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Almanya Na~i gençlik 
te,kilôtı şeflerine 

Hatagı terlceden 
Ermeniler aleglıimizde 
iftiralara başladılar/ 

seferberlik emri verdi Fransa htlktm.etl bir tebliğ 
D&frederek hakikati bildirdi 

Berlı·n salaA. hı·yettar mahfellerı·nde ı·se Muhacirlerin muhtelif milletlerden olmak Üzere yalnız 
14.000 kişiden ibaret bulunduiu mevdana cıkb 

b 
Şam, 5 Ağustos (Hususi muhabirimiz 

Hitlerin meseleleri muslihane ir ;.,-;;c;r~ .. ==4~:,~:1:1z1ı.a!!a.-::: 
1 

• dan doğnıy1 allkadar eden meselelerin 

şekilde bal çaresini bulacağı ıöy enıyor ~~:,:;~:d:::;~:'\=~ 
-·-·-... - ................ _........ ..- hacirler.Jn ekseriyetini Ermeniler teıkll 

Di!n~ig ~DmrDk lhtillfl Vekiller Heyeti ::~;B~;i::::::r:::. 
ıçın bır konferans dnn toplandı çalıŞllllf bulu~~ar~~- :akat. büyük ek-

seriyet, bu gıbılerın sozlerinı aldanıp 

aktedl·ımesı· muhtemel yenid~ muhacereti kabul etmfı olanlar~ 
Mare al Çakmak dünkü dan mürekkebd.ir. Kendilerini sebebalz-

Nevyor.k, 8 (Hususi) - Associated küm süren bnute töre Hitlar, harbe Ş • • k tt• ce tehlikede farzederek alellcele hicret 
Press'in Berlin muhabiri bildiriyor: müracaat et:mebiztn, Avnıpad.akl mual- toplanhya ıştira e 1 kararını vermiş bulunan bu unsur, Suri-
--Alınan salahiyettar mahfellerinde hil- (l>enma 11 bld ...,,.._) An.kara, 8 (A.A.) - Ve~ller Heye.~i, ye hududunu geçip Suriyenin muhtelü 

bugün saat 15,30 ela Bıtvektl Dr. Refık taraflanna daJıldıkça, tabii olarak Türk-

Türk - Fransız ticaret 
anlaşması imza ediliyor 

Türkiyeden Fransaya ihracı mimkün görülen bütün 
maddelerin ihracına mani olan engellerin bertaraf 

edilmesi için tedbirler alındı 

Fransız efiri gazetecilere bir çay ziyafeti ıerdi 

il 1 

Saydamın riyasetinde topla~ ve Mı- . _ 
_...1 ""----:: Çakın kı d . t" ..'.ı • .n ler aleyhınde acı acı tazallu.mlerlı pro-
• ...,.... .I." ·~ a n a ış ır ... ue ruzna-
med d l . . . ..,, ..... il t"" pagandalar yapıyorlar. Arablar da bun-• mevcu mesele erı go.~ f ur. . . . 
--------- lıra aid hılr4yelerı bırkaç misli artırarak 

l19]E y- 'L. Udi J9rf ilAvelerlıe birbirlerine te~rar ediyorlar. Fnınamın Suriye fevka1.4de komum 
T ilıM (Devamı 11 lncı sayfada) Piıo 

lzmtrde 
ı.!: ~=:::uril·B·roo~anç:: Trakyada tetkikler yapan 
Yabudili :Umanımııa &elmif iM tle Ahll 

--:--~.2!.~.~- Maarif Vekili şehrimize dOndo 
Yenı aşk ve macera .,___ 
romammıza başladık 

(Sonm~ Gece), (Bir Gen~ 
Kuun Romanı), (Bllbil 
Yaocuı) mlan aonrcı .,. 

onlardan daluı shel 

Dağların 
Esrarı 

Yazan: 

Muazzez Tahsin 
Bugün 12 noi 
sayfamızda 

takibe bı,ıayınız ı 

Vekil bir muharririmize müzelerimizin faaliyeti ve 
yeni teşkilib hakkında beyanatta bulundı' 

Trakyadaki tetkiklerini bitiren Maarif rik, Kırklareli Vahsi, Maarif Müşaviri, 
Vekili Hasan Ali Yüceı ıehrimize dön- Kır'klareli Maarif Müdürü de iltllıak et-
müftür. mişlerdir. 

Trakyaya İlk Tedrisat Umum Mü.türü Yapılan tetkik ve teftişler meyanında 
ve Bapnüfettişi beraberinde götüren Ve- Lüleburgaza yakın Evrensekız köyünde. 
kile, Umumi Müfettiş General Kazım Di- (Devamı ıı nd xufadaJ 

1 
Değirmi mendil genişliğindeki I 

..... __ ulkede neler gördum? __ .... _ 

Lilıtenştagnin asayişini 
7 polis temin ediyor/ 

[ Milli Şef in tetlcilc segalıatleri 1 Prensliğin ordusu, Jegine neferin geçenlerde ölmesi 
üzerine lijvedildi, memleket 

teslihat masrafından kurtulduğuna memnun ( 1) 
Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

l7JS fti/whı Jıtıkt1mct meTkui Vdu%'den bir görünilf: Bizim ilk mekteb 
bmal4n bU~i§i&ftdc 01411 hükilmet ve pcıriumento lrincıı& 

(Y- 7 illi .,.._ 4 ve 1 lllıCi ıilh='...,.e6s} 
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Her gün ! -------------------------------~------------------------------------------- ı ~ Resimli Makale : _ Çabuk kazanılan servet çürüktür = 
1 . 

kısası Sözün 

Uzakşark v e A vrupa 

~--
Yazan: l'tfuhlttln Blrren --' 

Peşte, Atustos 

für :tıfr!.:R1e Büyük Harbin içy.iziınl çok iyi bi!cn b:r ta
r:lıçiye o dev~rde muazzam servet yapmış olanların isımle· 
rmı sormuş1ardı, tarliıçi düşündü, on, 011 iki tane isim say
dı, sonra me~iste hazır bulunanlar o vakit servet yapmış 
olanlardan karn.ın mevkilerini muhafaza edebildiğını araı· 
tlrdılıır, hatıra bir tek isim bile gelmedi. 

Asırlardanl-eri tecrübe edilerek doğruluğu sabit olm·ış 

b:r ka~de var<1ır: Herhangi sahada ve herhangi şeklldt olur
sa olsurı ~c.ıbuk kazanılmış servet daima çürilktür. çünkü 
hakiki meziyet ve kudretin neticesi olarak vücude gelmiş 
olanı az. l;atta nadirdir. Alın teri ile kazanılan servet geç 
vücude ge!ir, fakrıt sağlamdır, kolay yıkılmaz. 

Bu genç kız i çin grev 
Yapan ameleler 

1(--.......... -............ -.......... --~1 
ı i HergUn bir fıkra \ı 

Kabahatten büyük özür 
Hükii..mdann biri vezirine: 

- Öyle bir kaba1ıct vap ki, özrün 
yaptığın kabahaı-terı büyük olsun! 

Demiş, hükümdar ayağa kalkmış, 
yürü.yonn:ıış. VeziT boynunu sarılıp 
yanağından öpm.üş, hükümdar ıa§ır
mış: 

- Ne yapıyorsun? 

Dem.i§, vezir cevab ven:ıiş: 
- · Aff ecl:in, rizi refikanız zannet. 

m~ttm. ~ 

Hükümdar hiddetletımi.ı: S 1 
- Bu nasıl ıöz? i 
- Siz, bana bir kabahat yap ki, E 

öz:rün kabahatinden buyük ol.sun de· El 
di . '? • me nız mı. : 

Casuslukla itham 
Edilen lıontes 

}apongada O 

r===\ ünkü Son Postanın ~Bunlan 
. 1!::::11 biliyor musunuz> sütununda: 

Japonyada - O - barfuı:n ancak irade ile 
~ullam1abileceği yazılıydı. 

Demek Japonyada hi!; dedikodu yapıl .. 
mıyor, diye düşıindüm, nasıl yapıla:biliı: 
ki.. dedikodu yapanlar, karşılarındakile-
rin: 

-O! 
Demelerini bekledikleri için dedikodu 

yapıyorlardır. Mesela biri: 
- Haberin var mı bizim Nec:ı.ti yeni 

bir apartıman daha yaptırıyormuş. 

Dediği zaman, karşısındakinden: 

- O! 
Cevabını bekl't'r •• fakat cO:t nun söy• 

lenilebilmesi iradeye, teşrifata tabise ta .. 
bii dedikoduyu dinliyen cO> diycmiye .. 
cckiir. Dedikodu yapan da dedıkodusu 
cevabsız kalacağı için dedikodu yapmak
tan vazgeçer. 

cO> eğer Japonlard:ı da bizdeki mana .. 
da ise; yani şahsi zamirlerin müfred Ü• 

çüncü şahsı olarak kullanılıyorsa, bil' 
şahıs hakkında tezviratta, iftirada bulu• 
nulmasının da önüne geçilmiş demektir. 

Müzevir müfteri, hakkında tuvirat .. 
ta bulunduğu şahsm ismıni, her cümlede 
bir kere kuUannıakta~ hoşlanmaz. Çün• 
kü muhatabından gayrinin söyledikleri
ni işitmesini teiılikelı addeder. Öyle ya •• 
işiten o şahsı tanıyabilir, ve gidip işit .. 
tiklerini aynen nakledebilir. 

Söze başlarken bir kere, o da etrnfını 
iyice kolladıktan sonra sesini yavaşlata
rak ismi söyler, sonradan yüksc>k sesle: 

- O dünyanın en ahlô.ksızıdır. 
- O gibi adamın dünyada yaşama .. 

,,sındansa yaşamaması hayırlıdır. 
- O'nu yakından tanıyanlar ne malın 

gözü olduğunu billrler, der. 
Müzevir müfteri, hnkkında tezvirat .. 

ta bulunduğu kims~ için (Ol diyemiyC« 
ceğinden, ne tezvir yapabilir. ne de mı. 
ra atabilir. 

* - Şu haberi bir iyi okuyayım! 
Dedim, ve okudum. cO> japoncada 

cmuhterem. manasına gelirmiş. Bir is-

A ylardanberi siyaset sahnesin

de oynanmakta olan şatranç 

oyunu, son zamanlarda en kat'i safhasın~ 
girmiş bulunuyor. Bu oyundaki meharetı 
dünyaca malfun olan İngiltere, Avrupa 
kıt'asında Almanya, Akdenizde İtalya ve 
Uz.akşarkta Japonya ile giriştiği maçta. 
şimdiye kııdar hakim bir oyun oynadı. 
Bununla beraber, üç büyük oyuncu ile 
ka·rşı karşıya geçip her tarafta ayni de
recede kat'iyetle f.akim bir oyun oyna -
mak, bu mevkide bulunan İngiltere gibi 
bir şampiyon dahi olsa, kolay bir şey de
ğildir. Bunun içindir ki, İngiliz kama -
rası iki aylık bir tatile geçmezden evvel 
son yaptığı harici sıyaset münakaşasında, 
başvekil, oyunundan emin oyuncu!ara 
mahsus bir açıklıK ve endişesizlikle, In -
gilterenin vaziyetinin çok müşkül oldu
ğunu söylemekten çekinmemiştir. Bay 
Chamberlain, cBiz, Avrupada rakibleri
mize kaı'şı denizde hakim bir donanma
ya sahib olınak.la beraber, Uzak§ark de
nizlerinde, JaponyaytJ. karşı bu vaziyet
te değı1iz:t diye, kendisini Uzakşark me
selelerindeJti yeni İngiliz siyasetinden do
layı muaheze edenlere, açık olduğu ka -
dar müsekkin cevabını verirken, İngil -
tereyi idare etmenin ne kadar müşkÜl bir 
iş olduğunu şüphesiz bir kere daha his -
setmiştir. Bilhassa o İngiltere ki, Trafal
gardanberi, kendisme denizlerde ciddi 
bir rakib görmeğe hiç alışmamış ve ara
da bir, baş gösteren rekabetleri ezmenin 
yolunu çok güzel bilmiştir. Bunun içın, 
İngiliz başvekili, İngiltereyi bug:lnkü 
dünya vaziyeti içinde de selamete çı -
karmayı düşünüııken, meseıa Uzakşarkta 
Japouyaya karşı uysal bir politika tut
mak lazım geldiği zaman, bir kısı!ll f n -
gilizler tarafından tenkide ve miialıazeye 
uğruyor. İngiliz efkan. İngilterenın son 
zamanlarda katlanmış olduğu tarzda fe -
di~:arlıklara hiç alışmamış olan İngiliz 
efkan, bu siyasete karşı hoşnudsuzluk 

gcme.rse de İngiltere hükumeti, onun İi
ler üzerindeki realıst görüşünden emin -
dir: bunun için, pervasızca yolunda de -
vam ediyor ve bütün dikkatini yalnız gi
riştiği oyun üzerine tevcih etmiş bulu - Bu genç kız İngiltet'e şehirlerinden bi- \.. - -' 

rinde, çalıştığı fabrikaya on dakika geç Piyes yazan nuyor. * geldiği için işinden çıkarılınca, fabrika Dip /o mal 

Bir Fransız kontu ile evlenmiş olan min başına cÜ> getiriiirse o ismi taşıya• 
Elizaıbeth Butneır 31 yqlarında hariku - nın muhterem bir insan olduğuna delA• 
l!de güzel bir kadındır. 15 ıenedenberi Jetmiş. 

" .. .. .. _ .. arkadaşlarından hepsi itlerini bırakarak 
Dünku ve bu_gtınku haberlere gore, bu- ·ı~- tmi . el d b l nnn fab . . grev ı wı e ş.er, var a u 'l -

yük şatranç oyununun en hararetlı hır "k 1 t .. il . d · tt ha""-rdar . . . . rı a arın ... ç en e va~ye en u. 

tek başına kullar,dığı tayyare.sile mü - Zannettiğim gibi değUmiş, demek o-
1 teaddid uÇUJlır yapmıştır. Son günlerde luyor ki Japonlar da her millet gibi de
Pariste cereyan eden bir casusluk muha- dikodu yapıyorlar, onların arasında da safhası da şımdi Uzakşarka ıntıkal et - 1 ak :ı.. d 1 k tılın ı genç o ar ar.ıı..a aş atına a ış ar ve 

miş bulunuyor. YHkın zamanlara kadar k 'd . ldı k d çalı• lremesind'e kendisinden bahis, ve hlr Al-. . . . ızı yem en ışe a rıncıya a ar s -
Avrupa ıle Asya, bırbırlcrıne yalnız ta-

1 
d man casusu olduğu iddia edilıni§tir. Şim-

müzevirler, müfteriler bulunabiliyor. 

*** biat ve coğrafya bakunından bağlı olan mamış ar ır. di Fransaya ve İngiltereye girmesi mem- ................................. ............... ........... -

iki coğrafi ifade iken, dünya siyaseti - bulunduğu aşikArdır. nu olan kontes, Holandada oturmaktacfır. Malaya zırhlısı Çeşmeyi de 
nin tedricl inkişafını takiben, bugün po- * Kendisile mQlAk.atta bulunan bir İngiliz ziyaret etti 
litika bakımından iki kıt'a arasında hiç Bu üç memleket arasında böyle ııkı gaııetecisine hayatını anlatan Elizabeth 
bir ayrılık kalmamıştır. Danzig ve Tien- bir bağlanma yapılabilir mı? Yapılabilir- Butner: İzmir 8 (A.A.) - Pazar günü saba-
çin birbirlerinden birçok bin kilometre se bunun neticeleri ne olur? «- Evet, filhakika çok gezdim, do _ hı limanımızdan ayrılmış olan Mala "", 
ile ayrılan iki şehir olmakla beraber, bun- Halen, diınya poiitikası kutubla§mat- ~ Dahlll harb başl(Ulladan evvel İs- ya zırhlısı saat 14 te Çeşmeye varını~ 
ların ıriyast vaziyetleri birbirlerine ta - tadır. Yani, bir kısun kuvvetler bir ta - ve kumandan Tower beraberinde mili 
mamen bağlanmış bulunuyor. Bir tarafta rafa, diğer kısım kuvvetler de diğer ta- ~nyada. bulundum. Birçok Fransız, İn- mandan olduğu halde bir motörle ka-
verilen bir karar, dlğer tarafta derhal te- rafa toplanıyorlar. Artık mesele, ne mer- gıUz zabıtlerile tanıştım. Kocamın baba- ç lanış111.. l.İslrelede kaymakam. 

b. Fra · · müdürü d" raya 1 " .... 
sirini gösterecek mahiyette oldug"una gö- kezi, ne şarki Avnıpn. ne Balkan, ne de sı ır runz gazetesının Y u. b ı d' · · p t' b k ·ı bü İngirtere hanclye nezareti bacnıüşa - K ..L. h bi F e e ıye reısı ve. ar ı aş anı e .. 
re. bugu"n İnmlter~ bakımından. ayrı ay- şimali veya cenubl Çin meselesi değildir. :1··· aynamım uu meş ur r ransız nazırı- "k b' h lk k"tl · ta f d k ı-o· - .. Si R b rt V . tt t . d yu ır a u esı ra ın an arş 
n birer Danzig veya Tiençin meseleleri ötedenberl bütiln ihtilafların altında ~~ r b0

• e d'bda.nseM. ~rt adynd.ıdzha'mk:n n mn karısının en iyi ahbabıdır amma, bü- 1anan kurnandan, otomobille plaja git"" 
yoktur. gizli duran dünyaya hakimiyet davası, ı.u~ınrnış ır e .1 ır. . u ea ı ı aye - tün varlığımla sizı temın ederim ki bir miş ve orada bir müddet istirahatten 

Bunun için, İngiltere, iki tarafta bir- yavaş yav~. bütiln kuvvetile kendisini lerı, .rnaka~len ve pıyeslerı vardır. Son casus değilim •• > de.mişür. sonra gemiye dönmüştür. Malaya 16,30 
den ayni kuvvetle konuşam1yacağını gör- meydana vurmakta olduğuna göre, dan- ~manlarda d1a, ö~ümüzdeki aylarda İ~ - da Çeşmeden ayrılmıştır. 

londrada polis azlıgz düğü zaman, bir tarafta yumuşak bir yol- yanın bir tarafı toplanırken öbür tara - gııten;ıc yapılacaıc olan Malve~!1 ~~s~ı : 
dan gitmeği tercih etti ve Tokyoda J1- Cının da toplanması makul görünür. Şu vallkerı~~e ?Y~an~k üzere. cOldurilcu 
pon hükfuneti ile mühim mu"zakerelere h ld h' ı · · b' .. · sıca > ısımlı bır pıyes yazmlştır. Bnra- Londra, kendisine yetecek kadar po1ı's a e, ıç o mazsa sıyası ır numayış ga- d k d" . • . .. 1 bi l'k · · ·· · · · ı· ,,.. dri ı tt . k' f k •1 J İ a en ısını re]'sor e r ı te ıı.yesı goz- b 1 kta 1 k d d gırış ı . ıe c sure e ın ışa etme ~e o- yesı e, aponya. Almanya, talya arasın- d .. k .. .. u amama ve po ıs a rosun a 900 ki-
lan bu müzakereler inkişaf ederken, knr- da bir anlaşma yapılacak ve bu anlaşma, en gcçın.r. en goruyorsunuz. şilik bir açığı vardır. Şehrin, polisle mu-
şı taraftaki oyuncular da boş durmadı - tantana ile etrafa ilin edilecektir. Bu- için sulhün devamını temin eden bir un- hafazası icab eden yerlerin genişleme ve 
lar. Bütün kuvvetlerinin lfübirlerini sım nun daha ciddi gayesi bir ittifak şeklin- sur daha demektir. Ancak, ayni ittüak, fazlalaşması bu buhranı doğurmuştur. 
sıkı tutmaktan ibaret olduğunu bilen ra- de tahakkuku da büsbütün ihtimalden u- esklcrinden daha büyük bir milletler har- Kadın polis kadrosundan 37 kişi eksiktir. 
kib oyuncular, şimdi İngilterenin hazır- zak değildir. binin yaklaşması için de gayet Jruvvetli Şehirde 1937 senesine kiyasla yilzde 33 
lamakta olduğu açmazı hissederek ted- Birinci suale bu tarzda cevab verebi - bir amil demektir. nisbetinde bir cinayet fazlalığı görül • 
bir aldılar: Artık esk1mlş ve devrini yap- liriz; ikinci suale gelince de şunu söyle - _ il J 111 müş. bu da, alakadar makamların iddia -
mış olduğu görülen antikomintern paktı, mek icab eder: Böyle bir ittifak, bu sene <A~uhilfin U.Jı~ıu;en sınca. polis azlığından ilerı gelmiştir • 

. daha umumt bir ittifaka, siyasi ve aske
ri bir anlaşmaya tebdil etmek üzer~ mü
zakereye giriştiler. 

Bir taraftan Tokyoda, diğer taraftan 
f talyada Como -Komt)- gölünün kena -
nnda yapılan müzakereler hakkında İtal
yan membalarından bu sabah verilen h:ı· 
beriere inanmak cmzse, üç memleket a· 
ras:ında siyasi ve askeri bir ittifak akdi 
adeta. ciddi bir safhaya intikal etmiş bu
lunmak icab edecektir, İtalyan memba -
lan bu haberlerde çok mübalağaya ka
çabilirler; fakııt, umumiyetle Tokyoda 
cereyan eden ahvale bakılırsa, böyle si
vasi ve askeri bir ittifak akdi etrafında 
hararetli müzakereler cerevnn etmekte 

1 STER 1 NAN, 
Bır okuyucumuz bize şu mektubu gönderdı: 
- Frausada tütün, sigara, kibrit satıc~u~ı pek mergub bir 

ticaret sayı:ır, hiç rizki yoktur, sermaye dairen elde, daimn 
nakde k:ıb•li tahv;)dir, her vakit fazla faiz getirir. ka7.anç 
terl'ln etler. Bunun içindir ki t:itün, sigara. kibrit s:ıtıcılıitı 
ı1erkrse verilmt"z, ekseriya dul zabit, vııta~ı uğururı~a ii!mUş 
nefer kaıı'arına tevcih edilir. 

Eızde de tühin, sigara, kibrit satıcılıirndar. gayri piyango 
l:Ucti l:.oy'liği de ayni derecede kazançlı b:r işdir. Hele bu 
sonuncusu 1;irçoklarını adamakıllı zengin etmiş bir işdir. 

INANMAI 
Kazandıkları servette gözüm yok. Y~lnız müteessirim, bu 
suretle o:rngin oinnlann arasında halis muhlis, özkan Türk 
olmıyan:ar cia V.!lrdır. 

Tütün, sı~ara, kibrit bayiliği için ne '1üşür.ülür bilmem, 
fnbt bana öyle geliyor ki piyan.gomın ~aliyey~ intikal et
mek ~izere o?dufiu bu sıralarda ba.şta toptancılık olmak şar
tiit't bütün F yuıg<' bayiliği için konulacak hususi şartlar el· 
ma~ iızımdır. 

Sız gaz!'teciJerin bu çok mühim noktayı fimdiyc kadar 
giirüp göstermemı~ olmanıza.> 

l STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

8.000 çam ağacı yandı 
İzmir, 8 (A.A.) - Pazar günü saa~ 

15 te Değirmendere nahiyesinde Ce .. 
vizoğlu çiftliği içindeki ormanda yan
gın çıkmı.ş, büyük, küçük sekiz bld 
kadar çam ağacı yanmıştır. Yangın 1 ı 
saat sürdükten sonra sabahın üçünde 
söndürülebilıniştir. . ......................................................... ...-
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l ipehrimizde ı 
f'ransız kii.ltii.r 

J 
sergisi &flhyor 

aponya Rus hududuna do~~~uh~~~~~8: , :~;ı::~f a:: =~:ır~ir kül. 
e lngilterenin cihanşümul 

vaziyeti 
e d k W Bu sergi Türk • Fransız an'anevt ve 

Y 
tarihi dostluğunu tebarüz ettirecek eni en as er Ylglyor kıymetli asarı ihtiva edecek, ezcümle ı• ngiliz parlimentosu yaz tatiline baş-
Lm.T müzesinde bulunan ve On Seki-
zinci asırda Fransa hükCımeti nezdin _ lamadan eVVP.l bıri başvekilin ağzın-

Yaıan· Selim Ragl]t Balet 

• de Türk İmparatorluğunu temsil eden dan Avam Kamarasında. dı!~eri de hari-

A /manga- 'aponya ve ltalga arasında askerıA hı·r ,·ıtt'ak bi.~ elçinin portresini ha_vi. tablo _ne, ciye nuın Lord Halifaks lisanile Lordlar J 4 J 1 Türk _ F.ransız ve Rus hukümet-lerı 8_ Kamarasında günün meseleleri hakkında 

kd • i './ d k • •• k l •dJA ' ./ '- • • rasında Pariste aktedil b. konf - verilen mühim ve şayanı dikkat iki iza • a l e raJ ın a l muza ere er Cl l SaJ naga gırmış ransı tebarüz ettiren~~ ~:ne kı; _ h.a~ı dinledi. ae~k başvekil. g~r~t ha. -
metli bir tablo b - asil d" ncıye nazırı. tatıl esnasında hukfunetin 

. ~ndra. 8 (Hususi) - Tokyodan bil-ı hüktlmeti, Roma ve Berlin nezdinde an-, da bulwıan Alınan - İtalyan askeri he- ğer Asan ~-~ti~ m~ti Bı- şimdiye kadar takib edegelmekte oldu -
di:11iyor: Bugün öğleden sonra başvekil Ultomintern paktının kuvvetlendirilmesi yeti tarafından ileriye sürülmüı olan tek- eserlerden ne mJ1 .; ~oe ~ u ğu siyasete devam edeceğ1m temin etti· 
llıranumarun rıyuetinde toplanmıı olan için tekliflerde bulunmuıtu. Halbuki o liflerin derhal tatbik mevkiine konulma- sız ressamın kı m tli ur r . n • ler. Bunun manası şudur ki, doğru. yan. 
beş nazırlar ltonıferansı, bef saat süren u- zamandanberi Avrupada yeni bir vaziyet sını istemiştir. d"r '·bl m f.ymeundaeserP 1.e:ınden • lış, önümüzdeki haftaiar içinde Mihver 
zu b" - ed d ğıl ....... dd .. _n._ • di ı ve 14' onun on arısın N6tr. . . n ır muzak~r en sonra a mı9~.... mevcu ur. Mumkereler ciddi ~ya gır d kil" . _ _ . devletlerı tarafından yapılması ihtımaU 

Bu konferansı müteakıb harbıye nan- N.ifi Nifi diyor ki: ~aris, 8 (Hu.susi) - Bir taraftan Tok- b~mh ıs:sıt ~ofrudnmekte ve sembolik endişe ile ileri sürü'en teşebbüslere el • 
n G ı K ır ususıye ı a e etmektedir • enera.1 tagaki, ordu kuınandanlannı Ordunun tezıntn esası fUdur yoda. diğer taraftan İtalyada Como - o- T rt"b· d . ed"l "d · . deki imklnlar nisbP.tinde mukabele edi • 
Janına davet ederek, ayrıca istişarelerde Japonyanın ~ni Avrupa vaziyeti kar- mo- gölünün .kenarında yapılan müzake- t e 

1 ~ .eııış b /en C:rgı eb~~n • leceğidir. Hattl hariciye nazın başvekil-
bulunmU§tur. fl&lldaki politikası - ki hükllınetin bu- reler hakkında İtalyan membalarmdan tya .hesei r nh lihe u unadostl"'~ebaıl assa den biraz daha vazıh tocll§tu ve gelecek 

"R- f la bakkmda b" '- . . b . . . .. an ve a azır 1.1'1\. ğlanm .__A_, __ b . . 
~nazırlar ktm eransının top ntısın- nun ır a.a~ vermesı ıca e- venlen haberlere ınanrr.ak caızse, uç t b - tt" b" k Asara da l'-.....--.ua uhranlı olmalan ibtımalml 

da, tnahim olduğ11 üzere. cyeni Avrupa der - Çin hAdise&inin tufıye için elzem memleket arasında siyaSi ve askeri bir it- ~l ~ e ıren ırço Yer ve- dahi efkln umumiyeden gizlemedi ve 
l'&ziyeti karşısında Japon siyasetinin mü· ıarttır. tifak akdi ciddi bir safhaya intikal etmış rı eoe r. ne fazla nikhln. ne d! zi1adesile bedbin 

hirn bir meselesin• müzakere için .. harbi- J·~· Rusya,.. harb mi ilh bulunmaktadır. Kastamonuda bı·r olmanın yersiz olduğunu kaydederek ef-
Je nazırı İtagatinın ısrarı üzerine vutua etlec:eik! ~ hmudanda ~ tıeBin etmi)e çallflı. 
ıehniştir. Paris, (Hususi) - Tokyodaki Alman Tokyo, 8 (A.A.) - Domei ajansının k d t Bu izahattan çıkarılabilecek bir diler 

l>oınei ajansın. göte. sal8hlyettar mü- eef.lrinin Ber.line gönderdiği bir raporda Mançuko Mogolistan hududundan aldığı amyon ereye UÇ 07 mana da su1h cephesini tutan kuvvetle-
~idl€r, beş nazırın bugünkü toplantıda Japonyanm M haftaya kadar Rusyaya bir habere göre. üç günlük bir fasıladan 2 kadın KldU rin. vamelerini yapabilmeleri için elden 
b~r karar aldığım sanmamakta ve .Tapon ilAnı harbe brar verdiğıni bildirdiği ha- sonra Buir gölü civarınöa Sovyet ve ;;a- U gelen her insanl tedbire baş vuru?muı 
91Yasetinin istikbaldeki seyri üzerinde beri etrafındaki nep-iyat devam etmek- pon tayyareleri arasınd~ rnüsademeler 5 olmasının ilanıdır. Binaenaleyh artık hA-
kat•· b" Kastamonudan yazılıyor: Birkaç gün d" 

ı ır tesir icra edecek bir karara var- tedir. Ağustosta tekrar bsşlamıştır. Sovye: tay- ısatm inkişafını soğukkanılık!a b?kle • 
inak için bu konferanstn bır iki toplantı Alman sefirinın raporunda, Japonya- yare :filoları mihkerrer defalar hududu evvel İnebolu yolunda feci bir otoma. rnekten başka yapacak bir şey yoktur. 
daha yapacağını söylemektedir. mn Ağustos başındanberi ihtiyat kuv- geçmişlerdir. bi~;a~ası olm~ tesi Başvekil ÇemberJaynin izahatı ise da-
l Bu müşahidlerin illve ettiklerine göre, vetlerini aeferber ettiği ve Mançuko hu- MezkUr haberde, bu Sovyet tayyare- k" ~~uz d ar kalk akş~~ı geç ha ziyade umami bir mahiyet almış ve 
~ı>on kabinesi, Avrupaya k&rfı siyaseti- duduna mühimmat yollamaya başladığı lerinden 74 ünün. düıürüldüğü bildiril- va ıt1 f.~~~ a~ . ~n ~ nu ~ bilhassa Uzakşark hadiseJeri üzerinde 

ili. son defa olarak 5 Bazit-anda tesbit et- da bildirilmektedir. Rıvayete nazaran mektedir. lki Japon tayyaresi üssüne av- ~~ra 1 şo or us~yının ı~aresındekı durmuştur. Çünkü İngiliz efkarı umumı
~li. Hatırlardadır kl, o zaman Japon Japon hük1Dneü haftalardanberi Tokyo- det elmem~tir. y~k kamyonu, şofor mahallıne tamam yesini bugün için en fazla alakadar eden 
--=====-==~z::==~~====:;;m::ırıııı:==m-====--====--=======-==================---=== <lort yolcu alarak yola çıkmış. Kürenin mevzu bud B b h" t Çe b ı · •• • İki . . • ur. n a ıs e. m er aynın 

U k • • • Hı.. .. •ı 5 00 1 • ı• çay de™:n mahallınde yanındaki yol sözleri çok sarlhtır. İngiliz başvekili. nü-ç ışının o umu ı e DUi iZ cula~da~ ~ıreksiyonu i~ idare edeme- klımetinin. Japony.g ile olan muallak me-
mesı yuzunden otomobıl dereye uç • seleleri kuvvete müracaatten ziyade mil-

t • ) b• f • f • h" muştur. zakere yolile halletır.eğ: tercih ettiğini ne ıce enen ır acıa ayyaresı ucum .. ~~~cl.l'.lard~n Bayan ~et derhM bildirmiştir. Sözıerinin bilha~ şu kıs-
oimuş ve Saıde de ıztırab ıçinde kıvra. mı hepsinden daha m:.ınahdır-

A k O d b• k k t n b • t narak can vermiştir. Şoför muavini de cElyevm Uzak.şarkta Japon dona nma-" arada 6 yaşın a ır oca arısını ve ecru esı yap 1 çok ağır olarak müteaddi.d yerlerin - sına faik deniz kuvvctlerım •z yoktur. U-

h•b• • ld d •k• "" den yaralanmıştır. mumiyet bakımından donanmamızın .r3 • ev ıa 1 ını n Ur o 1 1 çocugunu Londra 8 (Huswi) - Bu gece ilk • - ponyanınkine üstün olduğu muhakkaktır. 

