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D için 
•tı yelli 
bir ·tekli .. i 

Kahraman ordumuz nuuuB ıraBua 
maneuraıarına uarın naşuuor 

Kont Ciano dün akşam 
Romaga döndü ve 

Mussolini ile görüştü 

Orgeneral F. Altay dün Edirnede 
manevra hazırlıklarını gözden geçirdi 
Mareşal Çakmak bugün manevra .sahasına hareket 

edecek. Hakem heyeti azaları dün gittiler 
Bir Fransız gazetesi, mihyerin 48 saat içinde Danzig 
hakkında yeni bir hal ıekli teklif edeceğini yazıyor 

Budapeş le, Belgrad ve Sof yanın vazlyetl,.rl 
Millt Şef ;;---ı Manevralara aid son 

manevra sahasına hazırhklar tamamlandı 
gidiyorlar •, 

Hitlcr, Ciano, ve Ribentrob asker« ittifakı im.ıatarken 

Londra, 13 (Hususi) - Salzburg ve nazın Kont Ciano bu akşam tayyart ile 
Berhtesgadende Hftler ve Rtbentrop De Roma.ya a'Ydet etrnif ve derhal MUllOli· 
ınüzalrerelerde bulunan İtalya hariciye (Devama 10 uncu sayfada) 

~~............_....., 

Milli ~ İsmet İnönü dün ö~le
ye kadar Florya deniz köşkünde is
tirahat buyunnuşlar, saat 13 e doğ
ru refakatlerınde refikaları, ya
verleri olduğu halde Küçükçekme
ceye doğru bir gezinti yapmışlar
dır. İsmet İnönü 20 dakika süren 
bu ıtenezzühten sonra, köıkleri

n• avdet buyurmuşlardır. 
Millt Şef öğ;eden sonra hiçbir 

yere çıkmamı?lar, saat 18 de Ma
l'ef&l Fevzi Çakmağı ve müteakı
Peıı Dahiliye Vekili Faik Öztrakı 
kabul buyurmuşlardır. ismet İnönü 
Marepli uzun müddet yanlarında 
alıkoymuşlardır. Reisicümhurun 
Sah gün<l manevra sahasına hare
bt etmeleri kuvvetle muhtemel-

Hitler-Ciano-Ribentrop Başvekil 
.. k l · · şehrimizde muza ere erının AııbN,13-BaşvekilDr.RefikSay-

gakın ve . uzak lıedeçleri ~u::IA·~r.~;~1:~~::~:·.: 'J ~ miftir. Betvekil, ı.stasyond:ı Ankarada 
''Ô bulWWl Vekiller, birçok meb'uslar ve 

yle zanediyoruz ki, Bulgariıtanın 60, 70 milyonluk Vetiletlar erklnı tarafından uğurlan-
bir ittifakın ehemmiyetini bir an evvel takd• d L mıt vıe «alabalık bir haJk. kütıe.1f, Batve-

ır e erea, kili hararetle alkıJiamıştır. CA. A.) 

nihayet karar vermesi zamanı ıelmiştir ,, 
YAZAN 

j Emekli General H. Emir Erkilet 1 
(Yazısı 7 nci sayfanın 1, 2 ve 3 iineü sütunlaruıda) / , 

Bir kDylU kadın ve kızı 
toprak altında 

kalarak ölduler 

Geçen seneki manevra larda bir taware. daji topu 
\irinel ordtmuıı b«yilk Trakya men.av- ı fd ton haarhltlar ela ikmal edilm{f 'Ye ma-

ralı ı yann baflıyacaktır. Manevralara a- (Devamu 3 üncü sayfada) 

-- Bava taarruzuna ka~ı ----ı 
1 korunma tatbikatı 

• 
DiKKAT 

Şelırimizde de lıarb 
lıali garın sabalıtan 

itibaren başlıgoT 
HALKIN RIA YET EDECEGI HÜKÜMLER • 

1 • ı • R F Lüleburgaz. 18 (Hususi) - Bugün . 
DO) iZ • US • r 8DSIZ Küçüıkkar}ftıran köyunde iki kiıinin ö- Tag1111relerl giJrmelı he vesile aışarı çılımak ve 

6 ltimile neticelenen müessif bir hldise ol- pencerel•rden aarkınm•lı zararlı ve yasaktır 

k A h 1 • d •• muştur. Evlerini sıvamak maksadile Kü-8 S er) eye t er 1 un çük.karıştır.ana giden Çiftlik köyünden Have taarruzundan korunma komisyo-1 rak çalışmalanııa devam etmiştir. Ko-
Tayyibe ile ZelihA ve kızları, beyaz top- nu dün Pazar olmasına rağmen toplana- (Devamı 10 uncu sayfada) 

beş saat görüştüler ::i~~t:~:=r:::::. Yüzmeler ve at garışları 
tondra gazeteleri mazalıerelerln ıamlmt hava 

~çlnde cereyan etti#lnl tebartlz ettiriyorlar 
Yumurta 

biiyiiklüğiinde 
dolu dü,tti 

Gümüşhacıköy 13 (Hususi) - Dün 
sa'bah yumurta büyük'.Iüğündle yağan 
dolu, tütün ve kendir mahsulünü im • 
ha etmiştir. Bu arada insanlardan yara 
}ananlar olduğu gibi hayvanlardan da 
ölenler v,ardır· Zayiat 300,000 lira • 
dır. 

/ngiliz - Japon 
Görüşmeleri 
Londra, 13 (A.A.) - Yarı resm! b!r 

A1oskovadak· j . . membadan öğrenildiğine göre, Tokyoda-
ı ngıU: a~ke~ı he11eti azaları: Soldan sağtı doJ1ru heyat reisi General ki İngiliz sefirine yeni talimat .göııderil-

Reqma.d, Ifeyvood ve Mare,al Bunıett w· Bu ""'1. t h h ·· Landr 
1 

~ . . . .. m ... ır. ~· ıına , emen emen mun-
Clı S a, 3 (Hususi) - Ingılız, Franıgun ~kovada devam edilmiştir. Bu' hasıran Tiençindeki imtiyazlı İngiliı 

' ovyet- aıskeri müzakerelerine bu. (DeVadİI 10 uncu sayfada) (DevBDll 10 uncu sayfada) 

OOnkü at yarı§lannı taki b edenlerden bir kısmı 
(Dünkü at yarış lan ve yüz:melere aid yazı ve resimleri 
9 uocu sayfamızda bulacaksınız) 



Z Snyfa 

r 
Hergün 

Menfaat ihtilôfları 
Ve e mnigetsizlik 

- Yazan: l\fuhlttin Birgen 

ra ir aralık imza edilmek üzere 
(g) bulunduğu hakkında her ta -

raftan teyid edici haberler ga1diği 
halde, henüz imza5ı, bir takım müia. 
kerelere daha ihtiyaç gösteren Mosko.. 
va konuşmaları acaba neden bu kadar 
uzadı? Bugünün siyasi hadiseleri i . 
çinde fıkir yoranlar için bundan daha 
enteresan bir etüd mevzuu olamaz. 
Hatıra muhtelif sebebler ve muhte

lif ihtimaller gelebilir. Eğer bunların 
zahiri olanlarına bakarsak gayet basit 
şeyler olduğunu görürüz: Hangi ha -
diseye tecavüz denilecek? Bilhassa 
doğrudan doğruya değil, dolayısile te. 
cavüz sayılması icab eden haller, her. 
hangi bir anlaşma vesikasının içinde 
hangi kelimelerle ve nasıl bir tarifle 
ifade edilecek? Verilmiş ve verilecek 
garantilerde, Moskova müzakereleri • 
ni imza edecek üç büyük devletin bir
birlerine karşı vaziyetleri ne olacak? 
Bu suallerin bu tarzda uzayıp gitme -
si çok mümkündür. Hiç şüphesiz, gü. 
nün birinde, diplomasi arşivleri tari • 
hin tetkikine açı.k tutulduğu zaman 
görülecektir ki Moslrova müzakerele. 
ri muhtelif safhalardan geçip gider -
ken, bu işler üzerinde konuşanlar, 

belki de iskolastik bir mantıkla bir kı
lı kınka yarma.ya kadar gitmişlerdir. 
Neden? Acaba, bu hal, müzakerecile • 
rin bu işleri bcceremeyişlerinden mi 
ileri geliyor? Acaba, kendilerine zor. 
la iş icad etmek isteyişlerinden mi 
neş'et ediyor? Elbet, meseleyi bu tarz
da izah etıneğe mahal yoktur. Dünya
da sulhün hiç olmazsa bir müddet için 
devamını teinin için ellerindeki bütün 
kuvvet vasıtalarını birleştirm~ e -
sas itibarile ka:rar vermiş olan devlet. 
lerin en iyi milzakerecileri bu işler ft. 
sını iyi bilen, hem de en kısa yoldan 
zerinde konuşurlarken hem konuşma. 
neticeye varmak istiyen, mes'uliyet -
lerinf mlldri.k, mütehassıs ve kAmil in 
sanlar olarak hareket ediyorlar. Bu 
noktada tereddüde mahal yoktur. Şu 
halde, bu uzayıp gitme hadisesini i -
zah 1 çin başka sebebler axamaya ih • 
tiyaç vardır. 

* Bu sebebler:I, bu defa da zahirde söy 
lenilen sebeblerin haricinde, bir ta -
kım kuvvetli amiller arasında aramak 
lazımdır. 

Mesela, hatıra gelebilir ki, Rusya, 
uzun müddet garb demokrasisi tara • 
fından uğradığı muamelenin bu defa 
intikamını almak istemiştir. Böyle bi.r 
şey bahis mevzuu olamaz. Çünkil, Sov 
yetler İttihadı, bilhassa harici siyaset
te ilk günden itibaren, kabil olduğu 
kadar histen azade, müsbet hedefli ve 
objektif olmasını çok iyi bilmiştir. Ta
rihi gelişi böyle bir ruh taşıyan bir si
yasetin bugiln bir takım hissiyata ka. 
pılabileceğini tasavvur etmeğe imkftn 
yoktur. Acaba, Rusya, dünyanın bu -
gilnkü vaziyet:tnde kendi~ne en mil. 
Uıyim olan siyasetin infirad siyaseti o. 
lup olmadığını tetkik ile mi meşgul • 
dür? Belki bu sualin bir dereceye ka
dar üzerinde düşünülmesi doğru ola
bilecek tarafı vardır. Do~udan doğ • 
ruya cinfirad siyaseti» denilemese bi. 
le, «intizar siyaseti» tarzında ifade e -
dildiği zaman, Rusyanın bir müddet 
böyle bir yoldan gitmeği tercih etmiş 
olması mümkündür. Alınanyanın Rus 
yayı kendi aleyhine bir pakta iştirak. 
ten men için sarfettiği faaliyet de, bu 
siyaseti kolaylaştırabillr. Bununla be. 
raber, böyle bir izah da bütün bu mü. 
zakerelere hAkim olan uzama ruhunu 
ifade3re kafi değildir. 

Acaba, teahhurun en mühim sebe -
bi, ideolojiler arasındaki ihtilaftan mı 
ileri geliyordu? İdeoloji ihtilafları de
mek, evvelA zihniyet ve görüş ihtilaf. 
ları, ondan sonra da hedef ve gaye 
ihtilafları demektir· Bu nevi ihtilaf -
ların mevcud olduğu inkar edilemez. 
Fakat, gerek Rusya, gerek diğ~ dev- ı 
Jetler, harid siyaset meselelerinde i
deoıojfleri günün politika ihtiyaçların 
dan ayırmayı daima çok iyi bilmişler. 
dir. Mesela, bir zamanlar, Milletler 
Cemiyetini haydudlar Cemiyeti diye 

(Devamı 13 üncU sayfada) 
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r-_ıı __ e __ s_iDJ __ l_i __ Dl __ a __ k_al __ e __ : ________________________ -__ D_o_gr_u_y_o_ı_=~ı Sözün 
kısası 

Sızc müşküı bir meselenin hal tarzını sorduklarını farzc
dı:ı:z. muhatahımzm günlerce araştırmasına rağme'l bula-

• ':.nac!ığı çıkar yo1 derhal gözünüzün önime gelmişt::-, fakat 
soylc:meden evvel ıbir defa düşününüz: 

- .Buıdı.ığunuz hal tarzı muhatabı:ııı: tarafından tatbık 
edıkbillr mi, edilemez mi? esas bundadır. 

---

.. 
. ' 

--------

İki nokta araı.;nda en kısa hat en doğru olanıdır, derler. 
Fakat doğru hat dere teoe dü:mdüz l!ider, takib edilemez, 
dağı ve <lerey1 ıı~abilınek için yolun etı"isini takiP edersınız, 
hvsiye ve nasihat için ayni hal vanddiı:-. En kıymetli tavsi
ye en doğru olanı değil, sadece alllidan tarafından tatbık 
~dilecek ınahiye!te -0lanıdır. 

D 

Kapanan serginin 
Dedikodusu 

O 
stanbuldaki Yerli Mallar Sergisi ka-
pandı, fakat dedikodusu bir türlü 

kapanmıyor •. bir.kaç gün evvel, sergi ko
mitesinin, sergiye iştirak eden fırmalara 
vere~cği şeref dıplomaları için ücret is
tediği ve birçok fltmalarm ücret verme .. 
ye yanaşmadıkları ıçın şeref diplomala
rını alınıyacaklan mevzuubahs olmuştu. 

Dünkü gazetelerden birinde de sergi 
komitesile, sergiye iştirak edenler ara
sında çıkan yeni bir ihtilafa aid hab,?rler 
vardı: 

Sergiye iştirak crien firmalar, iştiralt 
bedelinin ·bir kısmını peşin ve bir kısmı
nı sonradan verırlermiş. Firmalar şimdi 
komiteye borçlu oldukları kısmı ödcmelt 
istemiyorlarmış. föıri sürdükleri s~beö 
de: sergide satışa müsaade edilmediği i
çin kendilerinin büyük bir şey kazanma. 
mış oldukları, buna mukabil sergiye işti
rak eden firmaların az olduğunu gilre:nı 

Sanayi Birliğinin masrafı korumak maK• 
sadile koyduğu duhuliyedcn sekiz on bin 

-===-==============================-~--================= lira bir para kazanmış olmasıymış. 

S.yasi evrak valizi nasıl r-..................................... --... ,1 Neş'enln , 
Mmuhaf aza ediliyor? Hergon bir flkra ı Doğuşu 

---- c 
Satılan mal geri alınmaz 

Bir mağazanın sahibinin kı.zı var
dı. Kızını bir genç içh~ istemiye evi
ne gelecekJierinı biliyord!t. M.ığaza

nm du.vannda asılı olan: 
cSatılan mal geri alınmaz.> İ 
Levhasını, mağazam il duvanndan • 

çıkardı. Evine götü.rdii. Kı::mı iste- i 
miye gelecekleri alacağı odanın du· 

1
: 

t1anna astı. 

'- _J 
Grate Garbonun 
Gillilşleri 

Daha bir başıta haber: 
Sanayi Birliği kitab pavyonu iı;in Ma .. 

arif Vekaletinden bin lira istemiş. VekA .. 
Jet sergiye bin lira yerine şu cevabı gön., 
dermiş: 

cBiz size on senedenberi mektebi üc-
1 retsiz olarak veriyoruz, siz bizden bin ıı~ 
ra istiyorsunuz.> 

Bakalım bu dedikodular, bu anlaşama~ 
mazlıklnr ne zamana kada:- devam ede. 
cek. 

Bütün bunların sebebi, olacağı evvel" 
den görememektir. Evvelii en mühim 
noktaya temas edeceğim, sergiye ıız fir .. 
ma iştirak etti ve yerli mallar sergide 
taınamile gösterilemedi. Sebeb bazı fir .. 
malann, burada yaptıkları yerli malına 
ecnebi damga vurmaları mı? Eğer bu ise 
senelerdenberi bilinen, matbuatın hemen 
her vesile ile tekrarladığı ve biran evvel 
önüne geçilıncsinı temenni ettiği bir va .. 
kıôdır. Bu vakıanın önüne geçmek Tür.. 
kiyede sanayii idare edenlerin en esaslı 

vazifeleri idi. 
Yerli Mallar S •ı gisinöc:? satışın men'i 

bir zaruretti. Çün ku eski sergı.erde satı~ 
yapılırken, sergi, b;r Mahmudpaşa man
zarası arzediyordu, fakat bu da idaresiz
liktendi, on kutu çorapla sergiye .t~tirak 
edenler oluyordu. On kutu çorapla ser
giye iştirak edenin maksadı hiçbir 7.aman 
malını teşhir ve bıı arada da alışverış o
~-:nazdı. Yegane mnksa::l satıştı ve bu-

Moskovaya giden İngiliz askeri heyeti 
azasından biri, içinde mühim evrakın bu· 
lunduğu çantasmm kaybolmamasını, ça
lınmamasını, sigortalamak için, resimde 
gördüğünüz şekilde vali:ı:ini bir zincirle 
bileğine bağlamıştır. 

-""--- · ....,.. 1 B ,__,__ b_,__ .. 1 b'r nun için bağıracak, çıngırak çalacak, u resme uwuır <UUua.Z, oy e ı .. . w 

.. . .. 
1
, d' _ muşterı çagıracakh. 

Daha dün bu sütunlarda size bir kadın tebessum ediyor ve ene guze .• ıyor Sergiye iştirak edenler hakkında ola-
. . sunuz deml mi? Evet, bu bebek çok A resmi göstermı§ VP. sormuştuk: Bu kadı· ' b. • ıl .. ll" kadarlar lazım gelen tahkıkatı yap:.alar 

nı bir bakışta tanıvabilir misiniz?. Ve ar- güzel birşey·. F~atd ondund akls gudze ı. ve yalnız ciqdiyetile tanmnuş firnınları 
~ gıw • neş'eyi gözlerın e, u a arın a ve . 1 1 d b t t 

kasından da bunun, meşhur sinema yıl- : d ğil 'di ? sergıye asa ar ı, unıar sa ış a yapsa-
agzında yaratması e mı r · lar, sergi Mahmudpasaya dönmezdi. 

dızı Greta Garbo olduğunu söylemiştik.. • 

l l h · Ak / Sergide satış menedilincc, sergiye iştf .. 
Krallar sulbünden gelen ~te, Garbonun çevirdiğı cNinoçka> i- ngi iz mu arrirı ce rak edecek firmaların azalacağını evvel-

simli bir sahne daha kı, bu cazibeli yıl- Munte kör olacak mı? den hesablamak ta hııtadır. Firma malı-
papas dızı, şimdiye kadar görmediğmliz bir şe- 80 yaşlarında olan, sıhhatçe düşkün 

İngilterede Almanyadan çıkarılan ka - kilde, kahkahalar atarken göstermekte- bir halde bulunan, fakat dima~ı ce,·va • 
tolik mültecilerine yardım etmek üzere dir. liyetini daha hAlA muhafaza eden meşhur ======================= eski başvekillerden Baldwinin teşebbüsü olmuştur. muharrir Dr. Alcel Munte müthiş bir 
ile bir teşkilat kurulmuştu. Son günler- Hali hazırda 43 yaşında bulunmakta • hastalık geçirmektedir. Gözlerini kay -

k Jl betmek üzeredir. de, bu teş ihıtın papaz Odo babaya geni§ dır. 1,95 boyu vardır. Bulunduğu Bcuron 
rd b b Doktorlar, ameliyat yapıldığı takdirde 

mikta a ir te erruda bulunması; bu a- manastırında kendısine cDev kardec:-. 
:ı ya büsbütün kör kalacağını veyahud da 

daİn etrafında geniı bir alaka uyandır - denmektedir. 
kısmen görebileceğini bildirmişlerdir. 

mıştır. 
Bir benediktin papazı olan Odo baba, Şimdi dünyadaki katolilı: mültecilerıle Şimdi mesele de budur: Muharrir ameli· 

t 1 lmak U"zere Romaya Vatı'kana yata razı olsuu mu, olmasın mı?. Doktor ngiltere ana kraliçesi Marinin yeğenle • meşgu 0 ' • 
Muntenin kendisı bizzat bir doktor, bir 

rinden biricUr. Bir dilk olarak do~muq_ Paris. Bern ve Londraya gitmiştir. Lon-
6 ~ fen adamı olduğu için, vaziyet kendisin<> 

fakat servet v~ Unvanından vazgererek drada kraliçe Mariyi ı.iyaret etmiş, fakat kl ,, .1 1 t 1 b" k , bütün çıpla 16 1 ı e an a ı mış, ve ır aç 
bir manastıra girmiştir. şatoda kalamamış, zira yumuşak yatak - gün zarfında cevab vermesi istenmiştir. 

Krallar sulb:inden gelen ve Vurtem - larda yatmaktan rıınatsız olmuş onun i~in Doktor Munte ameliyata razı olduğu tak· 
burg dükü olan Şarl Aleksandr, Umum! de saatlerce yürüyere!< şehrin dışında dirde Zuriche gidecek, ve meşhur gö1 
Harbde cephelerde bir Alman zabiti ola- bir manastırın tahta yatağında yorgun- mütehassısı doktor Alfred Vogt tarafın. 
rak harbetmiş, harbden sonra da papaz luğunu gideırmıştir. dan ameliyat oıunacaktır. 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
B:r ınüddettf'nberi Şikagoda bulunırıai.ta obı:l hır mes. 

lckdaşımız ora~an yolladığı bir mektubd,~ Amerıkada ya -
ş•yış seviyc•s:nin :,üksekliği üzerinde ehemı";liyetıe duru -
yor • .Mektulıuncla kaydettiği şu satıriarıı bakınız: 

c- Bızde orta hıılli bir ailenin lüks tellık.<ı edecl•ğı h:tyat 
tnnı Am~rikan ı:melesi için tabii lüzumJc.ıraı;. İş!ne gidt•r. 
kcıı otomobili, ev:nck! banyo dairesi, telefon:ı, radyosu 11 
n:nk konforun !Ik §artları değil; fakat mübrem ihtiyaçların 
tabıi ka:desidir •• 

ı.rkadaşımız bu mektubuna bir AmerikRn amelesinın 

vasat kazancının 11c olduğunu ilAve etmeyı unutmuş, onu 
da hız knyddeJım: 

.!\fütc~!l.<-sıs ve yarı mütehassıs ame:~ hariç olmak 
i.:ıcre Amc>rikadl vasat bir amelenm vsısat kazancı günde 3 
dolurdır, hizım paramız.la ayda taknl>E'n 100 Türk lirası tu
tar, ve an:aşılıyor ki orada bu mi·klar·a gösterilen şekilde 
bir hayat yaşam:-?k mümkündür, ayni miktarla ayni i~yin 

. l:izdt de yapıiabıleceğine: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

nı tanıtmak ister •• fakat malını tanıtır
ken yaptığı masrafın bir kısmını da ora .. 
da yapacağı sahşın karından çıkaracağı .. 
nı hesablar. Onun hu k5rı elinden alınır .. 
sa, sergiye iştirakten vazgeçeceği gayet 
tabiidir. 

Masraf karşıianamayınca duhuliye 
koymak Yerli Mallar Sergisinin csa;; he
define aykırıdır. Maksad yerli malını 

göstermektir. Ne kadar çok insan görür .. 
se o kadar fayda vard:r. İzdiham mı olu
yor, demek ki rağbet var •. saha genişle
tilir, o zaman izdiham olmaz. 

Sergiye iştirak eden ve şimdi iştirali 

bedellerinden bir kısmını ödemek istemi• 
yen firmalara hak verecek değilim .. onla~ 
sergiye iştirak ettiler, mallarını teşhir 

ettiler, istifade ettikleri muhakkaktır ve 
bir taahhüde de gırmişlerdir. Borçlarını 
ödemeleri elzemdir. Şeref diplomasi m~ 
selesine gelince şimdiye kadar teamül nt 

1 

ise o teamülü değiştirmemelidir. 
Şu noktayı da ılave edeceğim, gelecei 

seneye kadar daimt sergi binası yapılmaz
sa, ve gelecek sene de gene bir Yerli Ma~ 
lar Sergisi açılacaksa, bu senenin hata
larını gözönünde bulundurup gelecek se· 
ne ayni hataya düşmemek için ne yap
mak lazımsa yapmalıdır. Yerli Mallaıı 

Sergisi, seneden seneye tekamül .eden 
yerli malların teşhir sahasıdır. Bu saha .. 
da da yerli mallann tekamüllle, mebsu
ten mütenasi·b bir tekamül görmek arzu .. 
su her yurddaşın en sarih hakkıdır. 

'·* .. 
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TELGRAF HABERLERi Çinliler 3 noktadan 
Şanghaya hücum ettiler 

"Geçen seneki Südet 
oyunu yeniden başlıyor,, 

1 Danizgde Yahudilere 
aid mallar Şehrin Garb varoşlannda iki saat devam eden 

O d d·ı· bir muharebe oldu, Japonlar tertibat alıyor 

Son Alman - ltalyan görüşmelerinden bahseden 
bir Fransız ga ze te si: "Şanslar tecavüz 

siyasetinin lehine olmaktan çıkmıştır ,, diyor 

m sa ere e ı ıyor n k 3 (AA , eh k' . . j .mh ct·1m· . ong ong, 1 •. , - e ıaı a1an- ı a e ı ıştır. 

Danzig, 13 (A.A., - Danzig ayan mec- sından; Bir Çin kolu, Hungjao tayyare Hongkong, 13 (A.A.) - Cbekiai ajaıı-
lisi çoktanberi Almanyada tatbik edilen meydanına ~e Şanglıayın garb varoşları-J sından: İmtiyazlı Fransrz mmtakası ma. 
bir .kanundan mül~em bir emirname na taarruz etmiştir. Oralarda muharebe ~ kamatı, Şanghayd• l>apanuş olan .mı.:ba. 
neşretmiştir. Bu emirnameye göre Dan- iki saat devam etmiştir. Diğer bir Çin t sematın ikinci yıldönümün<: intızareıı 
tig Ya'hudileri bundan sonra Yahudi mu- müfrezesi, Şanghayın şimalı garbisinde bır takım ihtiyat tedbirlen a~mağa ~aş
haceret komisyonundan veya Danzig li- kain Lotien ve Tazang:ı taarruz etmiş, ü- lam.ışlardır. J.aponiara gelince onlar d' 
manı serbest nuntakası makamlarından çüncü bir müfreze de Nanziang üzerin- Şanghay ctvarındakı sewkulceyş noktaı 
hususi bir müsaade almadan kendilerme deki istasyonu hücurnla zaptctmiştir. O- !arın kaffcsinde ufak mikyas'ta blokhavz. 
ıid eşyayı serbest şehir arazisi haricine rndaki Japon nöbetçı kolları tamamen lar i~a etmektedirler. 

Paris, 13 (A.A.) - Alman - İtaly:ın 
görüşmelerini bahis mevzuu eden D'ar
nıesson, Figaro gazetesınde bu görüşme
nin muhtemel neticeıerini şöyle tahlil 
ediyor: 

Bazı emarelere göre, faşist hüküm.eti, 
Almanya ile mutabaka:: halinde, demok
rasilere ve dünya efkarı umumiyesine a
şağıdaki tarzda bir cuziaşma .. hitabında 
bulunacaktır: 

cSizleri, sun'i ve zayıf bir statüyü, 
herkesin menabiıni hay.ati ihtiyaçlarına 
tekabül ettirecek tarzda, geniş ve pratik 
bır tadile tabi tutmaya davet ediyoruz. 
Böyle bir tadil, muı.:abilind~, Avrupa 
sulhü, devamlı ve kuvvelli bir tarz.da le-

da bulunmuşlardır. Bu suretl~, her türlü 
müzakere kapısını da kapamış oluyorlar. 

Geçen seneki Südet oyunu 
Excelsior gazetesmd~ Pays diyor ki: 
Geçen seneki Süde~ oyunu yeniden 

başlıyor. Fakat 1938 Ağustosu ile 1939 a
rasındaki farkı anlam1ş bulunan Avnıpa 
için artık bu bir si.ırpriz değildir, şanslar, 
tecavüz siyasetinın lehinde olmaktan çık
mıştır. 

Diğer taraftan Berlir. ve Roma zi
mamdarlarının biraz geç olm!ikıa bera
ber rnakuliyete d5nmeleri ihtımallerinı 

de gözden uzak tutmamalıdır. Bunlar, ta
leblerini, is'af imkanı olmıyan arazi sa
hasından ekonomik sahay3 ıntikal ettı

rebilirler. Bu takdirde bu talebler t<'.ma-essüs eyliyecektir. Eğer Avrupa stikunu 
bahsinde bu son teşebbüsü reddederse- mile is'"af edilemese dab~ hiç olmazsa mü
niz, tabii stırette birbirım takib e::k~ek zakere mevzuu teşktl eylıyebilir. 
had:selerin mes'uliyelini de almış olac1k- Diplomatik manevra 
6ın Populaire gazetesi diyor k!: 

ız •• 
. .. .. . . . . . Hitler ile ajanlımnın, geniş bir diplo~ 

Fakat bır duşune.ım, ıkı senedenb<;?rı matik manevra hazırlamakt.1 olmahrı 
olanlar nedir? Almanya, Avrupada iki j h·ıç t m-stebad ~ gv·ld' H tl b" .. . . . . e u 1,.;e ı .r. eye er, n 
Ytiz hın kıl-0metre murabbaı genışlemış- bın' • ··zer' e t ı bl d. b 1 d kt t· · . . . 1 u ın a e .er _ u un u :m, 
ır. ltalya, Avruoada yırmı yedı bın kı- Dan ·g· k-f· f! 1 d'ğ · ·· ı d kt 

1 
• zı ın ·a ı Pe me ı ını sov e 1 en, 

ome re murabbaı arazi ile Afrikad,ı bir b' ç k m·ıı tl .. · d t hd. 'd1 
imparatorluk almışt!r. 

Ve bundan sonra da gene, duda!dar
d-a, yeniden chaksız rnuahedelerden ve 
lüzumlu tadillerden. bahsedilebiliyor~ 
Diktatörler, başka.sının malına tcsahub 
ettikÇe arzu ve isteklerinın artmaida ol
duğunu filiyatlariie isbat etmek hatasın-

ır o ı e er uzerın c e ı er sa-
vurduktan ve Avrupa haritasının umu-
mi bir değişmesi günü geldiğirü nan et
tikten sonra, İngiliz ve Fransız efkarının 
ehvenişer telakki edecekleri ümidi ile 
birdenbire Danzigırı Almanyaya ilhakı 

ile iktifa odebilecel!ini bildirmesi pek 
mümkündür. 

isviçre hntnn knvvetile 
kendisini mndaf aaya hazır 

Zürih, 13 (A.A.) - Federal mecHsi aza 
tından B. Motta, ecnebi memleketlerde
ki İsviçreliler günü münasebetile Zflrih
te tertib edilmiş olan sergide irad etmiş 
<>lduğu bir nutuktıt şöyle demiştir: 

fahını hükumetin istikrarına ve tam ob
rak bitaraflığına medyundur. 

B. Motta, bundan sonra müteaddid bi
taraflık sistemlerınden bahsetmiş ve söz
lerini şöyle bitirmiştir: 

- İtimadımız, her şeyden evvel silahı-
mızdan ve kuvvetınıızden geliyor. İtiına

götürcmiyccekler ve gönderem!yecekler
dir. Yalnız şahsi şya serbestçe harice gö
türülebilecektir. Diğer cihetten. Danzig 
makamları .ckseı:isı Polonyada, Fransa
da ve İngilterede oturan 13 Yahudiye aid 
malları müsadere etm~lcrdı:. 

