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C: DDn gece 12 de Hitlerle lngillz s8firi hala konuşuyorlardı ::J 

Bitlerin raptığı altı teklif 
• 
111.gilterellin ba tekli~lere 4 madde ile 

verdiği. cevabda neler var? 
Berlinde dün gece 12 de ltal~a,_ Almanya ile 
resmi bir teb/id- neşredildi ~ırl!kte harb~ 
. ~ gırmıyecek mı ? 
lngiliz parlimentosunun 1 Vaziyet 
bugünkü içtimaında her Botun tenihaberlere 

1 1 k rağmen harbden fazla 
şey an aşı aca sulhu bekliyebilirizl 

lnglltz elçi•I Hitlerin yanından cılılılılan aonra 
Lorıdraya telefon etti oe uzun miJddel glJraıta 

Daladyenin mektı. .. u ve Hitlerin cevabı 
Londra 28 (Hususi) - İngilterenin 1 

Berlin büyük elçisi Henderoon, İngllhı 1 
hükl.ımeti tarafından Hitlerin tekliflerine 
verilen cevabı hAmil olduğu halde, bu 
akşam saat 5 de tayyare tle Berline har• 
ket etmiştir. 

Gece. saat 8,30 da Templhef tayyare 
meydanına varmış olan Henderson, saat 
10,45 de lbaşvekftlet dair~ine gitmiftir. 

Hitler, Hendersonu 10,30 da kabui et. 
miştir. Bu münasebetle bir re81Ilİ teblil 
ıneşrectilmiştir. Tebliğ şundan ibarettir: 
· cHitler 10.30 da İngiliz b~yük elçisini 

kabul etmiştir. Kabul esnasında hariciye 
na.zın fon Ribbentrop ta hazır bulunmut
tur. Henderson Hitlere İngiliı hükiım& • 
tinin cevabını tevdi etmiştir., • 

Müla'kat bir buçuk saat sürmüştür. 
Henderson bilahare İngiliz elçiliğine dö. 
nerek Londra ile telefon ınUkllemele • 

............. Y A Z A N ··--·····~ i . Emeldi pneral f 
l.. ....... ~: ... ~~!.~-~-~-~~~~~ ....... J 

Gazeteler harb olup olilll)"8ıC1~
nın dtln beW olacağını YamllJlar. 
dı. Haldı idiler. Çünkü bu derece 
~~ vaziyetin, gevpmıedi. 

li ta!ltdiıdt. nihayet kopmuı 1A • 
andır. Bugttn olmazsa yann ve. 
ya öbü!r gün nihayet pek yakında 
su.'Ih vera harb mi olacak, elbette 
iki belli oJıacaktır. 

(Devamı 11 lnd aayf ada) 

Limanımızda italyan 
vapuru kalmadı 

Alman vapurlan da 
yüklerini boıaltmadan 

Karadenize geçtiler 

Fransız · Alman hududu Baoallldı 
Holanda seferberlik ilô.n etti, 

İsviçredt! hudud muhafaza kıt'a/arı 
silô.h altına çağırıldılar 

F ransada matbuata sansür kondu, İngiltere ticaret gemilerine Baltık 
denizi ile Akdenize gitmelerini emretti 

Roma 28 (Hususi) - İtal.7amn BerHn !küm üen kanaate göre, geçen Cumı 
b(cyQk elçisi Moıtko. bugdn HiUer tara.. gününd"enberi Hitler ile Mussolini ara. 
~ kabul edilmitUr· MillAkat haytt 5llld:a birl>irini miltenkib teatı edilen rne. 
uzun süml.üplr. sejlwa ibakılı!'ea, Alman devlet reisi 

Burada, ittmad edll:ir mahfell.-de bil. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Edirne Bulgar konsolosu 
ile bir mülô.kat •.. 

" Bitarafız, bir istila ordusunun Balkanları geçmc;:.İnc 
asla müsaade etmeyiz, fakat gücüm :iz yeterse ... ,, 

Ed.irood~, bir yorgunluk kahve& iç. yordu. Akşam Üzerleri, çift bey -
meğe va!kit bulduğum zamanlar, ~ gir :koşulmuş bir paytonun köşesınde, U
ta caddesi &ııerin.deki tek bahçeli gazi. kayıd obnağa ve gözükmeğ~ çalışan. fa.. 
noda, teoessüsümü dingillerine takarak kat göiilnden en hurda teferrüatın kaç. 
geçecı bir araba daima beni meşgul edi • (Devamı l O uncu sayfada) 

Milli Şef dün Rüştü 
Arası kabul etti 

Kabine toplandı ve geç vakte 
kadar müzakerelerde bulundu 

Londra 28 (Husu.sn -:- Muhtemel bir§i~ce; hü'.kfune: bütü~ n .vasıtalarını,memlekett~n dışarı çıkarılamıyacaktır. MiUi Şefin ve Mare1cıl ile Vekillerin An.karaya muvasatatla"'tnclan intıbatn• 
harbe karşı alınan tedhır!er tamamlan • ~<i~te edebilece~tı~. T ız c?1azl~ - Ordu emrınde bulunmıye.n hıç kımse, Ankara 28 (Hususi) - Vekiller He-ııanmı.ştır. Müzakereler saat 19 a kadar 
mıştır. . r , ın kullanıbnas/ tahdid edum~tır. FıJm ask.eri malfunatı havi evrak taşıyamıya.. yeti bugün saat 16 da BaşvekAlette devam etmiştir. 

Bu,t.in neşredilen kararndmeler 111'\lci- ~de Yey~ kroki ~1arak hiç bir fotoğrat 1 caktl!r. (Devamı 11 inci ıayfada.) jnr. Refik Saydamın riyasetinde top • (lhvamı 3 üncü sayfada) 
•• "'4\ ı , ;.... . 

-



2 Sayfa 60N POSTA 

Her gün 
Res i mlj lllakal e: ;;;; Kadında hususig~t.o. 

Sulh perısının 

Bu buhrana da 
Dayanacağına inanıyoruz 

Ya.ıan: Muhittin Birgen ..J -
- Buc!ape§te, 2j -

B undan bir haf ta evveı Avrupa.. 

nın yeni bir buhrana doğru git

tiğini ve bu buhranın bir hayli sürpriz: 
lerl~ dolu olarak uzun b:r inkişaf devrı 
geçireceğini yazıyordum. Bir ~afta ~çin. 
de hddiseler bırbirıni takib ettı ve dıplo. 
matik dunya. en büyük sürprizlerinden 
biri.le ~aştı. şu satırları yazdığı~ 
dakikada .buhran süratle inkişaf etmşı 
ve henüz en yüksek haddine vasıl olma. 
rmkla beraber, ;ok keskin bir devresine 
~bulunmaktadır. 

• 

" 

,, 
~ . 

111 • • 11 

• - • 

Su- ..L..t meseleleri esnasında olduğu gi- ? G.. ·· k kild · · ·n 
l.l1: Aile, bilgi, seviye, incıelflt, hattl servet bakırr.ından üs • Kadın faz!a ır.ı boyanmış. ozu çe en şe e mı gıyı • bl. bu defa da kılıç şakırtısı bütün dün.. • bi:ıı'--'-' y·· . d k • t nda 

' tün bir t.adını diğerlerinden ayırd eden hususiyet sade • miş? P.tikınlınüzii vere ıunwuz: urJn e mas e. .,ır ı Yanın ilrnlaklıannı tırmalıyor. Bütün Av. ardır 
llktir. da sahne kıyafeti v • nıpada askeri tedbir almıyan hemen hiç ~~=====ıı:=:======================--=--=:=:=::=::=::==::=::=:=::=:=~~~~=== 

~~ ~~~?.;§.:~§;~ 
yeniden hastadır, daha doğrusu, za~e~ Ho/Andanın , ... , ıri -·-·••000000000000000000000000. 0000000 .. ,o ... -·--·""=I Nazırları seyreden 
hasta olan peri. yeni bir buhran geçırı. a .ft H { 
yor. Burnınla beraber, henüz buhranın Kilçilk pren•e• I 1 ergun hır IKra i lı~glllzler 
son haddine varmış değiliz. Yükselmii . : --- -- : 
own hararet. henüz bu gibi ahvaıde, ha- I Sog,,_ ukkanhhk i 
ıraretin viısıl o.iması tabii bulunan dere • ı 
oeye ç~ değildir. Su.h puisi, bugün. f !rveç kralı on i1;inci Şarl, Ruslarltı 
kü nöbet derecesıne de dayanabilir, bu : harb esnasında çadmndıı ka:ıbine 
hararet te onu oldürmeı. Hatt5., :yarın. i bir mektıı.b not ettinyordıı. Çadınn 
öbürgün bu hararetin daha yükselmesi j önüne bir gülle dt!.~miif, mılthi§ bir 
de mümkündtir; hatta, tıpkı Südet me. : gii:riirltü olmuıtu~ Katib korku içinde 
selesinde olduğu gibi, bu defa da belki 11erinden fırladı. 
had.iseler olacak, Danzigin üstünden bir On ikinci Şarl soğukkanhlıifım hiç 
kargaşalık havası geçecek. yukarı Şilezi. bo%madan: 

adan kaçıp Alınan hududuna iltica eden _ Neye kor.lc!'un, dedi, sana not 
müLtecilerin miktnn artacak ve bu ara- ettirdiğim mekıub bu kadar ıiddetli 
lık beliti de, şurada, burada bazı insan.. HolAndanın yeni ve güzel bir prensese mi? 

ların 6ca.n~.,:ökü~e~~··b· B~:rr;::a ~~ daha kavuştuğunu billyorswıuz. İld kız \-. _ _ ___________ J 
rabero biz, ~l.lJ,lı perısmın u . çocuğun ebeveyni olan Veliahd Prenseı 
dayanacal'hııa inanmakta devam edıyo. B d dJI. Li 
ruz! .,~- Jülyan.a ile kocası Prens ernar u p, 

* çok memnundurlar. 

Ağustos 29 

Sözün kısası 
-····-

Otobüs yolculugu 

il .. Jf. 

O tobüsteyiz.. Çabuk gidelim dJ. 

~ ye otobüsü tramvaya tercih 

etmıiştik. otobüsün mevküten hareke • 
tinden evvel ayni istikam.ete giden ilg 
tramvay mcvkilnde durmuşlar, yolcu • 
lannı in~ıer, binecekler binmişler 
ve hareket etmişlerdi. M~terı celbctmek 
için mütemadi'yen bağıran kondüktör" 
artik oradan müşteri tedariki imkan da
hilinde olmadığını anlamış olacak ki şo • 
före: 

-Tamam! 
Kumandasını verdi. Otobüs hareket 

etti. O kadar yavaş gidiyordu ki arka • 
dan gelen tramvayların chaydi yolu aç 
ta bari biz geçelim» demek istıyen çan 
çanlarını duyuyorduk. Otobüs Sırkeciye 
gelmişti. Kondüktör arkada oturan bit 
kadına sordu: 

- Saatiniz kaç! 
Kadın saati söyledi. 
Kondüktör şoföre seslendi: 
- Beş da:lciika sonra tren gelecek. 
- Ne yapalım? 
- Fena oldu, biraz ağır alsaydın! 
Otobüs Sirkecideki kavisi döndü, tram. 

vay yolunun kenarına doğru kaydı. Yol. 
ı cu:lardan biri haklı olarak itırazda bulun. 
du: 

- Burada müşteri mi bekliyeceğiz? 
Kondüktör ccvab verdi: 
- Şimdi gideriz beyim! ' 
Şoför otobüsü durdurmu~tu. Yolculra 

arasında hangisinin kondüktörle müna • 
kaşaya ba§ladığını görmek ister gibi ar. 
kaya baktı. bir başka müşteri gene haklı 
olarak: 

- Burası durak yeri değildir, dura • 
mazsınız! 

Dedi! 
Kondüktör hiddetlenmişti: 

ı 
- Ne -0lae<rlt beyim, iki müşteri nisai 

ne çıkar? 
- Peki anuna biz de acele gitmek istJ. 

JULUZ. ı 
. 

Südet günlerile bugünler arasınd'a 
benziyen noktalar çoktur. Belki de bu 
beıı7.erli:kte tam bir mutabakat vardır. 

Resimde Prens Berna.rd ile iki kil • 

çü:k kızı. Tu-ense.t Beatrls ve Prenses İren 

Napolgonun ıapkası 
Biçiminde kadın 
Şapkaları Son günlerde birçok hük11m.et merkez- Şoför söze karıştı: 

görülınclctedir. 

Göze çarpan tıek bir far.k illrada görünü. =======-=======
yor: Südet bahsinde, en evvel harb sô- Almanya ve İtalya için de bugün İngll. 
r.:flnü ağzına alan Führer olmuştu. Bugün tere ve Fransa ile harbe tutuşmayı ~
ise, chazır ol!:ı. kumandasını veren Cham. mek o kadar manası'Uiır. Diplçmat\k har. 
berla.indir. O zaman arkasındaki köprü. bin, beyaz muharebenin bugünkü yeni 

1-eri Hitlcr yıktı, bu defa da ayni köprü. \, ziye'ti olmasaydı, eler Almanya çdk 
ieri İngiliz başv~kili yıkıyor! sıkışmış. yahud İngiltere çok kuvvetlen-

0 zaman Südet mieselesini en müsaid mi:ş buhm33.ydı her iki taraf ta harbe da. 
fek:ilde halletmek için, Almanya, en mü. ha kolny gidebilirlerdi. Bugün böyle bir 
nasib usulü bunda bulmuştu. Bugün de vaziyet bulunmadığına göre biz, bu de. 
İngiliz başvekili, Danz.ıg ıneselesinin. İn- faki buhranın da • zaten biz de onu bek. 
giltereyi manen zedelemiyecek bir şekil. leyip duruyorchık • harbsiz halledUebL 
de halledilebilmesi içın, en müsaid yolu leceği f&rinde sablt1z:. 

burada gö~tir0 O zaman, Hitler, In. Bununla beraber, herkes gib1, her mll. 
gilterenm Südet mesetesi için harbetınL 

. ' · lerlnde o1dutu gibi Londrada da, naur. - Telafi ederiz beyim, bu otobüs çolC 

lar hummalı bir f.aaliyet içinde bulun - hızlıİ • gidlarer. ~ ld 
. . tıraz çoga ı. 

maktadır. Hergün bqvektlet dal.resının Şoför 'bu esnn.da bir başka şey keşfet. 
'bulund'llğu Dovning Streette, büyfik bir nıişti, kondü~öre: 
kalabalık toplanarak: kabine lçtirnaları. - Kapıyı kapa-, vapur geliyor, yeti .. 
na giden nazırları seyretm€kte ve re • şelim! 