1 d k d. . d ' defa olarak İngiliz bombardımn tay- lktısad Vekili lzmitte İcabında bu donanma Uzakşark dcnızlE>-yara a 1 en ısı 8 uçuruma yuvarlandı yareleri, memleket üzerine bir hava rine de g~~derile~.ilir ••. ' tetk,·kıerde bulundu Başvekılın bu soz!e:-ı hır tehdid olınak-
A hücumu tecrübesi yapm~lamır. t · d b" h 
~a, 8 (Husuat) - Evvelki gece 1 noşun yannuta bıilunmasını oradan ge- İng"ltere adalarının oenub ve cenu· an zıya e ır 1 tardır. Nitekim, bu n.>k-

~a.n zdıe, 8?!l senelerd• eşine _en~er ~~ aya.lının kayması §eklinde tefsir bu şa;.kisinden yapılan bu hücumlara -~z~.it 8 (Husus!) - ~t~ad Vekili taya o da ayrıca t"mas ederek maksadını' 
de ır bir cınayet iflendı. Agob ısmm- etmiştir. . 500 tayyare iştirak etmiştir. Husnu Çakır, bugun şehnmıı.e gelmiş, anlatmış ve siyasetinin ana prensip~erint 
da ~ç bir koca karısile 60 yaşların· Rifat hutaneye nakledildikten J>ir ...,, la F to ki .. . d kağıd fabrikasile yeni yapılmakta olan feda etmemek gartile Japonya ile an -

kı ev sahibisi erkeği öldürdü, iki çocu- müddet sonra ölmüftür. .c.;vve ransı21 . _pra an u_zerın e fabrikaJarda tet'kik1erde buluınmuş, laşmayı arzu ettiğini tebarüz ettırmiştir. 
lu Yaraladı. kendisi de bir uçurwna yu- Rif.atın kansı U. bAdiaeyi şöyle anlat- uçan tay~alreld~r, bılahare İngıltereye iktısadi müesseseleri ziyaret etmiş - Çünkü kuvvete müTacaat olunduğu tak-
•arlanarak ··ıd·· • ..+..... akın etmış er ır. . dirde dahi Çin gibi muazzam bir ü!ke • o u. m"'i'...... tır. 

liadisen1zı cereyan §eklı §Udur: c- Evde tahtakurusu vardı. Hepimiz Gerek Fransada, gerek İngHterede içine yayılmış bulunan bütün İngiliz te-
İçhisar mahallesinde Kalekapı soka- dışarıda yatıyoruz. Kocam şişman bir a- hava dafi toplan, projektörler ve di • y t-nİ lspanyol kabinesi baasını müemir surette himay'! etmek 

lında 14 numarada iki aile oturmaktadır. damdır. Soyunarak yatar. Saatin kaç ol- ğer korunma vesaiti, mfüeamz tayya- kabil olamıyacaktır. Ayni zamanda U -
8unı-- k d h ı h Burgos, 8 (A.A.) - Yeni kab!r.e liste- zakşark h.d. ı · d . 'CU"dan biri Bursanın eski hakimle- duğunu bilmiyorum, dalmıştım. Birden- relere arşı er a arekete getiril - a ıse en ne erece can sıkıcı o. 
tinden ınütekaid Rifatla karısıdır. Ev }>u bire acı bir feryadla uyandım. Rifat bana miştir. sinin pek yakında nc~redilece~i kuvvetle !ursa olsun, davanın sıklet merkezi Av -
ıata tahmin olunmaktadır. General Franko, rupada bulunm ktad B t 
kıaın aidclir. Bir kısmında kendisi. diğer ninem derdi. Acı acı ba>hnyordu: İngiltere, sahilleri, aynca balon ba- a - ır. u bakımdan n-

51 bu hususta, tspanyadakl bütün devlet ri- gı"lter b"t" k 
Ll ında, da 60 yacılarında Agob isminde c- Yeti• ninem, yetıcı! Beni öldürü- raı"lariıle müdaf.aa ediilmiş buılunmak. e u un uvvetini Avrupada teksif 
u ~ft,, ır .,.. s cali ve yu""ksek zevat ile istış· arelerde bu- eyleme'" tercın·· et kt d" ... :Qüe 40 yulanndaki karısı ve iki ço- yorlar!:ı. tadır. .J• me e ır. 
"""ğu -Y lunmuştur. <Devam. ıı ı d yf 

E ot~aktadır. I>eli gı"'bi fırladım.. Kocam barsakları Hava hücumlar1>na karşL korunma ......... - .. ·-·-······-···-· ................................. ·--··--······-··-········~····~·~!._ 
•t \'\re~ki gece her iki aile bir arada sa- delik deşik yerlerde kan içinde yatıyor- teşkilatına mensıfu 200 bin lci~i de 
ini 

0

1
n bıre kadar oturmuşlar, gülüp söyle- du ve bağırarak polisi çağırdım. Geldiği- seferber edilmiştir. 

le§ er, sonra da kendi yataklanna çeki- mizde Hayganoşun kanlar içinde öiüsü- Bu gece hüC'Urnlan Ouma gün.üne 
~ek Yatmışlardır. Evde mebzul miktar- nü bulduk.. kadar devam edecektir. 

k"~ tahtakurusu bulunduğu için Rifatla Yaralılardan l 1 yaşındaki kız çocuk a- Lo d a 8 (AA ) - Bu ak ·· 
~ısı SOf.ada . n r , · · şam, mu. 

da b • Agobıa karısı ve çocuklan ğırdır. 19 yaşlarında ol.ı.n erkek çocuğun d f talimlerile başlıyacak v 11 A • 
)'atına~~:rl bir cibinlikte hep birlikte yarası hafiftir. Agob ve Hayganoş, ıki ~s~;sta nihayet~ bulacak olane büyük 

Zabıtan ar. ~ . .. küçük yetim bıraktıklanndan dün adliye İngiliz hava manevraları, EylUI niha-
•aat b· ın yaptıgı tahkikata gore gece marifetiyle tereke tesbit edilmiştir. t" k dar devam edecek ol 
kar k ıre doğru Rifat yattığı yerden kal- YB~. ı~.ek Ba "ta yanın den~~~ ka an ve 

a bahç · . k k . . d ~ -)[ k ... uyu rı n - ra, ve 
!!ulundultl;yı e ~bn~ıı~ arıklocanın ]~Jb~ e & iL&- as erı hava kuvvetlerinin hemen kısmen mec 
Ailı.! cı ın ıge ya .aşmış. cı ın- ilk def olar k kl 
6' ara1 .. -._ h t • p • t mu.unun a a yapaca arı 
~hn --·~ ve Hayganoşun yanına so- 8V8 1 arl.8 8 evra~a Uk fh 
)• UŞtur. Bu sırada Agob birdenbire u- J mua.zzam man. nn sa asını 
bı~11 ve facia o anda pat;ak vermiştir. İngiliz askeri erkAnile müzakerelerde teşkıl etmekt~ır. 
~ ıy:ı:z- koca deli gibi yerinden sıçnyarak bulunmak üzere, General Kazım Orbayın Ağmtomın 50n hattalanndan Eylul 
bısa~ufen cibinliğin yaninda bulunan bir .riyasetinde bir müddet evvel Londraya nihayetine kadar ana ~atan ordusun • 
lt\~gı kaPınış ve evvela karısına saldır- gitmiş olan askeri heyetimizin İngiltere- da 750 bin asker ve subay silah altın
qtır· Hayganoşu yedi yerinden bıçak- deki temasları sona ermiş ve heyetimiz da bulundurulac~ktır._ Buna hava kuv
ln'U ıktan sonra Rifata saldırmış, kısa bir Parise gelmiştir. ·vetlerinin 118 bın subay ve askerini 
tırı Cadeleyi müteakıb onun da barsakla- Halen Pariste bulunan askeri heyeti- ve gerek efratca gerek ana vatan sefer
saı~1 deşmiştir. Bu arada çocuklarına da mi~ _Fransız askeri erkan ile de görüşme- her vazive~~e .. bulu~a-n ana vatan_ filo • 
fi.f 0ı:§, "onları da biri ağır, diğeri ha- lerını tamamla.dıkta~ sonra, ağlebi ihti su mevcudunu da ılave et~k lazım • 

A. k uzere yaralınuştır. mal bu ayın nıhayetınde memleketimize dır. 
gob n·r l d"" kt" ---- -------ltani 

0 
1 ata Hayganoiun öld~klerint: onece ır. 1 

CinaYetl•dukta~ sonra birdenbir,• işlediği General Kazım Orbay ve refakatinde- Ankara . stanbu1 sevahat 
bu~ korttunç!uğunu idnk etmiş ve ki zevatın, Pariste ikametlerı esn3Smda müddeti bir gün sayılacak 
lt0Ş?nağ t~ bahçenin bir köşesine doğru meşhur Majino müstahkem hattını ziya-
O'kiuğu a haşbrnış. bu köşede bir uçurum ret edecokleri anlaşılmaktadır. Ankara, 8 (Hususi) - Ankara ile 
lc.endisi:~ ı!,üşü?emiyen Agob birdenbire K I Z p . İstanbul arasında trenle yapılacak se-
•eklıkte .. Şluıcta bulmuş, 70 metre yük- ra ogo anste yahat müddetlerinin bir gün addolu • 

lti!at ~düşerek ôlmü§tür. Versay 8 (A.A.) - Kral Zogo, ailesi. na.rak gerek harcırahlarda, gerek me-
Bini l\g~nede verdiğ: ffadeed k!?ndi- ve refakatindeki zevat ile birlik~ bu zuniyetlerde bu esas dairesinde hare-

'Vllrdulwu.l eö~lemiş, Hayga- sabah Lamaye şatosuna gelmiştir. · ket edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sabahtan Sabaha 

Tahta perde arkasında 
Şehrin" a_na caddelerinde~i hinaJ ar. ayni renıge boyanacaktır. Fikir doğ

rudur, kubık veya ekzantrık olsun dıye vurulan yeni moda göz alıcı boya
lann rnunta?.am bir caddeyi ne hale getridiğini gördük: Gördük ve iğrendik. 
Bu rengarenk Tutankamoıı mezarlığından kurtuluyoruz. 

İstanbul Belediyesinin bunu takib eden bir karan da §udur: Boğaziçinin 
güzelliğini kaçıran harabelerin. ısırganlar, aylandozlar kaplamış arsalann ö
nüne bir tahta perde veya duvar ~ekilecektir. 

Bu fikir birincisi gibi makul değildir. Şunun için makbul değildir ki bu 
tedbir bence Boğaziçinde başlıyan radikal imar hareketin!n gevşediğini ih
sas ediyor. Nafıa Veka1etinin takdıre şayan fedakar!ığı ile açılmağa ba,tı. 
yan Bebek - htinye asfalt yolu gibi şehrin v-e hattl memJeketin en güzel 
şehrahı üzerinde bir aydanberi faaliyet kesilmiştir. fstimlik edilen ve yık .. 
tırılan harab yalıların moloz yığım halindeki yerleri eski tahta enkazı ara· 
tacak çirkinlikle dururken bunları kaldırıp asfalt yolu biran evvel açacalr 
yerde önlerine paravan çekmek elbet te nahoş karşılanır. Boğaziçi halkının 
Belediyeden beklediği ayıblannı öt tecek iğreti tahta perdeler çekmek değil, 
Nafıa Vekaletinin yardımi!e başlamış bulunan asfaıt yolu biran evvel bitir. 
mektir. Bu yol bittiği gün Boğaziçinfn Rumeli yakası bugünkü sefil ve hazın 
halden kurtulacaktır. Anadolu kıyısına gelince, ayni pllnın ayni şekilde. 0 

tarafa da tatbiki pek tabiidir. Şu şartla ki Boğazın en güzel yerlerjni işgal 
eden mezarnklarla fabrikaları da bu arada yok etmek lazımdır. Çünkü dün
yanın bütün sayfiye ve gezinti yerlerinde ne göze batacak mezarlık. ne de 
havayı ve sükılneü berbad edecek fabrika yoktur. 

'-231U!/ıan Cafud 
ç- - Ankııradan ımzuını otuyamadıtım mektU'b sa:hJbl ıtarllme: _ Hu ro. 

marun mtldafaa eWl1 blr t.ez b.rdır. Aradatl tafsUl.t dekordan ibarettir. Ali 
tanısa tefektir edertm. .. c. 



Sayfa 

4 Sayfa 

Çalışmak için taşradan 
şehrimize gelenler çoğalıyor 
135 hamal ihtiyacına karşı 1000 

kişi müracaatta bulundu 

Yükctlter Cemi yetinin önü 
Son günlerde Anadolunun muhtelif muhtelif bölÜklerde ça1ıf!D.ak üzere an

yerlerinden ve bilhassa Kastamonu, Ela- cak la5 hamala ihtiyacı vardır. Bunun 
zığ, Harput ve Diyarbakır villyetlerin- için cemiyet müracaat sahibler! arasında 
den İstanbula hamallık yapmak üzere kur'a tekıneğe karar vermi§tir. Kur'ada 
birçok vatandaşların gelmekte oldukları kazananlar lüzum görülen bölüklere ta-
IÖrülmüştür. yin edileceklerdir. 
ı Bunlar, doğrudan doğruya Belediyeye İzdihamın sebebi, müracaat ıahibleri-
trıüracaat etmekte, birer btida ile hamal nin hem çok fazla olması, hem de mua
Dlmak arzusunda bulunduklarını bildir-

melenin çok yavaı yapılmasıdır. Maama-
snektedirle.r. fih cemiyetten sallhiyettar bir zatın ifa-
' Belediye bu işi, Yfikcü1er Cemiyetine 
iievretmiş olduğundan, bu müracaatları desine göre; sıhhat ve ahldk iehadetna
b cemiyete havale etmektedir. mesi almak mecbuTiyetın? tabi olan bu 

Bu yüroen cemiyetin bulunduğu Sfr- hamalların muameleleri derhal yapıldığı 
leci gümrüklerinin karşısındaki binanın takdirde bu de!a da Sıhhat ve Emniyet 
&ü iki üç gündür ellerinde atidalan ol- Direktörlüklerinin önlerinde ayni izdl
duğu halde ha.mallık istfyen yüzlerce ham vukubulınaktadır. Buna meydan 
tnsanla dolmakta, ve bu topluluk nakil verilmemek için bu şekilde muarnelele
vasıtalannın mürurunu güçJefttl"en bir rin normal bir ssyir takib ederek yapıl-
tzdlham halini almaktadır. ması yolu tutulmuftur. 

Öğrendiğimize göre bu tarzda hamal- Diğer taraftan hamalların ifadesine 
~ yapmak isteğinde bulunmak tızere 10 göre, vaziyet ı.amamilc bunun aksidir. 
1fin zarfında müracaat edenin miktarı Hamallar cemiyeti muameleleri mümkün 
I00-1000 i bul.muştur. Halbuki cemiyetin (Devamı 10 uncu 88yfada) 

SON POSTA 

1 
Mühim bir seyrüsefer 

meselesi 
Bir zamanlar Uı.tblk edilen esaslı ka

yıdları~ 10ıuıı' ~kte olduğunu 
memnuniyetle gôrdüğümoo seyr{i1Jefer 
1.şlerlnln, son zamanda, esef edilecek bir 
tekilde gevşemekte bulunduğunu gör -
meltteylz. İstan.bulda, bu işlerin en bo
zuk okluğu yer ise, Kadıköy mıntakası 
ve bilhassa Kadıköy - Pendik asfalt Y<>
ludur. Burada yüzlerce ıb!Bikletll gezer. 
Hemen ekserisi vesikasızdır. Geceleri, 
k.ısmıazamının feneri yoktur. Öyle oto
moblllere ra.ıılarsınız ki tek fenerlidir -
ler. Lüks otomoblller vardır. Diledikle
ri renkte fener yakarlar: Sarı, mavi, ye
fil. Hiçbir seyrüsefer kaide.sile teli! ka -
bul etınlyen bir ~tiyad da, bu yol llze -
rindekl otomobillerin dalma büyiik lA.m· 
balarını yakarak gidip gelmeleridir. Mo· 
tooıkletlller için ise fazla söylemeye lü -
zum yoktur. Çünkü, bu mernkib, bu yo
lu, Adeta bir yarış sahası haline getir -
mlftlr. 70...SO kilometre süratten aşağı 
seyir edan yoktur. Bittabi bu 'hllllerin 
ta.bil b1r neticesi de, bu yolda kazaların 
&k ıık 'Vllkubulmasıcı.ı.r. Geçen Pazar, 
Kadıköy tırınının önünden ekmek al -
makta olan biçare bir çocuğu hususi bir 
ot-Omabllln bacağından kaparak on met
re kadar aürftklemesl ve yarı ölü bir 
lıalde onta.da bırakması, bu inzibat.ınzlı
lın Y11zleree delilinden bir tanesidir. Bi
lAıhare hastanede ölen bu 90Cuğun a
nn.aı 41ındi yan çılgın bir haldedir. Be -
ledlyenıizden, bu başıbozukluğa blr n1 -
hayet verdirmesini ve bu yol üzerinde 
.seyrüsefer işlerini esaslı surette tanzim 
etmeslnl rica ediyoruz. 

Genç bir kadın otomobil 
altında öldu 

Ağustos 9 

Mahrukat fiatlarındaki 
yükseliş durdu 

Hükumetin hariçten ithal edilecek kokun gümrük 
resminde yaptığı tenzilat halkın mahrukah ucuzca 

temininde amil olacak 

Mevsim henüz yaz olduğu halde Bu emre göre husus! veya sermaye· 
şehrimizde mahrukat fiatian mütema- sinde devlet iştiraki bulunan veya 
diyen yükselmekte, bu yükselişi öğ - devılet sermayes& ku;rulan imthazJ.'ı: 
renen halle odun ve kömür tedariki i- ve imtiyazsız bilumum sınai müesse. 
çin tehalük göstermektedir. seler, herhangi bir işte kullanacakları 

Ortada hiçbir sebeb olmadığı hal • ecnebi mütehassısları çalışma müsaa .. 
de bir ay evvel 260 kuruş olan odu • desi almağa ve müsaade almadan bu· 
nun beher çekisi 31 O kuruşa fırlamış, lundu'kllan mahal m~yesine peşinen 
odun kömürünün kilosu beş kuruşu mütehassıs ücreti tediye etmeğe mec-
bulmuştur. burdurlar. 

Vaziyet bu merkezde iken hükfunet Bu müesseselerden bir kısmının mü 
çe bütün mahrukat fiatlarına tesir e· tehassıs yetiştirme ücreti vermeden ve 
decek olan mühim bir karar alınması, çalışma müsaadesi almadan ecnebi mü 
alabildiğine ~lmek istidadı gös • tehassıs çalıştırmakta oldukları anla • 
teren mahrukat piyasasında derhal te- şılmışbr. İktısad Vekaleti İstanbul mm 
sirini göstermiştir. takası dahilinde bulunan müesseseler· 

Esasen ormanlarımızın korunması i- de müfettişler vasıtasile tetkikat yap
çin tayin edilen şehirlerde odun ve o· tıracak, ücreti ödemeden ve çalışma 
dun kömürü sarfının men ve maden milsaadesi almadan mütehassıs çalış • 
kömürü, antrasit, sömikok ve kok ya- tıran mahaller hakkında kanuni ta -
kılmasının mecburiyet haline konul • kibata girişilecektir. 
ması memlekette kok sarfiyatını da • 
ha ziyade artıracak ve binnetice da -
hnt istihlAki karşılamıyan kok fiatla
nnın da yükelmesini intaç edecekti. 

Hilkıfunetçe hariçtıen ithal edi~ecek 

Ankara borsası 
-····-

Atılı.t - Eapanq fi&Uan 8- 8- 939 

olan kok kömürünün gümrük ;resmin- ç E K L E R 
de 550 kuruş birden tenzilat yapılma- 1--------.--------. 
sı halkın mahrukat ihtiyacını ucuzca Açılıt Kapanış 

698 ti. ı s temmde mühim bir anın olacaktır. Londra 
126

:
675 126

.
675 

Memlekeıtimi;,c kok yalnııJ A1man- ::ı.- To,_ a.S51> s.35; 

yadan ithal edilmekte ve bunun mik • MUAno 6.66125 6.66121> 
Evvelki gün Ak.sarayda bir otomobil tan senede 37,356 tonu bulmaktadır. 28.6975 28.5975 

kazası olmuş ve 22 yaşlarında Me18hat Bunun tutan ise 519 bln liradır. t7.415 67.415 
00 885 fı0.885 adında genç bir kadın feci bir şekilde öl- HAlen piyasada bu cins koklar pera-
21

:6176 21.5175 

müştür. ken<ie 24,5 liraya ve ikametgaha tes • ı.0825 1.0825 
Me1Alıat evvelki gün saat 18 de Aksa- lim .şarti1e satılmakta olup, yeni ka - 1.M ı.w 

rey pazar yerinden caddeye gitmekte i- rar bunun fiatını 19 ~1raya düşürecek- 4.8375 4•3375 
14.0llS '6.086 ken, şoför Arifin idaresindeki 2139 sayılı Ur. Bu takdirde diğer kokların ve bU. paıuır:1a ıs.8426 2l.S42l 

otomobil genç kadına çarpmış ve Mel~- tün rnahnıkatm buna m'üvazf olarak &rfOTa 24.~52~ 24.411211 
Budt.pefte hat otomobilin altına düşmüştür. t.onunda asgari 5 lira ucuzlıyacağı ta. atree 0.0011 O.Qorı 

Genç kadın otomobilin altından çıka- biidir. Belcnd 2.8921> l.8925 

1
84 .62 84 .62 rılmıf ve vücudünün muhtelif yerlerın- Dün mahrukat işlerlle uğraşanlar a· Yolr.ohama 
80

•
6625 80

.
6626 den aAır yaralı olduğu anl~ılarak, der- rasmda yaptığımız tahkikat da, bunu 'toJtholm :..3.9u 23.90 

' 4'0<tkOT& hal cankurtaranla Haseki hastanesine müeyyeddir ve önümüzdeki ay zar • 1-.:...:~ ....... ___ _.:;...._ _____ --t 
kaldırılmıJtır. MelAhat aabaha karşı al- fmda itbalAta başlanarak kışın hult1 • 

Wru•• D&kalAt dığı yaraların tesirile hastanede ölmü~- rnnden evvcll mahrukat flatlıarında Dahili ve Vekili ıılı"f& llıı tür. n<.ırmal bir fiat seviyesi teesSÜ8 ede • Açılıı Kla9pa8a7ı~ 
4 Türlr. borcu I peıln 19 8715 u 

İSTİKRAZLAR 

Su derdi• ı·le Vekili dÜD Suçlu şoför vak'aY1 mi.iteakıb yaka- ce~ muhakkak görülmektedir. t • .II • 
lanmıştır. Tahkikata devam olunmak- Türk - lngiliz ticaretinin inkişafı • • ı ndell 

me,gul oluyor sabah geldi tadır. çareleri araştırılıyor ............................................................. . 
h Vekili Münakaiat Vekili Ali Çetinkaya dün y •d d"" t h Şehrimizde İngiltere ile iş yapan ve Şehrim.izde bulunan Da iliye enı en Of ava ilngtltere ticaret evlerinin bura mü - Resmi müesseselerin dövizle Faik ôztrak. tetkiklerın.::a devam etmek- sabah ekspresie Ankaradan §ehrimize cakl ba t 

"' messillerinin ~ştira'l<)e yap}Van t.op • yapa an mu yaa 
tedir. ge~tir. istasyonu yapılac. ak lantılarda Tilrk • İngiliz ticaretinin in Dahiliye Vekaleti şehrimizdeki aIB-

Vekfl, dün sabah saat 15 te beraberin- Vekil Haydarpaşa istasyonunda Dev- ikişah hususunda düşünülen tedbirler kadarlara yeni bir emir göndererek 
ie Kalemi Mahsus Mildürü oldul'h· halde loet Dcnizyollan İşletme Umum Müdürü Devlet H ll İd . h Ik h d . 1 ·1 . d d le -

8.... 1 . . avayo arı aresı, a ın ava tesbit edilmiştir. devlet aıre en· e sermayesm e ev 
lstanbul Sular İdaresine gelmfı, burada brahım ~~~l Bay~ora, Lın:anlar U- seferlerine rağbet etmekte olduğunu göz Alakadarlar Türkiyeden İngiltereye mn iştiraki bulunan müesseselerin ser 

İs . . mum Mudüru Raufı Manyası. Mıntaka .. ü d t t k b · · t tb'k .. . 
1 

b tt b 1 b'l e lazır bulunan tanbul Vah ve Beledıye . . . . on n e u ara eş sene ıçınae n ı ihracı mutad olatı malların yüzde 90 best dovız e mu ayaa a u una ı m " 
. . " ~ Lırnan Reısı Refik Ayantur. Denızyolla· ki' ko lm · ü b' roje ha .. . . . be t d" · li t ahh"dlere Reisı Llltfı Kırdar ve Sula: Mudüru Yu- . , . mev ıne nu aK zere ır P • veva yuzdeyilz bır takas esasına tAbı len veya ser s OV1Z a u 

n. Lunanlar, Posta 'Ielgraf ve Demtr- 1 m a+ ~ •• • • • bilm 
1 

· · k 1 Vek'lle 
tuf Ziya ile bir müddet . görüşmü§tür. İ . zır a 1~~ır. .. . tutulması 'luzumunda ittıfak etmişler. gırışe . e. erının anca .. cra ı " 

yollar darelen erk.Anı ve d. ostlan. tara- Bu projeye gore; yakında ılk olarak d1'r. ri Heyetının kararına mutevakkıf bu-Bundan sonra Vektl, Belediyenin su te!i- f d ks.r 1 A ç k 
ın ~n. . şı aı;mııt.ır. lı .:tın a.ya Ankaradan Samsuna yeni bir hat tesis Bununla beraber blitün maddelerin lunduğunu bildirmiştir. 1atını görmek istemi§, otomobillere bini- kendisını karşınyanıara teşekkur ettık- edil-ecek, bu suretle Samsun da hava hat· takasa tabi tutulmaması hususuna da Belediyeler ve alakalı daireler ba -

lerek evvela Kağıdbaneye gidilmiş, filit- ten sonra rnotörle lstanbula geç.rniş ve lan vasıtasile Ankaraya doalyısile de is- işaret edilmiş bu şekilde bir hareketin dema İcra Vekilleri Heyeti kararı a " 
reler göriilmüş, bundan sonra da Feri- Galata. yolcu salonu rıhtımına çıkmıştır. tanbul ve İzmire bağlanmış olacaktır. ihraç primlerini düŞüreceği ve bunun lınmadan serbest dövizli taahhüdlere 
köydeki su tevzi yeri tetkik olunmuştur. Vekil burada yolcu salonu inşaatı ıle Bunu müteakıb de Kayseri - Diyarbakır- da gene ihracatı azaltacağı zikredil - girişemiyecekle.rdir. Bu usule riayet 
Bu tetkikat esnasında Vali ve Belediye meşgul olmuş ve bu hususta Limanlar U- Van ve Tebrizc olmak üzere bir de prk miştir. Dün bir İngiliz firmasının mli- etmiyenler haıkkında kanuni takibat 
Reisi LQtfi Kırdar, Sular Müdilril Yusuf mum Müdürü Raufi Manyasiden izahat hattı tesis edilecektir. messHi tayyare ile şehrimize gelmiş • yapılacaktır. 
Ziya ve Muavini İhsan da hazır bulun- almıştır. Münakalat Vekili Galata rıh- Devlet Havayolları İdaresi, bu progra· tir. Bu mümessilin bazı mubayaat ya. ------------

tımından otomobille Pangaltıdakı evine mı tatbik etmek üzere şimdiden icab e- pacağı ve bilhassa tiftik satın alacağı Bir otobüs bir adama çarptı muşlardır. 

Dahiliye Vekili lstanbulun su ihtiyacı 
karşısında mevcud tesisatın kAfi gelıp 

gitmiş ve dün akşıma kadar evinde isti- den yerlerde meydanların tesisi hususun- ~övlenmektedir. Yeniköyde oturan Pandeli üç ark~ ... 
rahat etmiştir. ,Vekil bugünden itibaren da tetkikler yapmağa başlamıştır. Bu ihracat mallarımızın nUmuneleri daşile beraber evvelki giln Yeniko1 

gelmooiği meseleırlle de çok yakından a
ltkadar olmu9, Belediyenin Sular M"1dü-

Münakalat Vekaletine bağlı dairelerde hatları bağlamak lizere dört tane hava t .
1 

Ö d .
1 

t: caddesinde gezerlerken, Yenimahalle 
tetkiklerde bulunacaktır. Ali Çetinkaya istasyonu ve meydanı yapılması da mu- ayyare 1 8 Q D 8rl 8C81\ ye gitmekte olan 3082 sayıh ve To • 
bu arada yolcu salonu vaziyetini tetkik tasavverdir. Aynca bu hatlarda çalışmak Devlet Hiavayo11an Umum Mtidür- dorinin idaresindeki otobüsün çarp • 

.,O Yusuf Ziyadan bu hususta izahat ve etmek üzere VekAletin bir müddet evvel Uzere yeniden dört motörlü 15 şer kişl!ik lüğil, dlinden itibaren yapılmağa baş. masile ayağından yara1anmıştır. 
. ınalfunat btemiştfr. gönderdiği heyetin çalışmaların: da göz- 5 tane daha tayyare alınacaktır. lıyan İstanbul • İzrnlr tayyare sefer • Yaralı hastaneye kaldı.rılmış, şoför 

den geçirecektir. Bütün bu program tamamile tatb:k lerlle Avrupa ve Amerika için muh - ~~~!.~~~-~::. ..................................... .. Sular Müdürü, kendisine bu hususta 
hazırle.nnuş olan projelen göstermiş. bu 
projelere nazaran şehrin su tevziatı ba
kımından alacağı ıekli izah e~tir. 

Mateft!rrlk: 
mevkifne konulup seferler tanzim edil- telif mahsul nümuneleri kabul edece. 

! ErtuGrul Sadi T•" dikten sonra Devlet Havayolları ciaresi ğini ve bunları ~n kısa zamanda, sil • 

Dahiliye VekUlnm, şehrin m derdlle 
alAkadar olmak Uzere bugOn de tetkik
lerine devam edeceği öğrenilmiştir. 

Avrupanın muh-telü yerlerine hava se- ratle yerlerine gönderecıeğini ao1Aka • 
Şişli tcJefon santralı ikmal ediliyor ferleri tesis etmek üzere imkanlar ara§· darlara bildirmiştir. Bu sureti~ ihı:a -

. . . . tıracaktır. cat mahsul1erimi71in nümuncleni üzle-Şışlı telefon santralının dahıli tesı. --.. -·--········· ............... - .......... -·-----· 
satı ikmal edtilmek ürered.ir. Telefon E V L E N M E rinden .zamanında ve seri siparişler te-
santra[ıı 26 Eytltl'ıde merasimle açıla. min edılebi1ecektir. 

. caktır. Yenl Asır gazetesi başmuharriri Haktı O- MUsaade almadan mUtehassıs 11 llkmektebe !21 bin lira cako~lunun kızı Bayan TürkO.nla Ticaret 
sarfedtlecek Seferberlik koltlİsyonu toplandı Vek~etı ilıraetııt kontrolörlerinden Melih çahstırılamıyacak 

Ş hrl ht lif tı . d 1 D" v·ııı t f be lik k . BayUlke'nin düğün ra.simelerl dünkü ırün +'-tısad Vekaİeti h t re~-0 e n mu e sem enn e yapı a. un, ı ye se er r omısyo - İzmirde İnciraltı plft.J ve gazlnosund iki .LK usus ve ;).!!il 

cak: 11 illonekteö binasının lnşaab nu toplanmış, İstanbul un hava taarru tarafın' akraba ve dostlarının huzur1le alcra müesseselerde çalıştırılacak ecnebi 
521. 190 liraya eksiltmeye konm~ • zundan korunması için aiJ.ınması ik • ve tea'ld ed1lmlft1r. Yeni oııte saadet dl - mütehassıslar hakkında a1Akadarlara 
tur. tiza eden tedbirleri tesbit etmiştir. ıeriz. yeni bir emir göndermiştir. 

va ark11datları 
Bu aqam Tabimdo 

Albııtepe aile babçc•iııd• 

HAMLEf 
Büyülı: Şabuor 

EOE TIYATROSLI 
Nurettin Qençdur 

ve arkadaeıarı 
Bu aqam d• 

Narlılı:apı Şafak ılnornaın 

BiR KiTAS 
Miçe Pençef 'YUJıtell 



9 Ağustos 

Y nrdda eğitmen kurslarından 
mnhim faydalar temin ediliyor 
Her yıl kursları bitiren eğitmenler köylere dağı~ıyor, 

gittikleri yerlere köy mektebi de beraber gidiyor 

SON POSTA . 

Bir delikanh canını 
·kurtarmak için 

ağabeysini öldordu 

Sayfa 1 

Erzincan da kültür faaliyeti 
Her yıl yeni bir mekteb yapılıyor ve talebe adedi 
gittikçe artıyor. Köy eğitmenlerinden de çok 

faydalar temin ediliyor 

Çank1n, (Hususi) - Öğrendiğime 
göre, Ilgazın Bozan köyünden Nal • 
band oğulların~an Mustafa ve kardeşi 
E§U'ef köylerde seyyar nalbandlık yap
makta.dırlar. Son hafta Ilgazın paza • 
nna gelmişler, gezeı'lerken birbitle -
rile IBtife yapmağa başlamışlar. Fa • 
kat sözleri birbirine diken gibi batm1ş 
biT müddet atışnktan sonra ayrılmış~ 
lar ve küçüğü olan E:şref arkadaşlari
le köyün yolunu tutmuş. Giderken ar
kasından ağabeyisi Mustafa yetişmiş, 
LAtifenin ma badini, ka~anın arkası
nı buradn tamamlamak için Eşrefe çat 
mış. İş büyümüş, Mustafa kamasını 
çektiği gibi küçük kardeşi Eşrefi bı -
çaklamağa kalkışmış. Ağabeyisinin bu Parti müfetti§i Muzajfer Erzinca" Parti erkanile bir arada 

vahşi hücumundan ürken Eşref öniln- Erzincan (Hususi) _ Yıldan yıla ade- mcaktır. Müfettişlik merkezi Erzincan 
den kaçmış, Mustafa a-rkasından koş- di artmakta olan mekteblerin ve sayısı olduğuna göre diğer vilayet ve «azaların 
muş. Fakat yaka!lanaıcağınıı hisseden çoğal.an okuyucuların n.isbetine bakılır- teftiş mevsimler.ini muhitin kış ve yaz 
Eşref tabancasına sarılmış ve ateş et • sa memleketteki kültürleşma bevesinla durumu gözönüne alınarak lesbit edile -
miş, kardeşi yere yuvarlanmış ve öl - hızlandığı anlaşılır. Evvelce köylerde ceği hakkında da tetkikatta oulWlulmak-

1
'1>4rta köy eğitmenleri ziraat dersitıde bir orak makin.erini tetkik ediyOTlar. 

