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1 Danzlg Nazi Şefi nutkunu s6yledi 

a a anzi ıese esinin su 
o i e a e ı ıesini is i ur 

• 

Ciano bugün Salzburgda Ribentropla 
Danzig meselesini görüşecek 

Danzig iyin yıkacak bir harbde italyanın 
Alma.uyanın yanıba,ında yer alması ifÜpheli 

Danzig Nazi Şefi 
nutkunda Polonyaya 
şiddetle hücum etti 

Dün Danzlgde 
n.ümayiffler 
yapıldı 

_ F r ~ter diyor ki 
OnGınüzdeki aefer burmda ba
gtlnkü gibi protesto için değil 
Alınanyaya dönü3ümüzü kutlu· 
lamak için toplanacağız ve o 

gtin yakında doğacaktır 

Roma, 10 (Hususi) - Associated Press 
tn.Uhabiıi bfldirıyor; Buradaki siyasi 
~f~Uerde hüküm süren kanaate göre, 

zıg meselesinın bir harbe müncer ol
ltl.ası muhtemet değıldil·. 

Yarın Salzburgda, Ciano ile Riben
(Devamı 11 inci sayfada) 

• 

1 

Forster • 

lstanbula 15 senede 
60 milyon sarf edilecek 
Dahiliye Vekili dün belediyede imar işleri hakkında 

tetkikat yaptı, şehrin imarına aid plan beşer 
[seneden üç devreye ayrıldı 

Faik Öztrakın " Son Posta " ya beyanatı 

1 

Ne harb, 
ne de sulh! 
Dünkü nutuktan 

çıkan mana 
Hitlerin işi nihayet mü· 
zakere yoluna dökeceği 

tahmin edilebilir 

1
,............. Y A Z A N ............. , .. 

= Emekli General H. Erkilet 1 ................................................. ) 
Birkaç aydır Avrupanın ustnne hır 

libus ağırlığue çöken Danzig mese
lesinin artık en had devresine girdi
ği muhakkaktır. Bu yüzden Alınsn
ya ile Lehistanm arası pek vahim de
necek kadar gergındir. Dolayısile de, 
:mi!hıverci,lerıle demokratların ve her 
ili tarafa mensub mil ttefık veya 
mahm:ilerin aralarındaki siyasf, 
ticari ve mali münasebetler var dcne
miyeoek kadar ·bozlılınuştur. 

(Devanu 11 inci sayfada) 

-·· .. ····················································-·· 
izmirde mahkom edilen 

casus Bulgarlar 
Temyiz mahkemesi cezayı 
az bularak kararı nakzetti, 

muhakeme yeniden 
görülecek 

~zmir 1 O (Husuıst) - Casusluktan 
beşer seneye mahkfun edilen Edirne 
Bulgar kilisesi papazı Martiri le met
ropolithane katibi Kiri, arkadaşı Lam 
bo ve İtdlyan Sinkoviç haklarındaki 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Bulgar - Rumen 
mii.nasebatı 
lyile,ıyor 

Bü.kreş, 10 (Hususi) - Bulgaristan 
ile Romanya arasındakı münasebat. son 
güın.lerde göze çarpacak derecede sallh 
bulmuştur. 

İki memleketin matbuatı, birbirleri 
aleyhinde yapmakUı 0

1 klan neşriyata 
nihayet vermişl-erdir. 

(Devanu 3 üncü sayfada) 

Milli seı-• 
şehrimizde 

in.önü Ankarad&ıı ayrılırken 
kalabalık bir halk kütlesl 

tarafından heyecanla alkııplandı 

Milli Şef son Bolu seyahatinden avdet ederllerken Gerede BeL~di11e Rminden 
izahat alıyoriar 

Ankara 1 O (Husust) - Rei.sicümhur 21,40 ta kalkan hususi trenlerile İs • 
İsmet İnönü ve Bayan İnönü refakat. tanbula hareket etmişlerdir. 
!erinde Hariciye Vekili Şükrü Sara • Millt Şef istasyonda Başvekil Dr. 
ooğlu olduğu halde bu akşam saat (Devamı 2 nci sayfada) 

Türkiyeyi birçok 
sari hastahklar 

kasıp kavuruyormuşl 
• 

Çek Vahudilerile 
dolu vapur 

lzmirden ayrılamıyor! 
Memleketimize 2elen bir Y abudileır, ~inin istim 
Alman firmasının mü- borularını patlathlar, 

messili Bulgaristanda " Öldürün, fakat bizi 
geri döndürülmek istendi atmayın! ,, diyorlar 

Türkiye ile ihrRcat ve ithalllt yapan İzmir, 10 (Hususi) -· Panama bandı-
maruf bir Alınan firmasının mümessili ralı Parita vapuru dün gece vapurun is
Bal'.kan memleketlerinde tetkikat yapmış tim borularının i~indeki Çek Yahudileri 

(Devamı 11 inci sayfada) (Devama 2 nci sayfada) 

Manevra hazırhkları 
ikmal edildi 

...--Tertib olunan mesele ---. 
Garb ve şimal müttefik ordularına 

karşı cenub ordusu harekatı 
Manevra Kumandanı Orgeneral Fahreddin Altay: 

"Bu manevra ile mı1tad işi yapıyoruz,, diyor 

r••oooooooooaoooooooooooooooooooooooooooooooooooaooOO-~ 

i LİS8 YS Orta okullara ahnacak f Dün Ordueuinde top:ana'l Orgeneral Fa,hreddin Altay, Genel Kurmay ikinci 

0 
1· parasız yalth la1Pb8 1 başkanı General Asım Gündüz ve birinci ordu Erkanıharbiye Reisi General Zeki 

llah~h.iliye Vekili, Valı ile birlikte şehrin müstakbel plctnlarım tetkik ediyor Maarif ~e~letinin .tebli~i ve ya· ~ . . bi~ arada .. . 
~ b ?iye Vekıli Faik öztrak dün sa- hal~eır Beletti~ gelmiş, fen heyeti mı- j pılacak imtıhana aıd talımetmı 10 S 15 Ağustosta başlıyacak olan, bırıncı tecerrunu mahallerınde toplanmış. lhıı 
~le.r ~berinde Vekiiletin Mahalli İda- dilrl~p~ toPfantı~iyaset etmit- : uncu sayfada bulacaksınız. i ordunun büyük Trs.kya manevralarının gelen tertibat tamamen alınmıştır. D 

lll.unı Müd·· .. n··k t ld ~ ~ 3 ün...ı! .._..._,, _ _._) l ~ bütün hazırlıkları ikmal edilmic:, kıtaat (Devamı 11 inci sayfada) uru U ne tın O u5 u .,;u .._., • ..,_ "----··•-•••••••••n••••••••••••••••••••-••••••••·' ~ 
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2 Sayfa 

Hergün 

Danzig güzünden 
Harb çıkar mı? 

' 

- Yazan: Muhittin Bfrıen _J 
- Budape§te, 7 -

ll-JI arb ve sulh meselelerine karşı 

ru kendilerinde sıkı bir alaka du· 

yanların son zamanlarda zihinlerini işgal 
eden mühim endişelerden biri de Danzig 
davasıdır; Almanya Danziği almak isti
yor. Bunu almak içın istinad ettiği sebeb 
de, onun hakikaten Alman olmasıdır. 
Buna mukabil, Lehistan da bu limanı ver 
mek istemiyor; cyaşamam için bana bu 
liman lazımdır> diyor. Almanya, bu me
selede ınad, Lehistan da, arkasında İn -
giltere ve arkadaşlarının himayesini his
sederlerse netice ne olur? İşte. bu sual, 
müz'iç bir en~ halinde herkesin zihni
ni işgal ediyor. Gazeteler için de, Danzig, 
bundan dolayı mühim bir mevzudur. Bü
tün dünya matbuatı onn aid hadiselerle 
meşgul oluyor: hazan tarihler tesbit edi
liyor: 15 Tenunuz, 27 Temmuz. 2 Ağus -
tos, 10 Ağustos veyahud, tarih zikrolun -
maksızın mahsul cderambar> edildikten 
sonra, Almanyayı Danziğin işgaline te -
şcbbüs edecek ve işte o zamnn da büyük 
dünya harbi patlamış olacak! 

Halbuki, bu tarzda bir endişeye-, hattA 
bu tarzda bir mütaleaya hiç te mahal 
yoktur. Harb çıkacaksa Danzig için çıka
cak değildir; çünkü, bu iş bizatihi bir 
harb sebebi olabilecek bir mahiyeti haiz 
olmaktan çok uzaktır. Harbin çıkması 

için olsa olsa bir vesile teşkil edebilir. 
Yoksa. bugün mesele, halli için uzun uza
dıya münakaşası lazım gelen bir Danzig f 
meselesi ydktur denilebilecek derecede 
basit bir hale gelmiştir. 

* Danzig meselesi, sırf bir mesele ola -
rak, bir hayli zamandanberi zaten tedri
ci hal yoluna girmiş bulunuyor ve kendi 
kendisine halledilerek gidiyor. 

936 senesine kadar, kendisine Millet -
ler Cemiyeti tarafından tayin edilmiş o
lan nizam içinde yaşıyan Daıızig, o tarih
ten itıöaren bu nizamı fiilen hükümden 
düşürecek ve kendisini Almanyanın di
ğer taraflanna benzıyen bir hayata so
kacak olan siyasi bir faaliyete sahne ol -
mıya başladı. İlk defa olarak. Milletler 
Cemiyetinin bir konsey içtimaının karşı
sına çıkıp, Danziğin Almanlığı davasını 

ortaya atan Greiser oradaki Milletler Ce
miyeti ll'izarnına karşı resmen protesto 
etti. Halbuki ondan daha evvel, Danzig, 
Alınanyanın değil, fakat Naziliğin eline 
düşrneğe başlamıştı. Berlinden aldığı 
kuvvetle kendisini orada tedricen yay -
mıya muvaffak olan Nazi teşkilô.tı. takib 
ettiği yüksek derecede manevi politika 
ile çok kısa bir zamanda şehrin senato • 
sunda cvwlA ebniyete, sonra da bütiin 
camiaya hakim oluu. Danzigcle kendisi -
ne son bir müdafaa ka lesı tesis etmiş o
lan Alman sosyal demokrasisini kısmen 
propaganda, kısmen de tecavüz ve hatta 
ta-kib ve terhib politikasile mağllıb eden 
Nnzilik, şehrin ve havalisinin hakimi -
yetini ele ald1ktan sonra, yavaş yavaş bu 
şehrin idaresini Almanyanın diğer şe • 
hirlerinin idaresina benzetti. Bugün Al
manyada nas1l bir rejim varsa orada da 
ayni rejim vardır. Bu rejim ötede hangi 
teşkilAtla \•e nasıl idare ediliyorsa ora -
da da öyle idare ediliyor. Belki, henüz 
hukuki kelimeler arnsında bir fark var
dır, fakat, bu hukuki kelimelerin hari • 
cinde, her şr/y orada da, ötede de b:rbiri· 

· nin aynidir: Siyasi ve idari zabıta teşki
latına ve hatta ordu teşkilatına varmcı
ya 'kadar! Hukukan, kağıd üstünde hAlA 
yaşamakta göriinen Danzi~ nizamı fiilen 
hayatta değildir. Ne Milletler Cemiyeti 
mümessilinin otoritesi kalmıştır. ne de 

Lehistanın bu şehir üzerincieki mü:·akn
bc hakkının tatbikatı görülüyor. Şehrin 
seııatosurta hftkim olan Naziler. orada :S-

. tedikleri kararlan aiıp bunları icra edi • 
yarlar. Milletler Cemıyeti. fiiİen mevcud 
olmadığı gibi, Lehistan için dr bu şehrin 
nizamını tekrar iade etmek üzere, kuv-

vetle müdahaleye imkan tasavvur edile
mez. Bugün Danzig Almanya tarafından 
değil, Nazilik tarafından fiilen kendisi
ne ilhak edilmiş demektir. cAlmanynı> ve 
cNazilik> denilen Ş!:yler de bir kelime 
fc\rkındmı ibarettir; 'hakikatte bunların 
biri diğerinin aynidir. 

Halen Danzig meselesinin halli de -

rnek, tek ve basit bir hukuk me
rasiminin ifası demektir: Danzigde hu
kukan mer'i farzedilen Milletler Cemiye
ti nizamının ilgasile fe}ırin ve havalisi -

SON POSTh 

ResimJ; Dlakale: = c::: iş hayatında gurur yoktur 
~·~--------------------------------------------------------------------~------------------------

• 

Fransar.ın büyük içtimaiyntçılarınd.-m l\fonteskiyö bir gün 
herhnngı l.ıir dcvietin dış işleri sahasında en büyük vazıfesi
nln ne C· bileceAini tetkik ederken şöyle demişti: 

Monteskiyönim devlet için gürdüğü tehlit.ıe arerbest tıcarct. 

&P.rbcst ıktırndiyat sahasında ferd için dl' aynı derecede va-

Ağusfos 11 

---------------------------........ 
Sözün kısası 

insan ve armud 

G erçi alyanaklı Mustafa bey hf9 

te çirkin bi: şey değildır. Ger· 

çi ağızda eriyen Akçabey nefistir. Gerçi 
görllnüşü tadından güzel düşes asaleti· 
nin icabı diğer armudlnrdan yüksek bir 
yere kurulduğu zaman pek göz alıcı olur. 

Bütün bunlara rağmen gene armud 
armuddµr. Gene insan nrmud olmak is-
temez.. kendine armud denilmesine ta-
hammül edemez •• 

Fakat ben, dün misafir gittığ1m biı 
evde biran için armud olmak istedim. 

Dışarıda sıcak kaç derece ül!, bilmi
yorum amma, bulı.mduğum odadaki ter
mometre otuz beşi gösteriyordu. Ev sa
hib1eri ve ben ter içınde idik. Ellerjmiz· 
deki sırsıklam olmuş mendillerimızle g(i
ya, terimizi kurutuyorduk. Fakat bu ne
y~ yarardı? •. Derilerimizin ter kaynak
ları azami f.aaliyette idiler .. ve biz ne ka
dar l.-urunsak genı:? terlıyor~ gene kurun
mak mecburiyelinde kalıyorduk. 

Ev sahibi buz drılabının kapağını açtı. 
Dolabın dahili tertibatında birikmiş ince 
kar tabakası ~özleıımiz!. serinletmişti. 

-==========::ıı:ıı::=======================-----ı::::==:::::1============ İçe.rde bir alüminyom tabağa konulmuş 

- Sıze rakib, ilze 'komşu bir devlet diğer bir komşusunu 
ezerek, yahud da aadeoc kendi hududları içinde yükseierek 
kuvvetleniyor mu? Biliniz ki kendi devletinız tehlıked<'dir. 
Vaz fenız de o komşunun yükselınesıne mani olmak de~ılse 
bılc kendi sah:-ıruzda mutlaka onun kuvveti üstüne çıkmak
tır. 

riddir.Endüstri, ticaret vıeya ilim sahalannın herhangi birinde 
son derece kuvvetli olabilirsiniz, kendin'IZi yenilmez, geçıl
mez teiakki edE>bi1irsiniz, fakat bu kuvvet·nizden gurur du
yarak rak:b;nizi. ihmal etmeye mi ~ladmız? O dnkıka1an 
:t:baren mahvo·maya mahkfun olduğunuz muhakkaktır. Ça
huk yorulup dinlenen ta.zıya hiç durmad•ın yürüyen kaplum-
bağa üstündür. 

Bir kar fırtınasına 
Yakalanan karı koca 

r~~~~~E:~~er;;;,;;~:~~t!:~~::: 
/""-................................. ---·"'\ Hediye edilen - Keşki ben de bir armud olsaydımt 

Hergun _bir fıkra i Maymun :::ıar. hazan insanlardan daha rEb 
Çirkin kadının 
kocasının cevabı 

Adamın biri ço7c çirkin bir kadınla 
evlenmişti. Güzel kan.<rı 0 1an bir ar. 
ka&şı: 

- Yahu, dedi, bu karıle evlenilir 
mi? 

hat yaşam.ak imkanını buluyorlardı. Ş11 

halde, fen, teknik ilerlemiş, kaç para 
ederdi! 

*** ··-······················································--
Milll Şef şehrimizde 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada} 

Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çak " Çirkin kadınla evlenmiş arkadaşı· 
nın yüzüne istihfafi.a ba\:tı: 

- Sertin karın gibi kadınia herkes 
evı.lenir, i§ benim karım g•bi k:ıchnla 
cvlen.ebilmektedi "· . 
----·---------' 

' mak, Vekiller, meb"uslar, hükfunet ve 
Parti erkanı, Ankara Vali vekili, Mer. 
kez. Kumandanı ve Emniyet Müdürü: 
tarafından uğurlnnmışlardır . 

1 

izdivaç acentesi açan 
Kıza izdivaç 
Taleblerl geliyor 
Bundan üç ha!· 

Almanyada Berchtesgaden civarında ta evvel Londrada 
dağa çıkan yeni evlerunis bir karı koca, 

Mayfairde bir iz., 
1000 metre irtifada iken bir kar fırtınası- divaç acentası ku .. 
na tutulmuşlar, ve dört gün ı:iört gece ran bu 24 yaşla • 
mahsur bir halde orada kalmışlardır. Ni - nnda, sarışın genç 
hayet Hitlerin dağ topçuları müfrezesi kız, şimdiye kadar 

t9;11afı.ndan kurtanlmışlardır. Resmimiz

de bu kurtarma ameliyesini ve bir nefe -

rin, kadının donmuş iplerini çözmeğe uğ

raştığını görüyorsunuz. 

nin şarld Prusyaya ilhakını ilan eyliyen 
beyanname... Böyle bir beyannamenin 
neşredilip edilmemesinden dolayı bir 
harb çıkacağını farzetmek abestir. Eğer 
bu beyanname ile harb çıkacaksa Alman
ya onu -isterse- neşrettirmez; bilmuka -
bele, böyle bir beyanname neşredildiği 

gün de, Lehistan isterse- ııihayet, Al -
manyaya veya Danzig senatosuna bır pro
testo verir ve susar. Bunun emsalini pek 
çok gördük. Çünkü, öyle de olsa. böyle 
de olsa, Danzigdeki vaziyet, ancak hük
men, kelime itibarile değişmiş buluna -
caktır. 

* Danziğin .fliliyat bakımından yegane 
halledilmemiş olan yegtme meselesi güm
rük vaziyetidir. Şehrin siyasi hududu ve 

(Devamı 15 inci sayfada) 

200 den fazla izdi· 
vaç talebi karşı ~ 

sında kalmıştır, 

Mis Silviyaya ta
lih olanlardnn biri 
de milyoner bir 
Hind tüccarıdır. 

Mektubunda: 
c- Benımle ev~ 

lenirseniz, size elmas ve mücevherlerden 
müteşekkil bir cihaz vereceğim. Bu cıha~ 
zın içinde bulunan bir pırlanta gerdanlı
ğın, vaktile bir kraliçeye aid olduğunu 
söyliyebilirim> demektedir. 

Şuşnig'in sıhhatı yerinde 
Eski Avusturya başvekili doktor Şuş

nigin kendi teşkilatından tereşşuh eden 

haberlere göre, eski başvekil daha hala 
Viyanada, Gestapo teşkilatının işgal et-

tiği karargahın en üst odalarından birin
de bulunmaktadır. Vücud ve kafaca sıh
hati yerindedir. 

1 STER 1 NAN, IS TER 

Londrada evıenen DiT genç kıza. azız 
ve şakacı dostlarından biri resimde gör
düğünüz gibi, bir maymun bedi.ye etmış
tir. Gelin maymundan pek hoşlanmış, fa
kat bu 8aadeti çok sürmemiş, zira hain ve 
muzır mahlQk kaiia göz arasında gelinin 
boynuna taktığı jnci gerdanlığı çektiği 

gibi koparm~, incilerden birkaçını yut -
muştur. 

lngiliz politikacılarının 
icaz ancı 

İngiliz siyasetind~ büyük roller oyna
mış o1an adamlar neler kazanmıştır? •• Bu 
nu merak eden bir İngiliz muharriri, u -
zun tetkikler neticesinde, Loyd Corcun 

elli sene süren hükfunet memurluğunda 
94,200 İngiliz lirası para aldığını, Lord 
Baldwinin 70 bin İngiliz lirası eline geç
mesine rağmen daima bankalarına borç
lu bir vaziyette kaldığını, dahiliye na -
zın Samuel Hoare'in bugüne kadar 
79,300 İngiliz lirası Vinston Çörçilin uzun 
siyasi hayatında 92,300 İngiliz lirası al
dıklarını tesbit etmiştir. 

Bugün Avam Kamarasının en ateşli 
hatibleri Loid Corçla Çörçildir. 

Bir aostumuz orta sınıfa mahsus küçuk bir apartımnn yap· 
ıır~wordu. Daırr.rini kaça kiralamak niyetinde oldı.:ğunu 

~orduk: 

·- 48 ltra, der, &yda 3 lir:a kapıcı ayıı~ı da harıç olarak. 

Bu ~.abah c.ostumuza rasgelrnişti.k, fiatı artırmasının sebe
bın. öğr~amek utedik: 

_ 35 !:Taya, c.edı. Bütün hesablanm b·ı miktarı temin et. 
mck t"Sası :izerır.e müsteniddir. Maamafth 3!'i liralııt kıracıyı 
bul.nmaz da lJirk!lÇ lira eksiğine verecek olursarr. gene scrma
yc;me nınkul bir faiz almış olacağım.> 

Bma bı~ti, iyi bır mimara düşmüştü, hem tahm1:ı e:lılen 
fia•a çıktı, ht>m ne ilk zamanda sanıldıijınd&n güze: oıdu, şım· 
d~ kapısının önünde (Kiralık daire) levhasını görüyorsunuz, 
tak:ıt sak.n k rasrnı sormayınız. kapıcı: 

- Baktım, o muhitte benze.r dairclenn fiatı hep ellişer ııra 
da ondan, c~vabııı wrdi. 

Bazını hayat pahalılığından şikAyet ederız, haya: pahalılı

{:ındn '!:iiyiik fımHlerden birinin ev kiraları olduğunu söyle

r:z. sc:beoini arn~1mnz, fakat işte sebt>b meydandadır, daha 

doğrusu :,u b:r tek cümlenin içinde gızlidir, bunun böyl~ ol
duğuna hız inanıyoruz. fakat ey okuyucu sen: 

1 STER İNAN, 1 STER NAN M Al 

ı Roeisicümhur istasyonda kalabalık 

bir halk kütlesi tarafından heyecanla 1 

alkışlanmışlardır. 

-
Çek Yahudilerile dolu vapur 

lzmirden ayrılamıyor! 
(Ba§tarafı 1 inci &cıyfadcı) 

tarafından t8.'lırib edilmesi yüzünden h~ 
reket etmemiştir. Gemi kaptanı hadiseyi 
polise haber vermiş ve bl.6 vaziyette ha
re-ket edemiyeceğinı bildirmiştir. Zabıta 
vapura giderek kaptanı tehdid edenleri 
araştırmış. yolcuları yurdsuz Yahudiler 
polislerin ayaklarına kapanarak: cBizl 
öldürün, buradan göndermeyin> diye 
yalvarmışlardır. 

Geminin Rodostan hareketi şöyle ol• 
muştur: İtalyan idnresi gemiye limwı 

terketmesini bildirmiş, orada da Yahur 
di1€T vapurun istim borularını tahrib C"" 

derek tıarcket ettirmemişler. Bunun ÜLC• 

rine gemi iki romorkfüe takılarak har~ 
ket ettirilmek ist~nmişse de Yahudiler 
halatları kesmek suretile buna da mani 
olmdşa.rdır. Bunun üzerine iki İtayan 
torpitosu gem.iye bordalıyarak aralarınıı 

alm~lar ve bu suretle hareket ettirmiş" 
lerdir. 

Bu usulün burada bu akşam romol°"' 
körlerl~ tatbikinin düşUnüJdüğü Eöylen-ı 

:mektedir. 
Parita vapuru bugün 200 ton kömüı 

almıştır. Vapur yann limanımızdan KöS1 

tenceye hareket edecektir. ........................................................... .-
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tı Ağusto. 

Yurdda zelzele 
devam ediyor 

Savfa 3 

• Gönüllü lngiliz ordusuna Temmuz sonuna kadar fstan~.ul, Ankara, İzmit ve - tahsı·IAt 1·ktarı lnegolde zelzeleler oldu • Lehistan diyor ki • k • t ı • G m Perşembe gecesi saat 1 i 45 dakika Ya?'.an· Selim Rıt!!lll Em~ 

J E 

. gırme ıs eyen erın 64106 588 lı·ra 55 sani_ye_g~e kuvvetli bir zelzele B ir müddel evvel Polonya ha-
' 7 kaydedılmıştir. 

2 ı b ı d R dh d l ı A t ·· riciye nazırı Miralay Bek'in 
• ACkıar.a,, ıo (Huwsi) _ 1930 mali se- asa an~ en a ınan ma uma a go-

s ayı sl mı Yonu U U re 1 l · e kez üstü Rasadha memleketini alakadar ecieıı meseleler ve 
nesi Temmuz gayesi itibarile tahsilat ' ze ze enın._ m r . -

ed 125 kil t ıı,..de B l bilhassa Leh - Airnau münas. batı hak -
:milctıan 64.106.588 lira olarak tesbıt e- n en ome re mesaı.~ ' 1 e. 

cik ve İnegöl mıntakası civarında - kında söylemiş oiauğu nutku Leh ordu-
Lond~ 10 (Hususi) - Kununusani- I bile M~ sahillerine yakın bazı nokta 

den itibaren Ağustosun ilk haftasına ka- larda müdafaa şebekesini geçmeğe 
dar, gönüllü olarak İngiliz ordusuna gır- muıvaffak olmuşlardır. Fakat bunlar 
l%liek için ilci milyon kişi müracaat et- da İngiliz arazisi üzerinde müdafaa tay 
znıiştir. yare gruplan tarafından karşılanarak 

Yalnız son biT hafta zarfında müraca- geriye dönmeğe rnedbur edilmiştir. 
at edenkrin sayısı 34 bindir. Bu tayyarelerin bir kısmı da bu es -

Binlerce İngiliz tayyaresi havada nada cdüşürülmüş• tür. 
Londra, l O (A.A.) - Bugün, cenu- cMuhasemab yarın akşam saat 19 a 

bi İngilterede birkaç bin tayyarenin kadar devam edecektir. 
iştirakilıe yapılacak olan chava har .. Şimdiye kadar yalnız iki vahim ka
bi• nin ikinci günü, cdüşman» tayya. za vukua geldiği teyid olunmaktadır. 
ı-eleti, yüzlerce muharebe tayyaresini, Bir bombardıman tayyaresi York ci -
balon barajlarını ve müşahede grup - varında sukut etmiş ye mürettebatı o
larını harekete getiren müdafaa hat. lan 4 kişi ölmüştür. Başka bir cdüş .. 
tını geçmeğe teşebbüs etmişler ve ba- man• tayyaresi de 5 kişilik mürette -
tı. tayyareler, fena rüyet şeraiti sebe- batı ile kaytbdır. 

Türk - Fransız 
ticaret anlaşması 
Paris l O (A.A.) - Havas bildiri .. 

yor: 

Kültürpark 3 
senede ikmal edildi 

İmld.r, 10 (A.A.) - 20 Ağustosta açı
iacak olan İDnir enternasyonal fuarı ha-
21.rb:klla.rı ikmal edilmek üzeredir. Tesi
sat ve inşaata müteallik büyük işler bıt
miştir. Şimdi tezymat ve dekor işleriyle 
uğraşdm.aktadır. 

Belediye ve fuar komitesi reisi Dr. 
Behçıet Uz dün akşam 430 bin metre mu-

dilmiştir. ~çen senenın aynı ayındaki 
tah&il'at miıkta.n 58.472.884 lira olduğuna 
nazaran 6.633.704 lira bir fazlalık vardır. 

Bir İtalyan vapuru 
İzmirde rıhtıma çarptı 
İzmir, 1 O (Hususi) - İtalyan ban -

dıı·alı Cibuti vapuru bu a'kşam lima -
mmızdan hareket ederken bir kaza 
geçirmiştir. Vapur hareketi esnasında 
rıhtıma vurmuş, baş tarafında bir bu
çuk metre genişliğinde bir yara al -
mıştır. Rahne, süvari tarafından mu
vakkaten çimento ile kapatılmıştır. 

Vapur yarın muayene edilecek ve 
bir mani görülmezse hareket edecektir 

Almanyanm Londra elçisi 
mezunen Berline döndü 

Londra. 10 - Dün Lord Halifnks ta
rafından kabul edilmiş olan Almnn sdiri 
Von Dırkseıı yaz tatili.r.ı geçirmek ilze:e 
memleketine hareıı:et etmiştir. 

Bulgar - Rumen 
mÜnlsebatı iyileşiyor 

dır. su başkumand..ını Mareşal Smigl)' Ridz'ın 
Bir haftadanberi devam eden zelze- Krakovide ırad etmiş olduğu nutuk ta -

leler hep bu nuntakaya tesadüf et • kib ve teyid etti. Mo,lern Leh devletının 
mektedir. banisı Mareşal Pilsudski'nı~ dul zevce -

Ankara t o (A.A.) _ Bugün şehri • sinin huzurunda mü.evefh Mareşalin Leh 
mizde 1,30 da hafif bir zelzele hisse _ başkumandanlığı için tavsiye ettiği zat 
dilmiştir. tara.fmdan söylenen sözler, heı· türlü n:i-

Saat 1.40 ta İnönünde ve İzmitte ha· mayişkar edadan fıridi:-. Duna mukabil 
fif birer zelzele olmuştur. Hasar yok. Lehistanın Danzig meselesmdc her türlft 

t 
toprak feragatine ır.uhalıf olduğu nok -

ur. 
İnegöl de 

İnegöl 10 (A.A.) - Bugün burada 
biri kırk geçe şiddetli bir zelzele ol -
muştur· Hasar yoktur. 

tası üzerinde de musırdır. Mareşal 
Smigly-Ridz'in vaıdyetı can1andırm1k 
için kullandığı bir1<a~ cümle \'ardır ki 
bilhassa kuvvetlıdir. Meselô.: Sulh de -
mek, bir kısım milletlerin mütemadıyen 

l•sta b lda 15 senede vermeleri, diğer bir kısım milletlerin de n u mütemadiyen isteınele::ı ve alrr.alsrı de-

60 mı.iyon sarfedilecek mek değildir. Sonra: Bizim vatan sevgi -
mizin diğer1erinm vatan sevgilerınden 

(Baştarafı ı inci sayfada) bize daha az vazife ve külfetler tahmıl et-
tir. Toplantıda İstanbul Vah ve Beledıye tiği sanılıyorsa aldanıhyor. 
Reisi Lutfi Kırdar da hazır bulunmuştur. Bu cümleler, cihanın bir müddetten -

Vali maketler ve p!anlar üzerinde Da- beri sakat bir şantajla nasıl hır buhr,ı -
hiliye Vekiline izahat vermiş. Eminönü nın içine düşürülnı~iş olduğunu pek vazih 
ile Unkapanı aras•ndakı sahanın nnis- bir surette göstermektedir. L<'h haşku· 
takbe-1 vaziyetını anlatmıştır. Bilahare Ve 1 mandanının kanaati şudur· 
kile İmar İşleri Mildüriı on beş senede Ferdlerin hayalı vatanm hayetına 
yapılacak işler hakkında izahat vermi§. bağlıdrr. Birine yapılan tecavüz basit 
tir. bir adalet istimdadil., reddedilemez, kuv-

Vekilin beyanatı veti reddedebilec1'ık gene kuvvettir. 1.c-
Belediyedeki tetkiklerını ikmal eden histan hiç bir kimse aleyhine tecavjz fık-

Türk • Fransız ticaret müzakere -

leri, nihayetlenmek üzeredir. Fransız 
Ve Türk heyetlerinin üzerinde anlaş

tıkları metin tasvib için Ankaraya 

bUdi~ilmiştir. Pariste imı.a i~ bu 
cevab beklenmektedir. raıbbaı tutan Kültürpark ve fuar saha- (B(lftarafı ı incı sayfada) Vekil, bir muharnrimiz:! şunları soyle- ri beslemiyor. r"'akat onun haklarına, 

sında ummnf bir teftiş yapmıştır. 20 fl.- Bulgar _ Rumen ihtilaflı meselelerin, miştır: menfaatlerine ve hakimiyet sahibı devlet 

Rumen ordusunun 
manevraları 

Londra. 10 (Hususi) - Royter muha· 
biti Bü~ten bildiriyor: Yakında yapı
lacak olan Rumen ordusunun mancvra
!:arına 500 bin kişi iştirak edecektir. 

Mane\Ta hazırlıldan tamamlanmak ü-
2a'edir. 

lngiliz - Fransız askeri 
heyeti Moskovada 

Leningrad 10 (A.A·) - İngiliz ve 

~ansız askeri heyetlerini hamil bu -

lunan cCity of Exeter• vapuru, dün 

gece buraya gelmiştir. 

ğustostıa fuar açııdığı zaman her şey ha- dostane müzakıerelerle halledileceğı tah- c- İstanbuiun on beş seneiık imar haysiyctine doğrudan doğruya veya bil-
zır ve tamaml.arımış bulunacak ve böyle· min olunmaıktadır. pliinı üzerinde verilen izahatı din:edım. vasıta yapılaca~ tecavüz teşcbbÜsüne 
Tı1de dokuz senede tamamlanmak üzere Bufgar ba.şvekiti Köseiv.anofun refika- Hükümet, İstanbuL Belediyesine bu hu- mukavemet edecektir. 
tanzi'm ıfdfun.iş olan Külfürpark pli\nı, sı ve çocukları. yaz tatilını geçirmek ü- susta elinden gelen bütün yardırciarı Yukarıki cümlt>ler gösteriyor ki Al -
üç sene gibi kısa bir müddet içinde ik- zere Köstcnceye ~elmişıerdir. Bu ziyart"t ynpmağa çalışacaktır. manyanm Danzig meseiesind~ ken-li te-
mal edilmiş bulunacaktır. te, iki memleket arasında bir dostluk ha- Belediyelere bulunan yeni varidat me- lükkisi bakımından, Lehistanfo. anlaşma. 

