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lngiliz donanması llman1a11 
ablukara hazırlanıror! 

Almanya ve Lehistan tam, Fransa ve Ingiıtere kısmı seferberlik yaptılar, Italya, 
Dolanda, Yunanistan, Bulgaristan ve Amefikada yeni askeri tedbirler alınıyor 

Türkiue Almanuadaki staıuer ue talebesinin audetıerini emreni 
Çemberıayn Avam Kama~asında =. "Harbr··--·11ar"/,-···başııgor····m·a··?·---ı 
ve_~a sulh Al~a1_1yanın ellnde • .,o ısters~ 1 Yazan: Emekli General H. Em•r Erkilet 1 

buton kudretımızle çarpışacagız,, dedı l h.!9: =:,1;uh:;;:~ec!=!~ ~:ı::ğı:~ ınr;~rre ~:1~::::.ı:~ 1 
Lond ·a müzelerindeki eşya sandıklara yerleştiriliyor, Fransada hususi vesait i tatmıştı. Ancak Müni:h mucızesi, da.. (Devamı 11 inci sayfada) ~ 

müsadere edildi, Almanyadaki ecnebiler memleketi terke baıladılar, .._,, ............... i9i4····da··~ldii·i::···-gı······;·b·····1:·.··.--.·--- .,/ 
lngilteredeki yolcu gemileri seferden alıkonuldular 15 u. 

Hitlerin askeri erkanla müşaveresi dun gece yarısı halı devam ediyordu 

Askeri hazırlıklar !Siyaset sahnesinde 
~dra 24 (Huswd) - ,,Bi.i.tün Avrupada hatb uavıaı u -

1 
l.ondra .ıft - n\ilüil ~na:rı-.ı ~~ ' ~ ~ · · 

.. ,ektedır. Bunun neticesi olarak her tarafta askeri hazır • tamamile müdrik olar~ ba§Vekilin çok nazik entemasyo -
lıklar had bir safhaya girmiştir. nal vaziyet hakkındaki bqyana'tını diru.emEik ve sonra da 

Son dakikada alınan malıimata göre Leh • Dansig mlllt müdafaa için zaruri olan fevkala~ sallhiyetler kanu. 
hududunda 4 Leh lırkan, Leh - Alman hududunda iu nunu kabul «rtme.k <17.ere, bugün öğleden sonra toplanmıştır. 
~O Alman fırkan bugün mevki almıılardır. Sulhü kurtarmak için Çem.berl'aynm sarfettiği muazzam 

1 .
1 

d gayretleri takdir eden Avam Kamaraıs, baıvekil salona gi • 
naı tere e . rerken heyecanlı tezahüratla karplamıştır. 

İngiltere, her ihtimale karşı icab eden bütün tedbirleri Başvekil Jıilrailde 
almış bulunuyor. 130 parça hatb gemisinden mürekkeb ana 
vatan donanmasının kısmı küllisine şimal denizi ile Baltık Kürsiye gelen Çemberlayn demiştir ki: 
ağzında tahaşşüd etmek emrı verilmiştir. ~~ - Parlamento tatil devresine girerken 

Bu vaziyet, 1914 deki günleri hatır:ıat. Danzı·gde hükUm.etin bugün zaruret haline gelen 
:maktadır. bu derece şiddetli tedbirleri almak üzere 

Londrada tenha mahalleler arasında parlA.mentoyu toplama.k mecburiyetinde 
i§liyen otobüsier müsadere olunmuştur. vaziyet kalacağını derpi§ etmek biraz güç olur -

Bugün hareket etmek üzere bulunan du. 31 Temmwxianberi enternasyonal va. 
fiti transatlantik hardkctten alakonul • --·· .. -- ziyet mütemadiyen fenalaşmıştır. Bugün 
muştur. Akdenizde bir cevelan yapmak Förster devlet anı bir harb tehlikesi karşısında bulunu. 
üzere Southamptondan hareket etmiş o- • • ld yoruz. 
lan Strahmore vapuruna yolunu değiş.. r8181 0 U Çemberlayn, Danzig ite Polonya ara-
tirmesi ve Akdenize gitmemesi emri ve. sındaki müzakereleri ve Polonyalı güm. 
rilrniştir. Polonya ilhakı kabul rük memurlarının vaziyetini anlatmış ve 

Londrada mezun bulunan polis me - etmiyeceğini dün gece şöyle demiştir: 
rnurlarının kaffesi bugün çağırılmışlar • cBu, cihanşümul ehemmiyeti haiz bir 
dır. Mezuniyetler ilga edilmiştir. Bun • bir nota İ]e ilan etti mesele değildir. Müzakereler ilerliyor • 
dan başka Londra müzelerile artistik ga- Berlin, 24 (Havas) - D. N. B. du. Fakat Alman matbuatı birdenbire Po 
lerilerin ekserisi kapatılmış ve san'at eş. Ajansı Danzig'den aldığı aşağı. lonya aleyhinde neşriyatta bulunmıya, 
Ylısı ihtimamla sandıklara yerleştiril • daki resmi tebliği neşretmekte. Danzigin bir müzakere mevzuu olamıya-
tniştir. (Devamı 11 inci sayfada) cağını. bunun hakkında mutavassıt bir 

(Devamı 11 inci sayfada) (Devamı 11 inci sayfada) 

Son bir ümid 
• 

Amerika Reisicümhuru ita/ya 
Kralından Romanın sulh için 
teşebbüste bulunmasını istedi 

Londra 24 (Hususi) - Amerika cüm.. 
burreisı Ruzvelt İtalya kralına bir me -
ıaj göndererek bugünkü buhrana bir hal 
Çaresi bulmak ve harbi önlemek için mü. 
dahalede bulunmasını rica etmıştir. Ruz-

Veltin bu mesajı Romadaki Amerikan se. 
firi tarafından bizzat krala tevdi edil • 
llıiştir. 

Ruzvelt mesajında diyor ki: 

cBenim ve Amerikan milletinin ka • 
(Devamı 1l nci JaJlfadaJ 

Miln Şef dun 
Vekillerle görüştüler 
Hariciye Vekili, İngiliz, 

Fransız ve Alman elçilerini 
kabul etti 

Milli Şef İsmet İnönü, dün de dı • 
şarıya çıkmamışlar, saat 1 7 ye kadar ' 
Deniz köşkünde istirahat buyurmuş • 
lardır. (Devamı 11 inci sayfada) 
---~. ----=--

Serbest m slek erbabı 
bir kısım yedek sübay Iar 

staja çağırılıyor 
Serbest meslek erbabı ~ hususi mü. 

esseselerde çalışan yedek sübaylardan 
rru..ıayyen bir kısmı 45 g:.inlük staj gör -

1 

mek üzere Eylfılün birinci günü vazife 
başında bulunınağa davet edilmişlerdir. 

• 

1914 de hudu.dlar bu va ziyetJte 'idi; bu.aün de öulel 

1914 de denizleT bu va ziyetıte idi; bugün ek öyle! 

:ıg14 de nttice buna vııTdı. Allah beıe riyeti bu. sefer ayni felP.ketten kurtarsın! 



2 Sayfa 

H •• rgun 
Sovget Alman 
Ademi tecavüz paktı 

~..- Yaz.an: Muhittin Bir en_ 

• • 

SON POSTA 

Mutlak saadet yoktur 

Ağustos 25 

Sözün kısası 

Kınalı ve Bıırgaz 
Adalarına elektrik 
Yapılıyormuş 

~·· 
- Budc.pe§tc 22 -

~ ün sabah, Rus • Alman iktı • lbP sadi anlaşmasına dair neşrecli- K ına'hadah1ar, Burgazadalılar, 
len haberler, Budapeştede büyük bir alfı. buna herhalde sevinmişler • 
ka uyandırmıştı. Sırf iktısadt mahiyette dir. Belki de şimdiden bir ~ık hayra. 
bir anlaşma olmasına rağmen, dünyanın mı yapmak için hazırlığa başlamışlar. 
böyle karışık bir devrinde vukua gelmiş ' dır. Beliti de birkaç gün sonra mat • 
olınası, ı0nun siyasi h!clise1er üzerindle baada Burgazdan ve Heybeliden gel • 
de bir tesir yapacağı hakkında herkese miş birer ışık bayramı davetiyesi bu. 

umumi bir kanaat veriyordu. Gazeteler, lacağım. 
bu anlaşmanın burada k1.lmayıp belki Sevinmek bugün için onların hak • 
daha ileriye gitmek üzere ilk bir adım kıdır. Çünkü uzaktan gördlikleri ışı • 
olabileceği hakkında bazı mütalealarda ğın senelerdenberi hasretini çekiyor • 
da bulunmakla beraber, iki memleket a. lardı. Ve senelerdenberi komşunun ta. 
rasında s yasi bir anlaşmanın bu kadar vuğu olduğu için kendilerine kaz gi • 
çabuk eeleceğini kimse beklemiyordu. bi, komşunun karısı olduğu için ken. 
Bunun için bu sabahki gazeteler, Alman. dilerine kız gibi görünüyordu. Fakat 
Rus anlaşmasının 'bir emri vaki olduğ'..ı bu uzaktan duydukları davulun sesf 
hakkındaki haberleri, en iri harflerle Endülüs hükümdarlarının üçüncüsü olan Abdürrahman Kelimenin tam manasile mutlak saadet bir ~ya ben~ı, yakın gelince ne fllem gösterecek onu 
verdiler. Diyebilirim ki, bu haber, şu da· vasiyetnamesine §U fıkralan yazmıştı: ufukta görürsünüz, arkasından gidersiniz. uzaklaşır, daima hiç düşünmüyorlar. 
kikada harb sonu Avrupasmın dip1oma. c- Elli senı!den fazla hüküm sürdüm, saltanat zamanım karşınızdadır, fakat ele geçmez, iliz yUrüdükçe o kaçar, KJ!rlalı, Burgaz ısakinJei'~ Heybeli, 
tik tarihinde en büyük bir sUrpriz ola • ya sakin, ya muzaffer geçti. Tebaam beni severdi .. Düşma- aranızda daima muayyen .mesafe vardır, azalmaz, kın! • Büyükada sakinlerine nisbetle çok ra. 
rak kaydedilecektir. nım benden korktu. Servet, §eref, kudret, zevk her ıey maz. Tamamen ele geçmesi mümkün değil<lli. Bu vaziyette hattırlar. Işıksız oldukları için yaz mf. 

Bu haber, buraya geç vakit, sabaha elimdeydi. Bununla beraber işte şimdi bu uzun zaman yapacağımız şey mutlak saadet arkasından beyhude yere safirleri Cumartesiden ge11p Paznrt~ 
ıkarşı gelmi§. Ancak, dün gece saat onda içinde gerçekten moo'ud olduğum günlerin sayısını saydı • koşmak değH, nisbi saadeti bulınnk, onunla iktifa etmektir, siye kadar evlerinde postu sermezler, 

ğım zaman an~ak 14 adedini buluyorum .. • aksi -akd d b" · bekl" d tt ah · ;tesadüfen kendi.si ile ıgörlişt\iğüm bir Ma· S:~:==::~~~======~-========~=============· ==ır=-e~ı111zı..;,;,~~ıy~e~n~sa~a~e~en~m~;;runu~~y~et~i;n~a:c:uı:,:ıd:ı;:.:r. sayfiye için gelenler diğer adalara gt. 

mi tecavüz anlaşmasının alametlerini çok başka <laha neler neler olacaktır. 
fazla kuvvetlendirmekle beraber, bu işin Defa evlendi ~ Hergun hır fıkra 1 Köpelı sergisi Her ay sonunda kapıya gelecek ta~ 
bu kadar çabuk geleceğini kimse tahmin : __ E sildar makbuzu uzatacak: 

etmiyordu. Böyle bir anlaşmanm. müm - f Füc'eten öldü 1 ,I - Dört yüz kuf\lş! 
kün olduğunu, üzerinde aylnrdanberi ça- ı , , ... Beş yüz kuruş-
lışıldığına inanmııı bulunduğum halde, Marsilyalı Mariyils avdcın bahsedi. S k" ·· k 1 

-s yordu.· 1 · ·. e ız yuz uruş. 
ben dahi bu sabah gazetemi okurken ken. p l ı 1 d _ Bir kere dedi, bir aslaf'. avına arayı a ırsa ne iyi, a mazsa e in e.. 
dl kendimi bir sürpriz karşısında buldum. Ü ki kuvvei müeyyideye müracap• ~1"" 
Sürpriz, bütün Budapeştede umumidir. gitmiştim.• ç tane aslanın bana do~-ru geldiklerim gördüm. Çiftem dolu I cereyanı kesecek. Gerçi Kın.,,• · 

idi. As!anlardan birine nişan aldım, • gaz sakinleri senelerce petro·un 
attım, ölmil§ halde yere yuvarlandı, : Jşığına alışıktır'ar. amma, elektriği gör * 

Okuyucularım çok güzel hatırlarlar ki 
geçen Mart sonlarında yazdığım bir ma
kalede Rusya ile Almanya arasında bir 
takını mahrem konuşmalar cereyan etti. 
41 ve bunların hayli ciddi bir mahiyeti ol. 
ması lAzım geldiği hususunda bazı fikir
ler ileri sürmüştüm. O zamanlar. bu fi • 

.
1
. ikinci aslana da nişan aldım, attını. dükten sonra tekrar petrol yakmağa 

O anda üç aslan birden ölmü~ bir . mecbur kalmal~m attan inip ~eğe bin .. 
: ha'l.de yere serilmişlerdi. : ~k kabilinden bir şey olur ki, buna 

J Dinliyenlerden biri sordu: 1 katlanmak çok güçtür. 

I
• - l'loi ku.r§Un a~ın, iki as!anın öl· İ Elektrik geldiği zaman arkasında bir 

mesi l<i.zımdı. Üçüncü nasıı öldü?. 1 • ..._,_ ~lay da teferrüat getirecektiT. Radyo, 
Meşhur olimpiyad gmnp!yonlarından .=: • Fr d F b d 1 b I k k · · · k _,,..; .kirleri paradolwll bulanlar oldu ve hattA - Nasıl öldü de söz mü, nişancı • : ansa a ontenblöde bir köpek ser - uz o a ı, e e tri i.ıtiıstl, ele tı.LA 

bir genç rneslek.da§ım bana c.Bun~ da ne. ve Amerikanın bir numaralı sinema İ lığımı gördü, füc1eten öldii.! İ gisi açılmış. ve çok rağbet bulmuştur. süpürgesi, elektrik .sobası. 
il'eden çıkardın?. demek istiyen bir ma- san'atkan Johnny Weismu\ler, "'ilçüncü \-. _; yukarıda resimlerini gördüğünüz iki kö. Kınalı, Burgaz sakinleri de elektrik 
ıkale yazdı. Böyle nazik bir mesele üze • defa evlenmiştir. San.Fransiskolu olan p t. k ... , . ,-. . pek sergide teşhir edilen köpeklerin en gelir gelmez bunlardan .edinmek ihti -
;rinde, bilhassa o günkü lartlar içinde, yeni kansı Mis Berly Scott'a Nevyork res lŞ ar.arının rescm,erını .. ll . d ik" . yacını duyacaklar, taksıtle radyo, buz 

k l k d 
guze enn en ısıdir. 

'objektifte olsa münakaşaya girişmek is. sergisinde ra.,tgelmiş, sevişmiş ve derhal O e siyorı yapan yıl lZ dolabı, daha ne bileyim birçok şey a • 
teınediğim. için, o zaman sadece sustum nişanlanmıvtır. B A lacaklar. Artık her ay kapılarına ge • 
ve hangi görüştın haklı olduğunun teza- Sinema yıldızları içinde en yeni yeti. ir merikalının şoföre len taksitçi1ere taksit ödemek yüzün. 

Tarzan rollle tanınan Weismuller iki şenlerden biri de genç ve güzel Laraine d 
hürünü hadiselere bıraktım. O tarihten ver ı' 11ı' bahşı· ~ den, yiyecegy e iN'>l'egy e para ayıramı -

defa boşanmıştır. Resim yeni evlileri Daydır. Meşhur san'atkar Wallace Becry 5 ., :r--

sonra, işlerin gidişi, benim fikirlerimi te. Nevyorkta göstermektedir. . ile birlikte cKanun hizmetinde. adındaki İngilterede Southn.mptonda Waterloo yacaklar, yarı tok, yarı aç yaşamaya 
yıd etmekte ohnakla beraber, ne zaman ================ IilırWe rol alınış olan bu gı··ızcl sı"nema katlanacaklardır. bu d b istasyonu önünde nöbet beklemekte olan ~le en ahsedilse daima, karşım. esaslı bir düşünce yapacakları kanaati u- yıldızı yeni bir usul icad eylemiştı·r. Ckceleri yalnız tabiatin sesi duvu • da b imka M. Barnes adındaki taksi şoförüne bir 

< una un var mı?t dP.mck istiyen mumidir. Kendisinden fotoğraf taleb eden peres. lan bu adalarda, radyoların maden h t" · Amerikalı müracaat etmiş: 
ayre ı ve omuz silkmeleri de görüyor - Burada bir zamandanberi Lehistanın tişkarlarından 0 da fotoğraf istemekte _ sesleri çınçın ötecek. Ve Kınalı, Bur-

dum. Bununla beraber, hadiseler gös - Rusya ile Almanya arasında yeniden tak. dir. Onların resimlerini alfabe sırasile - İngil.t~re~ ~ezmek istiyorum, beni gaz sakinlerinin de diğer adalar, di • 
terdi ki siyasette, bilhassa zamanımızın sim edileceğine dair bir takun rivayetler tasnif eylemektedir. Göndermış oldukları kaça ~ezd~rı~ı.niz · ". " .. ger sayfiye yerleri sakinleri gibi ra • 
birinCi derecede revaç sahasına getirdiği dolaşıyordu. c.Taksi.ıru sözünün ne dere. mektub1arın samimiyetine ve perestiş _ Şofor bır ikı dakika duşunmü~, hesa - hatlan kaçacak. 
gizli politikada, her şeye imkan vardır. ceye kadar doğru olabileceğini kestırmek karlarının sevimliliklerine göre onlara hını yapmış ve on beş gün sürecek olan Elektrik geliyor, diye sevinenler, e-

Rusya ile Almanyanın gayet gizli ko. kabil olmamakla beraber, şu,,dakikada fotoğrafını yollamaktadır. 9u ~eyahat için ileri. sürdüğü ücret A - lektrik geldikten sonra başlarına gele. 
nuşm.a:lar yaptıklarını anlamak için mü- Lehistanm müşkül bir mevkide bulun - merıkalı tarafından aerıhal kabul edil kl · d d .. ·· 1 d" b J. d !. 
k l b" b k Otomobz'l kazalarının ·..t· - ce crı e uşunse er ı, u l\a ar az. 

emme ır casus şe e esinin her deliğe duğunda f{lphe yoktur. Bununla bera • mıs-.ır. la sevinmez1erdi. 
girip havadis toplamalarına lüzum yok • ber, benim kanaatime göre. şimdi bütün sebebferi Amerikalı seyahatinden çok memnun *** tu. İki memleket arasındaki karşılıklı k:i- Avrupa meselelerinin halli, bugünkü si. 
für muharebesinin bir anda durması ve yasi mücadeleyi yapan bütün ihtilaf ve 
Moskovada en salAhiyetli ağızların c.İn _ rekabet unsurlannın hiç olmazsa kısmen 
giltere. Almanya ile Rusyayı çarpıştır • izalesi için, işlerin umumt bir konuşmıya 
rnak istiyor. Bu, bizce mal\1mdurl• de • ve umumt bir anlaşmıya doğru gitmesi 
rnesi ve daha birçok ufak tefek hadise _ ihtimalleri bugün her zamandan ziyade 
a.er, bu arada Karpat Rusyasının Maca _ kuvvetlenmiş bulunuyor. 
ıristan tarafından işgaline Almanyanın Temenni edelim ki, Rusya ile Almanya 
razı olması; Hust şehrindeki Ukranya arasında kurulmıya başlandığı anlaşılan 
propaganda ocağının söndürülmesi, dik. yeni siyaset, dootluk ve ımlh siyaseti, 
ıkati oelbetmek için kAfi idi. dünyayı bu yola götürebilecek bir hare-

ş d 
ketin azimet noktası olsun. 

im i anlaşılıyor ki, birbirine çok ya-
kın ruhta iki hedefe doğru giden iki in. Ulu.~/tf.ı'ıt- c.PJı'L"a~n 

Otomobil kazalarını mucib olan sebeb
ler hakkında Fransada bir istatistik ya. 
pılmıştır. Bu istatistiğe nazaran 100 ka
zadan ancak 5 i yolların kusurlarından 

ileri gelmektedir. 95 i otomobil kulla • 
nanlara raci bulunmaktadır. 

Bu 95 kazadan 53 Ü şoförün kabahat! 
yüzünden vukubulrnaktadır. 

17 si tecrübesizlikten, dikkatsizlikten 

kalmış, Southampton'a avdetinde §Oföre 

tayin edilmiş olan ücreti verdikten son. 

ra ona bahşiş olarak Amerikaya bir seya
hat vad ve teklif etmiştir. 

İngiliz şoför bittabi bu bahşişi b:iyük 

bir memnuniyet ile kabul etmiştir. 

Şoför Barnes 17 Ağustosta Queen Mary 
vapuru ile Amerikaya gitmiş bulunmak-

tadır. Hem de zengin Amerikalının mi-
lleri gelmektedir. 

25 
. d safiri olarak . .. 
ı e yaya yürüyenlerin, bisiklete =============== 

binenlerin yüzünden vukubulmaktadır .• 
Görüleceği üzere otomobil kullanan -

lann sebebiyet verdikleri kazaların ye • 
kfınu en fazla kabarık olanıdır. 

kılab hareketi, nasyonal sosyalizm ne 
bolşevizm, birbirlerile çarpışmayı, başka 
türlü eiyasete müreccah görmüşlerdir. 
Fakat, bu anlaşmanın manası bundan 
füaret değildir. Daha çok derin manal~m 
vardır. Bu rnİınaların tezahürünü yavaş 

1 STER I NAN, IS TER iNANMA! 

yav~ göreceğiz. 

* Hadise, Macaristanda, bütün d:inyada 
olduğu gibi. büyük bir heyecan uyandır_ 
dı. Bunun bütün şu dakikadaki Avrupa 
siy<ısttini altüst edecek derecede mühim 
bir vakıa olduğunda herkes müttefiktir. 
O kadar ki bütün memlelrntler, hangi 
ceph~e olurlarsa olsunlar, şu dakikada 
taldb ettik1m siya.ti hareketler üzerinde 

Ticaret Vekilimiz İzmirde söylediği söylevle ticaret Ale. 
mımize iki miıjde verdi. 

Birincisi: 
Yavaş yavaş serbest mübadele sahasına gireceğimizdir, 

serbest döviz sahibi memleketlerle münasebeti artıracağı-

mızdır. 

İkincisi: 
Mahsullerimizi değer fiatlarlle satacağımızdLr. Tıcaret 

Vt>kilim•zin bu iki müjdesinden birincisini kayıdsı;: ve şart. 
sız tasvib etmemek mümkiln deği}y imkAn nisbctinde 

süratle tahakkuk etmesini diliyelim, fakat ikinci müjdenin 
aliikadarJarı tarafından muhtelif şekillerde t1?fsir edile -
ceğinden şüphe etmeyiniz. 

Bir malın değer fiatı nedir? Satıcısına sorunuz. bugün 
eline geçmekte olan paranın bir miktar fazlasını gösterir, 
fakat bir iktısad alimine b~ vurunuz, size bu malın millet. 
l~r :ır~sı piyasada ifade ettiği kıymeti söyler. Binaenaleyh 
bız Tıcaret V~ilimizin verdiği müjdelerden ikincisinin 
muhtelif alakadarları tarafından ayn ayrı manalarda te • 
lfıkki edileceğine inanıyoruz, ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

.............................................................• 
Karaya oturan Alman 

vapuru kurtuldu 
İzmir 24 (A.A.) - Çamaltı tuzlası ö.. 

nünde karaya oturmuş olan Alman ban. 
dıralı Salzburg v.apuru yükünü teşkil e
den çimentoların bir kısmının tahliyesi 
üzerine kendi vesaitile kurtulmuş ve ll. 
mana gelmiştir. Bu vapurla gelen beledi. 
yenin romorklü büyük otobüsleri dün İz
mire çıkarılmıştır. 
········-·············································· ... -
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25 Ağustos 

Alman • Rus ademi 
tecavüz paktının 

imzalanmasından sonra 
Ribbentrop, iki memleket arasında sıkı iş birliğinden 

bahsediyor, Sovyet gazetelerinin tefsirleri 

Moskova 24 (A.A.) - Tass ajansı 1 Moskova 24 - Tass ajansı bildiri. 
bildiriyor: yor: 

Almanya ile Sovyetler Birliği ara- cİzvestia• gazetesi ve cPravda• ga. 
sında akdedU.en ademi tecavüz pak • zet~i. ba~maknldıerini Allmanya ile 
tuıın metni aşağıdadır: Sovyetler Birliği arasındaki ademi te-

Sovyctler Birliğile Almanya arasın- cavüz paktına Ü11t.sis etmektedir. 
da sulhtin takviyesi arzusu ile hare • İzvestia diyor ki: 
ket eden Sovyetler Birliği hü'kfuneti 19 Ağustosta Berlinde iki memleket 

SON POSTA 

Ordu terfi 
listesi hazır 

Ankara 24 (Husus!) - Milli Müda -
faa Vekaleti kıdemlerini dolduran ve iyi 
sicil alan milli müdafaa mensublannın 
terfi listelerini hazırlamıştır. Liste bu. 
günlerde yüksek tasdike arzolunacak ve 
zafer bayramından bir gün evvel terfi 
gören sübaylanmıza ve askeri memur • 
larımıza tebliğ olunacaktır. 

Türk Fransız 
ticaret anlaşmasının 

asasları 
r akas nisbeti yüzde 

doksan dörde çıkarıldı 
ve Almanya hükumeti, Sovyetler Bir- arasında bir ticaret ve kredi mukave
iiğile Almanya arasında 1926 Nisa • Jenamesil imzalanffiUi, 23 Ağustosta 
nında mün'akid bitaraflık muahedesi- Moskovada da Alinanya ile Sovyetler 
nin esas hükümlerine dayanarak, aşa. Birli.ği ar.asında bir ademi tecavüz pak 
~ u dır Paris 24 (A.A.) - Türk • Fransız 
gıuaki hususatı kararlaştırmışlar : tı akdedfüniştir. 

ı · ~ f ticaret anlaşması, dün aks.am burada 
Madde: - Iki akid tara , gerek Bu iki vesika, yalnız iki akid taraf 

k 
- 1 iki hükumet delegeleri arasında imza. 

Yalnız olara , g.erek diger devletler e müna9ebetlerinde değil, fakat ayni za. 
b. ..JI.. k · lanmıştır. 
ırlikte, biruirleri~ arşı, her türlü manda bütün dünya enternasyonal 
b h h ,_ Havas ajansının iyi haber alan mah 

ce irden, er türlü tecavüz are~e • siyasi vaziyetinde "de en büyük bir e • 
tinden ve her türlü hücumdan tevakki hemmiy~ti haiz bulunmaktadır. fellerden öğrendiğine göre. Türkiye i-

t hh
. le Fransa arasında evvelce yüzde 65 

e meği taa tid eyler. Almanya ve Sovyetler Birliği gibi 
Madde: 2 - İki akid taraftan biri, bu derece muazzam iki devlet arasın. nisbetinde bulunan takas, yüzde 94 e 

Üçüncü bir devlet tarafından askeri bir da sulh ve iyi komşuluk münasebet • çıkarılmıştır. Bundan başka, Türkiye, 
harekete mevzu teşkil ederse, öteki fi- Jeri tesisinin geniş ekonomik müna • Fransada Türk tütün ve afyon satış : 
kid taraf, bu devlete hiçbir şekilde <:ıebetler üzerine iptina edeceği pek ta- ları~a yapılan za~arla . yeni menafı 
yardımda bulunmıyacaktır. bil idi. Bunlar, müthiş gergin olan en- temm eylemektedır. Egkı :ra?sız a • 

Madde 3 _ ı·kı' ~1-ı"d taraf hu'"ku"m""t- t 1 . t" tesk' Ih" Jacaklarının deblokaj amelıyesı, tama-
ClJ\. "' ernasyona vazıye 1 ıne ve su un . .. . . 

feri, müştere'k menfaatlerini alakadar 1~kviyesine yardımdan ha1i kalmıya. mıle Turk : Fransız tıcaret sosyetesı 
eden meseleler üzerinde karşılıklı ha- caktır. Bu, yalnız Sovyet • Alman a • tarafından )apı~acaktır. . 
ber teatisi zımnında, istikbalde istişa. demi tecavüz paktının akdile değil, fa. Fra~sız salahıyetta~ mahfell.erı, Ha-
re için mütekabil temas halinde kala- k t bi t b kt t ·ı d t vas aJansına, tamamıle hususı takasa a zza u pa ın me nı e e eev - d . 1 "k" 1 k t 
caklardır( ""d 1 kted" . ~ ayanan yenı an aşmanın ı ı meme e 

vu ev eme ır. d k" '"b d'-ı ha · · ··h· 
Madde: 4 - İki akid taraftan hiçbi- - arasıın a ·ı mu a eıe cmını mu ım 

ti, doğrudan do~ruya veya bilvasıta Ö- Ribhentrop'un beyanatı • surette inkişaf ettireceği ümidini iz • 
t ki . har etmiştir. 
e . tarafa mütoveccih herhangi bir Moskova 24 (A.A.) - Gazetecılere r· . . . d T"' k" d . mza merasımının sonun a, ur ı . 
evletler grupuna iştirak etmiyecek - beyanatta bulunan von Rıbbentrop, ez. ti t .. t H l"d A . K 

tir. cümle şunları söylemiştir: Y~ care m~s eşan a ı zmı ı~-
1\tndde: 5 - Mahiyetleri ve menşe • Atmanyada ve Rusyadaki vaziyet, bu m_ır, Havas aJan~ına bu ~nlaşmanın. 1: 

!eri h ·ı ı ·k· "k"d t f 'k" b" .. k 1 k t b" b" 1 .· d:· ki memleket tıcaret munasebetlerını er ne -0 ursa o sun, ı ı a ı ara ı ı uyu rnem e e ır ır eııne lŞ - tak . ed ... .. 'dinci b 1 d 
arasında çıkabilecek niza veya ihtilaf- man bulundukları zaman daima fena ol. _ vıy:. 

1 
e:ef-1 um:ı c u un u • 

!ar takdirinde, iki akid taraf, bu niza muş, dost bulundukları zaman da iyileş. gun~ soy emış ır. . .. 
Ve ihtilafları münhasıran sulh vasıta. miştir. Dünkü gün, iki milletin mukad - !~~aret nazırı Gentm de şoyle de • 
ları il<'. dostane fikir teatisile veya • deratı için çok mühim bir gündür. Füh- mış ır: . • 
hud ı- t kd" · d "ht"lAf h 1 St 1. dostl k ü . d k k 1 Bu anlaşma, evvel~ sıyası sahada uzumu a - ırın e, ı ı a ın a • rer ve a ın, u zerın e arar ı - ld .. 'b" T" k" . 
iine memur komisyonlar kurulması mışlardır. Molotof ile birlikte imzaladı - yapdı 'ki~g~ ?ı 1d' 

1 
~r bı!e1.!~e Fr~n~a kara-

t ı·ı h 11 d kl d' . _ . . . . ınn a ıtıma ı ış ır ıgı azmını e o • 
ure ı e a e ece er ır. ğım ademı tecavuz ve ıstışare paktı. ık~ nonıik h da kaydeylemekted" . 
Madde. 6 r·şbu. pakt se ·11 . ı k1 k . b" l"kl . sa a ır . - , on ne mı etın yapıcı ı arı ve sı ı ış ır ı erı 

müddetle akdedilmiştir ve bu müdde- için değişmez, sağlam bir temeldir. Bu, ilk uzum, incir mahsulu 
izmirden ihrac edildi 

Birer derece terfi 
eden orta tedrisat 

muallimlerinin isimleri 
Ankara 24 (Hususi) - Orta tedrisat 

muallimlerinden terfi müddetlerini dol • 
durmuş bulunanlardan sicil itibarile bir 
derece terfi etmeğe hak kazanmıı olan. 
!arın cedveli bugünkü ~sıni Gazetede 
neşredilmiştir. Listenin baş kısmını ve. 
riyorum: 

70 liradan 80 liraya terfi eden 
Bolu orta okulu tarih coğrafya mual

limi Hilmi Başt~r.kınen. 
60 liradan 70 liraya terfi eden 
Hayıdarpaşa türkçe muallimi Şcf ik, 

Mersin orta okulu türkçe muallimi Ah • 
med Asını, İzmir ikinci lise edebiyat 
muallimi Süleyman. Üsküdar birinci orta 
okulu riyaziye muallimi Ekrem. 

