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aziyet vahim! ur·ft ıraBua 
nıaneuraıarı 

dün biUi 

Fransa ve lngiltere Lelıistandaki tebaalarına geri 
dönmelerini bildirdiler, garı resmi Lelı gazetesi 

.. ~~.!.~~ ... ~~!. .. !!:~{~~.1:!~ .... !l!.Q..'!_~~!c almalarını tavsiye etti 

#;! 1 

Ordu azan eşsiz 
ava:f:fakiyeti 

_Milli Şef, Mareşal, kumandanlar 
neticeden çok memnun 

ounBü muazzam nıeudan muharebesi 
Dün manevralarda Mısır askeri heyeti azaları ve 

ataşemiliterler tle bulundular, ataşemiliterler 
intıbalarını '' Fevkalade ,, kelimesile anlatıyorlar 

"' ....................................................... ~ 
Milli Şef, harekAt I' M"llf Ş f Dünkü harekata büyük 

esnasında Mısır heyeti • 1 e mikyasta hava 
ve ataşem i literlerle ! f stanbulda kuvvetleri ve tanklarda 

konuştular 

1

. -····- iştirak ettiler 
Edirne 21 (Sureti mahsusada gönder. / smel /nönü bir danberi Edirne . Kırklareli hattına karoı 

diğimiz arkadaşımızdan) - Kahraman ve j f ef g r llf {a Ol'dUg U Vt! yaptığı taarruzlar a'kamete uğratılmı~ 
eşsiz Ttlrk ordusunun talim ve terbiye • ! . . . kırmızı ordu karşısındaki mavi kuvvet • 
stni, değurli kumandanlaırınm sevk . ve Maresalıni lebrık ellı leri adamakıllı yıpratıp ezdikten sonra 

,idaredeki kabiliyetini, Mehmedciğin en Edirne 21 (Sureti mahsusada gön - mukabil taarruza geçmi§, cenub ordw;u 
gen~ itimada Iayık kuvvetini bir ke:-e 

1 

derdiğımiz arkadaşımızdan) - Milli bu suretle ilerlemek i.ııtiyen mavi ordu • 
daha dosta ve düşmana isbata vesile o • Şef geç vakte kadar son safhalarını yu geri çekilmeğe mecbur bırakmıştır. 
lan büyük Trakya manevraları bugün 

1 
geçiren manevraları takib ettikten Harbin bu safhasında d<ırmızı ordu ile 

sona erdi. Ordumuz bu manevrayı .da sonra Başveki, Harıciyc, Nafia ve müttefik olarak harbe i.~irak eden san 
büyük bir rnuvafkkiyetle başarmışt·r. Mil,i Müdafaa Vekilleri ile birlikte 0 _ gnrb ordusu da müttefiğine aid bulunan 
Bu başarıdan Miili Şef, Mareşal, kuman. tomobille Babaeskiyc müteveccihen Edirneden geçerek Tunca garbında ma-
danlar fev!kalade memnun bulunuyorlar. hareket ettiler. Babaeskide buradan E viye taarruz etmiştir. 

V . f h .T (Devamı 3 üncü sayfada) ~ Karşısındaki düşmanı kat'i bir hezı _ 
aZlye ın u asası .. ~ : mete uğratmak istiyen ktrmızı ordu bu 

Bugün bir haftadanberi devam eden ~ ................... ::.·!~ .... n ... ~ .......... ~:"''" . ...... I jşi muvaffakiyetle yapın~, tam bir zaie. 
n:anevranın son günüydü. Dün de bil _ manevı:_a~n ve kat'i sa.fhasma•~ buifin re ulaşmıştır. İşte bugün Lalapaşa civa. 
dı.rdiğim gibi şimalden gelen mü:tte:fi'K. aah11 o~uşµır. " y;,'P. . rındaki tepelerden çiseliyen yağmur al. 
ordularına karşı bir cenub ordusu :Ak.IJ-r: '1lk Jıedef olaru EdirneYf işgal etmek tında ecnebi ataşemiliterlerle birlfkte 
katı şeklinde bir meseleyi ihtiva"' ti~ ·lnkvi ıimal ord~!.!tıun bir hafta. (Devamı 11 inci sayfada) 

~·~ 

l 

Yedi kUçOk memleket 
sulhO kurtarmak için 

konferans aktediyorlar 
Leh • Alman hududunda köprüler atıhyor, 
siperler kazıhyor, askeri kıt' aların harekatı 

gittikçe kesafet peyda ediyor 
Almanyada Göring'in gazetesi " Ne olacaksa 

bu hafta içinde olacaktır ,, diyor 
Londra 21 (Hususi) - Varşovadan bildirildiğin.e göre İngilliz konsolo . 

m, ~lonıyada kalmak mecburiyetindo olmıyan bütün İngiliz tebealarma, 
mernleke~leırine t'(iönme)erJtni tavsiyedP. bulunmuş olduğu söylenmektedir. 

Maahaza ne Londra, ne de Pariste bu haberi teyid eden rnalfunat alına. 
mamıştır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Vaziyetin 
t9yüzü nedir? 

Almanyanın yeni hareket 
ve hazırlığının hedefi 
Danzigde:ı başka bir 

yer olmasın ? 
YAZAN 

!Emekli General 

H. Emir Erkilet 
Cephelerde yeni bir karşılıklı vaziyet 

alma hareketi görülüyor. Öyle ki her iki 
taraf kat'i bir harbe hazırlanıyor gibi -
dir. İngiliz b~ekili ve diğer nazırlar 
yazlıklardan ve mezuniyetlerden ac~le 

Londraya döndüler. Dün Çemberlayn 
Halifaks ile uzunca görii.§tüğü gibi bu • 
gün de İngiliz kabinesi toplanacaktır. Ay 
ni zamanda İngiiterenin Polonyanın is • 

(Devamı 11 inci sayfada) 

İngiliz ve Fransız 
kabineleri fevkalAde 
olarak toplanıyorlar 

Muhalif İngiliz gazeteleri 
par!amentonun derhal 
içtimaa çağırılmasını 

istiyorlar 
Londra 21 (Hususi) -

sonu tatili A vrupanın her tarafın. 
da sükunetle geçmiş olmakla be • 
raber, gizli bir endişenin doğurdu. 
ğu asabi hava, efkarı umumiyeyi 
en vahim ihtimalleri gözönünde 
tutmağa sevketmektedir. 

Bu .sabah İskoçyadan dönmilı 
olan başvekil Çemberlayn, Lord Ha. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

iş Bankası, ticari mahiyetteki 
bazı teşekkttllerini ıaovediyor 
Evvel& iş Limited Şirketi IAOvolunuyor, bundan 
sonra Adana Pamuk· Şirketi, Mısır ve Hamburg
daki şirketler faaliyetlerine nihayet verecekler 

tı Bankası umu mi merkez binası (Yazısı ı 1 inci sayfada) 
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Hergün Resimli Jllakale : e Nasihat alarak büyük iş yapılamaz Sözün kısası 
-····-

Yahudi kaçakçılıgı 

\.....;..Yaz.an: Muhittin Birgen . 

K abahat k imde? 

a 

U 
ki sarhoş Alınan Beyoğlunda bir kah. 

vede oturuyorlarmış. Bu kahveye 

yanında iki kadın bulunan bir Yahudi 
delikanlı girmiş. Almanlar, sözle ve el 
işaretlerile Yahudiye tecavüzde bulun. 
muşlar, Yahudi ayağa kalkmış, Alman ... 
lann oturdukları masaya doğru yürü .. 
müş, bu esnada Almanlardan biri de a. 

yağa kalkarak Yahudiye bir yumruk \rlll' 
muş. Yahudi yüzünden yaralanmış. 

Hadise doğru ise Almanlar kabahat!J. 
dirler: 

Alınanyada bir Yahudi düşmanlığı o· 
labilir. Almanlar memleketlerinde Yahu 
dilere hakaret edebilirler. Bütün bunlar, 

M 
esela, bir Beru~ ga~etesınde 
okuyorsunuz: clki gun evvel 

Lübnan • Filistin hududunu geçmek tc. 
§Cbbüsünde bulunan on beş kişilik bir 
Yahudi kafilesi İngilizler tarafından ya
kalanmışlardır>, yahud, bir Şam gaze • 
tcsinde de şunu .görüyorsunuz: cGeçen • 
ıerdc, hususi bir gemi ile Filistin sahıli.. 
ne çıkmış oldukları İngilizler tarafından 
haber alınan 216 Yahudinın bir kısmı ya. 
kalanıp bunlara mahsus karargaha götü
rülmüşlerdir. Oradan Kıbrısa sevkoluna. 
caklan zannediliyor>. Ayni gazetede §U· 

nu da görürsünüz: cKüçük bir gemi He 
karaya çıkmak üzere iken yakalanan ve 
karaya çıkmalanna müsaade edilmedik
leri henüz Yafa limanı açıklarında bu • 
lunan Yahudiler, üç gündenberi aç!ık 
grevi ilan etmişlerdir.> 

Fakat, bu nevi havadisleri yalnız Be
rut ve Şam, yahud Mısır ve Filistin ga • 
zetelerindc değil, başka gazetelerde de 
görürsünüz: Mesela, bugün bir 1',ransız 
gazetesinde şu satırlan okudum: cHus~st 
kayıklarla gelip, Marsilya civarında gız. 
lice karaya çı'kmıŞ olan Yahudilerden on 
ikisi, dahile gitmek üzere trene binecek. 
leri sırada seyyar zabıta tarafından ya. 

Zorlukla karşılaştığımız, tcreddüd içinde kaldığımız, 

kararsızlıkla bocaladığımız zamanlarda ekseriya muhake. 
mesinden emin olduğumuz dostlarımıza müracaat eder, fi
kirlerini sorarız. İstişare muhakkak ki, iyi bir şeydir, bir 
çok ahvalde bızi yanlış bir adım atmaktan meneder, iyili
ğimizi mucib olur, fakat tesiri en ziyade cmenfh ye karşı 
koymakta görülür. 

Fransız miitefekkiri La Rochefoucauld: cNasihatle, tav. 
siye ile, istişare ile fazla büyük §eY yapılamıyacağı kanaa • 
tindedir,> muhakkak ld fenanın önüne geçilıebllir, fakat bu 
§ekilde başarılabilecek büyük eser çok azdır. Büyük adam. 
lann hayatlarına bakınız, bizzat kendi eserlerinizi gözden 
geçiriniz, büyük, yüksek eserin tek kalbden doğanlar, tek 
iradeyle yapıJanlar arasında bulunduğunu görürsünüz.> 

bize aid olmıyan, onların dahili siyaset. 
leri eseridir. Fakat bize misafir olmuş 

Almanlar bizim yurdumuzda barının~ 

Yahudilere de Almanyadn yaptıklarını 

yapmağa kalkarlarsa onlara: 

- Durun burası kendi eviniz değildJrl 

Deriz. Ve nitekim bunu dedik. 

kalanmışlardır .> 
İki üç aydanberi gazetelerde görülme

ğe başlıyan- bu nevi cküçük,, havadisler, 
son günlerde pek çoğaldı. Demek oluyor 
ki altın kaçakçılığı. tuz kaçakçılığı, dö • 
viz kaçakçılığı vesaire gibi, yirmıncı asır 
medeniyeti bir de insan kaçakçılığı, ya • 
hud Yahudi kaçakçılığı icad etti. Zaten, 
dünyanın bugünkü haline bakarsak in. 
sanlan bir bakımdan da şu tarzda i·kiye 
ayırabiliriz: Kaçakçılarla kaçakçılığa 
mani olmak için uğraşanlar... Dünyada, 
hareketi vcyahud hududdan hududa geç. 
mcsi menedilmiyen daha doğrusu ka -
çakçılığı yapılnuyan ne kaldı ki! 

* Yahudi olmak, Almanyada, İtalyada, 
Macaristanda, Çekistanda, Slovakyada, 
Romanyada, derece derece, büyük kaba. 
hatlerdendir. Haydf, bu memleketler 
nasyonal sosyalist, faşist, yarım faşist, 
dörtte bir faşist gibi muayyen bir ırkçı 
hayat görüşüne sahib memleketlerdir, di. Bu resim, Holandanın yeni doğan 
yelim; fakat, hiç te ıııkçı olmıyan diğer Prensesi İrene'nhı babası, Prince Bor. 
memleketlerin Yahudilere karşı aldıklan nard de Lippe tarafından beşiğinde a. 
tedbirleri ne ile izah edeceğiz? Budapeş.. lınmış bir resmidir. Ne güzel uyuyor, 
tede çok mebzul olan :ahudiler, Yahudi değil mi? 
kanununun başlamak uzere bulunan tat. ----------· 
bikatından sonra kendilerine artık bu Amerika tarlalarına 
memlekette hayat imk~nı kalmadığını /ı z ·n hücumu 
görerek çekilip gitmek istiyorlar. Fakat, .are erz la .• ı- ! j t ı· t•kl 

. . . Ame:ri.kada tutu n .ı.u.a s a ıs ı er-
gitmek ıçın, sefaret sefaret dolaşıp, iltı - Am-~k . ı· -t 

· · . . den farelerin Ç.I, an zıraa •ııe mu • 
mastan ıstımasa baş vurup, rıca ve mırı. ' 

h f 1 ğ t kt 
. Mş zararlar verdiğı ve bu zararların 189 

net, a ta arca u raş ı an sonra gene v1. . 
1 1 N F A "k milyon dolara baliğ olduğu anlaşıL-nıştır. 

ze a amıyor ar. e ransa, ne merı a, 
İn ·ıt Tü k' 'lh H lb ki Son günlere kadar bırçok tarıaları 123 ne gı ere, ne r ıye... ı , a u . . . . 

b lek tl d k 1 k k 1 
milyon farenin istilA ettığı sabıt olmuı-

u mern e er e ne ır çı ı anun arı 
var, ne de bunların Yahudilerle görüle. =tu~r=.=======z======= 
oek hesablan olduğu bahis mevzuudur. bunları böyle arz ilr.erlnde yersiz yurd. 
Hat~, bu memleketlerin birçoğunda ga • suz, serseri serseri dolaştıracağına, bun. 
zeteler, :fikir adamları, devlet adamları lan hep birden, oldukları yerde, ifna et. 
Yahudilere karşı Almanların, Jtalyan1a- menin çaresini düşilnseler ya? 
rın ... llh ••• muhtelif memleketlerin tat • Hayır, insanlar ne onu yapıyorlar, ne 
bik ettikleri usullerden dolayı şiddetle de Otekini. Yahudiler de günden güne 
şikayetçidirler. Onlara acıyan, onlar le- artan bir sefalet içinde, ccanlarını !kur
hinde neşriyat yapan ve hatta siyasetle. tarmak için, her çareye baş vuruyorlar: 
ri onların menfaatlerile çalışan memie. Meşru, gayri meşru, tehlikeli, tehlikesiz, 
ketler bile, Yahudilere ya hiç vize ver - hfilAsa her nevi çareye!• 
rniyorlar, yahud da bu vi7.cler, ya gene Acaba, bir gün gelip insanlar kendi 
ckaçakçılık> suretile veya, Amerika gi. kendilerinin insantyetslzliklerinden uta • 
bi, küçük birkaç delik bırakmış memle • nacaklar nu? Bilmiyorum ve böyle bir 
ketlerin bıraktdı::lan iğne deliği kadar satahı bekliyenlerden değilim. Dünya, 
küçilk kapıdan süzüle süzüle girmek yo. gittikçe insanlrk duygusund'an uzaklaşa.. 

Jile elde ediliyor! rak gidiyor. Bunu sade fU Yahudı mese. 

r---···---..................... -, 
1 HergUn ~i~ fıkra J 

1 Ne ıyı !j 

1 

Komşusunun kUZU8Unu çalan bir E 

hıristiyan günah çıkartmak için pa • 
p~ gitmi§ti. Kuzuyu çaldığını söy. 

2 Zecli; papaz: 
• - Ne yaptın evl4dı.m, dedi, yann 

ahirette, kuzu yanına gelecek ve ken
disini .renin çalmt§ oldu4unu. haber 
verecek. 

Kuzuyu çalan ıevindi: ! 
- Ne iyi, dedi, orada kuzuyu alır, i 

al komşucuğum kuzunu, der ıahibine i 
veririm. i 

'-----------------Kraliçe Mart 
Antuvanet ve 
Sinema yıldızı 

San'atkl2r 
Bir hır•ıa 

Yahudi de kabahatlidir: 
. Türkiyede barınmış bir insandır. Tür. 

klyede bulunan Türk ve Türk olmıyan 

bütün insanlar gibi, Türk kanunlarının1 
Türk polisinin himayesfrıdedir. Ona de • 

ğil Alınan, bir Türk bile sataşmak, te ~ 
cavüz etmek hakkını haiz değildir. Böy,. 

le bir tecavüz karşısında kaldığı zaman 
ilk işi Türk polisini çağırmak· 

- Bu adam bana tecavüz ediyor! dıye 
onu polise teslim etmektir. Fakat o, bu. 
nu yapmamış. kendine tecavüzdE1 bulu , 
nanlan 'bizzat kendi susturmak istem!) 
olacak ki mütecavizlere doğru yürümil~ 
ve bu nahoş vaziyete kendi sebeb olmuş. 

Fakat asıl 4kabahatli biziz ki: 

Sarhoş bir Almanla, Türk kanunları 
nın, Türk tanıdığı, fakat kendini Ya • 
hudi tanıyan bir adamın, kozmopolit bfı 
kalabalıkta tokatlaşmaları hadisesine gn. 
zetelerimizin birinci sayfalarına geçire. 
ce'k .kadar fazla ehemmiyet veriyoruz. 

*** .............................................................. 
Bir adam alacak yiiziıııclen komşusunu 

ynraladı 

. Küçükpazarda Kutucu1arda oturan 
Bundan bir müddet evvel P anste Rnsid ayni evde beraber oturduklan 

Louvre müzesinde çok kıymetli bir arkadaşı Ali ile bir alacak meselesin ~ 
tablo çalıruhğmı, iki hafta sonra dıa Ser- den kavga etmişlerdir. Ali bıçakla R~ 
ge Bogosslawsky isminde Parisli bir şidi sol kolundan yaralamış, yaralı te. 

t fınd ta'L., dl' e ·e davi altına alınmış, suçlu yakalanmış. 
ressam ara an uıonun a ıy 'Y t 

ır. 

getirildiğini yazmıştık. Ressam, tamir 

esnasında yapılan amellyelerde bu ne Bir otomobille bisiklet çarpıştı 

füı tablonun kıymetinden bir haylısının Yanill!in kullandığı 62 plaka numa .. 
ndksanlnştığını görmüş, tabloyu çal • ralı motosıklet Derbend yolu üzerin .. 

t · 1 :! eski kı etil adliye. de giderken mukabil taraftan gelen. 
mış, ~ız em ş, ym e şoför Cevadın idaresindeki 1660 sayılı 
ye teslim etmiştir. otomobille çarpışmıştır. 

Serge Bogo Fransız kanunlarına gö. Bu müsademede Yanh kolundan ve, 
re suçlu sayılmaktadır. Halbuki bütlin başından: yaralandığından hastaneye 
Parls onun beraet edeceği kanaatini kaldırılmış, şofor yakalanmıştır. 

taşımaktadır. 

Resimde ressam ve çaldığı tablo gö. Ecnebi profesörlerden ikisi istifa etti 

rülmekted1r. İstanbul Üniversitesi riyaziye şube • 
si profesörlerinden Fon Mizes, Üni ~ 

Dünyanın en !abırlı adamı versitedeki vazifesinden istifa edere~ 
memleketine dönmüştür. Gene riyazi• 

Dünyanın csabır rekoru. bir Pnrisli- ye profesörlerinden Madam Griner de 
Amerikanın en güzel yıldızlarından dedir. Pol Slmetyer isminde olan bu ayni suretle Ün'iversitıeden ayPılarak 

biri olan Norma Shearer geçenlede Pa- Fransız, 44 sene hiçbir gün nksatmaksı- memleketine hareket etmişt1r. 
Maarif Vekaleti Üniversite riyazi • 

ye şubesinden bu profesorlerln açılı 
bıraktıkları yerleri doldurmak üzere. 

zamanlarda mecıhur Fransız kraliresi Bundan 44 sene evvel knnsından ayrıl-

rh.e gitti ve pc':'E!stışknrıan tarafından zın Faris boşanma mahkemelerinde gö. 

coşkun bir şekilde karşılandı. Yıldız son rülmüş ve nihayc?t davasını kazanmıştır. 

* lesinde değil, insanlar arasındaki bütün 
Bütün bu hAdiselere ~böylece dikkat E:t. milnasebetlere gittikçe daha fazla kuv • Marie Antoinette'in hayatını canlandıran mak için mahkt>meye müracaat eden Pol, 

ır 11 Avrupadan yeni bazı profesorler cel> 

tikten sonra da düşünüyorum; İnsan oğ- vetle hakinı olen yırtıcı hodgAmlıkta, her bir film çevirdiği malumdur. Norma o tarihten it1baren bugüne kadar çalış
lunun üstünde sakin olduğu şu dünya, nevi anaforculukta, hi!r nevi merhamet- Shearer bu filmde şahsiyetinı beyaz per- mış, ç.abalamış ve nihayet talfık ılAmını 

bedecektir. 

henQz çok geniş ve büyük bir dünyadır. sitltkte çok iyi görüyoruz. deye aksettirdiği tarihi kadının yaşadığı almıştır. 
Onun ~Jnde öyle geniş sahalar vardır ki, Dua edelim: Allah, bu insanlığın enca. ======== = = ===== 
dil b- ~ h tsin' yeri görmek istemiş, onun arabası ile sarayına gı·tmfş. krairenin yatak _..:ı 351_ nyanm utün, tam, yanm, çeyrek, se. mmı ayre . · , vu 
kizde bir ıve .on altıda bir Yahudisini bir - il I f1} geçtiği yollardan otomobille geçmiş, ay. nın balkonundan bir müddet Farisi r.ey-
araya toplayıp bu sahalara salıverseniz Uf.l,u.hitün U-Ji.r91nı. ni istLkameHe yol alarak l'OeiJ de DoPuf retmiştir. 

·-·-·· .... ·····..-.-· .............. --·-···~ 
TAKViM 

AGUST03 
--------..,...--~..._.....,,...,. ....... ~ ..... 

Rumi seno 
!>H 22 

RH al ı~n 

Arabi 11.ıa 
1SH -Hı:ı:ır 

ve onlar orada iki asır' yaşayıp üreseler, ,-~==========:=::::;:;;:::::;;;:=;;;::;;;;;;:::;;;;;;::;=:;:;,;;;::;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;::;:;;:;;;;;;;;============::=:=:= 
neticede bu nüfus kütlesi o sahalarda 1 s T E R 1 N A N ' ' s T E R 1 N A N M A 1 
kaybolup giderler. Şu halde, neden do • 

109 
Ağuatoı 
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SALI 

c...uN~ Receb 1~ 
layı, Avrupada hiç kimsenin istemediği, 

Asyanın, Afrikanın, Amerikanın, A vus • 
tralyanın da pek az istedikleri bu Yahu. 
dilere böyle bir saha gösterilip cişte bu
rada uslu uslu oturup, artık millet olu • 
nuz!. denilmiyor? Yahudiler, eğer böyle 
bir insanlığa lAyık olmıyacak der~cede 

fena, korkunç adamlarsa, her memleket 

Ada vapurunda Adalı birisi arkadaşına sordu: 
- Sene1erdenberi susuzluktan şikayet ediyorduk, bağı. 

rıp çağınyorduk. Su nihayet geldi. Fakat bu dakikaya ka
dar abone yazılın~ olanlann saYlSl kaçtır bilıyor musun? 
Bu sual ile karşılaşan kat'i malfunata sahih değildi. Omuz 

silkti, bunun üzerine söze öbürü devam etti: 
c- Tam 46 kişi.> 
Bir vapur seyahati esnasında kulağımıza gelen bu mu. 

~nvere doğru ise senelerdenberi su :istiyen Adalılann ancak 
46 kişıden ibaret oldutuna: 
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lzmir F uarınr ecnebiler 

çok beğeniyorlar 
lzmlrde bulunan Bilglllı Elçiler lhtiıaslarını 

t Son Posta,, ga anlattılar 

SON POSTA 
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Milli Şef istınbulda 
(BQftarııf\ 1 ~nci !C11/fad4J 

daha eVV'el hareket f!den hususi tren. 
lerine bindiler. İstanbur valisi LUtfi 
Kırdar kendilerinl Çorluda kat'Şlladı. 
İsmet İnönü halkın candan tezahüratı 
arasında İstanbula doğru yollarına 
devam ettiler. 

ingilterede, Japonyada 
ve Fransada 

şiddetli yağmurlar 
Tokyoda 6 bin ev sular 

albnda kaldı, Londrada da 
yıldınm 7 kişiyi öldürdü 

E 
• Vaziyete bir bakış 

Yazan· Selim Ra(lp Em~ 

B eynelmilel siyasi vaziyetin 

İzmir 21 (Hususi) - Ticaret Vekili Fuar haJdanda aeftder nıe diyor? 

karmakarışık bir halde olduğu 

Londra 21 (Hususi) - Londra ve ha. muhakkaktır. Karışıklık zon zamanda 
valisinde bugün şiddetli yağmurlar yağ • biraz daha artmıştır. Bunun artmasına 
ml§tır. saik olan sebeblerden biri Orta Avru. 

Nwret Safa Co§ktın • Şark mahallelerinde bir ahşab bara • pada göze çarpan siyasi faaliyetin son 
kaya yıldırım isabet ederek yedi kişinin günlerde hararetli bir safhaya girme • 
ölümüne ve on sekiz kişinin de yaralan • sidir. Kont Ciyano - Ribbentrop müla. 

Cezmi Erçin dün akşam F\ıan açtıktan Sefirlerle Fuar hakkında ~r mtila-
aonra Vilayet erkanı ve açılış meraıti- kat yaptım. Aldığım cıevabları nakle -
rn:inde hazır bulunan sefirJerle birlik- diyonnn. 
te büyük bir trambusa binerek parkta Sovyet sefiri, 
ve Fuarda umuınt bir ~zinti yapmış- - İzmir fuarı Türk başansının mü-
tır. Bu gezinti esnasında sıralariie ec- keınmel bir ha.mlesidtr. Bu olgun e -
nebi pavyonları ziyaret edilmiş ve ilk seri ancak 'l'fulk enerjisi yükselt.ehi • 
olarak Fransız pavyonu gezilmiştir. lirdi. 
Müteakıben İtalya, Sovyet Rusya, Fransız seftrl: 

Yunan, Polonya, Alman pavyonları ge - Bu bir sulh ve kardeşlik Abidesi. 
zilmiş ve teşhir edilen eserler dikkatle dfr. İtiraf ederim ki muvaffak bir e • 
tetkik olurunuştur. İngi1iz pavyonu bir serdir. 
kaç güne kadar açılacaktır. Yunan sefiri: 

Dün, Fuan gene binlerce halk zi • - Türk inkılAbı yftrOyor ve işte nü. 
Ya.ret etmiştir. muneııf önümfizde duruyor. 

Manisa üzüm baynmx açıldı İtalyan sefiri: 
İzmir 21 (Hususi) - Ticaret Vekili - Muvaffak olun.mwı bir eser ö • 
g~ rahatsızlandığı için bu sabah, Ti- nündeyıiz. 
oaret Odasında içtimaı mukarrer olan Romanya sefiri: 
ihracatçılar toplantısL yapılamamış • _ Türkiyenin mmraffakiyeti bizim 
tır. nururumuz\'.iur. ·İzmit' Ftmrı, Avru -

Saat 1 de ote1den çıkan Vekil, Sov ~anın 939 yı1ındaki en güzel Fuarla • 
~t sefiri tarafından Fuar gazinosun • rındandır• demişlerdir. 
da veril€n ziyafette bulunmu~ ve sa - * 
at 4 te Manisaya giderek üzüm bay -
ramını açmıştır. İzmir 21 (A.A.) - İzmir Belediyesi: 

Cezmi Erçin orada üzüm sergisini Garaj Santralda bir depo ve Karşıya. : 
gezmiş ve • ·lcün heykeline bir ka<la çocuk yuvasında kanalizasyon 
çelenk koyı yaptırılmasına karar vennıiştir. 

istanbulda 

Reısicümhur İsmet İnönü dün ge. 
oe, saat 23,15 de refakatlerinde Baş. 
vekil Dr. Refik Saydam, Hariciye, 
Nafia, Milli Müdafaa Vekilleri ve 
maiyeti erkanı olduğu hald~ şehri -
mizi şereflendirrnişle::-, Floryada tren· 
den inerek deniz köşküne gitmişler • 
dir. 

Milli Şefle beraber ~Önen Başvekil 
ve vekiller de ayni trenle saat 12.50 
dç Sirkeciye muvasalat etmişlerdir. 

M(lli Şeiın !Mareşale teegrafı. 