Ruzvelt Avrupa işlerile 
meşgul oldu 

Vaşington, l3 (A.A.) - Ruzvelt, Hyde 
P .. mk''tan ayrılmadan evvel hariciye na
zın HuU ile urun bir telefon muhavere
sinde bulunmuitur. Avrupa ~leri hak.
kmda cereyan eden bu muhaverenin ol
dukça emniyet vericı b~r mahiyette ol
duğu söylenmektedir. 

Reisioümhur Hyae Park.tan Nevyorka 
gitmiştir. Buradan ay sonuna kadar de
v.am edecek olan bir d~niz gezintisine çı
kacaktır. 

• 
l ngiliz - Leh 
Kat'i itti/ akı 

Antakya 13 (A.A.) - Halayın İz -

- İsviçre kuvvl!Wdir ve kendisini m'1-
dafaaya hazırdır. fakat bir ihtilaf vuku
Unda tam bir bitaraflık muhafaza etm~k 
niyetindedir. 

Hatib sözüne devamla demiştir ki: 

- İsviçre, bütün kuvvetile kendisini 
müdafaaya hazır olduğunu söylemekle 
harb nağmesi terennüm etmek istemc
llliştir. İsviçre, bilakis sulh fikrinin sita
Yişinde bulunmuştur. Çünkü İsviçre, re-

mir fuarına iyi bir şekilde işti'raki için 
hazırhldar tamamlanmış ve teşhir e -

yardım etmek mecburiyetmde buknan- dilecek eşya et;kedilmiştir. Bu mü • 
lan yardıma çağırmak mecburiyetinde nasebetle Milli Şef İnönüy~ Hatayı ve 
kalırsak, bunu bizim taleb edeceğimiz kurtuluşu tesbit eden bir albüm tak -
sahihtir. Otomatik yardımı kat'ıyen ka- diın edileoektir. 

dımız ayni zamandl.' , bize verilen resmi 

vadlerden de gelmektedir. Bir gün bize 

bul etm'iyeoeğiz. Antakya U (A.A.) - İzmir fuarı .. 

Pekinde İngiltere 
aleyhine numa yişler 

1 Romanyada bir tren 
kazası, 15 kişi öldü 

na gittikten sonra Hatayı rlyaret ede
ceklerin mletlerinin 2 gün temdid e. 
ditebi!lmesi hakkı.nd-a karar dolayısile 
birçok 7.lyaretçHerin Hataya gelecek
leri tahmin ~dilmektedir· Bu ziyaretçi-

Pekin, 13 (A.A.) - Cumartesi gunu 

~a.rnı Pekinde elli bin kişinin iştırak 
ettiği İngiliz aleyhtarı bir miting yapıl
lll~tlT. Bu mitingden sonra binlerce Çin
li ve bin kadar Japon, sokaklarda alay 

halinde dolaşmış ve ellerinde İngiliz a

leyhtarı cümleler yazılı bayraklar oldu

iu halde İngiliz büyük elçiliği binası ö-
11Üııde teı.ahürlerde bulunmuşlardır. 

Yugoslavya askeri 
. ıetbirler almadı • 

~ .Belgrad, 13 (A.A.) - Avala a3ansı, 
b~oslavyanın bazı fevkalade askeri ted
k ırıer aldığı hakkında yabancı memle

lti~!erde neşredilen haberleri tekzibe sa-
~Yettardır. 

~Avala ajansı, Yu~~!~,;r başvekili B. 
~etkoviçin son zMnanlarda yaptığı 
I Yeste ziyareti hakkında ayni memba-

ı ardan Yapılan neşrıyat ta müzmer fikır
;. gütmekte olduğunu bildırmekt.cdir. 
d~Yeste ziyaretinı11 sebebi, İtalyan en-
U~ri amelesi korpcırnsyonu. reisi devlet 

;::usteşarı Cianettinin geçen Haziranda 

}grada yapmış olduğu ziyareti iadedir. 

Bükreş, 13 (A.A.) - Bir yolcu treni ]ere rehberlik etmek ve Hatayı tanıt. 
bir makascının fena manevrası yüzünden mak üz.ere burada Halkevinde bir tu
yoldan çıkrruş ve bu fena kaza neticesin- rinn komitesi kurulmuş ve komite Va
de 15 kişi ölmüştür. 2G te yaralı vardır. li SOkmen Süerin b<ı.şkanlığında ilk 

toplantısını yapmıştır. 

Ziraat Vekilinin 
tetkikleri 

Gerede, 13 (Hususi) - Ziraat Ve
kili Muhlis, bugün öğleyin kazaıruza 
gelerek zirat tetkiklerde bulundu. ''e 
Esentepede öğle yemeğini mütea'kıb 

Soluya hareket etti. 
Safranbolu, 13 (A.A. ) - Ziraat Veki

li Muhlis Erkmen b~raberind~ Orman U
mum Müdürü Fahrı, İşletme: Şefi Rıclvan 

bulunduğu halde Karabük orman işlet

mesini ve ormanları tetkik etmiş :ve iş

letme işleri hakkında direktifler vermış
tir. 

Ziraat Vekili bağlarla mıntakanın 

meyvacılık işlerile de alii.kadar olnıuş ve 
buraya bir m:itehassı göndereceklerini 
bildirmişlerdir. 

Göbels Venedikte 
Venedik, 13 (A.A.) - B. Göbe1s, dün 

akşam yemeğinde Prens de Piemontun 
misafiri olmuştur. 

Almanya lrlandadan 
at sahn aldı 

Dub1in, 13 (A.A.) - Almanya, so!l 
r.amanlarda İrlancbdaıı birçok at satın 
a1m1ştır. Alınan aUarın Alman Süvarisi 
i~in olduğu sanıl:naktadı::-. 

Filistin yüksek komiseri 
Kudüs ı 3 ( A.A. ~ - Filistin yünek 

komiseri Mac.ıMihael bu sabah tayya
re ile Portsaide hareket etmiştir. Ko
miser. P-0rtsa "delen de fngiltereye gi .. 
decek ve orada 2 ay kadar kalacaktır. 

Smdır!Jıda yeni tayinler 
Sındırgl. (Hususi) - Kaymakam 

Rıdvan Akhansoy İspartanm Sütçü -
ler kazasına nakled~. yerine Rızan 
kaymakamı Şehab Tarım tayin dil • 
miştir· 

Ziraat Bankası memuru Ziya Dur -
muş ÇUbukabada nakledi-lmiş. yerine 
Sandıklı memuru Hadi tayin edilmiş. 
tir. 

Kahraman Ordumuz büyük Trakya 
manevralarma rarm başlıyor 

Y.ann manevranın birine: günü ha.zır· 
lık yapılace.ğından, muharebe olmıya- Ceyhandan ya.ıılıyor: Ceyhan Adamr. 
cak, 16 :Ağustos Çarşamb!I. günü mancvrıı ~en güzel ve cenutm-ı. nüfusça en b!.abalı'k 
muharebesi başiıyaca-ıt ve Kırklare1i j bir kasabasıdır. Uzuu .umandanb\?ri lı::a

mıntatkasında bulunan kıta'1arın kar~ı- sabada halkın kül.türe karşı artan büyük 
lıkh muharebeleri görülecekti!'. Manev· bir al.ikası ~·ardır. K.asa.badakı ilk okul
ralMda tertib oiUTlan mesele mefruz lartlan her yıl muntazam olarak birçok 
garb ve şimal müttefik ordu,nnna karşı talebe mezun oimaktadır. Bugün wsnti 
bit' cenu'b ordusu harekatıdır. 'bir hesabla sö~H.~liri~ k-i Ceyhar.dan 

17 Ağustos Perşen;be günü Edıme şi- hariçte orta okullarda okuyan (300J:den 

mali şarkisinde bir ~olordunun 'taarruzu, fazla talebe vardır. Bu ni5ibet .harıcınde 
18 Ağustos Cuma Ye 19 Ağustus Cumar- kalan daha bırçok talebesi mevcuttur ki 
tesi gün1€ri de Edime şarkındaki kıt'ala- onlar ise mali vaziyet~erinin imkansıı: -
rm karşılıklı muhl\rebesi yapılacaktır. lıklan karşısında ilk obldan çıkbkum 

20 Ağustos Pazar "Ve 21 Ağustos Paz:ır- sonra tahsillerine devam edememekte -
tesi günleri Edirne şimalı şarkisile, Klrk· -<lirler. 

_ ......... -... --··-··-··· ... -· .. ·-·····-··-·· ................... -·---·· .. --·----··--·-... ·----
1 S.behtan Sabaha 

Ceza kanunumuz 
Adalet cihazının süraUe işlemesi için mühim karariar verilmek üzere ol -

duğumı sayın Fethi Oky5i:- tebşir etL. Muhakeme usul :re tnmü!len~. vicdıtni 
ka;•gulara bağh olan hakımler.ircizin tam bir bnaa~ aöa~et tevEi ~tme~ri 
için almacü bazı tedbider oldtığ-J anlaşıhyor. Bu t~hir1erb 1bir an evve! 
alınmasını beklerken bu ce%a kanu numumn ~ğlr suç:.ara Um85 ~en 'bn• 
maddeleri de tadil edilmış o!sa memleketil\ emniyet ve asaylşi hesabm~ 
çok faydalı olu-:- kanaatindeyim. 

Adam öl<lünnek, u·ı ve n&musa teca\"Üı: .etmek gibi adalet eihımmn bti 
tün mehabeti ile kendini göstcrmesı icab eden suç1ara brşı cera kllmmu • 
muzun tam bir emniyet süpabı vazifesi gördüğünü 1dda eaemiyz. Canı canla 
telafi etmek gibt e5'd kısas nazariyelETi~ dönmek bugür:ün içtimai teıaıc. 

kilerine göre manası'Zdır. Fakat c~ıamn müessir ibret şeklimle gör'ünmes· 
için hafifietld ~beblerin mümk\in mertebe azaltılması da zaruridir. Hal • 

buki ceza kanunumuz adam ö~dtirenleri ayni a1dbete mabltüm etmek i;in 
kasıd, tasavvur ve tasmim gibi bazı dayıcı sebeb1e.ri.n vücud5nü ve bhrık, 
teşvıx giıbi kurtarıcı unsur1ann gayri mevcudiyetinı arar. Adalet ievzıinde 
vicdani mes'uliyeti kanuni sebeblcı kadar üstün tutan hakim,erim1ı ceza 
kanununun bu hafifleticı maddeleri üzer.inde dıırm$ med>ordur1ar. 'Bu -
nun içindir ki yüksek adalet cıhazı hem ağır iŞler, hem de cemiy.e:tfa bfrn.. 
ye.sindeki zararlı unsurlar bu .ağırlıktan istifade ederler. Bir türlü 1rr'kaS1 
almamıyan kan gütme vak'alarının bu yüıden yapılfuğma -da şüphe etme
meliyiz. Cemıyetın huzur 1re sükununu, ferdin enmyıetlnı koruyan 1kanuna lle 
kadar seri ve sert -0lar.s~ Leiiri .de .o kadar müSbet ve mut1a'k o1ur. 

...__23Ul!~M Cakd 
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kıymetinde eşya haftalık vazıyetın hulasası· · 
Tapu dairelerinde herkes iş takib edemiyecek, mu

akkibler bir takım usul ve şartlara tabi tutulacak 

getirebilecekler 
Arpa, tiftik ve yapak ihracatı devam, piy~sa 

iskan kanunı1nda yapılan sağlamlığını ve fiatlar istikrarını muhafaza edıyor 
değişiklikler .. . ••He 1 · h ar etmelt ,. • • "ld" Hafta zarfında piyasaya fazla buğday Mubayaat spe.ırnıa or ere ın ıs. • Şehrimizde bulunmakta olan Tapu ve her.kes if takib edemiyecek ve .~uakip- alakadarlara bıldırı 1 clmi _ olmakla beraber piyasa durumu- tedir. Yeni çift çuvallı mallar ıskele tes .. 

Kadastro Umum Müdürü Halid Ziya, İs- ler bir takım usul ve şartlara tabı tutu- İskan Umum Müdürlüğünün teklifi ü- :u m!ııafaza etnıititır. Arpa, tiftik ve ya- limi 14,30-14,32 ~uruştur. .. 
tanbul ve tapu kadastro teşkilatında tct- lacaktıır. .. .. ,_ ü zerine. iskan kanununda son defa yapı- ak ihracatı devam etmektedir. Maama - TlFTlK : İngıltere, Almanya ve Sov 
kik ve teftişler yapmaktadır. Tapu ve Kadastro Um~~ Mud.ur:ğ lan tadllfıt şehrimizdeki alakadarlara teb- ~ b malların fiatlarmd:ı da bir deği- yetlere satışlar devam etmektedir. Hafta 

Tapu ve kadast'ro teşk!latı Adliye Ve- kadastro işleri etrafında ıltım.~s.~ ıca ~- liğ olunmuştur. Evvelce hariçten mem- iklikuka dedilmemi tir. Piyasa umumi - zarfında piyasaya 7l ton tiftik gelmiş ve 
L2.letine bağlandıktan sonra birçok nok- den yeni tedbirler hakkında gor-.ışmek u- lok.ete gelen muhacirler zati eşyaların- § "t'b ~l ~1 dş r 1380 balye tiftik satılmıştır. Fiatlarda de· 
- . k dast hakimlerile müdürlerin yet ı ı an e sag am ı • 0·1 , ll 125 130 
tadan incelenerek bir taraftan takviyesi, zere a ro ' - dan başka bir şey getirememekte ve ge- BUGDAY . Yeni mahsul buğday istih- ğişiklik yoktur. g aıt ma arı - • 
diğer taraftan da ıslahı mevzuubahs ol- bir kısmını Ankaraya çağırmış ve m~te- tirdiği ziraat alat ve edevatından mesle- salAtının mexcleketin her taraiında d~ - Karahisar, Kütahya. Eskişehir malları 
duğundan, Umum Müdür bizzat bu işle addid toplantılar yap~lmıştır. Bu top an~ kine taallUk. eden eşyalardan maadası vam etmekte olrnası piyasaya faz:a mal 110-112, Ankara, Poiatlı, Bulvadin ayar• 
mpc::gul olmaktadır. tılarda senelerdenberı kadastro kanunu için gumru·· "k resmi vermekte idi. 1 . . b lmaktadır Hafta zar - ları 107-110, Konya damgalı 107-18, muh .. 

--s b"k rı ı ı bu memur- ge mesını mucı o • Öğrendiğimize göre Tapu ve Kadastro nun tat 
1 

a 
1 

e ~eşg~ 0 
an . . İskan kanununda yapılan yeni tadilli- fında ehrimize gelen buğday mıktarı telif deri malları 70-75 kuruştur. 

Umum Müdfrrlüğü A<iliye Vekaletine !ardan ~d.astro ışlerınde ıkm:lı ıcab ~- ta göre, badema memleketimize gelecek 4189 ~nu bulmus ve bu mallar tamamen YAPAK: Sovyet Rusy:ı ~e Alman.ya• 
bağlandıktan sonra kadrosunda ehemmi- den ne gıbı noksan.ar bulundugu soru - göçmenler 12 bin liraya kadar kıymette- t 1 t M 1 • fazla gelmesi toprak ya alivre satış yapmış olan ıhracat fır ~ 
yetli bir değişiklik yapılmıyacaktır. Dev- ~u~tur •. Ay.rıca kadast.ro kanun.~~da ne ki eşyaları getirebiiecekleri gibi ayni =a~ı:ı:~ of~n piya.sada n~zım rolü- malarının piyasadan müb~yaatı devam 
let kadastroya 1926 da karar vermiş ve gıb; tad;l~t~apı.~n:~\ la~~- geldıgı de bu miktarı geçmemek şartile serbest olarak nü oynamakta olması dolayısile fiatlarda etmclktedir. Mersm ve İzmırde: ~lm~n .. 
bu iş 0 vakit yapılması hayli güç. ilmi ve top antı ar goruşu muş u~. 

1 
•• para da g<!tirebilecek~erdir. Kanunda ya- düşüklüğe sebe.b olmamıştır. Hafta zar - ya ve Rusya için . satışlar ~apı a ta ır. 

fenni bir İŞ olarak kendini göstermiştir. Tapu ve Ka~s!ı~ İdaresı, a:az. m~= pılan bu tadilatın hedefi, me~eketi.~i- fında dahi ~ piyasalara ihracat yapıl - Fiatl.arda yükseklık kaydedılmemektc. is~ 
Kadastroda iyı' \?lemanlar sayesinde ka- nazaalannın mumxun olduğu kadar su ze hariçten gelect:-K göçmenlerm mum- t Fiatl 1_2 avdarlı ekstra eks- de pıyasa sağlamdır. Hafta zarfında pıya. 

· · · · · t db. l mamış ır. ar ç · 1 1800 b lye dastro Ş başarılmış, mal sahibleri tayin ratle hallinı tcmın ıçın yem e ır er a- kün olduğu kadar servetlerini beraber- tra Polatlı 'malları 6.12-6.17, 4-5 çavdarlı saya 393 ton yapaK ge mış ve . a 
edilmiş, ihtilaflı hududlar tesbit olun- lacaktır. Bu s~n~ Çubuk kazasının hava !erinde getirmelerinı temin etmektir. Ankara Ayarı mallar 5,28-5,35, 9-10 çav- satış yapılmıştır. 
muş ve nihayet kanunu medeninin bih:ık- fotogra:metresınm yapılmasına başlana- Göçmenlerin çoğunu toprağa bağlanmış darlı Konya ayarı mallar 5,20-5,30, 9-10 Fiatlar: Trakya, Bandırma, Bursa .A· 
kın kıymet verdl~i tapu slcillerile, plan- caktır. .. . kimseler teşkil ettiğinder.. hükumet, bu çavdarlı Traıkya sertleri 4,32-4,36 kuruş- yarları 65-66, Çanakkale, Gclibolu'..1zmır, 
1ar meydana getırilmiştir. Bu esaslar Yapılan tecrubelerden alınan netıce- vaziyette gümrük resminden o kadar e- tur. İzmit malları 60-62, Karahisar, Kutahya~ 
:memlekete ithal edtllrkcn İsviçre ve Al- ye göre, fotograınerinin tapu ve kadas- heıruniyetli bir ~y kaybetmiş olmamak- ARPA: Hafta zarfında piyasaı:la Phcm- Bulvadin, Eskişehir, Bozya malları 52-53, 
manyada tatbik olunan usullerden isti- troda en seri, en ucuz ve en iyi bir iı ol- tadır. Bu 12 bin liralık muafiyeti:ı ileride miyetli arpa satışları olmuş ve bu satış- Ankara, Polatlı, Konya. Kırşehir orta A· 
fa<le edilmiştir. duğu anlaşılmıştır. 50 bin liraya kadar çıkarılması da d:.işü- ların Almanya ıçın olduğu anlaşılmıştır. nadolu mallan 50-51, yıkanmış yün 68-70, 

Tapu ve K.adastTo Umum Müdürl'.lğü Memleketimizde fotcgrametrinin tat- nülmektedir. Ancak göçmenlerin bera- Fiatlarda değişiklik olmamakla beraber debağ yünleri 50-55 kuruştur. 
son zamanlarda ttou dairelerinde iş ta- biki için Almanya ve İsviçreye fen ada.'ll- berlerinde getirecekleri eşyalardan, men- taleblerin devam etmekte olmasının fiat- DER! : İç ve dış piyasalar için deri sa
kib meselesi üzerinde ehemmiyetle du- ları gönderilmiştir. Bir kısı..'ll memurlar kul ve gayri menkul ile, şeker, kahve, lara tesir edeceği tahmin edilmektedir. tışlan normal şekıJde yapılmaktadır. Kc
rarak tetkikler yapını' ve resmt daire- da Lozanda tapu sıcili stajını yapmışl:ır- çay, benzin, pelrol. k0za. ipek ve 'l:ğer Hafta içinde 387 ton arpa gelmiştir. çi derileri 100 adedi 160 kiloluk mallar 
lerde halkın huiruki!e alakadar olan bu dır. Tapu ve kadastro teşkilatında lisan inhisara tabi maddelerle trikotaj makine- Fiatlar: Anadolu malları dökme Hay - 190-210, oğlak 100 ü 65 kiloluk mallar 
1fte mütevassıthk edenler için gümrük- bilen memurlar peyderpey Avrupaya Jeri, kauçuk sanayıi mamulatından olan darpaşa teslimi 3,33-3,3'5. Marmara ve 140-155, kuzu 100 zü 100 kiloluk mallar 
teki fş taib usulüni.in bir şeklini kabul et- gönderilecek ve ihtisasları arttırılacak- aya'kkabıJ.ar muaiiyetten hariç tutulacak, Trakya mallan çuvalıı iske}~ teslimi 4,05- 150-165, sığır kuru kilosu 62-65, salamura 
miştir. Bundan 90nra tapu dairelerinde tır. diğer mallar gümrük resminden muaf o- 4,08 kuf!U§tur. kilosu 42-43, koyun hava kurusu 65-68 

lacaktır. SUSAM ; Geçen hafta !azla talı>bler tuzlu 56-58 kuru§tur. Dun gece bir adam iki Bir adam ÜÇ lirayı Bulgaristan ve Romanyadan bu sene sebeble yükselmiş olan fiatlar düşmeğe Tiftik ve deri fiatları dep~ teslimi '\J 

gelecek 15,400 göçmenden başka 1,5 mil- bşalamış ve bu düşüklük 15 parayı bula- işlenmiş naturel mallarm satış !ıatları 
kardeşi bıça\I ~ yaralar'ı kolayca yutabilir mi? yona yakın ırktaşımızın bu memleketler- rak 14,28 kuruştan muamele görmüştür. dır. 

de kalacağı tahmin edilmektedir. Bunlar ==================:============== 
Evvelki gece yarısından sonra saat 1 Bir müddet evvel arabacılar kahya. da önümüzdeki seneler peyderpey mem- Yunan Hariciye /dhal ve ihracı 

sularında Süleymaniyede Dökrnecilerde sı Hüseyiaıden r~et olarak aldığı üç 'ıeketimize geleceklerdir. y: k dd 1 l 
dökmecilik yapan Zülfü ve kardeşi Ziya tek kağıd lirayı, yapıılan cürmümeşhud İskan Umum Müdürlüğü, göçmenleri- Müsteşarı Yunan asa ma e er o 
evlerine gitmekte iken 8nler~ne Mehmed sırasında yuttuğu kldt.asile rüşvetten mizin daha iyi bir hayat yaşamak ve is- Se/irile görilştll Listesi yapıldı 
adında biri çıkmıştır. suçlu ve muhakemesi mevkufen de - tikballerini daha emin kılmak hususun- Evvelki glin şehrimize gelen Yunan 

ötedenberi bu iki kardeşe karşı derin vam eden polis Fuadın davasına ev • da tedbirler alacağt gibi, göçmenlere hariciye müsteşarı Mavridi dün öğleye 
bir husumet besliyen ve Haydarda 41 velki. gün asliye 2 nci ceza mahkeme- gilınriik kapılarında mümkün olan kolay- kadar Perapalas otelinde istirahat etmiş 
numarada oturan Mehmed bıçağını çe- sinde devam olunmuştur. Evvelki du- lığı da gösterecelı..-tir. v.e otelde Yunanistanın Ankara sefirile 

teh re~:ı~inü~d ve Z~tal~; hü~ ~t:işağ~~ ru.şmaılalrda Fucdınürm~eş.htudu yapan3 Diln Jstanbul görüşmüştür. Yunan hariciye müsteşa:ı 
er ıl'J.ll ı e mu e yer erın e memur ar, a ~\Ae parasıı yemeği hususi olarak Perapalasta yemış 

surette yaralarnışbr. lirayı sureti kat'iyede yuttuğunu söy. Bir sonbahar V<! öğleden sonra şehirde bir gezinti yap-
Y.aralılar imdadı aıhht otomobilile Cer- ]edikleri halde; cürmümeşhudu mü -

rahpaşa hastanesine kaldınlnuşlardır. teakıb suçluyu muayene eden ve mi- Günü yasadı mıştır. 
HAdise etrafında zabıta ve adliyece desini boşaltan doktorlar da, mideden Şehrimizde iki üç gündenberi havalar 

tahkikata /başlanmıştır. Hadiseye bir es- çıkan muhteviyatı arasında böyle bir serin gitmektedir. Dün sabah şehirde or-
ti alacak meselesinin sebeb oldutu anla- şeye tesadüf etmedikJerini ve üç tek talık adetA bir sonbahar halini almış ve Zorla para almak istiyen bir adam 
fllmaktaclır. _ Ji.ranıın susuz yutulmasına fennen im- yağmur kısa fasılalarla öğleden sonraya tevkif edildi 

k~- olamıyacagı-nı ı·fade etmı·şlerdı' kadar devam etmic::tir. Yag-mur öııYleden 
l wı · ,. 

6 
Sebze hD.linde vuku bulan bir hAdise, Japon ithalafcı arı Mahkemede; bu iki zıd iddianın telifi sonra dinmiş ve hava açmıştır • 

Mahkemelerde: 

Gümrülk ve İnhisarlar Vekaleti muh 

telif zamanlarda kanun ve kararname-
1 

lerle Türkiyeye ithali ve Türkiyeden ih.: 
racı yasak veya kayıd ve şarta bağlı veya. 
ithal ve ihracı inhisar altında bulunan 

maddelerin bir listesini yapmıştır. VekA· 
Jet gümrüklerimizde bu maddelerin ko

layca bulunabil~esini t=~~n -~a~~adile\ 
listeyi teksir ettırerek butun gurnruklerej 
kafi miktarda göndermiştir. 

Aakerlik işleri: ı 
. ~ h d için keyfiyeti Adli Tıb işleri meclisin- Birkaç gün evvel gölgede 36 dereceye dün adliyeye intikal etmiştir. Şubeye davet ye r/m/z e Htıdisenin suçlusu Kadır Şengönül, Fatih Askerllk Şubesinden: 

.. . den sormuştur. Gelen cevab celsede o. kadar çıkan hararet dün şehirde 20 dere- b k Tk 
1 

_ Şubemizde kayıdlı bulunan ve 45 gfu! 
:!aponyan~ büyük ithalat fırmaları kunmuştur· ceye kadar düşmüştür. İki üç aydanberi sebze halinde esnafın mallarına e çı ı .stajlarını yapmamış olan (yalnız> plyad( 

m~essillerınden mürekkeb bir he~et Tıbbı Adli meclsm.in verdiği bu ra- Pazar günlerini Boğaziçinde, sayfiyeler- ederek, beş on para k~zanan ve bununla yarsüba;y Cıasteğmen) rütbesinde ıbulunnn., 
dün sabah Semplon ekspresile şehrı • porda: de geçiren halk tlün yağmurdan btr yere geçinen tek bac~lı bır adamdır. Kadir ıar her sene oldu~u gibi bu sene de ta~ 
mize gelmiştir. Balkan mentleketlerü .. . çıkamamı§ plaj ve açık eğlence yerleri Şengönill evvelkı akşam halde mısır yapmak üzere 5 Eylıil 939 da kıt'ayn sev 4 

he b cUç tane tek }ıranın derhal ve bil. ' b _,,,. Abdullahtan para d ı ı ~ klardır merkezlerini dolaşmış olan yet u • h d na·-· gib' 'b' b' d ancak öğlEden .sonra biraz kalabalık ol- madra a;{.l't'>ı yapan ke ı m ş 0 aca · ti d 
rada birkaç gün kalarak piyasalarla almssad en tıgıl ILi:J ı s~. gı ıimkır!ı~etva muştur. Dün yurdun muhtelit mıntaka- istemiş, Abdullah reddedince aralarında m~~tahde~n~~~Pda~a ~e:: a:~~;r~e ~~ 
,, ___ ...11 d b 1 k h ll . o a an yu u au ecegıne an a - ,__ lanıştır Bu kavga sırasında Ab- w. 
ı.t:ı:ı~ıar a u unaca • ve ma su en- ecn . - . t ld ğu rarında bava kapalı ve yağmurlu geçmiş- .-vga çı · ve daha yukarı olanlar sevkedlleceklerln , 
mlı.iıı vaziyetini tetkik edecekti~. savv:ır 1 e~ıy~cegı, ~ yu u ~ tir. dulla.ha kafasile kuvvetli bir tos vuran den bu evsafı haiz sübnyların nurus ve VC'! 

takdı-rde .da~ mıde yııkanmasını mü • Kadir, ötekinin itmesi üzerine yere yu- slkalarlle birlikte 4 Eylfil 039 ı;ünü akş:ı • 
İki otomobil kazası teakıb hıçbır .şey bu.Iunma.masına ve Bir çocuk 12 metre yükseklikten düştu varlarunış ve hiddetle silfıhına davran- mınn kadar şubemize mürncantıerı llAn o ~ 

bu paranın mıdede hazmolup kaybo - B ğl d K b De bo d k · t ;~ur Fakat, etraftan yetişen- ıunur. 
h kaledi! K d k h d . . ğı eyo un a are. aş re yu ca - ma ıs em~ · ...................................................... . 