Savfa 3 

E 
• Alman - Sovyet Rusya 

paktının akla getirdiği 
ihtimaller 

YA7:AY'I' Selim Ratrtn Emeç 

A lmanya ile Sovyet Rusya ara-
sında yapılmasına karar verıl. 

diği yirmi dört saat evvel bildirilen a. 
demi tecavüz misakının imzalanışı artık 
bir emri vakidir. Misakın yapılacağı ka. 
rannı bildiren radyo haberinin üzerin. 
den bi: gün dahi geçmeden, ayni güniln 
zeval vnkti Alman hariciye nazırı tay
yare ile Moskovaya hareket etti. Akşam 
üstü Moskovaya vardı. Hemen müzake
reye koyuldu. Akşam yemeğinden evve! 
ve sonra devam eden bu müzakereler ay. 
ni gece hitam buldu ve Ribbentrcp geldi. 
ği tayyareye binerek tekra·r Berline 
döndü. 

Siyasi muvaffakiyetlerin ehemmiyet. 
lerini gizlemeye çalışmak yarın için da. 
ha büyük muvaffakiyetsiz.likler hazırlı· 

yabileceği için Almanyanın muarızlarına 
düşen vazife, bu muvaffakiyetin ehem
miyetini saklamaya çalışmamaktır. İn. 
san, kazançta da, kayıpta da ıyi oyuncu 
olmalıdır. 

Bu iş nasıl oldu? Garb demokrasileri. 
le bir taraftan siyasi, diğer taraftan as.. 
keri temaslarda bulunan Sovyet Rusya, 
bilhassa bu müzakerelerin istihdaf eyle. 

50 liradan 60 liraya terfi edenler 
Mardin orta okul tarih - coğrafya mu. 

allimi Şerif, Kasımpaşa orta okul türkçe 
muallimi Remzi, İstanbul erkek lisesi re. 
sim muallimi Hayri, Kabataş lisesi tarih 
muallimi Hamdi Nazım, Ankara Gazi li. 
sesi türkçe muallimi İbrahim Hilmi, E
dirne erkek öğretmen bedeıı terbiyesi 
muallimi Ali Rıza, Aksaray orta okul ri. 
yaziye muallimi Cemil, Bursa lisesi fel. 
sefe muallimi Namdar, Antalya lisesi ta
bifyc muallimi Mustafa Salim, Denizli 
lisesi türkçe muallimi Lı1tfi, Galatasaray 
lisesi türkçe muallimi Halid Fahri, İs _ 
tanbul erkek lisesi fizik muallimi Ahmed 
Refik, Ankara erkek lisesi riyaziye mu • 
allimi Kemal. Eskişehir lisesi riyaziye 
muallimı Mahmud Celal, Adana erkek 
lisesi tabiiye muallimi Şem'i, Vefa erkek 
lisesi fransızca muallimi Muzaffereddin, diği Almanya ile bir ademi tecavüz mi
Çatalca orta mektebi tarih, coğrafya sakını nasıl imzalıyabildi? Bu sualleri. 
muallimi Muzaffer Nami, Gütahya lisesi velev sathi bir tefsir ve izaha istinad e-
Muhittin. derek, cevablandır:ıak kolay değildir. 

40 liradan 50 &aya terfi edenler Bir defa bu misakın imzalanmasile 
Konya lisesi resim muallimi Mustafa Moskovadaki siyasi müzakereler suva 

Asım, Edirne orta mekteb türkçe mual- düşmüş .mü oluyor? Bunların mevzuu, 
liıni Fehmi, Edirne orta mekteb tarih, Almanyanın muhtemel bir tecavüzünü 
coğrafya muallimi Ali Rız~, İstanbul kız derpiş eden tedbirleri nazarı dikkate al. 
öğretmen mektebi dikiş muallimi Ayşe mak olduğuna ve bu tecaviiz bu misak 
Seniye, Nişantaşı kız orta mektebi re - ile ortadan kalkmış bulunacağına göre, 
sim muallımj Emine İhsan, Artvin orta bunlann devamına lüzum kalmıyor gi. 
mekteb tarih - coğrafya muallimi Osman bidir. Geriye askeri temaslar kalıyor. 
Gökçe. Eskişehir lisesi tabiiye muallimi Askeri müzakerelerin mevzuu da ayni 
Tevfik Türkmen, Kırklareli orta mek - hedefi güttüğü için, bunların da devam e
tebi riyaziye muallimi Eyüb Sabri, İzmir 
Buca orta mektebi :riyaziye muallımi İb. dip etmiycceği anlaşılmaktadır. Şu halde 

paktın• ilk ameli neticesi Sovyet Rusya 
rahim Hakkı, Edirne orta mektebi riya • 
ziye muallimi Necib Asım, İzmir Buca ve Almanyayı yekdiğerine karşı on sene 
orta mektebi tarih - coğrafya muallırni müddetle her türlü tecavüzi hareketten 
Said, Galatasaray lisesi türkçe muallimi geri tutmak, kendilerine teveccüh ede. 
Faik Şevket, Yalvaç orta mektebi türk~e cek tecavüzlere de, alaka göstermemek 
muallimi Hayri Coşkun, Galatasaray li. suretile bitaraf kalmalarını temin eyle. 
sesi fransızca muallimi İzzet ~amid, ts • mektir. tin inkızasından bir sene evvel, iki A

kid taraftan lj,iri feshini bildirmediği 
takdirci<:- pakt. beş senelik bir müddet 
f~1n otomatik surette uzatılmış telakki 
eclHecektir. 

Mndde: 7 - İşbu pakt, en kısa bir 

mühlet içinde tasdik edilecektir. Pak
tın musaddak nüshalarının teatisi, 
Berlinde yapılacaktır. 

Bu pakt, imzay' müteakıfu derhal 

iki milletin tarihinde, belki en mühim 
dönüm noktalanndan biridir. Aimanyayı 
ve Rusyayı çember içinde a1mıya t~şeb • 
büs olundu. Alman • Rus anlaşması, işte 
bu çember altına almadan doğmuştur. 

Von Ribbentrop, bu paktın Japonya 
üzerinde yapacağı tesir hakkında sorula:ı 
bir suale de ~ cevabı vermiştir. 

Ben eminim ki bu pakt, Rus - Japon 
münasebetleri üzerinde ve ayni zaman. 
da Alınan • Japon dostluğu üzerinde 
mes'ud tesirler icra edecektir. 

kilip orta mekteb :riyaziye muallimi Os- Bu hüliısadan sonra ilk akla gelen şey 
man Nuri. K.ııbataş lisesi türkçe mualli • Almanyanın, Sovyet Rusya tarafından 

İzmir 24 (Hususi) - İzmir sabahtan • mi Abdülbaki Fevzi. Urfa orta okul ta. vaziyetini emniyetlendirdikten sonra 
beri bayram neş'esi içinde çalkanmakta. biiye muallimi Cevdet, Erzurum lisesi ri- Danzig ve Polonyaya karşı t~kib edebi
dır. Bugün incir piyaeasından sonra ü • yaziye muallimi Mehmed, Ayvalık ôrta leceği hattı hareketin ne olabileceğini 
züm piyasası da sabahın saat on birinde mektcb .riyaziye muallimi Hadi, Kara • tayin etmeye kalıyor?" Neşrolunan ve 
açılmış, akşama kadar sekiz buçuk ile 16 gümrük orta mekıteb tabiiye muallimi paktın sureti diye ileri sürülen metne 
kuruş arasında 8284 çuval üzüm, 5133 çu- İmadettin, İstanbul Cağaloğlu orta mek. bakılacak olursa, bu misak, Sovyet Rus
val incir satılmıştır. tebi tabiiye muallimi Zeynel Abidin, Or. ya ile Almanyayı birbirine karşı teca. 

Üzüm piyasası İzmirde açıldıktan iki du orta mekt®i riyaziye muallimi Meb- vüzden alıkoymakla kalmıyacak, ayni 
saat sonra Manisa borsasında da mua • rure, Şibinkarabisar orta mektebi tarih zamanda bu devletlerin bir üçüncü mem. 
mele başlamış, akşama doğru fiatlar 25 muallimi Behzad, Eren'köy kız lisesi in. lekete kar~ı münferiden de. müştereken 
saı:tim yükselmiştir. gilizcc muallimi Emine Adile, Erenköy de taarruzda bulunmalarına sed çeke. 

mer'iyet mevkiine girer. 
Moskovada. Alman ve Rus lisanla -

tında iki nüsha olarak tanzim edilmiş İngiliz • Fransız heyetleri 
tir. 

Sovyet hükı1meti namına 
Molotov 

Londra 24 - Haber alındığına gö. 
re, Moskovada bulunan Fransız ve İn. 
giliz askeri heyetleri 24 saat içinde 
Moskovadan ayrılacaklardır. 

Üzüm piyasasının açılmasından müte. kız lisesi felsqfe .mteallimi Zekeriya, cektir. şu hale göre bu sarahat Al 
vellid sevinç devam ederken iki sürpriz Kumkapı orta mektebi riyaziye rnual Leh" t ' l~k' man. 

Alınan hükumeti namına 
Ribbentrop 

. . . . . .. . t • yanın ıs ana ve onun a a adar bu-
olmuştur. Bırı sabah satılan mcirlerin lımı Kemal Zulfı, sparta orta mektebi Iunduğu D · k h h . . 
"h · · ..ı~1.1 . . . . ll"mf Rüstü Ç anzıge arşı er ımgı bır ceb-
ı raç ıçın vapura )'1.1.A enmesıdır. Liman- rıyazıye mua ı ~ orum, Anka- rı· hareket · t .. . . . . ıcra e mesını tab;aten önl:.i 
da bulunan do~~z vapur derhal hazır • ra ·~ırıncı orta .m~kt~bı tilrkç~ muallimi yor, demektir. · • 

Manevranın kritiği 
dün Edirnede yapıldı 

lanan malları yükletm!şlerdir. İlk mah • Emme. Kabataş lısıesı mektebı fizik mu. 
sul yüklenirken. teamül icabı, ~ampan _ allimi Taceddin. 

Mareşal, milli varhğımızın aziz bekçisi kahr~man 
ordumuza olan yüksek takdirlerini izhar etti 

ya şişeleri incir kasalarına vurularak kı. 
rılmış, nutuklar söylenmiştir. Bu arada 
amelenin, müstahsilin saatlerce devam 
eden milli oyunları güzel geçmiştir. 

İkinci sürpriz de üzliın mahsulünün 
ihrac için vapurlara yüklenmesi olmuş • 
tur. Bu iki mes'ud hAdiseyi limanda va
purlar 'da düdük çalara.k selAmlamışlar. 
dır. Edime 24 (Sureti mahsusada giden j Bilfilıl}.l'e haritaların başına geçen Ma. 

rnuharririmizden) - Bu sabah Halkevi reşal Fevzi Çakmak, azamı dikkat ve a- T E 
salonunda Mareşal Fevzi Çakmak. 0r • !Aka ile dinlenen kritiğine başladı. Harb ren rzuruma 21 
general Fahrettin Altay tarafından ma. vaziyetinin askerlik ilminin en üstün k · ı t ki 
tıevraların kritiği yapılmıştır. İki gün - tekniğine vtwf oldulu kadar hitabet 1 Om8 fe ya 8Şfl 
denberi istirahat etmekte bulunan or • kudretine de malik bulunan Mareşal Erzurum 4 (A.A.) _ E zi • E • 
dumuzun yüksek rütbeli sü·bayları, ge • kendisine has tok sesi, tam bir asker ifa. zurum hattı ray ferşiyatıı ~::~~a 2r1 
neraller, komutanbar, manevraları ta - de.sile manevraların tahlilini yaptı. En kil t e. ı.-d lmi ı· 
ki 

, . . · ome re mesaı.eye rut ar ge ş ır. 
b eden meb us emeklı generaller er • ınce noktalanna nüfuz eden derin gö • 0.. .. Ü d ki p günü ilk tr E 

'·- d H k . . 1 d 1 .. il h kAt . num z e azar en, r. 11.Cn en al evmın geniş sa onunu o • fU§ e are ın geçırdlği safahat üze - M k hl 1 1 İl 
(1 • zurum er ez na hes o an ceye var 
urmuş bulunuyorlardı. nnde ayrı ayrı durdu. b 1 kt . 3.'" 

S 
. •V• N t· d rrv:_ rnış u unaca ıT. oe ve cıvar ~oy • 

ahneye manevranın geçırdıgı safaha- e ıce şu ur: ..ı.uı'.k ordusu bir kere l h lkı b ..t\.,..,.1 h*d' · k tl ak 
tı ··sı bil .. k h ·ı 1 k 1 dah h b A k d . . er a u ö\,UoÇ a ıseyı u am go eren yu arı a ar onu muştu, a ar. vnıpası apısın a ımtıha • . . . did h 1 ktadı 1 evvela harekAt müdürll Fahrettin Altay nını muvaffa:kiyet.Je vermiş, en geni~ bir JÇın şım en azır anına r ar. 
Jnane.Jrala.r halk.kında umum! malCunat itimada tereddüdsüz lAyik olduğunu bir kahraman ordumuza olan yüksek takdir 
\'erdi. Harekatın tak:ib ettiği seyri an. kere daha isbat etrntştir. ve günevlerini bir kere daha izhar et • 
&attı. Mareşal mlllt nrlılı.ınızın aziz bekçisi m~tir. 

(Devamı va.r) ----------
Yakub Kadri Lahay 
elçiliğine tayin edildi 

Ankara 24 (Husust) - LAhay orta el. 
çimiz Cevadın Bağdad orta elçiliğine 
nakli v~ L~hay orta elçiliğine sabık Prag 
orta elçımız Yakuö Kadrinin tayini ka • 
rarlaşmıştır. 

---·····-····iiiiiiiiiili"liiıiiiiüiffT-----· 

l Bir casus l 
~kadının hatıraları ~ - -
~ BüyükH arbde ve ~ 
~ Büyük Harhden ~ - -- -= sonra = i Pek yakında/ T 

....-111111111111u111111111111oı---

Acaba. bu, böyle midir? Bunun aksi 
sabit oluncaya kadar, bu far:ıziyeyi bir 
hakikat olarak kabul etmekten başka 
çare yoktur. 

Şu halde: Danzigin mukadderatile a. 
lAkadar olmaktan vazgeçemiyeceğini her 
fırsatta ian eden Almanya, Moskova mi. 
sakı ne. bu davasını elden bırakmış mı 
olacaktır? Kanaatimce buna da ihtimal 
verilemez. Fakat şu faraziye, bu nazik 
işi hal için makul bir formül gibi ileri 
sürü~bilir: 

Dan.ıig Ayan meclisi, mesela 27 Ağus. 
tosta Hitlerin nutkunu söyJlyeceği gün
de şehrin Almanyaya ilhakını ilAn eder. 
Hareket Almanyadan gelmediğı için Le
histan bir şey söylemez. Bu takdirde. iş, 
serbest şehrin yeni statüsünü müzakere. 
ye kalır ki böyle bir ihtimali Lehistan e. 
sasen kabul eylemiş olduğu i çfn, iş, na. 
zik bir ihtilAf safhasından, sakin bir mü. 
zakere devresine girmiş olur. Aşağı, yu

karı bazı fedakarlıklarla da mesele hal
ledflebi11r. Yeni vaziyetin i!k akla getir. 

(Devamı 11 inci sayfada) 
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Belediye müstakbel liman yerinin 
bir an evvel tayinini istiyor 

1 r .... ~ ........................................... - .. ,, 
Ne denir, 

çocukluk işte 1 
Y ollann inşasına engel olan Kuruçeşme kömür depo· 
tarının kaldınlması için, limanın tayini bekleniyor 

İstanbul müstakbel limanının yeri ıbüyük engel teşkil etmektedir. Yeni yol 
henüz taayyün etmemiştir. Son aylar. kömür depolarından geçmektedir. Kö
da limanın Haydarpaşada yapılacağı mür depolarının başka tarafa nakli 
fl.eri sürü.'1.:müşse de, 'tatbikatta buna yeni limanla alakadar olduğu, için ı 
iınkan olmadığı görülmüştür. şimdilik birşey yapılamamaktadır. 

Belediye, yerinin taayyün etmesini Belediye, Nafıa Vekaletine yaptığı 1 
biran evvel istemektedir. Dolmabah M son müracaatte Dolmabahçe i1e Bebek 1 
çeden başlıyarak Kilyosa kadar imti • arasındaki yolun inşasına geçilmesi i. ' 
dad edecek yolun İstinye ile Bebek a- çin lazım gelen tahsisatın verilmesini 
rasındaki kısmmın ikmalile meşgul istemiştir. 
dlunma~dır. ıHalbu!ki ;Doınlabahçe Bunun üzerine Nafıa Vekaleti gil • 
He Bebek arasındaki kısmın planları zergfııbta bulunan ık.ömür d~p<Ylannın 
tasdikten gelmiştir. Para tedarik edil- inşaat ~nasında nereye kal<lını1aca • 
diği takdirde Dolmabahçe • Bebek yo- ~mı, yolun kömür depoları kaldınlma
lunun inşasına da geçi'lmesi zaruri • dan j~a edilip edilmiyeceğini bele -
df r. diyeden sormuştur. Belediye, Nafıa 

Dolmabahçe • Bebek yolunun inşa. Vekaletinin sorduğu suallerin cevab • 
sına 'Kuruçeşmedeki kömür depolan !arını hazırlamakla ~gukfür. 

Alınan büyük elçisi Fon Papen 1 
tayyare ile gittiği Berlinden gene 
tayyare ile döndü • .AJmanlarla Sov. ı 
yetleri uzlaştınp ademi tecavüz paktı. 
nın imzasında amil olduğu söylendi. 
ği için biz de bir muharririmizi gön-
dererek kendisinden fikirlerini sor. 
duk. 

Fikirden ziyade resme ehemmiyet 
verdiği anlaşılan ciddi bir arkadaŞ'
mız da Yeşilköy tayyare meydanına 
muharririni değil, fotografçısını yol. 
lamış ve bu fotografçı, cSon Posta> 
muharriri ile Fon Papen görüşürler- ı 
kcn resim almış. Şimdi bu fotografın 

1 
gazetede nasıl çıktığına bakalım. Ar. : 
kadaşınııza çok acemi bir fırça ile i 
bıyık ve sakal takılmış, böylece ken- ! 
disi bu gazetenin okuyuculnnna ta. " 
nıtıhnamak istenmiştir. Bu manzara 
karşısında arkadaşımız fikrini ~yle. 
di: 

- Okuyuculara bu gazetede res
mimi görüp cSon Posta. almaya 

Şehir işleri: 

Husust binalarda sığınaklar 
yaptınlacak 

MDtef~rrlk: 

Bira dublelerinin küçUJtüJmesinin 
önüne geçilecek 

• başlatacak kadar bir hususiyet veya 
!evkaliideliğim bulunduğunu zannet. 
miyorum, dedi. 

VilAyet seferberlik komisyonu bu • Bira fiatlarının ucuzlatı1ması üzeri-
gQn toplanacak, ev, apartıman vesair 
bfnalaroa vücude getirilecek sığınak M ne içki satılan yerlerin tarifelerinde 
lar hakkında tetkikata başlıyacaktır. de tenzilat yapılmıştı. 
Ekmekçiler bir cins un verihnesini Yapılan tetki3der neticesinde bir .. 

istediler çdk yerlerde bira satanların bira dub-

Dahi11ye Vekili Faiz öztrak diln vi- lelerini küçülttükleri _görülmüştür. 
!Ayette ekmekçileri dinlemiştir. Ek • Buna mani olmak üzere belediye, 
mekçilerin değirmmlerin Jrendi1arine bira dtrblelerlne santilitre işareti ko • 
J,lr cins un vermelerini Dahili~ Ve • ~·acaktır. Bu hususta hazırlanan ra 
kilinden istemişlerdir. por daimi Encümene verilmiştir. 

Kartal • Yakacık yolunun inşaatına Mahalli idareler umwn müdürü 
ba§Janılacak 

Kartal • Yakacık asfalt yolu .fO bin Ankaraya gitti 
bııya ihale edilmiştir. Asfalt inşaatına Mahallt İdareler Umum Müdilrü 
pkında başlanacaktır. Rükneddin, şehrimizdeki tetkiklerini 

Kaymakamlara birer muavin 
tayin edilecek 

bitirmiş, Ankaraya gitmiştir. 

Adli~ VeJdli Ankaraya gitti 

Biz de mukabele ettik: 
- Bu işin okuyucuyu muhafaza 

etmek gibi bir faydası olmaqıktan 

başka acaba gazetenin ciddiyetinden 
insanı şüphelendirmek gibi bir de 
mazarratı yok mudur? Okuyucu (bu. 
gün resimlerini tanınmıyacak şekle 

sokan gazete yann hadiseler ilzerin. 
de de ayni tecrübeyi yapacaktır) di
ye düşünmez mi? 

Ne denir, çocukluk işte! 

'··························································' Dört hırsız çocuk 
yakalandı 

Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş 
pe Kadıköy kaymak.amlanna belediye 
lflerinde yardım etmek ü:rere birer 
muavin tayin edilecektir. 

Soydukları dükkanda rakı 
içen çocuklar, sarhoş 
bir halde yakalandılar 

Bir müddettenbeti şehrimizde bulu. z b ta b.. "kl . 12 . . . a ı en uyu en yaşında olan 

Otobüs hat1an takviye edildi 

Dün kaymakamların toplaniı.sfllda 
btr otobüsün ruhsatnamesinin geri a
hrunasma karar verl1mi§, Rami hattı. 
na bir, t~renköy hattına 3 otobüs ilA. 

nan A~lıy: ~ekili Fethı Okyar, Anka. Marko, Ati, Mehmed ve Yaşar adla • 
raya gıtmiştır. .rında 4 cür'etkar hır.sızı yakalamıştır. 

R Dltilr işleri: 

Maarif Müdürü ınektebleri teftiş 

edecek 

Küçük hırsızlar yaşlarından wnulını 
yacak bir cesaret ve cür'et, göstererek 
cadde ortasında bir dükkana ufacık ·bir 
delikten girmişlerdir. 

! vesi kabul edilmiştir. İstanbul Maarlf Müdürü mektebler 
hakkında tetkikat yapmak üzere bu 
gün Çatalca ve Silivriye gidecektir. 

İşin garib tarafı dükkanda bulunan 
para ve kıymetli bir takım eşyayı çalM 
dılttan sonra ellerine geçirdikleri rakJ 
şişelerini açarak hep beraber i~ler. 
dir. 

. 

Gazetecilere beyanatta bulunan Vekil, ihracatımızı 
tanzim ve takviye için alınan tedbirlerin 

derhal fiiliyat sahasına intikal edeceğini bildirdi 
... o 

~ 

~ + 4 --( 

' 
Ticaret Vekili §ehrimizcle 

İzmir enternasyonal fuarını açmak ve mir fuarı ve tetkikleri hakkında izahal 
İz.mirde muhtelif bazı iktısacll meıelele: ver:ın.iştir. 

etrafında tetkikler yapmak üzere bir haf- Vekilin bugün akşam Ankaraya hare-ı 
ta evvel İzmire gibnif olan Ticaret Veki. ket etmesi muhtemeldir. 

Harb rizikoları 
yükseldi 

li Cezmi Erçin, ref a.katinde dlf ticaret 
dairesi reisi vekili Cemal Kaya ve kale. 
mi mahsus müdürü Fazıl Asaf olduğu 

halde dün saat 12,5 ta limanımıza gelen 
Ege vapurile şehrimize dönmüftür. 

Vekili, nhtımda, İstanbul mmtaka ti • Siyasi vaziyetin aldığı son şekil ik • 
caret müdürü Mehmed Ali, Ziraat Ban - tısadi hareketler üzerinde büyük akisler 
kası müdürü Mehmed Ali, belediye iktı. yapmıştır. 
sad işleri müdürü Saffet, toprak mah - Bu cümleden olarıtk harb · tehlikesine 
sulleri müdürü Nuri Orak, borsa ve ti • karşı sigorta primleri ehemmıyctlı su • 
caret odası idare meclisi ve idare heyeti rette yükselmiştir. 0,25 ve O,flO olan harb 
ve Ticaret Vekaletine bağlı müeasesele. rizikolan Akdeniz limanları için 1,50, İn· 
rin amirleri ile, gazeteciler ka11ılamı~ • gntere için 2 ve Baltık limanları için 
!ardır. yüzde 3 ü bulmuştur. Bundan başka İn. 

Ticaret Vekili, vapurda kendisini gö- giliz, Fransız ve Amerikan sigorta kum• 
;rü.p tetkikleri hakkında izahat istıyen bi!" panyaları Almanya ve İtalyaya sevke • 
arkadaşımıza şu .beyanatta bulunmuıtur: dilecek emtianın sigorta edilmemesi em. 

c- İzmir seyahatinden müsaid intı • rini almışlardır. 
balarla avdet ediyorwn. İ7.ınirde ihracat Gene siyasi vaziyetin had bır safha ar.. 
tacirleri.le yaptığım müteaddid temas - zetınesi piyasadaki kredi hareketleri Ü• 

lardan piyasanın iyi §Crait altında açıla. zerinde de müessir olmuştur. Perakende 
cağını öğrendim. .satıcılar veresiye ve taksitle satmaktan 

İhracatçılarımızla çok sıkı bir temas imtina eyledikleri gibi, toptancılar da 
halinde bulunduk. Büyük ve mühım me. kredi ile satış yapmakta teenni He hare. 
seleler karşılıklı olarak görüşüldü. kete karar vermişlerdir. 

Alınacak tedbirler üzerinde ehemmi • Bilhassa bu vaziyet alivre satışlar ü • 
yelli kararlara v8sıl olduk. z.erinde fevkalıide müessir olmuşlardır. 

Ezcümle; ihracCft911ar bttliği tesisi Almanya ve İtalya ile iş yapanlar ara • 
için atılan adını nihai .safhasına girdi. Bu sında tereddüdler bariz şekildedir. 
meyanda mtiıstahsil küUenuzin menfaat- Diğer taraftan bir müddettenberi pi. 

İhtiyar bir kadm su çekerken 
mahzene dii§tti 

Selimiye açıklannda bir cesed bulundu Bu enteresan hırsızlık hadisesi şu lerini korumak maksadile aldığımız, ted. yasada neticelenmesi büyük bir alaka ile 
şekilde cereyan etmiştir: birler ehemmiyetlidir. Kooperatifler bir beklenen Türk - Fransız ticaret anlaş • 

Diin Selimiye açıklarında bir cesed Dün sabah saat 7 de Salkı.rnsöğüd • liği il~ inhisar idaresi, ve ihracatçı ta _ masının imzalandığı haberi piyasada u. 
Tomtom sokağında oturan 75 yaşla- bulunmuştur. Yapılan tahkihat neti - de telgraf deposunun karşısına isabet cirlerimizi fiatı koruma mevzuunda sıkı mulan alakayı görmemiştir. Bunun se .. 

nnda Marya adında bir kadın evin cesinde mağtrukun Sümer ~neması eden 2 numaralı dükkanda bakkallık Pir teşriki mesai halinde faaliyette bu • bebi de, son iki gün zarfında siy.asi vazi • 
mahzeninden su çekmek isterken mü. müstahdemlerinden Mehmed Kaya ol. y~pan Av~ahamın karısı Eliso hergün lunmaları husw;unda birleştirmiş bulu. yetin aldığı vahamete yakın hadiseler • 

' vaıenesini kaybederek di\~üştür. Bu duğu ve kazaen denize düştüğü anla • k~ t~ibi dükkAnım açmak üzere gel • nuyoruz. Fiatların asgari hadler! tayin dir. 
)~üşme esnasında vücudünün muhtelif mış ır. edilmiş ve bu hadlerin dununa düşmeme. Maama!ih Fransa ile iş yapan bazı ftr .. 
~rlerinden ağırca yaralanan ihti • şılını.ştır. Cesed, ailesi~ teslim edil • Kadın kepenkleri kaldırıp da dük • leri için lazım gelen tedbirler cıe, daha malar anlaşma etrafında malfunat al • 
. yar kadın, Beyoğlu hastanesine kaldı- ıniştlr. kAna girin~ ortahğın altüst edildiğini §imdiden alınmı~tır. Bu müsbet netice- mak arzusile Parisle uzun telefon mü kale 
:nlınıştır. • .................................................... __ hayretle görmüştür. Tezgahın üstün • den maada fU noktayı tebarüz ettirmek melerine girişmişlerdir. Bu membalar • 

Dün Od kamyon kazruıı oldu iş Bankasının de içilmiş iki şişe .f9 luk rakı ve etra. isterim ki, İngiltere pazarlarında ihra • dan söylenildiğine göre anlaşma yüzde 
Dün şehrimizde iki kamyon kaıası 15 inci yıldönUmü fında peynir ve zeytin gibi mezelerle catımız.ı kolaylaştıracak şekiltie muhte - doksan takas ve yüzde on serbest döviz 

ohnuştur. Küçükçekmecede oturan 65 paket, paket açılmış muhtelif cins rem arkadaşım Hariciye Vekili Saracoğ. esasına dayanmaktadır. Siyasi vaziyette 
yaşlarında Mustafa F.dimekapı cadde. Türkiye İş Bankasından: Müessesemi.. sigaraları da görün~ büsbütiln şaşır. !unun alakadar İngiliz makamları ile vuzuh hasıl olur olmaz gerek bu nn .. 

,sinden geçerken kime aid olduğu an • zin on beşinci yıldönümüne tesadüf eden mış, yan korku, yan telaşla derhal mutabık kalarak bize bildirdiği son ka' • laşrnanın ve gerekse İngiltt>.re ile yapı • 
laplamıyan bir kamyonun sadmesi • 26 Ağustos Cumartesi günü bankamızın çekmeceye el atmı~tır. Çekmecedeki SO rar ihracatçılar muhitinde fevkalAde lacak mütemmim anlaşmanın ihrac faa
ne maruz kalmış ve vücudünUn muh- İstanbul, Galata, Beyoğlu Şubeleri ile liranın. da ~etinde yeller estiğini gö • memnuniyeti_ ~~cib. olmll§tıır. li!.eti ü~erin~e derhal geniş tesirleri gö • 
telif yerlerinden yaralannr..+ır. Yara. Kadıköy ÜsküdaT v Be d . l ren Elıso dukkAndan çıkmış ve kevfi. Bu karar, uzum, ıncir ve fındık gibi üç ruleceğı temm edilmektedir. 

~~ k al' 
1 

e yazı &Jans an- yetten polisi haberdar etmiştir. · büyük mahsulümüzün İngiliz fiat ı:artla. 
lı Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmış • nı~ ap ı o aca.ğını muhterem müşteri- Al!kadar memurlar dükkA'n dahilin rına göre; takas yolile ljeniş bir ;kilde 
tır. lerımlze arzedenz. deki el ve ayak izlerini tetkik etmiş • bu memlekete satışını temin ec1ecek ma-
Bfr otomobil iki kişiye çarpıp yaraladı Müdiriyet ler, faillerin çocuk dlduğu netiA:estnıe hiyettedir. 

Dün Galatada Rıhtım caddesinde 2 varmışlardır. İhracatçılarınuzda esasen hAklıtı olan 
kişinin ağır surette yaralanmaslle ne • E a E T f y AT R osu Kısa bir araştırmayı milteakıb de nikbin hav~ son defa elde edflt!n bu ne-
ticelenen bir otomobil kazası olmuş • Nurettin Oençdur küçük hırsızları sarhoş bir halde ya • tioe . ile b~bütün takviye edilıni§tir. 
tur. ve arkadaşları kalamışlardır. Tıcaratm tatbi!katı iiız<irinde bulunan 
Rıhtım caddesinden geçmekte olan Bu akşem Şehremini Kfüçük hll'Slzlar, kl..~a bir sorguvu bu teorube, ıarkadaşl:arm kanaatlerine 

M taf kı H 
inşirah babçcalade • •· İ · 

us a zı atioo ve gene yolcular. LEBLEBiCi HORHOR mütea1Gb suçlarını itiraf ederek, çek. g~re; zmıri alakadar eden üzüm ve in • 
dan Niko, yollarına devam ederlerken meceden SO lirayı çaldıklarını ve son. cır maddelerinin sürümü üzerinde artık 
f(>för Alinin idaresindeki taksi otomo. BGy&k oper11t '" Meliha Seli ne ra da oturup hep beraberce rakı içtik. endişe~e mahal bırakmamıştır. 
bili hızla her ikisine de çarpmıştır. Bu Miçe Pen9e1f varyeteai lerlni söylemişlerdir. Hadısatı çok yakından takib eden hü. 
çarpma neticesinde Haticenlıı sağ be. 1 Çalınan paranın mühim bir kısmı ü. k~et, ihracatımızı tanzim ve takviye 
ca~ kırılmış, Niko da vücudünün muh RAŞ D RIZA TİYATROSU zerlerinde bulunmuştur. Diln dördil de içı.n başladıfı bütün tedbirlerin bh- an ev. 
telif yerlerinden tehlikeli sutttte ya. Bu akvam Tepebası bahçesinde adliye doktoruna muaye~ ettirilmiş • V'&l fiiliyata intikalini temin edeceği §ilp. 
ralan:mıştır. Yaralılar Beyollu hasta • saat 21·80 da ler, ve farikt mümeyyiz oldukları t.ıe!. tıesizdtr .. 
~e kaldınlınışlar, suçlu tofar ya. BEŞ O E G ELEN bit olunmuştur. Ticaret Vekili Cezmi Erçin, öğleden 
kalanınıştır. Vodvil 8 Perde Yazan: Kemal Ragıb Zabıta bu hırsıt:lık hAdisesi tahki sanra eaat l7,16 te Floryaya giderek Rei-

lcatını derJnJ.eştinnektedir. • sfıcü.mhur tarafından kabul edilıni§, İz. 