İstanbul 21 (A.A.) - Altı gün • 
denberi Trakyadaki büyük manevra
larda bulunan Milli Şef İnönü, ma • 
nevraların neticelenmesi münasebeti. 
le Genel Kurmay Başkanı Mareşal 

Fevzi Çakmağa aşağıdaki mesajı gön •. 
dermişlcrdir: ~ 

Doğantepe • Menekşe sırtları : 

21/8/939 
Sayın Mareşal Fevzi Çakmak 

Genel Kurmay Başkanı 

masına sebeb olmuştur. katı, Hitler Burkbart görüşmeleri, Ma-
Japonyada car Hariciye Nazırının Berlin ve Roma 

Londra 21 (Hususi) - Tokyoda yağan ziyaretleri bu hususta göze çarpan baş. 
şiddetli- yağmurlar neticesinde altı bin lıca vakıalardır. Gerek bu vakıaları 
ev sular altında kalmıştı?'. tefsir i~in veyahud bunlardan ilham a

İnsan zayiatı olup olmadığı henüz larak ortaya çıkan haberler ve şayiaları 
belli değildir. Maddi hasarat çok bü - harfiyen bir hakikat gibi kabul etmek 
yüktür. doğru değildir. Çünkü umumi vaziyet 

Framada geçen EylUI ayının nezaketine benzer 
Paris 21 (A.A.) - Bordeaux'da Fran- bir gerginlik arzetmekle beraber ne or. 

sanın şimal mıntakalarında pek şiddetli tada fazla salaha, ne de kötülüğün art. 
fırtınalar çıkmı§tır. Bağla:: doludan ha _ tığına delalet edebilecek yeni bir ha. 
rab olmuştur. Birkaç 'kişi ölmüştür. Za. dise yoktur. Politika faaliyetleri ma
rar ve ziyan birkaç milyon franga baliğ nevra safhasındadır. Almanya ve itaı. 
olmaktadır. yayı, eskiden olduğu gibi, icabında 

• kolaylıkla geri alınabilecek bir takım 

lngl.lı"z Ja tchdid ,.eya iskandil hareketlerile meş. • pOR gul görüyoruz. Davalarından bir san. 

S
• f •• ·· ı • tim vazgeçmişe benzemiyorlar. Bu ise, 'Y2S goruşme e rı esasen öir hayli yorulmuş oıan sfrıir • 

Japonlar ln~i iz hattı 
hareketinde tezadlar 

bu1u:ıduğu:-ıu söylÜ} orlar 

leri büsbütün harab ediyor. Böyle bir 
halin ilanihaye devamına ise imkan 
yoktur. Vatikanın tercümanlığı ve Al. 
manva ile İtalyanın telkini ile aktedil. 
mp~; istenen konferans da suya düş • 
mi.istür. C.Unkü İngiltere hükfurıeti, 

Tokyo 21 (A.A.) - İngilız • Japon ~Öv1e bir konferansın ister dörtlü, ister 

Bayram neş e içinde devam etmek. Kıbnstan İzmir Fuarına iştirak ede-
t.edir. Vekil, gece İzınire avdet etmiş cekleri getirmek için doğru postalar ih
ve Fransız sefiri Masigli'nin İzmirpa- das edilmiş ve ilk vapur 30 Ağustos. 
lasta Fransa pavyonunun açılması do~ ta Larnakadan kalkacaktır. Denizyol. 
layısi~e ı.Aerdiği ziyafette bulurunuş ~ lan İdaresi bu sefer için Tırhan vapu-

görüşmeleri hakkında hükumet mat • on dörtlü olsun; in'ikad edebilmesi için, 

nan zorlukların hiç azaltılmamış olan buat bürosu, aşağıdaki tebliğı :-ıeşretmek Almanva ile İtalyanın kuvvete müra. 
şartları içinde kumand3nınr, uygun ted:r: caat etmevi akıllarından geçinnivecek. 

Altı gündenberi devam eden bil _ 
yük manevraları arazi üzerinde ve 
kıtaat içinde yakından takib ettim. 
Ordu manevranın tabiatinden bulu-

ve isa-betıi tedbirleri ile ve kıt'alnr Tokyo müzakereleri, f ngilterenin h.le- !c>rini berveçhi peşin kabul ve ilan ey. 
anlayışlı inzibatlı ve yorulmaz faali. bi üzerine açılmıştır .• Japonya, bu mü - lemelerini şart kosmuştur. 

tur. runu tahsis etmiştir. yetleri ile temayüz etmişlerdir. Ta _ ı zakereleri Tıy(!n-çin işinin esasındaki mc Bu vazivette umumi ahvale bir göz 

ı . selelcr .hak. kın.da. İngiliz hü.kumetinin an. "'"ıdı·rı·Jdı· ;;1• zaman go··ru·· len şudur.· 

lnumz ve Fransız kabineleri fevkalade 
olarak toplanıyorlar 

ım ve terbiyenin en feyizli devri ve ıı.:"" 
mühim asker' meselelerı·n tetkı"k ~"'- • !ayış zıhnıyetını nazarı dıkkate alarak Al d .k. ·1 k. . . f "'" k b l t · t· t .

1 
. manva a ı ı mı yon ışının se er. 

hası olarak 1939 manevrası hakiki bir a u c r_n~ş ır. ngı terenın müzakere et. berliği. f talvada bir okadar kuvvetin 

ff k
. ti h. mek teklıfı Londranın Çinde Japonyanın ·ı"h lt d b 1 B 1 k muva a ıye e ıtam bulmuş~ur. k • . . . !'' a a ın a u unması. un ara arşı 

as C'rı, C'konomık ve sıya ı ihtiyaçlarını d d k t 1 k ti · h 
Yüksek sevk ve idarenizin hu nazarı dikkatte tuttuğunu göstermekte ha <'~.o ~a ld m~ml e e ~rın er şeye 

mes'ud neticesi için sizi ve mü~taz idi. Buna göre, ekonomik meselelerin de a7•r ır a e u uruna arı. 
vazife hissinden ve kıymPtinden do - müzakereye konmasına mani hiç bir hal Bu derece azim bir kuvvetin atıl bir 
layı cümhuriyet ordru•ınu h3rarctle mevcud değildir. Bu halde, lngiltereniıı r~1d~ ve bü,rü'k masraflara mal olarak 
tebrik ederim. hmtı hareketinde tezadlar vardır. hnc; vr>r"' bekletilmelerinin imkanı yok. 

(Baştarafı 1 i7ıci sayfada) ı Berlinden gelmiş olan İtalyan sefiri Ato •• 
l~aks ile üç ibuçuk saat süren bir gö - !ikonun da hazır bulunduğu söylenmek • I ~ 
rüşmede bulunmuştur. Bu mülakat es - tedir. 
nasında beynelmilel vaziyetin son inki • Macaristan da 
§afları gözden geçirilmiştir. 

Milletimiz emniyet ve itilasının 

mesnedi olan büyük ordunun kuman. 
danlarına, sübay ve erlerine itimad 
ve iftihar duyguları ile sarsılmaz bir Başvekil Çemberlayn bilahare milli 

nıüdafaa, dahiliye ve ia~e nazırlarile mu. 
halefet lideri Artür Grinvudu kabul et. 

Budapeşte 21 (A.A.) - Kont Csaky, 
dün akşam buraya gelmiştir. Başvekil 
Kont Teleki, Kont Csaky'yi hemen der. 
hal kabul etmiştir. Hariciye nazırı, bu 
görüşmede başvekile Alman ve İtalyan 
devlet adamlarile yaptığı hususi rnükıi • 
lemeleri hakkında izahat vermiştir. 

surette bağlıdır. 

Japonyanın dokuz devlet muahedesine tur. Hundan dolayıdır ki sık sık ihtilat 
karşı daha çok evvelden almış olduğu t 0 h1ikeleri ~ev~uu?ahs oluy?~· Fi.lvald 
hattı hareket malumdur. Eğer İngiliz bu kadar muthış hır kuvvetı ılanıhaye 
hükumeti, üçüncü devletlerin müdaha _ ~1 altında bırakmak kabil olamaz, ya 
lesini mucib olmak niyetinde ise Ja _ dai!ıtılacak, ya~ud da bir mahalli sarf 

Reisicümhur ponya hükumeti, buna kraşı, ancak, böy bulunacaktır. Iki s•ktan biri. 

'·· ................................... ~'.=~-~.'..~~~~ .. / 1 ~:~ ~:~~d~~~ı~::·~:~. kabul edemtye. 5,.ı;.,,. &a~L~ Emeç iniştir. 

Kabine, yarın bütün nazırların işti • 
takile bir toplantı yapacaktır. 

Bazı gazeteler, bilhassa muhalif 
cNews Chronicle> ile cManchester Guar
dian. gazeteleri, parlamentonun fevka -
lMe toplantıya davet edilmesini istemek. 
tedirler. 

Yarınki kabine içtimaında hazır bu -
lunmax üzere harbiye nazırı Hor Beliş!l 
dün mezuniyetini geçiımekte olduğu 
Pransada Cannes'den hareket etmiştir. 

Mumaileyh bu sabah Parise gelmiş ve 
Daladye tarafından kabui edilerek bir 
saat görüşmüştür. 

Fransız kabinesi de topı!anıyor 

Paris 21 - Reisicümhur Lebrun Per. 
§embe günü aktedilecek olan nazırlar 
nıeclisi içtimaına :iitirak etmek üzere 
Çarşamba günü akşamı Parise dönecek
tir. Bundan sonra Paris cıvarında kiiin 
Rambouillet şatosunda mezuniyetine de
vanı edecektir. 

Kabine meclisi yarın toplanacaktır. 
Yarınki nazırlar meclisi topantısındl 

Fransız büyük elçilerinin Parise gelmiş 
olan son raporları üzerinde enternasyo -
naı vaziyet müzakere edilecek ve ayni 
Zamanda Perşembe günü toplantının ruz 

namesi hazırlanacaktır. 
Başvekil Dal:ıdye bugün hariciye na • 

2Irı Bone ve bahriye nazırı Campinchiyi 

kabul ederek uzun müddet görüşmüştür. 
Romndaki mül8kat 

Roma 21 (Hususi) - Hariciye na1.ırı 
l{ont Ciano, Arnavudluktaki seyahatini 
farıdn bırakarak Romaya dönmüştür. 

Nazır, bugiln Mussolini tarafından ka
tuı edilmiş ve beynelmilel vaziyet hak • 
ında uzun boylu izahat vermiştir. 

Mussollni ile Clano arasında cereyan 
iden bu görüşme esnasında, tayyare ile 

İngiliz gareteleri diyorlar ki gözden geçirmiş ve Başv€kilin teklifi 

Londra 21 (A.A.) - Bütün gazeteler, üzerine, Q.,lo .b~ok~nu teşkil eden :?i
vaziyetin vahametinde müttefik bulun - mal ~evletlerını hır ~onferansa davet 
makla beraber bedbinliğe kendini kaptır. etrne~e karar verm~şhr. 
mağa mahal olmadığını kaydeylemekte • Konferans, Çarşamba ~ünü Brük • 
dir. Gazetelerin büyük ekseriyetinin san. 9elde to~nnacaktır. BeJçiıkadan maa. 
dığına göre, yarınki nazırlar toplantısın. da İsveç, Norveç, Hollanda, Danimar. 
da yeni bir deklarasyon yapılarak İngi- ka, Lü'ksemburg ve Finlandiya bu kon 
liz harici siyasetinin bir kere daha sarih fcransa davet edilmişlerdir. . l 
surette izahına karar verilecektir. Isveç ve Norveç hariciye nazırları, 

Dailyh Tclegraph diyor ki: yarın tayvare ile Brüksele hareket 
cDiplomatik mahfelleri kanaatine gö • edeceklerini bildirmişlerdir. Diğer a • 

re, bu seneki buhran geçen senekinden 1tıkadar1arın da Çarşambaya kadar 
çok başkadır. Zira geçen sene son daki _ muvas·latarfoe beUlenmeklf<>c,.r. 
kada hummalı bir surette planlar vücu. Brüksel, 22 (Sabaha karşı sa~t 3 te 
de g~tirmek mecburiyeti karşısında bu- alınmıştır): Associated Press muhabi. 
lunulmuştu. Halbuki bugün siyasetimiz ri bildiriyor: 
tayin olunm~ur. Ve planlarımız ta • 
mamdır. Salahiyettar mahfellerde söylendi • 

ğine göre yarın toplanacak olan şimal 
News Chronicle diyor ki: devJet1eri konferansı, AVf4Pap*1 bu
cİtalyanın, Polonyayı Almanya ~le doğ günkü gergin vaziyetini yatıştır • 

rudan doğruya müzr1kerelere gırmeğe mak ve nihai safhasına girmiş olan Dan 
sevk. için Vatikan .. tarafından yapılan zig meselesine bir hal çaresi bulmak 
tazyıke yardım ettıği muhakkaktır. Fa. hususunda çok mühim bil rol oynıva. 
kat İngiltere, bu uzlaştırma tazyikine m~ caktır. • 
zaheret etmiyecektir. 

Diğer taraftan şurasını da unutmama. Ayni rnahfellere göre bu küçük dev 
lıyız ki İngilterenin. verdiği garantiyi Jetler, b~riyetin selameti ve Avru • 
hareket~ getirebilecek bir vaziyet Po • pa. medenıyet namına, Mihver devlet. 

. ' 1erıle demokrasiler arasında tavassut 
lonyaya karşı Macanstan tarafından da 
yapılabilir. Bu takdirde de İngiltere:ıin e~erek, evvelA Danztg ve. bfl!hare de 

. . dığer muallak me~lcledn muSlihane 
Polonyaya otomotık bır surette yardım bir surette hallini temin tm .. ı 
edeceğinden şüphe etmemelidir.> ' şacaklardır. e ege ça 

1 
• 

Belçikanın teşebbüsü Konferansın muvaffakiyet ihtimal • 

Brüksel 21 (Husust) _ Bu sabah Jeri vardır. 
Başvekil Pierlo'nun riyaseti altında Konferans fikri, bizzat Belçika Kra
toplanınış olan Belçika kabinesi, bey. Iı Leopold'un olmakla beraber, şimdi. 
nelmilt:!l vaztyeti.n aon inkişaflarını Hk Kralın ismi 7Jikredilmektedtr. 

Ortada mü7.akere edecek ndaın yok! 
Tokyo 21 (AA.) - İngiltere bü • 

yük elçisi Craigie romatizmadan ra • 
hatsız olduqu için odasından çıkına _ 
maktadır. Tokyo müzakerelerine işti • 
rak eden İngilterenin Tiyen.çin kon • 
solosu da Çarşamba günü Tokyodan 
ayrılacağını bildirmiştir. 

Ortada müzakere edecek kimse kal. 
madığından İngiliz • Japon müzakere. 

leri ölü bir noktada bulunmaktadır. 

Japon Başvekili İmparator tarafından 
kabul edildi 

Tokyo 21 (A.A.) - Başvekil Hira -
numa, bugün İmparator tarafından 
kabul edilmiş ve Domei ajansına gö -
re, Başvekil İmparatora dahili ve ha • 
rici vaziyet hakkında izahat vermiş 
tir. ...........................................................................................................•................. 

SabahtRn Sabaha 

Hava ağırlaştı • cGeriye dönemiyecek k:ıdar ileri, gittiğini itiraf eden Almanya müşkül 

vaziyettedir. Şimdi bit' şehir veyah ud koridor meselesi kalmamıştır. Bir 
haysiyet meselesi meydana çıkmıştır.,. 

Bu satırlar son bir iki günlük Avrupa gazetelerinin hülasasıdır. Ve ha. 
kiki vaziyet te budur. Almanyayı bu rniişkül vaziyetten Papanın duasile 
asnsı da kurtaramadığına göre Bert hesgaden şatosunun geniş camlı mesai 
odasında oldukça heyecanlı müzak ereler geçtiği muhakkaktır. 
~en Büyük Harb de mevsimin bu aylarında IBerlinde patlak vermişti. 

Fakat o zaman bugünkü gibi sıkıcı hava yoktu. Pren~ibin sllihı yanşa ha. 
zırlanan atletleri fırlatan işaret tabancası gi'bi patlayınca Avrupa toz du. 
man içinde kalmı~tı. Bu yıldınm d a,rbesi ger~i bir hamlede Belçikayı.. Sır· 
bistanı, Romanyayı silip süpüren fakat denizlere ve kıta'lara hA.kim olan 
İtilaf dev'letleri geniş mikyasta hnzırlık yapıp ana hatları tutunca Orta Av. 
rupanın zaferden zafere koşan orduları sarsıldı. Bir zaman yerlerinde saydl. 
Iar ve Nihayet Alman orduları Fransız topraklarında oldukları halde Kaysa. 
rin umumt kararg!hı mütareke diledi. Ve sulh Alman toprağına tek bır 
düşman neferi ayak basmadığı halde Almanyayı kıskıvrak eden bir mua. 
hede ile neticelendt. 

Dünle bugfln mukayese edilirse Orta Avrupanın bugün dahn mi4kül va
ziyette olduğu görülür. ÇünkO. bUt ün ,hücum istikametleri tutulmu~ ve 
çok ileri gtttiğt için adımını geri almakta tereddüd eden Almanyayı daha 
ileri gitmekten, yani harb açmaktan korkutan da budur. Harbin bir f elA.ket 
olduğunda berka mOttefiktlr. Fakat bu ağır harb havasını daha bir müddet 
teneffüs etmenin de harb kadar ıztırab verici ohnadığını kim iddia edebiUr? 

'--13uekan CakiJ. 

zan· 

nın 



SON POSTA 
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Bugtınl rde ikinci bir hava 
taarruzu tecrübesi yapılacak 

1 İstanbul meb'usları dun 
tetkiklerine devam 

etiller 
·ikinci taarruzun ve pasif korunmanın daha mükemmel 

olması için tedbirler alınıyor 

Trakya manevraları münasebetile mef 
ruz seferberlik sahasına ithal. edilen İı -
tanbulda iltlnca bir hava taarruzu yapı. 
lacaktır. Taarruzun bugün, yann veya 
~ür gün yapılması muhtemeldir. Bu 
aef erki hava taarruzunda pasif müda 
faayı doğrudan doğruya emniyet müdür. 
lüğü idare edecektir. Emniyet müdürü 
Sadri Aka bu husustaki hazırlıkları ta -
mamlamıştır. 

Dün saat on altı ile on yedi arasında 
Çatalcada on sekiz tayyare görünmüş ise 
de, bunların İstanbula hava taarruzu 
yapmıya memur edilen tayyareler olma
yıp, Trakya manevralarına iştirak eden 
tayyareler olduğu anlaşılmıştır. 

İkinci taarruzun birinciden çok mil -
kemmel olmasına çalışılacaktır. Taarruz 
e.masında dükkAnların kepenkleri indi • 
rlleoekttr. 

Dün vilAyette vali muavini Muzaffe • 
rin riyasetinde toplanan pasif korunma 
komisyonu emniyet müdürlüğünün mü. 
dafaa hazırlıklarını tetkik etmiştir. 

Hava taarruzu münasebetile şehrimi
ze gelmi§ olan Dahiliye VekAleti sefer -
berlik dairesi müdürü Hüsameddin, İs • 
tanbulda uzun müddet kalacaktır. 

Bu müddet zarfında Hüsameddin §eh. 
rimizde.ki pasif korunma tedbirlerini ta. 
maınlıyacaktır. 

Her beton binanın bodrum katı bir sı. 
fınak haline konacaktır. Ahşab binaların 
mütekA.sff bulunduğu semtlerde halkın 
taarruz e.masında kırlara çıkması temin 
edilecektir. Umum! sığınaklar şehrin 
ınuhtelif semtlerine ayni uzaklıkta olmak: 
Qzere ~ ownaca'k, inşaat emasmda aı
fmak olmağa elverişli binalardan isti -
fade edilecektir. 

Amerika konsolos ve ataşesi dün vi -
!ayete gelerek pasif müdafaa işinde gör
dükleri mükemmeliyetten dolayı tebrik
lerini bildirmişlerdir. 

Mekteblerde zehirli gazlerden korun
ma dertleri verilecek 

İstanbul kültür direktörlüğü, bu yıl 
mektebler tedrisata başlarken czehirli 
gazlerden korunma> hususunda bazı mü. 
him kararlar ittihaz edecektir. 

Bu cümleden olarak gerek ilk mek -
te'bler, gerek orta ve meler ve gerekse 
yüksek mekteblerde talebeye zehirli 
gazlerden korunmasını öğretecek dersler, 
bu mümkün olmadığı takdirde seri h&.
linde konferanslar verilecektir. HükO. • 
metin muhtemel hava taarruzuna karşı 
halkı her suretle hazırlamak için aldığı 
tedbirler arasında mekteblerde de bu 
suretle dersler veya konferanslar tertib 
edilmiş olması, hedefe daha kolaylıkla u. 
laşmayı temin edeceğinde filphe bırak -
.mamaktadır. 

Geçen yıl ilk mekteb öğretmenlerin • 
den birçoğu, açılmış olan zehirli g:ız 

kurslarına devam etmeğe mecbur tutul
duklanndan bu yıl verilmi~ olan bu ka
rarın tatbiki kolaylı'kla mümkün olacak. 
tır. 

Liselerdeki öğretmenlerin bir kısmı da 
bu sene açılacak zehirli gaz kurslarına de. 
vam ederek, talebeye ders veya konfe • 
ranslar verecek bilgileri iktisab etmeleri 
temin edilecektir. 

Aynca, her mekteb binası dahilinde 
bir de sığınaık yapılması mevzuubahstır. 
Mektebler açılır açılmaz. b:itün bu nok. 
talar birer birer göz önünde tutularak, 
verilınif olan kararın derhal tatbik mev
kiine konulmaS'l için faaliyete gt!Çilecek
ür. 

Bir müddettenberi İstanbul halkının 
derdle.rini dinliyen lstanbui meb'usları 
dün de son olarak, Şişli, Beyoğlu ve Şeh
remini Halkevlerini ziyaret ederek, hal
kı dinlemişlerdir. 

Meb'uslanmız temasları sırasında ya]. 
nız halkın şikayetlerini öğrenmekle kal. 
mamakta, ayni zamanda ziyaret ettikleri 
Halk.evlerinin faaliyetleri ve ihtiyaçla • 
rile de yakından alakadar olarak, tetki • 
kat yapmaktadırlar. 

Dün de üç muhtelif semtteki Halkev -
!erini ziyaret· eden meb'us1arımız, Şişli, 

Beyoğlu ve Şehremini Haıkevlerinin faa
liyetlerini inceden inceye tetkik etmiş , 
le.rdir. 

Beyoğlu Halkevinde meb'uslanmız 1ki 
saatten fazla kalmışlar, hem halkı dinle. 
mişler ve hem de evin faaliyetini büt;fo 
teferrüatile incelemişlerdi:-. 

Beyoğlu Ha]kevi reisi Ekrem Tur, bir 
senelik faaliyetini gösteren ve çok esaslı 
bir çalışmıya dayanan eserler ve albüm. 
ler hazırlatın~, bunlar meb'uslarımızın 
takdirini celbetmiştir. 

Rapora nazaran Beyoğlu Halkevinin 
bütçesi 13,800 liradır. Bunun 8300 lirası. 
nı Parti, mütebaki 5500 Jirasını evin ida
re ve mes'uliyetini üzerine almış olanlar 
temin etmektedir. 

Evin 412 kadın, 1559 erkek olmak ü • 
zere, 1971 üyesi vardır. 

Beyoğlu Halkevinin aza adedi her yıl 
artmakta olduğundan, binanın dar gel • 
diği zikredilmektedir. 

-------- ---
Şehirde bira buhranı 

devam ediyor 

Alınanyadan ihracat emtiası üzerine 
siparişler devam etmektedir. Bu suretle 
siparişlerin kesildiği hakkındaki haber. 
lerln doğru olmadığı anlaşılmaktadır. 

Deri, yapak v.e tiftik siparişlerinin ay 
nihayetine kadar Almanyaya sevkedil -
miş olmaları lazım geldiğinin bildirilmiş 

olması da, doğru değildir. İhracatçıları -
mıza Eylıil ve Teşrinievvel teslimi şar -
tile, kem.iık, pamuk, yünlü paçavra, ham 
deriler, av derileri, tiftik, yapak ve ben. 
zeri maddeler için siyarişler verilmış, 

ve bunlar devam etmekte bulunmuştur. 
Dün Almanya için piyasada 50 bin kilo 

miktarında kızıl yapağı kilosu 57 kuruş. 
tan, 10 bin kilo meşin ve sahtiyan 107 
kuruştan, 10 bin kilo Sivrihisar malı tif. 
tik 110 kuruştan satılmıştır. Muhtelif 
mallar için pazarlıklar devam etmekte • 
dir. 

Selanik, Belgrad ve Viyana 
sergilerine iştirak edilecek 
İştirakimiz takarrür eden Selanik, 

Belgrad ve Viyana beynelmilel fuarları
na gönderilecek nümune ve eşyalar ta -
ma.men hazırlanmıştır. ' 
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vam edecek kongreye mevcud ticaret o• 
dalan ve borsalardan en az üçer aza ıştı. 
rak edecektir. İ§tirak edecek murahhas. 
!arın borsa ve odaların muamelfıtını iy! 
bilen tüccarlarla, bu teşekküllerin tec • 
rübeli memurlarından olmaslna itina gös.. 
terilecektir. 

Kongrede ticaret ve sanayi odalarının 
yeniden teşkilatlandırılması ve sanayi o. 
daları kurulması mevzuubahs edilecek ıa 

tir. 
Bundan başka ticaret ve zahire bor • 

salannın teşkilatlarının genışletilmesi ve 
standardizasy-0n ve tağşişin men'i işle • 
rinde odaların ve borsaların faaliyete 
sevki imkAnları görüşülecektir. 

Ayni zamanda odaların başlıca istih • 
lak maddelerinin vaziyetlerile daha ya • 
kından alakadar olmaları ve hayatı u • 
cuı.latmak ba'kımından yapılacak tetkiM 
ve !faaliyetlere iştirak ıtttirilmelerinm 

teminleri cilıetine gidilmesi müzakere flll 
dilecektir. 

Ankara borsası 
A~ılıt - Kapanış fiatlan 21 - 8 - 939 

Her fuara gönderilecek 35.50 sandık ı----------------1 
ÇEKLER 

eşya, bu fuarlara gidecek komiserleri -
mizin refakatinde sevkedilecektir. Bun. 
lar ayn birer paviyonda teşhir edilecek. 
tir. Bu nümuneler meyanında memle -
ketimizden ihraç edilmekte olan mad -
deler mevcud olduğu gibi, ihraç kabili • 
yetini iktisab etmekte olan mevad da var 
dır. Bundan başka memleketimizin kül • 
tür ve inkılab sahasındaki eserlerile, tu. 
ristik ve tarihi eserlerinin resim ve ma. 
ketleri de gönderilmektedir. 

Bu sergileri gezecek olanlara memle -
ketimiz hakkında fikir ve malt1mat ve -
ren broşürler de tevzi edilecektır. Bu a. 
rada içtirnat ilerleme ve kadınlığın 1e • 
kamülünü gösteren malı1mata da büyilk 
bir ehemmiyet verilmiştir. 

Londı'a 

NeT - York 
Parla 
MllA.no 
Cenene 
~meateradm 

Berlln 
BrtıbeJ 

Atına 

Sotya 
Praı 
Madrld 
Varıova 

Budapeıte 
Blikret 
f'eltrrad 
Yokohama 
qtokholm 

Açılış Kapanış 
6.98 l'i.18 

126.670 126.675 
8.365 S.16fi 
6.66<!6 6.662.5 

28.6076 28.6075 
67 .9875 67.9876 
ô0.82ö b0.82ö 
21.61i6 21.r>ı75 

l .0826 l.lı82ö 

l.66 1.66 
4.BS7ö 4.3875 

14.0fl.S 1'.083 
28.787J 2!1.7d75 
24.41>~ 24.4li20 

0,90;) 0Jl03 
z.89.?6 a.s 125 

84.62 84.62 
so.ıms 80.11726 

Bira fiatlarının ucuzlamasından sonra 
şehirde bira !buhranı baş göstermiştir. 

HükUnıet, halkın yüksek dereceli içkileri 
az kullanmasını temin için bir takım f e -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ da~~ar~parak b~a fiatlannı ind~. 

Munakalat Vekili liman Yıldıray merası·mıa ııtl§, bunu müteakib de bira bulunama-
Ticaret odaları kongresi 

ruznamesi hazırlandı 

\fo•lıtova l ~3.93Z5 23.902S 

iSTİKRAZLAR 
mağa b~lamıştır. İnhisarlar idaresi fe -

işlerini tetkı·k edı·yor denı·za ı·ndı·rı·ıecek hirde bira nakliyatı işini kendi vesaitile 
yapmakta. fakat bu vesait ihtiyaca kafi 

Birinciteşrinin 23 ünde Ankarada top. 
lanması takarrür eden beşınci ticaret ve 
sanayi odaları kongresi ruznamesi hazır. 
lanmış ve alakadarlara gönderilmiştir. 

Türk borcu I pefln 
t • !D • 

Açılış Kepa:ııı 

MUnakalAt Vekru Ali Çetfnkaya dün Haliçte Valide kızağında Türk ve 
6ğleden sonra mıntaka liman reisliğine Alman mühendisleri tarafından inşa 
gelerek bir müddet meşgul olmuştur. v~ edilen ve Ay sınıfı denizaltı gemisinin 
kil burada Umanlar umum müdürü Rau. d'" dil - Ü 1 y ld d · 1 
fi M kab ı -.J ı. lima 1 id or ncus o an ı ıray enıza tı ge. 

anyası u ~-uere~ n ara a 
lfler ve yolcu salonu inşaatı hakkında misinin denize indirilme merasimi, ö • 
bahat alımftıT. nümüzdeki Pazartesi günü yapılacak • 

Ali Çetinkaya geç vakte kadar liman 
reisliğinde kalmıftır. Vekil bugü.n denir.. 
yollannda tetkikler yapacaktır. 