Jdmde g~üz §ekJJ.de bu nazırlara Dedi, kapı kapandı. Otob:.is son .süratle 
:ı....,_,, besledikleri ı· '. iz.b tmek- ilerledi. Pa'.ket postıahancsinin bozuk kd., 
"-<Ull" sempa ıyı ar e mnmlı yolundan o kadar süratli geçiyor. 
tıedf.rler. du ki, yolcular sağ:ı sola, öne arkayn 

Bir mezar taşı yazısı 
çarpmamak için kendilerini zor tutu " 
yorlardı. Ve bu sürat köprünün Kadıköy 
durak yerine kadar böyle devam etti. Şo. ~en hafta Pr.agda J oseph Haverda 

• • föI'Ün dediği gibi idi. Durak.ta vapurdan 
adlnda bi.ri vefat eylem.ıştır. Mezar taşı. jnenler be'.kliyorlarch. Otobüs doldu .. Ve 
na şu cümlmin yazılmasim istemiştir: ·gene hızla ilerledi. Şişhane karakolunu 

cBuırada medfun bulunanın ismi Jo • çıkarken bütün yolcular fazla süratin bir 
seph Haverdadır. Avusturyada doğmuş- kazaya sebeb olaoağı korkusile renkten 
ltur 1 ....... :1,,,,. .m,,.,_,. d:a Al renge giriyorlardı. İşte bizde otobüs yo:t-

• ~·«&>.ya yaşa.ııuşt.ııf. • culuğu lböyle oluyor. *** 
m.aı?ly.ada.. ~r. lia.yab imtida.dınca . ......................................................... ._ 

Prag şehırmden aynlmanu~r. Agaçlara gençlik aşısı 

yeoeğmi bildiği içın mescicnın hallinin let gibi, Tüırkiyedede, bütün millet. 
daha zıyade cihmale uğramamasını te. herkes, her ihtimale, her vaziyete hazır 
mm için> en evvel harekete geçti ve bulumna.lıdır. Dünyanın büyük mukad. 
harb ile suDı arasında Ingiltereyi muh- derat dönümü /Snilnde olduğumuza hiç 
tar bıraktı. Bu defa da ayni usuiü Cham. şüphe ydlrtur. B/Sy1e bir vaziyette, her 
ber1ain Jrull:anıyor: O, Hitlerin sırf bu türlü thtimali ve her türlü sürprizi dU. 
meseleler için harb çık&rmak isteıniye. şünmek vıe ona gm tedbirli bulunmak, 
ceğin.i bildiğinden, meselenin halli esna. a'klı başında olan herkesin ve her mille. 
smda cürata düşülmesine mani olmak tin en ilk vazifesidir. 

Fransızlar, büyük imparatorları Na -
Fıransız ta.rafından z:iyaret edilir. Şimdi 
Parlsli kadınlar, son günlerde, Napolyo • 
mm lkandfsi ık.adar mefhur şapka11nı bir 
kere daha hatırlatmıya ııebeb olan şap • 
kaler giym~ başlaınıJlacdır. 

yapılıyor 
Yalnız insanlara değil, ağaçlara dn • 

hi voronof gençlik aşısı yapılmaktadır. 

Fransada Haite :..ıarnı:? nuntakasında bu.. 
lunan bir çiftçi bahçesindeki kurumağa 

ümre .. Hitlerl harb ile sulh arasında mu. _ fi J aı 
bayyer tutuyor. Vt(,uhi.tti.n UJiıuJ-•1f. 

Bu muhayyerlik şuradadır: İngiliz 

polyonu her vesUe ile anmayı kendileri 

iÇin bir vazife bilirler. Meşhur İn.valide 
de nnıazzam mezarı, hergUn binlerce 

başvekili Almanyanın Führeri ile yapb
lı bilvasıta ve mıistacel bır temasta ona 
anlatmış ıbulunuyor ki arada müzakere 
De halledilemiyecek hiçbir mesele yok. 
tur. Buna rağmen, Lehistan taarruza uğ. 
rarsa, İngiltere, verdiği .sözü tutmaya 
mecburdur. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

yüz tutan ağaçlan şu suretle canlandır. 
~ mnktadIT. 

Ağaçların gövdesine burgu ile b5yült. 
çe ·bir delik açmakta ve bu deliğe müna
sib miktarda sülfat dö fer ile araşid yağı 
tıkamakta ve ağacda açılan deliği sıkı m.. 
Qo kapamaktadır. Hemen bir hafta sonra. 
ağaçlar gençleşmeğe ve mevsime göre 
yapııak ve filiz bile vermeğe başlamakta. 
dır. 

Şu halde ıWzakere kapısı tamamen a. 
çıktır. D-Ostluklar, tavııssutlar, hep bir 

.raya geltnce, ihtilaflı meseleler halledi. 
lebilir. Eğer fevkahide bir sürpriz olmaz.
sa • dünyanın sürprizler dünyası olduğu. 
ou da unutmıyaum! • her şey, müzakere 
USU'lilc halledilme yoluna dökülecek ve 
sulh buhranııun hararet nöbetleri bir 
müddet daha· devam edip bir aralık daha 
fazla yükseklikten sonra hastalık zail 
olac<iktır. 

* Avnıpada< bir harb çıkmasını icah et. 
tirmek üzere hiçbir taraf için kfıfi sebeb 
yoktur. Danzig ve yukarı Şilezya mese
leleri nihayet mahalli meselelerdir. Dün. 
ya hakimıyeti bakımından da Almanya 
ve fi.ı.ıya ile harbi bı.ıgün kabul etmek 
fny,ilte.re için :ue kadttr gayri müsaid ise 

Gazeteye bakıyorsunuz: 
İlk sayfada en 8iyah, en kalın harflerle bır manşet. Bu 

manşet b!r haber değildir, dünyanın bir köşesinde vukua 

ge!miş ıbir hMiseyi öğretmez, sadece bır sualdir: 
- Harb olacak mı? Olmıyacak mı? diy.'? sorar ve sizdc>n 

sorar, merakla ohınrunuz., :manşetin altında bir telgraf: 
I.ondra, 28 (H~) dfye başler. Bu hazan Uç beş s:.tır

dı-:-, bazan da yarım ısütunu, bir sütunu bulur. Mutlak su. 
rette mntalea, ıtahmin, veya .ismi .Oylenmiyen meçhu: bir 
şahsa at!edilmfş bir dUşüncedir. 

Daha dün sqam üniversitede doçentlik etmiş, güzide bir 
dahniye mütehassısı ile konuşuyorduk; elind~ koca manşet. 
l! gazete, bir sUtun yer tutan koca bir telgraf haberim gös. 
ter erek: · 

- Bu gazete hepinizden fazla fed~rhk ediyor, hepi • 
nizdcn :!azla telgraf getirtiyro, dedi. 

Anlattı'k: 

- Bu, bir sütun yer tutan yazının içinde' hakiki telgraf 

olarak tek kelime yoktur, daha evvel başka gazetelere geç

miş olan ajans telgraflannın veya radyo haberlerının de • 

ğiştır:Jrniş, ~ş!ri1Jn4 tahminlerle, miltalealari~ sil!lenmiş 
llirer şekHnden ibarettir ve baştan başa yalandır. 

D!>ktor muhatabımız hayret etti. 
Son 20 senelik tarihin en nui'k gfinlerinde yaşıyo. 

ruz. Yarın bır harble lcarşılaşablliriz, sinirler gerildikçe 
gerilmiştir. 

Telgraf nükfunetin elindedir, ajans resmi bir mnessı:>:.e. 
dir, muhtelif devletlerin radyo emisyonları da matbuat 
ldaresınce ciinlf'nir, huı, devlet tçtn de hayatı ehemmiyeti 
haiz olan <lakikalarda yalan haberlenn ne§Tini neden mü. 
saşde etrnelı? 

Hükfunctin maibuat serbest~ mukadde6 bir varlık 
olarak bakhğır.ı bfll'yoruz, gurur duyarak, minnet duyarak 
gorüyoruz. •Matbuat hürrlyetini> gıme cmatbuat hilrrı -
yeti» nin 1':ontrol etmesi .kaidesini de hatırlıyoruz. 

Doktor muhatabımıza bu naktttyı anlattık, belki bütün 
medeniyerin tehlikede olduğu bir claki!uida halkın heye • 
canından i.<ir!ade ederek yalan telgraf ticareti yapılmasını 
pek hazmetmedi. Bunun içindir ki biz yaraya bir defa daha 
ışaret etmenin !kendi kendimize karşı bir vazife olduğuna 
inandık, ey o.kuyucu sen bu sözlerhniz~n tesir yapacağına: 

1 STER 1 NAN, i STER INANMAI 
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Japonya, Rus .. Alman 
anlaşması karşısında 

• • • 
vazı ye tını tayin ediyor 

Japonlar, 
etti, 

Ruslarla anlaşacaklarını tekzib ediyorlar, kabine istifa 
Çinde sulh müzakereleri cerey~n ettiği söyleniyor 

Londroda manidar bir hadise: Çin ve Japon elçileri 
dün beraberce hariciye nezaretine gittiler 

Tokyo. 28 - Hiranuma, kabinenin 
istifaınamesini İmparatora tXıkdim et
miştır. 

Başvekfil bilahare bey·anatta bulu • 
narak demiştir ki: 

Yeni ihtilatlarla Alman - Sovyet a. 
demi tecavüz paktı neticesinde Avru -
pada hadis olan garib vaziyet Japon. 
yay-19 haZ'ırlanmış dlaın harici siyaset 
formülü yerine tamamile yeni bir ha
rici siyaset formülü bulmaya sevket. 
miştir. Bu buhran devresi siyasi va • 
ziycttc bir tebeddül ve halkın hissiya. 
tında bir tahavvül husule g1elmesini 
istWzam etmektıe olduğwna ikuvvet'-e 
kaniim. Bundan dolayıdır ki bu sabah 
kabinenin istifasını imparatora takdim 
ettim.» 

limanımızda İtalyan 
vapuru kalmadı 

(B~tara~ 1 inci sayfa.da) 
lenen Afrnan bandıralı Venet vapuru 

E 
da şamandıraya g\ım€!Mş ve transit D · k · • urumun neza etı olarak Burgaza geçmiştir. 

Yazan· Selim Ragıp Em~ İçlerinde İstanbul piyasası için si • 
pariş edi:1mlş muhtelif tüccar eşyası 
bulunan bu Alman vapurlannuı acen- D ünya vaziyetinin son derece 
ta:lırrı vnpuııilann danüş1ıe 11stanbula nazik oiduğunu hepımiz bili • 
uğrıyaca.ğı!ıu w şamandırada yer ay. yoruz. Denilebilir kı Avrupanııı mukad.. 
rılmasını Liman İdaresine bildirnı.iş • deratı mahdud bir, iki merkezin eline ve 
!erdir. bilhassa diline bakmaktadır. O merkez • 

Evvelki gün Alm.anyadan g€'len Doy lcrden çıkacak bir tek söz milyonlarca 
çe Levantelini kumpanyasının Arlrnd- insana şu anda ya geni~ bir nefes aldı • 
ya vapuru Haydarpaşada yükünü bo- racak, yahud da kanlı bir boğuşmanuı 
şaltmaktadır. Alman gemilerinin Türk habercisi olacaktır. A1manyanın Danzig 
sularında lbırakılmamast hakkında he şehri ve Koridoru hakkında tanıdığı va. 
nüz acentalara kat'i bir emir verllın~ ziyet öyle bir ileri adımdır kı kolay ko
değildir. lay geri alınabileceğe benzemez. Bunun 

karşısında İngiltererun Lehistana verip 
harfiyen tatbik olunacağını bildirdiği 

garanti de, herhangi bir hafif harekete 
müsaade etmiyecek kadar ciddidir. Bu 
itibarla dünya, çok mühiır. bir dönemeç.. 

Milll Şef dun RUştU 
Arası kabul etti 

(Ba,tarafı 1 incl saytada) tedir. 
Teriik Rüştü Aras Almanya namına Hitler İngiltereye ne 

Ankara, 28 _ Londra büyük elçi • teklif etmiştir? Bu teklif karşısında İn _ 
miz Tevfik Rüştü Aras bu sabah şeh _ gilterenin hattı hareketi ne olacaktır? 
rimize g€ldi. Oümhurreisi İsmet fnö. Bütün davanın ukdesi buradadır. Eğer 
nü tarafttıda.n kabUI ıec$lldi. ~şvclt~ hadiselerin verdiği ilhamda yanılmıyor • 
ve Hariciye Vekilimizle temaslar yap. sak, Almanya, bugünkü taleblerile Ver. 
tı. Tevfik Rüştü Arasın Lcmdraya avdet say .nruahedcsinın tamamen yok farzo -
etmek üze.re yarın akşam şehrimiz _ lunmasını ve bu faraziyeye istinaden ko. 
den ayrllması mukarrerdir. nuşulmasıru istiyo: gibidir. Zıra Danzig. 

Koridor ve mukaaderatı ileri sürülen 
yukarı Silezya mesetei.eri, hep, o muahe. 
denin kırpıntı bakiyeleridır. Buna, müs. 
temleke davasını iliive edersniz. Alman. 

Diln gece Yeşllköyde 
IJç ev tam11men yandı 
Dün gece saat bire doğru Yeşilki)yde yanın isteğini, yeni baştan bir dünya hb. 

Bozacı sokağında bir yangın olmuş, üç ritası çizmek demek olacağı kendiliğin • 

lbüyük ev yandıktan sonra ateş söndürü. den tezahür eder. 

Jebil.miştir. Yangın Yorgiçe isminde bir İngiltere böyle bir teklüi nasıl k&rşı • 
Yeni Başvekil kadına aid olan evde, mumun devrilmesi lar? 

Tokyo 28 (.A.A.) - General Abe, ile başlamış. çok kısa zamanda evin dört Bu devlet, kendi saıfında bulunan 
yıcmi kabineyi teşki!l etmek vazifesini Rus • Alman anlaşması imzalamrır~ taraf mı kaplıyan ateş, bitişiğinde bulu - memleklterle beraber Almanyanın Le 
kabul etmiş ve gö~elerine başla - . . w. b 

1 
n1 . v.k.11 trdl nan !kondüktör Mu.stafaya aid eve sirayet histanla karşılıklı müzakereye girişme • 

mıştır. Nazırlar listesinin yarın impa. Bırlıgı arasında muallMda u unan re, a aşmanın menyet me ıM g • . . . . _ sini faydalı bir fikir olarak ileri sürmüş-
ratora arzedileoeği kuv\·etae tahmin mese'lelcri sulli yoUle halletmek için ği ilk sene zarfında, 200 milyon mark • ~ dığcr taraftan da ayı_ıı şekilde 0 

- tü. Şimdiki vaziyet bu çerçeveyi taştığı 
edilmekt.ıedir. bir çare olarak iki memleket arasında kk krediden Moskova 120 milyonunu is. bUT tarafı~d~ bulunan Kalitaryalı Mus- için ~ni Alman telk.interinin uzun uza 

· · · · uht ı bir kl k ı timl d ı.t· tafanın cvını c;armıştlr. Gazeteler, hariciye nezaretı ıçın , bil m eme · ya 9Ştn.3ı vu ua ge ece • a e ~er. ır. . .. . dıya teemmüle ihtiyacı vardır. Bu sebeb. 
h .. ..k , .. ş· . .\.l hakk. da Alın So t b Alınan So t Rusv d"st . ki Yangın mahalline gelen Bakırkoy ıt • 1 d"' "ğl k d . assa LondTa huyu eıçısı ıgemıtsu o• ın an - vye mem a - • vye . a. en u I'i ma • . . . .. .. 