Adana (Hususi) - Adana eğitmen j ve Denizli villyetleriııden toplanan yüz 
~su Ç~lışnıasını İlkteşrin sonunda bi - eğitmen Gön-eu köyünde çalış -
lr>. ecet.t.ır. Bu kursta 41 eğitmen yetiş - maktadır. Öğleye kadar kültür 

müştür. yok denebilecek kadar sayısı az olan tadır. 
Hadiseden büyük bir teessür duyan mektebler bugün irfan ihtiyacını tatmin Yol faaliyeti 

:a.. ... ekt~ır. Bu eğitmenler Teşrinisanide 1 ··x.ıed 
80 

.... a ziraat 
~Yler .. 'f ders eri, 0 6 ~n ..... 
b:ıı .. ı e gonderilecek ve derhal vazı eye . __ ,_ di 

1 
Yemekleri 

Eşref, bir kal"deş katili olmanın 1ztı • edecek şekilde çoğalmıştır. Erzincanla Gümüşhane arasında Kel -
rabı içinde yoldan geri dönerek tek • Vali ve kültür direktörünün verdikleri kit üzerinden yeni bir yol yapılmaktadır. 
rar Ilgaza gelmiş ve karakola giderek izahata göre bugün Erzincanda açılan Bu yolun Erzincaua aid ikısmının 30 kilo
hAdi5€yi anlatmıştır. eğitmen kursundan çıkıp vılayetin :r»uh- metrelik bir mahallinde toprak tesviyesi 

....., ıyacaklardır. dersleri gciırmCAte r er. 

ke ~u köyler bu sene yalnız vilayet mer- ve yatakhaneleri çok muntazam ve te -

1 ~ıne bağlı köylerden ibaret olacaksa da, mizdir. Eğitmenlerin en hoşa giden ta -
~~c.ek sene Seyhanın bütün kazalarına .rafı boş zamanlarında ellerinde birer ki
~ıl edilecekt' 

Bu 1 ır. tab, mecmua ve guete olduğu halde oku-
yı 1 Teşrinisanide açılacak, Adana .. .. 

ll'ı.e.ı-Jcez ,__ · b ğl ğ"t 1. k" yarak bahçede dolaşmalarıdır. Gunduz -ku .l\.ilZ&Sına a ı e ı men ı oy o -

Eşref tevkif edilmiş ve hadise hak. telif köyleııinde tedrisata baŞlıyan eğit - ve kırk parçadan ibaret bütün köprü ve 
kında tahkikat baş1a~r. Yakında menlerden çok istifade edilmektedir. menfezleri betonarme ve kagir olarak ta
Çankırı ağırceza mahkemesinde bu ci- Memlekette 938 yılında 30 ve 939 sene- mamen i~a ettirilmiştir. Bu yoldan ge
nayetin mahkeme:si!.'e başlanamktır. sinde 50 eğitmen okulunun yapılmasına ı;id veril<iiği zaman Kelkit ve Şiran ka -

Uarının adedi de 38 dır. Yeni okullar !eri .bu şekilde çalışan eğitmenler gece - Bahkesirdc 40 ncı alaya 
~çılacak ,_,, · · f kt 

4vylerımız şunlardır: !eri verilen vazi ~leri yapma a ve ya- • l"klAI _.ı 1 "ld" 
ııU:ıldırun, Kılıçlı, Mihmandar, Yu - rınki derslerini hazırlamaktadırlar. Okul IS 1 maua yası Y8rl 1 
!t Oğlu, isahacılı, Kurttepesi, Yolgeçen, Balıkesir (Hususi) - Balıkesirdeki 
>'a~Yurn~~l~r, Suluca, Zeytinli, Şamba - binasının bahçesinde v'.icude getirdikle- 40 ncı alaya İstiklal madalyesi veril -
rı. ıG"Bu~kdikili, Dingilli:C, Dedepına- ri park v.e sebzelik köy halkı üzerinde de miştir. Bu münas~betle Cuma günü 
~el okçelı, Tuzsuzzade, Yemişli, Kesik, tesirini göstenniftir. OkuU.annın yanın- .saat 17 de Cümhuriyet meydanında 
l'ıh' etrnez, Denizkuyusu, Kilhavu, Yuka- da bataklık bir halde olan sahayı doldu - merasim ve geçid resmi yapı.Inu.ştır. 
~naplı, Cihadiye, Kireçocağı, Ka - rarak bir köy meydanı vücude getırmiı -
tlişınkal, Karalarlbucağı. Büyükkapıiı, Da- ler ve bu meydanlığın bir köşesine yap - BalıkPslrde bir genç 
ftııedJ~nd, Arablar, Çulhaveren, Karaah - tıkları portatif sahnede haftanın her Rakibini balla ile 

2 .. 
1
' Yalmanlı, Sırkıntı. A 

~ Utün bu köylerde !ffmdiden hazırlık- Çarşamba akşamı bir müsamere vermek- U/dlJrdiJ 
~ başla~ştır. Çukurovanın Kırk kö - tedirler. Baıikesir, (Hususi) - Tuzakçı Jsö
bu de bı:rden mekteb açılacağına gölre Müsamerelerde ayrıca eğitmenler ta- yünde biır cinayet olım.ış, ayni komşu 
~tl asgari 4000 köy çocuğu okumıya rafından faydalı mevzular üzerinde kon- kızını seven iki delik..an!ıdan 18 yaş -
duy~Y:cak dernektir. Bu köyler halkının !erans verilmektedir. Bu auretl~ kendl- ~armda Hasan, rakibi librahirn oğ.iu 

ugu sevinç hududsuzdur. H"' · i h d ~-1 ı · · yetiştiren eğitmenler ayni zamanda useyın arman a uyurl\en kafasını 
sparta Gönen köyündeki en~ . . . . ak balta ile parçalamak suretile feci şe 

egıw'tınen kursu rnuhıtlerının de yetı~elenne çalıJYil - ki'ld "ld" .. ı·· K.at"i ~~- l lsp e o urmuş ur. ı yCU\.a anmış.. 
..., arta (Hususi) - Isparta, Burdur, tadırlar. tır. c _____ ~U~z~u~n~k~ö~p~ru~·~k~a~v_u_n_v_e __ k_a_r~pu_z_ı_a_r_ı _____ J GUmUşhacıköyde yeni tutun 

mahsul o 

Edirne 
1-tıdıgı (lIUsusi) - Hazırlıklara baş -
ltarpuz n~ bildirdiğim Uzunköprü kavun, 
>'acakt Oop ratifi yarm ihracata başlı -

ır. 

lier tar 
Olan k aftan arabalarla getirilmekte 
ı avun ata Yerı .v~ karpuz istasyonda vagon -

eştırılınek tedir. 

Pazar 

- n· 

Dahil ve hariç piyasalarda büyük bir 
rağbet kazanan Uzunköprü kavun ve kAr 
puzlan :Edirne w havalisine ~ göndeıil
mektedir. 

Resim Uzunköprü istasyonuna araba -
larla nakledilen kavun ve karpuzları gös 
teri yor. 

·ı Gümüşhacıköy (Husust) - Havaların 
müsaid şeraiti yenı tütün mahsulünü ka
lite ve kemmiyet bakımından çolı: mü _ 
hiın miktarda kıymetlendirmiştir. Zür -
ram yüzü gülmektedi.:-. 

Araba yarışı yUzUnden 
çıkan cinayet 

Bursa, (Hususi) - Evvelki gün Bur 
sa • 1negöl yolu üzerinde bir yaralama 
vak'as olmuştur. Şehrin pazan mü • 
nasebetile Bursaya gelip köyüne dön
mekte olan, İsabey köyünden Sabri i
le, Hamam'.l( nzı.k köyünden ~~ed 
Emin, cadde üstünde aırabalarile ya -
rı.şa başlamışlar, bu yüzden de arala
rında kavga çıkmıştır. İddiaya göre 
Mehmed Emin bıçağını çekerek Sab
riyi yara1amıştır. Yara:1 hastaneye 
kaldırılmış. Mehmed Emın de yaka -
}anarak Adliyeye teslim edilmiştir. 

Ola Hasan Bey Diyor ki: 

lta.:ı. z rncrnnunuz 
'b '4.1 ' "r 
~Y .. " du) rnasın 

:ımma 

Hasan 
... ıuj, pudra, krem, rimel 

gibi kadın:arın günlük. ihtl 
yacı oıan •• 

. . . tuvalet malzemesi piı 

yasada son günlerde adama· 
kıllı aza\ınıfoo 

Hasan Bey - İnanmam. 
- Neye Hasan Be7? 
Hasa:::ı. Bey - Dolru ol. 

saydı, sokakta hiçbJr kadın 

göremezdik. 

b&flanmıştır. Bu mekteblerin inşasına zaları da Erzincan istasyonuna bağlanmış 
sarfedilen paralar köy sandıklarından olacaktır. Böylece bu iki lctazamız da de
tesviye ve Kültür Bakanlığından de yar- miryolWldan istifade edecek ve birçok 
dım suretile ödenmektedir. Vilayette 49 kolaylıklara kavuşacaktır. Yolun geçe -
ille okul mevcuddur. Bu mekteblere de - ceği ~rde yola tesadüf eden Ahmediye 
vam eden talebenin yekunu 5560 dır. İlk köyündeki beş aded bın~nın istiınl!k: n 
mekteb öğretmenlerinin sayL'n 106 dır. bu yol üzerindeki bazı noksanlann ik -
Eğitmen okullarına devam E'denler.i.n sa - mali için vali Osman Nuri Tekeli mahal
yısı ikinci yılda 1709 erk~k, 599 kız ço - line giderek tetkikatta bulu:ımuş, bu yo
cuğu, üçüncü yılda 541 erkek, 289 kız ta- lun Eyllıl ayı içinde açılması için naf)a 
!ebeden ibarettir. 623 kadın ve 1377 er- müdürlüğüne ıemir vermiştir. Bu yolun 
kek, cem'an 2000 tal-P.be de gece dersleri Güınüşhaneye aid kısmı da ikmal edilirse 
~ektedir. Erzinean kasabası en kısa ve en müsaid 

Erzincancla Parti işleri bir yolla Trabzon iskelesine bağlanmı§ 

Cümhuriyet Halk Parfüı Erzincan olacaktır. İşte bundan dolavı bu yo
bölgesi müfettişi Balıkesir meb'usu Mu- lun çok ehemmiyeti vardır. 'Omid ederiz 
zaffer Akpınar burııya g,!le:rek vilAyet ki GümüŞhane de kendisine aid kısmı 
idare heyetini toplıımış. Parti ~kanı pek yakında ikmal edece1: ·ir. 
seçimini ve Halkevi reisini seçtirmiştir. Fakirlere yapılan yardımlar 
Parti vilayet idare heyeti rı=mıliğine Mus- Halkevi içtimai muavenet şubesi fa -
tafa Altınok, Halkevi reisliğine de eczacı ;kirler için haftada bir gün dahill hastalık 
Şefik Atamer seçilmişlPrdir. Müfetti§ Mu ların ve diğer bir gün de göz bastahklan
zaffer bütün Parti vilayet, kaza, nahiye nın meceanen muayene ve teilavisini yap.. 
idare heyetlerile Halkcvinde temaslarda tırmaktadır. Bu hayırlı işde göz muayene 
bulunmuş ve Parti çalışmaJan hakkın- ve tedavisini tümen başhekimi üzerine 
da izahat ve direktifler vermiştir. Bura- almıştır. Memlekete faydalı olan bu ha
da seçimi yapan müfettiş Erzurum ve reketten halk çok memnu:-ıdur. Gene bu 
Gü.müŞhanede başkan seçimini yapmak şube tarafından köylü ve .şehirdeki fa-
6.zere Erzuruma hareket etmiştir. Eylu - kir çocukların sünnetlen i~in de teşeb

lün on birinde tekrar buraya gelecek o- büs yapılmıştır. Yakınlarda Halkevinde 
lan müfettişimiz kongrelerde hazır bulu- bu işde b!l§Snlacaktır. 

C~ ______ K_a_n_d_ır_a_d_a __ b_u__;y~ı_l_m __ a_h_s_u_ı_a_z ____ __,J) 

Kandıra (Hususi) - Evvelki mektub- rumiyeti mahsulü istenilen miktardan 
lanmda Kandıranın vasi arazisinden ve dun bir dereceye düşürmüştür. Harmnn
halkı~ın % 75 iİnin rençperlikle iştigal lann dövme müddetleri 20 gündür, bu 

ettiğinden bahsetmiştim. Bu yıl rençper- sene mahsulün azlığı dolayısile 10-15 gü
lik geçen yıla nisbetle daha bereketsiz _ ne inmiştir. 

dtr. MeselA: Geçen sene 80 kile buAday, Buğday mahsulün~n azlığına muı<abil 
20 kile arpa, 15 kile çavdar, 10 kile kap- mısır mahsulü boldur. Son yağmurlar -

lucası çıkan vasat derecede bir köylünün dan ötürü mısır kazamı da verimli ve 

bu sene :istihsal mtktan bir hayli azal - köy üyü scvindırecek kadnr fazla tah
mıştır. Kazada hasad zamanı hitama er- min edilmektedir. R nçperın yüzü gü _ 

miştir. BiT haftadanberi harmanlar gay- lerse belld mısır ve keLn mahsulünden 

retle dövülmeğe başlanmıştır. :Buğdayla- gülecektir. Yoksa diğer mahsuller ancak 

ruı demet miktan geçen sene79 nazaran ihtiyacını temi.ne kafi gelebilecek mık . 
ayni ise de ekseriyetle mahsulün noban tardadır. 

olduğu pılmektedir. Buna göre buğday Fotoğraf kasabanın harmanlarmdaıı 

baı•tarmın verimsiz bulundulu, bazı bir.isinde mahsul yığınlarını göstermek· 
bapklarm da buiday taııelerinden mah- tedir. 
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6 Sayfa 

1 Hadi.eler Karşısında J 

Olacak mı, olmıyacak mı? 
A. gazetesinin başmuharriri A. bir 

başmakale yazdı: 

cHarb olacaktır.;, 
B. gazetesinin başmuharriri B. de bir 

.b~ale yazdı: 
cHar.b olmıyacakt1r.> 
C. gazetesinin başmuharriri C. bir fık

ra din1emişti. 

* cBir ebeyi doğuracak bir kadına ça
lğır.mışlar, ebe hastayı muayene ettikten 
sonra kocası sormuş: 

- Çocuk kız mı olacak, erkek mi? 
Ebe bu suale: Çocuğun kız mı. erkek 

mi oJ.acağı tıbca tesb.! edilemez dese. a
damın kendine itimadı kalmıy:ıcağmı an· 
!amış: 

- Erkek olacak! 
Demiş, günler geçmiş, kadının vakti 

tamam olm~ ebeyı çağırmışlar, o da 
muavini.le beraber gitmiş, kadın bir er
kek çocuk doğunnuş. Kadının kocası se
vinmiş:. 

- Ebe dediğiniz si1.in gibi olur, dem~ş, 
,ocuğumun erkek olacağını evvelden ba
na söylemiştiniz. 

Ebe ile muavını yalnız k:ı 1.rnışlar, ınu· 
avin sormll§: 

- Çocuğun erkek olacağını nasıl bil
din? 

- Babası, erk& bekliyordu. ben de 
erkek olacak, dedun. 

- Ya kız olsaydı? 
- Onu da düşündüm, daha o gün 

kimse görmeden kapının arkasına şu sa
tırla.n yazdım. 

Muavin kapının arkasındaki kurşun 

kalemle yazılmış yanyı okumuş: 
cSizi şimdiden mahzun etmemek için 

çocuğun erkek olacağını söyledim. Ço
cuk kız olacaktır.> 

- Okudum. 
- Çocuk kız olsaydı babasına bu ya-

zıyı ~österecektim.> 

* 
.C. gazetesinin başmuharriri c. oır oaı

makale yazdı: 
cHarb olmıyacaktır.~ 
Makaleye imzasını attı ve altına §U sa

tırları ilAve ettı: 
cKarilerimi endişeye düşürmemek i

çin harb olınıyacaktır, diye yazdım. Fa
kat harb olacaktır.> 

Sermürettibi çağırdı: 
- Yazının imzadan sonraki kısmı ga

zeteye konulrnıyacak, müsveddede kala
cakhr, dedi. 

C: Bun an b' iyor mu idiniz? =ı 
Dünyanm en fazla elma ist hsal 

eden memleketi 
DUnyanm en uzun kelimelerini 

kimler kullanır ? 
Dünyada en Kanadada yaşa-

fazla elma istihsal makta olan Algon-
eden memleket ken adında bir ka-
Birleşik Amerika bile vardır. Bu 
cümburiyetidir. El kabile Amerika 
ma ağaçlarına mu- Hindlilerindendir • 
•allat bulunan ha- : En uzun kelune-
§erat ile m"ücadele .. A /]ere maliktirler. 
eylemek uzere hukumet her sene Mesela aleli'ıde bır ckorkuyoruml> keli-
17,500,000 dolar sarfeylemek mecburiye -
tindedir. mesi o lisanca şu suretle söylenir 

Bir insanm yediği et 
Yetmi!; yaşında 

bulunan bir a:iam 
vasaU ol:ırak öm
rO.nde yediği et 
mlktan şudur: 

3 Sığır, 4 dana, 
8 domuz, 4 koyun, 
300 tavuk, 75 kaz. 

Bu istatıstik her 

halde Avrupaya. aid olsa gerektir. 

N as;piçinikotuanisaken indamiş'kogo -
bon!. .. 

* 
Tibetlilerin selAmı 

İki T1betli kar-
ıılaşt ıklan vakit ıt/ffll~ 

birbirlerini dille- ~\ "I'' 
:rini çıkararak se- ~ r 
Himlarlar. El ile / ~"~:: 

SON POSTA 

~ 
Bol etekleri 

seviyor musunuz .? 

Ağustos Q 

Parmakkapı cinayetinin 
muhakemesine devam edildi 

Suçluların vekili cinayetin müdafaainefs için işlendiğini 
iddia etti ve bir keşif yapılmasını istedi 

Bir sene evvel Parmakkapıda bir mil, Tevfik adındaki bir mükellefe a. 
kömürcü diikıkAnının üstündeki odada, id makbuza 1 O ve dip koçanına 1 lira 
uzunca süren bir boğuşmayı müteakıb yamıak suretile 9 ıiira ihtilAs ettiği id
R'üseyini öldüren ve akrabası Demiri diasile bir müddet evvel ağırceza mah 
bıçakla yaralıyan Abdürrahrnan_ ve kemesine mevkufen sevkedilrniş bu • 
suç artağıı Ernlıünı mUhakemellerıne, 
dün ağıroeza ~}erine ba'kan nöbetçi lunuyordu . 
as1iye 2 nci cezada devam edilmiş • Dün bu ihtilas davasına asliye 2 nci 
tir. cezada devam edilmiş, şahid olarak 

Suçlular, cürümlerini paraya tama- Kartal maliyP. tahakkuk şefi, muavini 
an değil, can ve ırzlarını korumak ve ve varidat memuru dinlenmişlerdir. 
kurtarmak için yaptıklarını iddia edi- Suçlu avukatı evvelce tanzim edi -
yorlardı. 1 ehı· k f ·t· ed k 

Ve bu sebeble de dünkü duruşmada en ıvu u raporuna 1 ıraz ere 
suwtflarchuı AibdiliYahmanın Çatnka- yeniden bir ehliviıkuf tayinini istemiş 
dan getirttiği köy ihtiya;r heyeti maz- tir. 
batası okundu. Bu yazıda: Bu cihetin karara bağlanması için 

Suçlun-qn ha:l ve vaktinin yerinde muhakeme başka bir güne talik edil. 
olduğu ve kömürcülük işinde de ka • . t. 

;:.cının yolunda gittiği bildiriliyor - rns~\i1e suçıuıarı iddianameye 
Bunu müt.eakıb suçlular v-ekili söz İtiraz ettiler 

I 
al&: .. . Satiye işinden mevkuf ve gayrirnev· 

c- Bu suç muve~:~ndm ğitald~fındOan kuf suçlulardan hepsi iddianameye i. 
paraya tamaan yapı .... ~ e ır. - .. . . ~. 
kunan mazbatayı bu noktadan müvek tirazlannı 4 uncü sorgu hakımlıgıne 
kilim mahkemeye sunmuştur. tevdi etmiş bulunmaktadırlar. 

Saniyen geçen duruşmada dinlenen İstintak hakimi, bu itirazları yegan, 
Amme şahid.lerinden biri eben odanın yegan tetkik etmektedir. Kararname • 
dışındaki delikten gördüm. Abdilrrah nin bir iki gün içinde hazırlanacağı 
man maktul Hüseylni yl\tı:m1ş elin - tahmin olunmaktadır. 
deki bıçakla kıtır, kıtır kesıyordu> de- R t d d d'f d. 
miştır. Uşve avasma evam e ı ı 

Halbuki v~'anın cereyan ettiği o ~enlerde bekçi Ramazandan 3 li· 
danın dışında böyle bir delik mev - ra rüşvet aldığı iddiasile tevkif edile -
C'l.ld deği\dir. Bu sıebeble de şehadet, rek duruşmasına asliye 1 inci cezada 

' görgüye mük~tenidhsall~ldamamz. hkBuernbcace- mevkufen baslanan polis Şakirin mu • 
kundan va a ma a ın e a · .. 
keşif yapılmasını müdafaa noktasın - hakemesine dün de bakılmıştır. Ruş-
dan isterim> dedi. vet cürrnümeşhud zaptını! imzalıyan 

Müd<kiı.nmmıi dosyanın tetkikini memurlarla, muhbir bekçi şabid 0 1arak 
ta1eb ettiğinden muhakeme başka bir dinlenrnişlerdir. Şahidler, arama es • 
güne bırakılmı.ştır. nasında 3 liranın suçlu Şakirin kapU· 

Bir ihtifAs suclusu muhakeme tu cebinden çıktığını söyllemişlerdir· 
edildi Gelmiyen şahi<llerin celbi için muha· 

Kartal maliyesi memurlarından Ka- keme başka bir güne bırakılmıştır. 

R Ultilr işleri: Poliste: 
seıam ora da çok ,....---1. 

b lı ~ i ıla k Bir adam ot ... ·üklü kamyondan diiştil ayı sayı r. ~ ..,.,.. .,,,,nı'versite Talebe Yurdu yap ca .,, ,, ,,,,,,, u 

Bundan başka Yüzde doksan evet diyeceksiniz. Çün- t b 1 '(} . 'tesi Rektarü Ce Unkapanında, Tabakyunus mahalle"' 
Bir insana lazım o:an su! 
Yapılan tetkik

lere göre bir insa
nın yaşabilmcsi i
çin günde tam iki 

( 
Tibette kadınların en makbul şeyleri ne kü: Yenilik dalına sevilir. Bahwms bu .1stBa~l ul b n~:rsışehirlerden !stanbu: sinde Cami sokağında oturan Fethul : 

mı ı se • aş 1 h d'" B" "'k km ed t üklU gözleri, ne yüzleridir, bir Tibetli kadın etekler kullanışlı da ... Yıllarla rahat bir la yüksek tahsil yapmak arzusile ge- ~ un, uyu_ çe . ec en. o Y •. • 

• litre suya ihtiyacı 
vardır. 

daima dilinin inceliği ve zarefeti ile övü- adını attırmıyan daracık elbiselerden son· len talebelerin vaı.iyetlerile meşgul ol bır kamyonun uzennde gclırken, Ku 
nür. ra insan bir feraha çıkmışa dônüyor. mağa başlaınıştıır. çükçekmece virajının dönülmesi esna• 

Ancak bol etek vücude sanıldığı kadar t t• · de 
Rektör bu sene kat't olarak bütün sında hasıl olan sarsın ı ne ıcesın Doktorlar bu i- kuvvetten düşeceğini ve daimi bir hara- kolay uymaz. Şişman göstermek ıhti - k d'· .. t" .. 

bu talebenin bir takım pansiyonlarda muvazenesini kaybedere uşmuş u~· ıı..ı llt d ret, kınklık ve başağ.., .. ı ı· · d b ı mali çoktur. Bolluğun yükseklığini, ai- _
1 ~ re en az su • ..., çın e u una- ve bilhassa fakıir olanlarının medrese Fethullah Cerrahpaşa hastanesine kcg ile gıdalanan bir insanın mutlak surette cağını söylemektedirler. çaklığını, yerini vücude göre tayin et -

·-·······················································································································.... mck lllzımdır. kö~elcrinde kalıı?.alannın önüne ~ç - dırılmıştır. 

Bir aşk muadelesl 
ŞOyle bir mektub aldım: 
cTeyze, ben yaptığı hatayı düzelt -

mlye t.al~n bir adamım. Bana yol 
göstarmenizi rica ediyorum: Üç yıl 
evvel yaşımın elliyi geçtiğini ve saç
larımın da kırdan beyaza meylettiğini 
unutarak genç bir kadını takib etmi -
ye başlamıştım. Kadın evli, bir de ço
cuk annesiycli. Hiç şüphesiz benim bü
yük denilen servetime tamah ederek 
;ocuğunu da, kocasını da bıraktı, ev-
lendı"k. kendisine o zamana kadar gör
mediği derecede geniş bir hayat hazır. 
!adım. İlk zamanlarda mes'ud oldu, 
fakat çok geçmeden çocuğunu aramıya 
başladı, bu çocuk arama arkasında es
ki aşlonın gizli olduğundan şüphele -
tıiyonım, ona da hak veriyorum. Ben 
52 yaşındayım, kadın ise henüz 22 sin
de, bıraktığı kocası da adeta bir deli
kanlı. 

Kadın şüphesiz haklıdır, ben de ma
dem ki bu hakkı teslim Pdiyorum, ma
dem ki ihtiyarlığımı ink5ra imkôn yok. 

Geniş bir tazminat ile zevcemin ser
bestisini iade etmeyi düşünüyorum, fa
kat nasıl yapmahyı.m, ve siz ne dersi
niz?> 

* Okuyucum kendi hareketinin hük-
münü bizzat vermiş olduğu için bu da
kikada muahaze edilmesinde fayda 
yoktur. 

Tasavvur etmekte olduğu ctamır ha
rueti:o nfn doğru olup olmadığı nok
tasına gelince, bu meselede her şey -
den evvel kadının sabık zevcinin ka-
rakterini bilmek lhımdır. 

Bazı etkekler bilirim ki çok •mü -
ıtehamrnil> dirler. Büy-jk bir unutma 
kabiliyetine maliktirlar. affederler, 
mes'ud da olurlar. Buna mukabil öyle 
erkekler tanırım ki, sevdikleri, sev -
meden fariğ olamıyacak.lannı bildik -
}(!fi halde hakareti hazmedemezler. 
Hiyaneti affedem~zler. Bahsi geçen 
erkekte bu iki karakterin hangi.si var? 
Kadının fikrini almak, kadınla .açık -
.ça konuşmak lazımdır, derim. 

TEYZE 

Bazı vücudl€rc dizd~n itıbaren bol e- mek üzere bir (Universite Talebe Yur . t ·kı t b. t b"J tı 
) · · k i t' Bır mo osı e ır o omo ı e çnrp tekler yar.aşır. Bazıtnnn·ı kalçadan, ba - du tesısıne arar verm ş ır. 

zılarma - bilhassu ince uzunlara - belden Her yıl yapılmasına karar verildiği Basrinin idaresindeki 96 sayılı ıno• 
itibaren ... Bunu deniyerek tayin etmek halde bir türlü yapılamıyan hu tosıklet Fevzi paşa caddesinden geçer • 
icab eder... yurdun, mutlak surette bu yıl orta - ken önünden gitmekte olnn 2019 pll-

Yukandaki mo<lc!de gördüğünüz bol sına doğru ikmal edilmesi hususiie biz 'lka sayfü ve Kadrinin idaresindeıd 
kl<J§ etek ceketile bir kumaştan yapılmış- zat Rektör meşgul olmaktadır. Ayrıca taksi otomobiline çarpmıştır. 
tır. Yalnız renklen ayrı ayrı. Ceket be - bir de lokanta yaprlacaktır. 

Hasrı olan sarsıntı neticesinde, mo • y.az. etek siyahtır. Sağda cep yerlerine aıı 
yansı beyaz, yarısı siyah iki piiskül ta - debilirsiniz. İnce yünlüdendir. Eteği tosıkletin arkasında oturmakta ol 
kıbnıitır. şemsiye dedikleri kloş biçiminde .•. Ce - !smet adında 16 yaşlarında bir loz ye-

Alttaki: Bu tayyörıi yaparsanız yazın ketinin işlemelerı mavi kadifa üstüne gü- re düşmüş ve başından yaralarunıştıt-
giydiğiniz yibl sonbaharda da istifade e- müş rengidir. Yaralı tedavi altına alınmıştır. 
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C G O N C N A D A M L A R 8 =ı I Değirmi mendil genişliğindeki 
Vinston ÇOrçil - ulkeıla neler gördom?_ ..... I 

------ . Lilıtenştagnin asayişini 
lngiliz mekteblerinin en tembel talebesi, Ingiliz 7 polis temin ediyor ı 
uazetelerinin en muvaffak harb muhabiri ve 
lnonterenin en btiyok devlet adamlarından biri 

"İnctlterede beyas madenden kil -
çllt rozetJer yapılJD.lfbr. Bu rozeUerin 
üzerinde on ild m.Wmetre bilyilklii -
tünde n mavi renk barfierle 1.0hur
chııı. ismi yazılıdır. Bu rozetler son 
günlerinde bütiln parlamento azala -
rına, tanınmış şa.hslyetlere gönde -
tllnı}ftlr. Gönderenler meçhul kal -
lllJlltır. Bundan m&Jcsad Ohurciılll'in 
tekrar kabineye alırunasını temindir. 
Bu rozetlerden on milyon basılml§tır., 

GAZETELERDEN 

Bugün ! de ngiltere devlet adamları içln-
ta? en nıfuntaz mevkii işgal eden, halk 
lı~ndan en çok sevilenlerden biri mu
to k ki Winston Churchilld.ir. (Vins-

n Qurçn). 
ld Büyük dost devletin bu büyük devlet 
ta anıını bugün okuyucularımıza tanı -

Caflz. 

Yenıden ha.vblere iftırak eyledi. Ni -
hayet 2 Eylfilde Arab kabilelerine karşı 
yapılan umumi taarruza iştirak eyledi. 
Göğüs göğse barblerde bulundu. 

Bu harekltı cNehlr harbi• adındaki ki
l tabında anlattı. Bu kitabda askerl hare
Ut gene tenkid ediliyordu. 

Lord Kiçner onu bir türlü aUe:iı:>me
di! Ancak bahriye nazın olduğu V3kit 
barıştılar ... 

Omdurman muharebesinden sonra 
CJıurchill İngiltertıy~ avdc!t etti. 1889 se
nesinde ordudan aynldı! Parllmentoya 
girmeyi tasarladı' Muhafazakar partis; 
namzedi olarak ir- girişti, muvaffak ola
madı. 