MOteferrllı: 

°Oçüncll Umumi Mülettlf dfuı 
,ehrlmb:ıe geldi 

'Oçünatt Ummnt iMüfettJş Tahsin 
lhıer dün öğle üzeri Tan vapurile 
Trabzondan şehrim.i:ıe gelmiştir. Talı. 
ıtn Uzer Galata nhtunında vHlyet w 
Parti erkAnı ve bJTçok dostları tara -
fından kal'Ş'llanmıştır. Dört ay mezu • 
n1~t almış olan 'Oçüncü Umumt Mü. 
fetti~ ~avi için Avrupaya g1decek • 
tir. 

tır. 

Merasimde M.Hll Müdafaa Vekili 
General N ad Tıııaı, Dananma Ku • 

mandam Amiral Şükrü Okan, Vali, 

mülld ~ askerl erkhı hazır buluna • 

caklardır. Meramnde Amiral Şilkrü 

Okan bir nutuk .söyliyecektir. 

Maarif Vekili Ankaraya 
gitti 

Birkaç gündür tehriınizde tetkikler • 
de bulunan Maarif Vekili Hasan Ali Yü-

cel dün ıehrin bazı kültür müeıısesele • 
rini ziyll'et et:mif. tetki'k1erde bulunmuş, 
akşam ekspresile Ankaraya dönmiijtür. 

gelmemektedir. • • l ndell 

28 Birinciteşrin akşamına kadar de - ~----------------------"'' 
Deniz işleri: R illtiJr işleri: 

FiaUarın ucuzlamasından sonra bira 
istihlaki eskiye nisbetle 5.6 misli art • 
mış~ır. Şehrin mühim merkezlerinde ga. 
zioo, birahane ve hattA depolarda bira 
bulmak çok müşkül bir hale gelmiştir. 

Gazino ve birahanelere ucuz bira içmek İskenderun limawnın yeni kadrosu 63 üncü mekteb yeni bir binaya 
üzere giren hant bira bulamayınca rakı hazırlandı nakledilecek 

içmekte v_e bu halde~ biranın. ucuzlatıl • Limanlar Umum Müdürlüğü, İsken- Unkapanındaki 63 üncü illanekteb, 
~asındaki es~ gay~ ıle t~ bır ~ezad te§ derun limanının yeni kadrosunu ha • bina buhranı yüzünden iki ilç yıldan. 
k~l etmektedır. İnhısarlar :d~.resınin şe - Zlrlamış ve şehrimizde bulunmakta o- beri harab bir binada tedrisat yapmak. 
hırde.ki .. bira buhr~nının onune geçmek lan MünakalAt Vekili!. Ali Çetinkaya _ tadır. ' 
üzere suratle tedbır alması beklenmek • ta "biın bni tı1 t..A- ..s.. ! t bul Killtil n· ekı·· ı-ğü h \: tedi nın svı e arze ş r. :men\Jlt:run s an r ır or u . arau 