Ta ta . un a çıı anın a o .. lamıyacağına göre d~ mıde yıkandı desinde oturan Mecidin iki buçuk ya. ler iki kavgacıyı ayırarak, hadiseyi ön- ·~-,,...··~· ~~~~~""._.,.._.,.._.,.""""""~ 
turan Hayrı, Tahtakale caddesinden zaman çıkan muhtevıyat arasında bu. nd ki ğl va · k 1 · le dir • T 

k .k ka d l 2252 -· şı a o u A#Zım ÇOC'U • anasmın emış r • llAn arı•temı·z geçme te J e~ rşı ~n ~e en . . lunması 18z~ . gel~ yavzıldıkttın evde bulunmadığı bir sırada merdi • Ancak, hızını bır türlü alamıyan Ka- Q 
numaralı ~fo~ . Se.limın ıdaresın~ekı sonra; beş. kışı~m bogaz ve agzlıllı sık- vende oynarken, birdenbire müvaze • dir Şengönül bir müddet sonra te~ar ar
otomobil kendisıne çarpmış ve ayagın. mak suretıle bır adamın ağzını hemen . 1 ka betmiş merdivenin parmak- kasına dönerek. tabancasını çekmış ve 

b 'l k} · b uk t nesını y ' k · dan hafifçe yaralamıştır. aç~ ı ece erı ~ w u~a m ~veme lıklan arasından süratle 12 metre de- Abdullaha bir el ateı etmiştir. Fa at 1-

Suçlu şoför yakalanmış, hAdise et .. ~umkün ola.mıyacagı> ılAve edılmekte rinli~ndeki taşlı~ düşerek b~ından sabet ettirememiştir. 
rafında tahkikata başlanmıştır. dır. ağır surette yaralanmıştır. Dün adliyeye teslt"ll edilen Kadir. Sul-* ŞotlSr Fahamettinin idaresindeki Rapor okund~ _sonra arabacı Yaralı çocuk baygın bir halde hasta- tanahmed 1 inci sulh ceza mahkemesinde 
188~ numaralı otomobil . Beyazıddan Must~fa adında. hm. şahı~ olarak din- neye kaldınlmı.ş, hAdfse etrafında za. yapılan isticvab~~a suçunu inkAr. et. 
geçerken, 16 yaşında Saıde çarparak tlenmıştir. Şa~ıd ıfa~nde arabac~ bıtaca tahkikata başlan!llhŞtır. ml.ş ise de, tevkifine karar verilmış • 
elinden hafifçe yaralamıştır. Mitat adında bır arkad~ıle Beşiktaş - tir. 

r
·-····-·B--ı=-r·-a····-···Y·····a····rı·······;·---·· ::~k:=~~:Uk~~,;~~~~7dç:~=~ Perşembe gUnU P-0-,,-.-,-.-:------

nı ve ona bir şeyler söylediğini ve L 
1 1

. •b 
UCUZIUyOr bilahare de Mitatın kendisine: cPolis eye 1 regaı Ceviz atacından düşen çocuk 

Fuad 'bizim kAhyaj'l' görmek istiyor!> üsküCiarda Çinili mahallesinde otu. 
İnhisarlar idaresi ucuz biraları bugün- dediğini, bundan başkıa malfunatı ol - Ağustosun on altıncı ÇaTŞamba ran 16 yaşında Nevzad, diln ceviz a • 

den itibaren bayilere tevzi etmeğe başlı- madığını söylemiştir. günü Reccl> ayının birine müsa. ğacına çı1anı.ş, fakat bir ara-lık başı 
yaca.ktır. Mustafay~ müteakıb zabıt varakası. dif olduğundan ertesi Perşembe Sukut neticesi vücudlinün muh~lif 

Memldk:etin her tarafında yarından i- nı tanzim eden ve cürmümeşhudda bu günü akşamı (Cuma gecesi) Ley. dönerek, birdenblre aşağı dilşmilştür. 
tfbaren 50 ~ntilitreli~ bira §işe~erl l6 ve Gelmi~n di.ğer memur Halidin celbi •lei Regaib olduğu il~ olunur· yerlerinden yaralanan Nevzad sıhhi 
62 santiUtrelik salon şışelerl de .o kuruşa lunan memurlar yüzleştlıi.lınişlerdlr. İstanbul Milftlııi F. 'Ülgener imdad otomobilile hastaneye nakledi-
satılacaktır. İçkUl garlnolann listeleri de i · muhakeme bqka bir güne bıra • lerek, müdavatı yapılmıştır. 
yeni !tatlara göre değiştırilecektlr. ~~. 

Tek sütun aantımı ·························· 
Birinci aahile 400 kuruı 
IAinci aahile 250 » 
Vçüncü aahile 200 » 
Dördüncü aahil• 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfmda 
fazlaca miktarda ilm yaptıracak· 
ıar ayrıca tenzilAtlı tarifemizden 
iltifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnlarına 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

tılncıhk KoDekt.U 6lrkeU 
)ta.bra.ma.nzade Dan 

Anbn caddesi 

-
... 



14 Ağustos 

Manisaya getirilen su 
ihtiyaca kifi gelmedi 

Belediye yeni tesisat vücude getirmeği kararlaştırdı 
Yeni bir mezbaha ile resmi binalar da yapılacak 

SON POSTA 

Samsunda gece hayatı 
çok gUzel oluyor 

Akıamları on bine yakın 
vatandaı şehir parkını 

dolduruyor 

Samsun, (Hususi) - Samsunda na. 
zarı dikkate çarpan başlıca şeylerden 
birisi dıe caddelerin<lıeki kalabalıktır. 
Nüfus kesafeti çok fazla olan şehirler
de de caddeler bu derece hareketli ve 
gezinti yerleri bu kadar kalabalık de. 
ğilldir. 

Sabahları. daha erk.enden caddeler, 
sokaklar tütün fabrikasına ve tütün 
hnalAthanelerine doğru akan bir in • 
san seli ile kaplıdır. Ayni işçi akım öğ 
le ve akşam tatfü zamanları da cad • 
~lerl karilar. DEWOlarda çal~anların 
sayısı birkaç binden aşağı değildir· 

Fakat caddelerdeki kalabalıktan kas 
dimiz bu değildir. Devair ve iş tatilin
den sonra ortalığa hAkim olan gezme 
merakıdır. Şehrin cidden güzel bir 
parkı vardır. Deniz kıyısında bulunan 
bu geniş park, Anadolu içerilerinde bir 
eşine raslarulamııyacak kadar munta
zam ve iç açıcıdır. Hükumet konağı 
yanından başlar, Cümhuriyet meyda. 
nına kadar uzanır. İşte bu parkta do
laşmak Samsunlular için artık hakiki 
bir itiyad ve ihtiyaç haline gelmiştir. 
Her akşam burada gezinenlerin say1sı 
beş ile on bin arasından hiç de aşağı 
değildir. Hele tatil günleri bu parkın 
on bin kişiden de çok faz1a yurdda-

Belediyenin yaptırdığı asri mezarlık ve elektrik santralı binası şın gelip gitmesine şahid olduğunu 
Manisa, (Hususi) - Manisa beledi- Belediye, bütün yolları parke taş • söylersek mübalağa etmiş olmayız. 

Sayfa 1 

C Yurddan resimli haberler :J 
Samsun kampında sağhk işleri 

Samsun (Hususi) - Bu sene llse kam- görülmedlğini şükranla yadederken 
pında tanzim ediHen müntazam hayatın kampta sıhhi işlerle meşgul olan lise dok-
gençlerimiz üzerınde bıraktığı iyi tesirler _ .. , .. 
izaha muhtaç değildir. Kamp devresinde toru Rıfat Gungor un mesaisini de not 

gençler arasında ciddi hıçbir hastalığın etmek doğru olur. 

Ayvahk avcılarının sürek avı 

Yesi verimli çalışmalarına devam et - !arla döşetmeğe karar vermiıtir. Ma. Parkın ~falt yolları, bir kısmından Ayvalıktan yazılıyor: Ha!lkevi göste- cılar klüıbü ille av rnevsımi. başlaması mü 
tnektedir. Gittikçe inkişaf eden Ma - nisanın Yuntdağı kqyforinde Bandır. denize doğru uzanan ~1<ele, istasyon rid kolu bu hafta Altınovaya giderek köy nasebetile iki yüz kişilik bir grupla güza 
nisada son bir yıl dçinde başarılmış ve ma parke taşlarının yapıldığı taşların civarı, i~ atılsa yere düşmez bir lülere (Kanun adamı) adındaki eseri b' . . 1 lan avla• 
b · ı d · . . . ır av gezısı yapmış ar ve vuru ~ 
aşarılmakta olan birçok işler vardır. ayni nev'me yakın bulunan taş ar an şekıldedır. Genç, ıhtıyar, kız, kadın, temsil etmiştir. . . •. . d mt. 

13 ı d h . 'fad d'J kt· M · kt bl' · · h" IA h k ~ .. . la kendilerıne ve davetı.ılerıne kır a 5 .... e e iye çizdiği bir program da ilin • ıstı e e ı; ece ır. arusanın ana me e ı, ışçı, memur, u asa er es Havran spor kb.bu Halkevı gençlerıle . . . . . 
de muntazaman çalışmakta ve vari • yolları kamilen tretuarlı ve ağaçlarla bUTadadır ve bu saatlerdle en zarif tu .. Ayvalık sahasında yaptığı futbol maçın- zel tbır zıyafct verm.ışlcrdır. Resım avcı. 
dat temini maksadile muhtelif faali • süslenmiş modern birer yol haline ko- valetlerin bu yerler iç açan bir meşhe. da oyunu 4-2 mağlCl'o olarak bitirmşitir. lardan bir kısmını davetlilerıle birlikte 
~etler göstermektedir. nulmuş, bu suretle Manisalılar toz top- rid.ir. Gene Halkevi spor koluna mensup av- göstermektedir. 
Manisanın başında gelen derdlerin- raktan tamamen kurtarılmışlardır. Be Gece hayatına gelince: Şehirde iki 

den en mühimmi su işidir. Bundan beş lediyece hazıl'lanan Atatürk bulvarı b'ilyilk seı!lli sinema vardır. Bunlardan 
altı sene evvel Manisanın getirtilen üzerine ve hükılmetin yardı.mile as • Zafer Sineması, yazılık bahçeye malik 
suyu müteahhidine 200 bin liraya iha· falt yaptırlllm!Ştır· Gene hükfunıetin bukınmadığı için sıcaklarda bir iki ay 
~ edilmişti. Tanzim edilmiş olan mu. ınüzaheretile Manisada resmt binalar işlemez. KAzı.mpaşa siınemas·ının iki 

1 
aVıeıe esaslı görülmecligmden getiri- yaptırılmak suretile Manisanm imar bin kişi istiab eden geniş bir bahçesi 

en su şehrın ihtiyacını karşılamamış. cihetinden kalkınmasına yardım edil • vardır. Her mevsim işler. Parktaki ai-
tır. mektedir. le gazinosu da gece hayatını canlandı. 

Belediye meclisinin bu hafta içeri - Bu suretle Manisada kültürel ba • ran amillerdendir. Bu gazino bir iki s· . 1nde yaptığı fc\'kalfıde toplantıda bu kımdan bir kız enstitüsü, adliye sara- bin kişi alacak kadar geniştir. İstan • 
•u işine bir çare bulunması müzakere yı, Halkevi ilavei inşaatı, şehir klil - buldan celbedilen büyük saz heyetleri 
edilıniştir· Öğrendiğime göre beledi - bil, kitab sarayı, Parti binası, Evkaf burada ça!lar. Daima varyeteleti ve 
~e Yeni yapacağı bir istikraz ile su ge. ve sinema binalan yaptırılmıştır. Bun ecnebi artistleri de bulunur. Bu sene 
t r~~ek ve bu suretle yeni alınacak )arın yaptırılması Manisayı bir kat da cMari Lan•, cArirnaındi•, «Mike• gibi 
edbırlerledir ki Manisanın su ihtiya. ha güzelleştirmiştir. ecnebi varyeteler buıraya gelmiştir. 
~ ~arşılanmış olacaktır. Bu işte yeni Diğer taraftan Belediye varidat te • Sinemalar ve gazino, Naci Duru ve 
~ aiırn.~z .. Faik Türenin büyük yardım- mini için oto~üs. mu başa~ etmiş ve Galib U ar adında iki müte~bbls za. 

rı gorulmektedir. bu hafta şehrım1ze ge1mış olacaktır. ş "'-
Bu yıl Gediz yolunda Üçoluklarda Memleket hastanesinden dış mahalle. tın elindedir. Elele veren bu teşebbüs 

asri bir mezbaha yaptırılmagy a başla • . 1. k 1 t b- k 1. fikirli iki arkadaş, bu suretle memle • bl} ve ış ı vece o an o o us ço ge ır ge • • 
rn··acaktır. Ağustosun 15 şinde inşaat tireceii tahmin ediliyor. ket kültür ve bediı zevk hareketlerine 
tt Unakasası isteklisine ihale edilecek - Fevkalade olarak bu hafta içerisin- samimi birer yardımcı olmuşlardır ve 

tn de toplanan belediye meclisi verdiği senelerdenberi bu işle meşgul bulun. 
~i~~er taraftan Yarhasanlar mahal • kararla elektrik birliğini feshederek maktadırlar. 
lt eki lağtmlar birleştiri~rniş ve 1 k .k . . . .. . 1 Bazı geceler öir yandan binlerce ki. 
~ &.nalizasyon haline ifrağ olunmuştur. e e ·trı ışını uzerıne a mıştır. 
il u Yerin senelerdenberi arzettiği fe - şiyi gazinoyu ve sinemayı doldurmuş, 
da. manzara ve bataklıklar ortadan kal. Trabzon dagcı'ık klUbU bir yandan da on binden fazla insanla 
rtı ltıltnıştır. ÇamlLk bahçesi yanında Trabzon ( Hususi ) - Trabzonda bir park! ve deniz klyılarını taşmış gör • 
Oğ~de:n bir çocuk bahçesi, eski Veli - dağcılık ve kış soorları klübü açıl.ması düğünüz zaman Samsunda halkın hiç 
8' u .ısrnindeki eski mezarlık üç dört Türk spor kurumu başkanlığından bıldı - de uyuşuk ve bedii zevke yabancıı kal. 
l> llelık bir çalışma nctrlcesinde bir ,rilmiştir. Genel başkanlığın işareti üzeri- mak istemediğini anlarsınız. 
t>:rlt h~line çevrilmiş ye «Kurtuluş n~. a7.ıl.a~ak olan rlağcı!ık ~e .~ış ~porları Her kahveden ve her lokantadan sü. 
h· rkıı. 1smini alm1ştır. Içinde bu yıl kbbu ıçın Maçka ve Hams•koy mıntak:ı-
~r Ç<lcuk bahçesi yaptmlmağa baş - hırı başlıca, müsaid birer faaliyet sahası 
~ıştır. olacaktır. 

zülen radyo nağmeleri sanki bunu an
latmağa çalışan birer sestir. 

PP-zer rıe ,_,.P.san f?ev Dlvor ki: 

~k liasan Bey Av:up1da 
torlar •• 

llı 

... şişmanları zayıflatmak 

lçin •• 
. . . en çok sinirlenecekleri 

bir yere gönderiyorlarmış. 

Böyleli:c:le vücuddelti yajlar 
eriyormu19 

H8S'cm Bey - Şehrlmlzd-; 
bir Pazar günü eğlenmek içjn 
maaaile gezmeğe gitmek te 
bu ifi mükemmel görür ••• 

Ceyhanda spor hareketi eri 

Ceyhandan yazılıyor: Şehrimizde bu Birinci haftayimda Ceyhan takımı 
hafta Adana muıhteliti Doğansporla Cey- 2-1 galib idi İkinci haftayım ise her iki 
han takımı Yeşilova arasındaki cereyan takım oyuncuları hlkiın vaziyette oynı-
eden maç çok ciddi ve samiıni bir surette . 

· ı· H b' b k lm varak ıkalelerini müdafaa etmışlerse de 
geçmış ır. avanın ıraz ozu o uı ,, . . . . . 
yüzünden her ıki taraf ta hlkim bir vazi- oyun beraberlıkle netıcelenmıştır. Resun 
yette oynanu~lardtr. Yeşilova takımını göstermektedir. 

Samsun Halkavi Hatay'a bir seyahat yapıyor 
Sa.msur. ( Husu • 

td> - Halkevi, Ha ·. 
taya büyük bir se . 
yahat tertib etmek 
tuavvurundadır. Bu 
İf için llzım gelen 
kat'f kararlar alın -
mık üzeredir. Bu se
yahat ta.sovvuru mu
hitte çok büyilk bir 
al.Aka uyandırmıştır. 

Temsil kolunun ü • 
yelerinin ~tirak ede
ceği bu seyahat es • 
nuında, Ha tayın 
mühim tehirlerinde 
Halkevi repertuvarı -
na dahil Uç muhtelif 
piyes temsil edile • 
oektir. Halk.evlileri, bu seyahat esnasın- yesine çlışılacaktıT. Bu projesinı tatbık 

da Ankara. İmıir, Adana, Sivas gibi şe - sahasına koyduğu gün, muhakkaktır ki, 

birlere de uj'rayarak tedkikler yapacak- Samsun Halkevi ç"k mühim bir vazıfoyi 
!ardır. Heyete Samsun köylerinden bazı 

1 

ifa etmiş olacaktır. Resim temsil kolu 
köylülerde alınarak malU.matının takvi • azalarını gösteriyor. 



J.Q..J 

• Sayfa 

1 Hadiseler Ka?flsında f 

HALLEDİLECEK 
~\( s iN EM .aJ 

_ Sütler bozuk, sütçüler su katıştı- Asarı atika kıymeti -0lan binaların 
rıp satıyorlar. etrafındaki fena yapı)ar yıkt1T1ılacak. 

Diyoruz. Asan atika ortaya çıkanlacak, noksan 

_ Ha1ledilecek, ları varsa tamamlanacak. 
Cevabını veriyorlar- - Şu binalar maili inhidamdır. Yı. 
_ Halledilecek. Bilhassa bu işle kliması lazım. 

meşgulüz. Bir süt fabrikası için te - Diyoruz. 
maslara başladık. - Hall~dilecek! 

- Şeh'ırde iŞliyen otobüslerin hali 
nedir, hepsi bozuk, hepsi hurda! diyo-
ruz. 

- Halledilecek! 

Cevabını veriyarlar: 
- Halledilecek, belediyenin sipariş 

"deceği ofobüsler gelir gelmez, bunla. 
n):ı seferlerine müsaad€ ed'ilıniyecek. 

- İstanbulun en iyi yerinde teneke 
mahallesi peyda oldu. Bunlara müsa
ade edilmemelidir. 

Diyoıuz. 

- Halledilecek! 
Cevabını veriyorlaı. 
- Şehrin imar planında o söyledi • 

ğirriz yer, çocuk bahçesi olarak bıra -
kılmıştır· 

- Bakın şmada asan atikadan bir 
medrese, bir çeşme, bir kütübhane var. 
Bunlar bakımsızlıktan harab oluyor. 

Diyoruz. 
- Halledilecek, 
Cevabını veriyorlar, 
- Esasen buna karar verilmiştir. 

Cevabını veriyotlar. Şuradan bir 
cadde açılacak, o zaman yıkılacakları 
gayet tabiidir. 

- Tramvayların kapılan bozuktur, 
açılıp kapatılmalan güç oluyor· 

Diyoruz: 

- Halledilece~ 

Cevabını veriyorlar. 
- Tramvaylar esaslı surette tamir 

edil~cekler, bu arada kapılarda da ne 
bozukluk varsa yapılıx. 

Bunlar aklıma gelen birkaç misal -
dir. 

Biz haklıyız, bize cevab verenler de 
çok haklıdırlar. Herşey esasından hal 
iedilirse mükemmel olur. 
Şu da var ki, esastan halletmek za. 

mana mütevakkıftır. Esastan hal yo
lunda yürürken. a~i zamanda da 
bugün, bugünkü şerait dahilinde ya • 
pılabilecekleri yapmayı ihmal etme -
sinler. 

·c Bunıan biliyor mu idiniz? ~ 
Musanm çahsı 
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Bir komşu:uk 
Bu komşuluk 

rekoru İngilterede 
tesis edilmiştir. 

rekoru 

Exodus III e göre Hazreti Mus::mın 

'8lısı ateşle tutuşturulduğu halde yan -
ma:mış, bugün bile Sına dağınd ı Senka

terina ıma.n.a5tınnd:ı. her sene yeşillen -
mektedir. 

* lngilterede çocuklar sinemaya 
yalmz gidemezler 

Birmingham civa
rında bulunan kil-
çil!< bir şehirde 

Mary Jane Bourne ilıe Emily Vilkinson 
adında i1ki kadın elli sene müddetle bir
birine bit~& evlerde ikamet eylemişler· 
dir. Bu elli seneyi çok samimi ahbablık 
ile geçiren bu kadınlar nihayet teyze ço
cukları olduklarını anlamışlar ve birbir
lerinin kucağına düşmüşlerdir. 

* Posta güvercinlerinin bedeli 
Posta güvercin

lerınin bedeli hak
kında şimdiye ka
dar bir fikir edin-

Yedi yaşından küçük çocukların yan- diniz mi?.. • 
Edinmediniz ise larmda büyük bir insan olmadan sine

me.lara girmeleri 1932 senesind;? bir si-

nemada çıkan yangında:ı sonra menedil

miştir. 

24 saatin 
Hihagest 
Adını yazmıya salahiyettar olmadı

ğım bir erkek okuyucumun mektu -
bundan birkaç satır hül8sa edeceğım. 
Diyor ki: 

c- Sabahleyin gıyinirken gömleği
min düğmesi düştü. Eğilip aradım, 

gard'robun altına kaçrnııı. İnce bir değ
nek bularak çıkarmak istedim. Düğ
me yerine bir zarf çık~ı, neyöi bu zarf? 
Açıp bakacağım sırada karım ıçeri 

girdi. Beni o vaziyett-:? elimde zarfla 
görünce üzerim::? atıldı, elimde•ı aldı 

ve hemen bitişik odaya kaçarak arka
sından kapıyı kilidledi. 

Merak, endişe, ıztırab, hele şüphe 
berri o gün ışimc gitmekten alakoydu. 

Karim hep odada kilidliyd!. Öğle ye -
rneğine de inme:ii, alkşam yemeğine 

de. Kapı arkası muhavereden bir şey 

çıkmadığını tabmm edersiniz. geceyi 
de uYJcusuz gcçirdım. Fakat slbaha 
karşı nasılsa dalmışım. Uyandığım za
man karımı gitmiş buldum. Bana bir 
mektub bırakmış, yalnız bir ıki satır: 

c- Müşterek hayatımız::ı nihayet 
vermek lazım. Mahkemeye m:.iracaat 
ederek ayrılalım. BPıt.c güne intizı:ı. -
ren annemin evinde bulun:ıc:ığım, di
yor. 

size haber verelim ~ 
ki geçenlerde Fransada satılan dört çift 
posta güvercinine 46,000 frank veril
miştir ... 

Annesi İzmirde. Sabahleyin erken
den vapura binmış olacak .• Muhakkak 
bir ıbaşkasilc müna.c>E-betı vardı, mu -
hakkak o gardroban altından ~ıkan 

mektub bu hiyaneti.:ı. de1iliydi. Size 
hayal sukutuncian, ıztırabdar~ bahset
miyeceğim, ilk düşüncem: 

- cYa, çocuk:, dernek oldu. Evet 
bir çocuğumuz var, mektebde leyli. 
Yarın öğle üzeri onu gidip almak · ı~
zım, rıve ge!irdiğ!m zaman nnm1sini 

bulamıyacak •• Onıı ne demelıyım? Ne 
yapmalıyım? Bana yarınki nü.c,ha1a 
cevab veriniz., 

* .Bu mektubu aldığım za'll<ın okuyu
cuma Cµ.'Tlartesiden evvel cev:ıb ve -
tiştirmek mümkiin değildi, ber~~ket 
versin mektubuna adresini kaydetme
yi unutmamış, cevabımı o adrese yol
ladım, hiHAsası şudı.:r: 

- Hüküm vermcku acele etmeyi -
niz, karınızın gardrbu altında buldu -
funuz mektul:; mutlakl bi:- 1hanet ve
sikası deği!dir. nitekim size yazdığı 
satırlardan da size ihanet ettiği ma -

nasım çıkarmak mecburi değildir, ço
cuğunuzu tabii şekilde mektebden alı
nız, makul bir babanı? ile avutunuz, 
sonra tetkik.at yapllllı. 

TEYZE 

Spor kazak 1938 de en fazla IDUVaff akiyet 

Bu spor kazak için seve seve eben yap

tım> diyebilirsiniz. Gören de tereddUd • 

süz zevkinize hayran kalır. 

Rengi tatlı sarıdır. Koyu görünen ya
kası ve önü tatlı bir mavidir. Sivri ye-

rin ilk kenanna, mavi yünle giyenin adı 

işlenmiştir. 

Beyaz bir şort veya beyaz bir etek üs
tünde !evkalAde güzel görilnür. 

Zarif hir rob 

kazanan yıldızlar kimlerdir? 
r-·············--••H•••••••••n•-•••••n•H•H••n•••••••••H•HH••n•••••H•••••••n•• ......................... , 

1 Dört •enedenberi Amerikanın biiyülı mecmualmından biri taralın • ı 
1 dan yapılan ankette lıiiçiilı .Şirley T empl gene birinci oldu. Dorety 
1 Lamoar, Ginger RocerH, Janelle Mac Donald, Gary CopeT gibi 
~ büyülı yıldızlar ve uın' atkiırlar anlıette pelı az rey alabildiler 

~ J 

Amerikan mecmucuının anketinde pek az rey alan DOTet'I] Lamoıır 

Her sene olduğu gibi bu sene dahi en ı siyeti dört bü~k sineml yıldızının bir • 
fazla muva!fakiyet kazanmış olan sinemn den ıbu filmde rol almalarıdır. 
san'atkarlannı tesbit eylemek üzere bil- Bu dört sinema yıldızının isimleri ~ın-
~ bir Amerikan mecmuası tarafından lardır: 
bir anket yapılmıştır. Başta gene küçük .Joan Crawford, Margare:t Sullavan, 
san'atkar Shirley Temple gelmektedir. Virginia Bruce, E!eanor Powell. 

Rer kazananları sıra ile yazıyoruz: Joan Cravford şarkı söyliyecek. Elea-
1 - Shirley Teınple. nor Powel dansedecek, Virginia Bruce 
2 - Clark Gable. neş'eli bir rol yapacak; Margaret Sulla • 
3 - Sonja Heme. van ıhissi ve drama yakın bir rol br:ışar -
4 - Mickey Rooney. mıya çalışacaktır. 

5 - Spenceı Tracy. Bu yıldızların içinde baş erkek rolü-
6 - Robert Taylor. nün kimin tarafından yapılacağı henüz 
7 - Miyrna Loy. kararlaştınlmamıstır. 

8 - Jane Vithers. William Powel düşünülmüş ise de bu 
9 - Alice Fave. fikirden vazgeçilrriştir. Prodöktör yıl -

lO - Tyrone Power. dızların oyunlarile mütenasih cdinamık> 

Sade, çok sade bkat sadeliği kadar Şayanı dikkat olaıı cihet .leanette Mac bir erkek san'atkar aramakhdır. 
zarif bir rob ... Biçimi gibi kumaşının da Donald, Gary Cooper. Dorotliy Lamour, Fransada birinci film 

Dcanna Durbin, Wa!Jace Berry, Gi:lger f t" 1• I 
baktıkçn !hoşa gıden kibar bir güzelliği Rocers. gibi büy:lk aan'atkarların fazla 0$ IV3 1 8ÇI ıyor 
var. Zaten Iaciverd-beyaz emprime -de- rey almamış olmalarıdır. Shirley Tem _ Fransızlar tarafından c Venedik fılm 
seni ne olursa oisun- hep bu tesiri yapar. ple'in başta gelmesı dördüncü defa vu- sergisine, karşı tertib edilmiş olan bey-

kubulmaktadır. nelmilel birinci fılm festiv;ıli önümtizde-
Yakasmda 18civero - beyaz groğren Bu sene çocuk san'atkarlar rağbette. ki Eyhll ayının birinci günii küşad edile-

bir fiyonga, belinde laciverd derirlen ke- dirler. Misal olarak Janc Vithers ile Mic- cektir. 
mer, uzun kollar, bol kors.'lj ve bol etek. key Rooneyi zikre<lebilmz. Sergi riyasetı meşhur sinema kaşifi 

Louis Dumiere deruhde eylemiştir. 
Genç kıza, genç kadına, gençliğini g~çir- Dört buyuk sinema yıldızı İcra komitesi riyasetin~ de sanayii ne-

miş kadına ayrı ayrı uyar. Yaşlılar belki bir filmde roJ ahyorlar !ise umum müdürü Mösyö Georgcs Huis· 
yakasındaki !iyongay: hoş görmezler. man getirilmiştir. Bir de: jüri heyeti teş-

r k t k 
. . 

1 
. .. Holivoddaki film kumpanyalarından kil edilmiştir. Jürı he'-'Ctini:ı tertib ettig~i 

a a pe • ırı yapı mazsa -regı goze çarp- b" . b k · · d .. · J 
ırı u ış mevsımın I? buyilk bir film mükafatlar şunlardır: 

madığı için- onlarda da fena görünmez • .çevirmiye karar vermiştir. 1 - Beynelmile!" Carmeı; festivali bü-
Bununla beraber fiyonga umumiyetle Filmin ismi (Zieffeld Girl) olacaktır. yük mükafatı: Her rnem~eket tarafından 
genç işi sayılır. Filmin en büyük ve şayanı dikkat husu- <D • ı J • · f d ) •• -................. • • ._...._. ••••••••••.••••••••••••••••• evamı ıncı say· a a 

Bacaksızın maskarallklan: 
······--. ... · .. ··············-·······-···········---· ... ····-----... ··-

Sinek !<.ağıdı ve P;;;;~ 

' , 
-·~ 

1 .... 

'' 

d 
b 
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14 Ağustos SON POSTA 

Hiller · Kont Clıno · libentrop · 
muıaftıllnın uaftın ue uzaft hedellerı· 

IBUGÜNKO FRANSA 

Okaranbk. 
günler geç~ 

'Öyle zannediyoruz ki, Bulgaristanın 60, 70 milyonluk r. l D l d k b - - r .. 
· · · b. l kd. d k rransız ar a a gege arşı uga" bir ittifakın ehemmıgetını ıran evve ta ır e ere , b - .

1
. d b l. ı 

· l · · ır ı ıma es ıgorıar nihayet karar vermesı zamanı ge mıştır,, 
YAZAN 

EınekJt General il. Emir Erkilet 1 

"Başvekil Daladye bir kasabdan aldıCJı mektuba 
meclisin harici işler komitesi 

reisinin mektubundan fazla ehemmiyet verir" 
Fransada yaşamak gene bir zevk oldu., 

Gerçi bu memleket artık tam bir parla
man t€r demokra~ sayılamaz. amma, doğ
rusunu söylemek lazım gelirse buna pek 
aldırış eden de yok. Niçin?. Sebebini an
latacağım. 

Fransa; bu halile daha serbest. daha 
iyi bir memleket... cMünih> anlaşması
na takaddüm eden o karanlık günlerdeni 
Frnndinle arkadaşlannın seslerini yük -
selttiği, orta sınıf halkın diktatörlere giz
liden gizliye hayranlık duyduğu, memle
ketin ruhunu kaybetn:ek tehlikesini ge -
çirdiği o menhus günlerden herhalde 
daha çok kendi kendine benziyor. 
Meşhur bir Fransız muharnri o gün -

leri: cNaziler yalnız Çek Majino hattını 
değil, Fransanın ruhi cephesıni de zap -
tettiler> diyen, melAnkolik bir dmle ile 
ifade etmişti. Ayni günlerde Fransızların Dalady~ 

çoğundan şu sözler duyuluyordu: Avru- Bonenin siyaseti İngiliz bükiımetinın si· 
pa maneviyatının liderliği Hitlerle Mus - yaseti idi. 
solininin elline geçti. Bugün roller tersine döndü: Daladye 

Bu tezellül hissi bilhassa Münihi ta - önde, Bone onun - hiç değilse yüzune 
kib eden üç ay içınde şiddetle göze çarpı- karşı - ardından gidiyor. Batüu h3yott 
yordu. Bir yandan Yahudi aleyhtarlığı kararları alan Daladyedir. Geçenlerde bfr 

Mu.ssolin.i HitleN berab.r Müniht~ Alman cukerlerini tefti§ eder'lerkeft yapan, bir yandan Almanyaya şarkta hu- Fransızm dediği gibi: cBqvekil; nıhayet 
.. . .. . . . . . .. dudsuz bir se1:1beı.ii teminı::ıe çalışan Na- .şöhretine li.yık kuvvetli bır insan oldu>. Z alzburg ve Berehtesfaden mu- Sıebenbur~m dediklen ~ızım eski Er. Fakat k~r olan emperyaiıst erneı_ ve zi propagandası so!l haddine varmıştı. Daladyenin, Prağın !işgalinde zayıf dav-

zakerelerinin yakın ve uzak del eyaleti~ Banatın dogu kısmını Ru hırslar dogru yo~u. ıfÖrmekten daım~ (Ribbcntrop) un Parls seyahati ve Fran- randığmı söyliyenler var. Fakat 'ben bu 
edefleri henüz tamamile belli değil. men~rden ıstemek demektir. uza~tırlar. On~n _ ıçın gene ve gene bı: sız _ Alman dek!Arasyonunu imzalayışı fikirde değilim. Eğer o, Münih anlaşma
ir. Herhalde, bu müzakereler Mih - Fakat _bu sırada Almanya _Yugo~lav- ze lazı_m olan ıttıhaddır. Balkan pak Almanlarca, Fransanm resmen Flandinın sına ve Prağ .iş.ga1me Fransa hsriciyesi 
en alakadar eden türlü meseleler et- ya ile hır mesele çıkarmak. ıste~ıye - tına gırın~m~~Ie .Yugosla~ayı da za- cMajino hattmı tahdid~ nazarıyesini ve gibi ctabii bir şey. gözile baksaydı, ayan 

· ceği farz ve kabul olunabıleoeğinden yıf ve mu.şkul bır mevkide bırakan . . . b" . • afında olmaktadır. S 1 b B h tf d .. . . •st B 1 . ta b gü h cbır Avrupa devleti olmaktan zıyade ır meclisinde (Rıbbentrop - Bone) dek!a -
Berlinde çıkan Alman Angriff ga -

etesi Avrupa arazi meselelerinin ve 
Olayısi le sıifu muahedelerinin SaJz .. 