Tam bu arada Transval muharebesi 
çıktı. Morning Post gazetesinin mu!ıabir
liğini tekrar aldı! Maap ayda 250 İngiliz 

1 • Ailesi lirasına çıkmıştı 

•
... 'Winston Churchill'in babası İngiİlz. Tr.ansval'a vaıdılar.. Boerle'r yam:ın 
... ası ..ı_ asker çıkmışlardı ... İngilizler! ter dök -

Prensliğin ordusu, yegane neferin geçenlerde ölmesi 
üzerine lağvedildi, memleket 

teslihat masrafından kurtulduğuna memnun ( 1) 
Yazaı: ErcDmend Ekrem Talı 

t~~:u· ~erik.alı idi. Çok eski ve asil bir t ' 
"~ ı.ı ai~ine mensub bulunmaktadır. türüyorlardı lk defa zırhlı tren hareket Liht.en§itaynda i1..-i gazete çıkar. Bunlar dan biri h~met!n orgcnn, diğeri 
n. a~~ının ismi Lord Randolph idi. vm.ton Çörçil edecekti. Churchill gönüllü olarak bu muhaliftir. l'uka,.ıda hükumet gazetesinin b<I§lığını görüyrwıunu? 
~Çlığınde k .. b. A ikal kı tren seferine işthnk etti! Fakat Boerlere A~ • ., 1939 ·ıe QO guzel ır merı ı - A d bü Vaduz 4 11-~oı ı onun payitahtı hak'.nnda ..,..nlı• ve f@-ta 8.şık · mekı. kalmamı.t idi. yni zaman a - esir düşmüştü! Hem onu esir eden rneş _ ~ - v 

•dındaki olmuştu •. Mı!! J~nnie Jerome yük bir Londra gaz~te.iııiıı mt.ı.habirliği- hur Boer Generali Bothanın tA kendısi İki gündür binblt gece rüyası ya11yo- na hükümler vernıey!n. Sırası gelip te 
•in~ evle~~met· rıkalı kız ıle 1874 sene- ni yapmı~. Bir taı ile iki kuş vurmuş _ idi! !stitraden si>yliyelim ki billhare Ge- rum. Hani ya, kü~ çocuklar büyükleri anlattığım zaman göreceksiniz kJ bu 

1 
um.1§ ı. taklide üzenirler de misafirlik, tramvay, devlet minyatürünün her _., tam ve 

874 sen . . tul neral Botha ile aıkı dO<Jt olmuşlardı! ..-r 
Clıurctım d~nın son aylarında Winston Pek az zaınaıı ge~mifti ... Kıt'ası Hin- ChurchHI 15 Teşrinisani 1899 tarihin- kaptanlık filin oynarlar. Benim de iki mükemmeldir. Anıdığım oteH bulmakta 

unyaya geldt. distanda Ka.lldltaya sevkedildi. 1896 se _ de Dretoriadakl e:sirier kampına gön _ gündür bulunduğum bu yerde. sayısı biz- gecikmedim. Hatt!, otel bolluğu ksr§lsın-
'••· 2 • Gençlig'"i... nesinde mezunen LondrJya geldi. Avdet derildi. Kaçma~ı tasarladı, muvaffak ol- deki geniş bir mahalle halkının sayısını da biraz da şaşınr gibi oldum. Nihayet, 
t'V ı l da fn ·1•- · dtr tr k d o k1 ı geçmiyen bir avuç ins1n etrafımda dev- birçok viliyetlerimizın gıptasını uyan-

i'taa•-~ton Churchill, mekteb hayatında yo un gı ~renın en aye ı uman- u. nu sa amış o.an adam kendisini . 
"6ız hayla danlianndan albay tan Hamilton ne ta _ bir yün balyesi içine tıktı Ve' bu balye let ve millet oynuyorlar. dırmağa değer güzel beled:y.? binasının 

fdı· ... ~ z, söz dinlemez bir çocuk + karı::u: dak" M · u l k t l " d k .a.arrow nIJtı. Albay vukuu kuvvei karibeye gel- içinde olarak 12 Klnunuevvel 1899 ta _ :.ısviçre ile mülga Avusturyanın ara s-ın 1 
c avı ~ue e • o e ın e a-

Orada . mektebine yazdırılmıştı... rar kıld m Otel · li d ' · t "- dahı ııerkeşüği tembelliği ıle işti- mif olan Tjrk - Yunan muharebesine, rihinde vapura bindirdi! yerine sıkışmış JTlticı;:-.kil bir prenslik o- .. . ~ : cı e m cıu pasaport an t eylemişti Baba •k d.i • 
1 

.. 
1 

k Yunan ordusuna gönülUi olarak iştirake Zırhlı tren ve yün balyesi içinde fi • lan Lihtenşitayn'ı ötedenberi merak e- huvıye~ kaydını çı~yorken. ihti-
~~a ıneşguı 

0

buiun~~i:da~ş :~:uı :leP:_ gidiyordu. Albay liberallerden idi. Tam rarı İng!terede pek büyük bir heyecan u- derdim. Orta çaptaki harıtaiarın bile ih- yaten hır fıat sorayım dedım. 
tlun ~r olamıyordu. Çocuk babasının bu manulle muhafazaklr olan Churchill ise yanc:hrm.,ıı. Va~enına avdet edince mal eyJ-edikleri bu 213 kilometre murab- Bu tertemiz. konforlu. Avnıp:ıf ote!de 
)' alınden için ıçin çok müteessir olu _ Tnrlc ordusuna yard1m eylemek kararını Churchill Adeta oır cmilll kahraman, sı- balık ve 10,000 nüfuslu memleket min- bizim para ile bir liraya geceliyeceğımi 
ordu. vermifti! • fatını almıştı! yatürü her halde görülmeğe ve: tanınma- öğrenince, kendimi birdenbire hava boş-
~ Lord Randolph çocuğunun boyuna as- cOıurchiH> Tftrk ordusuna zabit ola - Fakat kaleminin doğruluğu ona karşı ğa değerdi. Bu St'fer İsviçre1L> bulundu- luğuna raslamış bir tayyare yolcusuna 
din o.'uncakiarından hoılandığını farke _ r~ yazılamadı. Fak~t lngmz gazetele - duran düşmanlarını büsbütün azdırmış- ğumdan bilistifade merakımı tatmin et- benzettim. İsviçrenin akla sığımyan pa-
das: onun muJıakkak asker olmak sev _ nnin harb muha.btrlır,nı yaptı. tı! mek sevdasına düştüm ve kalktım gel- halılığı nerede, hu - amiyane tabirile -
'ak ~a olduğuna hükmederek kendisıni Ancak vapurlan Port Saide vanncıya T~a~ala muntazam piyade kıtaatının dim. mundar ucuzluk nerede idi?! 
;~1 mektebe yazdırdı kadar Türk - Yuııan harbi deı nihayete er- sevkim gazetesinde istedi. Hükftmet ta- Ve işte evvelsi akşamdanberi bizim Geceleyin aofra ba§Inda, Vaduz'ün ye-

hii~lahare Winston babasının bu suretle miftl!... • • lebini d?ğru buldu ve is'af eyledi. Tek - Boğaziçi köylerinden mesell Kanlıcayı gAnt? kitabcısı Bay Feger fle konuşunca 
le '" trı "ermiş oinı~ına üzü!mil~ idi! •• E- 3 • Harb muhabın teğmen rar Afrikayı -~~~~ı. Gene Morning andıran 1715 nüfuslu payitahtt!l misafir mesele tavazzuh ettf: Lfhtenşitayn prens-
ttı~~~as sığnuyan Winston güç. h~l ife u Çörçil ,, 1.. Postun muhabırı ıdı. bulunuyorum. liği bu yirminci buhran asrında gümrük, 
ltıaı eyı andhurst askerl mektebını fk _ 'IUrk _ Yunan harbinin bitmesi onda Transvalda pek bilyük yararlıklar gös- Vaduz'e doğrudan doğruya şimendi- vergi, takas, kontenjan. kliring vesaire 

a enııştt terdi. Spion Kop katlilmından güç ve mu fer yoktur. Zürihteıı kalkan ve !nsbrük tanımıyan biricik mes'ud ülkedir! 
&bası • . maeera arzu ve heveslerini kırmadı. 1897 cize suretinde kurtuldu. '1tı1 isr onun pıyade sınıfına ayrılma- de Londraya vilrudunda eski aile dostla- üzerinden Viyaııaya giden trenle Buks'a Har.bi Umumiden yadigar kalan tek 

biti g;Yordu ... Annesi ise onu s-Jvari za- rından General Sir Bindon Blood'un Pretorianın zaphn..\ iftirak eylemişti! kadar gelinir ve oradan, prensliğe mun- askeri de geç.enl&de kıpasından Vaduz 
~atı eV:.ll'lek ist;yordu. Kadın kocasın _ Hind _ Efgan hududonda kıyam eylemiş Bu arada kardeşi de yanına gelmiş ve tazam seferler yapan otobüslerden birine mezarlığına göçtükten sonra ordu masra-
Olaıt l} .. eı .. davranarak aile dostlarından olan kabilelere karşı gönderilmekte ol _ hatta yaralanmıştl! aktarma edilir. fından kurtulan devlet (!) tebaasından 
~?lını ~neü Hüsar alayının kuman- duğunu öğrendi. Churchill hemen iznini Romanlarda olduğu ibi. .. Annesi L:ıdy Buks istasyon binasının arkasına giz- vergi namına, aite başına yılda 30 Ura 
il.ya alı rek narnzed Winstonun bu a- kısalttı ve Bombaya avdet etti. Daily Tc- Rando1ph Amerikalıların yardımlan ile lendiği için müşkülatla bulabildiğim bu kadar bir para alır. Bununla beraber 

'1ltıı bit :~sını temin eylemişti. Yakı - legraph gazetesinin harb muhabiri ol _ hazırlanmış olan bir ehlisalib vapuru ile otobüse en önce binen bton oldum. Ben- prensliğin 2.500,000 franklık bir büt~csı 
~Jtıeı.li.k h 1ikanlı olan Winston Chruchill muştu! Transval'a gelmişti. Kadın Pretoriad:ın den sonra gelen yo!cuıar galiba Lihtenş- vardır. Bu parayı kumen. merkezleri 
)'~ Çok aya~ına Dördiincü Hüsar ala- 2'lOO kilometrelik seyahatten sonra kurtulan büyük oğlunu ve yaralanmış 0 • tayinli idiler ve hareket saatini bildik- Lihtenşitayn'da mukayyed yıbanc:ı şir
llitbrnıası ıarıf mavi ve san yaldızlı ü • harb sahasına vardık1an vakit harb baı- lan küçük oğlunu vapura alınıftı! !eri için telaş etmiyorlardı. Arabaya her ketler öder. Ve garibin garibi olarak •ı, 

'l'aın ~ı giyerek bqlamıştı.. lıyalı bir hayli olmuştu! Churchill yeni bir lritab yazdı. Bu ki- giren bana biz.im eski caelimünaley- prens. milletinden tahsisat alacak yerde 
lıa}'ııta ~ sırada babuı Lord Randolph mm.atan Mamud geçidlerinde vukua tab da milyonlarca satıldı. İsmi cPretoria küm> ün almanca tam karplığı olan: bilik.fa kendi husml gelirinden her yıl 
~ur:zleı:ini kapa?Dlftı. · · gelen kanlı muharebet..er onun göderini tariki ile Londradan Ladysmith'e). - Grüş Gott! m;ııete l,SOO.OOO Fransız frangı hibe 

ttıa~iye ...... 11 iki yüz aenelik =refü bir ...,......,....., B h b Cu'--d-'-:- h be 1 1 n· · kıı. lim k. • e er. &ah ••ıal"k h y- ~·uy••• u ar Ui:I IUUDe iç nze- 4 ç•rçı· par Amento azası ' ıye nazı ane r- verere yenne o- Lih . • 
dı ıll<jan d 1 ulunan bir kıt'aya inti - miyordu. İngilizler ağır zayiat verdiler. - u . • • • turdu. Onların bu terbiyeh hareketi be- . tez:şı~ayn ~-eşrutı bır devlettir. Bi-
t~r ~n °la;r: şeref duyuyordu ..• o da General Blood çok kanlı tedib h~et _ Son kitabı onun f6hretı~l . büsbiitün nim üzerimde iyi bir tesir yaptı. Kalk- zırn ~e?ı tıpteki ılk mekteblerin dt'rsa-

~tilınen.ç f~bıtıer kadar şerefli, asil bir lerine girişti. Generaltn bu kanlı \edib arttırmıştı! Bu cereyandan ıstüade ede - tık. Biraz sonra Ren nehri tıminde ufak nelennı a~an. parlamento salonunda 
:;::- huıu ı. Hattl onlara bir cihet•en hareketi müllzim Cburchlllin ve gazete reıc. O~~am.dan muhafazakir namzed bir köprüyü geçer geçmez, prensliğin hu- o~ beş f~n meb'u~t~n mürek.keb b;r te1-
) • beık?UYordu ... Çünkü eli kılıç ka- muhabiri OıurdıiUin hiç hoşuna· gitme- seçılmiştı! Tra.nsval muharebesinden do- dudu .göründü. Boğaziçi lisesinin renkle- ril mecllSl. orta haıli ailelerin her işi gö-
'· 

1 
de kılıçtan iyi kalem tutu _ mişti. ~ meselelerin hallin• memur edilmıı- n, Lihtenşitayn prrnsliğinin de renkle- r:n .?izme~i~~ri ~bi. devletin bütün yü-

~ '6a\1roı Deıtıal clüdory of Malakand Field tı. ridlr. Lteiverd ile kırmızının tatlı imti- künu kendı U?.erına a.lın1f tek bir nazırı 
\ıt..._~n. a~:ındıı bfr eser yazmıştı ••• FOl"Ceb adında fkldetli bir kitab çıkardı. Parlamentoda büyük bir itibar kazan- 28C1 köprünün öbüt' başından itibaren vardır. 
'ı olarak ~anı~ı harb ve macera Bu kit&b İngilt4ftde pet büyük bir raj- mıştı! nazarı.an okşamağ:ı başlıyor. Bu ayni Memleketin asayi§i.ni topu topu reit 
\>-e "'rtııın.1 . ~oıııtermıştf. O d.a eserinin bet kazandı. Dedikodu alıp yürümüştü. Parlimentıoya dahil oldulu llralarda renkleri taşıyan gümrük binasının önün- polia gözetir. Vadtiz hapishanesi yakın 
ct1ı ? taınan ~~ı hayat sürmek istiyordu Bir gıeneralin bir milllzl.m tarafından ten- müthiş bir harb taraftan olan Churchill de arabamızı durdurdular. Ben, e§Yamı- zamanlara kadar bombof dururmuf. Şim-
~n suıh unyayı kaphyan derin, çok kid edilmiş olma11ına cihC!tl askeriye bir az so~r~ en hararetli IUlh taraftarların - .zı veyahud ki pu&portlarımızı yc,klaya- di, içinde birkaç milalır bulunuyor. Fa-

() arrı bu Uykusuna kızıyordu... türlil razı olmamıftı. dan bırı olmuştu. . . caklar sandım. Meğer it bqka imi1- Ora- kıt bu misafirleri alelade mazannei S1l 
~ v~t Cu sırada tali on:ı yardım etti. 1898 senesinde Hindistan seferi hitam Sulh taraftarlığı kendfsını intihab ey. daki polis hepimizi birer birer kenarda takımından sanmayınız. Bunlar, geçen 
~l idi. cUbb~ İspanyanın himayesi altın- bulmuştu. Cenubi Mıaırda iğtişaı baş lemiş. o~an muhafazaklrlan:ı hO§Una git- duran, ve içi ıslak talafla dW.: bulunan Nisan ayında. memlekette Nazi pmpa
~ ettı~lerdi~ ıli: İspanyaya karşı kıyam ~işti. CJıurchill oraya gönderilme- znen:ışt~. On~ emniyetle~ ~adığını bir sandığın üzenne çıkardı; ayaklarımı- gandası yapmağa kalkışan Avusturyalı 
~ "vetleri ~ up:ınya da oraya tedip sini ta1eb eyledi. Fakat Mısırda kuman _ bll?ırmışlerdi. O mtıntelnblenn hareket- zın altını böylece prtlattı. Bu tedbir, mühendis Şedler ile gene hariçten geıme 
~t~ sefir~:der~.Yordu. Churclım, İs - dan bulunan Lord Kiçner onu istemedi! lerınden zene kadar müteessir olmamış. İsviçre ineklerinde mevcud ıap hastalı- hempalandır. 
lta~'Yeye al muraca&t ederek kuvvei Oıurchill kendimu malllıb add~tme _ Loyd Cor~ liberal fır~asına geçmişti. ğırun !Prenslik arazisındeki hayvanlara LilıleJllitayn ahalw almanca konuş-
~ olund ınnıasını rica etti ve ricası di. Btr kolayını bularak kendisini Kahi- 1906 ~eneaınde yapılan ıntlhabatta mu. bulaşmasını önlemek içiıımlfl tuklan halde. almanca düşünmek :ve ya-
tiiste ttıuştu uh Vak'a 1895 senesinde vu • reye tayin ettirdi! Bu •fer de Morning ha~azaka~I~ ~aj'lQb olmalarında Chur Vaduz'e temiz ayaiımıa ba.stıjınuz ıamaktan nefret ettiklerıni. bana. bağ:ra 
' l'ıniş oİdu arekAtı askeriye sırasında Post gaı.etesinin muhabin olmllflu! Nil chıllin huyük b1: rolil olmuıtur. İntiha - vakit saat on dokuzu bulmufbı. O esna- bağıra teyid ettiler. 
ttf tıya hü-kfi ~.Yararlıklardan dolayı boyunda yapılan _seyahatleri, ,?mdurman !:t akabinde mustemlekb mültl§an ol- da, beni İsviçreye geldim plell tak.ib ve Prenslik hüküm.eti endüstri blkı.mın-
~i~~ledi. lia::k~ı onu bir nişan ile tal- h~kAtml.4 ~f orduları ile yapılan Ufhı. . tazi.b eden yağmur da çiaelemeje bllfla- dan da geri kalmak istem~: Memle-

C kıt'as1 ba at çeıbuk bitmişti. Chur- müsademelen oyle p.hane bir ıurette .Asqwtli ba§veldl olunca onu if ve me- dığından ilk i§im bannacak bir dam ara- ket dahilinde ü~ dört tane iplik fabrika .. 
Uba seferi ~~a ;vdet eyledi. tasvir eyledi ki nafile onun mektublanna aaı nazırı yapmı§tı. Ba vazifesi eanumda mak oldu. aı. bir de sun'l dif imalAthanesi v:ır. 

aımz harb heve3i ver- candan ballandı! (Devama 14 UDd 8Ufada) Sakın bu ifade tarzımdaA Lfhtenıitayn (Devama 10 anaa 8Ufada) 
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BeBarıar nicin euıenmiuorsunuz? AtaıurBUn babası 
Erkekler diyorlar ki Kadınlar 

diyorlar ki 

Tarih Kurumu 
yapılan 

Asbaşkanı tarafından 
kıymetli bir tetkik 

" Kadın umumi hayata girince maddi oluyor. 
Maddi kadından ne ev, ne de cemiyet, tein fayda 
beklenemez. Bir hıanı bligle, bir kı•mı da blJyle
lerlni taklide mUhegga iken nasıl evlenmeli?,, 

-3-

DU.nkü kısmm hülasası 1 mıyacak derecede olduğundan bu veç· 
" Baylar biraz insaf ve Türk Tarih Kurumu Asb~kanı ihsan hile sayü ikdam olunduğu halde ya • 
temkin ..• Cevablarınızı 0 • Bungunun, Kurumun çıkardığı Belletenın kında deWetimizin en mümtaz ve şeh". 

aon sayısında neşrettlğl «AtatUrktln babası baz bir askeri olacaklarını herhangi 
kuyan ecnebiler bunları Al1 efendi ve mensub olduğu Selfmik asaklri zabit görse söylemektedir> deniliyor. 

e E. Sübaıı (~oram): d ~~ 1 ı ln1 bakı.kat sanıyorlar 1,, mllllye taburu> t>aşııklı dikkate ,ayan, kıy- 1ttihad gazetesinin 13 İkinciteı::rln 
ların ekserl&l böyle, bir kısmı a vvY e er meW yazının Uk kısımlannı bundan evvel . . . " 
taklide müheyya iken nasıl eırlenme~e cesa- ne~etmLştık. Bu kısımda All Efendinin 1878 1876 tanhli sayısında yme Zeman ga· 

.SOn Posta'daki anketi alüa ile takl.b et- ret etmelll . .> Sellnit .Maki 1 zetesinden lar k a d gw b' fık ada mekteyim. Ben de bu fırsattan ıst.11ade ede- e Fatma (Feri köy): da BelA.nitte teşekkül eden r a a Y z ı ı ır r 
ret dilıüncelerlmi sıralamak 1sted1m. -~ Son P<>sta.nm daim.1 bir karll sıfatlle an_ MUllye taburu sübayı olduh söylenmekte- SelAnik Asakiri Milliye birinci tabu -

. keti b<>•tanberi takib ed1yorum. Kadınlar a- d1r. BilA.ha.re Ankarada cebecide ikamet e- runun Seianikte Patronun çayırında 
1 - Setiz ay evvel ayni meslekten bir ba- ~ d ş h isminde b1r kadında All Bten-

yanla nişanlanmıştım. Düğünilmtızün bir _ leyhtnde söylenilen sözlerin he;psi mAna - en a naz k d 1 Hasib Beyle toplanarak talim ettikleri bildirilmek• 
• S. Şakir (latanbul): sızdır. Ve ne yazık k1 böyle bir mQnakaşa dinin bu kadının ayınpe er t.edir 

an evvel yapılması için icab eden ıayretJ daha doğrusu böyle bir tenkld uzayıp gidi- bera.ber 1878 da çıkardıkları bir resme . 
ıartetmekte ldim. Zaman geçtik~ düşünce- Kanaatimce; ne kadın ne de erkek sebe - yor. Türk kızlarına bu kadar ale%tar ol - .tesadM edllmlştlr. Atatürk bu resimden haa-
ler değişmeğe başladı. Evvell\ bayanın ba - blyet verilmedikçe, anormal bir insan de - mak, Türk erkeklerine yaraşmıyor. Niha _ berdar edilmiş, kendlsl de tetkikat yapılın - SELANİK ASAKİRİ MİLLİYE 
bası birçok istekler, ve tartlar sıraladı. Tür- filse, diğer tarafın her ne suretle olursa ol- yet onlar da Türk kızlarına karşı duyduk- 8ını emir buyurmuşlardır. Resim, All Efen- TABURUNUN TALİMATNAMESİ 
lü bahanelerle vakit geçiriyorlardı. Bunlar sun ~arım muclb bir halde bulunmaz. ları ıntıall J::ıu şeltilde ifade etmekle hata dlyt tanıması lii..zım gelen lblrçıok zevata 
fllpheslz benlın lşlme gelmezdi. (Hayırlı iş Bütun kanun1 meTZUatın normal iMan - etmiş olduklarını er veya geç anlıyacak - gö.sterllmlş ve müsbet cevab alınmıştır. 

lar nazan dikkate alınarak konulduğunu 
1 

d İhsan sungu, Ebedi şerın, babasının men- İstanbulda çıkan İstikbal gazetesinin 
uzatılırsa iyi olmaz) sözünü hatırlıyorum. gözönüne getirecek olursak iddiamızı daha ar ır. t b rll 11\k 6 Eylfü 1876 hl 175 lı ü 
Nihayet nişanımız ~ularak a11kamız ke - kolaylıkla sübuta vardırmak tmkft.nını elde İzdivaç ne onların yazdıkları sebeblerle su'b olduğu .Asaklrl Mllllye a u e a a- tari i ve sayı n S• 
8ildi. etmiş oluruz. yapılır, n~ de o sebeblerle bozulur. dar olduğunu görmüş, bu hususta çaluıarak basile ondan sonraki 181 sayılı nüsha· 

2 - Anketlnize oevab verenlerin bazıları Birçok yüksek ve flengln alle kızları tanı- Ne yazık tı, biz bugtinün genç kızları bir muhtıra bazırlam~. b!ndilerlne taktım smda Selanik Asftkiri Milıliyesi için 
hep kabahaıtl bayanlara bulmakta.. bence nm ki evlendikten sonra kocalarının temin bizim kıymetımlzi hakklle kavrayıp takdir e~~~fendl Evkaf kA.tLbt iken bu tabura mahallince yapılan ve Babıaliden ka-

edecek erkeklerle karşılaşamıyoruz. Erkek- . . . i 
biitün suçu kızlara yüklemek doiru değll - edeblldiklerl hayatı yqamağa razı olmuş, !erimiz nankördürler diyeceğim . Başka söy- birinci mül!zlm olarnk girmiştir. İhsan Sun bul" edılen talımatnamenin bır suret 
dlr. Biraz da ana ve ba.balar hodg~lığı bı- kendi kaprislerinden fedakArlık etm~ bütün Uyecek ne var. gu Evkaf saınamelerlni ar~tırmış, AJl E - Selanik gazetesinden aıllnarak neşre .. 
rakmalı.. varlıklarlle yuvalanna bağlanmıştır. Yalnız eğer bu ankete cevab veren bay_ fendinin buraya 1291 de 1ntisab ettiğini tes- dilmiştir. (İrnve No. 7) 

Bu bldtseden mul!ıber olarak iimidlmi kes Yine birçok fakir genç kızlar tanırım kl ıar arasında söylediklerine hakikaten ına- bit e~lştlr. t memurıu~u Bu talimatnameue göre Asakiri Mil>-
mıt ve bayata küsmüş değilim. Tekrar bir sonradan karfılaştıtları daha müre!teh ha- nanlar ursa, onlara da şunu söylemek ıs - Ataturk bab.~ınm rtlsuma r. . J • • • 

lıayat arkada§l seçmenin en dotru bir yol yat onları şımartmamış, yine eskisi gibi sa- terim ki, biz, yanı bütün Türk kızları, on _ da yaptığını soylemlştır. Ancak bu memu - lıye muntazam asker heyetınde tertı?) 
blduğu kanaatindeyim.> de ve temiz kalmışlardır. lann bize isnad ettikleri kusurların hlçbl - rlyetln Evkaf kA.tıbllğlnden evvel mı, son - olunacaktır. Asa.kiri Milliyeye 18 den 

Fakat, yine bu iki sınıftan öyle kadınlar rlne ısaıhlb değlllz. ra mı olduğu belll değ1ldlr. yukarı ve 60 <ian aşağı yaşta olanlar 
çıkmıştır ki btrlsl ~ki hayatını temin ede - En büyük meziyetimiz olan iş hayatına 1~- Mubarrlr bundan sonrağ 1878 daSeslı~bls1kt- yazılır. Kayıd işleri şimdilik hükftme· 
mlyen kocasını ihmal etmiş, aile mukadde- tıraklmlzden şlkAyetle bahsedlllyor. tanla. muharebe başladı mı ve .. n e . . ... 
satını çiğnemiş ve diğeri de eski ya.,adığı 11 k aönüllülerden mürekkeb bir Asak!rl Mllll - daıresıntle yapılır; millet askeri teşk.i 

Eğer biz çalışıyorsak, bu, a eye arşı .. _ .. . e lbrahim (Adana A•lalt cad • 'hayatı unutarak birer o:prenses> kesilmek duyduğumuz ikrahtan değil , hürmet.tendir. ye taburu, teşekkül ettiğini soyllyerek bu ta- !atında her on nefere bır onbaşı, her 
1stem!.ştır. Birinci pUmdakller ne kadar nor- Çünkü bizce izdivaç menfaat için yapılmaz, llur hakkında tatsllfl.t vermeğe başlıyor: iki onbrujıya bir çavuş ve her sekiz ta .. 

de): malse ikinci pH\ndakiler de o kadar anor - kım b 
yalnız ve yalnız beraber yaşamak lçtn ve (T tkik d edi r) a ir yüzbaşı ve içlerinden müm .. 

dl yaşında bir bekA.rım. Bin lira serma - maldlr. beraber yaşanmağa lfıyık bulunan en iyi e yazısı evam yo kün olursa ikiye kadar müMlzim, birer 
.,,em var. Evleneyim d1yorum, .oo ura ba.,lık Yukarıda «Sebebiyet verilmedikçe. dedim. 1 ç 1 k h tt ddl 
.1 B bl zih insanla yapı ır. a ış:ın ız aya a ma I'ttı'had gazetesı'nı'n 21 Eylhl 1876 baı::çavuşla bı'rer bö"lu""k eminı' tayı'n o· 300 Ura masraf istiyorlar. Ben!m. yerimde u raz ni meşgul edecek mahiyette i i d l d ~ • 1 b kl u " 

k .. ullü ü blr ihtiyaç ç n e 0 ma ı r. ı LÇ n e eme - · · d k 12 E I·'\l 1876 l tu n·· b"l"'k k' b"lil ~·- ,__ 1 V ~ u daha ço şum ve uzun m nak~alara yol a. - ~e, sadece sevdi~!. be~endiği, takdir ettl _ tarıhh sayısın a çı an y u unmuş r. ort o u ~ten se ız o .. 
.ıı.uıı o.,... ev enmez. arımı yor.um çabllecek bir taıbirdir. 5 6 ı; 
llk adımda mı harcayayım. Saniyen, kız - İJıtlnı 

1 
b t 

1 
k n1 ğ1 bir erkekle evıenmeğe imkan bulablllr. tarihli bir Selanik mektubunda (iılAve ğe kadar bir tabur sayılacaktır. Baş .. 

ıanmızı çok hoppa buluyorum. Haydi mas - cSebebl;et :er-:: ~~a: :~r aı:_ra~~:~~~ Halbuki çalışmıyan bir genç kız için hayat No. 8) cbu asker mahza vatanın mu- larmda bir binbaşı ile sağ ve sol kooa .. 
raf, borç edellm! Ya bedba'ht olursam? Ka- rlyei zimmet etmesini ica.'b ettlnnez. diyen- büsbfıtün !ba.,kadır. O, evlenmek mecburi - hafazası için hamiyeti vataniyelerinin ğalan bulunacaktır. (1). 

b iki ta n lm mı? yetlndedlr ve bu mecburiyet dolayısile o bir . . . 
11 ra. ı 0 az · ler bulunacak. Ve bunu .söyllyenlerin ekse - çok kere kendi seçtiği değil evlenmeğe mec ılcasıle tertıb olunmuş ve devlet tara- Asakiri Milliye zabitanının cBunU 
Kızlarımıza daha küçllkken ev idaresini, rlsl de erkek olacak. bur olduğu erkekle evlenir. ' fından kendilerine mükemmel esliha tesis ve teşkil eyliyen ve v:ilcude gel .. 

dlkiş, nakış öğretmeli .. onların ııözlerlnl me- Kendi haksızlığımızı kendimiz itırat ede- 1 n. ını ·ı ·1 b' ht be · t ı · '"b Sonra bir taraftan kadın arın m....,r - ı ası e ır ma an rı a 1me mu aşe- mesine birinci derecede sayü gayret et 
murlyet sandalyasından eve, yuvaya çevir - llm: a d dir. t tta d 

u1m Bir k k h -'·h t l ı k ğlnden şlk yet e erken, e;er ara n a ret etmi~ ı::ucean ve diliı.veranı vatan r mı'ı:: ~ı"'nlardan \re hakı'katen natan ve menin yolunu b alı.. er e : er .., e çe ev n , arısını, o - lkA t t k bl ., " ... Vla • 
kadınların çalışmasından ş .. ye e me r dan ibarettir Bunların müessis1eri -ki · • · · h" 

Bunlar ve kız ailelerinin gooterdltıerl mas nun bir QOk maddt ve manevt ihtiyaçlarını btrlnl tutmıyan şeylerdir. Kadın çalışıyorsa . . . mılletmı sever, erbabı haysıyet ve e 
raf bektı.rlan ürküten yegane amlllerdlr.» ihmal eder, kendi.si gezer, eğlenir, zevkinde, demek kendl plrasmı harcediyor. o halde gayret ve hamıyetle mevsuf zabıtan - liyetten olması» düşünülerek müessif; 

e Aril Turgud (Kadıköy Moda 
caddeai): 

sarasında yaşarsa , kendi kaprislerinden hiç baylarımız neden şikfıyet ediyorlar? Çalış - dır- cümlesi eshabı haysiyet ve hami. lere aralarında ittifak ederek birbirle• 
bir fedakft.rlıkta bulunmak istemezse kan - b d 
sındıın kendisine karşı tam bir sadakat bek~ mıyorsa o halde neden çalışıyor diyorlar? ... yetten olup g~leri ir yer e tecem- rini zabit seçmeleri salahiyeti veril • 
lemeğe hakkı olablllr mi? Aldığı, kazandığı tst~!~~:ı~~~ı~aı~:~~:1"~~~r:d:c~n~ n:ıu ederek askerliğin nazariyatını tah- miştir. Talimatnamenin 1 O uncu mad· 
parayı meyJıanelerde, bar köşelerinde ne ol- ler. çaıı.şmasını 1stem~ydrlıı.ma ibıraksınlar, sıl. ve _mu?11ha~en sa~ahıları nefe~ata d€sine göre askerin vakitli vakitsiz hit 
duğu belirsiz kadınlarla yiyerek yaşayan, kendi paralarını lstediğl gibi harcet.sln. talım ıle ıcrayı amelıyat etmekted1r • kıimetçe toplanması Hizım gelince kıt
veyıı. bu suretle yaşamak isteyen erkekler!- Erkeklerin yazıları baıJtan aşa~ı tezad - ler.> denilmektedir. Mektubda askerin leden üç top atılacak, top atılınca ,AsA· 

•Anketintte gelen ceva.blardan, erkekle - mlz hiç evlenmesin. Bu suretle fıhtlnıal ti 0 lar ve mantıkmzlıklarla dolu Halbuki /biz t U · h d eci"f k ka d 
r1n neden evlenmedlkleri, n'"in eTleneme _ kadının yurd için daha verhnll ve faydalı · . a mı ususun a r 1 ayma mı kiri Milliyeye mensup olanlar elin 9 

.... bugünün kızları hepimizin en ıbüyük eme- Şük~ü Beyin himmeti takdir olunduk- k d .. h' · · 1 Is h • 
dikleri anlqılıyor .. Kadın ev için yaratıl - bir yuva kurmwn llrıkD.nı hasıl olur. llmlz birer yuva kurmak, çoluk, çocuk sahi- . . ne a ar mu ım ışı o ursa o un e 
mıştır, tnsana evine !bağlı kadından bayır Ve bir kadın, evini, çocuğunu, kocasını bi olmak, vatana evlAd yetiştirmek ve 1çtı- tan sonra ~aburun mem1ek:t ıçınde hey men bırakarak tüfeğini eline ve palaS• 

ellr. Halbuki Kızlanmwn gözü flmdl ta - ihmal ederek malA.yanl şeylerle doldurursa mal vazl!emlz1 bu ı:ekllde ifa etmektir. betle geçtıkçe vatan duşmanfa.rının kasını beline alıp hemen hükCımet ko· 
i o erkek neler yapmaz? ld kl b' 1 · C .. .. 
mamen dışarıda ... .-. ~ çok lise, üntversıte Binaenaleyh her lkl tarafın ilkönce yek - ~ kahro u arı, za ıt erın uma gunu nağma gitrneğe mecburdurlar. Tali , 
mezunları ı.ş bulamazıı.<!n, onlar, tahsilleri diğerinin mütekabil haklarına hfirmet et _ sehrin dışındaki Millet bahçesinde as - matnamenin başka bir maddesinde a&> 
ne olursa olsun ka.bul edilmek imtiyazına mesln! .bllmesl gerektir. k.ere ziya~et verdikleri~ ~bur. halinde kerlerin kendi kendilerine silahla top• 
ma?ftıar .. kadın umuınt hayata gtrlnce mad- Buıün ekseriyeti evlenmekten korkutnn • d z1yafete gıden asker1enn üzenne ev - (Devnmı 10 uncu sayfada) 
dl oluyor. Maddi kadından ne ev, ne cemi - sebebler, htyanet, ayy~lık, israf ve karakter M. M. (Bursa, Atatürk ca - Ierden demet demet çiçe~ler atılarak 
yet, ne mlllet için tayda beklenemez. Yol meselesidir. de•i): alkışlandıkları bildiı-Ylmektedir. Ayni m SeH\nlk AsAklrl Mllllye tnburunun ge~ 
parası vermez, nskere gitmez. Erkeklerin Benim kanatıme kalırsa, kadınlar: <B~yanlnr ıru:smayınız)ı ~ıklı yaztnızı mektubda askerler<len bahsedilirken ret devlet salnamesinde gerek Belft.nlk snl : 
hayatında mecburi duraklar yııpan b1id1se- 1 - İyi bir taıhsll ve kazancı olan. okudu~um gündenı'Qert 61ze tbirkaç ea,ltırlık •Bugu··ne kadar kesbe !edikleri mele • namesinde n~rolunan kadrosundan ııı~u "' 
lerle alA.kadar değildir. Alır parasını, glyl - 2 - Rakı vesalr mükeyyifat kullanmıyan. lbtrşey )1azmak :ıstl,;"Ordum. RıahıW;ızlığl,ı.m Y run mızıka bölüğünden başka sekiz t>ölük 
nir, kuşanır, gezer .. niçin bir erkeRe minnet 3 - Kumar oynnmıyan. mA.ni oldu.Erkekler, sükilnetl aczi itiraf et- ke ve rneharetleri hakikaten ve sahi • ten ve. 570 neferden teşekkül ettiği nnlaŞlİ "' 
etsin?! üstelik çocuk da doğurmaz. Kadın - {Devamı 10 uncu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) hen bir muallim askerden farkolun - maktadır. 