r. himanının yeni memuıtanı ya·kında blnalarda tedrisat yapan mekteb1erl 

lstanbul merkez 
kumandanı değişti 

Hataya g1derek vazif&erioo başlıya • imkAn oldukça yeni binalara naklet • 
caklardır. Liman işlerinin Framızlar • meğe karar vermiş olduğundan, 63 ün 
dan teslim a1ınmasından sonra oraya cü mektebi de Cibalide yeni inşa edil. 
gönderilen ve muvakkaten va.ztfe gör- mi~ olan bir binaya nakletmeğe karar 
mekte olan umum müdürlük memur- vermıiş, bu hususta alAkadarlara emir 
lan da, yeni memurlar gittikten son • vermiştir. 

~~~~~~~~~-

r a fehrlmlT.e döneceklerdir. 

Kadeıış vapuru rellyor Poll•t•: 
Alınanyada yaptırılan ve Etrüsk va. -Oç eroin kaçakçısı yakalandı 

Maarif Vekili, gerek ,ehrimizde, gerek. 
A .111._ mU•t-.an tet1 ... n.1.........1ne "'- 'ky punınun eşi olan Kadeş vapuru yann Gümrük muhafaza teşkilatı memur. 
wı.,~ ., "Y"'" .ıua.w.n se .ua ada yaptıfı tetkikler esnasında 

devam etti veya Perşembe günü limanımıza mu - 1arı evvelki gün Küçükayasofyada 
not ettiği işlerle, An.karaya muvasalatı. va.talat edecektir. Kadeş vapuru Mer- Necati ve Ali adlarında iki kişiyi eroin 

Şehrlrmzde bulunan Adliye Müste- nı müteakib meşıul olacaktır. 
"n Selim Nafiz dün adliye dairesini mı hatt:Ji eefe~'lıerlne tahsis ~tmacak, alıp satarlarlren yakalamış ve muha r 

ziyaret etmiş ve Müddeiumumt Hik _ Askeri heyetimiz azasından ildst pldl s<ırat t.ecrllbeleri ve gU.mrük muaye • faza başmüdürlüğunıe ~türmüşler • 

met Onatla beraber, yeni adU teşkilAt İngiltere ve FranAda temaslarda bu • neli yapıldıktan sonra seferlere başlı. dir. 
etrafında yapılacak işlerle meşgul ol. Iunan '!ürk askerl heyeti azalarindan yacaktır. Deni-ıyollan İdaresi, inşası Muhafaza başmüdürlüğünde tahki • 
veJ, ~rekse öğleden S<>nra tetkikleri- Kayseri tayyare fabrikası müdürü bin • bitmek üıere olan Sav~ ve E~~m kat sırasında, Yaşar adında bir arka • 
muştur. Müsteşar gerek öğleden ev • başı Avni ve tayyareci yilzba§l Enver vapurlarının mürettebatını da yakın- daşları bunlara kullanmak üzere es ı 
a:ıe devam ederek, geç vakit adlılyeden dün sabah Semplon ekspres~ tehri • da Almanyaya gönderecektir. rar ve afyon vermek istemiş, Yaşar clı 
aynlmıştır. mire gelmişlerdir. yakalanmıştır. 

Bir kitab toplatıldı - Heyet reisi Orgeneral Kbım Or - [mr mülettif Bebek - htinye yolunu Üç erainci asliye beşinci ceza mah 
(Bu Aslana Dokunma) adındaki ki- bay ile diğer azalar Pari&te kalmışlar. teftiş etti kemesine verilmiş1erdir. 

tab, bayi ve müvezzilerden toplatıl • dır. İkıi hafta sonra fehrlmize aeleoek. Nafıa VekAleti Bebek • İstinye yo - -··;~;~d-·~;;;·:··~;~·~·i;;~~··5~;-·;~·~···· 
maktadır. İtalyaya açık mektub kitabı ]erdir. Yen.i Mtrka ~ı albay HlUey(" lunu tetkik ettirmek üzere t:ll mü!et. Bu alı:oam 
da, VilAyet tarafından tetkik edilmek Dahiliye Vekili elmWr lşfnl tetkik etti Ha.ıtü T41Cr tif ı&ıdermlıtir. Müfettiş yol inşaatı. Suadiye Şeayolda Çıııar-
tedir. Dün belediyede meşgul olan Dahi - İstanbul merkez komutanı all>ay Ce • m tetkik etmi.ş, haZl.1\1.adığı raporu Ve- dibi aile bahçcsiade 

Arjantin konsolosu VaUYi ziyaret etti liye Vekili Faik Öztrak, Vali muavin1 mal bqka bir vazifeye tayin edl1mfı ve klletıe vermiştir. Ra~ inşaatın 
Yeni Arjantin konsolosu diln Vali ve Muza:ftferden mUhteilıtf itler hakkında yerine albay HONytn Hümü Tqer geU.. normal tekilde devam ettilf, bati ha • 

Belediye Reisi Ltitfi Kırdan ziyaret et izahat almış, feıhrln ekmek ~int tet • rilmiftir. Yeni merkez komutanına va • reket dlunduğu yolundakdı iddJalann 
mistir. 'ldk etmf4tir. zifainde muva!faltiyet temenni ederiz. varld olmad:ıjı ya:Dlmak.tadır. 

SAÇLARINOAN 
UTAN 

Vodvil 4 perde 



T o os ormanlarından 
azami fay elde edilecek 

Kotahyada sellerin 
zararı 150 bin 

lira tahmin ediliyor 
Bilhassa Pos ormanlarında yakında faaliyete geçilerek .~~tabya, (Hus~si) - G:çen Cuma 

b• k"ld gunu 'başlıyan şı~etli yagmur bura .. 
birçok isteklerin daha ucuz ve serbest .~r şe . ı e da ve civarda oldukça ehemmiyetli 

temine çahşılacak ve halka kolaylıklar gosterılecek hasarlar yapmıştır. Şimşek, yıldırım, 
dolu birbirini takib etmiş, 1 buçuk sa-

!11! at mütemadiyen sağnak halinde yağ. 

Torod ınn Pos orman Zarından bir oc'Sr~u11iş 

Adana, (Hususı) -- Toroslardakı or- Bundan ba~k.1 630 kentnı kömür, c·;2ı:> 

mur düşmü.ştür. 
Şehrin garbi cenubisinde yokuş ba. 

şından şiddetli ,seller akmış, Sultanda. 
ğı deresi boyunca olan evleri, bahçe • 
leni sular basmış, Şengül ve Pekmez. 
nazarı köprüleri tıkanmış, Balıklı. 
Meydan, Polatbey mahalleleri su al • 
tında kalmış, birçok evlerdeki mal • 
!ar, dükkanlaTida 've hanlardaki eşya 
zarar görmüştür. 

Zararın 150 bin liraya yakın oldu -
ğu tahmin edilmektedir. Nüfusça za. 
yiat yoktur. 

Mersinde bir gazino 
Şarkıcısını 
Bıçakladılar ıtıanlardan Çukurova halkının azami i~. kental odun keşfi yapılıyıştır ve gl'ne bır 

tifadesi için teşebbüsler yapılmakta:.lır. ay içinde 26 kaçakçılık vukuatı olmıış. Adana (Hurusi) - Dün akşam Mer 
Seyhan bölge.sı dahil.ndeıcı devletın 1118 ağaç, 134 kentai mahrukat müsade- sin Belediye gazinosunda çirkin bir 

OZ'Inaınları kısmen serbest satışla Hari re edilmiştir. . . hadise olmuştur. Hadise şudur: 
tıekilde işletilrr.ek~e beraber kıcmen de Pos ormanlarından bu yu azamı stı- G . h . d 

1 
Ad • • · · . . . h , azınonun sa nesın e ça ışan a. 

devlet işletmes;n ayrı.mış bulunmakta- fadenın ne ~ekı!dc temın edı1eccğı . :ıK... 
1 

• • 
dır. kında etüdlcr yapmaıc üzere mıntak.:ı 'lr- et adındakı bır şarkıcıya şarkı ısmar. 

Bunların başınd.ı dsimi işletmeyr- açı- man idaresi müdürü Fuad Ervcn orman lıyan Cemal. kadının istediği şarkıyı 
lan cPos ormanları. geJınektcd!r. Orma:ı mıntakalarıncfo dolf:şmaktadır. okumamasına fena halde sinirlenmiş 
Uınum müdürlüğünce tayin edılen hu~u. Halk işleri bürosu ve derhal yerinden sahneye fırlamış. 
at memurlar yakında gelere:.: vnzıfeleri- Halkın d:ıırelerje.<ı işl~rini takıh ve tır. Sahneye atılan Cemal, kadını be-
ne ~aşlıyacııklardır. B:.ı sahada faaliyete evraklarını -~anzım et~~k. k~nuni ~~ı.a: Jinden yakalamış ve bıçağını çekerek 
geçılmekle dahilden birçok istek!c:- :fa- rı onlara gosternıek ıçın Aaa:ı.l v •. aye, Ad 

1 
ht ı·r 

1 
. d 

ha · · b" l k d b" H 1. · 1 , ·· a eti mu e ı yer erın en vurmuş. ucuz ve .serbest temır, ~dıimış ob~ak. ınasının <ı t atın .l ır c a ~ ış erı o.ı~ 
tır. rosu> vardır. tur. Yaralı kadm hastaneye kaldırıl • 

Esasen tatpi!< ediimekte olan 3116 ve Vilayet. bu büro f:ıaliyet:nın vılayct mış, Cemal de yakalanarak tevkif edil 
buna elt olan 34H numaraıı kanun ahka- brnası dahilimle ve vilayet memurı:.ırı mi.ştir. 
rnı da köylünurı kalkınmao:ı, .milli serve- ile iş1emesinı muvafık görmemiş o!du
thı artması ve ormanlarımızın ıslnhı ga. ğundan bu buroyu Jağvetmişt1:. 
Yesini istihdaf etmektedir. Haber al:iığımı göre, Adana Ifalkcvi 

lzmit 31 inci alaydaki 
talebelerin and içme ma:·asimi Haziran 939 .:ıyt içın'I·! S2yha!1 mı!lta- halk için çok faydalı olan bu büroy-.1 

kası dahilinrle odun ve kömü:- olmak ü- Hal:kevi binqgı dahi!ir.de açmayı karar- İzmit (Hususi) - Bu Perşembe gü. 
zere 2387 kental ~ahrukat, 3178 metre laştırrnış ve hazlt';ık!ara b:ışlanmıştı!". nü saat ı S te Yenikt~la önünde kah • 
ırnurabbaı kerestehk ağaç satışı ve üç Bu teşe"bbüsüıı halk vP- bilhass!l kr0v1ü 31 . · · d 1 d t · 
kental ıhlamur çıçeğı mahsulü kaydeclıl. için büyük ıstifadelcr te~in edeceğıı;e raman ıncı dpıya e 

8 ay.~mtı~-ba Is a.~-
ıniatir .. h kt da bulunan or umuzun mus a11o. e su-
~ • şup e yo ıır. 

baylarını teşkil edecek olan harb ta-

Nazilli Çelikel Biçki ve Dikiş Yurdu lebelerinin and içme merasimi yapıl. 

mıştır. Merasime saat l S te alay ko • 

mutan muavini yarbay Şükrünün ve. 

ciz bir nutku ile başlanmış ve bunu 

müteakıb alay sancağının önünde ha • 

zırlanan ve al bayraklarımızla süslen. 

miş bulunan muhtelif silahlardan mü

rekkeb bir masanın başında bütün ta

:ebelere sıra ile binbaşı Hamdi Utku 

tarafından and içmeleri yaptırılmış • 

tır. Bundan sonra başlarında sübay • 

Iarı olduğu halde bütün alay erlerile 

talebeler komutanlarının önünde bir 

resmigeçid yaparak merasime nihayet 

vermişlerdir. 

• • 
• • ----· ,..,... _. _ _._, 

• f • .. 

Merasim çok parlak ve muntazam 

olmu~tur. Başta Tüm komutan ve.kili 

albay Raif Argun olmak üzere bütün 

sübaylar ve kalabalık bir halle kütlesi 

hazır bulunmuş, bu vesile ile de halk 

Nazilllden yazılıyor: Na:.:illi Haynye Çelikelin dikiş ve biçki yurdunun bu sene kahraman alayını sevgi ve saygı ile 
ııçtığı sergiyi (5000) vatandaş ziyaret et ·mi9tir. Resim Haydyo Çelikel •le tale • bir kere daha aHcı.şlarnak fırsatını bul. 
heleri olan genç kızları göstermektedir. muştur. 

- Hasan Bey, şehrin te. 
. tn..izlenmesi bakımından ••• 

Pazar Ola Hasan Bey Oivor ki: 

Bu tam yerinde bir 
· karar, bundan bö1le cad • 

deleri... 

... Sokakları kirleten • 
lerden para cezası alına -
calanış .•• 

Hasan Bey - Desene on 
beş gün sokaklar temiz ka
lacak. 

- Neye on beş gün Ha. 
san Bey? 

Hasan Bey - On beş 
gün sonra bu karar da di .. 
ğerleri gibi unutuluverir 
de ••• 

Sıyfw S _ 

[ lzmir Fuarı nasıl açıldı? J 

Açılma töreni ne başlanırkeJı 

Ticaret Vekili açılı~ nutkunu söylüyor 

Belediye Reisi Behçet Uz nutuk söylerken 

Fuann ba~arla donanan 9 EylUI kapısı 

Samsun meb'usları intihab 
dairelerinde 

Karamürsel köylerinde 
korucu teşkilatı 

Sams~n,1 (Hutusi! -:- Sa~sun meb'us. İzmit (Hususi) - Karamürsel köy · 
ı:a:ı Amira: Fahn Engı_n .su~ey~an . Nec- lerinde korucu teşkilatı çok munta • 
mı, Ruşeru Barkın dnıre! ıntıhabıyele- zamdır. Kaymakam Kemal Sonatın ten 
rinde tetkikler yapmaic. üzeri! Sah g:.inkü si bile her köyde birer korucu bulun • 
Tan vapuril~ şehrımı7.·? gelmışl:?rdır. maktadır. Bu koruculara yeni elbise • 
~ob'usumuz B!!.yan Melih,\ :uıai ta ayr:i Jer tevzi edilmiştir. Resim yeni elbise 
gun trenle Ank.aradaıı gelmıştır. giyen korucuları kaymakam ile bera _ 

SeylAbtan yıkılan köprülerin 
tamiri başlıyor 

her göstermektedir. 

Gerede malmUdUrlUgU 
Sanısun, (Hususi! - Son ay zarfında Bir seneye yakın bir zamandanberl 

vulrua gelen ik~ büyük seylabda yıkılan kazamız Malmüdürlüğü Maliye vari • 
muhtelif köprlllerin inşaatı yakında b~ş. dat memuru Hasan tarafından idare 
lıyacat.tır. ~lyevrn mil.rur ve uburun ın- . . . . 
lotaa uğramaması için gereken tedbirler edılme'kte ıdı. Bu sefer bu memunyete 
alınmıştır ve köprlilerın mevkllerınde o- Fahri Gören tayin edilmiş, Geredeye 
tamobruer içın geçi:i temin edilrniııtır. gelip vazifesine başlamıştır. 
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Pasif korunma 
E rkek, çok dü.şünceliydi. O sa.. navar dildükleri mefruz tayyare hü .. 

bah evden çıkarken karısı, bir cumunu i1A.n ettiler. Bir polis evli er. 

liste yapıp eline vermişti. Listede ne.. lreğe işaret etti!. . . 
iler neler yoktu. Mutfak bomboşmuş, - ?ığınağa gın?ıı:- . . 
00 yağ varmı.ş, ne pirinç, ne soğan, ne Evlı erkek polisın işaretine ıtnat et-
sirke!.. ElhAsıl ev erzakı namına ne ti. Sığınağa girdi. Orada kaldı. Tay • 
akla gelebilirse !kansı. hepsinden dör- yarele_r gelmiş: bombalar ablmı.ş, her .. 
t'ler beşer kilo istiyordu. Bu kadarla şey bıtmiş, sıgınaktaki erk~ bunıa:
kalsa gene iyi! Listenin bir de giye .. dan ha.berdar olmamıştı bıle! Pohs 
cek kısmı vardı ki; değme babayiğit bu seslendı: .. . . 
kısma para yetiştiremezdi. Filan dük. . -:- ~ava hucuınu bıttı, dışarı çıkabi
kanın camekAnındaki empri:nwden dört lırsınız. 
metre, filan mağazadaki, filan m-0del, EVli erkek sığın.aktan çıktı. Cadde 
filan numara iskarpinler, filan şapka.. gene eskisi gibi idi. 
cıya ısmarlanmış parası verilip alına .. Evli erkek düşilndil, yüzü güldtl: 
cak bir şapka, filan yerde evvelden - Pasif korunma ne iyi şeymiş! 
pazarlığı yapılmış çanta. Dedi, evinin yolunu tuttu. Kapıyı a .. 
Erkeğin cebinde topu topu on lira çan karısı, onu eli boş görünce bir ca .. 

vardı. On lira ile istenilenlerden gi .. navar düdüğü gibi: 
yiın eşyasını değil; erzakın ancak iki - Aaaa! 
kalemini bile alamazdı. Borç para bul- Dedi. Erkek polisin işaretini hatır .. 
mak lAzımdı. Eşe uğradı, dosta uğra .. !adı. Hiç cevab vermeden odasına çık
dı. Eş dosttan kimi, param yok. deyip tı. KApıyl' kilidledi. Bir müddet oda. 
atlatmıştı. Kimisi parası olduğunu, fa. da oturdu. Saatine baktı. Ocfaya gi • 
kat kendi sarfedecegmden veremiye.. reli bir saat olmuştu. 
ceğini söylemişti. - Dışan çıkabilirim! 

Evli erkek ne yapacaktı; eve eli boş Dedi. Kapıyı açtı. Dışarı çıktı. Ka • 
döndüğü zaman karısı bağıracak, ça • nsı işile meşguldU. 
ğıracaktı. Er'kek de belki kızacaktı. O ErkeEtin yüzü güldü: 
ila bağırıp çağırmağa başlıyacaktı. Saç _ Pasif korunma ne iyi şeymiş, de • 
saça, haşhaşa gelmeleri de muhtemel- di. 

SON POSTA 

~ 
Mevsimin modasını 
nasıl karşılıyalım? Ramideki kamyon faciası 

adliyeye intikal etti 
Bir amelenin ölümü ve üç amelenin yaralanmasile 

neticelenen kazayı yapan şoför, tevkif edildi 

Ramide Haldtı isminde bir amelenin fabrikanın sucusu Rizeli Salihin llUlt.. 
ölümü, Bedrinin ağır, Hasan ve Bay • hakemeıleri S1'it.anahmed 1 inci suDX 
ram isimlerindeki amelelerin de hafif cezada dün neticelenmiştir. 
yara1.anırufl,arile neticelenen bir kam. Muhakeme sonunda suçu 1&blt olan 
yon kazası olduğunu, dün yazmıştık. Rizeli Salibin 1.f ay, Ahmed oğlu M\9 

Facianın tahkikatma müddefiumu - tafanın da 10 gün müddetle hapisim\. 
mı muavinlerinden Orhan Könl el koy ne karar verilmiştir. Mehmed oğlu 
muş, tahkikatın hazırlık safhası biti .. Mustafanın ise suçta alAkası görüle , 
rilerek, hAdise sorgu safhasına inti • mediğinden, beraet etmiştir. 

kal etmiştir. Belediye eski makine fUbesl 
Yapılan tahkikat neticesinde kaza • d h k · 

nın sureti cereyanı şöyle ~t edil .. mü urunun mu a emesmı 
miştir: devam edildi 

Sonbaharın kokulan y,avaş yavaş ge.. Şoför HA.midin ddar~ toprak Vazifesini slliistimalden ıuçlu 18 , 

liyor. Hava arasıra bozuldukça, isteme .. kamyonu evvelki sa'bah ToJ*apıdan bık belediye makine şubesi müdilrll 
den yazın yakında elimizrlen uçup gide .. hareketle, 6,30 sularında Ramiyi geç .. :N'usretin muhakemesine asliye 1 tııd 
oeğini düşünüyoruz. Şık kadın; yeni rnlş ve Küçükköye yaklaştığı ıırada cezada devam edilmiştir. 

di. 

mevsime şimdiden fikren hazırlanıyor. uzaktan gelmekte olan bir araba gö • Dünkü celsede itfaiye müdürü İh • 
Modelleri uzun uzun karıştırıp yarınki rülmüştür. Şoför hızını hafifletmeden san ve bazı memurlar müvacehe edB. 
modanın izlerini seçmiye çalışıyor. Bu yoluna devamla, arabaya 200 metre miş, bunlar Nusretliln itfaiye~ aıma. 
etüd onun şıklığının esasıdır, temelidir, kala korna çalmağa başlamıştır. Ya • cak Ievazımata aid evrakı ~iktirdt. 
ruhudur. Yarın çokları modayı, bir sür .. nına varınca yolun ortasını takib et .. ği hakkında şehadet etmişlerdir. 

Evli erkek bunları düşünürken, ca· .. rJ ..rm.et ::IJ.ulll.!i priz karşısında kalmış gibi, yadırgıya • mekte olan arabanın solundan geçmek Muhakeme, Anadoluda bulunan bir 
~=-=~=====~====-======~======~rak~yrederwne~~M~~nde,neyeistem~.~~radaH~a~wlakıw~ş~~e ~clan ~tin~n~ ~~i 1. 

karar vereceğinde bocalayıp dururken; o, dığından, şoför çarpışmamak iÇ!n di- çin, talik ~Umişti;r. 

aıı.~~ın gözler.ne modenerin ~n güze1, en reksiyonu birdenbire sağJı kırmı.~tır. Kızına tecavuz eden baba 
orıJınal, en kıbarını seçecektır. Böylece, kamyon birdenbire sağ taraf.. • . • C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 

Yeni 'bir modanın 'karşısında şaşırıp taki hendeğe yuvarlanmış ve kaza vu.. tevkif 8dtldl 
Dinamitin kudreti Karlisbadda garib iki kaya yanl~ karar vermek istemiyorsanız, sız kua gelmiştir. Yapılan tetkikat sonun.. Orta'köyde 8 yaşındaki kızı Sabri • 

Bir !kilogram dinamit, ancak bir çey- Çeko5,0v:ıkya _ de onun gibi, şık kadın gibi yapınız. Her da, arabayı ~ktan gardüğüı haide yenin ırzına tasaddi etmeğe teşebbüs. 
ndt Ht.Te bir yer tutar. Fakat pntlafuğ1 da Karlsbad şeh • mevsim sonuna doğru modellerde. moda tedbir almaması, şoförü suçlu göster • ten suçlu Abdürrahman, dün adliyeye 
zaman bir milyon kilogrametre bir kuv - rindı:? bir mağara.. kitablarında gelecek modayı tebarüz et. miştir. verilmiştir. 
vet olur ki bu kuvvet bir milyon k1lo da bulunan bu ıki tiren örne~leri araşt.:1'ı~ız. Onla~ı uzun Dün adliyeye verilen suçlu HAmid Canavar baba sorgu hlldmli~ce 
ağırlığı bir m!nrc yükseltecek bfr kud-. kaya parçaı:ı, y:ıni uzun tet.kik ediniz. ~u~un :od~ılc ~;r~- verdiği ıjfadede. sor_guya çekildikten sonra, tev!kif e 
rettedir. Bu hAdise için bir saniyenin jki stalaktit ve stal - larını bulunuz. Bu a lar an angı erı.. A b b .. . d dilmiştir. · · · t' · · y t · 1 - ra acı, ara anın uzerın e uyu.. ....;_ _________ ..;......_ 

d b k~r· ,. nın sızın ıpınıze uyacagını ayıne ça ı • .. .. 
mil'yon<la biri ka ar ir zaman it ı ge.·r. ğmitler senelerce şınız. Böyle bir tetkik tıpkı, yapacağı yakalmıştı. Kaza o~un yuzund:n vuk.. Samsun Halkevinde bandr 

* yav3ş yavaş bır. t bl .. .. d d" .. b' ku bulmuştur. Benım kabahatım yo .. 
b . . l a onun _us.tu.n e uzu. n uz.un .. uşune.n ır . . . kadrosu gen·ışletı"lı"yır ırıtmn~ yaK aş~ ressam gıbı sıze yem yenı fıkırler ılham tur, demıştır 

Piyerloti ve oğh~ mışlu, nihayet i.iç edebilir. Sizi yarın birdenbire ortaya çı- Suçlu şoför, sulh ceza mahkemesin- Samsun, (Husudı - Samsun H:ı•:teV\ 
Meşhur Fransız muharrirı Piye!' :L'lti- yıl evvel bu vazi- kacak modanın karşısında bir yabancı de yapılan sorgusunu müteakıb, tev .. nin bugüne kadar 1!5 ki;tden mürekkel 

ııin asıl ismi Jıillerı V~o ve oğ~unun ismi yette kalmış!ardır. Artık uzamam:ıkta.. kif edilmiştir. olan bando bdrosunun genitleti1mesiu 
dırlar Halk bu ı'kı· ucun bı"rlec:m1·,,..ece~i vaziyetinde kalmaktan kurtanr. 1 ı--kt d A k d.... -JL~ Jı''--

de Samüel Viodur. Vjcı aile> ismi olur. • ~ J 
6 9· k fi be tabancaSİIQ ça ışıuıld a ı!". n ara ,.., .... IJt!t .ı:vn 

Piyer Loti Türkıyeye geldiği zarr.ıan kanaatindedir. Bir yandan modellerle meşgul olurken lr ÇOCU 0 r bando mualiüni Bay Süreyya Sanın ne. 
Aziade isimli bir kadınla tnııışmıştı. On- llt bir yandan da bu mevsimden arta kalan kazaen arkadaşım YUrdU zaretinde !'ıaftada üç gQ"1 yapılan cieno 
larm tanışmalarııın yardım ed~n adamın Uğursuz "Uf eşyanızı (rob, manto, çanta, eldiven ve.. B" "'k ı~~-~d tedb. 'zli.k .. .. lerden iyi net;iceier alınmaktadır. Mull. 

uyu çe~ıft::\.~ e ırsı yuzun . . . . . 1 . H lk · b 
adı Samüeldi. Loti ogvluna kendısini A- 25 sene evve) Aınerikada on üç san- saire) gözden geçiriniz İrlerinden han d .. 1.. 1 b'•~ fedi' b' k za olm kı tahsıt etmeıt ıstıyen ern a eVl an. • · , • en o um e ı~n, ır a uş.. . . 
ziade ile tanıştıranın isminı verrnış~. timlik posta pula yapılmıştı. Bu pul pek gisinin bir mevsim daha işinize yarıya .. tur. dosu tarabnctarı ders.C'rı verılecek ve bu 

* 
az ikullanılmış, ve u"ursuzdur denilerek b'l v • •• k . . . y . . d sene bandonun kadrosu asgari otuza çı. 

• " · ı ecegınızı estırınız. em mevsım e Büvükçekmece ilk okulu muallim .. k 
1 

kt 
kaduılmışt · an aca ır. Kö ki · d. ·ı • ır. yeni şeyler alırken bundan çok fayda gö .. !erinden Cevdet, oğlu Semihe, kuş vur • • 

pe aran iŞÇi erı ... rürsünüz. Mese!a: Yaz için aldığınız bir mak. için bir flober t~bancası almıştır. Orgü~te hır .baraı yaptıra'Pcat 
Nevyorkta yalnız köpek dişleri te • Civanm . t2şmması örnek şapka, eldiven, ayakkabı ve çanta- Semıh de tabancayı bır arkadaşına ver Ürgup (Husucli) - tlrgüp halkının zl. 

davi eden dişçiler vardır. Bunlar ge - 50 6<ilo civa alan bir kaba elli kilo civa b h d k "b' . hah miş. birlikte karıştırırlarken arkada .. raatle meşguliyeti ve bu mihıasebetlt 
nız son a ara a uyaca gı ı ısc ar.. . A • • 

tirllen köpek1erin çürük dişlerini, ade- koyup taşımaktan, 30 kilo civa koyup ta- .. şının elinde bulu11an sılah bırdenbıre fazla olan su ihtiyacı gözönUnde tutula ' 
ta insan dişi doldurur gibi doldurur .. şını.ak daha güçtür. Çünkü civa s1mm .. lık, tayyor veya mantonuzu on~arın ren .. ateş alrruşhr. Çıkan ıkurşun Semiliin rak, Nafia Vekaletine baş vurulmuş vt 
~r. Dişlere kron geçirirler ve iğreti dıkça iki tarafa vurur ve taşınması bu. gine uydurursunuz. Çanta vesaıre mas • beyninden içeri girmiş, ağır yaralanan kasabanın susuzluktan kurtarılması is . 
dişler koyarlar. yütıden daha güçieşi:. rafı ortadan knlkar. cocuk Qerrahpaşa hasta~ine na'Jde...- tenmişti. Nafia VPkileti Niğde barajm 
........ - ................................................................................... ·-··-·············· .. •••••••••• Yahud: Manto altından giyilebilecek dilmişse de, bir rnüdQet sonra ölmüş. daki su mühendisleri mıntakamız dahi 

Ba•lt hlkagel~r 
Serisi 

Bay cO> nun anlattığı hikayede bir 
levkalldelik bulamıyorum. sergüzeşte 
verilecek netioe de basittir. 

Bay cO:ıt fakir aileden bir kızla ev. 
lenmlf. Kansına iyi bir muhit hazır
lam.lf. Biraz irfan vermiş ve mes'ud 
da olmuş. Fakat çabuk yükselen kızın 
bir ild sene sonra ileriye sürdüğü id .. 
diaya bakınız: 

- Ben evde sıkılıyorum, bir iş bu. 
larak çalı§l'll8'k istiyorum. de~. 

Bay cO• karısının çalışmasına mu .. 
anz, fikrini sarahatle söylüyor ve bir 
gün evine döndüğü zaman karısını 

gitmif bul~}"Or. Gidiş o gidiştir. Kadın 
evveli akrabasından bir ailede misa .. 
1ird1r, sonra bir eakeğe metres oluyor. 

Dedim ya vak'a olağan şeylerden~ 
dlr. Alacağı netice de basit olmak ge .. 
l'8kt1r: 

- iEhrgün fJtlen ayrılmış vaziyette 
bulunuyorsunuz. Fim vaziyeti huku .. 
tfleştirlp meseleye nihayet veriniz. 

* Mııniaada Bayan cô .• ye: 
Sıhhatte görünen birçok kim1eleri 

cröntgen> den geçiriniz, m5him bir 
Jasmınm ciğerlerinde kireçleşmiş, u .. 
fak.tefek benekler bulabilirsiniz. Ve. 
rem mühim bir hastalıktır, uzun te
daviye, büyük ihtimama lüzum gös.. 
terir, fakat zamanında keşfedilirse 

geçmez değildir: Size ilk tavsiyem ço .. 
cuğunuzu yanınızda bulundurmamak .. 
tır. Mü.m.kilnse yakın ·akrabalarınız. 

dan birine emanet ediniz ve İzmir sa
natoryomunda bir müddet daha kalı .. 
nıı. istikbali sonra düşünürsünüz. 

* Bay cN. Ş.- ye: 

- Kızı haklı görüyorum, size aşkı .. 
nızı itiraf etmek için muhtelif fırsat. 
lar hazırlasın, birçok tesadüfler yar3~ 
sın, daima mültefit bulunsun, aranız
da tanışıklık ta mevcud olduğu halde 
siz cmahcubiyeb perdesi altına gizle .. 
nerek istifade etrniye.intz, elbette nL 
hayet yüz çevire<:ektir. 

Hatayı tamir etmek mümkündür, 
eğer henilz zamanı geçmemiş ise! Na .. 
sıl? diye sonnayınıı. bu dakikaya ka,. 
dar takib ettiğiniz yolun aksini tutmak 
dü§ilnemiyeceğiniz ıeylerden değildir. 

TEYZE 

yazlık bir robunuz varsa, alacağınız man tür. line göndererek tetkikle;- yapbrmlf, Mua 
to kumaşını bu roba uygun seçersiniz. Bu Dün cesedi muayene eden adliye ta.. tafapaşa köyünde Yenideğırmen cl"ann. 
sizi yeni bir rob yaptırmak külfetinden bibi Enver Karan, defnine ruhsat ver da bir baraj yaptırılması kararlaştınl 
kurtarır. miş, kauı etrafında tahkikata başlan • mıştır. 

Bundan başka: Bazı giyeceklerinizi mıştır. . Yenişehir. Gem"ik maçı 
gününden önce hazırlayıp tam vaktinde LAstik hırsızlarmın muhake-
giymek imkanlarını da bulursunu1. melerİ nAtİCelendİ 

Örgüler bu seridendir. Şimdiden baş .. Ahırkapı !&;tik f.abrikasından 600 
!anan bir örgü (rob, tayyör vesaire) ba- çift topuk lastiği çalan işçıi Ahmed oğ .. 
har başında bitmiş olur. Ve ilk ıstediği. lu Mustafa, Mehmed oğlu Mustafa ve 
niz gün elinizin altında bıılunur. lastikleri su kovasile dışan taşıyan 

Bacaksızın 

Gemlik (Hususi) - Yenitehlrli ıent 
lerden elli kişilik bir kafile Gemlir- ge. 
!erek, Gemlik gençlerile bir futbol maçı 
yapmışlar, çok samimi bir hava içinde ve 
kalabalık bir seyirci huzurunda yapılan 
macda takımlar 3-3 berlbere kalmışlar • 
dır. 

Eve g•len mektublar 
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C GCNCN AD.AMLARO :::::J 
Doktor Barckhardt 

Danzig şehrinin Milletler Cemiyeti 
komiseri nasıl bir adamdır? 

- cMösyö Burckhardt fevkalade di

. ray et ve f etanet sahibi bir adamdır! İn-
ce bir adamdır!• 

Alınan ve Leh ricalinin tam mana. 
sile itimadını kazanmıya muvaffak o
lan doktor Burckhardt, ayni zamanda 
Lord Halifaks, Georges Bounet ve 
Sandler'den müteşekkil bulunan cÜç. 

r ler komitesi• nin itimadını kazanmıya 
muvaffak olmuştur. 

t 938 .senesi Eylfi.lünde zuhur eden 
vahim ihtilafı yatıştırdığı gibi şimdiki 

ihtilafı dahi yatıştırmak. için geceli 

gündüzlü çalışmaktadır. 

---......__x_t_T_.A._B_L_.A._R __ ..a. __ R_A_s_ı_•_D_A_1_
1 

__,[JJ 
Güzel bir eser! '' Dic ,, 

YAZAN : iBRAHiM HOYi 
9 

Değil yalnız Son Postanın, ciiğer bir 
~ok gündelik gazetelerin de okuyucula. 
rının pek iyi tanıdığı değerli hL'ltateci ve 
l'~nıancı Suad Derviş son günlerde yeni 
bır eserini daha bizlere verdi. Kültür 
bakımından kadın muharrirlerimizin en 
başında gelen Tomancı, ülkesinden dışa
rıya birçok kereler seyahat etmiş, Av. 
tupanın en büyük şehirlerini dolaşmış, 
s:nclerce buralarda kalmış, Avrupa kül. 
~urunü anhyarak, bilerek hazmetmiş o
ban b htiyar varlıklardandır. İşte bütün 
'Ou silahlarla mücehhez bulunan Suad 
erv·ş, şahsi zekası, içi görebilme kud. 

teti ile, kadınlığının tnbü ve insiyaki 
tornantizmasını, hakiki ve kabalaşmıyan 
teaJizme perçinlemiştir. Bu yüzden de. 
Yıllardır Türk edebiyatına verdiği hika. 
l'e, r. 'ive! ve romanlannda, hiçbir kadın 
llıuh rririrnizin eriıJern.ediği bir muvaf
fakiyete ulaşmış, bu hikaye, nüve! ve ro. 
~anı rında kullandığı en müşkül tezle. 
~1? bir balmumu ustası gibi istediği şe· 
ı./lde ve kolaylıkla yoğurmuş ve bir ta. 

•