Vefat 
Bilecik nüfus müdürü Bay Osman 

Baytekinin eşi Bayan Şemsisaadet bfr 
seneden fazla .süren son derece ıztırablı 
bir hastalıktan sonra arkasında on bfr 
y~ında kızı Yüksel ve hayat arkadaşı 
Bay Osmanı bırakarak hayata ebediyen 
gözlerini yummuştur. On öekiz senelik 
evlilik hayatında üstün bir ana ve arka. 
daş örne~ gösteren rahmetlı, dürustlU. 
ğ{l, ahlaki fazileti, yuvasına olan bağlı
lığı ve daha birçok meziyetlerile herkese 
k~dini sevdirmiş ve muhıtinde yüksek 
bır saygı yaratmıştı. Zevcine ve çocuğu
na taziyet beyan eder, genç ölüye de Al. 
!ahın rahmetini dileriz. 



25 Ağustos 

Yukarı Anadolnnnn tarihi 
bir kazası: Taşköprn 

T aşköprüde eski devirlerden kalma birçok eserlere 
raslanmaktadır. Kazada ikhsadi kalkınma da başladı 

SON POSTA 

Ölüm pahasına 
namusunu koruyan 

bir kadın 
Kendisini kovalıyan ko
t:asının kardeşine teslim 
olmadığı için bıçaklanarak 

öldürüldü 

Bursa (Husw;i) - Yenişehir Papat • 
ya köyünde birkaç gün evvel, ieni bir 
tecavüz ve feci bir cinayet işlenmiştir. 
Yaptığım tahkikata göre vak'anın cere
yan şekli şudur: Bu köyde oturan 40 yaş. 
larında Mustafa olğu Ali evlidir ve köy. 
de koruculuk yapmaktadır. Alinin Ah. 
med isminde bir de küçük kardeşi var. 
dır. İşte bu Ahmed; ağabeysinin karısı
na göz dikmiş, yengesi Tenzlleyi gözle
meğe başlamış, hatta birkaç ciefa da sar. 

Ta§köprüden bir görünüş kıntılık etmiştir. Bu vaziyet kaqısında 
Taşköprü (Hususi) - Taşköprü Kas heybetile yu"kselmek•...-l: ,." t k bunalan Tenzile bir aralık kocasına şi.. 

. . ~r. us ıs • A b k h ~ k'' d b" tamonunun şımalı garbisine düşe-. 44 mında üç pencere iki d d . 0 _ kuyete mec ur alınış, atta oy en ır 
kilometrelik bir yolla il merkezine bağ dalarının .. d t' 

0 ~ var bırl müddet uzaklaşmayı teklif etmiştir. 
lanmıştır. Gökırmak kenarında ve ıçın e. aş .meza.r ar u u~ • - Kardeşin Ahmedin, bu mütemadi 
K t maktadır. Merdivenı dermlere dogru ben" k k k ş h'rd ğ as amonu • Beyazıd yolları ortasın. . , . .. . . :ısran ı ço or utuyor. c ı e a a. 
da kurulan bu şirin kasaba gün geçtik- gıd€r. Bunun kıymetı, uzerındekı as • beyimin evinde oturalım. Bir müddet a. 
~ ilerlemektedir. Bu, güzel kasaba lan, dana, kuş ve yan insan, yarı hay. raya soğukluk girsin, köyden uzak ka
tabiatm kuvvetinden yerinde istifade van esatiri resimlerden yapılmış ka • lalım, demiştir. 

Sayfa 1 

.... 

4 EYLUL Bft YRAllll 
Atatürkün Sivas 
açtığı tarihi ve 

Kongresini 
büyük.gün 

etmektedir. Tarlalarını suladığı Gök • bartma resimlerdir. Köyde koruculuk eden Ali ise bu tek· 
ırmağın suyile elektrik fabrikasını da Bu eserlerin de Paflagonyalılara ve. life karşı muvafakat cevabını vermiş, 
işletmekte ve bu yüzden kilovatını çok ya bunlardan daha önce yaşamış Türk. ancak bu sırada mahsullerin idrak edil. 
ucuza mal etmektedir. Birkaç yıl için. lere aid olduğu, diğer eserlerle yapı • diği zaman olması dolayısile. bir müd. 
de yapılmış olan belediye gazino ve 1an mukaye~lerden, anlaşılmaktadır. detcik daha köyde kalmalarını_ve hak~a-
lokantnsile parkı, mezbahası, cid'den de Buranın halkiyat ve harsiyatında da rını topladıktan.sonra şehre goçmelerın. Atatürkün Sivasta yattığı karyola ve kongrenın toplandığı ta.rlht salon 
ğ:rc ş~yandır. Kasaba 1927 yılında bil orijinal noktalar görülmektedir. Tarih de. hiçbir .mahzur. kalmıyacağını söyle- Sivas (Hususi) - 4 Eyhil 1919 Sivası Bayram günü burasını bütün Sivas. 
yuk hır yangın geçirmek ve baştanba. bakımından zengin olan Taşköprü top. mış,. Tenzıle de bızzar~r :azı olmuştur. kongresinin açılış günüdür. Sıvas her lı büyük bir haz ve gurur ile doya, do. 
şa yanıp kül olmuştur. O zamandan • rakları maden cihetinden de e~ bu • AıleC: bu karar venldıktcn sonra ko- yıl büyük te7,ahürat]a bu mü • ya seyretmektedir. Çünkü bu salonda 
beri bir plan içinde inşa edilen Taş - lunmaz çok nadide cevher damarlarını rucu Alı ha.ki.arını toplamaya ko~;lmuş.. him günün yıldönümünü candan kut. Türkün büyük kalbi çarpmaktadır. 
köprü hakikaten çok muntazam bir hal sinesinde barındırmaktadır. Bu kasa • t~r. Yenges.ının evde yal~ız .~a-~dı bt~ ı;- lular, kendisine bunu büyük ve Sıvaslılar, bütün yurd Ata • 
almıştır. Son yıllal'da kurulan yatılı ba, düz bir ova üzerindedir. Gökırmak k~b ve t~h.kık eden Ahm: . gu~un rı~ e ulusal bir bayram olarak kabul etmiş türkün Samsuna ilk ayak bastığı gü4 

okul binasile diğer hususi binalar ve baştan başa bu araziyi sular toprakla agab~ıntehın l~kvın~ gelml ıştkırt. enlcderğe en bulunmaktadır. iıün yıldönümünü her tarafta gençlilc 
cadd h . . ' - eve vır ı enın geme e o u unu 1 eleı- da a çok ıntızarn altına alın • rı münbit bir hale kor. Bereketli su ve .. T ·1 h ğ · k k k 4 Eylül bayramını her yıl nasıl kut. ve spor bayramı olarak kutlu uyorsa. 
ınış, kasabaya başka bir üstünlük ver- tooragı~ ndan ötürü buraya eskiden gkoren enzı ke emcnkıaşa ı -~ner~ sfo kat lulavacagv mı ve bugüne yakışır nasıl inkılab tarihimizin en ileri bir dönüm 
mi ti K b d b' d k k . ' apısının ar asını sı ca surmuş, a a J k 1 4 E 1 ~ 1 b 

ş r. asa a a ır e ayma am e- K"' "k M d t b' tm" 1 a· 1 A ed k "kl . 1 b' bayram hazırlamak lazım geldiğini no tası o an y u ayramının yur. Vi ku 1 kt K b "hf 1 ~ uçu ısır, a a ır e ış er ır. azı ı hm apıya yu enmış, zor amı~. ır d h k"' b v d . le. 
nnda:1b~~~i ~İr ;:1~:~ı~. 1 ı~aç a • 20.000 dönümden daha fazla bir arazi sürgüyü kırmış ve içeri girmiştir. Tenzi. halk gayet iyi bilir. Ve 4 Eylfıl hayra-

1 
~~ :\

1 
~şeve ucagın b a aynıdsıca 

T k
.. ·· t ih bak vı d ması ır. kendirle ekilir ve bir o kadarı da tü • le· mukavemet etmek istiyerek bir hay. mını ona yakışır bir coşkunlukla kut • ı a u u anmasını ve ununlına u .. 

aş opru ar ımın an en zen • . ' .. d 
1 

. .. tü b t 
1 

lular lusal bayramlarımız arasına a ma • 
gin bir yel'dir. Romalılara ve eski tiin ve pirinç ziraatine bırakılır. Bil • li muc~ e e etınış, us . ~şı. yır ı mış, . . .. .. .. . . sını istiyorlar. 
Türklerle diğer akvama aid pek çok hassa kendircilik çok ileridir. Dünya • selB.metı pencereden ikendı,sım sokağa at- 20 ncı yıldonumu bayramı ıçın de ............................................................ .. 
eserler çıkarılmış ve hala da çıkarıl - nın en iyi kendirleri burada yetişir. makta bulmuştur. Fakat nasını da pen- daha şimdiden büyük hazırlıklar baş. r KUçllk memleket haberleri) 
maktad Eld d·ı t 1 ·· · Kendir ıslatma havuzları ıslah ve ye • cereden sokağa atılmış. perişan bir hal. Iamış bulunmaktadır. Tariht kongrenin '-='---------------

ır. e e ı en aş arın uzerın- . . . · .. 1 
de koç başı, aslan, öküz başları gibi da niden yapılan kazanın, Kastarnonuda ~e kaç:~ ye~ge~ı~: ıpeşı~~ t:k~l.mıştır. toplandığı Sivas lisesinin kongre sa • Y:ı,ı;;~~:a ~~~:m~;ndakl oose 70 una~ 
ha birçok tezyinat vardır. Muzaffe • (750,000) lira kıymetinde kurulacak zun ır mu~a e .. en, yuKSe ır yer. ionunda kongrenin toplandığı müddet * Feneryılmaz takımı. Gebze aporcularlle 

den atlama bır muddet te koşmaktan f d b 1 1 11 ı · ~din çeşmesini teşkil eden vekpare kendir fabrikasından sonra ekim saha. ' . zar ın a u unan eşya ar yer yer e • blr maç ya.parak 2-1 sayı ile gallb gelml§ -
J yorgun kalan Tenzıle fazla muka\•emet . k t A At tü k'" ti 

taşın Paflagon ahlardan kalma oldu • sı daha gcnişliyecek ve ekonomik du • .. . . . . nne onmuş ur. ynca 8 r un ya. r. 
. . ~ . gooterem~mış, Aluned. yetı§mış. hfımıl tak odası da bütün 0 gu"'nkü vaziyeti • Kızıltoprak spor takımı da Hereke ile kaf'oı 

ğu gıbı daha bırçok eserlerın de bun • rumda daha çok inkişaf görülecektir. olduğu bıçakla yengesini yedi yerinden . .. . . . . h f şılaşarak 6_1 ile gallb gelmiştir. 
ı :..:ı l..:ı ğ h kk kt nın en guzel ıncelıklerının mu a aza • İzm1 _ ara aru o uu u mu a a ır. ağır surette yaralaını~ır. Ahmed yaka. . .. 'hl bi . kılab ttekl yüzme musabakaları havanın 
Kazanın en güzel ve hakim tepe • Muradlıda bir adam karısım l dl' teslim ed"l . lı sıle burası guzel ve tan r ın fena oluşundan Y.evkll olmamıştır. Bu mtı • 

sinde bugun·· elektrik fabrikası kurul anm~ş, a ıyeye. . ıkmış. yara müzesi haline getirilmiştir. sabakaları Karamürselliler kazanmıflardır. · bıçakladı Tenzıle de şehrımız memle et hastane. 
ınu.ş olan cZımbıllı» da, Çoban ve sine getirilmiştir. Tenzilenin kocası Ali c Ç k ı· h t• • d d k• k • ) 
Çandarlar zamanından kalma pek çok Muradlı, (Hususi) - Bursanın M. Ke- d B imiş ;coa de ka ··ıd- an trlDlD yer 1 saz eye inin ra yo a 1 ODSerı . . . e ursaya ge """'"" nsının o u-
tü.:beler ~ardı~: En .e~kısı de cSeyıd malpaşa kazasına bağlı Çörtük köyünden ğil haberini alınca üstüne fenalıklar gel-
Husamettın» turbesıdır. Kasabaya 6.7 Hasan oğlu Nail Yılmaz karısı Rukıye ile meye başlamıştır. Yattığı handa bazı gay 
kilometrelik mesafede bulunan Süley. birlikte Muradlının Sanlar köyünde Nu· ri tabii haller göstermiş, hattA polisin 
nran köyünde.ki cl)<ma» lar kayası da rinin evinde misafireten bulundukları müdahalesi lazım gelmiş, hastaneye kal. 
t~rihl ve çok eski, kıymetli bir :ser - esnada Nail hAmil olduğu çakı ile karısı dınlınıştır. Ali bir mUddet tedavi edil. 
dır. Bu kaya dere kenarındadır, uç ta. Rukiyeyi muhtelif yer'lerinden ağır su. dikten sonra köyüne gitmiştir. 
tarafı açık, bir tarafı tepeyle birleşmiş rette yaralamıştır. Katil yakalanmış, ya. 
bir vaziyette adeta bir ka1e manzara ve ra1ı da Çor.lu hastane.sine gönderilmiştir. 

( Çanakkale Biçki, Dikiş yurdlarmm yeni mezunları ) 
_..,;._ _ _..;;._____;,..;.._---~ 
-~· 
~- ·~ 

Çanakkale (Hususi) - İki yıldanbe. lann hepSi heyeti mümeyyize buzu • 
ri Çanakkalede devam etmekte olan runda verdikleri imtihanda pek iyi de. 
Bayan Feriha Ülkümen ve İrfan Kızıl recede muvaffak olmuşlar ve tertib et. 
biçki ve dikiş yurdlan, bu sene 20 me. tikleri sergiler çok beğenilmiştir. Re • 
zun vermişlerdir. Mezun olan bayan • sim iki yurdun mezunlarını gösteriyor. 

Gaziantep - Fevzipaşa yolunda 
bir soy41unculuk ve bir dUzeltme 

Dün bu sütunda .. Anadoluda şiddetli yait· 
ruur ve dolular~ b~ıtlı ynzıya bir tert1b 
nawısı olarak Oazianteb - Fevzipaşa yo • 
lunda Tukua gelen bir soygunculuk vak'a • 
.sının yazısı girmiştir. Özür diler, düzelti -
riz. 

SögUdde bir merkeb kudurdu 
Söğüd, (Hususi) - Söğüdün Küre kö-

yünden Ali Osmanın merkebi k6yün ke. 
narında koyun sürülerinin içwisinde ot. 
larken ant olarak şuraya buraya saldır. 
mak istemi§, ve koyunlardan dört tane. 
sini ısırmıştır. Koyunları kurtarmak Ü· 

zere ge'len Ayşe isminde bir kadına da 

hücwn edip onun da bazı yerlerini eli~ 

lemiştlr. Bu esnada. köylüler merkere 
telefonla haber vermi§ler, koyunlar ve 

yaralı kadın kasabaya getirtilerek mua. 

yene ettirilml§, merkebin hakikaten ku.. 

durmuş olduğu anl~ıştır. Doktorun 
• ~nı üzerine hUkfunet önünde merkeb. 
ıkafasma bir kurşun sıkılarak öldürülmüş 
ve kireçlenerek bir çukura göındürül.. 

m'üftür. Yaralılar da tedavi içtn memle. 
ket hastanesine sevkedilmişUr. 

Çankırı, (Hususi) - Halkevi ar kolu Bu saz takımı. Qç d~rt 'kişiliktir. Başta 
başkanı ve musiki muallimi Şükrü Dö. .. bağlama, olmak üzere aletleri cdümbe. 
len uzun bir zamandanberi Çankırının lek•. ckaşık:ıı, czilli maşa, dan ibaretl1r. 
yerl'i sazı üzerinde çalışmalara ba§la- lşte çok güzel bir yerli musikiye sahih 
mıştı. olan Çankırı, şimdıye kadar bu güzel 

Çankınnın zengin hulkiyatından mü. millt havalarını bütün yurddaşlara du· 
hiın bir kısmını teşkıl eden ve her tara. yuramamış bulunuyordu. 
:fın sazından, musikisinden başka ve çok Şükrli Dölenin çalış.masile bu yıl bu 
güzel nağmeler ve havalarla dolu bulu- saz takımı bir araya geldi ve Ankara 
nan yerli saz musikisi cidden teknik d€-. Tadyo evine giderek geçen hafta 6 tür-
ğer bulunmaktadır. k'ii çaldılar ve söylediler. 

Bu yerli sazı çalanlar da mahdud biı Bundan sonra büti.in yurdun 15 günde 
kaç kişidir. bir gece denliyeceği Çankırı havalan 

Bu birkaç kişi düğünlerde sularını şüphe yok ki herkesi alakalandıracaktır. 
çalarak düğünü şenlendirir: ve herke.si Resim konseri veren san'ntkarlan 
haddinden :fazla eğlendirir. Çankırıya avdetlerinde göstermektP.dir. 



6 Sayfa 

Hadueler Karşısında 1 ' .Evveli insanlar 
K ızılayın yakında hayvanlar i -ı bat almışlar, içlerinden biri mezarlı • 

çin de gaz maskeleri getirte. ğa gitmiş, beyaz bir yatak. çarşafına 

nkü 
~~ı d b' · d sarınmış, altında helva pişirilecek ser-

ceği.n:r dü gaz'ıeı.ç er en ırın e o. viye yalan biT lahdin kapağını açıp 
kudum. .. .. . . içeri girmiş. Hiçbir şeyden korkmadı-

Kızılayın bu teşebbusu bana bır hı- ğını iddia eden de oraya gelmiş, ateş 
kayey1 anlattı: "'-'"' h 1 kavurmnc: suyunu 

. k kınad - ·ad· yanı•u.s• e vayı ~· 
cHiç?ır şeyden or ıgmı ı ıa katmıs, pişti mi diye bir kaşık alıp 

eden bır adamı arkadaşları her ne pa- tadın~ bakacağı zaman lahidde sak • 
basına olursa olsun korkutmak sevda- 1 1 ı·hdin kapagın· 1 aralayıp, 

d .. .. l B' l'kt t nrrlar anmış 0 an, a ı;uıa uşmuş ıer. ır ı e o u - . . 
k elını uzatmış: 

en: Sen, demişler, hiçbir şeyden kork - Bize de bir parça yok ~u? . . 

dı• 'ddi ed · d ··1 mi? Hiçbir şeyden korkmadıgını ıddta 
ma gıEnı t1

1 
a ersm egı · eden' kendine uzanan ele kaşığın sa • 

- ve. ' 
- Filan mezarlıkta, filan servinin pını indirmiş: 

altında bir gece yatsıdan sonra helva - Hele, demiş, diriler yeyip doy -
pişirebilir misin? sunlar da ölü~e.re sıra düşsün~> . 

- Bunda korkulacak ne var, pişi • Hayvanlar ıçın gaz maskesı getiTt -
ririm. mek kararını veren Krz.ılaya da, böyle 

- Eğer orada helva pişirirsen, biz blrşey söylemek lazım. 
de senin hiçbir şeyden korkmıyaca • - Hele insanların maskeleri tamam 
ğma inanacağız! }ansın, ondan sonra hayvanları düşü. 

Hiçbir şeyden korlanadığını iddia e- nelim! 
den helva pişireceği geceyi tayin et • 
miş. Arkada.şlan daha evvelden terti. 

·c Bunıan biliyor mu idiniz?~ 
Kuyruksuz kediler 
nerede bulunur ? 

Erkek elbiseleri ve kadın 
çantaları 

Nouvclle Guin~e 
~ 

açığında bulunan ~ 
adalardan bir:lnde ~ , ' ı ı" 
bütün kedilerin ~-1 ı:· fazla sıklettedir. 

~t--:ı'~~~~: j k 
kuyrukları ke:,1). '; Fakat buna mu a.. 
miştir. Kedilerin bil kadın çanta .. 
kuyrukları ile b:j_ lan erkeğin ceble· 
yü yapılabileceği.. rinin muhteviya. 
ne kanaat getiren yerliler bu tehlikeyi tından iki buçuk misli 

Erkek elbisele-
ri kadın elbi:;ele .. 
rinden dört defa 

fazla gelmekte· 

SON POSTA 

~ 
Tok modeli 

Yeşil ve bordo rengnv:le kalın ve sey. 
rek kadifeden orijinaJ bir tok. Bugünkü 
kuvafürler gibi o da yüze uzunluk veri. 
yor: Her halde yuvarlak yüz~Ulcre daha 
iyi gidecC'ktir. 

~--------------~--------

Pratik güzellik 
bilgileri 

Ağustos 25 

Bir rüşvet davası şayanı 
dikkat bir saf haya girdi 

Dün şahid sıfatile dinlenen bakteriyolog, üç kağıd 
liranın yutulmadığ1 kanaatinde bulunduğunu söyledi 

Bir müddet evvel arabacılar iktıhyası 
Hüseyinden aldığı 3 tek knğıd lirayı cür
mümeşhud sırasında yuttuğu iddiasile 
tevkif edilerek duruşmasına asliye 2 nci 
ceza mahkeme.sinde devam olunan polis 
Fuadın muhakemesine, dün de bakılmış. 

lis raporunda bu suaillere cevab teşkil 

edecek fenni maltımatın mevcud olduğu
nu söyliyerek bununla iktifa edilmesini 
dilemiştir. 

Evvelce adli tıb işlerinden gelen ccva. 
bı kafi bulan mahkeme berayi mütalea 

br. evrakın müddeiumumiliğe tevdiğine ka.. 
Evvelki celselerde amme şahidi ola • rar vermiş ve duruşmayı başka bir güne 

rak dinlenen ve cürmümeşhudu yapan za bırakmıştır. 

bıta memurlan Fuadın 3 lirayı yakala • 
nacağını anladığı bir sırada yuttuğunu 
söylemişler, ve yutma hadisesini mü -
teakib de suçlunun midesini boşaltan 
doktorlar da mide muhteviyatı içinde 
kağıd paraya del~lct eder mevad bula • 
madıklarını beyan ederek 3 tek liranın 
hasıl ettiği cesamette bir maddenin de 
bir insan tarafından vasıtasız olarak yu
tulamıyacaığı kanaati fenniye.sini ileri 
sürmüşlerdi. 

Geçen duruşmada bu iki zıd ifadenin 
telifi için keyfiyet tıbbı adli meclisinden 
sorulınuş ve gelen cevabda doktorların 
mütalea ve kanaatleri teyid edilmi~ti. 

Dünkü duruşmada suçlu Fuadın mi. 
desinden çıkan mevdad1 tetkik ve tahlil 
eden CerTabpaşa 'hastanesi bakteriyoloğu 
Fethi dinlenmiştir. Şahid: 

c- Hadise hakkında malOmatım yok. 
Ancak Fuadın midesinden ç1kan ifrazatı 
tahlil ettim ve kağıda delalet eder bir 
maddeye rastlamadımıı demiştir. 

Reis Kemal bakteriyoloğdan hadise hak 

Genç kadınları fuhşa teşvik 
eden bir kadm yakalandı 

Sultanalunedde randevu evi işleten 

ve genç kadınları fuhşa teşvik eden Azi. 
ze isminde bir kadın yakalanarak, adli • 
yeye verilmiştir. 

Suçlu, Sultanahmcd 1 inci sulh cezada. 
yapılan sorgusunu müteakib, tevkii edil• 
ıniştir. 

Küçük nişanlısını iğfal eden 
bir adam tevkif edildi 

15 yaşındııki nişanlısı Cavidam yanına, 
alarak tecavüzde bulunan ve niktıhsıı 
yaşamağa haşlıyan Küçükpazb.rda mukim 
Ali ismMıde biri, dün adliyeye te.-;lım e. 
dilmiştir. 

Suçlu genç, 4 üncü sorgu hakiminin 
kararile, tevkif edilmiştir. 

Den:zde hüviyeti meçhu' 
bir cesed bulundu 

kında bazı fennt izahat istemiş, o da m:i- Evvelki gün Anadoluhisan önlerinde 
Jf. talealarını §U şekilde ifade etmiştir: denizde bir cesed görülmüş ve sahile a • 

1 f c- Her hangi ecbeni bir cisim mideye lınmıştır. Hüviyeti tesbit edilemiyen ve 

önlemek için kuyruklan ortadan kal. dir ..• 
dırmağı münasib görmüşlerdir. ,,. 
En fazla telefonla konoşanlar 

kimlerdir? 
Telefon i§lerınde yapılan bir istatisti · 

ğe göre Amerikahlar telefonla en !:ızla 
konuşanlardır. Nüfus başına senede 204 
milkA.leme düşer. ingilteredı? nüfus ba. 
~ıına müıkaleme 30, Fransızlarda 2U dir. 

• 
Garib adetli kabileler 

Afrika sahillerinde ynşıyan zenci ka -
t>ilelerinden birinin çok garib adetleri a. 
rasında en tuhafa gidenlerden birisi de 
düğün münasebetile yapılan merasını • 

dir. Bu kabilelerden Sapo, erkekleri her 
yeni kadın alışlarında, karılannın, zayıf 
veya şişmanlığına göre, yüzlerine bı • 
çak.hl kalın veya ince bir çizgi çektirirler. 

* istiridye kabügundan evler 

Buyuk adamların yaş arı girdikten son:a, bir müdd~t ora.da kalı:· genç bir adama aid -0uıunnn bu cesed 
Büyük adamların kaç yaşında vefat BilAhare de şıddetle em'ayı rakıkaya gı. muayene edildiği zaman vücttd~nde kor-

eylemekte olduklannı tesbit etmek mera. der. Maamafih bu hazım hareketı şahsa şun yarası görülmüştür. 
kına düşen bir fılim 4785 büyük adam . S ve bünyeye göre değişir. Faka.t vak'nnın Kev!ı'vet Üsku"dar müddeiumumilig~inc Denediniz ve dikkat ettiniz mi? u d 1 d k 
hakkında tetkiklerde bulunmuştur. hudusile has~ane e yap~ an mı e yı an- bildiriıri ve adli cepheden: tahkikata 

Bu tetkikata göre büyük adamların ile yıka~ak cildinize nasıl ~!r .. tesir ma ameliyesı arasındakı zaman zarfında b 
1 

~ 
vasati yaşları altmış beştir. Buna sekiz yapıyor? Iyi mi, fena mı? (Çu~ku bu, üç kağıd liranın haz.mot:inasına fenni im. aş anmış ır. . .. . ı .... 
ayın da ilavesi lazımdır. şahsa göre değişen bir meseled~r.) Şa- kan yOktur kanaatindeyim. Esasen bu • ~ün~ ~ada: cesedm huvıyet v.e o~um 

Bu 4785 büyük adamdan büyük bir yet fena tesir yapıyorsa, yanı su ile gibi sellozik maddeler midede kolay, ko. hadısesmm bır kaza mı, yoksa bır cına., 
kısmının 80 yaşını tecavüz eyledikleri yıkandık~a. yüzünüz se~tl~ş.iyo~'. ~~ru- lay hazmolamazlar» demiştir. yet e~ri mi .olduğu anlaşı=~ıştır • 
anlaşılmıştır. laşıyor gıbı oluyor, de:ı~ızın ust.unde Müddeiumumt: mide temizlerunesi es- Adlı tahkıkatm tenevvuru ıçm cesed, 

35 tanesi 90 yaşında, 29 u 91 ınde. 26 pul pul beyazlıklar behrıyo~~a (b~lhas- nasında paranın midede kalıp kalamıya. morga kaldırılmıştır. 
tanesi 92 yaşında, 13 ü 93 ünde. 9 u 95 in- sa ~urun ka~a.dlarmın koşelerınde) cağı hususunun şahidden sorulmasını is - -······· ................... - ............................ -
de, 14 dü 96 sında, 7 si 97 sinde, 6 sı 98 in. temızlenmek ıçın su sabunu kullan • temiştir. Çanakkale Halkevinin kır pezisi 
de, 4 dü 99.~da, 3 ü 100 ü.~de, 3 ~ 101 ~n- makta~ vazg~iniz. ~kşarn~arı y~t~ : Bakteriyoloğ Fethi bu smguya: Çanakkale (Hususi) - Havaların 
de 2 si 103 unde, 2 si 104 dunde. 1 ı 10?5 ın. dan bır saat o~ce bır_ tabaga ~O) dugu'K c- Yutulan madde ne kadar kuvvetli müsaid gitmesinden 1stifadc ed~n Ha]. 
de 1 i 106 sında, 1 i 108 inde, 1 i 110 unda nuz biraz zeytm yagı.na _ ?.ır .. ~m~ı · ve katı olursa olsun Toşer tüpil vasıta - kev'miz Çanakkaleye 6 km. mesafede 

f t 1 · 1 d' parçasın· batırıp tekmıl yuzunuzu sı • - ı . 
ve a ey emış er ır. '. .. .. bo 1 . . sile yapılan temizleme ameliyesinden son ahı'lde Kepez feneri yanındaki Pa 1iniz. Gi.ınduzku va arınızı ıyıce çı • . . " . ve s • 

Jf k B tam te~tib bir temizliktir. ra yuttuğu ıdd~a .01un.an uç lıranın mi- lamutlukta bir kır eğlencesi tertib et. 

k• k · 1 · -arınız. u, dede kalması ıhtımall mevzuubahs ola-OUnyanm en es 1 aya iZ erı Başka şeye ihtiyaç kalmaz. o bir saat maz.> miştir. H?lkevi ta:.afından u:uz olarak, 
Dünyada bulunan en eski ayak izleri. içinde cild zeytinyağının fazlasını e • r-- b . ı· temin edılen otobus ve motorler vası-. 

\.A:va mı vermış ır. • . 
nin ~? bin seneli~ bir tarihe ı:ıalik oldu- mcceği için yatağı~ızın kirle~rnesi ih- Şahid dinlendikten sonra müddeiumu. tasiyle binlerce. halk bu eglcnceye .. ış. 

Patagonyada Camodero Rivadoira ğu soylemnektedır. Bunlar Nıkaraguada tima1i aklınızdan bıle geçrnesın. Zaten mi· 3 liranın midede iki saat içinde Foşer tirak etmişlerdır. Daha evvelden bu -
yerlileri, evlerini tarihten evvel bulun- Managurda dağlar kayalar teşekkül ve yüzünüz<ic boya gibi yağ da bı.rakaca~ bo~sundan geçecek kadar hazmolup o. tün köylere böyle bir gezi yapılacağı 
muş bin:lerce istridye kabuklarından inşa binaenaleyh ~~uşak bir halde ik~n o • deği1siniz. Hepsini pamukla sıleceksı- lamıyacağının, bu ameliyeden sonra pa - tamim edildiği için civar.. köyler hal • 
.ederler. raya basan bır ınsanın ayak izlerıdır. niz. ranın midede kalıp kalamıyacağının ··') . b ... 1 lm' ı 
................................................................ -··-····················································.. h ' · kının hepsı u eg enceye ge ış er • 

Sabah~eyin k~lkınca cild~~ize :,e çe bu ~lden ba~a ınioo muhtevi.yatı~ı dir. 

L SLER 
Çinlinin ağncı 
Bir erkek okuyucum, hakiki adı • 

nm ilk harfleri ile Bay cS. A.:ıı bana 
müphem bir sual soruyor: 

- cMühim bir karar vermek mec. 
buriyetindeyim. Bu karar ya karı • 
mın, yahud da iki çocuğumun aley • 
hinde olacak. İki şıktan birini tercih 
etmek mecburiyetindeyim, fakat te. 
reddüd içindeyim, ne dersiniz?:. 

* 
Okuyucum meselenin mahiyetini 

anlatmamış, tabii esasını ve teferrü. 
atını bilmediğim bir meselenin şu 
veya bu şekil~ hallinde amil olmak 
istemem. Fakat sualin şekli bana bir 
çok seneler evvel bir İngiliz gazete. 
sinde gördüğüm bir müsabakanın 

mevzuunu hatırlattı: 
cQinde bir çiftliği su basmış, çift. 

lik sahibi• karısı ve iki çocuğu ile 
boğulmak tehlikesinde, hemen on • 
ları alıvor, çiftlik evinin önünde 

yüksek bir ağaca tırmanıyor. Teh • 
like artmıştır. Adamın çıktığı ağaç 

zayıf, hepsini birden Ç€kemiyecek. 
Adam düşünüyor, çocuklarını feda 
etse karısı ve kendisi kurtulacaklar, 
fakat tereddüd içindedir. Aksi ihti .. 
mal hatırına geliyor: Kansını feda 
etse kendisinin ve çocuklarının kur. 
tulrnası muhakkak, fakat hangi şıkı 
tercih etmeli?» 