1 
w _ e un o eye a ar Berlıne bildirilebi. 

::t hA p . .. .. . . 1 d .,.,.._ h ı.._1 Alın ~ · il 3_·· •· d 1 i k" faıyesının ibutün çalışma arına ragmen uç . t .. ue alcn arıs buyuk elçısı bulunan arın an ven~u a~ er, anyamn neı<?rı e '!\.omur ma en er , unya en • ~ b k 
1 

leceği sanılan ngılız cevabının gecıkme~ 
sabık harici'yıe nazırı Sato'nun isim • kendi dahiıll propagandası ve İngnte. düstri ve el~troteknlk milesseseleri i - e~ tam.amen yarund ış, a~l 9 'n faşi a Zevbcre &ini de buna atfetme:{ doğru olur. 
l . . .,__ 1 kted" k tah ikA'-· i . k 1 h . ı·· m.l 1 ekt' B sırayetıne mey an verı mcm şt r. a ıta G"' .. .. . d" k d .. ennı zıı~.ı.'ey eme ır. reye arŞı r al.JJ çın çı ·an an a. çın u~u u ma 7R.me verec ır. un - h:d'sed b" 

1 
_ ...ı 1 lm dıw orunu-şc ve şım ıye a ar soylenen 

" . berl rd' da ı.. ... "ı,."' Al R .. 1 a ı e ır ~~ o up o a gını araş. .. 1 !i.-k 1 k i l\fanıdar bir kabul e ır. n ~· many:ı, usya. ezcum e k1 d soz ere '"" ·ı aca olursa, Almanya, n -
. Londra 28 - Japon ve Çin büyük İtalyanın da Sovyet _ Alman pak . montaj işleri için, teknik amele gönde - tırma .a lr. gilterenin bazı telmihlcrinden cesaret 
elçileri bi:rllikte bugün akşama doğru tına iştirak etmesi ihtimallerini teyid rece'ktir. Fransız askeri heveti alarak şaııki Avrupada kendini serbest 
hariciye nezaretine gitmişlerdir. eden ve ayni Alman • Sovyet memba. Rusya ise Almımyaya ziraat ve orman Moskovadan döndU addetmiş, plilnlarını on:t gör<> çizmiştır. 

Çinde sulh müuıkereleri mi? ıından verilen haberler de, bilhassa İ- mahsulatı, iptidai madde, yan mamUl İngillterenin Lehistana verdiği garanti, 
Vaşington 28 (A.A.) - Japon ka • taiyamn Tokyo büyük elÇisinin, İta~ _ maddeler ve bu arada petrol verecc-ktir. LondTa 28 (A.A.) _General Doumcnc Almanyayı hesabında ilk şaşırtan ve. 

binesinin bu istifasile Pekin'<le sulh yanın Japonya He iyi münasebetlerinin Krediler ile yapılan muameleler, ha~en ile F'ransız askeri heyeti azası Moskova. binnetice tehevvüre getıren amil olmuş.. 
mümkeııe1e.ri cereyaın ct!tiğinıe dadr inkişafta devamını görmek arzusu hak yapılmakta olan normal ekonomik mü. dan avdet ve sabahleyin lieston tayyare tur. Nitekim. Alman kaynaklarından ge . 
birkaç gün evv€l dolaşan şayialar a _ kında Aritaya taminat ,vermesinden lbadelenin dışınd'a, bunlara ilAvetcn yn • meydanına muvasalat etmişlerdir. Gene. len .haberl.er, Fransayı ihmal ettıği halde 
rasında bir münas~bet görililmektedir. soo.ra, şüpheli telfilcld olunmaktadlır. pılacaktır. ral, PaTise dönmek Ü7.ere derhal Croydon İngılterenın tarzı hareketi üzerinde ıs • 

Japonlann fokzibi Alman • Rus ticaret onlnşmasının Moskova, 28 (A.A.) - FevkalŞ.de iç tayyare meydanında tayyareye binmiş - rarla durmaktadır. 
Tokyo, 28 (A.A.) - Domei ajansı bil tafsilitı timaa davet edilen yüksek Sovyet mec tir. Versay muahedesi, bugün için, tama • 

füriyor: Be1-lin 28 (A.A.) ·- D. N. B. ajansı _ lisi bugün öğleyin top].anmış ve Al • men yok forzedilip yeni baştan bir ko -
İyi haber alrın Japon mahföllerinin run Alman - Sovyet tıcıırct anlaşması man • Sovyet ademi tecavüz paktmı Fransanın Moskova sefiri n~şmıy~ başlanabilir mi? Eğer Almanya 

fikrine göre, Japonya ile Sovyetler ha3danda- aldığı mütemmim mal1lmata gö tasdik etmiştir. ParİS8 gitti böyle bır şe! istiyor idise neden Ameri -
kanın mesaJlarına icab eden cevabı ver. 

Mısır askeri heyeti dün Atatürkün 
muvakkat kabrine çelenk koydu 

Tümgeneral Hüsnü Ezzeydi Paşa l\?areşalı, Saracoğlunu 
ziyaret etti ve gaz maskesi fabrikasını gezdi 

Ankara 28 (A.A.) - İstanbulda bu. Dost ve kardeş Mısırın generali sa-
~unmakta olan Mısı.r ask€ri heyeti bu at 15 te beraberinde askeri heyet aza. 
sabah 9, l O da Anadolu ekspresine .. bağlı lan ve mihmandarları olduğu halde 
hususi bir vagonla şehrimize gelmiş ve Etnoğrafya müzesine giderek Ebedi 
istasyonda Genel Kurmay yarbaşkaru Şef Atatürkün muvakkat kabrini zi • 
Tümgner~l Veysd1 i.(nüv.ar, A'nkara yaret etmi.7 ve bir çelenk koymuştur. 
mevki ve merkez komutanları, Genel Hüsnü Ezzeydi Paşa müteakl!ben 
Kurmay istihbarat şubesi müdürü ta. refakatinde mihmMıdarlan olduğu hal 
ıraf:ıçıdan kar.şılal1.lll1Ştır. Misafi:rleni • de gaz maskesi fabrikasını ve Çubuk 
mize bir askeri kıt'a ihtiram resmini barajını gezmiştir. 
if.a eylemiş ve mızıka Mısır ve Türk Akşamüstü de Hüsnü Ezzeydi Paşa 
milli marşlarını çalmıştır. şerefine Şehir lokantasında Büyük Er. 

Heyet .reisi Tümgeneral Hüsnü Ez. k§.ruhar:biye İkinci Reisi Orgeneral A • 
zeydi Paşa saat 11 de Genel Kurmay sun Gündüz . tarafından bir ziyafet ve. 
Baıkanı Mareşal Fevzi Çakmağı, mü. rilmiştir. 
teakfuen asbaşkan Or~eneral Asım ----------
Gündüzü, Hariciye Vekili Şükrü Sa - Parti Müfettişinin Antakyadaki 
ıracoğlunu, Mflli Müdafaa Vekili Na~ konferansı 
ci Tınazı ziyaret etmiş V€ Ankara Va. 
Uisi:ne kart bırakmıştır. 

Heyet saat 12, 1 O da da Ulus mey. 
ilanında Zafer abidesine askeri mera. 
simle çelenk koymuş ve lnlzıka Mısır 
:v.e Türk marş1anını çalmıştır. 

Çelenk koymasını milteakıb General 
'Hüsnü Ezzeydi Paşa merasimde bulu -
rıan askeri kıt'ayı teftiş eylemiştir. 

Antakya 28 (A.A.) - Parti müfettişi 
profesör H. Reşid Tankut dUn Gündüz 
sinemasında kalabalık bir halk kütlesine 
hitaben !bir lronferans vermiş ve partimi. 
zin wndelerlni anlatmıştır. 

Konferansta vali Sök.men Süer, Par. 
ıti ve Halk~vi 1dare heyeti azaları ve 
meb\ıslan da bulunmuşlard'lr. / ,-

italya, Almanya ile 
birlikte harbe 

girmiyecek mi 1· 
(BCl§tara~ 1 inci sayfada) 

Danzig hakkındaki Alman isteklerini ce· 
lbir yolile tahakkuk ettirmek üzere Mus. 
solininin müzaheretini te..'nine muvaffak 
olamamıştır. 

Bir taraitan Polonya ile İtaly.:ı arasm. 
da mevcud dostluk münasebatı ve diğer 
taraftan Almanya ile Sovyetler ara;;ında 
a!ktedilen ademi tecavüz pn:ktından mü • 
tevellid hayal inkisarı, Mussoliniyi Hit. 
!erden uzaklaştırmıştır. 

Bunun içindir ki, Almanya şimdiye ka 
dar :tamiri kabil olmıyan he!' hangi bir 
hareketten içtin.ah eylemiştir. 

l\fu.ssolini'nin Kanada Başvekiline 
cevabı 

Ottava 28 - ::\fussolini, b~ekil Mac • 
kenzi King'in sulh mesaJına cevaben sul
hü :kurtarmak için elinden geleni yapa • 
cağını ~ildirmiş, Kanada hükftmetine 
~imdiye kadar Hitlerden hıç bir cevab 
gelmemiştir. 

İtalyan gazetelerinin n'cşriyatı 
Roma 28 (A.A.) - İtalyan gazeteleri 

Mussolininin harbin önüne geçmek için 
sarfettiği gayretleri tebmüz ettirdikten 
sonra dünyayı öldürUcü bir ihtilıiftan 
kurtarm:ı:k için hükfunetler tarafından 

yapılan mesaiyi Polonyalılann bir takım 
taıŞkınThRc ve tahnKatla baltaladıklannı 
ileri s::ırüyorl.ar. 

MoSlrova 28 (A.A.) - Fransız sefiri medi? Bütün bunlar, vaziyetin iphamını 
Naggiar, bu sabsh saat 8 de Stokholın arttıran trıukadder suallerdir. Sonra bu. 
yolu ile Moskovadan tayyare ile hareket günkü şartı.ar içinde yapılacak bır ko • 
etmiştir. (Devamı 10 uncu sayfnda) 
·························································-··································································· 

Sabahtan Sabaha 

Vesika 
Telgraf haberleri acı hatıraları tazelemeye başladı. Almnnyada alışve. 

rlş vesika usulüne b~ğ~an~ış, ilk 1ngıliz kıta'lan Fransız toprağına çıkmıştır. 
Büyük- Harbde Millı a1ansta çalışıyor, Wolf a.ja11.5ının Alman istihbarat 

merkezinden s:ılıverdiği haberleri gazetelere yolluyordum. Eıu telgraflar 
ha~in son yıllarında artık ezberimde kalmıştı. Çünkü hepsı: _ cCepheler. 
de şayanı iş'ar bir şey yoktur. cümlesHe bitiyordu. 

Öyle görünüyor ki bugün o devrin tarihine yeniden başlıyoruz. Gene er. 
zak vestkalan ve gene Avrupaya akan İngiliz fırkaları. Bunu belki bir {fjn 
Amerikıan ordularının akışı takib edecek. 

Alınan devlet reisinın bırçok kitablarda okuduğumuz tercünıei halin& 
göre .kendisi Büyük Harbde onbaşı olarak vazife görüyormuş. Şu halde 
harbin, cephenin ve cephe gerismin ne olduğunu bu nesil gibi kendisi de 
yakından görmüş ve anlamıştır. Alman toprağına bir düşman nefe!'i girme. 
den Kayzen ve erkanıharbiyesini mütareke istemeye mecbur eden sebeb
ler cephede kaybedilmiş muharebe olmayıp cephe gerisinin harb felRketle. 
rine dayanamayıp çözülmesi olduğunu da elbet hatırlar. Daha bugünden yi. 
yecek ve giyecek vesikaları dağıtan Almanyanın yarın denizle ve dünya ile 
ala.kası kesildikten sonra düşeceği vazi~t geçen harbden daha hafif olaca. 
ğı temin edilemez. Vatan mutlaka vatana toprak ilave etmekle sevilmez. 
Mmet, mutlaka iktısadi ve siyasi menfaatleri temin edilmekle mes'ud edil. 
mez. Kütlenin mukadderatına eJ koyanlann asıl vazifesi vatanı ve milleti 
muhak'kak felaketlerden .kurtarmaktır. Ze1<fı ve enerjisinden şüphe edH
ıniycn Alman devlet reisinin ateşle barut arasında kalan uyanık, çalışkan 

milletinm talihini bfr zar oyununa k-urban etmiyecek kadar da vatanperver 
olduğundan filphe edilemez. Henüz dumanlan tüten harb faciaları mes'ul 
devlet adamları için en kuvvetli direktif olabilir. 



lngiltereye giden bir talebe 
kafilemiz dnn şehrimize dOndn 
Talebolerimiz dost memlekette gördükleri iyi kabul 

ve gösterilen sempatiden takdirle bahsediyorlar 

SON POSTA 

Zafer bayramı yarııl 
tes'id edilecek 

Beyazıd meydanında büyük 
bir geçid resmi yapılacak Dün piyasada ihracat mallan üzerine muamele olmad~ 
Otuz A~stos zafer bayramı programı ve bu malların kıymetlerinde küçük bir sukut kaydedildi 

hazırlanmış, dün allkadarlaı-a bi1dirll • 
miştir. Prog:raına güre yarın saat dokuz. Pe:rşembe günündenbeıi piyasada te • merkezlerinden alınan haberlerle me.m • 
dan itibaren kıtaat, mekteblUer ve esnaf sirl~i gör'~ğe başlıyan siyasi vaziye. leketimiz ticari ve ikbsadi vaziyet:nin 
teşekkill1eıi. Beyazld meydanında top - tin akislerj, dün de devam etmi~tir. mukayesesinde siyasi hadiselerden me.."ll. 
lanmeğa ıbaflıyacaklardır. Bu esnada va. Dün piyasada ihracat malları üzerine lelretimiz iktısadiyatının az müteessir ol.. 
li w belediye reisi Lütfi Kırdar tebrikle.. muemele olmamış. ihracatçılar vaziyetin makta bul d - öst" k ed 
ri bbuıl edecekt' 'l' b ikl · ·· k'b · ki~ .. • . . un ugunu g erme t ir. 