1tnlan gibi asla abcurditeye düşmemiş. 

tır. 

* Suad Dervişin bariz bir tarafı da ga
~et.:cıliğidir. Gündelik hayatın her cep. 

esinde dolaşarak tetkikler Y,apan ve en 
llı" . Utevazı halk tabakasından tutun~ da 
en "k ' Yu sek sosyeteye varıncaya kadar her 
;evzuu işliyen Suad Derviş, gazetecili. 
t ınde ne kadar usta ise: Hikayecilik ve 
0tnancılığında da bu gazetecilik hüvi

Yetinin tesiri altında kalmıyarak 0 de. 
rece objektif bir müşahirldir. . 

ı . Romanlarında felsefe mi vapıvor bi 
ın · · J J ' • h ız kı bu gene tanınmış bir kadın mu-
<ıı·rirımizin düştüğü gibi boş bir üzenti, 

:urur mahsulü değildir. Suad Dervişin 
elsef esinde hayatın kendi akisleri bü. 

t" • 
k~ ıztırabları. elem ve sevinçleri ile hfi. 

1
1ntdir. Suad Dervişi, boş bir kürsü bu-
an fırsat düşkünü bir hatibe benzete. 

lnezsiniz. O, deruni hislerinin çağırışla. 
l'ını f • everanlannı, kelimeler halinde 
~Şlur=n ~e bunu yaparken de asla sun'i· 

ge duşmıyen normal bir insandır. 

* Suad Dervişin son yazdığı Hiç roma. 

1C:: AVRUPA VO LKAN INDA :::J 
Almanya ve İtalya 
lsviçreye yeniden 
teminat vermişler! 

Buna rağmen kuru vadlere aldanmamak lazım geldiğini 
takdir eden İsviçre hazırlıklarına devam ediyor 

Yazan · Ercumend Ekrem Talu 
Benı, 18/8/939 

Evvelki mektub .. 
larımda Mihverin il. 
tisak noktasında bu. 
lunan İsviçrenin, ya. 
rın harb olursa, ge. 
çen defa Belçiksnm 
uğradığı i.-tila fela· 
ketine uğramak\.an 

ne türlü endişe etti • 
ğini söylemıştim. 

Bugün bu küçüc. ... 
devletin huzurunu 
selbeden diğer, ikin 
ci bir tehlikeden bah 

- Kimemi? Herkese! İsviçre hürriye. 
tim kaybedemez! 

Ve ilave etti: 
- Bizi Çckoslovakyay:ı kıyas edenler 

büyük hata ederler. Orada, bir eyalet 
halkı diğer eyalet halkından nefret edi
yor, bütün millet biribirini yiyordu. A. 
ralarmdaki bağ politika icablanndandı: 

sathi idi. Burada ise. müttehid bir İsviç. 
re milleti vardır. Ve her İsviçrelinin gön. 
lünde ayni emel, ayni vatan aşkı ve ayni 
müdafaa azmi mevcuddur. Bakın: Şu ua. 

ğınık kulübeleri görüyor musunuz? Bun
lar, bu köylü evleri, sırasınfla birer kü. 
çük istihkam olabilir. Zira İsviçre as. 

kerı terhis olunduğu zaman silahını, fi. 
şcklerini ve üniformasını evine berabe. 
rinde getirir, muhafaza eder. Bütün 
memleketin seferber olması bizde birkaç 

saatlik işdır. Silahına sarılan vatan mü· 
dafaasına koşaı ve merak etmeyin: B:ı. 

nun boyle olduğunu şimald:! de, şarktı 

da, cenubda da biliyorla!". 

Muhatabımın sözleri gayet doğru ola.. 
cak ki, gerek Alrnanyanın ve gerek İtal. 
yanın, son günlel'de vaki olan ~ :. ish • 
znhına karşı: c İsviçren in tamamiyetine 
ve bitaraflığına her zaman riay~tkar bu• 
lunacaklar1> hakkında kat'i temınat ver& 
diklerini en salahiyetli bir ağızdan duy. 
dum. 
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Bir gazete, kendisine yazı yazmaktan vaz~eçen 
eski bir muharririnin yazılarına hucum adıyor 1 

Bu aile yetiştirdiği güzide fikir ve devlet adamları 
ile tarihe geçmiş, (Keçeci Zade) ismi tarihin 

hürmetle kaydettiği bir isim olmuştur 

Emekli General ( H. Emir Erkilet) in haklı bir talebi: 
" Eğer sizde hüsnüniyet ve medeni cesaret varsa 

hücum ettiğiniz yazının tamamını koyunuz ve 
tenkidinizi ondan sonra yapınız! ,, 

İstanbulda çıkan ............... _ ............. -···-················ .. ··-: olduğu daha geçen • 
Türki.§e : G ı· b : lerde diğer gazeteler 

( "Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor) 
Keçıechade ailesi. yetiJtirdlği güzide 1 · - · - ı kadar oluyorı:1uşt .sizinle görüpnemizt 

;;:a= 16 Ağustos ~ enera ın ceva 1 i tarafın~an bir?ok d'e 

tarihli nüshasında : ....... ·-·-·-··· .. ·-·-·-··· .... ··--·----· falar s~y~enmış olan 
fikir devle't adamları ile tarihınizin tanışmamız ıoyle dursunt keçe ve hasır 

h"rmetv~- k d tti"" bir isim olmuştur. münasebeti ne de bir yakınlığımıı oldu. 

cAlrnanya işin içinden nasıl çıkabilir?.\ gazeteye kalmışsa va! halımızel 
bqlıklı bir yazım iı}tişar etmişti. Pe9in Elhasıl Tana yazdıgım cevabı matbuai 
anlatayım kit bu gazetenin sahibi ve neş· kanunu mucibince gene kendisine gön. 
riyat müdürü şerefli bir Türk mütekaid derdim. Fakat o bunu evvela iki gün ge. 
üssübayıdır ve eski bir arkadaşımdır. O. ciktirdi ve sonra 21-8 tarihli nüshasının 
nun gazetesine muhterem ve hattA 5 inci sayf asındat kalın ve siyah harfler.. 
meb'us Türk muharrirleri de yazarlar. le basılmış mütalealar arasındat küçük 
Muzaffer Toydemirint benim de bu gS& harflerle ve fakat gene natamam bastı. 
zeteye arasıra yazı vermekli.ğim hakkın. Onun için o cevabı hem buraya aynile 
daki ricasını memnuniyetle kabul edişi. geçiriyor ve hem de çıkardığı yerlerin 
min ve bir tek yazı yazışımın sebebi bu- altlarını çiziyorum: 

u -= ay e e• d ·· ·· mizln b b a Ke '.zadelert ulen Konyalı idiler. ğu hal et goruşme u zamana ır • 
Bu a~n ilk parlak siması da İzzet kılması caiz midir? Düşününüz bakalımt 
Molla ol.mu~. lnce ve ateşin ıeklsı ve kabahatinizin affolunacak bir tarafı var 
Tül"k dilindeki yüksek kudreti ile on do. mı? demişti. 
kuz.uncu asır Türk ricali arasında keli. Mehmed ağa da hemen şu cevabı ver-
menin en kuvvetli manasile orijinal bir mişti: 
phsiyet olmuştu. Babası kazasker Sali.h - Allah ömürler versın efendimiz, siz 
efendi öldüğü vakitt genç yaşında kim- keçeyi sudan çıkardınız. Kulları ise a. 
ıesiz kalmıştı. Fakirdi. Zeklsı ile içinde yaklar altında sürünmekten hlll kurtu. 
bulunduğu zaruret, yoksulluk. arasında. lamadım. Bu suretle zamanı müsaide 

Bir muharrir nihayet yazdığı ve altı;ıa 
dur. l · 

İstanbulda cTan:. adlı gündelik biı imzasını koyduğu yazıdaıı. mcs'u dıi1' 
gazete 18.8 de cBir Alınan gazetesinde Nitekim vak~te Tan gazetesine • Ahmed ki derin tezad İzzet efendiyı fevkalMe kavuşmadan .ayağınız toprağına yüz sür. 

bedbin yapmıştı. Zarafet ve nilkteleri meğe nasıl cesaret edebilirdim. 
kocaman bir cildi dolduracak olan İzzet 
efendinin en şakrak fıkralarında bile bu 
bedbinlnin tesirlerini bulmak mümkün
dür. İşte bu zamanlarda idi ki, bir gün 
intihara bile karar vermişti. Bir sandala 

binmiş. sandala bir binlik ile rakı koy. 
muşt kendisini denize atacak anaforlu 
bir yer bulmak üzere sandalcıya Boğaza 
çekmesini söylemişti. Kuruçeşmc tlnUn. 
det yalı.sının pencere5inde oturan o dev. 
rln en meşhur simalarından cHançerli 
Bey>t İzzet Mollanın kötü niyetini sez. 
mlş ve kendisini yalıya davet ederek ka· 
rarınm tatbikine mAni olmuştu. 

cHançerli Bey. Fenerli Rum Eengin. 
lerinden idi. Türkçet arabca ve farsçaya 
ana dili gibi vakıf olan Hançerli Beyt her 
üç lisanda şiir yazart edebiyatt tarih ve 
din ilimlrinde cidden derinleşmiş mil. 
nevvert alim bir adamdı. 

Yalısında ve konağında haftanın mu. 
ayyen günlerinde toplantılar olurt dev. 
rln şairleri, alimlerit yüksek simaları da
vet edillrt ilmi münakaşalart .sohbetler 
yapılırdı. İzzet efendi ile tanı§tıktan .son. 
ra. bu genç mollanın ateşin zekasına hay. 

ran olan Hançerli Beyt onu hemen daı. 
mt davetlileri arasına koymuştu. 

Fuad Pattı 

- Şaşmayın efendi hazretleri! demiş. 
ti. ZatıAliniz ayni ilimlerde o kadar ca
hil olduğunuz halde niçin tanassur et. 
miyorsunuz?! 

1800 de sürgün gittiği Sivasta ölen İz.. 
zet Mollanın oğullarından Fuad Paşat 
Tanzimat ricalinin üç büyük başından 
biri olmuştu. Keçecizadelere mahsus o. 
lan incelik, zarafet, nükteperdazlı~ Fu
ad Paşanın da adı etrafında fevkalade 
hoş fıkralar toplamıştı. 

On dokuzuncu asır şairleri arasında 
Gaziantebli Hasırcızade Hafız Mehmed 
ağa, müstesna bir zekanın mahsulü olan 
hatır ve hayale gelmez Uıtifeleri ve söz. 
lerinin tazeliği ile şöhret kazanmıştı. Bir 
iki fıkrasını nakledebiliriz: 

Antebde bir hıristiyan is18.m dinini 
kabul etmişt muamelei şertiyesinin ya. 
pıldığı mecliste Mehmed ağa da varmış. 
Mühtedi için orada bulunanlardan para 
toplamağa başlamışlar. Mehmed ağa da 
iki Gazi altını verirken: 

Bir gün gene Hançerli Beyin yalısında . 
ilml bir toplantı olmuştu. O günkü mev. 
zu cİslam dini> idi. Hançerli Bey, kellm-

MiiS!üman oldu bir k4fir 
Şehid oldu iki Gazi! 

Demişti. 

Mehmed ağa bir aralık İstanbula gel. 
mişti. Babıô.liye giderek o tarihte sadra. 
zam bulunan Keçecizade Fuad Paşayı zi· 
yaret etmişti. Paşanın huzuruna girer 
girmez kendisini: 

dant tefsirdent siyerden büyük blr vukuf 
ile bahsederken mecliste bulunan cahil 
fakat yüksek makamlara yükselmiş bir 

bocaf endi İzzet Mollanın lrulatına eği. 
lerek: 

- Ş3.J1yorum Molla efendlt demişti. 

Bu adam islA.ın dini ilimlerinde bu ka. 
dar derin bir bilgiye sahih olduğu halde 
niçin milslüman olmuyor?. 

Hakipaye ferşiru etmek için cimade. 
ytm, 

Mu.kıt.azayı hynettmdir, ben Hanrcı.. 
zadeyi mi 

Beyti ile pek zarifane takdim etmişti. 
Fuad Paşa: 

* Fuad Paşanın sadrazamlığında İstan. 
bulun Ermeni zenginlerinden biri öl-

müşt bu ölüm İstanbul Ermenileri ara. 

sında büyük •bir gerginliğe sebeb olmuş. 

çıkan bir Türk muharririnin yaztsı. bq. Emin dolayısile _ yazı yazarken bu ga. 
lığile imzasız bir yazı neşrederek benim 
Türkişe Postta çıkan yazıma taarruz eL zetenin malum oian temayülleri hem be• 

ni alakadar etmemi§ ve hem de vazı ti. Bu taarruzu benden evvel okuyan ar. 
kadaşlar bana ihaber verdiler. 

Doğrusu Tanın hakkımda yazmış ol- mes1eğimde bir inhiraf yapmamıştı; lr..ı. 

duğu şeyleri daha akumadan evvell şaş. nu pekaad bilirsiniz. 
mıştım ve sonra da canım sıkıldı. Şa~ --------

Katolik Ermeniler. bu zatın öHimün. Ev --'·- dınız benı·m Tt·ı·rk'"e Post.. · mama sebeb benim Türkişe Posta yaz.. c ger n~a -s 
den az evvel katolik papazları çalhrtarak t ka z mı tenkı"d etmekse o halde 6 ' dığım bir makalenin nasıl ve ne cihetten a çı n ya ı 
katolik mezhebine girdiğini söylemişler. 
Gregoriyenler ise onun kendi mezheble. 

bir münakaşa veya dedikleri gibi bir ta. yazımı ayriile ve tamamil~ dercedert>1t 
arnız vesilesi olabileceği idi. Canımı sı- okuyucularınıza benim yazımla sizin ttm. 
kan nokta da bir insan bu gibi münase. kidterinizi yanyana tamam gimnek ve: 

çok zengin olmasıt her iki kilise mensub. betsizliklerden ne kadar sakınsa gene ba. tetkik etmek imkanlarım vermeliydinia 

M zı Cı'bı'lliyetlerı'n tezahürlerine maruz Bundan sonra da size tavsiye edeceğinı 

rinde öldüğünü iddia etmişlert ölünün 

larına iddialarında ayak diretmiş. üna-
kalmasıdır. şey budur. Yoksa bir uazmm ya7nız bi 

kaşat ihtilaf t güriiltüt ltavgalara, tehli. kısmını ele almak ve bilhassa son hiı 
keli dövüşlere varmak istidadını göster. Her ne ise gazeteyi getirttik ve oku. l ı k t k · 

duk. İmzasız yazıda her şeyden evvel de. küm ere aid parça arını ter e me ıy\ 
miş. Mesele hükumete asketmiş. Her !ki d • bir niyete delalet etmez. rin bir gayız ve garez sırıtıyordu; o e 
taraf ta sadrazamdan hakem o1masını ri. recede ki yazıyı yazan meçhul adamın cBundan başka size söytiyeceğim bi 
ca etmişler. Bu sefer Fuad Paşa da nazik meramını ifad ederken en basit bir yazı şey var ise o da benim sizden akıl öğren• 
bir mevkie düşmüş. Zira, zekat zarafet terbiyesini muhafazada güçlük çektiği meğe ihtiyacım olmadığıdır. Benim 
ve nükteperdazlığı ile şöhret bulmuş olen hissolunuyordu. Tilrkişe Posta yazdığım yazıda takib et. 
sadrazamın, her iki tarafı kırmadan bu Evvela benim Türkişe Postta çıkan ya. tiğim esas yalnız memleketimin yükse'ld 

i menfaatle11idir; bu da herhangi bir dev. 
çetrefil işi nasıl ha11edeceğit bilhassa kor. zunı aynen ve tamamile dercettiklerin leti lüzumsuz yere giicendirmemeğı 8. 
siplcmatikte merak ile bekleniyormuş .• ! ve sonra da heyeti uınumiyesi hakkında mirdir. 
K · d 11!< n_ t l"k E -1 • kendilerince lcab eden mütaleayı yazdık. 
eçecıza e evve i:l :Aa o ı nnenı erı . . 1 k · "u• f z • ı 

larını veyahud benım makalemı parça cBiz mem e etın mıııaı men aat erın. 
dinlemiş ve meseleyi iki sualde hallet • parça alıp ayrı ayrı tenkid ettiklerini savaş sahasında olduğu kadar yazı ala· 

miş: sanmıştım. Halbuki ne 0 ve nede bu ya. nında da, icabında, müdafaa etmesini bi.. 
- Müteveffanın katolik olarak ölmüş pılmış ve sadece benim makalemin yal- liriz. Bu hususta sizden ders almağa ih. 

olduğunu iddia ediyorsunuz. Bundan e- nız ha§ tarafları dercolunarak gOya be. tiyacımız yoktur. Bahusus Türk şeref ııe 

min misiniz? nim Alman propagandasına alet olan bir menfaatleri, çok şükür, sizin himayenize 
Demiş. Katoli'kler hemen: almanca gazetede Alman avukatlığı yap. ---------------

.1 ·· ·ım k · t · t• muhtaç değildir. - Tamamile eminiz! tığım a eme .gosterı e ıs enınış ır. 

Demişler. Niçin? Acaba benim şahsıma bir ga. Son tavsiyem şudur ki benım yazı1.a. 
_ Demek ki müteveffanın rununa siz rezleri mi var?! Böyle bir şey olmadığı. nmla mÇgu.l ol.aodksaoıız onlan aynen 

sahib bulunuyorsunuz? 

- Evet! 
- O halde insaf edin.. cesedi de bu 

kadar yıld rnezheıbdaşlık ettiği Gregori. 
yenlerin olsun!. 

na göre İstanbulda Alman propaganda- ve tamamen dercedersiniz ve tenkidleri
sına mani olmak azminde olan hamiyetli niıri yaıparsınız. Okuyucularınız bunlan 
ve milliyetperver tek gazete acaba yalnıa yanyana okuyarak hükümlerini verecek. 
(Tan) adlı gazete midir?! Eğer böyle ™3 (eri için benim aynca bir şey yazmama 
ve memleketin yüksek milli menfaatle. hacet kalmaz. Fakat malt1m olduğu idd!a 
cinin müdafaası yalnız bu, meslek ve te. edilen mesleğiniz icabı benim yazı hür .. Hazır cevab İzzet Molla da eğilerek 

derhal: - İşittim ki İstan•bula geleıli kırk gün R. Ekrem mayülleri milliyetçiliğe aykırı ve uzak (Devamı 10 uncu sayfada) 

Edebi telrlb.m..o: 53 - Sükur:ieti bozan kendisi oldu. - Evet. hasta ruhlu bir zavallı .. aŞ'k düşüncey1 karıştıran kahkahaları ol· 
Siz gelmeden Musset'nin mezar taşını kurbanı. masa ağlıyacağım. 
okuyordu. - Evet bilhassa (George Soand) m * 

Genç kadın heyecanlı görünüyordu. kahnnat ihanetine kurban gitti değil mi? Romamma devam ediyorum: 
İsyana benzer bir baş kaldırışla: - O olmasaydı bir başkası değil mi? c ... İnanmak! İnsan nelere nanmış 

- Fakat niçin okuduğumu da söyle. Tasdik ettim: ve nelere aldanmamıştır. Vehme mağ. 
-23u.1!han Cahid sene baba- - Evet, hayatı tesadüfler yaptıktan lftb olan insant telkine inanan insan .. 

Osman bey izah etti: sonra. Eğer bu inanışların altında korku ol. 
Nefis denilen bir habis kuv. ,Bu hayattan çekı1iı en büyük zaf eseri - Bu sabah ormanda bir ölilm mkQ. Bu ağır bahis Osman beyin işine gel- masa inanmak belki insanın en 

vet var ki gururla kalkan b8flJ1lıza değil mi?!> neti varmış. memiştit aramıza girdi: samimt tarafı olurdu. Fakat a • 
ıatır gibi iniyor ve irademizi bir yular * Garib tesadüft biraz evvel ormandan _ Rica ederim. Bu acı bahisleri ya- teşten güneştent göklerdeki gö • 
gibi kullanarak bizi tımardan yeni çık- Bu sabah havada bir sonbahar koku. geçerken ayni hisler beni de yok1amı.ş- nımda yapmayın. rünmez kuvvetlerden korkarak vtt. 
mış bir yarış hayvanı gibi istediği isti. su var. Ormanın önce koruyan ve şim- tı. Genç kadın mavi kanadlan düşmüş cud bulan inanısın ne kıymeti olabi. 
kamete sürüpgötürüyor. Bu gizli kuv. di çürümiye başlıyan yaprakları vahşi Genç kadına sokuldum dedim ki: bir su kelebeM gibi süzülüp göle dogru" lir. Düşünen insan binlerce yıl gökler. 
vet hazan servet gibi bir ihtiras halin. bir koku fışkırıyor. Yerler meşe koza. _ Rı'ca ederim vı·ldanthanJm. o ı:nı·r !S' d ı t lk'i ı · d B .. d 

y· giderken mınldandı: en ge en e n ere ınan ı. ugun cı 
de bazan kadın gibi gil1.el bir mahllık !akları Be dolu. Mevsimin en dayanık. parçasını tekrar eder misiniz? N' . 

1 
b b H ... k. üstün görünen fikirlerin te1Akk1leri • 

şeklinde görünür. Hakikatte daima sız otlan çoktan gübre haline geldi. _ Hüzün verici bir şey Cevad bey. - ıçın ° sun a a... em acı ıı ır. ne inanıyor. Dünün mukaddes telkin. 
trademizıe galebe çıalan ayni habis Göle yakın yerlerde yaban naneleri Tabii bilirsiniz:. ler şitrd~. tatlılaşır. leri gibi bugünün birbirine zıd ideolo. 
Iruvvetttr. . . h~n~z .. taze. İnce dişbudak yapraklan _ Hatırlıyorum efendimt fakat hü _ Ve gölün berrak sularına dalclıt u. jileti de onu inandı:rınak için çalışı. 

Etirrtizint uzviyettmızı'n içılnde sak- bukulup kıvnlıyor. zün bazan ihtiyaçtır. zaklaştı. . .. . yor. Dlin göklerin korkusu vardı. Bu. 
lanan bu kuvvet bazılarını tariki dün. Gölt yeni yağmur mevsimini bekler Israr etmedi. Ağtt takat sıaıldn bir Kurşunı göl~n sulan narın mahlu- gün de kitlenin ve cemiyetin korkusu 
ya gibi şehirlerden kaçırıp dağ başları. gibi kenarlarda çamur w saz tabaka • sesle mısraları tekrar etti: ka yol verir ~-b~. halka hal~a açıl~ı. var. Onun inanışı kanlı davalar yarat. 
na ilticaya mecbur etmiştir. Tibet yay. lan bırakarak çeklldi. • --·-t Mavi mayot bu tün hatlarını ıfşa ettıği mıştı Bugu·· niin inanışı da aynı tehlike. 

Mes eben amıs Quand je u•Aınaa, vü d.. ~ il be be 1 f · 
lalannda yan aç yrupyan Lamalart Alp Komşularım benden evvel gelmişler. Plantez un saul au clmeti~re, f fcud urlnl' .ıh. 8 

1eclı Şimra d: su arın 1şe • leri hazırlıyor. Arzın garib yolcuları 
eteklerin<ie taş duvarlar içinde erkek Onları gölde buldum. Vildan hanım Jtalme eon feulllage fflore, alt eı.. ... .,., ıo~\eöa" · ı onun ya nı:ı hep mesud olmak için inanmışlar ve 
yüzü görmeden ömür tük.ten hıristi • ~zel bir sabah kaçırdığımı söy1ed1. , 8 ırı ~·m g ruyorum. hepsi mesud edilmek vadile aldatılmış 
yan dişileri, kum çöllerinde ve Ayna. Göl ve orman o kadar sakin, o kadar La pAleur men est douce et ch4re. Bugün göl ve orman mühim bir ha. )ardı. Yaşamak için hürriyetinit rahat 
roz kayalarında kadın kokusu duymı • kokulu imifj kit En son ombre sera legere. dise bekler gibi 9USmtı.ş görünüyor. Sü- etmek için vicdanını veren insanın bu 
yan fenafill!h için tövbe ve istiğfar e- Dedim ki: A 1a terre ou ie donnirai. kQnetin bu kadar asil olduğunu Jlk de. tabit nimetleri bulduğunu iddia etmek 
den softalar hep irade zAflarını tepmi- - Bi'lseydim diha geçildrdim. - Çok güzel.. te,ekkür ederim Vil- fa anlıyorum. de haklı olmaz. Çünkü ikrah ile kabul 
ye çalışan biçarelerdir. Bu nefis riya. - Niçin? dan hanım. Musseyi çok okuduğunuz İçimde bu asil tabiate karı.şınak is· edilmiş her nimetin bir acı tortusu 
r.etinln onlara ne kazandırıp ne kay - - SükUneti bozmamak içıin! anlaşılıyor. Tabit hayatmı da bthnd • teyen vahfi bir heyecan var. Osman vardır ki onu ancak vicdan duyar. 
bettirdiğini öğrenmiye ne lüzum var. Osman bey kızını azarlar J[ibi atıldı: niz. beyin daima heyecanları durduran w (A,.ka~:ı var) 

- - - - ------ -·--- ------
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K A H il A -H A Bi~p!:kRz:aa:ni~ ~fı 
1111111n11u1111111111m1111111111111111111111111111111111111ı1111111m111111111111111111111111111111111111111111111nı111111111111111111111111111111111n11111111111111111 r ................................ -· ............. ·-................................ ···-···· ........................... , 

Ne anlattı ? 1 ~ ~ ~ 1 Kadın · giyimi ~ Yılda hi; ~iyon kiloyu ~eçen t~~ tevziatı sayesinde memlekctimiz .. pa. 1 
Eritek eWıe geç gelm.fftt! ·~ -~ )~~~ "'-' ~arpin: Ayağa giyilir •• ökçeli olur, i muk ekinunın yü7.de 80 sini değiştırmek mümkfuı olmuştur. Yakın gun • 1 

- Şimdiye ka. >- ~ı-~ ' ~ '~ ~~J'\) ,. /<-' ökçeleri bilha&'ia bir harb a1eti olarak i 1erde eski çeff.dlerin yerlerini tamamen yüksek kaliteli kılcv'Jand ı 
... }~ .... , • .. J. : ... ,_,_ uk1 la v umul dar nerede • kal · ~ iM. . , ~ ~ ~M kullanılır. ı ve ~ pam arının a cap uyor • 

k ~ ' .. l ""rül. \ ~ dın.d.ı; diyen ar~ ~ y J'- Çorap: Elle cic>kı.m.ın.az, goz e go '-···· ····-·----··· .. -·-········---· .. ···········----············-·····-· .. •••••••••• .. ···' 
ID\a cevab verdi~ ~;iit\ ~~ me.ı bir nesnedir. Ha varmış, ha yokmuş Yazan: Tarımman 

- Bırak Allah , . . .~ .. , ( addedilebilir. Ömıii çok kısadır, göz ka. 
qkma, bizim Sa. ' l' payıp açıncıya kadar ölüp gider. 
dde rasgeldim. İkJ Eteklik: Bir nevi yarım entarldlr. Mo. 

saat JAfa tuttu. 
- NeM!r anlattı? 
- 'I'raf91lan hiç 8"DleZDJif, beni gör. 

· meden bir .tr'&fÇlya ra,slam>f, hep onu an· 
Attı. 

* Dedikodu 
Sokakta gldiyorlarda. Erkek söze baş. 

ladı: 

- Eveti 
- Halda •ar. 

- Bayan Nec
llyı bir haftada~ 
beri ne vakit gör. 
IBID. gülüyor. 

- Bir haftadan 
beri değil mi? 

- Btr f"1 mJ oldu ela? 
- Daha ne olısun, bir hafta evvel dig.. 

lertni taktırdıl 

* Rakı kokusu 
- Ckne lıet ctb1 ratı kokuyorsun? 

- Vallahi ka... 
ncılım, rakıyı sev 
dfA1mden değiı, e. 

11 .,.. rahat gelebil· 
mek için içtim. 
. - Eve rahat ge. 
lebOmek için mi? 

- İnan olsun öyle.. herkes kokusuna 
Clıtyanamayıp yanımdan uzak'laşsmlar da. 
Yçurda •kıpnıyayım diye iQtim. 

* Şart 
An~ ile baba JmnUfbalWI'\ 

- Demin gelen 
.-t kızımızı is.. 
tecil değil mi'! 

- Evet! 
- Sen ne ce. 

nb verdin? 
. - Btr §8rt kQf

tum, şartı bbo1 etmedi. Ben de kızı ver. 
medim. 

- Şart ne 1d17 
- Annellini de berat. g6türeceksin; 

'clemiJtim. 

K 1 T 'A 
Bir kUecl1r aJn dohl ....- ,..na yana 
Ben ta emin Jaıuada da lauretim sana 
yqlar d6be de ~ a.tefiml su 
Sunsan el.bale bmmıı av- k&Da kana! 

Rabia Hatun 

Salon takımı 
Koltuk: Miaatirlerle ntn kedisine ik. 

l'am. için alumut btr 19ydlr amma, misa. 
fırler oturdukları zaman n sahibi, gene 
koltuğu çökerteoekler, diye üzülür, kedi 
oturduğu zaman da. ,.Ozftnö yırtacak 
diye üzülür, velhasıl ft' sahibi için daimt 
bir üzüntd olur. 

Kanape: Altma Meberl etra konul
maya yarar. Bi1haaa miJaftr eve gelir. 
kerı, ortada bulunan kirli pıpların, ço. 
cuk bezlerinhı. yırtık tm'liklerin misafir 
16zilnden ai'lanmaa için en iyi yer o. 
llun altıdır. 

Sandalya: Uzertne oturulmak için y:ı. 
P1lını§Sa da tan koca .-asında çıkan 

kavgalar, su!ıan tesviye edilemediği tak
dirde, kan ve kocanın müracaat ettik. 
M!ri en mükemmel siıthtır. 

Masa: UstHl w altlıdıT. Ustünd~ in. 
•nlar biııbirlerlle anlqamadıltlan za. 
lbanda bile, altında ayaklar birbirlerile 
Pek iyi anlqabiltrler. 

Halı: Hayvanın him)'lle cemiyeti ta. 
hfından bfllıUB& hayvanlardan pire de
llllen ufak mahlQkwı bannması için icad 
edilmiştir. 

Abajur - TesettOre riayet etmiyen 
hıaanlar, kendi çıplaklıklarını görmez. 
l'akat ampul denı1en llmbanın çıplaklı. 
luıa tahammül edemezler, onu ya buzlu 
oam, yahud da bezden yapılınıt bir örtü 
ile örterler ki, abajur dedikleri de budur. 

** 

~ 
Miyop romatizmalı - Gene ayakla. 
nm sızlamaya ba§ladı. Y~mur ya.. 
ğacak/ 

-=~---" - - A ~- -

- Ben şu Biyah bulutun içine giri· 
yorum, fotografın camlarını değişti.. 
rece~m. 

Kaza.zadeler - Teşekkür ederiz •• 
fakat ne olsa Normandi de geçecek. 
tir. Biz ona binmeyi istiyoruz. 

l~. :s ( 

- Çabuk çabuk diye gene beni §O.. 

ıırıttın, bizimkilerden birinin yerine 
otomobile ba§ka bi'T çocuk koymu. 

pm. 

- Bu. ak§<ım bir yerde ziyafette 
idim, bütün yemek takımla.n altın,.. 

dandı. 

- inanmam, gö.ter bakayım 

da denilen şeytan tarafından çekilince 
uzar, bırakılınca jk:ıaaJır. Moda şeytanı 
bilh&aa onu 98ki1J uzatmaktan, bırakıp 
kısaldığını seyretmekten pek hotlandığı 
için senede bizlka9 kere çekip çekip bı. 
rakır. 

Kombinezon: Kadın elbisesile, kadının 
arasına giren bir münaaebetsizdir. Elbi
senin kadına, kadının elbiseye temasına 
mani olur. 

Sutien goiz: Düşkünlerin yardımcısı. 

dır. 

Bluz: Erkek gömleğinin acaib tekilde 
dikilrnişidir. 

Şapka: Başa .giyilir. Kadınların er. 
keklıere baş belAsı olmalarında en büyük 1 
saiktir. 

** 
K 1 T 'A 

Darii dünya deli finlüm ribl Tiraıı olsa 
Ne cihan olsa ne oaıı olsa ne canan oba 
Kqlı: seTdlfimJ 8e't'Se bütün halkı cihan 
~üzamuz ciimle hemen Jı.:ıssai canan olsa 

Deli Şair 

Temiz 
- Ah şu kocam olacak herifi 
- Ne yaptı ba.. 

yan? 
- Ne yapb da 

söz mü, daha ne 
yapsın .. 

- Söyie ne yap. 
tı. 

- Beni bir temiz dövdü. 
- Kocanı tebrik etmeli. 
- Tebrik mi etmeli? 
- Öyle ya, onun için, kirli işlerle uğ. 

raşır. derler, meğer temiz bir §ey yaptı. 
ğı da olurmUf. 

* Herkes gibi 

... 1 • -

Çuku.f'ovada bir pamuk tarlaıı 

Pamuklu dokuma aanayilmizi günün Hiildllııetçe pamuga venıen ehem ~ 
ica'blarına uygun bir terakkiye eriş • miyeti gösteren vak'alardan biri de 
tirmek IJ'leV2JUu.ba8 qlduğu zama~ar, Ziraat VekAleti teşkilatında ona ayn 
habra ilk gelen nokta şu idi: Yeni, ye- bir müdürlük verilmiş olmasıdır. 93d 
ni fabnkalar açmaık, mevcud olanla • dan sonra ihdas edilmiş olan cPam~ 
rın1 son model makinelerle techiz et - şubesi müdürlüğü> bu istiklAl sayesin. 
mek dünya çapında mal çıkarmak için de terakki esbabını daha güzel yerine 
kafi bir tedbir değildir. Asıl lazım olan, getirmekte ve cidden cümhuriyetin 
yüksek kalitede bal imaline elverişli iftiharı olacak işler başarmaktadır. 
(İlkel madde)nin teminidir. Yani, Bugün yurdun yalnız eski pamuk böl. 
sınaf cebhıeden evvel, zi.rat oebhede gelerinde değil Malatya, Sakarya, 
harek€'te geçmek; evvelA (iyi bir pa. Trakya gibi yerlerinde de pamuk zira. 
muk yetiştirmek) durumunda olduğu- atinin yapılmasına imkanlar bulunmuş 
muz an1aş~tı. ve bütün bu yerlerde devlet eli i~ 
kısa ve kalın telli olması, yakın za • karışmıştır. 

Memleketimizde yetişen pamukların Pamuk istihsaJatımız, tohum değiş· 
mana kadar ince ve dayanıklı dokuma. tir~e sebebile yalnız ~al!!~e deği~, 
lar imaline imkan vermiyordu. Diğer aynı zamanda ~aha genışlıgı ile kantı. 
taraftan, verimleri az, kaliteleri dilşil•k, tece de terakkiye. mazhar olma'ktadır. 
aynca maliyetleri de bir hayli yüksek f~in a.sı.l .şayanı. dikk~t tar~fı, pamuk 
olan pamu~arımızı dünytı piyasasın .. zıraatı ı?ın ta;n~m edılen mıbzer ve ça. 
da sürmek gittikçe nazik bir mesele ol- pa makınelenmn, sulama ve bakım u-
mıya başlamıştı. sulle~ni!1 diğer ziraat mahsuUeri iç~n 