297 Yahudi Üzerlerinde 
birer mayo ile Filistin 

sahillerine çıktılar 

vasının -esme~ başhd1~m~ delil sayıl- sele~rt üzerinde çaltşıyoruL Meclis te sına imkô.n yoktur. Cünkü bu şehri v~ lf
maktadır. bizden bunu esırgemiyecektir. Biz, ~ek- mamnı kendisinin iktısadi bir teneffüs ci

nisıyenlerin bize yapmak lüzumunu gôs-ı hazı sayan Lehistan. burada herhangı bir 
terdikleri şeyleri muhakkak yapmak yabancı hakimiyettn teessüsiin'? muhale
azınindeyiz. Yalnız. bu nev: bilyük imar fet ed <:ektir. Binaenaleyh Almanya ıçın 
hareketlerinde yarın tenkide uğrıyaca- Ya bugünkü vaziyeti belki biraz daha ıs-

lzmirde mahkum edilen 
Bulgar casuslar 

Kudüs, 10 (A.A.} -- Polis, bu sabah (Baştarajı ı iııci say farla) ğımızı düşünerek, bu husust:ı çok tıtiz lah edebilecek olan yeni müzakerelerle 
geceleyin gizllce Hayfa körfezine çıkma. karar temyizoe nakzedildi. Temyiz du davranıyoruz.> statükoya nza göste-rmek. yahud da her
ğa teşebbüs eden 297 Yahuct mülteciyi ruşma suretile tetkikat icra etmiş ,.e Belediye on beş senede ikmal edilecek çibadfıbfıd bcdahate g6z yumup uir ct>bri 
tev'kif etmiştir. Bu YahudiJer, meçhul mahkumların müdafaa vekili müda _ işleri beşer seneden ibaret olmak üzere harekete teşebbüs eylemek lazım ge~e -
biT vapurdan ind:rilen beş tahlisiye ka- faasını yapmış, müvekkillerinin hare- üç devreye ayırmıştır. cektir. Birinci şık d:.inynyı bir bildircdcn 

1 d 
- Birinci beş sened~ şu işler yapılncak- kurtarır. İkincisinrl0 ise umumi bir Av -

yığı ile Filistin sahillerine yanaşmışlar·· ketinde suç o ma ıgını bildirmiş, tem-
yiz bu iddiayı reddederek fiil ve ha _ tır: Eminönü, hal, Unkapanı yoluna uç rupa harbinin derhal infılak etmesi bir 
reketleri casusluk olduğuna göre ken- mi!yon lira, Azabkapı - Tep2başına bir zarurettir. Çünkü sulh cephesi, hiç bir 
dilcrine casusluk suçundan ceza veril- milyon lira, Unkapanı - Şehzadebaşına suretle bundan böyle cebir v~ tahakkü
mesını muvafık görmüştür. Muhake· iki milyon lira, Karaköy meydanına bir me yer vermeme~ azm:ndedir. Ve bu az

teci!eri karaya ayak basar basmaz yaka- melerine tekrar başlanacaktır. Casus- mılyon lira. Karakbyle Taksim arasına mini ilk fırsatta deii! ile isblt eylivecek-

dır. Mülteci Yahudilerin üzerincie ya1nız 

birer mayo vard1r. Polis, bu kalabalık 

yüzücü kafilesinden şüphelenerek mül-

~ iki buçuk milyon lira, Yolcu salonu - tir. 
amıştır. Mülteciler, Hayfada tevkif edil- lug·un mahk.Umiyet müddeti 15 sene- K k"" 1 ·k· - b' ı· 5 & e 
mı·c bulunmaktadır. dı·... ara oy yo una ı ı yuz ın .ıra, Azap- / 

--==~==============~"=~====~~=========~·~=============::::ı eıJnı c aqqı. 1111!.Ç kapı - Karaköv aras•n.ı bir buçuk milyon ================ 
liro, Koska - Beyazıda dört yüz bin lira, lira, Tophane ile Dolmabahçe arasına 
Barbaros meydanırıa dôrt yüz bin lira, yüz bin lira harcanacaktır. 

Iieyet azası, Astoria otelinde misa

fiı- edilmiştir. Bu gooe saat yarımda 
:-;nıe Moskovaya hareket olunacak .. 

:------······ .. --·-·· ................... . . . 
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. 1-ş· .. 
~ a...., ... _unaık i İtalyada Po vadisinde Alp· ı nevra:lan yapıyorlar. 1 7 - Fransada 1 000 000 dan f:ı ı 
dii ~ ..... ~'ü gelen 100 000 k" Tk f 4 R ' ' z a as--Y.•ıana kar . ışı ı me ruz - omaınya, Macar hududunda ker sılah altındadu- Punior Ma .. 
Orcil.lsu h ~ı 200,000 kişilik bir İtalyan 900,000 askerl-e manevra yapmaktadır. H f 1 h d · Jıno hattı 

2 
:ırekat yapıyor. e ıta yan u udunda bulunmaktadır· 

ve 3 _ 5 - Türk ordusu Trakyada manevra !ar. 
~i Alın Alman hava kuvvetleri Şi- hazırlıkları ile meşguldür. 
?ü~i ve buan!adan Şimal denizi, Baltık de 6 - Danzig<ie 12,000 Nazi askeri ta-

cıv.ardaki şehirlere hücum ma- ha.şşüd etmiştiT. 
8 İngiliz ve itaiyan filoları Akde-

nizdı.: dolaşmaktadıriar. 

Maçka - Dolmabahçc yoluna ıki yüz bin Üçüncü OOş sene 
lira, Ycnikapıdaki tenek~ mahallelerine Üçüncü beş senede yapılacak işler: 
dört yüz bin lira, Taksım meydanına ve Yenikapı - Yediku·e arasındaki yola ~ki 
tesisatına iki buçuk milyon lira. Emi~ö- milyon lira. İngıli-ı: sefarethanesile Tak· 
nü - Berazıd arasın :ı. 750 bin lira, Sul- sim arasındaki sahaya bir milyon aıtı 
tanahmed lll€ydanıııın tanzimine yedi yüz bin lira, )lıslf~arşı.sı - Unknpanı 

yüz elli bin lira, Tophane. Karakciy yo- yoluna bir milyon üç yüz bin lira, Hnka
luna üç yüz bin lira, Galatasaray mey- panı ile Üniversite arasına bir mılyon li
danına üç yüz bin lira, Beşiktaş - Bebek ra, Unkapanı ile Fatih yolların:ı altı yüz 
yoluna yedi yüz elii bin lira, Şişhane - bin lira. hal meY.danın:ı bır mılyon lira, 
Kasımpaşa - Sütlüce yoluna dokuz yüz Cihangir - Sırasenrilere ik! yüz elli bın 
bin lira, Tozkoparandaki yeşil sahaya lira, Fenerle Fatih arasına bir milyon li
iki yüz elli bin lira. Çukurbostan - Edır- ra, Karaköy - Azapkapı yoluna bir mıl
nekapı yoluna yüz bin lıra, Üsküdar ve yon lira, Eminönü - Unkapanı rıhtım 
Kadıköyün imarına sekiz yüz bin Jira yoluna bir milyon Jir:;ı, Taksimle Ma~ka
harcanacaktır. ya iki yüz elli bin lıra. Dolmabahçe -

İkinci beş senede yapılacak işler Taksim yoluna iki yiiz elli bin lira, lhla
Beyazıd meydanının tanzimine bir murla Nişantaşı arasına yedi yüz elli bin 

milyo? _lir~, Şehzadebaşı - Yenikapı yo- lira, Akaretler ve Maçkaya 750 bln lira, 
lun.a ıkı mılyon lira, Aksaray ve Topkn- Kadıköy ve Boğazın imanna nltı milyon 
P1 meydanlarına bir buçuk milyon lira yüz elli bin lira harcanacaktır. 
Eminönü ve Sultanahmed meydanların~ Her beş senede yirmi milyon lira har
iki milyon iki yüz elll bir. lira.•Eminönü camak suretile on bes senede altmış mil
v~ Be~az~d ı;neydan!arma yeniden yedi yon liralık iş yapuanakttr. Bu paranın 
yuz el1ı bın lıra, arkeolojik parkın tesisi- otuz milyonunu Nafıa, otuz milyonunu 
n ~e~ yüz bin lira. Eminönü - Yenikopı Belediye verecektir. 
turıst~ yola bir miiyo:ı lira, Taksi:n - Pasif korunma komisyonu toplandı 
Karakoy yolWla beş yüz b!n lirn. Aksa- Dahiliye Vekili Fn;k ÖztTak bğleden 
r~.Y - Yedi.kule yoluna bir milyon yedi sonra vilayete gitmiş. passif korunma ko
yuz ~lli bin lira, Taksim meydanı ile misyonunun toplnntısında bulunmuştur. 
Harbıye arasına bir buçuk milyon lira, Toplantıda hava tehlikesinden koruma 
Taksim - Kurtuluş yoluna beş yüz bin komutanı General Hüseyin Hüsnü Dahi
lira, Yenibahçcdeki stada dört milyon !i- liye Vekaleti Seferberlik Müdürü' Hüsa
r~.' ~ar~yl~ Yenibahçe arasına yedi mcttin de bulunmuştur. Vekil, bu..zün 
yuz ell'i bın lıra, Unkapanına bir milyon mezbahada meşgul olacaktır. 
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Şehrimizde süt fabrikası yapmak ve süt işini' tanzım 
etmek üzere 800 bin lira sermayeli bir şirket kurulacak 

SON POSTA: 

1 Bu yd 15.400 göçmen 
getirilecek 

Ağustos ıı 

Yerli Mallar Sergisi 
dün kapandı 

118 firmanın 
kişi 

iştirak ettiği sergi 
tarafından gezildi 

200 bin 
Bu yıl Bulgaristandan ve Roman • 

yadan ana vatana gelecek göçmenleri 
nakletmek üzere Kalkavanzadelerle 
Aldıkaçtı vapur acentaları İskan U • 
mum Müdürlüğü ile mutabık kalmış-
lardır· On beş gündenberi Galatasaray Li - yeni bir emir göndererek, esasen ma" 

Kalkavanzadeler, Varnadan alına • sesinde )1\erl'i mamulatın teşhir edil- lın kıymetini düşüren sun'i pamu~ 
İstanbulda vücude getirıpecek süt ı Vekil, Ankaraya avdetlerinde bu i- cak göçmenler için Nazun vapurunu, diği 11 inci Yerli Mallar sergisi, dün ve sun'i yünlü olan bu maddeleril'b 

teşk:Hitı hakkında Ziraat Vekaleti il.e ~i Vekale.! ~r~~. görüşmek üzere Aldı'kaçtılar da Kösten<::eden alınacak saat 23 de kapanmıştır. memlekete ithali sırasında tüccarla • 
temaslar yapmak üzere Ankaraya gı. iktısad mudurumu~u Ankaray~ davet göçmenler için Samsun vapurunu tah Serginin açık bulunduğu müddet rın fena bir maksadları görülmezse. 
den Belediye İktısad İşleri Müdürü etmişler ve mütehassıslar komısyonun. sis edeceklerdir. zarfında 200 bini mütecaviz ziyaretçi ceza aranılmamasını bildirmiştir. Ve
Saffet dün İsta.nbula dönmüştür. Saf- ca hazırlanan süt pastorizasyon proje- Bu1garistandan gelecek ~men • teşhir edilen yerli malları görmüş, kaletin bu kararı manifaturacıları çoH 
fet temaslarıı ıetrafında Valiye lEtzım si üzerinde yapılan tetkik ve müza • lerin sayısı 12,000, Romanyadan ge • milli sanayiimizin mamulatı- takdir memnun etmiştir. 
gel~n izahatı vermiştir. Vali ve Bele- kerclerden sonra Zi:aat Veka.leti na • lecek göçmenlerin adedi de 3400 dlir edilmiştir. Toprak mahsulleri ofisinin 
diye Reisi Lutfi Kırdar bu hususta bir mına dev!.et_ zir~at ~şle~el~rı. kuru - ve bu yıl 15,400 göçmen nakledilecek. Sergiye iştirak eden firmaların sayı . k ,. d" 
muharririmize J::Unlan söylemiştir: munun buyuk bır hısse ıle ı.ştırak e • ti 118 d' B me anda Etibank Sü yem aurOSU QBI 1 ~ k kir r. sı ır. u y , • 

- İstanbul şehrinin hayati mesele. deceği Türk anonim şir eti teş ıne 20 Ağustosta Varnay_a hareket ede- merbank, İnhisarlar pavyonlarile, Ha. Dün Toprak Mahsulleri Ofisinin ye. 
}erinden biri de süt işidir. Belediye, karar vermişlerdir. cek olan Nazmı vapuru sekiz, Eyhil tay pavyonu, deri sanayii, ipekli, yün- ni kadrosu alakadarlara tebliğ edilmiş 
halka temiz ve sıhhI süt temin etmeği Kurulmak üzere bulunan bu şirke- içerisinde hareket edecek olan Sam • lü ve trikotaj mensucat, demir ve ah- tir. Yeni kadroya. göre şimdiye kadaı 
kendisine bir vazife edinmiştir. Bu tin sermayesi 800 bin !iradı~. Bunun sun vapuru da üç sefer yapacaktır. şah eşya fabrikalarının mamulfıtı be- vekaleten Ofis müdürlüğünü yapmali.ı 
mevzu etrafında şimdiye kadar birçok 550 bin lirası Devlet Ziraat Işletme • Göçmen1er beraberlerinde 8 bin ka - ğenilmiştir. ta olan Nuri Orak, asaleten müdürlüğe 
~büsler® bulu.nuhnuş ise de, leri Ku~u, .250 bin lirası d~ t~n- dar küçük ve büyük baş hayvanla Bu sene sergide yalnız küçük sana. tayin edilmiştir· Yeni kadro evvelld 
müsbet bir netice ahnamamı.ştır. bul Beledıyesıle İstanbul süt mus - 100 • 150 kadar selektör, traktör, pul. yicilere ayrılan kısımla, Hatay pav - kadrodan 1'9 memur ndksan olara~ 

Bazı Avrupa memlekef.lerinde bile tahsilleri tarafı.ndan temin olunacak- Iuk vesaire getireceklerdir. yonundan başka pavyonlarda satış ya kabul edilmiş olduğundan, Ofis İstan. 
tam m!nasile hallolunamıyan bu iş, tır. Bulgarista'l'ldan gelecek göçmenler pılmadığından, sergide daha ziyade in bul teşkilatında bu kadar memur a • 
sayın Ziraat Vekillmizln kıymetli o. - Şirket kurmak için icab eden for • Tuzlaya çıkarl1 tıp Trakyaya, Varna • tizam göze çarpmıştır. çıkta 'kalmıştır. Bu 19 memur peyde1' 
JA.ka ve müıaharetlerille müsbet bir maliteleri ve muktazi fabrika sipariş. dan gelecekler de Marmara Ereğlisine İstanbulda milli sanayiimirln inki • pey Ofisin Anadoludaki şubelerine yef 
hal yolu tutmuş bulunmaktadır. !erini yapmak üzere Devlet Ziraat çıkarılarak Orta Anadoluya isk~ e • şa.f seyrini hakkile tebarüz ettirecek leştirilereklerdir. Ofisin eski kadrosuı 

Bu maksadla birkaç aydanberl şeh • İşletrı1e1eri bürosu idare meclisi rei- dilmek üzere sevkedeceklerdir. daimi bir sergi binasına olan ihtiyaç 80 memurdan mürekkeb idi. 
rlmizde çalışan mütehassıslar komis • si Cemilin reisliğinde beş kişilik bir - tlzerinde bu yıl daha esaslı bir surette Bulgaristandan 5 milyon kilo 
yonu mesaisi, mufassal bir raporla heyet teşkil olunmuş ve faaliyete ge. Şehrimizde bulunan durulmuştur· 
kendilerine arzedflmişti. çilmiştir. Gelecek sene serginin yeni sergi bi- mahrukat ithal edilecek 

Vekillerin tetkikleri nasında açılmasına muvaffakiyet el • Bulgaristan memleketimize odun ve 
Polisi•: MOteft!rrllı: 

Kamyondan atlıyan iki amele Limanlar Umum Müdiirü yolcu 
yaralandı salonunu tetkik etti 

vereceği ve bu suretle milli sanayiimi- kömür ithali için verilen 15 milyon 
Şehrimizde bulunmakta olan Müna. zin muhtaç olduğu modern bir meşhe. kiloluk kontenjan bitmiştir. Hükft .. 

kalat Vekili Ali Çetinkaya, dün istira. rin temin edileceği kuvvetle ümid e • met, ihtiyacı nazarı dikkate alarak Bul 
hat etmiş ve evinde bazı hususi ziya • dilmektedir. garlarla yeni bir anlaşma yapmış " 
retler kabul etmiştir. Vekil, bugün Sergiye iştirak eden firmaların ek • tır. Diln saat 14 te kumcu Kara Mehme Limanlar Umum Müdürü Raufi 

de aid ve şoför Ömerln idaresindeki Manyasi dün, Galata rıhtımı~daki y.e
'1}49 sayılı kamyon Karaağaçtan gel. ~i yolcu salonu inşaatını tetkık ~tmış, 
mekte iken bir~nbire direksiyonu kı- ınşaat hakkında alakadarlardan ızahat 

Münakal8t Vekaletine bağlı deniz mü. serisi İzmir fuarına iştirak edecekle • Bu anlaşmaya gö,r.e Bulgaristandan 
esseseler:inde meşgul olacak ve muh. rinden, yarından itibaren sergide teş- memleketimize daha 5 milyon kilo o· 
telif meseleler hakkında tetkikler ya. bir edilen mamu18.tın lkısmıazamı İz- dun ve kömür ithal edilecektir. 

rılını.ştır. almıştır. pacaktır. mire sevkedilecektir. Firmalardan bir. 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel de çoğu geçen müddet zarfında çeşidleri- 150 bin kilo yapak satıldı Yolcu salonu dahiU tesisatının da 

Kamyonun iqlnde b~un~ ~aıe süratle ikmaline çalı.şıilmaktadır. Mü. 
Kadri ve Hıfzı, bu varlyetı görünce nakalat Vekili Ali Çetin Kaya da bu. 
korkmuşlar ve kendilerini kamyondan günlerde salonu gezecektir. 

dün kamp1an gıezmiş, öfiıeden sonra ni takviye etm~lerdir. Sovyet Rusya ve Almany~ için aliv 
Valiyi ziyaret etmiştir. Vekil bir mu. Al d elen sun'f re yapak satışları yapmış olan firma • 

~ğı atm~lardır· 
manya an g lar, piyasada mubayaa faaliyetine gon harririmize ~unları söylemiştir. I ti ~ır 

c- Vali ile muhtelif meseleler et • pamuklu Ve yün Ü m8RSUC8 an m~şlerdir. 
Bu sukut neticesinde her ikisi de Deniz işleri: rafında konuştum. İzmire gideceğim·> gUmrUk cezası almmıyacak Iki gün zarfında 150 bin kilo Ana • 

kollarından yaralaruıllijlar ve tedavi al- ----------- dol cinsi yapak mubayaası yapılmış ve 
tına alınmışlardır. Zeytinbwnundan ideıniıJe top 'abşlan Bir müddlet evvel şehrimize gelen yapak fiatlan 52 den 53 kuruşa yük • 

yapılacak DiJn dört kişi Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ra- selmişiir. Bu mubayaatın hafta zarfın'" 
Sarhot bir kUmUrdl Bugün öğleden evvel Zeytinburnu Zehirlendi if Karadeniz, burada tetkikler yaptığı da devam edeceği söylenmektedir. 

1 sırada, manifaturacılar birliğinden bir - .. --········· ........................ - ........... - •• -Dün Kasımpaşada Bedreddin ma • fabrikasından denize top atışı yapı a • Dün şehrimizde iki zehirlenme vak- ( ) 
halleslnde Ambar arka!ında 39 numa- caktır. ası olmuştur: ~yet Vekili ziyaret ederek, Alman • Yeni neşriyat 
rada oturan seyyar kömürcü Seyfed - Mıntaka Liman Reisliği keyfiyeti Beşiktaşta Akaretlerde Nüzhet cad· ~~~~i pp::~~l~ev~~ü;~~inem::~c;~: O'nun a·' lümü 
din, kafayı tütsüllyerek son derecede dün denizcilere t~im edeı::k bir k~ - desinde 21 numarada oturan binbaşı. 
sar'hoş bir halde evine gelmiş kansile zaya meydan venlınemek uzer~ bü • lıktan mütekaid Nuri Hidayet, kansı muk ve yün katması dolaYJsile düş • Karşısında 
kavgaya başlamış bu arad: camları yük, küçük bütün meraki.bin bu mm. Safiye, hizmetçileri İkbal, Fethiye bö tükleri müşkül vaziyeti anlatmışlar • 
kırmağa çalışınca' bilek damarlan ke. takada sahilden bir buçuk mil mesafe. rek yiyerek zehirlenmişler, berayi te. dı. Heyet bu yüzden gümrükte bu mal- Samsun 
si:lrnlş, baygın bt; halde Beyoğlu has • den geçmelerini bildirmiştir. davi Beyoğlu hastanesiın-e kaldırılmış !arın muayenesi neticesinde kendile • (Yazan: Vedad Ürfl • 54 sayfa • Samsun> 

lardır. rinin malfunatı olmadan ve sırf Al • Ebedl Şef Atatürkün ufulü üzerine duyu" tan~e kaldınlmı.ftır. Suiltanselimde bir ev yandı ·· · · · ı * Arabcamisin:de Memişin kahve. nıan sanayıının sıparı.şe uygun ına !anları ve ho.lkm hnzln tezahürlerini çolC 
Bir tramvay kamyonla ça.rp~tı Dün Sultanselimde Çukurbostanda gön<lermemesin<len dolayı büyük bı;ir veciz bir surette icmal eden bu eseri hnzw 

Ortaköy • Aksaray seferini yapan bir ev yanmıştır. sinde yatıp kalkan yapı amelesinden yekfuı tutan gümrük cezaları istendiği lnmakla arkadaşımız Bay Vedad Ürfl, hl!1 
219 nuın lı tm Me,,.--.:ı Al' . Yangının ne suretle vukubulduğu ve Safranbolulu Receb oğlu Ahmed, sey ni bHdirmişlerdi. Gümrük ve İnhisar- ~~he .!oktur k1 kü~?'hanelerimlzin Atn .. 

ara va an ııureu mın k id ld ~ hk'k d'lm k yar bir şerbetçiden şerbet içmiş, ıztı - . . . tUrk koşelerlne çok guzel bir .hatıra da.bil 
idaresindeki tramvay, Qır~rayli eyi~ ime a 0 ugu ta ı e 1 e - rab ıi.çmde knvranmağa baş'lamı.ş, z~- lar Vekıli manifaturacıların bu dılek- kazandırmıştır. 
önünden geçerken, aUi istikametten tedır. .. lerini ehemmiyetle nazarı dikkate al. samsunlularn bu eseri kazandıran, mu .. 
gelen nakliyat şirketine aid 3.838 sa - Bundan b~ka gene dun Tarlaba • hirlendiğti an1aŞ\ . arak Beyoğlu hasta. mış ve Ankaraya döndükten sonra harrlr arkadaşımızın o muhitte bir müddet 
yıl şofö Mehrnedin idaresindeki kam şında bir evin tahta kaplamaları tutuş nesine ka!dırılmıştır. icab eden emirleri vereceğini vadet • için bulunması olmuştur. Gönuı çok ıster· 
Yonı la çarrpı~ .,._,.... Bu mu"sa.31.-ede muş ise de, itfaiyenin müdabalesile .................................................. -.......... 'şt· dl ki hemen her tnrnfto. bu glbl, çok klY " 

~--ı':l""4 uıt:ııı ,.. "' mı ;· . . . .. .. metli hntıraları canlı bir ş_ekllde tesblt e .. 
şoför Mehrned de yaralanmış ve teda. yangın büyümeden söndürülmüştür. nkara borsası Ögrendiğimıze gore VekAlet dun bu den eserler yazılmış ve Atatürk köşeleri til• 
vi altına alınmıştır. Bu .sebeble o hatta Bir tmnizlik nmclesine otobils çarph hususta GümrillkUer Başmüdürlüğüne tübhanelerimlzde büsbütün zenginleşsin. 
aid tramvaylar 20 dakika işliy~miş. Feriköyünde oturan, temizlik işlerı 

Afilli • Kapanıı flatıan 1 O - 8 - 939 Ierdir. amclesinden Musa, evvelki gün Kurlu 
1-------~-------------------1 Deni7.C giren bfr adam boğu.lurken luş çarşısında çalışu'ken -arkasmdan 

gelen Hayrinin idaresindeki 3055 sa -
k:urtarıldı yılı otobüsün çarpmasile başından ya. 

Evvelki gün Yeniköyde fstinye cad. ralanmış ve tedavi altına alınmıştır. ~~Yon.. 
desinde oturan Süleyman adında bi - •• §:':.~}.~ .• ~~: .. ~~~~-1.~~!~· ......... _...... Pu1I 

ri, İstinyede yalı önünde denize gir • y E F A T Mll&no 
~ ve yttmıe bilmediği halde sahil • O.Dftft 
den açıhnı.ştır. Bir aralık boğulma teh Dewet Şftresı azalığından mütekaid, ~ 
11kesine maruz kaldığını anlıyan Sü • eski Tefeyyi.lz mektebı müdürü Muam- ~ 
J.eymanın feryadı üzerine, etraftan ye mer İzzet Somran düçar olduğu hastalık· Atlna 

tişilm1ş ve zorlukla kurtanlmı.ştır. Bu tan Jrurtulamıyaralt vefat etmiştir. ~,,. 
arada bir hayli su yutan Süleyman, te Cenazesi bugün Göztepede Kayışdağı =~ 
davi altına alınmıştır. caddesi, Bahariye sokağındaki evinden !VUIO'ft 

kaldınlıtrak Göztepe camiinde namazı !Budapeftl 
Bir tramvay btr sinema meldnlstine kılmdrlrtaiı sonra Sahrayıcedi:i mezarlı- Bltrq 

çarptı ğmda Allahm rahmetine tevdi oluna- Belend 
Evvelki gün İstiklal caddesinde bir caktır. ::• 

ÇEKLER 

Açılıf 
11.98 

126.675 
8.SDll 
6.e61:.lll 

JS.1196 
67..52 
60.8811 
11.111711 
ı .08211 
ı.H 

4.84 
14.085 
18.84211 
Mı-'626 

G.POll 
2.89211 

84.82 
80.116211 
ıs.90 

Kapanıı 
l.'8 

126.8711 
J.JM 
e.60121 

18 . .596 
&7.62 
60.8811 
lll..5171) 
l.0626 
1M 

'·"' M.086 
1',8'2J 
l4 • .a20 

0..9()6 

ı.aus 
84.aa 
80°1S621i 
2S.5'() tramvay kazası olmuştur. ~oakon 

M~eik sineması makinistlerinden V E F A T .__ _____ ..;_,_ ____ _. 
Mahmud, karşı caddeye geçmek istet'- Ötedenberi Kanımanda gazete bayili- 1 S T l K B A Z L A R 
ken vatman Ahmedin idare.sinde-ki ği yapan Hacı Musa Oö~n uzun zaman- 1---------r--A-,-,ı.-,--K-ap-... --,--1 
_., 1 sayılı Kurtul\!§ • Emtn&ın. tram· danbe.ri müptelA oldufu haatalıktan .kur
vayının çarpmasUe yaralanınıt ve te • tulamı.Jarak vef.aıt ettiği teessürle öğre
davi altına alınmıştır· Vatman yakalan nilmi§tir. Kederli ailesine beyanı tuiyet 
m~ır. eder, merhuma mhmet dileriz. 

Ttn Dorcu ı Dllln 
. • • ıu • 

• • 1 ftdell 

İstanbul Defterdarlığından: 
Bedeli muhammen 

Lira Kr. 

Boğaziçinde Bebekte Meyhane sokağında 8-10 numaralı 104 metre 
murabbaı 29 santim mesahasındaki arsa. 
Eyübde Topçular mahallesinde Rami kı~lası caddesinde kain eski 

52 15 

eı, ~i 69 sayılı mağazanın mülkiyeti. 6:50 00 
Yukarıda mevki ve numaraları yazılı gayri m-enkulferin mülkiyeti hiznların

daki muhammen ~dell~ri üzerinden açık arttırma ile satıl.!lcaktır. Satış bedeli 
nakden veyahud mübadil ikinci tertib tasfiye vesikasile mahsub ettirilmek su
retile pefindir. 

İhale 24/8/939 tarihine müsadtf Perşembe günü saat 14 dedir. Taliblcrin % 7,5 
pey a.k:çelerini vakti muayyeninden evvel ya.tırıp mezkt1r gün ve saatte De!
terdar~ık Milli Em18.k MUdürlilğUndek1 komisyona müracaatları. (5976) ___... 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul ... 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

1 - 2000 aded arka çantası:ım 29/8/939 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla eli" 
Bilınesi yapılacaktır. 

2 - Tahmint tutarı 9000 lira ve ilk teminatı 675 liradır. 
S - Şartname ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
of - İste-klilerin 2490 sayılı karıunun tarifi veçhile haz.ırlıyacaklan teklif .ınek; 

tablarım belli gU.n ve saatten bir saat evveline kadar Galata Rıhtım caddesi Vcl 
Alemdar Hant ikinci kattaki komisyona yermeleıi. c61281 

. 
1 

-== 



11 Ağustos 

Sivasta Güdük minarede 
tarihi mezarlar bulundu 
Mezarların Selçuk hükümdar ailelerine aid olduğu 

sanılıyor, kazılara devam edilecek 
Sivas ( Husu • 

si ) - ~hrimizde 
Seıçukilerin yer, 
Yer bıraktıkftarı es. 
kı eserlerckm birisi 
de Gı.i<lük minare
dir. Tarihin seyrine 
göre Osmanlı oğul
larından evvelki de 
v.:irlerde Sivas ve 
Çevresinde icrayı 
hükfunet eden Er • 
dana hanedanından 
Alaeddin Erdana • 
nın en büyük oğlu 
Şe~h Hasanın kab
ri burada bulun · 

· ltıaktamr. Minare 
t ~ 
Uglalardan sırala • 

narak yükselen ve 
~ha fazla yüksel • 
lllern~nden ve e • 
sas minareler ka -:ar boy almadığın. 
an dolayı halk bu. 

raya küçük mana • 
sını ifade etmek ü
~ere Güdük demek 
~r. Minare dört 
koşe bı"r · ·· 

• t 

. zemın uze-
·'lne Yapılmıştır, bo. Sivasın G1.idii.k minaresi 
~ .hemen, hemen 15 metredir. Kub - Bir kazı neticesinde meydana çıkan 
lı sı evvelce ahşab iken 3 1 O Hicri vı • ve talunin edildiğine göre çok kıymetli 
ginda Şemseddin evlfıdı tarafından kar- ve kapalı kalan bi.r tarihi aydınlatacak 
'Ver ~.larak yaptırılmıştır. Söylendiğine olan bu eser kapatfunıyacak tamira • 
g" ıvasa aid yazı.tan tarihi eserlere tına çal~ı.Jarak etrafından bulunan 
d~re: Şeyh Hasan namı diğeri Bedred- binanın da istim1aki ile burada büyük 
"~n .~ulunduğu ~an•n ~n ynkişıklı bir kazı daha yapılacaktır. 
"" gb~~l delikanlıları arasında mümey Belki bu suretle binanın mütebaki 
,,ız ır va f Bedredd~ı. taşıyordu. kısmında yeni bir eser veyahud yeni 
" ının evlenme .zamanı geli - bir tarihi vesika elde edilmiş olacaktır . 
.ror. Erda -lllak . . na ogluna yakışı·r bir kız al. Kıymetli ve çalışkan valimiz bu güzel 
P.fıı ıçın Mardin hükümdarı Melik Sa- eseri olanca güzelliği ilıe meydana çı • 
...... Şernşeddiıni.n güzel kızınu o<r.ıuna '41:1Yor. 511 karmak için lazım gelen tedbirlerin a-

l3un lınması hakkında emirler vermiştir. 
Zır} k un üzerine iki tarafın düğün ha-
llı. Sı . ları başlıyor. Ve Melik Salih kızı- Bu bulunan eserin Güdük minarenin 

ıvasa ·· d mahzen katı olduğunu söyliyenler var. 
l'ıy gon ermek üzere yo1a çıka. d b k di h 1 k k 
't_-.aor. Kız Sivasa yaklaşmadan evvel sa a unu ay i tiyat a arşılama 
q san .. lazımdır. 
l'ak 

1 
muthiş ve tehlike1i bir hastalığa 

Jnaa~ an~!~r. Hasan nişanlısına kavuş
lunu n oluyor. Erdana çok sevdiği oğ. 
ıu,, ' kaybetmesinden çok fazla üzü -

,,or. Ve s· Sina ıvas ay'larca matem içeri • 
der~ kalıyor. Ve gelen kızı geri gön
lı:Yor.ern:k üzere diğer oğluna nişan • 
~ir Oglunun ölümünden çok müte
~kildolan Erdana minare inşaatını bu 
Cuau~ ~arım bırakıyor ve minare de 

Ma .1smini alıyor. 
Itarar~t'if VekaJetinin son verdiği bir 
litıe a Sıvastaki eski eserlerin tami- 1 
lla bav~ bunların etraflarının açılması-

l3u anrnıştır. 
ltaz1 varada Güdük minare önünde bir 
ğinde ~~ılmış ve 195 santim derinli • 
~ttni ti ır Y~r açılmış, bir kap zuhur 
llıetreli~ 7.48 hicret yılındanberi iki 
lan bu ~ır toprak altında kalmış o -
8atı'atin·hına içerisinde Selçuk mimari 
Ve ta ın kendisine has vasıflarından 
U.bnakt:;1dalyonlardan ikisi burada yer 
Zarıard ır. Rivayete göre bu tarihi me 
<:luğu s~~ bi~isinin Şeyh Hasana aid ol
&anauk Y ~nıyorsa da geriye kalan dört 
Ca anın k' ta aydını ımlere aid olduğu etraflı. 

tarıh· ~~mamaktadır. Ve bu husus-
1 ır Vesikaya da rastlanmıvor. 

