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Almanya - Sovyet Rusya ademi tecavnz paktı yeni bir buhran doğurdu 

ngilterede seferberlik 
Bazı sınıjlar silô.lı altına çağırılıgor, ilıracat maddelerine 

ambargo konacak, lıükiimet içtimaa davet ettiği 
parlô.mentodan kararnamelerle idare salô.lıigetini alacak 

lsBenderiuedeBi lnunız ıuosu şarBI ABdenize hareBet emrini aldı ı 
~ ~--~ 

İngiliz kabinesinin dünkü Alman.HariciyeNazırı 
·1ı"' Ribbentrop bugün 

_tarı ı topla~tı~ı Moskovaya varıyor 
Kabine dnn bir ABlsler Rusy A HANGİ ŞARTLAR 

beyanname ALTINDA PAKT AKDEDECEK? 

[ 
Bu husustaki telgraf J Alman siyasi mahfellerinde bütün dünyanın 

neşretti• haberlerini 3 UncO taksiminden bahsedilmeğe başlanm ış 
sayfamızda bulacaksmız 

Polonyamn Berlin Sefiri tayyare ile Varsovaya döndü 

Almanya Lehistana .. eca
vüz ederse İngiltere her 
şeye rağmen bütün kuv-
vetile harbe gireceğini 

bildiriyor 

Fransız kabinesi de 
dun toplandı İngiliz başvcki!l Çemberlcıyn 

tık hayret ve pgkınlık devresinden sonra 
bütOn mahfellerd.e derin bir seving göze 
çarpmaktadır. Gazeteler an'anevt Alman. 

Ru.t d-Ofltluğundan (!) bahse 
baflamı§.lardır. 

Londra 22 (Hususi) - Almanlarla S::ıvyetler arasında bir ademi tecavüz pak+..ı . . . 
imzalanacağı hakkında dün sabaha karşı gelen haberler bugün toplanan İngl1iz Sıkı bir ketumıyet ve ıhtırazi vaziyet 
kabinesinin başlıca müzakere mevzuunu te§kil etmiştir. göze çarpmaktadır. Gazeteler faıist 

Oç buçuk saat suren kabine toplant1sı rejimlere hücumda devam ederek daha 
fazla Alman • Sovyet ticari anlaşması 

Kabine toplantısı üç buçuk saat sürmüştür. Bundan evvel başvekil ve hariciye üzerinde duruyorlar. 
nazırı ile dtabinenin daim! müsteşarlannın iştirak ettiltleıi bir toplantı yapıl • 
mıştır. Bu esnada Alman maslahatgüzarı da hariciye nezaretine gelmiş bulunu • :~:~:ı:!;~:~rıı:;:;:;:~~::~~:::;::::::::::::::::-~:~:~:::::::.:·::::: 

yordu. • . v .~l{~t::::~f:_::;;~ll!!J liit~ Berlin 22 (H~::ı~ntr:lman ve Sov - Hariciye nazır~f~:tiıbbentrop bu hu. 
Neşredılen resmi teblıg yet hükfunetıeri, bir ademi tecavüz paktı sustaki müza.kere1erı intııca memur edil. 

Kabine toplantısından sonra başvekAlet tarafından resmi bir tebliğ neşredil • Gazeteler istihza perdesi arkasında henüz imzalamağa karar vermi§lerdir. (Devamı 11 inci sayfada) 

miştir: sürprizin ilk tesiri altında bulunmakta .. 
Tebliğde deniliyor ki: dırlar. Bir gazete cSovye: Ru.sya antiko. 
cBugün top1anmq olan nazırlar meclisi beynelmilel vaziyeti ariz ve amik ınintern pakta ne vakit girecek?> diye 

gözden geçirmi§tir. 

Almanyanın askeri hazırlıklarına dair alınan raporlardan maada Almanya He 
Sovyet Rusya arasında aktedileceği bildirilen ademi tecav.iz paktı dahı müzake:::e 
olunmuştur. Bu müzakere neticesinde bütün nazırlar müttefikan şu netıceye 
varmışlardır. (Devamı 11 inci sayfada) 

Japonya Almanyadan 
izahat ·ta ~eb etti 

Japon kabinesi A vrupaya karşı 0
1an siyas ~tini 

baştanbaşa değiştirmiye karar verdi 

Tokyo 22 (A.A.) - Haber alındığına Tokyo 22 A.A.) - Salahiyettar mehn-

soruyor. 

Bütün gazeteler ne olursa olsun İngil -
terenin Polonyaya verdi~i söze sadık 

kalacağını tebuüz ettiriyorlar 

Bütün mnhfellerde derin bir hayret 
hüküm sürmektedir 

göre, Japon kabinesi bugünkü toplantı- filden teyid olunduğuna göre bu sab:ıh 
sında, Alman - Rus paktı hakk:ncla Al - toplanan ikabine, Japonyanın' Avrnpaya i#f{~f· .:;:::::::::·:: .. :: .. ;:: :/· .. · :~::::·:::;:;:::;:~~:q:$::: 
~n .~~~ume~i?d~n izahat isten:iye Ber. k~rşı ta.kib -edec~ği siyaset h_!'kkında tan- f{{fü:f .. :.:.:·.~;., .. · .......... :illi: 'J~JWf 
~:k~~t~, el~~:~ı~;:~,~r e!~;;~:~~afe~~ ~~~a ~d:~~~~~ii ~!Jı;ind~a~~:~ ................. ·.:-..... :.:·:·:·::-: :·:·":·:: ..... :w ::·:·~:·:::•:·:::::::~~·:~::::::;:; 

Paktına bundan böyle d~ nasıl bir kıymetj fak eylemiştir. , • • Gazeteler cMüthiş bir inkita> diyorlar. 
Ve~d~ğini .de. ö~e~mesiııi Bedin büyük Hariciye o;ıifi·ı.--.A.r'.nanın ;ntikomin _ Komünist rnahfeller habere inanmıyacak 
elçısıne bıldırmıştır. (Devallll 3 üncü say&tfa) .kadar şaşkınlık içindedirler. ... -..... 

Mısır askeri heyeti reisi 
intıbalarını anlatıyor 

Mısır askeri heı,ıeti rıhtımda (Yazısı 3 üncü sayfada) 
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2 Sayfa 

HergÜn 

Lüzumsuz oldueu kadar 
Manasız bir edebiyat 

1. Yazan: Muhittin Blrren 
"-

aa ki yle bir devirde yaşıyoruz 

yannın ne olacağı belli değil. 

dir. Yaratıcı kuvvetlcrı arttığı ni~bette 
tahrib kuvvetleri de azami dereceyı b~ 
muş bir medeniyetin. s~hibler~. o~~n mıl. 
}etler, kıymet ölçülerının altı ustunc. gel
miş bir dünya içinde, huz~ı:su~, emnı.y~t
siz, yarının ne getlreceğını bılmeksızın, 
tetik üstünde, günlerini gün etmekle 
meşguldürler. Belki yarın, bütün dünya 
iki hasım ordu halinde b'rbırile karşı 
karşıya gelecek ve tarihin hiç tanımadığı 
bir tahrib kuvvetile vuruşacak. 

o 

SON POSTA 

ResimJt Bakale: Teslim edilen hata tashih edilir 

Böyle bir dünya içinde, Türkiye, sulh 
davasını müdafaa eden milletler grupu
na iltihak etti ve on:arla beraber. sulh 
ordusunun ilk saflarında cephe tuttu. Bu 
esnada Fransa ile aramızda mevcud olan 

' 'k- Kendinizde İ§lediğiniz hataları itiraf etmek cesaretini Hatanızı teslim etmek, itiraf etmek cesaretini duyrr.adı-on yedi senelik bir davayı da hallettı 
d huluyor mu<unuz?. Faz.la kederlenmeyiniz, tashih edebı' • ğınız llakı'kada korkmak hakkınızdır tashih edemiyeceksi • ten sonra Fransızlarla Türkler arasın n " , 

l ] . l n I:rsiniz. nız, demektir. 
tabii surette mevcud oması azım ge c -===============================:::::ıı-==--==============-=== 
dostluk münasebetlerini bir nevi mu. 
kadderat birliğine kadar giden bir an. 
laşmaya ve hatta bir ittifak;ı. kalbcttik. 
Tarihte birbirlerilc hemen ekseriya dost
luk halinde yaşamış olan Fransız ve Türk 
milletleri, eğer korkunç ihtimallerle d~
lu duran şu günlerde, sulh uğurunda sı
lablarının kuvvetlerini kullanma rnevk.L 
inde kalacak olurarsa, ayni safta birlikte 
kan dökmeleri rnilmkündür. 

* 

Biz biliyoruz ki Fransa, her nevi hlir
riyetlerin hududlarını gayet geniş tutan 
bir memlekettir. Orada insanlardn her 
nevi fikirler bulunur ve herkes bu fik;r. 
leri serbes~c söylet. Gene pekala biliriz 
ki bu orta şark işlerini muharrir Paul 
du Veon'un gözile gören Fransızların 
miktarı çok değildir. Bunun içın, bu çir
kin neşriyattan dolayı, toplu olarak hiç 
kimseyi mes'ul tutmayız. Türk kulakla. 
nnı çok nahoş bir surette tırmalıyncak 

olan bu çirkin edebiyattan dolayı yalnız 
onun muharririni ve biraz da bu fikirle. 
re yakın fikirler müdafaa eden cAkdeniz 
Cemiyeti:t ni mes'ul görürüz. Herkesin 
istediği fikre sahih olması ve onu dile. 
diği tarzda ifade etmesi ne kadar tabii 
bir hak olursa olsun, Paul du Veon'un 
bu tarzda neşriyat yapması herhalde bir 

(Devamı 10 uncu .,fada) 

/ngiliz Başvekili ır----·· .. ···-···· ...................... --"'I /ngiliz ordusunda 

Balık avı'lda il Hergon _bir fı ra il Çizme boyacısı kızlar 
. Mübalağa . 
i l A l k l d bı..' ' ı MiLba ağacı ar onuşuyor ar ı; 

! ri: 

j - Benim amcatrım bir çiftliği var, 

=.==.= dedi; o kadar bü.yük kl, bir ucundan 
bir gün bir buzağı kaçmıştı. Çiftliğin 

; öbür ucundakiler 1:ar§llannda bır da. 
. na görmüşlerdi. 
~ 

Bir başka mü.balciğcu:ı güldii. 

- Bu bir şey mi, dedi, benim com· { 
camın çiftliği &enin amcanınkinden ı 

daha çok büyüktür. Şundan biliyo • ! 

1 

rum. Ayni hddiBe amcamın çiftliğin. 1 
de de olmuş<tu. Bir buzagı bir ucdan ! 

1 kaçmt§tı. Ôbi!r uca geldi~i zaman 
bekliyenler karşılarında bır dana gör. 
müş1erdi. 

İngiliz b~ekili ihtiyar Çemberlayn 1 
İskoçyada Lochmore Lodyedeki balık a. İ 
vını terkederek Londraya döndü. • 

Yukarıdaki resimde başvekili ayağın.. 

da büyük kauçuk çizmeler olduğu halde 
balık avına giderken görüyorsunuz. 

- Demek iki çiftlik te müsavi 
lmfş. 

- Müsavi olur mu Mc .• Benim am. 
camın çif t1iğinirı. bir ucundan ka -
çan buzağı dişi imi,, vanyolda inek 
olmuş, doğurmuş. Ôb1'1r uca varan 
dana onun yo 'da doğurduğu buza • 
ğıvrnrş! 

lngilterede hayvanlar 
yüzünden ceza yiyerıler 

'------------------~ 
İngiliz askeri kamplarında, yeni as -

kerlerin icabı veçhile çizmelerini boyı. 
yamadikları görüldüğünden, gönilllü kız 
askerleri bu işe ayrılınıJlardır. Resimde 
gördüğünüz gibi kamplardan birinde ça
lışan genç kız. boyayıp hazırladıtı erkek 
aı:ıkadaşlarınm çizmeierinl taşıyor. 

Hadyonun başlamasını bekliyere~ masanın bir kenarında 
gazetelerin nıakr.lelerini gözden geçiriyorduk. Avrupa 
nıntbuatmın ilk sütunlarında bir süt, bir e:, bir tayyare ve. 
ya bir kozmik şua mesele.sinin tetkik edildiğine sık sık 

rastgeli!'siniz. Blzde ise başkamakle da!mı siyasetten, ~iya_ 
setin de hemen daima dış işlere talluk edeninden bahsedeı. 
me.sleki mecburiyetle hepsini de birer birer okuduk, ve 
gördük :ki muhterem arkadaşlar beynelmilel siyasetin ~ok 
nazik bir saflısdt. olduğunu kaydetmekle beraber bedbinli
ğe kapı1mış aeğildirler. Ve bilhassa bir noktada iaifak 
ederek: 

cavüz paktı Gtkdetmiye karar vermişlerdir. Bu karar Ame. 
rikada anjaşıimca !hakiki bir sürpriz olarak telakki ~dil • 
rniştir.:t 

- Artık Alınanyanın siyaset aleminde yeni bir s•hprız 
yapması mümkün değildir, diyorlar. 

Artık müsterih olabilirsiniz, endişeye mahat yoktur. 
Gazetelerı bir kenara bıraktım, tam zamanıymış, radyo hır. 
lıımıya başlamıştı. Hınltıyı da bir ses takib etti: 

- Alo, Alo, burası Radio Kolonial! Ve Fransız şipikeri 
gtl:ı1n haberierini okumıya başladı: 

c- Alman ve Rus hükılmetleri aralarınd:ı bir ademi te-

Radyoyu kapadık ve tam o dakikada da Son Postada 3 
ay evvel çıkmış olan bir başmakaleyi hatırladık. O maka • 
lede hıilasaten v~ takriben: 

- cA!manye.nın Rusya ile anlaşması, bir ademi tecavüz 
paktı akdetmesi imkansız değildir. Aksıne olarak ortada 
bu illlkanın yakın olduğunu gösteren sebebler de vardır• 
denilmışti. 

Gene hatırladık: Son Po.stada bu mattalenin intişarından 
bir gün sonra en ciddi gazetelerimizden birindo'? bizim mü
taleamızı gayrı varid gören bir yazı çıkmıştı. Arkadaşımız 
bizım c.Uşlincemize: 

- Hayal. diyordu. 
A:adan geçen zaman ancak üç dfö·t aydan ibarettir ve 

o vakit hayal görünen şey bugün tahakkuk etmiştir, bina. 
enaleyh biz birçok arkadaşların siyaset dünyasında artık 
surprız o. amıy&cağı iddiasına inanm1yoruz, ey okuyucu sen: 

IS TER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Ağustos 23 

Sözün kısası 

Sıgınaklar bozu:uyor mu? 

( 

'
~H-er apartımanın bir sığınağı 

olması mecburi imiş. Apartı • 

I 
man yapılınca gelirier, kontrol ederler • 
miş. Sığınağı yoksa, apartunan sahibine 

f apartımanından istifade etmek hakkı ve. 
''rilmezıniş. Apartıman yaptıranlar bunu 

likleri için, aparttmana bir de sığınal( 
yapmayı ihmal 'i!tmezlenniş. 

Fakat kontrol heyeti apartıman: ve sı. 
ğınağı gördükten sonra apartıman sahi· 
bi; sığınağı zemın katına, yahud ~ama • 
şırlığa, yahud da kömürlük, odunluğa; 

çevirirmiş. 

Bana bunları bu işlerden anladığını id. 
dia eden bir arkadaşım anlattı. İnanma. 
dım ve elan da inanmak istemiyorum. 
Fakat gene içimda bir şüphe var •. Bir 
şüphe de olsa, tehlikenin büyük ve şü .. 
mullü olması doıayısifo bunu yazma:t ve 
alakadarların nazan dikkatlerinı cclbet.. 
mek istiyorum. 

Dünya tayyare hücumlarına hazırlan .. 
mıştır, gene büt:ln dünya şehirlerindeki 
halk tayyare hücumlarından tahaffuz• 
çareleri için ne Itızım geldiyse hepsini 
yapmışlardır. Sığınak bu tahaffuz çare • 
!erinin en ileride geleni ve hiç bir veçhile 
ihmale müsaid olmıyamdır. 

Halbuki böyle iken, İstanbulda apar .. 
1 tıman yaptıranların, apartımanl:ın ya • 
pıldığı zaman kontrolle mükellef olanlara 
sığınak gösterip, onlar gider gitmez el 
çabukluğıle sığınağı kata, ç:ıma~ırlığa, 

kömürlüğe çevirmeleri, hava müdafaası. 
na karşı dahilden yapı!mış en açık bir 
suikasddır. 

Şu noktayı da ilave etmek isterim ki, 
apartıman sahibinio, apartıman kontrol 
edilip muvafık görüldükten sonra bir da. 
ha kontrol edilmiyeccği, ve istediğini ya
pabileceği kanaati; kontrol vazifesile mn 
kellef olanların vazifelerinin esas mahf. 
yetini takdir etmemiş olmaları neticesi • 
dir. 

Apartıman sahibi, apartımanı görü .. 
lüp muvafık olduğu tasdik edildikten 
sonra apartımanda ycnide:;ı değış klik 
yapıyorsa apartımarun bır dal}a hiç k7m. 
se tarafından görülmiyeceğine emin ol • 
masındadır. 

Eğer apartıman sahibi, apartımnnının 
alakadarlar tarafından her zaman için 
kontrol edilebileceğini bilmiş olsa da .. 
bili teşkilatta sığmak bozmak kabilinden 
hava tehlikelerinde korunmak güçFiğU 
meydana getirecek hareketlerde bulun • 
maz. 

Şehirde yapılmış ve şimdi içinde otu .. 
rulan apartımanlarm kontroHi ve bun • 
· arilıı.ld sığınaklar bozulmuşsa, dcrh 'il ye. 
nı baştan sığınak haline getirilme.erini 
temin etmek, hava hücumlarında şehir 
halkının korunmasın~ yardımla mükel • 
lef olanların, başlıca vazifelerinden biri 
ve belki de en mühimmidir. 

*** •••••••i~·~·i~••hi~iki•;;~ii~;i~i'~•••u• 
Anadolu turnesi 

Ankara 22 (A.A.) - İzmir bisikletçi. 
lerinden mürekkeb dört kişilik bisiklef 
kafilesi Ağustosun 11 inde başlamak ve 
6 EylUlde sona er!llek üzere 2400 kilo -· 
metre tutarında olacak olan bir garbi A. 
nadolu turnesine çıkmışlardı. 

Burgaz ve Kınalıadaya elektrik 
verilecek 

Burgaz ve Kınalıadaya elektrik ve. 
rilmesi iWn tetkikler yapılmaktadır. 
Belediye, bu işte diğer Adadaki elek • 
trik tesisatından :istifade etmek iste • 
mektedir. 
_...._. .......... -,-··-· -··-.,-· ... ----·-·· ... -... 
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23 A;ustos 80N P08'1'.& = ,, ' 
Hükiimet yeni esaslar .. • 

lzmirde Türk • Fransız dostluğunun lrriiiiiŞ;M·;;;~~ ... , 
canh bir tezahürü ~~~~!~~.) teı!~~ . 

uzerıne 

anlaşmalar 
ticari 
aktediyor 

Fransız Sefiri tarafından verll~n z.lgafette 
çok samimi nutuklar teati edildi· 

hur İsmet İnönüne Genel Kurmay 
Ticaret Vekifi lzmirde mohim beyanatta bulundu 

Başkanı Mareşal Fevzi Ça~ak t_a • "Klering usulünden hususi takas usulüne temayül 
ra!ı~dan aşağıdaki telgraf gonderıl • etliyoruz, takas istikbalde serbest mübadeleye 
mıştır: k • ""kk" d•l b"l• 

İzmir 22 (A.A.) - Fransız sefir'.. Mas. 
sigli taraf.ından ·"in akşam verilen ziya. 
fetin sonlarına doğru Fransa "ticaret ne -
zareti namına fuardaki Fransız paviyo • 
nunun hazırlıklarına nezaret eden Mon
ye, hararetli bir nutuk irad etmiş ve be. 
lediye reisine hitab ederek, kendisini Fas 
çöllerinde mamureler yaratan Mareşal 
Liyoteye benzettiğini ve bir Frans11•
bir şehir kurucusuna bundan büyük bir 
komp'iman yap.,mıyacağını kaydederek 
vücude getirilen büyük eseri takdirle 
anmıştır. 

ttıık söyliyerek belediye reisi Dr. BE>hçet 
Uz hak.kında en derin takdirlerim beyan 
eylemiştir. 

Sayın Türkiye Beisicümhuru Milli i doğru bir adım olara te.a ı e ı e ı ır,, 
Şef ismet İnönü i İzmir 22 (Hususi) - Ticaret Vekili r .......................... -... ·····--·-·······-··'\. 

Trakya manevraları dol~ısıle i bu sabah saat 1 ı de ihracat tüccarla - : M·ııt ş f · i 
Bu nutuklara cevab veren Dr. Uz, 

memleketi ve şahsı hakkında izhar edilen 
hissiyata hararetli cümlelerle teşekkür 
ettiktep sonra şöyle demiştir: 

yüksek iltifatının mazh~r ?l~n .o:du- İ rile uzun bir konuşma yapmıştır. Ve- 1 9 10 ve 1 
nun, millet ve hükümetımızın Jtırna. i kil, tüccarlan hükıimetimizin bazı ik- B k·ı· t ı fi ! 
dını bir kat daha takviye azminde i tısadi tedbirlerinden haberdar etmiş - aşve 1 ın e gra arı : 
bulunduğunu sarsılmaz bir imanla 1 tir. İzmir 22 (A.A.) - Reisicümhur 

Sözlerime çok nazik madam Massig -
linin bugün söylediği çok zarif bir zözle 
nihayet vermek isterim. Madam M:ıssig:i 
caşk ilk göz ağnsına döner. demişlerdi. 

arzederken yilce varlığınıza en de • İzmirde uzun zamam:kınberi bekle- İsmet İnönü ve Başvekil Dr. Refik 
rin saygılarımı sunmakla büyük ifti. nen bu resmi beyanat iç ve dış piya • Saydam, İzmirde bulunmakta olan 
har duyarım. salarda ihracat emtiamız lehine tesir Ticaret Vekili Cezmi Erçine aşağı. 

Genel Kurmay Başkanı yapacak mahiyettedir. Vekil, söze baş daki telgrafları göndermişlerdir: 
Türk _ Fransız dostluğu sevginin bu ta. 
bii yoluna avdet etmıştir .• Bu cümle da. 
kikalarla süren kuvvetti alkışlarla kar
şılanmıştır. _ Ziyaiet iki memleketin ve 

:Mareşal ]arken İz.mirde bir ihracat birliği ku • Bay Cezmi Erçin 
Fevzi Çakmak rulması için Vekiiletçe hazırlanan esas Ticaret Vekili 

Bunu müteakib Fransız büyük elçisi 
Massigli, Türk _ Fransız siyasi ve iktısa
di münasebetlerıııin inkişafı, iki mille • 
tin tnrihi dostluğu ve bundan sonra ta • 
kib edecekleri stkı iş birliği etrafında 
çok kıymetli fikirler ihtiva eden b~r nu. 

\-. ....................................................... •' )ardan tüccarları hal:>erdar etmiş ve İzmir 

onun kıymettar mümessillerinin büyük 
reislerinin şereflerine kadehler kaldın • 
larak bitmiştir. 

Macaristanın vaziyeti 

Almanyada 
yeni kuvvetler 

seferber ediliyor 

14 kişilik bir komite seçilmiştir. 
Bugünkü beynelmilel vaziyetin ve 

tısadi şartJarıi1 gayelerimize uygun 
bir şekilde tioori hayatımım tanzim 
ctmeğe fırsat ve imkan verecek ma -
hiyettıe olmadığı malı1rndur. Binaena •• 

Azimli ve bilimli bir çalışmanın 
eseri olan Fuarın açılışında hakkım-: 
da izhar olunan asil duygulardan ! 
dolayı teşekkür, Fuarın muvaffa - j 
kiyetli olmasını dilerim. : 

leyh arzularla imkanları telif zarureti Bay Cezmi Erçin 
vardır. Hükfı~t birçok memleketlerle Ticaret Vekili 

İsmet İnönü 1 
1 

ticari anlaşmaların daha iyi bir şekil- İzmir 

N h• b" k• M de işlemesi için müzakere ~alind:c1ir. İzmir Enternasyonal Fuarını aç. Macar Hariciye azırı, ıç ır ımse acar b t"k t ha Alman · Leh münase atı Gaye, yeni bir is 1 a~ e gore mu • mak lutfünde bulunduğunuzdan 
hükümetinden birşey istemiş değildir, · d. dele lüzumunu normal şeraitin he~fi- dölayı teşekkür eder, Fuarın mem-

vahı·m bir safhaya gır ı kl t kt herhangi bir teklifte de bulunulmamıştır, diyor ne va aşırma ır. leketin iktısadi heyeti içih hayırlı 
Vekil bundan sonra, Fransızlarla ye • olmasını dilerim. 

Londra 22 (Hususi) - Almanyada ni ticari anlaşmanın. birkaç güne ka- ~ D • Re.fk Saydam 
Budapeşte 22 (A.A.) - Hariciye Na_ leh eylemiş değildir. Hiçbir kimse de askeri hazırlıklara hararetle devam dar ·mzıalanaca$nIJ Ingilizler1e yeni ~ r 1 ) 

zırı .Kont Csaky, Macar ajansına verdi oorhangi bir teklifte bile bulunmamış edilmektedir. Halen silah altında bu - anlaşma için fikir teatisine başlandı ............................................................ . 
ği bir beyanatta ezcümle şunları söy. tır. lunan 2 milyon kişiden maada yeni ğını, Amerika ile görüşmeler 'Cere • lakki edilebiHr. Ser~t mübadelenin 
lemiştir: Emniyetli ve müsmir d~stlukları a. kuvvetler de seferber edilmektedir. van ettiğini bu hususta devam eden bugünkü şerait içinde ttılıakkulruna 

• w vırmağa veyahud azaltmaga çalışmak, Hastabakıcılar ve teknisyenlere, der :ıörüsmelerin yakında ikmal edilece - imkan yoktur.» 
Almanyada ve Italyada bulundugum ~ulhün idame.si ve Ma.caristanın haya. hal mahalli müretteblerine hareket ;;ı·nı· so"ylemiş, bunları ilave etmiştir: Vekil bundan sonra ihracat b_i~liği zaman yabancı matbuatta çıkan yazı. h ı kt h t-- ~ 

d. ti menfaatlerı aley ıne ça ışma w ır. emri verilmiştir. Moravya ve Bo em • _ Biz kül halinde ele alınan bu an. kurulmak suretile ihracatın teşkılat lar ve ileri sürülen kombinezonlar, ı- ·ı d tl ına soguk db" 1 l k t · 
Macaristan ı e os arı ?ras - ya protokollarında da te ır er a ın -. lacmıaların bize vcrecegıw· kuvvetle kı- }anacağını söyliyerek memle ·e tıca • ~r memleketlerde mevcud sinirlili • km M stanı dostla k tl ..... w 

ğin bir neticesidir. Halbuki diğer ta • Juk so aya ve acarı. be h 'et - mıştır. Prag'claki inzibat uvve erı sa zamanda ihracat davasının müşkü • reti için salinı bir yol tutuldugunu sö; 
ve rından, ayı;ıımayıa çalışmak, Y u e takviye edilmiştir. !atını tahfif edeceğiz. Klering usulün- lemiştir. . 

l~~tayandaMtaacamribstı.arnsdu.~k' uA Almnet :;:.:~ddur. za~metlerde bulunm_a~~r- Z\~ :-1a • Ayrıca Ren mıntakasında, gece ha. den hususi takaş usulüne temayül e • Vekil, yarın 12 de Ist~~?.ula __ hare 
carıstanın dostları bılı) or1ar kı kuv • va hücumu tecrübeleri yapılmış ve d" , Takas istikbalde serbest mü- k<'t edecektir. Bu akşam tutun tuccar 

tr ·· t k"l b" Macaristan Or " ı\oruz. .. ·· t Hiç bir kimse, Macar hükılmetin - ve ı ve mus a ı. ır .. . - bütiln ışıklar söndürülmüştur. badeleye doğru bir adım olarak te - larile de bir goruşme yapmış ır. 
den veyahud Macar hariciye nazırın - ta Avrupanın sıyasi muvazenesınde Danzig'de ise, oor saat avcı tayya • 
dan birşey istemiş, arzu etmiş veya ta elzem bir unsurdur. rc~eri hava meydan •na gelın ktedir. 

Mısır askeri heyeti reisi intıbalarmı anlatıyor ~;:~:!;b:~~ :~~~:'i':r °!~7!.~ 
diyen sokaklardan geçmektedir. 