Edebi tefrikamız: 40 dınlannın alakasına teşekkür edebil- muhakkak. Bu hafta içinde apartıma. kate ne kadar yakındır. İzdivac mile~ 
• mek için daha kazançlı ve daha sadık nına uğradım. Büyükderede olduğunu sesesi budur. Şık, süslil, pencereler~Jl -il od m y rD E IK m ı~, On .s ' olmıya çalışırlar. Halbırki kadınları bu öğrendim. güller. salkımlar sarmış bir yuva .. Jll< C IU ~ ~ ~ 111 dört duvar içindeki saadeti onlara bı- - Evet Büyükderede. Yazı orada zamanlar musiki ve şiir kapılarındatl 

rakmışlar ve gönül arzulanru kandı- geçiriyor. Su spoı:Var~ meraklıd!r. fışkırır. Sonra inlemeler, ağlamalar dı> . . . 1. . .. .... ., ' 
racak b~ka alemler keşfetmişlerdir. Bir motörlil kotra almış. yulmıya başlar. Cenab Şehabeddiı> 

--23ue/,an Cahid Ben bu şekilde anlaşmış yuvalarda bir - Evlenmek fikrinde değil mi? der ki: 

fstanbula gelmişken oturduğu apar-ı şesi yok. Her halde kocasile araların. ba~l~ !ğren~~ği :örükrümd 1.mı - Evlenmek .. eğer bir fikirse henüz - İzdivaç gece çifte horlama, gill1' 
tımanı bile görmek istemiyen kadına da geçen nahoş çarpışmalardan olacak. hu dı~ at~, . u "d adra t

1
er e 0 k dyan onun yabancısı zannederim. düz çifte hır lamadır> nesrindeki şab~ 

b l b.1. d' 1· . tl 1 .. .d h ' 1 1 k 1 ru an uşm1ye ıstı a ı o mıvan a ın- Gülfun.qe<iigı~·mi görlince ilAve etti: güzell'g· ha ld guw "stadı unu nası sora ı ır ım. yı şar ara ve musaı ıs ere uru -
1 

. . . t "'dlr"'ld" • Onl ne ı e yran o u m u 
Dedim ki: mıyan izdivaçların ömrü az oluyor. Fe .. a~. ıçıdn vkuazıye. m::ı-.1"' u. u~- ar şu - Cevabımı garib buldunuz değil bu dört kelime içine sığdırdığı fikir 
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Arab 1 . b't "ft 1 .1 1 1 k bo onum e rşunı goz en .ovğazın oy. mi? 1 k 1 kl" i 111ıı· 
- anızın muame esı ı erse çı na ma zeme ı e vuru muş para - k 1 d 1 "d k d gib' k Başımı eğerk tasdik ettim. sır ann, anun arın tam şe ın ve 6. 

liğe dönecek misiniz? yalar gibi. Hava ve mevsim değiştikçe na· su arına a ıp gı ~n . a ın ı ~- nasını veremedikleri dişi ve e~ek Jll 
D h 1 kabarıyor çatı d""k'T' rarsızlığm ve kudretsızlığin ağır yeıs - Çok evlili'klerde fikir yerine his :eıY 

- er 8 • • • • ' ıyor ve 0 u uyor. ve hilznü içinde kıvranır1ar. ve görenek hAkimdir de, o maksadla nasebetinin en aydınlık ifacresidir· 1!#6' 

- Artık şehn ve apartımaru unut- Ikısi de genç, ikisi de iyi tahsil gör- K h d t ffü' imktı. ı.ı ledim na rağmen dimağı ne kadar işlese ~-. .. ocasınm avasın a ene s 1:4- suy . ı.Ji' 
tunuz Vıldan hanım. muş. Fakat hayatı baŞ'ka zaviyelerden k d h B d be · · ne idrak ve muhakemesini venen J•_1, f teksi lik 'f de ed b' bilk"T" l "rd"' kl . . . 1 ru bulamıyan şu a ına mer amet et- - una ne zaman an n ınanmış J pı> 

s z ı a en ll' u ~ e go u en 1çın an aşmalarına imkAn mek de onun zAfındıan istifadeye kalk- bulunuyorsunuz? lere, ijiyadlara, atavik tesirlere ;!<fi 
dudaklan açıldı, kapandı: yok. Süleyman bey gibi meslek sahibi mak kadar ağır gelir. Onu teselli ede- Başını denize çevirerek cevab ver. maktan kurtulamıyor. 

- Zannederim. t · b. b k d 1 · · belk' . emız 1r genç azı a ın ar ıçın ı ce'k bir arkadaş olmak en şerefli bir dıt: . • - Çok daldınız Cevad bey. iJ11• 
Anladım ki bu mevzuda konuşmak ideal bir koca olabilir. Bu (bazı kadın- vazife. _ Evlencliğımdenben. _Evet hanımefendi. Kendi kend 

istemiyor. ]ar) şöyle kadınlarıdır: Bir aralık dedim ki: . 'Üç haftalık dostlarımın .hu~st taraf- felsefe yaptım. . oıil 
- Şimdi bir de Jmtihan vermeniz - Zevki ve saadeti kocasının çiz- - Babanız çok sevinıyor. Bana Ve- lanm o kadar yakından gördüm ve sez Sormıya cesareti kalmamış gibı '] , 

lAzım. Ben hafta içinde imtihan günü- diği çerçevede görüp kanaat edecek dad beyi de çiftliğe alıştırabilse daha dim ki genç kadının hayatını izah et- me baktığını görilnce hatınmdaJl ge 
nü öğrenir, sizi haberdar ederim ol- ve yahud işine ve mesleğine sanlan er- memnun olacağını söylüyor. mesine lilzwn kalmadan belki en mah. çen bütün bu fikirleri anlattım· 
maz mı? keğini hoş görüp kendine husust bir - Kardeşimi gördünüz mü siz? rem köşelerine kadar biliyorum. Eski B . ta d'k ed .. Uz jfadcll' 

- Teşekkür'ederim. alem kurabilecek karakterde kadınlar. - Bir kere görüştüm. edıebtyatçılardan b!:rif evlilik hayahm e~ı s ı e~. goz v.e ~tirince g6~ 
&ki konuşkan ve hareketll kadın Bu sınıf kadınlara çok tesadüf et- - Çok iyi çocuktur. Diln bir me~ ifade ederken: - «Bazı kır meyhane- rilı: ~ınledi. Son cumlemı .bı . 

çiftliğe çekildiğindeberi ne kadar de- tim. Bunlar kendilerine göre zeki gö- tubunu aldım. Biz iki kard~ biribirl- lerl vardır ki renkli ve süslü cepheleri lennı yumarak mırıldandl. . ·z Jtı• 
ğişti. Yeni merak sardığı otomobil bah- rünen gurursuz kadınlardır. Kazanmak mizi çok iyi anlamışızdır. Ona bazı arkasında kahkaha ne başlayıp :feryad - Evet, güzel tahlil etrni~sın~~rti " 
sinden brujka hiç bir şey kendisini ala- için uğraşan kocalarının basit ihtiyoç- şeyler yazmıştım. Bilseniz ne iyi fikir- ne nihayet bulan perişan, melin sar. yadlara isyan etmedikçe ftkrın 
kadar etmiyor. Çiftlik hayatı ona sıh- !arını dikkatle temin ederler. Bunun leri var. hoş sesleri gelir.> yeti kazanılamıyor. 1Jcır} 
hat ve renk verdi. Fakat eski canlı ne için kocaları pek mes'uddurlar. Ve ka- - Nazik, terbiyeli bir genç olduğu ltomantik 'l)ir tarifdir. Th.kat haki- (Arkası 
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C: ASKERLiK BAHiSLERİ ::J C: Z f R AA T ::J 
• Zeytin ağaçlarında bakım 

' • 
İlk defa 1935 de sorulan sual lıiilii 

kat'i cevab almış değildir/ 

Bir harb halinde zırhlı mı, tayyare mı 
denizlere hikiın olacak? Bu sual 1935 İn
riliz - İtalyan - Habeı ihtilatında, İn .. ..... "" .•. ...,,.,.,.._, 
Cilterenin anavatan fil0511 Akdenize açıl
dığı sıralarda günün meaelesi olmuştu. 
Maalesef bugün de öyle ••. Aradan ge

OE!n dört senelik tecrilbe; mevzuu yeni ff%ll(~·~~~.• 
baştan tetkike değecek kadar değiştirdi. 

Bilhassa İspanya harbi tecrübelerin -

den alınan neticeler ... İspanya iki buçuk 

Yıl kan hava, klh kara harbine bir tec

rübe sahası oldu. Hna ve kara erkAnı .. 

narbiyelerl; nasyonalbtlerle eski hüku
ınetçiler aruındaJti mücadeleden, motör
lü CÜZÜtAnüaruı knllanırut ıartları, mü -
ltenunel zıı:tııı, mükemmel siihlı tankla-

rın seri, hafif. fakat tahribe müsaid tank 
lardan üstiln.HllO, atır ,,. manevrası güg 

bombardıman tayyarelerinin mahzurlan 

hakkında çok terler ~ğrendiler. Deniz • 

Cilerin tecrübe payı onlar kadar olmadı. 

r························· 
Harb gemiıi 
yeni düımanı 

tayyareye 
kaTfı gelmeyi 
de göze olmıf 

balanayor ............................ 

ve budama ehemmiyeti 
r ............................ _ .. _ ...... _ .... -----···- . -·--·- _ .... - ............... , 
i Bizim topralılanmutla yetiıcn •1tin aiaçlan dalma bir une a.z, bir~ 
: une P'lı mahml oair. Halbalıi ileri memlelıetlerde lenni halnm ve 
İ badamaya dikkat ederelt ""' ..,.. G)'nİ mi/darda malmıl alınmalıtada. 
'--································--··-,-------------------y a.mn: T aımman 

Vakit ikindiyi geçtiği halde, havanın ~ 

bunaltıcı ~ııcağı elin devam edi~rdu. 
Güneşin bu kadar kızgın olduğu zaman
ları, ben Suriyede bile görmemi§tim. Ya
nundaki arkadaşa: 

- Hal! eerinliyecek bir yer kegfedıe -
medin mi? diye çıkııtıml. 

Zavallı, burnundan damlıyan 
lerek, elile işaret etti: 

- Azıcık daha gayret! 
Caminin avlusundaki pdırvanlı kah -

veye geldiğimiz zaman (gayret) imizin 
son mevcudunu da tüketmıı bulunuyor
duk. Bizden evvel oraya sığınan bir anı
pun, aralarında gösterdlkleri yere sor u
.lafbk. Daha sandalyelerimize illfir llit
~ masayı çevreliyenlerin hep.!inden 
telAşlı birer (Merhaba!) aldık. Pek me
raklı bir mevzuu konuftU.kları. bu acele 
ikramdan belli idi! Nitekim en nbırıız
lan hemen yanda bıraktığı tezini mü -
dafaaya girifti: 

_ Zeytin ağaçlannm bir ıene çok, bi~ Balıkeftr zeytinliklerinden bıri 

1 
sene az mahsul vermeleri muhakkak ki çıok mahsul vermek keyfiyeti, bir mec 
tabiatleri icabıdır. Öyle olmasaydı mah- bwiyet iktizası olup, ağaçların, önünı 
ıulün bir yıl azalıp bir yıl çoğalmuı, seçilemez huyu icabı değildir. 
muntazaman devam edebilir miydi? El- - O halde? 
deki istatistikler bunun en güzel delili - - Evet, o halde :zeytin ağacının nıah 
dir. (Tababsının ark.uından bazı ra - IUlünü mımtazam bir düzene sokmak eli 

'
kamları okudu) bu istatistiği g"eriye doğ- m.izdedir. Bir defa meyvalarını tam 180 
nı yirmi yıl götürseniz, hep böyle yıl a- gün .sırtında taşıyan zeytin ağaçlan dai
fll'l azalıp çoğaldığını göreceksiniz. ma yeteri kadar bir toprok kuvvetine 

- Evet, söylediğiniz doğrudur. İsta - muhtaçtırlar. Zayıf ve bakımsız toprak -
tietiltler zeyıtin mahsulünün bir Yll az, larda bulunan zeytin ağaçları, hiç bir za
hir yıl ~ olduğunu gösteriyor. Bu ista- man bereketli mahsulün hakkından gele
tfstflt ifhad etmeseniz de, biz zeytinle - mezler. Binaenaleyh zeytin ağaçlarını 
rin bir yıl çok, bir yıl az mahsul verdik- öyle bir bakım ve Umara mazhar etme~ 
lerinl bilip, duruyoruz. Fakat ağaçların ildir ki, bu yılki mahsull~ini beslerken, 
tabiatleri icabı olan bu halin, iddia etti - gelecek yıl mahsul vereceıt. dalları da ye-
ğiniz gibi. insanların müdahalesi ile dil- tiştirmekten geri kalmasınlar. . 
zeiltil~ oldutundoa sizjnle hemfikir . .Bizi . bu gay~~ vardıracak .. te~~ırl~rı 
değiliz: Zeytin ağaçlarını fennin göster- iki kelımede hulasa etmek m~mkundur: 
etiği tekilde tımar eden ileri memleket - Bakım ve budama. 
1 de h ..... 1 muntazaman mahsul almak A) Zeytinlikleri her sonbahar derinct er , er ,,,.,. . . y 

kfilA mümkün olmuştur. Bizde de o yo- sümıelıdır. Kış yağmurlarını bagrına d~ r: tutarak, mahsulün bu aksaklığını gi- !PO eden zeytinlikler ileride muht~ç ol. -VikıA, bu mW:adele aırasında ticaret dermek kabildir, diyoruz. duldan _gıdayı kolaylı~!~ çekerler. Zeytın Reıtıilerile hava kuvvetleri vakit vakit Ve birden bana dönerek: kuraklıga miltehammıldLr. Fakat suyu te 
birbirile karşılaşmadı değil ... Espana'nın _ Sen :ne dersin Tarımınan, dedi. darik edemediği zamanlar çiçek ve mey.. 

b~ _tayyare bombasından battığı tahmin 1 H Jbukl 0 daima her yeni vaziye. en piqu6 denilen tru!şhur hücumu; harD ' Birçoklarının sahiden merakını mucib valarını ai!ke'.e~ ma~sulünü a~altır. 
edtlıyor. Deııtsclılanclı da tek motör iü iki 1:-~~ayı bilıiİ,,. yaşadL Bugün de böy- gemliorl lçln telifi kabul etmez bir f e- olan bu noktayı aydınlatabilmek için, Toprağın surı_ılm':'. kad~ gu bre len. • 
tayYare (en pique) hücumlarile ciddi sa- le olacağı muhakkak... liket sayılıyordu. Ve gerek zırhlıya, ge- ben işi başından incelemiye giriştim: ~ı de eh~ıyetlıdır. Gub~esız ze~ tın 
!'ette yaralamış!ardı. Fakat bütün harb Bombardımanın tesı"rler"ı ve rek gemiye - zırhJıya 250-500 kiloluk, a- - Evveli zeytin ağaçlarının niçin bir hır sen~ az. bır .sene çok değıl, her senı b 

lelade -.rniye ~O kiloluk bomba atah;len- 1 b"r yıl çok mahsul verdiklerini a- az ve nihayet hıç mahsul vermez. Umu• arb müddetince biç bir (zırhlı - tayyare b d · i e-·- • yı az, ı · d la · h r k 
l'rıuharebesi) olmadı. Yani nazari tetkik- bom ar iman tayyaresm R tayyarenin insafına kalmış gözile bakılı- raştıralı.m: Bilirsiniz ki, her ağacın mey- mıyetle kal ırı n ~ytm. rna su u a _ r 

f fi yordu. Bugün İf böye değil... En piqu~ va verişi kendi cinsine his bir tekilde - dar t?pr~~a koyun ~bresı vermek e~ gu.. lerın en ln...ınin bile cevab bulamadığı zayı tara arı !bombardımanın sahası, t,,ıtlikesi birer dlr. Asmada ancak geçen ıenenln dalı Ü- "":.' bır. gubrel~me mıkyası sayılır. Çunka (ıtrhlı ını, tayyare mi) meselesini kat'i Şimdiye kadar eski gemilerin veya ni- birer tetkik edildi. zerinden çıkan bu seneki filizler üzüm yuz kılo zeytınle topraktan 0,50 azot, 
lbir netice"' bağlıyacai hiç bir fırsat şan gemilerinin üstünde birçok hava bom Ve görilldü iri kllsik bir en i ue ta- verir. Elma ve armudda meyva tutan 0,29 fo_sfor, 0,74 potas ve 1,45 k!reç kal • 
ıtıbur etmedi. bardımanı tecrübeleri yapıldı. Bunun .. . . . P q .. d ll ilci se.neJik olanlardır· ve bu dal _ dırıldıgı anlaşılmlf olup, yilz kılo koyun 

aksi olan ctayyare romorkörleri üzerine arruzıda hucum tay)aresının <70 den bu- a ar, kknld k" t gübresi de hemen hemen bu miktardı * yu"k bir zaviye ve .2000 metreden az bir lann yalnız muayyen teşe e 1 0 - .:ı:;ı. L.....· iht" tın kt d. ateş tecrübeleri> de pek çok kereler tek- · k 1 z yt' ğ mevauıuı nı:auıye ıva e e e 
1
.r, ~uayyen mahfel\erde münakaşası sık r" .. landı. Her ı"ki "'ahada teknı'k mu"'kem- irtifa ile) takib ettiği yol, bombasını at- murcukları çıç~ a~r ar. e ın ~ adçl- (O 83 azot, O 23 fosfor O 67 potas ve O 31 

ilk .... ~ "7 d k"k k ı h" y lannda ise daıma bır sene evvelkı a - ' ' ' ' ~ . ' geçen bu meseleyı· halkın gözü önüne · H d f · b t · b t' mıya .,. a ı a a a, ucuma ugrıyan .. ' . . kireç) binaenaleyh her agaca ikı yıldı n melleştirildı. e e e ısa e nıs e 1 mem- geminin açtığı ateş mahrekleriJe kar- lardan suren fılizlerde meyva olur. Şu _ _. h bl d . .,.. h 
1 

k d ~ defa seren Rouguon adında bir gemi nuniyet verecek dereceye yükseldi. Fa - M"t . sü hale nazaran. bu yıl. evvelki yılın dal - bir, asg-.ı-.1 esa a ver . ı&ı ma su a aı 
lnühendisidir. Rougeron meslek hayatı- kat bu tecrübelerin hiç biri hakiki harbin şılaşmaktadır. u ecavmn rot ve m~- nd -11.- ' filizl ecek ve gübre vermeyi idet edınmekte isabetsi• 

safesinin kat't olarak bi!inememesi bu ları an ııu.ıen er meyva ver ille oktr. lltıı en nıühim kısmını harb gem!lerinin normal şartlan içinde yani düşman ate- . . . bu meyva veren dallar gelecek sene bir Y 
fntaaıncıa geçlrmi§t1• Onla."'1 tahrib yolu- şine şiddetle mukabele eden bir gemide ateşin tesınnı azalt~az. daha mahll'Ul vermiyerek ağacda botuna Zeytinlikleri ilkbaharda hafifçe sür • 
llu h yapılmadı. Böyfa bir ha! vukuunda ge - Binaenale~ tehhkedeıı ~urt~lmak için yer tutacaklardır. Bu ikinci sene, meyva m~, ~.azın bir iki kere çapalamak, helı 
\> °'kesten iyi billyor diye tanılıyordu. misi ile batmak tehlikesinde olan topçu- pUota; istedıği no:ıaya _mumlıun olduğu beldiyeceğimiz dallar, gene evvelki se - mümkünse çiçekten evve4 ve taneden ...ııeı hymeW bi~ eııerde: nun mu, yoksa obüoıe, arasında sıkıııp kadar hafif bır munhanı ile varması tav- nenin dallan üzerinden ııürecek olan baş- oonra iki kere sulamak verimleri için pa. 
~ ~~bardmıan tayyaresi bir filonun kalan pilotun mu daha müşkül vaziyete siye edilmekted~. Bu, onu top mermi- ka filizlerdir. Halbuki vazifesini bitir - hasız hizmetlerdir. 

ll'ıühiJn zı.rhlılllrlnı bir saat içinde de- düşeceğini kimse tahmin edemez. lerinin mahrekınde!'l kurtarır ve ona mit olan dalların lüzumsuz duruşu, kuv- B) Budamaya gelince, zeytin ağaçl•· 
111.zın d!biııo :rollıyabUlr. diyerek zırhlı- Zırhlının lehinde voyn aleyhinde bu- mütemadiyen. deitı"."ek topçuyu ıaıı,... velin bir çoğunu israf edeceğinden, bu nnın bir -e az, bir sene çok mahsul. 
)l ta"" lunanlar ister istemez §U noktalarda bir- tan mühim bır yan sur. at temın eder. P'"a- sene rneyva vermek vazıfesile mükellef vermeleri at. 50 bakım nobanlıllhndaıı ".7 &le anilnde tam bir çaresizliğe t k Xb /fi 6' 

ll'l~ Jeşiyorlar. Hücumu milsaid kılan her va- kat bir taraftan ~m~ıye ~rtar .en .. v .?r olan dallar iyi sürgün1er veremiyecek • ise, % 50 de budama yanlışlığındandır,. 
illa m liiııtermeoi heyecanlı münaka- ziyet müdafaanııı da lehinedir. Bombor - t.....ıtan bombanın ıubetındekı guçluk !erdir. Zaten vannı yoğunu geçen seneki Eler teottbli ve düşünceli bir budama ilı <trı..ı'• Yol açtı. Deniz mütehassısları ver- dımancının işi k<>lay,aştıkça kendisi leh- çoğalır. Bu vazıyette pılot, bomba atma- mahsulü beslemek için harcıyan zeytin ağaca güneş ve hava aldırmıyan, sık Vt tlitı,,~I cevııbtarla onun bu iddiasını çil • Iikeye düşer. Düı;man ateşinden kurtul- dan evvel öyle ruızik bir manevra yapım- ağacı, bu yıl nıeyva vermek durumunda münasebetm dall•r kesilerek dainuı mel 
J 'Ye çal11bJar. Bugün münakaşalar mak istedikçe bombasının hedefi bulması ya ve bir takım kayıdlara IAbı tu.t~Imıya olan dallardan bu kabiliyeti almı;, onlan va verecek, çektiği kuvveti hayrımm .:""'•§lır. Mese!eyı ııerin kanla tetkik ihtimali azalır. Coktandır bilinen şu ha- mecburdur ki bunta;ı _su:h vaktının za- çok zayıf düJiirmüştür. Elbette Jd bun • harcıyacak dallar bırakılırsa ağaç hiç bil 

biliriz. kakitler de hep zırhlıdan yanadır: rarsız renkli tuallen ustunde tatbik et- }ardan doğan sürgünler pek az çiçek tu- zaman mahsulden kalmaz. Çünkü bu sa .. 
l3u · Açık veya az hulutlu havada, orta ir- mek bile güçtür. tacak, tutanlar da besleyıp taneye döne- yede vazifesini bitiren dalların yerinı lluı h n~ iddialar deniz mütehassıslar>- !ifada (3000-4000 metrey• kadar} ve faz- Fazla olarak araya başka bir eleman miyecekı.rdir. Kısacası o yılın ınahsufü, dalına onı.n istilı!Af edecekler yetişir. loı-ıın~Ynııa oluyor. Daha evvel 

18
1
2 

de la yüklü bir tayvare ile yapılacak hncum da kanpyor: Sürat, daha doğrusu iste • geçen senekine bakarak daha az olacak- Budamada piçleri, oburları ayıklamak, 
lort n dııırb gemisi denilen köhne i<Y· tesirsiz kalır ve tehlikeUdir. Ufki uçuş nllen noktaya möinhanı yolla ulaıınanın tır. boş yere gıdayı israf eden kısımları ayok-nlllııı liJip IÜpilreceğı. kehanetinde bulu • bombardunanından mühim bir netice manevra imkinlannı tahdid eden hızı bu tl"çüncü oeneye gelince; o zaman iı ge- lamak ta mümkündür. Onun için bu iıl ıı. ı,. uı. ondan birkaç oene sonra da •İçi- beklememeli. Zırhlının kendini koruya- hızın materyel ilıtündeki tesirlerini bir ne değişecek, az mahsullü geçen seneden rastgele kimselere bırakmayıp ehline tıı, ırk~ç- nelerin bindirileceği ufak cak süratll topları olduğunu da unutma- yana bıraksak bile tayyarecid• yapacatı tasarruf edilen Iıuvvet. bu yıl meyva ver. yaptırmak gerektir. Arada söyleyim ki 
.,,._~•nl? en miikemm•l bir zırhlıyı ba- malı. tesiri düşünmiye mecburuz. Her pilot melı: çağına erl§en dallara geçtiğinden zeytinleri sırıkla silkelemek bırçok kıy· 1toı, 

1 

e~ğı. ve bu gemiyi yapmanın pek Meşhur en pique hUcumu, - kendi bünyesine göre - muayyen bir hepsi iyi sürgünıer verecek ve bu sür - mern daııann hasarına sebeb olmak m. 3'ı! .Y. olduğu. iddia edilmişti. Son elli süratlen sonra tıkar.ıklık geçirmiye ve günler berelr.etli bir mahsul yetiştirecek- barile çok fena bir usuldür. Bu göreneJll "1iit~~~e toı,>il, denizaltı ve tayyarenin hududları, tehlikesi iyi görmemiye baılar. Bu görme zAfı bir !erdir, deği§lirmek, yerine elle toplamak usulü. 
~an h araftarıan harb gemisıne zaman Birkaç sene evveline geJinciye kadar, dakika için körlüğe kadar gidebilir. Ve Görülüyor ki, kendi batına bırakılan nü geçirmek zamanı gelmiştir. 

ep böyıe denizin dibini boylattı- !hafif ve ıeri bombardıman tayyaresinin <Devanu 10 1aC1I 8Qfada) zeytin afaçlarında bir aene az, bir aene (Devamı 14 tindi sayfada) 



Sayfa 

to Sayfa 

AtatürBUn babası 
Asbaşkanı tarafından 

kıymetli bir tetkik 
Tarih Kurumu 

yapılan 

SON POSTA 

Galatasarayın tertib 
ettiği Boğazı 

geçme musabakası 

AğustQI 9 

Erkekler diyorlar ki 
(.Baştarah 8 inci sayfada) hllAtı lhak.llca.t buluyorum. Tam manaslle ıı... 

f - Kendisini lbmal etmlyen, eğlenme - tikat.l tahrif ediyorlar. Size bir mlaal: Ben 
al, gezmesi esbabını mümkün mertebe te - bir müddet enel bir bayanla n1fanlandım. 
mJn eden. Aradan pek u bir zaman geçti. Aramızda 

5 - Kadını (blzmetçl, sütnine) gibi gör - hiç bir vak'a geçmedltt halde, blr g{ln esen 
mlyen. beni besliyemezstnh diye nııanı attı. Meğer-

G - Ara sıra kend1.slne (ıhatır için bile aı- se, başka yer<S. s&vglljsl vamıl§.. o gelince 
(Baştarafı 8 inci sayfada) yazılmasını teşvik eden gazetelere teş- Galatasaray ~übü deniz"11ik şube- sa) hak veren bir erkek... beni atlatmıfH 

Ianmalan memnu olduğu tesbit edil • viklerini arttırmak için ehemmiyetli si, kendi azalarına mahsus olmak üze- ve erkekler de: Ne dersiniz buna?. Ve acaba, erkeklere a-
m~tir. bir vesile oldu. re Boğazı geçme mukavemet yarışı ter ı - En çok orta tahslli olan ve yaptıjp tıp tutan bayanlarımız ne derler? .. • 

Yeni yazılan neferlere haftada iki • İttihad gazetesinin 26 Eylt11 t876 ta- tib etmiştir. tahslll hazmetmiş bulunan. • Relik Uygun (Biga): 
şer üçer gün sabahlan taliın ettiriie - rihli sayısında gazete okuyucularından Anadoluhisarı ile Bebekteki Gala - 2 - Dedikodu aevmlyen ve ya.pmıyan. cBen de beUrım; YIUJım da 20 .. henüz to1 

S - ona halli Te mümkün merteb& az ve tecrübesiz sayıluım. Fakat bu, dllfilnce -
cek, talimi layıkile öğrenenlere de ta- birinin •Eğer İstanbı..iı ahalisi bu ka - tasaray klü'bü arasında yapılacak bu nüfuslu bir aileye mensup olan. lerlmi söylemeğe mD.ni ml? ... 
limi unutturmamak ve meleke ve me- yıdsızlıkta bulunmamış olsaydı taşra - müsabakanın mesafesi iki buçuk mil- 4 - Evine, çocuğuna mertıut olan. Muhitimde, ve akran arkadaşlarımın ev-
haretlerini arttırma'k üzere haftada lar dahi payitahta tebaiyet ederek şim- dir. 5 - Ev işlerinden anlıyan. llllk hayatlarında faJhld olduğum vak'niara 
b . gu·· talim a tı-ı .... , ..... __ d. k d h f - d ·· 6 - İtrat derecede süse ve eğlenceye düş- dayanarak dlyeceM- kl, bu zamanda bektr ır n Y P J.ıwCUA·1.11· ıye a ar er tara şuceanın an yuz Müsabaka iki kategoıi olarak icra 6 

.... k ~ kab kfin olmıyan bir kadın. arıyorlar. olmak, daha tercih edilecek bir hnldlr. Se -
As er: er, ul ~~ olan biçim- binlerce silahşorlar talime başlarlar edilecek ve derece alan yüzücülere ve her iki taraf ta !Düttc.ı>·•rn · bebine gelince: Kadınlarımız mı kadın de-

de elbiseyi kendileri yaptıracaklardır. ve bu teşebbüsatı şecianelerile düş ~ klüb tarafından madalyalar verile • ı - Mümkün olduğu kadar az yalan !i:Jy- ğll, diyecek.siniz. Biraz da öyle .. çünkü fim
Daimi surette bu elbiseyi giymeğe de manların yüreğini titretirler idi• deme cektir. Uyen, fikir ve kanaatlerinde aamlml olan. diki kızların daha mekt.eb masında iken sa-
mezundurlar. Askerlerin silahlan dev- sine karşı gazete tarafından yazılan ce- Yüzme mukavemet yarışı Cumarte- 2 - Sağlam bir bünyeye sahlb olan. Jl81Z sevgllller1 var. 
letçe temin olunacaktır. Talim vakit - vahta: cMüstahfız askerini evvela pa- si günü akşamı yapılacaktır. S - Karakter sahibi olan. Elbette ıbunların iyileri de var .. am -
1 d k 4 - Hadden &§ll'l kıskanç olmıyan. ma nasıl ayırmalı? Böyle ıblr ha • 
erin en baş ·a zamanlarda bu silahla - yitaht teşkil edip te taşra ahalisini Der. Müsabakaya 30 dan fazla yüzücü iş- s - Birbirlerinin izzeti netwerlne hllrmet yat arkadıı.şı bulmak mesele.. son -
pn cçarşı ve pazar ve mecmaınas olan saadete peyrev olması hususunda sahi- tirak edecektir. etmesini bilen. ra evlenmek çok müşkül iş .. fazla mas
mahallerde ve sokaklarda gezdirilme - bi varaka pek büyük hata ediyor. Se _ FinlAndiya Estonyayı 4- 2 yendi 6.,- Aralarında rıı'hl ~utabakat bulunan, rafı iltizam ediyor. Benim ~dığım mallf on 
si ve nümayiş için şuna buna gösteril- Ianikte müstahfız taburlarının bir ne- bir insan bulmak esası üzerinde duruyorlar. gün idare etmez. Bunu duşünüyorum da, 
mesi> memnudur. feri fstanbula geldi. G<>zümüzle gör _ Helsingfors'ta Finlandiya _ Estonya Fa.kat bllmem k1 bu şartlan haiz olan ka- §lıİıdlden istikbal için pek ümldlenemlyo -

dük ki memleketlerı·ntn mı.ilet askeri milli takımları arasında yapılan fut • dm ve erkekler1m.ls yüzde ~ nlsbettnde - rum. Bakalım askerliğimizi yaptıktan sonra 
. • . dir. Allah ne gösterecek?• 

S~ AS.Aıd:Rf MİLLiYE TA - üniformasını giymiş bir şehbaz baba • bol maçını 4-2 Fınlandıya takınıı ka - Bir de zikretmeden geçemiyece~ bir Nusret S f Coşkun 
Lll\IATNAMESİ BUNA BENZD& TF- yiğit idi. Sair vilavetlerde dahi talim- zanm4ştır. Müsabakada 1 S,000 kiş,i nokta var: 

8 8 

ŞEKKÜLLERIN TALİMATNAME • lere ba~lanılınış olduğunu haber ahyo- Wıunmuşttrr. Hayatını kendi kazan.mata alıpn genç K d 1 d• 1 k• 
LERİNE :ESAS OLDU ruz. Gönüllü asker vermekte, ianei Balkan kupası maçları ==:~~=:~ karar -.ermeden e"f - a ın ar ıyor ar 1 

harbiyede, tensikat arzusunda velhasıl EylOlde başhyor Erkeğin hayatta tahammtu edemtyeeeğl rBaı:ıtarah 8 inci sayfada) 
İstanbulda çıkan İttihad gazetesi 29 se1~meti millivernizin esbabı esasiye _ tek şey, erkeğin lzzetl net.mı• vurulan en mek telD.kkl edlyorlannı§. Halbuki bunun 

Birinciteşrin 1876 tarihll say161nda sinde taşra halkı elhak evvel gidiyor. Balkan kupası maçları 1 ve 7 Ey - bllyük darbe şu, belld, manuız görünen şu sebebi bu olmasa gerek. sız hiç üzülıneylnlı 
müstahfız askerleri hakkında sırf hu - o kadar ileriye gitti ki payitaht bun • lıilde Bükreşte yapılacaktır. sekiz kellmeclktfr. bayan, hakikatte erkekler kadınlan, kadın-

• M 1 T'. k" y l B 1 cEvlendlm de ne oldu? Eskiden da.ha iyi Iardan daha iyi takdir ederler. Yalnız ale -
susı mahiyeti haiz bir talimatname lara tekaddilm değil tebaiyet bile et • aç ara ur ıye, ugos avya, u • d ı nen itiraf işlerine aelmez. . ta y . Ro . yaşıyor um.• . .. 
projesi n~retmiştir. Bu proj€de SelA • meğe muvaffak olsa yine İstanbul ev- garıs n, unanıstan ve manya gı- Bu cilmle bazan ailenin uıc dirlik:stzllğinl Kadınların siikütuna gelince, beltı ba, 
nik A:sakiri Milliyesi için yapılan ta _ ladmı şanlı addedebilirdik.> denilmiş. re~ktir. ortayn çıkarır. anket kapanır ümidlle olmuştu. Bu da nezt 
1. ··············-·-··········· .. ····-·················-··- Ve 1 

.. tr gu-n ,..ü-""" fimkller ve ~ftftavvur _ ltlraf etm. ek de~ı. bilsbütQn başka bir me-ımatnamenin esas olarak alındığı an· tir. D ..... · d"I · I""'" d k" 'U "' '"""' ......,, 
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1 
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eg ·rmı men 1 gemş ıgın 8 1 ıarıa kurulan bu ane yuva.mıın esrarını bir seıedlr. ızah edey1ın: 
aşı ıyor. ave, No. • İttihad gazetesinin t Ağustos 18 76 Ulk d I .. dU ? mahkeme "ceısestnde hüzünle dinleriz. Meselfı Bursa, fabrikaları ve nafıa lşlerln-

Süleymnn Paşa muhakemesi adlı e- tarihli sayısında çıkan Selanik mek • e e ne er gor m Erkeklerden -.e genç kızlardan şlkA.yet e- de ecnebisi bol bir şehirdir. Bunlann için -
serde o sırada Serasker Redif Paşanın tubundan (İlave, No. 4) Seiani.kte A • (Haştarafı 7 nci sayfada) denler biraz da tendi hemclnslcrlnl yalan _ de bulunduğumuz için ba anket y{lzünden 
millet askeri teşkilatına dair Süleyman sakiri muavine kaydına gaşlandıktan İplik fabrlkaiarı ancak mahalli 5hti- dan tetkik etsinler. Ka.ba'hat ne yalnıs ka- lşitt1ğlmlz sözler ve lstllızalar bizim için 
p d "·- dınlarda ve ne de yalnız erteklerdedir. çok Ozücfı oluyor. Bu anket1 okuyan ecne -
aşa an malwuat istemesi üzerine Sü- sonra gerek Seliinikte, gerek Liva ve yacı karşılıyabiliyor ise de, öteki, imal Suç nıfişterektlr. biler şöyle lisan kullanıyorlar: cTilrk erkeği 

1eyman Paşanın ~Fransız müstahfız kazalarda •Başıbozuklar hiristiyanları ettiği sun'i dişleri t! Hindi Çiniye kadar Bana gellnee aoruyorum: Yukandakt 1.2 elinden gelse kadını gene kafes ve çarşafa 
milli nizamnamesini> tercüme ettiği ya öldürüyorlar, mallarını gasb ve kilise- ihraç edermiş. şartı haiz bir kadın tanıyor musunuz?• sokacakı.. Neden böyle di14Qnüyorsunaz, de· 
zı!ıdır. (Z) H Ayni eserin zeylinde (Sa- lcrini tahkir ediyorlar> yolunda iftira- Prensliğin diğer servet kaynağı inek- e Mazaller Topuz (Brır&a) • meyiniz. Işte Türk erkeklerinin kadın hnk-
hıfe._.14) St.ıleyman Fa.şanın tercüme lar intişar etmeğe baş1adı ise de bun- lerle domuzla~ır. On bin nüfusun bebe- cNasıl eıvleneblllrlz? Bakın ben 26 .;qı.n - kında düşündüklerini ve aUe zLhnlyetınl or-

tt 
. b dayım .. paraca ~"" sıkıntım yok .. ha ... m kı- taya koyan anket şurada ... • 

e ıgı u nızamnamenın baş taraflan ların aslı olmadığı yazılmaktadır. Gö- rine aşağı yukan birer inek ve yanmşar zın mamlni tet~ etttm.se, bana llerlı.ı-e• 1çin Erkeklerimiz fena ise biz bilelim. Kadın-
ne.şrolunmu.ştur. nüllü askerlerin her tarafta yazılmağa domuz düşüyor. ümid vermedi. Kadınlarımızın ıslah kabul farımız fena ise gene öyle. :Allelerlmlzin içl-

b 1 b 
·b· . 