Manisa Sakarya 
klübünün kır eğlentisi 

Manisanın en eski klü'bü olan Sa • 
karya klübü bir kır eğlentisi tertib et
miştir. Eğlenti 19 Ağustosta yapılacak, 
bütün memleket büyükleri bu eğlenti
ye davet ed b(cıektir. E8l._ enttinin çok 
güzel olması için şimdiden hazırlıklar 
yapılmaktadır. Resim klüp gençlerini 
Akhisar gençleri ile bir arada göster
termektedir 

SON POSTA 

iki damad bir olup 
kayınpederlerinin 
kızını kaçırdılar 

Nazilli (Hususi) - Daha geçenlerde 
(Güzel köy)deki Zebranın gece vakti 
evinden kaçrrılması hadisesinin dedi. 
kodusu unutulmadan geçen gün (Ku -
yucak) pamuk tarlaıları arasında da bir 
kız kaçırma vak'ası olmuş, iki damad 
kayınpe<lerlerinin kızını kaçırmışlar • 
dıır. 

Sayfa 1 

f Trakya arıcılık kongresi l. 

Hadisenin tafsilatı şudur: Kasabaya 
üç saat mesafede bulunan Kuyucakta 
mukim çiftçi Hüseyinin iki ay kadar ev 
vel karısı ölünce bir çocuğile yalnız 
ka.lm~tır. Hüseyin çocuğuna en iyi ba. 
kabilecek birini ararken baldızı bayan Edirne (Hususi) - Trakya arıcılık tir. Bu dilekler arasında bazı sebebler. 
Pembe aklına gelmiş ve çocuğuna iyi kongresi bugün saat 16 da Halkevinde den ötürü zorluk çeken arıcılara resim 
bakacak anayı bulduğuna kani olarak açıldı. siz şeker verilmesi, arıcılık tahsili için 
baldızını nikAhlamayı kararlaştırmış - Edirne Meb'uslarından Faik Kaltak- bir gencin İsviçreye gönderilmesi is • 
tır. Fakat kızın babası Sinekler köyün. kıranın başkanlığında açılan bu kon • teniliyordu. 
den Molla İbrahim Hocanın buna mu- greye Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Bu dilekler kabul edilmiş ve Dok • 
vafakat etmiyeceğini bildiğinden Ham Çanakkale vilayetlerinden 30 aza iş • tor Fuadın arıcılığın beynelmilel va -
za'llı kByünde bulunan bacanağı Hacı tirak etmiştir. ziyeti ile bizdeki vaziyeti etrafında 
Halil ile konuşarak Pembeyi kaçırmağı Umumi Müfettişlik Başmüşaviri Sab çok güzel izahatı dinlenildikten sonra 
düşünmüşlerdir. Bir gün Pembe diğer ri Öney, Edirne Valisi Ferid Nomer, kongre mesaisine nihayet vermiştir. 
işçi kadmlarla Menderes kıyılarındaki Antalya • İsparta - Burdur mıntakası İttifakla verilen karar üzerine Millt 
pamuk tarlalarına çapaya gitmiştir. İki C. H. Partisi Müfettişi Osman Şahin • Şef İsmet İnönüne, Büyük Mil1et Mec
bacanak Hüseyinle Hali.ıl de bunu takib baş, Belediye Reisi Şerif Bilgen. E • !isi Riyasetine, Başvekalete, Ziraat Ve 
eqnişler, kadınların arasından Pembe- dirne Ziraat Müdürü Ziya Ortaç, Kırk kfıletine, ve diğer büyüklerimize kon. 
yi alıp Menderesten öteye geçirmiş • lareli Ziraat Müdürü Hüseyin, Umu -
lerd'ir. Halil öbür tarafta Hüseyinle mi Müfettişlik arıcılık işleri memuru grenin tazimleri telgrafla bildirilmiş • 
Pembeyi beygirin arkasına bindirip Salih Zeki Çamlıca, Arıcılık mütchas- tir. 
salıvereceği sırada korkan kızın çığ - sısı Dr. Fuad de kongrede bulunarak 15 gün devam etmek üzere arıcılık 
lılclan ve kadınların bağrışmaları ü • müzakeratı alaka ile takib etmişler - kursu bugün açılmış ve bu kursa baş
zerine o civarda pamuk sulamakta olan dir. ta Edirne olmak üzere Tekirdağ, Ça -
Pilibey köyünden Hüseyin vak'a ma - Okunan rapor tasvib edildikten son- nakkale, Kırklareli vilayetlerinden 50 
halline koşarak mütecasirleri durdur • ra murahhasların dileklerine geçilmiş- talebe iştirak etmiş bulunuyor. 
m~,kına~hlndire~~bMınıne~- ~1~================~===~===~=== ne göndermiş ve Halil ile Hüseyini ala. zmirde iki ÇOCUk lf İr eşek 
koyarak onlara pamuk sulatmıştır· Kuyuya diişerek Yi"zünden bir 

Pembe gene akrabalarından Sinek - Boğuldular Köylü ö diirii/r''ii 
!erli bir gençle nisanlıdır. Hadiseyi du 
yan babası Molla İbrahim Hocanın za- İzmir (Hususi) - Seydiköy nahiye- İzmir (Hususi) - Bir eşek, Çeşme -
bı·taya şikAyeti üzerine adliye iıle el sinde on yaşlarında Salih adında bir ço de Nohutalanı köyünde ika ettiği zarar 
koymuş ve yakalanan damadları Halil cuk babası tarlada çalıştığı ve anası la bir adamın ölümüne sebeb olmuş • 
ile Hüseyin tevkif edilmiştir. evde çamaşır yıkadığı bir sırada k\ıyu. tur. Bu köyden Mevlud oğlu Raşid As

lzmir ticaret odası reı"s"ı ya düşmüş ve boğularak ölmüştür. 
Neden sonra çocuğun meydanda bu-

Avrupadan döndü lunmadığının farkına varan ana ve ba-

İzmir (Hususi) - İzmir Ticaret ve ba dellal çağırtarak çocuklarını ara -
Sanayi Odası Reisi Hakkı Balcıoğlu, mışlar, nihayet etraftaki lnıyulara çen 
bir müddettenberi Avrupada idi Mu -·1 h d" E .

1 
İ · · gel sarkıtılarak araştırma yapılmaga 

maı ey un "ge vapurı e ve stanbul ~ 
yolile şehrimize dönmüştür. Ege böl • başlanmış ve çocugun cesedı bulun • 
ge.sinin incir ve üzüm rekoltesini tah- muştur. 
min edecek heyet, mumaileyhin avde- Kuyu sahiblerile çocuğun annesi ö -
tile tamamlanmış olduğundan, ya - lüme sebebiyet suçile adliyeye veril • 
kında faaliyete geçecektir. 

Bu yılın rekoltesi 70 • 75 bin ton tah mişleroir. 
min edilmektedir. Tirenin Boğaziçi nahiyesinde de Ma. 

Muradhda bir göçmen 
bir köyluvu yaraladı 

nastırlı 12 yaşlarında Refika adında 

bir kız çocuğu kuyudan kova ile su çe. 
kerken ayağı kayarak kuyuya düşmüş 
ve boğulmuştur. 

lanın bir merkezi vardır. Bağlandığı 
yerden boşanan bu merkeb Kövaltı 
mevkiindc Aziz oğlu Hasan Yıım"azın 
taze biçilmiş tarlasına giriyor ve bir 
hayli zarar yapıyor. Hasan Yılmaz bu. 
na kızıyor ve zaten ötedenberi arası 
açık olan Raşid Aslana hücum ediyor. 
Kavga, bir tarafta Raşidin babası 90 
yaşında Murad, kardeşi Emin, baldızı 
Altmok, diğer tarafta Hasan Yılmazın 
kardeşleri Aziz, Nasuh, Nohut ve kız 
kardeşi Hayriye arasında sopa ve taş
la başlıyan ve bıçakla biten bir çarpış. 
ma halini alıyor. Kavganın kızgın vak
tinde Nohut birdenbire bıçağı ile Ra • 
şid Aslanın üzerine atılarak sırtına sap 
lıyor ve öldürüyor. 

Zaten sabıkalı olan katil ve diğ'er 
suçlular hep birden yakalanarak adli
yeve verilmişlerdir. Muradlı (Hususi) - Muradlıda otu

ran Bulgaristan göçmenlerinden Ha _ 
san oğlu Özbek aralarında çıkan bir 
kavga neticesinde Arzunu köyünden 
Şerif oğlu 1 7 yaşında Kemal Canı ka
sığından ağır surette yaralamıştır. Ca
rih derhal yakalanmış, yaralı da Te • 
kirdağ hastanesine gönderilmiştir. 

( Bir batıllda 4 çocuk doQuran ana 1 
Sam~unda iki kişiye yıldırım 

çarptı 
Samsun (Hususi) - Hafta içinde ya 

ğan şiddetli yağmurlar esnasında Baf
ra köylerinde i'ki köylüye yıldırım çarp 
mıştı. Malfun olduğu üzere seylab ol. 
duğu gün de gene bir köy çiftliğinde 
on bir hayvan yrldınm çarpmast yü -
zündcn telef olmuştu. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

'°4 ~ llctsan B' 
'le~ifle ey doktorların 

rınc g·· 
o.ı;e •• 

... meyvalar!a birçok has
talıkların tedavileri ım1dn

ları bulul"lmuş. 

• . . Bundan böyle pahalı 

pahalı ilaçları almaktan kur· 
tulacağı~ deınek. 

Hasan Bey - Şaşarım ak· 
lına, sankı meyva •la.:tan da
ha mı ucuz? 

Hüseyin Kuzucu, karısı, ilk ~ocu kları ve :veni dört yavrulan 

Hekimhan (Hlususi) - Kaza.mızda Çocuklar be.thayat ve sıhhatleri nor • 
emsaline nadir tesadüf edilen bir do • maldir. 
ğum vak'ası ohnuştur. Fakir bir aile reisi olan Hüseyin Ku 
T~başı mahallesinden Ömer oğ - zucu bir çırpıda 4 erkek evlAd daha 

lu Hüseyin Kuzucu üç erkek çocuk kazandığmdanı ıUemnun görünmekte 
babasıdır ve bu çocuklar ayrı ayn ta- ise de, zavallı karısı şaşırmış bir hal • 

dedir. 
ıihlerdıe doğmuştur. 

HA.mile olan karısı Razi~, burulan 2 Hüseyin Kuzucu bir istida ile kay • 
makamllğa müracaat .ederek emsali 

giln evvel, yani 5 Ağustosta bir ba • gibi kendisinin de mükAfatla ta1tif e -
tında 4 erkek çocuğu do~rmuştur. dilmesini istemiştir. 
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1 Hadiseler Karşısında 1 

Merak -kaçamak 
M eraklıyı diln gece geç vakıt ı -İyi ya! 

GalaUısaraydak.ı. Yerli Mallar - N.a&l olur canım.. bir müellif ken-
1 di eserini kritik eder mi, etse bile bunun 

Sergisinden çıkarken gördüm: 
- Sergiyi nasıl buldun? 
Dedi. 
- Gezdim, göroiim. 
Diye ccvab verdim. Bu ce·ıabım onun 

merakını tatmin etmemişti: 
- ~zdim göroüm, demenin manas1 

yoktu:r. Doğrudan doğruya sualime cc
vab ver. 

hükmü doğru olur mu? 
- Müellif kim. hangi eserden bahse

diyorsun? •• Demek edebtyat, san'at bah
sine geçtik, §imdi bol bol konuşabiliriz. 
Eser tiyatro eseri mi, roman mı, fiir 
mecmuası mı? 

- Artık fazla oJ.ayorsun? 
- Öyleyse giooyim. Alıaha. ısmarla-

dık. - Yani ne söylememi istıyorsun? 
- 1yi mi, fena mı? - A benim canım biraderim. Ben mi-
- Sergi fena şey olur mu yerli mal- sal getirdim. Sergıyi yapan komite, ten-

fan halka tanıtmak maksadiİe kurulu- kidini de gene kendi mi yapar? 
yor. cKadı ola davacı ve muhzır dahi ıa1ıib 

- Bu sergiyi soruyorum. cOl mahkemenın hükmüne derler mi 

- Ben de Nevyorktakı .sergiden bah- adalet •• 
setmiyorum ki .• ne gittim, ne de gördüm. - Güzel mısralar •• senin edebiyata da 
Bizim Vasfi Rıza gitm!ş, gelırse ondan merakın varmış. 
dinlerim. Vazgeçtim edebiyattan da, mısradan 

- Birader ya Fen anlamıyorsun, ya da, sen bana cevab ver .. komite yaptığı 
ben anlatmayı bilmiyorum. sergiden bahsederken fena der mi ki! 

- Bu da merak oldu sana ha! B~n mi - İyi ise iyi, der. Fena ise, fena! 
anlamıyorum, sen mi anlatamıyorsun, - Dinle bak haberin arkası da vardı, 
bu nasıl ihalledüir? bu seneki sergide birçok yenilikler yapıl· 

- Laf k~tırma! mış, tecrübe mahiyetinde Karabük fob-
- LU çorba değii ki. kaşığı so\up ka- rikasında yapılan mamulat teşhir edil· 

rıştırayım. miş. Sobalar bu sergide ortaya çıkarıl-

- Canım sana sergiyi beğenip beğen- mış. 
mediğini sordum. - Bütün bunlar yalan mı? 

- Ben de sana ce\·ab vudim, bir sua· - Yalan değil amma, birçok yerli 
le bir cevab kafi değil mi? mallar da sergide görülmüyor. Onları da 

- Bugünkü gazetelerde bir haber söylemek, birer birer saymak lazım. 
gördüm. - Yani sergide olmıyanlan demek is· 

- Herhalde ben de görmüşümdür. Ne tiyorsun. 
bir haberi ikinci defa okumaktan hoşla- - Nihayet anladın! 
nınrn, ne de bir başkasından dinlemek- - Sen tuhafsın dostum, olmıyan şey 
ten. nasıl görülür? 

- Zorla da olc;.'l dinleteceğim. Sergi 
komitesi, bu son serginin maksada ne ka
dar yak1aştığıru, hakikaten faydalı olup 
olmadığını diğer SPrgıler~ nazaran ne 
farklar gösterdi~ hakkında bir rapor ha
.zırlamakta imiş. 

- Fena mı sergmın hesabını VE'riyor
!ar. 

- Bu rapor .!erginin tam bir kritiki o
la~. 

- Yahu bu sergide birçr-k eksiklı>r 

var •• yerli mal.lannın bir çoğu sergiye 
konulmadı. Sergi rağbet görmedi. 

- Ne ınalfun, bunu ne ile isbat eder
• ? 

sın. 

- Benim bu suallerime sen ne diyor
sun? 

- Ne diyeceğim merak. 
- Senin cevabtann da kaçamak! 

r:J •Jlnet ::l.l-u!ı1,ri 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? ~ 
Beyaz serçe 

Amerikada U -
tah şehrinde bir ' \ 1 / I 

VUcudUnde kıl bulunmıyan at 
Vaşington.da bir 

çiftçiye aid olan 
bu atın vücudün 

de kıl yoktur. De 

Amerikalı avcı -
bembeyaz bir ser • 
çıe vuı·nıu~tur.Bu 
serçe, şimdiye ka risi kadife kadar 
dar yer yüzünde - yumuşaktır ve a. 

eşine raslanmıyan bir hususiyet taşı • banoz gibi simsi. 
maktadır. yalıtır. 
................. ·--···································· .. ····························-· .. -·-························ ... 

L SLER 
Senelerden beri 
Esir muamelesi 
Gören bir kadın 
Otuz altı yaşında karısı ölmüş bir 

erkeğin dört çocuğu vardır. Aylık ka. 
zancı karı kocadan mü.rekkeb iki ki 
filik bir aileyi fÖyle böyle geçindıre• 
cek bir raddededır. Bu adam e\'lenmi• 
ye niyet ediyor ve evleniyor. AldığJ 
kadın on üç yaşındadır. Yani henüı 
çocuk. Ve kocasının daha evvel evlen. 
m.İf olduğunu, flk karısından dört ço
cuğu olduğunu bilmiyor. Evlendikten 
az zaman sonra dört çocuk eve geli 
yorlar. Genç kadın bellı ki çok ıyi vo 
çok uysal. Bu ~cukları iyi karşılıyor 
ve asıl annelerlymiş gibi büY'}tüyor 
Seneler geçiyor. Kadın adeta evin bir 
esiri. Yıeıni.yor, yediriyor, giymiyor 
giydiıiyor. Kimseyle konuşmaz. Ç":in
kil insan içine çıkacak kıyafeti yok • 
tur... Kendine bit basma entari ala • 
cak para artmıyor: Ayağına çorab 
diye giydiği şeyier. çocukların birb:r
lerinıe e'klediği eski çorablarıdır. Daha 
tecii o da bir k&dmdır: Anne olmak. 
kendi çocuğunu büyütmek ister •• Fa
lca.t ne vakit hAmile kalsa kocası, zor .. 
la bir ilaç içirir VP. çocuğu düşürür. 

Art1k evleneli yirmi seneyi geç .. 
miştir. Bu yirmı sene içinde üvey ço
cuk.lan büyümüş:er, iş tutmuşlardır. 

Kendilerini büyüten üvey anney:? kar. 
11 milşfik davranacaklarına birer düş· 
mandırlar. Kadın yiyeceklerinden bir 
ufak ev parası arttlrmıştır. Bu para
nın arttırılmasını da ona söyliyen ko
casıdır. Ev senın olur. Ben ölürsem a. 
Çlkta kalmazsın, diyerek kadım teşvLk 
etmiştir. Fakat ev alındığı zaman er. 
kek evi kendi Ü"Zeriııe tescil ettirmiş -
tir. Kadın. vadini hatırlatmıştır amma. 
erkek, çocuklarım var, onların bed 
duasını alamam diye, kadına söz söy· 
letmemiştir. Dalııı birçok teferrüat •• 
Esir yaşıyan bu kadın her gün hırpa
lanmakta, kovulmaktadır. Bana uzun 
bir mektubla va%lyeti:ıi anlatıyor, ne 
yapabilir? 

.... 
· On üç yaşında bir genç kızın 36 
yaşında bir erkekle evlenmesinden baş 
hyan hata seneleraenberi sür:ip git _ 
miştir. Senelerdenberı bu kadın esir -
dir. Bir gün gülmemiştir. Talak de .. 
nilen aile bozgunluğu1'un düşmanı ol
duğum halde bazı ender ahvalde_ bu
nun elzem olduğuna kaniim. Seneler
denberi esir muamelesi gören bu ka, 
dın kocasından ayrıimak talebinde bu· 
lunursa haklıdır. Ayrıldıktan sonra 
tekrar kısmeti çıkıncıya kadar, lten -
dine bir if bulur, çal~ır ve hayatını 
kazanır ..• 

TEYZE 
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~ 
Pratik çocuk 

elbisesi , Elinde .bıçakla sokakta hasmını 
kovahyan bir adam yakalandı 

Suçlunun polis memurunu da tehdid ettiği anlaşılarak 
3 ay 2 gün hapsine karar verildi 

Vangel adında bir şahsı, elinde 17,yardıınile ve zorla elinden bı~ağı al -
santim uzunluğunda bir bıçakla kova- dım.> 
lıyan ve bu esnada tevkifine teşe~büs Demiştir. Diğer şahidlex de vak'ayı 
eden polis memuru Basana da aynı bı- bu tarzda anlat.ımslardk'. Müddeiu • 
çakla cyaklaşına yakarım> demek su- mııml suçu sabit ~örerek, Mehınedin 
retile vazife halinde tehdidde bulu - cezalandırılmasını ve tevkifini istemij 
nan Mehmed adında birisi, dün meş- tir. 
hud suglara bakan asliye 4 üncil ceza Neticede Meh ed· 3 2 ·· b -

hlre 
. .,,_. f D V m , ay gun ap 

ma mesme verıı.ıııış ır. avacı an- se mahkfun e<rl k t ~ .... ! d·ı . 
ı h 

.. · ı· · t bit· · ··teakıb ha 1 ere ' ev.r..ı e ı mış • 
ge uvıye ının es mı mu - tir. 
diseyi şu şekilde anlatmıştll': 

c- Evvelki gün Papasköprüsünde Bir neşriyat davasma bakıldı 
kahvede oturuyordum. Mehmed de o
rada idi· Beni masasına çağırdı ve 
kahveci Saim namında birisinin nere
de olduğunu benden sordu. Bilmiyo • 
rum, kahvecinin annesinden sor, de • 
dim. 

cSen Saimin nexede oturduğunu bi
liyorsun, fakat söylemiyorsun> diye • 
rek beni tokatlamağa başladı. 

Bu suretlle beni dövme.lde devam e
deceğini anlayınca, ka'hveden dışarı 

Tobralkodan ketene varıncıya kadar fırladım ve kaçmağa başladım. 
her yıkanır kumaştan yapılabilir. Şık ve Mehmed de arkamdan takibe baş • 
pratiktir. GQğüs düğmeli olduğu için ço- ladı ve elinde de koskoca bir bıçak 
cuk gayet rahat giyinip çıkarabilir. Fis _ vardı. Bu vaziyette beni 40-50 metre 
tolarını, zehlerini, minimini rever ve kovaladı. İleride kapısı açık duran Fi
düğmelerini kumaşın çiçeklerinin rengin- şinin evine girdim ~ kapıyı örterek 
de yapmalıdır. kendimi kurtardım. Evin penreresin

Her kadın bilmelidir: 

Yemeği kısa zamanda 
pişirebilmek için 

nelere dikkat etmeli ? 

den dışarıya baktığım zaman bi;r polis 
memurunun elinde tabanca olduğu 
halde Mehmede: cTes1im ol. Bıçağı e
linden ah diye bağırdığını ve suçlu -
nun da «yaklaşma yakarım seni> söz -
lerile mukabele ettiğini gördüm. 

Bir aralık suçlu kaçmak teşebbi.isün 
Bir kere kaynamıya başlıyan yemeğın de bulundu, fakat polis memuru bu -

ateşini derhal kısmahcit?". Taşa taşa kay- na meydan vermedi ve diğer arka -
nıyan yemek çabuk pişmez. Bilakis sık daş1annın yardımile ve zorla elinden 
sık suyu eksileceği için ya yeniden su bıçağı aldılar.> 
koymıya, yahud başıangıç:a fizumundan Demiştir. 
fazla su koymıya lüzum hasıı olur. Her Reis Atı! davacıya: 
iki vaziyette de yemeğin pişme zamanı c- Peki bu ndamın sana ne husu -
gecikir. meti var ki böyle hareket ediyor. 

Doktor Horhoroni tarafından Tep~ 
adında bir kadın aleyhine açılan em -
niyeti suiistimal davasının rüyeti sı

rasında, cereyan eden muhakeme sa ~ 
fahatı hilafına olarak neşriyat yapıl
dığı iddiasile Tan gazetesi neşriyat 

müdürü aleyhine Horhoroni tarafından 
açılan davaya dün asliye 2 nci ceza 

mahkemesinde devam edilmiştir. Ne~ 

riyat müdürü Halil Lfıtfi müdafaasın1 
yapmış ve ezcümle: 

«- Mevzuubahs yazı için gazetede 
tetkikat yaptım. Bizim yazdığımız yn. 

zı muhakemede cereyan eden <:Özle • 

rin belki de dunündedir. Muhakeme 
başlarken, bu sözler orada söyl,,.nm~· 

tir. Ancak esasa girişilmediği ·,.:n zap 
ta geçirilmemiş ola bilir. 

Nitekim, bu sözlerin söyle..,diğini· 
mahkeme müddeiumumisi, davacı a .. 
vukatı ve samiin sıfatile orada bulu -

nan gazete muharrirleri duymuşlar • 
dır; dinlenmelerini rica ederim» de • 
miştir· 

Müddeiumumi; hak müdafaa bakı -
mından bu şahidle-rin dinlenmesini is· 
temiş ve mahkeme de bu suretle karar 

vererek duruşmayı başka bir güne ta· 
lik etmiştir. 

Aallerllk işleri: 
Fazla olarak delice kaynıyan yeml:!k Aranızda bir geçmiş var mı?> diye sor 

- kapağı açıksa - mutfağı buharla doldu- du. Piyade asteğmenleri çağınlıyor 
rur. Raflardakı k~plnrın üstünde toz bi- c- Suçlu Mehmed 3 ay evvel beni Beyo~lu Askerlik Şubes1nden: 
rikmesini kolayla~tmr. Ve yemt>k pişire- bir gün bir kadın meselesinden döv -
nin gö:TJerini rahM.s1z eder. Boş yere ha- müş, ben de onu karakola şikılyet et ~ 
vagazi veya kömiir sarfın.ı da sebeb olur. miştim. Davacının ifadesi hilafına suç 

lu Mehmed Vangelin kendisine bıçak 

* 

ı - Şubemizde kayıdlı piyade sınırına 
mcrumb yalnız asteğmen (yarsübay) rüttıell 
olup asıl maaşları 25 llra ve daha yukarl 
elan devlet memuru yedek sübaylnr 5 EY'
mı 939 günü 45 gün tallme gönderllecek -
tır. 

Yemeği tam pışt!ğı dakikaya kadar 

kaynatmalı, pişer pişmez ateşt~n. alm.ı -

çektiğini iddia etmiştir. Müteakı'ben 

dinlenen şahid polis Hasan Aykol: 
c- İzinli olarak evime geliyordum. 2 - Bunlardan son terhls edildikleri ta .. , 

rlhten bu güne kadar iki seneyi tamamıanııf 
lıdır. Bu basit bir hakıkat gibi görünüyor. Pnpasköprüsü meydanına geldiğim za olanlar dalhil değildir. 
Fakat birçok acemiler çiy kalacak kor _ man suçlu Mehmedin elinde bıçak 3 _ Bu şartlan taşıyanların Ağustos ıı 
kusile yemeği ateşrc fazla tutarlar II:ıl- olduğu halde davacı Vangeli kovala - ve 12 ncl cuma ve cumartesi günleri be .. 

. ·. . dığını J!Ördüm. Derhal o tarafa koş - hemehal şubeye gelerek vaziyeUerlnl tesbil 
buki yiyecek kaynaaıitça vıtamınınaen tum. Müt€C8vize cdur!> emrini ver _ etmeleri nan olunur. 

kaybeder. dim, fakat o bu müdahaleme kulak as- Şubeye davet * madı ve hareketine devam etti. Fatih Kayma'kamlığından: 
Hiç bir yemek için kat'i bir pişme za- Korkutmak kasdile tabancamı çı -

manı kestirilemez. Sebzenin veya etin ta- kardım ve kendisini önliyerek: 
zeliği. kartlığı, a.dığ!, çokluğu pişme c- Kanun namına dur!~ diye tek -
müddetini kısaltıp azaltabilır. Fakat u- rar bağırdım. Bu sırada şikayetçi Van 
mumiyetle koywı eh için kiıo başına 40 E?el bir eve iltica etmiş bulunuyordu. 
dakika yetişir. Mehmed bu sefer kaçmak istedi, ma-

ı - 8 inci sınıf muamele memuru Ha • 
san Tahsin oğlu Şükrü 313-'1 

2 - 6 ncı sınıf muamele memuru sezaJI 
31'1-29 

3 - Yukarıda adları yazılı yedek süba.Y · 
lann nskerllk şu!beslne mür~atlerl uıı 
olunur. 

ni oldum. 
Patates. havuc, snğn::ı gibi kok sebze- Üzerime yürüyerek: Tütün ikramiyeleri veriliyor 

lerin çabuk pişmesi iç"n hep ayni büyük- «- Yaklaşma yakarun> diye teh • Şubemizde kayıdlı mnUH stltay ve erıerl• 
lükte olanları seçmeli, yahud hepsini ay- didler savuruyordu· şe'h1d yetımlerlnln 939 yılı tütün ikraınl~ 

• • v terini almak üzere Sarıyer Malmt\dürlütil 
ni büyüklükte kesnıel:dir. Bckçı ve dıger bir polis arkadaşın ne mUracaatlerl. ............................... ......_._... ............... -............... ....... -········-·--····---

Bacaksızın maskaralıkları: Top oyunu 

-

i 
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Üç türlü mulıakeme tarn, bunlardan Ltlıtenştagn ve komşusu 
çıkan neticelerle hakiki vaziget Almanganın emelleri 

Y azan : Emekli General il. Emir Erk.ilet 
i ştc herkesin s:ırduğu ve söylenecek \ 

birçok şey bulunduğu halde cevabı 

l:esin surette veri!emiyen bir sual: yalnız 
bir sual değil, hemen herkes ve !ıer mıl
let için hayati oir mesele. 

i
miş demektir. Onun için onlar, istekle -
r ini harbsiz elde edemedikleri zaman 
harbi göze alacaklardır. İlh ••• İlh ••• 

Bu muhakemel..?rin hepsi doğru veya · 
hud hepsi yanlıştır ve maalesef harb ola. 
cak mı, olmıyacak mı sualinin halline 
doğrudan doğruya bir yardımlan yoktur. 
Bugün malfun oıan tek bır şey vardır k: 
o da Avrupayı geniş ve ağır bir emni -
yetsizliık buhranmı:ı kaplamış bulundu -
ğudur. 

" Mihver devletler inin her ikisi de dünyayı 
tutuşturacak kıvılcımın mukabil taraftan 

gelmesini bekliyor ve buna çahşıyorlar 1,, 
Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

Onun iç~n herkes kendi kendine ol. 
dtığu kadar başkasına da bu suali ale<i 
devam soruyor ve ekseriya muhatabıı 
lı.iikınünü beklemeden cevabı gene keıı 
disi veriyor: 

1 

- Almanya Danzig işinde ~ri döne -
lntyece'k kadar. ileri gitmiştir. Nihayet 
§U veya bu şekilde burasını ilhaka kal -
kışacak; Lehistan mümanaat edecek, Al
lttanya müdahale edecek, bu suretle ara
larında harb çıkınca, İngiltere ve Fran
sa Lehistanm yardımına koşacaklar. Al
~yanın müttefiki İtalya da harekete 
Reçecek, elhasıl lıarb böylec'l rnuhak.kak
~ır; ~eğer ki Danziği Almanlara versin
b~; ışte harbin önüne geçilecek tek çare 

Unu buluyorum. Bir diğeri: 

. - Alman1ara Danziğle müstemlek~le
?ini Verirlerse harbin önüne geçilir di • 
~?nuş amma dünyanm en aşağı yansını 

1Yen İtalyanlara acaba ne yapmalı ve 
~e Venneli ki oniar da harbden vazgeç -
::nıer?! Bundan başka Almanların bir de 

ayati saha dediki.eri bir istekleri daha 
~.ar ki bunlar Ukranyanın münbit ova -
:::;ıdan, Romanyanın petrol kuyuların
ıt ve Tunanm mavi sularından t utu -
\t uı da galiba Bakı\ ve Irak petrollarma 
~ Diclenin çamur~u sularına, belki de 
~ distana kadar uzanırlar. Ya bunları 
btı-Ya_~nıalı? Almanlara bir şey verilince 
tı. dıgerini istiyorlılr. Onun için vermc
ln~l.ksonu gelmez, hem de herkesin mal. 
t u ve toprağım Almanlarla İtalyanla· 
a vermiy ki · lar e mın ne hakkı vardır?! Bun-
~ harbsiz alınır mı? H em de bakalım 
~-e alabilecekler mi!S Tabii çok şüp. 

Danzigden bfr manz.:ırıt 

heli! Bütün dünyay.• karşı harb açmak 
kolay mı?!. ~e bunun için harb çıkını -
yacak gibidir: çünkü yüzde yiiz muvaf -
faldyet ihtimali olmadan ne Hitlerin ve 
ne de Mussolininin milletlerini ve rn~m
leketJ.erini tehlikeli bir harb macerasına 
atacaklarını umrnuyoıı.ıın. 

Bir üçüncüsil: 

- Ev.et amma İngilizlerin harb senesi 
1941 ise Almanlannki 1939 dur. İngiltere 
ve Fransa her gün biraz daha fazla kuv -
vetlendikleri için Almanya ile İtalya te
fevvukla.nnı kaybetmektedirler. Bu se
ne de geçti mi artık bir daha harbede -
mezler. Bahusus Hitler olsun, Mussolini 
olsun :kendilerini ve rejimlerini daima 

muvaffakiyetlerle yaşatmak mecburiye· 
tindedirler. Bunların meml'fkctlerinde 
muvatfakiyetler ve muvaffakiyet ümid • 
leri kesildi mi, artık onlann zevali gel· 

Guy.a. ve hatta bıraz fazlasile, geçen se 
nenin Ağustosunu veyahud 19H yılmın 

arbe takaddüm eden Haziran ve Tem -
muz aylarını yaşıyoruz. Bu yakın ve u
zak tarihlerde de insanlar birbirlerine 
harb olacak mı sualim sık sık sormuşlar 
ve 1914 Ağustos aymın ilk günlerinden 
birinde kendilerini büyük bir harbin 
müth~ çehresi karşısında bulmuşlardı. 