P k zj t . · i k lk d d k de iyı bır örnek olması ve memleketın 
amu raa ımız a ın ıırma ı • t i t eh · · d w • ti · t' 

b"lh d k'.t"" 'dl 1 umum z raa ve esını egış rmış ır. ça ve ı assa, mevcu o u çeşı er n B .. bi k 
1 

rd k te ki 
verine iyilerini ikame etmedikçe, pa. J!ı.utgun k .. rçoı·· Y~~w=d e pamu. . ~ t • 
· k · · · · "nki f tti k d ı1. ının oy uye ogu vermem, ıyı o. mu sanayıımızı ı şa e rme , a. h . kin 

1 
b"'t"' 

h d w k .kt. d" t um vermesı ma e vermes ve u un a ogrusu pamu ı ısa ıya unızı em- . 
· t lt k k .. oı..:,_ lm bunların muhassenatmı ıspat etmesf, 

nıye a ına oyma mumAwı o ıya. . _,_ d 
caktı. fenni. :zıraat mefhumun_u aş~lamdll\ta .ır. 

C'h 'kt' a· t d (Ü b 1 ) Ekım ve çapalama ışlennin maki • 
ı an ı ısa ıya ın a ç eyaz ar h ilk 

d b. · 1 k .. , __ ._ b' ki i 1 neyle yapılmasındaki mu assenatı, 
an ırı o ara yul\~J\. ır mev şga k't• d .. v k .. 

ed k T .. ki 1 · d h st defa pamuk teş ı ı:ıtın an ogrenen oy. en pamu , ur ye çın e usu . .. 11. • d v ::.. 

bi h · t• h 1 ld w d d h lülenmiz vardır. Hukumetın agıtt!ıs~ r e emmıye ı a z o ugun an a a . . . 
926 d .. t kil bt p gr h rla çapa ve mibzer makınelerı bır taraftan a mus a r ro am azı • . . . 

rız. k 1 b. mesaiye başlanmıştı. pamuk istihsalinde mahyet fiatım ın. 
k nara- esas ı ır d' . · t• f ·ı ı· · "k - Sigortaya oyınıaya nE lüzum n1' Sonrada birçok ilAvelerle genişletilen, ırmıye ve zıraa ı ennı eş ı~ı.ye s~ı 

karıcığım, !herkes evini nereye koyuyor. hatta bazı kanunlarla teyid edilen ve olurken, bir ~raftan d.a. dedigı~ gıbl 
sa biz de oraya koyarız. halen de tatbik edilmekte bulunan bu umum! ziraatın terakkısıne amıl ol • 

- Herkes evini nereye koyuyor? program esaslarına göre, önce Amerl. maktadır. . . . 
- Rehine! kadan mütehassıslar celbed1lmiş ve İslah edilmış ıyi çeşıd pamu~ to?.u~-* daha 0 yıl birçok Amerikan pamuk çe- lann!.n ekilmesi, fennt usul~enn ko~l?· 

Duvardaki levha şidlerinin ziraatına girişilmişti. Beş ye gosterilmesi, çapa ve ekım işl~rının 
n k tecrübe ve tetkikler sonunda makine ile başarılması, pamuk zıraati-

- Doktora gittim. İkide bir bana cra
hat nefes alınız, 

kendinizi sıkma • 
yınızl> dedi. 

yı 1 

1 k t" · · "kl" t ftW'lllkl mize mahsus bir inkişaf bahşetmiştir, meme e 1m1zın ı ım ve 0 1u- arına . . .. 
ti 1 t ·t d.ld" Ez .. 1 Apğıdaki iitatistik bunu gostermekte. 

- Siz de rahat 
nefes alıp kendi • 
nizi sıkmadınız 

en uygun p er espı e ı ı. cum e . 
Çu1rurova bölgesinde K1evland, E"" dır: 
ve Sakarya bölgesinde Akala çeşidleri. 
nin ziraatı karalaştırıldı. 

Bir yandan yerli elernanlann ihtisas 19312 de 

edinmesi için ne 1Azunsa yapılırken, bir 1933 • 

1 1934 • .. . D d . it n yandan da tecriibe ve tetkik ere devam 
1936 

• _ Ne mumkün.. uvar a cvız a .ıÇ da 1 , ..... ti iyi 
. olundu Bu meyan rnem e.Ne n 1938 

mı? 

liradır> yazılı bır levha vardı. O bana · 'htf t tn -..2---'- • 
d . . . km tohum ı yacını en ~~Jl ve pa. 1m • 

crahat nefes alınız. ken mızı sı ayı - 1 ,........... f f · b1 t Burada 

Jl:kllen 
Baha 
Hek~r 
188.118 
162.140 
197.060 
209.946 
253.835 
317.000 

hektardan 

Alınan 

mahsul 
Ton 

2().2()() 

28.052 
34.868 
&2~'7 

M.'779 
83.410 

alınan 

Hektara 
düşen 

Kilo 
106 
1'73 
1241 
M8 
5104 
200 

mahsulil.n 1 ~ k L-- ..n....ı . . d yıra mukçu u5 ...... uzun enn ıca annı e. 
nız.> ~r en ueu 6" ..... erınu on an a -
mı ordum ki' min edecek tlim müesseseleri kurul • azlığı nazan dikkati caltb ise de, pamu. 

Y • muştur. HA.len bütün hızlarile çahşan tun kalltece yükselmesi göz önline a-* Ege, Çukurova ve Sakarya (pamuk ft. lınmalıdır. Bilhassa 938 den sonra bu 
Vakit geçmesin diye retme ve islAh lstasyonlıanı) rnemle- cihet çok fark etmittfr. Bu seneki zeri. 

Tekaüd olnıuıtu. tekaüd olduktan son- ketimizdeki pamuk rlraat sahasının yatımızda Akala ve Klevland'ın nispe. 
ra minimini bah • % so sini iyi çeşidlerle tebdile mu • ti ro 50 ye varmıştıır. 
çeli bir eve çekil - vaffaık olmuş bulunuyorlar. Verilen Düne kadar memlekemizde yükseli 
mışti. Bahçeyle ma11'.'lmata göre bugftnkü pamuk ekim kaliteli pamuk bulmak muhal iken bu 
uğraıırdı. Bir gün sahasının büyük bir ekseriyetini Klev- gün böylesini ihraç etme~ dahi müm-
kır bekçisi bahçe land ve Akala çeşidi teşkil etmektedir. kün olmuştur. Birinin üçe satılırken, 
duvarından mini - Bu netice, pamukçuluğumuzun çok iyi ötekinin beşe sat'1ınası~an mütev'e]. 
mıni bahçeye bak· bir inkişaf seyrinde olduğunu göster. Ud köylil lehindeki faydayı elbetteki 
tı: mek itibarile bilhassa kayd ve takdire slSylemlye lüzum yoktur. 

_ Bu bahçede sabahtan akşama kadar şayandır. Pamuk rlraatimltln bu normal seyir 
canını• aıkıhruyor mu? Pamuk tlraatimtztn gidişi, ziraat ile fnkişatı, pamuk sanayiimizin de in. 

Dedi. Mütekai.d cevab verdi: vadisindeki başanlanmızın en iyi bir kişafına imkAn bahşettiğinden yıldan 
- Hayır, bahçenin sulanması eaaaen nümunesi halindedir. Millt Şef İnönü. yıla o cephede de ilerlemekteyiz. Kay· 

alqama kadar aooak bitiyor, ifl çabuk n'ttn daha Başvekjl f'ken dedikleri gibi ıerl, Malatya, Nazilli, Ereğli, BakırkÖJ 
bitinniyeyim, diye bahçeyi karımın, yü.. cTUrkiyede çok ve iyi pamuk yetiştir. ve ilAh.. yerlerdeki kombinalarm iş 
züne Jr.olanya 11kttlı fıafıala ıulu7orum mek mtm davelarmızdan btri olarak• hacmi ve çıkarılan mallardaki incelils 
da... taldb edilmektedir. (Devaım to uncu sayfada) 
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10 Sayfa SON POSTA 

1 Fotoğraf tahlilleri~ I~ Garib bir münakaşa 
Menfaatlerini takdir eden 

bir genç 
.1 d a p a z a • 

nr. .lan Kemal kn• 
,.aı-.terini "SOTUyl)r; 

:. Etrafına uyar 
· gibi görünen ha· 
re~eUerinde men~ 

faatierini ihmal et 
mıyen düşünce -
kr vardır. Koaly·· 
lıkla başkalarına 

bağlanmaz. Kız -

l 
i 

maktan ziyade kızdırır. Arkadaşlarile 

neş'eli hareketleri de görülür. 

* Zorluklara •~ · 'llmUllU bir genç 
· D:vriktcn 1\'.hı ... 
tafa Güler karak. 
terini sontyor: 

Bedeni zorluk· 
lara kanaatkar bu 
tevekkülle tıı.ha:n· 

mül gösterebilir. 
Eli ayağı tutan ve 
işine bağL. kaJan 
uyanık liareketle. 
ri görülür. iyı 
muamele ile kolaylıkla telkin yapılabilir. 

* Pek g·)zlU bir tip 
Be§iktaştaıı Ôz· 

dem~:"" karakteri • 
ni soruyor: 

Birdenbire par. 
lamıyan ağır baş

lı hareketleri var· 
dır. ArkadaşlarJle 

mücadeleden, a .. 
ğız münakaşalan 

yapmaktan çekin
mez. Bazan dik 
başlı hallerile kııza:ıdığı teveccühü kolay
lıkla kaybedebilir. 

* 
Ağır başh bir tip 

Bakırköy• 

den Mehmcd Ta. 
puz karakterini sc 
rnyor: 

Hareket 1 e .. 
rinde çabukhı.k 

ve kararsızlık yok 
tur. 'Nadiren te • 
I.aş gösterir. İnti · 
zam ve tertib ka • 
yıdlarma riayet 

eder. Bir şeyin önünü, ardını etraflıca 

düşünmek ister. Menfaatlerini ihmal et
mez. 

* Genç gHnUllü neş'eli bir bayan 
1~1.a11buldan Be· 

hicc karnkterini 
soruyor: 

Neş'esini etra · 
fına siryaet ettire
bilir. Misafirlerine 
ve ahbablanna 
karşı idareli ve dik 
katlı hareketleri 
görülür. Müşkül .. 
ter karşısında ted 
bir almasını bilir. Gönlünü kocaltacak 

kederli hAdiselerdeıı mümkün olduğu ka

dar uzaklaşır. Karşısındakine? manasız -
lık ve basitlik telkin etmez. Gösterişi ve 

iyi giyinmeği, şenliği ve mizahı sever. 

* 
Anlaşmaga yanaşmıyan 

bir tip 
Düzceden Mu • 

harrcm karakte • 

rini soruyor: 

Bir türlü ko -

nuşur ve inadla ıs 
rar eder. Müna -
kaşada anlaşma . 
ğa yanaşatak yu
mu ~:ık hallerin · 
d "n 7iyadc vmd -

r n pervasızlı >ı g0rülebilir ve kolaylıkla 

' . ıvgacı olabilir. 

CBaşt~rafı 8 inci sayfada) yazı yazmakla !ıkirlerimi Alınan okuya. 

Kayıdlara bağlanmaktan 
sıkılan bir tip ' 

Ankara Radyosu 

J r; o=: ~~j~~ Kwi:l 
riyettme dokunmağa kalkı§ırsanız evveld culanna da doğrudan dotruya anlatabt. 
bu husustaki ihtarlarımı ibUiğdan geri lecektim. 

1 
Manisadan Hil • 

mi inanç karaktc. 
rini soruyor: 

Çabuk ahbab t 

dinir. Tuhaf ve şa· 
kaoı hareketleri· 
le sevgi toplıya -
bilir. Eğlenceyi. 

boRazını ihmal et
mek istemez. Söz· 
teri pek batıcı de .. 
ğildir. Derli toplu hareketi davet eden 
kayıdlara bağlanmaktan sıkılır. 

* intizamı seven bir tip 
lğdmlan Hüsc· 

yin karakterini so· 
ruyor· 

Kapalı ve ciddi 
tavırları vardır. 

Fazla konuşmaz, 

sokulmaz. Umum 
arasında göze çarp 
madan hayata ka
rışır. İntizam ve 
temizl!k kaideleri· , 
ne riayet eder. 

* Kendi aleminde bir tip 
1zmfrdcn Said 

Yesil karakterini 
soruyor: 

BaşkaJarile az 
meşgul olur. Ken
di aleminde sakin 
:.,ir hayatı vardır. 

T a n ı ·m a d ı k -
larına, ifünad et· 
rnedikierine açıl -
maz, fazla konuş
tuğu zamanlar nadirdir. Para 
hU3usunda tutumlu olabilir. 

* 

ve eşya 

Atııgan olmıyan bir tıp 
Kırş,•hi.,.dcn Hil 

mf ktırakte,.ini so
ruyor: 

Yaratıcı hare -
ketler yerine işin 
oluruna bağlı kal .. 
mayı tercih eder. 
Menfaatlerine aid 
meseleler karşı -
13ında becerikli hal 
leri pek görülmez. 
Başkalarına zarar vı~rmekten çekinir .. Et
rafına karşı terbıyel' davrandığı görü -
lür. 

* O'duğu gibi görü\'len bir genç 
Ka:;tamo

nuı:lan Mehmed 
Oyar karakteriııi 

soruyor: 
İç yüzünü sak -

lıyan hareketler 
görülmez. Arka . 
daşlarile münaka-
şalı vaziyetler ,.. \" t 
meydana getir -
mez. Sakin ve uy-
sal hallerile göz\? çarpmaktan uzak kalır. 

Eôn Fosta 
f oio~ral tabu;; kuponu 

f ıim . . . 
Adres • • • • • 

-----~---~~__....._......__~.u 

DiKKAT 
f'otograı tahllll için bu kuponlardan 
t adedinin ııonderllmeaı ıarttır. 

'i41AiAP.:+:@4g 

.AQ. lt,74 DL 15195 ite& 20 ltW. 

.A.P. Sl,70 m. 9465 Ke&. 20 Kw. 

SALI 22/8/39 

12.30: Program. 12.35: Türk mUzl~l: Yeni 

kaliımam ve ondan sonra da sizi bu gibi Nitekim esuen Son Posta için y~ 
yolsuz ve sinsi taarruzlardan kanunen de ğım halde Muzdfer Toydemire verdilfm 
menetmek iktiza eder!e bu hususta d.a cAlmanya işin içinden nasıl çıkabilir?. 
kusurda bıılunmıyacağımı arz ile saygı. başlıklı yazımda Almanlara cebir ve ta
larımı sunarım.• hakküm yolundan vazgeçerek Danzig n 
Meşru ve haklı bir cevabı bile aynile diğer meselelerde ancak uyupna ve aa. 

ve tamamile dercetmek medeni cesare. lacrma ile muvaffak olmak ihtimalleri oJ. bestetlrların yeni eserlerinden mürekkeb r .. 
tine malik bulunmıyan gazete şimdi d? duğunu anlatma,..,_ çalııtun; ... ,.. me-. 1rogram. 13: Memleket saat Ayarı, ajana ve aca J- ,_ 

-neteoroloJI haberleri. 13.15 - 14: Müzik CKa- benden almanca bir gazeteye nasıl yazı danda<hr. Fakat faşistlik temay4lil aca. 
rışık program _ Pl.> 19: Program. 19.05: Mü- yazdığımı ve Danzig me:,'eleslnde Alman ba bunun neresinde vardır? Hem de Ta 
~ık (Oda müziği _ Pl.> 1940: Türk müziği: tezini ne diye müdafaa ettiğimı ve- Alman eğer benim fB}ısf meıl•lfnü merak ectt
Fnsıı heyeti. 20.15 : Konuşma. 20.30: Mem - avukatlığı yaptığımı soruyor? Ve ilave yorsa ona söyliyeylm ki. ben tnnamUe 
ıeket saat lyan, ajaM ve meteoroloJl haber- ediyor: cl'ürkişs Postta Alman propa. cliberalim.,. Aoaba kendi.ı slyul mea; 

ıerl. 20.50: Türk müztğl (Ankara Radyom gandasına uymayan bir satır yazı bula. leğini bu kadar kestirme ve vazıh ifade 
küme aes ve saz heyeti.) 21.30: ~onvşma. mazsınız. Temayülü faşist olmıyanlann edebilir mi? 
21.46: Neşeli plfıklar - R. 21.50: M~zlk CBlr yazıları Türkişe Posta giremez .• 
operanın takdimi - Halil Bedi Yonetken.) Tan gazetesi benim Alman avukatJılı 
23: Son aJaru haberleri, ziraat, esham ve Be~ :anın lafil~ v: sırf ona c~v~b ver. ettiğimi söylemeğe dili varacak kadar 
tahvilli.t, kambiyo - nukut borsası (flat.) mek ıçın herhangı bır zahmet ıhtıyar e. hem mübaJat.sızdır ve hem de anlaşılan 
23.20: Müzik ccazband - Pl.) 23.55 - 14· Ya- d.ecck bir adam veya bir~ muharrir ?eği: ne söylediğini bilrniyecek kadar şaşır. 
:~~~.ı .. ?.~?.~~~!1:1:.......................................... lım; . v~ ~unlan sırf efkarı umumıyeyı ınıştır. Tekrar ediyorum eğer Tanda 

tenvır ıçın yazıyorum. hüsnüniyet ve medent cesaret var ise b~. 
Avrupa Volkanında Evvela Türkişe Postun Alman propa. nim Türkişe Posta yazdığım makaleyi 

~andasının bir aleti olup olmadığını bi. hiçbir noktasını çıkarmadan sonuna ka. 
(Bnştarafı 7 ııci sayfada) lemem. Bu. alakadar makamlara aid bir dar aynile neşreder ve bu suretle benim 

Burası hakikaten vahdet ve hürriyet iş olup kendini müdafaa etmek te bizzat Alman avukatlığı yapıp yapmadılunı "' 
diyarıdır. Bu iki fazilet milletin benliği- gazeteye düşer. Benim yegane bildiğim fakat ayni zamanda benim bu yazımt 
ne o türlü işlemiştir ki dünyanın hercü. şey Türkişe Postun sahibi ve yazı işleri rnaksadlarına nasıl alet ettiğini de m~ 
merci bile onları zor mahveder. müdürü Türk olan ve Türk kanunlarına dana kor. 

İsviçrelilerin endişeleri muhik değil. göre intişar eden bir İstanbul gazetesi E. E. l:rkitet 
dir. Hariçten süzülerek gelen propagan- olmasıdır. Ayni zamanda, ben şimdiye ..................... - .......... _ ..................... _ 

kadar kendi hesabıma, bu gazetede mem. Ziraat : Bizde pamuk 
leketimize muzır olabilecek herhangi si • 

daların mahiyet ve ehemmiyeti ne olur. 
.. .., olsun, o vahdeti parçalıyamaz, ideolo· 

1 
jisini bu topraklara yerleştiremez. yasi bir Alman propagandasına dela!et ziraatinin inkişafı 

Bır miUetin ferdleri arasındaki birli. edebilecek hiçbir yaz\ya tesadüf etme-
ğin yenilmez bir kuvvet olduğunu, Tür. diğimi söylemeliyim. Böylt? bir şey olsa .(Daştarafı 9 uncu •:Jfatlıa) 

buna evvela hükumet mümanaat ederdi. gösteriyor ki, pamuklu fabrikalanmı 
kiye, cihana isbat etmiştir. Bu ayni bir. Hem de Türkişe Postu Türklerden kaç zın istihsalatı hem artmakta, hem de 
lik İsviçreyi de elbet koruyacaktır! 

kişi okur ki bu gazete Türkiyede bir pro. güzeUeşmektedir. Pamuk zfraatimbı 
Ercümend T!:krem Talu paganda gazetesi olabilsin. Bu itibarla de henüz bir mesele olan amele, S'I 

.............................................................. pu gazetenin Sljf Alman okuyucularına haşerat, kredi ve satış gibi hususlat d 

llan Tarifemiz 
Tek slltun aantıml ·························· 

Birinci ıahile 400 
J kinci aahile 250 » 
U çüncü aahile 200 » 
Dördüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son aahile 4IJ _, 

Muayyen bir müdd~: zarfında 
fazlaca miktarda ilan yaptırac.ı,k. 

tar aynca tenzilatlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, Yarım 
ve çeyrek sayfa ilAnlar için ayn 
bir tarife derpi§ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAniarın• 

aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir: 

Uincllık Kn11ektlf Şlneu 
Ka.lıraman2ade Han 

Ankara caddea 

DOYÇC: GRh:.ı~ ı bA.•K 
Oreıdner B•nk Şubesi 

Merkezi: Berlır 

Galata - İstanbul - Izmıı 

Oepoıu: lst. Tütün Gümrüğil 

* Her türlü banka i•i * 

llıftm mevsiminde 

Uzum ve Ozumle tedavi 
Dr. General 

Be.sim Ömer Akalın 
~ KOltlphıınelerd0 nrayı '" ız. 

mahsus olduğunda şüphe yoktur. İşte zamanla yoluna girince bu vadide dab 
beni bu gazeteye yazı yazmağa sevkeden ileri gidec€ğimiz şüphesizdir. 
SC'beb de budur; yani ben bu gazeteye Tanmman 

Y eşilköy Tohum Islah. istasyonu Satınalma ve 
Satma' Komisyonundan 

1 - Yeşilköy tohum ıslah istasyonu için açık eksiltme ile bir tane 8 kişili1r 
komple kamyonet satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (2550) lıra olup muvakkat teminatı (191) lira 25 'ku. 
ruştur. 

3 - Eksiltme 6/9/939 tarihine tesadüfeden Çarşamba günü saat on beft9 
Beyoğlu İstiklal caddesı 349 numaralı binada Liseler Muhasebeciliğinde topla
nacak olan tohum ıslah istasyonu satınalma .komisyonu tarafından yapılacaktır. 
• 4 - Bu işe aid şartname Liseler Muhasebeciliğinde ve müessesede hergün gö. 

rülebilir. 

5 - İstekıİıerin Ticaret Odası vesikası ve teminat akçelerile birlikte muay. 
yen gün ve saatte Komisyona müracaatlan. (6501) 

~~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARIHi '1863 
Statüleri ve Türkipe Cümhuripeti ile münakit mukauelen•mni 

2292 Numar.ılı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik.edilmipi'r 
( 24/6/ 1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Oazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 inglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

Tirkiyenin başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, l<IBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, flLISTIN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 
VUOOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE. LOBNAN 

6..A ""', 

Filyalleri ve bütün Dllnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küoadı. 

Gümrük Muhafaza Genel K~mutanlığı İstanbul ,.. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küpdı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri. Levazım Amir!iği Satınalma ~oınisyonundan 

Cinsi Miktarı Tahmini 
fi at 

Muvakkat 
teminatı 

Gü:ı '9e saat 

Pamuk çorap 4000 1120 • 84 24/8/939 Perşemb~ saat 14 
Kilim 1000 3500 263 24/8/939 Perşembe saat 15 

1 - Komutanlık ihtiyacı için yukarıda gösterilen iki kalem eşya açık ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Şartname ve nümunesı komısyondadır. G<5rülebilir. 
8 - İsteklilerin hizalarında göster!lcn tahmin fiatlaı-ına göre hesablanan te

minat makbuzları ve kanuni vesiknlarile gün ve saatinde Galat:ı Rıhtım cadde-
sinde Veli Alemdar han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. (6001) 

Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haiz lcinbk 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile ( kumbaralt vey• 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 



SON POSTA Sayfa 11 

Büyük Trakya 
manevraları dün bitti 

Vaziyetin içyuzu nedir ? 
(Ba.ştarajı 1 inci sayfada) 

tiklfilinin ihlali halinde kat'i hareket hat. 
tını Almanyaya bildirdiği haber verili -

Vaziyet vahim! 
(Baştarafı 1 inci sayfadcu zırlanmakta olduğu hissediliyor. Mih • 

Leh - Alman hududunda vaziyet ver devletlerinin ötedenberi ittihaz et. 

(Bqtarafı 1 inci sayjacıa_ı 
seyrettiğimiz harekat bu safhada idi. 

Meydan mUharebesi 
Kırklareli • Edirne umumi hattında 

bir meydan muharebesi şeklinde cereyan 
eden bugünkü harekata külliyetli mik -
tar.da tank ve tayyarelerimız, ağır topla
rımız. motörlü silah ve vasıtalarımız iş -
tirak etmişlerdir. 

Sabahleyin erkenden Edirneye muva. 
salat eden Mısır ru:keri heyeti ve ataşe • 
militerlcrle birlikte Edirnenin şimali şar. 
kisinde bulunan Lalapaşa mıntakasına 

vardığımız zaman kırmızı orcıu kat'i ne~ 
ticenin tahassülüne doğru son hazırlık -
larını ikmale çalışıyor, bozulan mavi kuv 
vetlerin ağırlıklarını toplıyarak geri çe. 
ikildiği müşahede olunuyordu. 

Manevra sahasına doğru ilerlerken ye. 
şilliklerle gayet mahirane maskelenmiş 
topları, mevzilere yerleştirilmiş ağır ve 
hafif makineli tüfekleri, hücum emri bek 
liyen muhtelif bölükleri görüyorduk. 

Mareşal 

Mareşal Fevzi Çakmak saat de>'kuzda 
kurmay heyeti, Amiral Şükrü Okan, ku. 
mandanlar, emekli general Kazım Kara
bekir ve General Ali Said, bir grup 
meb'uslarımızla birlikte kırmızı kuvvet. 
lere aid bulunan harekat saha • 
sına nazır •bir tepede vaziyeti gözden g'?
çirdi. Birinci ordu erkanıharbiye reisi ve 
IJnrmızı ikuvvetler kumandanı General 
Zeki Erokaym verdiği izahatı dinledi. Bu 
izahattan kumandanın 11 e kadar kat'i 
raporları alarak öğleden sonra taarruza 
geçeceği anlaşılıyordu. 

Fevzi Çakmak buradan tekrar otomo. 
billerine binerek Lalapaşa köyünden ha. 
rekatın nihayet bulacağı son kısma ha. 
reket etti. 

Milli Şef 
Mareşal burasını teftiş ederken Reisi

cütnhur İsmet İnönü de refakatlerinde 
Başvekil Refik Saydam, sabahleyin hu • 
susi trenle .gelen Hariciye Vekili, Na -
fia ve Milli Müdafaa Vekilleri ve mai • 
yetleri erkanı olduğu halde manevra sa. 
hasının diğer bir köşesini tefti§ten geli -
yorlardı. · 

Ataşemiliterler 

yor. 
Machrsch-Ostrau 21 (A.A. )-Bohem tikleri açik hattı hareket '"'° huku • 

• ·· 1" k t t b.lh t kl 11·1 İtalya hariciye nazırı Arnavudluktan .,,.. .or u ·ı aa ı assa mo osı e ı eı sa ya ve Moravya hududlarını kapat - ki ve hayati talebleri o kadar itiraz g• 
h d ld d A ~ t ı t · ve Macar hariciye nazın da İtalyada:ı u 
ayı o uruyor u. gır op ar pa - 1 tıklarından sonra, Polonua askerleri türmez "e gen· alınmaz bı·r mahı·yet • memleketlerin a1elacele döndüler. tal - " " lıyor, tepemizde tayyarelerin çıkardı. ye) ' arı ve !köpriten cıt=namit1emişler. tedir ki, alınacak kararlar, şimdiye ka 

~ k ı ··r ki · tt yanın Berlin sefiri de Berlirıle Roma ara. 
ğı ugultu, ma ine i tu e · erın mu a. . . . . dir. Polonya Bohemya ve Moravya hu- dar va?Jiyetin tabii ve iyi olarak ink:I. 
rid atışlarına kar~ıym, zırhlı otomo- sında sık sık gelıp gıtmıştır. rludlarında Teschene mıntakasında bü ı;afına mani o1an1arıın hattı harekett. 
billeı yoldan Mavt kuv·ıetler üzerine, İtalyan gazeteleri kat'i anın yaklaştı • yük kuvvetler tahşid eylemektedir. ne mütevakkıftır. _ 

l ı be b b. ı·k • ·b· ğını yazmakla beraber Polonyaya, İn • J , top ar.a ra er ırer çe ı çıg gı ı Wb-bitıJde, Reichw., 'dauda, Po~~rsu - Berlin 21 (A.A.) _ Alman matbu. 
\'Uvar1anıyorlardı. giltere ve Fransa ile tevhidi h:ıre'ket ye. valdda ve Friedeck'de mühim harekat atı Polonyada yaşıyan Almanların ma 

Vaziyetin hakiki bir harbden farkı rine Almanya ile görüşüp uyuşmayı tav müşahede olunmaktadır. Diğer taraf • ru?I kaldığ4 taşkirılıkları kaydederek 
yoktu. Kırmızı ve Mavi ordulara men siye ederken onu, aksi takdirde, tekrar tan Polonya müfrezeleri Julburncau Almanyanın 'Danzig üzerinde bozul • 
sub tayyarelerin hava harbleri bütün parçalanmakla tehdid eyliyorlar. istikameti~de ilerlemektedir. maz haklarını tebarüz ettiriyor ve ın. 
şiddetile devam ederken Kırmızı or • Alman basını Lchistana olan hücu - Breslau 21 (A.A.) - Polonyalılar tilafın vahimleşmesinden İngilizlerin 
dunun kuv,•et1eri kat'i neticevi almak munu arttırmış, Danzig 'Nazi şefı Forster hudud civarında mühim askeri hazır • mes'ud olduğunu yazıyor. 
için son darbeyi indirmeğe uğraşıyor- de yeni bir nutkunda Hitlerin yakında lıklar yapmaktadır. A1mnn Nazın F.ra~'m beyanatı 
larrlı. Danziğe muzafferen gireceğini söylemiş. Tilmanovada Polonya askerleri Du. Danzig, 21 (A.A.) - Bugün Dan a 

Yi~it Mehmedcik... Onun ilerleyi~i- tir. Bundan başka görülüyor ki İngilız • ııajec nehrinin sol sahilinde siperler zig civarında Zoppot'da Prusya ve şar 
ni, onun hamlesini nasıl anlatmalı bil Rus ittifak muahedesi yerine bir Alman. kazıyorlar. Szwanica yolu üzeııinde ki Almanya hukukçuları kongresi a • 
mem ki .. Hemen o dakikada bir Sa • Sovyet ticaret muahed'?si Berlinde im • 1:ank maniaları vücUıde getirilmiştir. çılmıştır. Kongreye Alman nazırların. 
karya, bir İnönü mucizesi yaratmağa zalanr.nıştır. Starvsaczz ht.:susi kıtaat gelmiştir. Ke- dan Frank Iiyaset etmektedir. 
amade ... İman dolu göğsü ve kendisini Velhasıl totaliter cephede kat'i bir ha. za Konitz mıntakaslnda Zandersdorf Dr. Frank bir beyanatta bulunarak 
techiz eden asri harb eslihasile onun rekete doğru kat'i bir adım atma hali gö- ve Docec çiftlikleri de kıtaat tarafın • Uanzig'in muhakkak surette Alman • 
karşısında hangi ideolojinin adamla • rülmekle beraber, sulh cephesinde de dan işgal edilmiştir. Beuthen civarın- yaya ilhak edileceğini, fakat ilhak key 
rı, han_gi babayiğit milletlerin asker • yeni büyük ve yakın bir tehlike karşı • da mitralyözlerle sekıiz, on kişilik mU- flyetinin ne vakit vuku bulacağını bil-
leri durabilir? sında olanlara mahsus seri bır hazırlık S€llah Polonyalı çeteler hudud kara • mediğini söylemiştir. 

Manevralar bittikten sonra hali vardır. kollarına yerleştirilmiştir. Nazır ayrıca, Almanyada Dan7Jig'in 
Akşam saat 17,30 da manevra bit- Alın L h . ı·~· kt be . d Yan resmi Lelı gazetesinin halka ana vatana ilhakı dolayısile bir harb 

an • e gergın ı,,ı ço an rı e.

1 

'k b.l •· h. k. · . 
miş, kat'i netice alınmış bulunuyor • vam edegelen müzmin bir hldisedir. 0 • tavsiye1eri çdı _ a ı ecd e~~~e1 .1ç ·ıı~senın .ınanma 
du. Mavi kuvvetler yurddan tamamen . . . V 21 (A A ) y i ıgını e soz erme ı ave etmıştir. nun ıçın bunun, bu yenı ve seti hare - arşova · · - an resm Ame "ka:n • • • 
püskiirtülmüş, zafer elde edilmişti. A- ketlere sebeb olması ihtimali uza'ktır. O lGazetta Poslka bugün neşrettıiği bir N n k 

21
ga(zetA elennın neşrıyatı 

taşemiliter!er gördüldleri mükemme • 1 d .. 1 h lk Ih b. ha be evyor .A.) - New.York He-halde bu yeni hazırlıkların ve hareket - yazı a sıvı a ı me uz ır r ld Tr.b . .. 
li:veti, sevk ve idaredeki mehareti, as. lerin acaba se'bebleri n~dır? Ve sulh ceo karşı müteyakkız bulunmaya davet et- ~sta 'kbal.ı hune gazetesı bugu~ Avrup:nın 
kerin harb kabiliyetini takdirle söy • · k h ·ı · ·ık· h ft ı k ı ı ı akkında pek bedbınane muta. hesinin kuşkulandığı nokta hangi.sidir? me te ve er aı eyı 1 1 a a ı er • 1 al d b . . 
!üvorlardı. . . zak tedarik etmelerini ta\rsiye eyle • e ar a ulunmakta ve Hıtlerın demok. 

Heoimizin her zaman olduğu gibi Almanlar Danzığı ilhak ederlerse, bun ·mektedir. rasilerin azmi karşısında ctilmcktense, 
(.TÖffüs]erimiz iftiharla şişkin, netice • dan harb çıkacağı muhakkaktır. Eğer • .. her ne pahasına olursa o'sun mücadeleyi 

h b " lm ı h ld Alman gazete1enne gore ne olursa ' den herkes memnun, Edirneye dön • Almanlar ar 1 goze a ış arsa. 0 a e kabul edecetini yazmaktadır. 
d k. · · 1 ., o · ı ·k bu hafta olacak dük. Her türlü siyasi gösterilerden u. ne en va ıt geçırıyor ar· nun ıç n 1

• ı . Bu gazetenin zannettitine göre, de • 
zak, fakat en büyük manaları hamil tarafta görülen yeni hareket ve hazırlık. Berlın 21 (A.A.) - ~areşa1 Gö • mokrasiler boyun eğmediği U..ıkdirde 
Trakva manevraları bu suretle sona ların sebeblerhıi baş-ka yerlerdt! aramak r!n~:fn ~azetesl olan .Natıo~al Zeitung Hitler pek alçakça olacağı için yapılmıı. 