0 ha.J<le a z urg ve re s a en mu- revızıyonı u gans n u n ma za . t 1 k 1 ikab 1 tti ği mana h""k· -
1
-. · ·· T 

zakerelerinin asıl gayesinin şimdilik Nöyyi rnuaMdesini zımnen tasdik et- ı.mparal or uşt o mayı> u e • rasyonunun u umsuz ugunu ı an et -
. sına a ınmı ı . mez. bilakis bu deklarasyonu ne paha -

gerek eski Avushrryanın rnırasçısı_ 0 
- miş olmamak için girmediği Balkan Bu fikir birçok Paris gazeteleri tau - sına olursa olsun kuvvet1endirmiye ça -

lan Alınanyanm ve gerek Macarısta- ittifaklı dışındaki 1!1rsat kollayıcı fınd d t "b d"' ·şı· H · · 
ki an a asvı e umı ı. arıcıye ne - lışudı. 

Urg'da görüşülen nokta1ardan biri.si nın doğu ve cenub doğu Avrupada siyaset acaba ona bir ernni.yet hissi zaretinde ve Havas ajansında tahclid si- . • 
ldui!unu ve devamlı bir sulhun an • eski topraklanna ai~ ta.leh v~ ta~ • verebiliyo.r mu'?P Şüphesiz hayır· O yasetine aleyhdarıarın ışten ~zaklaştınl- Şurası da dikka~ ~eger:. Matb?at ıkon· 
ak s . t G · Tri h _ tılarının hal ve t-esvıyesı oldugu neti - halde neden tereddüd ediyor? .. Ce - d k.l •. b ı: .. 1 _ _ 

1
d .. ld . feranslannm en mühımlerı harbıye ne -

aın • ermaın anon mua e ~ine varılır. Ancak bu hususta oy - . . ·ı Dede ~ i . ·?ı ı. anna ve şup e ı goz e goru u er~e zaretinde yapıldı. Fnın.iıı başvekili bu 
lıerinin tadili ile kabil olabileceğini • f 1 11 Alnı .. h.m nubı Dobrıce ı e a15aç çın mı. .. daır haberler dolaşıyordu. Matbuatın bır k f larcıan t irinde meşhur bir 

azıyor nıyacagı aa ro e anyaya ful ı Evet, fakat haddi zatında hayatı, ırki kısmı ıhariciye nezaretinin avucu içine ~- e:~ns ~b .. d 'ald • k d" . den 
· hizmette bujlunab'ilec~ olan ta ya, ve tarihi zaruretlere dayanmıyan bu girmişti. Geçenlerde bir villyet ve üç Pa- ~- ~nı_ •: 

1
11n eu_ .ıgı. ~~ ~ı: .. 

Bunlar Büyük Harbdıen sonra galib- bu hizme~ bedava yapmıyacağından talebler yüzünden bir devletin kendi ris gazetesinin başmuharrirlerile yemek- ıt erın o onya uz_erın_a.e~ .eorı~ı 
er tarafından Avusturya ve Macaris. ona da bir menfaat göstermek pek ta- . istiklAH 1 tehl"k . . . de So t ·nı İlk cdostane !halletmest> nı rıca eden bır 

. . mevcudıyet ve n 1 eye te ıdım. Hepsı geçen n eşrı e • mektubu okudu. cBilir misiniz, dedi, ne ~na dikte ettirilen muahe<lel~rdir. Es- bııdir. • . . . . _ koyması doğru olur mu?! kanunu cgazetecıliğin kAbusu. diye anı- oevab vereceğim?, 
ı Avustur a ve Macaristan Impara • İtalya) a vadedılebılecek tavız şun . . . rlardı 

~ • y . . . dı"lı"k ancak Balkanlarda olaNlir. ftal- Övle zarın.ediyoruz 1ri Bulgansta yo .• . . . M ktub rtt 1-A;r,d · tt '~~lugu bu wsıkalar mucıbmce Çek<>- h d 1 Ad . tı·~ ken n n "60 70 milyonluk bir ittifakın e - Tahdıd sıyasetı ilk darbeyı İtalyanla - Del d u _Y1 1 ' 1A.ö~·d ~epetıne 8 ı. 
ı.:>lo. k ~1 Ro y yanın erşey en evve rıya &• • ı - . . d"kl . .. a a yenm cep en aıma mektubla 
la 'a ya,. ı:-wonya, . manya, ugos- dine bir göl yapmağı azmettiği ma - hemmiyetini biran evvel takdir ede - rın .Tun~s _ve Korsıkayı ıste ı · erı gun doludur. Günde yüzlerle mektub alır. 

\'ya ve Italyaya bırçok yerler bırak- 1.,,, d B d t t d A dlu ek n"hayet karaT vermesi zamanı gel yedı. Munih taraftarları, Almanyanın H .. b. b" dikkat! k v·ı· 
tn _ . .. ~m UT. u a s erya an mavu - r ı İ . kl . .. h t t d "ğ" . epsını ırer ırer. e o ur. ı a-
t a?a mecbur edılerek ayrı ayrı mu.s- ğa kadarki Dalmaçya sahillerini ele m~ştir. Bahusus B&l.kan paktının da- talya ıst~ ~nne. muza ere. eme ı 1~1 yet ve köylerde dehşetli bir şöhreti var-
akıı birer küçük devlet haline getı . ,.., 1 tA ilmkü dü Adr. t"k dıgı· bı·r .-9.dabad paktı daha var • ne kadar ıddıa eaerlerse etsınler, Korsı- M h-ı- d ~·lugu· a '-· 
l'il~ El"ç rmen,ıe m n r· ıya ı yan .., k .1 Tu ist. • -d-ı . t" dır. u -ernesının Ogu• n AuV-

"'llİŞlerdi· methalinin ileriden korunması da Kor chr ki Belgraddan KAbile ve Bükreş- ~ 1_ e d m.ısu emenıln gu 
1
u edn sıDyase kı vetle inanılır. Geıen mektubların çoğu şu 

t k d · k d b · kökün en sarstığını an allllf ar ı. eme Avuc;turyayı ilhak ettiğindenberi Al fonun alınmasını lüzumlu kılar. ten Bağdad ve s P.n eı:y~ye a ~r ır cMihver>; küçük devletleri birer birer yoldadır: 
~anvn gerçı· k"'"dı"nı· bu eski Alman Fakat Almanya, atide Triyeste yo. ıuakın dogu· miliet.ler ıtt'ihadı vucude . F h b _ .... _ ğ rd .sı·z harL-"--:.. ıa·- ge1diirine 
\1 '"" • • • • • • • • " J • • • ··k h yeyıp ransayı ra at lr1UU1Ca ı ye e, ~ı~.. .a.u•• 11 ..,. ıevl<.>t inin varisi addeder. Fakat Çe • lı~.e Ad~ıyatığe ınme'k ıhtimalını~. ~ - getırmektedır. Işte bu mu emmel. sul listesine ikinci yemek olar&k Fransayı kani iseniz, bundan sonn bizde öyle 
Ito • Slovakyanın parçalanmasile A - ~~~ hır ~ çek:cek ola_? b~ ~g!şık- kemerinin orta~ında bir taşın yerı boş koymuştu. düşüneceğiz.» 
~~tu"vanın ve dolayısile Almanyanın ~ıgı pek de ıstem~yerek a~le?ı . ıhtım~l durmaktadıT kı .0 da Bulgaı1standır~ Eğer Hitler büyük bir tabiye hatası Başvekil bir kasabdan aldığı mektuba, 
~ nı"mlckete olan topırak hesabları Italy~yı Ya~ya ve Sellnık ıstıkarnetın Bu·lgaristansız bır Balkan paktı olma yapmadıysa, ltalynnın ondan müsaade meclisin harici iişler komitesi reisınin 

gor\iı...... .. t r· d"l . t• A stu de surecektir. Bu suretle Yugoslavya dan Bulgaristan yaşıyamaz. Balkanlı- lm k Fr d t ı-"L..ı rd<> bul mektubundan !azla ehemmiyet verir ve ... uş ve as ıye e ı mış ır. vu r- . . . • a a sızın anaa an a ı::u e _ un-
~adan İt 1 y 1 g şımdılik korunmuş olacaktıı:r. Fakat larm ve görülüyor ki, hatta yakın do- duğuna ihtimal verilemez. İşin içine bu bunu gizlemez. Bugün harbiye nezareti
tniş ola a ya1:va veeselug.osdavyAalya ~ eç: sonra şimalden, batıdan, cenub ve do- g"u milletlerinin emniyeti onların bir- mesele 11 .. arıı::masaydı Fransada ctahdıd nin de başında bulunduğu için ordunun 

n yerer m esı e, manya • d ek" isti f 1 .. f l"k · ba-Hı.kl ını ...-·· • 
ll.ııı b . . .. gu an 5 12 m aza nu usa ma 1 leşmelerine kollektıf g 1 anna da siyaseti> ne bugüne kadar bağlı kalanlar üzerinde tam bir ııüfuza sahibdir. 
ı.. u ıkı dıevletk olan son munase - çok kuvve~li !ki dıev1etile bunların 1 d ro~rek Balkanblar ve gerek ya 1 kt Filh kika h · i t· d · t F:-.. k • k 
~tler· . . .. . .. . . .. ya ı ır. ~ o aca ı. a arıc ye nezare ın e Bu vazıyet e ı'ansaya cas erı bir di -
Orı·· ı .. dolay~sıle, hır su~ut perdesıle bir t.Abıı olmaktan kendını guç kur - kın doğu millet ve memleketleri ayn öyle şahsiyetler vardır ki: Hitler Prağa tatörlüktür. diyenler var. Evet öyledir. 

Qlrnu.'ilerdi. Buna ragmen Alman ~racak . olan Macamtan tarafından ayrı ve birer birer kola.yca yutulabi .. yürüdüğü vakit gP.niş bir nefes almışlar Yalnız esas demokrat hürr1yet; kuvve -
Raıeteierinin Trianon ve Saint - Ger- ıhata edilmiş bulunacak olan Yugos • lirler. Fakat birleşinoe dünyanın en ve içlerinden: cNe olursı olsun yüzünü tinden hiç bir şey kaybetmemiştir. Bu. 
ttıain muahedesinin tadilinden bahset lavyanı~ _halt neye varac~k?! ~ kuvvetli bir sulh blokunu vücude ge- şarka çevirdi yal> dem.İflerdi. Bunlara öyle bir diktatörlüktür ki Fransa; lüzu-
llıeıe . . Kendısıne cenubi Dobnce ıle Dede. . b" . . M"" iht Çek s· ky garantisin- . . · rındeki gaye aceba nedır?! ğa d dil kt ~ B 1 . ta tirebilirler. Bu öyle ır nımet ve bır un en v_e. o-. ıova s . . . mu .anında canla başla kendısı ıstedı. 

Alman a İtal a a si<ldetle mtihta a .. ç va e m.: e an u ga~~s -~ fırsattır ki kaçırılması helinde büyük den bahsedılınce omuzlarını a.ılkıp. cA- Parl.imanter hükumeti özlediği de yok. 

1 

<>ld • y , y y • ç buyük tehli.keyı pek yakından gordu ,, ht·k l ardır Onları ka""ılamak- dam sende> diyorlardı. Meclis· Alınan kıt'alarının Prağa yu"rii. u~ v •· t ı·k · A k • ·ı · · · · t d · lın ıı.e ı e er v · ·y ' 
t· e us e ı sıyası ve as erı ı • gü zaman lf 1J en e geçmış o ıya • ı · · Fakat bu hal Fransız halkının göster - düğü gun.. Marty meslesi gı"bi ehemmiyet-lfakı 1 • .J • k d ? ta acele etmeııyıı· 
0 ar a baglı buılundugu bu sırada ca mı ır · ........................... --·-·-·-.............. eliği aksülamelin ifadesi değildi. Münib siz bir münakaşa iıe vakit geçirmekle 
~dan, eski Avusturyanın toprakları Danzig veya Tirol hikAyelerinden Devlete aid davalar hakaretinin uyandırdığı hakiki reaksi - kendi kendini baltaladı. Marty ... Kom~-
~ an cenubi Tirolu veya Triyeste ve fazla ve ~aha e~l, biz Balkanlılara yon; Daladyenin A~ka aeyah~tine ve nist meb'uslardandır. lspanyada beyn~ .• 
()layı ~lbette istiyecek değildir. o hal kendi selametimız lAzımdır. Bu sel~ • Ve hazin~ avukatları italyarya kar§l söyledığl fi~detlı nutuk - milel numakıada bulunmuştu. Mec.ısın 

de Saint G . h d . . ta metin ise tek yolunu Türkiye çoktan Hazine avukatları ellle takib edilen lara verilen büyllk ehemmıyetle kendini o gUn 0 kadar hararetle münakaşa €ttıği 
..ı. - ermaın rnua e esının • . • :l..4.- • ı· B 1 h tl · 
'llli a . . çızmfş ve aleme g~~rrnış ır. u yo davalardan bazılarının bazı avukatların gösterdi. Bu seya a en aonra Fransada mesele? Bu meb'usun, casusluk suçıle 
toı>ra~~ca~ vakt~le. bırer Avusturya bütün BalkanlıJlann dahil bulunduğu takibsizliği sebebi!• yüzüstü kaldığı. bir cDaladyenin selim aklına. derin bir iti - itham edilen bir Fransız yüzbaşısının 
~sn ° an Kraın ıle Dalınaçyayı ve bir Balkan ftttt!akı ve bir Balkan it • kısım dosyalann kaybedildiği ve icraya mad uyandı ve Boneye karşı beslenen kurşuna dizilmesinde eli olup olmadığı 
liçy a - Herseği Yugosla~adan, Ga • tihadı yoludur. Eğer Almanya ve ftal. intikal eden bazı ilA.mların infazı için ta- taşkın güven biraz ebtldi. meselesiydi. Teferrüatı pek jyi hatır11ya
~0r:Y1 Lehistandan ve Bukovinayı ya Arnavudtuğa da istlklAlini iade e- kibler yapılmadığı anlafılmı.fb.r. Maliye 1938 ~ Bone hep b8.Jl çekmiş, Daladye mıyonnn. Esasen o gün bile bu teferriia-
d~t. anyadan taleb etmeği istihdaf e - ererek Balkanlardan el çekerler ve Vekaleti bu hususta bütün hazine avu- - çdk defa istemlye istemiye - arkasından tın üstünde durmıya cieğmezdi. 

'.ll- Bulgaristanın da gireceği bir Balkan katlarının nazarı dikkatini celbetmiş ve gitmişti. Daladye Münihe aleyhtardı. Bu Daladye iŞte bu hazin kargaşalık için~ 
Jtı ~anon muahedesinin tadili de es- paktına Arnavudluğun girmesine mA- devlet d:aireledrun de bu gibi dava dos- anlaşmanın imz.alandı~ gtın son derece de meclisten tam ve huduasuz bir salli. 
~ası acanstanın Hırvatistanile Slavon. ni olacak bütün hatlleri bertaraf e • yalarını vaktinde _takib etı:neierini ve da- mu~~ olnuıftu. Daladye İspanya hü- h~yet ~i. -ye .. bu~u ~y:e mütehakkim 
~ nı Yugos]avyadan vıe Transilvan- derlerse o zaman Avrupanın cenub do va evrakını vaktınde hazme avukaUan- dctlınetınm )'l!kılmuım da Utamiyordu. bır tonla den surdu kı ıtlraz edenleri 

alplarına kadar ,olan, Almanların ğusunda sulh devam edebilir. na vermelerini teşkilltın.a bildirmiftir. Fakat ~r Hd. vayetta ele bq elci. Zira: ı(Denmı 11 inci sayfada) 
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ar ar nici 
Erkekler diyorlar ki Kadınlar 

C:: HAVACILIK BAHiSLERi :::J 
Kadın tayyareciler hava 
harbi yapabilirler mi? 

"Anadolu an'ane itibarile olsun, aile ve muhit 
terbiyesi ve hattll ahlak lnzıbabı bakımından 

olsun balılr ıagılır. Kadını da erkeği de ••• ,, 

diyorlar ki Sivil kadın tayyarecilerin harbde avcı veya bomardıman 
,, K ·h t den tayyarelerini idare edip edemiyeceklerine meşhur 

arısına ı ane e F . · R · b · "H 1 
k ki d rlar ransız tayyarecısı ossı şu ceva ı verıyor: ayır ,, 

er e er aramız a yaşa 
ve onlara insan muamelesi ~ 

yapılır,, 
e M. S. (Taksım Sıraınoila ): Niçin ellerimi kanla kirletmediğlme her -

kes şaştı. Zaıhlren melekler kadıır saf görü-
cAna.d~unun müt«vazı bir taaabBsında nen bu kadının damarlarında nasıl bir fa

(13) dereceli bir memurum. Oidukça kıdem- hlşe k&nı dolaştığına nasıl hayret ediyorum, 
U blr bekA.r olmakl$m ıtll>arlle, müsaade - bllememiniz. e Meliha Gençgüven (Vıküdar )ı 
nl.zle birkaç kel!me de ben söyllyeytm: Nihayet merd bir erkek gibi onu baba - cErkekler bize karşı çok haksız olarak hil-
Aklımda knldı~na göre TÜrldyede 200,000 sına tesllm ettim. 8 ay sonra hflkim onu cum ediyorlar. Bugünkü genç Juzlarımwn 

bekl\r erkek vardır. Evlenecek: çağda olup ta yakamdan sıyırdığı zaman mes'ud muydunı, hepsi temiz blr yuva kurmak arzusunda -
evlenmlyen, •bekfırlık vergisi mev-ı:uu ba.hsol- bedbaht mıydım tayin edemiyordum. dır. Fakat karşılarında o kablllyette bir er
:luğu zaman bu rakam geçmişti. Kızlarımız kanunun lehlerine olan taraf- kek bulamıyorlar. Erkekler dalma alay yo-

Kesafet ıtibarlle şüphesiz kl İstanbul, iz- ıarından kuvvet alarak (boşıyamaz, nafaka luna kaçarak dem bu dem, gün, bugün tabi
mlr, Ankarada daha fazladır. Fakat Ana - alırız), diye günniyorlar. Ben olsam, ko - rile hergün çeşid, çeşid model değiştirerek 
dolunun her şehir ve kasabasında az çok casına ihanet eden kadını, çalıştırır, koca - ibu suretle gününü gün etmeği kendileri 1-
bekl\r vardır. BekA.rlann evlenmemeslndeki sına nafaka vermeğe mahkfun ederim. Ha- çln kA.rlı zannediyorlar. 
sebeblerl umumı olarak ta:hlll etmek ıcab nl her zaman ıbahsedilen müsavat.. Evlenmemek için bahaneler icad et.meğe 
ederse büyük şehlrle~imizdeki .bekArlara hak Bize nnalanmızı misal gösteren bekA.r kız- lüzum yok ki, evlenmek cesaretlnl kend.lsin
'ermek, - bllhassa Istnnbuldakilere - ye - Jarımızın iddialan çok yanlıştır. Onlar Hav- de görmiyen, blr aileyi mes'ud etme~e muk-
rinde bir hareket olur. va gibi pltıjlarda yüzınedller. Dans etmek tedir ola.mıyan iradesi zayıf kimselerdir. 

Anadolu bekt\rlo.rına gelince: sonu piş - değll, tsınınl lbile ifitmediler. Sinemayı da Beni ailem dört sene evvel bir adamla ni
manlık olan bir umumı cereyana taınlmak- annelerine ılmdild kıZlarımız öğretti. Evet, şanladı. o adama bugline kadar sadık ve 
tan başka bir şey yapmış oluyoruz. Çünkü uçsuz bucaksız dibi görünmez denizleri kim- samlnı1 olarak kaldım. Kendlm memurum. 
itiraf edeyim ki, Anadolu an'ane ltlb:ırlle ol- senin .sevmediğin! işitmedik. Denizden fazla ona yardım olsun diyerek çalışıyorum. tls-
sun; aile, muhit terolyesl bakımından olsun, coşma.ııını bilen kadını bugünkü moda oyu- tüme kaç tane metres tuttu. KencliBine hiç ha a·:ı> 
hattı daha ileri gideyim, ııJıllk inzıbatı ba- nunda aerbe.st bırakırsak medeniyet fırtı - kimsenin yapa.mıyaca~ 'büyüklükleri yap - Dünyanın ilk askert kadın ıayya recüii Sabi o,...çen ıayyaresınae 
kımından bakir sayılır. Kadını da, erkeği nası bu engin denizi daha çok k:arıştırablUr. tım. o bana ihanet etti, mukabele etme - Fransada son günlerde kadınlık ve kocalarının, ve kardeşlerinin yerin• 
de... Mazi geçmiştir, halin tadı yok. biz istikbale dlm. Fakat hlll niki\h kıymadı. Bunu da tayyarecilik aıeminde mühim bir mü.- kaim olabilirler. 

Btnaenaleyh lben İstanbul bekArlarını ev- bakalım.• kendlBinden sormuyorum. Onun gönlünden naka.şa başgöstermiş bulunmaktadır. Tayyareci kadınlar, mutlaka ha.rb 
ıenmek ı~ın tereddüd etmekte mazur görü - ~ doğsun diye bekliyorum. .. b 1 t gu"nlerinde tayyare kullanmak azının. 
rüm. Fakat Anadolu beki\rlannı ben mazur İşte benim gibi bugünkü kızlarımız bir yu- Munakaşa Romanyada aş amış ır. 
görsem bile cemiyet affetmiyecek:tiu va kurmak ve bir ana olmak için çok büyük Son Rumen manevralarında askerl de bulunuyorlarsa sıhhi tayyarelerde, 

e Mehmed Ali (/:zmir Analarla. tedakt.rlıklara tatıaaıaoaklarına .. k~etıe tayyareler ile muvaffakiyetli uçuşlar irtibat tayyarelerinde mükemmel va. 
itimadım vardır. Fakat ona bugun bır yu- yapmış olan İrina BUTilaia, Nadia Rus- zife görebilirler. 

lar caddesi): va kuracak erkek nerede? Vi . Dut M · Da Dahası var· Kadın tayyareciler pek so, rgına zescu, arı anne - · 
e Ar (Ceyhan): c30 ya§ında kıdemli bir bekA.rım. Evlenme- gescu, Prenses Marina Stirbe adla • mükemmel bir surette tayyareci deli· 

cAnketiniz.le öyle b\r coşuş coştunuz :tı, bu ytştmln sebeblerlnl sıralıyorum. rında beş kadın Romanya hava nazın- kanlılar yetiştire~iliri:r· ~ayyare IA· 
a.rn.da benim gibi .bütün kalbi yaralı, elln - 1 - Bugünkü kızların süslerine, tuvaletle- nın huzuruna çıkarak demişlerdir ki: boraluvarlarında ış gorebılirler. 
den oyunca~ı alınmUJ çocuklara benziyen rine para yetlştlrece'k bir ge1lre mallk deAi - w ld 1 
derd11lerln de coşmasına vesile oldunuz. Ma- ıım. • Fahriye ( Be~ikta'): c- Her birimiz birer tayyare bölü- Ben kadın tayyareciligini e en ge • 
demkt yaramızı kanattınız, tedav151ne de 2 _ Ç-Ok kıskancım, hal'buki bugünkü ,art cErk:eklerin mektublan devam edip d_uru~ ğilne kumanda eyledik; muvaffakiyet- diği kadar teşci edenlerdenim. Kadın 
çare bulunuz. Biz bekA.rlar, sütten atzımız ıar içinde mezhebimin bir hayli geni• ol - y~r. F~t ehemmiyet vermiyoruz. Çünkü ler östedik. Binaenaleyh, Romanya tayyareciJerinin erkek tayyareci1er 
yandı, yoıurdu elbette üfiiyerek yertz. Be - masına ihtiyaç var, ya.pamam. butlin soylediklerl hezeyandan başka bir §ey g · .. ı k k dar hatta onlardan da fazla meşak· 
nlm de lı:end1me göre bir serencamım var: 3 - Kızlar kocalarına, yuvalarına sadık değili ordusunda tayyarecı yuzbaşısı oma a . . . 

Yalnız biz ~adınlar de~il. erkeklerin hep- ve bu rütbenin maaşını almak istiyo - katlı seferler yaptıklarını bılıyorumb· 
Şehirde hiç bir erkekle kur yapmamış, değiller... ... ı& d k d 1 h kızlarımız kalmadı, diyerek ben de - (Anka- Bunları tesbit ettikten sonra nasıl olur da si de söylenUen sözlerin lM olduğunu ve ruz.• Fakat harb saha1arın a a ın arı ar 

ralı F. A.l gibi - saf bir köylü kızı alayım, evlenmeğe cesaret edebilirim? .. • hiç b1r ciddt kıymeti bulunmadığını bili - R-0manya hava nazırının bu beş ka- tayyarelerinde harb ederken görmeğ1 
dedim. Meğer dünyayı başıma zindan ede - ~ yorlar. d b d'ğ" . bilın" pek ummuyorum. Ne de olsa bu, bir 

, Ankete b•"" yu-z altı yu"z kitl cevab Ter\ - ma ne ceva ver ı ını ıyoruz . . b" k t, bi t ceğmiıtm, ne blllrdim? .. Onu lki 'buçuk 11e- ...... · d 1 .. f sınır, ır mu aveme r cesare me-
ne kuzu gibi besledim. orta halli bir aUeyi yor. Koskoca Türklyede, beş altı yüz erkek, amma Rumen ka ın arının muracaa ı 1 'd' Kadı 1 . 1 d ü f "den 
müreffehen geçindirecek gellrtm vardı. E- kadınlar hakkında fena düşünüyor diye ev- Fransa tayyarecilik aleminde pek bil- se esı ır. . n ~/ç ; ~ 1:1 bn e~iltl 
Time çn~ıplnk gelmişti. Ona kuş yuvasını • S. Z. (Ankara): lenmek kalkar mı? yük bir alAka uyandırmıştır. ces~ra rastgelıne ~ ır. a a. .u' 

9 

andıran, şiir gibi bir ev süsledim. "ttzülme - cBekfu'lar niçin nlenmiyorsunuz? Anke _ Çok ,nltür da.ha nice erkeklerlmlıı var ki Harb zuhuru takdirinde sivil kadın halınde elde .:aııemez . fıknndeyi~· 
mest, yorulmaması için hizmetçi tuttum. tını bugün ilk defa okudum. Gerek kl7Jan- bekA.rlıktan nefret ediyorlar. Ve evlenecek ta arecilerinin ne vazife görecekleri; Kadınlardan murekkeb bır tayyare fi· 
Kendim eski altı delllc pabuç giyerken ona çaıta gelir gelmez hemen :tendllerine birer °" . yby h 

1
. d bo b d !osunun erkekler taraz..ndan idare ~ 

' ld Fak t b f ~·· 
1 
.. k mı'Lln, gerekse erke"klerlmlzin cevablannı , ...., ıca 1 a ın e avcı veya m ar ıman . .u • 

en g~zellerini n ım. a u sa ... oy?u ıZl manasız buldum. Bence eısa.s mesele tanışma seçip mes ud oluyorlar. Onun için hiç tellf 1 . id d" d i kl . dilen bir düşman fılosu ıle çarpışma • 
~nıuk moda'" takttıe kalkımıasın mı Ra t ~ 1 k ta.. k: lk ü tayyare erı are e ıp e em yece erı . .. .. .. 
..... J' • • - zeminlerinin noksanlığıdır. Esldsl glhl görü- e meı&e. ev en.me or ... an a ıyor, ay n - . · smı göz onune gebrıyorum. cAcaba 
sı oldum. Tek hiyanet etmesin d.lyordum. İş- il ıt tn ~ efradı allenln gelme.si fusumuz eltııllecek: diye dü.şünmeğe Ulzum mes€lelerı ortaya atılmıştır. k d d bil' l "? 1" k 
!erimden akşama kadar gö~ açamadığım için scuremtilare eevleneilmedaııw ... e go-re, 'bilhassa alle yok B h t i . k de a ınlar ayana ır er mı.> sua ı a .. 

k ısı d'~l ··ta1 h "...... · u usus a rey nın ne mer ez lıma elir elmez arkasından cHayırl> 
ceee yapma e "'m mu eayı - er_ şey ocağından uzak ve birçoklarımız gibi klm- Dört beş erkek Tefasız sevglllye düft,U, on- olduğu Fransanın en değerli tayyare. g . g 
bittikten sonra - aile toplantılarında oğ - sesi bulunmıyan bir genç kazancı yerinde lardan •lklyet ediyor diye bu memleketin . . 1 b" b Ro id 1 t cevabı gelıyor. 
rendlğl iskambil ile menetmeğe 9alıı9ırdı. İki ve evlenmek arzusunda olma.sına. ra~en en kı.nıvetu müessesesi olan izdivaç ve aile cı~ı o an ın .aşı ss en soru muş ur. 
buçuk sene beni okumak zevkinden mahrum kendi seviyesinde ltımadla evlenebileceği müessesesinin tnhltatına inanamayız.. Bınbaşı Rossı buna şu cevabı vermiş. Bu cevab gelmese bile onun yerine 
etti. Bu lşl a~ak o uyuduktan sonra yapa- kızı bulabilmenin ne kadar müşkül olduğu-

/ 

~\! : • tir: kaim olabilecek cbelki> kelimesi as • 
billyordum. Yliz vernıl§sin, demeyin! Ben o- dü 11 tı _ Hayır!. Hayır!. Hayır!· Evvelemir- kerlikte hele harb sıralarında meçhul 
nu utandırmadım. Şımardıkça şımardı.Ken nu ş n yor. bir kelimedir! 
dlaini meşgul edecek çok nezih bir ane mu- Memleketimizde erkek ıve kızların birbir- de kadınları ~lüme sevketmiye hakkı-
hlti yarattım. Ne yazık kl, işsiz, güçsüz ma- lerile tanı.şmaları e'k.serlya sokak veya daire mız yoktur. * 
halle kopuklannı bana terclh etti. Blnbir e- arkadaşlığlle kabil olabilmektedir. Bu gtbi • Fatma Şenku (Ortaköy): Vatanı tehlikede farzedelim. Bittabi 
melle meydana gelmiş bir gfil ndanı, blnblr sokak tcsadiiflerinde D>e, itim.adsızlık, terbi- Erkeklerin kendileri vetaaız, lendiler! mer 
ihtimamla bliyütülmfiş bir evlld gibi yetiş- ye noksanlığı vesair haller genç~l ürküttü- hametmz ve kendileri sadakatsizdirler. Ka - kadınlan vazifeye davet eylemek icab 
tırmeğe çalışırken, niçin beni bu feci Aklbe- ğlinden tanışma ve anlaşma imklnlan da dınlara niçin kusur buluyorlar. Ben on itl edecektir. Fakat kadınlara kendilerine 
te sürükledi bilmem? Şimdi bir saadet bulunamamaktadır. sene bir erkekle evli ldlm. Kendisine yirmi göre vazife vermelidir. Kadınlar an • 
ha.vasında bahtsız bir adamım. (Devann 13 üncü sayfada) (Devann 13 üncü İsayfada) cak harb sahalarına giden babalarının, 

cBinbaşı Rossinin sözleri kadın tay· 
yareoileri arasında büyük bir infial u· 
yandırmıştır. Bugün beynelmilel bil .. 
yük bir şöhret elde etmiş olan Fransıı 

(Devanu 11 bıci sayfada) 

F-dP.bl tef'rikaJnıY' 4ı; babamın borçlarını kapatmak için sa- devrimin çiftlik hayatında buluyorum. viyeleri ayrıdır. Dağlık mıntakada ye· 
tılmıştı. Yapyalnız kaldım. tahlil ettiğim iipleri hep bu cepheden tişenlerle kıyılarda büyüyenlerin d11 .. il 011 m y ID E il mm ID o s ,- Mektebde edebiyat hocam vazife görüyorum. Çünkü insan medenl ha .. zevk ve düşünce farkları gibi. 