Öyle bir harb ki, Avrupayı dört sene ka· 
sıp kavurduktan başka tahribHr tesirle
rini insaniyet haia duyup görmektedir. 
İşte 25 sene evvel büyük bir harb böyle
ce patlamıştı. Aynı suretle ve gelecek bir 
günde ondan daha büyüğünUn ve daha 
felakdlisinin çıkacağı muhtemel, belki 
de muhakkaktır. Harb, geçen sene ol -
madı; ve bu sene olacağını da bilemiyo -
ruz. İngiliz d~ isleri bakanının d~diı}i 
gibi ne fazla bedbin ve ne de çokça nik
bin olmamalıdır. Öyle bir vaziyetteyiz ki 
bugün bar~ muhııfaz.a eden bağlar kıl 
kadar incelqşmi.:jıerdir. Bunlar, her an 
kopa.bilirler. 

Geçen harbi cıkaran sebebler den biri 
olarak gizli diplotnasiyı tikrederler; maa
lesef gene bu nevi diplomastnin,devletler 
arasında, rağbet kazandığı bir devri ya
şıyoruz. Onun içın eğer bir harb olursa 
insanlar gene Jcöriikörüne ateşe silrük
leneceklerd.ir. 

C Devamı 1 O un~u savfada? 

Lihtenştayn deyip de geçm~yelim.. Bir 
karış arazisine ve bir avuç ahalisine rağ
men bu memlekette de siyasi dedik.:>du
la r, dünya ahvaline dair münakaşa ve 
rnütalealar eksik değil. (•) Dün, bizim 
otel minyatürünün alt kattaki yemek sa
lonunda Alrnanyanın Danzig üzerindeki 
emellerine dair belki de ilk defa, doğru 
ve olgun bir mütalea dinledim. 
Muhatabım bir Ingilizdi. Dört beş yıl 

evveline gelinciye kadar haimeth1 İn -
giltere kralının hizmetinde bulunmUI o
lan bu zat. tekaüdlüğe istihkak kesbet -
tikten sonra, ömrünün son devresini tam 
bir sükun içinde geçirmek maksadile gel
miş buraya yerleşmiş. 

Huy canın altındadır demez miyiz? Bi
zim İngiliz de bütün azmine rağmen hA
la politikayla alakasını kesemiyor, hala 
fırsat buldukça siyasi dedikodulara ça -
nak tutuyor. Kendi yurdundan buraya 
ancak üç günde gelebilen gazeteler yığın
la koltuğunun altında olduğu halde kah
veden içeriye girdiği zaman gözleri bir 
köşede büzülmüş oturan naçiz şahıtiye -
timde deThal bir yabancı ıezdi 

Ve bt\ yabancının bir İngiliz olmak 
ihtimaline binaen yanıma sokulmak iste
di.. Cesaret edemedi.. Bitişik masaya o
turup beni adeta göz hapsine aldı. 

Biraz sonrd ay yıldızlı bir sigara pa -
k€ti aramızda ahbablık teessüsüne vesile 
olmuştu. Önce, otur<luğu yerden bana hi
tab etti: 

- Yabancısınız. değil mı? 

- Evet. 
- Hangi memleketten geliyorsunuz? 
- Türkiyeden. 
- Türk müsünüz? 

Vadu.zda b'!lediye dairesi 

- Danzig davası bana tavsadı gibi ge
liyor. Sizce öyle değil mi? 

- Hayır, efendim. Kat'iyen tavsama
dı. Dava aynen, eskisi gibi mevcudclur. 
Vaziyeti tahlil edelim. bir. Evvela: Bitler 
Danziği Almanyaya ilhak etmek niyetin
de musırdır. Saniyen: Hit?er bu işi gü
rültüsüz patırtısız başarmak arzusunda
dır. Salisen: Şayed bu yüzden bir harb 
patlak verecek olursa, gene Hitler bu 
harbin mes'uliyetini karşı tarafa yük -
letmek ister. Surl.yede neler oluyor 1. Buy~;~to::t~J'.'ldUıtz buralara? 

- Hayır. Ticaretle alikaın yok; ga-
zeteciyim. Bu üç noktayı daima gözönünde tut -

I".' • Gülümsedi. Kalktı, yanıma geldi. mak lazımdır. Hitlerin Danziği zorla iş-
l"tansızl b• •k d t k•l"'h d k d ki b•td• k • •k - Müsaadeniz.le kendimi takdim ede- galden çekinmesi bu hareketin avakibin-ar lf SUl as eş 1 a mey ana ÇI ar 1 arını 1 uere genış mı yasta den korktuğu içindir. Polonyanın, Fran _ 
le'·k f b J d 1 N ı· b k d.l yiın. . dedi, ve karşıma oturdu. 

Y ata aş a ı ar, asyona ıstler İse unun en ı erini hapse hkmak u""zere sa ve İngiltere ile olan rabıtaları kavileş-Yaşı belli değildi. Kırmızı yüzünü fe-

d ı b• b h Jd " •• } · I nıiştir. İngiltere Akdenizdekı mevkiini uy uru muş ır a ane O ugunu soy uyor ar na halde çil basmıştı. Uzamış, sapsan diş- Tilrkiye ile yaptığı ittifak sayesinde sağ. 
Şam 6 (H • uh b' · · 1 kını S !erinin arasında kısılı sönük piposunu e-te ususı m a ırımız yazı - uriye sıyasetçileri, nasyonalist ve lamlaştınnca artık garbda harbden kork-

,..!~ - So. n sıcak haftanın günleri, bu - vatanperverleri yakalayıp hapse tıkmak, me eme: maz olmn.,tur Fransa d · 1 
' """' - Anlıyorum.. dedi. Burası hudud. -ıt • a aynı S'.ıret e ha-
Qı.- ~enı bir siyasi hAdisenin dediko - mahkfun etmek nefyeylemek gibi mak- zırdır Demcik ·ı · b" 1 -u ıl d Herr Bitlerin memleketinde ne olup ne • rası erın oy ece arzeyle-
l'J.,. e oldu. Hadise iUdur: Geçen a - ~ sadlarla bizzat zabıta tarafından tertib e- rn kt Id kl k 

q so bittiğini buradan müşahede etmek ister- e e 0 u arı uvvetli ve azimkar cep. 
bir n günlerinde, gece yarısı Şamda ""' dilmiş bir oyundan başka bir §ey değil _ siniz. he, Almanyayı sistemin! değiştirmeğe ic-
ı.... takını. insanlar tevkif edildi. İlk tev- • dir. b ~ ed ı ~ - Öyle bir niyetim yok. ar etmiştir. O şimOı işi tatlılıkla hallet-
n,.._ 1 e.nlerin sayısı yedi idi·, bı:. '-"edi - Bu ilci iddia bu tarzda devam d' · k • .... ~ h..._ " ' e ıp gı- me istiyor. Serbest şehri Polonyaya bar. 
ı..__ ~ı ehemm·vets · ı H l' d k b t 'd b · - Ben Alınanla~ çok iyi tanırım. Bu". s ~ Jt· . ı, ız ınsan ar: ama ı er en za ı a yem en azı ınsanlar tev- lıyan siyasi, hukuki ve ekonomik rabıta-
hl ı, ışı. İkiye gelince, bunlardan biri kif etti Bunlardan birinin evın· d t•· r k yük Harbde ellerine esir düştüm. Birkaç 
-«:. .. \. b • e u e • t lardan yavaş yavaş sıyırarak, onu keıı-
b ..,. a es gazetesi sahibi erinden Necib cephane ve bomba gı'gbi ~ 1 d b ay sonra kaçtım sviçreye geçtim. Buks 
''<l,,s tr-Y er e ulun- diliğinden Almanyaya yaklaştırmak ve 
:tb.ttrı' diğeri de sabık siyasi zabıta me - du. Bunlardan biri İrfan El CellB.d ismini ta oturdum. Daha do!;":Usu İsviçırelil'.?l" b vl 
tA, lllınd ~· 'd' E ki b. S . beni orada oturmağa mecbur ettiler. ag amak niyetindedır. Biz uzaktan işle-
~etd an ara ı ı. rtesi gün gaze - taşıyan es ır unye jhtilalcisidir. O- rin içyüzünü iyıce- göremtyor ve bilemı·-
"-·ı e. çıkan tafsilıit,bu tevkiflenn se • nun evinde tilfek ve ceph b ı Buks buraya yirmi dakika mesafededir. ~ e ane u unması yoruz. Lakin gazetelerin muntazaman 
)(..... tıni bir dereceye kadar izah etti: vakıasını kolayca izah ede uh Oradaki ikametim esnasında buralara sık '"ge ..-• n m alif ta• verdikleri havadise bakılacak olursa, tat-
~l'se, bir suikasd keşfolunmu

0

ş. Sui- ~ ' raf, :kendi noktai nazarında musırdır: Bil- sık gelip gidiyordum. Memleketi sevdim. b'k 1 
qbtt n Vuk:uundan evvelce haberdar olan tün bu gürültü, Suriyenin bütün nasyo _ Mütarekede İngiltereye i§imin başına ~I 0 

una? bu metod gün geçtikçe. bekle. 
~ aİ bu sulkasde hedef olacak zatın da • • nalist vatanperver unsurunu ortadan kal- döndüğüm halde hep bu mes'ud diyarın n~ e~ netıceye doğru gidiyor. Danzig si-
li ... ~0 .~~ğunu ve suikasdin yapılacağı ye- dmn k · · t rfb dil · b hasretini çekiyordum. Nihayet, işte gelip v ıyafetinde, a7.ar azar topraklarına gi-
~ _ a ıçın e ı e mış ir oyundan ren Alman askerlermin istiıa·sı altın.aa -

' ogrenıneğe muvaffak olduğu için. başka bir şey değildir. Fransız taraftan yerleştim. Vaduul11 çok rahatım. Demek, "' 
l'~i .r g~.len tertibatı almış ve Suriyedek! ve ~i rejim yardakçıları ıs~ ortada tas- siz Türksünüz. öyle mi? Tft.rkler çok cen- dır. Limanı dolduran Alman vapurl.m 
\te tı'ıü eJ.~nıin başı olan dahilıye miidürü #' tamam bir suikasd teşkil!tı bulunduğu- tilmen insanlardır. Senalarmı çok işit - tüccar eşyası namı altında boyuna sıiiıh 
tQ,itt . durler lnt!clisi reisi Behiç El Ra - Şamdan tıir matı=ara nu söylüyorlar ve ona göre hükfunetin de tim. Mustafa Kemal Paşa da çok büyük ve cephane boşaltıyorlar. Serbest şehir. 
1-t ~ ık~tgahı etrafına bir takım pusu- lAzım gelen şeyleri yapmakta haklı oldu- adam. Öldü; dünya için yazık oldu. Şim- deki Polonyalı memurlara Allahın grimi 
~ilt.as~rnuş. Gece tam on bir sulannda for, ağızlarda rıvayetler çoğaldı. Şam ğunu iddia ediyorlar. Üç dört gündenba- di Türkler bizim müttefiklerimiz. Ben taarruz ediliyor. Bütün bunlar, muayyen 
d.a buı Yapacak olanlar, o sırada dışarı- çalkanmıya başladı: Keşfedilen auikasd ri yeniden bir takını insanlar tevkif e - buna çok sevindim. bir sistemin tabii icablarıdır. Führer lok. 
fS!ıı g Unan El Hatib Beyin eve girmek gayet geniş btr şebekeye istinad ediyor- dildi. Bunların arasında, henüz sansasyon - Teşekkür ederim. mayı birden yutamıyacağını anlayınc-a bu 
hıta bl'Çeceği yolları tuttukları sırada za- m~ ve suikasde uğrıyacak olanlar da ne yapacak şahsiyetler yoktur. Ancak, sıra- - Yok. Ciddt söylüyorum. Size cemile şekilde kemirmeyi daha muvafık bul • 
Sltıi, 8~1an kuşatmı~ ve içlerinden be- bir, ne de iki imiş. Hatt! arada doktor nın onlara da geleceği baklandaki riva _ rnaksadile değil. Ttirkiye ile ittifak bizı maktadır. Böyle böyle, cihan efkarı u _ 
~alta_1~ hları ve Cephaneleri ile birlikte Abdürrahrnan Şehbender de varmış. Za- yetler devam ediyor. Akdenizde iyice kuvvetlendirdi. Maa _ mumiyesini ahdi vazfyetin kendilığinden 
~q\'affat Bunlardan ikisi de kaçmıya bıtanın eline geçen malfunattan ve vesi- Hangi tarafa inanmalı? Resmt ifadeye mafib ıharb tehliıkesi dünyanın üzerinde hükümsüz. ~aldığına inandıracak ve a'ış-
~e ett· ol~uşlar. Bizzat. Fransızların kalardan anla§ıldığına göre daha bir ta- bakılırsa hakikaten bir suikasd teşkilatı halA ~evcuddur. ~racakk s:vıı ~-ıy.~f~tle şehre s_okulan bir 
' iklen sual ve cevabdan sonra, ~ insanların tevkifi muhakkak imi~ . . bulunduğuna inanmak tabiidir. Fakat, Ö- - er misiniz? aç as erın yuzu~ .en umumı bir harb 

.!ı...ll<lan aat Zarfında, suikasdciler tara - atta o kadar ki bu tevklf edilenler, tev- te tarafın iddiası da bo~ glSrünmü Yumruğunu masanın üsti1ne kuvvetle çıkmıyacağını da bılıyor. PoJonyanın pro-
:a~t ~:rıa·ı~n ifade ile, bu işin El Kabes ~~~!eceklerin yanıbaşında hiç kalı - Çünkü. gerek Suriyede, gerek Lübn:n°:~ dayadı. testoları da kendisini pek fazla ürkütm~-
lttdan t hıblerinden Necib Rays tara bu nevi oyunlar tertib edilmemi§ değil - - Evet! Danzig meseleıl bu şekilde rnektedir. 

lıe ettib ea=ıd·ıır.· Gazeteleri ve efkarı umumiyeyi şid A dir. Bflhasml suikasdçl olarak ilk ham _ kaldıkça harb tehlikesi zail olınu", hattA L~~n bunun sonu nereye varacak? 
~.' <i "'- ... 1 ' ı,,ı anlaşılması üzeri- detle alakadar eden v he · 1 · :.- Dedığim gibi g:" " b" · -.:-llın • ıı,. onu d e yecana getıren ede silah ve c~hane ile b! rlJkte yaka .. hafiflemiş denemez. t b' • :.ınun ırınde Danzig se-
ı. i v n n tevkifine teşebbüs e · bu haberlerin yanıbaşmda başkaları da na osu ır "ltih k k ~llıı aı.baebkel nd_isi gece yarısından sonra lanan insanlann para veya vaa ne her Bu garib adamın bu hu.1Ustaki dilf'Jn- p 1 -~ a ararı verecek olursa 
,,01 '' vardı: Fransızlara ve Surlyede bugu"n te- · cak 1 · .... , ın· k d1 o onya mudahaleye k Ik k ... ~:.\ t""'"kifarı ıle birlikte evine do""nerk"n 1 şeyı yapa nsanıaluan olmaları mlphe- ceıer ı mera e yordum. Sordum: a ışmıyaca mı? 
" "v " s s edilen cmüdtlrler> rej imine muhalH le i rtt b'l" B su Her ihalde Varşova • ı ıseQen iki :aııerek götürülmüştü.ıt. HA· r a ıra ı ır. unun fçfn hiç bir tarafa zımamaar arının sa-

gun sonra gazetelerde haber- olan nasyonalist muhitte söylenlld!ğino inanmıyarak hAdlsenbı fnkiıabnı bek:l c•) Hatt:A bu M'QıO ııos. tadar memıeptte bır ve tahammülü §ll aralık çok çetin bır 
eöre bütün bu suikasd iftrilltüsü , bir ta- mek daha muvafıktır. e - b :l ~:aıne!91, öb11r.ll muhlllt olmat O..re imtihan geçiriyor. Avrupanın yakın ıs _ 

i t.b ç~. <Devamı 10 aneu auta.._, 
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Beharıa r nicin euıenmiuorsunuz? AtatUrhUn babası 

Erkekler diyorlar ki Kadınlar 
As başkanı tarafından 

kıymetli bir tetkik 
Tarih Kurumu 

yapılan 
-5-diyorlar ki 

" Kabahat erlı~klerdedir. Zeki bir adam hendi- Atatürkün babası Selanik kereste tiler. Taburumuz muzıkası da vardJ 

Sini sokturma dan bir arının 1ğneslni sökebilir/" ''Bir gen'ç kızım ve bugünün tüccarından ımethum Ali Efendinin, Marşımız da şu idi: 

d
• Hasib beyin Cebecide oturan gelini Ba Duydunuz mu sınıra ıeimi1l adüv 

kk bl.ze erkegt"' •ne gÜveneme tg"' İm hn , · d b ld y Vatanı zaptetmek eyler arzu e Receb Boztok (Ankara Yülc • yordum. Bir gün kl~vde kimse yo en yan Şe azın evın e u ugum Sat iken biz ne demek olmaz bu, 

E ... .. ) geldi. Bana dedi . için üniversite tahsili 1293 tarihinde alınmış- bir resmi üze. Arkadaşlar geliniz hep gidelim 
ıek Ziraat nıtituscı : «- İnsan hiç ka.feslne yaklaşan güvercini rinde İstanbulda yaptıığ.ım tahkikler- Şu mukaddes Vatanı hıfzedelim. 

Ankette erkekler beklr kalmalarının sebeb kaçırır mı?. yapıyorum 
ıerinl izah ederken, bayanlar bu sebebin Ben de cevab verd1m: '' den elde ettiğim bilgiler: Eldeki resmi gözlerim seçmediği içl!I 
kendileri olmadığını iddia ediyorlar. _ Ben onu kaçırmadım, o kencllsl kaçtı. Hasib, Reisü'lkü!ttaıb Hacr Mahmud kendisi olup olmadığını tayin edemi" 

Evet, ben de erkeklerin beklı.r kalmaları- Bu sözlerim iiurlne boynuma sarıldı. Ni- e luanbul S. W.: Efenfünin oğludur. 83 sene evel Fatih- yeceğim. 
nın aleyhindeyim. .. şanlısından ayrıl~. benim olaca~ını .. 9ftnkü Son Postanın daimi okuyuc\LSTJ uıa11ğum de dünyaya gelmiş 20 yaşında iken Se- 1290 tarihinde Selanikde doğan v« 

Bayanlar: Bu vatana, bu millete dftrust beni sevdiğini söYledL Reddettim. ÜQ gün için anketi tak1b ediyorum. Fakat bir ba - lanikdeki (Kalyan) çiftliğinin sahibi Islahhane mahallesinde oturan Mah-
evHi.d Ilzım ı Üzerinize aldı~ız ve ala - sonra nLşanluıından ayrıldı~ını öğrendim. b 1 t k ' 
cağını~ vazlfeler tıcliyiiJttür. Bence: Bana ekdolaş olmıya., bent al, kaçll' demlye kımdan gayet mühim olan u me.~e e, arı olmak münasebetile Selaniğe giderek mud Efendinin sözleri: 

bb ti ah clddiyetini kaybetti, bir kaıvgaya dondü. ·ht" t . t• K t t"' d Al" Ef d' . 
çocuk karşılıklı bir muha. e n m . - başladı. Bu kadar hiddete ne lüzum var? Neticede orada oturm~yı ı ıyar e mış ır. . . eres e uccarın an ı en ı mer.ı 
aulü bulunmalı. Ona bir alaka gös- Bittabi bu mümkün değildi. Şimdi bu va- kadın veya erkek cinsinden bir tanesi orta- Hasib Beyın kızı Bayan Hatıcenın humu Islahhane mahallesindeki evini 
termlyen, onun kıymetini t&kdir e - zlyeti gördükten sonra kadınlara nasıl iti- dan kaldırılacaksa pekAla!. Yoksa birbirle- sözleri: yaptırırken çok gördüm. O vakit biı;aı, 
demlyen, onu iyi yetl.ştirmiyen an: ve ba- mad ederim? Elbette ıbütiln kadınlarımız rine ebed!J1en bağlı olarak kalacak bu iki Babam Hasib Bey merhum 1293 mu sakalı vardı. Gençliğini hatırlamıyo-
ba seciyes1z ve karakıtersiz değildir e; ne - böyle değildir. Fa.kat iyileri de ateş bahası- cinsin bi.rıblrlerine bu kadar hakaret etmesi harebesı· sıralarında SelaAnı"kde ıslah- F k d . y b y • 

dlr? na ... Allelerl çok yüksekten atıyor. Ben ken- ru.m. a at gör iıgüm u resim agzın 
Mes'ud bir yuva kurmak ıstemlyen bir fert dl hesabıma, sinema, tiyatro, balo, eğlence pek manasız oluyor. . hane caddesinde Zmdan Tekkesi soka- dan itibaren alnına kadar kendisidir. , 

b l bekA.r kalanlara k 1st cCevaıblar bitiyorlıı diyen !kıncı ikazınızı y M kteb k d b"" 1280 ~- -zannetmem ki u uruıun.. düşkünü olmıyan bir kızla evlenme e- yapmasaydınız· ben kendi hesabıma bu 1.ş- gında Hurmalı e arşıs~ a u~ tevellüdlü Akçemesçid maha.uı 
bakınız: Ya evlenmiş geıçinemem.iftlr veya rlm. Olmazsa ömrümün sonuna kadar be- !erle me-ul oım' ıyacaktım. Fakat size şunu yük bir evde oturuyormuş. Alı Efendı lesinden marangoz Osman Efendiniıll 
evlenmekten lrorkmuştur. Bug.lln ben de be- karım .:ıı ~ 1 
U.rım. Ne yalan sayUyeyim, ben de torku- söylemek için ankete cevab ıverdiın. Eğer merhum babamın komşusu ve ahbabı sözleri: 1 
rorum. ~ bayanlar susuyorlar.sa hl~ U:.13..şlanmaymız; imiş. Babam akşamları ekseriya Ali Kereste tüccarından Ali Efendi melı 

Ankete oevab nrenler blı1birlertne kaba- ~ varsınlar sussunlar .. söz gümuşse, sükftt al- Efendi ve diğer bir iki arkadaşı ile top- hu.mu çok iyi bilirim. Gördüğüm resird; 
hat atmaktan başka bir §81 JlllPDllYOrlar. <l . ) tındır. bl h k"' "k ıu bulunarak vakit geçirirlermiş. Ba- kendisidir· , 
İgtimat bir derdi körüklemekten ne çıkar? e Kemal A ym zmıt : Dikkat ettim ankete ceva ar ep uçu .k .. d"" y •• k k - 78 d k Abd .. " 

o nun çaresini araştırmak daha makul de- Gazetenizde mütalealarını beyan eden be- memur ve tşçilerdıen geliym. Halbuki asıl bam hayatta 1' en gor ugum a~ er ~ .. .!aşl~rın a eresteci Hacı ~~ 
tıı mi?.. karlar, eminim kl, kadın ve genç kız pıslko- evlenmiyen iMa.nlar onlardıan çok yük.sek fetindeki resmin aynını bana gostermış şun sozlerı: ,.~ 

Evvell, kendimizi dti'ıeltellm. hakikati gö- rojisini tetkik etmeden sadece sübjektif ko- tahsilli, yüksek mevki sahtbi erkeklerdir. idi. Şimdi resmi görünce çok iyi hatır. Gördüğüm bu resim merhum Ab, 
rellm; sonra blr.birl.m.1'ze yol gösterellm. nuşuyorlar. Onların hükümlerini vukufsuz ve Asıl evlenmiyen paralarını eğlencelerde sarf ladım o zaman gördüğüm resim aynen Efendinin kendisidir. Bizim dükkall 

Her kime sorulsa alle geçimırizllltne, vefa- eden tezlerini haklı bulmadığnndan dolayı, etmek emellle alle ocağı kurmaktan kaçınan b d komşusu idi. Evine giderdim. Hat~ 
aızıığına yüzlerce misal verir. Aklın, haya- biraz aleyhimizedir. bu tabakadır. Kadınlardan şikayet eden iş- u ur; . y • 

• d k Selanıkde Socnıksu mahalle51nde o. evini yaptırırken yapıya çıkıp zokw~ lln almadıtı binlerce rezalet var. Yeter ki Bir kadının lükse düşkün veya evine ala- çiler ve küçük memurlar arasın a ev ur- A . ~~ ,. A . A . 
blz bunlardan ibret alalım. kasız bulunması, sırf erkeklerin onu anla- mıyan veya kurmıya teşebbüs etmlyen par- turan Selamk Mektubı Kalemı katıb- ]arı (arab oyunları) seyrederdik. O.-

Bu bir tçtimal aJılik meselesidir. Tarl-he mamış olmasının netieesldir. Bir kadın psl- makla gösterilecek kadar azdır. lerinden 80 yaşlarında Hamamcı Meh- Odur. Ne iyi ve akıllı bir adam idi. 
bakalım: Ahlakan sukut etmif milletler in- kolojLslnin mahiyeti bilinmek ve ona hür - Halbuki zengin baylar evlenmiyorlar. Va- med Bevin sözleri: İpekçi İsmailin sözleri: 
hltata yttz tutmuf ve nihayet mahvolup git- met edllmiye erkeğin !>ütün ideallerine uy- kitlerini bin bir sefahat içinde hastalık mem Kereste tüccarından Ali Efendi mer. Gördüğüm bu resim sahibini tanıw 
mlşlerdlr. gun -eğer erkekler böyle istiyorlarsa- blr balarından yahud da poker masalarının ba- . Abd' H f k~ ..... ,_. d be a Fak h t ~ 

Türtfun, diyen ta.dm ve erkek uırlardır hale getlrllcl>lllr. Hu.suslle Türk kadını, bü- şında geçlriyorlar. hum ıle ı a ı~ın me ~um e r dım. at ismini a ırıayamııyonıın. 
ıeciyealle, karakterlle, doğrulukla milyonlar- tün ırklara mensub kadınların en hassası Ailemin içinde yüksek mevki sahibi bekfı.r ber okuduk. O tarıhten son_ra ayrıldık. Milliye taburunda zabit idi. Orhaniyt 
ea nümuneler vermı.tlr. Biz bu mlllet.ın ah- ve en zeldsldlr. Ondaki ıstidadları inkişaf erkeklerin hep.sinin nasıl yaşadıtını blliyo- Ali Efendi bir aralık Katerınde bulun. gemisinde bera'ber yanımda bu1unutııi 
tadı detll miyiz? Neden bozulduk? Bence ettirmemni bilmek lfı.zımdır. cZeki bir ada~, rum. İçlerinden bir tanesi geçenlerde barda, du· 129 3 de ben Asakiri Milliye tabu- du. Aynen gözüm önündedir. Bize ta
bozulduğumuzu zannediyoruz. Hep beraber kendini sok:turmadan lbir arının iğnesini so- bir bar kızının sigarasını bir yüz liralıkla runda oribaşh idim. Orhani~ zırhlısı lim ettiren bu adam idi· 
olalım, bizden olmıyanı tem.lzllyellm.• kebillr.• Blnaenale,ıh biz evvel~ kadınları yakmış, kıza gösteriş olsun diye ... Bunu söy- . İ b 1 "trk O zaman askerlik Horhor Su mahallesinden Subaşı tb .. 

anlamıya çalışalım, realiteyi tetkik edelim. lüyor, iftlllarla anlatıyor. ıle . stan u a gı ı · .. . 
' , Eminim ki, netice memnuniyetbahş olacak- Bu rnevzuba~etıtiğim alkrabalarım,ın bir etmış olanları v: yuksek vaZlfe~r~: rahim Efendinin oğlu 6 7 yaşında Ka--

tll'. _ çıoğu otuz beş yaşını geçmiştir. Şimdi bu za- bulunanları zabıt yapmışlardı. e badayı Abdullahın sözleri: 
• Nuri TClflnn (Hoftlll): Bence herkes kendi kültilr seviyesine uy- mana kadar evlenmedlklerine pişman ol - tupçu Mustafa Rüknettin Bey taburu. • Resmi gösterdikte, tanıdım. Kereste 

,,_ gun bir eş aramalıdır. Ben, niçin mi ev - mU§lardır. Bence kad'in mı fena, erke'k ml? muzda kolağası idi. Ali Efendinin bu tüccarı Ali E~ndi merhumdur. Ba• 
Anketi bir beklr erkek şıtatne allka lle ıenmiyonnn? Buna cevabım, şahst vaziye- d" bir s al arid olamaz kadının da er _ .. d y h ed 

taklıb ediyorum. Sözü bu kadar uzatmıya ne timi izahtan ziyade, benim şeraitimde bulu- k~~n de ~yis~ ve fenası ~ardır. Tesadüfen taburda ne rutbede bulun u~~nu a. bam ile çok görüşürdü. Kahvehan 
1 

lOzum var? .. Köylil kız babalan, baba hak- nan gençlerin vazlyetlne şamil bir hüküm fena kokulu bir çiçek kokladık diye çiçek tırlayamıvorum. Yalnız kendısı Islah. birleşirlerdi. Daima görürdüm. BazaJJ; 
tı, ana hakkı, cllıaz, beşibiryerde lıtiyen olacaktır.: Muhit bulamıyoruz. koklamıya tıöVbe mi edelim? hanede Emir bostanda ve Numanpaşa hayvanla Lapra Çiftliğine giderdi. fJJııt 
ağızlarını taa>ayıp, pazarda deve satar gibi Bu, cümle sambııl izd1vaç arzusu taşıyan Genç erkeklermiz ~k küçük yaşta içki, Camii avlusunda Asakiri Milliyeve ce ve güzel bir adamdı. Bu resim 0nuıl 
kız vermekten vazgeçtikleri, şehtr kadınları- gençle:ın tahassürünün ifade.sidir. kumar ve kadın peşine düşüyorlar. Evet asker} talimler yapbrmakta idi. Mit- kendisidir. 
nın da sinema, tiyatro, balo 1ptlltsından Bir ömre hAkim ol~ak karar verirken bu leyli liselerde yorgan altında elektrik l~- S d E f p d SelA SON kendilerini kurtarıp evine, kocasına, 9ocu- kararda A.mll bulunacak kıymet üzerinde se- balarını yak~ poker partisi ~evirerek aile _ t~t Paş~ . ~ .razam, şre aşa a .. .. • 
tuna sadık kaldıklan, fazla sillJ ve fantezi- çim ya.pmak mütekabil bir haktır. lerinin yolladıtı kırk elli lirayı bir partide mk valısı ıd1. Taburumuz BabıAli onun ...................... ....................... __ .......... ...-
den kaçındıkları günden itıbaren evlen.mi- Bu seçim şekle aid vasıfların aranmMıdır. kaybeden gençler ta~ıyorum. de durdu. Mi tat Paşa merdivene çık • Amaşya vilAyeti ögw retmensiı 
ye ba.şlıya.cağız. Fakat bir tart da.ha var: Yoksa her kadında bazı şartlarla plastik bir Tabii bu gençlerin ilerde de ne evine, ne tı. Biz Pa.dişahımız çok ya~a diye b:ığ1r-
Vardan, yo~.tan anlamak.. ruh bulmak kablldir. ibarkına ne m.emleketine hayır gellr. Karısını dık. İçimizckn bazıları Mitat Paşa mi kalacak ? 

