dolan ıtı çocuk-.babadan N"betçı· eczaneler k ı· 1 . ı· ·ı· ı . b d ...... talan. U ca ıg maç an için yenı kadrosunu tes şucu geçen ay ngı ız enn ir mil u .... 

6 _Bir misal getlrlleCett zaman söyle _ -···- bit etmiştir. ya rekordmeni Wooderson'u Amerik.-
ntıen telime. 80 rece nöbetçi olan ~ tun - Astoın v'rna dyuncıil.arı şıu şe1dlde da mag~lub etmişti. 

lardll': e - Almak mastanndan emrihazır. İstanbul cihetindddler: tesbit edilmiştir. Dört kaleci, vedi mü ·-··-............ - ........................ _,___.. 
., - Tokadın ayakla vuruıanı • tskam • şehzadeba.şında: <Hamdn, Emtnö _ dafi, on beş muavin, on yedi · muha .. Bigada pathcanm tanesi 

bllde birli. • k ' t k "-3 k ' ·ık b' 
8 

_ uzunıutu. nünde: <Ben.sason>. Akstı.rayda: (Şeren, cım, . ı a ım ., ı.ş:ı 1 ~r kadro ile beş para 
9 _Hırsızlık eden. Alemdarda: (Abdülkadir), Beyazıdda : mevsım maçlarına gırecektır. . . . . . 1' 

10 - İŞaret-memnu. (Cemil), FaUhte: (Emtlyadl), Bakırkö - Alman Rumen ve Yugoslav Bıga (Hususi) - Şehrımızın bırç<' .. 
G~n buhna.caDJJt 1talledllm..ia teldi: yünde: <İstanbul) , Eyilbde: CArlf Be~lr). ' . . köylerinde ve bilhassa Dimetoka nıı 
Boldan safa: =~ı:ıu c~:=:=-~llaauda), Da- atleflertntn karşllaşmaf&rl hiyesinde fazla miktarda sebze yetişti-
1 - Maydano 1lıl • 2 _ .Adl-fara.ıı. lrede: (Güneş), Taksimde: (Llmoncl - Alman, Yugoslav ve Rumen atlet .. rilmekte ve alıcı bulunmamaktadır· P 

8 
_ Yirml-a'VUç. yan>. Pan.galtıdıı : <Narglleclyan>, Kara- lerinin iştirakile Berlinde yapılan mü- sebeble geçen hafta pazar yerine dBA .. 

4 - D-m&y-ka.ha. köyde: CHüseyin Hilsnü), ~lktaşta : sah kala A!lm afl tJıe:r~:~ af- p 
5 - Aflyet-L-R. <Süleyman Receb> . a. r an e 1'juu muv lar gibi yığılan patlıcanlar sablanıafl 
• Na to 

1 
le. Bolu.içi, Ka.dı.köy •e AdaJarclakller·. fakiyetile nihayetlenmlıjtir. k k" lJ' .. 

" - - Y u Neticeler şunlardır almış, hayvan beslemek için oy ı.ı • 
'1 _ Ora.1ı:-'Yt-J .. Kadık.öyünde: (Halk, HulQsl Osman), · çs.J 
a _.Zavallılık. Usküdarda: {Merkez>. Sarıyerde: <Asaf), 100 - Alman 10.8, 200 - Alman lere tanesi beş paraya sattlmı.ştır. 
o - Şuh-V-I-E,' Adalarda: <Ştnas1 Rıza>. 22.1, 400 - J\lman 49.5, 800 - Yu .. vuş üzümü de yeni çıktığı halde kilD-

lO - Cart-tel. geı.,iu. · ~ uarsek) 1.S5.5, 1500 Rumen l su !J-eş kuruşa ~:ıtılm2!:f :: ·'.::. 



1 Ağusta. 

TÜRKiVE ~----, 

KIZILAY CEMİYETİ 
~UMUMi MERKEZiNDEN: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Haydarpaşada inşa olunacak verem pavyonu 
bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 141.432) lira ( 41) kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele Projesi. 
C - Umumi fenni ve hususi şartnameler. 