A tr.. e r erı mutea ı en ın "F'"ına ıntizar etmekte bulunmuşlar - Alelfum.ı.m emtia fiatlarında ne ehem-
vilıt~ten otomoblllerle Beyazıd mey • dır. Esasen yeniden sipariş te vukubul nu· tı· t ff~: 1 d . . . • ye ı ere .u er ve ne e mühim fıat 
d:anına gıdllecek, saat onda kıtaat vah ve maımştır. sukutları ikaydedilmemi~tir. 
İstanbul ik:omutanı tarafından teftı~ edi • Beynelmilel borsalarda dün de esham, 
a~ekıtir. Müteakiben ordunun en genç ta:hvilli.t ve ecnebi dövizleri, kıymetle • 
sllbayı ve İstanbul komutanı General rlnden birkaç puvan daha kaybetmişler. 
HAI:is Bıyılrtay 1arafından birer nutuk dir. 
söylenecektir. Nutuklar bittikten sonra Merkez Bankası tarafından evvelki 

Ankara borsası 
-····-

Aıllıt - Kapan11 flatlan 28 • 8 - 939 
hazırlanmış olan tribOne gidilecek, geçid gün İngiliz lirası için :i90-">93 den 580-583 11---------------1 
resmine ~laml.acaıktı!'. olaralk tesbit edilen kıymet, dün ~6:l.564 Ç E K L E B 

Resmt teşekküllerle PSnaf cemiyetleri- kuruş olaxaik kıymetlendirilmi~. Şu .--------.---------11 
nrnderl· 

1
9f?lenkleri otomobillerle Taksime gön vaziyete göre İngiliz dövizi üç dört gün LonA- Açılış Kapanış 
__ ,_ abi.;,: k U4• li.6~25 15.84 

t 
=~ a ueye onacaktır. Bu esnada. ı.ar:fınd.a paramıza göre 30 kadar brr su • eY • Yon :83.077.~ 183.02 

stan'bul ,ehri namına bir zat ve Üniver. ilrut göstenniştir. Padl B.2176 3.21i5 

sfte gençl'eri nutuk sl5yliyeceklerdir. Küçük hesabı cm esh.abının mevduat. Mll&no 7.0625 7.03 
Gelen talebelerimiz blr arada Gece Perapalasta bir ziyafet verilecek, ları.n.ı almak üzere bankalara müracaatı Oenınu 30

·
0923 

::o.oa 

Bfr "Y kadar ~l yapıılan davet ü- hemen hergün ~ yerler gördük ve bayr.am müın.asebetile her taraf tenvir e. devam etınektıe jse de, evvelce de kay - :::nteradm ~~::a 7!~~~;!5 
21erlne Londraya gitmiş olan Ankara yeni yerler tanıdlk. dileceactir. deylediğimiz gibi bu daha evvelk1 siyasi Brüuıı ~2.57 22.66 

Dil Fakültesi kız taıebelıerlnden 20 ki- Bi'Z orada iken bir talebe fihni c;ev- Resmi daireler de bugün tatil ediliyor buhranlar sırasında olduğu gibi tehacüm Atına 1.08 ı.os 
fiden müre'kkeb bfile dün sabah 2,5 rlliyordu. Bu f1Jmdıe bire de yetr ver • 30 Ağustos zafer bayramı münasebe • fC'.lclini almamaktadır. '7& ı.4ss ı.4ms 
saat rötatl:a gelen Avrupa e'kspres~e diler. Bir kopyasını pek yakında Tür • t11e ~ ?aireler bugün öğleden sonra . İhracatın durması üzerine ihraç ~ • M::rid l:~::s ~~3~ 
fclırimize dönmüşlerdir. kiyeye gönderileceğini söylediler. ~lırmak. üzere Perşembe sabahına ka. tiam kıymetlerinde hafif bir düşükFlk varıon u.s7 22.S6 

Dil Fakültesi öğretmenlerinden Saf Bizi davet eden 30 Kanadalı genç dar tatıildir. bydedilmi.şt.i.r. Bilhassa keten, ketento. Budapeşte ~8.2175 21!.2l76 

fet Bengi ile Samiye Bilhanm. idaresi üniversite talebest1e birlikte tam mA • Halk.evlerinde merasim yapılarak humu. ~emi, susam ve bakla fiatl:ı • BIUtreı lı.8476 o.sı10 
altında bulunan kefile memlekete d6n nasile iki kardeş mi1ilet erele tutuşarak . 30 A~ _bayramı mil~asebetile şeh- r~da. beş paııa kadar bir tenezzül gfüül. Belırad a::~:26 sı~;;~,, 

I
. ·L a ..Jt li lı nıniıdeki bütün Halkevler•ndP de mera müştü.r. Yoltoham& 

mek üzere hükOmetten emtr aldığın • ve stll\.lal marşı :ıtNY yerek tat ~ u. sim a ılacakt · - .... ~ · qıoıtholm ı9.002s 29.08 
nutulınaz günler ya.şadık. Y P ır. Bu arada Emınonu Borsaj'la 1160 ton buğday, 93 ton arpa, \foıkova 1 :..2.1 •211 2~?.7825 

dan, Londradan derhal yola çıkmış • Londrada btil.ulnduğumuz lbilr gün Halkevinde ~e, ~.o Ağustos günü ak~amı 60 ton çavdar, 5 ton mısır, n ton yapak, ı--------..:...-------1 
br. Vapurla dönmek mukarrer iken bizi Avam Kamarasma davet ettiler. saat 21 de bır :?ren .yapılacak, İstıklAl 8 ton tiftik gelmiş. buğdaylar !kısmen, di- t S T t K R AZLAR 
ittmle d&rülmeğe '.kaTııx verllmi.ştôr. Tesadüf o gün de İngiHz BW?vekili M. mar.p ve .aç.ış. soylevın~e:ı sonra 30 A • ~!eri tamamen satılmıştır. ı-------.--A-çıı-,,-----1 
İstasyonda hazır bulunan bir arka • Çernberlayn harict işlıer hak'kmda bir ~~:ferının eh.emmıyct~ tebarüz et • İç piyasalarda da mübayaatın zarurt Türk borcu I peıın IS•P•••ı 

.:1 ... 1mı7.a 'kız ta1ebeler<Mn Bedia nutuk vereookmiş .. Buınu büyük bir . ec . ~ temsı: şubesı . tara!ından maddelere inhisar etmekte olduğu görül. f • .n ,. '"'°' genç 
1
.ka kl dtnledik (Hımmetın oğlu) pıye3i temsıl olunacak. meılrtedir. ı ı I vadeli 

Avundu'k ahat intıbalarm.b rnyle a a ve rev e .. tır. . . 
, sey .. Hü!Asa o1arak ııeyıahatlrnJZı umumi- Kadık.. Hal~ . .. . . M.aamafih beynelmilel borsa ve ticaret 

~a~rr: ~~~~ti. Af~il~Tu~~~ ey e~.~~~t.kclu~~~~=============~~~~~~========~ 
c- Londrada gB~d'UğU.m(lz misafir- . kla ld ğumuz . i b' k iti ya Mneınasında (Hısseı şayıa) piyesmi Bira satanlar zarar ettikler"ın"ı 

. ! çocu n o u ıç n ıze ~ - temsil edecek, Şişli Halkevinde yapılacak G a t · ı . 
perverliği sire tarif edemeyiz. ngil • bar ettiler. hayret ve takdirle ve her topl6ntıyı müteakib danslı ğl ı ze ecı en n iddia ediyorlar 
terede kaldığsnıız müddet 1.4lrfında mfuınsebetlıe bi~ bahsettiler.. tib edilece4ctir. e ence er ter dikkat nazan na 

Askeri heyetimiz 
Londradan geldi 

Lorı<h-a ve Pari.&te iki aydanberi mü -
ake.re1eıde ıbulunan Orgenes-alı KA.r.ım 
Orbayın riyasetindeılrj, askeri heyetimiz 
d!l1n mbalı Semplon ekspreaUe ıehrimiı:e 

6mıfişt01'. 
Oooıera1. KAwn Orbay kendisini ıören 

btr arhdqımım, elde ed1len netJcelerln 
p iyi olduğunu, gerek İngilte~ gerek 
~ "Wı- !ıarb ihtimaline karşı b6-

Bir kadın tüfekle Usulsüz istimlak 
gözünden yaralandı muamelesi 
Yenikapıda sandıkburnu gazin-01an ö. yar. ılmıyacak 

nündeki 11.İfaU atma ~rinde bir kadının r 
gözünden ya.ııalanmasile neticelenen bir Dahiltye Vektleti belediyelerce yapı-
k.aza 0 'lmuftur· lıan U8U.lsü.z istimlakler hakkında alAka • 

EvveJ!lti gün nip.n atmağa gelen Kızıl. darlara yeni bir emir göndermi§tir. 
ay satış memurlanndan Sal!.haddın tü • Dah~ Veklleti bu yeni emirde ya • 
feğini ge1iti güzel ayarl.amlf ve tetiği pı'J.aıı mü.teaddid tebligata rağmen bir ıkı. 
çekmiştir. mn belediyelerin kanuni formalitelerı i.k. 

Basın Birliği İstanbul mıntıdtası 
ldMe heyeti reisliğinden: Basın Bir. 
liğf kamınunwı ikinci madde!i mucf. 
hince, Basın Birliji İstanbul mınta. 
ilawrıa müracaat için konmu, olan bir 
aylık müddet 31 A.ıustoo 193~ Per
tembe günü akşamı bitmektedir. 

Bu midd.et içinde müracaat etme. 
mit olanlar hakkında kanunun ceut 
Jıillriinılerl tatbik edı1ecektir. 

Namludan çık.an açma, o mrada diler - -ı - "--1.... ,,,erın· 1• p · t d' tm "" ..._ ..... ~ eşınen e ıye e e-.-

Birli'ğe kayıdlan mecburi olan ba. 
sın mensubla.rının ve bllh&lisa gazete 
w mecmua sahihlerinin bir an evvel 
müracaatta bulunmalarını rica ede.. 
m. 10dt hazı:rl.ııklAr yapilllf bulunduk.lannı, bir müftıerlye sll&h duld~~k~ olan liz:bı iırtimlü: muamelelerine tevea\11 et. 

ber ftj memlekette heyetimizin çolı :tyt Ar.ne adında bir kadının gozüne ısabet e. tiıkleriniın ve fiilen hare-kete geçtiklerinin 
~. mü:zıakerelerin çok sami. derelk ya.ralanmuma sıebebiyet vermirtJr. anl'&Ş21dığını bildirmıı, belde sakinleri • 
d bfr .h~va içeriıinde cereyan ettilini Yaralı kadın hu~eye kaldırılnuş ve nin medent. sıhhi, ve bedii ihtiyaçları • Mes'ud bir nişanlanma töreni 
llGylemifür. kaza etrafında tahkikata bqlanmııtır. nın tanı.im ve tesvı·,,_; -~- d'l b ' 1 J~- mMJ\.sa ı e ma ı Bski mut.uarrı!lardan merhum Ba7 Ce-

ltalyaa büyük elçisi 
dün geldi 

Btr mUddet evvel mezune:ı Rotn4lnya.. 

ve binasız gayri menkulleri istiml!k hu.. mal kızı Behlne ne lstanbul Enuılyet mtl -
aıusunda beled.iyelerlın haiz oldukları sa - dtırlütü beflncl ıube mMCrü ŞütrQ Balb'in 

Liman kömilr amelelerhıln ücretleri Wı.iyetın istimalinde vatanda~ların ta • ntp.nlamna. törenleri 26/8/939 CUmarteaı 
arbnldı sarru.t haıklıarırun ihlA.l edilmeme.ine ve ıüntt P'eneryolu Ahmed B;rüb Pat& köfktln-

Deniz işleri: 

ya giden İialyanın Türkiye büyüle elçisi Dün ak:şaınürert Limanbr Umum 
filcAyetlerlnin vultuuna meydan veribne. de aaat on yedide sına Tal1al Ba7 Muhtar, 

mesizı.e dikkat ve itina gösterilmeslni is • eski aetırı.rden Bay OaJft> Keman, profesör 
temifUr. doktor Bay Etem Atit, Yu.zuf Ztya Bnin, 

Belediye bira dubleleri ürerindeki 

tetı'.kikabm ıclerinl.~tirme'ktedir. Bira 
satan müesseseler belediyeye müracaat 
e~, son tenztl~t yüzünden zarara 

uğradıklarını ileri sürmüşlerdir. Be • 
lediye şikayeti tetkik etmektedir. ............................................................. 

Raşid Rıza - Ertuarul Sadi Tek 
Bugece Şenyolda 

BEŞTE GELEN 
V od YİI 8 percf. 

Yarın Tepeb8f1nda 

KAYNANA 

l!OE TiYATROSU 

Nurettin Oençdur 

ve arkadatları 
Bu akıarn Yenlıehir Cllmhuriyet 
balıçeıinde Yaniıehir DotaıalJ>OI' 

lıluba mii1amerHI 

LOKMAN ZADE 
Maıhur Jak nryeteal Anadolu aıı lte7ati 

Meliha Selime lıonaeri M. Ottavio d'Un sabah semplon ekrpresUe Müdürlü~ iş bürosu müfe~eıt 
f!lhrlmtze gebnı,tl.r. Elçiyi Sh'keci garın. liman ve k&nllr amelesi murahhasları. 
~ ı .... ı.... --6 t k 1 , .... k.. nın L,tirakt1e bir toplantı yapılmıştır. 
- -...,an ııııııı::.ıare ve onııo oı.ua. er itlnı 
bıy1lam1fW' Bu toplantıda li.man ame!elerlni.n ver. 

• gi mükellefiyetlerin yüzde beşten yüz 

Badmna, menafii umumiye karan ve • e.sk1 emniyet müdilrleı1Dden Kerlm lılllar ve 

rllmederı l, ·st· l&k b d . . İ.ıt&nbul emniyet mtıd11rlatt\ erltlnı ,... daha L AA L E 
e:ve ı ıın ~ ellerını kar. o1rook ııüztde duewıe.r buz~ 7f.pılm14tır. 

~bü"t ki
1
fa!et t~~e~.ek mıktarda bele • T'Oren çok samJmt ·oımuı 1'9 aaat T1rm.1 blre .. ,... 41 ... aııı. 

Etçi ista8yonıda kendisinı gören bir de yirmiye çıkanlması üzerine dşleri • 
muharrlrlmbıe kl.!aca fU11lan aöyleınit • ni bırakan amelenin vaziyeti görtişü1-
Mr: mü.ştür. Kömür amelelerlnln ilcretlerl 

c- Bugün fçin ılze .öyllyectC. bir teY de tahmfl ve tahliye ameleı"inde oldu. 
bulamıyorum. Vaziyet inkişaf etttkten ğu gibi ~ir mi'ktv artınl~tır. 