İngiliz gazetesi okuyucularına. 
- Siz olsaydınız ne yapardınız? 

diye soruyordu. Ekseriyet: 
- Çocukları feda etmelidir, çünkü 

anne.baba sağ oldukça tekrar vücu. 
de getirebilirler. Halbuki çocukları 
muhafazası. büyüyüp büyümiyecek. 
leri belli olmıyanların muhafazası 

demektir, şeklinde zuhur etti. Ken
di hesabıma ben bu neticeyi hiç be
ğenmedim. 

Okuyucum biraz tafsilat verirse 
kendisile daha ziyade konuşuruz. 

TEYZE 

renize bır tazelık vermek ıçın gulsuyu harıcc tard ve ıhraç edecek amelıyenm ld • . t'kltı.l dan 
ile adeta yıkanınız. Yani avuçlarınızın mevcud olup olmadığının adli tıb işleri Bandonlukn ~ab ıgık lS 

1

1 
fmdarşınf ' 

d"k" .. 'i .... bol bol · · d 1 . sonra Ha ·evı aş anı ara ın an ay. içine gülsuyu o ·up yuzt nuzu meclısın en soru masını taleb etmlştır. ~ f .
1 

. t' B d 
. dalı bir kon erans ver:ı mış ır. un an 

1s]atınız. Kuruduktan sonra ne zaman Suçlu avukatı, 10 Ağustos tanhli mec. 
isterseniz boyanrr!akta serbestsiniz. sonra köylü1erimi~ milli. oyunlar oyna. 

Makyajınızı yaparken (eğer sarışın- )ar haftada üç kere sıcak suya şu los. mışlardır. Halkevı temsıl ~olu. tara • 
sanız) sefta1i renginde bir krem sürü- vondan katar, yıkanırlarsa çok fayda fından da Yarım Osman pıyesı ve Ça. 
nünüz ... Ve bunu parmak uçlarınızla görürler: panoğlu komedisi temsil edilmiştir. 
hafif hafif vurarak derinize içiriniz. 50 gram gülsuyu, 100 gram alcool Akşam geç vakte kadar bu kır eğlen • 
Sonra bol bol pudralanınız. de lavande, 150 gram halis sirke. cesi büyük neş'e içinde devam etmiş. 

Cildleri yağh, mesameleri açık olan- Bir litre suya bir tatlı kaşığı yeter. tir. 



25 Ağustos SON POSTA 

Hitlerin nutuk söyliyec~ği 
yer :. T anenberg 

Tanenberg ô.bidesi niçin ve nasıl 
yapıldı, bugün ne haldedir? 

Önümüzdeki Pazar günü Almanyada ı 
Jleşhur Tannenbcrg muharebesinin 25 ın 
ci senesi kutlulanacak. Hitler bu mera. 
Shnde bütün dünyanın beklediği nutku. 
nu söyliyecek. · 

Tannenberg şarki Prusyada Leh hu. 
dudu civarında bir köydür. Bundan 25 
sene evvel, yani 1914 senesi Ağustosu
nun sonlarında Hindenburgun kuman
dası altında bulunan Alman kuvvetleri 

Sayfa 1 

C:EDE:BÖVA ir:=J 
Nurullah Ataç, nesin ? 

Edebiyatın eli baltalısı mı ? 
YAZAN : HALiD FAHRi OZANSOY 

Dostum, biliYQruın, aşağı yukarı bfi. 
tün yazı arkadaşların da bildi, anladı ki, 
senin biçare kalbi.nin içinde, unulmaz bir 
yara gibi eser sahibi olmamanın sonsuz 
bir ıztırabı var. Tıp'ln Alphonse Daudet 
nin meşhur Jaok romanındaki retti şaire 
benziyorsun. Omm gibi etrafı camekan~ 
kulende ağlaya sızlaya ve blğnnı döve 
döve, bir türlü yazamadığın şaheserlerin 
matemini tutuyorsun. Şairleri bir za. 
manlar bulutlarda dolaşan mahl\iklnr 
sanırlardı. Bu teşbih doğrudur ammn, 
yahıız yarım şairler ve çok kere de bir 
mısra yazmak kudretine malik olaınıyan 

( , 

general Sansauov'un kwnandası altın- yetim şairler içindir. Ne yazık ki sen, 
da bulunan Rus kuvvetlerine karşı beş dostum, bu ikinci grup bedbahtlardansın. 
gün süren müthiş bir muharebeye .tu • Sırf bunun içindir ki. Tannnın sana ver. 
tuşmuşlar ve Rus kuvvetleri burada mediği mevhibenin intikamını, garezkar 
rnağlıib olmuşlnr<lP. ten'kidi kendine meslek edinmekle, sa-

Bu s~ üçüncü Reich hükfımeti bu dece edebiyattan ve edebiyatçılardan al- Nundlah" Ataç 
muharebe meydanını bir milli hac mev. mak istiyorsun. Senelerdir devam eden cBaykuş• un bugün teknik modeli bir 
kii haline getirmiştir. bu sakat rolde az külfıh değiş • eser olduğu iddiasında ben bulunmadım 

Almanlar Tanncnberg'de milli iane- tirmedin. Dün beyaz dediğine bugün si. ki. sen bunun aksini isbata kalkıyorsun. 
lerin yardımı ile muazzam bir abide yah deyişin bundandır. Dün, burjuva ve Yalnız şu var: Bu eser yazıldığı zaman, 
inşa eylemişlerdir. yüksek sosyete romanının düşmanıyım Türk sahnesi manzum tabii dılden mah. 

Bu abide Alman ve Rus askerlerinin S: diye bağırdın, bugün fakir halkın roma. rumdu. İşte o zaman, ilk defa olarak bir 
ll'lezarları ile dolu bir vadiye hakim nını yazmak, bu sefaletten gızlice zevk genç ortaya çıktı, terkibsiz lisanla o üç 
bulunan bir tepenin üzerine inşa edil- . . . . ~ .. nd duymaktır diyorsun. Güzel mısraa, nsıl perdeyi yazdı ve gene ilk defa olarak ma. 
rn. t• ,...,.,k b"" .. k fak t . b tte . Tanenberg dbıdesı bır merasım gunu e 1 d hi Is A d 1 h d ·· 1 ış ır. yv ~ uyu a o nıs e çır- . . . .. •. mısraa düşman olduğun içindir ki ~Yazık sa a o a n& o uyu sa ne e şıır c>ş. 
kindir. Daire şeklinde inşa edilmiştir Mcthalde dikkat nazarlarını çeken ırılen kumanda üzenne sıraların onu~- oldu Süleyman efendiye> tekerlemesini tirdi. Daha ilk perde açıldığı zaman: 
\1 otuz metre irtifada sekiz büyük kule- büyük bir bronz levha asılıdır. Bu lev- de dizilirler. Abide memurlarından bı- b "nk" T"" k edeb"yatmır. en yüiksek - Kim o? . 
den ibarettir. Kulel:r birbirl~rine ~ük. hanın üzerinde Hindenburgun küş~d r~. b~~-n perdeleri ka~ ve ışıklan in~~diru diy': koskoc~ başlıklarla gazete. - Bir yolcu, Tcınn gönderdi. 
sek ve yeknasak hır duvar ıle baglı - merasimi esnasında söylemiş oldugu sondurur. Bu anda hanta ve yanında leroe ilan etmekten çekinmemişsindir. Çok soğuk vcır, su dondu, sisli kıyı: 
dırlar: Heye.ti mecmuasile abide uzak- nutkun bir cümlesi bulunmaktadır. Bu bulunan saat ışık içinde kalır. Harita Kaç yıl oldu hesablamachm. fakat şu Ay karanlık, ölüm kanad gerdi. 
tan hır hapısane manzarasını arzeyle- cümle Almanyanın 1914 harbini iste. üzerinde kırmızı ve beyaz noktalar ışıl. mübare'k elin kalem tuttu tutalı bir tek Açın, Aı!lah için açın kapıyı' 
~ektedir, !çerisi vru;~ b~ me~d~ndır. miş olduğuna dair ileri sürülen iddia- dar. eseri beğendiğini, bir t-ek Türk müellifi- Mısralarını iı::iten halk kendi tabii di· 
,vıeydanın ortasında uzerınde hır ıstav. . . B k • be kt I 25 A h hah ar b b" l" . . :s ' • 
ro b . .. ları şıddetle reddeylemektedır. u ırmızı ~e yaz no 8 ar • ne karşı ayır ve ıcena ır ısan lının sahneden akseden bu nıdası karşı-

z ulunan bır tumsek bulunmakta • v t 1914 tarlhind h n...: tarafın k 11 d ğ ··-~-ı· B h . . · t d B .. v. • • Ab'd . birkaç yüz metre ilerisinde gus os e er ııu u an ı ını gouın:uım. azan met et- sında yalnız bır hıs duymuştu: takdır. ş. 
ö ırl · b~ tumsegın ~çı har? mey.danında t ht ıd enınyapılmış kürük bir ev göze mevkilerini göstermektedir. tinse, mutlaka, edebiyat hokkabazlıkla. te hayatta benim san'a.t yolunda en bil. 

en ınlerce askerin kıe.mıkleri ıle dolu. a a an ) . . . · .1 "Ih "blikl · · h k . . d Makine tertıbatı sayesınde seyırcı er rını ve ı am acaı erını er ·ese kud. yük saadetim odur ve 0 gecevı bır çeyrek 
Ur. çarpar. · ı kt h 1 "b· t t k · · d" B • 
Abidenin ktlıelerinin- her b]rinde Bu evin içinde büyük bir salon ve muharebenin sey~ .takıb. ey eme e- ret e vası .~' ı at. ırma ıç.ın ır. u su. asra yakın za~andanb:ri takib eden. sa. 

ganaim bayraklar bulunmaktadır. Du. salonda da tahta sırjllan salonun cep - dirler. Temaşa yırım dakika devam retle sana ustad dıyecekterı de ancak o yısız gecelerdır. Bugun Halkevlennde 
varlnrında, muharebeye iştirak eden helerinden bli.rinde mmtakanın, üzeri eder. Memur ziya ınoktalannın hare _ biçim hünerver1er arasında bulabfiliyor. gençliğe hazin bir mazinin destanını hıç. 

vardır. 

llluhtelif kıt'alarm kazanmış oldukları elektrik ampulleri ile dolu muazzam keti ile beraber harakatın safahatını su~~~u ıt;dar~ da dçekt:f!n çil~nin bi~ ~ek kıran ° ~er .i~i~ sad~ce bir ibret. ıebvhas~ 
zaferlerle tarı"hçelennı· . havı· plaAkalar k b rtm b" h "t 1 d gayet büyu""k bir dikkatle anlatır. mu atJ ır. un an ma rum tl.isa dır da dıyebilırım. Bırçok yerlen. irço 

a a a ır arı ası ası ı ır. :..ı· 'k" b"l" dah k d b db ht . . .. ki . b"l" . M · ....n 1 · d · t .1 İ t T be bö 1 b" Ab"ded" ıuın ını ı ır a ne a ar e a o- kelırnelerı bugun es mış ola ı ır, aksınl 
erasım li ... n erın e zıyare çı er ve. ş e annen rg Y e ır ı ır· Iacaktm! iddia etmek tekamülü reddetmektir. Fa-

Asvanın en büyük antreposu: 
( Hong - Kong) li anı 

Nesin. anlı~ıalım! Kendi edebiyatının kat o üç perde içindeki lirizmi, samimi. 
münkiri mi? Şu vatan toprağında beğe- yeti nasıl inkar edebilirsin? Zaten, ese. 
nilen bir tek eser yok mudur ki. haşa sen rın, bugün de birçok yerlerde temsil e. 
de beğenesin demiyorum,, fakat hiç de. dildiğini söyliyen ve yazan sensin. Ey, 
ğilse aleyhinde bulunmıyasın! Bunun i. nasıl oluyor da sence hayatiyeti olmıyan 
çindir ki Hamidin, Akifin, Fikretin, hfı.. ve bugün, gene senin iddian Ü?.ere cİs. 

asker cıkarmakla ne 
' 

Japonlar bura.ya 
bir maksad takib ediyorlar ? 

gibi 
sılı Türk edebiyatında muhtelif zümre. tanbulda oynansa, gözyaşları ve alkıştan 
ler tarafından yüksek bellenmiş büt-:in ziyade, bir tebessümle karşılanacak olan, 
tanınmış şa'hsiyetleı4aı hiç birisi peltek bu piyes hala bu canlılığını muhafaza e
dilinin küfründen ve tükrüğünden kur- debiliyor? Demek ki onda, az çok yaşı
tulamamıştır. Y'.alnız bir şairi, Yahya yan bir cevher var. Amma senin ya1nı:ıı 

Kemali beğenirsin, o da galiba heybetin- sakatlık arayan ve ne yazık ki asıl sakat. 
den irnktüğün için... Senin nazarında lıfJ,ı kendi zihniyetinde göremiyen gözle. 
Halid Ziya, Yakub Kadri, Orhan Seyfi, rin için hiçbir parıltı yoktur. cBaykuş> 
Yusuf Ziya. Reşad Nuri, Mahmud Yesa. hakkında vaktile yazılmış olan bir tomar 
ri, bilmem daha sayayım mı, h§sılı bü. ta~dlr makalesini bile (içlerinde senixı 
tün edebi şöhretler hiçin hiçidirler. O hajTnn kalacağın ecnebi dillerden olan. 
halde, dostum, sen hangi edebiyatın mü .. lar da var!) gözlerinin önüne fırlatsaın 

Geçen gün bir ajans telgrafı, Japonla. 1 

lln Hong Kong civarına asker çıkardık.. 
larını bildiriyordu. • 

Bugünkü yazımızda Uzakşarkın en 
lnühim limanlarından biri olan cHong 
l(ong. hakkında malfunat vereceğiz. 

İngiltere Avrupadan Uzakşarka kadar 
\islerini, istihkamlarını, karargahlarını, ı 
inala yerlerini dizmif bulunmaktadır. 
Askerleri, topları sıra sıra bu yerlerde 
lnevki almışlardır. 

Bu mühim yerler sırasile şunlardır: 
Cebelüttarık, Malta, Süveıyş, Aden, 

l(olombo, Singapur, Hong Kong ... Deniz. 
lerde seyrüseferin ve ticaretin serbesti
Sini temin eden uzun bir zincir ... 

Totaliter devletler bu zinciri, bu hattı 
8arsmağa. uçurmağa uğraşıp durmakta. 
dırlar. 

<• • > 

I nekkidisin? Geçen gün, benim cBaykuş:t da göremezsin. 
isimli piyesim hak1t.ında da bir şeyler Acı bir nokta daha! Mahud makalen. 
yazmışsın, okudum. Okudum ve sann de cBaykuş. için cyirmi sene evvele aid 
büsbütün acıdım. Bu satırları yazışım bir hatıra> deyişinden, en yakın tarihi 
da, o eseri müdafaadan tlyade edebI bir bile hesabla.mak zahmetine katlnnmadı
davayı senin muga1Atandan kurtarmak ğın anlaşılıyor. Eser 1916 Martında tem· 
arzumdan doğuyor. Bu müdafaa, az çok sil edildiğine göre. iki ay eksiği ile yirmf 
vazifemdir de ... Çünkü. bir edebt hakkı dört yıU~ bir maziye maliktır. Düşün 

yerine getirmekle mükellefim. Çünkü bir kere: \'irmi dört yıl evvel, aruzla üç 
'ffong.Kongdan b"ir manzara cBay~. artık benim e&Prim olmaktan perdclıik terkibsiz lisanla yazılmış bir 

da bu tarihlerden evvel taştan başka bir posudur. Mübadelenin merkezidir. çıkmış, millete malolmUJtur. Çünkü ilk trajedi! yahud masal! Sen işte bu kadar. 
Almanlar Cebelüttankın altından tü- şey yoktu. Her şey sonradan Bütün Avrupa, bütün medeniyet dün. b~skılarında senden evvel kendimin ma- h!çblr .. şeyin. tı:rihine kıymet vermiyen 

b.el kazmağı tasarlarlarken, hatta Cebe. vücude getkilmiştir. Hatta top • yası bu mamuriyetten istifade eylemi<L sal dediğim o eseri vaktile beğenen. al· bır mun. ekki. dsın. 
lüttarıkı istemeğe bile kalkışırlarken: İ.. k b" l r N d rak bile... Bu tapra ın er • tir. Hong Konga karşı Japon taarruzun. kışlıyan ve bu teşviklerile beni gençlik e ıyeyım? Allah senin elinde bizim 
talyanlar, Malta adasile rekabete giriş. ce ve binleree adam tarafından taşın- ğ d b gü kadar b d kadar tenk"d d i · b k b 
llıek için mahud Pantellaira adasını talı- dan dolayı sevınmekte olan Almanya bf. ça un an u ne u yolun e. . ı e e acısın ve çı:tc aş a ır 
kiın ederlerken, SüveVJl kanalına taarru. mı§tır. Topraktan sonra demir, demir. le bu vaziyetten istifade eylemi§tir. vamlı ve hararetli bir yolcusu yapan ce. ılhan:1 versin de onunla uğraşasın. Türk 

J'11 den sonra makineler tqınmıştır. Bun- Frans b .. d d miyet, benim kendi cemiyetim. benim edebıyatını senin baltandan kurtarmak 
~ hazı:rllanrrlarken; Japonlar Hong . . a u usse yar ırn a bulunmak. · . b ... 
l{onga karşı taarruza 1ka'Ikışmış1ardır: dan sonra inşaat başlamlf, ağaçlar dıkıL tan fariğ olmam.ıştır. Harbi Umumt sıra- milletim, kard('Şlerimdi. Sen şimdi yir. ıçın aşka ne dua edebılırım? 

1841 · d be · 1 ·ıt · - miştir. sında Uzakşarkt ld ü t l-'· mi beş yıla yakın bir zamandanberl ede. Halid Fahri Oznnsoy senesın en n ngı erenın mus. a m s em c-ro.elerinin b . • 
tenııekesi bulunan; Çin denizinin anah. Çorak kayalık olan Hong Kong böyle .. bu şehrin arkasında siper aldıklarını u. h~' mevklinı tutmuş olan ~~e bir esere Üstad Kôzım Nami Duru"mın bana ce. 
taıı v bah A .. - lan H K b" ilkle 700.000 nüfusluk bir şehir olmuştur. tma.mıştır ucum etmekle ve bu esen unca yıldır vabını henüz ok-udu.m. Varltk"tnki mıip. 
1._ ~ • n ussu o on~ ong} ır L" h 800 000 d f 1 nu • ve halli da beğenip oynıyan ve seyreden• 
~ya uzerıne kat kat olarak ınşa edılmiş unanına er sene • en az a Çin denizinin diğer bir bekçisi olan . hem fiklrlerini aydınlattığına memnu.. 
olan Hong Kong antrepoları, bankaları, yanaşmaktadır. Mansabı bulunduğu neh· Forrnose adasına Japonla k ah . lere haksızca ve pervasızca zevksizlık nıım. Tuhafı şu. ki neticede fikirlerimiz 
l'iiksek ve muazzam binaları ile artık rin üzerinde 6000 vapur gelip git-

1 
kt ld klan bir;n as er t şıd damgasını vurmakla kendini CGroiyetten birleşmiştir. Gd'.ecek yazıw.cla kend~it~e 

Japonlar tarafından tehdid edilmekte _ mektedir. ey eme e 0 u . a~ haftadanbe- de üstün görmÜ§ oluyorsun. Yo, dostum, daha uzun ccvab vereceğim. 
dır· • M h I"i malQ.m bulunuyor idı. Bır kuvvet dar. bu kadarına hakkın yoktur. Çünkü . ••••••••••••••···•••··•··•···••···••••···•••·••••·•••••••••••• · eş ur Canton şehri Hong Konga an- b . . ı· ed"lf d o azız 

esme ın ızar 1 yor u. halkın i,.inde sen nihayet bir kum tane-liong Kong; Nankin muahedenamesi.. cak 75 mil mesafede bulunmaktadir. r 

nin tarihi olan 1842 senesi ile 1898 senesi Beynelmilel Çinin ticaretinin heyeti Esasen Japon emperyalizminin plan. sisin. Deryayı nasıl ıf.nkA.r edebilirsin ki, 
arasında İngiltere tarafından sır ... ..;le sa- N.. 95 H K larında Hong Konga. hücum; Hindiçinl. onun coşkun sesi karşısında senin sesin 

""'' mecmuası • tv ı • ong ongdan geç. ye, Singapura, Hindistana, Adene ve Sü- olsa olsa bir vı2.1ltıdan ibaret kalır. Du. lın alınmış olan birçok küçiik adalar ve mektedı"r Bu şehı"r U kşa k b t k ı k it · za r ın mec ur veyş ana ına arşı yapılacak taarruzun yulımaz, duyulamaz, o kadar sönük ve 
llYalıklar üzerine inşa edilmiştir. Ora. mola yeridir. Asyanın en bilyük antre· mukaddemesi değil midir?.. •1,ayıf bir sestir ol ••• 

Bir otomobil iki kişiye çarpıp yaraladı 

Ortaköyde oturan temizlik amele • 
sinden Kadri, dün Ortaköy caddesin • 
de işile meşgulken bir kamyonun çarp 
masile tehlikeli surette yaralanmış ve 
Beyoilu hastanesine kaldırılmıştır. 
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Erkekler iyorlar ki 

nuz? 
Kadınlar 

diyorlar ki 

"Kızllh c,, ın 75 in i 
nei. de riuesi h nuıandı 

"Kadın hakiki meziyetlerine sahih olmadıkca, kadın 
olduğunu hatırlamadıkca evlenmiyeceğiz t ,, 

" Kızılay ,, ın bu büyük ve alemşümul arkadaşı 
hakkında şayanı dikkat malumat 

" Bekar baylar, erkeğe Dünyanın her tarafından çıkan harb 

b 
.. d .. .. k d sesJeı:i, harb havad:iSlerl arasında 

1m oyun egen unun a ını mu""hı"m bır" haber sönük olarak geçip ,. r l (B t ") dikçe erkek hayatta dııiına yalnız 1m ıya, 
• Salahattin ~ ra omon ı : en ~ şartlar altında ezilerek hergün bir idi. ister evlenin isterseniz gitmiştir. 
ııBeUnın, askerliğimi yeni ikmal ettim. parça daha eriyerek küçülmiye va sonunda .' Ağustosun 22 inci Salı gij.nü insani. 

Fakat kendi kanaatimce mea'ud bir yuvıı bütün arzu.sunu teşkil eden evlilik hayatına evlenmeyın ! " te k ühim hizmetler ifa eylemiş 
kuracak bir iş tutamadı~ım kin daha ev - sahib olmadan ölmiye mahkümdur. ye ~ m Kızıla ımızın kar • 
lenmiye teşebbUs etmedim. Kendimce lU - . ··nnn birinde vulrubulacnk hA.dlse- Ad ) • ve eyliyecek olan . . y . . 
zumlu gördüğiim ufak tefek hazırlıkları i.~- ıe~:.k~:an azabı çekecek gene biz erkek- • R. Bora ( ana • deşi cKızılhaç> cemıyetı 75 ınci devn 
mal ettikten sonra evlenmekte tercddud 1 i İşte bu vicdan azabını çekmemek için Ankara.dan Muharrem Tezer imzaslle an- senevisini kutlulamıştır. 
göstermlyeceğlm. Arzu etti~lm evaafta. m\i4- ;: ~vlllik yollarındaki 'bütün isteklermlzden kete iştirak edeh bayın cevabını okudum ve Bu hayırlı müessesenin tarihi şöyle 
flk bir can yoldaşı bulacağmıdan eminim. ı- feragat ederek, tek ba.şımıza yaşamayı ter- kendisine şu cevabı vermek için bu mektubu ba lar: 

Erkek arkadaşlarımın pek çoklarının ş ih tın kteyiz 1 yazdım: ş · · d İs · d 
tlyetıerine hak vermiyorum. ~nkti, niha- c e e ~· Cevabınızda mazinin softa ruhlu erkekle- 22 Ağustos 18-64 tarıhın e vıçre e 
yet kadını kadın yapacak erkektir. ' rtnin hortıadı~ını zannettiren bazı noktalar Leman gölü kenarında Kızılhaçın te • 
Eğer erkek tam blr koca ıse kansını ihanet var. İspatıanndan blr tanesi de: şekkülüne aid ilk imzalar atılmıştır. 

ettirmez, ona bu tartları hazırlamaz. ihan:~ cKadınlann saçları uzun, akılları madır. 75 senedenberi bu hayır cemiyeti 
uğnyan erkek muhakkak karısını ibmald • Yunıl Ziya Kum•al (Adana, Biz ustura ile kazınmış blr kadın ovası d.. h tarafına yayılmıştır. Bu 
miştlr. Yahud düşllnmeden, heaablama an, ,armedik.ı · unyanın €r . . J\ 

anlaşmadan güzelliğe ve aalr aebeblere esir Sarıyakub mahallesi): Demenizdir. gün Kızılhaç cemıyetı azalarının yeku 
olarak evlenmlftlr. c23 ya.şında bir beklrım. :ıtazancım yerin- Eter medeniyet sizin yerinize bizlm saç - nu 40 milyonu bulmaktadır. 

Bence yuva kurmak, saadet yalnız para de, ailemin yegA.ne ve sevglll evlA.dıyım. ~v~ ıammzın 1te.silmesini kabul etmiş olsay"dı.. Bu kırk milyon insanın ideali, bilA 
ne delD aynı zamanda karşüıklı sevgi, say- lenmek iç1n çok telkine maruz kaldım. ır;ü~- hatikat1 o zaman görecektiniz. tefrik cins ve mezheb bütün insanlara 

ll ~ edilir bekA.rlık sultanlık, diyerek reddettim. A zavallı bayi Bu satırları yazarken bir 
cı e . va kurmıya lft.yllt ka- kü kızlardan korkuyorum. ~ne; kız ve lA.hze olsun -şayed ke.smezsenlz- topukları- yardımdır. . 
Aramızda m~~ :~uını n yuvayı kur- kadınlarda şu ku.surları gördü~üm lçin ten- mıza inecek olan saçlarınızı dlişünmediniE Bu muazzam ve beynelm1lel su1h ve 

dınlar 90ktur. dlmde evlenmiye oesaret bulamıyorum: mi? · havır cemiyetini kuran beş Cenevre • 
muını bllellm» ı - Genç kııdın1arımız kanaatk:Ar de~n- Bu ata sömi tahsllll bir erkekle tallh.812 bir Jidlr. İsimleri şunlardır: 

r~ dir. ~ kadının mukayesesinin neticesidir. H Dunant Gustave Moynier, 
2 - Evlerinden ziyade, stıse, modaya, e6 - Bu telft.kld çoktan temelden çöktü. enry ' · Dok 

lenceye düşkündürler. Hall ve l.c;tlkball görmiye alı.,ınl Böyle ~nera1 Dufour, Doktor Maunoır, 

e Fikret Devrimeri (Şiıli): 
3 - Hoppadırlar. Evlerine, eşlerine mer- saçma sapan sözler söyleyip de bayanların tor Appia. 

_ but değildirler. _ kahkahalarına hedef olmayınız. " Henry Dunant Kızılhaç cemiyetinin 
cErkekler niçin evlenmiyorlar, yahud ev 4 - Kocalarınmkilerine gore ayalı:: uzat- Günün kadını, her sahada erkekle musa- b . 'd' K lhaçın insanivete ya 

lenemiyorlar? Acaba şimdiye kadar neşre- masını bllmezler, mü..'!rlft\rler. vldlr. Hatttı. bazı noktalarda üstündür. Bu- asıl anısı yır. . ızı . v 

dllen bu cevablıırın hepsini bir araya topla- 5 _ Ev işlerine alfl.knsızdırlar. Umumiyet- nu fen ispat ediyor. pacak oldugu hızmetlerı her ta~afa ya! 
sanız, bunların mecmuundan çıkacak olan ıe yı>mek pişirme&ni, diklş dikmesini bil - Yazılarınızda tanıdığınız kadın ve kızlarm mıştır. Kızılhaçı herkese sevd1rmek 1-
netlce bu ankete verilen mOsbet ~evabları mezler. pek aşağı birer muhit~n olduğu da anlaşılı- çin geceli gündüzlü çalışmış, muvaf • 
teşkil edeblllr mi? Bence hayır! Işte ben 6 _ Kocalarının gittiği yola gitmiyorlar. yor k d lm t 
bunu pek iyi düşündüğüm için bugQne kn- HürmetJerl kıt, fazla dikbaşlıdırlar. canım ruhum güzelim kelimelerlle yal- fa a 0 uş ur. . K zılha ın ba 
dar bu meseleye Uı.kayid kalmış ve bu işin 7 - En ufak bir serzenişe tnbammüllerl dızlı aşk' mektubİarlle ne ~ldınn deıtcrt olan- Gus.tave Moynier ıse ı ç ş 
gUlünçlli taraflarını, acı safhalarını sadece yok .. hemen soluğu babalarının evinde ah- Iıır alle kızlan değildir. teşkilatçısı olmuştur. . 
taklble lktıılfa etmlştlın. yorlar. Kadın kadınlığını, haddini bilmeli... Alle kızlarlle düşük kadınları ayırdedemı- Henry Dunant'ın Kızılhaçı tesıs ey 

Fakat bir bayanın, yalnız kadınlaşmış er- Bütün bunlardan dolayı. ankete yana ya-1 yorsunuz. lemesinin saiki şu olmuştur: 
kekleri nazarı itibara alarak hakkımızda kıla cevab veren bekft.r arkadaşlara hak ve- Sonra diyorsunuz ki: Cenevre şehri sakinlerinden bulunan 
yazdığı acayib yazı o kadar hayret1rnl mu- riyorum. İyisi mi, bek~rlık .sultanlık deyip cMüdafaalarınız, erkeklerin bekM kalma- ok feci harb sahnele • 
cib oldu ki. bu yazının tesirile ve aırf bu ya- çıkmalı J.şin içinden...... malan için aradığınız çarelerden başka bir Henry Dunant ç 
zıya cevab olablllr düşünceslle ben de şu ~ şey de~il. Oh olsun evlenmlyeceğiz.ı rine şahid olmuştu. 
aatırlan yazmak mecburlyet1nde kaldım. Kadını eski ve yanlış bir zihniyetle küçük Bundan mülhem olarak 1862 sene • 

Bunları yazan bayana şunu hatırlatmak ~ görmek ve göstermek iatiyen sivri tıkirll er- sinde cSolferinoda bir a~am> adında 
!&terim ki, gazetedeki anketin mevzuu ka - • Rı•a Türkal, (Ankara Titat k~klerle evlenecek Türk kızı yoktur. Ona asıl b' k't b neşreylemiştir. , 
dm ve eı'kekleri al~kadar edebilecek bir mev- • yüzünüz yerine yalancı bir yüz göstermemeli: 2,r ı a. · . . 
zudur. Bu menudan çıkıp da ne kadınlaş- Baaımevi): ıartlle. Bu kitabında, ınsam~et ~a~n~. a • 
mış erkeklerden, ne de erkekleomlf kadın - •Ankette şimdiye kadar verilen cevablar- İspat göz önünde. Son Posta sütunlarında lmması icab eden tedbırlen bıldırıyor 
lardan bahsetmiye kat'iyen lftzum yoktur. da nazarı dikkatimi celbeden şey, her 1k1 ta- aylardanberi kadın çok tuvalet ya.pıyor.) Ka ve harb esnasında gördüğü feci sah • 
Eğer o bayanın iddia ettllt gibi baglin rafın bir sürü ithamlarla yekdiğerlnl ren - dın müsrif diye hepiniz barbar bağırıyor - eleri birer birer anlatıyordu. 

aaçlannı ma.şa ile kmran, ellerini narin t>r cldt etmesi oldu sunuz da, sorarım size hangi genç kız, aUsün- n .. .. . le . bü 

Kızılhaçı kuran Henry Dunant 

ahedenamesi akid ve imza edilmişti. 

Konferansa iştirak eden on iki devlet 
haliharbde, hastalar ile yaralıları ~ 

onlara bakacak olanları muhafaza \'., 
müdafaayı deruhde eylemişlerdi. 

Ortası kırmızı haçlı beyaz bayrak blJ 
teşekkülün resmi bayrağı olmuştu. 

1864 senesinde bu muahedenameYI 
imza eylemiş olan on iki devlet şun • 
lardır: 

Fransa, İtalya, Hessc, Felemenk, İ9t 
viçre, Wurtemberg, Danimarka, İspan• 
ya, Bade, Belçika, İsveç, Norveç, Rus
ya .. 

Bu tarihten sonra diğer devletler de 
muahedenameye iştirake başlamışlar • 
dır. 

Almanya ancak 1906 senesinde bU 
teşekküle dahil olmuştur. Bugün btı 

teşekkülü resmen tammış olan devlet. 
lerin sayısı 62 dir. Bu hayırlı teşek • 

'kül yalnız harb zamanında değil, sulli 
zamanında da pek büyük yararlıklal 
göst~mnektedir. 

1906 senesinde yeni bir muahede • 
name yapılmıştır. 

1907 senesinde ise La Haye şehrin • 

de bir diğer muahede kaleme alınmıf' 
tır. 