Japonya Almanyadan 
izahat taleb etti 

ingilterede gizli bir 
radyo istasyonu 

ah d Vaziyet vahim fBa.ştaraf\ 1 inci sayfcıdaJ Londra 22 (A.A.) - Sulhçuyane Trakya manevrala:-ında bulunmak ü. bu meyanda resmigeçid s a_ sını_ a . . h 
1 
dığ . 

d d Londra, 22 (A.A.) - Press Associ- tem paktının takviyesi ıçın azır a ı mcsaı·lar neşrederek Ingiliz milletirrl zere Edirneye gıde::ı dost \'e kardeş Mı • gözden !J'-'Çİrmiştir. [)aha ~ım 1 en k d"l . 
sırın askeri heyeti dün şehrimize dön - şehrin birçok otelleri dolmuş bulun - on yazıyor: ·ıırojcye daha şimdiden ter e ı mış na • Danzig için harb etrnemeğe davet eden 

Bu akşam Londraya gelen haberler zarile bakılmaktadır. .. .. . . . gizli bir radyo istasyonu polis tarafın. nıüş, kendilerine tahsis cdHen bir motör- maktadır. Almanya - Polonya münasebetlerinin Berlindeki Japon buyu~ elçısı Oshı - dan aranrnaktadrr. 
le Adaları ziyaret ctmiştır. H~yet azaları Trakya neş'e içinde vahimleştiğini, Alman kıUıatının S~o- manın raporu Tokyoya gelır gel~ez, baş.. Evvelki gece bu istasyonun neşriva. 
~~~e. y~edğ~ni ~dlalad~da yedıkten sonra Edirne 22 (A.A.) - Dün akşam so- vakyada ve bütün Polonya hududu bo vekil ile hariciy .. e naz~rı hemen bır araya tı bir saat sürmüştür. Bu istasyonun 
Y"'·"nmıze onmuş er ır. C " ı d r İ ht 

Kardeş Mısırlılar Edirnede y<ıpılacak ııa eren manevralardan sonra uma ~unca tahaşşüd etmekte olduğunu bil- gelerek göruşmuş er 1 • y~r değiştirerek ngilterenin mu e • 
:resmi geçidde hazır bulunma küzere ya. sabahına kadar is~rahat: çekilen er ~e dirmektedir. . • d h b mbardıman· lif noktalarından neşriyat yaptığı söy. 
:rın Trakyaya hareket edeceklerdir. sübaylarıınızın çogu Edırney~ gel.mı~- İngiltere konsolosu, Polonyadaki In- Çın e ava O ki ... ld .. Jenilmektedir. 

tir. Sokaklar bilhassa gecelen geçılmı- giliz tebeasını .... gerginliğin dolayısile )arında 400 Ş~ ? . U .. _ -; 
Heyet reisinin beyanatı yecek derecede kalaltıhktır. Kahra • memleketten ayrılmalannın kendi men Çunking 22 (A.A.) = Kıatı~gın Cu • d_~n bombardımanında 400 kışı olmuş • 

k · h ı· reisi d ld tt·-· lak ne f 1 · "kt" s ndan oldug-unu tet · ·· " J pon tayyarelerı tarafm- tür. Kardeş Mısırın as en eye ı man or umuzun e e. e ıgı par c • aat erı ı ıza ı • martesı gunu a ·-····-.. ·-··· .. ····························-··--·· .. ••••••• .. ••••••••• .. •• 
~m~n~~Elrey~~pbu~nmailiuauoo~h~kınyu~oomü~fuamna~kilıd"ete~em~ti~ ··~··~··~ .. ~··~··~··~ .. =··~··;-;""~"";""~ .. ; .. ~-;-;-~·;··; .. ~=~~~~~~~~~~~~~~~==~ 
ta aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: lan emnivet ve or<lumuza olan bağlı • Berlin 22 (A.A.) - Polonyalılar hu - Sabahtan Sabaha 

cManevra hakkında ihtisaslarımı soru. Jık ve se"'vgisi bir kat ooha artmıştır. dud mmtakasında as~<<>ri hazırlıklarını • 
yorsunuz. Mareşal Fevzi Çakmağın y:ik. İsine giicüne her zamandan fazla sa • faaliyetle ilerletiyorlar. 
sek ICıtufları ve manevra müdürü Orge • rılr.ıış bulunan Trakya, şehir, kasaba Netzc nehrınin sahillerinde buiunan 
tıcral Fahrettin Altayın gösterdikleri yar ve kövleri halkı boş saatlerini bir ne'ie Raiey ve diğer mahallere ıstihkam kı ~ 
dun ve delaletle kardeş Türk ordusunun ·ıe eğlence içinde geçirmektedirler. ' taatı gelmiştir. Bunlar icabınd3 bendleri 
ınancvrasında bulunmakla pek büyük bir Alman ajansı manevralanmızdan açarak mıntakayı su altında bırakacak -
ıercf ve sevinç duyduk ve çok istıfadc bahsediyor lardır. 
ettik. Gerek Mareşal hazretle!'inc? ve ge- Paris 22 (A.A.) - Gazeteler başmaka-

Berlin 22 (A.A.) = D. N. B. ajansı İs. l D . l . . b h. e :rekse Orgeneraie çok minnettarım. le erinde anzıg mese cs•nı a ı~ m v -
Manevranın tertib ve tanzimi ve bil - tnnbul muhabirinden aldığı aşağıdaki zuu yapmakta devam edıyorlar. 

\•esile komutanlann harekat;, idaresi ve haberi neşrctmektedir: Baily. Jour gazetesinde diyor ki: 
gerek sübay, gerekse erlerin gösterdik. Şarki Trakyadaki b~yük manevralar cHitler, şimd! Danzigi istiyor, biraz 
leri inzibat ve talim ve terbiye kudretini Pazartesi günü hitmiştır. . sonra Koridoru, ondan sonra bütün Po • 
büyük bir hayranlı!da gördük. Hava kuv Şimalden ve şimali garbiden ~aarr_u~ lonyayı istiyecek. sonra Macaristana, e
Vetlerinin cesur ve mahirane manevrala. eden mavi tarafı kırmızı taraf m•.ıttefıkı ğer Macaristan mukavemet ederse: Ro • 
rını iftihar ve takdirle seyrettik. B'..itün garb devletinin yardımile tardetmiyn mu manyaya, Yugoslavyay:ı vcsair~ vE>saire
bu gördüklerimiz ve as!"i vasıtalarla mü. vaffak olmuştur. Mütearrız mavi taraf ye dönecek.» 
cehhez Türk ordusunun yüksek ha~eket iki müttefik devletin müşterek ordusu~u 
kabiliyeti ve bütün cihanca müs?.llcm o- temsil ediyordu ve hc:iefi de Trakya, Is. 
lan muharebe kudret bizdt? derin bir in. tanbul ve Boğazla:- idi. Muharebeler E • 
tıba bıraktı. Bununla müftehiriz. dirne ile Kırklareli müstahkem mevkii 

Bundan başka büyük Reisicümhur İs. arasında vukubulmuştur. T'.irkıyenin aon 
ınet İnönünün manevra meydanında bil. sistem silahlan, modern fırkaları, tay -
'7esil~ yüksek iltifatlarına mazhar olduk, yareler ve zırhlı kıtaat bu harbe sokul -

•bundan duyduğumuz iftihar pek bayük. muştur. 
tür.. Reisicümhur, naztrların büyük bir kıs. 

Resmigeçid hazırlıklan mı, Mısır askeri heyeti, ecnebi ataşeml • 
!iterler dün seylrci olarak manevrada Edirne, 22 (Hususi) - Cuma gunu 

yapılacak olan ;resmigeçid için hazır- bulunmuşlardır. 
!anan tribünlerin inşası nihayet bul • 25 Ağustosta Edirnedc manevralara 
muştur. Dün jandarma mektebini ge. iştirak eden 70 hin kadar asker jtecid ya. 
aen Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz pacaktır. 

························································-···· 
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işler ve gazeteciler 
t amirieri vaz.ifelerine aid tenkidlere karşı hassastırlar. Çünkü ihti • 
dare ··venilerek gt-tirildikleri mevkiin bu tcnkidl~le sarsııacağından çe • 

sasına gu • tl o d oo h d"ld"M• eh ' d"' lo 

k . . 1 Aynı zamand:ı hüsnü ~ye enn en şup e e ı ıgı v mme uşerer. 
mır er. 
·· t ssir de olurlar. Umumi hizmeHere aid tenkidlerın iyi karşılanmamaSJ 

~: :=naate yol açmll'jlı:-. Halbuki ıdııri vazüelerin halk cephesinden müra. • 
kabesini yapan matbuat o kadar samimidir ki bu şeki! yazıları tenkıd değıJ, 
temenni mahiyeünd~ teHikki etmek liizımdır. Her şeyden evvel derece d~
rece mes'uliyet deruhde eden vazife sahihlerinin umumi hizmetlere .. aı~ 
tenkidlerden şahıslan hesabına müteessir olmalarına lüzum yoktur. Çurıkq 
yapılan tenkid mevki ve makamı değil, her hangi bır amme davas~nı is.. 
tihdaf eder. Bu sütunda İstanbulun su ihtiyacı hakkında yaı.dığım bır fık_ 
ranın böyle bir suitefsirı:? meydan verdiğini salahiyettar lisanlardan dinJe. 
diğim için ben de kendt hesabıma müteessir oldum. Halbuki mes~la _ıemennı 
mahiyetindeki tenkidlerin irşad ve ikaz gibi terbiyet.kar bir fa~ıletı oldu~u 
iddia edilir. Samimi tenkidlerin iyi karşılanmaması serbest bır muharrır 
için öyle bir ınkisar olur kı daha: mühim davalarda fikrini söylemiye ccsare.. 
ti kalmaz. Halbuki serbest bir gazt tecinin umumi memleket davalarınd:ı 
fikrini, kanaatini, tecrjbesini, görgüsünü bildirmesi bir meb'usun Millet 

Meclisinde rnütalea beyan et.mes~ bir mütehassısı~ bir işde ~ilgisi~ı. söy~e. • 
mesi kadar lüzumlu ve faydalıdır. Muhitinde daıma kendı fıkırlerımn 
takdir görmesine alışan bir idare amiri için samimi tenkidlet yorgun in -
sanları rehavet ve ataletten kurtaı an münebbih haplar kadar istifadelidir. 
Bir mütehassıs aşçı iyı yemek yaptığını i~dia edebili~. Fakat o~un ~ak~m~a 
hüküm verecek olan yaptığını yiyenlerdır. Bunun lçın temennıden ılerı g:~ 
miyen tenkidleri, bele sarnimiyetınden şüphe edilmezse hüsnü kabul etmek 
bir idare amiri için de şereftir. 

meı 
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Liman tahmil ve tahliye işlerinde 
amele buhram başgösterdi 

Ameleden yüzde yirmi kazanç vergisi kesilmesi üzerine 
220 kişi kısa bir müddet zarfında işlerini bıraktılar 

Son zamanlarda liman tahmil ve ve tahliye işleri mevcud 160 amele ile 
tahliye iŞierinde ~le buhranı baş- çok güçlükle yürütebilmektedir. 
g&termt,tir. Liman amelesinden ya - Limanlar İdaresi bu vaziyet bir iki 
kın zamana kadar yalnız yüzde beş ay devam ettiği takdirde ithal!t ve 
kazanç vergisi alınmakta iken Defter. ihracat mevsimi olan sonbaharda U • 
darlık yeni kanuna göre bunJan Li • manda çoğalacak dlan ihracat ve itha
man İdaresi müstahdemi addlederek lat işlerinin 5€kteye uğramasından en 
kazançlarından yüzde 20 kesmeğe baş- dişe etmektedir. Vaziyet şıeiırimizde 

lamış ve bu vaziyet üzerine tahmil ve bulunmakta o1an Münakalat Vekili 
tahliye işlerinde çalışmakta o1an 450 Ali Qeti~ayayıa arzıedilmiştir. 
ameleden 220 si kısa bir müddet için- Limanlar İdaresi lbu hususta geniş 
de işlerini bırakmışlardır. Yeni karar bir rapor hazırlamaktadır. Münakalat 
11zerine, işlerini tıerkeden amelenin Vekaleti bu hususta Maliye VekAleti
yerlerini de doldurmak üzere başka a- le t€masta bulunacak ve limanda ça
mele bulunamamaktadır. Bu vaziyet lışan amelenin eskisi gibi yalnız yüz. 
brşı:;ıncV;ı fstanbu$ girnanında tahmil de 5 kazanç kesilmesini istiyecektir. 

Mateferrlk: 
Eğlence yerlerindeki bira ucuzluğu 

kifi görillınilş 

Şehir işleri: 

Uskildar tramvaylannm maliyeti 
tetkik edildi 

SON POSTA' 

l . Bir~ sarfiyatı mühim 
miktarda arttı 

fstihlakin karşılanamaması 
yüzünden şellirde bira 
buhranı devam ediyor 
Şehirde bira buhranı devam etmekte

Türk - Alman ticaret anlaşmasmm 
müddeti yakmda bitiyor 

Mayıs ayında anlaşmanın temdid edilip edilmiyeceği 
hakkında bir karar verilmemiş olması, piyasada 

tereddüdü mucib oluyor 

dir. hergün Ankaradan trenle bira geti • Memleketimizle Almanya arasındaki lemi§ olan klerlngin, şimdiden sonra da 
rildiği halde mevcud ihtiyacı karşılıya • ticari mübadeleıere aid anlaşmanın müd- temdid suretile devam edeceği yolun • 
marn.akta ve inhisarlar depoları bayile • deti 31 Ağustosta nihayet bulmaktadır. daki tahminler pıyuada umum! bir ma. 
rin siparişlerinden ancak yarısını temin Bir senedenberi mer'iyette bulunan ve hiyettedir. 
edebilmektedir. Bayilerde bu biralım an. memleketimizle Almanya, eski Avll-'tur. Hayvanı maddeler satışları 
cak mıntakasında bulunan gazino ve bi- ya ve Südet gümrük arazisine ı!mil olan 
rahanelere dağıtmaktadır, diğer yerlerce bu anlaşmanın dördüncü maddesin.de 939 devam ediyor 
bira bulunmamaktadır. Akşam üzerJeri yılı Mayıs ayı zarfında her iki hükumet Dün de Rusya ve Alınanyaya 60 bfJI 
de birahane ve gazinolarda da bira bul • arasında bir senelik yeni bir müddet için kilo kadar yapak satışlan yapılınıştır. 
mak mümkün olmamaktadır. temdid edilip edilmıyeccğinin kararlaş - Satılan mallar Van vilAyeti malların. 

İstanbulun uzak semtlerinde ve ada • tırılacağı milserraiı bulunmaktadır. dan ve 53 kuruştan muamele görmüştür. 
larda bir kaç gündenberı hiç bira yaktur. Almanya ile iş yapan ithalat ve ibra. Piyasada yapak, tiftik, kıl, yarı ma • 

catçılar arasında böyle bir temdid yapıl. mul deri, barsak ve kemik gibi hayvani Bira buhranına sebeb olarak, fıatlar 
. . dığına veya yeniden müzakerelere giri • maddelere olan aiakadarlar devam et • ucuzlatıldıktan sonra otedenberı bira iç. ild "~ h kkı d b" 1A t d ı 

ği . . . f 16 ~ a n a ır ma uma mevcu o - mekte ve dış piyasalardan devamlı sip .. me ıtıyat edinmemış kimselerin hıra iç. d v d b" dd""d hA- 1 lmakta. 
ma ıgın an, · ır tere u aı:ıı o rişler alınmaktadır. meğe bqlamaları ve rakı içenlerinde bi .. dır 

rayı tercih etmeleri yüzünden istıhlakin • Bu sebeble şehrim.izde mühim stoklu 
eskiye nisbetle 5.6 misli artması ve bu Bu firmaların bazıları A1ı:nanyadan aJ. birikmemekte ve büyük anıaJmanlm 
Vazı.yet karşısınd A k d t 1 "h dııkları ve anlaşmanın bır sene daha girişen ihracat lirmalan istihsal mmta • a n ara an ren e ı .. . . . . . . 
tiyacı karşılıyacak miktarda bira getir .. k~ndılı~ınden te~dıd edılece~ı yolunda. kalarında da mübaya:ı faaliyetine girf,. 
mek mum.. k"" 1 dır. .1 . . ... 1 k ki malumata fstınaden devamlı ve uzun mektedirler. Hububct ve bakliyat üze • un o ama ı6ı ı erı suru me -

Belediye şehirdeki bira satışlarını ıŞehrimizde bulunan Dahiliye Veki- tedir. müddetli angajmanlara girişmek tema • rine ehemmiyetli maameleler olmamak. 
kontrol ettirmiştir. Ç-Ok az k~r edildiği li Faik Öztrak, dün beraberinde Vali . yülü göstermekti, bazıları da bu hususta tadır. 

Şehır dahilinde bira sevkiyatı inhi • ·· te dd"d d akt d T k f • k 1 için bakkalların bira alıp satmadıklan ve Belediye Reisi Lutfi Kırdar o1du • l d . mu re ı avranm a ır. a as o İSi uru mıyacak 
Ü . sar ar i aresinın vesaitile yapılmakta ve M . .. dd t" in b" 

glkülmüş, eğlence yerlerindeki bira ğu , halde sküdar Tramvay Idaresi - bu vesait te istenilen yere vaktinde bira aamafıh anlaşma mu e ın ıtme. Dün sabah gazetelerinden biri bir ta. 
tatışlannd.a kAfi miktarda ucuzluk ya. nıe geçmiş, faaliyeti gözden geçirmiş, yeti§tiremem.ektedir. İnhisarlar idaresi sine bir hafta kaldığı için, bugünlerde bu kas ofisinin kurulması mevzuu bahsoldu. 
pıldığı anlaşılmıştır. · ınüdür Feridun Manyaslıdan izahat al bira buhranı birkaç gün daha devam etti. vaziyetin resmi kaynaklarca aydınlatı • ğu ve bunun için bir proje hazırlanmak. 

Belediye duble ve balonları ayni bil mıştır. ği takdirde, icab eden tedbirleri alacak. lacağı muhakkak görülmektedir. Evvel- ta olduğunu yazmıştı. 
yilklilkte yapmağa çalışacaktır. Bu hu Yolların altındaki kablolar ve tesisat tır. ki gün şehrimize dört kişilik v~ Alman Dün resmi kaynaklardan bize verilen 
susta şişe fabrikasile temas edilecek - dcğiŞtirilecek iktısadi mehafiline mensub bir ticaret malumat böyle bir şeyin mevzuu bah • 
tir. Duble balon usulünün kaldın! - . s 1 K li Tr E Hava taarruzu heyetinin geldiği şayi olmuştur. solıadığı, hususi ve resmt bütün taku 

b. t l · i hl u ar, ana zasyon, amvay, • Dün bu hususta aldıgvırnız mal'Omata ması ve ıra sa ış annın şışeye n • 1 kt "k t 1 tm . ..d .. 1 . . i ti işlerine şamil bir ofisin kurulması et • 
ttirllm i i · d t ııı..ık t ı e n ş e esı mu ur erımn ş ra • t b ı • d göre gelen heyete cehrimizdeki Alman 

sar e es çın e euu a yapı • k"l v r f ri f d b il be- ecru e erıne evam :r rafında hiç bir tetkik yapılmamıı oldufu maktadır. ı <: ve ~ ın n 
1 

yase m 
1
e kugt n T ticarethanelerinın mümessillerile temasa temin edilmiştir. 

. . • led1yede bır top antı yapı aca ır. op d·ı 1 gr>rmiı: ve Alman ataı:e komn"'rsı·yaıı· A ç,.k Sıhhiye Vekıll şehnmıze gelecek e ı ~y· .. ,. :.- ..... ld adarlar ticari muamelAtımızda ta. lantıda blr milyon beş yüz bin lira - 1 ece)( nezdinde yapılan bir toplantıda memle -
Karadeniz mıntakasında tetkikler !ık ydl inşaatında yollar üzerinde bu • k . kas muame!Atının arzettiği ehemmiyet O.. 

İst etırniz piyasaları ve yeni yıl mahsul · tetk"k 1 k yapmakta bulunan Sıhhiye Vek11i Hu- ıunan kanalizasyon, su borularile, mıbula yapıı1acak m efruz taarru. zerıne uzun ı at yapı ara ve bütün 
ı.t\ Al t b h bT · b" b vaziyeti hak.kında gödşi.ilmüştür. icablar gözönünde tutularak kurulmn• usi a aşın u afta içerisinde şeh - tramvay vıe e1ektrik kablolarının bir zun ı ışı ır emirle ildirilecekti. He- Bu heyetin ihzari mahiyette bir tetki. _, 
• f 1m i b k1 ktedl k nüz bu t wı·ğ lm ...:ı. w · · f olan takas limited §irketinin faalıyete nm ze ge es e enme r. an evvel değiştirilmesi konuşulaca • euıı yapı aUJgı ıçın, me • kat y.apara:k yeni anla•ma etrafında hir 
Sıhhiye Vekf~, 1stanbu1da bir haf. tır. ruz taarruz her an beklenmektedir. t. rapor tanziın edecekleri ve ayrıca önü • geçmesinden ancak kısa tifr milddet geç .. 

ta kadar kalarak büUin sıhhat mües • kinci hava taarruzunun da gündüz ol- . tiğl ve henüz bu faaliyet hakkında kat1 
Takdin• 1r.--.t k~cv11o1nJan miızdeki ihracat mevsimind~ yapılan ge. bir hu""kü"m ve kanaat ileri ..nrmek müm. eeselerini birer birer tefti' edecek, aı3u-..c -&-.P' ması çok muhtemeldir. •u 

teşkil edildi niş ihracat için alakadarlarla görüşecek- kün olmadığı bir sırada, bunun daha .a ıehrin sıhhatine t3 a1luk eden işler hak Bu seferki hava taarruzunda Em - leri söylenmektedir. ıı ... 
kında a1A'kadarllarlla ~rüşeoek, bazı Dün belediye istimlak müdürlüğün niyet Müdürlüguw .. memurları daha mü. Siyasi vaziyetlerdeki kararsızlıAa ra.ı.. 1mullü bir mahiyet arzeder tekilde l•nlf. 
di ktifl kti S hhi V ki a a etilmesinin düşünülmemiı oldufwıu ta. re er verece r . ı ye e • de Valinin riyaseti altında bir toplan. teyakkız ve tertibli hareket edecekler. men son günlere kadar iyi bir şekilde i§- bit addetmektedirler. 
~n~~~~rafu~fto-b y~~~~ ~lan~a ~b~~OOkk~~~~~~ı~-~~~~~~~~====~~~~~~~---------
radan da İzmlre gideceği öğrenilmiş. müdüıil İsmail Hakkı, takdiri kıymet me~ çalışılacak, sokakilarda maskesiz Deniz işleri: Poll•le : 
~ komisyonu azallan b~unınuŞlard.ır. kimse bulundurulmıyacaktır. 

t ·re giden ecnebi sefirler döndüler Bundan sonraki istimlakleri idare et • Şehrimizde hava taarruzu tecrübe • Limanlar Umum Müdürü Anbraya İki 811ndaıl denildi. IPıuWBer 
zmir Enternasyonal Fuan milna • k ü d""rt takdl 1 kı t k 1 rln 1 .. te kıb d d gitti denize döldlltlUler -betil• Cumart·-' günü İzmire k·"'l • me rere, o r yme o • e e manevra arı mu a e e • 

.,.. "' cısı a 1m K i 1 Ey 1 akt B h '--ki h Limanlar Umum Müdürü Raufi Büyüka" dada oturan -nı._• '-T-jacl k i lA Cümhurl t dün ,. misyonu ayn ıştır. om syon ar • vam o unac ır. u ususkl azır - M dil kş Ank 1:.uu.:., .n~ 
an ve djl n • .Yüre vFuapuru Ja1 • lulün birinden itibaren çalışmağa baş- lıklara şimdiden başlanmıştır. İstan • tma~yt~s, Un a amM""d·· aArakya hdarekb:t ve Zari isimlerinde üç arka~ ... evve},. 
manımıza :unm.....,., . ann açı ış b 1 "f k k . e ış ır. mum u ur n ara a ır . . """'9 
merasiıniındle bu.1unma.k <lzere İzmire lıyacaklardır. u pası orurna ?mısyonunun ne • giln kalacak ve yann şehrimbe döne. ki gün bır sandal tutarak Yörilkali pli 
gttmı, olan Sovyeıt Rmya, İtalya ve İlk istim!Ak Kos'kada yapı!acaktır. zareti altında taaddüd edecek hava cektfr. jma gitmek üzere deniı.e açılmıtlardıroc 
----... '-"...nlr e~,..,...... de bu vapurla Buradaki binaların istirnlAki için üç caktaarrut zlan, bilhassa geceye rastlıya • ban d M 
~ flllli>G uu,,. UA '"r.ıecı Tır ün ersine hareket etti Bu sırada ani olarak çıkan fırtına 
d6nmü~lerd1r. yüz bin Hra aynlmı.ştır. ır. Denizyollanrun Alrnanyada yaptır • sandalı devirmiş, ve üçil de denize 

Bl•r otobus devrı· ıdı• dığı yeni Tırhan vapuru dün Mersin ~·· ~ de, tnftan etifen:lerln ( l 7 hattı seferln_t yapmak üze~ Akdenize yard:ıı:r~e bir ~yll S: yuttuktan 

iki yolcu yaralandı ~k~h°:~~-Vapur dönüfte Kıb • sonra kurtanlmıştır. 
Pangaltıda oturan Memduh, evvel • 

Dnn Büyilkçekmece ile Küçükçekme- Bir kuyucu~· düttil ki gün KaraklSyden Sirkeciye geçmek 
ce aruında Dti kitinin afır yaralanma • Kasımpaşada oturan 70 yqlannda ürere Mehmedin 389S sayılı aandab. 
aile neticelenen btr otobü.s kazası olmuf-

kuyucu Ali, dün Kuımpqada Kulak- na bi~tlr. 

turCorlu • Utanbul arasında iıliyen fO • ıızda Yenidıere sokajmda Hilmiye aid Orada demirli buılunmalcta olan 
för Alinin idaresindeki 27 sayılı otobils, bahçedeki kuyunun suyunu temizler • Konya vapuru su içindeki halatını ge. 
dün mutad 1eferl yapma& üzere 12 yol- ken milvazenesini kaybederek kuyu • .iterken sandalı devirmiiş, sandalCJ 

ya düşmüştür. Etraftan yetlşenlenln Mehmed ve Memduh denize d(lpnilf • 
cu ile Çorludan hareket etmiştir. yardımile boğulmaktan kurtarılan ih • !erdir. Her ikisi de etraftan ~ 

Büyilkçekmece Ut Küçükçekmece ara. ttyar kuyucu, bu dlişüş esnasında vü • sin yardım.ile kurtarılnutlardır 
mıdald virajı normal süratle dönmekte cudüniln muhtelif yel'lerinden yara • ·--------.. -·-... • .. --• ..• : ... _ " 
olan otobüs birdenbire devrilmf.ftlr. landığmdan, Cen-ahpaşa hastanesine .. ~ 

Kazanın ant oiufU yolcular arasında kaldınlm~tır. 
mdthlf bir wıaıalıtı mucib OlınUft Meh ------------
med otlu Hüseyin adınd• bir yolcu ota • yerlerinden teh Ukell surette yaralan -
büsiln altında kalarak kaburga kemikle. ml§tır. 

rl kınlm11 ve .l!!lmas kııı Fatma adında Yaralı çocuk cankurtaranı, Şlfli ço • 
bir kadın da vücudünün muhtelif yerle. et.ak hastanesine kııldınlmıJ ve suçlu fO • 
rinden ağır surette yaralanın.ıştır. Yara .. tar yakalanmıştır. 
hlar cankurtaranla Gureba haataneafne Gene dün toför Moruvarkin idareııin • Kadıköy cBayanl.ar Dikit Yurdu• lup her devrenin sonunda talebeler kaldırılm11 toför yakalanmıştır. Kaza deki 3760 aayılı kamyon da, Beyazıd 

kendisine ayırdığı vaıile sahuında Maarif müıneyyizlert huzurunda im • hakkında mahallinde tahkikat yapılmak. tramvay caddesinden geçerken btrden • 
mütevazıane çalışan bir yurd müesse. ti.han olmakta ve muvaffak olanlara tadır. bire önüne Şehz.adebafında oturan ma • 
lesidir. 1932 de ilk olarak çalıpnaya ehliyetnameler! verilmektedir. Resim DUn Od bmyoın kazası oldu kinist NA.zımın 4 yaşlarındaki kııı Birşen 
başladığı zaman ancak dokuz talebesi Maarifçe musaddalt eliliyetnameleri Diln biri Betiktaşta, diğeri Beyazıdda çıtınııtır. Şoför çocuğu ezmemek içindi. 
vardı, Bugün, bu miktar (70.60) 1 bul- veril.mektedir. Re!irn., Yurdun bu se- iki kamyon kazası olmuştur. Beıtktqta rekaiyonu kırınıı ııe de muvaffak ola • 
muştur. Yurdun faaliyeti yalnız biçki ne en !yi dereceli mezunlarını ve on- ŞenUkdedede Mekteb sokağında -42 sayılı maınış ve olanca hıılle Bir,ene çarpmıt
ve diki,e inhisar etmeyip nakış, çama. lan imtihan eden mümeyyiz ve hoca - evde oturan Mehmedin 9 yaşında otlu tır. Vücudünün muhtellf yerlerinden a • 
fır, çiçek ve şapka kısımlan da vardır. lannı gösteriyordu. X işaretliler Yur. Nusret, Akaretler caddesinden geçerken Jırca yaralanan çocuk cankurtaranla has 
Milesse.entn sahibi Bay Zeki Ayaz, dun direktörü ile lSğretinenidir. Bu mü ıoför Osmanın idaresindeki 89~1 nwna. taneye ikaldırılınış, suçlu ıoför yakalan-
Almanyanm Privat Hoh Şnayder A • tevazi, fakat hergün bir parça daha falı kamyon tarafından çiğnerunfltlr. mlflır· 
kademi.sinden ~ kıymetli ve ça • ilerliyen müesseseyi w onu idare e • Bu ikaza nettcestnde Nusretin sal ba. Her iki kaza strafında tahkikata b:ıı • 
lı§kan bir gençdtr. Yurd iki sınıflı o • denleri takdir edertiz. catı kırıl.mı§ ve vücudüniln muhtelif lanm.ıftır. 

Nöbetçi eczaneler 
Ba ıeee ailaelvl olan eemllll' fa • 

lanlırı 

İstaııbal ca.e&buleldlerı 
Şehzadebqında: <Hamdl), antnOntln

de: CBensaaon>, Abara7da: <ZJJa Hu
ri), Alemdarda: <Bsad>. BeJuıdda: <A• 
aador>. Fatihte: (Emfiyadl) , BabrtO • 
yünde: clstanbal), BJtlbde: (BJtbnl -
ton). 

Beyotıa clbetlndeldler: 
İstlklll caddesinde: (Galatuaray, 

Oanh), Kurtulutta: <KurtalUf), ilaç • 

kada: <Maçta), Oalatada: <i:tııoı>, Be. 
ılktatta: CStlleyman Receb). 

Boladç1, KaAKA17 n .ldalardMller: 
Kadıköyünde: <Sıhhat, Rlfat), ttattl· 

darda: <.AlımedlJe>, 8an1ftde: CAlaf), 
Adalarda: CB&lt). 

• 
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iz IJ a Z 
biyesi.: Beş· dttztt 

17.000 nüfusu olan bu zengin nahiye halkı çok zeki 
ve enerjiktir. Nahiyenin merkez köyü bugünkü Gümrük 
ve İnhisarlar Vekilinin doğduğu ve büyüdüğü köy:lür 

• 

SON POSTA 

onya meb'usl rının 