Şimdi, musaadenlzle başımdan geçen bir Taşrada, bir yabancı için, evlenmek o ka- bırakl.1) hlzmetclyle evlenen ni.şanlısını bll'a- . d a·ı s l" .k M'lr t b - Amasyadan yazılıyor: ÖğrendiğiJl'l8 

göre Amasya vilayeti öğretmenleri yıl • 
lardanberi mesken bedellerini alamadı1'" 
!arından bahisle mesken bedeli veren "i'" 
layetlerden her hangi birine nakledilıne
leri için Maarif Vekaletine peyderpef. 
müracaat etmektedirler. Bu haber doğı°d 
ise; Amasya öğretmensiz, değil ise öğ" 
retmenler gene mesken bedeli almaktt!I 

hlka.yeyi anlatacağım.: dar müşküldür ki bir defa arz ve taleb ara- kıp bar kızlle ellenen erk~klere itimad ol- bın yaş~. .: -~ er- e ~-n~. . . ı ıye a u 
Komşumun bir kızı vardı. Benden büyük- sındakl müna.scl>eti tanzim edecek bir muhit ru ilk gonullu te~ekkulu ıdı. Her mem. 

tı ma~ 
t .. her zaman çenemi okşar, hangi kızı se- mevcud değildir. Ben Marmara havzasının Ben üniversiteli bir genç kızım. Çocukluk- 1ekette bövle taburlar teşkil olunacak-
Tlyorsun aen, diye sorardı. O zaman lç!n birçok şehir, kasaıba ve köylerinde yaptıtım tanberl idealim iyi bir yuva kurmak, iyi bir tı. Fakat Mitat Paşanın maksadı bu 
eevdJğim kimse yoktu. Ona bunu tekrarlar- sosyal tetkiklerle bu neticeye varmış bulu- ana olmaktır. Şimdi de ilerde çalı,şmak fik- tl k d" · bal!l bir takım ta 
dım. Fakat nedense dalma bu mevzuua dö- nuyorum. sure e en ısıne 1 • rlle okuyorum. Liseyi yuvam için bitirdim. b 1 t k·ı d k p d" h h 1' t 
nerdl. Bu kız nişanlandı. Nişanlısı De gezer- Faraza 20 bin nüfuslu bir beldede altı ayda Üniversiteyi ise hayata ve erkeğe güveneme- ur ar eş ı e ere a ışa· ı a a e-
ken bile bana gülüyor, göz kırpıyordu. Açık- ancak bir tek kıza sokakta rastlıyorsunuz. dlğlm !cin bitirmek istiyorum. Fakat bunu ~bbüs etmek olduğu hakkında Abdül. 
98 anlıyordum ki, bana karşı olan alA.kası Bittabi bu dünya güzeli olsa, hakkında bltlrmeğl ben bir hayat şartı olarak kabul hamid'e verilen jurnal üzerine derhal 
fazlaydı. Hareketlerini ~lşanlısı~a sezdlr - birdenbire htlküm vere~ezsiniz. Ortada mü- etmiyorum. İcaıb ederse bugün evlenirim. bizi (Vasıtai Ticaret) ismindeki küçük 
miyor, ben utanıyor, dauna önüme bakı - (Devaım 15 ınci sayfada) (Devamı 15 inci sayfada) bir vapura bindirerek Se1aniğe iad-. et. 
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B.unlar m~sele _değil~ beni asıl düşün. , - Teşekkür ederim. Sizin babanız. 
düren şehırdekı bekar hayatından ay. la kalacağınızı bilsem. 
nldıktan sonra birdenbi~ ev kurmak, Bu sefer gözlerini yere indirerek mı-
birçok insanların günlük hayatlarile rıldanı: 

meş~l olmak .ve . bu arada asıl aradı- - Kendim için verilmiş hiç bir ka. 
ğını silk1ln ve ınzıvayı bulamamak. rarım yok Cevad beyefendi. Öyle ağır 
Şimdiye kadar bekarlık hayatım lo- buhran içindeyim ki, en yakınlarımla 

kanta, matbaa, apartıman ve nihayet hatta babamla bile der<lıle.şemiyorum. 
dost ziyaretleri, eğlence Alemleri ile SükUt ettim ve o ayni hazin sesle ila 
geçti. Şimdi üzerime bir mes'uliyet çö- ve etti: 

kecek ki kendimle beraber bütün bir - Ve derdleşemeni de .. bununla be. 
çiftlik halkını düşüneceğim. raber kendim için vereceğim karar da 

Bu fikirlerimi genç kadına anlattım. pek uzak değildir. 
Biraz düşündü. Sonra dedi ki: Genç kadının mühim buhran geçir. 

- Bana kalırsa bunl'ar mesele değil diğini babası gibi ben de hissediyorum. 
Cevad bey. Siz babama bakma . 0 Kocasile yaptıkları muhaberelere kim
vakit geçirmek için her şeyl airıın se vakıf değil. Fakat bu esrar elbette 

v e. ay.rı çözü1ecek. Şimdiki halde (VHdan) ın 
meşgul olur. BulacaITTillz blir çiftlik avunmak oyalanmak istediği anla 1 • 
kahyası sizi hiç düşündürmez. yor. Oto~obil hevesini de buna veJ;~. 

Sinirli bir hareketle toplandı! 
- Hay hay efendim. 
Bu kadının altın kafasında benim 

çiftlik meselesinden mühim bir dava 
var. 

* Ancak saat altıda bütün muamele 
bitti. Vildanı Topkapı dışarısına kadar 
geçirmek istiyordum. Bunun için ken
di arabamı garajda bırakacaktım. de. 
di ki: 

- Yazınızı matbaaya bıraktınız. B~ 
ka işiniz var mı? 

- Hayır. 

- O halde çiftliğe niçin beraber dön 
müyorsunuz? 

- İster misiniz? 
- Bir meşguliyetiniz yoksa babam 

da pek memnun olur. 
- Yarın mutlak şehirde bulunmam 

!azım. Çiftlik meselesi. 
- İnersiniz Cevad bey. Emniyet e

derseniz sizi şehre yarın ben getireyim. 
Bir dakika düşündüm. Ve karar ver. 

dlm: 
Peki efendim. Geliyorum. 

- Epey düşündünüz Cevad bey! 
- İtiraf ederim hanımefendi. 

zel, samimi ve temiz saatler yaşıyor

duk. Bunların uzaması fasılalara ay
rıaıp g.eç~n zamanların düşünti'lmesi 
de zevkli oluyordu. 

- Susuyorsunuz Cevad bey! Oldu. 
ğu gibi görünmenizi ne kadar ister. 
dim. Ona karşı şüpheli görünmekten
se hakikati itiraf etmeği tercih ettim. 
Ve düşündüklerimi anlattım. 

Gözleri üzerimde durdu. Dudakları 
ağır ağır hareket etti: 

- Zeki ve temiz bir insansınız Ce
vad bey, droi. 

- Bense beni ayıplıyacaksınız diye 
korkmuştum. Kazanılmış zevklerin ha 
tırasından bile istifadeye kalkmak .. 
buna belki egoistlik diyecekler de 
bulunur. 

- İnsanlar görünüşlerile anlaşılma21 
lar Cevad bey. Karakterin rengini ta. 
nımak güçtür. 

Genç kadının bunu anlamak için bir 
ömrün baharından neler verdiğini bil
miyor değildim. Yarasını deşmemek 
için gülerek mevzuu değiştirdim: 

- Haydi bakahm, Osman beye ara
banızı gösterelim. 

* Ve ince parmaklarHe masa üstünde
ki çiçekleri severek ilAve etti: 

rum. - Ne düşündünüz? 
Saat dörde geliyordu. Düşündüğümü söyliyemezdim. Çün- Bu ne kudTetli tesadilfdü k1 hayatı-
- İster misiniz, sizin U,Ie biraz daha kü bu dostluğun zevkini almak için is- mm :rnflırakını değiştii'di. Bir yolu kay 

meşgul olalım. Belki muamele bltmif. raf etmemek istiyordum. Düşünmek betmek &:ntUmiln ~lunu değiştirdi. 
tir. . · saadetini kaçırmamak iltlyordum. 00. Bir çiftHk keffetmek yenl btr dünya.. 

- Hem biz de uzakta değiliz canım. 
Size hizmet ederiz. 

Gü1düm ve başımı ejd1ını 

mahrum kalacaklar demektir. 

ya çıkmak oldu. Bugün Filiboz 
ğini satın aldım. 

İşlerimi tasfiye ediyorum. Bütün b'' 
iılmaml§ esenlerimi elden Çlka~ 
Apartımandaki eşyamın yalnız çiftli 
ğe gidebileceklerini, bir de kitablst" 
mı muhafaza ettim. Kalanları sattıııt' 
Etrafımdakilere telAşılı görünmeme:: 
beraber heyecaı:ılıyım. Hayatımda 
bir hadise beni bu kadar tereddüde ~ 
şürmedi. Kararımı verinceye kB 
çok buhran geçirdim. Fakat artrk s; 
kunet hakkımdır. Bu karan o muti 
sükllnet için vermedim mi? 

Resmt muamele uzun sürmedi· çil" 
liğin senet ve harita üzerindeki rıı~ 
hası Osman beyin söylediğinden fBY 
Şamlar gölünden istifade hakkı da ~ 
Gölde balık avlamak için ayrı ruhsat ı,ıt 
mak lazım. Bunu her yıl o civar~ft)l
adam alıyormuş. Fakat Fi1iboz çı dl' 
ği bu haktan da istifade ~iyor. J{e~et' 
kendime kitablarımı sandıklara ~ 
tirmek, epey zahmetli oldu. An ıfr 
yetiştirdiği emekdarlardan İkb~ .. k• git
yı yanıma aldı;n. Benimle çiftlıge ,ır 
miye can attı. ihtiyar Çerkes belki ıs"' 
mış yaşında. Fakat kayış gibi sert, ·şiJY 
şan gibi titiz. Böyle açıkgöz ve e"ıl 1vst· 
den anlayan bir kadına ihtiyacım ıcs.dY 
İkbal kalfa tam bir çiftlik kAhya ,O
m olabilecek. Şimdiki halde işle~r) 

hında gidiyor. ( Arkall " 
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Nevyo 
Tür 

Vaşington büyük elçimiz nutkunu söylerken 

Nutku dinliyenler 

Büyük elçimiz Türle pavyonu önünde Amerikan ı bahri~e 
askerlerini t.eftiş ederken 

~n milli oyunlar 

Verilen ziyafetten bir intıba 

SON POSTA Snyfa S 

1 EDEBiYAT 1 

Milli edebiyat1.nu.z1. 
bat1.rmak doğra. ma.? 

YAZAN: HALiD FAHRi OZANSOY 

Hokkabazın zaferi nan kısımlan, milli zafer ve inkılflb ha· 
. . d yazı1_.. .. ,, olanlandır. Şair Meh B. vası ıçın e uı.~ • 

Bir Fsansız gazetesinde okudum: .~r med Faruk Gilrtunca, muhakkak kı n~z: 
macera romanı mükafatını kazanan mu- mı sühuletle kullanan. mısraları :istedıki 
ellüin şerefine büyük bir lokantada ~~~ I gibi eğip bülaııesini bilen olgun bir s~n'.~t 
ziyaıfet veriliyormuş. Sofranın en neşe ı kar .. yalnız bir tek kusuru. o da va tı e 
zamanında. davetliler arasınd~. bulun.a~ yazt'(ığı manzumelerde göze çarpıyo1' • 
hokkabazın biri bir takım hunerlcrını sürekli ve uzun lirizmi daha kısa ve top
göstermeğe başlamış. O daki~adan .itib.a- luya tercih edişidir. Burada ona her şi!
ı·en de herkes romancıdan yuz çevırm.ş, rin destanlaşması doğru olmadığını derın 
hokkabazı dinlemeğe ve onun ust.~lık - sevgimle hatırlatırım. Sonra iunu işaret 
larını alkışlamata koyulmuşalr. Boyle - etmek isterim ki, kendisinin uzun roan • 
likle ziyafet daha bir müddet devam et· zume nev'inde en fazla ve ihtimal tek ba· 
mişse de. bay hokkabaz hünerlerinin so- şma muvaffak olduğu ıekil, cmanzum hi· 
nunu getirmediğinden dağılma zamanın· kA e> ınev'idir. Son devir edebiyatımız
da da zavallı müellifi hiç düşünen olma- ela y bu ı~ev'i onun kadar muvaffakiyetle 
mış. Artık aynlırlarken cÇöller Kralı> kullananı da hatırlamıyorum. Manzum 
müellüinin elini sıkmağı da unutmuşlar cAnadolu> kitabının mühim bir hususi· 
mı, bilemem. Yalnız okudu~~mdan şunu yeti de, san'atkiı.r ressam Münüi'n ya~ • 
anladım iki, bu edebi ziyafetın asıl kralı tığı tablolarla ıriislü olmasıdır. Her bırl, 
µıahud hokkabaz olmuş! Ne gülünç, fakat canlandırdığı yazılar kadar kıymetli bi· 
ne hazin surette düşündürücü bir va:<'al rer san'at eseri olan bu resimler,, öyle 

diyebilirim ki, bizde edebi bir eseri ilk 
Burada, bir macera romanı müellifine, defa süsliyen bedialardır. Ah alıcısı ço • 

hokkabaza inacı kendim alkış tutacak ğalsa, bizde de böyle san'atk.arane basıl -
değilim. Maamafih, bu sözümden, mace- mış edebi eserler kim bilir ne kadar çok 
ra romanlarını hakir gördilğümU de san- intişar edebilecek! Türkün bu ~ah~da da 
mayın. Bilakis garb edebiyatında bunla- yüksek zevkine bir tek misal. bıl~ ın:ana 

1 nn pek fevkaladel-r.ri vardır. Yazın ta • ne ümidler veriyor! Maamafıh hıç şup • 
til aylarında ve bilhassa uzun kış gecele· hesiz, yazı san'atk.an gibi resim aan'at • 
rinde insana çok heyecanlı saatler yaşa • kannın da bundan daha geniş bir çalışma 
tırlar. Bu sebebden dünya edebiyatı pi· bi~ği ne elele vereceklcıi günler çok u
yasasında okuyucu1an en çok olan mü- zakta değildir. 

goji alimlıniz Bay Kazım Nami Duru'nun 
cEdebi bir konuşma> serlevhalı bir ma • 
kalesi var. Pedagoji kadar edebiyat bil • 
gilerinde de mütehassıs ol~m üstadın, U· 

zun uzadıya Rus edebiyatından bahse • 
den ve bu edebiyatı yücelten makalesi. en 
.sonunda bugünkü Türk edebiyatını kü -
çültmekle sona eriyor. Bilhassa şöyle bu· 
yuruyorlar: 

cBizde edebiyat, bir oda veya şehrin 
kapılarından dışan çıkmıyor. Şaırleri -
miz, kendi nıhlan içine dalarak ilhamla
rını oradan ayırıyorlar. On altı yılın için
de tahakkuk ettirdiğimiz hayat ilerleme
sinden henüz hiç biri yerinde ve zama • 
nında tatbik edilerek edebi bir renge bo
yanınam~. En ileri görünenlerimiz, ni
hayet Fransız kültüründen takındığımız 
gözlüklerle Türk kainatına bakıyoruz. 
Halbuki o gözlükler bize, kendimizi ken· 
dimiz olarak iyice görmeğe yaramalı idi. 

Bir Türk milli edebiyatının doğuşunu 
tebşir eden eserleri göremediğime acını-
yorum-> 

Doğrusu üstad darılmasın amma, bu 
satırlan okuduktan sonra ben de onun 
mübala~>lı ve hakikatleri tersine çevi -
ren görüşüne acındım. Zihnimde bugtln
kü Türk edebiyatçılarından birçoğunun 
eserleri canlandı: Faruk Nafizin, Orhan 
Seyfinin, Behçet Kemalin ve daha pek 
çok orta y~h veya genç şairlerin vatan 
ve milliyet duygularile dolu şiirlerini ha· 
tırladım. Sonra Akagündüzün, Halide E
dibin, Reşad Nurinin, Yakub Kadrinin, 
Mahmud Yesarinin, Sabahaddin Alinin 
Sadri Ertemin ınenı1eket levhaları çizen, 
Anadoluyu me-vzu olarak alan roman ve 
hikayelerini hatırladım. Ve daha uzun 

hatırlamağa lüzum görmedim. Çünkü 
milli mevzuda, bilhassa büyük Türk in-

ellifler de bunlardır. Öyle iken, bakın, bır Kıymetli münekkid ve hikayeci, Nahid 
hokkabazın parmaklarını ve çenesini oy- Sım'nın cAnadokı yolu notları •. Ankara 
natmasile derhal tahtından düşüyor ve ö- ve civan ile Kayseri ve bavalisinde oto -
teki onun yerine alkışları kendisi top • mobille yaptığı bir g2zintinin intıbaları· 
luyor. Artık düşünün: okuyucusu ve an- dır. Yurdu yakından tanımak ve tanıt • 
layıcısı daha az olan yüksek edebiyatçı· mak noktasından çok kıymetli müşahe -
lar böyle bir rakib karşısınd:ı nasıl boz- d~ler ... Yalnız yukarıda da söylediğimiz 
guna uğrarlar! Demek ki asrın hokka • gibi, otomobilin gecikmesi, filAn fahri -
baza edebiyatçıdan daha fazla kıymet kada bir bakkal dükkanını bir bayanın 
vermesi, sade<:e artistik değil. sosyal bir işletmesi gibi okuyana faydalı ve lllzum· kılabına dair yazılmış pek güzel manzum 
hadise de telakki edilmelidir. Esasen ıu bilgiler vermiyen tefemiatı bu nevi ve mensur piyeslerimiz de oldukça ka .. 
dünya sulbünü iiihirbaz tehdid değnek - yazılardan uzaklaştırmak daha doğru o- barık bir yekundur. 
lerile bozmağa çalışan bir takım mihver· ıur kanaatindeyim. Tenkid ve hikayele- Hasılı Kazım Nami üstadımız müste -
ci politika hokkabazları da ihtimal böyle rinde daha ölçülü yazan genç ve kıymetli rih olsunlar. Bugünkü Türk edebiyatı, 
psikolojik bir hAletle karşılaştıklarından meslekdaşıının, bundan sonra seyahat ya. memleket içini gösteren eserlerden bir 
alakayı uyandırıyorlar! zılannda da bizi üzümün çekirdeğini a - kısmını vermiştir. Fazlasını zaten hepi • 

"Anadolu ve '•Anadolu yırmaktan kurtarmasını samimiyetıe di- miz özlüyoruz. Fakat bütnn mmr bir e • 
yol '~Otları '' lerim. Bu küçü~ :enkidime ~~~~eten. ese-- debiyata topyekfuı cyoktur> hükmünü 

. . . . . rin yazılışındaki lisanı sadelıgı ıçinde çok yapıştınnak her halde pek haksız bir 
İşte bırı manzum, dığen mensur Jki ki- tutlı bulduğumu da söylemekliğim hakkı ft.1-4 • 

t b . ikisi d dd · ~ ya.ua olur. Hele Rus edebıyatının kıy • a . c anayur an sevgı ve coş - itiraf olur. Ufak fakat degerlı kitabında . . . . .. . 
k 1 ki b h d. y 1 ' metını anlatmak ıçın Turk edebıyatını un u a a se ıyor. a nız şu farkla: bizi de kendisile beraber gezip dola~ıyor. 
masir, tam manasile realist. Hatta, en mu gibi bir tevehhüme sürükliy;bili _ yere batırmağa gBnlilmüz hiç razı olmn

basit, en lüzumsuz teferruatı bile yolcu- yor~, bence, seyahat yazılan için bil • malıdır. ~ bu iddiada çok eskimi§ 
luk hatıraları arasında sıralayıp gidiyor. ha$a aranacak hususiyetlerden birisi de bir tekerlemenın sadece kulağa hoş gel • 
Şair ise, romantik bir heyecanla, ulus budur. miyen bir çınlaY1fı kalmıştır. 
~tlelerine hita~ ediyor. Bir kısmı aruz, KA Nami Duru Ustadımızın Bu ~tırlanmı ben de üstadın makalc-
bır kısmı hece ıle yazılmış olan bu man- Zlm b. f. k . sindeki son telehhUf nidasile kapıyorum. 
zumelerin acı günlerden levhalar çizen lr IS 0SI - Ne yazık 
parçaları da var. Fakat asıl zevkle oku- Son çıkan Varlık mecmuasında peda • Halid Fahri Ozansoy 

---::: ==::: = 1 S t !l E Dl A 1 ===:=!===----

Senede· 200.000 lira kazanan, fak at hayatı 
bir facia olan meşhur komik 

Sinema san'atkArlan içinde halkı en 1 kendilerini kaptırmış .bulunan, intihar e-
fazla güldürenlerden biri hiç ş'jphesiz r den ve :münzevi bir hayata saplanmış 0-

Stan Laur~ldir. Onun arkadaşı Hardy ile a&.n !komli.k san'atkırıarın listesini yap-
çevirm.iş olduğu filmler herkes tarafın· mak. Muhakkak ki yekun pek kabarık o-

cıan çok beğenilmiftir. Daima güler yüzlü lacaktır. Hollywooddaki komikler de bu 
görilnen ve halkı gtildürmeğe uğr14an kaideye tAbi bulunmaktadırlar. 
Stan LaureUn hayatı şimdiye .kadar pek Oharlie Chaplin bir melankoliktir. Da. 
hazin bir surette geçmiştir. Müteaddid ima inzivaya çekilmekten hoşlanır. 
defalar evlenıniftir. Onun evlenme ve Buster Keaton birkaç defa timarhane-
boşaruna maceraları sinema mecmuaları- Ye girip çıktı. 
nı haftalarca, hattA aylarca meşgul et- Koca Fatty hayatına kıydı. 
miştir. Bu .maceraları okuyan halk mu- M. C. Fields meyhane kütüğü eıldu. 
hakkak Jd katıla katıla gülmüştür. Bu- Stan Laurele gelınce... O, evlenmek, 
nu da san'atkArın icad eylemiş olduğu gene evlenmek, daim:ı evlenmek ile va-
kornlkllk sanmıştır. Halbuki biçare Stan Lore~ (Solda), arkadafı Hardi ile bir!ikte kit geçirmektedir.. Sebebini bilen yo'k· 

Laurelin hususi hayatı bir faciayı andır- ması icab eder. Bu ayni zamanda kendisi tur. Beliti kendisi dtıhi sebebini bilmez .•• 
maktadır. Öyle bir fac:a ki belki de son için bir vazifedir. Komik san'atkArların İlk izdivacı nisbeten uzur.. sürmüştür. 
perdesi bir emrazı asabiye ha'!taneslnde hwrust hayatlan cnei'elh olmadığı sabit Bir kızı olmuştu. Bu kızını o kadar sever-

netfcelenecektir· , . . olm~tur. Onlar yaratılıştan a.ııık surat- di ıki müteaddid defalar karısı He ayrıl· 
Stan Laurelin rouhte.ıf zevceleri ıle . • . .

1 
lll1f olroasına rağmen kızının hatın ıçın 

olduğu hayat 0 kadar garibdir lıdırlar. Pek azı istıma edılmek şartı e . . . 
geçtnniş bedbahttırlar. Hatt! bu hususta bir de evine avdet etmıştlr. Fakat nıhayet ka .. 
ki bunun h~katen Hollywoo~dan gayri tariht yahud tıbbi bir tetkik mevzuu da rw ile tama.men ayrılmak mecburiyetin-
":tr mabıalde cereyan eylemesıne imkan . de kalmıftıT. 

lyoktur dıenilebflir. çı'kabilir. Bu mevzu fUdur: Timarhane-
Kom!k bir aan'atklrm güldürüo'l oı- lerde hayatlarını bitirmip olan; içkiye (Devama 14 tincü sayfada) 
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350 yi . mütecaviz Albn madalya ve Zafer nişanlarile büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

• 

1 
• 

1 
• 

1 
Benzerine Avrupa medeniyetinde bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve Şifa veren, sinirleri teskin eden, ruhi ızbraplan azaltan 

bu meşhur kolonyaya ecnebiler bile tapıyor. Ve memleketlerine hediye ol!!rak gönderiyorlar. Denebilir ki lngiltere, Fransa ve bütün 
yüksek milletlerin Kolonyalanna faiktir. 

NESRiN Kolonya ve Losyonları HASAN ın Yavrusudur 
Limon çiçekleri, Nesrin Kolonyası aynen Hasanın hafif derecesidir. Piyasada Nesrin ayarında Kolonya ve Losyon bulmak mümkün 
değildir. Hasan ve Nesrin losyonlannın bilhassa: Şipr, Fujer, Leylak, Beş bahar Çiçeği kokulan herkesi hayran bırakmaktadır. 

Her bir damla bir çiçek bahçesidir. 

Lise ve ortaokullara parasız yat lı talebe almıyor 
Ahnacak faki r talebeler bir seçme sınavına tabi tutulacak, Maarif 
Vekaİetinin tebliğini ve sınava aid talimabnı aynen neşrediyoruz 

Maarif Vekilliğı füe ve orta okullara 11 - Sorulann cevablan bu sınavlar 20 - Sınavların yapılacağı yerler aşa-
almacak parasız yatılı talebe hakkında için gönde~ olan kAğıdlara yazıla- ğıda göster~tir. 
bir talimatname tanzim etmiştir. Bunu caktır. 21 - Bu genelge uygun görülecek yer-
aynen neşrediyoruz: 12 - Sınav ka~ıd.tan rnühürlenmiye- l€'1'e esılmak suretiyle ilan edilecektir. 

1 _ 915 No. lu kanun mucibince lise ve ceği gibi hiçbir suretle df' işaretlenmiye- Bu genelgeye göre iş görülmesini, a-
orta okullara parasız yatılı olarak gir- cektfr. lmdığının Vekilıiğe bildirılmesini, sınav-
mek istiyenlerin kayıd muameles1ne bu- 13 - Seçme sınavlan şöyle yapı~a- Jann en sıla bU' dikkat ve ehemmiyetle 
günden itibaren başlanacaktır. caktır: yapıknas:ı.ra d.ilerım. 

2 _ Talib olaniar 26 Ağustos 1939 Cu- a) Soru zarflan açılmadan önce ko- H. A. 

Ha$aıı Ali Yü.cd 

martesi günü saat 13 e kadar villyet mıisyon her talebeye! Matematik sınavı 
merkezlerindeki liselere ve lise olmıyan için bir kağıd, Türkçe sınavı için bır ka
yer~c orta mekteblere, orta mekteb ğıd dağıtaca:ktll". MusveddePk kağıd kul· 
'bulunmıymı vilayette Kültür Direktör- lanılm.ıyacaktır. Yalnız Matematik sına- :sınavlann yapılacağı yerler 
lüğüne birer istida ile müracaat ed~- vı içm müsveddelik verilebilir. Bu :ki VilayeUer Okullar 
!er ve istidalanna: dersin cevablan ayni kağıds yazılmıya- AfyorıJcarahisar Afyon Lisesi 

a) Nüfus tezkeresi, caktır. İsimler ~r- iki kiğtda da yazıla- Ağn Karakö~ Ortaokulu 
b) Fakirlik maı:bata51, (örneği okul- caktır. Amasya Amasya • 

1arda vardır) b) Her talebe kendi kağıdmır. sağ kö- • Merztfon • 
c) Çalışkanlık ve ahlak belgesi, ((\me- ~deki yere adım, sıra numarasını, sı- Ankara Anitar:ı Erkek Lisesi 

ği okullarda vardır) nava girdiği okulun adını, sınıfm= mü- Antalya Antalya. Lısesi 
d) Sağlık raporu. (örneği okullarda rekkeble ya?Jd•tan sonra komisyonun Aydın Aydın Ortaokolu 

vardır) ekliy.eeekrerdi:-. bakımı altında kapayıp yapıştıracaktır. • Naz.illi 
3 _ Seçme sınav!an ı Eylô.l 1939 Cu- c) Kiğıdların köşelennin her talebe (B) 

ma günü yukarıda gösterilen okullarda tarafından tamamen y.apıştınldığı bellı Balıkesil". 
yapılooak.tır. olduktan sonra besbit edilmiş olan saatte • 

4 - Seçme sınavlarını gireceklerin şu zarf, Başkan tarafından açılacak ve so- • 
şartları taşımalan ıazımdır: rular konıisyon azasından bırı tarafından • 

.a) Türk olmatt. tahtaya ayzı'LacaktJT. Bilecik 
b) Lise ve orta okL•.llar talimatnamesi- d) Talebeye dikte ettırilecek soru çı- Bingöl 

nin her sınıf için tesbit ettiği yaşta bu- karsa tahtaya yazılmayıp doğrudan dJğ- Bitlis 
lunmak. ruya talebeye yazcimiacak.ttr. Bolu 

c) Bedence ve ruhça hasta. illetli, sa- e) Kağıdlann her ik! tarafı cevab1ar- • 
kat ve kusur!u olmamak, la tamamen dolar ve yeni blr kağıd lazım Burdur 

d) Okutaınıyacait kadar baba • anası olUTSa ikinci bir kağ!d verilecektir. Mir- Bursa 
fakir olmak, den fazla klğıdlann birbirine iğnelen- » 

e) Zekisı, çalışkanlığı. ahlAkı. t alebe- mesi gerektir. • 
si bulunduğu okuldan alacağı fotograflı f) Sınav için aynlan saat hiter bitmez (Ç) 
bir belge ile tesbit edilmek. kAğıdlar toplanacak ve kontrol edildik- Çana.kka!e 

1) Sınıfında kalmış olmamak. ten sonra zarfa konarak kapatılacaktır. • 
5 _ Dördüncü maddenin (a) ve (b) g) Sınava kaç talebenin girdiği, snru • 

fıkraları nüfus hüviyet cüzdanile, (c) zarflannın zamanınc!.1. açılıp a~ılmadığı, Çankırı. 
fıkrası okullara verılm~ş olan rapor ö~- sınavın nasıl cereyan ettiği bir mazbat2- I Çoruh 
ne'klerine göre sınavın yapıldığı ukulun da tıesbit olunacaktır. (Mazbata örneğı • 
bulunduğu yerin h::.st.a~e sağlık kurulun- okullara gön~~lmışttr). _ _ . . Çorum 
ca doldurulacaktır (ron!gen olan yerler- 1~ - Vekilli.k. numara ~l~uı;rını bır- > 

de radyoğraii de aldırılacaktır) sağlık lkeştı:mek gtaetkiye~ıkle Slt+:-av kkat· _gıd1Barmı b~r (D) 

kurutu olmıyan yerlerdt? hükümet dok- ~mısyona e .. 1.l'ece 1,:· unun ı ~- Denizl'i 
toru tarafından y.ıpılacnK muaye!le s-:>- çın sınavın sonunda cevab kağıdlar: ta.ı- Diyarbakır 
nunda doldurulacak okullarda mevcud bi ~ulunmadığı _için aç~Jı;nıyan soru zar:· (E) 
kü '"k kıt'adaki raporlan. (d) fıkrası be- larıle beraber hır zarf ıçınc konarak m:ı- Edirne 

1 :u 1 den kövlü ise köy ıhtiyar he- hürlenecck ve resmi taahhüdlü olarak o Erfızığ 
y:t~!:i:en ~lın;cak vesikalarla. (e) fık- ~n Orta Öğretim Genel _Direktörlüğüne Erzincan 
rası okuldan alacagı Öğretmenler Kuru- gondennecek ve zarfın uzer:ne p'.lrasız Erzurum 
lu mazbatasile te.sbit olunacaktır. yat.ıh talebeye aıd oldu~ı: yazılacaktır. Eskişehir 

6 - Seçme sınavları (Türkçı• - Edeb:- (Dığer evrak. okulda kalacaktır.) • • . (G) 
t) (Matematik) derslerinden vazılı l5 - Komısyon Başkanı sınav kagıd- Gazıantep 

yl:a .A1~e lacakt • larile birlikte, talPbenin adları ve baba Gaziantep o ar~ yapı ır. . ı 

7 - Seçme sorul.an her sınıf için ayn adlarile geçım d~rum~arını. erke~ veya G~n 
a n olmak üzere V e.killıkteu gönderile- kız olduklarını gosterır ve not yazılma- Gümüşhane 

Ykt. ğa mahsus listeyı haıırlıyarak göndere- • 
ce ır. kt" L: .... ~ ı..ft..ı.. • 

8 - Sınav komisyonları: 00 ır. '""l'CUC ~aan her talebenın ge- • 
<Jku1lm-da okul direktörünün. kültür çim durumu hak!t•rıdaici kanaatini d~ (H) 

yazacaktır. (L~ örnek!eri okullar& dairelerinde Kültür Direktörünün baş

kanlığı altında üç öğretmenden teşekkül 
edecektir. Lise ve orta okul bulunmıyan 
vtlayette İlkokul öğretmenleri veya İlk 
Komisyon b~aın gerekli görürse ko
ınisyon azalarını ço~altlbılir. 

9 - Sınavları yapacak olan komısyan 
başkanı usulüne uygun olan dilekçeleri 
kabul ile şartlan taşıyanların adlarını ve 
künyelerini tesbit ederek kendHerıne fo-, 
tograflı bir belge v~ herhangi bir yanlış-
lığa m ydan verilmemek üzere bir de sı-
r.a numarası ver cnkHr. Bu sıra nuına

:r.ası smava giren t?.'ebenin her türlll iş

lerinde kuUanılncakt•r. Ancak bu fotog
raflı b0 lgeyi göster<'r lt•r smavlara kabu! 
edilecckkrdir. 

10 - Vekillikten gönderilecek olan so
m zaıfJarı sınav kr.m:syon l arınca talebe 

nde trım saat 9 da açılarak talebeye 
i ir ilecPktir. 

gönderilmiştir.) . 

16 - YukaırıdA!d şartlar içinde para
sız yatılı sınavlarır.da kazananların ad
lan gazetelerle ilan edilecektır. 

Hatay 
Hakari 

1çeı 

• 
• 

İsparta 

• 

(İ) 

17 - Kazandığı. okullara teblığ e:ıi
len talebeden bulundükları yerlerde sağ
lık kurulu olmadığı içjn küçük raporlar
la sınavlara girmiş olanla:- diğer mufas
sal raporlan sıhhat kuruluna doldurta
cak, radyografi de aldıracak ve sağlam 
olduğu anılaşılırsa kabul edildiği okula 

istanbti 

gidecektir. 

18 - Ka7.anan talebe nümunesi okul
larda mevcud taahhüd senedini tanzım 

ettirerek verildikle.r~ okullara ber:ıber-

it 

• 
İzmir. 

> 

> 

> 

lerin<le götüreceklerdir. Kars 
19 - Sağlam olmadığı için veya her • 

hangi bir s .beble verHdı~i okula gipemi- > 

(K) 

yecek olan tarebenin adı derhal Vekilliğe 'Kastamonu 
bildirilecektir. » 

Bahwır Lısesi 

Bandırma Ortaokulu 
Edremid • 
Ayvalık » 
Bilecık 1t 

Bingöl Kültür Direk. 
Bitlis Ortaokulu 
Bolu 
D i.lZCt! 

Burdur 
• 

Bursa Lisesi 
lnegöl Ortaokulu 
Gemlik • 

Çanak:tale Ortaokulu 
Biga • 
Gelibolu • 
Çankırı > 
Artvin ]I 

Hopa • 
Çorılm • 
iskiiip • 
Denizii Lisesi 
Diyarbakır Lisesi 

Edirne Lisesi 
E!az.ığ Ortaokulu 
Erzincan » 
Erzurum Lısesi 

Gazıanteo Lisesi 
Kılis Ortaokulu 
Giresun • 
Gümüihane Ortaoku. 
Şebinkarahisar • 
Bayburt • 

Antakya Lisesi 
!fakiri Kültür D. 