1929 senesinde yapılan dördüncli 

fekle sokmak tçln dakikalarca masa ba.şında Filhakika bu iihamlar, gençllk lçln bir ib- den, tuvaletinden bir nebzesini ebllttl. Henry Dunant bu.tı.:11 mıl1et nn, • 
manikür yaparak bu haNıketJerlle kendisini ret dem olabUlr. Llkin mftnakaşayı hayırlı Çünkü biz biliriz ki, sizin istedilfniz ve tün insanların bu fıkır etrafında t~p ~ 
kadınlar nazarında bir kat daha güzelleş - bir neticeye ulaştıramaz. Yani hastalık aa - be~endlğiniz biltün meziyetleri haiz bir eşl- lanınalarını ileri sürüyor ve bu fıkn 
tlrmek zehabına kapılan erkekler varsa o dece teşhls edllmi,, fakat tedavi edilmemiş nlz dahi olsa, günün birinde fikriniz deti- hararetle müdafaa ediyordu. 
fahwa.r eı'kek değil, iğrenç tahsiyetJerdlr. olur sanırım. Böyle olmasına ra~en, bu şir. Daha başka mezlyeUere sahib bir ka - . . . d bir müddet 

Gelelim evlenip evlenmemek meseleıı~ne: ted;vl işini ehline bırakarak ben de hissi - dın aramak hevesine düşersiniz. Kıtabın ıntışarın an . . 
muahedename harb esirleri üzerind8 

Bu hu.susta flkrtın tamamlle maktı.s dliştin- yatımı ifadeden geri duramıyacağım: Baylar: erke~. boyun eğen, dünün kadını sonra «Cenevre Menfaat! um~mıye. ce. 
celere t.st.inad eden hislerden ibarettir. Bundan bir yıl önce evıı arkadaşlamndan ldl. Çünkü 0 erke~lnln getireceği bir lokma miyeti:t bu fikri çok begerunış ve ıcab 

Netice tudur ti, kadın denen mil- biri bent de dünya evine koymak 1atemlşt1. ekmett evinde sessiz, aadasız beklemiye mec eden teşebbüslerde bulunmak üzere 
rai varlık 181ahı nefsetmedltçe, hakik1 Komşularından güzel bir kıreağızla tanış - burdu. Bugünün kadını ise hayatını çalı - b kişilik bir komisyon teşkil eyle • 
karakterlerine sahlb olmadıkça ve nihayet tırdı. 1Jç beş gün içinde, her fırsatla konu- şaralt kazanıyor. Sizlere boyun eğemez. tıter ~ . 
her şeyden evvel kadın olduklarını idrak et- şarak anlaştık. İş resmiyete döküldü. Nişan evleniniz, t&ter evlenmeyinlz. Fakat hakikat mıştı. . . 
medik~ evlenmekte her beklr tereddüd yüzüklerini sipıı.riş ettim. Sonra ne oldu bl- budur, İşte bu suretle cKızılhaç• cemıyetı. 

G!ne gazeteniz aütunlarında cevabı çıkan ğım kız, arkadaşımın alle.!ine müna.afb bir · velinde ilk defa olarak bir toplantı 

adeta yeni bir muahede tanzimine meo 
dar olmuştur. Bu muahede evvelce 

Kızılhaça iştirak eylemiş olan 52 deVtt 
Jetten 48 i tarafından kabul ve tasdilt 
edilmiştir. Bu son muahedeye iştirali 
eylememiş olan devletler şunlardır: 

Habeşistan, Irak, İran, Peru. 

* 
ıösterecektir. llyor musunuz? Bu temlz ve masum aandı - ~ nin beş banisi 1863 senesi Teşriniev • 

ayni bayan erkeklerin mııddlleştıltlni haykı- lisanla geçirdiği bir maceranın fecl n~tlce -
1 

d T 1 t ti ind on 
nyor. Acaba bu maddileşmenin kendi göz- sini anlatmış ve benden bunu afretmeml 18- y~pmış. ar ı. op an ı ne ces e i 19 ı 4 _ 1918 harbi biter bitmez bü • 
lerlnin doymak bflmlyen moda hırslarını tat temiş. Bu haberi alınca taş ke.!lldlm.Bu va- .. .. dört h~etten gelen az~la~n işt • tün muharib devletlerde kuvvetli Kı • 
mln etmek kayguslle husule ııeldiğtnl bllmi- zlyet evlenmek hususundaki cesaretimi kır- e Şakran, (Ankara Hamamönu) rakile bır konferans akdedıldi. 
yor mu? mışt1. ~nimle beraber evlenme~e karar ve- Baylar artık yeteri Bu fikirle çok yakından alAkadar 0 _ zılhaç teşekkülleri. bulunuyordu. 

Sonra ben aan'at mekteblerlnde okuyan ren diğer blr arkadaşım nt.şanlanmağa mu- Bir müddettenberi devam eden yeralz hü- lan İsviçre hükumeti bütün devletlere İtalya, Fransa, Ingiltere; Japonya v6 
kızlarımızın evlilik hayatlannade mektebte vaffak olmuş, düftın hazırlıklannıı bile baş- cumlarımza ben de cevab vermek mecburi- d tn 1 .. d . 22 Agu-s • Amerikanın teşebbüslerile 1919 se • 
öğrendiklerini tatbik edeceklerini hiç ümld lamıştı. Nihayet o lştnde muvaffak oldu, ev- yetinde kaldım. Anket başladığı gündenberi ave ame er gon ermış ve . . 
etmiyorum. lendi. LA.kin evlendiklerinin daha ayı dol - her iti tarafı da takib ettiğim halde hiç bir tos 1 864 tarihinde hakiki ve diploma. nesınde Connes şehrınde bir ko~fe • 

Evet, kadınlar haklk1 karakterlerine sahlb madan bir gün öğle yemeğine eve geldiği bayın kabahati üstüne ald~ını görmedim. tik bir konferans akdedilmişti. rans akdedildi. 
olmadıkça, kadın olduklarını idrak etme - (Devamı 10 uncu sayfada) (Devamı 10 uncu sayfada) Bu konferans akabinde Cenevre mu- (Devamı 10 uncu sayfada) 
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değitdir. Arz ü?Jerinde kadın bütün beğenilmenin şeref ve haysiyet karşı- Çözülmek için fırsat bekliyen bir dü • 
çırpınmalarına rağmen erkeği yenmiş lığı göz boyacılrk ve hoşa gitmek için ğüm. Bana öyle geliyordu ki gözleri • 
değildir. En müsaid şartlar içinde ye. çalışmanın hürriyeti ve sıhhati çalan mi kamaştıran, irademi büyüleyen o 
tişse bile hayat yolunda kadın bir fan- bir bedbahtlık olduğunu anlaması için hayatın dışında bana taze çiçekler ve • 
tezi olarak kalmıştır. Bunu itiraf eden gururunu imtihan edecek bir fırsat n>-cek, berrak sular içirecek, ve iç gı • 

_-13 /,, C hid kadın dünün insanlık ve san'at tarihi. bekledi. cıklayıcı kekik ve nane kokuları te • 
UI! an a ne yabancı olmıyan bir kadındır. Bu Çünkü itiyadlar ve görenekler onu ff'" tt" k b" b k d'" bit 

Osman bey kuşu kanadından tutup İkbal kalfa tam bir konak kahyası ti. kadın bir ruh ve sinir halitası olmanın da bütün hemcinsleri gibi geniş hayat ne us e ıdrece d ır aş a unya, 
k V. dan1a k .. .. t" 1···1 y dı 'U'- h b. f . lm . d . i h tt&. arzı mevu var ır. kaldırır en ıl te rar goz goze ız ıgı e agırla . ıJA::r ihtimale karşı acısını tattığı içindir ki ayatt.a 1r an. çıerçevesıne a ış, ıra esın ve a i:l en 

geldik ve ayni insiyak! hareket1e önü- onlar jgin hazırlatt~m odalara çe • tezi olmamıya çalıştı. Müsavi şartlar sade düşüncelerini umumi cereyanlara Musa, ıztırab çeken kavmini kur " 
müze baktık. kildikleri zaman ben de kütüphaneme olmadan müsavi haklar iddia etti. Ha. kaptırmıştı. tarmak için asasile Nilden nasıl yol açı. 
Öğleye kadar daha iki sarı asma ve daldım. yaıtı yıllarca heveslerinin ucuna taltıl. Bu kalıp halindeki hayatta ne var • tıysa, Bozkurt Altay arkalarında kırIİ 

üç üveyk vurmuştuk. Filiboza döndü • İki gündür tembellik etmiş, romanı- mış bir kAğıd fener gibi renkli, hafif ve dı? Bugünün kadınını mes'ud edecek yıl çile çeken dünyanın en büyük ır • 
ğümüz zaman Osman bey: ma el sürmemiştim. Bu gece içimde göz alıcı gördü. Yeni cemiyetin parlak ~r şey vardı. Yalnız bir şey ek.sikti: kına nasıl yol gösterdiyse, ben de ha • 

- Bunları sizin İkbal kalfa bi~mem yazmak hevesi vardı. Müsveddelerimi renkleri, hareketli hayatı ona mutlak -Samimiyet. Cemiyet hayatının avu - vatın azab veren çemberinden kurta • 
becerecek mi? Müsaade ederseniz ben önüme çektim. Kaldığım yerden baş. saadet gibi göründü. İki metrelik bir tucu ve yorucu Aleminde bunu hisset. • b h k'k tl 81 . . .. t r • 
biraz onunla meşgul olayım, dedi. lamak için son satırlara göz gezdir • ipek parçası, yumuşak yün1eri çenesini mek kolay değildi. Gürültülü bir ma - rıp ana .. ~- ı a ~r emını gos e e 
Akşam yemeği için bu hazırlık yapı- dim ve hayretle irkildim. ve ensesini gıcıklayan bir yün örgü, kinenin çarkları arasında ezt1ir gibi cek tesadufu beklıyordum. 

lırken Vildan gene kütüphaneye daldı. Mlisveddelerimin son sayfaları be • narin parmakların~ kıvıkımtandıran devam edenleri hayat herkes gibi ba- Bu bir özleyişti. Gülen gözlerimden 
Ben bugün çok gerilen sinirlerimi ve nim yazım değildi. Ayni kalem ve ay- bir taş parçası ve nihayet bu hareketli na da başka dünyalan göstenniyecek yaş boşandıran bir özleyişti. Ne iste • 
dtişünmden yorulan kafamı dinlendir. ni mürekkeble yazılan bu satırlar o • cemiyetin içinden kaynayıp gelen tak. kadar sersem etmişti. Avunmak ve i - diğirni ne özlediğimi vazıh olarak bil• 
mek için kavakların altına uzandım. nundu. Vildanındı. Benim hayat, irade, dir ve alkış sesleri gözlerini kamaştır- nanmak gibi iki kuvvetli irademi kör- miyordum. Yalnız bir aydınlığa çıkmali 
Şimdi kayalara çarpa çarPQ ekan su • aşk üzerine topladığım fikirlere o bu dı: letmişti. Ara sıra isyan hisleri duyar- 'hf h. secr d 
yun seJıini dinliyerek uyumıya çalışı- satırları ilAve etmişti: - Mes'udum, dediği dakikalar bile drm. Fakat rnuhitimin hareketli, ha - ı ıyacını ıs ıyor um. -• 
yorum. cNe mutlu Rabbin o erkek mahlft • oldu. kim ve sürükleyici havası içinde bu Hareket ve renk dolu hayahm beıı.a * kuna ki eşini kendi bedeninden kazan. SUslenmenin, vahşi kabile l'e18lnın hislerim erlylp gitti. Fakat içimde ka- bo~acak kadar sıkıntılı olmuştu. 

Gece ~ihllkte ka1an misafirlerimi mıştır. Ahdi atildn hiklyeleri efsane başına külah geçirmesi kadar aersemlik tılıhnı kaybetmiven bir dü~üm vardı. (Arkası var) 
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lngiliz sinemacılığı 

yeniden diriliyor 
Bu yıl çevrilen birçok filmlerin dikkate şayan tarafı, 

Holivud sinem~cılığı dışında kalınarak bir İngiliz 
sinema san'ab yaratılmış olmasıdır 

SON POSTA 

çocuk 
ızımız • • 

Sayfa 9 

• 
sınema 

Gülseren 
Ertu~rul Muhsinin çevirdiği yeni filmlerde rol alan küçük san'atkir: " Şirleyi 

beğenmiyorum, hiç değişmiyor 1 ,, diyor 
Zile elimi basarken ben onu şöyle t cTosun:ada öyle bir tuhaf konuşuyordu 

dilşilnmüştüm: Bebek gibi güze1 top • l.Ki görmeyin, aman, bir güldürdü, bir 
luca, biraz şımarık, fakat neş'ell Şirle. güldürdü .. 
ye benzemiye füenmlş, küçük bir kız.. Birdenbire o ağır küçük kız değişti. 
bana kapıyı bizzat kendisi açtığı zaman Gevrek gevrek gülüyor, sonra yerin .. 
ne büyük hataya düştüğümü anladım. den fırladı. Etekkıri uç~arak kapıya 

8.9 yaşlannda incecik bir kız çocuğu.. atıldı. 
süzgün bir yüz, derin bakışlı, iri ell - Mikil Mildi. 

Annesi: gözler ... 
Maksadımı ö&renince beni nezaketle - Miki Giilserenin sevgili kedisidir. 

aldı, salona g<Stürdti, sonra anne6ini dedi. Bazan seyircilerinin arasına o da 
çağırmıya gitti. karışır. 

"'" - Kızınızın yaramazlığından şika • 
uçümüz bir araya geldiğimiz zaman yetiniz var mı hanımefendi? 

kar§ılıklı konu.şınıya başladık. Genç kadın b~ını sallıyor: 
Ben Gü.llseren, hakkında ne kadar - Hayır, bllAkis biraz durgun bulu-

cahil olduğumu hatırladıkca adeta u.. yoruz, fa& hassas ve sinirlidir. Bu;. 
tanıyorum. nunla beraber beni hiç ~. Ders • 
Meğerse Gülseren, musiki Aleminde lerine çalışır. Bu sene dörde geçti. Bf. 

verdiği piyano konserlerile tanınan raz tembel a1ma.muı rağmen zekidir. 
Gülseren Sadakm~ ve babası da san. Ha, bir de süse çok meraklıdır. Giyin.. 
atkAr Muhittin Sadakmış.. şimdi o meye bayılır. ~ yatarken bile nasıli 
yalnu bir mu!iki san'atkan değil, kü. kendi~ ihtimam ettiğini, geceliğin!, 
çtik bir sinema yıldızıdır da .. Ertuğrul başına bağlıyacağı kordel~yı nasrl itina 
Muhsin in göz bebeği Gü1seren... ile seçtiğini görseniz şaşarsınız ... 

Küçük yıldız karşımda büyük, arka. Giil~ren Mikisi ile odaya avdet et. 
~ıklı oir koltukta oturuyor. thıerinde ti, kıymetli kedisi kucağında olduğu 
kımuzı ve liciiıverd karışık zarif bir halde eski yerine oturdu. 
basma entari var. Düz, koyu kumral - Stüdyoda yorulup sıkılmıyor mu-
saçlannı pembe bir kordel~ ile bağla. sun, Gülseren? 
mış, in~ çıplak ayaklarında da beyaz Başını iki tarafına sallıyor: 
sandallar... - Hiç sıkılmıyorum. Öyle eğleniyo. 

Büyük bir insan vakan ile ellerini rum ki .. Zaten ben evde de sıkılmıyo· 
dizlerine kavuşturmuş, bununla bera- runı. BeOOkJerim, !küçücük sinema 
ber bu büyük koltukta fazla küçük kal- mafönem, kedim Miki, plaklarım, pi. 
dığı, bilhassa çok daha çocuk görün • yanom var. Daha sıkılırsam resim ya· 
düğü muhakkak. Onda hiç de şımarık Gü.1seren parun, okurum, step yaparımJ ~aııkı 
yapmacıklı ukalA bir hal yok. BilAkis ~ylerim. Tiyatro oyunu oynarım ev işi 
öyle bir çocuk ki insanı dikkatli ko • sefer Muhsin beyin kızı rolünde.. çok görürüm. 

b ed. G" 1 . . dl anlaşıyorlar. n---- - d h" 
nuşmıya rnec ur lyor. oz en şım . . - ~ıe on parmagın a on uner 
dikkatle üzerime çevrilmiş bulunuyor. Genç kadın iftıharla k1Zına bakıyor: olan bir kızsın sen .. söyle bakalım, 
Adeta şaşırmış gibiyim. Eğer karşıma Gillserene sütudyoda rolünü an- Gillseren. Büyük bir musikişi!nas mı~ 

Holivudua en fazla ~d kaıanmı, olan san'atkarla.rnıdmı: Johny Downs ile kapıdan girerken tahayyül ettiğim tip cak bir kere tekrar ettiriyorlar, bu ona yoksa meşhur bir yıldız mı olmak is • 
Jean. Parker çıksaydı konuşmak daha çok kolay ola- klifi geliyor. tersin? 

caktı. Dramlarda daha çok muvaffak ola- Yüzü gene pembeleşti. Belli ki bu 
Birkaç sene evvel çok güzel ve um~- göste~le~~~.tir. - Annesi: cağı anlaşıldı. Muhsin bey ~imdi Gill- bahis onu heyecanlandırıyor. Annesi-

mun takdirini bzanmıf olan e1ser~~r V:U· Üçuncusu: ;!_~?a ~ema;; uzerinde - Gülseren biraz rahatsız efendim; serenin başrolünü yapacağı bir senar- nin dışarı çıkmasından istifade edere« 
cude getirmeğe baJlamJf olan ngilız ıı - bulutlar> adın .ı ilin r. ~cera, ca. di N 1 . d b' k gil dil yo hazırlıyacak, yalnız bu senaryonun kalktı geldi, kulağıma fısıldadı: 
neınacılığı birdenbire duraklamış bu- susluk ve komedıdlr. Ralph Rıchardson .. ~odr. ez e~ı dvar i a.. ır S~r gu·~nle~ çevrilmesini herhalde gelecek seneye H 1i t •tm k ld 1m k ie. 

dı Du kl ak.l k l Çok gu··zel bir İngı'liz tipi yaratmıı::tır. Bu su u yoya gon erm yoruz. .. - o vu a gı e , yı ız o a 
lunmaıkta r. ra am a a mamış, 1 h k t f d beğ ·ı kyt· sabah yedi buçukta harici sahneler için bırakırlar. Zaten biz de Gulserenin faz- tiyorum. Amma ~k çQk meşhur bir 
çok ağır bir buhran geçirmeğe başla- ro er es ara ın an enı ece ır. · l lması.n i te i t 

İngiliz stüdyoları şiınd1 hayata kavuş. YeniklSye gider, filmler orada Şeker • • yoru ı s m yoruz. yı dız. 
mı~~rana sebeb olan da Londranın muş bir haldedirler. Faaliyet son dere. ciyanı~ ~:ahı5ınd~. çevriliyor. A~şam u. - ~denberi çocukta bu heves var .~al'bu1d odaya avdet ~en rumest 
meşhur cCity:a sinin bank.erleridir. !ngi. ceyi bulmuştur. Yapıldıklarındanberi ilk zeri donuyor. Dıger taraftan pıyanoya mıydı. Gulsereni ilk mektebi bitırlnce Avru-
liz filmlerinden bazılarının para getir. defa olarak Denham stüdyolarının bütün. da çalışıyor. Bu son günlerde pek fazla Bu sefer Gülseren cevab ~riyor: paya, komervatuvara göndermek ni ,. 
meltte olduğunu gören bu bankerler ke. sahneleri meşgul bulunmaktadır. yoruldu. - Ben evvelce evde oynardım. şim. yetinde olduklarını söyledi. 
aelerinin ağızlarını açmışlar, her film Bu sahnelerin birinde şimdiye kadar Gü1serene dönüp soruyorum: dl stüdyoda oynuyorum, değil mi an- Zaten Gülseren ~ yaşından itiba • 
prodüktörü geçinen adam bu keselerden İngilterede çevrilmemiş cinste büyük bir - Anlatın bakalım Gülseren, bu ı, neciğim?· ren, yani dört senedir piyano dersi alı. 
avuç dolmu para çekmifler, fakat neti. film çevrileoektir. İsmi cBağdad hırsı. nasıl oldu, film çevirmeye nasıl başla- Annesi gillümsüyor: yormuş. Koruıervatuvann en kıymetli 
ce hüsran olmuştur. z1> dır. Conrad Weidt. Rex lngrarn, Yune dınız? _ Eskidenberi kendi odasında be • talebelerindenmiş. Sık sık konserlere 

Nihayet İngiliz sinemacılarının gözle- Duprez. küçük Sabu gibi tanınmış san'at- Bir anda canlandı. İri ela gözleri beklerini dizerek ve komşu çocuklarını iştirak eder. Bir müddet evvel radyo· 
ri dört açıldı. Kaybedilmif olan vakti tc- karlar bu filmde rol alacaklardır. Bu parladı. Yüzü pembeleşti. Heyecan j . odaya doldurarak tek başına temsiller da da bir konser ve~işti: Kulağı ga. 
latiye koyuldular. Hükfunet te sinema ve film?e Kordanm yeni keşfeylediği John çinde ellerini kollarını oynatıyor: vermiye bayılırdı. .. Uzun bir entarisi yet hassas ha.basının rıtmmi ~ile hem 
film snnayiini korumak için tedbirler it. Justın de rol yapacaktır. Bu delikanl:, _ Bir gün Necdet geldi, beni aldı, vardı, onu giyer. Benim bileziklerimi ~ gayet ~rınde olarak tenkıd ettiği 
tlhaz eyledi. halen emsaline nadir tesadüf edilir bır Yeniköye gittik. Orada Ertuğrul Muh. takar, bir masanın üzerine çıkıp hepi- zaman oluyormuş. . 

tngilterede çevrilmekte olan filmlerin güzelliğe malik bulunmaktadır. sin bana Behzadı göstererek: İşte senin rnizi güldüren bir ciddiyetle bir takım Bana en çok Vagneri ve Bethovent 
adedi yüzde otuz beş nisbetinde azalmıı Ayrıca (Yangın gecesi) namında bü- «baban!> Feriha Tevfik için de cbu da piveslerde, operetlerde öğrendiği cüm- sevdiğini !Öyledi, rica ettim. Piyano-
ise de filmlerin kıymet itibarile kazanç. yük bir film çevrilmektedir. Vaktile Ca. al:ilan!> dedi. cHaydi babanı kendi ba- leleri sıralıyarak ayni ra11eri tekrar sunun bqına geçti. Şumandan Betho.. 
lan ferah ferah yüzde elli nisbetini bul. vaJcade filminde rol yapmış olan güzel ban gibi kucakla, boynuna atıl!• Ben etmiye başlardı. wnden küçük parçalar çaldı. 
muştur. Diana Wynyord bu filmde rol almıştır. onun dediklerini yaptım, Ertuğrul Gülseren sabırsız bir tavırla annesi- En son sual olarak kilçük yıldızın 

Ckçen sinema mevsiminde İngiliz Bundan b~ka Pariste vp Majino hat. Muhsin bu hareketleri çok iyi yaptığı- nin yüzüne bakıyor. Kendinden bahse annesine Glilserenin çevird1ği filmler· 
filmlerinin uyanışına cHindistanda silah tında geçen bır casusluk macerasını tas. mı söyledi, beni okşadı, orada çok ışık- dilirke.n sözü biraz da ona bırakmak IA- den ne kadar pare. kazanmakta oldu~ 
ba.şma>, cPigmalyon>, cKalb filmleri vir eden cPariste on gün:a adında büyük 1ı ı~mbalar var, beni çok terletiyor. zım gibi geliyor, !Oruyorum: nu sordum ve her çalıştığı gün için on 
ile şahid olmuş idik. bir film yapılmaktadır. Annesi söze karışarak dedi ki: s· . . Gillseren' Ura alması kararlaştınlmış olduğunu 

ı - memayı sever mısın . . 
ki senedenberi seri prodüksiyonu Diğeır filmler de şunlardır: cMajor _ Ertuğrul Muhsin bey kocamın iyi _ Ç k p uk Prensese tam yedi öğrendım. 

yapmakla geçinen İngiliz sinemacılığı Barbara>, cBir otomobil biletçisinin ma. arkadaşıdır efendim. Küçüğü de sık sık k ·~thn am Gülseren Ertuğrul Muhsin gibi tlti3 
nihayet beynelmilel prodüksiyonlar vü. cerasu, görilr, onunla çok rneşgu1 olur. cA1 • ere gı . · bir rejisörün tasdik ~ takdirinden g&<J 

cuoo gettnneğe ba§ladı. İngiliz prodüktörleri körükörüne lahın cenneti> filmini çıevirınlye karar Annesı: miş büyük bir istidaddır. Yazık ki bt. , 
Önümüzdeki sinema mevsiminde Hollywoodu taklid etmek istememitler- verdiği zaman Gülseren aklına gelmiş. - Bir k~re. iki buçukta dadısile La de sinemacılık henllz pek iptidtıi bbt 

Rollywood ve Paris fı1.mleri ile rekabete dir. Onlar doğrudan doğruya İngiliz ha. Bizden rica etti. Peki, dedik. bir tecrtı. Boh~me ~tmışl~r, diyor. Dokuzda halde bu1unuyor. Yoksa bu küçük yı]). 
girişebilecek İngiliz filmleri göreceğiz. yatını tasvir eden filmler vücude getir~ be yapıldı, Muhsin bey çok memnun geldıler. Bız tabı! :vde me~aktan çıldt- dız dünyanın sayılı yıldızlarından blrl 

Bu filmlerden bazılan hakkında ma- meğe gayret eylemişlerdir. Arzularında kaldı. Bu sefer «Şehvet kurbanı> filmi nyorduk. Sonra gunde yed·ı sekiz .kere olacaktı. 
lfunat verelim: da tamamile muvaffak olmuşlardır. Bu için angaje etti. plAğı gramofona ~o~p La Bohemı din P. C. 

Bunların birincisi cDört beyaz tüy• a- sayede İngiliz sinemacılığı yeniden ihya cAHahın ~eti• komedidir, Gülse. ler,. do~az. Musıkı merakı hastalık 
dındak.i filmdir. Bu film renklidir. Zol. edilmiştir. renin bu filmde oldukça mühim bir ro. hahndedır. Fakat bir~z tembel.. daha 
tan Korda tarafından Mısır Sudanında lü var. Bir ressamın küçilk kızı rolü- ziyade dinlemeyi sevıyor. Piyanosunu 

Laurel ve Hardy tekrar 
film çevirecekler çevrilmiştir. Şimdiye kadar çevrilmiş o. Kay F rancis gene sinemaya nü yapıyor. Feriha Tevfik de ablası \hmal ettiği zamanlar yok ~ğil. 

lan fihnlerin en güzelidir denilebilir. oluyor. 1*hzad ressam, yani babesı.. - Şirley... Bir müddet evvel birbirlerinden aynh. 
İkincisi: cGood bye Mr. Chips> filmi. döndü Hazım Ferihanın nişanlısı. Filmde baş Gülseren sözümü tamamlamadan ne mış olan m~ur La.urel ve Hardy'nin 

dir. BiT kollej mualliminin hayatını tas. Artık sinema hayatından tamamile rolü yapan Münür Nurettin de Gülse- soracağımı anladı. Yerinde doğrulup, tekrar beraberce film çevirmiye başlı • 
vir eden bir filmdir. James Hiltonun ayrılacağı geçenlerde kat'iyetle bildiril- renin musiki hocası oluyor. «Şehvet kur gözleri parlıyarak cevab veriyor: yacakları haber alınmıştır. 
meşhur ('serinden iktibas edilmiştir. Bai miş olan güzel sinema yıldızı Kay Fran. bam> ise dramdır, evvelce Alman san. - Şirleyi beğenmiyorum, hiç değiş- Seri halinde birkaç komedi çevire • 
rol meşhuT aan'atkAr Robert Donat tara- cis istediği adamla evlenemediğinden ye. atkArı Emlt Yaningsin çevirdiği film .. miyor. Bütün rolleri birbirine benziyor, ceklerdir. 
fından yapılmıştır. San'atkAr burada çok niden sinema hayatına avdet eylemiştir. herhalde hatırlarsınız, film baştan çı- Artistlerden C1audet Colbert le Marla Bu serinin ilk filmi: cOxfordda btJ 
güzel oynamıştır. Kay Francis şimdi Carole Lombard ile kan bir aile babasının hikayesini nakle. Eğerti beğeniyorum. Ertuğrul Muhsin f8IDpiyon> dur. İki san'atkar Oxford Unt. 

Bu iki film Cannes'da yapılması mu. birlikte cMemory of Lowe> adında bir der. $ md\ Emfl Yamngsin rolünü büyük san'atkAr .. Ferihayı da çok sevi- versiteai talebeleri rollerini yapacaklar • 
karrer beynelmilel filrn müsabakasında film çevirecektir. Muhsin bey yapıyor. Gülseren de bu yorum. Aramız çok iyidir. ~n gün dır. 
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"Kızılhaç,, ın 75 inci Erkekler diyorlar ki 
sanei devriyesi (Ba~tarafı 8 inci sayfada) rada, foyam meydana çıktı. İyt bir meta d"' 

«Bastarafı 8 inci sayfada) Bir mahalleblcl diitklnında veya sinema- k ti 1 d zaman eşinin teesrur içinde olduğunu gö _ ğllmiş. nem ve.r nem yok heps1.nl alıp sıvıştı. 

Kadınlar diyorla ki 
mçbtrl biz haksızız demedt. Zaten mqhur da t&nlftığınız herhangi bir Ad~ kadının rl- u u an 1 rüyor. Tabii derhal alA.kadar olayor. Bor - Bir kıza tallb oldum, annen! istemem de-
dsrbımesel vardır. Kabahat samur ktirt ol- Jatlrlıltna kapılarak bütün Türk kadın - duğu sualler cevabsız, tesellileri netıceatz ta dL Bir başka kızla tanıştık. Nlşana yn.km 
nmş da kimse tı.ııuıne almamış. Baytarın larmım lekelemlye . kaltıfın. Evet aşk evvelce (Ba~tanh 8 inci sayfada) lıyor. fütellk tersleniyor. Dostum, vaktin oeblnde bir aşk mektubu buldum. Bu tecrn-
hc"Jsintn cevabı bir: «Bayanlıır süse fazla tafe3 arkasında idi; ,şimdi sokak ortasında. S lh da K Ih darlı~ı sebeblle yemek istiyor, aldı~ cevab belerden sonra nevmld oldum, V~eçtm. 