1 
b Lihtenşitayn'ın bir hususiyeti de, etmez kusurlarını ,,- dük 1 kte ne gtremlyen ecnebilere ane hususiyetimiz 

SELA
ft NİKTE - . t . İY aş anması u gı ı şayıa arın ecne i ~or çe t!'I enme n çe hakllcaten bu im'· ~ıbt ..... ft-ı lhn Onl ASAKIR MILL E memleket hududları .dahiline köpek gir- klnfyorum "i b g.....,ı.cuu ye · ar 

TEŞKİi . . ' • . .. gazetelerinde de akisler uyandırması - ·a· B _ğ d"- d h tın Size bu ·husustaki fiklrlerfmJ 1 • bütün bu yazılan .Jıaklknt olarak teıd.tkl e-
' .. ININ ICF:RDE YE DIŞARDA na sebeb olduğu anlaşılıyor. Bilhassa memeaı ır. unu 0 ren ıgım e, a - 1 _ Evlenme~ gfiıçleş.tiren, aa~~~Y=~ diyorlar. Halbuki onlar Türk kadlılllanna 

• AKiSLERi Rus gazete!erile Temps. Nord gibi ga. ma gayri ihtiyari bizim, köpeksiz gezme- eden para değildir, anlaf?llaktır. Kızlarımı- birçok mllletıerln kadınlannda. lbuJunmı ,_ 
. . zete~rde bu şayiaınrın üzerine çıkan yi kibarlığa münafi addeden cmodern• zın çotu aksi ka ttedlr yan meziyetlere mallk bir varlık nazarlle 

Selanik Asakiri Millıye taburunun telAşh makalelere İttihad gazetesi 38 bayanlarımız geldi.. 2 _ YOz vncU:~ıniıne değil ruh gü- bakarlar. Türk erkeklerinin nihayet kendi 
tPc:ekkülü, İstanbulda go··nu··1ıü ..ıı_ ' Yann, yağmur rahat verirse, bu de- zenıır.ıne b~'--ftlı.. ..t-e - .. ·nıa..: ....... a"" ... anaları, kızlan veya kızkardeşlerl olan bir 
~ a:.Aer 42, 49 numarah sayılarında cevab ver- 6 ıwı.... '4.U ~ ·~ ....,. it d ı ır. bö ı hüc ttıkl rl ı ö ğirml mendil genişli~indeki ülkeyi alıcı tana&ttedlrler. a 10 ı6a Ye um e e n g vn ec-

(2) Süleymnn Paşanın muhakeme.~nl top- miştir. Bu neşriyattan Naye Fraye Pre- t 1 Tam manu:fle tlırdOrl nebller: (Kendi kadınlanna bu kadar düt-
fıyan: Süleymnn Paşnznde Sami. CErklnı- se gazetesinin Asakiri muavine lehinde gözü ile iyice gezeceğim. ntıbalanmı ge- "= İnadcı olUlla.rı :~e tapr~~~rine faz- man erkekl_?rin seclyesl bozuktur} diye dQ-
harblyel Umumiye Onuncu Ştıbesl n~lya - yazılar yazdığı anlaşılmaktadır. lecek mektubumda ·sevgil: okuyucuları- la kapılışları erkekleri derin derin dllş1in _ şfinerek •Tiirk nesll bozulmu~turD gibi yan-
tından 1928.) (Arkası var) ma arzcderim. dünneğe vesile olur. İşte ben de bugün bun- lı.ş bir zehaba kapılıyorlar. 
~=====================~===~===== E~~~n~Tu~ ~rıd~~~d~n ~q &~~m~~b~~~~~r~ n. yor, uyorwn.• lerlz. Çünkü maUlınunuzdur kl bir mlllDtln 

Çahşmak için taşradan 
şehrimize gelenler 

çoğahyor 
(Baştarafı 4 üncü sayfada) 

olduğu kadar ve kasden geciktirmekte
dir. 

Cemiyetten bir zat bu münasebetle bir 
ark:ıdaşmuza şunları söylemiştfr: 

c- tstanbulda cemiyete mensub 30 
dan fazla bölükte çalışmakta olan 1400-
1500 kadar hamai vardır ve her zaman 
bu t"akam artmak temayülünü göster
mektedir. Halbuki tstanbulun daha faz!a 

Yıldız halkı otobüs 
istiyor 

Hususi teşekküller tarafından işle -
tilen Taksim - Yıldız otobüs seferleri
nin tatil edildiğini ve bu yüzden Yıl -

dız ve civarı halkının vesaitsiz kaldık
larını bir müddet evvel yazmış, Tak -

simle Beşiktaş arasında işliyen şehir 
otobüs servisinin bu kalabalık muhite 
de tahsisini istemiştik. 

Bu vesaitsizliğln hala devam ettiği
ni matbaamıza bizzat ve mektubla mü 
racaat eden karilerimizden öğreniyo • 
ruz. 

• R. Kane ( Edırne): medeniyet &e'Viyes1 ve deferl kadına verdi· 
ırAnkete 'bayanların verdi~erl oovabları ğl kıymetle ölçülilr. Antropoloji kong-resi hazırlıklan 

yapıbyor 

Askerlik bahisleri Tayyare mi zırhh mı? Önümüzdeki ay içerisinde toplana • 
cak o1an beynelmilel antropoloji ve 
arkeoloji kongresi hazırlı. .. l{ları:na baş-
lanmıştır. (Bcı§tarafı 9 uncu sayfada) top ve 32 mitralyöz var. Karada hiç bil 

Dolrnabahçe sarayında toplanmagı pilot makinesine hakim olsa da nişan a- nokta yoktur ki bu kadarcık bir sabaya 
mukarrer olan kongre münasebetile lamaz. Bu şartlar içinde saatte 540 kilo- bu kadar çok silah yığılmış olsun. 
evvelce büyük Dil ve Tarih Kurumu- metre süratle uçan bir tayyare pilotunun Bunlardan maada, tayyare bombaları-

eden bombasını atmakta bir saniye gecikmesi nın geminin can alan taraflarına işliycnun toplandığı salonlarda icab 
hazırlı.klar yapılmaktadır. 

Pek yakında g€-rek kongrede oku -
nacak tezleri, gerekse diğer işleri tan -
zim etmek üzere Arlkarada teşekkü1 
etmiş olan komisyon şehrimize gele -
cektir. 

lbombayı !hedeften 1500 metre irtifada memesi için bir, iki, hattı\ üç tane zırhlı 
80 metre, 2500 metrede 130 metre inhiraf güverte yapılmaktadır. Dfişen bombayı 
ettirir. Böyle bir inhiraf tek gemilere ya- gem.inin en zararsız yerinde patlatmak 
pılacnk bombardıman için tam bir mu- üzere muayyen noktalan hususi tertibat 
vaffakiyetsizlik d~mektir. konulmaktadır. 

Pilot. inhiraftan kaçınmak için, bom- ~e 1939 yılında zırhlılarla. dört bef 
basını müstakim yolun sonunda atabilir. 

Bu komisyonun mesaisine belediye- yüz kiloluk iştial maddesi taşıyabilen ha-
Bu vaziyete göre: mütemadiyen mü- Muhitte Fen Akademisi, yatı, tek - nin de tayin edeceği bir azanın iştirak O zaman da ma:n~vrası yavaşlar. Ye bir- fif bombardıman tayyareleri arasında çı-

racaatların artmaktı:ı olması karşısında nik okulları gibi müdavimleri çok mü- edece~i öğrenilmiştir. kaç saniye için düşmanına nişangAh va- kabilecek harbin esaslan bu noktalora 

hamala ihtiyacı yoktur. · 

ne yapacağımızı şaşırmış bulunuyoruz. esseseler de olduğuna g.öre, bu çok ............................................................ ziyetinde kalır. İrtifa arttıkç~ geminin dayanıyor. Bin kilometre sfiratindeki bu 

1 A · ve rüzgarın süratini, zaviyeyi, mevkii, 
Emin olunuz ki son müracaat edenler haklı ihtiyacı giderınek, Taksim - Be- n nem 1 an yorum bomba atma dakikasını tayin ederken da- tayyareler açık denizlerdeki donanmayı 

arasında hamallıkla aiakası kat'iyen ol- şiktaş hattına işliyen otobüslerden bir Bcyazıdda Mercana~a maıhalles1nde Mu - ha büyük bir inhirafa sapılabilir. Gene hücum edemezler, onun ancak kapalı d~ 
maması lazım c•clen kıms" eler d .;J k 1 h .. nlzlerde manevrasını gu·çıeştirirler. "' e varrıır açının muayyen zaman ara in isar radlyc caddesinde çe§tne yanında bil~nu - tereddüdsüz diyeb~liriz ki hava bombar-
ve çoğu sırf 1stanbu!u görmek ve burada ettirilmek üzere Taksim • Yıldız ser- maralı hanede oturmakta. olan annem Fat- dımanının isabeti pilotun selAmeti ile ta- Grup halindeki hrb gemilerine hücuın 
yaşamak maksadile köyünden kalkıp gel- visine tahsis suretile pekala mümkün. ma bana bakmaktan A.c~. kaldığı için dört ban tabana zıddır. Pilot attığında isabet meselesi de aynı derecede mühim müna· 
mektedir. Cemiyetin bunların he sine yaşında tken beni Darülacezeye bırakmıı, kaşalara yol açmaktadır. Üstünde en zi· 
b' d . P dür, kanaatindeyiz. bundan Qç sene evvel blr defa gelip yokla- etmek istiyorsa, 1500 metreye inmiye, 
ır en ış bulmaslll.'.l maddeter. jmkan dıktan sonra bir dalla u~amadıih gibi ha- canını kurtarmak istiyorsa 2500 metre - yade durulan nokta; müessir bir bom • 

Y~kdt~rb •. Vakhtile B
1 

clcdiye _bu işi yaparken Bir çocuk deniz hamamrnda yaralandı yat ve mematından da benl haberdar et - den yukarıda kalmtya mecburdur. bardımanda bomha•arın ne kadar sık ol· 
şım ı ızc ava e etmesı bı.: işin güçlü- . .. . meml.ştJr. Bir de Abdullah isminde bir am- H b . . ması ve kaç tayyare ile hücum etmek la· 
ğünü anlatmak bakımından klıfi bir !i- Yeşılkoyde oturan İstavn adında 13 cam ve ismini hatırlıyamadığım bir dayım ar gemJSI tayyare karŞIStnda zun geldiği noktasıdr:. Kısaca söyliye • 
kir verebilir. yaşlarmda bir çocuk, Zafirinin deniz da vardı. Bunların bugün nerede oturduk- ne gibi müdafaa aksUIAmellerı" lirn ki: Denizcllerin hesabları üç harb ge-

lnrını bilemiyorum. Tanıyanların ve bilen - Cl 
Bu itibarla memlekette işsizlere iş hamamında, suya dlarkeın ka.Jasa !erin insaniyet namına aşağıdaki adrestme gösterdi ? misinden ibaret bir grupa dört yüz tay • 

bulmak için diğer müesseselerin yardı- çarpmış ve vücudünden yar~anmış • yazmalarını rica ederim. yare ile, altı kruvazörlük bir Ciloya 700 
nıını esirgememe'eri lazımdır.> tır. fstavri hastaneye kaldırılmıştır. Darülacezede 5 lncl dairede 7 ncl Harb gemisi denizaltına ve torpile ol- tayyare ile hücum etmeniıı zarurt oldu· 

B
. ko~uşta Yusuf oğlu Mehmed duğu gibi yeni düşmanı tayyareye karşı ğunu gösterdi. 

· ır müddt evvel yazdığımız gibi li-
mand iş hacminin artmıısı dolayısile bil- hamal olmak üzere müracaat eden bir gelmeyi de göze aldı. Bir yandan hücuma Tayyareden - onunla ayn! ayarda o • 
hassa kömür işç1sinl" son derece ihtiyaç kısım adanılan Liman İşletm.? Direktf.r- ı Sermayedar aramyor hücumla mukabeleye ha:zırlandı. Dığer lan - zırhlı değil, asıl denızaltıları kork· 
baş göstermiştir. Fakat kömür işçiliği IOğüne göndenneği düşünmektedir. MOhim kazanç temin edebile- taraftan yiyeceği darbeyi evvelinden malı. Ve tayyareyı görür görmez elinden 
çok uıh:metli v ~ kısmen tehlikeli oldu- .tş aradığı. daha doğrusu hamal olmak cek olan bir sınar keşif fşlne ser- ~ahbdid çarelerini araştırdı. İngilterenin geldiği kadar seri bir manevra ne derhal 
ğundan liman işletme ı"da-sı· mu" teaddıd mayelerile iştirak etmek ısteyen- 5 in tonluk son be~ zırhlısında mitral - dibe dalmalı. Eğer böylelikle hasmının 

•"" istediği halde bünyesi de müsaid bulun- " l d 
de'alar kömür amelesi almak ıı··zere ga- lcrln Taksimde, CQmhuriyet cad· yoz er en başka 16 tane 132 m/m, 32 tane bomba yakaSlru kurtarabilirse ne nıuthl 

masına rağmen kömür ameleliğini kabul d · d 17 3 ı d kk" 40 / bul ze' :?lere ilfın verdiği halde kinıse talib . 1 esın e - numara ı Q anda m m top unacak. Fransızların Dun- .ona ..• 
etmıyen er, tekrar memleket.ierine gön- Bay Şamil Yoncaya müracaatları. kerque s._a bo hlıla h 

" mamıştı. Yükculer Cemiyeti, bu defa derilecektir. ' ı.ı 5 
urg zır rmın er bl -

~-----~------' rinde 16 tane 130 m/m, ıa tane 37 m/m 

Franmcrı 1caynak1ardcın çeııiretl 
Neyyir Kemal 
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Trakyada tetkikler yapan Maarif 
Vekili şehrimize döndü 

Hatayı terkeden 
Ermeniler aleyhimizde 

iftiralara başladılar! 

Almanya Nazi gençlik teşkilatı 
şeflerine seferberlik emri verdi 

(Bczttarafı 1 inci sayfada) 
Bu milbalağalar. evveli muhacirlerin 

adedlıeri hakkında yapıldı. Bunların a
dedleri. nakledilen hikayelere göre, kırk 
~ bine kadar çıkarıldı. Halbuki, muh
telü milletlerden mürekkeb olmak üzere 
bütün muhacirlerın adedi ancak on dört 
binden ibaret bulunduğunu Fransız ma
kamları, hususi bir teblığ ile, bildirdiği 
için, mübalağalar da durdu. Eğer bu teb
liğ neşredilmemiş olsaydı. Suriye, günün 
birinde bütün Hatay nüfusunun iki mis
lini olsun muhacır hale getirebıHrdi! • 

İkinci mübalağa da, muhacirlere Türk 
ler ve bilhassa Türk memurları tarafın
dan yapılan fena muamelelere dairdi. 
Bu noktada iş sade mübal8.ğadan değil, 
belki de büsbütün uydurma hildyeler
den ibaret bulunuyordu. Kısa bir zaman-

(Bczttarafı I inci saytaaa) 
lü: meseleleri muslihane bir şekilde hal
letmek çaresini bulacaktır. 

Maahaza izhar edilen bu kanaate rağ
men; mor.örlü vasıtalar müsadere edil
melcte, benzin depolarına el konmakta, 
Nazi gençlik ~şkiıatı şeflerine seferber
lilc emri verilmekte ve Alman halkının 
maneviyatını yükseltmek üzere Zigfrid 
müstahkem hattının filme alına!'ak, hal
ka gösterilmesi dıer?1ş edilmektedir. 

Daıızig gümrük ihtilifı 
Londra, 8 (A.A.) - Press Associatio

nun diplomatik muharriri diyor ki: 

resi, denize düşmüş ve kaybolmuftur. 
Danzig, limanına mensub bır vapur Hd 
Polonylı tayyareciyi kurtarmağa muvaf
fak olmuştur. 

Taymise göre 
Londra 8 (A.A.) - Times diyor ki: 
Londradaki umum! kanaat, heyeti 

umumiyesi :itibarile Danzig meselesi. 
nin daha ha.Ia tehlikeli vaziyetini mu
hafaza ettiği ve şu veya bu noktada 
ciddileşebil.eceği merkezindedir. 

Harb tehlikesi 

Maa.rif Vekili Mii..?eler Müdürlüğünde dün yapılan toplantıda da hicret kararını venniş ve tatbik etmiş 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 Maarif VekAleti eserlerın Ay~ofya~ın olan bu muhacıder, bazı eşyal:ı.rım sat-

ki eğitmen kursu, Lüleburgaza beş kilo- nerelerinde ~ulundurulacağ:nı bır _Pi.an- mnk istedikleri zama11, alıcı bulama'3ık
:rneterlik mesafedeki inşaatı devam eden la tesbit etmış, 1stanbula gondermıştır. !arından <Canlarının yongası olan> mal-
köy öğretmen okuh: gezilmiştir. Maarif Vekilinin Edimedeki tetkikleri ilarını ucuz bedelle elden çıkarmış bulun-

Alpulluda geçen sene şeker fabrikası Edirne, 8 (Hususi) - Köylerde tctki- ınalannı bir türlü hazmedemeyip ah ve 
tarafından yaptırılıp maarife devredi!en katta bulunan Maarif Vekili Hasan Ali vah çekerek etraflarına tazallüm ettik
binanın milsaid vaziyetini gören Vekil. YUcel refakatinde Umumi Müfettış Ge- çe. bu tazallüm mübalağa şeklinde cial
hurada ilk yntı okulu tesisini muvafık ncral Kazım Dirik olduğu halde bugün gafana dal.galana, Türklerin zulmettik
bulınuştur. Edirneye avdet etmişlerdir. Vekil köy- leri şeklini alıyordu. Bu zulmün derece-

Vekil, Çorluda Kolordu Komutanını lerde ve Devlet Ziraat Çiftliğmde yaptı- sini anlamak için sade, bir Ermeni tara
:tiyaret etmiş ve müteakıben b!r otomo- ğı tetkiklerden, bilhassa birçok arteziyen fındnn bir Arab gazetesine yapılan şu 
hille fstanbula gelmiştir. kuyulannın faaliyette bulunmalarından hikfiyeye bakmak kafidir: Ermeni, hic-

Müzeler Miidiirlüğilnde dünkü pek çok mem:ıun kalmıştır. ret ederken, yapılan anlaşma hilafına o-
toplanh Hasan Ali Yücel, bu meyanda e~itmen larak, altınlarını kaçırmak istemiş. Bir 

Hasan Ali Yüce! diin saat 16 da Mü- kursu merkezi olan Evrensekizde Halil çömlek peynir yaparak. altınlar: bunun 
ı~ler Mildürlü~nde yapılan toplantıya namındaki fedakar bir köylünün para arasına saklamış. Hududdaki g-imrük 
rıyaset etmişttr. İki saat bilafasıla devam yardımı ile vücude getirilen arteziyen muayenesinde Tiirk memurları altını o
•den toplanhd':l Müzeler Müdürü Hamiıl kuyusundan, ve diğer kuyuların k~çük lup olmadığını sorduk!an zaman, Erıne
!übeyr, İstanbul Müzeleri Müdürü Aziz, san'atkarlar elinde muvaffakiyetle işle- ni cyok!, cie.ıniş. Fakat, bu esnada ya
lfüdür Muayini Arif Müfid, İstanbul Ma- mesinden mütevellid memnunıyetlerini nındaki çocukları, altın sözünü işitince, 
trif 'Müdürii T-. vfik Kut, Topkapı saravı, izhar etmiş, köylü Halili takdir etmıştir. hemen çömleğin üzerin:? endişe :le bnk-
güleymaniye Türk ve f slam eserl;ri Vekil tarihte ün almış olan Karıştl!'an maya başladıklanndan memurlar fÜphe-
'1ü .. ..: M-d köyu··nü de ziv. aret ettt. Köyde asfalt üze- lenmişler ve çömleği muayene edince al-... e:Jı u i.irlcrı bulunmuşlardır. 

V-e'kn. müdiirlerden faaliyetleri etra- rind·e açılmakta olan arteziyen kuyusun- tınlar meydana çıiuvermiş' Altın sahıbi 
a. da d ,.. nla LüL.burga7 istasyonunda bunu zulüm hikAyesi olarak anlatıyor ve ıın izahat alm1ş, direktifie!' verm!şt'r. a çauşa n, '"' -

N'evyork sergisinden dönmü~ olan Mü- yeni açılan Rrtezi.yen kuyusunu vücudc anlatırken de eben kaçıramadım amma, 
reler Müdürü Aziz sergi hakkında Veki- getiren ustnlan tebrik etmiştir. başkaları, türlü türlü hilelerle pek çok 
le lz-!L t Umumi Müfettit General KAzım Dirik altın kaçırdılar!. diye şecaat arzetme~i ıuıa vcnnc:itir. Eserlerimizin fevka. b 
iade beır. ·ı Vekile Trakyanın umumi işlerı hakkın- unutmuyor! ~ 5~nı mis olduğunu iz::ıh eden Azi-
ıı Voekil tE'brik etmiş, vermiş olduğu iza- da izahat v•ermıştir. Vekil ilk fırsatta Bu nevi zulüm şayia iarına karşı da 
hattan dolayı memnun kalmıştır. tekrar Trakyaya gele<::?ğini vAdetmiştir. FransıU.r, neşrettikierinı söyle:!ığfm 

tebliğde }Azım ge!en şey ile hakikati ılin 
Vekilin beyanatı TU k f ı· f r .. r;!nsız ıcare eylediler. Ge.re.k Türk ahali ve gerek Toplantıyı müteaktb Maarif Vekfü M Türk meınurlan tarafından kimseye bır 

liasan Au Yücci bir muharririmizin su- an laşm .. !lSf ı·mza ediliynr :fenalık yapılmadığın:, bilakis mümkün 
aUerine ŞU cevablan vermiştir: =~ U kolaylıkların gösteriidiğini tafsilatile an-

- Bugünkü toplantının maksadını f- (Baştarafi 1 inci sayfada) lattılar. Ancak, beyhude yere hıcret c-
~h buyurur musunuz? sigJi. dün akşam Türk mattuat erkanı ı den büyük bir nüfus kütlesi şimdi etrafa 

- Müzel""rimiz icin Vek5.letçe testit şerefine bir çay ziyafeti vermişt1r. yayılml§, işsiz ve yurdsuz bir halde ken-
~dOnuş olan yeni ç;lışm&. tarzının nasıl Beyoğlundaki Fransız sefarethanesinin diledne yapılan yardıın sayesinde yaşı-
Şled.fğinf görliştük. Bütün arkadaşlar bu bol ağaçlı ve zevkle silslenmiş geniş bal:>- yorlar. 
~kli mesaiden memnun olduklarını be- çesinin terasını:l:ı tertib edilen bu çay zi- ------------
~an ettiler. Müdürler bazı yeni tedbirler yafeti, pek samimi ve neş'eli bir hava Siyaset Aleminde 
alrkında mfüareada bulundular. içinde geçmiştir. 
Bundan başka müzelerimizin neşriyat Büyük elçi B. Rene Massigli ve sefa-

:rrı~lesini konuştuk. Muhteıü tahsil de- r~thane erkam, Fransızlara h~ bir ince
~~e-sin~'ki talebeleri alakadar ed<'n likle misafirlerıni kabu! ve izaz etrniş
tı {i~ neşriyatı, periyodikler. büyük iirni lerdir. 
~Yat, senei devriyeler vesilesi!e veya Sayısı mahdu:i olan davctli!er arasın-

laYri ınuayye:ı sergiler yapmak gibi hu- da meh'us gazetecilerimizden Falih Rıfkı 
l\.ısl~ !karar altına alınmıştır. Atay, Asım U'>. Hüseyin Cahid Yalçın, 
?' - A.yasofyada Türk ve Selçuk eserle- Abidin Daver He Basır. Kurumu İstanbul 
~~den. nıürekkeb bır müze vücude geti- başkanı Hakkı Tarık Us ve diğer meslek

(Başta.rafı 3 ncü sayfada) 

Danzig gümrük ihtilcifının pek yakın
da bir konferans masasında görüşülebile
ceği ümidleri Londrc1da belirmiştir. Eğer 
bu müzakereler başlıyabilirsc-, gerginlik 
mühim surette azalacak ve gümrük ihti
IS!ınııı vahim bir tarzdıı Herlemesi tehli
kesinin önüne geçı!ebilecektir. Aklıseli
me uygun bir hal tarzı inümkün gözUk
mektedir. 

Teati edilen notalar 
Varşova. 8 (A.A.) - Polonya hüku

meti ile Danzig arasında teati edılcn no
talar hakkında aşağıdak.ı. resmi tebliğ 
neşrolunmuştur: 

1 - Danzi,g lyanının dün hükCtmete 
tevdi edilmiş olan cevabı, Polonyanın 
Danzig komiseri Şodaki ile yapılan şi
fahl görüşmede ahna:ı hattı hareketi te
yid etmektedir. Du hattı harekete göre, 
Polonya hudud müfettiş:erin~ karşı hiç 
bir emri vaki yapünuyacaktır. 

! - Danzig ayanı, bu mektubunda, 
muhtelif Danzig hudud karakolu şafleri 
tarafmdan Polonya hudud müfettişlerine 
yapılan beyanatın ayanın emri ilzerine 
yapılmış bulunmadığını bHdirmektcdir. 

Faris, 8 (A.A.) - Alınanyanın as • 
keri hazırlıkları hakkında mufassal 
malumat n~reden Fransız matbuatı 
Avrupada har-O tehlikesinin henüz ö. 
nü alınmadığı kanaatini izhar etrnek.
tedir. 

Bitler, neler hazırlıyor? 

Epoque gazetesi diyor ki: 
Bu seneki Alınan askeri manevra -

ları, geçen sene olduğu gibi, tallın gı6r 
rnekte olan bir ordunun nıanevralan 
değildir. Bu seneki manevralar, daha 
ziyade harekete hazırlanan bir ordu • 
nun manevralarıdır. Bir harb tehli • 
kesi, her zamandan daha ziyade va • 
himdir. Herhal~. Almanya bugün bfr 
harbi gözönüne alamıyacağını kabul 
etmiş dahi olsa, şu cihetten emin ol -
malıyız ki, hiç olmazsa şatafatlı bir 
blöfü muhakkak yapacakt1r. HitJer, 
büyük sergüzeşt karşlıSlnda tereddüd 
etse bile, muhakkak surette, vaziveti
ni tahkim etmek ve yeni hücumlar ha
zırlamak için bir prestij muvaffaki • 
yetini bütün kmrvetile arıyacaktır. 
Herhangi ihtimal füıerinde durulursa 
durulsun, netice aynidir: Mukavemet 
etmek, cesur olmak ,.e her şeye hazır 
bulU'Ilmak. 

Ordre gazetesi diyor ki: 
«Ufukta, geçen seneki EylUI buh -

ranına mü-;abih bir buhran l!Öıükü -
Lehliler Alman işçilerite çalışmıyorlar yor. Onun karşısında, kuvYetli ve müt 

Varşova, 8 (A.A.) - Lodzda büyük tehid bulunmalıyız. 

S - Danzig ayanı, gümrük kontrolu
nun şimdiye kadar olduğu tarzda rner'i
yete mevkiinde kalacağın~ temin etmek
tedir. 

bir mensucat fabrikasında bır grev çık- Berlinde 
mıştır. 700 işçi Alman kadın işçilerle us- Berlin 8 (A.A.) - Gazeteler, Po • 
tabaşılara yol veriimedikçe çahşmaktan :lonya matbuatınin Mareşaf1 Smigly • 
imtina etmektedir. Rydz'in nutku etrafındaki neşriyatı 

Alınan tahşidatı kar~ısında hiddet göstermekte ve bu 
Varşova. 8 (A.A.) - Wieezir War- neşriyatı takbih eylemektedir. 

zawski, gazetesınin yukarı Siiezyada AJ- Bitler • Yörster mülakatı 
man kıt'alannın tahşidine dair Katoviç- Berlin 8 ( A.A.) - Haber verildiği. 
ten verdiği bir habere göre Cuma günü ne göre Danzig Nazi teşkilatı reisi 
yedinci kolorduya mensub bazı müfreze- Förster dün akşam Berchtesgadene gel 
ler otomobilJ.e hududa birkaç kilometre- miş ve derhal Hitler tarafından kabul 
lik bir mesafede kain Zabrze mıntakası- olunmuştur. 
na gelmişlerdir. Hitler - Förster konuşmalarına bu • 

Bu müfrezeler burada bütün umumi gün bütün gün devam olunmuştur. 
binalarla mektebleri işgal etmiş!erdir. Berlinin iyi malumat alan mehafile 

Bir Polonya tayyaresi düştü de bu mülakatlara husu6i bir e-
Danzig, 8 (A.A.) - Danzigin üzerinde hemmiyet veya mana atfolunmamak. 

uçmakta olan bir Polonl!\ askeri tayya- 1 tadır. 

Sümer ve Etibank bir 
elden idare edilecek 

le ;c~~ı haber alındı. Türk ve Selçuk e- taşlarımız bulunuyorlardı. 
d r erinin bir Bizans eseri olan Ayasofya- Bütün misafirlerile ayı ı ayrı alakadar 
'f3 a teşhirine taraftar olmıyanlar var. olan B. Rene Massiglı. cSon Posta. mü-

Unlal'a n-e dersiniz? messilile hasbıhali esnasında, Tiirk mlt-

İngiltere ile mfizakereleri idare eden 
Japon murahhas!annın bu nutuktan son
ra daha mutediline hareket etmek ister 
görünmeleri isbat ediyor ki İngiliz baş
vekilinin söıJe.ri llzım gelen tesiri yap -
mıştır. Fakat resmi Japon makamatı ile 
gayri mes'ul unsurlar arasınd~ mevcud 
olduğu her zaman müşahede edilen g?rüş 
farkı, resmi Japonyanı'1 bu itidal yolun
da devam edip edem\yeceğinde tereddüd 
hasıl etmektedir. Yakın bir ati ve bu 
müzakerelerin alacakları istikamet Hd ce
reyandan birinin galebesıni tahakkuk et
tireceği için vaziye: daha ziyade vuzuh
lanmış olacak V'? dünya, kendisini sıkan 
bir kısım iphamdan kurtulacaktır. 