halkla temasları ve 

halkın dilekleri 
Konya (Hususi) - Konya meb'us .. 

!arı, önt ihab dairelerinde tetkik gezi -
leri yapmak üzere şehrimize gelmiş -
ler, ilk olarak Halkevinde halkla te • 
maslar yapmışlardır. Meb'uslarımızın 

seyahati Mersinden başlamış, oradan 
Karamana, Ereğliye geçmişler, Osman 
Şevki Uludağ, Mustafa Şevki, Galib 
şehrimize muvasalat etmişlerdir . 
Meb'uslarımız halkın dileklerini tes

bit ederken ilk mekteb muallimlerin .. 
den Rüstem ve bir lise muallimi söz al
mı.şlar, ve şu isteklerde bulunmuşlar -
dır: 

Köylerde üç sınıflı okullann beşe 
çıkarılması, köylüye kültürün aşılan -

Sayla 1 

f 

, ması, çocuk büyük bütün köylünün İzmir fuarı her gün binlerce insan ta. bir görünüşle, fuarı ziyaret eden halkı 
sağlık durumla:ı üze:ind~ ehemmiyet- rafından ziyaret edilmektedir. Beynelmi. ve evvelki gün Sovyet p&viyonunda ve. 
le durulması, zıraat ışlennde t?hu~ lel bir mahiyeti haiz olan fuar, bütün ya- . 
~~ m:~vay~ ehemmiyet verilmesı, .bu- hancılar t~afından dahi büyük bır tak- rılen ziyafette Ticaret Vekilimiz Cezmi 
tun v.ılayetın ve kazaların sulama ış • dirle karşılanmaktadır. Erçin ile Sovy.et sefirini bir arada gös • 
lerinin biran evvel hallolunması, E~ • Yukarıdaki resim sergiden çok güzel termektedir. 
m~d~Bo~~E~libz~annda~-----------~-------~~~~~~--~~--

rer orta mekteb açılması, Merkezde ( Bolvadinde muhtar ve köy ihtiyar hey·eti kursları ) 
~hti~~m~ni-hlrô~~k~b~ ~-------------~-----~-------' vaktile mevcud olup da her nasılsa 

.. .. .. . .. .. Hlğvolunan erkek öğretmen, ziraat, a-
Bcşikdüzüdcn bil" görünüş ve nahiye muduru Naım Akyu.~lu ı k b v 1 k 1 k hayvan . . . . .. .. .. rıcı ı , agcı ı , meyyacı ı , • 

Trabzon (Hususi) - Karadenızın az-.ı sısat~le bu tun halka Ankara ve ~u~.ya cılık mektcblerile ticaret okullarının 
E-!In dalgaları ile kucak kucağa bulunan n:şrıyatını duyurmaktadır. ~ıkdu • yeniden açılması, bir kız lisesi, halı 
bu kasabaya sahilin en güzel nahiye - zunde çok uyanık ve şuurlu hır' halk dokuma, yün ipliği ve şeker fabrika -
sidir dersek hiç de mübalaga etmiş ol- kütlesi vardır. Kültüre karşı fevkala - ları kurulması, köy ebe mektebinin 
ınayız. Sırtını Beşik dağı adında bir te- de bir iştiyak taşımaktadırlar. kadrosunun genişletilmesi ve tahsisa • 
t>eye yaslayan kasaba fındık bahçeleri On yedi bin nüfusu olan nahiyede tının arttırılması, şose yolların çoğal • 
ile çevrili geniş, ve yemy~il bir düz - halkın ekserisi zürra olmakla beraber tılması, köprii!ler yapılması, son yıllar
lük iç·nde kurulmuştur. Nahiyenin ba- san'awtkarı da boldur. En çok. harice te. da yapılan tecrübelerle müsbet netk~ 
Şında çalışkan bir müdür bulunmak • rey~gı, fındık ve yum~rta ıhraç eden veren tütün ve tönbeki ekimine eher 
tad H .. b" . d ld nahıyede kantar, baskul, keser ve bal- miyet verilmesi, Amerikan ve Antep 

ır. enuz ır seneyı o urmayan . . ,., . k k 
fa d 1 1 1 · d h" ta gıbı alet1erı yapacak pe ÇO san - fıstığı yetiştirilmesi, pancar fiatlarının 

y a ı ça ışma arı sayesın e na ıye tk" d B g·· k"" G .. mrük ve İn .. . . 
• • •• •• T • •• .. • a ar var ır. u un u u - yukseltımesı. 

llluduru Naım Akyuzlu burada tabıa - hisarlar Vekili Raif Karadeniz bu zeki ··--------
tin güzelliğine insan emeği ile mey~a- muhitten yetişmiş bir halk çocuğudur. Konyada yüksek tazyikli SU 
na gel.~n müste~a. g.üze:l!kleri de gun- Raif Karaden~zin enerjisi bu ka~aba elde edilmesine çahşthyor • --
d~n gune kendı elı ıle ılave etmekte • halkının zekasına ve çalışkanlıgına 
dır. Kasabada binalar gayet güzel ve tam ve yerinde bir örnek olarak gös • Konya (Hususi) - Belediyenın bü- Bolv.adi:nden yazılıyor: Bu sene kaza - li olmuştur. Halkevirrıiz köycülük şub sı 
rnuntazam boyanmış birer kutu halin- terilebilir. yilk fidan bahçesinde bir senedenbeıi mızda muhtar ve ihtiyar heyetlerine bir de son gece miı;afirlcr şerefine iki yılı 
de göz kam~tırmaktadır. Genç ve fa. Bu nahiy~in merkez köyünden 0 • devam etmekte olan yüksek tazyikli kurs açılmıştır. elli k4ilik bir ~Y ziyafeti vermiştir. Re. 
al nahiye müdürünün kasabada yarat. lan Raif Karadeniz devlet idaresi ha .. su bulma çalışmalarına yeni bir hız Kursta vazüe olarak beş ders ve hava 
bğı nümune fidanlığı ve küçük park sında bir Vekil o1makla beraber Be • verilmiştir. Şimdiye kadar burgu sal - taarruzları ve korunma çareleri hakkın - sim kum gören muhtar ~ ihtiyar heyeti 
nahiyeyi aynca güzelleştirmektedir. ;ikdüzü köyünde tam ve müstahsil bir ma tecrilbesi 400 metreye kadar indi • da iki konferans verilmiş ve çok istifade- azalarını gösteriyor. 
Burada faaliyetini muhitine tam ma - Çiftçidir. Raif Karadeniz burada ken • rilmiş, bir netice ~ld~ :dilm~yince bu .. 
nasile duyurabilen bir Halkevi vardır. di fındık bahçelerinden on bin kiloya nun 550 metreye ınd1rılmesı karar .. 
Halkevi, kasabada yaptığı hoparlör te- vakın bir fındık istihsal etmiştir. laştırılmıştır. Bu karar üzerine faali • 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ye~g~ilerek şimili~kadar 508 meL 

( Kıkklareli modern bir Halkevi binasma kavuştu ) reye kadar inilmiştir. 42 metre daha 
~-~~-------~--~~~~~--~-~---~ derinliğe inild~~n oonra su~n ~m~ 

edileceği sanılmaktadır. 

Trabzon belediye reisliği . 
Trabzon (Hususi) - Bir müddetten

beri Bahri Doğanay tarafından veka -
leten idare edilen Trabzon belediye 
reisliğine eski belediye reisi Temel 
Nucumi Göksel ittifakla seçilmiştir. 

Hendekte kurakhk 
Hendek (Hususi) - Hendekte ku • 

Söğüdde çekirge mücadelesi başladı 

raklık aylardanberi devam etmekte • Söğüd (Hususi) - Söğüde bir saat gönd€rilip ellerinde .ıçalılan sallamak 
dir. Bu. yüzden mısırlar mahsul ver~e- uzakta Tazanlar mevkiintle bin - bin suretile çekirgeyi bir yere toplayıp yak 
den sarannıştır. Dün gece biraz. yag • beşyüz dönüm arazide bulunan hah- makla ancak günde sekiz on dönilm bir 
mur yağmı.ş ise de ihtiyaca kafı gel • çe, tarla ve yeni yetiştırilen bağlara arazi kurtartlmaktadır. Zürra bağ ve 
memiştir. Kuraklık devam etmekte • kanatları ayakları kırmızı cİtalyan çc- bahçelerinin harab olmasından çok 

Kırklareli (Hususi) - Giden vali ve sına verilmiştir. Evvelce iha~e olunan dir. _ kirgesh tabir edilen çekirge sürüleri müteessirdir ve biran evvel seri vası • 
liasib Kaylanın verimli ve devamlı ça yakında takılacaktır. Harici ve dahili K . f • bU OSU kuruldu musallat olmuş, bu civarda bulunan talarla çekirgenin öldürülmesini iste • 
~ışma eseri olarak başlanıp oldukça çerçeveler tamamlanmış olduğu için onya su iŞ erı r . " bağ ve bahçe mahsulünü tamamen ha- mektedirler. 
inkişaf eden Halkevi binasının yapısı sıvanın modern bir şekilde yapılması Konya (Hususi) - .Naf~a ~ekaleti rab etmiştir. Resim çekirgelerin amele tarafından 
Yeni Valimiz İhsan Aksoyun gösterdi- için İstan'b~·ldan usta celbolunacak ve Vilayete aid olan su ~şlerı. buro~un~ Şimdilik başta ziraat muallimi Ah - bir yere toplanıp öldürülmelerini gös-
ği alaka ile ayni hızı devam ettirerek .müteahhidine ihale olunacaktır. dağıtarak merkeze baglı hır es~ ışlerı med olmak üzere günde kırk elli kişi termektedir. 
~mamlanrnqb~&~nuatılanü~k~ ~sim,H~~~b~a~ın bugü~ü~rosu·~mı.şwbdrosunu ~nd~-~~=~=~======~========~=======~ 
ının üzerine kurulacak çatı dün usta • vaziyetini göstermektedir. miştir. Konyal ·ar bol elektrik BUrhaniyede 1500 zeytin 

-- Hasan Bey geçenier • 
de bir gazete okudum .•• 

Pazar Ola Hasan 8ey Divor ki: 

... İstanbulda ıüzellik 
enstitüler! ..• 

... Gün geçtikçe çoğalı 
yormuş ... 

Hasan Bey - Tabii azi
zim, kumaşın hileli.si, ya -
ğın hilelisi çoğalınca, gü • 
zelin de hilelisi çoğalacak. 
tır. 

bekliyorlar agaCI yandı 
Konya (H~usi) -:- Konyanın tam ve Balıkesir (Hususi) - Bürhaniyenin 

mükem:neı. ~~r ş:kılde ,ışıkla~d~.rılm~- Bahadınlı köyü civarında bir yangın 
81 key~yetı_ uzerınde el an buyuk hır çıkmış, mühim miktarda zeytin ağact 
aldka ıle ugraşılmaktadır. .. .. yanmıştır. Yanan ağaç miktarı l 500 • 

Evvelce Aksarayda Uluçayın ustufi- den fazladır. Bunların bir kısmı dev • 
de ~lde edilen çok müh~ .elekt~ik .~.v Jete, diğer bir kısmı da muhtelif şa • 
vetınden Konyanın da :ıstıfadcsı duşu- hıslara aiddir. Tahm·n edilen nakdi 
nillmüş, fakat araya giren bir takım zarar miktarı ı 0.000 liradır. 
engeller yüzünden bu tasavvur tatbik 
mevkiine geçmemişti. Konya halkın -
dan büyük bir kısmı bugün evlerine 
elektrik alınak istedikleri halde mev

Muradlıda yıldırımdan bir 
adam öldü 

cud kuvvetin kafi olmadığı cevabilc Çorlu (Hususi) - Çorlunun Karate 
bu arzularına kavuşamiyorlar. Konya- pe taş ocaklarında çalışan İbrahim is • 
lıJar bol elektıılği sabırsızlıkla bekle - minde bir ameleye yıldırım isabet et-
mektedirler. iiğinden derhal ölmüştür. 



6 Sayfa 

1 Hadiseler Karşısında J 
Yapacağımı bilirim! 
B ir ~tumun evinde Ankara Diyerek şu hikayeyi -~nlat~ı: . . 

d wıu dinliyorduk. Rad 4 cNasraddin Hoca eşegme bınmış, bır 
ra yos . ..J· ....,,,._~.. IKö. d iH nın · · s "k ld k köye ıqisaflr f:1lw·~· y. e , oca 

yo .. da mü.zik bitmiştı. pı er, . 0 u ça - ·ni üstündeki heybe ile beraber 
alakalı bır mevzu hakkında bır kon • ~gı k . 1 H b" müddet 

· · · ·· ledi hır ahıra çe mış er.. oca ır 
ferans venleceğinı soy • d"" k olm11cı ~gı-·ni getirmiş 

D. 1" liın! sonra onece ---.c' -..-
- ın Jye . . d 1 !er, eşekte heybe yokmuş .. 
Dedik. Konferansr verenın sesı uyu Hoca, heybeyi görmeyince hiôdet • 

du: l · 
S d.ıil . .1 . enmış: 

- ayın ı eyıcı enm. _ y h. bemi bulursunuz, ya ben 
Gayriihtiyari birbirimize baktık. ~ eyb T . 1 

Konferansçının bu iki kelimeyi telAf. yaDpaca?1111hıocaı nınınmbu tehdidinden kor. 
. be . r . . ç emış. 

fuz şeklı, Perşem .n~ ge ışı.nı . ar • kan köylüler, öteyelberiye koşmuşlar. 
şambadan belli etmıştı. Bellı kı çok Aramışlar, aratmışlar, Hocanın hey • 
fena ~onuşacaktı. Konferans başlamış besini bulup ~etirmişler. Hoca mem .. 
µ. Biri: nun olmuş, fakat köylü:ler merakta i-

- Fena ses! mişler, içkrinden biri kendini tutama 
Dedi, bir diğeri: mış, Hocaya sormuş: 
- Ne dediğini anlamıyorum. _ Hoca, ya heybemi bulursunuz, 
Dedi. •ra ben yapacağımı bilirim demiştin. 

. ? 
Bir diğeri de: Revben bulun.magaydı ne yauacaktın · 
- Bu böyle devam edecekse yan • Hoca, ne yapacağını anlatmış : 

öık. - Eşeğin cu1unu kesip. bir başka 
Dedi. Ev sahibi ayağa kalktı. bevbe vapacaktım.• 
- Şimdi ben h.vllederim. Ev s~hibi hikayeyi bitirmişti. 
Radyoya doğru yürüdü. Düğmeler. Radvonun yanına gitlıl. Actı. An • 

den birine elini dokundu. Acaba ne kara istasvonunda ayni adam gene 
yapacaktı? Fena konuşanın, fena sesi. konuşuvordu: 
nJ rndyo cihazındaki benim bilmedi • _ Ben de yaoacammı bilirim! 
ğlm bazı tertibat sayesinde güzelleş • Dedi. Dalım demc;tir0i. Bir baska is-
tirecek miydi? tasvon çıkmıştı. Güzel bir müzik sesi 

Ç1t.. diye bir ses duyuldu. Radyo • duvduk! 
nun kadranı sönmüş, sesi kesilmişti. Yerine otururken: 
Ev sahibi tekrar yerine oturdu. _ İşte. dedi. Hunu yaoacaktım! 

- Mademki radyo sustu. Şimdi ben r---ı l ı I . 
ı · J '1met ;:1-+u Ut.rt-size bir hikaye anlatayım. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
32 lira cezaya sebab olan kedi j 11 Lezzet,, in kıymeti 

Bazı otomr>bil 

İngilizlerin hayvanları ne kadar sev. 
dikleri, hayvanları ne kadar korudukları 
malfundur. Hayvanlara eza ve cefa eden. 
ler mahkemelerce çok şiddetli bir suret. 
te tecziye edilmektedirler. 

Sir Richard Whittington meselesi hu 
hususta size mükemmel bir fikir verebi
lir. Bununla. İngılterede bir kedi öldür
menin k~a malolabileceğini takdır ede. 
bilirsiniz. 

Sir Richard Whittington adın! taşıyan 
bir kedidir. 

kazalan hakimleri 
çok müşkül mev. 
kide bırakır. 

Buna bir misal 
olarak geçenlerde lngilterede Lussex 
şehrinde bir sigortacının başından anla. 

• 
tacağımız şu vak'a geçer: 

Sigortacı mahkemeye müracaat eder 
ve bundan bir müddet evvel bir otomo. 
bil kazasına uğradığını ve kaza netice. 
sinde lezzet hassasım tamamilc kaybey
lediğini ve sigara içmeni!l, viskı, şarap 

içmenin kendisi için artık bir lezzet ve 
zevk ifade eylemediğjni söyler. 

Haklın ve azalar meseleyi uzun uza. 
dıya tetkikten sonra kazaya sebeb olan 
otomobilcinin kendisine 1,100 İngiliz li. 
rası tazminat vermesine karar verirler. 

olmadığı anlaşılır. Bir müddet bulun
maz. Nihayet komşunun birinden şüphe 

Sir Richard Whittington sahibini, sıı. edilir. Yakalanır ve istintak edilir. Ni. 
bibi de onu ÇO~ sever. hayet adam itiraf eder ve der k;: 

Hem de Londranın meşhur belediye 
reisinin kedisi .•• 

Belediye reisi milkellcf arabası ile - Evet! Kedinizi ben öldürdüm. Bah. 
Londrada dolaşt1ğı vakit 90k defa kedisi. çemdeki kuşlara musallat olmuştu. Ben 
ni de birlikte götürürdü. Kedi de araba. de onu öldürdüm. 
nın içine gizlenirdi. Geçenlerde belediye Hflkiın suçluyu 20 1ngiliz lirası naitdi 
reisinin kızı cSir Richard11 ı Wimbledon- cezaya mahkum etmiştir. Mahkeme mas. 
daki sayfiye evine götürür. rafı 12 lira olduğundan adam 32 lira ne 

Aradan çok geçmeden. kedinin ortada kendini kurtarmıştır. 
-·························································································································· .. 

Okuyucu farıma 
Cev1:1blarım 
Bay s. ö. ye: 
- Mektubunuzun zarfını kay • 

betmişirn. Kağıdın antenininden de 
müessesenin hangi şu besinden gel • 
diğini anlamak :kabil olmadı. Lef .. 
fettiğiniz pulu saklıyarak cevabımı 

bu şekilde vermek mecburiyetinde 
ıkaldım: 

Gazetenin 18 Nisan ve 26 Mayıs 
tarihli nüshalarında iki şikayet 
mektubu .çikmıştır. Fakat her ikisi. 
nin de muhteVliyatı anlattığınız şe .. 
kilde değildir, imzaları ve mahreç • 
~eri de başkadır. 

•Aksckhde Bay •A• ya: 
- Bu sütunun devamlı okuyucu. 

tarından olmadığınızı tahmin ediyo. 
rum: Aksi halde bana gönderilen 
her mektubu bir csır• telakki ettiği. 
mi, okur okumaz yırttığımı, mün , 
derecatını da hemen unuttuğumu bf 
Jecektiniz. Bakınız, bu dakikada ·si .. 

ıin bana daha evvel yazıp yazmamış 
olduğunuzu da hatırlayamıyorum. 
Mazur görürsünüz değil mi? 
Şöyle bir mektub aldım: 

- c2 I yaşında bir genç kızım. 

24 Temmuz tarihli gazetenizin 
Gönül işleri sütununda çıkan rnek .. 
tuba kendimi tarr"men uygun bulu. 
yorum. Şu farkla ki, henüz ... Maa • 
şımdan gayri bir gelirim yok. Hava .. 
tımızı birleştirdikten sonra yine ge. 
çinebiliııiz sanının. 

~1im11lik meselesine gelinCE: Bu 
bir zevk meselesidir. Şahsa göre de. 
ğişir. Birisinin sevim?i bulduğu bir 
tipi başkası hiç beğenmez.• 

Bu okuyucum mektcbuna sarih 
bir adres de ilave etmiştir. Yalnız 
bu mektub hakikaten adresi yazılı 
genç kız tarafmdan mı yazılmıştır, 

yoksa onun fena latifeci bir arkada~ 
şı taraf1ndan mı? Buna emin deği • 
Jim. Onun için adresi yırtacağım. 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Yiyeceğin cild 

üzerindeki mühim 
tesirleri " 

Çocuğunu boğan kadının 
muhakemesine dun başlandı 
Gerek katil ana ve gerek cürmün şeriki sayılan 

kadının babası, suçlarını inkar ettiler 

Bundan iki ay kadar evvel Vartuhi betyanı şahid olarak dinle~. muha. 
isminde genç bir Ermeni kadını gayri. keıneyi diğer şahidlerin celbi için, bafo 
meşru olarak doğurduğu yedi günlük ka güne bırakmıştır. 
çocuğunu boğarak, öldürmek suçundan Sati~ yolsuzluğu davasma bugün 
adliyeye verilmişti. Genç kadının ba- ha§lanıyor 
bası Serkis de ayni suça iştirakten Ağırcezaya intikal eden Satiye yol. 
maznun bulunuyordu. Hadise uzun suziuğu dawısııja bugün Ağırcezan.ın 
müddet müddeiumumilik ve 4 üncü işlerine bakan asliye 2 nci ceza mah • 
sorgu hakimliğince tahkik edilmiş, ni- kemesinde başlanacaktır. 

Askerlik itleri: 
hayet gerek Vartuhinin ve gerekse ba
basının suçlan mevcud delillere göre 

Hiçbir kadın yoktur ki, güzelleşmek sabit görülerek, her ikisi de ceza ka • 
ve güzel kalmak arzusunu duymasın. Bu nununun 64 ve 553 üncü maddelerine 335 doğmnlular son yoklamaya 
uğurda, bütçesinin ve yaşının mi'ısaadc tevfikan muhakeme ve tecziyeleri is • çaiınhyor 
ettiği imkanlara baş vurmasın. cBütçesi. te k - mahkemesine veril· Eminönll Aslı:erllt Şubealnden: Asterlai 

. . _ .. nere , agırceza çağına giren 335 dotumlularm 80n yolı:la • 
nın:a dıyo:"1~ .çu~lrn: Maa~~sef tuvalE':t mişlerdir. malan ı EyliU 939 euma gtlntl sabahtan ltl· 
malzemesı • ıyı cınsten seçılır ve munta- Bu feci hAdisenin mubake.mt!Sine ta- baren ba§lıyacak ve 30 Blrtncttefrln 939 gtt. 
zam kullanılırsa - oldukça kalx>rık bir til devresinde ağırcezanın işlerine ba- nü nihayet bulacaktır. 
yekun tutuyor. Fakat bütün güzelleşme k r l . hkenM?Sinde Bu doğumlular ve gerek bu dolumlularJ& 
vasıtalarını para ile alınan kremlerde, ~n as ıye ncı ceza ma ed k • muameleye tAbt bulunanlann JUbnda Jlr-

. . dun başlanılmıştır. Mahkem e o u • zlll Eylül ve Birlnctt.eşrın aylannm tek n.., 
şu ve bunda aramak _do~ de.ğıldtr •. ~~ş nan son tahkikat açılmasına dair karar maralı günlerinde fllbeye ntıful cbdanl& • 
para harcamadan t.ak ıb edılebılecek oy.e dan, Vartuhinin evvelce Çemişkezek • n, okudulı:lan metteblerln taball derecele
tedbirler vardır kı faydaları en pahalı t t d kl ada tanıı;:tıgy 1 komşu _ rint gösterir bir şehadetname lle gelmele • 

. k d b.. .. kt·· e o ur u arı sır "' l tsı ı t ,_ h ........ d -A• tuvalet malzemelcrı a ar uyu ur. F k b k 1 k f t b la r , mazere z gem yenn::r alLJUn a ce-.. 
. . su aru tan ge e a ara s an u 1 tatb' .... edil ıw n•- oı Bunların başmda yiyecek meselesı ge!Jr. . . . h muame e ... ece&• .ı& unur. 

. . , . . . ı._:eld1kten sonra, Yedıkule Ennenı as. * 
Evet yıyecek meselesı... C:ldın mıde ~ . d • gu-nu du··n 

. .. . ıanesın e rravrımeşru çocu • Bu sene askerlik çatma gtrmlı bulunan 
v:. b~~a.kla sıkı h ır mun~ebet~ ~ardır. vava getirdiği ve .bilahare hastanenin 335 doğumlu delilı:anlılarıa tahsil ve sıhhi 
GuzeLığın yarısını yapın ıse cılddır. Az k d t b tt"-. lda babasi ahvallertnden ötüril erte.st seneye terkedl • 
yağ, bol sebze ve meyvadan mürekkeb

1 
• a ~~ıl'k~ ur~~ ek ıgı ve yo unu bog-a • lerek bu doğumlularla muameleye tAbl taı .. 

bir yemek sistemi tene şeffaflık verir. e ır 1 e gı e; en. y~vru~ - mı~ diğer "dotumıu mükelleflerin ı EJUU 
Derinin uzun 7.aman normal halde kal - rak çayıra ettıgı anlaşı mış ır.. . 939 günü son yolı:lamalarına baflanacat~ 
masını temin eder. Çizgil~ri geciktirir. 

Yiyeccğ:n cild üzerind~ o kadar mü_ 
him tes1r leri vardır ki, değil o günk:i 
veya bir gün evvc>lki hatta bir hafta. bir 
ay, bir yıl ÖnCPki yedik' erinizin bile cil
dinizde iyi ve fena akislerini bulabilir
siniz. Mesela: Çok ya~lı yemekler z:ı

manla karaciğeri yorar. karaciğerin yo_ 
rulması cildin sararmasını mucib olur. 
Baharlı, biberli yiycnicrin yüzlerinde si

vilceler olabilir. Alkollü şeyler, yıl1 ar 

geçtikçe, burun ucu:ıd:ı incı:? ince, kırmı
zı damarların belirmesine sebeb olur. 
Yağda kızarmış yemekler mideyi yorar, 
cildi donuklaştmr. Ci!dle yiyecek ara
sındaki münasebeti belirten daha böyle 
birçok arızalar sayabiliriz. 

Şu halde. ne yapmalı? Elden gelfiiği 

kadar hafif yemekler yemeli ve bol mev
vayı, sebzeyi yağ!ıya, hamur i şine tercih 
etmeli. .. Güzelliğe b~1 derece tesir E'den 
bu meeslenin halli büçtede en ufak bir 
fazlalık yapmak şöy1e dursun, be)ki u
fak bir ekonomiye dı:? ön açar. 

Yemek b~hsi: 

Vişne kompostosu 

Suçlulardan 66 yaşındaki Serkıs, Hangi günlerde ve hangi saatlerde yokla .. 
dün yanılan sorgusu sırasında, vak'ayı ma yapılacağı ayrıca taza taJJDakamııtı • 
h .. ı .. t ·· 1 1 t t na gönderlleeek olan davetiye oetvenertn .. 

u asa en şoy e an a mış ır: de gösterllecekttr. Bu cetvellerde ı&ıerlle .. 
- Vartuhinin gün ~tikçe karnının cek günlerde ilk yolı:laması yapılmış olan .. 

c:istiP"ini farkettim. Hemen, kendisini larla yapılmamış olanların fube mertezln
bir doktnra ~önderdim. Doktor, hami- de teşkil edecek askerlik mecllstne gelme .. 
• y .. . . .. lerl ve okullarda taMtlde bulunanlann da 

1e olduımnu sovlemış. Halbukı ben on tahsil vesikalarının nümunest veçhlle o~ 
oe kızın karnında ur var zannetmiştim. direktör ve dekanlılı:lar tarafından muay .. 
Ertesi ~ün, ben de doktora koştum: yen müddet içinde ıuılı:erlllı: mecllalne gön .. 

c- Aman doktor, bu ise bir çare dennelerl, aksi takdirde lı:anunun tayin ""' 
· tlği cezalarla cezalandırılacağı llln olunur. 

bul.> * 
Dedim. Bana 30 lira hastane ücre - Beyo~ıu Yabancı Askerltlı: Şubeatnden: 

tini bulurc;:am, kızı hastaneve yatıra - ı - Beyoğlu tt Beşiktaş kazaları ~ahi .. 
cali'ını sövlE>di. Vartuhivi hastaneye llnde bulunan 335 dotumıu ve bu dofumla
vatırd ık. Bir av sonra, tekrar hasta _ larla muameleye tlbt erlerin .t10n yotlam ... 

·a k d. kt ·· d"" -·· sına 5 Eyliıl 939 8a1ı gtlntınde bqlanılacak• 
n~ve J!ı ere , o oru rıor ugum za - tır. 

man, bana şunları söyledi: 2 - Yoklama günleri Salı ve Pel'$elllbe 
c- Kızını doğurmak üzere Haseki günleri olup saat 9,30 dan saat 12 ye tadaı 

. - d . t•k D h kti devam eder. hastanesıne gon ermış ı · a a va 3 _ B d " 1 1ft_..A , da lllı: k . . ,_ _ .. u o5 um u ııuuan o.tıp yo • 
~clmemış dıvereK, uc ,ltlln sonra ge • lamasını yaptırmamı, olan erat oturduk -
ne bize yolladılar. Şimdi ise, burada ıarı mahallenin mensub oldulu emniyet me 
doi!urdu.• murluklanndan alacakları tlı:amet kayıd -

O gün nizamnameye avkın diye lartle ve tkt fotoğrafia Cuma gtlnlert ölle-
. K den evvel kayıdlarını yaptırmak tbere mO-

hasta kızı taburcu ettıler. ızım ÇO • racaatıert. 
cui!u ile beraber o ~eceyi, hastane ci- 4 - Bu eratın muayeneleri BlrlncttefrlD 
varında, bir hastabakıcının evinde ge- sevkine kadar devam edecektir. 
çirdi. Ertesi Eri.in eve dönmek üzere, 5 - Haltın askerlik kanununa 16re cea 
vola c•ktık. Yedikule surlarından içe - görmeleri için yulı:anda IÖZ1l P98D gilnlerı-

Taze vişneden yapacaksanız saplarını . a· -. . d k d"" d .. - .. de şubeye müracaat etmelidirler. ri ~ır ı(Tlmız sıra a, ar ama on ugum 
üzerinden almadan bol, soğuk suda yı. de Vartuhivi göremedim. Biraz sonra Adliye Müsteşan Anbraya rlttl 
kayınız. Suyun•ı süzdüktPn sonra s:ıpla. d kt F k t k ku -

mey ana c1 ı. a a • çocu cagın. Bir müddettenbeıi şehrimizde bulu nnı koparınız. İki parmak arasında sıkıp k Se - · k d' · 
da vo tu. rsemli~m tuttu, en ısı - nan Adliye Müsteşarı Selim Nam 

çekirdeğini sapın yerinden çıkannız. v - • ld v k kl 
ne çocugun ne o ugunu sorma a ı- dün Ankaraya dönmüştür. 

Koyuca kıvama getirilmiş şeker şu. ma gelmedi. Yalnız ertesi !!Ünü evde: Atatürk köprüsü ikmal ediliyor 
rubunda bir iki taşım kaynatıp ateşten c- Çocuk. yolda yere düştü, öldü. 
indiriniz. Vişnenin suyu şekeri biraz su- Ben de, attım.> Atatürk köprüsünün inşaatı Birin 
landırır ve komposto için istenilen kıvam Dedi. citeşrinin 25 inde ikmal edilecektiıı 

hasıl olur. Çocuğumun katili Vartuhi ise mah. ~ö~rü C~mhk~riyet bayramında mera 
Eğer vişne kuru ise bol suda yıkadık- ~·emede herseyi inkar etmiş ve: sun e açı_a_c_a_ı_r_. -----

tan sonra yarım saat ılık suda ıslatınız. .- Araba çarptı. Çocuk kucağımdan Bir fundalık tutuştu 
Meyvalar yumuşayınca iki parmak ara- düşerek öldü, onu ben boğmadım. Sanyere tabi Akalay köyü ile Kal • 
sında sıkıp çekirdeğini çıkarınız. Şunıb.. Dernistir. fa köyü arasındaki fundalık evveBd 
da kaynatırken taze vişneden bır taşım Mahkeme. Ermeni hastanesi doktor- gün yıldırım isabetile tutuşmuş ise de. 