B '-i m ırtıe k ..._ u zamanın ızı açtan ne su • e; e;• Şl.m.dll.lt. b kir ta.ım t nı ti d ....._ dü ık ün kıı.bul ediyoruz. Bir kadına evinin unun .,,, n enme n or ... ....,orsunuz.. çok terstir. Yemek yerine milnasebetslz bir e a ye n e,, ...... 
he~ h~nımı, hem de hizmetçisidir, blz ka- Çünkil sız eTlenmek lçln değil, eğlenmek için retle istifade edileceği bu konferansta şey veme.c;l söyleniyor. Derken iş bilyilyor. • Selim E•in (Ankara): 
rlınlar bazan temiz glylnip, tuvalet yapıp, kızlan taklb ediyorsunuz. O kız eğer saf bir görüşülecekti. ve sayın bayan kaldırdığı gibi terliğini ar -
B.ılon kadını olmasını nasıl biliyorsak. Gene kızsa ny başına gelenler, çünkü netice su- kadaşımın kııtasına indiriyor. Buna da sab- «Blr defa nlendim, Mes'ud olamadım Ay-
önilmüze önlüğümilzü takı.p evimizin hlz _ kutkutu hayal, daldan dala konmak istiyor- Muazzam varlıklara ve geniş bir teş. reden arkada.şım, dairesine yetişmek tçln ve rılnıak çok uzun sürdü. Birinci tecrlibemtn 
nıetçlsi, aşçısı, bulaşıkçısı velha.sll bir ev sunuz. Yuva turmııt için kendinize güve- kilata malik bulunan Amerikan Kızıl. hem de dııha .fazla kalıp asabiyete kapılıp iyi netice vemıe:::niş olmasına rağmen, bed-

d ... ul lA l nemtyorsunn• t..+ ... hak1lı:at budur bin değl.llm. Bir oofa daha evlenmek, talihl-
ka.dının a 'U unması üZlm ge en ne varsa, .._ "l"" • haç cemiyeti bütün vesaitini bu hayır bir hMLc;e çıkarmamak arzuslle evden ayn-
hepsi mevcuttur. Biz kadınlar tuvalet ya - Dnha evlenmeden boşanmanın, güçlükle- hyor. Fakat arka.'!lndan öte bert atılmak su- mı denemek Lstlyorum. Fakat endişellyim. Bu 

1 d b hs A ı bilmem ki bo•ta söy cemiyetinin emrine verdi. Bu suretle sefer de anlap.maz.çam, 1k1 sene daha mı pıyorsak bu tabiatin bize ba~ttığl bir va- r n en 3 euersen z .... - retUc... Dostum deı'hal mahkemeye baş vu-
zlfedlr. Fakat, sorarım size şimdiki baylann Uyeoek söz kalır mı? cSu1h zamanında Kızı1haç cemiyetleri rarak bosanma davası açt.ı. Sekiz aydır mah mahkemelerde uğraşayım? Medeni kanun 
hangisi kaşını almıyor. Hangisi pudra sür- Eğer size bug1lnkil erkeği tarif edebildlpıse birliği» teşekkül eyledi. keme kapılarındadır. Bu sebebslz mnnase - lboşanmayı pek eüçleştlrdL Ben bunlardan 

b ldlfl ı çekinerek evlenm.lyen 90k arkadatlar bili -müyor? Tuvalet ise siz de berbere gtdlp sa- u .. ·· betslzllğ1 yapan bayanı da ca'hU zannetme -
çınıza permanant yaptırıyorsunuz, tırnakla- sızı sükt}ta davet ediyoruz "baylar; artık Beynelmilel Kızılhaç cemiyeti tara. yinlz. Lise mezunudur. Arkadaşım da tını - rlm. TalAk bir insanın biltiln ha.yatını ze -
rınızı siz de uzatıp oje sürüyorsunuz. Amma yeter çok Uerl g1dlyol'l!unuzı. fından mürakabe edilen 62 milli cemi- versltentn edebiyat takülte31nden diploma - hlrllyor. BekArlan evlenmlye teşvik için bo 
l 1 ,. .ıı. ş_anmap kolayla§tırınak lhımdır.• 

6 z n tırnak cıı .. nız kırmızı deıoll de pembe Okuyucularıma CAvablarım : et, birliğe dahil bulunmaktadırlar. lıd_ır. •·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• imiş fark budur!... y Işte bu vcı7Jyet karşısında, siz hak verin 
Pudra sürüyorsunuz, kaşınızı alıyorsunuz, Bunlar sulh zamanında atam! faaliyet ben nasıl evlenmeğe karar vereytm?. ' 

başınıza tüylü şapka arkanıza da omuzlan • Bav Hüsnü Fer had (Yenikapı,) ve fedakarlıklarla i.~ görmektedirler. 
birer kilo pamukla doldurulmuş ceketler var. Mektubunuzu ald.!Pm 7Jman hemen o- Mehmed Ôztürk (Gölcük): Ankara borsası· 

Atd11 - Kapanq fiatl&n 24 - 8 - 939 
Şimdi söyleyiniz baylar, bizden farkınız bir kumamıştım. Onun 1çln geç cevııb verlyo - Bugün hiç bir yerde Kızılhaçı bilmi. «33 yaşında bir betanın: bundan sonra dıı 
pantalonunuz mudur? Tanıdıklarım içinde rum. Kadınlar hakkında söyledi~intz gfi"rl yen köy ve kasaba kalmamıştır. Her bekar kalmnk nlyettndeyim. Yalnız yaş:ı -
öyle baylar var kl evine bir okka ekmeği sözler ve annenizi anlatışınız çok hoşuma maktan şlk!\yetlm yok. Genç sayılırım, dinç 1----------------o1 
fırından alıp getlrmlye utanır. g1tt1. Sizin bu mektubunuzu neşredece - memleketin Kızılhaçı bizim Kızıla • ve çnlışkanım. Her manll yenen bir azmim ÇEKLER 

Buna rağmen kadın evinin her şeyi olduğu ğtm. Bu satırları mektubunuzu geç neşret- yımız gibi fe18.ketleri, musibet - var. Fakat evlenmek lçtn bir çare bulama -
halde gene kadınlan sadakat.sız tanıyınız met yani geç okumat hat.Mında bulundu _ lerl karşılamağa hazır bir vazi. hm. Birka~ yere başvurdum. Paradan kapı 
ondan sonra vlcdıınınız sızlamadan Avro - ğum için öztır dilemek llı:ere 'yazıyorum. 'lçtılar. Halbuki ben zengin bir adam değ! -
rupalı bir kııdını Türk kadınına terdh edi- Çllnkti ben onu mtlteaddld kereler bekar er- yettedir. Kızılhaçın bilhassa gençlik Um. Dul bir kadınla evlenmek istedim, o da 
nlz. Böyle bir ecnebi kadınını, Türk tadını- kek!ertn mektublannı, ,sfttunumda neşret _ teşkilatı çok kuvvetlidir. On yedi mil- kısmet olmadı. Ben öyle görüyorum ki, kız-
na. niimune gösteren bir erlı:ekle hangt klJ mtyece~Iml )'ll'ZmlŞ OlmJ.ma rağmen bana yondan fazla azası bulunmaktadır. lanmızın pek evlenmekte gözleri yok.. elf -
evlenir! Evlenmtye cesareti kalır!. Ttirk ka- :yollanılmakt& w-ar edilen 'kadınlar aleyhin- lcnmeği tercih ediyorlar. Evlendikten sonra 
dınının asU ve temiz ruhunu 1nc1tmell dil- det:l yazılardan btrl ı:annetmlstlm. Sulh zamanında icrayi faaliyetten da buna devam etmek armsundalar. Buna 
şünmeden, durmadıın yazıyor8Unu.s SUAD Dlmviş biran bile geri durmıyan Kızılhaç te • miltevazl bütçeler tahammnı edcbtıır mi? 

lnegöl belediyesinin 
çahşmaları 

Dünya buğday stokları 40 
milyon tonu buldu 

Dilnya plyasalannda buğday stokları. 
nın birikmesinden do1ayı cihan buğday 

1 fiatlarında yıllardan beri görülmemiş bir 

Kadınlanmız birdenbire kafe_, arkasından 
şekkülleri harb halinde vazif'eleıini nvdınlı~n çıktıkları lçln g5zlerl kararmış gl-
görmcğe hazırlanmış bir haldedirler. blme geliyor. Ben bize çatacaklanna kusur

lnnrıı tashih etmelerini. alnllıırını başlaruın 

İşte bütün bu güzel ve hayırlı işleri toolnmalannı tavsiye edece~m. Aksi halde 

g.. cm· t' 75 ~ • d . . . bunun zarannı yalnız biz bekll.rlar de~ıı. dıı-
orcn c ıye ın ıncı evrı senevısı ha ııfim 11 ~ 1 k 1 k t k ktl 8 . u u o ara meme e ce ece r. en 

münasebetile geçen Sah günü Cenev • arad•i"mı buluncaya kadar bekft.r kalaca -
rede büyük merasim yapılmıştır. ğım SlmdJye kadar kaldığıma da müteessif 

de~ııım ... 
e Cemal Ôzen (Çatalağzı): 

cBek!r erkekler haklıdırlar; hem de yer
Bir borcdan dolayı mahçuz olup paraya den göke kadar ... Bugünkil kadınlara kat'i-

.............................................................. 
fstan.bul 5 inci İcra l\lemurlufundan: 

Açılı~ Kapanış 
Londr& fi.98 6.118 

Nn - Yon 126.675 UIU7S 
Parta 8.365 1..165 
MllAno 6.6676 UiG715 

Cen•Y?e 28.5725 ı.s.5725 

'1meaieradna <8.20 68.:!() 

Berlln ti0.127ö ti0.'12715 
Br11tael 21.4475 l.J.4475 

AUna 1.0825 S.0825 
Sofya ı.66 1.63 • 
Prac 4.8420 4 • .3425 

Madrtd ıums 1'~ 

V!\l'JO'f& 28.72 23.72 

9udapeftc 2'.0:> 24.4155 

131ikreı o~ O.ilOS 

'Jelgrad 2.tı'Jlü l.Sl25 
~okohama 84.62 14.62 

Stokholm so.o7S 80.11715 

Moıtova 1 4.S.9J25 2S.9025 

iSTİKRAZLAR 

sukut başladığını ve bunun büj1':ik buğ
day ihracatçısı mem.1eketleri tedbir al

mağa sevkettiğini bir müddet evvel yaz.. 
mıştık. 

Kanada, Birleşik Amreika, Arjantin tinde muhtelif ev eşyası açık arttırma su- Demlryollannda 60 lira maaşla çalışmakta- Açılıı Kapuıı 
çevrtımeslne karar verilen 118 lira kıyme - y-en 1tlmad edilemez. 27 yaşındayım. Devlet 1--------:....-ı--------1 

ve Avustralya gibi bftyük müstahsil ve retlle 29-8-939 Salı günü saat 15-17 ye ka- yım. İhtiyar anamın yedne derdi beni ev- TOrt borcu I Petln 19 276 t9 27S 

ihracatçı me.mlek€tlcr arası~da bu buh. 
1 rana karşı alınacak tedbirleri tesbit et

mek üzere sonbaharda bir konferans ak. 
tf takarrür etmiş ise de, henüz prensip 

dar Şişli K!\ğıdhane caddesinde 93 No. lı lendlrmektil". Fakat tereddüd ediyorum. 9 • · 11 • - -
evde satılacaktır. Almak isUyenlerln meı;- İli: olarak bir bayanla tanışmıştım. Kendi- • • 1 vad - -
kftr mahıılde gösterilen saatte hazır bulun- sini bana asil bir aileye mensup gibi gösterdi. 

itibarile bir esas kararlaştıramamışlar-
dır. 

Piyasayı sarsmıyacak normai dünya 
buğday stoku 20 milyon ton olması lazım 

gelirken bu sene bu miktar 40 milyon to
nu bulacaktır. 

Bu vaziyetin buğday ihracatçısı mem. 
leketleri sıkıntıya ve iştira kabiliyetleri-

nin azalmasına sevkedeceği ve bunun 
bütün dünyada ehemmiyetli akfsler hıra. 
kacağmdan endişe edilmektedir. 

lngiliz kredisila glren ıra far 
kontenjan harici tutu·arak 

İngiliz kredi ve teslihat anlaşmala
rile memleketimize ithal edilecek em. 

lnegölden yazılıyor: İnegöl belediyesi 

mütevazi bütçesi d;tlıilinde bütün içti • 
• . . _ . tianın klering ve kontenjana ithal e . 

maı ihtıyaçlarn cevab vermeğe büyuk bır dilın . ı•k d 1 t bl' ~ ed'l · 

gayretle çalışmaktadır. Resimde gördü - tir. 
emesı a a a ar ara e ıg ı m1ş 

günüz belediye binası önünde yeni ya - Bu anlaşmadan istifade edecek mü • 
esseseler, Milli Müdafaa ile Devlet De. 

pılan şehir saati elektrikl'! işlemektedir. 
tnir, Deniz ve Hava.Yolları, Sümer ve 

Binanın üstündeki canavar 'düdüğile İne- Etibank ile Sular İdar€sidir. 
göle muayyen zamln hn, yangın lan, me

rasim başlangıçlarır.ı haber v~ektedir. 

Bu yıl şehir plfını için çok gayret eden 

Almanya Efoanistana kredi 
açıyor 

Almanya ile Efga.nistan a~asında bir 
belediye reisi Nuri Pek bu arzusuna da müddettenberi devam eden t;care! an

l8lffi8Sl müzakereleri neticPlenmıştir. Bıı 

anlaşma klering esaslanna dayanmakta 

muvaffak ohnuştur. Yakın zamanda plan 

ve harita mütehassısları Ankaradan bu -

raya gelecektir. olup, Almanya hilkfuneti Efganistana bir 
de kredi açmağı kabul etmişfü. Bu kre

Son defa İnegöl Jdmanyurdunun Bursa dinin mensucat sanayii ve vinç tesısatı 

vilayeti şampiyonu oluşu belediyeyi ve siparişlerine hasrı kararlaşmıştır. 

Partiyi çok sevindinnişttr. Önüm:izdeki 

sene içinde spora daha verimli yardımlar 

yapılacaktır. Şehir dahilındek. kaldırım

lar yer yer yeniden yapılmaktadır. Bele

diye reisi yakında büyük bir Üzm!! havu

zu yaptırma~ tasavvurundadır. 

·-·························································· 
Satılık Kotra 

Lloyd'de birinci sınır olarak kayıt· 
lı "YILDIZ,. lsıııHe tanılan Kotru 
satıltktır. Fenerhtthçe. mendıreğin

de Yusuf Kı:ıptand mOrflc ıaL 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
1 - 2000 aded arka çantası!'lın 29/8 '939 Salı günü saat 15 de kapalı zarfla ek _ 

6ilmesi yapılacM.tu. 
2 - Tahmini tutarı srıoo lira ve ilk teminatı 675 liradır. 
3 - Şartname ve evs.ırı komisyonda.1ır. Görülebilir. 

4 - İst"e"klilenn 2490 sayılı kanunun tarifi veçhilc hazırlıyacakları teklif mek
tublarını belli gün ve saattcn bir saat evveline kadar Galata Rıhtım caddesi Veli 
Alen.dar Han. ikinci katt:ıki kcmıi.:.yona vermeleri. c6128. 

maları llln olunur. 938-749 Kendisine inandırdı. Tam evleneceğimiz sı-
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1 
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Siyaset sahnesinde Askert hazırhklar 
(Ba§tarafı 1 inci <;ayftıdaJ 

Danzigdeki İngiliz konsolosu hareket 
e~tir. Berlindeki İngiliz tebaalarına 
nvdetleri tavsiye olunmuştur. Bunlar -
dan 400 kişi bu ak_şam hareket etmekte • 
dirler. 

Harb başlıyor mu? 
<Bastarafı 1 inci sayfada} sefaretler yükletecek olan ve hiç kim-

tarzı hal kabul edilmiyeceğini ve Danzi.. senin de ne vakit nihayet bulacağını 
~in kayıdsız şartsız olarak derhal Alman l#;?stiremiyeceği bir sa,.laşa 'g1Tişmeğe 
yaya ilhakı lazım geldiğini yazmağa baş. mecbur olursak, yabancı bir memle -
Jadı. Alınan gazeteleri daha da ileri git- kette uzak bir şehrin siyasi istikbali 
ti. Danzig meselesine Koridor meselesi- uğrunda değil, ortadan kalkması bütün 
ni de bağladı ve Polonyada yaşıyan Al. dünya milletlerinin sulh ve emniye • 

• manlann zulüm görmekte olduğunu id - tin imkanlarının da ortadan kalkma • 
din eyledi. Bu iddiaları hiç bir suretle sı demek olan prensiolerin muhafaza. 
tahkik edemeyiz. Fakat şunu hatırlata - sı icin carpışacağlz. Felaket henüz pat 
lım ki, davnlnn uğrunda Almanlar ge. lam;mı;tır. Akıl ve şuurun galebe ca
çcn ~c Ç-ekD..S <Wakyadaki Südetiler la bileceğini hala ümid edebiliriz. Sulh 
Almanları hakkında da ayni iddıalarda vcva harb bizim elimi7 de değildir. Me
bulunmuşlardı.> ... sulivet kendi1ıerine terettüb eclenler, 

Çemberlayn, bu Alman iddiaları kar - mukadderatım ellerinde tuttukları vüz 
şısında Polonya devlet adarrJarının, söz. milvonlarca insanı dü,ünecekleri ümi-
lerinde büyük bir sükunet ve itidal gös- dindevim. .. 
terdiklerini kaydetmiştir. Bize rı~1inae. ar.kamı~ -la mütt .... hid 

Almanya ve harb bir memleket var. 
. Cemberlavn'in sözleri bir alkış tu • 

Başvektl, A1manyanın harb hazırlık - f .1 k 1 t 
larının tamamlandığını ehemmyıetle söy arı/• 1 e arşı anmış ır. 

Fr. rısada 
Paris 24 - iki, üç ve dört numaralı as. 

keri vesikaları hamil ihtiyat sınıflarının 
silah altına çağırılması, hususi nakh va
sıtalarına vazıyed edilmesi için verilmiş 
olan emir Parisin sükunetini hiç bir veç. 
hile ihlal etmetniştir. ParislUerin çehre. 
!erinde sükun ve azim nişaneleri okun • 
makta ve buna caddelerde dolaşan birçok 
müşahidler ve gazeteciler ~hid olmakta. 
dırlar. cSinir harbi> denilP.n şeyin iflas 
etmiş olduğu bugün anlaşılıyor. Fran • 
sızlar. sükunetini muhafaza etmekte olan 
hükumetin arkasında ay.nile onun gibi 
sükunet içindedirler. 

Le his tanda 
lemiş ve demiştir ki: ttifakla kabul 

- İşte ·bunun içindir ki hüktimet milli ,. .. .. .. Varşova 24 (Hususi) - Evvelce silah 
müdafaayı temin için icab eden tedbir _ Çemberlayn ı ~ute~lnb .. kursuye qe- altına alınmış otan ihtiyat sınıflarına ila-
leri almak üzere kendi6ine mezuniyet ve- len muhalefet reıslen h~ku~e.te ale- yeten M, 27 ve 28 yaşındaki ihtiyatlarla 
rilmesini parlamentodan rica zamanının lfunum muhalefet ettıklerını. fa- 60 yaşına kadar olan kıtaatı fenniye men. 
geldiğine kanidir.> kat bu muhalefetin başkaları tara- subları silah altına çağırılmışlardır. 

Rus -Alman paktı 
fından istismarına da müsaade etmi • Bunların sayısı 600,000 kişi tahmin e • 
veceklerini söylemişler, hükumetin is- dilmektedir. 

Bundan sonra Alınan - .Rus ittifakına tediği sal5hiyetleri veren kanun itti • Merkezi hükumetin duvarlarında se -
temas eden Çemberlayn ~ı beyanatta fakla kabul edilmiştir. ferberliğe aid afişler görülmemekle be -
bulunmuştur: Bu sırada Hariciye Nazırı Lord Ha- raber halk ittihaz edilıniş olan tedbir • 

cBu haberin hükumet için kötü bir Jifaks da Lordlar Kamarasında avni leri bilmekte ve sükunla karşılanmış bu-
sürpriz teşkil ettiğini gizlemiye kalkış mealde beyanatta b'lilunmuş, Lordlar lunmaktadır. 
mıyacağım. İngiliz - Fransız - Rus ko : Kamarası da kanu~u -~abul etmiş, ~i Danzig ile Lehistan arasındaki demir. 
n\ışm.alarının mütekabil olduğunu zan _ h?yet. k~nun akşamuş~~ .. Kralın tasdı. yolu münakalatı kesilmiştir. 
nettiğimiz bir itimad E!6ası üzerinde de. kıne ıktıran ederek butun derecattan A /mangada 
vam ettiği bir anda görünüşlere nazaran ~STic:ti::.~ .•............••••••.•••.•.•..••••••••••••••• 

Danzigde vaziyet dış siyasetinin bizim anladığımız gaye • 
lerıle telif edilmez -bir maksadla Sovyet 
hükümetinin Alınanya ile gizlıce bir mi. 
sak müzakeresinde bulunduğunu öğren. 
mek çok şayanı teessürdür. 

Maamafih Çemberlayn bu mesele hak
kında bugünlük kat'i bir hüküm ver -
mek istememiştir. 

Çeınberlay:n, bu münasebetie Polon • 
yaya verilen garantinin İngiliz _ Fran • 
sız - Rus müzakerelerinin muvaffakiye -
tine hıç bir zaman bağlı bulunmamış ol
duğunu kaydederek c·bizim gerek Polon. 
Ya, gerek diğer devletlere olan garanti • 
lerinıiz aynen bakidir> demiştir. 

/ngillerenin 

(Bastarafı 1 inci aayfada) 
MJllet!n ve dev'letin müdafa~ 

asma dair 24 Haziran 19 33 ta • 
rihli kanunla bunu temdid eden 
Mayıs 19 3 7 kanununa tevfiJcan 
aşağıdaki kararname mer'iyet 
mevkiine girmiştir: 

Madde 1 - Danzig Gauleite. 
ri Danzig serbest şehrinin dev • 
let reisidir. 

Madde 2 - Bu kararname 23 
Ağustostan litibaren mer'idir. 

Londra 25 (Hususi) - Frankfort mm. 
takası ile Leh hudud mıntakasında mü -
him. askeri tahşidat yapılmaktadır. Ay. 
rıca Lüksemburg ve Belçika hududlann. 
daki kuvvetler de takviye olunmuştur. 

Motörlü kıt'alar bilhassa Leh hududuna 
doğru sevkedilmektedir. 
Almanyanın Varşova sefarethanesin -

deki evrak ile bagajlar, dün akşam sefa. 
rethane binasından çıkarılmıştır. Sefa • 
rethane memurlarının miktarı üç veya 
dört kişiden ibaret kalmıştır. 

Hitler bu akşam Mareşal Göring, Rib. 
bentTop ve ordu erkanını kabul etmiştir. 
Gece yarısı bu konuşma hala devam edi
yordu. 

ita/yada 
düşilnceleri 

Bu kanun bilfün Danzig teş • 
kilatı ~sasiye sistemini a1tüst et. 
mekte ve Alrnanyada olduğu gi. 
bi nasyonal • sosyalist partisi 
riyaseti1e devlet başkanlığını ay. Roma 24 (A.A.) - Mussolini, bu sa 

Btmdan sonra, Çemberlayn İngiliz ni .şah~iyet~ bir}EŞtirmektediT. hah ordu ve donanma erkanı harbiye 
askeri hazırlıklarının bir tehdid teşkil Danzig haberlerinde Ayan re. reislerile faşist milisleri erkanıharbi • 
ettiği hakkındaki iftiralara şiddetle i. ısı Grayzer'in vaziyeti hakkın ye reislerini kabul etmiş ve kendile • 
tiraz etmiş ve demiştir ki: da hiçbir mallımat yoktur. rile askeri mahiyetteki meseleler hak. 

Bizim tedbirlerimiz tedafü·ı·aı·r. Bun • kında ·· ·· ·· t·· Mü7.akere salAhiyeti w goruşmuş ur. 
lar tehdid değildir. Hareketlerimiz Al- Londra, 24 (Hususi) _ Fröster Diger taraftan Du~'~n İtalyanın 
nıanyan~ meşru menfaatlerini kat'i - devloet reisi ilan edildikten sonra ken. Burgos't.aki sefiri Genera.1 Gambara'yı' 
yen tehdıd etmiyor. Biz ancak kendi • disinin bir devlet reisi olmak sıfatile kabul etmiş olduğu öğrenilmiştir. 
forini zorbalığa kar~ı müdafaa eden diğer bir devletle müzakere sa1Ahiye. Ho 'an dada 

La Haye 24 A.A.) - Reuter: 
Hükftmet diğer bazı ihtiyat sınıfla • 

rını da çağırmıştır. · 

Yunan/.f;fanda 

dostlarımıza yardım etmek istiyoruz. tini de haiz oludğu D. N. B. Alman 

Bitlere D esaj Ajansı Berlinden verdiği haberde te
barüz ettirmekteeir. 

Çeınbcrlayn müteakıben, Büyük 
B ·t 1 · ·nı Hi • Polonya ilhakı kabul etmiyor 
. n anya e çısı n tlere yaptıgı teb- Lond 24 (H t) _ 1:'..ı.:str'" 

J g t ksadı h f" }"" l 1 ra, usus .rn.ı ın 

lBaşrarafı 1 inci sa11Jada) 
lrotkulan büyük mücadeleyi dur • 

durttu. Fakat hakikatte sadece bir se
ne geriye attığını şimdi görüyoruz. 

Ege~ silAh patlarsa ... 
Acaba harb olacak mı? 
1şte bugün tekrar tekrar ve en de

rin bir heyecan ve alaka ile sorulan 
sual! Fakat buna sadece '{evet!. veya 

.c!hayır!ı. ile cevab verebilecek vazi -
yettc bir kimse var mıdır? 

Evet. görüyoruz ki. Almanya ve 
Lehistan ordularını tamamile sefer -
ber etmişler ve bunu ilansız yapmış • 
]ardır. Şu anda iki taraf ordularının 
tecemmüü ile meşguldürler. Şüpbe 
yok ki Lehistan hemen büt~n ordusu. 
nu ve Almanya ordusunun büyük 
kısmını müşterek hududlara yığmak. 
tadırlar. Bu iki memleket arasında 
başlıyacak bir harbin halen yarım 

seferber ola11 İngiltere V"! Fransayı 
harbe sürükliyeceğine şiıphe edile -
rnez. Çünkü bu derecelerde garanti
lerden sonra İngiltere ile Fransanın 
Lchistanı yalnız başına bırakacaklan 
düşünülemez. Her halde İtalya ve 
tedricen diğer Avrupa devletleri da
hi harbe gireceklerdir. Bu suretle 
büyük harb olacaktır. 

Lehistan harb açabilecek 
midi·? 

Demek ki bugün büyük harbi alev. 
lendirecek olan hadise bir Alman • 
Leh harbidir. O halde büyük bir harb 
olup olmıyacağı meselesinin hallini 
kolaylaştırmak için sorulacak suali 
hususileştirerek: (Lehistan Alman 
yaya karşı harb açabilecek midır?> 
şeklinde sadeleştirmek Jiizımdır. 

Lehistanın 17.18 senedenberi ha
zırladığı kuvvetli ve iyi sılah ve tec
hiza tlı bir ordusu vardır. Fakat ar • 
kasında kendisine yardıma hazır dost 
bir memleket veya bir ordu yoktur. 
Bilakis Lehistan 1922 de Sovyet Rus. 
yadan kopardığı doğu vilayetleri do. 
layısile ta o zamandanberi doğu bil -
yük komşusunun ona nasıl ıntikam 

hislerile baktığını hesab etmek mec. 
buriyctindedir. Lehistanın yakın bir 
yardımcısı, onun eski bir müttefiği 
Romanya olabilirdi. Fakat bu devlet 
şimalden Macar, doğudan - Besarab • 
ya dolayısile _ Rus, ve cenubdan 
Bulgar tazyikleri ve hücumlarına 
maruz kalabileceğinden ondan Polon. 
yaya uzun 'boylu bir fayda gelemez. 
Bu sebeble Romanya :selameti silahlı 
bir tarafsızlıkta aramıya çalışacak -
tır. 

O halde Lehistan İngilterenin mil. 
yonluk orduları vücud bularak Fran. 
sız ordularile birlikte Almanyayı ar
kadan vurmağa b~laymcıya kadar 
• ki bu ancak bir seneden sonra ola • 
bilir - Almanyaya karşı yalnız başı. 
na kalacaktır. Eğer Polonya çok de -

ı~:r~ ~~ b ta :: :~ ~ aşmİz 1~ Danzig devlet reisi ilan edilmesi üze _ 
iliz ~-~!nı rer· r ~ r . ~~ere :gı. rine Polonya hükumeti bu akşam nok. Atina 24 (A.A.) - Harbiye neza • Mı.111 Şef 
dah u te u~e 11

: kva~yeli_ıru .
1 
ırV ere tai nazarını bildiren bir not n~retmiş retinin bir tebliğine göre, 19 36 ve 19 3 7 

a yı e e , er n ı e arşova tir. sınıflarına mensub olan ve tebliğde (Ba.ştarafı 1 inci sayjacıaı 
~ras~da Adoğrudan ~oŞruya ı:n~zake.~- Polonya, bu !1(>tun<la Försterin dev. şubeleri gösterilmiş bulunan sahra top Saat 1 7 yi 5 geçe otomobi11e Florya. 
ere imkan vermek ıçın tahrıkat mu - let reisi ~ıfatn · t ,,,, tt li l çusu, ağır topçu, cebel topçusu, süva- ya gelen Başvekil Refik Saydam Reisi 

tarekesi akdini teklif eylemek ve bir duktan ""o~nr•a me üıcdraha lına. mu ~b ob .• sT'hlı ihtTf h r d İ .
1 

.. o:- a a eyı mucı ır ri ve telgraf ihtiyatlan, fırka manev • cümhur tarafından kabul edilmiş, bir 
~ a 1 a a ın e ngı terenin bu- vaziyet olup olmadığı hakk d ki k ralnrına iştirak etmek üzere silMı al • müddet köşkte kalarak, Milli Şef 
tu~ ~uvvet ve. kudretile müdafaa ede- rannı verecektir. ın a a. tına çağrrılmıştır. Yabancı memleket. ile görüşmüştür. 
ceğinı ehemmıyetle kaydetmek oldu - Bu münasebetle Polonya Danzig 1erde bulunanlarla hallen bahriyede, Bunu müreakıb saat 1 7, 15 te Halk 
ğunu hat~rl~tmış ve sözlerine şöyle de- hakkındaki noktai nazarını şu suret • tayyare kıt'alarında ve jandarmada Partisi Meclis müstakil grupu reis 
vam etmiştır: . le tasrih etmektedir: hizmet görmekte olanlar bundan mu- vekili Ali Rana Tarhan ve saat 1 7 ,25 
ha - A~manya ile Ingiltere arasında ı _ Polonya, Danziğin her hangi bir aftır. de İzmirden bugün avdet eden Ticaret 

rb bır felaket olacaktır. Bunu ak - suret-le Almanyaya ilhakını kabul ede _ Bulgarislant'a ~ktli Cezmi, Erçin, Milli Şefi ziya. 
lıma koyarııktır ki, bizce Polonya iJe mez. • rete gelmişler ve kabul edilmişlerdir. 
Almanya arasında harbsiz halledile - 2 _ Polonya, Danzigin, Polonya güm- Sofya 24 (A.A.) - Hükfunet, bir Akşama doğru da Milli Şef Harici -
mi)'ECek hiç bir mesele bulunmadığı. r.ik teşkilatı haricinde bı;rakılmasını da takım fptidat maddelerin bilhassa de- ye Vekilimizi kabul buyurmuşlardır. 
nı Bitlere bildirdim. kabul edemez. ri, debagatie kUllanllan maddklerin, Hariciye Vekili 

Bitlerin cevabı. Şarki Avrupanın bir Polonya hükumeti, başlıca bu iki nok. mensucat ve hayvan yemlerinin ibra- Hariciye Vekili Saracoğlu Şilkrü 
Alman mmtakası olduğu ve bu mın • ta haricinde Danzigin dahilt idaresine aid cını menetmiştir. ' dün Perapalas otelinde şehrimizde bu. 
takada hareket serbestliğine sahib bu hususatı ve yapılacak her hangi bir ta. Amerlhada lunan sefirleri kabul etmiştir. Vekil 
lunması lazım geldiği hakkındaki Al- dilatı ımüzakerı1ye ha.zır bulunduğunu, bu meyanda İngiliz ve Fransız sefir -
rnan tezinin bir nevi tekrarından baş- bir defa daha tekrar eder. Londra 24 - Amerikan sefirinin }erini bir arada, Alman sefirini ayrı -
ka birşey değildir. Bu tez, İngiliz va • Bcrlinde ne dÜfÜllüliiyor? tavsiyesi üzerine Avrupada mezunivet ra kabul etmiştir. 
ziyetinin hatalı olarak tefsirlerini ta _ Berlin 24 (A.A.) - cHavas ajansın • Ierini g€Çirmekte olan Amerikalıİar, Leh, Yunan sefirleri de dün Hari-
:ıamrnun eder. Zira, Şarki Avrupada, dan>: vaktinden evvel Arnerikaya dönmekte ciye Vekilimiz tarafından kabul edil. 
bizzat kendimiz için mevzi aramıyo • Saiahiyettar Alman mehafili. Danzig. dirler. Yüzden fazla Amerikalı, Nor .. ~lerdir. 
ruz. deki nasyonal • sosyalist şefi Försterin manie vapunına binmiştir. ---·-
Eğer harb olursa Danzig devlet reisliğine tayini münase - A iman yadaki 

betile bu işin tamam.ile Danzige müte-
Çemberlayn, derin bir heyecan için. nllik bir iş olduğunu ve doğrudan doğ. 

de sözlerine şöyle devam etmiştir: ruya Alınanyaya mU.tealHk olmadığını 
- Eğer sulh yolunu bulmak husu • bey.an etmektedirler. 

talebemiz 
Ankara, 25 (Hususi) - A:lmanyada 

bulunan stajyer ve talebemizin BUndaki biitün gayretlerimiz akim ka- Bunun haricin<le her hangj bir mü 
lır ve bütün beşeriyete ıztırablar ve talea serdinden içtinab edilmektedir. 

• memlekete avdetlerinin kararlqtınl • 
<lığı haber verilmektedir. 

,.. 
Siyaset Aleminde 

(Ba~arafı 3 nd sayfada.) 
d!ği ihtimaller, §imdilik bunlardan iba. 
rettir. * 

Dünkü yazımda Alman • Sovyet Rus. 
ya arasında ahiren imzalanan ademi te
cav<lz paktının doğurduğu yeni vaziyeti 
gtszden geçirirken [Japonyanın cantlko. 

rin ve dağlık bir memleket olsaydı ve 
gerisindeki devlete de güvenmesi ka
bil bulunsaydı kendisini bir dereceye 
kadar emniyette sayabilirdi. 

Yegane sulh Umidi 
Fakat en sonraki şartlara ve ba. 

husus sulh cephesile Sovyet Rus • 
ya arasında bir ittifak akdedileme
diğin~ ve bilfıkis Rusya Almanya • 
ya temayül etmiş bulunduğuna gö. 
re Polonya Almanyaya karşı uzun 
müddet yalnız başına bir harbi ka. 
bulden evvel mantıkan fazla dü • 
şünmesi lazımdır. İşte bugün mev
cud olan yegane sulh ümidi bunda. 
dır. 