90JU'a 9fzinle tekrar ı~rü§(lrüz. Seyaha • Galata yelcu salonımun inşaatı 
ttm pek fena geçmedi. Bir iki gtin bura- tetkik edildi 

da lkaldıktuı sonra, Aulcaraya hareket e.. Limanlar Umum Müdürü Raufi 
deceğtm.• Manyasi ve gümrükler başmüdürü 

Methi ecnebt mütehassltllarla ilir11kte 

..... .r.,. çe erıne ıw.ısısat konulmuı olup kadar devam etmlfUr. tık da.DQ yeni nlfan-
olmadığı tetkik edilecek ve kanunt for- ıııar J&pDUf n davetıner t&rt..fınd&n .enno- 30 Ağustos Zafer 
maliteıeri ilana.l. edilmem.iJ bulun.an is • ıe aıtıııannll4tır. Tarafeyne saad~t.ıer dile- Bayramının 

t:t:ıTı1A1c muaırıeleleri menolunacakb.r. ~;----····-···· .. ·········-·············· .. ------ A · k EşktI. ve kanuni mevzuat haricinc:M! is.. zametiue llyı bir proeram 
tlmlMt muamelelerine tevessi.iu' eden.!._. yaptı : 

~... T8mamen yeni bir hale ifr4ı? edilen şı dl k 
haldcmda kanunt taıkibat icra edilecek ve m ye adu yapılan TQrkQe 
bede:tleri tesviye edilmeden yapılmış is. s ca M E R Filmlerin en muazzamı... en 
tfml.Aklerden dolayı alacaklı kalan iırtlh. mtıkemmell ••• ve en güzeli. 

kak sahihlerinin matlılbstı derhal tes - SINEMA·Sl KEŞİF ALAYI 
Niye edilecektir. 

ERROL ·ELYNN -
Bir kadm salataya sirke yerine tuz dün Galata yo1cu !!alonu inşaatını tet. MO 

ruhu dökmöş kik etmişlerdir. Bu tetkikler esnasında lef errllı: 
mekinalarlni daGlttirmlf ve 

WESTERN MIRROPHONIC 
O L 1 V 1 A de H AV 1 L LA N O 
Yarın matinelerden ıtlbaren 

yolcu salonunda gUmrilk muamelele • 
tiskü&rda oturan Ayşe adında genç rlnin ne şekilde yapılecağı ~i de gö. Vali üzüm bayramına davet edildi 

btr kadın, hazırladığJı salataya sirke rllşülınUşttır. ~anisada~ üzüm bayramına davet 
r.annflıe da'Jıgın1b.k1la tıızru:hu d&mIDJ Mıntaka Hmanlan teftiş ediliyor edılen Vali, ışlerlnin çokluğu yüziln • 
Y-e sonra da oturup yemiştir. Mıntaka Liman reisi Refik Ayantur, ~ bayramda bulunamıyacağıru bildir 

Bir müddet geçtikten sonra ~t.n- mıntakaya bağb elan Bandırma, Erdek mış ve itizar etmiştir. 
de ağrılar hisseden Ayşe zehlrlerime a. ve Tekirdağ lirn'anl.armda teftişler yap. Doktor Hafız Cemal 
ttmetlerl dıe g~den, tedavi e- mış, ve dün şehrtrnlıe dönmüştü.r. Lt. Doktor Hafız Oemail., Arnerikada yap 
<!ilmek ürete bestanıeye bl<bnhnış - man ret5i yann mmtakaya bağlı di~r tıb tetkik seyahatinden dönerek has • 

tesisatile techiz etmiştir. L A L E•de Telefon: 48595 

Bu Akıam : Cağaloğlu 

ÇIFTESARAYLAR SiNEMA BAHÇESiNDE 

:~K:::ı:~r MONIR NUREDDiN 
ve arkadaşlınnm KlAslk yeni eser ye Halk türkülerini 

tJr. · Uman1an teftit edecektir. talanru kabule bQ.flanuştır. ~--------. dinleyebilirainiz. 



Zongulda 
fayda ı 

Halkevi in 
çalışmaları · 

Köycülük kolunun yaptığı geziler köylü için çok 
verimli oluyor, köylüye kitab ve gazete dağıtılıyor 

1 Bayramiçte bir hırsız 
şebekesi yakalandı 

Çanakkale (Hususi) - Bayramiç ve 
köylerinde aylardanberi hırsızlrk yapan 
bir şebeke meydana çıkarılmıştır. Bu 
şebekeyi Akcakıl köyünden Çete na • 
mile maruf Mustafa Yılmaz idare et • 
mekte idi. Temmuz sonlarında Üvez • 
dere köyünde bir soygunculuk esnasın
da korucu Mehmed Emin isminde bi
rini öldürmüşlerdir. 

Sonra da birçok evleri, dükkanları 
soymuşlar, bir türlü yakalanamamış • 
lardı. 

Nihayet zabıtanın sıkı tahkikatı ne. 
ticesinde Küçüklü köyünden Mustafa, 
Akpınarlı Ali, Taban Ahmed, Bayra • 
miçli Çolak Şakir, oğlu Ali, şebeke aza 
}arından olduk1an anlaşılmış, hepsi 
yakalanmıştır. 

Gebzenin uzum bayramı 

Antebde soma 
fab ikaları 

ve şarab 
ur uluyor 

Bu karar Antebliler arasında memnuniyet uyandırdı. 
Şehir bağları üzümünden bu fabrikalar sayesinde 

azami istifade temin edilmiş olacak 

kutlulandı Gaziar.tebd•m gii.zeı bir görünüş 

, b · E k~h· Gazianteb (Hususi) - Gaziantebtelrada fakir hastaların meccanen teda,. 
Gebze, (Hususı) -- Ge zenın s .. ı. k · · 1 akt K ld - · 
~ rnevıkiinde tertib edilen üzüm bay. Atatürk bulvarı üzerinde v~ Kı.rkaya bevıı.s~ yaphı .atec l'J'k. d ı:mı· ugu günden. 

.. . . · d l\1r parkı namile maruf bahçemn karşı.sın rı mu ıt ço eger ı yardımlarda 
Haıke ı z k .. l"l ..J • Ah d a·· z ramı bugun mera<:ıunıe kutlulan ı. ·.ıe. . t b 1 la 1 dun ı..~ v~ aza arı oyu ~r ara ~mua ve reıs me ure . . . • . . . . t 't daki sahada bir rakı fabrıkası mevcu • u unmuş o n sosya yar şu~, 

Zonguldak, (Hususi) - Ahmed Gürel ıasımde I~t- V"alısı ~ıya :ekelı, zmb 1 tur. Bu rakı ve soma fabrikasının şehir böyle bir poliklinik açmakla faaliyeti. 
b ..,...,,..., old··'.... z ld k saylavlan vılayet Partı erkı.ını hazır u. k · b" b''t" · k' f . . ,_ k ~n uaı...Lan sonra, ongu a ' . . • . planınca sanayi mıntakası olara ayn- nı us u un ın ışa ettırmış O!aca tır. 
Halkevinin köycülük yolundaki çalışma. lunrnuşlardır. Merasını'? İstıklal rnarşıle 1 h 11 k ld l"rak daha müsaid Bu şubenin başında memleketin tanın. .. 1 . . an ma a e a ırı .. 
larına yepyeni bir hız ve itınalı bir me. başlanmış, ziraat memurunun soy cvını b' b. . kavuşması mevzuubahs o- mış do'ktoru ve kıymetli ilim adamı 
tOOı vereceğini tahmin ediyorduk. müteakıb Vali Ziya Tekeli, hükumetin 

1 
ırk ınabya d b' d . .::arab fabrikası bay Saib Özer bulunmaktadır. Muhitin 

. . t b ·· ur en ura a ır e 'J' 

Ahmed Gürel dııha evvel köycülük m~ahs~e verdlğı ehemmiyetı e aruz kurulması esas itibarile muvafık görül. en büyük bir ihtiyacını, şahs1 büyük 
kdlunun reisi rken bu vadide hayli çalış. 1 ettınniştır. . .. .. müştür. Bunun mahallinin tayini baş f~a~arllklar ihti~·ari.1e, mern.lekette 
~ ve gene bu vadide Halkevinin yüzü. 1 Müsabaka1arda vilayet Çavuş Uzumu müdürlüğe yazılmıştır. m~~lı pek az denılebılecek derecede 
nü güldürecek işler başarmıştı. !lalkevi- 1 blrincfüğini Tavşancıl dan Hilmi alarak Bu haber Gaziantebte büyük rfr mukemmel bir doğum hastanesi aç • 
nin dokuz kolunun da sevk ve idaresini 50 lira mükafat. Hdnciliğt de Tavşancıl- memnuniyetle karşılanmıştır. Malum makla gideren sayın doktor, vaktinin 
Uzerine ald1ktan sonra da görülüyor ki 

1 
dan Yaşar alarak 30 lira kazanmışlardır. olduğu üzere Gazianteb mülhakatı çok büyük bir kısmını da hayır işlerine 

bu kolun; köycülük kolunun hamleleri iyi üzüm yetiştirmektedir. Bu fabri - tahsis etmekte ve bu suretle s<>Syal 
öbürlerinden biraz üstün gibi... Samsun Lisesi doktoru kanın ıkurulması üzümler için emin bir vardım şubesini çok faal ve verimli bir 

Nitekim: daha bir evvelki köy gezisL • • İ'~tihlak kaynağı olacaktır. hale koymuş bulunmaktadır. 
nin intıbalan kafamızdan silinmeden i. V8Zlf8Slnd8A ayrıldı Esasen bugün fabrikanın bulunduğu Su tesisatı genişletiliyor 
kinci ve çok daha muvaffakiyetli bir ki5y Samsun (Hususi- _ Epey zaman • mahal, çok gayri müsaid ve şehircilik İlk projelerde bazı sokaklarda su te 
ziyaretini başarınış bulunuvoruz. Vali Aksoy kiıab dağıtıyor danberi Samsun isesi daktorluğunu ifa bakımından fena bir manzara arzet - sisatının bulunmadığı nazarı dikkate 

Vali Halid Aksoyun başında bulundu. adlı piyesini dağıtmıştır. etmekte olan doktor Rifat Güngör'ün mektedir. Şehrin en güzel bir mevkii~- alınmış ve ibu gibi sokak1ara da su te. 
ğu Hal!kevlilerin, bir köy meorke7.inde te. Zonguldaık Halkevinin bu defaki köy bu vazifeden aynlması muhitte umu. de ve akşam binlerce halkın dolaştıgı sisatmın te~mili için hazırlanan proje, 
:masa geldikleri ve kaynaştıkları köylü- gezisi, Halkevlerinin köy ve köylü mev. mt bir teessür uyandırmıştır. Gençle. büyük bulvar üzerinde bir rakı ve so- belediyece Vekalete gönderilmiştir. 
lerin savısı bir. iki bini a~maktadır. h · · · h k''..ıı b' lıı. 1- gos-te b k b 1 t f 1 

zuu üzerinde varmak istedikleri hedefe rjn sıh atı ıçın a I•.ıu ır a tı.Aa - ma fa ri asının u unması. e ra a .ıena · B ı kt "k ı. 1 d" • · 
Bu köylünün temsil ettikleri köylerin matu.f olarak atılmış ha.kikt bir adım ren ve vazifesinde ~m ~ir gayretle ça. koinı intişarına ve bacaların . kurum Ursa 8 8 ~I a.:8 0 ıye_ r81SI 

adı da şunlardtr; Türkali, Söbü, Kurd. addolunabilir. lı.şmağı şıar e<linmı~ bulunan d.oktor yapmasına dn sebeb oluyordu kt bu hu Bursa (Hususı) - 25 Agusoostan 
Kocaali, Hisaronü, Ökyüz, Dereviran. Rifat Güngörün lisedeki vazifesı:nden susta müteaddid şikayetlerde bulunu1- itibaren elektrik fabrikası bilfiil bel • 
Söynükbfila. s~msun limamnda tetkikata Ryrılması. yalnız gençleri değil, taı;be muştu. İnhisarlar baş müdürü Semih deye ve belediyeye geçmiştir. 

Bu güzel toplantı IstikHil marşile açıl. velilerini de müteessir etmiştir. De~er. Bandar fabrikanın maham hakkında $imdiye !kadar müdürlük yapan ec-
mış, bunun pcşmden Halkevi başkanı b~şlamldı 11 dokror herkese kendisini sevdinniş. ıazım gelen tetkiklerde bulunmaktadır. nebi tabiaiile ayrılınıoş bulunduğun .. 
Ahmed Gürel ve a\•ukat Tevfik Bilgin Samsun (Hususi) - Nafıa Vekaleti ti. Halkevinde bir poliklinik açılacak dan, ötedenberi fabrikada çalışmı.ş o. 
günün mevzuile a!:ikalı güzel sözler söy. liman:lar 1baş.mühendisi Rıza Samsuna Halkevi sosyal yardım şubesi bir po- lan bir Türkün fabrikaya müdür tayir. 
!emişlerdir. gelmiş Ye liman meselesi üzerinde lA- Kara~eniz bö'ge güreş liklinik açmaık kararını vermiştir. Bu- ecHimesi düşünülmektedir. 