Silifke Ortaokulu 
Mersin • 
Tarsus • 
tsparta • 
Yalvaç • 
Kız·ar için İs. Kız Ls. 
Erkekl~r için İs. Er. • 
Çatalca Ortaokulu 
İzmır Erkek Lisesi 
Bergama Ortaokulu 
Ödemiş 1t 

Tıre > 

K ars Lısesi 

Iğdır Ortaokulu 
Sarıkamış • 
Kastamonu Lisesi 
lncbolu Ortaok'...Lu · 

Harb olacak mı? 
(Haştarafı 7 nci sayfada) ı Bunun gibi eğer yeni bir harb patlarsa 

AçıR görüşm~ler devletıer arasında belki de bunu tut~turan Danzig ola
değişmez bir usul olsa idi ve bütün mil- caktır, amma D.mz:g yeni büyuk harbe 
Jetler bunu lüzumlu bir nizam olarak asla sebeb olmıyacaktır. Onun da Rbeb
nıuhafazada musır bulunsalardı bununla lerini t11918 de ve köklerinı bütün Avru 
barışın behemehal muhafaza edil~bile - pa, Asya ve Pasifık kara ve sularında 
ceği iddia olunamasa da hiç olmaz.sa in- devlet ve milletlerin menfaatlerinin bi
sanlar nereye doğru sürüklendıklenni ribirlerile fiddetle çatıpnuında aramah
görürler ve belki de bu hususta haklı i- dır. Her ne ise çekeceğımü mı?rak ve en
radelerlni gösterecek bir fırsat bulabi • dişe sıkıntılan nihayet 5-6 haftaya mün
lirle.rdi. hasırdır. S ulh wya harb ne olacaksa bu 

Bugün barış namına ne biliyoruz !! haftalar içinde oelli olacaktır. 
Hükılmet başkanlarile dq işleri bakan- B. E. ET'kild 
!arının. yahud portparol!erin kor.UJ!Ila-

lanndan ne çıkarabilıyoruz? Ajanslar ve Deg"'ı·rmı· mendı·ı 
gazetelerin ortaya hergün attıkları bin 

bir çeşid hatta. bırbtrine zıd haberlerin genı·şıı·g"'ı.ndekı· ülkede 
tefsirleri insaniyeti nereye doğru slnik-

lüyor?! Vuzuha ır.ı? Şüp!ıesız hayır!- neler gördom 
İşte bir türlü nettcelenememeleriuin se-
beblıeri bilinmiyt"ll İngiliz-Rus-Jo'ransız (Bqtanfı 7 nd • 7fada) 
müzakereleri!.lşte en muzlim karanlıklar tikbali bu imühanın neticesine gıJa nkı
içinde dönmekte olan Japonyanın dı3 si- ya bağlıdır. 

yaseti! Batı Avrupad!l İspanyanın duru- tşte. bugünkü vaziyetin hülasuı. Ben. 
mu, Balkanlarda Yugoslavyanın vaziyeti harbin ba§ka her hangi bir noktadan pat• 
nedir, iyice bilebiliyor muyuz? Hüllsa lamasına ihtimal vermiyorum. İtalyanın 
bir sür.l istifham.111.r ki, harb mi sulh mü yaygaraları ehemmiyetsizdir. Almanya 
olacağı biç olmazsa bunların bilinmele- da hiç bir vakit resen taarruza geçmiyt'
rine mütevakkıftır. Üstelik harb arıfesinl cektir. Mihver devletlerinin her ikisi de 
andıran bir sürü askeri hazırlıklar ve ma dünyayı tutuşturacak bvılcımın mub • 
nevra adı altında bir takım askeri tah - bil taraıfian gelmesini bekliyor ve buna 
fidler ve hareketler oluyor ki bunlar çalışıyorlar. Zira her ilcisi de biliyorlar 
ciddi mi, blöf mü tefrik edilemez: onun ki kendi milletlerini başka suretle kan -
içjn mes'ul dipiomatlar ve mütehassıs dınp harbe sürükliyemiyecekler. 
müşahidler bugünkü vaziyete tehlikeli - Muhatabımm nazarları birdenbire, bi-
dir. vahimdir, muzlimdır deme,ten bat- !eğindeki saate ilişti. 

ka bir §eY yapamıyorlar. - Affedersiniz, dedi, birisine randevu 
Sırf Danzig yüzünden yenı bir dünya verdim; bekliyorcıur. Burada iseniz. daha 

harbine meydan verileceğini zannetmek göl'ÜfÜl"Üz. Kalktı: elini uzattı: 
istemem. Çünkü nihayet bu meSı?lenin - Sizi tanıdığıma pek memnun oldum. 
bir hal tarzına ballanması kab!ldir. Nite- Türkiyeye mtihabbetlerim.i götürtınüz! 
kim Danzig gümrükler işinin bir konfe- Ercümend Ekrem Talu 
ransa havalesi hakkında sözler dönmiye ...... - 1111 . .... _, ______ _ 

başladı. Ve bu yeni şayia sulh namına Hava Kurumu menfaatine balo 
çok ümid vericidİt'. • Almanların Danzig 
işini hal yolunda sen teşebbUslerini yap- Türk Hava Kurumu Alemdar şubesi 
mak aTifesinde bu!unduk!arına şüphe e- tarafınd.an 12 Ağustos akşamı Suadıye 
dilemez. Bwıunut beraber biz bu karış _ plajında bir kır balosu tertib edilmekte
ttrıcı nümaNlerin işi nihayet müzakere dir. Hem hayır, h .. .m eğlenceye iştirak 
masasına intikal ettirmek için yapıldı~ ediniz. 
larına ~niiz ve intıkal etmelidir de. ---·- ---,--b-.--- ---

1914 de Büyük Harbi Bosna Saray Eğlence İ ır gece 
vak'ası tutuşturmuştu; fakat geçen Bü- 12 Ağustos 939 akşamı Taksimde C. H. 
yük Harbin sebebi bu vak'a değildir. Q. P . Taksim semt ocağınca alaturka, ala· 
nun sebebleri ta 1871 de Frankfurt mua- franga kısımlardan mürekkeb olmak ü
hedesindenberi toplamp birikmişlerdi. zere bir müsamere tertib edilmiştir. 

Kayseri 
> 

Kırklareli 

Kırşehir 

Koca en 
> 

Konya 

K ütahya 

(M) 
Malatya 

Manisa 

> 

Maraş 

> 

Mardin 
Muğla 

> 

Muş 

Niğde 

» 

(N) 

Kayseri Lisesi 
Develi Ortaokulu 
Kırklareli • 
Kırşehir • 

IZlllit • 
Adapazar • 

K onya Lisesi 
Akşehir Ortaokulu 

Karaman » 

Kütahya Lisesi 

Sıma v Ortaokulu 
Uşak • 

Malatya Lisesi 
Arapkir Ortaokulu 

Manisa • 

Akhisar • 
Turgutlu • 
Maraş • 
Elbistan • 

Ma:-din • 
Muğla » 

Milas • 
Muş » 

Niğde Ortaokulu 
Nevşehir • 
Aksaray • 

(0) 
Ordu 

(R) 

» 
(S} 

Samsun 

• 
Seyhan 

• 
9itn 
Sinob 
Siva. 

• 

Toka* 
» 

Trabzon 
Tunoelt 

(U) 
Urfa 

(V) 
Van 

(Y) 
Yozgat 

(Z) 
Zonguldak 

Ordu Ortaokulu 
Un ye • 

Rize Ortaokulu 

Pazar • 

Samsun Lisesi 
Bafra Ortaokulu 
Adana Erkek Lisesi 
Osmaniye Ortaoku.111 
Si~rt • 
Sinob • 
Sivas Lisesi 
Divrik Ortaokulu 

Tekirdağ Ortaokula 
Çorlu > 

Tokat • 
Zile • 
Trabzon Lisesi 
Elazığ Ortaokulu 

Urfa Ortaokulu 

Van Ortao!culu 

Yozgat Lisesi 

(Znn. Çelikel Lisesi 



11 Ağu.5tos 

Danzig Nazi Şefi nutkunu söyledi 
(Baştarafı 1 inci sayfadaJ 1 2 - Bu ~rginlik anında Danzig 

trop arasında yapılacak olan gbrüşme es- milleti asabiyete kapılmıyacaktır. Çün 
nasında İtalyan baricıyc nazırı, Mussoli- ~ kü, mazinin tecrübelerine istinaden 
niden aldığı talimat ınucıbınce, Danzig nasyonal sosy~1ist şef erH~ ifıimadı 
meselesinill' muslihane bir şekilde halle- vardır ve bu halk, şeflerinin vakti gel 
dilıJıesini Ribcntro~ tavsiye edecektir. diği zaman doğru olanı yapacaklarını 

Danzig için çıkacak bir harbde ltal- pekalfı bilir. 
yanın, Alınanyanuı yanıbaşın.da yer al- 3 - Danzige karşı her türlü taarruz 
ması şüpheli gör.mmekıedır. ' her türlü baskını tardetmek ve der -

Miilakatta görüşiilecck meseleler hal mukabelede bulunmak için icab 
Berlin, 10 (Hususiı - Alman harıcıye eden her ~yi son haftalar içinde yap. 

nazırı Fon Rıbentrop ile İtalyan hariciye tık . • 
nazırı Kont Ciano, yamı Salzburgda bu- 4 - Polonya bilmelidir ki, Danzig 
luşaoa:klardır. terkolunmuş değildir· Almanya, :ına 

Fon Ribentrop esas.en birka:; gtlnden- ,·atanırnız büyük Almanya ve şefimiz 
beri Salzburgda iı;tirahat eylemektedir. Hitler, bir Polonya tecavüzü karşısın
~~t Ciano ise, beraberinde Alman se- j da imdadımıza koşmaya karar ver • 
firi olduğu halde bu akşam Romadan ha- miş bulunmaktadır. 
re~et etmiştir. Forster, Danzig vaziyetinin filhaki-

Dci hariciye nazm, Almanya ve İta!- ka, tahammül edilir gibi olmadığını te 
Yanın müşterek siyasetile alakadar me- yid eden birçok ecnebi, İngiliz ve Fran 
seleleri birlikte U>tkik edecek!erd:r. sız ricalinin beyanatını okumuştur. 

Kont Ciano Salzburgd<ı. bir veya en l\Iüteakıben FörsM.r sözler1ne şöy-
çok iki gün kalacaktır. İtalyanın BerPn le devam eylemiştir: 
sefiri Atoliko da müzak.erelerd!? hazır bu- Bütün milletler ve bilhassa Fran • 
lunacaktır. 

İki nazır arasında görüşülecek olan 
başlıca meseleler şunlardır: Danzig. Ma
caristan, İspany.a, Cenubi Tir.:ıldeki Al
ll'tanlann muhacereti ve Japonya ıl-e rnıh
ver devletleri arasmda daha sıkı bir teş
riki mesai meselesi. 

Japon eJçisile mülakat 
Londra, 10 (A.A.) -- İtalyan hariciye 

nazın Kont Ciano Japon büyük eJ.;i.si 
Shiratoriyi kabul e<lerek uzun bir mü'a
ka.tta bW.unmuştur. 

P ariste görüşmeler 
Paris, 10 (A.A.) - Hariciy~ nazırı 

Bcxne, Polonya maslahatgüzarını kabul 
etmiştir. Mülakatın Danzlg meseies1 c:t
tafında cereyan ettıği zannolunuyor. 

Londrada 
Londra, 10 (A.A.) -- Hariciye nazırı 

Lord Halifaks bugün Polonya büyük el
çisini kabul etmistir. Bu mülakatta en
te?nasyona.ı vazi;t ve Polonyanın ni
~ görüşülmü~tür. 

sızlar ve İngilizler ve bittabi Polon -
yalılar Danzig ile meşgul olmaktadır. 
Fakat bu meselede söz söylemeğe cid
den haklı birisi varsa o da bizzat Dan 
zig halkıdır: Bizim hayatımız ve is -
tikbalimiz mevzuubahs ohıyor. 

A1manyaya dönmek ~tiyonız 

Prlonyanın 20 ~nedenberi itti'haz 
ettiği tedbirlerle Danzig Almanları -
nın uğradığı hakaretler sayısızdır. 

5 - Hayatın bütün sahasında ya -
pılan entrikalam Danzigin, halkile iş

tişarede bulunulmaksızın Almanya -
dan koparılması bize yirmi senelik pa
rolamızda hak verir: Almanyuya dön
mek istiyoruz. 

6 - Danzig haMcı kurtuluş saatinin 
çalacağmı, yani Almanyaya dönece • 
ğini kat'iyen biliyor. 

7 - Aralarında çözülmez bir surette 
ba ~ ı bı•'1•nan Danzfl j' :~er gözlerini 
ask ve tazimle Hitlere çevirmiş bulu
nuyorlar. Hitler, hiç süphe yok }d, on-

Ahnanya ile Fransa arasında kırm Almanyaya dönmek arzularmı 
Pa.ris, 10 (A.A.) - Hava.~ tebliğ edi- verine getirecek ve bu suretle millet

yor: Ecnebi kayna'ktan çıkan bir haber- 1 lerin kendi mukadderatına sahih ol -
de, Alınan haıicive nazırı Von Ribentrop malar prensipini, onlardan 1919 da e
F:ransız lbarietye nazırı Boney~ bir mck-J sirgcnen bu prensi pi muzaffer kıla • 
tub göndererek Danzig meselesinde AI-1 caktır. 
lnarıyanın vaziyetini tasrih eylediği mün Yakında doğacak gün 
ha.sıran Almanyayı aliıka<lar eden Şarki F"" t ·· 1- • • •• 1_ b"t" · ı· Av . 

1 
. " ors er soz~nnı şoy ~ ı ırmış ır: 

rupa ış enne }i ransanın karışm~una- Bu vahim anda yemin ederiz ki, her 
sını istedi"'" · b 0 ldi k d" . gmı 1 rme te ır. ne olursa olsun müttehid kalacağız, 
ıı.. &ı~hıyettar Frans1ı mehafili, mezkur milli mirasın bu mu'kaddes parçasına 
•ıaı:. :rın • nl l· tt" ·ı · ld ·· be · ) a 1§ aı ~se :.rı mış 0 ugunu karşı yapılacak her türlü taarruz bü -

Yan eylcrnektedır: Bır Temmuzda Bo- tün kuvvetimizle tardedecegıw 'z ve ı::e -
ne Alına b" ·· k 1 · · ·f h' b" t b- "" li d n uyu e ç.sın': Ş1 a 1 ır . e fimizin her emrini ifa eyliyecğiz. 
~ e buluoorak Danzıg meselesınde Önümüzdeki sefer burada bugünkü 
n· ansanın hattı hllreketini izah etmiştir. gibi protesto için değil, Almanvava dö 
n:raz sonra Alın~ büyük :lçisi de Von nüşümüzü kutlamak için topl~nacağız 
k:i °:1trop taraf~noan Dar:7ıı; hakkın.da- ve 0 gün yakında doğacaktır. 
hi lınan noktıai nnzannı ızah eden ':Şlfa- D · d ki ·· · 1 hır' ta B t d' t . t' B" anzıg e numayıs er no yı oneye ev ı e m~ ır. ı- . • 
n<l'e:naleyh Ribentrop yeni ve şahsi b!r D~nzıg 1 ~ (A.A.) - Bu akşamki nü 
t~bbüsü mcvzwı"'ahs olmayıp keyfıyet mayışler Hıtler hakkında bir iman ve 
bır .ay evveline md nota teatisinden iba- bağlılık tezahüratı mahiyetini almış • 
r~ttir. tır. 

F orsterin nu'ku 
:r .. "B:rlin 1 O (Hususi) - Hitlerle gö -
;:.~hıkten sonra henüz Danzige dön • 
d'~ş olan Nazi teşkilfıtı şefi Forster, 
Jl un gece Danzigde tertib edilen bir 
ı:01ıes~ mitinginde, Danziglilerin e -
ete ~er-ıne makes olarak bir nutuk irad 

lnıştir. 

Förster nutku esnasında ha11t Po • 
Ionya aleyhine hasmane nümayişler -
de bulunmuş ve bütün şehir, cyaşa 
Hitler» avazelerile çın1amıştı'I'. 

Förster'in nutuktan evvelki beyanatı 

Faris 1 O (A.A.) - Excelsior gaze • 
tesi, Förster'in dün sabah Danzig tay. 
yare meydanında birkaç gazeteciye ve 
bu arada kendi muhabiri Andre Guer
ber'e verdiği beyanatı neşretmekte -
dir. 

ha~Q:rster, söylediti nuttikta, bir kaç 
~ tadanberi Polonya ve onu teşvik e
hind dostları tarafından Danzig aley • 
tün e .~apılan harb tehdidlerini bii • Förster, demiştir ki: 
l'ada dUJıya önünde protesto için bu- ~uhreıtrn.l'ıe yaphğı.m görü~erin 
<iikt toplanmış olduğunu kaydeyle _ neticesini size bildirecek değilim. Sür 
~an en sonra, Danzig halkının Polon- prizi, yarın akşama, Lanoemnarck'ta 
&arnın tecavüzlerine uzun müddet mii söyliyeoeğirn nut1m saklayınız. Alman 
]~ daha ettiğini söylemiş, .sözlerine şöy yaya iltihakımızm en çabuk bir suret 

evaın etmiştir: te vu'kua gelmesi, bugün her zaman • 
ll İ<'ab eden herşcyi yaptık dan daha 21iyade elzemdir. 

~ilfı~onya, akıllanacağa benzemiyor. /ta lgan ordu_B_U_n_u_n_ 
"e ia s, A.~~an olan her şeye karşı kin 
Şeyd Yz kol".ıkleniliyor. Bınaenaleyh her Geçld resmi 
ğer ~: e~~l şunu kaydedeyim ki, e - • • 
~a 

8
.. duşundüklerimi burada açık _ To.:rino 10 (A~.) - Dün sabah 

hanı 0Yl:rsem karışıklık çıkarmakla it- Kralın huzurunda yapılan askeri ge
~iy~ edileıneYjz· Bütün teferrüatile va çi~ ~esmine tam yedi fırka i~irak .et -
li)'ec alınaklıgıma imkAn yoktur. Söy mıştir. Bu 7 fırka, 50,000 kişıden ıba
ııa de~ri:rni birkaç kelime ile hüla- ret olup 3,000 i zahittir. 

e ebu· &\!satı ırim. Polonya aşağıdaki hu • 
l anlamalıdır: 

ta.hrı°'kA Bütün harb tehdidleri, bütün 
~lit-... t ~r ne olursa ol.sun bizi ür • 

~·ııez, 

Arjantin sefiri 
Buen~Aiııes, 10 (A.A.) - Arjantinin 

TüI'kiye ve Yunani&tan elçiliğine Pablo 
Santos Munoz tayin olunmUftur. 
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Manevra hazırhkları 
ikmal edildi 

Ne harb, ne de sulh! 
( Baştarafı 1 inci sayf aa'Yj 

sene de manevra kumandanlığı ve hare
kat m~dürlüğü.ne 0r!!eneral Fahreddin 
/t.t.ny seçilmiştir. Genel Kurmay ikinci 
başkanı Asım Gıindüz dl' harekat müdür 
muavinliğıni deruhte etmıştir. 

(BQ.§tarafı 1 inci sayfada) Iakat hayırlı bir had!se olarak t"fsir olu-
Bu öyle bir gerginl•;c ve öyle bir kriz nabilir. 

ki artık uzun müdde~ devam edemez ve Hitlerin 20 Ağustosta bir nutuk söyli. 
şu veya bu tarzda mutlak bir ha: isterdi. yec-eğini A!man gtıze.teicrınden öğreniyo

Dün öğleden evvel, Harbiyedeki Or
ducvinde Fahreddin Altay, Asım Gün
düz ve birinci ordu erktınıharbiye reisi 
General Zeki Erolcıyın iştirakile bir top
lantı yapılmış, bu toplantıd:-. manevrada 
bulunacak kwnandanlar, hakem heyeti 
azaları da bulunmuşıardır. 

Teşebbüs Almanyay:ı aiddıı. Fransa ruz. Eğer bu doğru ise hiç olmazsa o vak· 
ve İngiltere bu hususta söyliyebıiecekle- te kndar mühim bir hadise olmıyacak va 
rini en vazıh bir tarıda ifade efükten I umumiyetle zaıınoiunduğuna göre yeni 
sonra intizardan bc?şka bir şey yapamaz- bir müzakere zeminj hazırlıınmış olacak
lardı. :F'akat Almanyanın teşebbüsü ne 1 tır. Çünkü harb ne A'manya ve ne de 
ola.bilirdi? Onun Danzigi, Pomeran)·a ko-1 diğer hıçbir mıılet için bır kazanç yolu 
ridorunu ve hülıisa hemen hemen vaktile ol.arak görülmemektedir. 

Fahreddin .A:ltay~ beyanatı 
Bu içtimaı müteakıb Orgeneral Fah· 

reddin Altay bir mul'arririmize şu beya
natta bulunmuştur: 

Almanyadan Lehistana geçmiş olan bu- Zora müracaat olunmada:ı müzakerı 
tün yerleri geri istediği malfundur. Po- yolile halledtlıniyecek hiçb!r mc.~ le oL 
lonya ise kendinin eski toprakıarı olan madığmı bizzat Çemberlayn ba-knç de· 
bu yerlerden bir karış bile vermiyeceği- faiar söylediği gibi Polonya dıs bakam 
ni ve bunlar için harbeaeceğıni soyledi. mir.alay Bek te evvelce buna yakın beya. 

İngiltere ve Fransa. Polonya kendini natta bulunmuştu. 

c -Bu sene ycwpacağımı:ı manevranın 
esası geçen sened~ hazırlanmıştır. ti\ 
ordudan teşekkül eden büyük Türk or
dusunun her sene bir ordu rnıntakasmda 
manevra yapması ır.utaddır. 

tecavüze uğramış addile muharebeye gi- Bugünkü vazıyete göre eğer Almanyı 
rişiiği takdirde ona yardım edeceklerini iddia ettiği ha:klan harbsiz kazanmak is· 
defaatla beyan ve ilan etfi~er. Bu halde terse bunun yegane çıkar yolu müzake
Almanya için Polonya isteklerinden vaz- redir ve Hitlerin işi nihayet bu yola dö
geçmek. yahud iki cepheli büyük bır keceği tahmin edılebiıir. 

Bu sene sıra binncı orduda olduğu ı
çin Trakya kıt'asmda manevra yapıyo
ruz. Gelecek sene ikinci ordu (İzmir -
Konya - Adana}, öbür sene üçünd ordu 
(Erzincan - Erzunmı - Diyarbakır) mm
takalannda manevıa yapacaklardır. 

harbi göze alarak buralarını cebren al- Emekli Gencrcıl H. Emir Erkilcı 
mağa teşebbüs etmekten başka yapılac:.ck 
bir şey kalmıyordu. Halbuki o, bugüne 
kadar bu tarzrarın hiç birini ihtiy:ır et
medi. Yani ne taleblerinden vazgeçti, ne 
de isteıklerini zorla almağa kalkıştı. 

Manevrannı siyasi va2'.iyetie 

a.likası yoktur 
Bu sebeble bu ser.e yapmakta olJuğu

muz manevraların umumi siyasi vaziyet
le biır alakası yoktur. Bu manevra ile 
mutad ~i yapıyoruz. o-ınya harbe d.ığru 
gidiyor diye kuvvet toplamış d~ğiliz. Bi
liyorsunuz, birinci ordunun kuvvetleri 
daha çok Trakya nımtakasındn toplan
mış olduğu için manevraları burada ya
pıyoruz. 

Malfımdur ki, Ed•rne yakın tari!ıe ka
dar büyük bir aslrnri şehirdi. Sonra as
kerden tecrid edildi; nihayet komşuları
mızla iyi dostluk neticesi 1ekrar bu Je
hir orduya kavu§Srak nonnaı. haline av
det etti. 

Almanya, Danzig dahi~. Polonya ile o
lan arazi vcsair meselelerini umumiyetle 
barış yolile halledebileceğini ümid et
mekten fariğ olmamıştır. Eğer Hitler 
Danzigi de harbsiz kazanır ve bu meyan
da Leh meselelerini mümkün mertebe Al 
manya lehine halle muvaffak olursa ken
clini Alman milletine daha çok beğendir
miş ve mevk.ilni de fevkalade tahkim et
~ olaı:ağı a.şikar<iı:-. Bu sebeble o, ne
ticesi şüpheli bır haril yerine sıynsi ve 
askeri manevralar çevirmek yolunu ter
cih etmiştir. 

Şimdiye k.adar' Danzigde çevrilen tür
lü manevraları ga?.etelerd~ günü gfiniıne 
okuduk. Bwılann en yenısı ~üphesiz 

Danzig Naz.i şefı Försten:ı dün akşam 
Tertib olunan mesele Danzigde söylediğı nutuktur. Bu nutka 

İşte bu tarihi ~hr:? bir cemile olarak çok ehemmiyet verı!mesinın sebebi Bay 
bu sene manevraları Edirneye yakın o- Försterin onu, birkaç gündür, Bay Hit
larak yapıyoruz.. Manevralarımızın esası lerin misafiri olarak bulunduğu Eerhtes
ordunun talim ve terbiyesini tekeır.m\ll gadende hazırlamış olmasıdır. Öyle zan. 
ettirmek, komutanfarımızı yetiştirmek- nooiliyordu iri Försterin nutku münase
tir. Tertib olunan mesele: Mefruz garb betile Danzigde yaptlacağı evvelce ilan 
ve şimal müttefik ordularına karşı bir olunan muazzam toplantıda bizzat Dan
cenub ordusu hattkatıdır. zigliler kendırerinı ve Danzigi Almanya-

Trakyaya taarruz eden şimal ve garb ya ilhak edeceklerdir. Eğer beyle yapılsa 
müttefik ordulan bu suretle Kırk1areli idi işte o zaman dananın kuyruğu kops
ve Ed.iıne mıntaka1arında kırmızı ordu ca'k., yani harb oıacak idi. Onun ıı;m 
ile karşılaşacaklardır. Försterin nutku Versay muahedesınin 

Resmigeçid haksız olarak Alrnanyadan ayırdığı Dan-

Türkiyeyi birçok 
sari hastah klar 

kasıp kavuruyormuş 1 
<B~raraf& l ınci sa1ıJada) 

ve birçdk ticari müesseselerle temastan 
sonra Bulgaristana da uğramıştır. 

Bulgaristanda da ayni şekilde temas
m yapan mümessil istanbula hareket e
deceği sırada kendisine Türkiye ve İa· 
tanbulda birçok sari hastalıkiar ve bll. 
hassa dizanteri olduğu ve hattü son za. 
manlarda Bulgaristanda fazla miktardı 
çocuk wfiyatını mucıb olan hastalığın dı 
Türkiyeden sirayet ettıği söylenmiştir. 

Bu vaziyet karşısınd3 bu müme:.-sıl ı:.. 
tanburdaki ticaret firmalarımıza telgraf. 
la müracaat ederek limandan transit o. 
larak geçeceğini ve vapurda göriişmek 
arzusunda olduğunu bildirmiştir. Mü
messil tüccarlarımızla vapurda konuşur
ken İstanbula çıkmaması sebebini de an
latmış ve bu beyanat hayretle knr§ıla.. 
narak kendisine mernlekefünizdc sıhh! 
vaziyetin tamamen normal olduğu sZSy
lenmiştir. 

Bu vaziyet karşısında tüccarıımmwn 
sözünün doğruluğuna kanaat getiren Al
man şehrimize çı.ıt:mağa karar vermiş· ve 
bu fena propagan'.ianm tamamen asıhız 
olduğunu görerek izharı hayret etmiştir. 

Yugoslavyan z n 
Vaziyeti 

Manevralardan sonra usulden olı:luğu zigin Lehlilere aid bulunduğuna dair l'o
üzere bir resmi~ld yapılacaktır. Bu se- lonya, Fransa ?e&air demokratlar matbu
nıe geçid resmi iki yerde olacaktır. 25 atında gö~len ya.z~lan ve nazariyc1ere 
Ağustos öğleden evvel Edimede, akşam cevab vermek ve Polonyanın son zaman-
üzeri Kırklarelinde.. da Danzige karşı takıb ettiği hareket Belgrad. 10 (A.A.) - Samouprava ga-

Kırklardindeki :resnıigeçid tarzını protesto etmekten ibaret kaldı. zetesi, dünkü başmakalesinde Yugoslav .. 
Kırklareli bir müstahkem mevki ol- Danzigliler de bu nutku alkışlBila din- ya devfetinin nali haztrda Avrupadaki 

mak itibarile oraya €cnebilerin girmesi remekten başka bir şey yapmadılar. Ger-, vaziyetin mümeyyiz vasfını teşkil eden 
kanunen memnu oJdu~undan ecnebi ata- çi Förster nutkunun sonunda Danzigin beynelmilel ihtiıM!nı.-3 karışmamı~ olma
şemiliterler yalnız Edirnedek:i geçid res- Almanyaya ilhakını ilan etmek iç:n Dan- sı itibarile çok rnüsad şerait içinde bu
mine davet edilmişlerdir. Bunlar Edirne ~!erin ayni yerde toplanacakları gü- lunrnakta orduğunu yazmaktadır. 
civarındaki manevranın son gününde bu- nün uzak olmadığını ilan etmiştir. Fakat Ayni gazete, diyor ki: 
lunacaklardır. bu efkarı umumıyeyi hazırlamak ıçın Diğer taraftan mes·uı unsurl~r, milli 

Kumanclanlann tıerf"ıleri aöy~~ ustalıklı ve parlak bır soz ma- nıüdafaa vasıtalarını temin etmek yolu-
Bizim ordunun kumandan ve sübay- hiyetini geçmez. nu bulmuşlardır. Bu sahada da mutmain 

larının terfileri 30 Ağustos Zafer bayra- Görii'Iüyor kı Försterin nutkundan ve olabiliriz. Bu gibi ahval ve şerait ve bö~ 
mında tebliğ edılir . Terfi ve tayinleri Danziglilerin bu seferki protesto tcza- le bir siyaselı sayesinde memleketimiı..· 
yükse'k Askeri Şt1r& yapar. Bunun için hürlerinden ne bir harb ve ne dt! sulh bugün dahili sulhter. mütennim olmak.ta 
Askeri Şilra azaları manevralarda bulu- çıkmamıştır. Fakat Förster nutkunu söy- ve ecnebi meml~ketlerin hürmetine maz., 

nara.k ter.tie narnzed bulunan kumandan- :temek için .Almarıyadan ayrılırken Al- har bulunmaktadır. 
lann harekitım ta'kib -edeceklerdir. Ma- .man !hariciye nazırının İtalyan dış baka
nevralaroan sonra Askeri Şura toplana- nı Kont Cianoy.a Salzburgdit mülaki ol
rak kararını vereccktır.. mü için hareket etmesi pek mühimdir. 

Manevra programı Nevyor.ktan gelen ve mevsuk addolu
nabi1ıece.k alım bir habere göre bu müli-

15 Ajustos: Manevranın birinci gü. katta Kont Ciano Danzi~ ve belki de di-
nü hazırlık yapılacağından m uharebe .,. se:ı,...~ -ger me c-M:"n: aid bir tavassut teklifini 
olmıyacaktır. M Ribentropla görüşecektir. Bundan başka 

16 Ağustos: anevra muharebesi Londradan 9 Ağustostn geler. bir haber 
başlıyacak ve Kırklareli mıntakasın - Alınanyanın Londra sefirinin Halifaks 
da bulunan kıt'a]arın karşılıklı muha- tarafınd""" , __ b 1 a·ıd·w• · b"ld' · d 

• •• •• • ""' A>H. u e ı. 1gını ı ırıyor u. 
rebelcrı gorulecektır· Şubattruıberi H'k defa vaki olan bu m- -

17 Ağustos: Edirne şimali şarkisinde u 
bir kolordunun taarruzu.. manevra kuman'cıanı tarafından komu-

( 18. 19) Ağustos: Edirne şarkındaki tanlar, ecnebi ataşemiliterler ve mat-
kıt'alann karşılıklı muharebesi. buat mümessillerine bir öğle ziyafeti 

(20.21) Ağustos: Ed.irı!e şimali şar- verilecektir. 
kisile, Kırldareli mmtakasında takvi • Kumanda h eyeti yann gidiyor 
~eli iki kolordunun karşılıklı muhare. Manevra kumandanı Orgeneral Fah 
be ve harekab reddin Altay, Genel Kurmay ikinci 

(22.23) Ağustos: 1stirahat başkanı Orgeneral Asım Gündüı., Ge. 
24 Ağustos: Mareşal ve Birinci ordu ~ral Zeıki Erokay Cumartesi günü 

Müfettişi Orgeneral Fahreddin Altay manevra sahasına hareket edecekler -
tarafından manevranın tenkidi.. cfu. 

25 Ağustos: Öğleden evvel Edirnede, Mareşal Fevzi Çakmak ağlebi ihti -
öğleden sonra Kırklarelinde resmi~- mal Pazartesi günü şehrimize gele _ 
çid... cek, ayni günde manevra sahasına ha. 

Ayni ~ Edirne Ziraat bahçesinde reket .aecektir. 

Yeni / spangol 
Kabinesi 
Londra, 10 (Hususi) - Bu akşam L

panyadıa, general Frankonun riyasettn;. 
de yeni bir kabine kurulmuştur. 

General Franko başveka!etı, Berhbedo 
hariciye, Serano Sunya dahiliye, general 
Marelii harbiye. amiral Moreno bahriye 
ve genıera'l Yague hava nazırlıkl:ınnı de
ruhte etmişlerdir. 