Yani Polonyarun, Avrupanın üs
tüne bir kabus gibi çök~m Danzfg 
meselesini bizzat Danzigle ve Dan. 
zigin yeni devlet ve hükumet reisi 
Fröster'le halletme~e nihayet ya • 
naşmasındad<r. cj~mbe:rllayn yeni 
nutkunda da mü1..akere ile haUo • 
lunımyacak olan hiçbir mesele ol. 
madığını tekrar söyledi. Almanya 
filvaki Danzig işinde geri dönemi
yecek kadar ileri gitmiştir. Fakat 
görülüyor ki Danzig'i ilhak etmek 
yerine, buna bir merhale olsun i. 
ç.in, bir devlet .haline getirerek 
Fröster'i başına geçirdi ve ona di
ğer devletlerle müzakere saliıhiye
tini ve~di. Bu, Lehistanla yeni bir 
müzakere kapısı açmak istemeğe 
pekala delalet edebilir. Diğer ta • 
raf ta Amerika Cümhurreisinin İ . 
talya Kralına yeni bir mesaj gön
dererek bu yaşlı hükümdarı Al -
manya ile Polonya arasında tavas. 
suta teşvik etmesi sulbü kurtarabi
lecek istikameti göstermektedir. E
ğer Polonya behemehal harbi iste
mez ve müzakereyi kabul ederse 
filvaki, zaten ona bir hayırı olmı. 
yıan Danzig'i kaybedeoektir. Fa • 

kat buna mukabil barışı kazanacak. 
tır. Filvaki bugün barışı kurtarabi. 
lecek olan tek yol Lchistanın Dan. 
zig işinde Almanya ile uyuşmaya 
yanaşmasıdır. Bunun ıçın yen! 
Danzig devleti reisi Fröster'in Po. 
lonyayı müzakereye davet edece • 
ğlni ümid ediyoruz. Eğer Polonya 
yeni Danzig vaziyetini kabul ede. 
rek bu daveti İtalvanın tavassut! -
le kabul eder ve ingiltere ve Fran. 
sa bu yeni hali tasdik ederlerse ba
rış kurtarılmış olacaktır. 

Fakat ne kadar bir zaman için? 
Bu belli değil, belki de ancak ge
lecek ve öbür ~neye kadar: O hal
de harbi bir iki sene tehir etmek i. 
çin bu kadar zahmet değer mi? su
ali varid olabilir. 

Harbi yer yüzünden kaldırmak! 
:imkanı olmadığına göre ne kadar 
tehir olunabilirse gene kardır. 

H. E. Erlcilet 

Son bir Umid 
(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 

naatı şudur ki siz ve hükümetıniz sulhü 
kurtarmakta büyük bir ami? olabilirsi -
niz. Amerika, Avrupa mi.lletlerinin de 
i5tik1fil haklanna malik olduklarını ka • 
bul eder. Bu itibarla bu istikHi1 hakkı, 
büyük milletler için olduğu kadar, kü -
çük milletler için de tanınmalıdır.» 

Ruzvelt, bundan sonra, tehdid siya • 
setinin dürüst bir siyaset olmadığını söy. 
lemiş ve geçen sene Nisan ayında bir sulh 
konferansının toplanması için yapmış ol. 
duğu teklifi hatırlatmıştır. 

Amerika cümhurreisi bir sulh konfe -
ransı için İtalyanın her hangi bir projesi 
veya t~ebbüsü varsa Amerikanın bu 
teşebpüs veya projeye bütün kuvvetile 
zahir olacağını da ilave etmiştir. 

Roma 24 (A.A.) - D. N. B.: 
Roma siyasi mehafilinde, Çemberlay

nin nutku bir müzakere arzusunu izhar 
ediyor suretinde karşılanmıştır. Ruzvel· 
tin teşebbüsü de bunu isbat etmektedir. 

Roma mehafilinm 'kanaatin<?' göre, 
genç milletlerin hayat hakları bır kere 
daha müzakerelere boğulmak isteniliyor. 
Binaenaleyh bu teşebbüs te muhakkak 
bir akamete :rnahkıimdur, denilmektedir. 

mintern> pakta girmekte nazlandığı] na 
dair bir fıkra kaydedilmiştir. Bu, bir zil. 
huldür. Mihver ittifakına girmekte şek. 
linde olmak lazımdır. Özür dilerim. 

S. R.E 
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Bütün servetim bir anda mahvolmuş. ben M yapabilirdim. Ölmüş bir adam ne 1 Demosten arkama bir yumruk indirdi: 
tu. ATtık benim için tekrar servete ka· yapa.bilirdi? Hiç değil mi, alırlar, kilise. - Şaka ettiğimin fa.rıkına varmadın 
vnşmak ümidi kalmamıştı. Bütün serve· ye götürürler, duasını yaparlar, mezara mı? Belediye ilan etti, her kım, boğul. 
tim mahvolmuştu dedimse, sakın mil. bırakırlardı. İşte ben de öyle bir adam .. mak teh1ikesinde olan bir ınsanı kurta
yonlanmı borsa oyun1arında, yahud da dım, 'kiliseye götürüp götürmemeleri u- nrsa altı lira verecekmiş. İşte kazanç 
şu kadar yüz bin liralık sermayE:mi, dam. murumda değildi amma, toprağa gömül- yolu! 

pin? kar~ı.s~nd~ kay~t~!ğimi ~nın!yı~; meyi çok istedim. Nihayet üç liranın _ Bu yol çok fena bir yoı. Gerçi ben 
oebım~e'ki üç lır~.}'l duşurm~şt~,. uç _Iı· kaybolmasından mütevetlid üzüntüm bir korkak adam sayılmam amma denizden 
ra benım her şeyını, her şeyırn<lı, üç lıra anda hitama ererdi. Aksiliğe bakın ki, adam kurtarmak karım değildir. Bir de 
da ne para<lır; deme~? Ü~ lir~ ~h~ bir insan manen ölmüş olsa hile, madde. şu var ki, yüzmek bilmiyorum, ben öğ. 
?,ir ~aradır.· Hele ~:°ın:. gl_bıler ıçın. Bız ten ölünceye kadar mezara konulması renindyc kadar epey zaman geçer. üç 
uç. lırayı hır ara~.a .. ~muzde ~ncak. ."!a adet o1mamıştı. Madem ki manen ölmüş. liranın acısı yüreğimde iken o kadar zn
ifki,_ ya O_ç defa ?oruruz. Bunu b~yle soy~ tüm. Maddeten de ölmeliydim. Bunun man yaşıyabi1eceğimi ümid etmem. 
ledun, dıye benı yarım ~.abuç bır scrserı için ne yapmak lazım geldiğine karar ve- Jan Demost€n yüzüme bir tuhaf baktı: 
add:tm.en~~ de ta~ammuı. edeme~. Ben romemiştim. Daha ba§ta söylemiştım. _ Sen anlayışsızsın! 
zekı, bılgıh, faal bır gencım. Zckı oldu- Ben faal bir gencim. faal olduğum için ı01abiJ" b"" .. · · k b 
y d beli" k" ·· ı· b" - ır. uiun servetımı ay et-gum şun an ı ı, uç ırayı ır araya bir şeye karar v€remedim mi, üşenmem. "k b .• .. · . 

t . bil" B"l ·1· ld ~ d tı ten sonra unu tabıı gormelısın! ge ıre ıyorum. ı gı ı o ugum şun an dolaşırım, danışırım, fikir alırım ve ka- S .. . . .. 
bell" k" •· ı· k bedi M - ana kısaca soylıyeyım, ben yuz. 

ı ı .• uç ırayı ay yorum. era. rarımı veririm, faaliyete geçtim, yüksek k b"li . 
bilin b b . "k" k ı· .. d me ı rım. 

mımı em u ır ı ı e ıme ıçın e fikirli dostlarımın müşteri oldukları, al. . 
anlatabildim mi· yoksa benim anlatabil- çak t 1 h 1 d b" "k" . - Haydı ne duruyorsun, hemen Sene · avan ı mey ane er en ır ı ısıne . . . . .. 
mic:: olmama rağmen siz gene anlıyama- gı·-.J· kt _, •. 1 d • d gır, hır temız yıkan, çilnku yanında du. -s 1-uım, çı ım ve üAl anışacagım a a. . . 
dınız mı" Zarar yo'k ben çeneme yorul b ld B d b . h ll rurken, senın pı.s kokundan burnumun ı· · • • mı u um. u a am enım ma a e ar- . . 
marn bir daha tC'krar ederim ve bu sefer k d J D t d" J k"" dıreğı kırılıyor. • a aşım an emos en ı. an onun u- • . . 
daha vazıh anlatırım. Herhalde anlarsı. ··~- .J. d D t ·ı d d ğ"ld' - Lafı kesme de beni dm1e.. bu ış Ç\1111. auıy ı. cmos en aı e a ı e ı ı .. .. 
nız gene aranızda anlamıyanlar olursa dah h 11 d "k D ost şoy1e olacak: Sen kazaen Sene duşecek-.. amma, a ma aı.ıe e ı en em en . 
bir daha anlatmam amma, onlar anlıyan- isminde tarihte bir adam olduğunu ve bu sın. 
lara ~or~p öğrenebilir~er. Bilgili oldu~ adamın sakız yerine çakıl taşı çiğnediği- - Sonra da kazaen Sen tarikile, öbür 
ğum. u~ Iıray~ ka!~tmış olmamdan belli; ni duyduğumuz için Jana Demosten a. dü·nyayı boy'lıyacağım. buna gelemem. l 
demıştı1:1. Bılgilı ınsanların yüzde dok. dını biz koymuştuk. Bizim Janın da De- - Hani, toprağa gömülmeyi istiyen 
s~n beşı dalgın olurl~, b~ _dai~~ ekse. mostene benzerliği vardı. Gerçi sakız ye- sen değil miydin? 
rı.~ette kalmayı t~rcih .. ettığim _ ıçın . ~u rine çakıl taşı çiğnemezdi amma, defter. - Gerçi bendim amma, şimdi vazgeç. 
yuzde doksan ~eşın, ~'Uzde. beşı ha_ncın- den kopardığı sayfaları toparlar. onları tim. İnsan bir yerden para geleceğini ü-
de, doksan beşı dahilındeyım, yanı dal- çiğnerdi. mid ederse bu ümid ne kadar zayıf ta ol-
~nım. D~l~ınlık'la ya cebimin delik, di. Meseleyi Demostene açtım: sa gene insanı hayata bağlıyormuş. 
kilmeye ihtıyacı olduğunu, yahu~ d~ de- - Aklıma ço'k iyi bir fikir geldi, dedi, - İşte bu iyi bir fikir, şimdi işin esa. 
lik cebe para konulmasının tehlıkeb ol- sen kendini Sen nehrine atarsın! sını dinle .. sen kalabalık. bir yerde ken. 
duğunu_ unutmuştum. Üç ~apelimi, de- - Atayım amma, ben yüzmek bilmem dini nehre atacaksın .• sahilden biraz a
lik cebıme ~oymu~um. Papeller panta. ki, boğuluvcririm. çıldın mı avaz avaz imdad boğuluyorum; 
fonumu~ ~elık oebınden kale kapısından - Hani sen toprağa gömülmek isti. diye bağırırsın. Ben -gfıya oradan geçi
çıkar gıbı kollarını sallaya sallaya çık. yordun? yor olurum, senin sesini duyar, kendimi 
mışlar, bac~ğıma temas etmP.den (çünkü Bu sözü yerinde söylemişti, fakat işi- suya atıp seni kurtarırım. Alt; papeli de 
tem~~. etmış. olsa1ardı dalgınlığım~ ~el- me gelmediği için benimsemiyordum. alırız. üçü senin, üçü benim .• bak sakın 
lned.ıgı takdırde. o~ları~ ~cağım ıstıka- - Ölmekten korkmuyorum, soğuk a- tenhada atlıyayım demiyesin, parayı al
Dıetınce yol katettiklermı anlar, bulun. Iıp zatürreeye tutulurs~ mak için senin boğulmak tehlikesine ma. 
9.~klan yerde yakal~:dım.) _geçmiş git. - Daha iyi ya, suda boğulmadığın ruz bulunduğuna benim de seni kurtar. 
anışlerdi. Fazla teferruata gfnşmesem iyi takdirde de gene ölebilirsin, hele sen de mak için suya atı1dığıma şahid göster
ederim gibi geliyor. Her ne i8e .. üç liram, biraz hüsnüniyet gösterirsen.. malfun mek lazım. Tenha yerde vaziyeti hiç kim. 
beni ~ırakmış gidivermiflerdi. Bunu ya, zatüITeeye tutulanlar, iyi bakılmaz. se görmez. Sonra nehirden balık çıkarıp 
farkettığfm zaman sanki Eyfel kulesi Pa- !arsa ölüverirler. şahid diye götürmenin de imkanı yoktur. 
~isin dört tarafını dolaşmış ve sonra ge. İçime adeta bir kor'ku gelmişti: Altı lirayı alamayız. 
lip tak diye kafama vurmuşlardı. Artık - Neler söylüyorsun Demosten! (Devamı 13 üncü sayfada) 

Ağustos 25 

Ambar inşaatı 
Toprak M~hsulleri Ofisinden 

1 - Çwnra ve Armağan istasyonlarında yapılacak anbar idare binası ile bu
na müteferri i§ler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye konubnUftur. 
K~if bedelleri Çumra için 66.030,58, Armağan için 54.159,GO liradır. 

2 - Eksiltme evrakı (6) altı lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlüği\nden 
lstanbul ve İzmir şubelerinden alınabilir • 

3 - Eksiltme 30/3/939 tarihinde saat 15 de An.karada Ofis binasında yapıla
caktır. Teklif mektublarını havı zarflar makbuz mukabilinde Ofisin muhaberat 
servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Çumra için 4551,53, Armağan için 3~7,98 iL 
radır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yaptıkları bu gibi ifle:re 
aid vesikalar ve eksiltmeye girebilmek için Ofisten alacakları ehliyet vesıltL 

sını koyacaklardır. 

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

lç V.J dış .UASUH 1VIE.HBLER1NDE, Hasur memelermın her 
torlu iltib1tplarınd1t, ceratıaUenmiş fistnllerde, kanayan 

basur memelerinin tedavisinde 

PATI 
Şifayı Temin Eder. 

Şerefli Koçhisar Beledl3Teslnden: 
Kasabanın muMelif yerlerinde arteziyen kuyusu arama ameHyesi yaptınla -

caktır. Taliblerın bu husustak.ki teklif mektublarının Şer~fli Koçhisat belecüye -
sine göndermeleri ilan olunur. c6310. ___ .... __ _ 

Baş, Diş, N ezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında gOnde 3 ka•• alınabilir. ___ .... __ _ 

hangi bir sebeble tahsilini bitirerniyen 

ve 'a kendi yaşındaki talebe ile aynı 
sımfı takib ederek kuvvette olrnıyan 

yetiştiriliyor. Elli, altmış kişiden iba. 

ret olan talebeler arasında, ekseriyeti 

taşralılar teşkil etmek üzere memleke. 

tin her köşesinden gelen 12 ile 18 ara. 
smda kızlar var. 

Bu mektebde ben ne müthiş, ne ta
hammü1 edilme.,, dereoede sıkıntılı 

min hapishaneye siişen bir masumun 
yaşadığı saatlerden hiç f.ark1 yoktu. 

(Arkan VGT') 
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• 
f ı a nm asırda lstanbula gelen Bohemyalı 

lhtillll genişliyor 
-, Baron Wratislaw'm hatlraları: 49 

Türkçeye çeviren: Süreyya Dilmen 

- İş başına, Kabakçı çavuş gibi ca-1 men biraderi Üçüncü Selime, şu me'rl:- ğı bayrağın arkasına takılara·r:: tekrar ha. 
Din değiştirme teklifi 

hil ve nadan bir adam geçirilirse, işte tubu yazıp göndermiştir. rekdte geçmişler .• tekbirler getirerek, 
böyle olur. (Şevketlfı aslanım. İstanbul tarafma doğru yola düzülmüş.. Bu esnada ben, İstanbulun neresin- hiddetle oluyor, arkadaşlar öyle insaf. 

- Be canım .. Kabakçı, yalnız başı- Yamakların bazı gilna yolsuzlukla- lerdi. de olduğumuzu hatırlıyacak bir halde sızca itiliyorlardı ki biri düşünce zıncir. 
na değil ki. Hamalzade Mustafa efen- nndan dolayı, hatırı hümayunlarına Kafile, gayet ağır yürüycrdu. Kır renk değildim. Çünkü hasta1ığırna katılarak le bağlı btllunduğu öteki arkadaşlarını 
di de oraya gönderiJmişti. Kabakçı, bir endişe ve inkisar tari olmaması li bir atın üstüne binmış olan Kabakçı susuzluk ıztırabı, insanın beynini ya. da sürükleyip düşürüyordu. 
lrendisine danışmadan, bir iş etmiye. mümkün değildir. Ancak. bazı esbab ve Mustafa, yeşil zemin üzerine kızıl bir kan sıcağın şiddeti, bir oduncu katırı- Bana gelince: Allaha şükür olsun ki, 
cekti. deUHl ile, meselenin esası hakkında el- zülfikar resmi işlenmiş olan bayrağı çe- nın cildimi yalayıp kanatan sertliği ve !müthiş bir ölümden kurtardığı gibi, dl-

- Ya, Kazancı LAz Mustafa .. canım, de edilen mallımatı sahihaya nazaran, kiyordu. kabalığı beni yarı yarıya kendimden ger ar.kada§larımın duçar oldukları gıbi 
o da orada değil mi? .. O, tilki gibi bir vamaklnrın kıvamı ancak nizamı cedid Bu ihtilal kafilesinin önünde, mütead. geçirtmişti. zorla itilip kakılmak, katırdan hırpala. 
h<'riftir. Nasıl olur da böyle yolsuz bir ~leyhinedir. Gerek zatı hümayunları did tellallar vardı. Bunlar, kalabalık y~r Bu kısa durı.ıştan bilistifade şöyle narak alınıp rastgele geminin ambarına 
~ meydan verir. . ve gerek saltanatı seniye m<>n- lere geldikleri zaman duruyorlar: etrafa göz gezdirirken bana en yakın atılmak felaketinden de kurtarmıştı•. 

Bu karmakarışık muhaverenin heye- subları hakkında yamakların sa- - Ey ibadullah •.. Cemiyetimiz gö. olan sefaret rahibi John Winorzu gör- Çünkü o esnada eskiden tanıdığım bir 
canını, ancak Musa Paşa teskin ede- dakat ve ubudiyetleri kemakan daim rüp de, sakın ürk.meyin ha .. bizim ga. düm, nerede olduğumuzu sordum. Ö- Türkü gözüme iliştirmişti. Bu eski dostu 
bildi: olup bu cihetten, zerre miktarı hnvf ve 1 razımız, ni;ısamı cedid beliyesini üze- lüm mahkumlarının en son geldikleri görür görmez haykırdım: 
- Canım efendim .. beyhude, ne telaş telaşa lüzum yoktur. Hemen, mübarE:'k 1 rimizden kaldırmak .. devleti aliyeyi ve verden uzakta olmadığımızı ve binaen- - Kuzum, allanaşkınn.. sana yalva .. 

edersiniz? Ortada henüz olmuş bir şey hatırı hümayununuzu hoş tutup, yamak. saltanatı Seniyeyi iğfal ederek, mem. ;leyh Cenabıhakkın takdiratına ve o. rırım .• bana biraz yaTdım et!.. Bu iyi 
yoktur. Şimdi, derlıal Kabakçıya bir lara karşı, münasibi veçhile hareket cdi- lcketit?- harabiy~tine badi olanların nun ilahi iradesine teslimiyetten ve te- kalbli adam, başkalarının kendisine hid
adam salarız. cHatice Su1tanm sarayı- niz. Beyhude yere hiddet ve şiddete ka. canlarına ot tıkamaktır. Bunlardan baş vekki"l'dı~n başka çare oımadtğını\ ve detli hidd~~u .. bakmalarına ve bazılarının 
na vesair mahallere, zeı re kadar taar- pılmayıp, zinhar bir vak'ai uzmaya scbe- ka niyetimiz vesair gfına hareketimiz ruhlarımızı ona emanet etmek Jazım da hatta sovuı: saymalarına kulak asını. 
ruz yoktur. Yamakları, pek tut. Zin- biyet vermeyiniz. Zira, ikbal ve cevlet, yoktur ... Ehli isiam olanlar .. kcndfüe. geldiğini söyledi. Rahib sözünü heni.iz yarak bana dog~u ~oş~p geldi ve kucak,. 
har biri birine üşürüp, aralarına kan dil- bir kere elden giderse, bir dahı ele gir. , rini ocaklU bilenler, gelip bayrağımı. bitirmişti ki kafilemiz tekrar yürüyüşe ~a~'ıp ~atırdan ındırdı, gemiye götürüp 
şürme.> deyu, sagvlam kazığa bağla • mez. Böylece mahlmunuz ola, aslanını.) zın altına girsinler.. dinil devlet uğ. · ·ıa· ıyıce hır yere bıraktıktan sonra teessür. 

g~cırı ı. 1 • • 
rız. Hatice Sultanın başağas1, mahrem o:a. runda can feda edenler, allah ve lillah Yeniçeriler sopalarını kullanarak e tıtreye? bır sesle: 

Diyerek, bütün korkunç endişelere, rak bu mektubu lİçiıncii Selımc takdim rızası için, yardım eylesinler... halk yığınları arasında bize yol açıyor- - Sem allah kurtarsın-
nihayet verdi. etmişti. Dive, ba~ırıyorlard1. 1 d · Dedikten sonra uzaklaştı. ar ı. 

Saf kalbli padişah, bu mektubu oku. Tellalların bu nida esnasındaki söz- Biraz sonra darsğ'açlorım, çengellleri * 
nmı TARAFI SARMIYA BAŞLI. 

YAN İSYAN ALEVLERİ 
duktan sonra, bay'.lk bir memnuniyet du leri, çok şayanı dikkatti. Çünkü ya. ve iki celladın bu ağaçlar üzerindeki Arkadaşlarımın itile kakıla, benim de 
yarak: maklar, ilk hareket ettikleri zaman, makaraları işletmekte oldukların! görün bir dostun insanca yardımıla biudiriJdi-

Kabakçı Mustafa, Sadaret Kayma- - Ağa! •. Var, hemşireye selam eyle. sadece (nizamı cedid beliyesinin def'ü ce bütün duvgu1arımı kaybederek ken- ğirniz gemi paiamarlarını çözerek iske. 
kamı Köse Musa paşadan daha kurnaz Nergiz didelerınden bus ederim. Ben da. ref'i) meselesinden başka hiçbir mak- dimden geçtim, yani bayıldım. Artı'k leden ayrıdı ve denize açıldı. Baş hakim, 
davranmıştı. Hatice Sultanın sarayını hi, tavsiyeleri veçhHe teemmıi:i ederim. sad µözetmediklerini söyledikleri hal- hepimizin asılarak veya çengele takıla· maiyetindeki memurlar da aynı gemide 
basmıya giden yamakların, bir takım inşallah, encam hayırlı okr. <le, şimdi buna başka bir maksad daha rak öldürüleceğimi?:den ~.iphe etmiye idiler. Artık şiiphe yoktu ki ya bizi de .. 
hediyeler ve behiyyelerle Turna Meh. Diye, ccvab vermişti. ilave edilmişti. O da, (memleketin ha. ve bundan başka bir şey beklenı\ye im. nizde boğacaklar veyahud Karadeniz bo 
ınedin tarafına geçtiğini haber alır al- * rabiyetine badi) olmakla itham ettik- kan var mı idi? Bütün öldürülecek in - ğazındaki o korkunç (Kara Kule) ye ka. 
ınaz, şöyle bir mektub yazarak, derhal Halbuki (encam), hayıra doğru yum- lcri bazı kimseler hakkında tehdidka- sanlar döndürülüp, dolaştırılıp en son patacaklardı. 
Turna Mehmede yollamıştı. mek şöyle dursun, korkunç ve kar.lı bir rane düşünoeleri idi. Bunların çanla- bu meş'um meydana getirilmiyorlar mı (Arkası '\'Rr) 

(Benim, sevgulü karındaşım. lelakctc doğru sürü1<lenmekte idi. rıına ot tıkayacakllarını söyrnyorlardı. idi? ·-.. ··························-............................ . 
Bugün dünya, yarın;<&hiret. Biz senin 26 Mayıs gecesini Rumelihisarinda ge Yani acıkcası. bunların kafalarını ko- Muhakkak ki, biz de bu akibete uğra. 

le özbeöz ve sütbesüt karındaşız. Bir çiren asiler, ertesı güııü kuşluk vaktine parmak istiyorlardı. tılmak için buraya getirilmiştik. Haya. 
babanın sulbünden geldik Ve bir ana- doğru. Kabakçı Mustafanın bizzat açtı. (.1r:..nsı va?') tımız bu alonda ve binlerce insanın göz. 
nın sütünü emdik. Gerçi, meyanemiz- - -- leri önünde sona erdirilecfl:kti. Başka 
de bir dil dalaşı oldu ise de. kardeş kav M ah v 0 1 an servet türlü düşünmiye mahal yoktu! 
gasıdır. Et, tırnaktan ayrılmaz. Onun Yukarıda söylediğim gıbt bu korkunç 
için sana bu mektubu gönderiyorum. meydana girer girmez kendimden geç 
Ve beyhude yere hasıl olacak bir niza. . . . .. miş, duygularımı kaybetmiş olduğum. 
1 

•. .• k . ı· (Başta rafı 12 ncı sayfada) ı Tam yedıncı tekrarlayışımızda çok şu. d b rada olup biteni sonradan bana 
n onune geçme ıs ıyorum. V ·1 ı· h f" h f" . t k.. ah'ld b" . .. b'ld'k B . an u -
ı ·ıı· k' b' . kl d b erı en ta ımata ar ı ar me rıaye ur s ı e ır ınsan gore ı ı . u ın- k d 1 m izah etmi~lerdi 
sı ım ı, ızım yama ar an azı- v. . .. . . b b 'ar a aş an :.- • 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Tamamen tediye edllmlş sermayesi: 

700.000.000 ltalyan Lireti 

Merkezi : MİLANO 
l 

• H ti S 
1 

h tl . . edecegımı Demostenc soyledım ve en ka- san balık tutan bır a acatıdı, Demosten ş·· 1 ,_ .. Bizleri darag~ açlarının a1tına 
arı, a ce u tan azre erının sara- . . . k . . h d be . d k k d k oy e ıAı. Bi.ıtün İta.Jyada, İstanbul, izmır, Londra 

Yma gitmişler. Ve orada bazı gfına taş- !Sabalık hb1: ycrıttseçıpB_end~_mı .. lrdı .. tım ba? ·anı suk akn ç~l anhr çı armaz, o ~t ~kal Aıp sevkettikleri vakit, iki cellad, darnğaç- ve New-York'ta Şubeleri vardır. 
k 

. .. . en ne rıne a ım. ır gomu um, ır gı er or usı e emen yanına gı tı . • 1 t k ilk ik" Cf>llada katıl 
ınlık ıcrasına teşebbus etmışler. k . k 1 d k 1 . . . d .. .. .. arına ırmanara ı • 

.. . , . h be . çı tım. Ensemden Demostenın ya a a ı· ı ya ses erımdızı uymuştu. Yuzumuze 1 k 11 ıvayarak idam> 
Huda şahıddır kı, bundan a · rım ğı.nı his.st•ttim. Kurtulmuştum hem de bakmadan: mış ar ve o arını s c Rarlçtek.l Bankalanmu: 

yoktur. İyi etmişsin ki, bunları müna. .. . . ' . . . . hazırlığına başlamışlardı. Bu esnada BANCA COMMERCİ.ALE İTALİANA 
sib bir üslub ile kendune bendevle. u~ !ıraya sahıb olmuştum. Demosten bte. Deds_ız de mı balık tutmaya geldmız! hakimlerden biri darağaçları altındaki CFrnnce> Parla, MarMıllle, Toulouse, N1C4t, 

• • v nı kenara çıkardı. Etrafıma baktım. 11. ı. Demosten onun karşısına geç .. b" 
1 

kl k b da çok müthiş Menton, Monaco. Montecarlo, Cannes, Juan-
mışsın. v. . .. . k . f D ğ ız ere ya aşara c u an ıes P1na vın r ebe M c b-. . . . . san degıl, canlı bır kopek bıle yo tu. mış ı. emosten a zını açamadan o ko. bir ölümle kar 1 karıııya bulunduğumu. • · e ran - ıur • er, asa 
Gerçı, blzlenn nı7.am1 cedıd ıle da- - Demosten ben mi görmüyorum. ntJ§maya devam etti: ~ .. ~ . - lanca <Maroc>. 

vamız vardır. Ve bu dava da ocak ~ay. , . zu, bunu kendı gozlerlmızle gormekte BANCA COMMERci:ALB İTALİANA E RO-
rer .

1 
t _ d h 

11 1 
kt yoksa etrafta hakıkaten ınsan yok mu - Burada oldukça fazla balık var sa. olduğumuzu ve fakat kendisinin bizlere MENA: Bucarest, Arad, Bralla, Brasov, cıuJ, 

ı 1 e ez gun e a 0 unaca ır. Demosten de bakındr m G · ltama hiç b·r· lm d. C01tanu. c:a.ıaz, Slblu, Tlmlchoara. 
Amma bu arada, gerek zatı hümavu. B . . .: .. nırı •. ~~ç~k~ . . birb" ı_ ı ~ e ı ~- karşı duyduğu merhamet hissinin sev. BANCA COMMERCİALE İTALİANA B 
na ve gerek saltanatı seniye mens~b- :;- en de ldmseyı ~ormuyorum. ma, §ınl ı ı ısmın.3 ırı nr _ınr.~ su_ a kile bir teklifte bulunacağ1m, bu teklifJ- BULOARA. Softa. Burgll3, PloTdlv, Va.rna. 

l d k t b d
. t' . be k "§ anlaşılmıştı. Benım suya atıldığım zıpladı'klannı duyuum. Gerçı gozlerım ne uygun hareket edersek velinimeti o- BANCA coMMERCİ.ALB 1TAL1ANA PER 

arına !a a a ve u u ıye ımız r e. . - kl . 
ı 1 h 1 bil l t 

zaman hıncahınç kalabalık olan sahıl gormez amma, kula arını ÇQk hassastır, lan hünkAr hazretlerinin .mübarek.. LT.OITl'O, Ale:ıı:andrie d'.Egypte, Elkahlre, 
ına o up, e e sarayı mayun ara .e. b' d . . v h' 1 .. t t k k d ır enbtre boşalıvermıştı. Bogulan, ya. ıç yanı marn. başlarını ileri sürerek hayatımızın bize Port - Said. 
caakvl uz vde aarruz el rnt· e ' zerre a ar hud da boğulmak tehlikesi gPçiren bir Sahilden kaçmıyan tek adamı bulmuc:- bah~edilmiq olacağını,' bu teklifinin cteb BANCA COMMERCİAL!: iTALİANA B 

ımız an geçmem ş ır. ·n . h. k" . h •t . . 1. . :.- :.- lı' OR!:CA, At'na. Plre, SelAnlt. 
n~ • k d ı san seyrı, ıç ımsenın oşuna gı mı. tuk. Benım boğulmak teh ıkesıne maruz d1li din 11 bulunduğunu> söylemişti. BANCA COMMERCİALE trALi.w a 
~mm arın aşım. b' l kt D k 1 k . . - . a . yen ır şey o aca ı. emosten o ay o· kaldığıma, Demostenın benı kurtardığına Fakat cenabıha'kkın lfıtüf ve ına. TRUBT COMPANY, P1hUadelph1a. 

. ?raya varan ya_makları~ ne edı_p _ne lay kararından cayan insanlardan değil- onu şahid. tutacaktık amma ne yazık ki yeti neticesidir ki içimizden hiçbir kim. BANCA COMMERCİAL!l trALiANA 
ıŞiıyerek .~spte:ınışsen, ıyi . etmışsı~- di: onun da gözleri kördü. Benım de nehre se bu teklifi kabule yanaşmamıştı. Ha.. TRUST COMPANY • New-York. 
Hemen, cumlesıni pek tu_t. Zınhar, bır - Tekrar ederiz! düşüşümü. Demostenin beni kurtarmak kikatte 0 kadar büyük olan maddt ve 
fesada meydan_ ve~~- Bızler, yarın °· Dedi. Ben allem ettim, kallem ettim, için nehre atılmasını iki balığın birbiri manevi ıztırab bizi o derece sarsmış, ö. 
ra~an geçip gıdec:gız .. Sultan hazret. yan çizmek istedirrı. Fakat Demosteni ra. arkasına suda zıplamaları sanmıştı. lüm korkusu o kadar sarmış ve boğmuş.. 
enni~ ellerinden operız. z:r:ece havf zı edemedim. Onun istediğini yapmak Olmuştu olacak. Bu işden artık fayda tu ki hiç birimiz o anda sağ mı veya ö. 
etrnesınler. Sarayı senfyelennın duvar. mecbuıriyetinde !kalmıştım:. İkinci de.fa yoktu. Fakat soğuk banyo asabımı tes- ıH ·· ld gu~ u bilemez bir hale gir. 
l d k' ta 1 dah. b" k u mu 0 u n arı~ a 1 ş ~ra ı ır yama ' par- gene kalabalık bir sahilde ayni şeyi tek. kin etmişti. mişti. 
ınag~nın ucu ıle dokunamaz. V• rarladık. Gene ademi muvaffakiyet. De. Yeniden üç iira gelmemişti amma gi. Yapılan bu din deği§tirme teklifi sü. 