Nutuklar bittikten sonra, vilayetin zımgelen tetkiklerine başlamıştır. müsabakası 1 
bütün daire roisıeri köy ve köylü rnev. Ha.her aldığunıza göre Samsun li . c Zonguldak Halkevinin Deverek Halkevini ziyareti 
~~~ft~a~~üileha~ıhal~p~~ m~ında denlı ~~ihln~ ~rtm~an ~msun (H~u~) -Karadeciz gru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

lar ve onların :;orduğu muhtelif mesele- muhafazası için büyük bir mendirek pu serbest güreş birincilik müsabaka
lere dair izahaıtıa bulunmuşlardır. inşası ön planda tutulacak olan işler. !an, 1 O Ey1Ulde Samsunda Trabzoo, 

Bu arada dört Halkevi doktoru ve dendir. Ordu, Amasya ve Samsun bölgeleri 
Halkevi ebesi hasta köylüye bakmışlar . • .., . güreş takımlarının iştirakile icra edile 
ve ilaçlar dağıtmışlardır. Diğer taraftan Şıddetlı yagmurlar devam edıyor cektir. Bu müasabakalar neticesinde 
Ahmed Gürelin bizzat ba:-mda bulundu- Samsun (Hususi. _ Samsunda şid- kazananların biri~cileri Karadeniz gru
ğu bi:r heyet te köylüye tuz ve sabun detli yağmurlar sık sık yağmakta de. punu temsilen Ist.anbuld~ . yap~laca~ 
ıtevzi etmiqtir. vam etmektedir. Geçen Perşembe gü- T~rktiye serbest. ~reş hınnciliklen 

Gene başta b!zzat Vali olduğu halde nü bu yağmurlar şiddetli bir hal almış musabakalarına ıştırak edecektir. 
diğer biT heyet te köylüye gazete ve Ah. ve şehir dahilinde oodde!eri birkaç 
med Nalmin cTHki Mehmed ve Define. saat için birer göl haline sokmuştur. 

( Ziraat Vekili Muhlis Erkman Akçekocada ~) 

Ordu meb'usu Selim sırrı 
Samsunda 

Samsun (Hususi) - Samsun Halke
vinde bir konferans vermek üzere bu. 
raya uğrayan Ordu meb'usu Selim 
Sırrı şerefine Halkevi tarafından Şehir 
klübünde Perşembe günü bir öğle zi. 
yafeti verilmiş ve bunu vali vekili Or
han Güvenç, parti idare heyeti reisi, 
belediye reisi ve Halkevi şube başkan~ 
lan: bulunmuşlardı-r. Ziyaret çok sami 
mf olmuştur. 

Zonguldak, (Hususi) - 20 Ağustos muş ve Zonguldak Halkevi reisı Ahmed 
939 tarihinde 100 kışilik bir Halkevi aile Gürel güzel bir karşılık vermiştir. 
grupu Devrek Halkevini ziyaret etmiş- Parti, Halkevi ve Belediyeye gidilmiı 

Samsun Halkevinin gezileri tir. Bu geziye ötedenberı Parti ve Halit. ve Devrok'in umumi iht!yaçları üzerinde 
• .evi çahşmalarile yakından alükalanan ve hasbıhaller yapılmıştır. 

Samsun (Hususı) - Samsun Halke- h türlü müzaheret ve yardımlar gö.ste. Vali, vilayet Parti reisi ile bırlikte 
vi, Piaz11 tetlkıı'.ı.ıerae b~unmak üz.ere re~ sayın Valimiz Haüd Aksoy ve Parti çarşıyı dolaşmışlar, halkla temas et:md§
bir gezi serisi tertib etmiş ve bunların viliiyet idare heyeti reısimiz Akın Kara- lerdir. 
birincisi olarak şhirden bir saat mesa. uğuz da iştirak etmişlerdir. Ha!Jtevindeki toplantıda binanın ihti. 
fedeki köylere bir gezi yapmıştır. Bu Zongulciaktan saat 9 da otomobil ve yaca kafi gelmediği nnlaşılmı şve Vali. 
köylerin civarında bulunan tarih! ma. otobüslerle hareket edt>n kafile saat 12 de miz Halid Aksoy önümüzdeki yılda 
l1ara1ar ~ höyiililerde bazıı tetıkik.ller Devrek'e varın~, Devrek halkı tarafın. Halkevi çalışmalarını karşılıyacak bir 
yapılm1ştır. dan tezahüratla karşılanmıştır. Millet binanın kurulması için vilayet bütçesm. 

A:kçekoca (Hususi) - G~nlerde dım edeceğini vadederek kazadan ay. .., bahçesinde iki Halkevlilerin ve gençliğin den 4000 lira yardı:n tahsisatı verileceği.. 
kazamıza gelen Ziraat Vekili Muhlis, rı~mı.şlardır. Yukaruia.'ki resim Vekili Ceyhan kaymakamhgı birbirleril etanışması ve içten kaynaş.. ni ve projelerinm şimdiden hazırlanması. 
kö 1 .. 1 1 beled' 1 d . • yanlarında yeni Bolu valisi Naci Kıcı. Ceyhan (Husust) - Kazamız kay • ması çok samimi olmuştur. Bır arada nı vadetmiştir. Bu haber Devreklileri se. 

y u ere ıye sa onun a zıraı va. k ak A'• Ok ı..~ıedi · • · • • .. .. ~ man, ayın am n ay, UQ ye makamhğına ~yiırı edin~ A!rpaçay neş'e ile yemek yenmşi, Devrek Halkevı vındınmıştır. 
ziyet hakkında goruşm er yapmıştır. reisi Cemal Akçekoca, hükfunet er.kAnı kaymakamı Süphl vazUesine başlamış. reisi bahçede, ulu kavlağan ağaçlarının Halkevliler, memleket ıçinde etüdler 
Vekil Akçekocalıların isteklerine yar. ve köylülerle göstermektedir. tır. gölgesinde. heyecanlı bir hitabede bulun- yapmışlardır. 



e Sayfa 

1 Hiditelcr Karşısınd~ 

Bu da bir zihniyet 
O
• · · · 'yd' ~ · · k d. 1 mecburiyetindeyim.. Yaınız ba~ıma me

yı gıyınen, ve gı ıgını en me ya • ihallebicilerde filA.n oturmak Adetim de 
!'aştıran bfr gen.ç kadın tanırım. Ge - değildrr, bir iki dak.\karuz.ı. feda edebiiiT 

çende İstanbul tarafındaki tam Türk bir misiniz? 
kadın şapkacısınm mağazasından çıkar • Dedi. 
ken gördüm. Göz göı.e gelntiştik, selam.. Acele işim yoktu. Birlikte mahallebi. 
]aştık. Fa!kat o, benim kt'ndisini gördü • ciye girdik. Ben: 
ğiiınden memnun olmamış bir çehre ta • - İtki dondıunnal 
kınmıştı. Bunun sebebi o an için bence Dediğim zaman o da çantasını açtı. 
meçhuldü. H.atta benim kendisini g;Jr - Çantasından bir k.Ağıd çıkardı. Bu lilı.d 
düğümden memnun olmadığını da his • şapka koymak için yapılmış matbu ince 
sede.memişttın ki: torba k8ğıdlanndandı. Üzerinde Beyoğ. 

- Nasılsmız, biraz keyifsiz gibi gö. hında, yüzde yüz Tünk olmıyan bir ma. 
rilnüyorsunuz? ğazanın ismi yazılıydı. Ne yapacak di -

Dedim, çekinerek cevab verdi: ye bakıyordum. 
Şapkayı, Türk kadın fapkllcısının :lmni 

- Ydk hayır, neye keyifsiz olayım? 
- Şapka aldınız demek, güle güle gi. 

yinfz. 
- Evet şey, bir şapkam vardı da •• 

Ufın a:rk.asını getirmemişti. Ben de 
daha fazla bir şey söylememiştim. Ya • 
nmdan aynlacaktım: o kısa bir tered -
dlldden sonra bir teklifte bulundu: 

- Şurada bir yerde biraz oturmak 

üzerinde yazılı olan torba kliğıddan çı • 
kardı. öte1d torba kliğıda koydu; güle • 
rek yüz;{lme baktı: 

- İşte buydu, dedi, herkes sizin gibi 
düşünmez, benim İstanbul tarafında· bir 
şaıpkacıda şapka yaptırdığımı öğrenh1ıe 

ayıplarlar. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
TUkUren bahk 

Bundan bir 
milddet evvel ge • 
ııe bu sütunlarda 
çamur fı,ıtırtan 

balıklardan bah .. 
teylemiştik. Bu .. 
gQn de tüküren 
balıklardan bah .. 
sedeceği:z. 

Hindanesf e mıntakasındaki derelerde 

,ctilküren bal:rk. adında bir balık va«"dır. 

Bu balığın hususiyeti şudur: 

Civarında suyun yüzünde bir böcek 

görUr gönnez yavaşça ve çok mahirane 

bir nişancılı4c ile onun üzerıne bir dam· 

la tükürü!k fırlatır. Böcek bu tükürüğü:Q 

tesiri ile sersemler, düşer. Bıılık ta onu 

:rutar. 

* Sakal ile selAm! 
Hindistan çok 

garib bir memle .. 
kettir. Hindlile • 

den çok tuhaftır. 
rin adetleri de cid ~ 

Mesela oranın el'.l ~ {J 
büyük kabilele. ~~'/ 
rlnden birinin ih. - .... 
tiyar eııkeklerlne selam vermek sakalla· 
nm tutma:k:la ıcra edilir. 

Tuhaf kokulu bir yemiş! 
Malezyada ga. 

rıb bir ağaç var • 
dır. Bu ağacın is .. 
mi Durio zibeti • 
küstür. Yemi~ ye 
tiştiren bu ağag 

yerliler tarafın • 
dan çok sevilmek. 
tedir. Bu yemiş çok fena rayihalı oldu .. 

ğundan bunu yerken bumun tıkanması 

icab etmektedir. Fab.t lezzeti son dere. 

ce güzeldir. Adeta dondurmayı andır .. 

maktadır. 

* DUnyanm en mUhim on ağacı 
hangileridir? .. 

Amerika ve Avrupa alimlerinden bir., 

çok:1arına şu sual irad edilmiştir. 
cDünyanın en milhhn on ağacı han • 

gileridir? .• , 
Bu hususta rey verecek olanlar reyle. 

rinin esbabı muclbelerini dahi bildirme. 
ğe mecbur tutuLmuflardır. En fazla rey 
kazanmış olan ağaçlar şunlardır: 

1 - Hunna ağacı. 2 - Hindistan ce -
vizi, 3 - Badem agacı, 4 -- E!ma al'{acı, 
5 - İncir ağacı. 6 - Dut ağacı, 7 -- Zey. 
tin a~acı, 8 - Limon ağacı, 9 - Şinşona 
ağacı, (şinşona kınakınanın fenni tabiri. 
dir), 10 - Hevea ağacı. 1 

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

" Bu işe bir so rı 
Vermeli,, 
Müstaar adı ile Bayan Gilzinin ba

na yoBadığı mektub fena bir vaziyet. 
te olduğunu gösteriyor, sergüzeştini 

kendf dilinden ~öyle hillas:ı edecee • 

lfm: 
c- Seviştik, nişanlandık. evlene • 

ce'ktiik, fakat paraca vaziyetimiz a-ksa • 
ymca evlenme taahhüre uğradı. Para 
vaziyeti düzeldiği zamnn da araya biT 
matem girdi. Ve nihayet evlenmenin 
bahsi geçmez oldu. Şimdi yapmakta 
olduğumuz ~y hafbda bir iki defa 
bu:Jıuşroıalk gezmektir. sinemaya, 1o -
lcanta:yıa gitmektir ve bana öyle ge!i • 
yor ki yanında genç bir kadınla gö . 
rllnmek, ankadaşlarile konuşmak ni • 
şanlımı tatmine kfıfi gelmektedir. 

Üç scmedenberi devam eden bu mu. 
nasebet esnasında aramızda, i~eride u
tana<bileceğim hiç bir şey geçmedi, 
bundan sonra da geçmiyeceği muhak. 
b.k, yalnız sııkılmıya başladım. Sonra 
nişanlımı sıkıştırmaktan da korkuyo. 
rum. bir hiddetli zamanınd!lı mün:ıse .. 
beti keser diye .. • 

* Bayan Güzin nişanlısı ile üç s<'ne 
devam eden rnfinasebeti esnasında a. 
ralarında bilahare utanabileceği hiç 
bir hadisenin gi!çmcmiş olması ile if .. 

tihar edebilir, bundan sonra da ayni 
dürüstiyi göstenniytt azmettiği için 
tebıike şayan olabilir. fakat bu haki .. 
Orati her.kese kabul ettırebileceği şüp. 
helidir, sanırım. Nışanlısının aradaki 
münasebeti kesmesi ihtimalinden kork 
ması da bu sebebden ileriye geliyor, 
flfkat ne kadar dürüst. namuslu, a _ 
zimklir olursa olsun her dakika için 
tehliıkeye maruz olduğu muhakkaktır. 
Bu işe bir son vermelı. 

c- Muhitimde nasıl olsa şu veya bu 
şekilde tanındım, vaziyetin bu şekıl. 

de biraz daha deva:n etmesi, yahud et
memesi uyanmış olan teli"ıkkıyi d~ğiş. 

tircmez, düşüncesini kabul edemem. 
Telakki geç veya güç değiştirilebilir, 
fakat maddi vaziyetin ıslahına, taıni .. 
rine im'kan yoktur, bu maddi vaziyet 
f6e tehli!kelidir. 

Üç sene Slk sık konuşmuş olmak, a .. 
ranızda sıkı hir dostluk, biraz senli 
benlilik yaratmış olsa gerektir. Araya 
hiç ldmseyi sokmaksızın nişanlınızla 

tercihan evinizde konuşunuz, düğtin, 

merasim, hatta yeni yuva kurmak ln .. 
:tım değn. mi'ye talik edilebilir, ba -
sit, nikAh isteyıniz, nlkıTh memurlu .. 
ğund:a lld şahid huzurunda deftere ya. 

pılacak 'bir kayıddan ibarettir. Kork .. 
mayınız, çekinmeyiniz, tehlikede bu .. 
lunuyorwnuz. 

TEYZE 

SON POSTA 

~ 
Bu mevsimde 
çocuklarımıza 

neler giydirmeliyiz 

Ağustos 2a 

Eski adliye tebligat müdürü, ihtilas 
suçundan dolayı yeniden tevkif edildi 

Tahkikat evrakını tetkik eden sorgu hakimi hadise 
suçlulannın ağır cezaya sevklerine karar verdi 

Adliye ~ligat dairesine e vulkubu- m~, karar infaz edilerek Mustafa Te"f 
lan suiistima'l hddisesi etrafında ya - kifaneye sevkedilmiştir. 

pı~ ole.n tah'k:!katın. netice:~ :: ikamet beyannamesi vermiyen 
rek, ihtl1As1mı suçlu tebligat muduru 
Mustafa ile suç ortakları mübaşir Os- pehlivan mahkemeye S0Ykedifdi 
man ve Kemal haklarında Müddeiu - Şehrimizde bulunan meşhur Bulga11 
mtnniliğfn iddianamesini hazırlıyarak, pehlivanı Todor Bankof, ecnebilerin 
mahk~ ~evk ve tecziyelerini ta • Tül"kiyede ikametleri hakkın<laki ka .. 
lelb ettiğini evvelce ya7.llllştılL nuna aykın hareket ettiğinden, dün 

Hadise etrafındaki hazırlık tahlçj.ka- Adliyeye ~rilıniştir. Buna sebeb, ma .. 
tı bizzat adliye müfettişleri tarafın _ ~f pehlivanın Türkiyeye geJdikten 
dan yap~, bilahare iş müddeiu - sonra, beyanname vermemiş olması • 

. d~ 
umumilik de suçlu1an 4 fiııcü sorgu Müdde'um '!lik Tbdo S· ,ta -'L. 
hA:'klıl\1iğine ve~ iha'kkıırmd ii1k ı umı ru :.h naı.ı.-

t hk
.k t t a med birinci sulh ceza hakiminin hu • 

a ı a açmış ır. . • zuruna çtkartmıştır. Pehlivan, yapı ~ 
Bu sırada tevkif edilen müdür Mus lan sorgusu sırasında: 

Havalar ne kad'ar güzel gits~ muhak. tafa, bilAh.are serbest bırakılmış ve - Ben, buranın yabaıncısıyım. Kim, 
kalk ki Eylfil der demeı gözümUz yünlü- tahkikat gayrimevlkuf olarak de\~am se de usulen beyanname -reril'eceğin! 
Ieri arayacaktır. 7.12 yaşlarındaki kızı. etmiştir. bana söylemedi. 
nızı laciverd pilicli bir etek ve kendi elj. Suçlular hakkında iddia, bazı rakam Dem~tir. 
ni~ ördüğünüz şık bir kazakla gözünü- lan noksan gC',stermek gibi hllelere mü Hakim, duruşmayı bazı retıkikat ic .. 
run önüne gEtirinız. Sonbaharda ne hoş racaat suretile ı oo küsur lira paravı ras: için. başka güne bı·rakmıştır. ' 
görünecektir. ihtl1asen ztmmete geçirmektir. • Bır ceket _hırsızı tevkif edildi 
Şü~~~ ~8 .• e~ve~- birçok Jt_azak ö:- Fakat tebligat müdürü Mustafa, ver Beyazıdk3a lf.T ev1.,, odtıın ~ırna'k:la: 

ka~erı gkormbe~şsun~~u~ •. Bel~ı. de bır diği muhtelif ifadelerde, bu iş'le kat. meşgul Abdullah isminde birinin, bir 
çıru pe gerumşsuuzdır. Bızım bu. . A v • k t • k · · 1 ·· ·· ün.kü 

00 
lim' 

1 
nl b ıven alakası olmadıgını, böyle bir me- enara as ıgı ce etmı ça an Husnu, 

g m e ız e o an nasıl uluyor. • akala k dl' ..t.1-:.,.+· 
sunuz? Bence herhalde bu yebi modeli seleden haberdar dahi bulunmadığı _ Y S nara a ıyeye veı.n.ıı~~·ır. 
· . . . . m beya eıtrn·şı· uçlıu, Sultanahmcl 1 ıncı sulh ca 
şımdiye ·kadar :reçtıklerınızden güzel bu. n 1 ır. hA~m· · k ·ı •~-.ıı-·f ed'lm' 
ı aksın Çü

. k.. G k Aın -.ı- tahk'k . za a~ı ının ararııe ı.ç-vAı 1 ~ 
ac ız. n u: crçe ten se~kin, ki. Ctt:I\, BOrgu ı ai)ı netı.cıeslnde t' 

bar ve değişik bir modeldir. toplanan ,deliller suçu sübut mertebe- ır. 
Bu renk renk çizgili roba çocukta ne sinde gösternnştir. Tah:ktkat do _ Adliyede yeni tayinler 

gürel görünür. Ya hele renk renk küçük nı iddianamey· hAd' rt_ syli!kasıl Mahkemci temyiz azalarından İbra. 
d .. ğm 1 1 ~ .. ğ .. d ki k • ı ve u ıse ıtt: a Ü a ı h. E t 

u .. e er~, sag go sun e mar a, belin bütün evrnkı fba tan"-' .... tetkilk eden ım r en, Temyiz ikinci reisliğine ti 
deki ıncccik kordon, sağ kalç.asınciaki ka. SOT hMt. . ~ h _ yin oounmuştur. 
paıklı, minimini ceb... Hepsi ayn ayrı gu ~ı, ne e er uç suçlu - Münhal bulunrun Yıldızeli müddei • 