errnrş oluvor. Ordu iki ,triin istirahat e. gerektir. bu~nku .ba~a~alesınde dıvor ki: sına imkan olmıyan bir ric'at ile askeri 
decek, Pers-"'..mbe günü Mar~al ve Fah Danzig işinde ve Tunus ilh. · · davala. fcı~e gırdımn;ız hafta Danzig rne • bir hareket şıklarından birini tercih et • 
reddin Altav muharebe yerinde ma • rında birer çıkmaza girmiş olan Alman - se~:s~nde olduım kadar diver büt_.ün m<>k ıztırarında kalacaktır. Hitlerin ve. 
nevraların tenkidini yapacaklardır. ya ve İtalya acaba başka cihetlerde ha - ~uhım meseleler hakkında da mutlak receği böyle bir karardan doğacak buh 

Nusret Safa Coşkun reketlere mi girişeceklerdir? Mesel! Al- hır ~a.~ar ~etfrecektir. ran pek yakındır. Uzun müddet gecib .. 
manya Macaristanı işgal ederken İtalya Buttm dunvada kat'i haai.c;€1erin ha. me7 .. Milli Şefin orduya iltifatlan 

Edirne 21 (Husust) - Ordunun gös -
da Yug~~~anın Dalmaçyasile Make • ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ış Bankası, ticari mahivetteki bazı donyasını mı alacaktır? Ve bu suretle 
terdiği yüksek muvaffakiyetı takdir bu. 

Mihverle askeri ittifaka girmemiş olan 
yuran Milli Şef Mareşala çektikleri bir 

bu iki küçük müstakil devlete bu su • 
telgrafla ordumuzu bu muvaffakiyetin. retle cezaları mı verilmek istenecektir? teşekküllerini lağvediyor 
den ötürü tebrik etmişlerdir. 1 

• k'b O Zaten bu devletler ngiltere ve Fransaca Me•ısuk bı·r mb d .. w a· ~ . . l 
Alınan kat'ı neticeyi mütea. ı rge - • rne a an ogren ıgımı ar bittabi hepsi, yetişmiş, çalışkan ve 

M gaTanti edilmemişlerdi. - 1· B k t· A h. tt 
Ataşerniliterlerin manevrayı takib et- neral Fahrettin Altayı tebrik eden a - ze gore; ş an ası, ıcan ma ıye e mütehasSls memurlar oldu1klıırmıdan 

tiği yerde harekat müdürü Orgeneral rcşal Çakmak ayni zamanda manevra İkinci bir ihtimal de Almanya ile İta1. olan bazı teşekküllerim lağvetmeğe diğer ticaret müesseselerinde pekAIA 
Fahrettin Altay ataşemiliterlere manev- 'kumandanına Milli Şefin bir telgrafla or. yanın Macaristanı Romanyaya taarruza karar vermiştir. iş bulabileceklerdir. Maamafih bu me. 
ranın inkişafı ve geçirdiği son saflıalan dumuza iltifatta bulunduklarını bildir • sevketmeleridir. İngiltere Romanyayı Bu cümleden olmak üzere evvela ya murlann daha bankanın emrinde as.. 
hakkında malılmat veriyordu. miştir.. Almanyaya karşı garanti etmişti. Fakat rım milyon sermaye ile kurulmuş bu. gari bir sene çaJışacaklarını kabul et. 

Milli Şef atatemiliterlttle beraber bir Macar • Rumen harbı mahalli ka - lunan İş Limited Şirketi lAğvedilecek mek bittabi yanlış olmaz-> 
Milli Şef otomobillerinin isükame .. Seyhan P. T. T. nunda yenilikler la-bilir. Bununla beraber İspanyada ol - tir. • İş Limited Şirketi 

tini 'bu tarafa çevtlrer"€k ataşemiliter. Adana (Hususf) - Seyhan posta duğu gibi Almanya M~caristana gönüL Şirketin gerek merkez, gerekse şu • fş Limited Şirketi, 930 senesinde ya 
lerin yanına geldiler. Kendilerine pek telgraf ve telefon tesisat ve t~kilatın. lülerle gayri resml yardımlara buluna • belerinde 200 kadar memur çalışmak. rım milyon lira sermaye kurulmuc;, taı 
yaraşan zarif manevra kostümü gö • da yenilikler yapılacaktır. Vilayet P. bilir. Bu suretle hem Macaristan Alman tadır. mamen ticari mahiyette bir müessese. 
ğiislerinde asılı duran dürbünlerile T. T. Müdürii Kenan işler hakkında şu boyunduruğuna girmiş, hem de Transi1. İş Limited Şirketi Müdürü Bedri dir. 
İnönü kahramanı asil çehrelerini dai- malumatı vermektedir: vanya Macaristan hesabına aimarak pet- Nedimin istifa ettiği şayi olmuşsa da Şirketin faaliyet sahası, fındık, pa. 
nıa süs1iyen teıbessümleriıle kendileri. _ insası mukarrer posta tel~raf bi • rol kuyulanna yaklaşılmış olur. Böyle bu haberin doğru olmadığını yaptığı. muk, hububat ihracatı yapmaktı. Şir. 
ni tazimle selAmlıyan Mısır askeri he. nası ile idareye aid bazı mesailin ma • bir harb ayni umanda A1man - Leh ih- mı2 tahkikat neticesinden öğrendlk. ket, icrayi faaliyet ettiği 9 yıl zarfın. 
yetine ve ataş~rliterlere mUkabclle hallen tetkiki için Payasa gitmiştim. tilaflarının halline de dolayısile yardım Çünkü Bedri Nedim şirketin tasfiye • da bilançolarını karla kapatm~ ve 
~u~dular. Mısı~lıla_:m ayn. ayrı el- İşlerim bitmiş olduğundan bugün Ada- edebilir. sine memur edilen heyete başkan ta • hiç.bir yıl zarar etmemiştir. 
ennı sıktılar. Hu~mu Elzeydı Paşaya naya dönmüş bulunuvorum. Her halde Avrupada vaziyet o karlar yin edilmiştir. İ.ş Limited Şirketinin 

iltifat ettiler. İsmet İnönü etraflannı p t tak 'be ~ 500 t had bir hal almıştır ki, birkaç hafta için. tasfiyesi nihayet bulduktan sonra, ay. 
kuşatarak kendilerim takdir ve hay - ayas a . rı := . . me re .mu • de kat't neticeler beklemek lazımdır. Fa. ni suretle bankanın ticari mahiyette O· 

ranlıkla seyreden ataşem.iliterler ara. ~bba_Iık bır saha uıen?.e ınşa edılecek kat bu kat'i neticeler mutla-k harb olmak lan, Adanadaki pamuk şirketi, Mısır
sında Fransız ataşesine bilhassa ilti • bır bınaya başlanmak uzeredir. lazım gelmez. Nitetkim işte Amerikadan daki İş Limited Şirketi, Alman kanun 
fat g&terdiler. Yanlanna alarak bir • Adanada telefon şebekesinin kuT - dün gece alınan bir habere göre, Oslo }arına göre Hamburg'da teşekkül et -
kaç adım yürüdüler. Bu sırada hara • şunlu kablo olarak tesisi için lAzım ge. paktı devletleri (yani Belçika, Danimar. miş o1an ticaret şirketinin tasfiyesine 
retıenen harekAtı göstererek nasıJ bul ]en künkler yapılmıştır. Umum Mü - ka, İsveç, Norveç, Holanda, Fınlandiya, ~flecektir. 
duğunu sordular. dürlükçe gönderilecek kablo mühen - Lüksemburg) Belçika başvekilinin tek-

&isicümhurun bu iltifatından pek <lislerinin rı€Zareti altında işe başlana- lifi üzerine yeni bir konferans için Brük
ziyade mütehassis ol<luğu• ilk bakışta caktır. Bu iş bıter bitmez de tabii kab. sele hariciye nazırlarını göndernıeğe baş. 
~zilen Fransız ataşesi şu cevabı ver. lo ferşiyatı yapılarak yeni santrahı lamışlardır. Bu ~nferanstan maksadın 

1
• • • • bağlanacak, eski tesisat ve santrallar Danzig işi için bir tavassut imkanı bul. 

t 
- Gelırkenx~~?11ızı Fkuvk'·c1:ıderm hır kamilen kaldırılacaktır. Avrupa.ya si • mak olduğu anlaşılıyor. 

aarruzunu guıuum. ev a a e idi. . . ed.l k ··rı·· ·hazı da ya c k . 1 panş ı en uranpo or cı • Umumi vaziyet o kadar tezadlarla do. 
.;o enteresan vazıyet er oluyor. 

1 
- . d te · t ·kmal edi -

İ t İ .. .. b. ..dd t t kında ge ~eE!ın en sısa ı lu bulunu •or ki, insanın her hangi bir 
sme nonu ır mu e sonra a a • b kl d A k fs h .. k.. k 

şemiliterlerle veda ederek biraz ileri • lerek seanhs e ekme en] n ara .. :ki.i~ u um çı arması pek müşküldıir. Maa. 
tanbulla er an onusu ması mu mafih Avrupa buhranının mihrakını teş-

de bulunan .marı€vra sahasına hakim , kt . B retle bu tesisatın oto. k.l -.J 

b. . . .. _ o nca 1:r. u su · ı t."UCn Danziği gözden kaybetm"mek!e 
ır tepeye gıttıler. Buradan durhu.n • matik sekilde çalışabilmesi de müm • 

1€rle Kırmızı ordunun taarruzunu sey k .. 
1 

• kt beraber bugünlerde dikkati Mac ıristan 
rettıiler. Kumandanlardan izahat al • ·un °. aca .ır. . . . tarafına ve muhtemelen Dalmaçya ve 
dılar. Bu sırada Maresal kendilerine Adlı teb'ımıt ışlen de posta ıdare - Makedonyaya doğru çevirmek ve yeni 
mülaki oldu. Mareşala gördüklerinden sine ~eçtiğinden ve çalıştır!lacak ele • Brüksel konferansının neticesini bekle -
~bo•k ı~de ld - .. 1. man temini de idaremize aıd bulundu. mek do~ru olur.> 
.ı"' v a a memnun o ugunu soy ıven • w • • 6 

Milli Şef harekatın diğer safahatını gundan 18 A~stosta yapılacak ımtı • H. Emtr Erkilet 

Bu ticaret şirketlerinin lağvedilme • 
si hakkında verilmiş olan kararın se. 
bebi bir alakadar tarafından şu suretle 
izah edilmiştir. 

t k
.b k .. handa muvaffak olanlar bu kadroya a

a ı etme uzere uzaklaştılar. 
Öğleden sonra lınarak istihdam edileceklerdir. 

Saat 12 yi bulmuştu. Lalapaşa köyü. Son aylar zarfında Tadyo ruhsat kay 

•- İş Bankası ticari mah!iyetteki 
bu teşekkülleri kurarlren, memleke • 
tirnizde gerek iç, gerekse dış ticareti 
c kadar ilerlemiş vaziyette değildi. Bun 
ların maksadı teşekkülü, ticaret ya • 
parken, memlekete fayda ve menfaat 
temin edecek tarzda çalışmaktı. Nite
kim kuruldukları gündenberi bu mües. 
seseler bu maksada hizmet etmeğe çalış 
mışlardır. Bugün ise vaı:ivet değişmiş 
tir. Meml~ketin dört yerinde yeni ye. 
ni kurulmakta o1an ticart Pir takım 
resmi teşekk00t2r,ı bu müesseselerin 
ye:r'lerini tutmağa, bunların faaliyeti~ 

Bir Alman bir Museviyi dövdü ne ihtiyaç göstermiyecck tarzda ça • 

nün Dericik ismi verilen latif bir ko • eh da bir hayli ilerlemiştir. Bu~n A
l"lıluğunda ataşemiliterlere ılyafet ve- danada 815 radyo abonesi olmuştur. 
ıildi. Saat 2 de harb bütün şiddetile Tayyare postalanrnız da muntaza • 
yeniden ·başladı. Tepemizde çelik ka. man işlemekte ve tabiidir ki bu suret. 
nadlılar, önümüzde motörlü kuvvet • le postalarda sürat temin edilmiş bu -
ler çarpışıyordu. Dağ, tepe aşan mo • 1unmaktadır. 

Tarlabaşında Yazıcı sokağında otu • l~mağa baş1amıştardıt. İşte, banka • 
ran Jak, gene o sokakta ikamet eden da bütün bunları gözönünde tutnrak 
Alman tebasından Emel Dismit a • bu ticari teşekküllerin faaliyetine son 
dında bir şahıs tarafmdan bilasebeb verrneğe karar vermiştir. 
yumrukla )"Üzünden yaralanmıştır. Bu müessec;elerin Jağvile beraber bir 
Jakın şikaveti üzerine suçlu yakalan. çok memur arkadaşıın açıkta kalmac;ı 

mıştır. ve iş bulamaması mevzu değildir. Bun 

M:oskova.daki 
müzakereler 

Moskova 21 (A.A.) - Üç günlük bir 
fasıladan sonra İngiliz • Fransız • Sovyet 
askeri müzakereleri bu sabah Spiri .. 
dowovka sarayında yeniden ba§lallllf 
tır. 

Almanlar Memelde 
tevkif at yapıyorlarmış 
Varşova 21 (A.A.) ·- Gazetelerin Me.. 

meldoo aldıkları haber!e:re göre,Gesta.. 
po, son günlerde Memelde yüzden fazla 
kimseyi tevkif etmiştir. Bunların ara 4 

sındn, nasyonal - sosyalizm aleyhdarı 

bir teşekkül vücude getirmeğe teşebbüs 
etmekle suçlu birçok genç Hitlerciler de 
vardır. 

Tiyençinde yangmlar ve su 
baskmları 

Tokyo 21 (A.A.) - Tiyençinden gelen 
haberlere göre Tiyençin şehrinde dörl 
yangın çıkmış ve sular imtiyazlı mınta • 
kalar da dahil olmak üz~re biltün mahal. 
leleri basmıştır. İngiliz mıntakasında tek 
bir sokak suların hücumundan masun 
kalmıştır. 
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Raif önündeki kitabı kapayarak göz. 
terini oğuşturdu. Elektrik lambasının za
yıf ışığı altında uzun müddet okumak. 
ıtan gözleri hayli yorulmuştu. Ağır ağır 
yerinden Ckalktı. Oturduğu sandalyenin 
gıcırtısı küçük odada dakikalardanberi 
devam eden kalın sükutu yırtmıştı. Ya· 
tağının yanına kadar yürüdü ve yorgun 
vücudünü beyaz örtülerin arasına fır. 

lattı. Şiddetli ıbir rüzgar camları sarsı

yordu ve uzaklardan gelen köpek havla. 
malan etra!fta a:kisler yaparak dağılı

yordu. 
Genç adam gözlerini kapamıştı. Artık 

ne bu sesleri duyuyor, ne de içinde bu. 
lunduğu odanın fakir ve kimsesiz man
zarasını görüyordu. Günün uzun ça1Jj
rnaları ile yıpranmış olan başını bu yu. 
rnuşak yastıklara terkettiği dakikalar 
hayatının en mes'ud dakikalarıydı. Ç~n. 
!kü ancak o zaman şahsına aid düşüncele
riyle yapyalnız kafabiliyordu. HattA ba. 
zan hakikatten bile yavaş yavaş uzakla. 
§ıyor, fakir ve kimsesiz olduğunu unuta
biliyordu. Heyhat... Hayatta yapyal. 
nızdı. Bir sene evveL yegima ya'kım olan 
dayısını da !kaybetmişti. Tahsiline devam 
hususunda kendisine yardım eden bu iyi 
yürekli adamın ölümü üzerine Raif tek 
başına kalınış oluyordu. Yüksek tahsilini 
yarıda bırakmamak i.çin çalışmağa mec. 
burdu. Ve bu çalışmanın derslerine de 
mani olmaması lfızımdı. Uzun araştırma
lardan sonra nihayet ~ir ij bulabildi. 
Dört aydanberi avukat Salim beyin kü. 
çük oğluna ve kızına lisan dersi veriyor. 
du. Haftanın ekseri akşamları birkaç sa
atini onlarda geçiriyordu. Bundan maa. 
da başka yerlerde de dersler bulmuştu. 

Avukatın evine ilk gittiği gtinü hatır. 
ladı. Saçları kırlanmış, kibar çehreli a
vukat sade döşenmiş bir salonda ona ta. 
!ebelerini tanıtmıştı. Cemil henüz on, on 
bir yaşlarında kumral şişmanca bir ço. 
cuktu. Emel ise uzun boylu ve iri olma
sına rağmen çocuk bakışlı bir genç kızdı. 
Raif haftada iki gün Cem.ile, iki t.in de 

Emele ders vermek üzere bu eve sık sık 
gitmeğe başlamıştı. Emel lisenin son sı. 

nıfındayd'ı. Dersleri çok olduğu halde 
Raü, Cemil ile meşğul olduğu günlerde 
bile onların yanından ayrılmıyordu. 

Vilsimle yanyana otomobile oturduk
tan sonra son bir defa olarak eve baktım. 
Kapıda dad1m başörtüsünün uçlarını 

gözlerine götürmüş, bir elile de beni u. 
ğurlayordu. Fazla heyecana kapılmamak 
için gözlerimi ondan ayırarak eve bak
tun. Eski, ıvira.n eve, .sıvaları düşmüş, 

büsbütün çitkinleşmiş eve ... Fakat. ne 
o1ursa olsun lburad:a ben ömrümün en 
güzel senelerini geçirmiştim. Bu seneler 
içinde beni şefkatle saran, bana sevgiyle 
bakan insanlara pek rastlamamıştım em. 
ma ömrüm büyük bir sadelik ve serbest
lik içinde, başıboş geçmişti ki bu da bi. 
rinci eksikliği kısmen telafi edebiliyor
du. Hiç olmazsa kendi kendime yaşamak, 
kendi kendime düiilnmek ve hayalAta 
dalmak zevkini bo'l bol tatmış, mor dağ
lara, yeşil ağaçlara ve bin bir yıldlZlı su
lara doya doya bakarak onların esrarını 
öğrenmiştim. 

Bundan sonra günlerim nasıl geçecek'! 
Bir daha bu sakın ve sade hayatı bulmak 
kalbi! olacak mı? Acaba ömrüm ne türlü 
işkence ve azab1arla dolu olacak? Sözde 

mekteb fakat hakikatte bir hapisaneden 
başka bir şey olmıyan o yerlerde kimler
le ve nasıl yaşıyacağım? Ne gibi ağır 

sözlere iboyun eğmiye, ne kadar büyük 
fedaikAtJiklara katlannuya mec:ibur olar
cağım? 

Otomobil süratle yol alırken, etrafıma 
bakmadan gözümü •bir noktaya d'ikmiş 

düşünüyor, parmaklarım arasında fısta

nımın bir ucunu buruşturuyordum. Öm
rümde lbu qakikadaki gibi ıztırab çek -
memlştim. 

Vasim guya kalbimin içinden geçen-
1eri anlamış gibi tatlılaştırmak istediği 

bir sesle bana hitab etti: 
- Gelecek tatili gelir burada geçirir

sin Semiha ... 
Demek benim bUyük ıztırabımı keşfet

miş, kalbimi kemiren büyük azabı göre
bilmişti. Fakat ben bu sahte samimiyeti, 
bu iki yüzlü ve mürai alakayı, bu zoraki 
teselliyi kabul edecek kadar küçülmemit 
tfm: bu sebebden başımı şiddetle öteye 
cevirdim ve gözlerimden akmakta inad 

Genç adam evvela onun dalına üstünde 
dolaşan mütecessis nazarlaırmd.an sıkıl

mıştı. Bu yüzden genç kızın her hareke
tinden sinirlenmeğe ve onu şımarık t~. 
Iakki etmeğe başlamıştı. Fakat Emel 
müstehzi bir lk.ız değildi. Bilalili Raifi 
takdir ediyor, hayatını kazanmak için ça 
lışan bu mütevazı gencin kendisine !kar
şı bu kadar soğuk davranmasına üzü!il. 
yordu. Yaşlan arasında pek az bir fark 
vardı. O halde ... Arkadaş olamazlar mıy
dı? .• Genç kız böyle diiş(inüyordu ve dü. 
şilncesini bir gün Raife açmıştı. 

Genç adam şimdi onun çekingen ba. 
kışlarını tekrar görür gibi oluyordu. 
Kendisile daha samimt olmak arzusunu 
gösteren Emelin sözleri üzerine Raif o 

· n ilk defa genç kızın çehresine dik -
katle bakmıştı ve ifinlerdenberi pek ya. 
kınında olmasına rağmen varlığından 
haberdar bile olmadığı bu gözler genç a. 
damı faşırtrnıştı. O günden sonra Raifle 
Emel başka birer alem.in insanları gibi 
birlıbirlerine uzak durma'ktan vaı:geçmiş 
göründüler. Emel bu neticeden memnun, 
adetA mes'uddu. Genç muallim ise ken
d!Bine bile itiraf etmekten çekindiği hal. 
de Emel ile geçen saatlerin hayatına 
bambaŞ'ka bir renk verdiğini hissediyor
du. 

* itkisi de biribirlerine bakmadan kitab. 
lan topluyorlar, bu dersin son ders ol
duğunu hatırlamak istemiyorlardı. Genç 
1cız bütün cesaretini toplayıp titrek bir 
sesle: 

- Babamla görüştünüz mü? diyebildi. 
- Evet görüştüm. Hepinizin benden 

çok memnun olduğunuzu ve tatilde de 
derslere devam etmek istediğinizi söyle
di; fakat yazı çiftlikte geçirecekmişsiniz. 

- Evet. 
- Bunun için ben de orayll gidip gel-

menin pek gilç olacağını anlattım. 
Elt'lel heyecanını gizliyemiyordu. 
- Fakat ded'i biz de ... 
Raif onun sözünü keserek ilAve etti: 
- Merak etmeyin, hepsini söyledi. 

Yazı misafiriniz olar4 orada geçirmemi 
teklif ettiler. Çok memnun oldum. Çok 
tesekkür ettim. Fakat gelmemin imkanı 
yok. 
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- Niçin? 
Genıç adam gülümsemeğe çalışıyordu: 
- Burada başka işlerim var. 
- Ayni zamanda gelmek istemiyor. 

sun uz. 
- İm'kanı olsa niçin gelmek istemiy~

yiın? Siz benim yerime gezer, koşar eğ. 
lenirsiniz. Güzel günler sizi bekliyor. Al-
laha ısmarladık. . 

Emel elini uzattı. Parmakları buz ke. 
silmişti. Gözlerindeki yaşlan güçlükle 
za ptedeıbiliyord u: 

- Güle güle ... 
Raif çıkmak için elini kapıya doğru 

uzmırken masanın başındaki iskemleye 
yıkılır gibi oturdu ve bütün gayretlerine 
rağmen kesik .bir hıçkırık göğsünü sarstı. 
Muallim olduğu yerde ·kalmıştı. Biran 
ne yapacağını tayin edemeden öylece 
durdu ve sonra seri adımlarla genç kızın 
yanına yaklaştı: 

- Emel niçin ağlıyorsunuz, ne oldu? 
Kumral saçlarla çevrili olan bu güzel 

çehredeki yaşlı gözler onun yüzünde 
biran dolaştılar: 

- Bizimle geliniz Raif. 

Genç adam sarsıldı. Karşısında yalva
ran bu sevgili varlığı reddetmeğe mec. 
burdu. Evet... Çünkü onu seviyordu. 
Hiçbir zaman kendisinin olmıyacağını 

bildiği bu genç kızın yanında yaşamak ... 
Buna taharrunül edemiyeceğini hiss~cii. 

yordu. Fakirdi, kimsesizdi ve Emel ile 
beraber olduğu her an: 

- Raif kim olduğunu unutma diyen 
insafsız bir ses !katbinin taşan duygula
rını içine gömmeği ihtar edecekti. 

Bütün bunları bir anda düşündü ve 
boğulur gföi söylendi: 

- İmkanı yok. Daima sizin yanınızda 
kalmak istediğim halde buna hakkım 

yoktur. 

Kapıyı .seri bir hareketie kapayarak 
koşa koşa aşağıya indi. Bir daha girmi. 
yeceği bu evden çıkarken hayatında ilk 
defa olarak zengin olmağı şiddetle arzu 
ediyordu. Eğer zengin olup Emele evin
deki kadar rahat bir hayat temin etmeğe 
kudreti olsaydı mes'ud olabilecekti. Bun_ 
lara malik olabilmek için para kafi geli
yordu. Kendi kendine acı acı güldü. O 
zamana kadar saadetin parayla satın alı. 

1 - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı asılları. 
2 - 8 tane 4, 5 X 6 boyunda fotogral. 
3 - Aşı kağıdı. 

İmtihanlar 25/9/939 Pazartesi günü saat 8,30 da başlar, tafsilat müracaat yer-
lerinden alınabilir. (3672) (6117) 

Şerefli koçhisar Belediyesinden ı 
Kasabanın meskun ve gayri meskun tahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar planı yaptırılacr.ğından bu harita ve pUının kaça çıkacağı hakkında ma
hallinde keşif yapacak bir mühendi! veya salahiyetli fen memurunun bu lJe aid 
teklif mcktublannın Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri ilAn olunur. 
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ARKA BEL DiZ - KALÇA AGRILARINI 

namıyacağını zannederdi. Demek yanıl
mıştı. 

cNereye .gidiyorum:. diye düşündü. E. 
ve o küçük odaya dönmek istemiyordu. 
Dakikalarca hedefsiz adımlarla dolB.itı 
durdu. Hava kararıyordu. Şehrin ışıkla
rı yanmağa başlamıştı. Raif kalabalığın, 
tramvay ve otomobil gürültülerinin ara.. 
sında sürükleniyordu. Ancak oturduğu 

evin kapısını çalarken yorgunluğunu his
setti. 

Ev sahfüi kadın kapıyı açar açmaz te. 
l~la: 

- Ne kadar geciktiniz, dedi. 
Rai! -0nun sözünü duymamış gibi yü

rüd'il, fakat sofada Emel ile karşıla§Jllış.. 
tı. Hayretinden donakaldı. 

Genç 'kız ona doğru birkaç adım attı 
ve elini uzattı: 

- Raif sizi almağa geldik. 

- Emel. .. Fakat. 
Emelin elini avuçlarının içine ahruıb. 

Artık hiçbir şey düşünemiyordu. Nerede 
olduğunu bile unutmuştu. Omuzuna bir 
el dokundu ve kalın sıcak bir ses: 

- Raif oğlum, diye mırıldandı. 
Bu avukat Salimdi. Raifin bir ,ay aöy

lemesine meydan vermeden ilAve etti: 
- Emelin hakkı varmış. Onun verdiği 

cesaretle buraya kadar geldim. Stzkı da. 
ima bizimle beraber olmak isteditfniz.e o 
kadar emindi ki •. 

Genç adam başını önüne eğmiıtl: 
- Fakat ... dedi. 
- Gene buna hakkınız olmadılını 

söyliyeceksiniz değil mi? 
Avukat klZlnın elini tuttu ve gülerPk 

devam etti: 

- Emelin elini size veriyorum. Beni 
reddedecek misiniz? ... 

- Herhalde bir şey yemiye gayret et· 
melisin; hiç olmaı..sa bir çorba içersin; 
yoksa yol yorgunluğuna tahammill ede. 
mez, fenalaşırsın ... 

NAY-lEDEN : - MUA'l 2E 2 TA\4.PİN {?E~KAWf? 

Konuşurken kapıyı açıp yere atlamıı· 
tı. Benim inmeme yardım etmek tçJn e. 
lini uzattı; fakat ben, bir defa daha itaa· 
ta mecbur edildiğime isyan ettiğimi gös. 

termek için ba§ımı dimdik tutup kqları· 
mı çatarak otomobilden çıktım. Onwı u. 
zattığı eli tutmak bile istememiştim. 

eden yaşlarımı yu -
tarak ona bir şey bel 
li etmeden pencere -
den dışarısını seyre 
koyuldum. 

Otomobilimiz iki 
tarafı kestane, çam 
ve meşe ağaçlarının 

süalediği yo1dan aşa
ğıya doğru kayıyor, 

arkadaki tepeler bir 
sis bulutu arkssında 
kay.boluyorlardı. Ar • 
t1k o dağlara baka -
mı yor, onların içle • 
rinde gizlenen sım 
okuyamıyordum. Za
vallı yeşil su da u -
zaklarda ~alınıştı 

şimdi... 

Vaktile çiftliğin 

tek atlı arabasile buralardan geçip Bur
saya indiğim günleri hatırlıyor ve şimdi 
ayni yollardan, fakat kalbim üzerinde 
her saniye ağırlaşan bir yükle ve ya • 
nımd'a ya'bancı ve düşman bildiğim bir 

adamla beraber geçtiğime üzülüyorum. 
İhtiyar atın ağır, muttarid nal seslerini 

kuvvetli bir motör homurtusu ört.müş, 

yırtık muşamba perdeli gıcırtılı arabayı, 
yaylı kanapelerle düşenmiş şık bir oto
mobil yak etmişti. 

Elveda mor başlı· dağlarım, karlı te • 
pelerim, yeşil: çamlarım, sonbahar rüz -
garlarile altınlaşan kestane ağaçlarım; 

elveda yeşil sularım, kızıl topraklarım. 

can verici serin rüzgarlarını: elveda za_ 
vallı yıkık evim, ihtiyar teyzem, dadım 
ve lalam; elveda beni seven sadık hay-

1V 
Dörtler çiftliğin -

den Bursaya kadar 
olan yolda, Cahid O. 
ğuz bey bir tek keli
me söylemam.İf, beru 
rahat bırakarak ken. 
di düfiincelerlne dal· 
rnıştı. Yalnız, ~ehre 

girdiğimiz, zaınan 

şoföre hitab etti: 
- Boı yere acele 

etme Hamdi; nasıl 

olsa vapuru kaçırdık. 
Ben küçük hanLmla 
§Urada bir melde ye. 
nıek yerken aen J.f u
danyaya gider, iske. 
iede bizi bekliyece-.k 
olan İkbali alırııın. 
Yarın Mudanyadan 

vanlarım, kalbime neş'e ulaştıran kuıla. I İstanlbula vapur olmadığına göre bilmec
rım; elveda b~ıboş geçen gün·lerim, ril- huriye Yalovadan gidecekler. O halde bu 
yasız ve mes'ud gecelerim... geceyi hepimlı: Yalovada geçiririz, yarın 

Bursaya tamamile yaklaştığımız za • sabah erkenden onları vapura hindi'rir, 
man son defa, hiç belli etmeden başımı biz de döner, Karaköye gideriz. 

pencereden çrkararak arkama baktım - Peki efendim. 
ve kirpiğimin ucunda sallanan bir damla Ben lbu sözlerden tbir şey anlamamıJ • 
yaşı rüzgarların koynuna teslim edip ar- tun. Yanımda konU§ulanlar benim zih • 

kanıda kalan conlara• gönderdiıkten son. nimden geçen şeylerden o kadar uzaktı 
ra gizlice par-mak1arımı dudaklarıma gö- ki bunlarla alakadar olmamın imkAru 
türdüm. Bu, onlara yolladığım son öpU. yoktu. 

cüktü. Otomobil bir lokantanın önünde du • 
Yürü Semiha, artık arkana bakmadan runca vasim yüzüme baktı. 

yürü ... Serbest günlerini, rahat gecele- - Seninle şurada yemek yiyelim Se-
rini, bütün saadetini arkada bırakarak miha; karnımız pek acıktı. 
yürü ... Bundan sonra ömrün k06koca -1 Soğuk ve kuru bir sesle ceıvab ver • 
man bir istifham işaretinden başka bir l dim: 
şey değil... - Teşekkür ederim, hiç acıkmadım. 

Cahid bey bir şey söylemeden yQriidQ 
ve kocaman bir salondan içeri girdi. Öm· 

riimü Bursadan uzak bir çiftlittte geçU-. 
diğim ve kendi evimizle birkaç sene haf· 

tada iki üç defa gittiğim hocamın evtn • 
den başka bir yer görmediğim için, iki 
taraflı aynalarla g{Lglenmiş olan bu lo • 
kanta bana fevkalAde şık bir yer gibi gö. 

ründü. Hele iküçük masaların üzerindeki 
mavi örtülere ve bardakların içine yel -
paze biçiminde oturtulmuı peçetelere 
hayran oldum. 

· O kadar şaşırmıştım ki vasim beni kü. 
çük bir masa başına oturtup kendisi de 
karşımda yer aldıktan sonra: 

- Bir tavuk çol'bası içersin değil mi 
Semiha? 

Diye sorduğu zaman, her ıeyi unuta· 
rak: 

- Evet! Cevabını verdim.· 

Tamamile puslamı şaşı~tım. Yenı 

bir dünyaya girmişim gibi etrafıma şaş. 

kın şaşkın bakıyor, her gördüğüm §eyı 
aoayib !buluyordum. HattA bize yemek 

veren adamın tavırları bile bana tuhat 
görünüyordu. 

Çiftlikte teyzem yemeğini tepsi içinde 
odasında )~rdi . Bana gelince, dadını ne-
rede olsa önüme bir tabak koyar ve çok 

defa örtünün veya havlunun temizliğine 
pek ehemmiyet vermezdi. Hele her ye • 

meık için tabak değiştirmek ömrümde ta· 
savvur edemiyeceğim kadar garib bir 
şeydi. 

~Arkcısı ı"fU') 
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Meşveret meclisinin kararı 
18 ncı asırda lstanbula gelen Bohsmyalı 

Baron Wratislaw'm hatıraları: 46 

Elçinin akibeti 
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Lııwz Kaıızuk eczanesi 
mthtahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

Cildiiı daiml yumuşaklığını temin edı1' 
Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri t .. 
nıamen izale eder. Traştan sonra cilde 
lltif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUX eczaneli 
Berollu lstanbul 
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. Yazan: Ziya Şakir 

Püskülsüz lsmailin peşinde 
Aramızda, şu kısa konuşma geçti: ı 
Ben: 
- Ne oluyor?. 
O: 
- Bilmem vallahi .. NamazgAh tara-

fından silahlar atılıyor. 
- Arkadaş1arınızdan kimse gitti mi? 