Ankara, 8 (Hususi) - Sümer ve E- ve Etibankın lağvını istihdaf etmeyip 
tibanka merbut sanayi ve maadin mü- bu müesseselerin birleştirilerek ida • 
esseseJerini:n biMeştirilerek bir elden resini istilzam etmektedir. 
idaresi hakkında yapılmakta olan tet- ·· bı - '.rür.klar İstanbulu aldıktan sonra 

131?\'ok eserler meydana getirmişlerdir. 
1: .Ayasofyada bu eserlerle beraber Bi
~ ese.rJ.erini tophyacağız. Bu suretle 
da.~ar tarafından yapııan Ayasofya
ltı İetanbulun Türkler tarafından alın
i~dan sonra gene İstanbulda. vücudP 
t.y ilen eserleri teşhir etmekle bir ha-

l dü§lnÜ§ olmayız. 
ıtf; l!:ıki eserleri koruma cemiyetinin 

edOeceğini duyduk, doğru mudur? 
ıti:; ~ki eserleri koruma kurumunun 
ltıu iÇJ.n bir karar vermiş değiliz. Ku.ru
c\tı~ 1'1vedilmesini de düşünmüyoruz. 
tı.rı bu hususta bir kanun layiha."1 ha
bet:;::alttadır. Layiha kanuniyet kes
~ n sonra kurumun vaziyeti taay-

Ö edecektir. 
b~endiğiznize göre Maarif Ve~aleti 
~dığı kanun ltıyihasıle eski eserleri 
~ kurumunun salahiyetini _çoğal-

\teltl~ 'kurumu takviye edecektir. 
~ let, nıüzel-erimiz!n esaslı bir şe-
~ e l&lah · · lı-Iıtı ı ıçın elinden gelen her fed:ı-

.A 'Y~aktn. 
~~a ~izans ve Türk eserlerinden 
beratıez. b bı;r müze haline konulmakla 

• kubbe altı boş bırakılacaktır. 

buat erkanil~ yakından tema.s vesilesini 
bulduğundan dolayı çok memnun kaldı
ğını söylemiş v~ dünya işleri hakkında 
Türk matbuatırıın gösterdiği hassasiyet
ten sitayişle bahsetmiştir. 

Davetliler, bu dost ve samimi muhit-
ten istemiyerek ayrılmışlardır. 

Türk • Fransız ticaret anlaşması 
Bir ayı mütecaviz bir zamandanberi 

Pariste müzakerelerin!! devam edilen 
Türk - Fransız ticaret anlaşmaları niha
yetlenmek üzeredfr. 

Alınan mevsuk maltlmata gQ:e ye!1i 
anlaşmada Türk - Fraru;ız ticaretinin in
kişafı için lüzumlu görülen bütün esaslar 
nazarı d:kkate alınmış ve bu inkişafı te
min edecek hükümler vazedilmiştir. 

İklim şartlarının ayni olmasına rağ
men, Türkiyeden Fransaya ihracı müm
kün görülen bütiln maddelerin ihracına 
mani olan engeller birer birer gözden 
geçirilmiş ve hunların bertaraf edilmesi 
için tedbirler alınmıştır. 

Anlaşmanın yakında fkmal v~ murah
haslarımızın bu ay sonuna doğru mem
leketimize dö:ıecekleri anlaşılmaktadır. 
Bu husus şehrimizdeki '.Fransız res.mf 
mehafilince de teyid edilmektedir. 

Çek Yahudileri lzmirde 
(B(lftarufı 1 mci aa:yfada) 

sıhhiye müdürlilğil bunlann arasında 
hastalık bulunması ihtimalıne bınaen 

pratika vermemiş, gemi lirnan ha ricinde 
demirlemiştir. 

Bu Yahudiler Köstenceden bu vapura 
binmişler. Rodosa gitmişler. Rodo.'ita İ

talyanların !<abul etmemesi üzerine fz
mire gelmişlerdir. Yahudilerin fzmire 
çıkmalanna müsaade edilmemistir. 

Kaptan geminın Rodos'.i gittiğini giz
lemiş. Köstenceden hqreketle htanbul
dan geçtikten sonra Rodosa giderken va
purun makinesine arız olan bir sakatlık 
yüzünden İzmire geldiğ!ni söylemiştir. 
Gemide w, kömilr, kumanya yoktur. pa
ra da yoktur. Gemi kaptanı İstanbuJdakı 
accntasına gemınin vaziyetini telsizle 
bildirmiştir. Zabıta, gemiden kimsenin 
çıkmasına mAni olmak için tedbir alını§, 
gemi kaptanına limanı terketmesf teb-
111 olun.muştur. 

kikler ilerlemektedir. • ünümüzdeki günle~.? şehrimize 
AlAkadar makamlardan aldığım ma- dönmesi be~lenen ~ sad Vek,lin.in 

lumata göre bu tetkiklerin esası bir bu ~vzu üzerinde matbuata geniş bir 
sabah gazetesinin yazdığı gibi Sümer beyanatta bulmunası muhtemefldir. 

Sovyet - Leh 
Münasebatı 
Varşova, 8 (A.A.J - İyi haber alan 

mahfeller, Moskovsda yapılacak Sovyet
İngiliz - Fransız askeri görüşmelerine ış
tirak etmek üzere bir Polonya askeri he
yetinin Moskovaya gideceğini yalanla
makta, fakat ayni zamanda, Polonya il~ 
Sovyetler Birliği arasındaki münasebet
lerin iki tarafı memnun edecek bir tarz
da inkişafta devam eylemekte bulundu
ğunu da ilave etmektedir. 

Bone Amerika ve Alman 
sefirlerile görüştü 

Paris, 8 (Hususi) - Hariciye nazm 
Bone, bugün Alman ve Amerika sefirle
rini ayrı ayn kabul ederek, kendi!erıle 
ll2Am boylu görüşmüştür. 

Sırp - Hırvat 
Meselesi 

. Belgrad, 8 (A.A.) - Yugoslav Naibi 
Prens Paul bugun Lerdo sarayında bat
vekil Tsevetkovıçi kabul etmiştir. Başve
kilin, dün Hırvat lideri Maçek He yaptı
ğı mülakat hakkın<h izahat verdiği tah
min ediliyor. 

Bugün Belgradda dolaşan şayialara gö
re Hırvat mesele~nin hallinde yeniden 
bazı müşkülat ortaya çıkmıştır. Salahi
yettar mehafilde muhafaza edilen sıkı 
ketumiyete binaen bu şayialan tevsik 
etmek imkanı olamamıştı:-. 

Adlige Vekili 
Şehrimizde 
Ankara 8 (Hususi) - A<lliye Ve -

kili Fethi Okyar J 9,25 te hareket e • 
den ekspresle İstallbula gitmiştir. 
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Bilet gişesi önünde sıra bekliyenler, 
Ciüşünccye da~ kocaman bir kırkayak 
gibi ağır ağır !kımıldıyorlardı. 

Can sıkıntısı ile elindeki bavulu yere 
düŞiren Şütihin: 

- Buyurun bakalım, dedi, gel de iıin 
•çinden çık. Trenin kalkmasına ancak se
kiz dakika var, halbuki henüz daha bilet 
almamışların sayısı yüzü buluyor. 

Suptsov, şen bir ta vırla ayağı dibinde 
iurmakta olan kim bilir kime aid ba -
vuia kuvvetlice bir tekme indirerek: 

- Aldırma, dedi, sen işine bak •• Bi1ı 
rıasıl olsa bilet alırız. Ben öyle bir usul 
biliyorum ki, !bunun sayesinde hiç sıra fi
lan bekleneğe lüzum kalmadan biletle
rimizi .alırız. 

- Bu nasıl usulmüş bakalım? 
Suptsov cevab verecek yerde, karnını 

ve sırtını boyalı ve kirli duvar~ sürtme
ğe başladı. Kasketini üq defa yere vurdu. 
Saçlarına karma :kanpk bir manzara ver
di. Sonra da: 

- İşte böyle, dedi. Şimdi sen beni, bir 
oeU .götürür gibi bilet gişesine götür. 
Ben, gıiy.a akıl hastanesinden kaçmış blr 
aeliyim... Sen de, hastanenin adamları 
gelip götürünciye kadar, beni muhafa -
zaya memur birisin! .• Anladın mı? 

Suptsov, tükürüklerini çenesinden a -
şağı akıtarak tuhaf bir yUrüyüşle gişeye 
doğru yürüdü. Gişenin yanına sokulunca, 
Clüşünceye dalmış kocaman bir kırkayağı 
and.mm kalabalık harekete geldi: 

- Sıraya .gir! .. Hey arkadaı sıraya gir?. 
Bizim canımız yok mu? Ananın açıkgöz. 
oğlu sen misin? 

Suptsov, gişeden itibaren beşinci ola -
rak durmakta olanın .kulağına eğilerek 
mahrem bir eda ile: 

- Esasen bana merhum Navuhodno -
sor söylemişti .. Bilmem siz merhum Na
vuhodnasoru tanır mısınız?. Hani canım 
§U meşhur Babil hükümdarlarından Bal
tazarın yeğeni olan Navuhodnosor? !~te 
o, bana bir ıgün demişti ki: cBu dünyada 
senden ve benden başka kimseoikleı 

yok! .• 
- Yoldaşım, rica ederim, bunun söy

lediklerine ehemmiyet vermeyiniz, de -
di. Bu zavallı ıhastadır; akıl hastasıdır. 
Yani delidir. 

- Tap! .. Tap! .. 
Korunun derin sükuneti içinde se -

sim çok kuvvetli bir akisle etrafa da • 
ğıldı. Kim bilir, belki de rüzgAr bu se. 
si tti uzaklara, hatta çiftliğe kadar bi. 
~e götürdü. Rüzgar.. ağaçların fısıltısı, 
bu tenha yerlerin en güzıeI, en sevimli 
ve en tatlı musikisi... 

- Tap! .. Tap! .. 
Bu defa sesim biraz daha sinirli idi 

fakat yine ağaçların yapraklan arasın
da dağıldı ve öldü ... Yalnızlığımın sa
dık arkadaşı olan köpeğim cevab ver -
miyor, onu çağırdığımı işitmiyor, bel-

ki de işitmek istemiyordu. 
Şimdiye kadar en ki.içlik bir işare -

time koşan, sesimi duy.ar duymaz dağ, 
bayır, orman demeden koşa koşa yanı. 
ma gelen ve önünde hiç bir mania ta • 
nımıyan Tap, nas?l o1uyor da onu ça • 

ğırdığımı duymuyordu? Bunun vukuu 
yoktu. Öfkem başıma sıçradı ve kendi 
kendime mırıldandım: 

- Ona bir aıa ceza vereyim de gör-
.. ! sun. 
Çok sevgili köpeğime bir fiske bile 

vurmıyacağımı bildiğim halde sade 
hiddetimden bunu söylüyordum; onun 
sakat ayağile seke seke bana doı"tru 
geldiğini göriir görmez derhal yelken. 
leri suya indireceğimi ve uzun yüzü • 
nü öpeceğimi biliyordum. 

·Tap'ı üç sene evvel bir gün Bursada 
tir sokak kenarında yaralı olarak bu
rup a1.mıştım. Sözde medeni bir vası • 
ta, hakikatte ise korkunç bir ecel be -
şiğinden başka bir r:.ey olınıyan bir o • 
tomobil zavallı hayvanı çiğneyip gcç
m · ve onun küçücük ayağını kopar -
mıştı. 

Gözlerimden yaşlar bosanarak ona 
koştum; kucağıma alıo çiftliğe getir • 
dim ve onu kendi elimle tedaviye baş
ladım. Zava1lı hayvana o kadar iyi 
baktım ki birkaç gün sonra yürümeğe 
başladı; fakat bu defa üç ayağile ... 

Tap'ı ç')k seviyorum amma bu sev • 
'mde galiba biraz istibdad ve tabak-

Sıranın en sonunda. durmuı olan bir 
yolcu: 

- Deli mi? diye tekrarladı. Fakat ne 
olursa olsun; deliler de sıra beklemeğe 

mecburdurlar. 
Suptsov, yavaş yavaf bu sözleri söy -

Hyen.in yanına yaklaşarak elini okşama
ğa ~lad.ı? 

- Ne dediniz. ne dediniz? dedi. Yani 
Bi:z de mi? Sizi :hastaneden ne zaman ta
burcu· ettiler? Sizin deli gömleğiniz nere. 
de kaldı? 

Kendisine hitab edilen, sıranın sonun· 
daki adam birkaç adım geriledi. Suptsov 
ise, büyük bir canlılıkla bütün sıra bek · 
liyenlere hitab ederek: 

- Bana bakın, dedi, toreador olmam 
itibarile •ben sadece bo~alarla dövüşü 
rüm. Köpeklere ~mmiyet bile vermem! 

ŞUtfhin, sıranın diğer tarafına geçe • 
reık lflalettayin iki kişinin kolundan tut -
tu ve onlara izahat v&rmeğe girişti: 

- Bu delidir. Dün timarhaneden kaç· 
tı. Şimdi de farkına varmadan onu tek • 
rar haataneye götürmeğe çalışıyorum .• 
Aman çok rica edertm, herifi kızdıracak 
bir hareket~ bulunmayın! Kendisini yal
nız bırakmadığım için hastaneye bile te
lefon etmeğe imk~n bulamıyorum. 

Sıra bekliyenler, korku ile Suptsova 
bakmağa başladılar. Diğer taraftan kas
ketinin viziyeri, yeni bfr lastik gibi pa • 
nl parıl panldıyan bimi, sıradan ayrıla
rak bir tara~a gitti. 

Suptsov bOf durmuyor, ve gi§eye ya • 
km olanların burnu dibine sokularak en • 
vai türlü deli :taklidleri yapıyordu. 

- Rica ederim, karnıma dikkat edi -
nizl. diyordu .. Tıpkı sahici kann. Size 
doğrusunu söyliyeyim mi? Karnım şu a· 
n.a kadar sahici bir kann idi. Fakat şu 
andan itibaren bir Kafkas kayası oldu. 

Suptsov, saçmalarına devam ediyor -
du: 

- BaM herkes niçin hürmet ediyor, 
biliyor mumınuz? diyordu. Çünkü ben is. 
ted1ğim yere, istediğim bir uzaklığa til . 
kü.rebilirlın. Mesern ark.adaş, iize kadar 
tüküreyim mi! 

Kendisinden bilet istemek için hiç hiı 
eltn uzanmadığını hayretle gören gişe 
memuru kadın delikten başını uzatarak: 

•Son Postan nın tefrikası: t 

- Bilet almıyor musunuz? diye sordu. 
Suptsov, gılya burasının bir gfşe ol -

duğunu henüz görmüş gibi yaparak bilet
çi kadına doğru döndü ve: 

- Bur.ası bilet gişesi mi. dedi? Şu hal- ı 

de lutfon bana yedincı veyahud sekizin
ci sırada olmak üzera Bel-etaj ıçin üç bi
let veriniz!. 

- Vatandaş, burası şimendifer gişe -
sidir:Şaka yapmamanızı rica ederim. 

Suptsov clile alnını oğuşturdu. Müthiş 
bir fikrl faaliyeti ifad~ etmek ister gibi 
alnını kı~tırarak: 

- Şu halde, dedi, ariyansk'a kadar 
iki tane üçüncü mevki bilet veriniz!. 

Sıra bckliyenlerden bir kısmı söylen· 
meğc boşladı: 

- Herif deli meli amma, nihayet ken
disine Hizım olan şeyi pekala akıl etti .. 

Suptsov, kendisine uzatılan biietleri 
ve paranın kusurunu dikkatle avucuna 
aldı. Paraları ihtimamla saydı. Noksan 
verilen iki kapiğin tamamlanmasını iste
di. Ve gülerek gişede11 ayrılırken, gışe • 
nin yanında durmakta olan yolculardan 
birinin karnına parmağile dokundu: 

- Kardeş. dedi, şu s~ninki işkembe mi, 
yoksa kaya mı? Heh, heh, heh! 

Karnına dokunulan adam, korku ile 
karnını geri çekti. 

İki ar'kadaş işlerini bitirerek sevinçli 
ıbir !halde perona doğru ilerlerlerken, 
Suptsov, omuzuna dokunulduğunu his • 
setli, başını çevirdi. Arkasında, imdadı 

sıhhi teşJdlfıtının iki rnemurile, sıradan 

koşa koşa ayrılan viziyeri parlak kasket
li adam duruyordu. Viziyeri parlak kas · 
ketli adam, nefes nefese: 

- İşt-e: dedi .. deli budur. Babilden !i
lan bahsediyor, daha bir takım saçma • 
lar savuruyordu. 

İmdadı sıhhi memurlarının kıskaç gi
bi ellerinden sıyrılmağn çnlışan Suptsov 
arkadaşına hitab ederek: 

- Şutihin. diy-ordu. Bu da nesi? (Son 
ra memurlara hitab ederek) vatandaşlaı 
ben akıllıyım.. Ben mahsus deli taklidi 
yaptım.. Şaka olsun diye Babilden bah
settim .. Yoksa ben sizden de akıllıyım •• 

Şutihin de arkadaşının sözlerini tas • 
dik etti: 

- Evet, evet, arkadaşım tam akıllı bit 

---- -- .,...... 
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Samsun (lTusust) - Samsun cı.vannın irşadına, birçok sahada tköy'ltınan kal -
güzel köylerinden bidsi olan Balaç, COm kınmasına yardmıa çalış.makta ~ -
huri!yetin feyizlerinden ınasibi:ni: almış fi- dan umumi bir sevgi kazanmıfbr. 
rin !köşelerimfzdendir. Bir vakitler tam~ Köylüler, her sahada, çocut:1annm te
mile ihmal edilmiş bir vaziyette bulurum nevvürüne çalı.şan bu kültilr ooalma baı 
bu köyde son seneler içinde açllm mek- vurarak tanışmakta ve her iyi fllciıı mek 
teb binası, '.köyün kallkınmasında mühim teb sıralarında doğacağına artıık iman et
bir rol oynamıştır. Tam de~ ve mo - ~bulunmaktadır. Balaç IWy metde • 
dern vesaitle mücehhez olan bu mekteb, binde telefon tesisatı da vardır. Köy çıo -
köylünün gözbebeği ve sanki bir mabedi- cukları mekteblerine büyük bir lle'Vgl ile 
dir. Mektebin çalış...'ltan muallimi Hidayet bağlı •bulumna-kta ve çok çalışkan olmek
Türlrer, ders saatleri haricinde köylünün la temayüz etmektedirler. 

Çukurovada sığırların ıslahı Bigada tayin ve tahviller 
Adana (Hususi) - Çukurovada sığır- Biga (Hususi) - Bu defa inhilal e-

cılığın ıslahını temin için Adanada bir den Biga belediyesi muhasibllğine be· 
boğa büyütme istasyonu kurulması ka - lediye katibi Cemal, katibliğe daktilo 
rarlaştınlmıştır. 1 İsmail Kunt, tahsildarlığa orta okul 

Tesis edilecek bu istasyonun kadrosu mezunlarından Kemal, hususi muha. 
elli beş boğadan agğı olmıyacaktır. Bun- sebe tahsilat katibliğine tahsildar Hak. 
ların muhtaç olduğu rneyva, çayır, su ve kı Poyraz, orta okul katibliğine, me • 
ahırlar temin edilmektedir. zunlardan Fatih tayin olunmuştur. A-

Kurulacak bu htasyonun tesi! masraf- dıyaman inhisarlar idaresi veznedar • 
ları Adana hususi tnuhasebesi tarafından lığından Biga inhisarlar idaresi muha. 
ödenecektir. sebeciliğine tayin edilen Ziya Mermut 

gelip işe başlamıştır. 
Mühim bölgelerde böyle birer :istas - Bigaya bağlı Dimetoka nahiyesi mü 

yonun kurulmasını esasen Vekalet ka - dürü Besimle Lapsekinin Beyçayır na· 
rarl(\Ştın-mış olduğundan şimdiden ha - hiyesi müdürü Fuadın becayişleri icra 
zırlıklara başlanmıştır. kılınmıştır. 

adamdır. Onun aklından hiç bir zoru 
yok ... 

Parlak viziyerli adam bilgiç bir tavır. 
la: 

- Arkadrt§lar, dedi, siz onun söyledil<
lerine ehemmiyet vermeyiniz Onu he -
men götürünüz!. Çünkü bütün deliler a
kıllı olduklarını iddia ederler. Onun için 
siz durmadan onu ı;Jötürünüz!. 

Sıhhiye memurları, parlak viziyerll 
adama dik dik bakarak: 

- Sanki biz bunu bi!miyor muyuz? de· 
diler •• 

Ve, etraflanna biriken halkı dağıtarak 
Suptsov'u ccan kurtaranı. arabasına d:>ğ· 
ru sürüklemiye başladılar •• 

Bu arada lokomotif keskin bir düdük 
çaldı ve şimendifer hareket etti. 

NA\'-.lE.O~N :_ .. MUA~'2E ·2 TA\4PİN i?E~KAWl7 _ . 

sebeble sert sert çarpmıyor mu? İçim, 
hiç beklemediğim bir anda acayib bir 
sevinçle dolmuyor mu? Başım hemen 
havalanıp uçacakmış gibi hafiflemiyor 
mu? Tap da benim gibidir, o da hiç lü
zumu yok'ken birdenbire sevinçle hav
lar; durup dururken yerinden kalkıp 
zıplamağa, koşmağa başlar ... Bunlar 
bizim içimizde bir sırrın mevcudiyetini 

küm var; onun göl. niş bir çamlık. ö - isbat eimez mi? Çok defa burada çe -
gem gibi beni ta • nümde minimini de nemi avuçlarım arasına dayayıp etra-
kib etmesini, ben • re ve ileride tepe -j fıma bakarken c:Yeşilsu• yun da bir -
den bia- saniye ay • ler, dağlar.. dağ • denbire coşup taşacakmış gibi kabar -
rılmarnasını ve hat· far... <lığını, ağaçların yapraklarının kıpı_: " 
ta tic.nden başka Son bir defa da • dadığını, dalların birbirlerine dogru 
hiç kimse~ sevme ha· eğilerek fısıldaştığını görürüm. Onla -
!ınesini 'istiyordıum. ~ Tap! nn da bir sırrı var mutlaka ... 

Ç.Ok hassas ve a. Diyerek köpeği • Hele dağlar ... Bu mor, yeşil, san, ef 
kıllı olan köpek bu mi çağırdıktan son- Uitıtın, siyah ve beyaz tepelerin her bi· 
nu anlıyor, benim ra yüzükoyun otla- ri başlı başına bir alem; her birlnln 
igimdeın geçenleri rın üzerine U!l.lln .. kendine mahsus esrarı var... Bazan 
benden çabuk keş · (hın, dirselderıim.Jı onlara bakarken içime dolan derin hüı 
·rediyor o1maiı ki yere dayıcyarak çe nün de seb€bi bu ... 
<;ahici bir gölge gi. nemi avuçlarım i .. Bakınız şu 'karşıda ince ince akan 
bi eteğimden aynı. çine aldım. Bu va • suyun yasland1i{ı yamacın çok gizli bir 
mıyor ve ben ağaç -aiyet, c:~ilsu, ke romanı var .. Bunu bir ~iln dadım bıt• 
Jar arasında, yahud narında bulundu • na anlattı; ona da vaktile büyük anne .. 
bir yamacın tepe • ğum zaman ~ldığı_m si söylemiş imiş. Ne zaman şuraya u· 
~nde durup dinlen en rahat vazıyettır. zansam o çok eski masalı hatırlarım: 
diğim zaman o da . Eğer köpeğim .Y~ • _ Vaktile, çok eski zamanlarda, da· 
hemen sakat bacağını uzatarak bur • , ve ıkıvrıla kıvrıla akan suya ~ ~~ \nımda olsa~ ? ~a ayaklarımın dıbıne ha bu yerleri Türkler almadan evvel 
nunu yere yatırıyor ve ayak1anmın dl ben verdim. cYeşilsu> burnda mınımı- uzanacak, ıkimız de saatlerce buranın b d . b. ..

1 
k daki sarP 

·· 11. w • • d kt'k ura a, rnavı ır go enarın bine uzanıyor. ni bir şelale halinde akıyor ve benim ıguze ıgmr seyre ece 1 • t b" "k b' t va'MY\to:ı Bu şe-
v w • • • • _ yamaç a uyu ır şa o -~~· 

Ancak bugün Tap sadakatsizlik et - ftibi su delisi, daha d?gr~~u su Aşıgı ~ır Ev.~t, bura~;ı. benım ıçın dunyanın toda zengin ve güzel bir derebeyi otU-
tigw i için onun genç hanımı buna öfke kız için onu yakından gormek, e'llerı • en guzel yerıdır .. Kestane, çınar, me • y·· .. h b'ı .ı.. göz .. 

• . . rurmuş. uzu, uyu ve hıı:ıassa 
lenmekten kendisini a:ı.amıyor. mi ve ayaklarımı ona uzatıp serinle • şe ve çam ağaçlarile çevrilmiş loş hır 

1 
. k d .. 

1 
. ki mem}e1cetifl 

.. .. . k H ttA A kl it d v başı - erı o ·a ar guze mış Güneş agw açların sık yaprakları ara mek en buyuk bır zev ... a a yazın, yer... ya arımızın a ın a e .. .. A ,..,..,,.,,., H le 
11
e 

' - • w w •• •• butun kadınları ona aŞ=·~··· e " sından yer yer ince bir çizgi halinde sıcak günlerde, kimsenın ugramadıgı mızın ustunde sayısız tepeler, mor, ye. . .. 
1 

. . "h t" ea· iklime dört 
.üzülerek yeşil otların üzerinde oyna • bu yerde çırılçıplak soyunup bir karış şil, san, pembe, kızıl ve beyaz dağlar, şıl g~z e~~ın şo re ı ~ . ı ' 
şıyordu. eninde akan suyun üstüne boylu bo - ucu gelmiyen, başı olmıyan dağlar... bucaga şohret salınış ~~- ....._..ıerde 

d w b ·ı 1 Ensem O zaman, şu karşıkı beyaz ~.t""" Ben dağa doğru tırmandlkç.:ı ağaç1ar vumca uzan ı~ım ı e O' uyor. . - Ben cahil bir kızım .. dünyayı ve in- kudretli bir kral hüküm sürilyorınııŞ· 
seyreklesiyor, ışık faz1akışıyor ve dağ den belime dogru akan buz gibı sular sanlnrı tanımam .. kendi çiftliğintizin D b . . .. ır w. 

1 
öbreti on• 

bayır tıı:manmaktan tabanları aşınmış bann ömrümün en tatlı hazzını veri • dışındnki hayatı bilmem, fakat muhay ere eyının guze ıgın n ş iş ,,e "" 
1vakkabılarıma taşların battığını his- yor. yilem çok kuvvetlidir ve insanlar gi~i kadar .:·arı?c~, ~unu çekemem 

8 
ka· 

~ediyordum. Bugün de oraya gelince kalbimin se- hay\•anların, otların ve eşyanın d8: bır nun gozlerını dunyaya kapatrnağ 
Birdenbire karsıma c:Yeşil.c:u• çıktı. vinçle çarptığını hissettim. Etrafım - ruhu, bir sırrı olduğuna kaniim. Öyle rar vermiş. • oar) 

Taşların arasında~, bir karış eninde da kestane ağaçlan, biraz ileride ge - ya; hazan kalbim, anlayamadığım bir (Arkan 

g 
l 
Q 



9 Ağustos SON POSTA 

Şirinlik muskası 

Sayfa 13 

l ı a ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 
--, ___ ea_r_on __ w_r_aı_is_ıa_w_' ı_n_h_aı_ır_a_ta_rı_: _a_a __ , -

Türkçeye çeviren: Sil re;rya DKmen 

Bir aşk hikayesi 
İşte bu şekilde.ki gizli mülakatlar tam 

yarım yıl sürüp geliyor. Fakat ... insa
na hiç bir vakit devamlı gülmiyen ta. 
li; bu iki, candan sevgilinin saadet -
lerini çok görüyor. Dilber sevgilisinin 
mali yardımlarına da mazhar olan de. 
likanlı, daima iyi giyinmiş olarak ge-
ziyor. 

Yirmi bir yaşlarında olup mütenasib 
bir endama, iri ve sıhhatli bir bünyeye 
malik olan bu genç, kendisini tanıyan 
ların takdirini kazanıyor, bundan da. 
ha yakışıklı bir insanın başka diyarda 
güç bulunabile<::eği hissini veriyor. 

Bu genç, ayni zamanda kuv\•etli bir 
güreşci, mahir bir atlet ve çevik bir ko
şucu olup kendisine bu sporlarda rakib 
olabile<::ek pek az kimse bulunuyordu. 
Bundan dolayıdır ki bu genç ve yakı
şıklı sportmen yalnız hırıstiyanlar ta
rafından değil ve fakat Türk gençleri 
tarafından da seviliyordu. 

Bu dikkatsiz aşık; 'bir çok defalar sev 
gilisile buluştuktan sonra nihayet bir 
gün çavuşun bahçesine girerken biri ta 
rafından görülmüştü. Bittabi bu müşa. 
hede derhal -çavuş paşaya gizli olarak 
bildirildi. Yüksek bir mevki sahibi ve 

(Arkası var) ___ ,__.. .......... ....._ 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 faheseri, bütün dünyanın en 
mükeırunel güzellik müstıhzarlarıdır. 

Ötedenberi memleketimiz kibar aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 

Krem Balsamin Kanzuk 
Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 

aaklıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınıar için 
zaruri bir ihtiyaçt~. Cildin letafet 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. · 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder. 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cilde 
latif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanes 
Beyojlu İstanbul 
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14 Sayfa 
SON POSTA 

Y 87.&D! Ziya Şakir 

Ağustos 9 

Günün adam lan: Vinston Çörçil 
(Baştarah 7 nei sayfada) 1 ona harbiye ve hava nezaretlerini tevdi 

ço'k faydalı kanunlu, nizamnameler tan- eyledi. 
zim cyl~tl. Fakat ona karşı duranlar Erkanıharbiyei cmumiyc reisi Genl!l'al 
çoğalıyordu. Arthur Wilson ile birleşerek bolşeviklik 

1910 senesinde dahiliye nazırı olmuş- aleyhine harekete geçti. Dahilde ise a• 
tu. O vakit suftrajet denilen ve kadınlara keri terhisi tacil eyledi. 

Gömülen paraları ararken 
siyasi haklar verilmesinde ısrar eden ka- 1921 senesinde müstemlekat nazın ol
dınlar ortalığı birtıirine katıyorlardı. du. Irak mcseiesini halle memur edildi. 
Ohurclıilli yerinden sarsamadılar. Kahire konferansım aktettirdi. Bu kon-

1911 senesindeki mücadelesi en çetin feransta bizzat bulundu. 
_ Hoş geldin, be (Nesne Meh· ı 

med ~ . . . Hiç insan Bursa ya gelir de, 
bize haber vermez olur mu? 

Deyiverdim ... Meğer, ne kadaır isa -
bet etmişim. 

Sonradan anlıyorum ki, bu ant il
ham olmasaydı .. ve gaflet edilip de bu 
adama: 

- Sen kimsin? .. 
Diye, sorulsaydı, hiç şüphesiz ki ce. 

binde taşıdığı yirmiden fazla vesikadan 
birindeki adı söyliyecek.. kendisine 
adi bir asker kaçağı süsü verecek .. bi
zi, böylece iğfal edecek .. kendisine, lü· 
zumundan fazla ehemmiyet vermedi-

1 safhaları arzediyordu... Bu arada Bonar Law hnstalanmıştı. 
5 • Çörçil bahriye birinci lordu! Mevkiini bıı hastalık yüzünden terkey -

lemişti. Bonar Lawı:ı mevkii başvekil -
Bu sırada Fasta Almanların ihdas ey- likten bir derece asağı idi. Churchi!l bu· 

lcdikleri Agadir vak'ası husule gelmişti. nu ele gcçirmeği tasarlı:ım1~ ise de J..oyd 
İngilizlerin gözled açılmıştı. Churchill de Corç bu mev!ni ona bırakmadı. 
sulh taraftarlığını terkeylemişti. Kurul- Nihayet 19'24 ~enesi Eylulünde Bald· 
muş olan milli müdafaa komıtesine zu - win ona bu özlediği vazi!eyi verdi! Bu 
buru muhtemel bulunan hiıdiseler hak - mevkii ın.rk sene evvel babası işgal ey· 
kında bir muhtıra tevdi eylemişti. Bilii· lemişti! 
har:c bu muhtıranın n°_ kadar kıymetlı" bir 

Güzel <>c;e>rler vücude getirdi. 1925 se· 
eser olduğu meydana çıkmıştı. Adeta nesinde ilk bütçesini ihzar eylemi~ti. Al
Harbi Umuminin ilk safhalannı bir hissi 

tın gene vahidı kiyası mevkiini almıştı. 
kablelvuku olarak tamamı tamamına bıl-
diriyordu! Snowdenin tenkidlerine uğranı ve 1929 

ğim için, elimizden ebediyyen uçup Onun yüksek görüşünün kıymetini an 
gidecekti. lıyan Asquith kendi.sini bahriye birinci 

senesinde Mac Dona1d tarafından mev • 
kiinden uzaklaştırıldı! 