~~~!.~ .. ~-~~~-~~?!.~: ....................................... !~.:!~~!!:! .. ::7.~~;:~ .. ~:.1.:~_::;.. ~~yre • köitü1erin yardımile söndüırü:lın~ 
·····-························-····-.. ---- 1 -····--

iki ahbab çavuşlar: 

I 
liift\\ 

Ressam fJe arkadaşı 
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C ASKERLiK BAHÖSLERÖ :::J 

Lehislanın Almanyaya 
karsı mukavemetinin 

' 
kal'i sebebleri ne·lerdir? 

Yazan: Emekli General H. E. Erki/et 

C Edebi bir miinakaşa ::J 
Hagır, milli edebiyat 
bizde lıenüz doğmadı 

mei 
atı 

zan· 
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BeMarıa r nicin eu nnıiuorsunuz 1 
~'-------------------------~~--~----:~~~---" iyorlar ki Kadınlar Erkekler 

'' Bütün rahahmı terkederek ( koca ) adı altında 
bayana hizmetçi, kaprislerine esir olduktan 

sonra ne diye evleneyim?,, 

diyorlar ki 
''Erkeklerin ileri sürdükleri 

iddiaların yüzde beşi 

1 

t 
C GüNüN ADAMLARI ==1 
Lehistanın milli 

kahramanlarından 
Korfanty öldü 

doğrudur,, 
• I ·ı H LL At l lı (G~nen): lenmek istiyoruz. Aksi takdirde .. asla!.. ~te 

•maı a1UC1 a ı evlenmedt~lmlzin ve evlenmek istemeylşl - e N S (A k ) 
-d-~üm da 6 • • n ara : 

cGenç bir bekfı.rım. Büyu u6 yuva mlzin sebebi ... » Ur:un zamandanberl devam etmekte olan 
'e muhitimde annelerimizi, babalarımıza ~ cBekA.rlar niçin evlenmiyorsunuzu baflığı al-
tarşı derin bir hürmetle meı,bu gördüm. Ka- r tında toplanan cevabları muntazaman oku-
.!ın evde çalışır, erkek dışarıda kazanır ge- dum ve alelekser erkeklerimizin kadınları -
tlrtrdl. Şimdi bu vaziyeti görmenize imkA.n mıza yaptıklan hücum aynidir. Kadınlara 

hn tı de Erkeklere fha.k veren bir kadın okuyucu: var mı? .. Şimdi kannın kocaya rme - vefasız, sadakatsiz, müsrlt, diye hücum eden 
~ıı. zulmü, tstlbdadı, yuvasına emeği değll, e Nezihe Güllü (Ankara): erkeklerin ekıseriyetıınl b\lklmkü mulhlt ve 
'üsüne, eğlencesine düşkünlüğü var. Şimdi- cAnketlnlze bayan arkadaşların verdl~l içtimaı vaz1Y9t1 l~ylklle tetkik etmiyen ve 

Hayatı, istiklalinin muhafazası ile uj
raşmalfta olan Leh milleti büyilk bir zi. 
yaa uğramıştır • 

LehliJerin şimdiye kadar Almanlara 
karşı girişmiş olduklan biltün istiklAl 
mücadelelerinin kahramanı olan Adal. 

bert Korfanty geçen gün Varşovada vefat 
eylem~ir. 

Bütün hayatı imtidadınca Almanyaya, 
panjennanlzme karşı çetin ve yılmaz btr 
mücadelede bulunmuş olan bu adamın 

bu anda vefatı !.ehi.standa mHII bir ma.. 
tem halini almıştır. 

Adal bert Korf anty bir işçi ailesinin 
evl!dıdır. 1873 senesinde Ladzavıkada 

dünyaya gelmi,tir. Burası Kattov:lzt lra-

riyesine merbut bir mahal idi. Alman. 
yaya tAbi bulunuyordu. 

'1 bayanlar sabahleyin geç vaklt yatakla - cevablan hergün okuyorum. Ben kadın ol - herhangi bir maddenin sepepleri.?l ~erin.den 
rından kalkıyor, kahvaltıdan sonra saatler- mam haseblle onlan müdafaa etmem gere- araştırmıyanle.r teşkil ediyor. Çunkü müte
:e süren bir tuvaleti müteaklb haydi sokak. kirken bll!kls erkek kardeşlerime hak ver - kA.mll ve derin görüşlü bir erkek bu kadar 
.çay, sinema, ziyaret ve.saire ve.saire... Evi- mek mecburiyetinde kaldım. Çünkü biz ka- basit dü.şünemez. Dünya yaratılıdanberi ka
nlze gelirsiniz, ne yemek hazırlanmıştır, ne dınlar bayların (kocalarımızın) bir çok fe- dın kadındır. Dün kafesin arkasında da, bu 
sızın geleceğiniz hesablanmıştır. Ben bek~r- dakfırlıklanna, nankörlükle mukabele eden, giln erkeklerle beraber iş başında çalı~an 
lık hayatımda ancak huzur ve stlki)n ara - her fedak!rlıjtı azımsayan mahlfiklanz. İşte kadında da ayni kalb çarpıyor. Kadın de -
yan bir adamım. Evlilik hayatının 1tlyad - size bir misal: ~şmedl. Muhit zaman ve cemiyetler değlştt. 
ıanmı altüst etmesine tahaınmW edemem. Komşum orta halli bir alle .. gül gibi ge - ~rü§ler telkinler ba.şı.al~tı. .Eskiden her 
Bütün rahatımı terkederek, koca adı altında çlnlrlerken koca.sının bir rütbe daha yük - turlil ma~umiyete, acıya kağtıananln kadın 
ba ana hizmetçi, kaprislerine eaır olduktan selmeslle evlerlndeld refah birden bozuldu. bizim büyük annelerlmizdl. E er o ara sa-

y im? Dikkatimden kaçmıyan bu hali tetkike ko- dık diyorsanız bizlere de ayni şeyi söyleme- Berllnde yapmıştır. Tahsili sıruında Al-
'IOnrn ne diye evleney » yuldum. Zaman zaman kulaklarıma kndı - niz J~zım gelecek fakat muhit bunları killlü-

Adalbert Korfanty üniversite tahsilini 

man millicilik fikirleri ile çarpıfmıştır. 

,~r _ nın şu isyanı çarpıyordu: yor. Kadının senede yaptığı birkaç elbiseyi 
_ Bıktım senin bu haslsllğlnden" bir mev laf edip gazete sütunlarına geçlrmlye çekin- O sıralarda Almanya Sadowa ve Sedan 

simllk yapamadım. ~çen senekinin moda - miyen erkekler, hiç dii.şünmeden dlyeblllrm zaferlerinden dolayı çok mağrur bulu. 
• V-hbi Tan (Ankara, l•metpa- sının geçtiğini blllyorsun .. Beni alırken yal- ki bir yuvayı, bir kadını mes'ud edemezler. nuyor idi. Dünyaya hAkim olmak naza. 

~ vardın. yakardın, her şeyini temin edece - Saadeti getirecek yalnız kadın değil iki 
ıa mahalle.i No. 20): ğlm dedin .. bu dediklerim olmazsa artık ta- tarafın mukabil feragatldlr. Her iki taraf ta riyesini güdüyordu. 

cHergün bir başka cepheden mütalea edl- hammW edemiyeceğlın, babamın evine ka - birbiri için azamı fedakarlığı yapar, veya- Tahsilini ikmal eder etmez genç Kor .. 
lerek itham edilmek istenen bekA.rlar hiç çacağım. hud yaptığını bir vesile ile başına vurmazsa fanty mesaisini Lehlilerin istikl!llerini 
f{}ıpheslz bu kadarına tahammül edemezler. Bıı patırdılar hergün devam ederken, bir- mes'ud olmamak için sebeb kalmaz. Kadın-
Bugiinün erkeği hoppa ve züppe değildir. 0 _ gün komşunun evine gittim. Kapı açıktı, da sfuı ihtiyacı yemek yemek, su içmek gibi elde eyJemeğe hasreyledi. 
na böyle lsnadatta bulunmak bilmem ne de- girdim. Baktım ses .sada yok ... Belki kom - bir şeydir. ~.unu hattA vahşi kabile ~adınla- 1900 senesinde parası tükenmif idi. u
receye kadar doğrudur. Hayatta bir erkeğin şum mutfaktadır, dlye 0 tarafa yürüdüm. Bir rında bile gorürüz. Kadının yaptığı aü.sn çok tiklAlini muhafaza eylemek arzustle çır. 

de ne göreyim: Bay bula.şık yıkamıyor mu? gören erkekler kadının kadınlığını lnUr e
değll amma, bir tadının muhakkak ve mut- Daha hayretlm bitmeden onların gürültü- diyorlar demektir. Güneşsiz bir gün yıldıı.sız 
lat bir hlmlye ihtiyacı vardır. Hem bir er- sil sona erdi, ayrıldılar. bir gece ne ıse, süssüz kadın da odur. Maa
tek ne kadar züppe Te hoppa olsa da tabi- BIJ halleri de gördükten sonra hemcins - manh erkekler bunu bizden daha iyi bilirler. 
atın ona bahşettiği hakla yine erkek yine lerlme Meta düşman oldum. Bayanlara hak Çünkü her zaman fazla tuvaletll kadınlara 
erkektir. vermek yine bizlerin asaletinden değildir. hasretle bakan ve onları beğendiklerini alle-

Slnema perdelerindeki artistlerin kılıkla - Evet, bİrçok noktalarda kadın arkadaşla - lerlne sö~lemekten çekinmlyen erkekler bu
rına mütehasslr glylnmelerlnl makyajla - rımla beraberim. Fakat umumiyetle baylar nu pek guzel ispat ederler. Kadın da kocası
nnı kocalarının' mahdud kaza'nçlarına yük- haklıdırlar. Biz müsavat hakkımızı çok yan- na kendisini beğendirmek için süslenlyorsa 

- lış ve kötü kullanıyoruz. Bu suretle de ge - kabahat kimdedir? Zaten muhakkaktır kl 
lemek isteyen kadınlarımız düıunmelldirler erkek yalnız ailesinin sarfettlğl parayı gö -
ki, bir kadının yegAne meziyeti, yuvayı ge - çlmslzllklere sebeb oluyorluz.lkl k z1 rür Bir iki dakikalık zevkini tatmin lçin 
liri hes b d k n d t tm kt A Bu şerait altında ş md ı anınıza . 

a e ere m vazene e u a ır. - -benimki de dahil olmak üzere- güvene - herhangi bir kadınla aylarca ve hattA sene-
llevt vaziyetini dU.,ünmeden, tocıuıını zü - rek evlenecek erkeklerin pet mes'ud olacak- ıerce vakit geçiren blr takım erkeklerimiz o 
ğllrt, kendlstnl kokot yapmakta mana yok- larını aklım kesmiyor.• buldukları aleUide kadınlara ceplerini bo -
tur. İçtimaı hayatımızı tehdid eden büyük şaıtmakta tereddüd etmiyorlar. Hepimiz bu-
tehlikelerden biri de budur. Koca bir oyun- _ ~ nu pek çok alle erkeklerinde içlerimiz sızlı -
eak değlldlr. Ona büyilk bir hürmet, mesa - ~ yarak görüyoruz. Her kabahati kadınlara 
t&lnln semere.<ılne karfl titiz bir dikkat glia- yüklettlklerinden dolayı kızmıyorum. Sade-
termek llzımdır. 80.Se dii.şkünlilt fuzuli mM • Ramiz Onaal ( Kadı'lıt.öy): ce acıyorum. Baylar kadınlara yaptığınız 
raflar ayn bir bahlB .. aman açmıyalun. cBir tere evlendlın, bedbaht oldum. Bütün hücumların ancak yüzde beşi doğrudur. Ya-

kadınlar fena değil ya, bu sefer bir 1ylslne şın yanında kuru da yanar diye bir darbı

pınan Kor!anty maden şirketlerine me

mur olarak yazıldı. Orada vatan fikirleri 
ile meşbu bir gazete tesis eyledi. 

İstitastiklere istinad eden ilk makale. 
sinde Almanyanın cyultarı Silezya. mın. 
takasını işgal eylem\§ olduğunu protesto 
ediyordu. 

Bu şiddetli makalesi dolayısile Kor. 
fanty derhal hapse atıldı. Ortaya bir 
Korfanty meselesi çıkmış oldu. Reichs· 

tag bu meseleyi ruznamesine bile aldı! 

Bir müddet sonra hapisten çıkan Kor. 
fanty Prusya meb'usan meclisine nam

zedliğini koydu. Büyük bir ekseriyet ve 
muzafferiyet ile intihab edildi. 

Erket1erl arkası büzmeli, omuzlan pa -
muklu elbise iylyor diye itham etmek iste- çatarım, düşünceslle, bir lltlncl defa daha mesel ..-ardır. Slzln söyledikleriniz he.p oraya sine kadar bu kürsüden şiddetle müda. 

evlendim. çıkar. Gördüğünüz bir Türk kadınının yan-
Jen kadınlara şunu söylemek lsterlm tl; se- Bundan da mahkeme kararlle kurtulalı lış hareketi yüzünden bütün Türk kadınına !aa eyledi. 

Lehistanın tarihi haklarım 1908 sene-

nede iki tat elbise yaptırtarak blrlnln diğe- bir sene oluyor. ayni fenalığı söylemekten elinize ne geçer? Harbi Umumi sırasında bile Alman 
rine benzemesini lstemlyen erkeklerin bu B!rlnclslnln süsüne, gezmesine para ye - SJzi do~ran analarınız da Türk kadını, on- siyasetini tenkid ile uğraştı. 

Kor]anıy 

Bu sözleri sarfeyledlğtnden 8 gtln ev. 
v~l, yani 6 Haziran 1918 tarihinde yuka. 
n Silezyadaki Leh ekalliyeti onu gene 
Reichstagta meb,us olarak seçm§ilerdi. 

25 Haziran 1918 de, Ut defa olarak 
Reishstagın kürsüsüne çıbmj idL O da 
Alman mağlftbiyetinin ilin edildilt gün. 

Bundan pek az sonra Almanyada Llıtt. 
lAI patlak vermif idi. Korfanty derhal 
yukarı Silezyada teşkilat viicude- getire. 
rek burasının Lehistana iltihak eyledi~ 
ni ilan eyılemişti. Fakat Almanlar bu çok 
zengin araziyi elden çıkarmak tatemedit. 
terinden oraya çeteler göndermi§lerdf. 
Bunun üzerine Korfanty ıillha ıanlmıı 
idi. Almanları bu topraklardan çıkar• 

mış idi. O vakit Posnanyada tayin edil. 
miş olan komiserliklerden birine tayin e.. 
dilmiş idi. •• 

BilAhare c Varşova. kabinesi meyanı. 
na girmişti. O vakit Hıristlyan Demokrat 
Partisi reisi idi. 

Çok ateşin bir adam olan JtorfantY, 
az .sonra Mareşal Pilsudski ile çetf n btf 
mücadeleye girişmiş ve onunla ka•ga et
mişti. 

hareketleri tadınlanmıza bir iddia hakkı tlştlremedim. 0 da beni istemedi, ben de o- Jara böyle yanlış dü.şüncelerle fenalık yor
'Yeriyorsa buna beklr erkekler namına kız - nu .. ayrıldık. Halbuki karımı cidden sevi - makta maksadınız nedir? Bu sözler neye 
mak ve ateş püskürmek değil, aadece gül - yordum. cSenln kazancın bent mes'ud etmı- vaıracak!. Nihayeti eV'lenmemek dJğll mi? 
metle iktifa edeeeğim. yor, ayrılalım!• dedi. Bir erkek için bu haz- Evlen.meyiniz, biz de erkeklerimizin yanlış 

Mareşal ile geçi.nemiyeceğini anladı. 
12 Haziran 1918 tarihinde, Harbi U. ğından Çekoslovakyada yaıamala başla• 

muminin son muharebelerinden biri olan mıştı. Bohemyanın Almanlar tarafındaıl 

Biz noksanlarını bllmlyen, boşuna dikiş, medllmez bir hareketti. İk:inclsl benden yaş- hareketlerini görerek ve bilhassa bu anketin 
na~ mekteblerinl bitiren ve nihayet erkek- lı bir adama gönW verdi, onun metresi ol - bize anlatmak istediği yanlış bir lkl şeye 
lere şu veya bu gibi lsnadatta bulunan ve du. Farkına ben ..-armadan elAlem ..-armış.. dayanan düşüncelerinizi okuduktan sonra 
kalemini olduğu gibi aklını da alnlrlerl he- İki tecrübeden sonra, siz bana dlyeblllr evlenmekten vazgeçen nice genç kızlar var. 
aabına çalıştıPtm romantik veya artistik ba- misiniz ti, bütün kadınlar fena değil ya, el- Baylar dikkat ediniz kadınlara yaptığınız 
;yanlarla değil, hayatlarını kazançlarına gö- bet iyisi bulunur? Şayet tereddüdümde hak- ithamlar onları de~ll sizleri düşürüyor. Ka-
Ml lyar Te tanzim eden lddlasıs kızlarla ev- sız l"em, her türlll itaba razıyım.. bahat yalnız ve yalnız sizlerdedir. 

Compiegne,de Parisin yolunu açmak için işgalinden sonra VarşovayR avdet eyle. 
Almanlar ile Fransızlar boğazlaşırlarken miş idi. Yeniden Almanlars brp mile .. 
Korfanty şu sözleri stlylüyordu: deleye hazırlanırken tam bu çok mühim 

cBütün dünya Almanyadan nefret e- anda vefatı bütün Lehlileri mateme sok4 
diyor. Bu nefret hissini siz Almanlar or. muştur. 
taya çıkardınız., 

F.debl Wrllramu'" 
*** 

önce onun altın başını arıyor. Kulak. dediğiniz devirlerde ve sönmüş zanne. net içinde. Derenin değirmen çarkla .. 
larım babasından evvel onun sesım dilen çağlarda ne baharlar olur, SÜ~- rında köpüklenen sular biraz daha hız. 
duymak istiyor. Ve konuşmak için <>- net bulmuş gibi görünen b~larda ne lanıp vahşi otlar, yosunlar arasında 
nuırı dudak hareketlerini bekliyorum. fırtınalar kopar. mor kayalara dökillüyor. A7.8metli sO-
Uzviyetimin duyduğu 'htiyac.-ı daha Şen, gamsız kahkahaları etrafı çın. kt1t içinde suyun bu kudretli sesi ta • 
ilerisine gidemiyeceğim. • lattı: biatin şaheser musikisi. Daha gok er • 

~ I C I d * - Bu edebiyetta olur azizim, haki • ken. --./Ju11han ahi 
Teşrinler başladı. Bugün gölden dö- katte bu yaşlardan sonra insanın ba • İhtiyar değirmencfm karıailıe ko • 

İnanmak ruhun emniyetidir. İçinde ı inanış yalnız heyecan denilen ruhi' ve nerken artık banyo mevsimini resmen şında fırtına değil ancak kıyamet ko. vanlardan petek petek bal çıkarıyol\ 
endişenin ve şüphenin rehiri biriken dinamik hareketin !ifadesidir. Aşkta kapamıya karar verdik. Onlar benden par. Anları kaçınnak için yaktıkları utul 
inanışın azabı şifasız bir kanser ağrı • inanmak nefis için en kuvvetli tesel • evvel bir yeni program yapmışlar. Os- Mırıldanır gibi dedim ki: otunun ekzıotik kokusu da bu tabtat 
sından daha elimdir. lidir. man bey dedi ki: - Ya ihti~as .. onu unutuyorsunuz- . . . . . . ilAhi tiltd 

Ben inanmış insan değilim. Hiç bir şeye inarunıyan ben aşkı in. - Banyo mevsimini kapadık. Yarın Osman beyın canlı ve zeki gözlerin. musıkısını takdis eden bir 
Ne düne inandım ne bugüne inanı- kar edecek bir tecrübe geçirmedim. av mevsiminin açıl~ merasimini sizin de ağır bir bulut belirdi. Ve kırık bir gibi burcu burcu tütüyor. Ölen baha • 

yorum. Ve inanmadığım için muzta • Yalnız normal zamanlarda ,bir sinir ve değirmende yapacağn. Orası üveyk ses dudaklarından döküldü: rın defin merasimi gibi. 
rib değilim. Çünkü inanmışların fikir ruh dinamizmi olarak izah edebilece • yatağıdır. Sonra bıldırcın avı başlar. - O mazisi olmıyan bedbahtlar için. Sük'Unet, rütubetlt, serin ve vahll 
ve gönill sefaletlerini görecek kadar ay ğim aşka vücud ve şekil veremedim. Babasının fikrini kızı tamamladı.: dir. silkönet. 

dınlıktayı.m. Benim için dün beşeri Ruhun ve uzviyetin sempatisini eğer - Çiftlik hayatının da kendine göre Hayretle babasını dinleyen Vildan: Raf.aelin (Sükunet) adlı bir tablOSU-
dalaletlerin tarihidir. Bugün medenf bir şekil üzerinde görmek aşk ise bu eğlence mevsimleri var. Şehrin sinema, - Dikkat et baba, dedi. Akademik nu görmüştüm: cLa Muta• bu bir ef • 
ahmaklı.kların devamıdır. meyil ve incizab bana yabancı değil. balo, plaj mevsimleri gibi değil mi bahse giriyorsun! sanenin ifadesidi:-. Bir kadın çehreıldtll 

Ruhu iğreti ve taklid hislerden, dima Göl saatlerinde duyduğum heyecan efendim?. Osman Beyin gözlerini gölgeleyen Fakat Leonardo da Vinçi'nin Jekond'Ut 
ğı iğr~ti ve taklid fikirlerden kurtar - eğer bu ruh ve uzviyet sempatisi ise Güldüm: bulut dağıldı. Neşesi geri geldi. Ve he. vani Monalizanın tebessümü gibG. Q 
mak vazifesi yarının ilmine düşüyor. Vildan bu meyil ve incizabı bana his- - Bu taksimi insanlar için yapabi. ~n asıl bahse avdet etti: ~asıl san'at elinde tebessümün ifade , 
Eğer ilim dünyası fikir hürriyetini kay. settiren mahllıktur. liriz değil mi? Bizim de kendimi2le gö. - Anl&Şlldı değil mi. Yarın av mev. sini bir kadın çehresinde yaratmıtd 
betmezse... Fakat bunu bir yakınlık, beraberlik re mevsimlerimiz olacak!. simini açıyoruz. La M t d ""k" ı· ku.:ı-t• · ~ 

u a a su une ın un:: ıru u-Ferd için inanmanın bir temiz tarafı ve dostluk sempatisi olarak da ifade Omıan beyin tok sesi araya karıştı: - Mevsimin ilk avını wran da şanı. k d .. .. d ·r del diri Sil • 
var. Aşk. Aşka inanış, manevi vehim. edebilirim. Ne onun ne de benim ona - Bu hesab benim pek işime ~l~z. p1yon olacak! a ın yuzun e ı a en yor. 
lere ve siyasf fikirlere inanmaktan baş karşı normal nezaket ve dostluktan Çünkü üç mevsimi bitirdim. Son mev. - Mükemmel! ktlnetin manasını anlamak için o ~ • 
ka masum bir inanı.ş.Aşka inanmakta başka duyguların eserini göstermiş sfmi boş geçirmemek için çırpınıp du. * reye dikkatle ve ruhun adesesile bak• 
telkin yoktur, müspet tesirler yoktur. değiliz. Kimbilir belki de bu iki çiftlik ruyorurn. Su değirmeni. mak lazım. La Muta ruhunun ve JJllıl 
Ruhun ve uzviyetin sempatisi insanı arasında birbirini anlıyabilen üç insan - Öyle düşünme pek beyefendi. Söğüdlerln ~ kurşuni yapraklan ıuvanın süldlnetini gözlerile ifade e • 
mevoud ve mutlak bir güzell1ğe ve o. ol~umuıdandır. Yalnız şımu farkedi- İnsanların m~mini yaşına göre ayır. hareketsiz. İki ~ arası bu 1&bah bir den bir eserdir. 
nun muı'lak sevgisine inandınır.. Bu yorum ki onlan beklerken gözlerlm mak doğru olmaz. Bazan son mevsim ebediyet geçidi gtbt korkunq bılr sftkd. (Arkan "4f') 
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ir Fr nsız muharriri 1 40 yılı 
Avrupasını nasıl görü or? 