Yeni kabine, Falan.i teşkilatile ordu
mın müşterek muvarakatlle kurulmuı

tur. 

Vezüv yanardağından 
lav selleri akıyor 

Napoli, 10 (A.A.) - Dündenberi, Ve
züv yanardağı, büyük bir faaliyet göt
termektedir. Yenı bir yarık açılmış ve 
~erinden gürültülE-.: çıkararak lav selleri 
akmağa b~amış~. 
Yakın bir tehlike yok gibi görünüyor

sa da halk telflştadır. 
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cNcrmin, 
Sen beni en iyi anlıyan. benim en çok 

sevdiğim arkadaşım olduğun için bu mck 
tubu yazıyorum. Derdime bir çare bula
cak mısın, bunu ummuyorum. Fakat 
söylemek, içimdeki derdi anlatmak isti -
yorum. Anlatırsam belki bıraz ferahlı -
yacağım.. 

Sen benim nasıl evlendiğimi bilirsin. 

boğulduğunu gözlerile görmüştü. Ne ha-ı Sacid bana sarıldı, beni öptü. Harckrt
le geldiğimi sana yazmama lüzum yok. siz duruyordum. Hatta ~ kadar ki, Sacıd 
Yaru'ba§unda idin, sen gördün .. Benden yanağını uzatıp: 

iyi aen hatırlarsın, çünku ben kendimi - Beni öpmedin! 
kaybetmiştim. Sanki dünya bir boiluktu. Dediği zaman. kendi hareketimin ga · 

Ağustos 11 

lç Vd dış BASUH ME~ELERlNDE, Basur memelermin her 
turın iltihaplarında, cerahatlenmiş rıstullerde, kanayan 

hasur memelerinin tedavisinde 

PATI 
Sacidi ne kadar çok sevmiştim. O da be
ni, belki de benim onu sevdiğimden çok 
seviyordu. Evlendik •• Sen bizi evlendik-

Ben bu ~lukta yapayalnı:ı kalmıştım, rabetini kendim de anlamı~tım. Onun ya
dü.şünüyordum, daınıA. diliilnilyordum. Ne nağına dudaklarımı dokundurdum. Du -
bileyim. işte kendime malik değildim. O daklarımı dokundurdum, diyorum. Çün
an ağlıyam.ıyordum bile •• ırak.at dhnimi kü bu sadece durlak do1rundurmaKtı. 
topladığım, bütün hakikatı olanca açık - Yoksa ben kocamı böyle öpmezdim. 
lığile kavradığım zaman göı yqlarımı Kocam ölmemişti. Gerçi dalgalar ara- Şifayı Temin Eder. 
z~~~~~~~A~~~&-mn~b~~~Mu~~~e~ı~ma,~~~---••••••ı•••••••m•••••••••••ten sonra gördük. F.,'vimizde günlerce 

kaldığın için, hakkımızda bir fikir edin
mişsindir. Biz ancak eşine milyonda bir 
tesadüf edilebilecek bir karı koca idik .. 
Aramızda en küçük bir münakaşa, her 
ailede gayet tabii görülebilecek, ufak 

meselelardeki basit anlaşamamazlıklar 
bile vaki olmazdı. Şimdi, bu vaziyetimde 
sana yalan söyıiyecek. değilim Nermın, 

sen bizi nasıl gördünse öyle idik. Bu hep 
devam etti. Yani sen de hatırlarsın ya •• 
Üç sene •.. 

cid için, Sacidle geçen güzel günlerin bir bir mucize onu kurtarmış, karaya sağ o-
daha geçm.iyeccği için, kendim için ağlı - larak çıkabilmişti. Bana bir haber yolla
yordurn. Ben onsuz nasıl yavıyabllecek- mayı.şının sebebi senelerce medeni in -
tim. O olmadan benim için hayatın ne sanlardan uzak yerlerde yaşamı3 olmn -
kıymeti olabilirdi. sıydı. Bu teferrüatı anlatmıyacağım. Sa-

Günler geçti. Ben Sacidin yokluAuna 
al~amadım. Sacid, o aziz ölü benim var
lığımda yaşıyordu. Ben ondan başkasile 
evlenemezdim. Ondan başka bir erkek 
sevemezdim. Onsuz hayat benim için blr 
boşluktu, bir hiçti. Bu hep böyle devam 
etti. Tam üç sene .. Üç sene beraber ya -
şaml§tık, üç sene o öldükten sonra onun 
acısını çekerek yaşadım. 

na bir .fikir vermek için kısaca şunu süy
liyeyim. Kocam uzun müddet az çok bir 
Robenson hayatı yaşamıştı. Ve bu hayat
tan kurtulur kurtu!m:ız bana koşmuştu. 

Nermin, kocam, Sacid evimde şimdi. 
Onunla beraber yaşıyoruz. Fakat ben o
nun yokluğunda kendimi ne kadar za
vallı hissettiysem, şimdi daha zavallı his
sediyorum. Ona sokulma:t ıstediğim za -
manlarda ·gayri ihtiyari içime bır ürkek
lik geliyor. Ve ondan uzaklaşıyorum. O 

İstanbul Belediyesi 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
ı - Muhammen bedeli -1450- lira tutan muhtelif sigorta müzapıarı açık ek • 

siltme usulile satın alınacaktır. 
2 - Muvakkat teminat cl08,75> liradır. 

3 - Eksiltme 24/8j939 Perşembe günü saat 15 de Metro han binasının ~ci 
katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonuncia yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid şartnameler idarenin Levazım müdürlüğiinden parasız teda • 

rik edilebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilô.n edilen 

gün ve saatte koınısyonda hazır bulunm alan. c603fü 

Evlendiğimizin üçüncü senesinde, ko
camın bir ticaret işi için Çine gittiğini 

biliyorsun, ayrılmamız çok acıklı olmuş
tu. O benden ayrılamıyor. ben onu bıra 
kamıyordum. Kocam vapura binerken 
rıhtımda olsaydın, göreceğin manzara se
ni de ağlatırdı. Değil sen, bizi ilk defa 
orada gören yaşlı bir beğle, yaşlı bır ha
nım .. Bu halimize evvela hayret etmi§ -
lcrdi. Yaşlı hanım kendini tutamamış, be
nimle birlikte ağlamıştı. Ve vapur hare
:ket ettiği zaman i·ki elini havaya kaldı -
rarak: 

Bir akşamdı. Bundan iki ay evvel, ka
pı çalındı. Kapının çalınışı beni bırden 
heyecanlandırmıştı. Gözlerim yaşarmıştı. 
Kapıyı çalan, Sacidin kapıyı çaldığı tarz
da çalıyordu. O olamazdı. Fakat ben hiz
metçiden evvel kapıya koştum, açtım. 

Sacid karşımda idi. O Sacid, kocam, çok 
sevdiğim kocam •• Yalnız şakaklannda ak 
peyda olmuştu. Ayni tatlı gülümseme ıle 
gülüyordu. Beni görünce, bir insanın du
yabileceği sevinci en vazih sekilde ifa· 
de edebilecek bir sesle: 

~ni~ekoo~~efus~nibirm~ar-,•••••••••••••••••••••••••••••~ 
dan geliyorm~ gibi hissediyorum. Ve göz s E p .a. 
göze gelince yüreğim ko:kuyla titriyor. .& 
Bütün bunlar neye Nermin? .. Onu niçin 
böyle karşıladım. İki aydır niçin ona bn 

- İnşallah kavuşursunuz! 
Diye dua etmişti. 

Kocam gittikten az müddet sonra se -
ninle görlişmüi>iük. Ben hep onu özlüyor, 
onun bir an evvel gelmesini bekliyor -
dum. Fakat o gelmiyordu. Gelmediği gıbi 
bir haber de alamıyordum. Nihayet ha
ber aldım. O gün sen de bizde idin. Ben 
kocamı beklerken kocanun ölüm haberi 
eelmişti. Fırtınada gemi batmıştı. Bun
da bir yanlışlık olamazdı ki.. Bana ko -
camın ölüm haberini veren, gemiden kur-
tulan kazazedelerden biriydi. Kocamla 

seyahatte çok iyi arkadaş olmuşlardı. Ko
camın dalgalar arasında çırpınarak nasıl 

Evvelki günkü ve dünkü kısmın hü
lilsası: 

Romanın kahramanı olan genç kızın Tap 
isminde blr köpeği vardır. Bu köpek bir nya
ğını bir otomobil kazasında kaybetmiş, bu 
yüzden genç kızın alll.kasını ve sevgisini cel
betrnlştlr. Hayvnn genç kıza çok düşkündür. 
Ekseriya yanıbaşında gider, hlç ayrılmaz. 

Roman_ başlarken genç kız köpettnl ara
mnktadır. Çlftllğin bütün korularını, yolları
nı gezmiştir, fakat köpek ortada yok. Blr te
peyi aşınca karşısına cYeşllsuı çıkmıştır. 

Bu, taşlar arasından akan çok ince, mini
mini bir sudur ki, bu ismi ona genç kız ver
mtştır. Bazan buraya gellp otlar arasına u
zanır, buradan Yeşllsuyu, karşı tepeleri ve 
dağları uzun uzun seyreder. Hele dağların 

öyle sessiz bir sırrı vardır ki, kız bunlara 
karşı büyük bir hayranlık duyar. 

Meseld şu karşıdaki ince ince akan suyun 
yaslandığı dağın da çok güzel bir masalı 
vardır. 

Romanın kahramanı Semiha dirseklerin! 
otlara, c;eneslnl arvuçlarına dayıyarnk saat -
Ieroe YeşUsuya bakarak bu masaldaki za -
vaııı derebeylle sevglllslnrn ruhlarını keşfet
mlye çalışıyor ve dere önünden geçip meç
hul diyarlara akıyor akıyor: 

- Karım, karıcığım! 

Diye bağırdı. O anda ne yapacaktım; 
boynuna atılacak, kollarımı boynuna sa
racak: 

- Sacid geldin, sen geldin! 
Diye onu, onun yokluğunda çektiğim 

acıyı, ıztırabı unuttwacak bir hırsla ö -
pecektim. okşıyacaktım, değil mi? •• Ha
yır Nermin ben böyle .yapamadım. Ben 
hatt~ onun yüzüne bile bakmadan! 

- Sacid sen mi geldin? 
Dedim. Sesimin gayri tabit donuklu

ğu beni bile şaşırtmıştı. 

•Son Posta» nın tefrikası: 3 

- Dörtler çiftli -
ği buraya çok uzak 
mı kızım? 

Kendi çiftliğimi • 
zin adını işitmek 

beni bir saniye için 
de yerimden fırla .. 
mıya mecbur et .. 
mişti. Otların üze -
rine diz çökerek 
başımı kaldırdım ve 
@Zl&irni hafifçe 
kırparak bana bu 
suali soran adama 
baktım. 

(Roman devam ediyor) Bu, yabancı biri& 

Ben içimde garib bir heyecan, isim- siydi ve mutlaka 
siz bir telaş duyduğum saatlerde bu- bir şehirli idi hem 
raya gelir, ruhumun sükunetini bu öyle alelade bir şe
esrarlı yerde ararım. Burası belki de hirli değil.. Şüphe
dünyanın en tenha yeridir. Binde bir, siz Bursaya İstan -
küçük bir çoban, sırtında bir yığın 0 - 'buldan gelmişti. 
dunla bir ihtiyar kadın veyahud kes- Ne kadar tecrübesiz V'e vahşi olsam 
tp.ne toplamak için gelen bir köylü bu- gene karşımdaki adamın bizim köylü
radan geçer ... Bunların hepsi beni ta- lerden değil, hatta Bursamn yerlisi ol
mr ve çiftliğin hanımını hürmetle se- madığını anlamıştım. Uludağı ziyarete 

gelen seyyahlardan da olamazdı; çün. 
Jamlarlar; fakat ben onlan görmiyecek kü arkasında kısa pantalon, boynunda 
kadar hayalatıma gömülmüşsem hiç fotoğraf makinesi yoktu. Hem öyle 
birisi beni rahatsız etmiye cesaret ede- olsa dağın bu tarafında işi ne idi ve 
mez. Çiftliğin küçük hanımının kim- niçin bizim çiftliği soruyordu? 
seye benzemediği onlarca da malum - Karşımda duran yabancı genç, zayıf, 
dur. uzun boylu, yakısıklı bir adamdı. İşte 

İşte bugün de otlar üzerinde bir ayak ;ık dakikada ona bakarken yalnız bun· 
sesi duyduğum vakit aldırmadan ken- ları görebildim. 
di tahayyülatımda devam ettim; fakat Kendisine cevab vereC€k yerde hay 
birdenbire kulağıma gelen ağır ve tatlı retle yüzüne baktığımı ve hiç s.~:ıl~ 
bir erkek sesi duyunca bilföhtiyar ba • ı nadan onu tedkike koyulduğumu gö
~·mı çevirdim· Bu ses sorı:1.yordu: ren yabancı, biraz sabırsızlaşan bir 

kadar soğuk duruyorum. Anlamıyorum, 
an1ıyamıyorum. Ölümün:.in acısını duy -
duğum, yasını tuttuğum, onun öldüğüne 
inandığım için olacak. Onu artık fazla 
görüyorum. Ne bileyim, dirilmiş bir ölü 
sanki o .. Dirilmiş ölülerden korkulur de
ğil mi Nermin. İşte ben de Sa<'idcen 
korkuyorum. 

Sevdim, evlendik, mes'ud bir hayat ge
çirdik. Öldüğünü söylediler .. inendım ve 
ıztırabını çektim. Bir insanın ölmüş ol
duğuna inanmak o insanın hakiki ölü -
müymüş demek. 

Daha başka bir şey ynzmıyacağım Ner
min, beynim o ka6ar karışık. ki .. ben ne 
olacağım? Sacid ne olacak?. Bu hayat 
böyle ne kadar sürer? ..• 

sesle tekııar sordu: 
- Dörtler çiftliğine giden en kısa 

yolu bana gösterir misin kızım? 
Onun bana ckızım• demesine hiç 

güC€nmedim; çünkü on altı yaşıma 

basmış olduğ~a kendim de ehemmi
yet vermiyor ve başkalarının beni hA
ıa küçük bir kız addetmesini mühim 
bir şey telfikki etmiyordum. Esasen 
incecik vücudüm, başımın iki tarafın
dan sarkan kalın örgülerim, diz kapa
ğımdan aşağı inen esvablarım ve bil
hassa hiç terbiye görmemiş vahsi ta -
vırlarım ve sözlerim benim on üç ya. 
şından fazla olmadı·ğıma şahadet ede
bilirlerdi· 

Yab::ıncının sualinde nazarı dikkati
mi celbeden biricik şey, onun, doğdu-

• 

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

~ 4flllll' kantalara, e~ya depolarına asmakla 

"' ~ SiNEK, SiVRiSiNEK, GÜVELER 
ve olaER HAŞERATI UZAKLAŞTIRMAK KABiL OLUR. 

Temas suretile mücadele ve imhası lazım gelen GÜVELERiN 
SORFELERI, KARINCALARI ve HAMAM BOCEKLERININ 
IMHASI iÇiN ve kürklere, elbiselere, çamaıırlara, halılara, dolab 

ve çekmelerine sandıklara: 

KUTU iç.~~~::e KRiSTALi ZE ASEPTA YI 
kullanınız 

nızı öğrenmek istiyorum; bu benim 
hakkımdır. 

- Çiftliğinize mi? 
Genç adamın yüzünde sonsuz biı 

hayret vardı ve bu hayret beni eğlen& 
dirmiye kafi geldi. 

- Çiftliğinize mi? Siz yoksa Semiha 
hanım mı?. Hayır, kabil değil; onun on 
altı yaşında bir genç kız olduğunu ba-

ğum gündenberl na söylemişti. 
.ihtiyar (eyzernJ.e O vakte kadar otların üzerinde diz 
baraber y~adı - çökmüş duruyorken bu sözlerle kam 
ğım çiftliğin is • çılanarak derhal yerimden fırladım. 
mini söylemiş ol • karşısında ayakta durup meydan oku· 
masıydı. Bu sebeb • yan bir tavır aldım. 
ten o tekrar oranın _ Evet, ben Semiha Kamil hanı • 
yolunu sorunca me- mım ... Benden size kim bahsetti? Siz 
rakım arttı ve ce - kimsiniz? 
vah verecek yerde _ Ben sizin babanızın uzak akraba· 
ben de ona birkaç sından fakat yakın dostlarından Cahid 
sual sordum: Oğuzum· 

- Siz Dörtler . ~ k d b' t 1 f k t h y . .•. . . . Bıraz la ayı ır avır a a a a • 
çıftlıgıne mı gıdi - t' . b'' b"t" · 1 · e muvaffak ? 

0 
d re ımı us u un gız emıy 

yorsunuz.caks ra ! olamadan ona baktım. 
ne yıapa ınıız . • 
K·mı· g·;.ı k · 1 ? - Ya! Siz babamın akrabası mısı 

ı vrece sın z . 
Ya hancının yü • nız? 

zünde hayret be • .. Ba~~ın yüzünü hi~ ~~rme~işti: 
lirdi. Bu sualleri • Omrumu yanında geçırd1gım ihtiy 
min onun hoşuna Namiye teyze bana onun bir düzOye 

gitmediği apaşikardı. Soğuk bir sesle seyahat ettiğini söylerdi. Yalnız senede 
mukabele etti: bir defa teyzeme bir mektub g5nderir• 

benim sıhhatim hakkında malfunat is
terdi. Bu mektub geldikten sonra teY" 
zem bana bir elbise, bir kaç kat çaına
şır, Ç<'rab ve ayakkabı alır ve buntar~ıı 
babam~n gö~derdi~ para ile tedarıJc 
edildiğini söylerdi. İşte bu kadar. 

- Orada ne yapacağımdan sana ne? 
Yalnız senden soruyorum: Bana yolu 
gösterir misin yoksa göstermez misin? 

Tam o sırada onun gözlerine baktım 
ve bunların acip rengini gördüm. Ye
şil, derin ve esrarlı bir yeşil ... Ayni 
dakikada, garib bir ben~tişle ~Yeşil 

su»yu ve onun derinliğindeki esrarı 

hatırladım. 

Ancak, yabancı adamın birdenbire 
mütehakkim bir tavır takınması izzeti 
nefsime dokunmuştu. Sert ve mağrur 
bir sesle cevab verdim: 

- Hayır, size yol göstermiyeccğim; 
çünkü her şeyden evvel çiftliğimize 

niçin gittiğinizi ve orada ne yapacağı. 

Bana gelince, beni bir defa olsıJfl 
görmek ihtiyacını hissetmiyen babnill~ 
karşı hislerim gayet soğuktu. Bir sn~; 
ye bile onu aklıma getirmez ve ner<-.,,.e 
olduğunu merak etmezdim. HattA :8" 
vallı anneciğimi bedbaht etm~ olduğtl• 
nu teyzemden öğrendikten sonra 0~: 
karşı içimde bir kin ve husumet bı 
duymıya başlamıştım. 

(Arkası ,'Dr) 

ba 
ka 
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nü 
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Si 

hu 
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l ı ancı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 
·---, ___ e_ar_o_n_w_r_a_u_sı_aw_'_m __ ha_ı_ır_aı_a_rı_: _s_s__. ..... ---~ 

Türkçeye ee•Jren : Sil reyya DH.mea 

Ulah Voyvodasının idamı 

(1) Kumtapı. 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUtlrU 

1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
T .A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 Kw. 
T.A.P. 81,70 m. 946S Kc.-:. 20 Kw. 

CUl\IA 11/8/39 

12.30: Program. 12.35: Türk müziği - Pl 
13: Memleket saa.t A.yarı, ajans ve meteoro· 
loJI hruberleri. 13.15 - 14: Müzik <Karışıll 
program - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik 
(Dans müziği - Pl.) 19.30: Türk mü~I (l'ai
sıl heyet.l.) 20.15: Konuşma (Haftalık ~r 
servisi.) 20.SO: Memleket saat ayarı, aja.ns 
ve meteoroloji hn.'berlerl. 20.50: Türk müzlltJ 
ı - ......... - Knrciğa..r peşrevi. 2 - Mahmud 
Cel6.leit.1n Paşa - Karciğn.r şarkı: Vah me -
yusu vJsallndir. 3 - Lemi - Knrclğnr şarkı: 
Hüsnüne etvarına. 4 - Lemi - Karclğar şar
kı: Çeşmanı o mehveşln. 5 - .. . .. ... . - Ke -
mençe takshni. 6 - SalA'hattln Pınar - Kar
clğıır şarkı: Sana gönül verdim. 7 - Udi 

Mehmed - Buzzam ş:ı.?'\kı: Açmam açamam 
söyleyemem çiinkü. 8 - Kemani Sa.dl - Se· 
g:Ah şarkı: Ruhumda ölen. 9 - A'hmed Rn · 
sim - Segft.h şarkı: Benim sen nemsin ey 
dllber. 21.SO: Konuşma. 21.45: Neşeli plfık 

lar - R. 21.50: Müzik (Rlyasetl Ciımhur Ban 
dOGU - Şef: İhsan KünQer.) 1 - G. Wettge 
Resmi geçld. 2 - O. Fetrns - La Morena İS· 
pa.nyol vnlıü. S - Albert. W. Ketelbey - Chal 

Romino uvertürü. 4 - Mendelssohn - İlk -
bahar şarkısı. 5 - Ma&Senet - Manon opera
sından fantezi. 22.40: Müzik (Ca21band - Pl.> 
23: Son ajaaıs ha'berlert. ziraat, eShnm, tah
vllD.t, kamb1Yo - nukut borsası (fiat.) 23.20: 
Müzik (Ca3band - Pl.) 2S.65 - 24: Yarınki 
program. 

--·--------_..------------·------

NDbetçi eczaneler 
Ba rece n öbetçi olaıı ec:uneler p n- ~ 

lardır: 
İstanbul clhetindekller: 
Şehzadeıbqında: OAsa!>. Ernlnönünde: 
<Necatı Ahmed), Aksarayda: (Ziya Nuri), 
Alemdarda: (Esad), Beyamdda: (Asa -
dor), F&Wıte: (Emllyadl), Bakırköyün -
do: (İatanbul), Eyübde: (Eyübsultan). 

Be701tu c lhe&tndekller: 
İstlkllU caddesinde: (Galatasaray, Oa- ~ 

rth), Cüınhurlyet caddesinde: <Kürkçü- ! 
yan), Firuza~ada: <Ertutrul), Ş~llde: 
CAaıın), Taksimde: (Kemal), Beşlkta~ta: 
<Süleyman Receb). 

Botazlçl, Kadık6y ve Adalardakiler: 
Kadıköyünde: (Sıhhat, Rlfat), Üakü

darda: <~>. Sarıyerde: <Asaf),~ 
Adalarda: (Halk). U 
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t Bursavı iBI g~n idare edeQ. e Hiua 
POskDlsDz lsmailin-maceraıan 1 

1 Şon Posta 1 SPOR 
G. Saray -Demirspor maçının 
tahkikatı bir türlü bitmiyor Yazan: Ziya Şakir 

Püskülsüz eşkıyallğa başhyor , ..................... ·-······· .. ······························-························································ .,, 
Bu ifin bu kadar uuunasından Ja anlaıılıyor ki verilecek kararın 1 
meı'uliyeti maçın hakemine yükletilmek iıteniyor. Eğer if böyle ise 
lederaıyonların, teknik heyetlerinin, hakem komitelerinin ve nihayet .? geceyi, bir köy~? geçirdik. Ertesi ı 

gun de, Bursaya muteveccihen hare. 
ket ettik. 

jüri heyeileri11in hikmeti vücudü nedir, anlıyamıyoruz 1 
.. ............................................................................... -................................... ~ 

Nesne Mehmed, bizi Bursada da bir 
hafta uğraştırdı. Nihayet, artık canına 
(tak) dediği için de, sakladığı paraları 
meydana çıkardı. Aşırdığı sandığın 
muhteviyatından, • Aklımda kaldığına 
göre - (yalnız, yirmi üç lira kadar bir 
para noksandı. Bunu da, firar ettiği 

günden, yakalandığı gilne kadar har
camıstı. 

Ck~iş bir nefes aldık. Tahkikat ;v.· 
rakı ile fez1ekesini hazırladrk. Ertesi 
gün, Nesne Mehmetli, kuvvetli bir mu
hafaza altında Bandırmaya yollaya • 
caktık. 

O geceyi, derin ve müsterih bir uy
ku ile geçirdim. Bize bir hayli yorgun. 
luğa mal olmasına rağmen, vazifemizi 
tamamile ifa etmiş olduğumuz için, bü 
yük bir memnuniyet içinde idim. 

Fakat bu memnuniyet, kısa bir rüya 
kadar devam etti: Sabaha karşı, sokak 
kapısının şiddıet'l.e çalınması üzerine 
yataktan fırladım. Ve şu kötü haberle 
karşılastım: 

- Mehmed, kaçmış ... 

* İSMAİL NASil~ YAKALANDI, 
NASIL KAÇTI? ... 

Mükemmel bir muhafaza altında bu. 
lunan Nesne Mehmed, nasıl kaçmış?. 
Onun kaçmasında ~nç ve dilber bir 
(paşa) kızı, ne mühim rol oynamış .. 
tam on beş gün, on beş gece, onu nasıl 
takib ettik? .. 

Nihayet, (Kazı~ı) köyün~ (Çivi 
Yusuf) isminde bir Dağıstanlının evin
de saklanan bu zeki, ç.evik ve kurnaz 
şeriri, bataklıklar içinde nasıl ele geçi
rebildik? .. 
Meraklı ve heyecanlı bir zabıta ro

manı mevzuu teşkil edecek kadar ente 
resan olduğu halde, esas mevzuumuz
dan h:1riç olduğu için, bunlardan hah. 
se li~zu.rn görmüyorum. Tekrar, Püskill 
süz Ismail'e geçiyorum. 

* 
İşin ehemmiyetini göstermek için, 

pek 'mlasa olarak arzettiğim (Nesne 
Mehrned meselesi) , aşağı yukan bizi 
~ir aydan fazla işgal etmişti. Ve bu 
müddet zarfında da Püskülsüz İsmaili 
takib hususundaki faaliyetimize halel 
gelmişti. 

Yalnız, polis kuvvetinin de bu mesele 
de bizim kadar hassas ve alakadar ol. 
auğunu biliyorduk. Ve İsmailin peşin
de, daima bir takib ku'VV4!ti olduğuna 
emin bulunuyorduk. 

Nesne Me'hmed vakasınl(n hitamın
d<ın s Jnra, henüz on beş gün kadar geç 
ınişti. Bir gün, Menzil Müfettişi Zıya 
bey beni çağırtarak, Mudanynda yapı. 
lacak mühim bir iş hakkında mahrem 
bir emir verdi: 

- Tren beklemiye vakit yak. Der. 
hal benim arabama atla. Azami süratle 
Mudanyaya git. 

Sözlerini de, bu emre llfıve etti. 
Araba, U1ucami yokuşum.r sOratıe 

inerken, tam Çınar ağacının önünde 
virajda devrildi. Ben, arabanın altında 
kaldım. Sol bacağım kırr1dı. 

Oradaki eczaneye naklettiler. iz • 
tıraba tahammül edemedim, bayl'ldım. 
Tesadüfen orada bulunan bir doktor, 
beni ayılttı. İlk tedaviyi yaptı. Nokta 
daires..ine haber gönderildi. Arkadaş. 
lar geldiler. Hastaneye naklet~k is
tediler. 

Ne hastaneye ve ne de evime gitmi
yc razı olmadım. Arkadaşların getir
di' ·eri arabayı doğruca inzıbat karar. 
gal 1a çektirdim. Oradaki menzil has 
taı ,inden karyola getirttim. Yazı ma 
sr n başına, upuzun yerleştim. 

< ;;ırada, hastane sertabibi olan dok
to Iünir bey ile ismini habrlıyamadı
ğ doktor arkadaşlar, büyük bir dik-
1 · :? tedaviye başladılar. 

·.r~dan, üç ve yahud dört gün geç. 
t 3ır gece, polis dairesinden bir ha. 
b:?r geldi. Püskülsüz fsmailin, Namaz
gahın, üst tarafında - galiba, Babada-

Galatasaray - Demirspo!" maçında De- nin ne alınası IAzım geldiğinin hakemden 
mirspor kalecisi tarafından hakemin ya- sontlmasına karar verıilltlştir. Bu husus
ralanmasile neticelenen müessif hadise- ta kendisine tebligat yapııan hakem Ta
nin tahkikatı ikmal edilmiştir. Müsaba- nk Özerengin Fe~rasyona cevabını gön
kadan sonra doktorlar tarafından mua- dermi.ştir. Tarık hi'ıdiseyi müteakıb rıı
yene edilen hmm Tanka on günlük porunda her şeyi rnufassalan izah ettiği· 
muv.akkat bir rapor verilmişti. On gün ni ve raporuna yeniden ilave edeeek biç 
sonra mütehassıslar tarafından muayene bir fikri bulunmad~ğmı bildirmiştir. 
edilen hakem Tanğın, yüzünde ve ağzın- Sporumuzda son zamanlarda baş gös
daki yaraların gene iyileşmediği görül- teren karışıklığın, birbirini tutmıyan ka· 
müş w kıendisfne bir haftalık muvakkat rarların bir örneğini daha görmüş oluyo
bir rapor daha verilmiştir. Bu ikinci mu- ruz. Dünyanın hiçbir yerincie görülme
vakkat raporun müddeti dün hit.am bul- miş şekilde ımaçları bir jüri heyetine ta
duğundan hakem Tarık mütehassıslar kib ettiren federasyon ayni maçın neti
tarafuıdan tekrar muayene edilmiş ve cesini tayinden aciz kalmaktadır. Fede
bu sefer yar.a.lann iyi olduğu görüldü- rasyon reis~i? g~zleri önünde. cereyao 
ğünden kat'i raporu tanzim olunmuştur. eden. ~~r had.ıseyı halledemedıkten ve 

ğı mahallesinde • süt hemşiresinin e. dum· Yalnız, bu ele avuca sığmaz ada. Tabibi edil tarafından da tasdik <'lunan kendi uzerlerınden mes'uliyeti atarak 
vinde saklı olduğundan bahsediliyor .. mm, Setbaşı karakolu gibi, küçük ve kat'i rapor Üsküdar Cümhurıyet Müd- bunu hak€me yüklemeğe çalıştıktan son· 
Yapılacak a~tırnıa için, kuvvet iste. muhafazasız yerden kolayca kaçabile- dcium.umiliğine tevdi edilmiştir. Bu su· ra ku_ruıa~. federesyonların. teknik he· 
niliyordu. v. . .. .. .. .. .. retle tahkikatı i'krnal edilmi bulunan yetl~rm, yuksck hakem komitelerinin ve 

Arkada.~ıara, ı·cab -.l~ talı"matı ver- cegını duşunerek uzuluyordum. k' h-•- . ş nihayet jüri heyf'ferinin hikmeti w-cu· -.ı ~u A . . va anın mu cu.""nıesıne pek yakında .. . • 
dim. Ve bütün inzıbat efradını da re- radan hır kaç saat geçmedı. Zanne. Üsküdar adliyesinc!e baılamlacaktır. du nedır, anlıyamıyoruz? 
fakatlerine verdik, polislerle kararlaş- dersem Halim bey, şu fena haberi ge. * ** 
tırılan içtima mahalline gönderdim. tirdi: oo··rt meşh b t 

Bu müşterek zabıta kuvvetile, o gece - İsmail, kaçmış. Ga.Iatasaray - Demirspor arasında ya- ur ser es 
"hb d"I pılan ve hakemin taarruza ugvraınasi!e ı ar e ı en evlerin etrafında kuvvetli - Nasıl kaçmış?.. Ü • ı· 
b

. . . h yarıda kalan hadiseli maçın neticesi ha- g reşçı ge ıyor 
ır zıncır attı çevrilmiş .. sabaha kar- Bunu, şöyle hikaye ettiler: ı· 

tah 
. a belli değildir. Dünyanın hiçbir yerin-

şı arrıyata girişilmiş .. artık orada GCıya İsmail, karakdldaki Komiser d ... 1me Serbest güreş müsabakalarını organi· 
bannarnıyacagıv nı anlayan Pü"sk::nsu .. z . . e goni miş tarzda garib şerait içinde d h p u·ı ze e en eyet olonya, Romanya. Fran-
İsmaı·ı, belı"nde uzun namlulu bı·r Arne- muavınıne yalvarmış, yakarmış: oynanan bu .maçın net!cesini halletmek sa ve Korsikadan dört maruf pehlivan 
rikan tabancasile sıvışıp giderken, po- - Şubeye gider gitmez, nefes aldır. için toplanan teknik heyetler, yüksek getinneğe teşebbüs etmiştir. Pehlivanı.at 
lis memurlarından (Hafız Hasan efen- madan beni sevkederler. Yanıma, bir ~akem komiteleri işi hiçbir karara bağ- bu hafta içinde şehrimize geleceklerdir· 
di) ( 1) tarafından yakalanarak, bir ha memur verin. Evime gideyim, ailemle . 1~amam~lardır. l<'utbol Federasyonu re- Korsikah Marijona 110. Polonyalı Pet-
diseye meydan verilrne.:ı..n, -"e geçı·- h ı· 1 . . ısınm de dahil bulunduğu maçları takib ranoviski 116 R 1 D 12 uıı:: ~ e a. laşayım. Bır _kat çamaşır alayım. heyeti (!) nin verdi•'ı rapor da bu ic:ı· ay- ' omanya ı ıragiano 1 ' 
rilmiş .. ve oradan da, Setbaşı polis ka- D h "' -s ~ansız Piyer de 104 kilodur. 
rakoluna getiri

,-;:e:... ıye, mer ametı celbedeoek ricalar- dınlatamanuştır. Son defa hakemin ra- T hl'i " uıı~ anınmış pe vaniarımızln yapılara .. 
Arkadaşlar bu haberi getirdikleri za dan sonra, izin almış.·· poru da uzun boylu tetkik edilmiş, g<'ne bu müsaba-ka.lar 20 Ağustosta başlı ya-

man, tabiidir ki pek çok memnun ol - İsmailin yanına, polis Ahmed Fevzi bir şey elde edilemiyereit maç neticesi- cnktır. 
efendiyi katmışlar. Evine yollamışlar. 