(] notları.mı beğenirdi. Bana her zaman: yatın boğumlarına ~ düğümlerine Hayatımı başkalarının yardımına lÜ• 
- Okursan iyi yazabilirsin! derdi. ne kadar sıkışsa nihayet et, kemik ve zum görmeden kurabilmek de beni bi· 

------------------ -- Bir gün de şöyle söyledi: sinirden iooret bir kalıptır. Bu kalıbı raz haşin yaptı· Şehirli hayatında blr 
-2JUL!fıan Cahid - Senin yazılarında adeta renk ve deşmek için üstündeki iğreti medeni- köylü ruhu ile yaşamak bana biraz hır-

. 

1 

· koku var. Yazdığın mevzu hendesi şe.. yet süslerini kazımak kafi. çmlık da verdi. Şehirli insf}nın tabiat· 
... Ben bir çiftlikte dogdum, babam küttü. Acımaya benzer bir his içime killerle göz önüne geliyor. * 1 . i kt Şeh" li k"''1"' 

av meraklısı b"r zengı"nd" Çoc kluğum ld F k t b b k 1 . .. erı ve m zacı yumU§a ır. ır oJ 
• 1 ı. u. yayı ı. a a a amın a ın sesı gur- Bunun manasını ne o izah etti ne de Şö"hret, arkasında lroşmıyanlar için ı·· "b" ğ dil d ~ldi Elt. t'kl • 

çayır, dag ve su başlarında geçtı. Daha ledi: . . . u gı ı a ır ve z e5' r. us ı 
k' d • tt • f'f kl k _ _ _ ben anladım. Fakat sonra gazetecllığe bir talıhsizliktır. Ben meşhur olacağı. dir Yumuşaktır Su gibi aktığı kabın 

ae : Yic~· ~~t ı~k u erde ~nah ıy- - Bas üstüne! ve muharrirliğe başlayıp da ilerledi • mı bilseydim ve bu şöhretin bana ıztı. şeklini alabilir. Medenf bir şehirli için 
ma ze_v ınıkıt Brmb. 

1 
~- u km 

1 
ay: Bu ses, atavizmin sesi idi· Bastım. ğim ve !renk dünyası ile fikren bağ • rab vereceğini düşünseydim belki bu meziyet olan bu meziyetler bende oJı. 

van sıgırc ı. a am a uvey av a S • ık - 1 . ı d • k d B bil ·· 1 • · · kti B aXh tt 
k 

. . b' b k ıgırc ayagımın a tında nefes ~rdı. an ıgım zaman avra ım. en tun mes ege gırmıyece m. u ~ re en madıgı· için oemiyete şöhretim kndtf 
ma ıçın ır su aşına pusu urmuş - l k d d k d t' . 'lk kl k d . . .. 1 k d h hi t k U kt bi • k k"" . ö Kanı ana ın an tutup kaldırdım· Bu u re ımı o ı çocu u evremı ya- bır gun o sun zev uyup eyecan s- adapte olamadım. Kaynayamadım. t ,. 
~ ·d .. zAa 

1 
ankt r sıgırckı umes1ı. g - galebe çalmak, cana kıymak zevkinin şadığım tabiata borçlu idim. setmedim. Gurura kapılmadım· O sekiz . d k' h . h b""t" tl rl .. 

run u. ça an uçara suya ge ıyor • G t Fi be t'' h . " .. çım e ı o va şı ru u un gayre e 
ilk zaferi oldu. us av au r ın ayatım okurken yaşında sı1ah kullanan, guneşle yatıp - t t' h t1 dı 

lardı. Bu küçük mahluklara silah at- H t b" ı · d' · t gözüme çarptı. Büyük Fransız edibi ta- güneşle kalkan kara çiftlik ekmeğini me ragmen ep 
1 

ve or a · 
mayı kendine yediremiyen babam nam ay~ a. oy e gır ım ış e. biat aşıkı imiş. Ren nehri kıyılarında ayran ve ekşiınikle yemekten hoşlanan Cemiyet içinde, hele salon hayatın" 
ludan tutarak tüfeği bana verdi. Ya- Benı bıraz evde okuttular. Sonra İs- milnzevi bir hayat geçirirmiş. Ve tabiat çocuk biraz daha kemiklendi ve yağ- da şahid ve muhatab olduğum hadi • 
nıında çok silah atıldığı için kork • tan~ul~a bir yatılı ~ektebe verdiler: üzerinde çok çalışmış, onun teşhisleri, landı 0 kadar. · seler hem d_;. en :tabii hadiseler, ~ese
madan ateş ettim. Biraz geç kalmıştım. Ta~ıatın ko~?~nda ~ıraz sert,. va~şı müşahedeleri çok kuvvetli imiş. . Çok konuşmaktan hoşlanmıyan bir la bir erkegın bır kadına komplı~an 
Sığırcık kümesi geçmişti. Fakat benim yetışen benlıgı~ şehır adetler~ne gilç Daha sonra Maupassant'ı okudum. adam oldum. En hoşlandığım ~y dü- yapması, bir ev sahibinin misafirlerın" 
gibi goeç kalan bir tanesi saçmayı yedi ı~ındı. Me~tebin hoyra.t ve dik baŞlı Bu muharriri yetiştiren Flaubert ona şünmek ve etrafımı görmek. Bu iyi nezaket göstermesi, ikramlarda bu1un• 
ve beş adım ileride çimenlerin ilstline bır talebesı oldum. Şehır hayatının in- demf!:ı kı'. ö · ud İ 1 ması gibi basit, açık hAdiseler bile beni .. .. . b" b 1 ·b· ~ · g rrnenın manası ş ur. nsan an ve . . . 
duşuverdı· sanı ır a mumu parçası gı ı yoğurup Eğer 'yı' yaz k · ti K · x "nd" .. ·· rf'f1.. • değil A - 11 çok defa ısyana sevkettı Sebebı şuı 

• •• • ... - 1 ma ıs yorsan. ır- ~ayı gvru ugu ~· ..,1 • ~ı arı . . · la 
O dakika duyduğum hırsı unutama- ~endı.~e gore şekil ver~esıne r~gmen ]ara git ve tabiati gördüğün gibi renk- ve hakikatleri ile gôrm€'k. Bu zekAnın Ruh~n~, kara~erın~ başka_,,fırsatlar e 

dım ... Bir ca~lcyı hayatından etmenin ılk koy ça~nın. tesi:lerı gitmedı .. Kır. !eri ve şekillerile yazmıya çalış. Bu bir görüş hüneridir ki pek küçükten pek ıyı tanıdıgım bır erkegın sırf el 
verdigi vahşı zevkle koştum. Sığırcık !arın, bol guneşı, dagların sert rlizyArı muharrir de hocasının dediği gibi çalı- başlar. En yeni psikologların eser • geçirmek için çalıştığı kadına soytarl 
henüz ölmemişti. Düşmanını üstüne ve tabiatin sade, basit, dümdüz şekli şa çalışa nth~et naturalistlerin başına !erinde görüş nazariyeleri hep bu nok- gibi yaltaklanıp dil dökmesi beni öyle 
saldığını görünce son bir üm.id ham1e- içimden gitmedi. Anam yoktu. Baba -. geçmiş. tada ittifak ediyor. Cemiyet çerçeve • sinirlendirmiştir ki bu adamın lop Y9"' 
sile çıq))ndı. Kanadının birinden kan mı da mektebi bitirdiğim yıl kaybet - Genç yaşımda bana ~ret ~ren sinde yıetişen insanların göril?leri ile naklarına birer tokat yapıştırıp. 
akıyordu. Kırmızı kan beni bir an ür. tim. Çocukluğumu yaşadığım çiftlik yazılarımın esrarını ben de çocukluk· tabiat koynunda yetişenlerin glSrils za- (Arkası var) ' 
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son Posta s 
Yağmur altında yapılan 
al yarı,ları ve yiizmeler 
Galatasaray•n girmediği yttzmelerde Beykoz 
şampiyonu ·oldu, yelken yarışları yapılamadı 

C: ÇOCUK TERBİYESİ =:J 

Nizam ve intızamın 
müsbet tezahürleri 
ÇocuGun al8kası bir 9ayl aramakta dafiil, 

o şeyi yerli yerinde bulmaktadır 

At yarışlarında yağmur 
yuzonden birçe~ 
sürprizler oldu 

At yarı.şiarı prognınının dördüncü 
haftası müsaOOkası dün Veliefendide 
yapıldı· 
Yarış saati.ne kadar yağmur yağma. 

sı birçok mera'klu1an dünkü koşudan 
mahrum etmiş, ve bu yüzden yarış 
mahallinde pek az seyirci bulunmuş • 
tur. 
Yağmurdan dolayı koşu pisti ağır .. 

!aşmış ve yarışlar da birçok sürpriz .. 
!erle neticelenmiştir. 

Günün en mühim yarıŞ'l haliskan İn
giliz at ve kısraklanna mahsus olan 
dördüncü koşu idi. Tertib heyeti bu 
yarışı en sona almış, bu suretle dör • 
düncü ve beşinci yarışların yerleri 
değiştirilmişti. 

Yarışın favarisi olarak göze çarpan 
Prens Halimin Sunandair ile Romansi 
üzerinde bahse tutuşanlar hemen ek .. 
seri yetti. 

Nitekim tahmin edildiği. şekilde ya. 
rış başlar başlamaz Prens Halimin iki 
atı da başa geçerek bir milddet yerle. 
rini muhafaza etmişlerd1r. 1800 met .. 
reden sonra yarışın şekli değişmiş ve 
Btirhanın Komisarrl başa geçerek bi .. 
rinciliği kazanmıştlı!'. 

Diğer yarışlar fazla alAka toplıya • 
tnarnış ve bilhassa bazı yarışlara üç, 
na dört atın girm~i de beklenen he • 
yecanı uyandırmamıştır. 

Müsabakaların neiıioolerl şunllardır: 
Birinci koşu (Çamlıca koşusu): Bu 

Yarışa 4 hayvan iştirak etmiştir. İk • 
ramiyesi 51 O lira olup mesafesi 2400 
nıetre idi. 

Mahmure birinci, Nana ikinci, Cey. 
lan üçüncü olmuştur. 

İkinci koşu (Göksu koşusu): Bu ya. 
rışa dört hayvan iştirak etmiştir· İkra. 
?niyesi 400 lira olup, mesafesi 1100 
tnetre idi. Mi.s birinci, Mart ikinci, 
Körayak üç(lnctt olmUftur. 

Üçüncü koşu (Satlf koşusu): Bu ya. 
rışa 4 hayvan iştirak ebniştir. İlcra • 
nıiyesi t 90 lira olup, meaafıesi 2100 
nıetre idi. 

bcinci l/Cln,tcı biri?\Ci o-len at ve sahibi 
Bayan Nihal 

Yüzmelerc i§tirak edenlerle. 

Dünkü yüzmelerden bır bCl§l;a ıntıba 

Çetin birinci, Aldervi§ ikinci, C-ey • 
!An üçüncü olmuştur. 

Dördüncü koşu: Bu yarışa üç hay • 
van iştirak etmiştir. İkramiyesi l 55 
1. ·a olup, mesaksi t 800 metre idi. 

İnci birinci, Bahtiyar ikinci, Se.lma 
üçüncü olmuştur. 
Beşinci koşu (Boğaziçi koşusu): Bu 

yarışa 7 hayvan iştirak etti. İkrami • 
yesi 850 lira olup mesafesi 2400 met • 
re idi. 

Komisarz birinci, Dandy ikinci, Ka. 
ya üçüncü olmuştur. 
Şeref stadı havuzunda dün yapılan 

yüzme mlisabakalarile İstanbul yüz -
me birincili~ri nihayet bulmuştur. 

Dün yaphan müsabakaaar br.lhassa 
yüzrnelere pek az milsabıkın iştirak et 
mesi yüzünden sönük geçmiştir. Bun. 
da yüzücülerin ekserisinin talebe ol • 
ması Amil ôlmuştur. Ezcilmle yüzücü. 
lerinin kısmıazamı mektebli olan Ga. 
]atasaray müsabakalardan çekilmek 
mecburi~tihde kalmıştır. Müsabaka,._ 
larm büyük bir kısmının tek yüzücü. 
nün iştiraki yüzünden iyi dereceler de 
elde edilernemi,ştir. Dünkü neticeleri 
yazıyoruz: 

f 00 metre sırtüstü 'küçükler): 1 -
Maruf (Beşiktaş), 2 - Necati. 

f 00 metre sırtüstü (klüb harici): 
1 - F'uad, 2 - Adnan. 

100 metre sırtüstü (klübler) ~ 1 
Saffan (Beykoz) derece t ,32. 

200 metre serbest (küçükler): 1 
BEdri (Beykoz), 2 - Bahaeddin 

H · t d ı ·nın· n mühim ve 1 durmadan haykırıyordu. Nihay.:t · ~e assasıye evre erı e . . ._ 
l . g· n;•am ve intizama .rtne döndürmek lüzumu duyuldu. 1 eh eararw, ~u u ~ . . . 

karşı fazla hiali kılandır. Bu tezahür bir bundan sonra tam hır kapris halını aldı. 
-~ :ı... ..... ı.. ·kincınin sonuna kafiar İnsanı son derece aık.mıya başladı. Der • Y-1.............. ~r, ı . B b •• k 

sürer. Yaradılışından dökücü saçıcı san- ken araya crehber> de girdi. .e egı u-
dığımız çocuğun muayyen bir devrede, cakladı. Kuvvetli, erkek kollarıle kavra
haricl intizama karşı haı;saslaımas;.. fik~i dı. Çocuk. şiddetli bir. rea~~iyon geçirdi. 
'l...J ·b ·· .. .. ~fr ... kü· Ev gibı. bü- Bu reaksiyonların psıkolo3ık sebebler • ı.n7J8 garı gonınur • ..,. .... u • 

y(lıklerin 9QCUğu tamamile yabancı mak- den doğduğunu bildiğim için işe karış .. 
sadlada temi7.leyip düzelttiği ve irıli u- mıya mecbur oldum. Anneye: 
faklı bir yığın eşya ile doldurduğu ka • - Madam, dedim. müsaade eierseniz 
pah bir muhitte YaJlY&n çocukta bu çok ceketinizi giymenize yardım edeyim>. Ka 
nazik hali farketmiye imkAn yoktur. Fa • dın afalladı. Sıcaktan bunalırken ceketi 
kat 0 hakikaten böyle bir hassasiyet dev- giymek te ne idi? Zavallı o kadar çaresiz 
ıreai geçirir. Ve t:.irlü türlü engellere uğ- kalınl§tı ki ister istemez cpekh dedi. 
rıyan bu devre anormal hallerin membaı Ceketini giydirdim. Çocuk ta göz yaşla. 
olur. F.ilhalkika çomık birçok zamanlar n ve çırpınmalar birdenbire dindi. üst. 
görünüşte sebebsiz yere ağlar ve sus- üste: 
mak nedir hilmez. cPalto... Omuz... Palto... Omuz> 

Bu h~iyetin müsbet bır tezahürü- demiye başladı. cManton üstünde dur • 
n<L yani tatminınden doğacak neı'e ve BWl, çıkarma anne> demek istiyor. Ve 

kof'1A1a.n taki.b eden bir grup heyecanı sezebilmek için ergin insanın ctıele şükür beni anhyabildiler> der gibi 
200 metre serbest (klüb harici): 1- çocuk ruhiyatıdan anlaması lazımdır. Ha- tatlı tatlı bakıyordu. Büyük bir sevınç 

'Beykoz), 3 - Tekin (Beşiktaş). dise daha ziyade ilk aylarda görülür. Fa- içinde kollarım anneiinin boynuna do " 
Mahmud derece: 2,28,01. ıkat bazı engeller hasaasiyet devre.sinin ladı. Gezmenin sonuna kadar çıt çıkar .. 

200 metre serbest (kiJ.übler): J - ikeşfini kolaylaştınr: Vakitsiz kaprislerin madı. Ona göre palto. giyilmek ıçindi, 
Ali (Beykoz) derece: 3,05. çoğu hiç şüphesiz bu nevi hassasiyetle • bez parçası gibi kola atılmak için değil •.• 

t 500 metre serbest (klüb harici): rin eseridir. Güriiltü kıyamet? Annenin bu mtızamı 
1 _ Nezih, 2 _ Niko. Hayattan alınmış birkaç misal vere - bozmasından ileri gelmişti. 

t 500 metre seı:'best (klübler): t - yi.rn: İtte ıufak bir aile sahne_,,. Baı rol Saydığımız misaller intizam sevki ta• 
İsmail derece H,44. altı aylık kadar minimini bir kızda. biisinin fi.ddetini göstermektedir. Asıl sa-

Bu çocuğun yattığı odaya bir gün bir fllacak nokt~ onun o kadar erken b:ış • 
4X200 bayrak (küçükler): 1 - Bey kadın misafir girer ve şemsiyesini ma - layışıdır. İki y~ındakilerdc intizam fü. 

koz takımı derece ı 2,32, 2 - Beşik • sanın üstüne bırakır. Çocuk birdenbire tiyacı sakin bir §ekil alır. Ayni ihtiyacın 
aş takımı. huy8l.1Zlaşmıya başlar. Şemsıyeye uzun huzur içinde ve aktif surette tatbiki de bu 

4X200 bayrak (klübler): 1 - Bev. uzun ·baktıktan sonra feryadı koparır. devrede başlar. 
koz takımı derece 13,0 l ,2, 2 - Derni~r. Mi8afir: çocuğun şemsiyeyi isted!ğini zan Mekteblerimizde son derece enteresu 
spor. neder. Gülerek masadan alır, ona uzatır. ihldiselere fahid olmaktayız. Yerli yerme 

Büyükler arasında yapıılması icab Fakat bebek şemsiyeyi iter ve yaygarayı korunıyan ,eyleri iki yaşındaki çocuklar 
eden su topu milsabakasıına Demir • bırakmaz. Bunun üstüne baıkalan da derhal farkediyor ve yerlerine koymak 
spor takımı geımediğıinden Beykoz birkaç kere şemsiyE:yi eline tutuıturmıy:ı istiyorlar. Ergin.erın ve kendilerinden 
hükmen gıalib sayı·lm~tır. KüçükJ.er çalıiırlar. Nafile .•. Çocuk çırpınmakta büyük çocukların gözünden kaçan tefer .. 

(Devamı 11 inci sayfada) devam eder. Ne yapmalı? lıte hemen he- ıiiat bunların derhal dikkatini çekiyor 

Millt kuma maçlarının 
hasılatı ne oldu? 
Milli .küme maçlarının hasılatı 

maçların hitamını müteakıb klüp
lere mütesaviyen taksim edilecek
ti. Maçloar biteli hayli zaman oldu
ğu halde klüp1erin hisselerı hAlA 
tevzi edilmemişt!r. Bunda Ankara 
stadyom ida.resinin gösterdiği müş
külAt amil olmaktadır. Ankara 
stadyorn idaresi Ankarada yapılan 
miJ.li küme maçları hasılatından 
ancak 2400 lırasını Umum Müdür
lüğe teslim etmi~ olup mütebaki-

sini şimdiye ~adar vermemiştir. 
İzm.irde millt küme maçlarından 
2600 lira hasıiat elde edilmiş ve U
mum Müdürlüğe gönderilmiştir. 
lstanbuldaiti haS'llat ise 11 bin li-

raya yakındır. Klüplere vakttnde
0 

verileceği vAdedUdiği halde bu ha
sılatın Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü ile Ankara stadyom mü
dürlüğü arasındaki ihtilaf halle
d.ilinciye kadar tevzi edilemiyece
ği anlaşılmaktadır. 

men doğum gününden başlıyan vakitsiz Mesela: Sabun sabunluğa konmamış, mus 
kaprislerden biri ... Bereket anne bu ne- luk taşında bırakılmışsa. bir sandalye 
vi ruhi tezahürlerden anlıyormuş. Şem • yerinden başka bir taraft3 unutulmuşsa 
siyeyi masadan alır, bitişik odaya gi)fl. bunu iki yaşındaki çocuk hemen görü • 
rür. Çocuk ta derhal sesini keser. Bütün yor ve düzeltmiye çalışıyor. İntizamsızlık 
bu heyecanın manası iUdur: Şemsiyenin manzarası bir muharrirıı•, bir faali)"t"t 
yeri masa değildi. Bu küçücük ejyanın teşvikçisi gibi görülebilır. Fakat muhak· 
yerinden başka bir tarafa konulması, ço- ikak ki bundan fazla bir ıeydır: İntizam 
cuğun hatırlamlya muhtaç olduğu daımt hayata hakiki neş'eyi veren ihtiyaçlar • 
ve muntazam eşya tablosunu fena :Aa1de dan biridir. Bunun içindir ki mekteble • 
bozuyordu. rimizde üç dört YB.fllll çoktan geçinnJı 

Bir misal daha: Burada çocuk oldukça çocukların bile bir ek.zersiz, bir oyun bi· 
büyü'.k. bir buçuk yaşındadır. Sahnede ter bitmez Aletleri yerlerine koşturdukla .. 
Ben de bulundum ve aktif bir rol aldım. rını görüyoruz. 
Birkaç arkadaş Napo\ide cNeron mağara• Eşyada intizam; onlardan her birinin 
sı> nı geziyorduk. Genç bir kadın da çoru- yerli yerini bilmek dernektir. Her şeyin 
ğile beraber gelmişti. Çocuk bütan bir nerede olduğunu ayn ayrı hatırlamak de. 
dağ boyunca uzanan koca mağarayı do - mektir. HülAsa: İçmde bulunduğu muhi. 
lapeak yaşta değildi. Daha ilk dakikada ti bütün teferniatile kavramak demektir. 
yoruldu. Anııesı kucğına aldı. Fakat yü. Ruha uyan muhıt te budur. Gözü kapalı 
kün ağırlığını iyi hesablıyamamıştı. Faz- 1 dolaşabileceğiniz, elinizi uzattınız mı hc:ıı 
la sıcaklık bastığı için durdu; ceketini çı- aradığınızı b~"tlabileceğiniz bir muhit . • 
kanp koluna attı. Çocuğu öyle kucağına Böyle bir muhit hayatın süklin ve buzu· 
aldı. Bebek yavaştan bir ağlama tuttur- ro için elzemdir. Bunun canlı bir zevk 
du ve sesini perdP. perde yükseltmiye halinde ifade edildiğini görmek ister .. 
başladı. Genç kadın bo§una onu sustur- sele, bizi mantıksızhğıle şaşırtan. haki • 
m.ıya çalışıyordu. Nıhayet sabrı tüken . katte bütün manası eşyayı yerli yerinde 
dı, sinirlendi. Yanındakiler de sinirlen . bulmak neş'esinden ibaret olan, küçük 
diler. Yarım olsun dıye çocuğu birı bı • çocuk oyunlarına bakmalıyız. Bu cıyun
rakıp biri alıyor, kimi okşuyor, kimi a • lan izah etmeden önce profesör Piage• 
zarlıyordu. Gittikçe hırçınlapn c;ocuk ta (Deucımı U nd x11fad4J 
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Danzig 
• 

yenı 

için Hitlerin 
bir teklifi 

İngiliz - Fransız -Rus 
askeri he yelleri don 
- beş saat görOşlDler 

_Hava taarruzuna karşı 
korunma tatbikatı 

--------
,.,._nlı ı itici aavfal.a) rini ve ezıciimle hpa.ııy. meselesini gô- (Baştarafı t inci myfada) 

{Baştarafı 1 inci aayfada) 1 Bu hazırlık bir harb wkuunda büJiik bir 

·Jllye müWd olmuştUT. Kont Ciano, Mua- riişm~ olduklarını tasrih etmekte .. 
sol niye temaslannın neticesi baklanda dir. 

gün biri öğ~en evvel. diğm öğleden 
sonra olmak üzere iki toplantı yapıl
mıştır. Birinci toplantı tam 3 saat sür
müştür· Öğleden sonra yapılan toplan
tı da 2 saat devam etmiştir. 

misyon bu.gün de meWsine devam ede- ihtiyacı karp.lıyacak çok lümmlu bir tecl
oek ve korunma. işinde alınacak. \edbirler birdir. 

izahat \ll!l'llÜftil'• Ba mahfill~ görep görüşmelerin e-
üzıerinde meşgul olaca:ktı.r. Bina korunma lınirinin emrine ihraz. 

Berlin siyasi mahfellerinde HıUer, sasın•. demokratların yaptıkları çem
Koot Ciano ve Ribentrop arasında Dan- berlerne teşkil evlemiş ve iki harici -
2ig :meselesi.le umnmi meaele1..erm p;i- ye nazın buna ~ubbft bir çember -
fU.ldüğü beyaıı edilmekte iM de bu mü- leme- ile oevab verilmesini düşünmüş 

Şehrimizde aktif ve pasif müdafaa de- sız itaat mecburidir. 
neme tatbikatı içın harb hali yanndan Nakil vasıtalarının Jıarelr.et tarza 

ilk.atta biU.eSM Macaristanuı vaziyeti- tür. 
nin te~ edildiği muhakkak addedil
mektedir. 

Peşteden gelen haberlerd~ ise menlle-
ıket dahilinde seyahatte bulunan Amird İtalyan zimamdarlanna göre, M.a -
Hortinin ani olarak hükUmet merkezine caristan, Yugoslavya ve muhtemel o. 
döndüğü bildirilnıektedir. Diğer taraf- ~arak Bulgaristanın, birlikte hareketi 
tan Amiral Hortinin yakında Almanyaya kabul eylemeınekre beraber hattı ha 
gide~ Hiilerle görüşeceğin'! dair ecne- reketlerini Mihverle a~nktar bir ha
bi .gazetelerinde gö!'iiten haberlerin de a- le koymak mevkiinde bulunabilecek .. 
sılsız olduğu Peştede beyan edilmektedır. lerdir. 

Paris, 13 (Hususi) - Be.rhetsgaden gö- Danzig Milletle!- Csniyeti komiseri 
~melerl etrafıncıa Oeuvr gazetesi:ıde Almanyada 
tefsirlerde bulunan Madam Tabouis Ber-
linden aldığı malumata aUen §Unlan yaz- Danzig 13 (A.A.) - Milletler Ce -
maktadır: miyetinin Danzig yüksek komiseri 

Geoe Berlinden alın~.ı: son haberlere Charles Burckbardt, dün akşam Al .. 
göre dipl'omatik mahfeUerde Ber11tesga- manyaya gitmiştir. Bazı haberlere gö
den görüşmeleri hakkında oldukça bü- re mumaileyh Hitler tarafından kabul 
yük bir asabiyet gösterilmektedir. Ber- edilecektir. 
!indeki diplomatların zannettiklerine gö- Alman gazetelerinin neşriyatı 
re dün öğleden sonra Berhtesgadene bü- Berlin 13 (A.A.) - Ciana • Von 
yük Japon gazeetlPrinin muhabirleri gel- Ribb<?ntrop mülakatı Alman matbuatı 
mişlerdir. tarafından cİtalya ile Almanyayı. bir -

Japonya Mihvere iltihak etti ml? leştircn arkadaşlık bağlarn gözle gö -
Japonyanın prensip itibarile mihvere rünür bir şekilde teyid olunduğu» ve 

lltiha'k ettiğine dair Tokyonun kararı dün ciki Mihver devleti arasındaki tesa • 
öğleye doğru Hitleri:ı eline geçmiştir. nüdün samimi ve namuskarane bir te-

Söylendiğine göre Hitıer, Kont Ciano zahürü» şeklinde gösterilmektedir· 
ve Fon Ribentrop ile bırlikte bu itılafı, Gazete1er bu görüşmlere sansasyo -
Fransa - İngiltere ve Sovyetler Birliği üç ne] bir mahiyet vermek istiyen de -
taraflı itilaf ilan ettikleri zaman neşret- mokrasilemn cbUıdalaca> heyecanile 
meğe karar vermiştir. alay etmektedirler. 

48 saat ıiçindıe Yabaına ~~ler için 
Berlindeki diplomatların zannettiğine neşredilen haber 

göre Hitler, Mussoıını veya mihver kırk 
sekiz saat zarfında Danzig meselesi hrık
kmda yeni bir hal şeklini teklif cdccck
til". Çünkü mihver devletlerı Fransa ile 
İngilterenin geçen Eyhilde Çek hükiımc
tine yaptıklnn gıbi şimdi de Polonya 1ıü
kumetini tazyik edeceklerini ümid et
mektedirler. Varşova ise böyle bir tekli
fin bmkaç saniye bile Polonya hükUme
tinin dikkatini ceJbetrniyeceğini söyle
mekle iktifa etmektedir. 

Jour - Echo de Faris gazetesinin Berlin 
muhabiri yazıyor: 

Bir taraftan burada tarihe ve memle
ketine karşı rnes'ulıyetini müdrik bulu
nan Duçenin sulhü kurtarma~a çal:ştığı 

söyleniyor. diğer "raftan ise Alman zf
rnamdarlannın tamiri kabil olmıyan ne
ticeler verse bile, birkaç gün içir.de de
ğilse bile birkaç hafta içinde Danzigi Al
manyaya ilhak etınek istedikleri iddia e
diliyor. Nasyonal-~osyaltstlerin Danzigi 
zaptetmek istedı.klen muhakkaktır. B:ı
nun ilık alameti gazeteJerin Polonyaya 
karşı kullandıkları şlddetli lısandır. 