Büyük Avrupa devletleri ordularının ı 
mühim bir kısmı seferber halde, İngil. 
tere donanması sanki bir harbin arife. 
sinde gibi. Böyle ne olacak? Yıllardır 

sürüklenip giden bu sinir harbi nasıl bi
tecek? Şimdi bütün dünya bununla mcş. 
gul göıiim1yor. Bu karışıklıktan ya mü
zakere, ya muharebe, ya ihtiIAl doğaca1L 
Bunun dördüncii bir ıekU yoktur. 

Şimali ve vasatı Avrupada yaptığı an. 
ketin neticesini bir kitab halinde neşret. 
mek üzere bulunan Jean Bardanne üçün. 
eü şekle ihtimal veriyor ve noktai naza
rını şöyle izah ediyor: 

cBence bu istemedikçe mümkün de. 
ğil harb olmaz. Daha doğrusu. eğer sulh 
bir sözden •başka bir ıey değil ise, eğer 
harb bütün dünyanın ba§ eğmeğa mec
bur olduğu meş'um bir realite ise, harb 
bizi ancak zayıf bulunduğumuz zaman 
tehdid edebilir. 

Parisin şimal istasyonundan, Lyon is. 
tasyonuna kadar Sieifried hattından ge. 
çerek :,Iunich, Wilno, Viyana, Hırvatis.. 
tan, v erane, Turin gibi heyecan içinde 
yaşıynn memleketlerin nabızlarını yok
ladım. İtiraf ederim ki nikbinliğim har. 

bin bizi başkalanndan daha az tehdid 
etmesinden doğuyor. 

Anlatayım: 

Her şeyden evvel fUnu a;öyliyeyim ki 
Almanyanın kat'i bir zaruret olmadıkça 
Fransaya taarruza hiç niyeti yok. Yani 
Fransa. Almanyanın ıarkta takib ettiği 
hegemonya arzularına muhalefet ederse 
o zaman hücuma uğnyacak. Yoksa Al
manya hiçbir şekilde l~U de irtik~b et .. 
tiği hatalara tekrar düşerek iki cephede 
mağltib olmasını istemiyor. 

Almanya; Avrupada kopacak bir fır. 
tınada Fransa ve İngilterenin zafından 
veya bitaraf kalacaklarından emin olsa 
hemen şarka taarru:ı edecektir. Çünkü: 
Fransanın, kuvveti. Alınan halkınra he. 
saba alınmasa bile, 1938 senesindenberi 
kalkınması Almanyayı idare edenler -..i
zerinde derin bir intıba bırakmıştır. 

Filhakika Alman erlr:Anıharbiyesi hiç 
bir zaman Fransız ordusunun ve malze. 
rnesinin kuvvet ve kıymetinden şüpheye 
diişnedi. Vakıi Fransız hava kuvvetle
rinin zafından, Alınan hava kuvvetleri. 
nin tefevvulrundan çok bahsedildi. Am. 
ma, Mareşal Göringin maiyetindeki mü. 

hiın şahsiyetlerle bir arada iken bu me
sele gene mevzuubahs olduğu zaman iç
lerinden yüksek rütbeli bir zabit: cMe
selecle fazla hayale kapılmamalı. Çünkü 
Fransızlann hasımlarına daima sürpriz
ler hazırlamaları Adettir. Herhalde bi
rinci sınıftan hava ihtiyatlan vardır> di. 
yordu. 

Almanları ümide dü§ilren yegane se
beb; Fransız maneviyatının bozukluğu 
idi. İçtimat hAdiseler, perişan bir gidiş 
tarzı. inzibat eksikliği, çalışma şeklinin 
gittikçe artan tatsızlığı hep birer zfıf a. 
Ilmeti idi. Kolonyalı bir gazeteci bana: 
cBiz sizin harb esnasında birdenbire kal
k.ınacağınızdan şüphe etmiyor idik. Fa. 
kat bir kere düşman çizmeleri memleket 
topraklarını çi~edikten sonra modern 
silAhların kaTJlsında müessir surette kaL 
kınmanıza imkAn yoktu. Yazık ki aksü. 
lAmel ilk tehlike işareti üzerine meydana 
çıktı ve vaziyeti çok değiştirdi> diyordu. 

Almanya Fransayn ancak bir baskın 
hareketile taarruz edebilecektir. Buna 
ise imkAn yoktur. Fransa silahı elinde 
uyanık duruyor. Hitlerin azametli nu
tuklarına rağmen Rayh hükumeti matol. 
nıuş bir halde ... 

Emniyetin başka bir sebebi de İngiliz
lerin A:ıman tehlikesini tamamile anla. 
ınış olınalanndan ileri geliyor. Son yir. 
mi sene zarfında İngiltere Almanyaya 
nezaketle muamele ett1. Fakat (Hitle. 

1 
küm .sürdüğü apaçıktır. Eğer kral biraz 
enerji gösterirse, milletini; vahdeti içjn 
pek büyük bir tehlike teşkil eden bir fe. 
18.ketten kurtaracağı gibi; cfaşizm1> i 
• Mussolininin anarşi içip.deki bir mem
leketi disiplinli bir millet haline sokmak 
üzere kurduğu o eski ve hakikt faşizmi 
de koruyabilir. 

Hitler Alınanyası Münih anlnşmasile 
İtalyayı gürültülü bir faciaya sevket.. 
mekten memnun görünüyor. 1939 Nisa
nında İtalya o fena t~vlklere nasıl mu. 
kavemet ettiyse mahsulatın ambarlara 
doldurulacağı yaz mevsiminde tekrar 
baş1ıyan şantajlara da öyle mukavemet 
edecektir. Çünkü: Mussolini tehlikeyi 
seziyor. Gerçi zihninde yirmi yıl evvelki 
berraklık yok. Yıllar; başından saçları 
gibi bu berraklığı da aldılar. Fakat haki
katleri hAia görebiliyor ve Berlinin ken. 
dini elde edilecek menfaatlere iştirak et. 

:meyip başka yerde oyalıyacağını an .. 
. f Iıyor. 

. . 1 ı :zı 1 Geride üçüncü bir tehlike kalıyor: A-
Fran.n.z muharrırme gore ta yan m. e. b H'tl · F · · f ı· ti . ca a ı erızm ve aşızmın; aa ıye ~ 
tinin Mussaliniye itimadını kaybettıren . . d tt• k ta b 1m kt n 

rını evam e ırece vası u a a 
damadı Kont Ciano aciz kalan selleri, yapmacık bir saygının 

rizm) in İngiliz ticaret ve ekonomisinde harareti içinde ölmek istemiyerekler rni
oynadığı rol işi açığa vurdu ve keyfiyet dir? 
Londrada anl~ıldı. Kral yedinci Edvard Bu ihtimal dahilindedir ve bundan ka. 
bizzat Cermen ittihadının tehlikelerini çınmak mümkün değildir. Asıl yaklaşan 
gördü. Onun bazı nazırları da ayni man- harb de ·budur. Fakat şayed akıllı ve 
zaranın şahidi oldular, İngiliz halkı o za.. kuvvetli halk bu çılgm diktatörlerin et. 
mana kadar muhteşem infirad siyasetin- rafında bir sulh çemberi teşkıl eder, har. 
den çok mağrur görünüyor ve Avrupalı- bin önüne geçmek üzere birleşir ve şid
lara bağlanmak istemiyordu. Halbuki dete karşı durursa, İtalya ile Almanya. 
bugün İngilterenin hududu Ren nehri kı- nın vaziyeti kavrıyacağını ümid edemez 
yılarındadır. miyiz? 

Bana: cFransızlar, İngiltereınin piya. Bunlara hayal mahsulü mü dıyeceksi. 
delik vazifesini yapıyorlar, Londra mali- niz. Hayır, bunlar, diktatörlükln idare 
yesinin kuvvetli kasaları hesabına kan. edilen iki memleket halkının kalblerinin 
larını bile dökecekler> diyenler çok oldu. seslerini dinledikten sonra edindiğ:m mü. 
Hainlikte bunlardan geri kalmıyan diğer lahaza ve kanaatlardır. 
bazıları da: cİngiltere; Almanyanın kor- Paul Valery: cModren devirde Avru. 
kutmak maksadile dişilierini gösterme. pada hiçbir kudret, hiçbir devlet elli se. 
sinden ürkerek yalnız para ve malzeme neden fazla hüküm süremedi. HattA za. 
fedakArlığı mukabilinde müttefikini fö- ferlerini bile muhafaza edemedi. En bü
tiyati bir harbe sürüklüyor. Halbuki bu yük dahiler hile buna muvaffak olama. 
maceranın zararını • bilhassa insanca za- dılar. En büyük sayılanlar bile milletle
rarını • ödiyecek Freınsadır> diyorlardı. rini harabiye sürüklediler. Şarlken, Na. 

Bu sözlerin evvelce bir kıymeti vardı. polyon, XIV Luı, :Meternih, Bismark a§a
Fakat iim.di kalmadı. Zira İngilterede ğı yukarı kırk sene hükümden sonra ge. 
mecburi a.skerliğin kabulü, sulh ümidi- çip gittiler. Bunun hiç müstesnası yok 
ni kuvvetlendiren muzaaf bir amil oldu: diyor.> 
Yani İngiliz • Framız kuvvetlerinin bir. Hele •bizim bu modern diktatörlerimiz, 
le§tiği ve İngilterenin, vatan çocukları- sürat devrinde yaşıyor ve kuvvetlerini 
nın hayatını korumaya azmettiğ! bö;vle 1 ölçüsüz sarfediyorlar. Onlarca zaman da 
bir günde iki müttehid millet hadisatın 1 para gibi kıymetsiz oldu. Esasen dikta
sükunu içinde Vt? serinkar.la bekliyebilir. törlük bir idare usulü değildir. Zaf ve 

İngiltere ve Fransanın bu kuvveti, anarşinin arkasında .1 gelen, aski istika. 
Cermen ittihadı ihtilacının tehdid ettiği mette şiddetle gittikten sonra nihayete 
halk için, Mihver devletlerinin şantajına eren bir zaruret ve intikal devresidir. 
mukavemet imkanını veren bır emniyet Na.syonalizm ile faşizm ekonomik sa-
kaynağıdır. hada muvaffak olamadılar. Onların dev. 

Ancak şunu peşin olarak söylemek i. let sanayiciliği ve kasr ve tahdid sis. 
cab eder ki, Fransanın en ufak zafı ve temleri kendilerine bile kafi gelmedi. 
dahili siyasetinde husule gelecek en u. Muzaffer olmak hırslan; bütün Avrupa. 
fak teşevvüş; Avrupanın onun maddi ve yı, daha doğrusu bütün dünyayı kendi
manevi kuvvetine dayanan bu huzur ve ]erine karşı müci.afaa cephesinde topladı. 
emniyetini yıkacaktır. Kuvvetle ihtimal veriyorum ki Avru. 

Fransanın Alman~ada? baş~a bir d:v- pa inzibatını muhafaza eden İngiliz _ 
letle harbetmek tehlıke!$ı oldugu d~ ~o~- Fransız elbirliği neticesinde 1940 sene. 
lenebilir •. ~.e~l~: İta.lya. . Mussolınmın sinden evvel şu hadiseler olacaktır: Al. 
takib ~ttığı ıstıhkak ~ıyasetı hır rnuhasa. manya ile İtalyayı kemirmeğe başlıyan 
mayı ıntaç et~e~ mı~ şikak ve nifak b:iyüyecek, diktatörlük • 

Eğer Mussolını; İta;ya halkının beş al- ler ortadan silinecek, İtalya bu karış k 
tı senedenberi kendine beslediği itımadı lıklardan .kolayca kurtulacak, fakat ıAL 
muhafaz~ etse idi ~iki... . .. J'llanya uzun müddet bocalıyarak, Avru-

Habeşıstan seferı. İspanva harbıne lu- pa müdhış· bir kAbustan sıyrılacak _ 
·· d h 1 Ar dl y • ' ve as zumsuz yere mu a a e, navu ugu ış. keri faaliyetten başka sahalardıı te kk. 

k h h . . . d ra ı 
g~l etme atası. .al.ıcın o ıt.~~ mı te~- ve inkişaf devresine şahid olacaktır. 
rıcen kırdı. Kont Cıano da bu ıtımadı bi.ı. B l - el b. ril .. .. . . t un ara, guz ırer ya mı diyecek. 
tün butün yıktı. Mussolın\yı talya hal. . . p k t b'i F k t b ·· 

1 . . . . sınız. e a ı • a a u ruya arı Fran. 
kından, bılhassa, en iyı zabıtlerınden a- · t t' h k.k 

. ~ sanın azım ve me ane ı a ı at haline 
yırdı. Artık Duçemn dostu yok. Duşmen. k akt b h kk k 
1 d k b k v k d. b oyac ır, u mu a a ... 
arının a pe ça u arttıgını en ı iz. 

zat görebilir. Yazan: Jean Bardunne 

İtalyada yeni bir fikir cereyanının hü- Çevıren: N. Alkaç 

Sayfa 9 

C: 9ocu Terbiyesi =ı 

NEYYiR KEMAL 

, 

Zeka; • nala talim ve terbiyeye do1a
yısile çocuk terbiyesine tesir eden • me
kanik psikolojinin kabul etti~i gibi, ha
riçten ve ağır ağır vücud bulmaz. Meka. 
nik fiziğe göre harici maddeler; dışarı. 

dan gelen bir intikal tesirile, adetl duy. 
guların kapısını zorlar girerler, oradan 
ruhi sahaya hulül eder, birbirlerile bir
leşir, yava§ yavaş iekillenerek zekArun 
kuruluşuna yardım ederler. 

kat biz, bu harict tezahürü değil, onun 
asıl içinde olup bitenleri yani - filizlen. 
me devresinde de olsa • muhakemeyi 
göstermek istiyoruz. 

Çocuk; insanın üstünlük vasfı olan 
muhakemeyi yaratarak ademden vücu
de geçer ve daha miniınini ayakları \'Ü. 

cudünün tekfunül yoluna adım atmadan, 
bu yolda ilerler. Biz onun bu ruhi şart. 
larına elimizden gelen saygı ve yardınu 
göstermeliyiz. 

Eskiler bunu czeU; nesi varsa hepsini 
!histen alır> diye ifade etmişlerdi. Bu fi.. 
kir çocuğu ruhi bakımdan tamamen mu- Misal mevzuu daima münakaşadan iyi 
bitinin k-eyfine kalan ve bu yüzden tam aydınlatır. Ben de size çok enteresan bir 
manasile erg.inin idaresi altında bulunan misal vereceğim: Vak'anın kahramanı o.. 
pasif bir mahluk olarak kabul eder. Hat. lan çocuk ·birkaç haftalıktı. Doğduğun
ta bununla da kalmaz, onu boş bir vazo. danberi hiç sokağa çıkarılmamıştı. Bir 
ya yani dolması ve bir şekil alması icab gün babasile • ayni evde yaşıyan - am. 
eden bir §eye benzetir. cası beraber onu görmeye geldiler. Ço. 

Zekanın teşekkülünde muhitin rolünü cuk dadısının kucağında idi. Hemen he. 
biz de küçük görmüyoruz. Bilakis onu ~~ .~ir ?°yda,. bir yaştaki bu i~i ~rkeği 
pedagojik kuruluşun cevheri sayıyoruz. gordu. Bırdenb!re şaşaladı, hatta urktü. 
Hisleri, hiçbir terbiye metodunda görül. ~ab~ ile amca ~izım psikoloji sistemimi• 
medik derecede esaslı ve sistematik şe- z~. bılenlerdendı. Çocuğu heyecana dü.. 
kilde ele alıyoruz. Bununla beraber eski şurınOOen yardım etmek istediier. Bıri 
pasif çocuk telB.kkisile hakikat arasında onun sağına, biri soluna geçti, görebile. 
derin bir fark var: Çocuğun hassasiyet ceği bir yerde durdu. Yavru önce baba. 
devresi. .. Ta beş yaşına kadar süren ve sına döndü, düşünceli düşünceli bakt: ve 
çocuğa, etrafını saran harici şekilleri ha. tanıdıktan sonra gfüümsedi. Fakat göz. 
rilrulade bir surette kendine mal etme1ı: leri birdenbire gene dalgın ve ürkek bil'I 
kabiliyetini veren, uzun · bir hassasiyet mana aldı. Başını hızla çevirdı. Amcası. 
devresi. .. Çocuk; şekilleri - hisleri saye. nı aradı. Ona d::ı uzun uzun baktı ve ne• 
sinde • aktif olarak zapteden bir müşa. den .sonra güldü. Böyle on, on beş kere 
hiddir. Onları ::ıyna gibi kapmaz. Deruni bir o yana, bir bu yana döndü, baktı baka 
bir meylin, bir duygunun, hususi bir zev- tı, gülümsedi ve ancak sonunda adamla. 
kin tcsirile istediğini alır, yani cseçer>. rm bir değil iki olduğunu farketti. o gi.i. 
Meşhur bir ruhiyatçı bu fikri şu sözlerle ne kadar ikisinden başka erkek görme. 
ne güzel ifade etmiştir: mişti. Bu iki erkekten vakit vakıt bir: ve. 

cHiç kimse bir şeyi bütün teferrfuıtile ya öbürü onu kucaklarınıı almış, sevmi~ 
göremez. Ancak kendı menfaatlerine, okşa.mışlardı. Çocuk on!arın annesine, 
hislerine uyan taraflarını görür. Bunun dadısına, evdeki kadınlardan hiç birine 
içindir ki ayni şeyi muhtelif insanlar benzemediğini farketmişti. Fakat iki er• 
başka başka tarif ederler., keği hiçbir vakit bir arnda görmediği i. 

Bu meşhur l'uhiyatçmın verdiği mi. çin evde yalnız bir erkek var sanıyordu. 
sallerde çok hoştur: O gün, nice karışıklıklar içinden güçlük .. 

cMcseHi: Yeni bir rop giymişseniz so. le seçebildiği bu adamların bir değil, ıkl 
kakta hep şık insanların ropları gözünü- olduğunu görüverince şaşırmış, Urk. 
ze çarpar. Dikkat ediniz, yoksa dalgın. müştü. Çünkü: Bu suretle ilk hatasını 
lıkla otomobil altında kalabilirsiniz.> anlıyor, dört hafta içinde ilk defa insan 

Şiındi akla şu sual gelebilir: cB:iyük. muhakenl€5inin çürüklüğünü seziyordu. 
lerde muhtelif harici sebebler var. Fa- Başka bir yerde, çocuğun ruh haya. 
kat acaba çocuğu hangi düşünceler; et. tından haberi olmıyan bir ailede. bu hG. 
rafındaki karmakarışık ve sayısız şekil. disc göze çarpmazdı ve tabii çocuk ta ba
ler arasından bazılarını cseçme> ye sevk basile amcasının • şuurun tahakkuku yo. 
ediyor!. lundaki gayretini ve en küçük adımını 

kolaylaştıran - o kıymetli yardımların. 
Ç<>cukta, hiç şüphesiz, o meşhur ruhi- dan mahrum kalırdı. 

yatçının söykdiği neviden ve esasını ha. 
riçten alan düşünceler olamaz. Çünkü İşte daha büyük 90Cuklardan alaığun 
henüz tecrübesizdir. O; hiçlikten ayrılır ikinci bir misal: Yedi aylık bir kızcağıı 
ve bu yolda aktiI bir mahluk olarak yal. yere oturmuş, halının üstündek~ bir ya~ 
nız başına yürür. Ondaki hassasiyet dev- tıkla oynuyordu. Yastığın üstüne çocuıt 
resinin mihveri: Muhakemedir. Muha. ve çiçek resimleri yapılmıştı. Küçilk kıı 
keme, muhitten alınma şekiller sayesın. sevinçle çiçekleri kokluyor. çocuk.lan ö
de, tabii bir kuvvet gibi yavaş yavaş fi- püyordu. 

lizlenir ve bir canlı gibi büyür. Cahil dadısı buna §U manayı vernb 
Bu dayam'tı.ıaz bir kuvvet, iptidai bır Çocuk rasgele şeyi koklamak, öpmekle 

enerjidir. Şekiller. çocuk tarafından eğleniyordu. Daha çok eğlensin ıçin kalk
zaptolunur olunmaz derhal muhakeme. tı, eline geçen ufak tefeği ya\Tunun önü. 
nin hizmetine girerler. Zaten çocuk on. ne döktü ve: cAl, dedi, kokla, öp,. o za. 
}arı muhakemesinin işine yarasın diye man şekilleri seçen, teşekkül etmek üze. 
alır. Bu yüzden onlara o kadar dilşkün- re olan, dahili bir kuruluşu sükun içinde 
dür ki adetA doymak bilmez. tamamlamaya çalışan zeka birdenbire 

~ığın, rengin, sesin çocuğu nasıl çek. bocaladı. Zira, cahil bir ergin onun de. 
tiği her devirde görülüp söylenmiştir. runi nizam uğurund!l sarfettiği o esrarlı 
Çocuk gerçekten bu ilç şey~ bayılır. Fa. (Devaım 14 üncü sayfada) 
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Hergün : Lüzumsuz olduQu kadar 
manasız bir edebiyat 

l Balıkesir P· T. T. 
muhasebe masası 
Balıkesir (Hususi) - Posta • Tel • 

graf Umwn Müdürlüğünce Balıkesir 

"(Bqtarafı 2 nci sayfada) 

tiat adır. Bir kere şunun için hatadır: 
MA.idafaa etüli fikirler, sulh cephesinin, 

mukabil cepheye kllllı müdafaa ettiği 

fikirılerle taban tabana zıd şeylerdir. 1-
ki nci derecedeki hata da şuradadır: 

Paul du Veon'un neşriyatı, ne kadar tab
a ·bir şey olursa olsun. evveli, biz Tilrk

lcr üzerinde çok fena bir tesir yapar. Ay. 

ni zamanda, bu gibi neşriyat, Fransada 

Cta bir kısım efkan olsun, hAdiseleri yan. 

~ görmeğe ve yanlış anlamaya sevkeden 

k6tü bir propaganda rolünü oynar. 

Bütün bu sebeblerden dolayıdır ki, 

gerek bu muharrir, gerek buna benziyen 

diğerleri, artık şu köhne ve kızgın fikir. 
Ierle dolu edebiyata nihayet verseler ve 

bllhassa bu işleri bugünün realiteleri ha- ı::osta • . :eıgraf Başmüdürlüğünde Ey
linde, du Veon'lardan başka tarzda gö. l~l?ekn ıtlbaren muhş8:5ebed. masaska~ ~ • 
enl d hakik t · b11 merkezde o1ma- kılı ararlaşmıştır. un ıye ar u 

r er e a m teşekkül bulunmadığından Balıkesir 
dıfuıı Fr:W~.zlua anlatmayı vazife bil. Posta Müdürlüğline bağlı 21 merkez 
seler çok ıyı olur. hesab cihetinden Bursa ile muhabere. 

İki millet arası:ıda tesisi matlub olan de bulunuyordu. 
dostluk duygulan bakımından olduğu -------
kadar, iki devlet arasuıda kurulmuş olan 
mukadderat bir~iği bakımından da bu Balıkesirde hrrsrz bir bekçi 
mWıim noktaya işaret etmeğı bir sami. Balıkesir (Hususi) - Balıkesir Em
miyet borcu biliyoruz. Çünkü bu edebi. niyet Direktörlüğü kadrosundaki ç~r ~ 
yat. lüzumsuz olduğu kadar manasız, şı bekçilerinden Mustafa, ele~trıkçı 

ıd 1h. k da Hüseyinin geceleri gizli gizli magaza -
manasız o ue;... a r zamansız, zaman- 0 ,d ğu k d d t ıh· · .. .. sını açıp çekmeceden para ve azı eş-
sır: oı u a ar a ar ln ve gunun re.. w • • f d 
ı ·t ı · d k d. 1 k b va ~ırırken magaza sahıbı tara ın an 

a ı e enn en uza , ıps z ve uru ır • _ .. h d h 
1
. d k ı t r 

·· ...r..1tüd ı..- k b. d ğ"ld " cu rmum~ u a ın e ya a anmış ı · 
guıu en U<tŞ a ır şey e ı ır. . . . 

Hırsız bekçı vazıfesınden atı1mış ve 

d/,uhitti.n c23ie9en ?.~.~.1.?.~.~ .. :?.~~~~.:~ .. ~?.~!.:~~~~-~~:: ........... . 
Eti Bank'Tan 

Etibank Mu:-gu! bakır işletmesinde çalışmak üzere iyi ingilizc~ bilen 
3 İnşaat mühendisi. 

J Büro memuru. 
3 Tercüman. 

alınacaktır. Tercümanlar İngiliz mühendıslerine yar3ım edeceklefmden teknikle 
alakası olanlar tercih edilecektır. 

Talib olanl.ann istediklen ücreti ta.•rib ederek Bank.amız.a müracaat etmc!eri. 

c3917 • • 644!h 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amir:iği Sat1nalma Kom:syonundan : 

ı - Gümıiik muhafaza teşkıliitı eratı için satın alınac11:C 2000 adet erat ka-

putunun kapalı zarfla 28/8/93~1 Pazartesi günü saat 15 de eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı lS,fıOO lira ve i ı k teminatı 1395 liradır. 

3 - Evsaf, şartname ve nümune komisyondadır, görülebilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme saatinden bir saat evvelin41 kadar 2490 sayılı kanu -

nunun tarüi veçhile hazırlıyacakları teklif mektublarını Galata Rıhtım c:ıddesl 

Veli Alemdar han 2 ncı k9.ttaki komisyona vennelerL (5898} 

BUGON· 
KUM&AllASIAA 
PAll4ATAN 

Tek sOtun aantımı ·························· 
Birind aahile 
/kinci •ahile 
Oçiincü ıahile 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileln 
Son ıahile 

400 kurut 
250 » 
200 • 
100 » 
60 • 
40 » 

Muayyen bir müdde~ za.rfuıda 

fazlaca miktarda illn yaptıracak. 
ıar ayrıca tenzilltlı tarifemizden 
utüade edeceklerdir. Tam, Yarını 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayn 

bir tarife derpi~ edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ilAnların• 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

bincilik ICnllektlf ~lrlleU 

Jta.bramanzade Ban J 
: .... ,..._,. .- - .-~ ~~-- - -~---....r.-V~ 

KOÇUK EL __ YA{UN 
CEK DEFTERiNE 

iMZA l\TAH 
&OY6K EL 

OLACAK TIR 

TÔR,K(Y 
ıs 

~ANKASI 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Çoğul tuzlasında dört teraküm havuzu inşaatı kapalı zarfla eksiltmey• 

konulmuştur. 

II - Eksiltme ve ihale l/IX/939 tarihinde saat 16 da Ankarada Bankalar 
caddesinde kain İnhisarlar idaresi binas!nda ve başmüdür odasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

IlI - Muhamme:ı bedel (42789) lira 70 kuruş, muvakkat teminat (8209) lirı 
23 kuruştur. 

IV - İsteklilerin d!plomalı yüksek mühendis veya yüksek mımar olmaları, ol· 
madıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daiml 
olarak iş başınd:ı bulunduracaklarını noterlikten musaddak bir taahhüd kAğıdı 
ile ilk evvel temin etmeleri ve en az otuz bin liralık inşaat i§lerini muvaffa
kiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri lAz.ımdır. 