D - Keşif cet\ eli. 
E - 1 - adet \ 500 vaziyet planı ve 14 alet 1/SO tatbikat planı 
(Cepheler ve niaktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kı ı ay Umumi Merkezinden ve istanbulda Kızılay İstanbul de -
ı>osu Müdüriyetinden ala'bilirler. 
3 - Eksiltme 10.8.939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kızıl

ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nez.dinde müteşekkil ihale 

komi~yonu huzurunda yapılacaktır. 
I 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 83 71 lira 62 kuruş muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz oluıp eksilt
me karnis) onuna -göstermesi lazımdır. 
A - En az bir parçada 100.000 liralık b'na inşaatını iyi ve tamam 
bitirmiş olduğuna ve bu işe girebilecek1erine dair Vilayet ehliyet 
komisyonlarından alınmış fenni ehliyet vesikası. 
B - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 iincü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay depo6U Müdiriye
tinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile. 
cek makbuz1arın nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür rnumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Tarih Fakültesi Pansiyon Talebesi
nin Çamaşır ihalesi Yapılacaktır. 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden : 

A - F".akül\te yntılı pansıyon taleıbesi çamaşırlarının yıkama iJi açık eksilt-
me ~ müna!k.asaya konulmuştur. • 

B - Muhaanmen bıe<lcl büyük parça için 7 kıuıruş, orta parça için 4, küçük 
Pa.rçıa için 2 kumış oll.Jdl tamamı 5280 liradır. 

C - İ81ıek.Jii.Ierin ı:;artnameyı görmek ilıDere Faık:ü»tıe hesap memurluğuna mü. 
raıcaaıtları. 

Ç - % 7,50 U'llt.W"akkat teminat 396 liradır. 
D - İnlabe 10/8/939 Peı,ıembe rlnil .saat 15 dıe Aınkarada mektebleır muhawe. 

~iliğinde yapılacaktır. •reminatın ihaleden ibir saat evveline kadar mektebler 
~iliği vezınesıne yıa'hnlınış olması lfü:mıdır. c3190:t c5418:t 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu lıinlar ı 

l2.000 iki]() tutya lbeyıazı 
29.ooo lkilo kristal lbezir 
7.ooo lkilıo neft 

l5.000 kilo ham berı:ir 
ı.ooo lkilo kaynamış bezir 
2.000 kilo kurşun üstüıbeç 
9.000 kilo kaba üstübeç 

26·000 kilo sülyen tozu 
40 ~illa glotelin 

1 40 lkilo helyo.gcn Blau 
Olan - Ta.lunin ediJen bedeli (44.320) lira 
ltaı Y'U'karıda cins ve miıktan yazılı 10 
~boya malzemesi 15/ Ağustos/9:i9 

tarihine rashyan Salı günü saat 14,30 da 
kaıpalı zarfla alınmak Ü7.ere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İl'.k teminatı (3324) lira olup f8rt
namesi hergün komisyondan 2'22 kuruş 

bedel muikaıbilinde alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

tarifaıtı dahilinde tanzim eddıeceacleri ka-

palı teıklif mektıtblarını en geç belli gün 
ve saetıten bir saat evveline kadar Ka
SıaJ'1>!l.ŞOOa bulunan k~ baŞkanlı-
ğına vemneleri. (5636) 

1 lstanbul Belediyesi 
stanbul Elektrik, Tramvay va Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
tut~ - 'Muhammen bedeli cl451,62> bin dört yüz on beş lira altmış iki kuruş 
e'ks;.~l lllakkabı, mengenP, çekiç, mala vesair gibi 68 kalem muhtelif alat açık 

2 _eye konmuştur. 

3 Muvakkat teminat cl06,17, yiiz altı lira on yedi kuruştur. 
ci ka; Eksiltme 19/8/939 Cumartesı günü saat 10 da Metro han binasının beşin-

4 :n~a t.opla~acak olan arttırma, eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
l'ilt ed'l u ışe aıd şartnameler idarenın Levazım müdürlüğünden parasız teda-

1 ebilir 5 • 
li.İ1ı ; İst klilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan edilen 
~atte Komısyonda hazır bulunmaları. c5827. 