Dün sabahki g-örüşmeler 

Berlin 13 (A.A.) - Salzburg mab -
reçli olarak Alman membalanndnn 
yabancı memleketler için neşredilen 
bir haber, bugünkü görüşmelerd€, Cu 
martesi günü müzakere olunamıyan 

bütün meseleler.in aydınlatıldığı bil -
dirilmektedir. 

Bu telgraf, görüşmelere hakim o • 
lan cen yüksek dostluk zihniyeti• ve 
hariciye nazırları arasında iki mem • 
leket harici siyaseti bahsinde mü~aha
de edilen ctam anlaşmayı• tebarüz et
tirdikten sonra şöy'le devam eylemek
tedir: 

Bittabi bugün dünyada biri'nci plan
da rol oynıyan Danzi~ meselesinde gö 
rüşillmüştür. Filhakika d~mokrasi 

lerln ittifak paktlan, Polonvamn hat. 
tı hareketini gün geçtikçe daha ziyade 
kat't bir hale koymuştur. Almanyamn 
bu meselede yalnız mevzuu bahsolan 
yalnız değildir. Ayni zaman
da Polonyadaki A,manlara yapılan 

muamele de mevzuubahstir. 
Telgraf iki Mihver devletinin men

faatlerini müsterekcn müdafaa bah .. 

lngiliz gazeteleri müzakerelerin sa. 
mimi bir hava içinde cereyan ettiğini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Moskova 13 (A.A.) - Fransız ve 
İngiliz askeri heyetleri, sabahleyin sa
at 11 den itibaren Mareşal Voroşilof 
\'e Sovyet ordusu erkanile görüşmüş
lerdir. Fransız ve İngiliz zabitleri me. 
sai celselerini üniforma giymiş olduk 
Jarı halde yapmaktadı.rlar. 

Sovyetlerin har'b endüstrisi 

Riga 13 (~.A.) - Moskovadan bil. 
dirildiğine göre Fransız - İngiliz as • 
keri heyetlerile Sovyet komisyonu a
rasında yapılan ilk görüşmeler esna -
sında Fransız - İngiliz murahhaslan 
hükfunetlerinin Sovye lerin harb en
düstrisini teşk:ilaflanrl~ak hususun
daki tekliflerini bildirmişlerdir. 

Moskova, 13 (A.A.) - İngiliz ve Fran
sız askerl heyetleri azaları, Sovyet heye
ti azası ile bugün saat 11 den 13,15 e ka
dar süren bir görüşmede bulunmuşlardır. 

İngiliz ve Fransız heyetieri, saat 15 te, 
aralarında müzakere için İngiliz büyük 
elçiliğinde toplanmışlat'., bilahare. saat 
17,30 d'a yeniden Sovyet heyeti azaJarile 
bu!uşmuşlardır. 

in~iliz - J1pon 
görüşmeleri 

<Bcurarafa 1 inci $tltTfod4J 

mıntakasında nizam ve asayişin muhafa
zasına müteallik olan siyasi mesele hak
kındadır. 

İngiliz sefirine iktısad! meselelere mü
teallik olarak yeni talımat verilmemiş
tir. Fakat sefirin yapacağı görüşmeler 

esnasu~da bu meselelere de telm;hte bu
lunması :ihtimal dahiıindedır. 

Bir köylü kadın ve kızı toprak 
a:tmda kalarak öldüler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bu esnada feryadlarına koşan köylüler 

Tayyibe ile kızı Zeynebi ölü bulmuşlar
dır. Zeliha ve kı7.ı kurtarılmışlardır. 

Bu hususta tahkikata başlanmıştır. 

Tr k~ada fidancıhk 
Çanakkale (Hususi) - Ziraat Vek~

leti fidancılık şubesi müdürü Hikmet Ok
tar Trakya umumi müfettiş:iğ! zıraat 

müşaviri Şevket Arı şehrimize gelmişler 

ve buradaki kazalardaki f idanlı~darı ge
zerek durumları ve bunların inkişafı ~çin 
yapılrnaS1 lazım geeln tedbirler etrafın
da tetkiklerde bııl!.lnmuşlardır. Hikmet 
Oktar bu sabah !star.bula hareket etmiş
tir. 

itibaren başlıyaca.k ve bitimi aynca ilin 
edileoektir. Puif deneme tatbikatı için 
bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. VUi. 
yet hava taart"UZlarından korunma İiınde 
halka düşen vazi{eyı bir kere daha bil
dirmek üzere afiş!er hazırlanmıştır. 

Tayyare hücumtan esnasında halkın 

iltica edeceği umumi sığınak yerleri tes
bit edilmiş v.e kapılarına birer levha a
sılmak suretile Harı olurunuştur. Hasta
neler, ve camiler de umumi sığınak yer
leri meyanında bulunmaktadır. 

Hallan rian:t edeceği hükümler 
Havaya karşı korunma tatbikatı mü

nasebetile halk tarafından riaye: oluna
cak hü1riiml-er ve yapılacak işler hakkın
da vilayetten bildirilen umumi emrin bir 
sureti aşağıdadır. 

Hava hilcum tecrübesi 
1 - İsta~bulda akli: ve pasif müdafaa 

deneme tatbikatı yapılacak ve şehnn ü
zerinde düşman tayyarelerini temsi1 et
mek üzere tayyarelerimiz uçurulac3ktır. 

Bu tatbikat ~çin harb hali 15 Ağustos 
939 gününden ~lıyacak ve bitimi ayrı
ca bildirilecektir. 

Aktif müdafaa: 
2 - Tatbikat esnasında şehrin akti! 

müdafaası için askeri makamlarca terti
bat alınmıştır. Bu teı1ibata göre muhte
lif ~vkilerde top ve ağır makineli tü
fekler tarafından tayyareler~ karŞ'l ma
nevra, h~rtuç ve fişeklerile ateş açıl:ı

caktiır. 

3 - Tayyare hücumu (Alfırm) ilanı, 

muayyen düdiikJer!~ yaptırılacaktır, bu 
ilan polis vasıtasile cadde ve mahallelere 
kadar yayılır. 

Alarm işareti, d~r.lüklerdc kuvvetJeşip 
zayıflaşan ve böyler~ üç dakjka devam e
den fasılalı seslerdlr. 

4 - Bu işaret veri!dikten sonra halkın 
ve nakil vasıtalarmın hareket tarzı şöyle 
olacaktır. 

Hatıan vazifeleri 
A) Korunma teşki!lerinde vazifesi o

lanlar, alarm i.şaretind~ derhal vazife 
başına giderler. 

B) Cadde, meyda:ı ve sokaklarda bu-
lunan halk tel!şst~ ve sükunetle fakat :ı
cele olarak evlerin~ giderler. Evlerine 
gitmeye imkan bulam1yanlar (evleri u
zak olanlar) polisın göstereceği ve sarı 

Salzburg 13 (A.A.) - Hitler, saat 
11 de Berchtesgaden'de Kont Ciano'yu 
kabul etmiş ve bu kabul esnasında Fon 
R'ibbentrop da hazır bulunmuştur. Gö 
rüşme saat 12, 1 5 e kadar devam etmis 
tir. ~ 

sindeki cyüzd.e VÜ1> tam azmini bir lann 
kere daha tebarüz ettirerek nihayet 

genişliiflrtl ~ çclinl~ğini gös o4 

t€rnıektedir. 

işaret levhahırile gösterilen umumt sığı
naklara giderler, umumi sığınaklarda yer 
bulunmadığı takdi:-cie en yakın husus? 
sığınaklara iltica eder~er. Bu mümkün 
olmadığı takdirde öteye beriye koşmak
sızın ve teliişa kapılmaks!Zın kendisini 
bomba tesirinden koruyacak bi!" örtü al
tına ve du\'ar dibln::ı çclrl1ir, veya bir çu
kura. yahud bir ağacın gölgesine yatar. 
Sokaklard:a toplanmak ve öteye beriye 
koşmak ve bağınp çağırmak yasaktır. 

Ga7.e ~ 

Öğle yemeği Salz.burg'da Osterre .. 
isefer Hof otelinde yenmiştir. Yemek
te iki hariciye nazırıınd'an başka Al • 
man ve İta1yan heyetleri erkanı, f tal 
yan ve Alman sefirleri hazır bulun • 
muştur. 

Alman mehafili, bu sabahki müla
katın mücamelekarane bir ziyaretten 

bulmaktad:ıır. 

«1 .. fılnrdı yok, hareket varn 
diyenlere bir cevab 

Berlin 13 (A.A.) - Havas ajamı
nın muhabiri bildiriyor: 

Nasyonal sosyalist gazeteciler, Salı. 
bur~ ve Berchtesgaden ı:!Örüşmele -
rinden bahsederken, clii.kırdı yok, ha
reket var> kefuneleı<ıni sövl<'mekte -

l•alyanın yeni ispanya sefiri 
Roma 1 3 ( A.A.) - Resmen bildi 

ri1di~ine göre. İtalyanın Burgos bü -
\•i.i'k elçisi Kont Viola di Campal -
t() v:eri çaiYırılmış ve yerine İspanya. 
daki askeri İtalvan heyeti reisi bulu -
nan Genral Cambara lavin olunmuş -
tur. 

Teh1i~ n~redilmcdi 
dir· Fakat Berlin, buE?ün, lfıkırdıların S 1 h 13 (AA ) K t c· _ .. ı .z un~ . . - on ıano 

devam etmekte ol<luınınu muşahede c- t 15 1 o d t ·ı h k t t . . arı · a avyare ı e are c e -
mecburıvetı karc:ısmda bu11unm~'kta - t• 

C) Bir gaz bulutu içinde kalındığı ve
ya burun veya boqa1da ve gözlerde bir 
taharrüş bulunduğt.ı zaman maske takı
lır. Şayed maske yokss, ağız, burun ve 
gözler ıslak bir mendil veya elbisenin ıs
latılan ('teğile kapatılarak rüzgarın gel
diği tarafa doğru koşmaksızın yül"']ncrek 
buluttan çıkılır. (Gaz! temsil etmek üze
re dumanlı maddeler neşri bazı yer1t-rde 
ayrıca tayin olunmuş alAkadar memur
lar tarafından yapı'acaktır.) 

Pencerelerden sarlanak ya.• 

Tayyare tehli.k.e.d ipreti verildiği es
nada nakil vuıtalan ıu IUI'etle hareket 
edeceklerdir: 

A) Hayvan k~illu nakil vasıtalan (a
rabalar): 

Arabalar, yol ağızlarını tutmıyacak 
veçhile yaya kaldırımına yanaşmış ola
rak durur, hayvan çözülür, kalın bir ağa. 
ca, tramvay direğine veya bunlar yoksa 
arabaya bağlanır ve hayvanın yem torba
Sl başına takılır. 

B) Motörlü nakil vasıta!an ve tram
vaylar ve tünel: 

Alarm işaretile beraber, nakil vasıta
ları içindeki halk er.. münasib bir yerde 
ve umumi sığınaklar durağında boşaltı
lır ve kendi yerlerine giderler, yerlerine 
gidemiyecek kadar uzak olanlar. halkı 

boşalttıktan sonra yol ağızlarını kesme
mek ve itfai~ musluklarını kapamamak 
şartile münasib yerlerde dururlar, bu 
nakil vasıtalannı idare edenler en yakın 
umuml sığınağa iltica ederler. 

Hakem otomobilleri 

Tatbikat münasebetile tayyare hücu
mu esnasında dahi dol~mak mecburiye
tinde olan hakem otomobilleri serbest 
olup bunlann hareketin(? mümanaat e
dilmez. Bu otomobiller dört köşeli, be
yaz filama taşırlar; hakemlerin kolların
da beyaz işaret bulunur, hasta nakleden 
otomobiller de bu hükmt? tabidir. Alar
mın devamı müddetince tünel sığınak o. 
laı-ak kullanılacağından bu müddet zar
fında tünel işlemt! faaliyeti durdurula· 
caktır. 

C) Trenler 

Alarm işareti verildiği esnada garlar
da bulunan trenlerdekı yolcular inerier 
ve gardaki sığınağa veya civar umumi 
sığınaklara giderıer. Harekete hazır bu
lunan trenler, yol açıksa hemen gan 
terkeder~k şehir haricinde serbest bir 
hat üzerinde durur veya istasyon cıva
nnda tünel veya yarma varsa oraya gi
derler. Tünel haricindeki tevekkuflardı1. 
halkın trenleri terkederek etrafa yayılıp 
gölge ve çukurlardan istifade etmeleri i
cab edebilir. Gara yaklaşmakts. olan tren
ler ise, ayni sumtle şehir civarında h(>k
lerler. Tayyare hedefi olabilecek bütük 
köprüler civanndn bulunmazlar. 

D) Vapwtar: 

Alfırm esnasmda rıhtım V'? iske!elerde 
bulunan vapurlar yolcu alamazlar. İçin
de yolcu bulunanların yolcuları çıkarılır. 
Hareket halinde bulunan vapurlar en ya
kın i.skeleye giderek yolcularını çıkarır
lar. 

~ - (Tayyare tehlikesı bittı) ış.'.lreti 

verildiJcten sonra dahi ancak bina veya 
sığınak amirinin müsaadesıle dışarıya 

çıkılabilir. Dışarıda gazle zehirlenmiş 

yerler, yıkılmağa yüz tutmuş duvarlar, 
patlammaış bombalar ve enkazla tıkan
mış Sdkaklar bulunacağından böyle teh
likeli yerlere yaklaşmaksızın herkesin 
kendi işine ve vazifesine gitmesi laıım
dır. Bu gibi yerler polis tarafından işa. 
retlenir. 

Tayyare tehlikesi bitti işareti: Canavaı 
düdüklerinin vesair vasıtaların üç daki· 
ka fasılasız ses vermeleridir. 

6 - Tecrübede herkes hakild tehlike. 
de imiş gibi emniyet ve inzibat tedbirle. 
rine ve talimattaki hükümlere dikkat ve 
itinaya mecburdurlar. ................................ ·-··-·--··,-··-· ----iöaret olduğunu, çünkü esas meselele

re aid müzakerelerin dündenberi hi • 
tama ermiş bulunduğunu beyan et • 
mektedirler. 

dır. Filhakika Cuma S'lbahı. sa'alıivet 1 m vır. R"Wb t ._.. h t k . .. .. on ·lu "" rCJp, ı-..·.1ra a ev eme 
tar mahf•ller, huradn rıortı<;ımelerin j t 'd w F hl t d- -

0) Tayyarelerı görmek hevesile -:iışa

rı çıkmak ve pencC're!erden sarkmak za
rarlı ve vasaktır. Binıı dahilinde bina ko-

- runma teşkilatında vazifesi olı:ınl:ır, rıer- T A K V 1 M k b
't -· . . . .. _ "' o ugu usc şa osuna onmuş 

hemen o a şam ı eC€gını ılerı suru - t·· ur. 
Romaya göre Akdeniz ve İspanya 

meseleleri göriisiiJmiiş 

yorlardı. 

Hukuk ıniisavir'cri 
Görüsme'er hakkmda hic bir res 

P"; •pbliq nPsl"f'dilmivecektir. 

hnl vazife basına gider, korunma am!ri- 119----·A·C~u·s=T-O•s-==ıı-=-=--..... 

Roma 13 (AA·) - Havas muhabiri 
bikliriyor~ 

Roma siyasi mahfilleri, Salzburg gö 
rttşmeleri hakk•nda tam bir kelumi • 
yet muhafaza etmekte, yalnız bu gö. 
rtişmelerdcn korkunr. bir netice ve. 
yahud bir entrika çıkr('aaım sanma • 
nın bir hata olduğunu söyiemekte •• 
dir. 

Görüsme programında yaoılan di • 
iter mühim bir tndilat da, Sa1zbur~ ve 
Berchte~ aden pörüşme1€rinde hari ~ 
cive hukuk basmüşaviri Gauss ile i . 
talya hariciyesi başhukuk mi.isaviri • 
nin de bulunma'andır. Ha'buki Cu -

ı.:r·ner il(' Mu,.ı;olini arasında bir 
r<Ö-iic:m.P ihtimali hak-kında ise, böv
ı,, t-ır ihtirralin bittabi tamamile im
~frnc;•z olmadı"• fakat şimdilik lüzu • 
mu PÖri.i'lmedilTi söylenmektedir. 

- nin emri altına gir('rter ve bina korun
ma p1anı veçhile verece~: emiileri va-
parlar. " 

................................ ; ............................ . 

Vazifedıır olmayan pasif hal!< bina ko
runma amirinin tertibi veçhile bodrum 
katına inerler. Kendı evin!'!'l bahçesinde 
örtülü siper sığımık yaptırın~ olanlar 
buralara girerler. Evlerinın bodrum kıs-
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s. ı .. 
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1~39 
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Ce. Ahir 

28 

Arabi NU 

uu 
H;':r 
101 

İMSAK 
s. u. 

ma günü Berlin-lr, bu eörüsmelerde 
hukuk müşavirlerinin bulunması ih -
timalinin ileri sürülmesi, tamamile sl-

Bu rnahfillt--r, Danzig hakkında der vasi alan ı?Örüşmclcre karşı bir Jnıre
h nl tatbik edilecek bir kara.,. alınmış ket gibi telakki edilmek~ idi. 
r Ju;:.unu tahmin ev1eTY>('mekte, iki l Alman siyasi mahfilleri, görüşme -

ıriciye nazırının Akdeniz lll{!Selclc - lerin uzamasına sebeb olarak mevzu-
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mında veya blrincı katlarında sığınak o
larak kullnnmağa elverişli yeri olrnıyan 
- bilhasça tam ah~b - evler halkının ar
sa ve bahçelerinde ve fakat evin en az 
beş metre uzağında olmak şartile hava
dan korunma için ilstü örtülü hendek siw 
perler yapması bilhassa tavsiye olunur. 

s 
9 

z. 
E. 

09 

li8 

Otl• 

.. \°" 12 18 

li 08 

iki adi 

' 
8 

faa. 

ıs 

04 

:s • u. s. LJ. ,, o 
16 

s 
09 u 
69 u 

ıo .ıo 

- 1 

• 



DiKKAT 
Grlpln katularının üzerine resimde 

gördüjfinilz şekilde kabartma 
pullar ilive edilmiştir. 

Her yerde ısrarla pullu kutuları isteyiniz ve 
pulsuz kutuları şiddetle reddediniz. 

Bugünkü Fransa Çocuk Terbiyesi. Spor: Yağmur altmda yap~lan \Ha turafı 7 nci sayfada) 

t 1 
•• 1 derhal susturdu, istediğıni aldı. Fransa B f 9 , jada > 1 raya girince doğru kapının arkasına b:ılC-a Yarış arı Ve Yuzme er cDaladye diktatörlüğü. n~ kabul ede - . • , ~ - aş~ar~ ı un; sa~zerindeld tılar. Bir dakika bekiedim. Aranmııdığı-

bilir. Çünkü: Esas itibarile demokrattır. de ~ene_'~ ınnl en ı -ço~u ımı anlayınca durdunum yerden çıktım. 
• .. • . · · 1 tecrubesını a atacagım. b 

Eğer hukumetın başında başka bırı 0 - f .. h h · b"r şeyi kanapeler- Çocuklar mahzuııdular. Bana: 
<Bastara(ı 9 uncu sayfada) ı çık tiyatro salonunôtı hergün 17.30 da saydı, meclise salahıyetinin iade edil Pro_ ~~r e~ da~gı_ ı ltına gı·zııuor v·• 

den bırının mm erının a " " - Neye oynamak istemiyorsun, neye 
arasında yapılan su topu maçında başlayıp 20,30 da bitecekti::-. Müsabaka mesi talebleri çoktar.. başladı. d kla tınyor. Sakladığı saklanmadın, de~,p duruyorlardı. 
Beykoz takımı Beşiktaş; 6..0 mağlfıb tarihleri 26, 27, 28 ve bu müddet kafi Şimdi işçi sııufmın vaziyeti gayet ga- çoc~ğu ora and uzalı ,!r karşı kanape 
etmiştir. Bu suretle Beykoz büyükler gelmezse 29 Ağustos günleridir. rib ... Daladye köylii sınıfının adamıdır. şeyı 0 .k?naplet en a ~uy~r. Maksadı şu: 

k .. "'kl · b · M"" b k 1 t ' · d k h F k b ·· k "" ·ıı tl · l 1 mınderının a ına so ~e uçu · er Istan ul su topu şarnpı usa a a ar nt> ıcesın e ta ım esa- a at ugun ·u mı e er arası vazıye ın- . kı ·erindı:ıo bu tamıyan ço-

Oyundan maksad zevk ise, muayyen 
bir yaşa kadar çocuklar bu zevki her şe
yi yerınde bulmakta tadıyorlar. Onlara 
göre saklambaç; eşyayı gizli bir yere 
koymak veya görünrniyen yerlerdeki şey
leri bulmak için bir fırsattır. İçlerinden 
şunu d'ıişünürler: 

- b'l b' · · 1 , bö"' f k •t · d · · f d d- d -· ı 40 a !Aradığı şeyı es ) -Yonlugunu kazanmıştır. ı e ırıncı o aca;c ıgeya uar omı esı e ışçı sını ı a ona uşman egı • s .- başk 1 rde bulmıya çalışacaktır. 
. . Umumi puvan vaziyeti şudur: Şim. tarafın~a~ bü~~k ~ir k.u~,1 ve ~yrıca h~r 

1 

atl!k _hafta ufa~ bır itirazla kab~l. edıldı. ~-0~ayca ~:ı:a~ı için onu evvelki yere 
dıye kadar yapıılnn müsabakalar so ka~gonnın bınn~ı ve ıkincılerıne de bı- Hukurnet belki bu arada un_ıwnı ~ş kon- 1 benzer bir ere gizlemelidir. Halbuki ço-
llunda·, bu"yu'"klerde.· Beykoz 130 pu • rer madalya verılecektir. federasyonunu resmen tasdık ettırme y d . k ' ı cuk birinci kana penin min erim çe I:J or, 
Vanla İstanbul şampiyonu, 32 puvan _ Bu müsabakalara iştirak edecek bölge mekle hata etti. Fakat bence işçı sınıfı 

1 

bulamayınca cuıdece: D d .. - ·· b la Demı·rspor ı'kı·ncı·, 16 puvanla Be • takımları idareci dahıi her sıkletten bi- şöyle düşünüyor: cGürültünün, patırtı • b k b - ışnrı an gorunmuyor nmma en 
- Yok ki... diyor ve aş a ır yero · · bil' ·· ·· k al b ı bT Sertle gene Beykoz 112 puvanla İstan. rer kişi olmak üzere sekizer kişiden m~- nın sıradı değıl... Daladye ne de olsa ycrını ıyorum. gozu ap ı u a ı ı -

· dönüp bakmıyor bile. P iaget bun•ı :-ı üs- . 
bul şampiyonluğunu, Beşiktaş ı 00 pu. rekkeb olacaktır. (A. A.) düşmanımız sayılmaz. clş cephesi> nin rım. 

ki b'T' t bb" ı · rd 1 · · k 1 ğ tüne tecrübeyi tekrarlıyor. Bu sefer sak· Bütün bunlar gösteriyor ki: Tabiat 
wnıa ikinciliği. Demirspor 2 puvanıa Balkan bisi et m Jsabakaf arma ~ ~n eşe us en, ı er ermın şaş ı~ 1 1 ıanan şeyi ikinci koltuğun aıtına koydu-
üçüncümgu-.. kazanmıştır. M. T.ö. • . • . . . . yuzunden, boşa çıktı. Geçen Sonteşnn - - eşyanın birbirile olan münasebetleri a· 

iştirak e ~en bısıkletçılerımız ğunu çocuktan gizlemiyor. Buna rağmen f k k . b. d 
Yelken Yarışları tehl•r edı"ldı" U de yarıda kalan hamlemi7.le ne fena Va - } . k rasında ar lar 1.!racaK ır uygu uyan-

çocuk ayni sahneyi ve ayni söz e=ı t~ - k · · ğ · · k bi seçildi ziyete. d?şnıü.ştük. Har~ ~ık.sı~ çıkması~, dırma ıçın • çocu a ıntızama arşı r 
İstanbul Su Sporu Ajanlığı tarafın- sanayı, ıster ıstemez. hukumetın daha Zl- rarlıyor: . hassasiyet verıııiştır. Muhitimızi, her kı.s-

dan tertib edilen yelken teşvik mü - Haber aldığımıza göre, 8 ila 14 EylUI yade lkontrol-l altına girccektır. O vakit - Yok ki... . mı bil"birine bağu, bır bütün yapan bu 
.ab k ı d .. M d k d 1 gu .. nlerı·nde Bu'·kr ....... t' ı·lk defa yapılacak 1 . h Profesör nererie ıse çocuğunun buda - d d ın· k h k'" ta a a an un o a oyun a yapı a. -'l• · • ' biz de nasıl o sa ış cep es. kurmıya ve .. uygu ur. san anca er oşcsını -
""kt y t' d f 1 - olan Balkan bı'sı· klet şampı·yonasına i•ti b'k . k. lalığına hükmedecek. Sabırsızlıkla. yas- d ~ bö" l b' h 'tt h d fe 
"a-d ;;.._A h k h t' 1 rak ettı'rı'le""k takım ıı::u suretle tesbit e- Alm t hd tıX-ı ikinci defa yennden kaldırır: ·· ı b·ı· Bö. b ' h't' l 
~ ı. arış saa ın e az a yagmur • :r - programımızı tat ı a ım an buluruz.> . 1 nı ıgı y e ır mu ı {; muayyen c e 
,, g 16 .,. ..... an, a em eye ı yarış arı '""' •• ., ,. Hasılı, Fransa an e idi karşısın- 6 •• • • b k d yune e ı ır. yıe ır mu 1 ın o maması, 
ta..] k h ft t h. t . t' dilmiıı::tir· b' l ı. h - Gormedın m~ onu uraya oyma ım b'l . 1 t b b'l . b" ~"'ece a aya e ır e mış ır· :r • da müttehid ır mem er~et alini almış mo ı yesı o up a u mo ı ycyı ır araya 

G 1 · · ·rd· Ankaradan: Orhan Supa, Nuri Kuş ve bulunuyor. 15 Martta - askersiz İngilte- mıydı? diye soT rbaı·ı,· .. d.. d toplıyacak evi olmamıya benzer. H3rict ece maç arma ızm verıı ı 1 e halen Pariste bulunan TalAt Tunçalp. Es- renin dostluğu müstesna • kendını yapa- Çocuk: - a ~ ( gor umğ.'l b~'. ~mkmla şekilleri, eğer kendı!erinı sıralıyacak bir 
Taksim stadı idaresi getireceği bir 

ecnebi takımla gece maçları tertib et
Jrıiş ve bunun için lazım gelen ışıık ter
tibatını yaptırmıştır. Futbol mevsi -
ll'ıinin tatil edilmesi üzerine bu maç -
lar da suya düşmüştü. Stadyom İda • 
tesi bunun üzerine memurlarından 
ltoçoyu Ankara)'.13 göndeııerek Beden 
'l'erbiyesi Umum Müdürlüğü nezdinde 
~şebbüsata girişmiştir. Haber aldl&.ı
lrııza göre, bu teşebbüs üzerine Umum 
t!üdürlük gece maçlarına müsaade et. 
tniştir. Yakında kuvvetli bir eonebi ta. 
kıırnı getktilecek ve memieketimizde 
ilk defa geceleyin futbol maçları ya. 
llılacaktır. 

iz ir fuarmda muhtelif maçlar 
1939 İzmir enternasyonal fu-ırında 

b'ıUlıtelif tarihlerde yapılacak spor lıare
~tleri şunlardır: 

li'utbol: Ankara, İstanbul ve İzmil 
trnuhtelitleri ar.asında yapıla.cnktır. Du
l'ıun haricinde alakadarlarca, bir bevnel
bıilel müsabaka yapıımaSl derpiş ;dile-
tek bir Yunan takımı davet edilmişse de 
i~leı~ oevabda, mevsım dolayısile Yuna
~ıstan.?a futbol faalıyeti tatil edildiği ve 
tiu ı:nu?asebetle takım gönderilemiyece-

hıldırilnıiştir. 
Uç Şehir muhtelfti arasında yapılacak 

~çJ.a.r, İzmir Alsancak stadında bir dev. 
ta . hg usulü ile icra edilecektir. Maç 
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l'~leri 2, 3 ve 4 Eylfüdür. Müsabakal:ır 

~ etı~esinde birinci çıkacak takıma fuar 
leornı~nce büyük bir kupa hediye edi
bö~ktır. Bu müsabakalara iştirak edecek 
d~ ge kafileleri bir.si idareci ve on dör-
0~ 0YUncu olmak üzere 15 kişiden ibaret 

<!aktır. 
G" ~ Ureş: Ankara, İstanbul ve İzmi!" ta-

~l arı arasında serbest güreş müsaba
arı Yaıı>ılacaktJıT. Müsabakalar fuar a-

~ .. ehı'rden· Faı·k ts•-:ınbuldan· Bet..ı·r Bn B ·· yeri orası değil kı parma ı e ınncı o· · ks k ? ı ~ · • ""· · "' "- yalnız duyuyordu. ugun sulh cephesi - .. . . b nızam yo a, biriktirme · neye yarar. n-
ret. İzmirden: Bayram olmak üzere altı nin inkişafı, İngiliz mecburi askerlik ka- tuğu gosterır) ~te uras~ . .' k san yalnız eşyayı tanısa da aralnrındaki 
bisikletciden ibarettir. nununun neşrı sayesinde maneviyatı son Zira çocuğun ala~~ı ır !ey ba~am~t - münasebetleri bilmeseyd. içinden çıkıl • 

Ekibimiz, takını halindeki idmanlarını derecede yüksek. ta değil, o şeyi yer ı yerın e u ma a .maz bir karışıklığa ciüşerdı. Bir tabiat 
tamamlamak üzere 20 Ağustosta fcderas- cTahdid siyaseti heyfılis1> ortadan si- idi. · d k' . . vergisi sayılan bu fakülteyi ergine- veren 
yon fahri mütehassısı Cavid Cavm ida- lindi. Ben il:k defa iki, üç yaşların a ı m~?ı- çocuktur. Hayatcaki yo~unu bulabılmek 
resi altında istanbulda bulunacaktır. Paul _ Reynaud'nun rsdyoda ··yı d·- minilerin saklambaç oyununu seyret ı - için bir istikamet tutmak, bir cıhete yö-

so e ı d K" .. k lr 
On .gün devam edecek olan bu idman- ği gibi: cFransa baş eğmedi, bilakis Mü- ğiın vakit şaşakal ım. uçu oyuncu, .. r nelmek fakültesini. .• 

lardan sonra takımımız 2 EylUlde Kös- nihte sarsılan maneviyatı düzeldi.> 1 oyunlarından son dere.ce memnun, mes ud intizama mahsus hassasiyet devresile 
tence yolu ile Bükreşe hareket edecek- Geçenlerde General Frankonun şıd - ı ve heyecan. içinde idıler. Ha:bukı ~ak • tabiat çocuğa ilk dersinı. tıpkı talebesini 
tir. Pariste bulunan Talat Tunçalp ta ta- detli taraftarlarından bir Fransız · _ lam'baç demlen oyun şundan ıbarettı. İç- haritaya alıştırmak için ışe csınıf pli • 
kıma Bükreşte iltihak etmiı olacaktır. damına rastlamıştım. Sordum: 
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a lerinden biri; ötekilerınin gözü önünde, Dl> ndan başlıyan bır öğretmen farzında, 

(A. A.) - cE .•• Bakalım. ne haber dostunuz _ örtüsü yere kad
0
ar inen bir masanın ~l - veriyor. Daha doğrust! tabiat dünyada 

------------ dan?> tına giriyordu. bilrlerı hep birden ı • yerini ve yolunu tayin etsin diye erginll 
s:nema : F ransada birinci fr m Fena fena atıp tutmıya başladı: şarı çıkıyorlar, bir dakika sonra içeri çocuğun şahsmda bir pusla veriyor. 