V - Yukarıd.:ı yazılı vesaik asıllarile birer suretlerinı ihale gününden sekiz 
gün evveline kadar başmüdürlüğümüze veyahud İstanbulda İnhisarlar umum 
müdürlüğü tuz fen şubesine b!zzat veya bilvasıta tevdi etmek suretile aynca 
f nni bır ehliyet vesikası almaları icab eder. 

VI - Bu işe aıd keşif, proje, fenni ve idari şartnameleri İstanbulda Kabatat 
ta İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğünde ve Ankarada İnhisarlaı 
başmüdürlüğü Tuz .fen şubesinde bulunmakta ve isteklt!ere 214 kuruş bedel mu
kabilinde verilmektedir. 

VII - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde tanziın edecekleri 
kapalı zarf teklif mektublarını teminat rnektub veya makbuzu ile referans vı 
diğer vesikalannı en geç bellı gün ve saatten bir saat evveline kadar komis . 
yon başkanlığına vermeleri, postada olan gecikmeler kabul edilmez. (6384) 

Yapı ve imar işleri ilôn; 
Nafıa Vekaletinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yaptırılmakta bulunan gençlik pare 
ikinci kısım inpatıdır. 
K~if bedeli 211,499 lira 93 kuruştur. 
2 - Eksiltme 11/9/939 Pazartesi günü saat 15 de Nafia Vek&letl yapı ve imar 

işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mü teferri evrak 10 lira 58 kuruş bedel mu

kabilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

4 - Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin 11,825 con bir bin sekiz yüz yirmi 
beş• liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia Vekaletinden bu işe girebile
ceklerine dair alınmış vesıka ibraz etmeleri muktezidir. 

Bu vesika için eksiltmenin yapılacağı günden en az s~kiz gün evvel bir istida 
ile isteklilerin Nafıa VekAletine m~racnatlan ve bu müracaatlarına şimdiye ka
dar yaptıkları benzeri işlere aid iş. yaptırm~ idarelerden aldıkları ·ves:ilkalan 
raptetmeleri lAzımdır. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlat ek -
siltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekUier teklif mektublarını ihalegünü olan 11/9/1939 Pazartesi g:jnfi saat 
on dörde kadar eksiltme komisyonu reisPğlne makbuz mukabilinde teslim ede -
ceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. c3832, c6340> 

'Jevlet demirvolları ve lima11ları i,ıetmesi Umum idaresi il1 ı\ ı il 
Muhammen }>edeii ve temınut mıktan ap.ğıda yazılı 135010 Kg. clvata ve 

somun 5/ 10/ 1933 Perşembe gilnü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada ;da 
re binasında satın alınacaktı:-. 

Bu işe girmeit istiyenlerın aşa~ırla yazıh muvakkat teminat ilr kanunun ta. 
yin etti'ği vesikala:-ı ve teklifıerini ayn! gün saat 14 e kadar Komısyon ReisHği· 
ne vermel~n lbımdır. 

Şartnameler 125 kuruşa Ankara ve Hayd~a veznelerinde satılmaktadır. 
(6480) 

Muhanunen be:lel Muvakkat teminat 

Yerli malı tekM edildiAi takdirde 
Cif malı teklif edildı ~i takdi:de 

Lira 
48129 
25058 

Lira 
360!),68 
1879,35 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

1 - Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri san'at lisesindeki gedikli usta 
hazırlama okulu birınci sınıfına aşağıdaki sa,rtlara ii!Öre talebe kaydı kabulüne 
başlanmıştır. 

2 - Kayıd kabul şartları: 
a• Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
b. Vücudünün teşekküiatı düzgün, ahenkli, sıhhati yerınde olmak. 
C» kendisi ve ailesi kusursuz bfr ahlak ve seciye sahibi olmak. 
d• terki tahsil müddeti iki seneden fazla olmamak. 
e• 14-17 yaşında olmak ve bu yaşlara aid boy ve ağırlık hadlerine uygun ol

mak. 
f• Evvelce gördüğü tahsil tlerecesini gösteren §clıadetname veya tasdikname

yi haiz bulunmak. 
g. Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkanlmı1 olmamak. 
h• köy veya nahiycli olmak ve n:ifus hüviyet cüzdanında doğduğu köy veya 

nahiye yazılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmıyan ve orta okulu bu • 
lunmıyan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunların tahsil için kazı 
ve şehirlere geımiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat Eyltil sonuna kadar kabul 
edilir. c286. c6364. 

Havza Belediy~sinden 
Şehrimiz elektrik tesls3tı bitmiştir. Umum tesisatımızda bir nevi saat kabw 

edeceğiz; 

1 - Gansi - Macar. 
2 - S İrnens - Almab.. 
3 - AEGE • Alman 
4 - Landls • İsviçre. 

Bu saatlerden en müsaid fiat teklif eden müesseseden şimdntk :500 saat ah!la. 
caktır. 

Bedeli birinci taksit 91, ikinci taksit 180 gün vade ıle iki taksitte ödenecek.. 
tir. Teklifler 11 Eylfil 939 tarihinde Havza Belediye Encümenine yapılmalıdır. 
Yapılan tekliflerde peşin olarak alındığı takdirde verilecek fiatın bildirilmesi 
rica olunur. 

BllAhare lazım olacak saatlerin de ayni fiat üzerinden Belediyemizce siparıt 
verilmek suretile temin edileceği de tasrihan ilAn olunur. (6552) 
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Alman Hariciye Nazırı Ribbentrop 
bugün oskovaya varıyor 

"<Battanıfı 1 inci sa1dada) 
mlştir. Yarın Moskovada bulunacak olan 
fon Ribbentrop, bugün tayyare ile Sah:. 
burgdan Königsbcrg!? gitmiştir. Yarın 
sabah tekrar hava yelik! buradan Mos -
kovaya hareket edecektir. 

Alman hariciyesi erkanından bir he -
yet, Ribbenlropa refakat etmektedir. 
Paktuı zeminini Von Papeo hanrlamış 

Londra 22 (Hususi) - Almanya ile 
Sovyet Rusya arasında imzalanacağı bil. 
dirilen ademi tecavüz paktının zemini, 
tanınmış Alman diplomatı fon Papen ta. 
rafından hazırlanmıştır. 

Fon Papenin, geçen Temmuz ayının 
başlangıcında Moskovaya gitmiş olduğu 
ve Sovyet hülcumetini ademi teca\·üz 
paktı fikrine ikna etmiş olduğu söylen • 
mektedir. 

Halen Almanyada bulunan fon Papen, 
beraberinde fon Ribbentrop olduğu hal. 
de, dün Hitler tarriından kabul ecülmiş
tir. 

Alman halkı da hayrette 
Berlin 22 (A.A.) - Havas Alman • 

Rus paktının Alman halkı arasındaki ilk 
tesiri derin bir hayret olmuştur. Bu hay. 
ret süratle büyük ümidlere inkilab et • 
miştir. 

Bütün dün~nm tabiminden 
bahsediliyor 

Bu pakt siyasi Alman mehafilinde, 
sarhoşluğa kadar giden ümidler uyan • 
dırmaktadır. Bu mehafilde evvela Polon. 
yanın, sonra şarki Avrupanın ve niha • 
Yet bütün dünyanın taksiminden bahso • 
lunmaktadır. 

Alman ga7Jclel~ göre 
Berlin 22 (A.A.) - Almanya ile 

Sovyetler Birliği arasında akdedil~ek 
olan ademi tecavüz paktını mevzuu -
bahs eden akşam gazeteleri, büyük 
Britanyanın takib etmekte olduğu Al
man aleyhtarı siyasetin kat'i bir a • 
kamete uğradığını ilan ediyorlar. 

Alınan Ajansınm Moskova 
muhabirine göre 

Moskova 22 (A.A.) - D. N. B. mu 
habiri bildiriyor: 

Gazeteler, Von Ribbentrop'un pek 
yakında Moskovaya geleceği haberini 
ve Tass'ın ademi tecavüz paktı hak • 
kındaki tebliğini, birinci sayfalarında 
manşet halinde neşretmektedir. 

A'.Imanyanın kararındaki sürat, bil
hassa Parls ve Londra ile yapılmak
ta olan bit.m€k tükenmez müzakereler 
den sonra, Sovyet mahlellerinde bü • 
yük mernmtriiyet uyaındırm1f}tır. Ber. 
linin, Alman Sovyet rniinasıel:Wetleri
nin iyileştirilmesi için Von Ribben • 
trop gibi yüksek mevkide bir zatı me
ınur etmesi, Moskova efkarında de • 
Iin bir tesir bırakmıştır. Moskovaya 
bir rnüzakere'ii öndıerilmesi bahis 
mevzuu olduğu zaman İngiliz hüku • 
rnet mahfillerinin gerek şekil, gerek 
Usul bakımından gösterdiği ihtirazm 
ht1racta doğurduğu hofnudsuz1uk ha.' 
tJrJardadır. 
Mo~kovadaki Alınan büyük elçiliği, 

Von Ribbentrop'un pek yakında ya -
Pacağı ziyaret için birkaç cii:ndenberi 
hazıtıanmakttdır. ·'Vont Ri\)heniroo. 
Eabık Avusturya elçisinin oturduğu 
konakta ika~t edecektir. Tuhaf bir 
tesadüf olarak, Almanyava aid bulu -
nan bu bina, Sovyet hükfımctinin mi
safirlerine tahsis olunan ve halen İn • 
Riliz ve Fransız askeıi hevet1erine i • 
kamettJah olan binanın Mmen yanı • 
başındadır. 

Havas ajansına göre 
Moskova 22 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: 
Çok salahiyettar Sovyeı rnah!ellerinin 

söylediğine göre, Sovyetfor Bırliği, AJ. 
rnanya i1e bir ademi tecavüz paktı akdet. 
?nek niyetindedir, kat'iyen bir ctecavüıe 
Yardım paktı> değil. 

Ayni mahfellerde tebarüz ettirildiğin~ 
göre, Sovyetler Birliğinin şimdiye kadar 
nkdettiği biitün ademi tecavüz paktiarın
da şu aşağıdaki kayıd mevcuddur: İki 8-
kld taraftan birisi, diğer bir devlete kar. 
§1 bir tecavüze kalkarsa, öteki fıkid ta • 
raf paktı evvelce haber vermeden ieshe. 
de-bilir. 

Her halde, bu kayıd, Alman - Sovyet 
ı>a-ktına da konacaktır. 

En ziyade salahiyettar Sovy'! t mah • 
f~llerinin fikrınce, Almanya ile bir ade. 
lni tecavüz paktı imzası, ilç taraflı Fran. 

sız • İngiliz - Sovyet paktının imzası ile 
tamamile kabili telütir. 

Fransız • İngiliz • Sovyet paktı, eğer 
Almanya tecavüz niyetlerinde devam t> -

derse, Almanyayn gem vurmıya yanya
caktır. Fakat -.?ğer Almanya bir ademi ter 
cavüz paktı imzalamak isterse, Sovyet 
mahfellerine göre, iki memleket arasın. 
da gergin havayı teskine yarıyac:ık olan 
bu jesti yapmak yerinde ve faydalıôır. 

Sovyet mahfelleri, Sovyetler Birliğine 
komşu küçük devletler:n korkuları ma. 
halsizdir. çünkü Sovyetler Birliği, bun -
!arı bugün Almanya ile anlaşmasın!l kur
ban etmek niyetinde değildir. 
Polonyanın Berlin sefiri Var kovaya 

döndü 
Varşova 22 (A.A.) - Polonyanın Be?:. 

lin büyük elçb; dün gece tayyare ile Var 
şovaya dönmüş ve derhal Beck tarafın. 
dan kabul edilmişhr. 

Polonya tel&ş etmiyor 
Varşova 22 (A.A.) - Pat ajansı teb 

iiğ ediyor: 
Almanya ile Sovyetler Birliği ara -

sında bir ademi tecavüz paktı imza • 
]anacağı haberi Varşova siyast meha -
r.t1inde bü~ük bir tesf r yaprnam•J tır. 
Çünkü bu, Avrupa kuvvetleri müva -
zenesinde fiili hiçbir değişiklik hasıl 
etm~. Bu haber olsa olsa Sovyetlerin 
Avrupa işlerinden ellerini çek -
mek arzusunu isbat eder. Esasen Sov. 
yetler bu temayüllerini Fransız - İn • 
giliz • Rus müzakereleri sırasında a -
çıkça izhar etmişlerdir. Mezkfir pakt 
vaziyet ve Polonyanın hattı hareke • 
ti üzerinde asla mües~ir olamaz. 

İngilterede akisler 
Londra 22 (A.A.) - Almanya ile Sov. 

yetler Birliği arasında bir ademı tecavüz 
misakı akdi için müzakerelere başlnnı • 
lacağma dair Berlindcn gelen haberler 
burada büyük bir hayret uyandırmıştJr. 
Bu hususta sarahat mevcud olmadığı için 
resmi mahfeller bu mesele hakkında t<'L 
.sirlerde bulunmaktan içtınab etmekte • 
dirler. 

Siyasi mahfeiler, misakın şümulü hak 
kında bir hük:im vermeden evvel bu 
hususta mütemmtm mallımat gelme$ini 
beklemek 18zım geldiği kana:ıtındedirier. 
Filvaki her şeyden evvel Sovyet hüku -
metinin bu paktı hangi şartlar:ı dayana. 
rak kabul ettiğinin bilinmesi lazımdır. 

mat vermeğe lüzum görmeks~zin misakı 
feshcdebileceğin•, natık bulunmaktadır. 

Her ne kadar ayni mehafil, misak p!"o.. 
jesi hakkında sarih malumata sahıb ol
mndıklarını söylemekte iseler de von Rib. 
bentropun yakında aktedeccği rnisakta 
böyle bir madde buıunmaması için hiç 
bir sebeb mevcud olmadığını beyan et • 
mektedirler. 

İtalyada nasıl tefsir ediliyor 
Roma 22 (A.A.) - Röyter: 
Mutasavver Alman • Sovyet ademi te

cavüz paktı hakkındaki haberlerı İtalyan 
gazeteleri ilk sayfalarınd:ı büyük baş -
lıklarla neşretmektedirler. 

Popolo di Roma şöyle yazıyor: 
cAdemi tecavüz paktının imzalanaca. 

ğına dair verilen habe:-ler Fransanın ve 
İngilterenin mes'ul şeflerini şaşırtmıştır. 
Bunlar eğer hakikatı'!n sulh5 istiyorlarsa 
Varşovaya verdikleri açık çekin hükürr.. 
süz olduğunu ilan etmelidirler. Bu saye. 
de Polonya Danzig işi gibi ehemmiyeti 
ikinci derecede olan bir mesele ıçin bir 
ihtilafa sebebiyet vermekle mbruz kal •· 
dığı tehlikeyi anlar ve sulh de bir kere 
daha kurtarılmış olur. Aklı selim ve 
mantığın demoltrasilerin idraksizlikleri -
ne bir kere daha galebe çalması arzuya 
şayandır. Londraya seyahat ettiği güne 
kadar basiretli bir siyaset adamı oldu -
ğunu gösteren Beck'in eline teslim edil. 
miş olan açık çekin milyon larc:ı adamı 
kanlı siperlere sürüklemiyeceğini ümid 
ediyoruz •• 

Fransa da 
Paris 22 (A.A.) - Fransız gazetele

ri, bugünkü nüshalarında, Almanya i
le Sovyetler Birliğinin bir ademı te • 
cavüz paktı irmtıi.amak kararllannı 
bildiren D. N. B. telgrafım neşretmek 
te, fakat gerek bu haberin Moskovanın 
teyidinin gece geç vakit gelmesi sebe
bile, gazetelerin birçoğu tefsirler • 
de bulunmamakta ve haberin başlığı. 
na bir istifham işareti koymaktadır. 

Haberi büyilk puntulu harflerle ve • 
ren Petit Prisien diyor ki: 

Bu sansasyonel bir haber mi. Evet, 
muhakkak, fakat bö)'Je bir ihtimalin 
defa ''e çoktanberi söylemiştik. 

Ordre diyor ki: 
Müsaade ediniz de bu paktı, fazla 

ciddiye almıyalım. 
Oeuvre gazetesi, şu manşeti koyu • 

Resmi mahfellerde ba hususta bır §<:!Y yor: 
söylenmemekteclir. Tahmi.1 edildiğine Sovyetler Birliği antikomintern pak. 
göre Moskova son günlerde bir karar !t. tına iştirak edecek mi? 
tihaz etmek mecburiyetinde kalmıştır. Komünist Hurnanite gazetesi, siyasi 
Komintcrn aleyhindeki paktın bütün :mlaşma hakkında tefsirlerde buluna • 
kıymetini kayb"!ttiği ve bu paktı imza et rak söyle demektedir: 
miş olanlardan ba2a1arının umumi siva. Sovvet - Alman ticaret ve kredi an • 
setlerini yeniden tetkik etmek mecburi. lasması, sosvalizm rnem1eketinin yeni 
yetinde kalacaklan sık sık tekrar edil - bir zaferidir. cMein Kampf> muharrl. 
rnektedir. ri . komiiınizm dıevi1tan- ~amoivonu 

f1k tefsirler Hitler, bazı hükumet reislerini m.'ı cıe. 
Londra 22 (A.A.) - Alman • Sovyet rece istihkar ile karşılarken dii?'er ta • 

paktına dair tefsirlerde bulunan gaze • raftan Sovyetler Bir1ii1inin kuvwti ve 
teler pek azdır. Gazete1er bu haberi hE'. azmi karşısında eğilmektedir. 
yecanlı başlıklar arasında vermektedir - Japonyada 
ler. 

Bütün gazetel.ar ne olursa obur. İngil- Tokvo 22 (~.) - Resmi Japon 
terenin Polonyaya verdiği söze sadık ka. mehafili, Alman • Sovyet misakının 
lacağını tebaniz ettirmektedirler. akdi hususunda mütalea beyanından 

Daily Herald gazetesi, yeni bir Münib imtina etmektedirler. 
anlaşmasına imkSn olmadığını kaydet • Hükumetle yakından münasebatı o-
mektedir. ı~n mehaf'l, şöyle d~kle iktifa e .. 

Polonyaya yardım divorlar: Yeni vaziveti tetkik maksa. 
Von Ribb0 ntropun Moskovaya gidece. nilp vük~ hükfımet .erkanının hir 

ği hakkındaki haberi Times gazetesi bü • konferanslar serisi akdedecekleri ha. 
yük bir hayretlP karsılamamakta, fakat ber veri1JN>ktedir. 
Sovyetlerin bu tarzı hareketindPn b:r Berlin halkının havreti 
c:('y anlamadıeını kavdettikten sonra şun Berlin 22 ( A.A.) - cReuter• 
ları iJ1ive evlemektedir. "Rerlin halkı ademi tecavüz paktı 

cİr'IRilterenin 1914 deki tereddüdle'"i l.ı'lkkındaki haberleri büvük, siyah ve 
hakkında birçok .,.avler söylenmiş ise ele kırmm harfJerlle neŞ!I'fft'n gaıe'ele • 
c:imdi kimsenin !"ijphe etmrğ" h:ıkkı Y'>k- rin; bu sabah hayretle açnııc;lardır. 
tur: Pn1onvanın :stiklfılı Danziı?de vey:ı N~zi oartisinin organı olan Völ • 
b1~kı:ı bir verde tehlikeyP düşecek olursa, Hc:cher Beobachter gazetesi bu ha • 
fnı!ilterevi ilk ~inden son güne kadar hr-ri ilk savfac;ında 20 santimetre bü -
yanında (!Örecektir.> "iilı-1 ii:Tiinıie harflerle yazmaktadır. 

1...onıdnuf.aki Sovyet mehafili ı "Ru hal,er hakk•nda hiç bir tefsirde 
Londra 22 (A.A.) - I...ondraciaki Sov. bulunulmaması üçüncü Reich'in siya. 

Y<'tl"r mehafili. üç drvlet arasında cere • c:pfhıde hac;ıl olan bu ant değişikı'llğin 
van etmekte olan müzakerP1er.in ink1•a., se~hini öi!renmek icin halkın pek zi. 
u°'Tı>rrrnsı için hic bir sebeb ı!Örmemekte vprl r.ı-..-.ıkmı tahrik e1ııPiktedir. 
o1duk'arını h<'ynn etmPktf'dirler. Hatır • Tthl)l~tr•ların beklemedikleri bir an. 
lardadır ki Sovvet Rusy:ı tarafından şim. chı aafil av1andıklannı iddia eden si • 
dive kadar akt<'dilmiş olan bütiin ademi 1•pc:i mahf"llerde bu pakt memnuniyet 
tecavüz misn-klan ihtirazi bir k:ıvdi na. e karşılanmıstır. 
tık bir madde ıhtiva etmektedir. Bu mad. Amerikada 
de akid t.ıraDla.rdnn bıri canminden N evyork 22 ( A.A.) - - Akdi derpiş edi. 
başka bir devlete taarruz edilmesi lıa • len Alman • Sovvet ademi tecavüz paktı 
!inde diğer &kid tarafın evvelden maltı. hakkında tefsirlerde bulunan New-York 

Sayfa ı 1 

• 
lngiliz kabinesinin dünkü 

tarihi toplantısı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Mevzuubahs ademı tecavüz paktı, talı akkuku takdirinde, İngilterenin mslllm 
olan vaziyetinde hiç bir değişiklik yapmı yacaktır. Ayrıca tasrihe lüzum yoktur kJ 
mezkfır pakt İngUterenin Lehistana karşı olan taahhüdlerınin ifasında dahi hiç 
bir veçhile müessir olamaz. 

İngiltere giriştiği bütün taahhüdlere sadıktır ve icabı halinde bu taahhüdlcrl 
harfiyen yerine getirecektir. 

lngilterenin a!dıgı yeni tedbirler 
Nazırlar meclisi yeni vaziyetin icabı olarak alınmasını kararlaştırdığı tedbirle? 

meyanında Perşembe günü toplanacak o lan parlfımentoya bir kanun H'ıyihası tak. 
dimine karar vermiştir. Bu layiha ezcümle şu hükümleri ihtıva etmektedir: 

1 - Hükumet memleketin müdafaasile taahhüdlerini 
yerine -getirebi:mek üzere lüzumlu gördügü t~dbirleri 
vaktinde almak için parlamentodan vasi salahiyet 
istiyeceklir. 

2 - Deniz, kara, hava ve pasif müdafaa kuvvet .. 
/erine me.rısnb bazı sınıflar silah altına alınacaktır. 

3 - Bazı ihracat maddelerine ambargo konacaktır. 
Hüklımet bir taraftan bu tedbirleri alırken diğer taraftan şu kanaati izhar4 

lüzum görür ki- Alma.?tya ile Lehistan arasındaki meseleleri cebir istima111e 
halle kalkışmayı muhik gösterecek hiç ,bir sebeb mevcud değildir ve her türltt 
ihtilaflann muslihane yo1 ile halledilebileceği hakkındaki kanaati elan terket -
memiştir. Ancak bunun ·için mütekabil it imad havasının yeniden ihya edilrnesJ 
lazımdır. Bu havayı yaratabilmek için İngiltere elinden geleni yapmıya hazır • 
dır. Fakat bütün bu hüsn~i niyetine rağmen müzakere yolu ihtiyar edilmeyip 
cebir istimaline ba§ vurulduğu takdirde harb gayri kabili içtinab olacaktır ve 
başvekil tarafmdln müteaddid defalar söylendiği gibi İngiltere de taahhüdlerlni 
yerine getirebilmek üzere bütün kuYvetile •bu harbe girecektir.> 

lngiliz parlAmentosu içtimaa çağırıldı 
Beyannamenin hülasası budur. İçti rnaa çağırilan pa11lılınento Perşembe 

günü toplanarak Jn€vzuubahs kanun Hı.yihasını görüşeoek ve hükumete 
memleketi kararnamelerle idare etmek saJahiy~tini verecektir. Perşembe 
günkü toplantıda Çemberlayn ve Halifaks beyanatta bulunarak vaziyeti 
izah edecektir. 

lngi tere ve Fransanın Moskovada teşebbüsleri 
Londra, 22 (Hususi) - Moskovadak.i İngiliz ve Fransız sefirleri bugün 

Başvekil ve Hariciye Nazın Molotofu zivaret ederek akdi mutasavver Al • 
ma - Sovyet ademi tecavüz paktı hakkı~da izahat istemişlerdir. 

Verilen izahatın mahiyeti hakk.ında hiçbir haber tereşşuh etmemiştir. 
Maamafıh Moskovadaki salahiyettar mahfcllerde ısrarla söylendiğine gö. 

re Alınan - Sovyet ademi tecaviiz paktı, İngiltere • Fransa • Sovyet Rusya 
anlaşmasının akid ve imzasına mani teşkil etmiyecektir. 

\skenderiyed~ki lngiliz filosu Şarki Akdenize geliyor 
Londra 22 (Hususf) - İskenderiye limannıda bulunan İngiliz filosu bu. 

gün Şarki Akdeniz sularına hareket etmesi için emir almıştır. FHonun en 
kısa bir zamanda bu sulara hareket eaeceği anlaşılmaktadır. 

Ma tada fev kalAde tedbirler 
Londra, 22 (Hususi) - Malta adası sahillerindeki telörgü hattına bu 

geceden itibaren elektrik cereyanı verilmiştir. 

Fransız kabinesinin top1~ntısı 
Faris, 22 - Kabine saat 1 7 ye doğru toplanmıştır. 
Nazırlar, toplantıya giderken enternasyonal hadiseler hakkındaki intiba. 

1annı bildirmekten imtina etmişler ve cbiz de haber almaya gidiyoruzı> de. 
mekle iktifa eylemişlerdir. Nazırlardan bir kısmı kabinenin pek muhtemelJ 
olarak Moskovadaki Fransız askerl heyetlerinin geri mi çağırılması, yoksa 
orada mı kalması meselesini tetkik edeceği mütaleası1ıda bu~unmuştuır. 

Kabine içtimaı 18,45 t~ nihayet bulmuştur. 

Kabine toplantısını müteakıb Başvekil Daladye Fransız orduları umum 
kumandanı General Gamelin ile uzun boylu görüşmüştür. 

Bundan başka Fransanın hariçteki mümessillerine bir talimatname gön • 
derilmistir. 

Moskovada~ askeri mDzakereler durdu 
Moskova %2 (A.A.) .....:. Fransız ve İngiliz askeri heyetleri bugün Sovyet heye. 

tile toplantı yapmamıştır. Heyetler Krc mlin müzesini geztnı§lerdir. 

F rartsan 1n vaziyeti 
Paris 22 (A.A.) - Hava~ ajansı tebliğ ediyor: 
Salahiyettar li'ransız mehafilinde tasrih ediliyor ki, son hadiseler Fransa ve 

İngilterenin sakin ve azım kar hattı hare ketleri üzerinde kat'iyen müessir ola -
maz. Fransa ve İngilter~ Almanyanın as kerl tedbirleri dikkatle takib etmekte ve 
Avrupada her hangi bir zorbalığ:.ı karşı koymağa azmetmiş bulunmaktadır. 

Times, gazetesi diyor ki: 
.SOvyetlerin bu kararının yaptığı ani 

tesir harbin mü vazenesini değiştirmek 

olmuştur. 'Bu karar bundan başka Dan • 
zig ihtilafında Polo'lyanın vnziyetini de 
sarsmıştır .• 

New • York Herald Tribune şöyle di
yor: 

«Diplomatik mahfellerde mutasavver 
misakın cMüthiş bir inkıta:> teşkil ettiği 
söylenmektedir .• 

Ayni gazeteye göre bir yüksek memur 
şu mülahazada bulunmuştur: 

cNaziler bir plkt akdetmeğe muvaffak 
olurlar ve İngilizlerle Fransızlar da as • 
keri bir ittifak imza etmeğe muvaffak 
olmazlarsa bu bliyük harbden sonra bir 
Avrupa devletinin kazandığı en büyük 
diplomatik zaferlerden biri olacaktır.> 

Sovyetler Birliğinin zahiren cephe de. 
ğiştirmesi komünist mahfe!ierde o ka • 
dar büyük bir şaşkınlık husule getırm;ş. 

tir ki cDaily Workeh gazetesi bu sabah 

Alman • Sovyet misakı hakkında hiç bir 
kelime neşretmemıştir •• 

Almanlar an'anevi Rus • Alman 
münasebetlerinclen bahsedJyorlar 
Berlin 22 (A.A.) - Alman matbuatı, 

bir taraftan Polonyadakı Almanlara ya. 
pılan fena muameleleri büyük harflerle 
kaydederken, diğer taraftan da başına • 
kalelerinde cAn'anevi Alman • Rus r.ıü. 

nasebetlerinden> bahsediyorlar. 
Gazeteler, Sovyetler Birliği ile Alm::ın .. 

ya arasında bir ademi tecavüz paktı ya -
pılacağı haberinin garb memle-ketlerindt 
tevlid ettiği sıkıntılı vaziyeti ehemmi • 
yetle tebarüz ettirıyor1ar. 