Bız1er, ~vamıza ~eıvam edecegız. mosten beni sahile çıkardığı zaman gene den üç liranın acasını unuttuğum için, kutla karşılanmış ve bu silkCıt bir çey. 
Sen de, vazıfende daım ol. sahilde insan kalmamıştı. gene yaşıyabilirdim. rek saat kadar devam etmişti. Bizden 

Baki, hemişe, hoş hal olarak kal. Be- bu hususta müsbet cevab alınamavınca 
nim sevgOlü kanndaşım.) paşa bizim yalı kıyısına indirilmekliği. 
Kabakçı Mustafanm bu mektubu, mizi emretmişti. Deniz ise uzakta dPlil-

dünya ihtilal tarihinde bile emsa1ine di. Anln§llan bizi ipe veya çengele aıı. 
tesadüf edilemiyen bir şaheserdir... mayı bize yakışır bir ceza olarak tel!kki 
Çünkü, Kabakçı Mustafa, Hatice Sul. etmemişlerdi. Ve hiç şüphe yoktu ki 
tandan şiddetle nefret ettiği ve hatta cdenizde boğma, cezasını münas!b bul-
onu bir kaşık suda boğmak istediği muşlardı. 
halde, mafyetindlekfi ihttılı~l kuvvetini Binaenaleyh herkes koşuşarak deniz 
Parçalamamak, ve üzerine aldığı o bü- kıyısına iniyor, sandallara, kayıklara do. 
Yilk işde muvaffak o1mak için, bu mek. larak bizim boğulmamızı temaşa edebil. 
tubu Turna Mehrned~ göndermek su- mek i~ln yer kapışıyorlardı. Deniz kıyı. 
~tile çok mahirane bir manevra çevir- sına isal olunduğumuz zaman, Avrupa 
tnfş .. bir ihtilAlci için lAzırn olan (siyn- sahilinden Asya sahiline geçirllm~k fi. 
set) mezi~tini, pek parlak bir surette zere deve, katır ve her türlü ticaret eş. 
g5s;termiştfr. yası yüklü bulunan bir gemiye bizi ite 

Nitekim Ha1ice Sultan, gözdesi Tur. kaka ve biribiri üzerine bindiriyorlar ve 
lla Mehmed vasıtasile Kabakçının bu bu iji yaparken de .ıoövilp sayıyorlardı. 
lnektubuna vakıf o.lu.r olmaz, 0 da he- bu irkAb ameliyesi o derece şiddet ve 

Müşterek Bankalar 
Bancıue Fra.nçalse et İt.allenne pour ram .. 
r1que dt! IUd, Paril. 

Ar1ant1nde: Buenos-Alres, Rosaırlo &I 
Bant& f~. 
BRESİLYA,da: Sao-Paulo Te baflıca teh1r-ı 

lertnde tubeler. 
CHİLİ'de: S&nUago, Valparaiso. 
COLOMBİA'da: Boıota, Barranqullla, Me--

dellln. 
URUGUAY'd&: MonteTldeo. 
BANCA DELLA svızuıu. İTALİANA: 
Lugano, Belllnzona, Chlas.50, Locarno. 
:Z:urlch, Mendrlsio. 
BANCA UNOARO • İTALIANA S. A. 
Pt~te n baflıoa Şehirlerde fJubeler: 
lmVATSKA BANK D. D. 

Zagreb, swıalı:. 
BANCA trALiANO • LIMA 

Lbna cPerou) da baflıca Şehirlerde Şublv 
ıer: 

J!.ı\NCA ITALIANO - GUAl'AQUIL 
Quayaqull. 

Lrtanbul Merkezi: 
oaıata. Voyvoda Cnddesl, Karaköy Palu. 

Telefon 44845. 
İstanbul BüroS'U: 
Alalemcla'1 Han. Telefon 22900 /8/11/12/lS 
~yolla Bürosu: 
İstiklô.l. Caddesi No. 247. Telefon: 41048. 
Kasala.r tcarı: İtalya ve Macar18tan 1~ 

n Tourlstlque çekleri ve B. o. 1 TRA v:it
ı&R'S çetıerı. 
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.Son Posta• run tefrikası: 28 

ı uursavı iBi oon idare eden· e Biva 
POskOlsOz lsmallın--macaralan ' 

Yazan: Ziya Şakir 

Püskülsüzün büyük yemini 

- Efendi ağabey .• beni. polis dairesine 
götürdüler. Bir kenara çektiler. Eğer bu 
rada bir kavga çıkararak seni öldürür. 
sem, beni ve arkadaşlanmı affedecekle. 
rini söylediler. Tabiidir ki ben bu kahbe. 
ce teklifi reddettim. Burada bulunduğu. 
muz müddet zarfında da, elimden geldi
ği kadar seni muhafaza edeceğim ... Çok 
fena vaziyettesin, ayağını denk al. 

Dedi. 
Ve hapishanede bulunduğum müddet 

zarfındn beni muhafaza etmek için de 
(Nazif hoca merhum) u memur etti. 

Esasen bu adamda bir cevher olduğu
nu vaktile keşfetmiştım. Esrann, içkinin 
ve kumarın korkunç esareti altına gir. 
miş olan bu zeki, yaradılışta terbiyeli ve 
iyi kalbli adam için bir hayli Qzüntü 
çelaniştim. Bu vak•a ile de anladım ki, 

onun hakkında hissettiklerimde zerre 
kadar hata etmemişim. 

!smail. benim üzerime cidden kanat 
gerdi. Tam bu sırada idi ki; İzmirln ;,. 
gali vukua geldi. O giln hapishanenin i~i 
görülecek bir manzarl\ idi. Mevkuflar, 
düşman karşısına atılmak için, birkaç 
kere. kapıdaki parmaklıkları paralayıp 
çıkmak istemişlerdi. 

Üç beş sözle yarattığımız bu heyecan. 
Ctan istifade etmek için Mahmud beyle 
başbaşa verdik. Bir plAn tertib ettik. 

O> Mevkuf bulunduğu zaman blr hayli 
çJle çeken bu zat, sonraları memleketlne ilt
iiııa. orada vefat e~tlr. 

(2) Bursa ve Slvaa polla mOdürlQtıerlle 
nt Anadolu mahkemel temyizinde bq mll
~eyylz11kle bulunan bu zat tJad.l. S&maun-
4& avukatlık etmektedir. 

Nöbetçi eczaneler 

Gümrü~ Muhafaza Genel Komutanlığı lstaobuL 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

1 - Satın alınacak 83 aded velen.senin 2/9/939 Cumartesi günü saat 11 de pa. 
ıarlığı yapıle.cutır. 

2 - Tahmini bedeli 871 lira ve ilk teminatı 66 liradır. 
S - Nümune ve prtnamesl komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat ma.kbuzlan ve kanuni vesika. 

ltrile Galata rlhtım caddesi Veli Alemdar han ildnci kattaki. komisyona gelme. 
leri. (65M). 

Ağustos 25 

1 Son Posta 1 SPOR 
Bulgar pehlivam Pazara Tekirdağlı 

ile yeniden karşılaşıyor 
Bankof bazı şartlar dahilinde Hüseyini yeneceğini 

söylüyor. istediği de ring üzerinde güreşmektir 

ırasındadır. 

3 - Müsabakaya girmek istiyenlerin 
•vimize veya müsabaka günii hakem he. 
yetine müracaat ederek kaydolunmaları. 
nı rica ederiz. 

4 - Havanın muhalefetinden dolayı 

tehir edilen Halk Yüzme Yanşlan da 27 
Ağustos 939 Pazar günü saat 14,30 da 
Heybeli plajında yapılacaktır. Girmek 
istiyenl~in Evimize veya plajda !. Ba
kıra müracaat ederek kaydolunmalarını 
•·ica ederiz. 



25 Ağustos 

T. C. ZiRAA T BANKASI 
1<11ruluf tnrihh 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk LiraSl 
Şube ve ajana adedi: 262 

Zirai ve Ucarl t.t'r nevi bankı mua:nelıhrl 

PARA Bi ilCTi E LEHE 28.8JJ Lira 
iKRA WiYE VERECE1< 

Ziraat Banko.sında kumbaralı ~e ihbarsız tasarruf hes.ablarında en aı 
50 liras• bulunanlara senede 4 <H fa çekılccek kur'a ile qağıdaiu plana 
ıöre ikramiye tiağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liral!ı:: 4,001 Lir1 
4 " 500 " 2,00J ,, 
4 " 25) ,, 1,00J ,, 

40 " 100 u 4,000 " 
100 tt 50 u 5,0J.) ,, 
120 " 40 ,. 4,8llJ tJ 

160 ,, 20 ,, 3,2üJ ,, 
DiKKAT: Hesablarındaki paralu bir sene içinde SO liradan aşağı 

dü.şmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde %ı 20 fazlasıle verilecektir .. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EyJfil, 1 Birincikanun, 1 Mart ve l Ha11ran 

tarihluinde çekilecektir. 

İnhisarlar U. 
1 - Keşif şartname ve planı mucibince 3/VIII/939 tarihinde ihale olunamı. 

yan Kayseri ve Sıvas Başmüdürlükleri kalorifer tesisatı pazarlıkla yeniden ek. 
siltrneye konmu~ur. 

II - Her iki işin keşif bedeli 10.982,66 lira muvakkat teminatı 823.66 liradır. 
Ill - Pazarlık 2/IX/939 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve 

Mü'bayaat şubesindeki alm1 komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler hergün Kayseri, Sıva.s Başmüdürlüklerinden ve !stanbulda 

Levazım şubesi vezncsindFm 55 kuruş mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme pa. 
rasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. c6623, 

Müzik Öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden: 

1. - Müzik Öğretmen Okulu binasile Okul Direktör evinin tamiratı açık ek
siltme usulile münakasaya konulmuştur. 

2. - İki kC§if muhammen bedeli tutarı 1922 lira 30 ku~tur. 
3. - Eksiltme 1.IX.1939 Cuma günü saat 15 de Ankara Mektebler Muhase. 

becillği binasında teşekkül edecek komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
4. - Talihlerin yüzde yedi buçuk teminat akçesini en geç ihale başlamadan 

bir saat evvel Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırın~ olmaları lazımdır. 
5. - Keşif ve şartnameyi görmek istiyenler Müzik Öğretmen Okulu Direk. 

törlüğüne müracaat edebilirler. 

6. - İH'ın, Noter ve diğer masraflar müteahhide aiddir. c3950> c651h 

Devlet demiryolları va limanları işletmesi Umum idaraii ilı~ıarı 
Muhammen bedeli 2656 lira olan bir aded 300 kiloluk (asgari çekeri 10 gram) 

bir aded 1000 kiloluk (ssgari çekeri 100 gram) hassas baskül tarih, rakam ve 
sıklet yazar tertibatlı olmak şartile 4/9/939 Pazartesi günü saat (15,30) on l>eş 
buçukta Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
Usulü ile satın alınacaktır. 

SON POSTA 

Ankara Radyosu -
- DALGA UZUNLUÖU 

l 1548 m. 182 Kes. 120 Kw. 
!' .A.q. 19,74 m. 15195 Kca. 20 K1'. 
T.A.P. Sl,70 m. 9465 Keş. 20 Kw. • 

CUMA 25/8/39 

12.30: Program, 12.35: TUrk müziği - Pl. 
13: Memleket saat lyarı, ajans ve meteoto
loJi haberleri. 13.15 - H: Müzik <Kanşık 
program - Pl.) 19: Program. 19.05: Müzik 
(Dans müziği - Pl.) 19.30: Tfirk müziği: Fa
sıl heyeti. 20.15: Konuşma. 20.30: Memleket 
saat Ayan, ajans ve meteoroloji haber!erl. 
20.50: Türk müziği: Okuyan: Muznffer D -

kar. Çalanlar: Vecihe Daryal, Fahire Fer -

i
l ~n. Refik Fersan. 1 - Rast peşrevi. 2 -
Dede - Rastkft.rl Natık: (Rast getirip fen -
dlle ı 3 - Faik bey - Rast şarkı: (laleler 
saç.sın) 4 - Arif bey _ Rast şarkı: (Vmln-
tından gnyr:I el çektim.) 5 - Kanun taksi -

mi. 6 - Şükrü - Rast şarkı: (Uyusam göğ
süne koysam şu hummalı başı.- 7 - Refik 
Fersan - Rast şarkı: (Affeyle suçum ey gU
utcr.) 8 - Mahmud CelMettln Paşa - Rast 
şarkı: (FJtneler gizlenmiş.) 9 - Rast saz se-
maisi. 21 30: Konuınna. 21.45: Neşeli plAk -
lo.r - R. 21.50: Mllzlk: Riyaseti Cümhur Ban
dosu - Şef: İhsan Künçer. ı - C. Urbin1 -
Marıı. 2 - Fellx Oodin - Eylt\l valsi. 3 -
Ollnka _ Hayatını Çar için opera.sının uver
türü. 4 - A. Czllbulka - Kalb ve güller. ~ -
Chopin - Chopiniana. 22.40: Müzik (Opera 
arynları.) 23: Son ajans ha.berlerl, ziraat, 
esham ve tahvllAt, kambiyo - nukut borsa -
sı <flnt.) 23.20: Müzik <Cazband - Pl.) 23.55-
24: Yarınki program. 

Dr. Ihsan Sami 411_, 
TiFO AŞISI 

Tifo ve parntifo hnstalıklarına tu
tulmamak için tesiri kat'l, muafi
yeti pek emin tnze aşıdır. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 4n kuruştur 

lstanbul icra Hakimliğinden : 
İstanbul ikinci iflas memurluğunun 

939/4 sayıh dosyasile ecza tüccarı Ha -
san Hassan hakkında verilen kongordato 
kararına binaen avukat Şekip tarafm -

' dan 5.5.939 tarihli istidıı ile müvekkili 
ecza tüccarı Hasan Hassan hakkında ve. 
rilen kongordato mühletine lüzum ve 

ihtiyaç olmadığından refinı taleb etmiş 
ve memuriyctimizce kongordato hakkin. 
da mühletten Hasan Hassan vazgeçmiş 
bulunmasına binaen mühletin ref'ine ka-

rar verilmiştir. Keyfiyet usulen ilAn olu. 
nur. (20025) 

, Dr. HORHORUN~ .. 
Hoııtalarını alc'a na k'ldar 
ci Vıyana Oteli yanın-'ald m11· 
enehaııeslnda tedavi edor. 

1 elefo": 24131 

ZAYİ - 511 numaralı arabacı ehllyetna
memi kaybettim. Yenisini alaca~dan es
kisinin hükmü yoktur. 

Beyoğlunda Yenişehir Vangllistere sokak 
Suyolu caddesi No. 18 Şaban Cömttd 

-·······-···-·-···-····· ............ ----......_._ ...... 

on Posta 
Yevmi. 61.ya.sl. Havadis ve Halit cazete.!l 

Yerebatan, Çataıçeşme sokak, ıs 

İSTANBUL 

Gazetemizde çı:itan yazı ve 
resimlerin bütiln hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 
1 es 3 1 

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

TÜRKİYE 1400 750 400 15o 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

2700 ı.wo 800 000 
Bu iŞe girmek istiyenlerin 199 lira 20 kuruşluk muvakkat teminat, kanunun ta 

Yin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (14,30) on 
dört buçuğa kadar ko!llbyon reisliğine vermcleri lAzımdır. 

ECNEBİ 

Abone bedell pe~indir. Adrel 
değiştirmek 2S lrurujtur. 

Bu .iie aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6281) 

""""""' 
Muhammen bedeli ve teminat mıktan aşağıda yazth 135011) Kg. clvata ve 

somun 5/10/193g Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anknrada !da
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın aşağıda yacl1 muvakkat teminat i!P. kanunun ta. 
Yin ettfği vesikaları ve teklifıerini ayni giln saat 14 e kadar Komisyon Reisliği
ne vermeforı lazımdır. 

Şartnamelj:!r 125 kuruşl Ankara ve Hpydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
(15480) 

Yerli malı teklıf edildi~i takdirde 
Cif malı teklü edildiği 1akdfrde 

Muhanunen be:iel Muvakkat teminat 

Lira 
48129 
25058 

Lira 
3609,68 
1870,35 

Gelen •VTak gai verilmn. 
llanlaTdan me•'uliyel alınma%. 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul ilAvesi lhımdır. ,, ............................................. ._ ... 
İ Posta kutmu : 741 İstanbul ' 
~ Telgraf : Son Posta i 
: Telefon. : 20203 : 
a • 
.,. ............................................... -' 

·-·······································-·········· .. ······ 
Son Posta Matbaası 

Neırlyat Müdüıil: Selim Ragıf' Emet 
"" ..... n. ... ..,.....,. S. Ragıp EMBÇ 
DAnLr 14.ılU: A. B1cr9m VŞAICLIGlı. 

Sayfa 1.; 

Geyve İcra Memurluğundan: 
Bilecik Hazineli maliyesine iki bin' küsur liraya borçlu Geyvenin Ericek kö. 

yünden Ali oğlu Hakkının işbu borcundan dolayı kanunen ipotekli. 
l - Ericek mcvkiinde Şa. borçlu Hakkı; Şi. Abdullah; Ga. Osman ve Ce. Ha

san tarlalarile mahdud bir kıt'ada iki dönüm olup beher metre murabbaı 33 
santim değerinde 1838 metre murabbaı bahçe yerinin. 

2 - Eski Yayla mevkiinde Şa. yol, Ga. Çakır oğlu Ahmed, Şi. dere ve Ce. Ve.. 
led oğlu AbdulJah mahdumu Rıza tarlalarile mahdud bir kıt'ada bir dönüm o. 
lup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 919 metre murabbaı tarlanın. 

3 - Koru yeri mevkiinde Şa. Memiş oğlu Hasan, Ga. Ahmed Çavuş •. Şi. t. 
marn oğlu Meluned ve Cc. dereyi fasleden Bayram oğlu Ali Osman ve Sakallı 
oğlu Abdullah tarlalarile mahdud bir kıt'ada bir dönüm olup beher metre mu. 
rabbaı 33 santim değerinde 919 metre murabbaı tarlanın. 

4 - Eğri Kızı1cık mevkiinde Şa. Memiş oğlu Hasan, Şi. KaTabakal oğlu Bekir 
ve Reşid ve Ce. ve Ga. dere ile mahdud bir kıt'ada bir buçuk dönüm olup be
her metre murabbaı 33 santim değerinde 1575 metre murabbaı tarlanın. 

5 - Tonıcak mevkiinde Şa. İsmail oğlu Mehmed, Şi. Çakır oğlu Meluned ve. 
:re.sesi, Ga. dere ve Ce. Karabakal oğlu Raşid tarlalarile mahdud bir kıt'ada bir 
dönüm olup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 919 metre murabbaı 
tarlanın. 

6 - Ahlat mevkiinde Şa. Çakır oğlu Aluned, Şi. dere, Ga. Ka't'abakal oğlu 
Hasan vereseleri ve Ce. Yusuf oğlu tarlalarile mahdud bir kıt'ada bir dönüm 
olup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 919 metre murabbaı tarl anın. 

7 - Armudlu mevkiindP Şa. Bayram oğlu Ali Osman, Şi. Ali MoUa oğlu Mus. 
tafa, Ga. Cebel ve Cc. Sakallı oğlu Abdullah tarlalarile mahdud bir kıt'ada se
k.fa dönüm olup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 7352 metre murab. 
baı tarlanın. 

8 - Çakallık köprü mevkiinde dört tarafı cebel ile mabdud bir kıt'ada bir 
dönüm olup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 919 metre murabbaı 
tarlanın. 

9 - Karakiraz mevkiinde Şi. Memiş oğlu Hasan. Ga. Hasan oğlu Hüseyin, 
Şa. Cebel ve Ce. İsmail oğlu Hasan tarlalarile mahdud bir kıt'ada üç dönüm 
olup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 2757 metre murabbaı tarlanın. 

10 - Alan mevkiinde Şa. Çuhadar oğlu İsmail, Şi. Bıyıkbaş oğlu İsmail ve 
İbrahim. Ga. Karabakal oğulları Bekir ve Raşid ve Ce. Sakallı oğlu tarlalarile 
m.ııhdud bir kıt'ada bir dönüm olup beher metre murabbaı 33 santim değerinde 
919 metre murabbaı tarlanın. 

11 - Alan lll€vkiin<ie Şa. Veled oğlu 'M'ehmed, Şi. Çuhadar oğlu İsmail, Ga. 
Merniş oğlu Mustafa ve Ce. Çakır oğlu Mehmed mahdumu Sadık tarlalarile 
mahdud bir k.ıt'ada bir dönüm o1up beher metre murabbaı 33 santim değerinde 
919 metre murabbaı tarlanın. 

12 - Kara oğlanlar mevkiinde Şa. Cebel, Şi. Bayram oğlu Ali Osman kız
ları, Ga. Cebel ve Ce. Karasakal oğlu Hasan mahdumu Bekir ve Raşid tarlala.. 
rile mahdud bir kıt'ada iki dönüm olup be-her metre murabbaı 33 santi.m değerin 
de 1838 metre murabbaı tarlanın. 

13 - Mezarlık mevkiinde Şa. Hüseyin tarlası, Şi. ve Gar. ve Ce. cebel ile 
mahdud bit kıt'ada bir dönüm olup beher metre murabbaı 33 santim değerin
de 919 metre murabbaı tnrlanm. 

14 - Mezarlık mevkiinde Şa. dere, Şi. Çuhadar oğlu İsmail, Ga. mer'a ve Ce. 
yol ile mahdud bir kıt'afüt iki dönüm olup beher metre murabbaı 33 santim. 
değerinde 1838 metre murabbaı tarlanın. 

15 - Köy civan mevkiinde Şa. Çuhadar oğlu İsmail ve Hatib oğlu Hakkı 
tarlaları. Ga. ıtarikiam, Şi. Karabakal oğlu Hasan ve Ali Molla oğlu Mustafa ve 
Ce. Bayram oğlu Ali Osman ve Veled oğ!u Abdullah tarlalarile mahdud bir 
kıt•ada on dört buçuk dönüm olup beher metre murabbaı 55 santinı değerinde 
13326 metre murabbaı tarlanın açık arttırma usulile ve peşin para ile satılma. 
sına ve nakde çevrilmesine ve ilk arttırmanın 18/10/939 tarihine müsadif Çaı"
§amba günü saat 14 de başhyarak 16 da icrasına ve bu arttırmada bu gayri men. 
kullere takdir edilen kıymetlerinin % de yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
çok artıran1ann taahhüdleri baki kalmak şartile ikinci arttırmanın 2/11/939 ta. 
rihine müsadif Perşembe günü saat 14 de başlıyarak 16 da yapılmasına ve her

kes tarafından görülebilmek üzere arttırma şartnamesinin 5/10/939 Perşembe 
günü icra divanhanesine talikine. karar verilmiştir. Hini teslimde tapu kaydın. 
daki hudud ve dönüme itibar edilecektir. Başka alacaklılarla alakadarlar işbu 
satılığa çıkarılan mallar üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını evrakı rnüsbitelerile nihayet yinni gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri lAzundır. Aksi takdirde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça pa· 
ranın pay'laşmasından hariç bırakılacaklardır. % de iki buçuk tellaliye resmi 

ve varsa vakıf paraları ve taviz bedeli ve müterakim vergileri teslinı ve tec:~L 
lüm masraflan müşteriye aiddir. İsteklilerin % de yedi buçuk nisbetindc p y 
akçeleri veya milli bir banka teminat mektubunu hftmilen muayyen gün ve .. ,_ 
atlerde 935/~2 sayılı dosya ifadesile Geyve İcra Dairesine müracaatları i :ı.n 
olunur. c6639> 

Şerefli koçhlsar Belediyesinden : 
Kasabanın meskı1n ve gayri rneskOn tahminen 60 hektarlık kısmında harita 

ve imar pllnı yaptırılacr.ğından bu harita ve planın kaça çıkacağı hakkında ma
hallinde keşif yapacak bir mühendis veya salahiyetli :fen memurunun bu işe aid 
teklif mektublannın Şerefli Koçhisar belediyesine göndermeleri illin olunur. 

c6309> 

Y ozgad Nafıa Müdürlüğünden: 
ı - (27355) lira 40 kuruş keşif tutarlı vilayet merkezinde Jandarma okuluna 

ilave ediren iki dershaneli pavyonun inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye çı -
kanlmıştır. 

2 - Bu :ife aid şartnınıe ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartn ~mesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Yapı işleri fenni §Srtnamesi. 
D - Nafia Vekaleti genel şartnamesi. 
E - Husus! şartname. 
F - Projeler metraj, keşif hülasası. 

İstiyenlere bu şartnınıe ile· evrakları Nafia dairesinde görülebilir. 
3 - Eksiltme 29/8/939 Salı saat 14 de Nafia dairesinde müteşekkil komisyon 

tarafından yapıTacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin muvakkat teminat mukabili (2051i 
lira 65 kurıuş vemıe.si ve bu işe mahsus olmak üzere eksiltmenin yapılacağı gün • 
den en az sekiz gün evvel tarihli bir istida ile Nafia komisyonundan verilecek 
ehliyet vesikasını ibraz etmesi şarttır. 

5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saa.t evveline kadu 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verirerektir. Posta ile gönderilecelt 
mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve &f 
zarfın mühür ımunu ile iyice kapatılmıı bulunması şarttır. Postada olan gecik• 
meler kabul edilmez. .(6182) 



SON POSTA 

i kalkanlar için gıda: 
• 

l IB 
Piyasaya çıktı. 

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

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU - KAN
ZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VA UNU - KANZUK IRMiK UNU - KAN
ZUK NiŞASTA UNU • KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

EA.NZUK BESLETiCi UNL 1 
Eşs·zd r, milkemmeldir, Sıhhi olar ak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: /NGILIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
1ıııı- lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

Kız 

Erkek 

• Horhor caddesinde 

• • Yatıh 

Yatısız 

Ana llk, Orta ve Lise sınınarına talebe kttydına başlanmıştır. Ecnebi Jisanı ilk sınıflardan itibaren başlar. 
Kızların yatılı kısmı tamRmlle ayrı bir binadudır. Yabeız talebeyi nakletmek için mektebin husust otobüs 
servisi vardır. isteyenlere tarifname gönderilir. Telefon : 2053t>. · 

Lise ve Orta okulu bntnnfome ve engel imtihanlarına ı EyıQl Cuma gıınu ve olgunluk 
9 Eylül Cumartesi gQnn başlanacaktır· 

Eski F eyıiati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabsız 
ııa sınırı va ille kısın B3b&kte eski Fransız mektebi bim1aında, kız ve erkek kısımlan ayn dairelerde 

olmak tızere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için bergUn saat ondan on yediye kı!dar Çifte Saraylarda Okul DirektörlUğüne müracaat edebillrler. 
______ _. latıyenlera mekteb tarlfnam"•I gGnderllir. Telefon : 36.210. 41-------~ 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı t alebe kaydına b~lan.mıştrr. Ücretler a~ğıda gös. 

terilmiştir. Fazla malfunat almak istiyenlerin Okul Direktö~lüklerinc 

~ v.ı.ırmalan. 

Ankara Kız ve Erkek Kollejlerl 
!lk Orta Lise 

Gündüz 60 100 120 lira 
Yatılı 225 260 285 • 

Bursa Kız Lisesi 
1lk Orta Lise 

Gündüz .o 50 lira 
Yatılı 18~ 100 • 

lzmir Ege Lisesi 
İlk Orta Lise 

Gündüz 50 60 75 lira 
Yatılı 160 200 200 :ıt 

Aslt maaşı 55 liraya kadar olan memur ve teka.üd çocuklarından 
kardeşlerden yüzde on tenzll!t yapılır. c6495:» 

Kaput Bezi ve iplik 
Malatya Bez ve iplik 

F abrikalan T. A. Şirketinden : 
Yeni tesisatla faaliyete geçen 

Adana fabrikamızın 
Silindirli 76 ve 90 santim B. 

(Tip 2 çitçi) kaput bezi, 4, 6, 8, 
ıo, 12, 14, 16, 18 numara vater ip· 
likleri imalatı piyasaya arzedil· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulvarı And 
apartıman No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 
Telgraf adresi· ı Çeş~d Ankara 

• Çaşıt Adana 

Yatak, yemek ve çalışma oda • 

larile salon takımları velhasıl her 
n evi m obilyalar ; BAK-ER (ES. 

Kİ HA YDEN) mağazalarında teş. 

hir edilmekte ve her yerden u cuz 1 
fiat ve müsaid şartlarla satılmak. 

tadır. 

DiYARBAKIR ~---, 
u P AS OTELi 

Birçok fedakArhklar tamamen Betonarme olarak inıa edilen 

Do~g~::do~~~run u B A s p A L A s açılmııtır. 
Ötedeoberi Diyarbakır'ın en mlibren ihtiyacı olan ve her

kes tarafından hissedilen MODERN otel noksanlığ'ı bu suretle 
ve tam manuiyle lSnlenmİ§tir. 

Sıhht temiz ve istirahati ..,OD~oru il . di 
temin eden bQtün .... .&• aız __ r. 

Bununla beraber URAS PALAS Diyarbakır'a uğrayac11k sayın yolcu
larını kendi sakin muhitinde her 'keseye uygun bir tlatla istirahat 
ettlrmeği zevk duyarak: arzeder ve bunu şeref bUir. 

rl l.tanbulun en giizel ve en ucuz mesiresi 

ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 

Koçuk Çamlıcanm etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 
En nefis üzümler, en saf hava, en güzel manzara 

~---.. Bir kilo uznm bttğda yenmek şart.le 15, bağdan ---•r 
alını eve OtUrOlmek şartile 10 kuru 

•-• Ôt~denberi yetiıtirdiği talebelerle ün alan ANKARA'da .--.~ 

DOGU B/ÇK/ DiKiŞ YURDU 
Talebe kaydına başladı 

Hacıbayram cadde1i Yıldız sokağı No. 2 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden 
1 - Yalak.kuzu bölgesi .kat'iyatından Eskipazar istasyonunda istifte mevcud 

516 aded muadili 429 metre mikAb (962) desimetre mikAb çam tomruğu açık 
arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomr uklar evsafı yüksek budaksız olup baş kesme paylan mevcud ka· 
bukları soyulmuştur. Hacim orta kutur üzerinden hesablanmıştır. · 

3 - Tomruklara aid satı§ şartnamesi Çankırı Orman Çevirge Müdürlüğünde 
ve Kaı a'bük Devlet Orman İ§letrnesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların m uhammen bedeli 13 lira 65 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçcsile 6/ 9/939 günü saat 11 de Kara. 
bükteki Revir merkezine müracaatları. (6573) 

··············································-·············· ~-------~----------------~ 

BOGAZiÇi LiSESi MüDüRLüGüNDEN: 'ı 
Liıe ve Orta Okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylôl Cuma günfi 
ve Olgunluk imtihanlarına 9 Eylôl Cumarteıi günli baılanacağı 

ilaili talebeye bildirilir. , 

İlan Tarif em iz 
Tet ıll tun santımı ·························· 

aahile 400 kuruı 
•ahile 250 » 

O çüncü aahile 200 » 
Dörclünca aahile 100 » 
iç aahileler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında 
fazlaca miktarda ilAn yaptıracak. 
Iar ayrıca tenzilAtlı t arifernfzden 
istifade edeceklerdir. Tam, Yanın 
ve çeyrek sayfa ilAnlar fçln ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari il.Anlarına 

ald işler için fU adrese müracaat 
edi~elidir: 

tılımhk Kollektlf ŞltkeU 

EKZAMiN 
Ekzemanın il6cıdır. 

Yarn ve çıbanlurda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. ~ 

Şerefli Koçhisar Belediyesinden: 
Kasabanın tahminen 30 hektarlık kısmına elektrik t~is&tı inşa etti rileceğln. 

den keşif bedelıni yapmak üzere isteklil t?rin teklif mektuhlarını Şerefli Koçhi· 
sar belediyesine göndermeleri ilan olunur. c63lh 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulunan bakkaliye dükkanı mukavelesi hü· 

kümlerine riayet ctmiyen eski müteahhıdile münakıd mukavelesi feshedilmiş 

bulunduğundan mezkur dükkanın 12/9/ 939 tarihinden 25/2/940 tarihine kadar 
olan 167 günlük icarı açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11/9/939 Pazartesi günü saat 11 de Rektörlük binasındaki komisyon ta· 
rafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - 167 günlük m uhammen kira bedeli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 
liradır. 

4 - Parasız ~artname ve daha fazla izahat almak lstiyenlerin enst\tü d:ıire 
müdürlüğüne müracaatı lüzumu ilan olunur. (3951) (5612) 