Fakat, şimdi.. nagant namlusunun lordu yapmıştı! 
tehdidi altmda, gözleri bir çift yılan Bahriye nazırı olur olmaz ilk işi İn -
gözü gibi parlıyan bu adam, isminin giltere donanmasının arttırılması için 
gayet açık ve sa:rih söylencliğini du- dan itibaren girip çıktığı yerleri, temas yük bir bezginlik eseri gösterdi: icab eden tedbiri.en almak olmuştu. Ya-
yar duymaz, artık vaziyetin şakaya ge- ettiği insanlan ayrı ayrı tahkika baş.. - Artık, canıma yetti. Doğrusunu nına müşavir olara'k İngilterenin belli 
le.miycceğine hükmetmiş olacak ki: Iadı.k. Paraların meydana çıkmasını te söyliyeceğim. Fakat, beni idam ettir. başlı simalarından Lord Fisheri aldı! O -
Alaylı sualime karşı şu garib cevabı min edecek hiç bir faydalı netice ala. meyin. nunla 1907 sent?ımıile tanışmıştı. I.ord 
vardi: matlık. Dedi. FisheT ile Churchillin almakta oldukları 

- Kusura bakmayın, efendim. Artık işimizi gücümüzü ter.kettik. Kendisine teminat verdik. Söyledik- tedibler filo başkunıandanı Lord Beres -
Kusura bakmak mı?.. Ne münase- ~izi, gündüzümüzü, vaktimizi, sa. lerini, büyük bir dikkatle dinledik. ford tarafmdan şiddetle tenkid edilmek-

bet? .. Bilakis şu anda, son derecede atimizi Nesne Mehmedin isticvabilc, Mehmed, şu ifadeyi verdi: te idi. Aralarında şiddetli münakaşa vu-
rncmnundum. Eğer, Püskülsüz İsmaili onun ifadelerinin icab ettirdiği tahki - - Sandıktaki paralar, ağır geldi. Ta. kubulmakta idi. Gazeteler bu mücadele-
düşündüğüm şu .esnada, Nesne Meh. Rata hasreyJedik. şıyamadım. (Kirmasti) ile (Susığırlrk) ye: 
medden 'başka birisi karşıma çıksaydı, Nesne Mehmed, mütemadiyen ya. arasındaki ovada, paraların yarısını Beresford's Men _ Fisher's Men. mü-
hiç şüphesiz ki bu memnuniyeti his - lan söylüyordu. Bizi oyalamak ve mü- bir çam ağacının dibine gömdilm, sak
setmiyecıektim. Çünkü buraya, Püs- naslb bir fırsat kollayarak kaçmak is- ladım. Paralar. oradadır. Gidelim, ye. 
külsüz İsmaili ele geçirmek hulyasile tiyordu. rini göstereyim. 
gelmiştim. On günden fazla süren ilk tahkikat. Dedi. 

Halbuki şimdi yakaladığımız adam, tan aldığuruz ilham ile, şehrin bilmem Mehmedin bu itrafını, derhal kuman 
daha çok mühimdi. hangi mahallesinde ve bugün ismi ta- dana arzettim. Aldığım emir üzerine 

Nesne Mehmetli eJe geçirdiğimiz da- mamile aklımdan çıkm~ o1an bir Da. harekete geçtim. 
kikadan itibaren, işimiz son derecede ğıstanlının evinde, araştırma yapmak Sabahleyin erkenden, iki yaylı ara. 
ehemmiyet kesbetti. Şifreli bir telgraf lüzumunu hisrettik. ba getirttim. Birinin içine, Nesne Meh-
ile vaziyeti Bandırmaya bildirdik. Bu Bu hissimiz. bizi aldatmadı. Evin med ile ben bindim. Yanıma da, inzı
adam ile aşırdığı paralar hakkında mü bahçesinin yıkık duvarının taşları al- bat memurlarından Ahmed ( 1 ) ve Ba
temmim maJfımat istedik. tından, (dört bin kil.sın lira) ya yakın haettin (2) efendi'leri aldım. Öteki 

cadelesi adını verıniş~erdi! 

İngiliz donanmasınd:ı topların kudre
tinin artması; kömür yerine mazot ynkıl
ması hep Churohillin eserlerindendır. 

Almanyanın o vakitten başlıyan sert 
hareketleri karşısında Fransa ile anlaş -
mnnın zaruri olduğunu e:ı e\•vel anlıyan 
ve bu yolda m~ai sarf~den odur. 

6 - Çörçil lngiliz filosunu 
seferber bir hale vazed·yort .. 

Aldığımız cevab, bizi hayrette hı- bir para çıkarıldı. arabaya da, inzıbat memurlarından Ha 1914 senesinın Temmuz ayında başla -
raktı. - Mehmed!. Paralann üstü?... lim be:y (3) ile seçme üç nefer bindir- ıuış olan gerginlik günden güne artmak-

Nesne Mehmedin ~ırdığı sandıktaki Mehmed, büyük bir cüret ve meta. dim. ( .r1 rkası var) to idi. 27 Temmuz tarihinde Churclıill 
paralann miktarı, beşibiryerde ve netle, yalan söy1emekte devam ea.iyor- mt?$'uliycti üzerlne ahrak İngiliz filo • 
muhtelif cins altın, gümüş, banknot du. Ve bizi hergün, bir kaç defa muh. m Şimdi, Taksimde Sular İdaresinde vez- sunun derhal Scapa Flow'a gidip hücu -
olmak üzere (yedi bin beş yüz küsur telil yerlere koşturuyordu. nedar. ma hazır bulunmasını emir vermişti! 
1. ) " · · · B d " 1 d boş d.. ·· (2) Bursa Evkaf İdaresi klitlblerlnden . ~ ıra yı mutecavız ımış. u ara a, on Gfttigimiz yer er en, onuyor. 

1 
in ıbat kıtasına veril Krala danışmadan vermış oldugu bu 

f .. t• i iken, askere a ınmı.ş.. z . .. _ . 
be..- ıat, bilmem kaç aded kıymetli yü. duk. Fakat, zerre kadar utur ge ırm - mlşti. Şimdi, Mersinde <veyahud 0 havaUde) chazır ol!> emrı pek buyuk bır cesaret 
zük vesaire de varm~. yerek hazan gece sabahlara kadar is- mühendl.8 ola.n oğlu Arifin nezdinde lm\ş. idi. Bereket versin ki yakasını kurtara-

Ayni zamanda, Nense Mehmed ga. ticvaba devam ediyorouk. (3) Şeoh'bender za.delerden, merıhum Ha· bildi! Çün.kü Ağustosun dördünde harb 
yet mahir bir imza taklidcisi ve mü· Nihayet bir gece Nesne Mehmed, bü Um Bey. ilan edilmişti. 

7 - Çörçil harb kabinesinde! 

Yıldızı sönnıeğe baılamıştı' Müteessir 
olmuyorwn dedi ist· de bu sözleri doğru 
değildi. Çünkü müteessir bulunuyordu! 

1932 senesind~nberi Churchill fırsat 

buldukça mühim devalu.ı karıımaida. 

hükumetleri tenkid etmektedir. 
1923 senesinde idi! O valtittenberi top 

lanmağa başlanmış olan terki teslihat 
konferanslarının bir işe yaramıyacağını 

söyleyip duruyordu. Bunun A!maııya ta· 
rafından lehte kuılnnılacak bir silah ol • 
duğunu söylüyordu! 

1933 senesi Franss ordusunu azaltmak 
kararını vermişti. Bunun btr cinnet eserl 
olduğunu söylemekten çekinmedi! 

1938 senesi Martında bağırmsğa başll" 
dı. Çek<>-Slovakya meselesinde Alman • 
yanın yalnız bıratolmamasım, Balkaıs 

devletlerinin himaye edilmelerini istedi. 
Münib konferansından sonra da tngll· 

tere hükllmetini acı acı tenkid eyledi! 
Şimdi gölgede sırasını beklemektedir. 

Büyük bir vatanperver olan Churchilli11 
günün .birinde gene vatanı lehine büyük 
ve faydalı işler görmek fırsatını bulacağı 
muhakkaktır. 

O. Tuğrul 

Ziraat: Zeytin 
ağtçlarındabak!m ve 
budama ehemmiyeti 

(Bastararı 9 uncu sayfada) 

hürcü imiş. Firarından sonra Bandır. 
mada yapılan tahkikata nazaran bu a. 
dam yüzlerce sahte asker vesikası yap
mış ve satmış. 
Bandımıadaki (Beşinci Menzil Mü

fettişliği ) bize bu malUınatı verirken 
mühim bir tavsiyede bulunuyor: 

(Paraların zahire ihracına gayret 
edilmesi ve Nesne Mehmedin firarına 
meydan vermemek hususunda son de. 
rcede dikkat ve basiret gösterilmesi 

1 
2 
8 

ı 2 8 

• 
Ankara Radyosu 

Menınuniy~e ilave edelim ki, 3~'11 
sayılı rey.tin kanunu ile memleketimi~ 
kurulmuş olan (Zeytin bakun teşki!Stl) 
artık zeytinciliğimizdeki başıboş bakılll 

Gece gündüz didiniyordu. Günün bi - ve budarnalara nihayet vermiştir. Şiıııdl 
rinde Çar NikolAdan bir telgraf geldi. yurdun m~lif bölgeıerinde hayırlı bir 
Çar, Türklerin Erzurum cephesinde ağır mesaiye girişmiş olan bu teşkiıntın ıııil
öasmakta olduklarından bahsederek kur- tebassıs. memur ve ustaları k.öylümilfıl 
tanlmalarından bahsediyordu! iyi bakım ve fenni budama usullerini ~ 

DALGA UZU!\'LUC.U Churchill var kuvvetilc Çanakkaleye fiil göstermektedirler. Çok yakın bir .... 

ehemmiyetle tavsiye olunur.) 
Diyordu. 
Nesne Mehmedin, ne yaman bir a

dam olduğu ilk nazarda anlaşılıyordu. 
Esmer, soluk, cılız çehresinde gizli bi
rer ateş gibi parlayan simsiyah g5z1eri, 
onun şeytani bir zekaya malik olduğu
nu gösteriyor<lu. 

Aradığımız zaman üzerinde, yirmiye 
yakın asker vesikası bulunmu.ştu. 

Çok muntazam, terbiyeli ve temkinli 
konuşuyordu. 

Onu ilk isticvaba 'b~ladığım anda, 
bu adnmın, başımıza bir püsküllü be
ıa olacağı içime doğmuştu. 

Hakikaten de, öyle oldu. 
Nesne Mehmedi yakaladığımız anda, 

üz.oJ'inde ancak yirmi Ura kadar bir 
pr ·a vardı. İsticvab başlar ba§lamaz, 
o ':ı kaçamaklı cevablar vermiye baş. 
la Evvela, yalnız adi bir asker fira. 
ri olduğunu söyledi. Muhallefat san
d '1ı aşırdığını inkar etti. 

mra: 
Evet .. sandığı aşırdım amma.. yol 

d ?limden eşkiyalar aldı. 
ledi. 
~nndisini yakaladığunız evi, damda 

J kiremitlerden, avludaki taşların al. 
tırl kadar ar.adı'k. On para bulamadık. 

Bursa toprağınsa ayak bastığı dakika 

G 1648 m. 182 Kes. ı20 Kw. hücumu kararlaftırdı! Fakat Türk kuv· de bu güzel ~ilitın zeytinclliğim.iıdl 
A.Q. 19,74 m. ı~19' Kes. 20 Kw. vetini layıkı veçhile takdır. edemiyordu. büyük 00 terakki çığın açtığına şahid 0-
A.P. 31,70 m. 9465 Kc:. 20 Kw. Çanak.kale mağlQ.biyeti onun gözlerini lacağız. 

I 9 açtı. Bu vak'a akabinde bu sefer pek cid- HülA~ zeytincilikte bakım ve buda " 

- - -
- - - - ı- - -• • • • - .-- - - - ı- 'ii -• - - - ı- - - - -• • 
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7 • - ÇARŞA!\IBA 918 3 d. b" tte Lo d Fi h 'le 1 bd 
12.30: Program. 12.35: Türk mfu.lğl - Pl. d\ Loır sured 'l:'t.:-,_ ~ tü s er 1 d.araBsıha~ı - ma işin ruhudur. İleri memleketlerde 

-

8 
g 

ıo 
• 

• • 
• 

• • • • 
(Hafif müzik - Pl.) 19.30: Türk müzlğl <Fa.· 1• r r JO>uer ıs asını ver ı. a rıye hususlara itina etmekle her sene muıı " 
sıı heyeti.) 20.15: Konuşma. 20.30: Memle - lordluğuna Balfur getirildi. Kendisi de tazaman ve ayni miktarda mahsul alın_. 
ket saat ~yarı, ajans w meteoroloji baher- Lancastre dükalığı pnsöliyeliğıne tayin mümkün olmaktadır. Biz de ayni yoldatl 
lerl. 20.50: Türk müzlği: 1 - Tat.yosun - su: edildi! Bu bir nevi tekaüde ieVk idi. İti- uın.o;verek, ayni netıoeleri a1abileeelc .,. .. z1nAk pe.şrevi 2 - Arl1 bey - Suz1nAk şarkı. J r..u. .,,.,, 

Beni biza.r ederken. 3 _ Arif bey • Htcazkl\r razda bulundu. Grenadier Guardın ikinci ziyetteyiz. 
SOLDAN SAÖA ve YUKARDı\.'lli AŞAÖI: şa.rkı: Bir hlılet ile siiıAlü yine. 4 - Hirls - taburuna hin.başı tayin edildi! Bu arada 

1 _ Kasabada oturan. tn - HicazkAr şarkı: Oörünce gerdanında. Çanakkale harbi bitmiş idi!. : : =e=~· ~;;~ .. tfütÜ:u~«:ur- ·;n;;~ -;_ıe;, 8 - Harbden sonra Çörçil!.. 
4 - Mübt.ezel. 7 - ......... - HicnKA.r saz semaısı: B - Os- h'll" "ti 

beb man Nihad _ Kürd.!UbJcukft.r şarla: Akşam Çanakluıl~ mağlubiyeti Churc ı ın ı -6-8e . 
15 _ Beyaz _ Ne m1lrtm. güneşi. 21.45: Neşet1 pWclar - R. 21.50: Mil- barını adama.kıUı sarsmıştı. Gerçi şerefi-
, _ tslmlerden sıfat yaparken Wmlenn zHc (Tangolnr - Pl.) 22: Müzik <KüçU:k Or- ni binb~lıktaki himıetile kurtardı ise de 

sonlarına getirilen - Atlı nakil va - kestıra - FJof: Necib Mkın-> 1 - Ha.ruı '11ıa· 
1
,nc de olsa aleyhinde fikirler kesafet pey· 

sıtuı ler - Kukuk polka. 2 - Aubert - CHibekliler 

8 _ Son~da >iki olsa u sıoalt • VAdet- resmi geçldl. 3 - Rd>erıt St.olz - Praterde da eyledi! 
mek. nğaçlar tekrar çiçek açcyor. 4 - ıımmerlcb Asker hayatında kalmak istemedi. İlk 

9 _ Bir nota - Eskiden sarık yaptıkları Kalınan • cam'ba2lhane prenseei operetin • fırsatta parlamentoya girdi, çalıştı. 
bir nevi 1ruına.ş don p®puri. 5 - Ga.nglberger - Ben1m kil- . 
· . G Ue .dök Teddi Ayım (Saba.ton ..,...,..,..,) 6 - 16 Temmuz 1917 tarihınde cteslıhat 

10 - I.stir.tıımı IA.hlkasl - em r. ~.. ""--w-- . . 
Emmerldh Kalman - Ah sen. sen Cıva.la.) nazın> olarak k.abıneye gırdı. Ordunun 

Geç.en bulmacanın. ballec1ilm.iş şekli: 7 - BrıJSS61maM - FelemenJc süJü No. 3 t lihatı için elinden geldJği kadar ça • 
SOLDAN SAÖA: g T ~ Karuıt>ad ha- es 

tarh ma..nzara. - ~ - 1 • .-tt Hassatan tanklar iizainde durdu. 
ı - Tesisat - Qi. 
2 - Eşik - Lehhn 
3 - Kilim • K. - R 
' - İkas etmek. 
5 - R - H • e - !! • A7, 
e - Y - Mey - Ta. 
'1 - HAmll • A'bea. 

tırası. 9 - 1ac. Grlt - Marş. 23: SOn alans ~· .. 
halbcrleri, zlraa.t. e.'llıam., tanwllA.t, kambl • Ohurclıil.l Alman ordulannı 1919 sen~ 
yo - nukut borsası. (tıat.> 23.20: Müzik (Cu sinde ikat1 surette emıeAe ham"lanıyor-
band - Pl.> 23.55 - 24: Yannti ~ du. ~akat sulh 1918 da aktedildi! . ............................................ -.............. . 
ZAYİ - 327 senesinde Alft.lye mektebi Harbden sonra batka mü§ldiller ile 

rüşdtyes1nden aldı~m şaho.detnameml zayi karşıiqtı. Dab.U1 II\~aeleler bir hayli ne

Tar:mım~ 

·-···-···--·····-----··-·--···---~ 

Nöbetçi eczaneler 
--···--Ba rece n6betçl ol&n eczaneler ~-

dır: 

btanlnll cihetinaekller: 

Şetızadebaşı.nda: ci Halil), Emtn6 : 
nünde: cııasan HuHisl), AJwl1Lrd': 
<Barım>, Alemdarda~ (Slrrı .Asun), :, 
ynzıdda: (Belkis), Fatihte: Hüsaınet;~ 
Baklrköyünde: (H1lft.l), Eyübde: CE.r-
sultan). 

Beyoflu cihetlnaddJer: at>• 
İstlkl~l caddesinde: <~ ti 

Kurtuluşta: (Kurtulut), Maçkada: (JI (liY 
ka), Galatada: (İldyol>. ~: 
n lialld). , 

BoivJçl, Iacbkiy \18 ~. 
Kadık6Jünde: (B(1y11t. Yeld~~ 

üsttdard&: ('Ömer KeD&n), 
(Osman>, Adalarda: {Ştnui aısa). 

8 - Ak - Ra - Soda. 
e - Ln • A - B - Yek. 
ıo - Aran - Hun. 

ettim. Yeniden suretini alacağundan !Wının .zaket peyda eyledi. 
hükmfi tatmamtuıı iltıı ederlm. . •• -------------ibradalı l\Iümtaz otlu f;~ EntD HarM~n sonı.ci kabinede Loyd Corç '-

.. 

' 



9 Ağustos 

"-_,._~m31> T Ü R K V E 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

l ~ .eksiltmeye konulan iş: Heylbeliadada inşa olunacak verem pavyonu 
ve tesisatının tahmini keşif bedeli (265397) lira ( 77) kuruştur. 

2 - Bu işe nid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Umumi fenni ve hususi şartnameler 

D - Keşif retveli 
E- 1 aded 1/200 vaziyet plfını, rephe ve maktalar dahil 24 par

ça 1/50 tatbikat planı 
İstiyenler bu cYrakı 13 lira 2 7 kuruş bedel mukarbilinde Ankara

da Kızılay Genel Merkezinden, İstanbulda Kızılay sahş deposu mü- 1 
clırıyctinden alabilirler. U 

3 - Eksiltme 1O.8. 9 39 tarihli Perşembe günü saat 15 te İstanbul Kızı -
lay hanında Kızılay de.Posu müdiriyeti nezdinde müteşekkil ihale 
komısyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksi tme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklinin 13865 lira 68 kuruş muvakkat 

teminat vermesi, bundan b~şka aşağıdaki vesikaları haiz olup eksilt
me komisyonuna göstermesi Uizımdır. 

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

'B - Bu seneye aid Ticaret Oda:.ı vesikası. 
6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar İstanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu müdiri
yetinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilerek, eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. P osta ile gönderi. 

lecek makbuzların nihayet 3 üncü maddede yazı1ı saate kadar gel -
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Yapı1ması icab eoen bir takviye ameliyesi dolayısile 1:)/8/939 Pazar gunu 

akşamı saat 19 darı ertesi sabah saat 3 çe kadar terkos suları azalacaktır. 
llazartesi günü sabahı şehrin yüksek yerlerinde suyun kuvvetsiz akacağı sayın 
halka ilan olunur. (6067) 

Devlet demiryolları ve limanJarı işle t 11asi Umu :n id1f Hi H1 ı . ı · r 

'.Muhammen bedeli 17030 jira olan 41600 Kg. muhtelif cins motör yağı 
25/9/1939 Pnzartc i günü saat 15 de kapalı zarf usulü il~ Ankarada İdare 
binasında satın aiınacakt1r. 

Bu ~ girmeK istiyenierin 127':'.25 lira1ık muvakkat teminat ile kanunun tayjn 
ettiği vesikaları ve tekliflerim ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 
Vermeleri lazımdır. 

'r Ş~.nameler parasız olarak Ankar:ıda Malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
eseııum ve Sevk ŞeEiğinaen dağıtlacaktır. (6066) 

lürkiye demir ve çelik fabrikaları müessesesinden: 
'I'ürkiye demir ve çelik fabrika lan müessesesine boru :fabrikası için lüzumu 

<>lan aşağıda miktarları yazılı mevad Karabükte 81/8/1939 tarihinde teslim edil
llıek Şartile satın alınacaktır. Şartname! er Sümerbank l~anbul şubesinden An
kara Sümerbank umumi müdürlüğü Tica~et şubesinden ve Karabükte müessese 

~Ü.dürlüğünden t•edelsız olarak alınabilir. Satmağa talih olanların en geç 15/8/939 

arihinde saat 12 ye kadıu· fabrika müdürlüğüne teklifte bulunmaları ilan olu
tıu.r . .Aşağıda yıı;ı:ılı malzemelerin hepsine veya !her hangi birisine fiat teklif 
tdılebij' ır. 

1 
- Pot çamurn (bir nevi killi kum) miktarı 200 ton. 

2 - Madeni kara boya (döküm kalıbı için) miktarı 24 ton. 
3 

- Maça zamkı (Core gums) mıktarı 4 ton. 
4 

- liayvan kılı, miktarı 15 ton. 
5 

- Beygir gübres-: 200 ton. 
6 

- Ruru ot 15 ton. 
7 

- keten yağı (Ham bezir yağı) miktan 50 varil:. '(6043) 

~nkara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
ltıikt - Rururnumuz talebe ve müstahdemininin iaşeleri içın aşağıda cins ve 

2 arları yazılı dört kalem erzak açık eksillmcye konulmuştur. 
da.ki - 21/8/939 tarihin~ müsadif Pazartesi günü saat 1 t de Rektörlük binasın

a kornisyon tnrafındaı1 yapılacaktı!'. 
rnud::- Daha fazh izahat ve parasız şartname a]mak istlyenlerin Enstitü daire 

Utlü~·· c· gtine müraiaatlan c3537> c5885t 
~ Miktar Fiat Tutarı T. L. 
~Çel 
ZeYtin 
l{ 
l3 aşar ?eyniri 

5000 
200tl 
150ıJ 

2000 

40 
35 
70 
45 

2000 
700 

1050 
900 

Teminat 

350 T. L. 
~peynir 

----~~--~------------~-----~~--G .. l Uınrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstanbul 
~Vazıın Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

- Güm "k l>utun ru muhafaza teşkılatı eratı için satın alınacak 2000 adet erat ka-

2 ~n kapalı zarf!a 28;8/939 Pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. 
3 'l'asınlanan tutarı JS,600 lira ve Hk teminatı 1395 liradır 
4 - ~vsaf, şartname? ve nümune komisyondadır, görülebilir." 

?ıun,::- steklilerin eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanu _ 
~ ...... 1 tar·r 
~U J\.Je 

1 1 veçhile hazırlıyacakları tek.lif mektublannı Galata Rıhtım c:ı.ddesi 
lll<iar han 2 ncı k attaki komisyo na vermeleri. (5898J 

SON POSTA 

Son Posta 
Yevınl. Siyası. Havadis ve Halk Kazete.U 

Yerebatan, Çatalçe~e sokak, 25 
ISTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz 'Ye gazetemize alddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 141.10 760 400 150 

1 YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

ECNEBİ 2700 14Uv 800 öOLI 

Abone bedeli peşindir. Adret 
değiştirmek 25 kuruştur. 

- ····-
Gelen evralı geri verilme:. 
i lanlardan mea'uliyet alınma~. 
Cevab için mektublara 10 kuruşluk 

Pul illvesi lazım<hr. ,, ................................................ .. 
: Posta kutu.nı : 741 İstanbul 1 
: i i Telgraf : Son Posta : 
: Telefon : 20203 : . . ................................................. ••' 

······························································ 
İLAN 

Beşlktq Birinci Sulh Hukut Mahkemesi 
Hltimllğlnden: 

Zoi~a., F.leni ve Varmazo: Arnavudköy 
Sucnbah çe sokak 4 nmna.ralı evde sakin l
ken halen ikametrihları meçhul. 

7-8-939 giinlü celse için tarafınıza yapılan 
tebligata rağmen mahkemeye gelmedlğlnlz
den gıyabınızda duruşmaya başlandı. Cel -
sel Atıyede bUcümle esbabı müdafaanızlıı 
birlikte mahkemeye ~lmedlğlniz veya bir 
vekll göndemıedlğlnlz takdirde davacının 

Snyia , , 

TÜRKiVE 

KIZILAY CEMİYETİ 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

- Eksiltmeye konulan iş: Haydar paşada inşa olunacak verem pavyonu 
bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli ( 142432) lira ( 41} kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi I 1 
B - Mukavele Projesi. 

C - Umumi fenni ve hususı şannameıer. 

D - Keşif cetveli. 

E - 1 - adet 1/500 vaziyet planı ve 14 adet l/)U tatbfkat pıanı 
(Cepheler ve maktalar dahil) 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 7 lira 12 kuruş bedel mukabilinde 

Ankara Kızılay Umumi Merkezinden ve İstanbulda Kızılay İstanbul de _ 
posu Müdüriyetinden ala'bilirler. 

3 - Eksiltme t 0.8.939 tarihli Perşembe günü saat 11 de İstanbul Kızıl
ay hanında Kızılay Deposu Müdüriyeti nezdinde müteşekkil ihale 
komisyQnu huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 8371 lira 62 kuruş muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikalan haiz olup eksilt
me komisyonuna göstermesi Iazımdır. 

A - En az bir parçada 100.000 liralık bina inşaatını iyi ve tamam 

bitirmiş olduğuna ve bu işe girebileceklerine dair Vilayet ehli~et 
komisyonlarından alınmış fenni ehliyet vesikası. 
B - Bu seneye aid Ticaret Od ası vesikası. 

6 - Teklif mektublan yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar 1stanbulda Kızılay hanında Kızılay deposu Müdiriye
tinde müteşekkil ihale komisyonuna getirilecek, eksiltme komisyo
nu reisliğine mak'buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderile
cek makbuzlann nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

iddiasını ve vakıayı ikrar ve ta.bul eLmfş '••••••mm::ıazmımm111:m•••-• .. •mm•mııamı•rl 
addolunacaıtmız ve duruşmanın ~-8-939 
snnt 14 e talik tıımdığı tebliğ makamına 

knlm olmnt üzere on ~ gün müddeUe UA.n 
olunur. 939-451 

Son Pasta Matbaası 

Neşnyat Müdürü: Selim Ragıp EnMç 
· . I S. Ragıp EMEC 

SAHiPLER : A. Ekrem VSA K.I.lGlL 

Maden Mühendisi Alınacaktır. 
İktisat Vekaletinden : 

Taşra ve merkez teşkilatlmız için 250 - 400 lira ücretli maden mühundisleri 
alınacaktır. 

Taliblerin vesaiklerile birlikte Vekfiletimiz Maadin Umum Müdürlüğüne mü-
racaatları. c3537t c5885t 

BUGON 
KUMBAllAS\NA 
PAll4ATAN 
KOÇOK EL .YAWN 

Çft( DEf.TEll(NE 
iMZA .t\TAH 
fl0Y6K EL 

OLACAKTI~ 

TOR,K(Y 
iŞ 

~ANKAS.I. 
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ile Sabah - öğle -akşam her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız 
-·~ . • · · _:· · · ~ • . t · r .. ; · · ·· . : - .; :..;:.. . ı ,. . . . . . · · ·.-~ . _ ~ .. .. · 

Kan, Kuvve 
' 
iştah Şurubudur. 

FOSF ARSOL; Daima kanı temizleyip çoğaitır, tatlı bir iştah temin eder, 
YÜcude genelik ve dinclik verir. Her eczanede bulunur. 

Sıhhat VekAletinin 26--11-932 tarih Te 3/26 numaralı ruhsatını haizdir . 
............................... ,ı.. ................................... .. 

PALMOLIVE MONHASIRAN HURMA VE 
ZEYTiN yaflann gizli ibtilatından yapıJou9tır ... 
tabıatın yaratmıı olduğu en mükemmel J(lzellik 
yağlan. Bu güze lik yatlarindao yapılmıt bir sa· 
bunun köpQgü elbette Banbaıka Hus:.ısiy•llerl 
vardır. Palniolivio köpüğü öyle yumutak, llyle 
tatlıdirki oazikca ve fakat temamen en ufak kir 
Te dllzgün eserlerini bile kaldınr. Cildinizi tatlı 
yumusak Te taze brakiyor-. adeta canlı bir güzel
lik. Niçin bugünden itibaren Palmolive i teçrübe 
etmezsınız 1 

' • 

BU GENÇLIGIME GORE hiç blneman 
kösele ıibi bir cildim olmasının tehlikesine 
karşilqmak istemem. Böyle kuru Te cansiı; 

bir cild ~enç kızın manzarasını harab eder. 
Bir lfİUellik mdtohauisinın çok yerinde 
verm~ olduğu tamyelerini tlkib ediyorum ... 
• Palmolive i kullaoıoıx • demif ti • cıldiniz
hiç bir uman kura ve kösele gibi cansı:r 
olacafindao ürkmeyiniz. ÇQnki Palmolive 
hurma n zeytin yallan ıibi kıymetli ve 
hankillade tabiabn on iyi pellik madde
lerinden tmal edihnl,ti.r. Onan için Palm
olive tene bt11rasls yardimlarda buluna
rak... cildi tatlı yumuşak TO genç bulun 
dwiyo.-. • TaftlyOIİni talab ettim. cilJim 
fimd1 ııefia ıü-1 bir ıdl tuclitini aldığım 
&örerek mukAfatlandığımı anliyorum. ..... 

ZEYTİN VE HURMA YAGLARİLE YAPILMIŞ CİLDİ GENÇ VE CAZİBELİ MUHAFAZA EDEN SABUN . 

Maarif Vekilliğinden~ 
Ankarada Kız MP.slc:<. Öğrclmer. okulunun biçki - dikiş, mod,1, çiçek, ev irla

resi - yemek pişirme, nakış. çamaşır ve resim ihtisas şub~!erme Kız Enstıtü:.ü 
mezunlarından 22 yaşını geçmemiş olanlar arasından ve Kız Enstitiiı:;ii bulunan 

merkezlerde yapılacak bir müsabaka sınavı neticesinde parasız yatılı, paralı 
yatılı ve yatısız talebe alınacaktır. 

Müsabaka sınavına kabul edıleccklerin mezun oldukları Kız Enshtülerince 
narnzed gösterilmeleri gerekli o!duğundan isteklilerin en çok 10/8/939 Perşem
be günü ~amma kadar mezun <.·lduklan Kız Enstitülerine bir dilekçe ile mü -
racaatlan ve hangi ihtisas şubesi için ve hangi merkezde sınava girmek istedik-

lerini tasrih etmeleri. (5893) 

Elektrikci Aranıyor ... , 
Santral veya Elektrik Fdbrikaların'da çalışını, tecrUbeli ve tercih~n Bobi-J 
ner bir elektrikçiye acele ihtiyaç vardır. 'l'nliblerin Galata da Çınılı Rıhtım 

Han civarında Muradiye hanının 6 inci katında Fethiye Şirketine 
mUracaatlan. 

Üniversite Rektörlüğünden 
üniversitenin bütün fakültclerile onlara bağlı mekteblerde kayıd ve kabul 

muamelesine 15 Er!Ulde ikmal ve maznet imtihanlarına da Eyh11 sonunda baf-
lanacaktır. TaUbleriA fakülteler dekanlıklanna müncaatları. (15,H4) 

\lan 1'arifemjz 
Tek sQtun aant.ımı ·························· 

Birinci aahile 
! irinci aahile 
Üçüncü aahile 
Dördüncü aahile 
iç •ahileler 
Son aahile 

400 lnuuı 
250 • 
200 • 
100 )) 

60 » 

40 -
Muayyen bir müdıi~: zarfında 

fazlaca miktarda illn yaptıracik· 
Jar ayrıca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yanm 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilm:ştır. 

Son Posta'nın ticari ilanlarınıa 

aid işler için şu adrese müracaa' 
edilmelidir: 

blneılık Kollektlf Şll'UU 
&alanma.Du.. Baa 

&abra cüde.I 

Bir çift Karasinek 
Bir Ayda 

1,500,000 olur • 
Malarya, trahom, sıtma, çiçek, dizanteri, kara humma, verem, 

şarbon, kolera gibi bir ço1c ıalgın hastalıkları taşıyan inek, 
tahta kurusu, pire. srüve ve bütün haşer~lı 

ile imha ediniz. 
FAYDA biitün haşaratı öldürücü mayılerin en iyisi ve milesıirdir. 

Kat'iyyen leke yapmaz. Kok11.1u litif ve ııhhidir. Adi gazı boya ile 
karıştırarak ve ıüılü Avrupa ve Amerika etiketi ve markası koya

rak FAYDA yerine satmak istiyenler vardır. Sakınınz. 

OSMANLI BANKASJ 
1'0RK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
SfaliITed ve Türki,. COmlıutifiti ile münakit mukavelenam~sl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik.Rdilmişlir 
(24/6/1933 tmhli 24" Numaralı Resmt Oazele) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi ı 

t0.000.000 inglll:ıı: Lirası 
t.250.000 lnglliz Lirası 

TOrklyenin batbca Şehirlerinde 
··PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA, ve MANÇESTER'de 

MISIR, 1<1BRIS, YUNANiSTAN. IRAN, IRAK, flLISTIN 
. • ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE, LUBNAN . ... 
f'ily~lleri ve biltün DOnyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevduat hesaplan k\i'3dı. 
Ticart krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham.; ve tahvilat, altın ve enıtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilata ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en mOsa'ft ıartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 