- Kimse yok ki .. hepsi vazifede ... 
Saat, henüz (a1aturka) yanın rad. 

delerinde idi. Hava fena ve yağmurlu 
olduğu için, ortada hıiç kimse görün • 
mü yordu. 

Namazgah yokuşunu netes nefese 
çıkarken, tekrar mavzerler patlamıya 
başlamıştı. Ve şimdi bunlara, brovnik 
sesleri de karışmıştı. 

Vaktin erken olmasına rağmen, her 
taraf zifiri karanlıktı. Üç adını ilerisi-
ni rörmek bile imk8.n.5ızdı. ~ 

Kosa koşa, Kanncaderesi köprüsü. 
nün başına geldiğim zaman, ayağıma le!inf çarçabuk emdilf için bu izleri ı Ali, sa.rhoşltddan ve can acısından 
Ciol~an bir cisimden, az kalsın, dilşe- sonuna kadar tMaô edemedik. ?3yun be.~ bayı.1..ıyordu. Muntazam 
cektim. Eğiılip baktığım zaman, bu cis. Gece, o kadar ka.nmlıktı ki, ortadan ıfade veremıyordu. 
min .üzerıi'n~ polis elbisesi olan. biruh kaybolan çete efradını ara.mıya imkan Bu ka~ık cevablan arasında Keşiş 
bir cesed olduğunu his.5ettim. Ve, tit- kalmarmştı. · dağından, Keşi.şdağında (Elma çukuru) 
redim. İhtiyat olmak üz.ere arkadaşlardan denilen yerdeki mağaradan bahsetti. 

Namazgah meydanının sağ tarafında bir kısmım ora1ara tarassuda bırak • Ve ondan sonra da, büsbütün dalıp 
ve Karıncadcresinin yakınında Adet~ tını. Doğruca SetbaŞl karakoluna gele- gitti. 
bir hiza üzerinde üç dört siIAh patlı • rek yaralı Af.iyi isticvaba b~ladım. Pollsl~r, hem (merhum Naim e • 
yordu. Meydanın sol tarafındaki evle- Ben, başlıca bir noktayı öğrenmek fendi)yi, hem de Namazgfıhlı Aliyi 
rin önünden de polis brovniklerl atılı.. ıi.rtiyordum: Hastaneye sevkettiler. 
yordu. - Püskü~üzün asıl yatağı nerede- Ali, ölmemişti. Fakat bacağındaki 

Tam o anda, Püskülsüz İsmaillıı ..e- dir?. Ve bu kanlı hadise üzerine, nere- kurşun yarası, tehlikeli idi. 
sini işittim:. ye gidebilir?. ( A.,.lcar.ı v:ır) 

- U1an Ali!. Bu tarafa gel. 
Diye, bağırıyordu. 
Karanlıktan, mesafeyi. iAyiktle tah. 

rnin etmek mümkün değP.ldi. Fakat 
sağımda patlıyan sllAhlardan anladım 
ki, onlan yan ateşine almak mümkün 
ola bi 1 erekti. 

Hiç tereddüd etmeden o istikamete 
öoğn.ı ateşe başladım. Brovniğin bütün 
mermilerini, o mıntakayı tarar bir va. 

• ziyette, boşa1ttım. 
Bu hadise, takriben dört beş dakika 

zarfında olup bitmişti. Ve boğuk bir 
feryadı müteakib, ateş 'kesilmişti. 
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Bu sırada bizim arkada.,lardan en 
ev-v~l Mehmed efendi gözüme tlişti. 
Onu müteakib, emir neferi Ali, stlah. 
larımı yetiştirdi. Bir saniye sonra ora
sı, artık inzibat memurlan, nokta ef. 
~·adı, polisler ve ha1k ile doluvermişti. Solda.n sala ve yukandaıı a.f&tı: 

Polislerle nrkad~1ar, derhal ikiye 1 - Gam-rabıt edatı. 
ayrıldılar. Bir kısmı, Püskülsüz ile ar. 1 - Yavaş-ae.ssiz. 
ikadaş1arının çekilmiş olmaları muhte. 1 - Plyesaiz ttyatro-çot iyi. 

mel olan istikametlerden takibe.. diğer • - Mlllet...ıı'ramnzlarda aabıt mana.sına 
lrullanılır. 

kısmı da, Karınca dere içinde araştır. 6 _ Tamamlle birı.tmlYen. 
malar yapmıya başladılar. 

Bu arada, o civardaki ev1erden fe. 
nerler ve lambalar getirttim. Yerdeki 
oest: 'li muayene ettik. Ve kim olduğu. 
nu öğrendik. 

Bu bedba:ht pdlis; (Naim e~ndi) 

8 - Katır-hayret nldu:ı. 
7 - Uzağı ııaret 1çtn tuılanılan nida -

kayıkla öteberi. Te insan taşıyan. 
8 - Su hazlneal, ye~t. 

9 - Bir nevi toprak-<ıeb bıçağı. 
10 - Vermek-eydınh'k. 

imiş. Namazgah köprüsü üzerinde, u. Geçen bulmacanın halledilmiş şekliı 
mumhaneler sokağının nokta vazifesini Soldan ııata ve yukandan aşalı: 
ifa ediyormuş. ı - Snmanhk-B. 

Biz bu işlerle meşgul iken, Vali İs. 1 - Acll-iki. 

mail Hakkı bey geldi: 
- Ne olmuş?. 
Dedi. 
Kısaca ceva b verdim. 
- Polis Naiın efendiyi vurmuşlar. 
Vali, birdenbire müt.ee.ir o1du. Ve 

o teessürle .adeta bağırarak- sordu: 
- E .. siz ne yaptınız?. 
- Ben de vali kadar teessür ve heye. 

can içinde idim. Onun se!P!nin tonu ile: 
- Biz de boş durmuyoruz ya?. 
Diye cevab verdim. 
Arkadaşlar NamazgAh köprüsünün 

u1tmda yaralı bir adam yatbğmı haber 
'·erdiler. 

ı - Manam.z-au. 
t - Aleni-anla. 
15 - N-Slyauı-X. 

e - ı....i-ana.stı 
7 - İ-zaman-.Ne 
8 - Kl-N-8-yar. 

8 - Kalkınan. 
ıo - Blna-Ler. 

....----······-·-····-----········ .. ·--··--
Nöbetçi eczaneler 

Ba reoe nö~l elan eeuıı.Neır ııun • 
lardır: 

:lata.nbul ciheUndeldlfr: 

~---------------~ 
Bir doktor un günlük 

notlarından 
EAzemalar •.. 

Sebebi kat'l olarak el'an tayin olunamı • 
yan hastalıklardan birisi de ekzema -
lardır. Ekzema ild şekil olur sulu ekzema. 
karu ekzeına, birlocisinde kızartı Ue ben. 
ber beyaz, sarı renkte bir mayi sızar, 
lltlnclsinde Lse yalnız kırmızılık ve kaşın
tı ve zaman zaman da kabuklar görtı -
lfir. Ekzemalar eberiyetle mütenazmıır. 
Mesell vücudün blr tarafında görülen 
cild tezahüratı maraziyest muke.bll ta. -
rafta da aynen görillür, ve bu ekzema -
nın hemen ekseriyeUe karakterlstik bir 
vasfıdır. Ekzemalar sari deflldlr. M1k
rob1k te değildir. Ailevi ve ırat aebebler 
ckzemayı tevlld edebilir. Hazım borusu
na ald kara ciğere aid bozukluklar ve na
tamamiyetler ememayı tervlid edebilir. 
Ekzemalar vücudün bazı tmmlarında 
mevz11 olarak kaldığı g1bl bazan c1ld1n 
mühim kısımlarını istlll ve ihata eder. 
Ekzema aylar yıllar sürer, zaman zaman 
artar hastayı çot iz'aç eder; bazı aylar
da da gayet satın ve yatı§Inış görülür. 

Blr ekzemanın kaç ayda ve taç senede 
iytı~eoeği kat'lyetle te.hmln edllemn; 
fakat umumiyetle uzun yıllar devam et
se blle gene lylle.şlr. A$abl kimselerde et
zama daha çok görülür. Ve slnlrlertn 
teheyyicatı ve ruht vaziyetler ile çok aıtı 
nli'ıkaaı nrdır. Hiddet, heyecan, sıkıntı 

gfbl '6'11er ekzamalılara gelmes. Alkol. 
baharaUı yemekler denizden çıkan her 
türltl hayvanat Ye mahlrutat, taşar pey
niri, ııeytin tanesi, çay, kahTe ekzemalı
lar lçln hemen hemen memnudur. intı
baz ve mide rahatsızlıktan ile refakat 
eden clld hMtalıklannda cihazı hazmiyl 
derhal tanzim etmek llzımdır. Arld 
ekzamalar 99-buk geç.er mesell bacak 
ara.sı tahrl.şlerl veyahud çocuklarda gö
rülen diğer arızi etzemalann teda na 
kolaydır. A.s1l tedavisi güç olan ekzama
lar bUnyevt ola.nlardır. Maamatlh perhiz 
ve sıtı ve devamlı blr teda.v1 lle blrçot 
defa muvaffıı.klyetli neticeler elde edUe
bfllyor. 

o.Yab ~yen otuyueul&nmm pOlla 

pulu yollamalannı r1ea ederim. Abl '8.k· 
CUrclıt ı.te&ltri mukabelMla tal•btllı. 

İst. 2 nci İflas Memurlujwıdan: 

Atmtoa 22 

SPOR 

ve ehemmiyetli yer vermeliyiz! 
İki gün evwl Tepebaşı bahçesinde, bir 

kaç mil~ebbis tarafından tertlb edilen 
boks maçlanı üzerinde ciddiyetle duru • 
lacak esaslı bir mevzu olmuştur. 

Boksun, dünyanın her köşesinde gör • 
müş olduğu rağbeti burada uzun uzadı. 
ya izaha lüzum bile yo1ttur. 

Mücad~le sporlarının başında yer a -
lan boksun memleketimizde çok rağbet 
gören. halk tarafından pek çok sevilen 
sporlar meyanında olduğunu isbat etmek 
için mütareke senelerinde tehrimizde ya· 
pılan maçların gördüğü arn.kayı hatır • 
!atmak kafi gelir. 

BedEn terbiyesi teşkilAtınıo pek geniş 
bir şek.ilde idare ettiği spor işlerimiz ara. 
sında yüksek teşkilat harici bırakılmış 

olması üzüntd ile karşılanacak bir ha • 
rekettir. 

İstan•bulda, Ankarada, Eskişehirde Z3· 

man zaman birbirlerine defi eden bok -
sörlerin kendi köşelerinde devamlı bir 
surette idman yapmış oldukları her gün 
kula.ltlarunıza kadar geliyor. 

Bulgar pehlivanı 
yenilmediğini iddia 

ediyor 
Pazar günü Taksim stadında başpeh • 

livanımız Tekirdağlı Hüseyin ile yap -
tığı güreşi kaybeden Bulgar pehlivanı 

Todor Bankof bir intikam maçı için alL 

kadarlara müracaat etmiştir. 

Pazar günkü maçta kat'iyen mağlOb 

sayılamıyacağını söyliyen Bulgar peh1i. 

vanının bu teklifini Tekirdağlı Hüseyi~in 
kabul edeceği kuvvetle ümid edilmekte -

dir. 

Arada sırada husus! bir şekilde orga • 
nize edilen boks maçlarının, bütün ihmal 
ve noksanlara rağmen ne kadar büyüt 
bir alaka topladığı inklr edilemez. 

Klüblcrimiz içinde kendi kendıne ça. 
lışan boksörlerin muayyen bir rnüsaba. 
ka programı olmadıktan başka. hiç kiıme 
tarafından himaye edilmedikleri, buna 
rağmen geceli gündüzlü çall§tıklan göz. 

önünde tutulmalıdır. Boks ringi içfnde 
en ümidsiz bir tekilde hiç yılmadan. 
hatta usanmadım çalışan boksörlerimi
zi derli toplu lbir tetkilAt içinde hazırla -
manın büyük neticeler vereceği mutlak 
ve muhakkaktır. Spor tŞilltımızda 

boks işlerini idare edecek bir f ederasyo. 
nun kurulması için ufak bir etüd yapıl • 
ması k9..fidir. 

Boks. te.şkilıitı dahiline alındılı ta1r • 
dirde en verimli bir netice verebilecek 
cazı'b ve esaslı bir spord'lr. 

Ömer Besim 

iz mir Fuarı gureş 
ve futbol maçları 

iç;n hazırlıklar 
İzmir fuan münasebetile tertib edilfB 

serbest güreş müsabakalarımı i§tirak e. 
decek İstanbul takımı 6nümilzdeki Çar
şamba günü İzmire hareket edecektir. 

Kafileyi güreş manitöril Salın götilre
ce'ktir • .Müsabakalarda hakem durmak 

üzere eski güreş ajanı fsmall Hakkı Vefa 
da İzmire gidecektir. 

Fuar ·kupası maçlarına iştirak edecek 
olan İstanbul rnuhteliti Uıe dün Tablm 
stadında ilk idmanını yapmııtır. 

İstanbul muhteliti plecek hafta Sah 
Karadağlı pehlivan da Manisalı Halil günü İzmire hare'ket edecektir. 

ile ayni şekilde ihtilaflı maç yaptığı id - Futbol takımını, ajan Kemal Halim :il• 
diaslle bir intikam maçı teklif etmek • monitör İbrahim götürecektir. 

tedir. -·--·····-······ .. ··········-----·-----·--
Her iki pehlivanın arzusu üzerine bu 

hafta yeniden bir müsabaka yapılması 

için pehlivanlarla görü§illmektedir • 

Demirsporlu boksörün 
delisini Ankarah Kemal 

Bilkan kabul ediyor 

K81Ml Btl1can 

Ankara Deminpor klnbü bobörle . 
rinden Caferin gazetemis vaaıtastle 
yarı ağır ve orta sıklet bobörlıeri ma. 

ça davet etttlini yazmıştık. 

Ankara eaki o~ sıklet pmpiyonu 
Kernaa Bilkand•n bu huewta bir mele.. 
tub aldık. 

Kemal Bilkan, Demirsporlu boksör 
Caferin davetini kabul ettiğini ve mü· 
sabaka şartlannı gazetemtiz vasıtastle 

bildirmesini rica etmektedir. 

Türkiye atletizm birincilik 
mUsabakaJarı · 

8011 Posta 
-·-Yereba\&D. Qatal98flll• aotü. • 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan 7u:ı w 
"9imlerin btlteın haklan 
mahfuz ve pzetemlze aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 e a 

Sen Ay AJ 
Kr. Kr. Kr. 

TORKtn 1400 7Ci0 400 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 
ECNEBİ 2,_700 HOO 800 

Abone bedeli pefindtr. Adrel 
dellftirmek 2G kuruf&ur. 

1 
AJ 
Kr. 

tlW> 
270 
800 

Gelen •oral • .,., Hrilma. 
llanlCIJ'dan mc.'allyd aluuna. 
Cevati için mektublara 10 kuruf1uk 

Pul illve.t lbımdır. 

(~=:,~~~) 
1 Telcloa : J028I 

'-·········-·-········--.. ----· 
Beyoğlunda BAKER maRualan 

En biıinol İn8Ula Te J'ranm lr.WD&f
larından mamul TR.BNO-ıtOTLAR, 

pbardlnler, paıt.olar, til?etler, apor n 
fantezi ırostemıer, pardeeiller h• Jffl
den münid p.rtkr ve ucu flatlarla 
.satılmaktadır. Çettdler bolulmadan n-Oraya koştuk. Plislrülsüzfin arkadaş

l.unndan (NarnazgAhlı Ali) yaralı ola
rak yatıyor.. inim :inim inliyordu. Müllis Adapazarı a:hpp vı demir mal. Atletizm federasyonu tarafından ha • 

Tel lhtıtyacıımı BAKllR matuaıarmdan 
temin edlnls. 

Hem yaralı ve hem sarhoş olan Aliyi 
oradan çıkardık. Bir tahta kapı üzeri. 
ne yatırdık. Setbaşı karakoluna yolla
(h1c. 

Şehzadebapnda: ('t1D1Ter8lte), Emin -
önünde: (Yorgl), Akarayda: (Pertev>, 
Alemdarda: (i'.§ref Nq'et), Beyazıdda : 
(Haydar), Fat.lhtlJ: Cvıtaıı>, Bakırköyün

de: (Merkez>. Eyübte: (Arif Bqlr). 
Beyoğla clhctindddls: teme imalithanesi anonim ıirketi masa. zırlanan Tür.kiye birincilik milnbakala. ,_•••••••••••••F 

Bunun üzerine, lambalar ve fener
tlerle, Karınca deresi içinde dikkatli 
bir taı·ama yaptık. Bir yerde, kan izle. 
ırine tE.sadüf ettik. Fakat yağmurdan 

ıslanmı~: yumuşak topraklar kan lelre. 

istıkllll cadde&inde: CDellasuda), Dai
rede: <Güneş>, Takalmde: (Llmonclyan), 
Pangaltıda: (Narglleclyan>, Knraköyde: 
CHfuıeyln Rli.m U), Befiktaşta: CV1dln) . 

Botazfçl, Iadık6y ft Adalardakiler: 
Kadıköytinde: <Kadıköy), Üsküclarda:: 

dtımad>, Sanyırde: (Nuri), Adalarda : 
<Halk). 

sına gelen alacaklı hazinenin istediği ala. rı iki ve üç Eytfilde Kadtköy .tadında 
cak 4500 liranın istinad ettiği yalnız bir yapılacaktır. 
tezkere olup başkaca vesaik olmamasına Türkiye birincilik miln.ba.kalanna An. 
ve tezkere münderecatına nazaran mü- kara ve !mıtr mıntakalan pmpiyonu o
ruru zamana uğradığı anlı11ılmasına bi. lan atletler de iftirak edece~den, mü -
naen alacırlc talebinin reddine iflb ida. saba.kalar caz!> bir tekil alacaktır. 
resince karar verildiği ilan olunur. Şampiyonada seçilecek takım Balkıuı 

<199~8) müsabakalarına iftiraık edecektir. 

!Ol! TiYATROSU 
Narettia 0.nOCSuı 

'Ye ukac1qlan 
Bu alıpa Kaaampeeıa 

y • .,.. b,atro.aDda 

CellAd Kara lustafl .._r • ...,...,... .. 



Şeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlıktan şikiyet edenlere: 

EAıniyetle 

kul lanabileceğiniz il Z L -Ti M üstahza rla rı 
piyasaya çıktı. 

Blltlln tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyllk bakkaliyelerden: 
Kanzuk Glüten Ekmeği - Kanzuk Glüten Gevreği ( Biseottes) - Kanzuk Glüten 
Makarnası - Kanzuk Glüten Şehriyesi - Kanzuk Glüten Pirinci - Kanzuk Glüten 

Fiyongosu - Kaıızuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve tababetin emir:erine 

uygun ve sabit olarak hazırlanmıştır. 

K l GLÜTEN MÜSTAHZARLARI 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

Vücudil besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi depo: /NG/LIZ KANZlJK ECZAN8S/- Beyoğlu, ltetanbul 

.. • ' • • _,. ... ~ • .. • . •! • • IZMIR Acentemiz Türk Ecza deposudur 

BUGON 
KUM&AllASINA 
PAll4ATAN 
KOCOKEL .YA{UN· 

CEK DEFTEDJNE 
iMZA ı\TAH 

r>OYÜK EL 
OLACAKTIR 

T0RK(Y 
f Ş 

6ANKASI 
Şerefli Koçhisar Beledi3Tesinden: 

Kasabanın muhtefü yerlerinde arteziyen kuyusu arama ameliyesi yaptırıla -
caktır. Taliblerın bu husustakki teklif mektublarının Şerefli Koçhisai' belediye -
sine göndermeleri ilan olunur. c6310> 

Cağaloğlu Erkek Orta Okulu Sabn Alma 
Komisyonundan : 

28/8/939 Cuma günü saat 14 de İstanbul Beyoğlu Isti.'-tl!l caddesinde 349 
numaralı binada liseler muhasebeciliğinde toplanan okul komisyonunda 483 lira 
67 k.~luk keşif bedelli okulumuz tamiratı açık eksiltmyee konmuştur. Bu işe 
•id şartname ve nafia şeraiti okulda görülür. İlk teminat 3i lira olup ebillmey~ 
iştirak edeceklerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair eksıltme 
Riinünden 8 gün evvel lst~mbul vilayetinden alınmış ehliyet ve 19:~9 yılı Ticaret 
Odıaaı vesikalarile belli gün ve saatte tem.inat makbuzile komisyona gelmeleri. 

c6236ıt 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

Fabrikalan T. A. Şirketinden: 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 76 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çirçi) kaput bezi, •, 6,. 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara vater ıp
liklerl imalatı piyasaya arzedil-
miştlr. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara AtatUrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye müracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi: 18:=~ t:!:!• 
• 

Satış ı-anı 
lstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 

-\hmed Hamdi tarafından Vakıf Paraıar İdaresinden 25340 ikraz numarasile 
borç alınan paraya mukabi~ birinci derecede ipotek g~terilmiş olup borcun ö. 
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tara
fından (800) lira kıymet takdir edilmiş olan Balatta Hocaali mahallesinin Ha. 
marn sokağımda eS'ki 33 yeni 35 kapı No. lı bir tarafı Şeyh Mes'ud ve iki tarafı 
Mchmed Nuri ve tarafı rabii tarikiAm ile mahdud kfırgir evin evsaf ve mesahası 
aşağıda yazılıdır: 

Kapıdan girildikte zemini toprak bir avlu ve alaturka bir ocak, merdiven al. 
tında hela vardır. 

Birini kat: Ufak bir antre üzerinde iki odadır. 
1kinci kat: Birinci katın ayni olup bu katta fazla olarak bir bela vardır. 
Mesahası: Umum sahası 35,048 metre murabbaıdır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı açık arttır. 
maya konmuş olup 25/9/939 tarihine rnstlıyan Pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postanede adliye binasındaki dairemizde açık arttırma ile satıla. 
caktır. Arttırma bedelf muhammen kıy>netln ~ 75 ini bulduğu takdirde gayri
menkul en çak arttıramn üzerine ihale edilt>cek, aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 
10/10/939 tarihine rastlıyan Salı günü sant 14 den 16 ya kadar yine dairemizde 
ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimenkul en çok 
arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Satış peşindir. Taliblerin arttırmaya ~ irmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinden pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanın teminat mek. 
ttrbunu ıibraz etmeleri lAzımdır. 

Birikmiş vergı1er1e belediyeye aid ten viriye, tanzifiye ve tellaliye resimleri ve 
vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aiddir. 

2004 numaralı İcra ve İfH\s kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca, 
bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacak hlar ile diğer a'akadarnnın ve irtifak 
hakkı sahihlerinin bu haklarını ve husu ile faiz ve masrafa dair olan iddialan. 
nı, bu ilanın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitclerilc bildir. 
m{'leri icab eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelınin 

paylaşmasından hariç kalacakları ve .daha fazla malumat almak istiyenl ~·n 
25/8/939 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak ol "l 

artırma şartnamesile 938/1887 numaralı dosyasına müracaatları nan oluıı• ... 
(6541) 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik tesiss.tı inşa ettirileceğin

den keşif bedelini yapmak üzere isteklilerin teklif mektuhlarını Şerefli Koçhi-
sar belediyesine göndermeleri ilan olunur. c631h 

( ldanbul Belediyesi ili :-ıları 1 
Temizlik işleri için alınacak 20 aded çöp kamyonu kapalı zarf eksiltmesine 

konulmuştur. İhale 28/8/939 Pazartesi 'gilnü saat 15 de İstanbul Belediyesi Da. 
l.mi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 54000 lira ve ilk teminat 3950 

liradır. Şartname 270 kuruş mukabilin de İstanbul Belediyesi Fen İşleri Mü. 
dilrlüğünden alınabilir. Talib1erln 939 yılına aid Ticaret Odası ve bu gibi işler 
ile iştigal ettiklerine dair ihaleden 8 gJn evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müra. 

caatla alacakları ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektuban ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyaca k ları kapalı zarflarını ihale günü saat 
14 ·d.e kadar İstanbul Beledıyesi Daimi Encümenine '•ermeleri. (5503) 

Buz Fabrikası Tesisi 
Fethiye Belediyesinden : 

1 - Fethiyede Belediye tarafından 5270 lira muhammen bedelli buz fabrikası 
tesisi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhale: 27 /9/939 Çarşamba günü saat 16 da Fethiye Belediye dairesinde 
müteşekkil Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat tminat 395,25 liradır. 

4 - İşbu eksiltmeye aid şartname proje vesaire Fethiye Belediyesinden pa. 

rasız alınabilir. 

5 _ TaUbler tarafından kanunun tarifi dairesinde tanzim edilecek teklifna. 
mclerin ihale gün ve saatine kadar Belediyeye gelm~ veya verilmiş olması ilAn 
olunur. c6435ıt 

met 
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Karışık ve nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat çocuk gıdalarile yavrunuzun 
sıhhatini tehlikeye koyarsınız. Beşikten mezara kadar sağlam 

ve beyaz kalan dişler! Al/ahın yarattığı gibi saf ve tabii hububattan yapılmış 
Diş macunu kullananlar 
birçok tecrübelerden 

~ d ima 

Ozlii unları de kar ar kılıyorlar ? 

Çünkü RADYOLiN : 
Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Kudret 

Sıhhat 

Neş'e 

Enerji 

Zeka 

e Diılerde (Küfe ki • T artre ) 
husulüne imkAn bırakmaz. 

MeYcut •lanlan da eritir. 
e Dişleri, mine tabakaaını 

1 çizip hırpalamadan temizler 
ve parlabr. 

e Ağızdaki mikroplan % 100 
kat'iyetle 6ldfirür. 
e o:, etlerini beıler, dit eti 
haıtalıklanna mini olur. 
Ağız kokusunu keser. 

Siz de sabah, ööle ve akşam, her yemekten 
sonra ünde 3 defa 

Kullanınız 

Çocuklarınıza gedlrlnlz. En gilks~Jı malik IJBsıf olan bu IJzlll unu 
DUnyada mevcut çocuk gıdalarının en mOkemmelidir. 

ÇOK SIK BAŞ YIKA· 
MA, PERMANANT, 
SAÇ BOY ASI, GÜNEŞ, 
ye RÜZGAR SAÇLARI 
SERTLEŞT1REREK 

KIRAR 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, Patates, Mısır, Torlu, 
Bezelya, Badem, ÇavdarözU unlarını çocuklarınıza yediriniz 

Müzik Öğretmen Okulu 
. Dlrektörl'llğünden: 

l. - Müzik Öğretmen Ok.ulu binasila Okul Direktör evinin tamiratı açık ek. 
siltme usulile münakasaya konulmll§tur. 

2. - İki keşif muhammen bedeli tut an 1922 lira 30 kuruftUF. 
3. - Eksiltme 1.IX.1939 Cuma günü saat 15 de Ankara Mektebler Muhase. 

oeciliği binasında t~ekkül edecek :komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
4. - Talihlerin yüzde yedi buçuk teminat akçesini en geç ihale b&.flamadan 

bir saat evvel Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatJrnllf ol.malan llzım.dır. 
5. - Keşif ve şartnameyi görmek iatiyenler Müzik Öğretmen Okulu Direk. 

törlüğüne müracaat edebilirler. 

6. - İlan, Noter ve diğer masraflar müteahhide aiddir. cS950. c6511:. 

, • Kocaeli Gebze 
41--------~ 

ESKIHISARDA 0Z0M BAYRAMI 
27128 Ağustos 939 Pazar n Pazarte.91 günleri Oeb2ıenln l!leklbisar meslrecinde il-

1:üm bayramı yapılacaktır. Bu münasebetle btı)'tlk pehllvan gtıreflert, denli Y•l'lf
ları, yüzme m~abakalan yapılacağı gibi ayrıca lncesaz ve bando, veaair eaıencel•r 
tertlb edllm~tlr. 

Uzilm müsabakalarında (260) lira, pehlivan güreşleri™! (110) lira ikramiye ?eri
lt!cektlr. Diğer amatörler ara&nda yapılacak mUhtellf müsabıkların kazanardarı.ııa 

ayrıca münasib hedt~er verilecektir. 

MiicelJlt Aranıyor. 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünden: 

Umum MUdürlük mücellithanesinde ayda 60 ve 40 lira ücretli iki tane mü.. 
cellid refikliği münhaldir. Talihlerin askerliıklerini yapmış olmaları şarttır. İa
tekliler nüfus kağıdı, askerlik vesikası, polisten musaddak hüsnühal mazbatası, 
sıhhat raporu ve müce!litlik san'atına vakıf olduğuna dair vesikalarile birlikte 
Ağustos 939 nihayetine kadar Zat İşleri Müdürlüğüne müracaat eyelmeleri 
ilan olunur. c3957> c6514> 

iSTANBUL AMERiKAN KOLEJi 
BiZ BISMI 

l<ız kıımında Leyli yer kalmamıtbr. Liae ihzari 
sınıfı için de kayıd kapanm1fhr. 

Mildilrlget 

Eti Bank'Tan 
Etiba.nk Mu:-gul bakır işletmesinde çalışmak üzere iyi ingilizce bilen 

3 İnşaat mühendisi. 
l Büro memuru. 
3 Tc-rciiman. 

alınacaktır. Tercümaıııar İngiliz mühendislerine yardım edeceklermden teknıkle 
alakası olamar tercih ed!lecektır. 

Talib olanıann istediklerı ücreti ta,;rih ederek Bankamıza müracaut etme!cri. 

c3917> c6444> 

Bu Süt kreması 
usulü sayesinde 

50 yaşındaki birçok kadınlar 
ancak 30 yaşlarında 

görüneceklerdir. 

Oklarla işaret edilen 
yerlere tatbik ediniz. 

Sonra . da bUtlln yllz 
ve boynunuza silrllntız. 

Buruşmuş, solmu.ş ve gevşemif bir cil
di, tazeleyip gençfoştirmek için ifte size 
basit bir usul: Takim ve tasfiye edilmiş 
bir miktar süt kreması bir miktar saf 

I 

Terkibindeki hu.suıiyet 
itibarile uçların kınlma
ıına ve kuruyarak ke
peklenmeıine mini olur. 
Saçları harici teairattan 
korur. Tatlı bir yumu
ıaklık 't'e tabii bir par-

laklık balqıeder. 

Her Eczane ve ıtriyat ....... 
zalarında bulunur. 

TÜRKiYE COMHURIYETI ZiRAAT BANKASI 
Ana vatana kavuşan HATA Y'da açtığı 
Antakya 

Şubeaile 

:l:skenderun, 
Kırıkhan 

Ajanalarının her tilrlti maai ve ticari muamelelerle 
diğer banka hizmetlerini ifa etmek tizere faali1ete 

bqladıklannı değerli mtifterilerine ilb eder. 

zeytinyağı ile karıştırınız. Sonra hepsini Satılık Cam Tomruğu 
iki kısım en iyi krema ile karıştırınız. Bu · İ R • A" •r1•Jıe.:...1-
halita, cildinizi besıeyip tazeıeştirecek ve Devlet Orman şletmesi Karabük evır mı ı5......._nı 
inanılmaz bir güzellik temin edecektir. ı _ Yalakkuzu bölgesi kati'yatından Eskipazar istasyonunda istifte mncad 

Bir aktris gençlik manzarasını muha - 679 aded muadili 528 metre miklb 468 desimetre mikab çam tomrutu açık art. 
faza ve idame için bu basit usulü tatbik tırma ile satılacaktır. 
etmiş ve 70 yaşında genç kadın rollerini 2 ..:_ Tomrukların ayrıca baı kesme payları mevcud ve kabuklan aoJU)m111 
oynam~tır. Eczacınız da bu halitayı size olup hacim orta kutur üzerinden hesab!anmıştır. 
ihzar edebilir, faktıt muhteviyatı az mik. 3 _ Tomruklara aid sat~ şartnamesi Ankarada Orman Umum Müd6rlilltlnde 
tarda olmakla beraber pahalıya malolur. Ankara, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerile Karabük Devlet Orman ı,ı.. 
(Yağsız) beyaz rengindeki Tokalon kre- mesi revir amirliğinde görülebilir. 
minin terkibinde saf zeytinyağı ile ihzar 4 _ Tomru'kların muhammen bedeli 13 lira 65 kuruştur. 
edilmiş süt kreması mevcuddur. Cildinizi ~ _ İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 2/9/1939 günü saat 11 ele Ka.. 
beslemek için en mükemmel ve hakiki rabükteki revir merkezine müracaatları. c6393> 
b~ ciM unrurudu~ Her haWe memn~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
niyetbahş semeresi garantilidir. Aksi hal-
de paranız iade edilebilir. 
······························································ Son Posta Mathaua 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp EfMt 
SAHİPLERİ· 8. Ragıp EMBÇ 

. A. Ekrem UŞAK.LIGIL 

EKZAMiN 
Ekzemanın illcıdır. 

~ yara ve çıbanlarda kullapılır. Her Eczanede kutusu 00 kllnlfbar. ~ 