Yugoslavyada 
Belgrad 22 (A.A.) - Bir Alman • Sov. 

yet ademi tecavüz anlaşmasının yakında 
imzalanacağı haberi, bütün gazetelerde, 
diğer haberleri sönük bir hale koymAk.. 
tadır. Gazeteler, bu haberleri büvük 
manşet olarak neşreylemekte, fakat tef. 
sir1erde bulunmaktan ihtiraz etmekte • 
dir. 

... 
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Fuad bey, elinde bir mektubla, odaya 
girdiği zaman Necmiye hanım gözlükle. 
rini alnına kaldırarak elindeki örgüyü 
bıraktı. 

- Ne haber? 
- Çekmecenin kıymeti umduğumuz_ 

dan büyük, a-bla ..• Antikacının mektu
bunu okuyorum, dinle ... 

cResmini gönderdiğiniz çekmece, mü
zeye konacak kadar kıymetlidir. Vaktile 
bunun bir taklidinin yaptırılmış olduğu 
hakkında bir rivayet çıkmışsa da sonra. 
dan bu haberin yalan olduğu anlaşılmış. 
tır. Mezkur kutunun ailenizde bulundu
ğu malılmdur. Hatta bundan yirmi sene 
evvel babanıza bir mektub yazarak bunu 
bana satmasını rica etmiştim. Merhum 
paşa o zaman bunu reddetmi~ti. Çekme. 
ceye yirmi bin lira teklif ediyorum. Bu, 
azami bir fiattır ve daha fazlasını kimse 
vermez. Eski ve tanınmış bir antikacı ol· 
duğum için sözüme itim.ad edebilirsiniz. 

cTeklifimi kabul ettiğiniz takdirde bu
nu telgrafla lfıtfen haber veriniz. Derhal 
vapura atlıyarak İzmire gelir, kıymetli 
çekmeceyi bizzat alıp İstanbula getiri. 
rim.> 

Necmiye hanım elindeki şişleri yanına 
.koyarak doğruldu. 

- Alô. ... Hemen cevab yazar, teklifi. 
ni kabul ettiğimizi bildirirsin. 

- Bu son baba yadigarını satmağa e
lim varmıyor anmıa ikimizin de çocuk
suz ihtiyarlamakta olduğumuzu düşüne
rek bu müşkül zamanhirı geçirmek için 
bu ~areye baş vurmaktan başka yol bu. 
lamı yorum. 

- Hakkın da var; hizden sonra kim 
bilir kimin eline geçecek olan bu servet. 
ten kendimiz istifade edelim. 

* Bir iki gün sonra İstanbuldaki antika. 
cıdan cSalı günü İzmirdeyim ... > mealin. 
de bir telgraf geldiğini gören Necmiye 
hanım bu müjdeyi kardeşine vermek i
çin tahta merdivenleri dörder beşer çı
karak onun odasına girdiği zaman Fuadı 
iki elini b~ına koymuş, dirseklerini ma
saya dayamış, derin düşüneler içinde 
buldu. 

- Ne oldun Fuad? Hasta mısın? Bak 

Zaten üç tabak yıkadığı için durma. 
aan şikayet eden Ferah kalfa, her ye • 
mektc tabak değiştirecek olsa mutlaka 
kıyametleri koparacaktı! 
Şimdiye kadar geçirdiğim hayat göz 

önünde tutulacak olursa bu lokantada 
hayretten hayrete düştüğüm kimseye 
mübali'ıgalı görünmez. 

Bir ara, tesadüfen başımı çevirince, 
yerden tavana kadar yükselen bir ay. 
nada, on üç on dört yaşlarında bir kı· 
zın bir sandalya üzerinde dimdik o ~ 

turduğunu gördüm. Arkasında rengi 
soluk kırmızı yünden bir fistan vardı, 
yüzü güneşten yanmıştı. Şapkasının 

altından bir çift iri gözü görünüyordu. 
Bu kızcağız bendim! Başında gülünç 
bir şapka, ayağında eski bir iskarpin, 
arkasında büzgülü bir esvabla ben ... 

Aynada başka birisinin daha aksin1 
görüyorum: Karşımda oturmuş çorba 
içiyordu. Yanında, uzun yüzünü omm 
dizine dayamış duran Ayda vardı. 

-
. Yazan: Muazzez Tahsin Berkand.4 & 

sana telgraf getirdim. Antikacı bugün Bu sebebden elini cebine koyarken çı. 
geliyor. kardı ve koşa koşa evinden çıkıp bir oto. 

- Sus abla; keşki hasta olsaydım da mobille antikacının arkasından limana 
böyle sukutu hayale uğramasaydım; ba. koştu. 
bamızın evrakını .karıştırırken bak ne - Bir yanlışlık olmuş efendim; bu 
buldum... çekmece sahte imiş; elime geçen eski ev-

Elindeki sararmış kAğıdı kardeşine ralotan bunu şimdi anladım; kutunun 
uzattı. Bu, pullu bir mukavelename idf. kıymeti ~ bin liradır, sizi aldatmak ıs
Necmiye hanım entarisinin cebinden çı. temem, paranızı alın, malımı geri verin. 
kardığı gümüş çerçeveli gözlüğünü bur. Bir defa eline geçirmiş olduğu hazine. 
nuna takarak k~ğıdı okudu: yi kaçırtmamağa azmetmiş olan kurnaz 

cİzmfrlf Hasan Paşanın malı olan ve tüccar, sükunetle cevab verdi: 
evsafı ~ağıda yazılan çekmecenin tıpkı- _ Maksadınız birkaç yüz lira fazla ko. 
sını beş bin lira mukabilinde ve altı ay parmaksa zararı yok, ben buna razıyım. 
zarfında imal etmeği Necati bey deruhte Size daha beş yüz lira vereceğim; fakat 
etmektedir. Bu çekmece Hasan Paşanın beni rahat bırakınız, vapur yarım saate 
yedinde bulunan kıymetli antika kutu- kadar kalkacak. 
nun gerek eb'ad, gerekse cinsi itibarile 
ayni olacak ve ... ilh ... > 

- Demek rivayetler yalan değilmiş: 
kutunun aslını babam kim bilir kime 
satmış: bizim elimizdeki onun kopyası. 

- Şimdi antikacıya ne cevab verece
~, 
gıZ. 

- Adamın göz göre göre yirmi bin ıı_ 
rasını alamayız. 

- Esasen o çekmec~yi görür görmez 
sahte olduğt.ınu anlıyacak, rezil olacağız . 

* Keyfiyet korktukları gibi olmadı. fs. 
tanbuldan gelen ihtiyar antikacı çekme. 
cenin kitablarda kayıdlı meşhur ve kıy
metli kutu olduğunu daha görür görmez 
anladı. Kırk aded beşer yüz liralık ban
knotu masanın üstüne bırakarak ayni ak. 
şamki vapurla İstanbula avdet etmek is. 
tediğini söyleyip kapıdnn çıktı. 

Ancak, elindeki eski kağıdla, kutunun 
hakikisinin bir kopyası olduğuna kat'e
yen kani olan Fuad bey, yirmi bin lirayı 
cebine koyacağı sırada içinden garib bir 
sesin: 

- Hırsız! Dolandırıcı! diye kendisine 
bağırdığını duyar gibi olmuştu; halbuki 
o, bütün ömrünce her türlü eğlenceyi 
tatmış, eskilerin dediği gibi feleğin çem. 
berinden geçmiş olduğu halde, basta de
nilecek kadar titiz ve namuslu idi. Dün
yadaki bütün fenalıkları icabında kabul 
etse tlle hırsızlığı ve dolandırıcılığı irti. 
kab etmezdi. 
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- İmkanı yok, veremem. 
- Bin lira olsun! 

- Kabil değil! 
- İki bin! 

- Hayır canım; çok ısrar ederseniz 
size çek"meceyi beş bin liraya satarım. 

On beş bin liranızı iade ediyorum. 
Müşterisinin deli olduğuna bükmeden 

tüccar hayretle ona baktı: 

- Ben size bu parayı helalinden ver
dim. Geri almam. 

- Hayır, ya kutuyu verin, yahud pa. 
rayı alın. 

Bütün ısrarların faydasız olduğunu 

gören antikacı, için için gülümsiyerek on 
beş bin lirasını cebine indirdi ve kemali 
sükunetle vapura girdi. Bir iki dakika 
sonra o İzmir limanından uzaklaşırken 
Fuad bey de vicdan azabından kurtuldu. 
ğu için sevinçle bir otomobile atlayıp e. 
vine dönüyordu. 

Necmiye kardeşini kapıdan karşıladı. 

- Dayımız yukarıda ... İstersen mese
leyi ona açmıyalım. 

- Niçin? Fena bir şey yapmadık; bila. 
kis açık alınla kendisine bu antika çek
mece hikayesini söyliyebiliriz. 

Mebmed bey * Fuadın anlattıklarını 

müstehziyane bir tavırla dinlemişti. O, 
bu taklid meselesini pekala hatırlıyordu, 
mukaveleden de haberi vardı. Fakat hi. 
kayenin sonunda on beş bin liranın iade 

Dörtyol Belediye Reisliğinden: 
1/ Ağustos/1939 Sa~ı günü saat 10 da kapalı zarfla ihale edileceğini il!n ettiği

miz c27961,70> lira keşif bedelli Dörtyol elektrik inşaat ve tesisatı için vuku 
bulan teklif hadJi layıkmda görjlmcdiğinden 1/Ağustos/1939 tarihinden itiba -
ren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

1 - Evvelce yap1lmış olan daire şartnamesindeki tediye şartlarından müte -
ahhid lehine olarak geniş tadilat yapılmıştır. 

2 - Pazarlık Dörtyol Belediye Encümeni tarafından Belediye dairesinde ya
pılacaktır. 

3 - Talihler ilk teminat ve istenilen vesaikle birlikte Encümene müracaat 
etmelidir. 

-t - Talihler proje, keşifname, fenni ve daire şartnamesim Belediye Yazı İşleri 
Bürosunda görebilirler ve taleb vukuunda daire şartname su.reti posta ıle gönde-
rilir. c30> K. pul göndermeleri şarttır. c6328> 

d·ımesi sözünü duyunca, zemberekl6ı ı diğini bilmiyor musun? 
;ır~atılınış gibi yerinden sıçradı: İki kardeş ha~etle yüz yüze bakıştı. 

_ Ne dedin? Parayı iade mi etin? lar. Yalnız Necmıye hanımın ağzından 
_ Evet dayı, çekmecenin sahtesini hafifçe: 

aslı gibi satamazdun ya! - Hayır! sözü çıktı. 
İhtiyar adamın gözleri korkunç bir Fuad beye gelince, tekrar antikacıya 

şekilde açıldı: müracaat edecek cesareti kendinde bula-
- Hangisi sahte? Merhum babanın o. mıyacağını bildiği için büyük bir yeisle 

nun bir kopyasını çıkartıp kendi k.arde. kendisini kanapenin üzenne atml§. elle. 
şinin kızına düğün hediyesi olarak ver- rile yüzünü kapamıŞtı. 

ve mahcub olacak yerde bilakis öfkem 
artıyor, vicdanımda duyduğum isimsiz 
nzab ôçin ona 'kızıyordum. Bundan 
maada, o fena hareketimden dolayı 

NA'.(LE-OEN : -.· MUA1.2E2 TA\4.PİN r?E~KA~t/ . 

vasimin beni azarlamasını, hattA döv. 
mesini sükunetle kabul edebileceğim 
halde onun bana karşı bu derece sa • 
kinane ve ademi tenezzülle muamele 
e:tmesine tahammül edemiyordum. 

şurken sesinde bun. murtkanlık:... Bun - Beni tahkir etse ve dovse, onu ken-
dan başka bir fıhenk lar lüzumsuz ve hat elimden bu derece üstün görmiyecek, 
duymamıştım. ta gülünç şeyler • onun nazarları altında bu kadar kü • 

Ona bakıp: dir Semiha; çünkü çülmiyecektim. 

- Artık bir şey tekarrür etmiş o • Yemek bitince cebinden çıkardığı 
yemiyeceğim; hep • l~n bir_ pro~a.m~a gazetesini okumağa başladı. Ben de 
si sizin olsun; beni hıç il?ır _a;~şıklık dışarısını seyre koyuldum. Şoför Mu-
rahat bırakınız... Y.~pmaz, bılakis b.~ • d~nyadan gelinceye kadar bizim orada 

Diye .aksi bir ce • n~. san~ karşwı, ku • oturacağımızı anlamıştım. Ancak prog. 
vah vermek istiyor. çuk bır çocuga la · ramdaki bu değişiklikten şikay.et et • 
dum amma içtiğim yık w bir muamele et. meğe benim hakkım yoktu; çünkü sa. 
nefis çorba fena ~ege mec?ur eder bahki inadcılığım yüzünden vasimi e • 
halde iştihamı aç - ki buna cıdden te • peyce zarara sokmuş. hatta belki bazı 
mıştı; karşıki ma - essilf eder~. Fakat işlerine bile mani olmuştum. 

Evet, ben, uzun boyum, acemi ve be- sadan da burnuma ~~bahat benım ~e • Ömrümde ilk defa olarak bir şehrin 
ceriksiz tavırlarım, kısa kesilmiş saç. pek hoş gelen bir gıl; her hareketın • 

1
_ w ed' d B' b" . k 

l b . k .. .. d f ks .. .. sor;.agını seyr ıyor um. ır ın ar a. 
arım ve ır çocu yuzun en ar ız omlet kokusu yük • le, ~e.r soz.~le sen sından birçok arabalar, otomobiller 

olan yüzümle oncak on üç yaşında bir seliyordu. Omletin on ıki on uç yaşın 
d 

w . • geçiyor, çoluk çocuk, kadın erkek so • 
kıza benziyordum. yanındaki tabakta ~ oldugunu ısbat e kakları dolduruyordu. En ziyade na • 

Etrafımızda yemek yiyen başka ka- balık vardı. Bursa • dıyorsun; ben de se. zarı dikkatimi celbeden ve bende ala. 
öınlara biraz dikkatle bakınca kendi • da, hele bizim çift - ni öylece kabul et • 

1
· d be . d k" k 

min tamamile gülünç bir kıyafette ve likte balık yemek pek nadiren vaki ol-ı Vasime gelince, o da ismini bilme -ı meğe mecbur kalıyor ve seni tekdir e • 
1
ta uyakn ırfantl ş~y ·a· nıKm yaş~m ~- ı 

1 
ız. 

ne tam bir köylü, ne de tam bir ~hir. d w · · · · · b' 1- b'l ed.w. b d'"'' b 1 kta · t di F k t be · .. d' arın ıya e er.ı 1 1• ısacı e ıse er, r ugu ıçın ısmını ı~ ı m ıgım u ıgım a ı n ıs e . a a nım goz ıyorum. "k k "k r . k · 1 ·· ı-
li gibi giyinmemiş olduğumu farket • balığı yemeğe pek ce;aret edemiyor • ucile tabağına baktığımın farkında mı Hiç cevab vermeden dişlerJmi sık • ykul sc ... 0

1 
ç~ ı . 18b.~rP.1

1~ er, s~bs. ud'şap • 
tt H 1 · d b · 1 k . w b' a ar goz erımı uyu uyor gı ıy ı. m. e e aynı masa a emm e yeme dum. oldu nedır, yemege başlamadan taba • tım ve ır karış surat asarak başımı . . . 
yiyen Cahid beyin kıyafetıile benimki Etrafımda tüten birbirinden güzel ğını bana uzattı: tabağıma eğdim. Bunu görünce Cahid O kadar dalmışım kı Cahıd beyın 
tam bir tezad teşkil ediyordu. O, hatta kokulara ve yemeklerin manzarasına - Bir parça almaz mısın? diye sor • bey de bir şey sövlemeden yemegını gazetesini bırakıp bana baktığının far. 
lokantada- bulunan başka erkeklerden dayanamadığımı görünce kibrimi ve du. yemeğe koyuldu ~·e sofradan kalkın • kında olmadım ve gözlerim ona gidin
de daha iyi giyinmişti. gururumu feda etmekten başka çare Az kaldı mağlfıb olup çatalımı uza • caya kadar bana hitab etmedi. Yalnız ce büyük bir kabahat işlemişim ~ibi 

Maamafih bütün bu müşahedeler be bulamadım ve vasim'in sualine şu ce - tacaktım amma hemen aklımı başıma önümüze bir tabak dolusu yemiş ge1 • kızardım. O benim kalbimden g€çen 
nim izzeti nefsime hiç dokunmamıştı. vabı verdim: topladım ve kahramanca reddettim: diği zaman birkaç tane ay:ınp önüme karmakarışık ve birbirini tutmaz his • 
Çünkü kendimi maddeten olduğu ka - - Bir parça omlet yiyeceğim... - TeŞ€kkiir ederim, istemem... koydu. !eri bakışlarımdan okuyormuş gibi se. 
füı.r manen de küçük bir kızdan f.ark • Cahid bey derhal garsona emir ver- Bunu o kadar mağrur ve ağır başlı O, çok sade Ye tabii hareketlerle ça. sini biraz tatlılaştırarak ve dudakları. 
sız buluyordum. di ve iki üç dakika sonra önümde mü. bir tavırla söylemiştim ki Cahid be • tal ve bıçağı kullanırken gözlerim nı merhamete çok benziyen bir mana -

- Şimdi ne yiyeceksin Semiha? Et kemmel bir domatesli omlet gördüm. yin hafifce gülümsediğini farkeder gi. manyatize olmuş gibi ellerindeki uzun, da bükerek: 
mi? Yumurta mı? Balık mı? Hiç de Ferah kalfa kalfanınkine ben - bi oldum. kırmızı yırtıklara takılıp kalıyordu. Bu - Biraz sonra sen de tam bir şehir .. 

Bunu Cahid bey çok terbiyeli fa • z~miyordu. Doğrusu, ne bir tarafı ya. - Sen bilirsin amma enfes bir bar • yaralar bana birkaç saat evvelki vahşi li olacaksın Semiha dedi. Hem Bursah 
kat soğuk ve mütehakkim bir tavırla nık, ne de pek kuru idi. Bilakis yumu- bunya yemekten kendini mahrum edi- ve fena hareketimi hatırlatmakta idi. değil, İstanbullu . . . 
tG>mu~tu Esasen onun benimle konu- şak, lezzetli, misk kokulu idi. yorsun. Sebebi de ne? İnadcılık ve so - Garibi şu ki, onlara baktıkça pişman 
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Üçüncü Selimin gaf le ti 
J ı a ncı asırda lstanbula gelen Bohemya lı 

I , Baron Wratislaw'm hatıraları: 47 
Türkçeye ~nlren: Sü re-na Dilmen 

Sayfa 13 

Elçilik erkanının vaziyeti 

(Baştarafı 7 nci sayfada) 
Terre defrichee diye bir roman yazar; 
onu •bütün medeniyet dünyası edebiyat. 
çıları keni dillerine ~evirir, öyle okur. 
lar. Hani senin, bugünkü Türk hayatın> 
aksettiren tek eserin. 

Ben demagog değilim; hiç kimseyıı 

şakşak etmedim; bütün hayatım buna 
delildir. Ben ne komünist, ne faşist, ne 
rasistim; bu memlekette türkçülük cere· 
yanı göründüğü vakıt, en önde gidenle. 
rin arkasını heyecanla takib edenler i. 
çinde idim. Ben, su katılmamı~ bir Türk, 
imanlı bir türkçüyüm; fakat "hiçbir V"l. 

kit şöven olmadım. Kendi milletimi sev. 
diğim kadar, başka milletleri de sayarım. 
işte bundan ötürüdür ki benim istediğim 
milli Türk edebiyatının henüz doğmamı! 
olduğuna acınıyorum. 

Halid Fahri Ozansoyuıı bana saydığJ 
isimlerin sahibleri hep sevgili arkadaJ. 
larımdır; hÇsi.nin değerini ben ondan 
çok değilse de, onun kadar bilirim; fakat 
ben, Halid Fahri Ozansoy gibi yalnı2 
sevgiye tapanlardan değilim; realiteleri 
görenlerden olmak isterim ve realiteleri 
gördüğüme inanırım. 

Ben de hayal peşinde çok koştum.. Ge
çen gün Ahmed Rasimin cSevdayı Sen 
medi) adındaki küçük romanını okuyor. 
dum; o romantik macera, inanır mısmızJ 
beni adeta çocukça heyecanlandırdı. Şim. 
di ben kalkıp ta beni heyecanlandırdı di. 
ye (Sevdayı Sermedi) yi milli edebiyat. 
tan mı sayayım? ı 

Yakub Kadrinin hemen bütün eserle
rini seve seve okudum; fakat (Yaban) a. 
dındaki romanıdır ki bence milli edebi. 
yat mefhumu içine girer. Sadri Ertemi, 
Sabahattin Aliyi başka kategori roman. 
cılanrnızdan saymak lazımdır. Beihçet 
Kemal Sağlar ise, Nazım Hikmet gibi o. 
rijinal bir Türk şairidir. Bilmem, ya der
dimi anlatamıyorum; ya hiçbir şeyden 

anlamıyorum. Sakın blr arkada~ın dedi, 
ği gibi cunu gitmiş, kepeği kalını§ı bfr. 
bunsılr nlmıvavım! 

Kdtım Nami Duru 
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cSon Posta- nm tefrlba: 26 

~ ~ ı oursavı IBI .uonJdare ed~n .e Biua 
- POskOlsOz · ısmantn nfaceraıan ' 

1 Son Posta 1 SPOR 
• 
lzmir Fuarı maçları 

• 
Yazan: Zl1a Şakir 

Keşişdağında taharriyat 
gelecek hafta başlıyor 

lstanbul muhteliti bu yıl ilk defa kuvvetli bir halde 
1 maçlara iştirak ediyor, takım antrenmanlara başladı 

Hemen jandarma dairesine haber 1 
gönderdim. ~şdağı mm.takasını iyi ' .. Her sene olduğu gibi bu sene de İz."llir kün değildir. Fuar maçlarının futbolün 
bilen jandarmalardan birkaç nefer is- fuarında mühim futbol maçlan yap:la • ölü mevsimine rastlaması yüzünden bü • 
tedim. caktır. İstanbul, Ankara ve İzmir muh. tün futbolcular antrenman bulunuyorlar. 

Yorgun olan arkadaşlara üç saat is- telitleri EylUlün ilk ha!tasınd:ı bir dev • AnkaraWarın bu maçlara nasıl hazır -
tirahat verdim. Ondan .sonra hepsini reli li.k usuJ.ile cfuar kupası. için kar~ı - landığını bilmiyoruz amma İstanbul Cut. 
toplıyarak, Keşişe hareket ettim. !aşacaklardır. Diğer seneler lstanbulun za bolcularının hemen hep.çi deniz sporla • 

Bu haAtltetimle, vazife ve sallhiye- yıf ve ikinci derece muhtelitlerle iştirak rile meşgul olmakta idiler. Denizlerin de 
timi tecavüz etmiş oluyordtnn. Fakat, etmesi yüzünden maçlar beklenen alaka- adaleleri birdenbire futbote başlıyamı • 
herlfesin ve hepimizin muhabbetim ka- lar temin edememişti. Bu sene muhtcli • yacak bir hale .soktuğu malfundur. Bu 
zanmış olan Naiın efendi gibi babacan timizin şehri temsil edebilecek bir kuv. sebeble takım halinde de ciddi bir hazır-
bfr polisin· hayatını söndürenleri ka - vette olınası maçıarıu alakasını arttır • lığı olmıyan İstanbui muhtclitinin, kuv. 
nunun pençesine tes'lim etmek için, her maktadır. Evvelki gün bir antrrnman vetli manzarasma ra~men, bu maçlarda 
mes'uliyeti göze alınış bultmuyordum. yapan ve bugün de Beyoğlu sporla takım vereceği randıman şüphelidir. Hazırlık-
ZavaHı Naim efendi, bedavadan bir hıllinde karşılaşacak olan muhte1itimiz !arı hakkında hiç btr haber alamadığımız 

ölüme kurban gi~i. Tahkikattan bir hafta sonra İzmire hareket ediyor. İz- An.karanın da, antrenmansız bulunduğu. 
enlaşıldığına göre bu feci ölüm wk'ası, mir muhtelitinin son senelerde geçirdiği nu farzedersek alacaklrı netice teşkil e. 
şöyle cereyan etmişti: sarsıntı yüzünden bu maçlarda kuvvrtli decekeri takıma bağlı kalacak demektir. 

Püskülsüz ile arkadaşlan o gün bir rakib olamıyacağı tahmin edilebiJir. Yalnız geçen seneki kupanın galibi ol • 
akşama doğru Akçağlıyan civarında bir Maçlar daha ziyade Ankara ve İstanbul mak dolayısile sağlam bir moralla sa -
hayli rakı içip kafaları tütsüledikten muhtelitleri arasında bir çekişmeye sah. haya çıkacaklardır. 
sonra: saat sonra da (Kokoy Osman) 1 gizlen. Cenaze alayı geçinceye kadar bun. ne olacaktır. İyi teşkil edilmiş bir Anka- Hülasa edersek; takım halinde az çok 

Had~, Antalyalı Naciyenin evine diğt 1nde yakaladım. İkisinn de kolla. lan karakolun yanındaki duvarın di- ra muhteliti İstanbul takımının en ciddi müsavi kuvvet arzeden Ankara ve İstan. 
gidelim. rını kuşaklarl1e bağlıyarak önüme kat. binde .. ~uhafaza altına aldım. Etrafla- rakibidir. Ankara geçen sene fuar kupa. bulun alacağı netice, oyuncularının sa • 

Diye, kallanışlar, ortalık kararmıya tun. . rını butün ar~adaşlarla k~ttun. Cid- sını kazanmıştı. Fakat bu sene kuvvetli hada göstereceği moral ve nefes kabili • ,. 
başlarken, Umurbey tarafından. u - Ben ve arkadaşlar, yorgunl~~~an bı. dt ve ha~ hır heyecan . ıçincı: bulu- bir kadro ile iştirak edP.n İstanbula kcşı yetine bağlı olacaktır. Bazan yapıldığı 
mumhane sokağına girmi~ler. tab bir haldıe idik. Adeta suruklene- nan bazı kimselerin ellenni, mulevves ayni neticeyi alması müşkül olacaktır. gibi; işi ciddi tutmıyan, fuardır, festival. 