(1) Şimdi, ~şehirde polis komiseri. 
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Soldan sap: 
1 - Vlli\yet 
2 - Vn,pur odası 

• 
3 - Şart Wılkrun - f.şarct - Bcyglı 
4 - Ullzo. - Bir nota - Bir nota , 
5 - Mobllyalarda kullanılan beyaz ta.h

ta - Emeller 
6 - Acz içinde olan - Gerek 
7 - Uzağı ~o.ret içln kullanılan nida -

Kamer - Baba 
8 - Beyaz - Btr nota - ct.eke11 nln yarısı. 
9 - Arzum. 

10 - Blııblrtnl taklb etmek 
Yukarıdan aşatı: 
1 - Yemek nrnsında yenilen 
2 - Hatırlıyaoak 
s - Beyaz - Rabıt edatı _ Kasabın sat -

tı~ı 

-i - Hnyret nldaaı - Ezmek mıısdarından 
emrlhazır - Nehl !Ahlkası 

6 - Emreden - O olmıyan yerden dü -
man çıkmaz 

8 - Yaldız gibi kum~ - Yalamak ma.s -
darından cmrlham. 

7 - Nerer - İskambilde t>trU - Vllfıyet 
8 - Uzağı 1şaret için kullanılan nida -

nchl lft.hlkası - İst.itham Ifı.hlkası 
9 - İşaret 
ıo - Mektebll 

Geçen bulmııcanuı halledll.mi.ş tekli 
Soldan sağa: 
ı - Kefalet - K 
2 - Esef - U.kin . 
3 - Fedo.l - Mara 
4 - Afak - Davar 
5 - L-İ-Mal 
6 - El-D-BekAr 
7 - Tamamen~ra 

8 - Kavak-Ma.h 
9 - Kiralar.ıak 

10 - .Nar-Rah 

• (Arkası var) 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Kan lşemelı : 2 
İdrardan gelen kan meselesini dün 

mevzuu bahsederken başlıca sebe'bler -
den .blrlslnln böbrek veyahud mesane 
~a.nserlnden ileri geldiğini ısöylemiştlk. 
Iklnci milhlm sebeb de böbrek veremi -
dir. Hemen ekseriyetle böbrek vereml de 
kan işemekle başlnr. Adeta böbrek kan 
tükürür derler. Yani nasıl ki akciğer ve
reminde kan tükürme arazı görülürse 
aynUe babrelt de kan tükürme, ynnl id
rar kan çıkma hali görülür. Şüphesiz 
kl böbrek veremi yalnız bu A.raz ne baş
lamaz. Diğer fu'az da vardır. Hastanın 
ahvali umumiye ve sabıkası, umumi zA.f 
vesalr alA.metler de kan lşeme~e refakat 
eder. Böyle vak'alarda kan talhllll, ld -
rnr talıllll ve böyle idrarı hlnd domuzu
na zerketmek suretile hayvanın bir bu
çuk, iki ay zarfındn müteverrim olup 
öldüğü tesb!t ed!llr. Bundan başka ld -
rarın hülA.sasının mikroskopla muııye -
nesi Yaa>ılır. Verem baslll mevcud olup 
olmadığı da tetkik edlllr. Böbrek vere -
minin tedavisi de hasta böbreğin çıka • 
rılmaslle temin edlllr. Ve böylece mlk -
r'ob nıfhrakı ortadan kalktıktan sonra 

• hastanın aihvall umumiye.slnJn saIAıhina 

çalışılır. Ve böylece hastanın hntt.4. şi -
tası da pekft.IA. temin edtlebllir. Her ne 
şekilde olursa olsun idrardan kan gel -
dlği zaman buna e.hemmlyet vermek lA

zımdır. Çünkü kan nereden gelirse gel
sin mutlaka ehemmiyetli ve clddt bir 
sebebe istlnad eder. Bunu asla ihmal et
memelJdir. Birç-Ok defa ihmalin oezam 
görülür. Çabuk hareket etmenin fay -
daları da çok görüldüğü gibi. .• 

OeTab l.lt1ym otuyuculanmın ~ 

pulu yollamalarım rica ederim. Ab1 ta.t
dlrd• f.lteklert mukabelem Jtalablllr. 

EOE TiYATROSU 
Nurettin Oençdur 

ve arkadaşları 
Bu alc,am 

Şehremini fotirah bahçesinde 
Şcl.•pirin ölmez Şnheııeri 

OTELLO 
Pcnçof varyotcai 

Sinetna: Senede 200,000 lira kazanan fakat 
hayatı bir faci 1 olan meşhur komik 

(Rastarnf 1 9 uncu sayfada) 
İkinci izdivacı kısr. geçmiştir. Kan ko

ca birbirleri ile ancak geçinmişlerdir de
nilebilir. İkinci karısı ilf' bulunduğu sı
ralarda birinci karısı ile mektubl!lşırdı. 

Nihayet 2 numaralı kansını boşadı. 

Fakat boşanmadan evvei bir hayli mace
ralar geçti. Bir g~e 2 numaralı zevce ko
casının bir lmblll'e dansözü olan bir Rus 
kızı ile Yumaya gittiğini öğrendi. 

Yuma Meksikadn bulunan bir şehfr~ 
dir. Boşanma işlerinin yıldırım sürati ile 
yapılması ile şöhret bulmuştur. 2 numa
ralı zevce yeni çift ile ayni zamanda ev
lenme dairesine ayak bastı. Bağırdı. ça
ğırdı. boşanmalarının henüz resmen ta
hakkuk etmemiş olduğunu söyledı, iti
raz eyledi, bo~ yere çırpındı. Laurel Rus 
klzı ile evlendi. Kadın onları taltib etti. 
Nihayıet Laurel mahkemeye müracaat 
eyledi, 2 numaralı zevce onları rahat bı
rakrnağa mecbur tutuldu. 

* 

Zifaf gecesi hAdiselerle dolu 
geçti. 

olar al 

1 - EvvelA itfaiye geldi. Laurelin t 
vinde yangın var zannettiler. 

2 - İmdadı sıhhi otomobili geldi. AğıJ 
yaralı olan ıkarı kocayı hastaneye götilr 
mek için. 

3 - Cenaze otomobili geldı. Laurel v• 
kansının cesedlerinı almak için! 

Bu şakalar arkatiaşları tarafından yı: 
pı~ idi. 

* Ertesi sabaıh gene kadının nekahatbS' 
neye götürülmesi icab eyledi. Sinirıerl 
fevkalade bozulmuş idi. Hergün birbiri' 
ni takib eden tatsız §akalar onun heli' 
kuvvei maneviyesini, hem sıhhatini boı· 
muştu. İşte meşhur bir komiğin koIJlİ~ 
hayatı! ..• 

Bu arada birincı karısının ikame eylt" 
miş olduğu davanın rüyetine başıand1• 
Laurelin her sene almakta olduğu 160.ooO 
dolar ücretten kerıclisine pek az bir fe'f 
kaldığını haklın Vıaccüb ile möşabedt 
eyledi. 

Rus dansözünfin ismi tııeana idt. Bu 
gürültü ile ka.n koca hayatının devamı
nı uğursuz addeyledf, binaenaleyh ken-
disini boşanmış saydı. İkinci kansı dahi nafaka davası BÇ' 

Laurel tecdidi nikah mecburiyetinda mıştı. O da görülıneğe başlandı. 
kaldı ~ ikinci defa olarak Yumaya gitti Üçüncü kansı hlila nekahathanede ıd~ 
ve nikAhı tazeledi. Bu defa balayını bir O da dava ikame eylemişti. Bu, henı bO"' 
vapurda geçirmeğe karar verdiler. Mak- şanm~ hem de tazminat davası idi. 
sadhın rahata kavuşmak idf. Bir yat ki- İşte meşhur komik Stan Laurelln JllY 
raladılar. Laurel, bır numaralı karısın- te gıpta edilmJy~cek hayatı. 
dan olan ve on yaşında bulunan kızını Bu san'a.tkar halkı güldürmek için se; 
beraber almağı teklif eyledi. İlleana ka- nede tam 160.000 dolar almaktadır. "/sfl 
bul etti, fakat denize açıldıkları vakit takriben 200,000 Türk lirası! ... 
karşılarına 1 numaralı kadın dikildi. Halbuki hem bu paradan kendisifl' 

1 ve 3 numaralı zevceler bir güzel kav- hiçbir şey kalınamaktadır. Hem de üste" 
gaya tutuştular. Yat alelAcele Los An· lik pek çetin bir hayat sürmektedir· 
celese avd~t etti. Bu seyahatin neticesi Bu parayı hiç tıe çok görınenıeJidit' 
şu oldu. Bır numaralı zevce daha fazla Çünkü biçare adama bu yüzden adeı' 
para abnak için kocası aleyhine dava aç- bile bile hayatı ile oynamaktadır. ..; 
tı. Üç numaralı k!ldtn tekrar nikAhının ·-·---·-· ..................... _ .............. . 
tazelerunı?Sini taleb etti. 

Du sefer üçü.nen evlenme Rus usulü 
ile icra edildi. 

Du suretle üç ay içinde Laurel üç defo 
evler.:_ ·~ c:du. 

Akba kitabevi • 
r dlldan kltnb, ~azete meoıııuıı 
ar. SON POSTA nın Ahkara bil' 
dir. En iyi kırtasiye maızeıne-

\. ... ~.. si rnevcuddur. <~ _....':! 
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11 Ağustos SON POSTA . -. 

Kadınlar diyorlar ki 

!
onlara fU cevabı Terlrlm: cNe mllyon, ne 

(Baştanfı 8 inci sayfada) cihaz. ne ap:ırtımanl• sade ondan ~ediğim 
ZannedDdiğl gibi yük.sek tahsil, genç mı §eyleri onu mesud görmekle nıes'Ud olaca -
lllı::alllatıırmaz, ihowaJaştırmaz. EsL!.n :ten: tun. • 
dl.li!rl böyle yara\ılmış olanlar mustesna, Halbuki aaadetl bu kadar tabit, basit tt 
tlnıdl talebeyim, evl.m<le lhlzmetçl yardır. kolay yerlerde arıyan erkekler bugün nere
lıöyle oldu~u halde, her işi seve aeve J&PS- deler? 
rım. Yemek p!.şirdl~lm çok kere dkı olur. e Diyarbalnrdaki yüksek tahsil 

BUGON 
'KUM&AllASINA 
1

PAD~ATAN 
KOCOKEL Ben kendimi mis:ıl olarak aldım ve bu bu- l' f 

ııusta benim gtbi olan daha ne kadar çok görmÜf 28 yafında 35 ıra as ı maor 
genç k12 var. 

1 
lı ve beltôr yafamağa karar vermıf 

Fakat.~ erkeklerin gözlerini alle mut!t- bir umem ur» okuyucuma: 
lerine .çevirebilmektedir. Otm beş lira maaşı aslinlz olduğuna göre 

K rı-koca arasmda giyinmek, moda, ~ya mcm.lekeUn en az kazanan bir vatandaşı de
~bl şeyler etrafında kavga çıka~lleeeğıne ~ilsiniz. Şüphesiz alle kunnak fedak.!rlık ve 
benim nklnn erme-ı. Her ıılle tıir bu:çe tan~ feraCnti nefis tstlyen müşkül blr Lştlr. Fakat 
ılnı edl.p ona gore hareket etmelidir. Kar ailenin haklkl mA.na ve mefhumunu anlıyan 
koca birbirlerine hô.ktm değil, ıırkad:ış ol· insanlar, aile hayntı ~ındakl, paraya ve 
malıdır. Modayı derd etmeği de anlamam. masrafa muhtaç bütün meşguliyetlerine blr 
ııoda nedir ki . Hiç bir mman Çingene eşi. bir iki evladı tercih ettikleri vakit, terclıh 
l>em.belerl giymem. alelfucayi'l> şapkalarla edebilecek vaziyete geldlklerl zaman, alle 
tnaskara olmak istemem. ?eçen seneki ~a;- kurmıya teşebbüs etmelidirler. Mcktubunu
kaın1 bu sene formunu değiş ip zu bekfi.rlnr sfrtununa veriyorum. Ve sizin 
&Jydlm Herkes de beğeniyor. Fakat_ b~ ~ap- evlcnmemenlzi m\lsaadenlzle bir egoistlik 
kaın ne pembe, ne çlçek1l, ne de tülludur ... tellkki ediyorum. 
Sonra dıı tn köşenin öteki başından seçile -
tek kadar boyanmasını da m/ın:ısız ve Çlr
kln bulurum. 

İ<ıte ben bumda kendi fikirlerimi söylemiş 
Oldum. ve benim fikrimde olıın kızlar da 
Ptk QOk. Şunu demek isterim kl böyle ktz 
>'ok diye kesip atmak doğru değildir. Onu 
buımıya çalı.şmahdır. İyi bir ailenin istlk
baıı iyi ve yfrzüne bakılabilir glbl hlr erkek 
~uIDı, böyle kızlnrln tanışıp evlendiği za
llıan dünyanın en mesud erkeği olablilr. 

'Ben böyle biri.sile tanı.şabllsem ondan 
'Cksert erkeklerin şikflyet ettikleri şeylerden
lııç birini lstemlyoceğlm. 

'lni bnlayı seya:hatl, düğün, binlerce lira, 
' "nun .sportmen olmasmı ondan lstemlye
~lın. 

Suad Derviş 

Erke fi r diyorlar ki 
rl\a<;iın·afı 8 inci savfad!l) 

tekabll hay~vet meselesi var. Bu şerait dai
resinde nasıl nlenlllr? Aileler kızlarını evle
rinden dı :ırı çıko.rmıyorlnr, genç erkekler 
knhvehanelerden bruı1'.ıa yere gidemiyoTJar. 
Halbuki hayat durmuyor. İctimal münase -
betler tcslsi için t119radn, içtima\ hayatın te
zahürüne vesile verecek p:ırklar, gezinti 
yerleri, müsamereler, yapmalı.. Hn.lkevleri 
sosyal münasebetlerin inkişafında A.mll ola
bilir.> 

Cevablar : Ondan Lstıyeceğlm şey temiz bir kalb, sa
lntıni bir nrkndnşlıktır. Bir de: Benim de 
0 na ayni şeyleri kn.rşılıklı verdiğim vakit. 8 M. E (Samatm): 
l'aptıl;'ım hare~etıerln ve duydu~um duyı.. _ Ankete cevab vermediğiniz için cevn -
guıarın takdirini ondan 1stıyeceğim. bınızı maalesef neşredemiyoruz. 

En kuçük bir ihanet, en ehemmiyetsiz bir (j (Eskı·J:,,. 
l'aı Cemalettin ktem :ıı: h an d!lhi yuvnyı yıkar. Bu istediğim şeyler 
enı az, hem çoktur. Bunları büyük blr fe- hir): . 

:akl'ı.rhk telfikkl .eden erkekler sorabilirler. - s+z de öyle .. anketten ziyade, b:ıyanları 
eıu bu knlb ı;c bu arkadaşlık mukabilinde muhntab tutmuşsunuz. 

sen 
~a ne vereceksin?» Ben de o zaman Na - Sa - Co. 

= 

Hergün: Danzig yuzunden harb çıkar mı ? 
ı Hastat":-af1 2 nci sayfada) ı vesilesi olacaksa ve Almanya bu h3rbi is-

111Y<ısı rejimi yalnız bir kelime farkından temiyorsa onu yapmaz, meseleyi baskn 
i~ar t olduğu halde, ikt1sadi hududu, ya- vollardan ha11eder. RuJas;ı, Danzig me-
tıı gurntük hududu halen rnevcu.ldur. Bu selesi, kendi kendisine, zamanla ve ted
hudud bu Şehrin iklısrdi varlığına da ricen halledilip giden ve tamam ha 1i 
Zarar veriyor. Günün birinde A!manyn için nrt1k pnk az bir şey kalmış olan dn-
ıı.~ Danzig senatosu söz bırliğı edip güm- valardan biridir. Sırf bu meseledf'n d" -
lii'k işlerini ortadan kaldırıverseler bun- layı bir harbin çıkıp çıkmıyacağını dü -
dan dolayı büyük kıyameder kopmaz. şünmeğe dahi mahal yoktur. Harb, iki 

Gene protestolar olur, konuşmalar olur. büyük dünya ceohesi arasında mewud r 
tıutuklar söylenir, fakat, böyle bir hadi- mahalli ve rnünferid davalardan do:~yı 
~den dolayı harb çıkmaz. Şu şartla ki değil, umumi hakimiyet milcadelelcrm

~ büyük dünya cephesinden biri mut - den dolayı çıkacaktır. Onun çıkma zama-

OD a 
a harbe karar vermiş bulunmasın. E- nı geldi mi, o vakit her şey bir harb sc

~~en böyle bir karar verildiği gün, har- bebi olmıya kafidir! 
t ı.nd. çıkması için her hangi bir vesile ka- _ //! / (j) 

ır a·· .. k ..... dı k b" 1 b U1l-uhJ:lfil.ı, UJÜ!aen ~unıru ittıaa yapma ır rnr rr 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi Uırnm id ra:;· Hl l rı 
Muhammen bedeli 675 lira olan 50 aded ıhasta sedyesi (torbasile bırlikte) 

~'. ·~·1939 Perşembe günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada gar binası da
ıhndeki k-Omisyon tarafından açık eksiltme usulil~ satm alınacaktır. 

ta ~u işe girmek istiyenlcrin 50 lira G3 kuruşluk muvakkat ternina:. ve kanunun 

1 Yın ettiği vesaikle bırlikte eksiltme giinü saatine kadar komisyona müracaat
ar:ı Iuzımd ;s . ır. 

u l§e aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (5795 ı 

~ 

2S~uhaınınen bedeli 17030 iira olan 41600 Kg. muhtelif cins motör yağı 
bi /l939 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
~sı~da ~atın alınacaktır. 

etti~ ışe girmek istiyenlerin !27'i.25 liralık muva.lU<at teminat ile k:ınunun tayin 
\t~ Vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine 

eleri liizımdtr. 

'l'~~~.naıneler para.sız olarak Ankar:ıda Malzeme dai,.esinden, Haydnrpaşada 
lUm ve Sevk Şefüğinaen dağıtlacaktır. (6066) 

1 
İstanbul Orman Müdürlüğünden 

devı- Orrnan umum müdürlüğü için şartname ve nümunE>si veçhile 1000 aded 

""ı.~~ ormanı çekici ile 1500 aded orman çekici kapalı zart usulile münakasaya 
~ ilmiştir. 

3 - 1fezkur fsC.ı.dçlcrin muhammen fiatı ceman 24,000 liradır. 
ç~h-- li:ksntıne 939 Ağustos 23 üncü Çarşamba günü saat 15 de İstanbul orman 

4 ge ill\üdürlüğü odasında yapılacaktır. 
hut!ı:: ::uvakkat teminat 1800 lira orman mes'ul muhasibliğinden alınacak mak-

5 ıraat Bankasına tesı:m edilecektir. 

bilir~ Şartname ve nümuneler İstanbul orman çeıvirge müdürlüğünde görüle-

tUt~ ~Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin arttırma, eksiltme kanununa tev

leeek.ler;tısas ~esikası ve bu gibi işleri tamam yapmış olduğuna v e bu ışe girebi-
. '1 _ '!'. ~ ~aır vesika ve Ticaret Odası vesikasının ibrazı. 
lıl\e k d ekıi.f mektublnn yukarıda ü çün cü maddede yazıu saatten bir saat evve

lelt.J.eı-~ ar İstanbul Orman müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna getir e-
• (6109) 

Yevmı. Sıyas.ı, Havadis ve Hıuıc &aze.es. 

Yerebatan. Çatalçeşme sokak, 25 
t~T A NB U L 

Gazetem izde çu:an yazı ve 
resimlerin bütlirı hakları 

mahfuz ve gazetemize aıddır. 

ABONE Fi TLARI 
1 6 ~ 1 

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

TÜRKİYE 14ıı0 7.JU 4JO 15U 1 YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 
ECNEBİ 

:l700 Hvv öVO iiOJ 

Abone bedeli peşindir. Adre, 
değiştirmek 25 ituruştur. 

Gelen •ıJralı geri verilmez. 
ilanlardan me•'uliyet alınma2. 
Cevab için mcktublar a 10 kuruşluk 

Pul illvesi lazımct.:r. .............................................. ,~ 
t' Posta kutu.nı : 741 İstanbul 1 

Telgraf : Son Posta ! 
• Tel~fon : 20203 j 
;'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'r 

-·········· .. ·························· .. ···-····· .... ·····• 
Zayi _ smvrt Ortaköy ilk okulundan al

dığım J&hadetnameml zayi ettim. Yenlıılnl 

alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Silivri-Orta.köy No. 198 : Büseyiıı Tama.o 

Ertuarul Sadi Tek 
Bcşilctaı - Y cibahçcrle 

Bug~cc 

Halide Pişkinin iştiralı:ilc 

FATOŞ 
vodvil 8 perde 

Zayi - Silivri Ortaköy llk okulundan al -
dığun phadetnamey1 kaıybetttm. 'i\ınkinl 
aıaca.tund1l.n est1Bln1n hük:mti 10ktclr. 

SWm Ortaköy No. 199 : İbrahim Giaer 

.YAWN 
CEI( DEFTEllİNE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKTIR 

İstanbu 1 Belediyesi 
Ista~ bul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İş . etmeleri Umum Müdürlüğünden 
ı - Muhammen bedelı (2438.85) lira tutan Amyant ip·, amyant levha, zım -

para bezi ve kağıdı gibi 31 kalem muhtelif malzeme açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muvakkat teminat (182.92) liradır. 

3 - Eksiltmeye 21i8/939 Pazartesı günü saat 15 de Metro han binasının beşin
ci katında toplanac&k olan arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu iŞe aid şartnameler idarenin levazım müdürlüğundcn parasız teda -

rik edilebilir. 

5- İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile ilan edilen gün 
ve saatte komisyonda hazı: bulunmaları. (5913) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıanlar ı 

1 - Tnhmin edilen bedeli c43.200> lira 
olan c36.000. met.re erat yazlık beyaz el
biselik !kumaş, 17 / Ağustos/939 tarihine 
r:asthyan Perşembe gtinft saat 14 de ka
palı zarfla ahnmak tlzere eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İlk teminatı c3240> lira olup şart
namesi h~rgün komisyondan c216> kuru§ 

bedel mutafuilinde alınabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 

tari!fatı dailıilined tanzi.m edecekleri ika· 
pah teldi! melktublannı en geç belli gün 
ve saatten bir saat evveline kadar Ka
sun(paşada !bulunan komisyon başkanlığı· 
na makbuz mukabilinde verınelerı. 

c5570> 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk l\lahkem eslnden: 
Hayriye ve Düriye ve Şamll ve Şalim ve Yasef ve Sultana ve maliye hazinesinin 

ıaylan ve müştereken mutasarrıf oldukları İstanbul Eminönü mıntatası da.hlllnde çe~ 
lebloğlu Ala.ettin mahallesinin Marpuççular sokağında eski 46,6,7 ve yeni ıs tapı ve. 
393 ada 10 parsel numaralı 119 metre miktarında çift potnıllerden yapılmış kolonlar 
üzerinde Volta kemerıt taıvanlı cephesi astor kepenkli ve camekanlı tavanı Volta ke
mer ve arka kısmında ıı.'hşab korkuluklu blr asına taraçayı havi dükkAnın izale! ııı

yuu zımnında türuhtu takarrür ederek müzayedeye vazoıurunuştur. Kıymeti muhaJT'
menesi 5200 beş bin iki yüz liradır. Blrincl açık arttırması 13..g_939 tarihine miis" • 
Çarşnmba günü saat 14 ten 16 ya kndar icra olunacaktır. Kıymeti mnıhammenesl 
yüzde 75 ini bulduğu takdlrde o gün 1halclknt'lyest :yaptıncakttr. Bulmadığı t*dl 
en son arttıranın taahhildü Mkl kalmak üzere I~ gün müddetle temdid edilerek lk 
cl açık arttırması 2S-9-939 tarlhtne mUsadif Perşembe günü saat H tcrr 16 ya k 
dar icra kılınacak ve o gün en çok arttırana ihale edilecektir. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların işbu gııyrlmenkul üzerindeki hakl. -

rını, hususile 1'a1z ve masrafa dahil olan iddialarını evrakı müsbltelerlle 20 gün için 
bildirmeleri IA.zınıdır. Aksi halde hakları Tapu siclllerile sabit olmadıkça satış bede • 
nln pnyla~masından hariç kalacaklardır. 
Miıterakim bUftmum vergiler borçları nlsbctlnde hissedarla ve tellfillye ve Vakıf! 

kanunu mucibince verilmesi lAzıın gelen 20 senelik taviz bedell ve ihale pulu 
Tapu masrafları müşteriye alddlr. 

Arttırma şartnamesi işbu ilan tarihinden itibaren mahkeme divanhanesine talik ı -
ımmıştır. TUUb olanların dqy.ıneti muhammeneslnt yüzde yedi ibuçuğu nisbetinde • ' 
akçesini M.mllen o gün ve saatte İstanbul Dlvanyolundn dalrel malı.cıusada Sultar. 
ahmed 3 Oncll sulh hukuk mahkemesi başkltnbetlne 939-24 numara ile müracaat 
ve hissedarlardan 1kametgMııarı meçhul ve Yasef ve Suıtananın o gün ve saatte b -
zat gelmedikleri veya taraflarından musnddak bir vekil gijndermedltlerl takdirde gı
yabları.nda mwı.m.ele ifa. IDlınacalı t.eblli makamına kaim almak üzere uan olunur. 

<>'tQ-2• 
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EKZAMiN 
Ekzemanın illcıdır. 

Yara ve çıbanlardıı kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuru~tur. 

Kurulu' tarihi ı 1883 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Liras1 
Şube ve ajana adedi: 262 

Ziral ve Ucart t.ttr nevi bank• mua n1»191 ,rı 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.BllO Lira 
iKRAMiYE VERECEK 

Ziraat Bankuında kumbaralı fi ihbarsız tua.rruf hesablarında en aı 
SO lirast bulunanlara senede 4 de fa çekilecek kur'a ile qaeıdaiti plana 
eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Aded 1,000 Liralı~' 4,00'l Lir~ 
4 " 500 ,, 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 ,, 

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

DiKKAT: Hesablarındakl paralar bir aen• içinde SO liradan aşalı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde "1 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJOJ, 1 BiriAcillııun, 1 Mart ve 1 Bulru 
tarihininde çekilecektir. 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrilialan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla f aaJiyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 75 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çifçl) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ip
likleri imlllatı piyasaya arzedil· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatürk bulvun And 
apartıman No. 4 daireye mnrncaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi· ı Çeş!d Ankara · c,eşıt Adtına 

Adalar Çocuk Esirgeme Kurumu 
menfaatine 

MONİR NURETTİN 
Konseri 

12/ Ağustos/1939 Cumartc;;i günü saat 
22 de Plaj Oteli salonunda. ı6037> 

BAN~-.A.,1 

Tesl.9 tarfhl : 1888 

• 
(dare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

1STANBUL (Galata ve Yenicaml) 

MERSİN, ADANA Büros\l 

Yunani•tandaki Şubelerrı 

SELANİK - ATİNA 

• 
Her nevt banka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

Dr. il. KUTİEL 
Galata Topçular Cad. No. 43 

llan Tarifemiz 
Tek süt.un nntımı .................... ······ 

•ahife 400 
•ahife 250 )) 

•ahile 200 » 
Dördüncü aahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 » 
Son •ahile 40 ., 

Muayyen bir müdde~ zarfında 

fazlaca miktarda ilin yaptırac.ık· 
Iar ayrıca tenzil!tlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl iianların!k 

aid iıler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

İllncılık Kollektlf Şirketi 
&a.hramanzade Han 

Ankara caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emet 

AHİPT ..,...... s. Ragıp EMEÇ 
S .ı..ı:.n..a: A. Ekrem UŞAKLIGJJ. 

, KIZILAY ' 
HAST ABAKICI HEMŞiRELER 

OKULU DIREKTÖRLOGONDEN: 
1 

Yeni ders yılma hazırlanmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. Okul 
genç BayanJıtrın hasta bakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirerek, hastaneler
de ve umumi sıhhatle alakadar olan müesseselerde çalışmalnnna mah
sustur. 

Tahsil müddeti nç aydır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi doktor 
profesörler ve mmıllimler tarahnda.n verilir. lsteklilerln iyi ahlaklı ve 
sıhhatli ve en as orta tahsili bitirmiş olmalan şarttır. Diğer şarUan
mı1la daha tuzla izahat için yazı ile veya bizzat lstnnbulda Akslll'ayda 
Httgekt caddesinde okul direktOrlOğnne mUraca0t edilmesi. 15 EylQl 
1939 dan sonra mtırac:.ıatlar kabul edilmiyecektir. 

Satdık Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi Revir 

" Amirliğinden 
1 - Dursunbey devlet orman işletmesi istasyon deposunda istüde mevcud 

(605) aded muadili (401 .ı metre nJkab (800) desimetre mikab çam tomruğu 

açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Tomrukların ayrıc:ı baş kesme pnylan mevcud ve kabuklan aoyulmUJ o· 

lup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 
3 - Tomruklara aicl satış şartnamesi İstanbul, Ankara, Balıkesir orman çe .. 

virge müdürlüklenndr. ve Dursunbey revir amirliğinde göriilebilir. Tomrukların 
beher metre mikabınııı muhammen bt:deli (13) lira (10) kuruştur. 

4 - İsteklileTin ~~ •,·,5 muvakkat pey akçesile 21/8/939 PaZ'artes~ günü saat 15 
de Dursunbey revır amriliğine mür:ıcaatlan ilnn olunur. (6095) 

, ........ ........ ı ...... . r· ... .... 
SAZLI TENEZZüH SEFERi 

Bay va Buyanlttrdan mllrekkeb 8 kişilik en güzide bir saz heyetini Lo
kaııtacılıktll yüksek san 'atktlrlığı memleketimizda maruf oJan Pandeli tara· 
tından ihzar odllen nefis bOfeyi htlmil 74 num ıralı vapurumuz yannki 
Cumartesi gnnu Köprllden saat 14,30 da kalkarak muayyen iskelelerimize 
uğradıktEın sonra Boğ n çl ve açığında cevelRn yapacak, 20,45 de Köproy:,, 

\ıi gelecektir. 

lST ANBUL TELEFON MÜDÜRLÜGÜNDEN -

Müsabaka ile memur alınacaktır. 
Müdürlüğümüzde münhal bulunan memuriyetlere müsabaka ile memur alına

caktır. İmtihan 18/8/939 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Kazananlar aldıkları 
derece sırasile tayı~ ve Lise mezunlarile lisan bilenler tercih edilecektir. lstek· 
\.ilerin aşağıda yazılı şart!arı haiz olmaları lazımdır: 

1 - Türk olmak, la yaşını bitirmiş veya 30 yaşını geçmemiş ve ecnebi ile evJ.l 
veya yaşar olmamak. 

2 - Askerliğini ikmal etmi§ veya tarnamile alakası kesilmış bulunmak 
3 - Halen hiç bir mektebe müdavim ve mukayyed olmama.it. 
4 - Daire doktorluğunc~ yapılacak sıhhi muayenesinde (738) sayılı memurl" 

kanununun (4) üncü maddesinin (V) fıkrası mucibince hiı.rnew elveri§li olduk
ları anlaşılmak. 

İsteklilerin nüfus hitviyet cüzdanı ve mekteb şehadetnamesı, askerlik, iyi b-1 
ve adliye vesikalan ve aşı kağıdı ve altı kıt'a vesikalık fotoğrafım bir dilekçe1' 
bağlıyarak 16/8/939 tarihıne kadar İstanbul Telefon Müdüdüğüne milracaatlsl'I' 

(5689) 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 

Kıymeti 

Lira Kr. 
Pey parası 

Lira Kr. 

~ 

155 70 11 68 o 
Cerrahpaşa Hohyar mahallesi Haseki camii sokağında eskı 4 -mükerrer No. 

1
) 

66 - metre murabbaındakı arsanın tamamı satılmak üzere 15 gün müddetle ,çı 
arttınnaytt çıkarılmıştır. _ 

İhalesi 14/8/939 Pazartesi günü saat 15 de icra edileceğinden talihlerin Çe111 
berlitaşta Vakıfl.a.r Başmüdürlüğü MtıhlUlfit kalemine müracantlan. (~ 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden ~ 
J11" 

l\luhammen bPde!i 499 lirn ol:m Kum.kapı mendireği ağzındaki geçitte 61 it" 
taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çıkan taşların ınend 
ğin kenarında gösterilen mahalle bırakılması işi pazarlıkla ynptırılacaktıT· ~~l 

Pazarlık 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında ınüteŞ~rd' 
komisyonda yapılacaktır. Pazarlığ_a ıştir~ c~eceklc~n. yevm _ve .saati ınez~, 
müracaaUan ve ~artname ve keşi.fnameyı gormck ıstıy~nlerın ıdare fU 
müracaat ebnelerı lüzumu ilAn olunur. (6141) 