_ c Yola ge)mezse kafasını kıranz. giriyor, güle bağrışa arkadaşlarını bulu- İ 
fest·ıvaıı· açılıyor k k , t k 1 nsan zekası bir şeyden doğmaz. Ço .. Mültecileri Katalonyaya geri yollar, cu-m yorlarch. Bunu birço ere .. er e rar ı -

cuğun hassasiyet devrelerinde hazırla • 
(Bcqtarafı 6 rıcı Bayfada) huriyetçi bir idare kurmaların"' yardım yorlar, her tekrarlanışta: d ğ 1 .. ~ ı ı teme lerin üstünd~ kurulur. 

arzedilen en iyi fı~ mahsustur. Bu mü- ederiz. Aıklı başına gelir>. Çılgın bir -'lk- - Sıra benim ... Sıra benim diye bas- --------
kafat bir tane dPğildir. İştirak edecek sülamel, fakat Fransanın ne derece de - nşıyorlardı. Ve gidip birer birer o biri- Havacılık bahı·sıerı· 
her memlekete verıJecektir. cak masanın altınds saklanıyorlardı. Blr ğiştiğini göstermek bakımından entere -

2 - Beynelmilel jüri mükafatı: Sekiz defa da daha lijvük çocı.;klarm ufak bir 
san.·· d kl ·· d ·· (Baş tarafı 8 inci sayfada) 

film birden arzeylemiş olan memleketle- Bunları gördükçe insan kendi kendine çocukla saklambaç oyna ı arını gar um. 
re tahsis edilmiştir. Kii,.;ik·, mobilyelerden bırinin atiknsına kadın tayyarecisi Maryse Hilz binbaşı soruyor: ,-

Mükafat sekız filmden en iyisine ve- gizleniyor, büyükler g(ıyn onu görme - Rossinin sözlerine karşı şu cevabı ver .. 
l k . cAcaba 15 Mart günü Pragda H ·adse- . . . d.kl . miştir: 

ri ece tır. hine giren Hitler; ömründe en b:iyük ha- miş gibi yapıyoriar, ı~erı gır ı en va -
3 - Louis Lumier beynelmilel büyük tayı işlemiş olmadı mı?> kit küçüğün hoşuna gitsin için yalancık- - «Kadınlar mükemmel surette 

mükafatı. En iyi s;ıhne vazıı lçin. tan şurayı burayı araştmoyorlardı. Fa •
1
harb tayyareciliği yapabilirler. Hem 

4 - Beynelmilei kadın müklfatı: En lngilizceden çeviren: Neyyir Kemrıl kat saklanan derhai. olduğu yerden ba· dıe mükemmel ve muıvaffrıkiyetli bir 
iyi kadın san'atkara mahsus. ğınyordu: surette ... Kadınlarda tedafüi olduğu 

5 - BeynelmHel erkek mükftfatı: En Bot bir anada tutuşan sandık _Buradayım. buradayım. kadar tecavüzi kabiliyetler de vnrdır. 
iyi erkek san'atkAra mahsus. Dün, Nişantaşında garib bir yangın Bununla sanki: - Görmediniz mi, de. Cesaret meselesi başkadır. Kadtp.da 

6 _Muharrirler ve kompozitörler mü- hadisesi olmuş, boş bir arsada bulu - mek istiyord\ı; hani burada değil miy _ cesur çoktur· Harb olmasın yoksa ..• 
kafatı: En iyi senaryoya mahsus. nan bir sandığın tutuşması itfaiyenin dim? Harb olursa binbaşı Rossinin daha ilk 

7 - Musiki muharrirleri ve kompozi- gelmesini icab ettirmiştir. Bir gün oyuna ben de katıldım. Bir ço- hafta kadın tayyarecilere resmen iti • 
törleri rnükAfatı: En iy;. müzikli film için. Nişan taşında Akkavak sokağında cuk grupu; kapının arkasında gizlenen zarda bulunacağını tahmin ederim. 

8 - Beynelmilel operatör mükafatı: Seyid Paşa arsasında, bekçilik yapan arkadaşlannı bulmuş, el çırpıyorlardı. Fransada bu vadide münakaşalar s<ı-
En iyi film operatön1 için. Bu mükafat - Agob oğlu Simakm attığı öir sigara, Bana geldiler: ~ rüp gitmektedir. 
IanJan gayri en iyi terbiyevt, en iyi canlı arsadaki eşya taşınmasllla mahsus boş - Haydi, sen de oyna, saklan, dediler. Şimdiye kadar elde edilen neticeye 
resim, en iyi aktüalite filmleri için dahi Civardan ıalevıleri görenler endişeye Kabul ettim. Saklandığım yerı gö:mek göre erkek tayyareciler kadın arkadar 
mükafatlar tertiıb edilmiştir. kapılarak ~faiyeye haber vermişler, iS'temiy-0rlarm1ş gibi hepsi birden dışarı larına fiilen harb hususunda güvene • 

Sergiye iştiraki birçok devletler va - yanan sandık vak~ mahalline gelen fırladı. Ben knpının arkasına sokulacağım miyorlar. Kadınlar da bundan muğber 
deylemişlerdir. itfaiye tarafından söndürülmüştür. yerde dolabın arkasına girdim. Onlar o- oluyorlar·.. -
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1 YALA SOYLiYEN HAKiKAT 
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Birkaç ~rkadaş otomobille Anadoluda mak istiyen dedemir.. deresı, bahçe kapı
bir seyahate çrK.mıştık. ~ olculuğumuzun sının sol tarafmda gördüğünüz §U kuyu
üçüncü veya dördüncü günü idı. Garbi ya - ki o zamanlar bu kuyu metruktü ve 
Anadolunun şirin ve ziim.rüd gıbı güzel üzeri çalılıkla örtülmüş bir haldeymiş • 
yerlerinden geçerken, otomobilin bir lAs- inmiş.. Otuz metre kadar tahmin edilen 
tiği paUamış, durmağa mecbur kalmıştık. derinliğe indiği zaman hayretten dona 
Durduğumuz yer, bir kasabaya giden ge- kalını.ş. Kuyunun dibi sanki yeşil halılar
niş bir yolun başlangıcı idi. Tam yolun la döşenmiş gibi yemyeşil ve muntazam
başmda, birkaç yüz senelik olduğu tarzı mış .• Etrafındaki taşların intizamı ve şef· 
mimarisinden belli, oldukça zarif yapıl • faflığı da zem1ne ayrıca bir letafet ve gü
mış, yarı köşk, yarı çiftlik biçiminde ve zellik ilave etmekte imiş .. Etrafına ba -
uzun sık ağaçlar arasında kagir bir bina kınan Şahin ağa, karşısında peri kadar 
vardı. Burasının kime aid lduğunu yanı • güzel, parlak. uzun saçları omuzlarından 
mızdaki rehbere sorduğumuz zaman, a - aşağı dökülmüş çıplak genç bir kadın gö-
dam: .rünce: 

- Burası. dedi, civarın eşrafından sa - - Siz kimsiniz. nereden geldiniz? diye 
yılan çok eski bir aileye aiddir. Ve ismi sormala vakit kalmadan genç kadın söze 
de Perili kuyudur. başlar: 

Her birimiz, bir taşın üstüne çömelmiş, 
şoförün lastik değiştirmesini beklerken, 
!köşkün bahçesinde, parmaklığın ardında 
bir gölge belirdi. Bu, uzunca Viy1u, ki· 
bar yüzlü bir adamdı. Bize dönüp neza· 
lkct1e hitabetti: 

- Lastik değiştirilinciye kadar içeri 
buyurur bir acı kahvemizi içerseniz, bize 
şeref bahşetmiş olursunuz. 

Bir yandan kızgın sıcağın, diğer yan
dan da saatlerce otomobil içinde sarsıl

manın verdiği yorgunluğun tesirile bu 
daveti canla başla kabul ederek hemen 
köşke daldık. 

Beş dakika sonra, yüksek tavanlı, ra
hat bir mdbi!ye ile dö~enmış hır salonda. 
yumuşacık kltuklar üzerinde idik. Lımo
ınatalanmızı içip biraz serinledikten son
ra hoş beşe başladık. Civann zirat ve ık
ıtısadi vaziyetı hakkında sorduğumuz 

suallere hiç yorulmadan cevab yetiştır -
meğe uğraşan ev sahibine, içimizden biri, 
köşke takılan cPc::rili kuyu> menkıbesini 
de sormaktan çekinmedi. Köşkün sahibi 
tereddüdsüz bir tavırla: 

- Bu lakab, dedi, köşke, büyük baba
mın 'büyük babası oaln Şahin ağa zama • 
nında verilmiş. Yani aşağı yukarı, bun -
dan yüz elli sene evvel. O zaman kasaba· 
da bir ;karışıklık olmuş ve bu patırtı ara
sında büyük babanım büyük babasını ya. 
kalamak üzere köşke hücum edilmiş. Her 
ne pahasına olursa olsun car.mı kurtar -

Asık suratla cevab verdi: 
- Ne münasebet! Onun Bursalı akra

bası yok! Mutlaka İstan\ıullu olmalı! A
caba burada ne işi var diye merak edi
yorum. 

- Babamın öldüğünii bize söylemiye 
gelmiş ... 

- Benim adım Hakikattir. Bu kuyuya 
rahat etmek için gelrlim •• 

Şahin ağanın bu sefer hayretten ağzı 

açık kaldı. O vakit genç kadın: 
- Pek o kadar şaşmayınız, dedf, evet, 

ben çırılçıplak chakikat> im •• Dünyanın 
beş kıt'asını dolaşıp ve hiç bir yerde si
ziırki kııdar rahat kuyu bulamadığı için 
yüz senedenberi buraya yerleşmiş bulu
nan Hakikat ... Her gün geçtikçe içime 
bir korku düşüyordu; biri gelir de raha
tımı kaçırır, diye. Burada ne kova gı • 
cırtısı var, ne de kuyunun içine taş atan 
çocuklar .. Hele zeminin ve taş!arın gü -
zelliğine diyecek yok. 

Hakikat bunları anlatırken dedemin 
dedesi de onu gözden geçirmekte ve ~aş
kın şaşkın durmaktaymış. 

Omın bu şaşkınlığını gülürnsiyerek 
seyreden Hakikat onu, büsbütün şaşıı t -
mak istiyormuş gibi onun üzerine bır ay
na tutar. Şahin ağa, o vakte kadar yü -
zünün güzel olduğunu zannederkE'A Ha
kikatin aynası karşısında her şeyi, olanca 
çıplaklığile görüp kocaman burnunu, çı

k.ık elmacık kemiklt:?rini. çil gözlerini, 
herkesin riyakarane medihlerine kapıla
rak nasıl şimdiye kadar farketmediğine 
şaşakalır ... 

Yirmi dört saat süren tehlike geçinci
ye kadar orad.ı kalan dedem•n deresi, 
kuyudan dışarı çıkmadan evvel, Haki -
katten şunu sorar: 

- Kat'i surette hakikati anlamam lA -
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zım €elen bir nokta hakkında size bir 
şey sormama müsade eder misiniz? 

- Buyurun, sizi dinliyorum. 
- Bu kuyu aşağı yukarıyüz elli scne-

denberi kullanılmıyor. Bu müddetten • 
beri şu dünyada oturanlar, ihtiyaçları o -
lan suyu tedarik için tA kasabaya ka1'ar 
katırlar, fıçılar, adamlar yollamak zah -
metine katlamyorlar. Şunu anlamnk :.sti
yorum.: Şayed, bu kuyuyu daha derine 
kazarsak, vaktne mevcud olup sonradan 
bir fırtına sırasınd:t çekilen suyunun 
membaım bulabilir miyiz? 

Kadın bunun üzerine, dedeme dikkat1e 
gözlerini dikerek tabii bir tavıria cevab 
verdi: 

- Şahin ağa. bn kuyuya sarfedeceğiniz 
emekle, zamana ve paraya yazık \)lur. 
Çünkü bir yer sarsıntısı neticesinde bu -
rada mevcud olan su, bir daha çıkm1ımak 
üzere kurumuştur. 

Bu kat'i sözlerin üstüne dedemi.n dedesi 
kadına veda edip dışarı çıktı. Genç ka -
dm, hayatta kaldığı müddetçe Ş:ıhin ağa
dan bu 'hadise hakkmda hiç kimseye bir 
şey söYJememesi için yemm alır •. Dede
min dedesi bu yeminini tutarak, anc~k 
ölümünden somg büyük babam, dedesi -
nin evrakını karıştırırken bu !'ıadiseyi öğ
renir: ve böyle saçma sapan masailara e
hemmiyet vermiyen büyük babam ku -
yuyu açbrma~a 'kara:- ve\'ir. Henüz hir 
buçuk arşınlık hdar bir dC'r•nlik kaz -
mışlarken gayet berrak, güzel ve bol bir 
tatlı su fışkırır. 

- Netice ... 
- Neticesi şu ki, menfast ile daima 

hodbinlik her ~yden evvel geliyor. Biz-
1.at Hakikat bile, mesela rahat ve huzu
runu .kaçıracak hadi.selerln önüne f;!:?Ç -

mek maksadile, ya!'li hodbinllk ve men -
faatini gözeterek yalan söylemekten çe -
kinmiyor. 

······························································ 
EGE TiYATROSU 

Nurettin Oencdur 
ve erkadRşları 

Bu alı:şam 
Balc:rlcöy Salcızağııcı Miltiyadi 

tiyatrosunda 

DUBARA 
Miçe Peuçef nryeteıi 

Ağustos 14 

• 

İnkıbazı defeder, iştihasızlık, hazım· 
sızlık, şişkinlik, bulantı, gaz'a 

Karşı fay dası vardır. Her yemek
ten sonra bir tatlı kaşığı yarım bar
dak su içinde köpürterek alınabilir 
. 30 iki 50 dört 80 kr. HASAN ismine ve 

Şışe ' misli ' misli markasına dikkat. 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
ı - Kurumumuz tecrübe hayvanları için ~ağıda yazılı 6 kalem yemlik 

maddeler kapalı zarf usulile satın alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 25/8/939. tarihine müsadif CumLl günü saat 11 de Rektörlük binasında 

müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel ve miktarlan hizalarında gösterilmiştir. 
4 - Teklif mektublan ihaleden bir saat evveline kad'Sl' komisyon rel.!liğine 

verilmelidir. 
5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyıenlerin Enstitü Daire 

Müdürlüğüne müracaatları. (3682) (6619) 
Cinsi Miktarı Mub11mmen fiyatı Tutarı Teminat --

Arpa 8720U kilo 6,6 2046 
Kuruyonca 16500 • 8 1320 
Kuruot 405)0 • 5 2025 449 
Yulaf 3000 • 6.5 195 
Buğday 500 • 6,5 32,6 
Saman 12000 :9 3 36J 

Cağaloğlu Erkek Orta Okulu Satın Alma 
Komisyonundan: 

28/8/939 Cuma günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu Istiklfil caddes\nde 349 
numaralı binada liseler muhasebeciliğinde toplanan. okul komisyonunda 483 lira 
67 kuruşluk keşif bedelli okulumuz tamiratı açık eks1ltmyee konmuştur. Bu işe 
aid şartname ve nafia şeraiti okulda görülür. İlk teminat 37 lira olup eksiltmeye 
iştirak edeceklerin en az 500 lira1ık bu işe benzer iş yaptı.klarına daır eksı!tme 
gününden 8 gün evvel İstanbul vilftyetinden alınmı9 ehliyet ve 19:i9 yılı Ticaret 
Odası vesikalarile belli gün ve saatte teminat makbuzile komisyona gelmeleri. 
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- Kamil çok eJi açık bir adam. Anne
sinden kalan bütün elmaslarını bana ve~ 
dikten maada sık sık yenı hediyeler bile 
alıyor. Bu ay çok müh;m bi:· İ§ yaptığı 
için bana bir tek taş pırlanta yüıtık he-

Fasulyayı kesen eli birdenbire durdu, 
bıçağı yukarı kaldırarcık yüzüme dik -
!katle bakmıya başladı. Sözlerime inan -
mamış görünüyordu. 

· NA'.(LE.l7EN : · MUA1.2E2 TA\4PİN i?E~KAWL/ 

diye etti. Bu mücevherierill"Je salonlarda 
bir prenses gibi parlıyorum. Esklfüm çift
likte iken kendi kendime kurduğum bıl
tün hülyalar bugün hakikat oldu. En gii-

- Yok canım: Sana mı söyledi? 
Başımı eğerl!k sadece: 
- Evet. dedim. 

Dadım kocasının kulağın& eğildi ve bü 
yük havadisi hemcın ona yetiştirmek için 
bağırdı: 

- Küçük hanımın babası ölmüş!. • 
İhtiyar bahçıvan, elindeki tesbihi çek

mekte devam ederek sadece: 
- Öyle mi? dedi. 
Dadımın na.sırlı elleri tekrar işine ko

yuldu. Bu havadis, ne kaaar hazin o:ursa 
o1sun, çiftlik halkı üzerinde hiç bir tesir 
yapmıyrdu. 

Buna hayret etmedim; çünki.i teyzem 
gibi yumuşak iıuyiu olmtyan dadım ve 
lalam. bir zamanlar anneme göz yaşları 

döktürmüş olan bir adama karşı hala 
kalblerinde derin bir kin besliyorlar, onu 
hala affedemiyorlar ve> öfüm hab~rine 

bile müteessir olmuyorlardı. 

E.5asen babarr:ı bana çok fena bir adam 
olaraR tanıtan, onu baştan ayağa kadar 
kusur1u bir insan ol9rak gösteren dadım 
olduğu gibi annamlc babamın evlenme
lerine aid tafsilat! veıen, bu izdivac me
sele.sinde babam haltkrndn çok çirkin 
şeyler anlatan, ve!hasii, zaten bana yak
laşmıyan babamı nazarırr.dıı büsbütün 
küçük düşüren de odur. Ferah kalfa ba
bamdan bahsedeı·ken, büyük bir tahkir 
kelimesi gibi cNe olac=ık; İstanbul çocu
ğu!» der ve bir cİstanbul çocuğuı>nun 
Bursada d'oğup cüyümiiş ve hemen bü • 
tün ömrünü dünyadan uzak bir çıftlikle 
geçirmiş olan annemi me.~ud etmesine 
· nl-irı tasavvur edıle1ı11.iyeceğini ileri sü-

reooi. 
Annem. aslen Buı 

salı olup tahsılin~ 

Bursa Darülmualli • 
matında devam et .. 
mıfti. Kendisi, aile .. 
sının mali vaziyeti • 
nın sarsıldığını bil 
di#i için hoca olmak. 
bu 8Uretle hayatını 

kazanmak emelinde 
idi. Ancak mekteb' 
ikmal edemeden an. 
nesi ölünce -babasını 
çok sene evvel kay . 
betmiş imiş- Namiyt 
teyzesi onu kendisi • 
ne evlld ederek çift. 
lı(t<? almış ve mekte. 
binı bitirmesine lü • 
zum olmadığını, ken. 
di yarund'a bütün ilıtiyadarının temin e~ 
dile<::eğini söyleyip onun hoca olmasına 
mani o~. 

Annem çOk hayaiperest, ayni zamanda 
S"lse meraklı imiş. Çütlikte sabahtan ak
şama kadar roman okur, kendısine esvab 
drker ve bo§ vaj{itıerini de ata binip dağ. 
!arda gezerek geçirirmiş. -o zaman çift
likte bir binek atı varmış.1-

Bir gün annem öteberi almak için çift
liğin arabasile Bursaya inmiş ..• O §~hir
de ibulunduğu 3ırada çiftlikt2 fevkalade 
bir vak'a olmuş: O civarda avlamıya ge-
len i'ki arkada~an biri attan düşerek ba
cağını kırmış ve derhd çiftliğe getirmiş
ler, şehirden doktor gelmiş, yaralının 

yerinden kıpırdamasına imkan olmadı • 
ğını, bir ay kadar burada kalmait mecbu-

riyetinde olduğunu söylemif. 
Her şeyden evvel tam misafirperver 

bir Tüxk !kadını olan Namiye teyze bu 
yabancıyı evinde alakoymıya hemen ra
zi olmuş, ona bir oda hazırlatarak bütün 

ihtiyacını temin ettirmif. Hergün doktoı 
geJ.ıip hastayı muayene eder ve lazım ge
len şeyleri anneme söylermiş. İlk günleri 
at~ler içinde yatan hastayi annemle tey-
zesi sabahlara kadar beklemişler, sonra 
da hasta bakıcılığı annem yapmıt ve ev
lerine gelen bu yabancıyı bliyük bir itina 
ile tedavi etmif. 

İlk geceler o kadar buhranlı geçmi§ ki, 
teyzem hastadan adresini sormuş, ailesi
ne haber vermek için müsaade istemiş. 

- Uzak a:krabaiarım.dao başka kim -
sem yok! 

mışlar ••• 

Cevabını almış. 

Genç yabancı çi!t
liğg geldikten bir ay 
sonra iki bastona da
yanıp yatağından 

ikalkmıı ve hemen er 
tesi günü, teyzeme 
ve anneme hararetle 
teşekkür ettikten son 
ra çiftliğe veda et -
miJ. Ancak bu veda 
pek muvakkatmış; 

hastanın. gidişinden 

birkaç gün sonra bir 
teşekkur mektubıle 

birlikte iki kadına 

güzel ve kıymetli he
diyeler gelmiş, ara -
dan bır ay geçmeden 
de bu İstanbul genci 
ile annem nişanlan -

Babam İstanbulun eski ailelerine men
sup ta.nı~ bir mühendis imİf ve aile 
servetinden maada kendisinin de mühim 
kazancı varmış. Annemi, evvell fevka
lade güzelliği iç.in, sonra da müşak, te~ 

miz ve uysal bit kıı olduğu için sevmiş 

ve onunla evlenmek istemiş. Düğünlerini 
çiftlikte, teyzem.in yanında yapmışlar 

ve iki genç ertesi günü İstanbula gitmiş-
ler. Bir sene kaclar annemden her hafta 
müntazaman teyzosine mektub gelmiş. 

Bu mektublarda saadetinden, serve~in -
den, eğlencelerinden, gezintilerinden, ba
bamın kendisini sevdiğinden ve k~ndisi
ne karşı çok müşfık ve fedak!r olduğun. 
dan bahsediyormuş. Hattii bir meittub:.ın
da şöyle yazdığını bile dadım hatırlıyor: 

zel elbiseleri giviyor, en iyi ailelerle gö
rüşüyor, aklımdan geçen her şeyi yapa· 
biliyorum. Kocam be!li o kadar seviyor 
ki bir dediğimi jki etmiyor. Birkaç a, 
içinde ne kadar değiştiğimi görseniz siı 
de şaşardınız. Herkes Bursadan geleli be
ri büsbütün gfü:elleştiğımi söyleyip duru
yor ve ben de buna inanıyorum. Size sa-

adetimi yakından göstermek için KlmO 
bu yaz bir ay için çiftliğe gitmemizi tek-
lif ediyor amma buna ben razı olmüyo . 
rom doğrusu. Bu mevsim Büyükadada 
bir köşk tutalım. gelecek yaza da oraya 
gideriz diyonım. Bunun için bana danl
mazsınız değil mi teyzeciğım? 

Annemle babamın evlenmelerinden bir 
buçuk sene sonra ben dünyaya gelmişim 
ve işte ondnn sonra da yavaş yavaş çift

liğe gelen mektubların arası uzsı.mış, tar. 
zı değişmiş... Artık yazılarında an!lem 
bir d'üziye babamdan şikayet ediyor, o-

mm zalim ve müstebid bir insan olduğu 
nu, kendisine eza ve cefa ettiğini, ıokağa 
bile çıkarmadığını, artık hiç bfr daveti 
kabul edemed!ğini söyfüyor, kocasının 

kendisini evde kapadığından acı acı şikA
yet ediyormuş. Hatta bir mektubunda 
sıhhatinin bozulduğunu, hergün bira2 
daha zayifled!ğini bile yaımış. 

Bu rnektubları okurken te)'?.enl hün
gür hüngür ağ!ar: 

- Eyvah, kızı verem edecek; ne zaJim 
adammış o .. . diye çırpınız. dadım da diz
lerini döve döve· 

- A dostlar ben size o İstanbullu a -
damdan kızınuza hayır gelmez dememiJ 
miydim? diye çırpınırmış. 

(ATkaıı 1'4f') 
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Uçüncü Selimin iradesi 1
18 nm asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

----- ___ B_ar_o_n_W_r_aı_is_ıa_w_'ı_n_h_aı_ır_a_ıa_rı_:_s_a ..... •----_, 

Türkçeye çeviren: Sil re77a Dl.men 

Padişah Selim, maiyetindeki kalyon-! di. Derhal kavga eden softaların mü. gibi el bağlayıp (bektaşiyan taifesi)ne 
culardan birini, makM yeniçerinin derrislerini huzuruna celbederek: selfım vercler ... Bu, olacak iş değildir. 

Esirlerin sefaleti 
başına nöbetçi dikti. - Efendiler!. Ne haldir, bu?. Çö • Diye, söylene söylene çıkıp gittiler. Bu zafer alayının önünde iki Alınan, sefalete düşmekten, gece ve gündüz 

_ Benden irade gelmedikçe, bu ıa. mezleriniz, kavgaya sebebiyet verirler. Şeyhislam Atz Molla, kurnaz dav - borularıını öttürerek yürüyor, bunları eziyet ve işkence çekmektense bir sa. 
ıeye kimse el değıniyecekk. Sonra da yeniçerileri döverler. Efendi- randı. Aradan, birkaç saat geçer geç • davul ve zurna takib ediyordu· Alayın vaş alanında çarpışa çarpışa ölmek bir 

Diye, emir verdi. miz irade buyurmuşlar. Medreselerin mez; .baş müzhir ağayı medreselere a:nkasından, içlerinde yüzlerce kadın, insan için tercihe değer bir hareket o. 
Sonra, korkusundan tlriltiril titriyen cümlesi kapatılıp softalar, memleket. göndererek: kız ve erkek çocukları bulunan birkaç lur. .. .. 

kadına: !erine gidecekler. Ve badema sokak • - Zatı hümayun nezdinde, istir - yüz araba geliyordu. Talih !1ldı~ımızın uful e~~ek. u2ere 
_ Hatun!. Düş önüme. Seni, evine !arda yeniçeri neferlerini gördükte hamda bulundwn. Medreselerin ka - Bu üsera kafilesini görüp de insanın bulundugu bır zamanl~rda .ı~ı kı y~ 

kadar gö«lreceğim. hemen durup, acemi oğlanı1arı gibi, oanmasının ve talebei ulumun cümle- acı duymaması mümkün değildi. Hele çeriler (ulufe) dedıklerı ucretlerinl 
Dedi. onlara seıam verecekler. ten memleketlerine yollanmasının ö - emzikli yavrularını bir ellerile bağırla alamadıklanndan dolayı (defterdar)la 
Kadını, T{üçükayasofyadaki evine Müderrisler, şeyhislamm bu sözleri- nüne geçtim. Ancak, suçlu talebei ulum rına basarak öbür ellerile bir veya iki kavgaya tutuşmuşlar ve bu kavgadan 

götürdükte~ sonra, cebindeki para ke- ni ha"zmedemediler· Derhal öfkeye ka- bir daha böyle hallere sebebiyet ver • yaşındaki çoc-;ıklarını tutan genç aıl'la- sonra da isyan etmişlerdi. 
sesini de ona verdi. Kendisinin kim ol .. pılarak: rnesinler. Yeniçeri yoldaşlarını kardeş lann halini görmek, ellerinde kocala- İsyanın ilk kurbanları, defterdar ve 
duğunu bildinniye lüzum görmeden - Aman, sahibi devlet efendimiz.. bilip hoş geçinsinler. rının kesilmiş kafalarını taşımak mec- yedi kişiden ibaret olan ailesi efrach 
doğruca Topkapı sarayına avdet etti. bu iş, nice olur?. Zatı şahane efendi - Diye. haber yolladı· buriyetinde kalan büyük analann olmuşlardı. Yeniçerilerin bu isyanı 

Bir gün zarfında ~lrcliği bu heye. mıizin bu iradeleri, ülıı>...ma zümresine Şeyhisiam Ata Mollamn maksadı, «Ah ve vah» }arını göklere yükselte - sadrazam tarafından çok müşkülatla 
canlı hAdiseler, zaten nahif ve narin bir hakarettir ... Hamal ve saka gü - evveıa softaları padişah aleyhine tah. rek ağladıklarını işitmek insanın içini yatıştırı1a'bfuniş ~ bunu vaktfile ön. 
olan padişahı son derecede yormuş a- ruh bile, durup yeniÇ€ri1ere selam rik etmek ve sonra da, yeniçerilerle yakıyordu. lıeyemediğinden dıolayı (Çavuş paşa)' 
deta, bitab bir hale getirmişti. vermezler. Talebei ülum, bunlardan birleştirmekti. Öbür tarafta ise, sevinç avazeleri azlolunmuş idi. 