Fakat tam 0 sırada· rek Setbaşına gelmiştik. kanlara bulaşmaktan kurtardım. Maamafih nazari olarak Ankara ve ls • dir diye maça ehemmiyet vermlyen ta. 
_ inzibat devriye~ geliyor. Burada, Ç<>k hazin bir şey oldu. Biz, * tanbulun bu maçlarda alabileceği netice kırnın partiyi kaybedeceği de muhıık -
Diye, bir ses işitmişler. tam korakolun önüne gelm~ idik ki, PÜSKÜLSÜZ NEREDE?.. hakkında kat'i bir tahmin yapmak müm- kaktır. Dr. Tarik Öze.rengin 
~~~~$Mra~~lli~~~~re~~i~ ~ınat~~~~: ~========~======~A~===.k==,===,====~ 

bir hadise çıkarmamak istemiş: karşılaştık. Püskülsüz İsmail, yaralı idt. Müsa. merı 8 1 at etlerin 
- Hadi arkadaşlar!. Çabuk savuşa • Vazife uğruna kurban gicren merhu. deme esnasında, Karıncaderesinin için 

~un ma parlak bir cenaze alayı tertib edil- . l d" N Fransadakı· Dem· mişti... Tesadüfün ~ garib cilvesidir de arkadaştan onu kaybetmış er 1• .e-
Yok~şş~an aşagıv lnmic:ler Tam Na • ki, Naim efendin;n omuzlarda giden rede olduğunukbilmiyolrlardı. Tlaehrmhıan ff k• ti • 

-ı . . b vı u"'zerine bir ta ım yer er ve ev • muva a ıye erı ah kö ·· ·· iln önü '*"lince· bin.ıh cesedi, ellen ve kol1an ag ı o. ' ; 
mazg prusun ne ıp• ' • k 1 . ti ber veriyorlardı. 
polis Naim efendi ile karşı karşıya gel- lan katillerlle karşı arşıya ge mış · . .. . . . b' ta f bı Avrupaya turneye çıkan on kişilik A. 
miş1e Cenazeye i~tirak eden halk kitlesi, Artık, blitun ışlenmı ır ra a • merika takımı Pariste ilk müsabakasını 
Nai~ efendi, bu silA.hlı adamlan gö. Osman ile Beytullahı görür görmez r~ktım. Kok~y ne Beytullahın söyle. seçme Fransız takımına karşı Jan Boufn 

·· Ka ı-,ri- tan çok !;inirlendt Az kal~ın bu 1k1 hav. dıklerl yerlen basmııya başladım. 
runce şaşırmış. ran ıAwı. ıyama • · . . ~ (Arkası vat) stadında 70,000 seyirci lSnünde yapmıştır. 

i:lf~;~;~ :~d~~ d~ ~ ;~~~i7I2~~~~~=~ 
tan da: v • 2 ı 4 o f 7 ıı b 10 Ankara Radyosu İlk gün yapılan müsabakalarda alınan 

- Yabancı değil .. Jandarma devri • dereceler şunlardır: 
yesi. 

Diye seslenmiş. · 
......... r 

Naim efendi, bUsbütün şüphelenmtş. 
Rovelverini çekerek bunların önlerine 
geri1miş. 

Önde, polis Nalın efendiden.. arka. 
(fa devriye korkusundan !inir-lenen bu 
sarhoşlar, etraflarının abluka edtldlğt. 
n'i sanmışlar. Derhal ateş etmiye başla. 
mışlar. 

Bu sırada, Yıldırım mıntakası dev -
riyesini yapan pol~ Hakkt ve Arlz e. 
fdrld.iler, (Şilbe)de bulunuyorlarmış. 

Silah seslerini işitince Jm,up Namaz. 
gaha crelmişler. Evve1A, d<idU.k çalarak 
oradaki mevcUıcl!yet'lerin1 di~ arka.. 
daşlanna ihsas etmek utemlşleT'. 

Püskülsüz ile arkadaşları, bu düdük 
seslerini işitince, hanen tüfeklerini o 
tarafa çevirmişler.. böylece iki taraf, 
ateşe girişmişler. 

Aklımda kaldığına gfü-e. polis İlyas 1 

efendi de bunlara 1lt1hak etmi~. mil. 
sademe, .Köprü başına geldiğim za. 
man gördüğüm şekilde- şiddetlenmiş ... 

* Gece yansından bir saat sonra, Keı. 
Şif dağına tırmanınıya başladık. Orta
lık ağarırken, Elma çukuruna vardık. 
Gerek Namazgahlı Alin1n tarif ettiği 
mıığarayıı \ıııe diğer mağtırs'l.an tama. 

mile aradık. Bir takım koyun ve tavuk 
kemikler.!le sigıara iz.marlt1erlnden, 
yanmış odun küllerinden başka bir şey 
bulamadık. 

Hiç şüphesiz ki NamazgAhlı Ali, 
blzi iğfal e~ti. Bu muvaffakıyetsiz. 
tik bizi büsbütün hiddetlendirdi. 

Pfrskülsllzün arkadaŞlanndan bazı.. 
lannm nerelere barındıklarını az çok 
b1lıvorduk. Derhal Keşişten inerek Yıl. 
~ mahallesine koştuk. 

'.Artık bütün şiddetllııizle, aklhmıza 
IAden yerleri basmıya başlad1k. Dün 

mki müsademenin kahramanların. 
(K<Sr Beytullah) ı bir evin bodru. 

da, elinde b\r pala olduğu halde 
dun. Elinden, palasını aldım. Bir 
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- DALGA UZUNLUÖU 110 metre mania - Battiste (Amerika) 
ıata m. 182 Ko.t. 120 Xw. .. 14.8, Fransız 15. 

!'.A.Q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 ıtw. 4X 100 bayrak - (Amerika takımı) 
T.A.P. Sl,70 m. 9465 Kez. 2° Kw. 41.2, (Fransız takımı) 42.4. 

ÇARŞA:\IBA !3/8/39 .' DEUTSChLAND 1940~
g_oLYMPISCHE WINTERSPIELE 
.;AR -; ~' -PARTENKlQCHEN 

· .. 7:-11.·.;EBRUA~ 1940 

4X800 bayrak - (Amerika takımı) 
7.35.2. (Fransız takımı) 7.87 • 

Amerika takımı bu yarışta dünya re • 
korunu kırmıştı. Bu mesafenin dünya :e. 
koru 7.35.8 dakika idi • 

-
ıo • • 

12.30: Program. 12.35: Türk mllzt~ - Pl. 
13: Memleket saat D.ya.rı, ajaruı n meteoro
l<>JI. haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Kaneık 
program - Pl.> 19: Program. 19.05: Hatif 
müzik (Pl.) 19.30: Türk milzi~: F1L8ll hey -
eti 20.15: Konuşma. 20.30: Memleket saat Gülle atma - Watson (Amerika) 
Ay~, ajaru ve meteoroloji haberleri. 20.60: . Kış olimpiyadının beşinc~i 1936 olim- 15.92, (FrailS1z) 13.76. ==-

SOLDAN SAÖA: Türk müzifi: Olı:uyanlar: Me!haret Satnak, piyadında oldu~ ~i Ganniş Parten Kir 
Sırıkla atlama - Varoff (Amerika) 
83 metre - 1 effrey (Amerika) 19.S, 

4.11, (Fransız) 3. 70). 

1 - Ddt.er~r. Necml Rıza Aluskan, Çalanlar: RUJen Kam, §inde 1940 sene8i Şubatında yapılacaktır. 
ı _ imal eden - Kan.anda• korlanıyan Refik Fer.san, Cevdet Kozan. 1 - Yesari A- Kış olimpiyadlan 2 Şubatta başlıyacak 

erlı:ek. sım _ Hlcaz p.rlı:ı: (Bllmem niye bir bu.se-
l - Arab ha.rfierlndı bir 7azı §ekil - Blr nl) 2 - Tamburi Cemll - Hicaz şarkı: <Hep 11 Şubatta nihayet bulacaktır. 

oeyin zaU olmuı.. sa~el vashnda gl)nftl.) 3 - Nobar - mcu Kış ol~iyadının yerleri hazırlan • (Fransız) 20.5. 

t - Taşlan, bası madenleri parlatan bir şarkı (A~laml§ gUlmtış cefaya katlanmıı.> mağa ve olimpiyad bayraklarile süslen- Bu yarış Fransa stadı milkAtıtı namı 
nen toprak - Yapılması fena görll - 4 - Aşık Mustafa - Şehnaz şarkı: (Fır.sat meğe başlanmıştır. verilen koşudur. 

~n~~~ ~~mp~~nu~.)~-Şehnu~~~=====~====~====~=============~ 
a - B~mda bir ca. olsa ııöğüa ,malsl. 6 - Rahmi bey - SuzlnAk 11ar1t1: ıl İstanbul 1 
e - Merkeb. <Bir ııt'hrt tarap.> 7 - Mu.sa s11reyya - suzı- Belediyesi İlanları 
7 - ee.Ws - Şüphe. nlk şarkı: (Klr etmedi zallm .sana bu ahu 
1 - Bir meyva - Sonunda bir ci. olsa eninim.) 8 - Arıt bey - Hlcazkt.r ıarkl: İlk teminatı Muhammen. 

bedeli Geçici hutalık. (Güldü açıldı ytne gül yüzlü yar.) 9 - Halk 
8 - Fenalıtuı :zıddı • Bir nevi toprak. türküstl: CMecnunam LeylAmı gördtlm.) 

10 - Ne ile yapı1m14 - Cama benzer, yan - 10 - Halk tfirk!lsU: (Yıldız.) 21.30: Xon~-
maz ve kınlmas. ma <Haftalık posta kuttıBu.) 21.46: Neşeli 

TIJK.ARD&.""'f AŞAÖI: plflklnr - R. 21.50: Mtl.zlt (So&tler.) 2l: Mll-
z1k (Kiiçüt Orkestra - Şef: Neclb A§kın.) 
1 - cart Rydahl - Melodi. 2 - 1. Strauaa -ı - Paruı olan - On :tere j'b. 

Q - irada - Gölge. 
1 - Dftşilnce - Adaletle lf gören. 
4ı - Be.ha - Arzu.9u. 
1 - Klm)'a. 

e - Çift - Kabul ~met. 
T - 8onun<1a ckı• olea bir nnt QsC.m. 

1 - Kayıb - Şe.ta....et Jal>lll. 

t - ince olmıyan - B1r meyu. 
10 - DükUnlan kapamak için onları çe -

lcerler - Yüt.selmek. 
Geçen balm•ı:anm baloıJl!mit fekli: 
SOLDAN SAÖA: 

1 - Riltubet - KL 

1 - Usul - Samlt.. 
3 - Tülôat - lll. 
ol - Ulus - Eb. 
5 - B - A - Aralık. 
6 - Ester - Ya. 

7 - Ta - Kayıt.cL 
8 - Mulat - Af. 
' - Kil - t - Çalı:ı 

10 - iı.a - K - lfık. 

. Bizde - Vala. 1 - W. CY.emlk - 01llel san -
atlar töreni (unrtQr.) 4 - Max 8ch6nherr
Alp kl)ylOlerlnln dana havaları. 5 - Walter 
Noack - Romantik unrtllr. 8 - Ml.roslav 
ShUlk - bpan)'Ol dana. 23: Son ajan.'J ha -
berl~ri. ziraat, eaham Te t&hvlllt, kambiyo -
nukut borsMı cnat.> 23.20: Mtısık ccu -
band - PI.> 23.55 - 24: Yannti program. 

Çocuk terbiyesi 
(Baştarafı 9 uncu 84yfada) 

gayreti, kumları dağıtan blr dalga gibi 
yıkı vermişti. 

Bu yolda sayısız tecrübeler fU kat'! 
neticeyi vermiştir: Çocuk bir ya§ından 
itibaren, hislerlle muhitinden öyle vazıh 
tesirler alır ki belleditl tekilleri dtız btr 
satıh üstünde resim ha]jnde blle tanıya
bilir. Bu tesirler; hududlannın dışına çı

kılınca. artık ona -alAka vermez olurlar. 
N eyyi-r Kemal 

56.25 
421.50 

90.00 

750 
MlO 

DarülAcezenin yıllık lhtiya<:ı için alınacak SOOO litre benzin 
DarülAceze için alınacak 9000 kilo sabun ve 4000 lnlo zey. 
tin yağ. 

1200 Kaaağaç müesses atı aoğukhava mahzenleti için alınacak 
8000 litre benzin. 

135.00 1800 Silivri boğa deposu için alınacak 36.000 kilo yulaf. 
Muhammen bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı i§ler ayn ay. 

rı eksiltmeye konulmuıtur. İhale 24-8.939 Pertembe günü saat 14 de Datmt En
cümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamellt Müdürlüğü kaleminde 
görülebilir. Taliıblerin ilk tem.inat makbuz veya mektublarile ihale günQ. mu 
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6073) 

İstanbul Defterdarlıtından: 
Senellk muhammen 

kırası Seneli 
Lira 

Ahırkapıda Cankurtaran mahalle ve sok ağında etrafı duvarla 
çevrili ve eşçan müsmtre ve bir buçuk parmak tatılı suyu 
havi 2298 metre murabbaı bostan. 130 3 

Yukarıda mevkii yazılı ~tan hizasındaki muhammen senelik icar bedeli O. 
zerinden açık artırma ıuretfle icara verilecektir. İhale 28/8/939 tarihine milaa. 
dif Pazartesi g(lnü saat H dedir. Talihle rln " 7,5 pey akçelerin! vakti muıne. 
ninden evveıl yatırıp mezkftr gün ve saatte Defterdarlık Milll EmlAk Mtıdürlil. 
ğündeki komisyona müracaatları. <6154). 



Piyas ya çıktı. 
vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir' KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahrtsızhklarını mucib olmaz. 

K ZUK PiRi Ç UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KAN
;z K ERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VA UNU - KANZUK İRMiK UNU - KAN
ZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

K LE Ti UNLARI • 
1. 

Eşsizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 
Umumi Depo: ING/LIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 

' . . : . ,. . • ~:»' . - ,,. . ..~ , • : ,.!ıı ~. ~· ,, ! •• . ' lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

TÜRKİYE DEMİR VE ÇELİK 
Fabrikaları Müessesesine 

Kok ocakları için lüzumlu olan aıağıda miktar ve teslim tarih
leri yazıh mevad 'Karabük'te teslim ed;Jnıek ıartile satın alına
caktır. Şartnameler Sümer Bank İstanbul Şubesinden, Ankara 
Sümer Bank Umum Müdürlüğü Ticaret Şubesinden ve Karabük 
müessese müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Satmağa ta
lih olanlarm en geç. 23.8.939 tarihinde ıaat 12 ye kadar Fabrika 
Müdürlüğüne teklifte bulunmaları ilan olunur. Aıağıda yazılı 
malzemelerin hepsine veya her hangi birisin~ fiat teklif edilebilir. 

1 - 18 ton Kostik soda (Suda kostik) 

Teslim tarihi 1/10/1939 
'? - 1850 ton Hamızı kibrit 

T eslinı tarihleri: 
1 /10/1939 tarihinde 
1/11/1939 )) 
1/12/1939 )) 
t/ 1/1940 )) 
1/ 2/1940 )) 
1/ 3/1940 )) 

300 Ton 
300 )) 
325 )) 
300 )) 
300 )) 
325 )) 

1850 Ton 
.., - 21,000 aded Amonyum Sulfat çuvalı teslim müddeti 

1/1/1940 tarihinden itibaren dört partid~ her ayın 1 nci 
g·ünü teslim etmek şartile. 

4 - 330 ton sönmemi! kireç, 
TesFın tarihleri: 
15/ 9/1939 tarilı;nde 
15/llil939 )) 
15/12/1939 )) 

110 Ton 
110 )) 
110 )) 

330 Ton 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

1 

1 - Çumra ve Armağan istasyonlarında yapılacak anbar idare binası ile bu
tla ınüteferri ~ler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
l(fjif bedelleri Çumrn için 66.030,53, Armağan için 54.159,GO liradır. 

2 - Eksiltme evrakı (6) altı lira mu kabilinde Ofis Umum Müdürlüğünden 
fstanbul ve İzmir şubelerinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 30/3/939 tarihinde saat 15 de Ankarada Ofis binasında yapıla
caktır. Teklif mektublannı hav1 zarflar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat 
Servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Çumra için 4551,53, Armağan için 3957,98 li. 
tadır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıkları bu gibi işler~ 
lid vesikalar ve eksiltmeye girebilmek için Ofüten alacaklan ehliyet vesıka. 
lını koyacaklardır. 

6 - 1 nci maddede yazıh inşaat ayn ayn kimselere ihale edilebilir. 
(3990) (6571) 

Takas Limited Şirketinden: 
Ş"ırketimiz İş Hanında 2 inci kattaki .Yeni dairesine nakletmiştir. Telefon 

numarası 24204/5 dir. Telgraf adresi 

" T akaslited ,, 
~ir. Takas muamelesi yapmak ve takas işleri hakkında her türlü malOmat almak 
lstiyenlerin doğrudan doğruya müessesemize müracaatları rica olunur. c6568> 

Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz çama~ırhanesi ve Jaboratuvarlan için lüzum:.ı olan prtna -

h'l.ede evsafı gösterilen c4000:. kilo b~yaz sabun açık eksiltme usulile ıatın alı -
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeller cl520• ve muvakkat teminatı cll•h liradır. 
8 - 4/9/939 tarihine rnüsadif Pazartesi günü saat 11 de Rektörlük bJl!atında 

ln.üteşek'kil komh.-yon tarafından ihalesi yapılacaktır. 
4 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenle.- enstitü daire mü

dGrlüğüne miıuaaılart. c3863• 8362. 

Beyoğlunda BAK .: R mağazalarında 
Bnşka hiçbir mnessese, hali hazırda 
kız ve erkek mekteb talnbesine, 
genç bay ve bayıml11ra mahsus ber 
boydn ve her zevke uygun kostnm-
Jer, emperrneabilize pardeslller, pal
tolıtr ve spor elbiseleri gibi zengin 
ve şık giyilecek eşya koleksiyonunu 
takdim edemez. Şnrllar ve fiatlar 
her yerden mnsaid ve ucuzdur. 
Daima BAKER etiketini tercih ediniz. 

Hafiflik - Rahatlık ' 
J , ft o • • e • 1 K•r9•1erl•• -k (Oelu). •111 lnolteltlleoe• -

• ~ 'OllRO ftO d• lllcbfr IUJll , ... 
tur. Bu \or9•1••· .OcuduR ... 

\T~ eıkmekeoıın ,.,. .. ıbOnOıO ı .. 1 \1 c.ltlr H ı60eGnDıO kuwMfl~ 

"r•tı ı 215 llnd•• ıtllt•-
eatıe ,..,, r•lıua • ' 

fSTAnUL, leJqi'9\. 
fhel IHJd-• 12 No.·ı.., 

... Dn•nıııı aı,.,., ediniz w•Jllll 
t& No,tu t.,lf•mlıl l•t•rfıo!L 
Flyetı.,,_ıda 111,0k t ... ıııat. , 

G. HORHORU~I 
Hastalarını alcşa:na kadar 
ci Vıyana Oteli ynın,.alti mu
eneb&ııesinde tedaTi eder. 

lelefo": 24131 

EOE TiYATROSU 
Nurettin Gençduı 

ve arkadaşları 
Bu a1cşam Üsküdar 

İı f rnh bahçeııinde 

KORDO~OM 
Su - Cas - Varyete 

ZAYİ - 3Ô66 püıka sayılı otobüsün 
tek plakasını zayi ettim. Yenisi çıka. 
rılacağından eskisinin hükmü olmadı. 
ğı ilan olunur. 

Rilat Kantarcıoğlu 

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

Son Posta 
Yevmi. Siyaai. HavadJ.s ve Hal.it ıauteaı 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak. IS 
tSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahM ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

TÜRKİYE 
YUNANİSTAN 
ECNEBİ 

1 6 3 1 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. ----·--1400 750 400 160 

2340 1220 710 270 
2100 1400 soo aoo 

Abone bedeli peşindir. Adret 
deği§tirmek 25 kuru§tur. 

Gelen evrak geri oerilme2. 
ilanlardan mu'uliyet alınmt12. 
Cevab için mektublara 10 kuruJluk 

Pul ilAvesi IA.zımd!r. ,, •............................................ , 
İ Posta kutum : 741 lıtan!.>ul 'ı 
• Telgraj : Son Posta 
i Telefon : 20203 : 
~-........................................... _.; 

DEUTSCHE LUFTHANSA 
PAZAR GÜNLERİ MÜSTESNA OLMAK 'ÜZERE SEYRÜSEFm 

TARiFESi 
Jstnnbuldan hareket 
Sofyaya muvasalat 
Belgrada • 
Budapeşteye • 

7,55 (OEZ) Berline hareket 7,00 (MEZ) 
10.45 Wıen J) 9,20 
11,40 (MEZ) Budapeşte • 10,20 
13,35 Beograd • 12, tO 

Viyan aya • 
Berlin • 

14,45 Sofüı • 15,05 (OEZ) 
17,10 lstanbula muvasalat 17,45 

Gidiş • DönUş bilet Dcreti aynı zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüş bileti ücretinden °/0 20 tenzilAt yapılır. 

Bu Hava hatbmn, Amsterdarn, Atina, Brnksel, Bnkreş, Kopenhag, Lon ... 
dra, MilQno, Malmö, Paris Roma, Venedlk, Znrlb gibi bnynk Avrupa şe
hirleri ile de irtibatı olup aynı gUnde hu şehirlere vanlır. 

izahat Te maHlınat almak nzera kayıt ve mu1:1melesi için, Tayyare bileU 
Umumi salJş acentesi •Hans Walter Feustel, İstanbul - Galata Rıhtım cad
desi No. 45• adresine moracaat olunmalıdır. 

(Telef on : 41178, 'l elgraf · Hansaflug) 

Siyasal Bilgiler Okulu Kabul Şartları 
Siyasal Bilgiler Okululu Direktörlüğünden 

Kayıd 25 Ağustosta başlar 23 Eyl\ıldc biter ve yalnız Pazartesi, Perşembe 
günleri mesai saatlerinde yapılır. 

Müracaat olunacak yer Ankarada Siyasal Bilgiler okulu, İstanbulda Yüksek 
Öğretmen okulu Direktörlükleridir. M1racaat bir istida ile ve bu istidaya bağlı 
&.şağıdaki evrakla yapılır. 

ı - Lise mezuniyet ve olgunluk diplomaları, nüfus cüzdanı asılları. 
2 - 8 tane 4, 5 X 6 boyunda fotograI. 
S - Aşı kağıdı. 

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

' lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Semti ve mahaliesi Cad. ve So. No. su Cinsi Muhammen ay~ıJı 
L. Kr. 

Şehremini Melek.hatun Çeşme 2/1 Melekhatun caınii 4 00 
Saraçhane Horhor Kavalalı 35 Bahçe ıçinde ev 5 00 
SiJivrikapı haricinde Balıklı 6 Tekke meşrulhane 7 ou 
Kara gümrük Değirmen 2 Dükkan 6 00 

• > 52/54 > 1 01) 

• • 68/69 > 1 00 

Çarıı Kazazlar 27 • 1 00 
> > 35 > l 00 
> > 16 • l 01) 
> Ağa 51/53 > 2 50 

• Gelincik 24 > 1 00 
> Perdahcılar 1 • 1 00 
> Yorgancılar 19 > 1 00 
lt 

Kalaycılar 14 > l 50 

> Bedesten kapı 

sınd:ı 22 > 1 50 
> Püskillciller 4 > 1 00 
> Yarım taş handa 9 > 1 00 
lt Tacirler 21 • 1 00 

Keseciler 46 • 1 00 • > 

> Hazırcılar 5 > 1 00 

• Muhafazacılar 22 > 2 00 
> Çuhacı hanı üst 

katta ?8 Oda 2 50 
> Çuhacı hanı ~st 

katta 29 • 2 00 
Yukanda )':azılı mahaller 940 senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üze. 

re açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler 29/Ağustos/939 Salı günü aaat on 
beşe kadar Çenberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlaıı 
kalemine gelmeleri. ,(6427) 
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KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
FOSF ARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. 

canlandırarak Tatlı bir iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri 
asabi buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak 

ve ademi ik-tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahetlerinde, Belgevşekliği 
tidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

FOSF ARSOLU; 
bir surette Kan, 

Diğer bütün kuvvet şurublarından ayıran başlıca hassa; devamlı 
Kuvvet, iştah temin etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini 

A 

resmı müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

BU GENÇLIÖIME GORE hiç bir ıı:emaoi 
kösele gibi bir cildim olmasının tehlikesine 
kal"fİlatmak iatemem. Böyle kuru ve camıiz 
bir cild genç kızın manzara~ını harab eder. 
Bir ıüzellik mfttehaaıisinın çok yerinde 
vermit oldufu t.aniyclcrini tAkib ediyorum .• 
c Palmolive i kullanınız» demişti « cıldiniıt 

hiç bir zaman kura 'fC k6sele ı'bi Cansl\ 

olacafindan ilrkmcyini:r. Çünki Palmolive 
hurma ve ~n yağlan gibi kıymetli ve 
hankillnde tabiabn en iyi gittcllik madde
lerinden imal edilmiştir. Onun jçin Palm
olive tene b.hasl~ yardimlarda buluna
rak.- cildi tatlı yumUfllk ve genç bulun 
duriyor. n Tavsıyesini takıb ettim, cildim 
'imdi nefis gazel bir gtıl tazeliğini aldıj:ına 
görerek muklfa~dığıou anliyorum. 

ll~SELE Gİ . 
B R CiLo·BI 

~ I 

PALMOLIVE MONHASIRAN HURMA Vl 
ZEYTiN yağlann gizli ihtilabndan yapılmıştır .. 
t.abıabn yaratmış olduğu en mükemmel gilzelli• 
yaflan. Bu giizellik yağlarindan yapıllDl.f bir sa 
bunun köpftgil elbette Banbaşka Hususı'yet/1111 
't'ardır. Palmolivin köpliğil öyle yumUf8k, öyle 
tatlıdirki oazikca ve fakat temamen en ufak kir 
ve düzgün eserlerini bile kaldınr. Cildinizi tatlı 
;yumııaak ve taze brakiyor.- adeta canlı bir giizel· 
lik. Niçin bugünden itibaren Palmolive i teçcül>. 
etmc:uuıuf 

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

....... •• ~ :.,· •• ,. • • t i ' .. :. ,. . . . 

• 
istiklal Lisesi o· rektörlüğünden: 

1 - tık, Orta ve Lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkak talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe ahn·ıcağınd ın mektebe gırmek istiyenler oır ırn evvel mnracaat etmelidirls~. 
3 - Eski t<ılebe ı-;yltlllln onu ıcu 2ıt 1Un3 kııthr garak me'.dubl:ı, vere c mdktebs. b t,vurara.k katydını yeoıleme· 

lld ır. Eski tı:ılebenin EtlılıQn onu ıdıın sonra yapac.ıldan mQracaat kabul edılmiyecektır. 
! - BlıtUııleme ve engel sınavları EyJQlOn b,rinde b.t~lıyacaktır. 
5 - lstiyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 

~ Adres: Şehzadebatı Polis karakolu arkaaı, Telefon : 22534 

I 

Türkiye Cümhuriycti Ziraat Bankası 
Ana vatana kavuşan HATAY'DA açhk 

DUnyanın en meşhur 

ANTAKYA 
• Şu besile 

iSKEN DERUN 
KiRi KHAN 

Ajanslarının her türlü zirai ve tıcari muamelelerde diğer banka hizmetlerını ifa 
etmek üzere faaliyete başladıklarını değerli müşterilerine ilan eder. 

Şerefli Koçhisar Beledi3Tesinden : 
Kasabanın muhtelif yerlerinde nrteziyen kuyusu arama ameltyesi yaptırıla • 

caktır. Talihlerin bu husustak.ki teklif mektublarının Şerc?fli Koçhi.sa1· belediye • 
sine göndermeiıeft iJAn. olunur. c6310• 

HOHNER 
Akordeonları Jzmir 
Fmmnda Almanya 

pıtviyonunda 

TOrkiya genel eJanı 
JORJ 

D. PAPAJORJ1U 
Galata YDksakkal -

dırım 90-92 .............................................................. 
Son Posta IUathnuı 

Ne~riyat Müdürü: Selim Ra.gıp E~t 

SAHİPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A.. EkTem UŞAK.LIGU. 

Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 
KUçUk Çamhcanm etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 

En nefis Uzümler, en ıaf hava, en güzel manzara 
ilo uıom bağda yenmek şartıle 15, b""iiidillll---ıw 
alını eve otnrolmelc şartile 1Q kuruL,_J · 

• ~~•+..,;.iA;.,.,..,.,~~.....,.,.,~~~~-

Fabrika ve Deposu : 
lstan bul Beyoğlu, Pangaltı 
Bay Sungur sokak 91 No. 
lu ADAPAZAR lmalAtha· 

nesi Tel: 40322 

Oynaması pek kolay, şı'c ve eğlenceli bir oyun olduğundım sayın mOşteri
lerimizin takdir ve rağbetine mazhar olmuştur. KlUb, sıılon ve lnrattthene 

sahiblerine tavsiye, nazarı dikkatlerini celbederiz. 

<lil>t A 

Bayanlara mahsu.'J elmaslı n pırlautaıı S i N G E R saa.Uerlnlıı 
yeni modelleri gelmı.ştlr. Fiatları 75 lira il~ 500 liradır. 

- EMSALLERİ GiBl ON BEŞ S~E GARAS rlLtnm -
Taşradan taleb vukuunda yeni kataloğ gönderilir. 

SİNGER Saatleri YENİ MERKEZ MAGAZASI: Eminönü. tramvay caddesi 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydamnda 14 No. daki eski yerindedir. Tel: %1964. o - o~~~~~--

Aıman R A D Y O LA R 1 gelmiştir. 

. 1 12 A 'f V B B E 11 Y B 
Toptan Satış yeri: 

RIKARDO LEVİ haleti FiLiPPO LEVİ 
latanbul Havuzlu han No. 1 

lstanbul Acenteıi: OSMAN ŞAKAR Müeauelİ 
Galata: Bankalar caddesi No. 47 Voyvoda Han Zemin kat l'el: 42769 
Beyttzıt : Üniversite Caddesi No. 28 Elektrik idaresi karşısı 

Kadıköy: lskf'Je caddesi No. 33/2 ~-----------"' 
dikkat: 
ez 

Bahçe'.<apı Yerli Mallar Pazarı üst tarafındaki caddeye nakledildi. 

Taze ilaçlar - Ehven fiatlar ._ 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden : 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik tesLc;atı inşa ettirileceğin

den keşif bedelim yapmak üzere isteklll~in teklif mektublarını Şerefli Koçhi
sar belediyesine göndermeleri ilan olunur. c63lh 

BOGAZiÇi LiSESi MüDüRLüGüNDEN: 
Liıe ve Orta Okul bütünleme imtihanlarına 1 Eyltıl Cuma gUnil 
ve Olgunluk imtihanlarına 9 Eylfıl Cumarte.si günü baılaoacaj'ı 

ilgili talebe7e bildirilir. 