güzel, şirin değil mi? Kolları da kendine n.un da agırceza .m~hkemesine sevkle- umumfüği muavinliğine Hukuk me • 
öyle y;m k" K b 1 d~ k nne karar vermıc:.tır. Al' . .. . u uş ı ...... ısa, o , uz ren kol. . . Y •• •• •• zunu ı Rıza, Çıne muddeıumumi mQ 
l~_r ... Bunlara açıK renk yünlerden bir Hakıı:n, teblıga.t .~uduru Mustafamn ıwinliğine de R~tü Fırat tayin edil .. 
6US katılsa robanın güzelliğini kaçırır, da yemden tıevkümı tahtı tkarara al - mişler<lir. 

örgünün o kibar sadeliğini boMrdı. 
Polisti' : R iiltiir isleri: Renkli sıraların rengini seçmeyi size 

bırakıYQruz: Kazak için alacağınız yüne, 
çocuğunuzun sarışın, kumral veyn esmer Bir motör bir sandala çarpıp batırdı Maarif l\f üdiirii Ankaraya gitti 
oluşuna göre bu renkleri istediğiniz gibi 
değ~bilirsiniz. Fakat umumiyetle sa. 
rışın kızlara yeşil, çağala yeşili ve mavi; 
esmerlere Darmızı, san çok iyi gider. A. 
raya bu -renklerden katmayı unutmayı-
nız. 

Sıcaktan 
bunalıyor musunuz? 

Sıcaktan bunalıyorsanız, duş yapma • 
nıza, denize girmenize de -o an için 
o.lsu.n- imkan yoksa basit bir tedbirle 
setinleyebilirsinız: Ya kulaklarınızın al'. 
kasına bir iki damla soğuk su sürünüz. 
Yahud kolonya suyuna batıracağınız bir 
pamuk parçasile saçlarınızın diplerini, 
avuçlarınızı ve kollarınızı ıslatınız. Der. 
hal bir ferahlık duyarsınız. 

Terden kurtulmak 
Terden 'kurtulmak, ciJ.dinizi sağlam ve 

güzel saklamak için cscrinletlci banyo,
ya alışınız. Serinletici banyo. ne soğuk. 
tur, ne sıcak ... Ilıktır, çünkü ılı-k su in. 
sanda ferahlatan bir tesir yapar. Bu ban 
yoya bir parça da kolonya suyu katarsa. 
nız tesiri daha çok artar. 

Banyodan çıkınca kurulanırken frik _ 
siyon yapmazsınız. Friksiyon bu mevsim 
için değildir. Kurulandıktan sonra biraz 
talk pudrası sürünürsünüz. 

Evvelki gün Kuru.çeşme önünde bir 
sandal kazası olmuştur. 
Kuruçeşmeden Bebeğe gitmekte o -

lan ve Amerikan tütün kumpanyası 
müdürü Korama aid deniz rnotörü Mih 
ranın idaresinde Sarrafburnu önünden 
geç€rken, Dev.Jet Denizyollan tekaüd 
ı;andığı muhasebecisi Oelfı'lin içinde bu 
lunduğu sandala çaqmııştır. 

Bu müsademede sanclGı parçalan -
mış. Celil de denize dü.şmüştür. 

Etraftan yetişenlerin yardımile Ce • 

İstanbul Maarif Mü<lürü Tevfık Kui 
Vekalet tarafından çağınlmış olduğun 
dan, dün sabah Ankaraya hareket et, 
miştir. 

Tevfik Kut, Ankarada bir hafta klli 
dar kalarak İstanbulun mekteb ve öğ • 
retmen ihtıiyaaı. hakkında Vekaiet6 
esaslı şekilde izahat verecektir. 

Bu izahatten sonra Vekfıiet icab e. 
den tedbirlere te·vessül edecektir. 

·-------
İki kişi bir ~ocuğu dolandırdılar 

lal kurtanlmıştır. 
Bir tavuk yiiziinden çıkan kavga Kahv-eci İbrahim ve Gani adında I. 

Ort-~-- Orta" k k 
1 

ki kişi Yalovadan İstanbula gelerek Ol 
<LAOY oayır so a numara - t kull d b' · · -:ı. • • " a o ar an ırıne gııım~.ı:{ ıstıyen 

da oturan Hasan o~lu AbdutTahman ile H n vl N i d ru:l b' ;ı... _ 
avni mahallede oturan Hüsnü oğlu İb.. a 1 og u azm a ~ s ır çocusac 

h
. t k 

1 
. d k •-; mek'ieb Ş"ehadetnamesı alacaldannı sö3 

ra ım avu m"se esm en avga euıu~- 1. J ]0 · 
1 İbralı• Abd"'rrah b kl ıverek 1ırasını dolan&nnışlardıl'I 
er, ım u manı ıça a sır. İb h' G . b ak 

t d 
x..... tte t y 1 ra ım ve am za ıtaca y a1anmııı 

ın nn a6 ... SU:re yaraıatnış ır. araıı l d 
Beyoğlu ha.crtnnesine ka1dmlnuştır. ar ır. 

Denize düşen üç kişi kurtarıldı 
Bir adam vapura atlarken denize n uSküdar iskelesme knyıdlı 412g sayıl 

düşttl Mustafaya aid SMdala dün üç yolcu bi 1 

Heybcliadada oturan Yako., dlin is- nerek Galata rıhtımına gelmişlerdir. 
keleden kalkmak üzere bulunan va - Bunlardan biri t{'llişla sahile atlnmai 
pura atlamak istemiş. ayağı kayarak istm.en sandal devrilmiş. kayıkçı ve ;kj 
denize d{lşnüştür. yolcu deni7.e dü§tllüşlerdir. 

Yako biT hayH su yuttuktan sonra Etraftan yetişenlerin yardımHe kaza ( 
kurtarılmıştır. zedeler kurtarılmışlardır. ---··········--·-······ .. -...... ..................... _ 

Bacaksızın maskaralı klan: Elma ve maymun 



C SEYAHAT MEKTUBLARI :=I 
ZDrihteki 33 üncü 

sulh konferansı 
gillünç bir toplantı oldu 

Harb taraftan devletler milyo :ı dökseler sulh fikrinin 
iflas ettiğini daha parlak sure ~te isbat edemezlerdi 

Yazan: ErcUmend Ekrem Talu 

Zütihte göl kennnn& kurutan sergiden bir görünil§ . 
Ziirfoh 2218/939 ı Ayni hizada fakat uzakta rahmetli 

Davetiyelerin üzerinde cBelediye sa. Çelooslovakyanın Paris sefiri olup her 
ııayı. toplantı yeri olarak gösterilmişti.! şeye rağmen sıfatını muhafazada ısrar 
Akşam yemeğini sergideki Nümune ote. eyliyen Mösyö Osusky'j gördük. Arka s1. 
linin harilruliıd'e lok.antasında yedikıten ralarda Fr.ansanm C'~ nevre başkonsolo
BO:nra, muayyen vakit olan sekiz buçuğa su, Danimaııka ve Belçika ınaSlahatgü. 
on kala, civarda bekliyen otomobilimize zarlan göze çarpıyordu.. Bir köşeye de 
bindik. Çin sefaret başkatibi büzülmüştü. 

- Belediye sarayına! Ka!abalığın üst tarafını çoluk çocuk, 
Her gezintinin gayri müfariki lazım- ihtiyar köca kanlar ve mekteb talebesi 

lanndan olan yağmur çıselemeğe başla. t~l etmekte idi. Kapı önlerinde yerli 
~c;tı. İki sokak dolaştık; üç köprü g~- ga:wtelerin foto muhabirleri ile muhbir
tik. Sabahtan donanmış gördüğümüz Be. leri dolaşıyor, yabancı gazeteci olarak ta 
lediye sarayının önüne geldiğimizde önü. benden başka Romandla Rador ajansının 
nü bom'boş bulduk. Bayraklar kaldırıl- kıymetli mümessili, sabık Rumen Mat. 
~. pencerelerden ışık namına oir şey buat Müdürü dostum Raul Anastasiu 

SON POSTA 

26 Ağustos taarruzu nasıl haz1rlandı, nasıl yapıldı ? 
. 

a 'i ne ice e ovru 
29 Ağustosta icra edilen 

harekata bir bakış 
: ....... -···-···~............................ ........ Y A Z A N ·······-·-........................................... ~ 

: Emekli General H. Emir Erkile 1 . . =················································································--··················································---· ......... .: 
Üç gündenl>eri devam eden harekfıt ı 

ve bilhassa dördüncü kolordu ile ik.nci 
kolordunun üçüncü fmkasının demiryolu 
boyunca ve Dumlupınar istikametinde 
ta Başkimse ve Akçasar mevkilerine ka. 
dar ileı1iyerek, demiryolunun şimalinde 
kalmış bulunan düşmanın başkumanda

nile birinci ve ikinci kolordu kumandan
larının dahil bulundukları 4.5 fırkasının 
İzmir istikametindeki ric'at hatlarım 

kesmiş buhınmalan hasmın akıbetim ar. 
tık tayin etmişti. 

Filvaki 28 A~ustosta düşmanın Ekret 
ile Çatıkuyu arasında bulunan 12 .. 5. ve 
XIIT inci fırkalarının Dumlupmara olan 
mesafeleri döcdüncii kolcrdum111un hu. 
ravn olan mesafcsinnrn fazla idi. Fa kr.t 

28 Ağustos a'lqamı, Hamurköyünün ş::ır

kındaki Ulucakta bulunan 9. düşman fır. 
kasının gece yürüyüşile ve biraz da fazla 

azim sarfile Silkisara)', tutması ve hu 

c::jJ ___. 

-=.P 
q 

ıru~ Mey 

~..,.,.o-...lı(cı,. 
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suretle yalnız kendisinın değil, diğer üç 
• 

düşman fırkasının da kurtulmalarını te-

• o 
~ .... _. 

min etmesi gene kabildi. 
Herhalde 28 Ağustos akşar.ıı dördün. 

cü kolordu lkumandanı (merhum Berlin 

sefiri Kemalettin Sami Paşıı) çok ağır 

11 

bir vazife !karşısında bulunuyordu. Çün. 29 Ag'ustos ,,aziyetin.e b .. ı... .. 
61zrnıyordu. bulunuyordu. ~ 

_ Acaba yanlış mı geldik? Şoför! Be. Devlc!'lcrinin •mlh idealine bağlılıgını kü 29 Ağustosta garba yani Dumlupını:ı.- kuyudan' Dum.lupm-ara kadar takriba 22 ~arşı ill1Uhaı'ebed.e bulunan 4-5 fırkahk 
lediye burası değil mi idi? bir kere daha teyid eylemeğe gelmiş o. ra doğru kendilerine yol açmak ıstiye • .Km. Iik bir cephede ve demiryolunun üs. büyük .kısmının gerisme doğru öldürücü 

- Burası. lan, saydığım diplomatlar hesabdan çı- cek olan dört düşman fırkasının saldırış. tünden şimal~ doğru taarruz e tti. Gerçi hareketlerine devam etmişlerdi. Artık 
- O ihaldc?!. Jcarılacak olunca peık zayıf kalacak bu lanna maruz kalacak idi. 28 Ağustosta dördüncü kolordunun karşısındaki düş.. düşmanın başkumandanının ve iki kolor. 
Şoför: cBilınem! Ben de anlamıyo. kalabalık hiç birimizin üzerinde müsaid . ' du ıkarargfilıının bulundukları büyük ı. İnaz, Arahh çiftlik ve Balınahmud mın. mandan bır fır.ka .fazlası vardı. Fakat 

l':uın. •• derneğe gelen bir jest yaph. ıuir tesir yapmadı. kü · fı.nd.a b · takasında bulunan ikinci kolordu ise daha evvel ya"'m•c:tık ki bı'r du"şm"'n fır- . mcsı etra uyük bir Türk kavsi 
- Şu polise soruver bari de, geç kai. Sekizi kırit geçerek, kongreyi tertib ........ ,. ""' lnıyalım. eyliyen komitenin reisi, Zürich kantonu dördüncü tolorduya yardım edemiyecck .kası, tüfek ve bilhassa .makıneli tüfek, çızılmişti. Bu kavsin ıiki ucu yarın biri-

Adlamcağız gitti. Binanın yanı başın. miHi müşavirlerinden Dr. Alber Maag, kadar doğuda ve u-ıakta kalmıştı. Birinci top ve mühimmat itibarile bir Türk fır. birine 
0 

bd'ar yak'laşacak ki düşmana 
daki kMakol<ia nokta bekliyen polisi bul çiçeklerle süslenmis kürsüye çıkarak al. kolordu da düşmanın 2.3 fırkasının Dum- !kasından bir mislinden daha fazla ateş ıku.rtuluş :fm'karu ancak dar hır fare de. 
du. Onunla mükalemeye girişti; ve ne. manca bir nutukla celseyi actı. Arkasın. d liğinden münforid ve sekikbar firarda 
den sonra don'" du". dan bir nutuk daha. Üçfincü ol.,...ak ta lupınann şimal batı.sındakı dağlar an kuvvetine malikti. Yani bir düşman fır-•u . . kalacalkt1. İşte başkumandanlık muhare. 

- Ne :-; ·~ r? . Fransız sabık meb'uslanndan yaşlı bir cenuba Balcıdamı ve Toklu sivrısıne kası takriben dti. iki buçuk Türk fırkası k d besi böyl"e hazırlandı. 
_ o da bilmiyor. zat hararetli bir hitabede bulunarak har. doğru uzanan ve bu kuvveUi no ta a sayılırdı. Onun içfodir ki dördüncü 
- Ne eledi? lbi tel'in ve sulbü methüsena etti. Bu zat ıkuvvetU bir destek bulan dUc:mana ta- 29 Ağustosta ikinci ordunun. Eskışe.. r·· llrolordumuzun, kendisine bir misli faik 
- Bu şehı"rde sergi kurulahcianberi o bir eralık. · ı b ı d S · ı.ir ceph · ka h k ed ğ arruz içın grup anmış u unuyor u • • u. buluınan düşman kuvvetlerine taarruz e- ıı esme rşı are et en, sa ce.. 

kadar çok .kongre toplanıyor ki artık - Ben burada hazır bulunamıyan . ık rd . (Çalk"' ) - · 1 nahı yani HI. kolordusu düşmanın rica-
bangisı nenin nesidir, nerede toplanıyor, Mösyö Lafonteni temsil ediyorum! varı 010 usu gerçı oy un şıma derek bunları demiryoiunun famanıile 

b t d , 1 d d" geriden vur lini gördü. Çünkü cenubdak.i rnuvarra. 
!arJnnd:a değiliz diyor. Deyince, aklımız meşhur masalcı La.. a ı oı.ay aTin a uşmanı • şimaline atmak ve Dumlupınara yakla~-

- Ne yapaccı.ğı~? fontene gitti ve muhtere::n sabık meb'u- m~la meşgul idi, :fakat bu kolordunun tırmama'k \•azifesi pek ağırdı. kiyetlerin Eskişehir cephesindeki diif-
- Bılmem. isterseniz Berne dönelim. sun, zemin ve zamana münasib, meselii süvari fırkalarının a~ kuvvetleri o ka- man Joolordusu üzerinde tesir etmemesi 

Z te 
~ b ı dı. B d ı Is cKurd il 1--· ı ı Her şeye rağmen bu kolordu muvaffak a n yagmur aş a ura a rn anız e Au:ma masa mı an atacağı dar zayıf idi ki bunların düşman fırkala. kabil değildi. Bundan başka ikinci ordu. 

nereye gider, nerede vakit geçirirsiniz? zannına düştük. Meğer bu Lafnoten baŞ- nna yapabilecekleri tacizden başk:ı bir oldu. Btrinci kolordu dahi hem 57. ve 6. nun müretteb süvari fırkası emrıne veri. 
Arkadaşımla biribirimizin yüzumtlze ka Lafonten imiş! O beklcdiğımiz masa.. fırkalarımızm güzel bir hareket birliğile 

bakıştık. İki vüz şu ka1ar kilometrelik lın yerine, bay meb'us bize başka ma. şey değ{ldi. bdaki T kl ien Ekretteki Büyük Millet Meclisi mu-
" ' 11 k B · tt b' · · d 29 Ağ düşmanın en cenu 0 u sivrisi h f t b ·ı b" ı·k bir mes::ıfe aşarak. sabahleyin İsviçrenin sa a:. o ·udu. u v.azıye e, ırıncı or unun us. a ız a urı e ır ı te Kütahyaya sürül. 

Muteak b ·· b ., d t ·r . k f 1 b. eh . t mevziini düşürdü ve hem de düşmanın .. d " ~ 
hükumet merl«'zinden ta bu beldeye ka- ı en - ne rnunase et. iyecek- os vazı esı pe aza ır eınmıye ve muş ve uşmanın .r.ski§ehir grupunun 
dar gelmiştik. ~imdi, şu sulh kongresi. si.niz an:ma, vallahi hiIAfım yok - salona nezaJret kazanmıştı. Onun için, 29 Ağus. tuttuğu Knraköseli, Oturak çiftlık ve gerisini .almak üzere İnönünc hareket 
illin herhalde pc-k ente-resan açılış töre. gıren hır bayanla bir bay piyano ve ke- tosta pek isabetli olarak, birinci kolordu. Dwnluiler mevzilerini zaptederek b:ı - etmesi emrolunmuştu. Yarın bd 
nini görmeden geristn geriye dönnl€k o- manla Bethovendcn bir sonat çaldılıır. b3$a bu çok ehemmıyetli kilid noktasını cenu a 
lur mu? Dinledi'k .. alıkışladık.. Bunlardan sonra, nun 23 üncü fırkasını Tuzağaçtan Dum- düşmanın büyük kısmının imhasına ve 

Meydanda etrafa bakınıp dururken progr.amda, İng!liz sulh cemiyetleri na. lupınar istikametinde rurdüğünü ve şim. elde etti. biıikaç gün sonra da Eskişehir grupunun 
gözümüz belediyenin kapı tokmağına ka. mına bir söylev verileceği yazılı idi. La.. diye kadar ikiııci ordu ile birinci ordu Şimaldeki ikinci ordumuzun 61. 16 ve ayni akibeie uğramasına artık hır mani 

lınca bir sicimle asılmış kaba bir mu. ~in İn?iltereden gelen o~chğı. i~in re. arasında nevama bir irtibat vazifesi gö • 17. fırkaları, düşmanın Hamurköy mm. lkalmallll§tı. (Sonu ve 39 Ağtı8tos im1~ 
lcavva parçasına ili~ti. Üzerinde mavi ıs, benım yanund: otura~ lsveçlı bır pro. ren II. kolorduyu da dördüncü kolordu. takasında cenubdan dördüncü ve şimal muharebesi yarına) 
in.-. .k 1 ·ı · · ı b' testan papazına soz verdi • -<Us>un a emı e ıtınasız yazı mış ır ya. • nun sQl cenahına yani Dumlupınara doğ. batıdan beşinci süvari kolordu! 
~~~.ti~~~~. ~~~~~~ı~~ ada~~ru-"tHi~"·. - G 26 A=~============an=nn=~~~~~=======R=K~:~~-:~:t~ . . yunı -6 ...... u goruruz. erçı ne -