Fakat o, son metanetini de topladı· daha aşağı mıdır ki, acemi oğlanları (Arkası t.•ar) yükseliyor ve bu kadar hıristiyanı İs- Türklerin büyük bir harbe hazırlan. 
Derhal yazı çekmecesini istiyerek, bir E k 1 k • tan bula gönderen Hasan Paşanın ha- makta olduklarını bilen efendimiz; Ma. kAğıdm üzerine şu satır1an yazdı: Hergun : Menfaat rke ler diyor ar 1 reketini takdir yolunda: caristan hakkında, Osmanlı sarayında 

(Sokullu Meluned pe.ş6 yokuşunda - Aferin Hasan Paşaya! yapılan mahrem toplantılar.da, neler 1 •ht"I Afi 8 :Ra~faral1 8 inri ı;avfada) 1 1 ınaktul olan tulumbacının kati i meş- I I a arı Y bir - Allah Hasan Paşaya muin o sun. konuşulduğunu, ne gibi sefer planlan ruu. benı·m ... Veres41>f var ise, müra • Daire tanışmalarına gelince: Çalışan D v k l zafer 'h ~.:ı k 
-= kadına itlmad ederek şerefini ortaya ata - iye bagırışıyorlar, azanı an • 1 zar '--""Uilmekte olduğunu anlama 

faai şeriyeye hazırun.) emniyetsizlik bilecek genç çok ender bulunur kanaatin - den dolayı duydukları sevinci böylece kaygusuna düşmüş ve saray ağaların-
3 üncü Selim, bu satırları yazdık • deyim. Zira, bizde bir kadının çalışması de- belirtiyorlardı. .. A . dan bazılarını hediyelerle, birçok para. 

tan sonra, ktığıdı Hasekilerinden birine 1Rastaraf1 2 nci sayfada) mek yüzde doksan karakterinden fedakfır- Sabahleyin tutsakların, hunkara aıd larla kandırmıya muvaffak olarak bun 
Verdi.·. tasvı'r ettı'gı~ · halde zaman gelı'nce o - lık etmesi demektir. Aksi takdirde. birçok ( ·· .. ) ·· ara a ve geriye ka- ı k a· · ·h · b' k d 

' ' tahsil görmuş gençlerin iş bulamadığı şu za- olan, oşru nu s ·.~ _ arın en ısıne ı tıyar ır a m vası. 
- Doğruca, Sokullu camisi yokusu. na iştirak etmekten ve onun prensip. manda, gençlik ve güzelliklerine güvenerek larrları da, satılm_ak uzere, (Avrat pa tasile bu hususta malumat vermelerini 

na git. Orada, bir lAşe yatır. Onu bir lerini müdafaada en ileri gitmekten kolayca iş bulnbllen bayanlarımızın hayat- zan) na gönderdıler. temin kılmış idi. (Arkası var) 
arabaya yüklet. Bu kAğldla ber~l-Qr, çekinmemiştir. İdeolojinin enternas • ıarını kazanmalarına imkı\n yoktur. * ............................................................. . 
Babıalliye glStilr, teslim et. yona! siyasetin günlük gidişlerinde bü. Gençlik evlenemlyorsa, kabahat onda de- (Avrat pazan) denilen bu yerde, va- 50 yaşında 

Diye, emir verdi. yük bir tesiri yoktur. ğll, gençliğe bu lmkdnların hazırlanmayı - tandaşlarının, dindaşlarının nasıı1 sa • 
§ındadır.. • . * Şu halde, bu müzakereler acaba ne- Cevablar: tıldığını, onlara ne muamele edildigı. 

3 üneü Selim, bir giln zarfında gör. den dolavı bu kadar uzadı? Acaba, ni görmek bizler için cidden çok acı ve 
düğü ve işittiği şeylerden, son derece. Rusva il~ Almanya arasında muhtelif e Siverekten Şeytan. Çt~kici imza- yürek dağlıyan bir manzaradır. 
de müteessirdi. Bilhassa, şeker tablası büytiklüktc bir takım tampon devlet. aile mektub gönderen okuyucuma: İşte bu pazarda adamın biri bir ana. 
:Yağmasında, o yeniçerilerin, sefil sof. Jer bulunması hadisesi midir ki buna - Hakkımda göstermiş olduğunuz sem - yı satın alırken, öbürü kücük yavrusu
talar tarafından fena halde dövülmesi .. sebeb oldu? Filhakika, işin uzamasın-,patiye teşekkür ederim. Birinci mektubu - nu, baska biri oğlunu, daha öteki de 
ellerirnren sllAhlan alınarak ayaklar da amil olan sebebler arasında bu yok nuzdn bekl'ırlt~ınızı llft.veyl unuttuğunuzdan kızını almakta ve bu suretle bunlar ö

altında sürünmesi, ona N'ık agı· r ve acı deg· ildir. Fa.kat bütün bunlara rağ -ı dolayı cevabınız anltet harici bırakılmıştı. l" eve kadar birbirine tekrar kavuş-
r- ' .. Maalesef sizin gibi bir yanlışlık ta ben yap- unc .. 

gelmişti. n:ıe~, en~e~as.yonal muzakere~er ta - tım. BekAr olduğunuzu yazmadığınız için mamak üz:re, başka başka ellere geç. 
Derhal, b~ silAhtar ağayı, sadaret rıhınde, ımtıdad bakımından hır rekor mektubunuzu yırtmış bulundum. Eğer bir mis ve dagılmış bulunurlar. 
ayroakaını Musa paşaya gönderdi. O teşkil edecek derecede uzun süren ikincisini yazar.sanız beni de mahcubiyetten Bu pazarın bir yerinde ya!ilı esirler 

kanlı hAdiseye sebebiyet veren softa- MoskoYa konuşmalarının bu karakte - kurtarırsınız, hürmetler.. satılırken, öbür tarafında genç ve ol-
larıa, bellerindeki silAhları kolayca rini bütün bu sebeblerin !hiçl:)iri ne e Bay Ar (Samsrın_): ı gunları, öteden çocuklar, beri tara! • 
loftalara tesHm eden ve onlardan da. münferiden, ne de müştereken ifade intışa: e~~:ı:Y ~;h~. ~~:aar~~~~n c=~~=~ tan genç kızlar ve bir yanda da yavru. 
~ak yiyen yenJçerllerin tiddetle teczi. edemez. sini istiyorsunuz. Manlesef bizde yok .. Şa - larıını emziren anneler satılmakta • 
Yesini irade etti· * yed bu satırları kendisi okur, bize gönderir- dır. (1) 

Fakat Musa paşa, bu iradeye ehem. Bugünkü vaziyete göre belki artık se ben de size bildiririm. Hürmetler.. Bir köle, bir cariye .. ilh. Almak e • 
Jtı.iyet vermedi. SiIAhtar ağaya: müzakere bitmiştir. Yani, bitmiştir de, • Fevzi Tutak (Çankırı): melile buraya gelen bir müşterinin 

1 ~ 1 - Artık size (hayırlı kısmet) temenni - o"sterecegw i herhangı· bir esiri, bu çar. - Canım .. bunlar, olağan işlerdir. alakadarlar, bizce ma um 0 mıyan se. sinden baŞka sbyllyeceğimlz bir .şey kalma- g d d d b' isine götüre 
~Yle şeylerden dolayı, efendimiz haz- beblerle bunu ilan etmiyorlar ve bir dı. Hürmetler. şıda mevcu o a an ır .. .. • 

Olmama rağmen 

SOLMUŞ 
BİR CIL TTEN 

Nasıl 

Kurtuldum? 

tetıerı dilhiraş olmasınlar. taraftan askeri mütehassıslar~m bir Nusret Safa Co!kun rek çırçıplak soyarlar ve butun bede. 
Diye; mukabele ederek, işi geçiştir- araya getirip tatbikata aid ihtimalleri nini gözden geçirirler. Alıcı bunu hEr cBütün dostlanm; bu derece genç gö 

lnek istedi. tetkik edeceklerdir. İşin bu "tarafı da Kadınlar dı·yorlar k·ı ğenirse değerini verip alır; beğenmez-
! be be " 1 se bir başkasını araşt1nnıya gider. Şu rünme'k için neler yaptığımı soruyorlar .. 13aşsı'laAhtar agaw ' kaymakam paşanın yok değildir. Bunun a ra r, oy e . d . 
1 · b t• 'Bncfarafı 8 inci ı.avfada) halde bu kara bahtlı insanlar, günün Takriben (iç ay evvel, 50 nci seneı evrı 80yldiekl.o-'-'ni aynen tekrar ettigw i za. dahi olsa, müzakere erın u ne ıceye 

~.ıu.a k d · d" w · fh 1 tkl yaşımda vardım. Otuz dört yaşımda on- her saatı"nde, elbiselerinden soyunmak yemi tebrik !,.;,. mlaafirlerim gelmişti !nan 3 ün..Jı Selim 0 derece gazaba varıncJlYa a ar g'eçır ıg'i sa a ar, ~ 
1..-u k'k ı b'l dan ayrıldım. b · f d kalıTlar Tenim esmer ve sert idi. Gelenlerden g~ldi ki; derhal yazı takımını istedi. Ve başlı başına bir tet ı mevzuu 0 a ı • otuz dört ya,şıma kadar kendisine ihanet mec urıye m e · 'rer ar a 

fU (hattı hümayun)u yazarak tekrar mek bakımından. .ehemmiyetini asla etmedim. Hayatının en müşkül devirlerinde Bu zava)lılarm .gıdal_a:ı bı P. ç bir çok kadınların. cildın unsuru olar. 
1114htar a"'a ile gönderdi: kavbedemez. en kötü günleri onunla birlikte geçirdim. o kuru ekmek ve bırer ıçım sudan ıba- Tokalon kreminin istimali ne mernnuni· 

6 • . 'kh 1 yavaş yavaş yük.seldi ve evlendiğimiz za - rettir. Tutsakların bu acıklı durumu-
- Ay NEN - :Fikrimizce, !Mosko~ mtiza _re e - mnnkJ haline göre şlmd.ı müreffeh ve yük - nu görmemiş ve bunu tatmam1ş bulu- yetba.hş semereler elde ettiklerini öğren-(

"t.>-aymakam pa"a· rı·nı·n asıl karakterini ifade etmek la • i ktı Ikl """'u~umuz oldu d.. d. B im ·· t ddid lmama rağmen 
.n. "' sek bir mavk e çı · """" !!> • nan bir kimseye, bunların içine uş. un. en mu ere o 

Bugünkü madde olağandır denilmiş. zım gelirse, teahhuru iki mühim se. birini kaybettim, diğeri yanımda, henüz beş tükleri sefaletin azametini ve acılı - tecrübe etmeğe karar verdim. Her ak· 

~n, peder gününde çocuk değil idim. beb "" amil grupile hülôsa e~!e~ek "':,:~!"!";cçen sene bir genç kıza .. ,. oldu. j!ını ve bu insanlara Adi sokak .köl'."k: ıam muntazaman yatma~dan evve! pemb• 
n üç yaşımda peder vefat etti. Her daha doğru olur- Bu amıl1erm ır ıs- Beni terkettı. çocuğunu terkettı, bir senedir lerinden daha aşağı loymet venldigtnı renkteki Tokalon kremıni ve sabahlan ~ınan, giderdU:,. Gerçek, softalar bir- ~1• büyük dünva kuvvetleri arasında· o kızla metres hayatı yaşıyo_:ıor. . anlatmak ve inandırmak mümkün de- da pudralanmadan evvel beyaz renkteki hırj i kı menfaat ihtilaflarıdır. Müzakerenin Bana bakmıyor, evimize, koyümüze, semti- •. . . 

4 le şeker tabla kavgam ederler idi. uzamasın.da tesir yapan her hadise ve mize uğramıyor. Ma.hkemeye müracaat et - gıldır. • . Tokalmı kremını kullanmağa başladım. 
ll ltin, vallahülAzlrn, Myle edebsizlik tim. H"''... dava dahi açılmadı._ Bir esir, yaşadıgı m. ilddetce çalış - Bir kar ..n.. sonra, cildimin yumuşayıp lu-... her mesele evvela bu ihtilafların vü • ou.. 

1 
11 6""" 

... "

11

edim. Bugün softalar, yeniçerileri Hangi kadın on iki sene bir erkekle yaşa- mak mecburiyetindedır; ça ışamıyacak tazele..+iıw,. 4 ve bir hafta nihayetinde da-~csvd ·· cudile izah edilebilir. İkinci derecede ld k :1• _. .. u 

h Uler. Ve bir ihtiyar 9C>rbacıyı na- dıktım ve blr çocuğu da o u tan sonra ço- bir duruma girince başı kesilerek bir ha -'enç g~düğümü hissettim. But.in, ak: dövdilkl -'ni kendim gördüm E de, devletler arasında birbirine kaTşı cuğunu ve kocasını kendisine muhtaç bir t 1 .. 
t ~n · • emniyetsizlik duygusu hakimdir. Em- vaziyette Te büyUk bir sefalet içinde bıra .. çukura a ı 1r· .. .. llç ay oluyoır, o derece cazib ve şayanı 
t.. ~r Yeniçeriler softalara uysalar, bir h b k•n gider? Hakikaten, boyle tahammulfersa bir Layret bir -merP. elde ettim ki bütün 11:~ k niyetsizlik olan ~r<le bittabi, esa ı ..,, n _ 

~ a avga olur idi. Yeniçeriler, zabit ince tutmak ve tamam yapmak için Gider de kendi&lnden çok daha genç yaşta dostlan.m ancak 88 yaıında olduğumu 
L. l'tı, h~r köşe başlarına ecdadlarımız bulunan bir kadın Jle n9.11ıI hayat geçi- (1) Esir pazarlarının, esir alım ve satı- _

2 

lü 
1 lll:()ll'ıuşt insanlar kabil olduğu kadar fazla dil- rtp bu hayattan saadet duyar. mının- yalnız Osmanlı diyannda oldu- JIVY yor ar .• tçı ur. Anlar Myle etmiş dedikleri ~ünme ihtiyacını hissederler. Bunları yaıpan kadınlar bulunursa bile ğu zannolunma.sın. o sıralarda bu Cild unsuru olan pembe renkteki To-

l: ~· 7.abiti benim karşınıcJla dövmek bunlar parmakla (6jterutrler. hal blltün Avrupada cari bulunuyor - kalon kreminde Viyana O'niversltesı pro-
ha ahatt Azimdir. ŞeyhlslAm efendiye İşin hazin tarafı da şudur ki bu Halbuki böyle erkekler aram'Zda ya,.rıar. du. BDha.sa Oımıan!ı IBtlll ordnla - lealirlerinden doktor Stejskal idaresinde d:lıer gönderesin. Kabahatli softalar • menfaat ihliliifları ve bundan müte- ve herkes onlara tnsan muamelesi yapar. rmm Macarlatan ve Avusturya içlerine Der· . d i Uhsal 
la ll birkaç tanesini nefeylestn. Ve an. vellid 1emniyetsiz1ik sade RtAsya ile Hakikatler meydandadır. Kadınlar her za- ledlklerl ve zaman zaman gertıedlklerl va- genç ha1.Vanların cildlerın en s 

rı, bir k kutsun B 1 İngiltere, Fransa arasında değildir. man hayatta gadir göreoeklerdir ve gadir kitlerde alınan CJıirleri satmak veya umu- ve cBloceh tiblr edilen ve tıpkı insan 
dir? 'h az or ··· u nası şey - 1 ,.,örmekten ancak hepsi kendi hayatlarını munu llllrden öldürmek iti millet arasında cı'ldı'nlnkilerlne müşabih gen" ve sıhhatıı, · oen anda iken bu ttl't .. a hareketler Bugünkü dünva içinde menfaat eri a • b ,. 

~1 5ı..u• " kurtara.bilir ve erkeklere muhtaç olmaz bir müşterek blr ~~et idl. Slu Hammertn tari- ten . ve loymet!J cevherler hülftsası )>a Yorlar. Sair yerlerde, Allah bilir ne henk içinde bulunan ve binaenalıeyh vaziyete geldikler! zaman kurtulacaklardır. hinden §U küçuk misali göstereblllrlm: gın 
Pnıazlar? bunların telif edilmesi gayet kolay O· Erkek kadını kendlstne muhtaç gördn~n cSemendere harl.clndet1 ma.halleler ynkı- vardır. Beyaz renkteki. (Yağsız) Tokalon 

)! O~l~k fesada varmış, kimse kimse. lan devlet göstermek pek müşküldür. müddetçe ezecektir. ıarak <Macarlar tarafından bu :ıot•anfu kreminde ise taze krema ve saf Zeytin
'•- bitlrnıyor. Siyaset, kalktı· halktan da Bu ihtilaflar, bu emniyetsizliği doğu- Erkekler nnflle çalışan kadınları tenktd yağma edilmesi hırlstıyanlar esir, hayvan, yağı ve saıfr besleyic~ unsurlar vardır. 
~1.tta b · 1 b · d ·· d etmesinler Kadın Ça1141D&sın da ne yapsın, buğday ve kıymettar eşya ohnat üzere o Jr:a- h "ki kr . k 

11 ~al kalktı ... Bu halkı biraz korkut. ruyor. Şu halde, oy e ır unya an, bir meslek öğrenmcyl(ı te sonunda bir QO - dar ~k ganalm vennllstlr lı::f beş öküz bir du- Muntazaman er .~ .. emt . u anınız. 
ı;dır.) birbirlerine karşı vaziyetleri bundan cuğunu geçindirebilmek için varını yo~unu tadan, dört kızlle blr kadın on sekJz gümü§ Açık, yumuşak, duzgun bir cıld temin 

~YhUsa paşa, bu hattı hümayunu, ibaret bulunan devletlerden ne hak mu satsın? sikkeden ziyade etmezdl.ıı etmiş olacaksr:nz. Faydalı semeresi ga-
~Ql} lslarn AtA Mollaya gösterdi. Ata ile uzun bir sulh istiyebiliriz? BekA.r erkeklerin ankete verdikleri cevab- Macarların bu tecavüzü İklnci Beyazıd za- rantidir. Aksi hald! paranız iade oluna-

a Pad; .... ı. _ il / a;ı ıar baıtan aıdıya açmadır. manmda oımwıtw: cakt ~h: ~·ın bu frlldesini de, onun {.At(.,uJıitün u.Ji.ct]-~"' Suad Derviı Mütercim ır. 
lllde bir sillh gibi kullanmak iste-
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bilmecemizde kazananlar 

NDbetçi eczaneler 
.. pce •if*fl .ıu ecsaaeler ....... 

ladlr: 
latuıbal dJıetlodeHI•: 

Şehzade başında: d. Bam>, Eınl.Almiln • 
de:- (Hasan Huitısl>, Ak.sarayda: (Per • 
tevJ, Alemdarda: CEFtf Neşet), Bera • 
zıdda: (Haydar}, J'at!Me (Emtl7&4l), 
Bakırkö~: (İstanbul). Eyübde: <.Ar 
rll B~). 
Bofazfçi, Kadıköy, Adalardakil•ı 
Kadıtöy11nde: (Ha,,nn. Rlfat), Oatn • 
darda: (Merkez), Sanyerde: (A.v.t), A· 
dalarda: (Balk), 
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8 pozu da 
bôyle gOzel 

Her mevsimde, her havada, 

her saatte, her yerde 

''KODAK VERIKROM" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 pozdan daima 8 

Gazel, net ve detayh resim 

DAHA iDARELiDiR\ 

Kopyalarınız için : 

Dalma güzel, canh, detayla resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz. 

Bütün K O O AK satıcılardan arayımz veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, l•tanbul 

Hepsi de gazel 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz için Eizumlu olan aşa~ıda cins v-e miktarları yazılı 4 kalem 
· ine yağı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - 25/8/939 tarihine müsadif Cuma günil saat 15 de Rektörlük binasında 
~teşekkil komisyon tarafından ihalesi yapıJ.acnktır. 

3 - Muhanunen bedel ve miktarları hizalannda gösterilmiştir. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiye.nlerin En&titü Daire 
Üdürlüğüne müracaatları. ~368h c6114> 

Cinsi Miktar Fiatı 

Benzin 350 teneke 317,5 
t1azot 500 > 212,5 
leniın makine yağı 15 , 345 
Gres yağı 1 , 440 

Tutan 

1111,25 
1062,50 

51,75 
4,40 kuruş 

Teminat 

167,25 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
E"<siltme Komisyonundan : 

. l(apalı zarfla yapılan eksiltmcd'! istekli çıkmıyan akliye v~ asabiye hastane.si, 
~li çocuk hastanesi ve leyH TJb Talebe Yurdunun azı 275,000, çoğu 310,000 ndet 

tfak. yumurtası kapalı zarfla yenden eksiltmeye konulmuştur. 
~iltme 16/8/939 Çarşamba günü sı:ıat 15,30 da Cağaioğlunda Sıhhat ve İçti-
~-~uavenet rnüıiilrlüğü binasmna kurulu !komisyonda yapılacaktır. 
"~ammen fiat l kuruş 50 santimdir. 
~uvakkat garanti: 348 lira 75 kuruştur. 
~stek.Uıer şartnameyi her gün komisyonda görcl>ilirler. 
~ekliler car: seney0 aid Ticaret Odası vesi.kasile 2490 sayılı kanunda yazılı 

~ka1ar ve bu iş2 yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu ıle 
~ ~te teklifJ havi zarflarını ihale saattnden bir saat evvel makbuz mukabili 
%yona vermeleri. c5739. 

nkara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
.~ - 'Kurumumuz talebe ve müstahdemininin iaşeleri içın aşağıda cins ve 

2 
tarları yazılı dört kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur • 
. - 21/8/939 tarihin~ müsadif Pazartesi günü saat 1 t de Rektörlük binasın

a komisyon tarafından yapılacaktır. 
iid :- ?~a faz\3 izahat ve parasız iartname almak ist!yenterin Enstitü daire 
et Ürlüğüne müraiaat!ar?. c3537· c5885, 

ns Miktar Fiat Tutan T. L. 
~çel 
Zeytin 

~§ar peynin 

)'az i>eyn!r 

5000 
2000 
1501) 
2000 

40 

e. 

2000 
700 

1050 
800 

Teminat 

350 T. L. 

r'----------------........ 
Son Posta 

YevmJ. 817ut. Havadla ve Halt ra11eta1 

Yerebaun, Çatalçe~e sokak, U 
·İSTANBUL • 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haklan 
mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 es 3 

Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TORKIYE 1400 750 400 
YUNA.N1STAN 2840 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adrea 
deği§tirmek 2~ kuruftur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
aoo 

Gelen •vralı geri verilmQ. 
ilanlardan mes'uliyet alınmtı2. 
Cevab için rnektublara 10 kuru§luk 

Pul ilAvesl lAzund:.r. ,, .............................................. .... 
: Posta kutuıu : 741 İstanbul \ 
f Telgraf ; Son Posta ı 
l Telefon : 20203 .. , J •············································• 

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

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Buılc ŞubeıJ 

Merkeıl: Derllıı 

Türlriy• pbeleri ı 

Galata • İstanbul • İzmir 

Deposu: 1vt. Tütün Gümrüftl 

* Ha tiirla banka ifi * 

r:,. ,Doktor. 1. Zati Oget ~ 
eledlye karşısındaki mu11yeneha· 
esinde Oğlede·t sonra bastahrı ıı 

-- ~ kalml eder. ~ 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

14 Ağustostan 21 Ağustosa kadar muhtelif hat ara 
kalkan vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları nhhmlar. 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

lmılt hattına 

Mudanya hattına 

Banduma hattına 

Karablga hattınn 
İmroz hattına 
Ayvalık hattına 

~.;~~ı 12 rJ,. tKaradcniz), Peı·şc·ınbe 1~ de (Erzur:.ı:ı:)~ 

J 'azar 16 da <Güneysu). Gaıah rıhtımından. 
Salı l8 <le l.Rursa), Cwnartesı la de (Antalya) . S:r .. 
kE>ci :-ıhtımmdan. 
~a~ı 9,3J ua (Tayyar), Perşemb~ 9,30 d·ı (Uğur), Pa-
1ar 9,)0 da (Tayyar). Toplıan<' rıhtımından. 
P<.Hrt•'Si 13 de ve diğer günl·~r 8,45 d~ (Tr:.~). Cu • 
martesi ııynca 13,30 da ve Paz&r 20 de (Sus). Salı 'Ye 

Çarşamba p-O~taları Tophan-::! rıhtım ndan, diğer P°"' 
talar Gaiata rıhtımından. 
'Pazartesi, Seh,•Çarşamba ve Cuma 8,15 de (Sus) Ga
la!a rıhturmaan. Ayrıca Çarşl'lmba. 20 dt (Atalya), 
Cumart':'si ~O de (Bursa). Tophan~ rıhtımından. 
Not: Saiı günleri 8,15 de kalkacak sürat postası tzmi~ 
Fuarının tlevamı müddetince ilavete"l yapılacaktır. 
r~a!ı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 
Pazrı· 9 da (Bartın). Tophan.r:ı rıhtımından. 
Çarşa."Tlba l 5 de (Kemal). Curnartesı 15 de (Saad•:ı)~ 
~·irkeci rıhtımından. 

İzmir sür'at hattına - Cumartesi l 1 de (Ege). Galata nhtımındarı. 

Mer1ln hattına 

Not· ~azar günleri saat 11 de kalkan bu posta İzmll 
.F:.•ım :nün.ısebetile bu hafta bir gün evvel kalka • 
cakur. 
Salı iO da <Etrüsk), Cuma 10 da (Çanakkale). S rkeol 
ı·ıhtımmdan. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malfunat aşağıda telefon numara. 
lan yazılı a~ntelerden öğrenilir. 

Galata acenteliği - Galata rıhtımı, Limanlar Umum 

Galata acenteliği 

Sirkeci acenteliği 

Müdürlüğü binası altında 42362 
- Galata, İatanbul Mıntaka Liman 

Reisliği binaıı altında 40133 
Sir~eci, Yolcu salona 22740 

(6273) 
~ 

IZMfR SÜRAT POST ASI 
~tanbuldan 20 Ağustos Pazar günü kalkması icab eden İzır.ır sürat posta3lt' 

İzmır Enternasyonal Fuarının açılış merasiminde bulunmak 1·sı· lo b . . . . . ıyen ~rın u me .. 
rasıme yetı.şmelermı temmen yalnız bu haftaya mahsus olmak - 19 ~ ~ st 
C art 

· ·· il 
1 

uzere ~ıgu Ol 
wn esı gun saat l de kalkacaktır. (6239) 

MMıJ 

ILA VE BANDIRMA SORA T POST ASI 
İz.mir Fuan milnasebetile 15 Ağustos tarihinden 26 Eyiul tarihine kada 1 

tc.nbuldan Salı günleri 8.15 de .Uandırma hattına birer ilave sürat postası kral; 
rılacaktır. (6238) 

---

BUGON 
KUM&AllASINA 
PAll4ATAN 
KOCOK EL .YAWN 

CEI( DEf.TEll(NE 
iMZA l\TAN 
&OY6K EL 

OLACAKJ112 

TOR~(y 
iŞ 

r>ANKAS.l 
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Piyango bayileri arasında ~aima hakik·ati söyliyen 

Bu keşidede beş büyük ikramiyeyi birden verdi : 
'I 

.. 

1-Dlvanyolu caddede No. 85 hanede Emekli Yarbay 
Bay İbrahim Etem 31038 numaralı biletle 50.000 
lira kazandı ve paralarını TEK KOLLU CEMAL
den tamamen aldı • 

2 - isim ve adresinin gizli tutulmasını arzu eden bir 
bayan müşterimiz 36961 numaralı biletle 15.000 
lira. 

3 - Kadıköy Altı3rolağzı No. 77 Bay Necati 16928 
numaralı biletle 12.000 lira. 

Her ay müşterilerine daima 4 - Emirganda No. 22 yalıda Bay Osman 22046 numa-
büyfik ikraıniyeler dağıtan bil tJ 10 000 ı• 

Tek KoJlu Cemal rall e e • Ira. 
Bu ke§idede büyük ikramiye 
50.000 lirayı kazanan Emekli 
Yarbay Bay İbrahim Etem 

5 - Haydarpaşa Koşuyolu No.17 Bayan Gülsüm 25.639 numaralı biletle 10.000 lira kazandılar 

Adrese çok dikkat ! 
Eminönü cadde No. 27 Tek Kollu Cemal Gisesi sahibi 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. 

Satıhk Çam Tomruğu 
Dursunbey Alaçam Devlet Orman işletmesi Revir 

" 
Amirliğinden 

1 lıtanbul l:. elediyesi llinları 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

r 

t - Dursunbey devlet orman işletmesi istasyon deposundı isti.fde mevcud 
(605) aded muadili (401~ metre nıiklb (1100) desimetre mikab çam tomruğu 

açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 

138,64· 1848,50 Temizlik hayvanatı koşum takımlan imalatı için alınacak 

2 - Tomruklann ayrıc:ı baş kesme paylan mevcud ve kabuklan soyulm~ o
lup hacim ka:buksuz orta kutur üzerinden hesablannuştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnameıi İstanbul. Ankara, Balıkesir orman çe -

virge m.üdürlüklerındc ve Dursunbey revir Amirliğinde görülebilir. Tomrukların 
beher metre .mikAbının muhammen bedeli (13) llra (10) kuruıtur. 

4 - İsteklilerin 1~ 'i,5 muvakkat pey akçesile 21/8/939 Pazartes~ günü aaat 15 
de Dursunbey revır amriliğine müracaatlan ilin olunur. (6095) 

~----, 
Taksim Bahçesinde 

Büyük Sünnet Düğünü 
Saat 20 den ubaha kadar 

Zengin proöram va muhtelif eölenceler 
DiKKAT: Çocuklarını ıünnet ettirmek istiyenler her gün 
saat 16 dan sonra PANORAMA bahçesinde kabul olunur. 

İnhisarlar istanbnl Başmüdilrlii
ğtlnden: 

15 Ağıustoo 939 gününden itibaren 16 ve 20 kuıru§a satılacağı ilin edilmiı olan 50 
ve 62 santilitrelik şişt?lerdeki biraların tenzili fiatla satışına 16 Ağustos 939 gü
nü sabahından itibaren başlanacaktır. 

15 Ağustos 939 günü akşamı ellerinde f:S1ti fiatlı bira bulunan bayilerin mev
cudlarıru gösterir beyannamelerini en yakın satlf depolaırına vermeleri ilin olu-
nur. (6217) 

Saç boyalHn ıttçlann tabit renk· 
lerlnl ittde eder. Ter ve yıkan· 
malda çıkmaz. daima sabit ka· 
lır. Kumral ve siyah renkli sıhbt 

uç boyalandır. 
INGlLlZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - lsT ANBUL 

····s;;;;·p;~·iı~t~~···························· 

Neınyat Müdürü: Selim Ragıp Emeo 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem USAKI.IGlL 

29 kalem 1arraciye malzemesi. 

290,05 3867,25 Temizlik işleri için alınacak levazımı tanzifiye. 
49,86 664,8i) Mezbaha buz fabrikası sğıukhava mahzenleri için 14 blem 

malzeme mubayaası. 
162,42 2165,50 Mezbaha buz hbrikası ıoğuknava mahıenlerı için 21 ka • 

lem malzeme milbayaa. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mıktarları yukarıda yazılı işle!' ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulınu~tur. İhale 17/3/939 Per~be günil saat 14 de Daimi Enctı
mende yapılacaktır. Şartnameler Z11bıt ve Muamellt müdürlüğü kalemınde g~ 
rülebilir. Talihlerin ilk teminat, makbuz veya mektubları ile ihale günQ muıy-
yen saatte daımi encümenıi.e bulunmaları. (5817) 

Devlet ~ımiryollırı ve limanları İflıtmısi Umum idaresi ilı:aları 
Muhammen bedeli 17030 lira olan 41600 Kg. muhtelif cins moUir yatı 

25/9/1939 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile- Ankarada İdare 
binasında satın aiınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1277.25 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reialilfııe 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankar:ıda Malzeme dairesinden, Haydarpapda 

Tesellüm ve Sevk Şefü~incıen dağıtlacaktır. (6066) 

İstanbul Mıntaka Liman Riyasetinden 
Muhammen ~deli ~9!) lir:ı olm Kumkapı mendireği a~:andaki geçitte sıJlık 

taşların kaldırılarak 3 metre derinlik temin edilmesi ve çıkan taşların mendire
ğin kenannda 'gösterilen mahal!e bırakılması işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Pazarlık 16 Ağustos Çarşamba günü saat 14 de riyaset binasında müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. Pazarlığa ıştirak edeceklerin yevm ve saati mezkftrda 
müracaatları ve ~artnamc ve ke~ifnameyi görmek istiyallerin idare şubesine 

müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. (6141) -
yine 3 büyük ikramiye vererek Rekorların Rekorunu kırdı. 

bu keşide de dahi 
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