G- .. 
l urnruk ~uhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Cinai evazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Miktarı Tahmini Muvakkat Gün ve saaf 

~ fi at teminatı 

lttUın Çorap 4000 1120 84 24/8/939 Perşembe saat 14 
1 _ k 1000 3500 263 24~8/939 Perşembe saat 15 

etı~Ye komutanlık ihtiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem eşya açık ek-
2 °nmuştur. 

3 : ~ame ve nümunesi komısyondadır. Görülebilir. 't rn ~eklilerin hizalarında göster!len tahmin fiatlarına göre hesablanan te
lttı~ '\Te:f buzları ve kanuni vesikalarile gün ve saatinde Galata Rıhtım cadde-

Alemdat han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (6001) 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 76 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6,. 8, 
ıo, 12, 14, 16, 18 numara vater 1p
likleri imalatı piyasaya arzedil-
mlştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatQrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 

T 1 f d · ı Çeşid Ankara 
8 gri 1 r8SI : Çeşit Adana 

~·---~· T 0 R Ki VE •ı----.. 
KIZILA Y CEMİYETİ 

UMUMi MERKEZiNDEN: 
- Eksiltmeye konulan iş: Heyıbe.liadada inşa olunacak verem pavyonu 

ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira (77) kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunla:tdır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Umumi fenni ve hususi şartnameler 
D - Keşif cetveli 

······························································ 
E- 1 aded 1/200 vaziyet planı, cephe ve maktalar dahil 24 par

ça 1/50 tatbikat planı 

Son Posta 
Yevmi. SiyaaJ. Ha vadls ve Halit ııazeteal 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, il 
İSTANBUL 

Gazetemizde çı:«an yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 o 3 1 
Sene Ay Ay Ay 

Kr. Kr. Kr. ----
TÜRKİYE 14ııO 'i&o 4VO 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ :noo 14VIJ 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
değiştirmek 25 Jruıııftur. 

Kr. 

160 
270 
liOJ 

Celen eVTalı geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet alınmaz. 
Cevab için mC!ktublara 10 kuruşluk 

Pul ilavesi lAzımcf:r. 
f .............................................. .. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul ~ . : 
i Telgraf : Son Posta : 
1 : i Telef on : 20203 ; 
"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

İstiyenler bu .evrakı 1 3 lira 2 7 kuruş bedel mukabilinde Ankara
da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay satış deposu mü
diriyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 10.8. 939 tarihli Perşembe günü saat 15 te İstanbul Kızı -
lay hanında Kızılay deposu m üdiriyeti nezdinde müteşekkil ihal 
komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

.f - Eksiltme kapalı zarf usı.ılile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1 3865 lira 88 kuruş muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt. 
me .lromisyonuna göstermesi 18zımdır. 

A - En az bir parçada 200,000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam bitir
miş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilayet ehliyet komis
lanndan alınmış fennt ehliyetvesikası. 

B - Bu seneye aid Ticaret QdaQ. vesikası. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu müdiri
yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderi
lecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gel -
rniş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatı~ olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Maden Mühendisi Alınacaktır. 
İktisat Vekaletinden: 

Taşra ve merkez teşkilatunız için 250 - 400 lira ücretli maden mühendisleri 
alınacaktır. 

Talihlerin vesaiklerile birlikte Vekaletimiz Maadin Umum Müdürlüğüne mü-
racaatları. c3537> c588fi> 

BUGON 
KUM6AtlASINA 
PAD4ATAN 
KOCOK EL 

IH!lı 

.YAWN 
CEt( DEf.TEll(NE. 

tMZAAfAN 
flOYOK EL 

OLACAKJH~ 
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müferrih ve midevidir. MiDEVi ve BARSAKLARI, KANI 
temizler, sıhhatin latif bir yardımcısıd1r. MiDE ve BAR
SAKLARI alıştırmaz ve yormaz. iNKIBAZ, HAZIMSIZLIK, 
MiDE BULANTISI ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde 
MiDE EKŞiliK ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AGRILARI ve EKŞİLIKLERINl ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 

hi11edilen çökilntO ve AGRILIK ile kolayca mOcadele içJn HAZMIN en mOeııir müssahhihi olan MAZON Meyva tum ahnız. 

Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

-TURK TiCARET BANKASI A. Ş. 

TESİS TARİHİ 1919 

Merkezi: ANKARA 

Her nevi muameleleri 

Dahilde ue haricte muhabirleri vardır 
Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük: TORKBANK - Şubeler: TiCARET 

Bankamızııı lstanbul şubesinde tesis edi/Pn 

Çok müsaid ıartlarla 1&yın mUıterilerimizin emrine amade bulundurulmaktadır. 

izahat alınmak fizere gişelerimize mliracaat olunması. 

,, 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMAN AN'f, 
SAÇ BOYASI, GÜNEŞ, 
ve RÜZGAR SAÇLARI 

SERTLEŞTiREREK 

KIRAR. 

PERTE 
ri antinl 

Terkibindeki huıuliyet 
itibarile saçların kınlma
ıına ve kuruyarak ke
peklenme.sine mlni olur. 
Saçları harici tesirattan 
korur. Tatlı bir yumu
ıaklık Ye tabii bir par-

laklık bahıeder. 

Her Eczane ve ıtriyat map
zalarında bulunur. 

.------• LEYLi ve NEHARi 4m----~ 
SEN BENUA FRANSIZ ERKEK LiSESi 

lstıınbul, Galata, Posta kutusu 1330 
İhzari Fransızca kurlan Yardır. 

Olgunluk imbhanlarına hazırlar. 
Kayıt muamelesi Pazar gOnUnden maada hergnn sa6t 9 dan 12 ye 

kl\dar yapılır. 
~---- Okul 18 Eyliıl Pazartesi günU açılacaktır. ~--"" 

E'KZAMiN 
Ekzamanın illcıdır. 

Yara ve çıban!urda kullanılır. Her Eczanede kutusu 60 kuruştur. 

Zayi - 1912 senesinde Gala.to.saray llsesin 
den aldığım şahadetnaıneyi zayi ettim. Ye
nlainl alacağımdan zuhurunda esklslnln 
hükmü olmadığını llft.n ederim. 

İbrahim Burak 

\IAn Tarifemiz 
Tele .n~un ıanumı ·························· 

•ahile 400 lıuruı 
•ahile 250 » 

Oçüncü •ahil• 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahilela 60 » 
Son .alaile 40 ı. 

Muayyen bir müddet zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptırac•k· 
lar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
utifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa illnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nm ticari ilinların• 
aid ifler için §U adr... müracaat 
edilmelidir: 

tllncılık Kolleırtlf "lrtı:•U 
ll.alıramama4e 11.aa 

Ankara cad4Mi 

······························································ Son Posta Matbaası 

Meıriyat Müdürü: Selim Ragıp Et'Mf 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAHiPLERİ: A. ftnm UŞAKLlGUi 

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

peklerini giderir. 

INGiLIZ KANZUK 
ECZANESİ 

Beyoğlu • lstanbul 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu9 tarihi 1 188B 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve Ucal'"f t.er nevi b•nka mu•m•l•ltrl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankasında kumbaralı Ye ihbarsız tasarnıf hesablannda en as 
50 lirast bulunanlara senede 4 dılf.a çekilecek kur'a ile apjıdaki plina 
eöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 ,, 2,000 " 
4 " 250 " 1,000 " 

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

olKKA'f: Huablarında.ki paralar bir sene · içinde SO liradan qals 
dü.pniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 

Kw'alar HGetlc 4 clefa, t Eyl6J. 1 Biriacikinun, 1 Mart ve 1 HulraJI 
tarlhluinde çeklleeekttr • 

ŞiRKETi HA YRiYEDEN: 
11 Ağustos 939 tarihinde mevkii mer'iyete 

girecek olan fevkalade tenzilath ayhk ve 3 
ayhk Aboneman kartlarının şimdiden köprO 
gişeleri ile Merkezi idaremiz Kontrol müdü
riyetinde sataşa başlandığı sayın yolcularunı-
za ilin olunur. 