- Burada tQplaııması evvelce mukar. kolWlda koskocaman bır çanta ıle kalktı. -ustosta d .. akıt> . 1 d 
l?'er sulh kongresi bazı sebcblerden dola- Ayağındaki p06talları pankelerin üzerine g . ve n~ e mute gun er ~ 
...., p ı ·•.-'1. ·~-· d · t" d kt" D :3... • d' . clir .. .. a·· . ıkendısıne cıddi bir muharebe vazıfesı .,. o ı~mAum a ıç ıma e ece ır. a. varyoz gruı ın ıre ın e yuru "1, pıya- d " . . 
'\Yetlilerin oraya gelmeleri rica olunur. nonun yanı başına dikildi. Meğer, adam. ~~lC!llllŞ olan :>u yolorduya (3 • . !ırka 

A'rlkactaşım, bu tesadüf · eserine borçlu cağız güf1.esi de kendinin, bir sulh marşı must.esna) 29 ve 30 Ağustosta dah; mu. 
bulunduğumuz malftmatı sevabına, nok- ~zim etmiş t e bize onu d.inletecekmiş! harebc etmek f~~t~ dü~~tir. Fak~t 
ta bc~diyen polise de verdikten sonra ta • . Önce almanca tercümesini okudu; arka. 29 Ağustosta bınncı ordu ıçın tahaddus 
tif edilen yere :ııttik. sından da, piyanoya oturup İsveç lisa- eden nazile vaziyef..te bu kolordunun yeri 

Orada dehşetli bir kalabalıkla. karşı. mnda!ki güfteyi teganni ettı. Bu şahese. dördüncü ve birınci kolordularımızın a.. 
iaşacağımızı tahmin ediyorduk. Ne ge- :ri, hepimiz ayı kaval dinler gibi dinledik :rası idi. • 
ter? Kapının önünde ancak on kadar o. ve nezaket icabı, hararetle (!) alkışladık. Birinci ordunun 29 Ağustos harekatı 
tonıobil dizili idi. Toplantı gittikçe hem gülünç, hem de 28 de verilen emirler dairesinde inkişaf 

- Sulhcüler demokrat oluyor •. belki acınacak bir hal alıyordu. Sulhün hiç bu etmiştir. düşmanın, şar.ktan garba doğ-
de çoğu yayıan gelmişlerdir •• dedik. derece düşh-ilıılüğünü, zavallılığını tah- ru, 12., 5., 13. ve 9. fırkaları, demiryolu. 

Kongre yukarı kattaki konferans sa. min ve tasavvur edemezdim. nu ve bilhassa Duınlupınarı tutmak için 
tonunda toplanıyordu. Çıkt:ıık ve bize gös. O ımUkaddes şey. o yüce ideal, bunak. şimalden cenuba ve batıya doğru yürU
terilen yerlere oturmadan evvel, sayısı ların, koca kanların, rnekteb çocukları. yüp taarruz ettiler. Bunların karşısında, 
Yfiz <'lliYi geçmiyen hazırunu bir gözden nın ve papazların eğlencesi olmuştu. birinci Orolordunun 23 üncü fırkası ile 
leçirdi.k. Arada b'ir nazarlarım diplomatlar sa. ta'kviye edilmi!l bulunan dördüncü kolor. 

Ön sırad'a Türkiye, P olonya, Romanya fına byıyor. orada her biri, sulhün yük. dumuz. emrindeki beş fırka (sağdan sıra 
.!! Yunaıı.ist.an elçileri oturuyorl'ardı. " (l>ftamı 10 aeu IQIMA) le 5., 12., ıı., 3. ve 23. fırkalar) ile Cat. 

26 Ağustosun yı : dönümUnde Ankara hartt ma10Jleri 

Ankaradaki h am malUlleri 26 Ağustos gününün yıldönümü*1lünasebetile A ... 
ıtü.rk anıtına mef'asimle çelenk koymuŞlardar. Merasimde kahraman askerlerlmir. 
den bir manga da hazır bu.lunmUjtur. R~ menaiıı::uden bir intıbaı goste:iyor • 
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C Yıldız meraklı·ları :::::ı 
Erkek - Benim bir tek merakım var. 

dır. 

Kadın - Benim de öyle! 
Erkek - Her zaman yıldızlarla meş. 

-!Ull olmak isterim. 
Kadın - Ben de öyle! 
Erkek - Ortadık karardı mı, onları 

göreceğim için, içim içime sığmaz. 
Kadın - Benim de öyle .. hah timdi 

göreceğim, hah şimdi doya doya seyre. 
deceğim diye, kalbim çarpmıya başlar. 

Erkek - Onları uzaktan ıeyrediyo. 
ru.rn; bu bile bir zevk fakat ya içlerin- 1..JUJ--11~~F~ 
de bulunabmsem. 
Kadın - Ya ben bunu ne kadar arzu 

ediyorum. Fakat yazık onlar bizden 
uzak. 

E k k H k ak•. Kadın - Hiç hO§'UIIlu.za gitmez olur 
re - em 90 uz -

Kadın - Düşünün hele; onlarda ha. mu? 
yat kirnbilir nasıldır? Erkek - Ne iyi siziIDe anlaşabilece. 

Erkek - Kimbilir ki! ğiz. 
Kadın - Onlarda moda bizdekinden Kadın - Ne iyi. 

rok ayn, onlarda aŞk bizdekinden çok Erkek - Benimle evlenir misiniz? 
ayrı. Orflarda yaşamak zevld, blme Kadın - Hislerime bu kadar yakın 
o'lduğundan pek ayn. btr insanla evlenmemem cinnet olur. 

Erkek - Evet, bütün bunlar doğru .. 
ha ktıkça hep ıbu .aklımdan geçer. * 

Kadın - Bir gün onıann aralannda Anlaştrlar, evlendiler.. fakat evlen. 

bulunabileceğimi hatırana getirlyorum.

1 

dikten sonra yanlış anlaşmış oldukla. 
Olur ya, niçin olmasın. rının farkına vardılar. Fakat iş ~ten 

Erkek - Olur, gün gelecek buna da geçmişti. Kadın sinema yıMızı merak. 
lmkan dlacaktır. lısıydı. Erkekse, gökteki yıldızlara me-
Kadın - Ne iyi söylüyorsunuz. rak sarmış bir heyet alimiydi. 
Erkek - Demet hoşunuı.a gitti. * * 

- Kapılan aya~le açmakıan vazge
çireb~ımek için bunu icati ettik. 

- Kd'..dınp ~tacağım •• 
müdrik değili •• 

vazijeaini 

Tüccar adam 
- Kız:ımt vereceğim erkekten dokuz 

bin dokus yüz dok 

san dokuz lira 

a/lırlık isterim. 

- Niçin on bin 

lira değil de dokuz 

bin dokuz yüz 
doban daku:l lira doksan bef kuruJf 

- Ben ta.ccar adamım da onun tçin 
böyle ohıma, fiat yüksek görünmez. 

* 
Pratik 

- Kocam çok parltk adamdır. 
- ????? 
- Ceketinin ya.. 

kasına mü.rekkeb 
damlamıftı. Ben 
ailmed~. o da 1 

silmem iÇİD ısrar 

etmeyi muvafl.k 
baglluırnDf o1aot.k ki.. sakal bıraktı. Şjmdi 
leke göriimcW.yor. 

* 
Geç kaldı 

- Siz elbise ile mi denize giriyorsu. 
nuz. 

- Elbise ile de. 
nize girilir mi biç? 

- Ya bu hal ne? 
- Ni1an1ım söz 

vermişti. Sular çe
kJldiği zaman bu. 
mda bulunacaktı, 

biraz geç bldı. 
onu bl?kliyordwnı 

* 
Boğmak için mi ? 

Y'fqlı çlı1cin kadın, .z1yare-te gittiği ar. 
kada§ına anlatı. 

yordu: 
- Otuz ıenedil' 

kocam yabanrı 

memleketlerde, go 
lıp beni gördüğü 

zaman kim bilir 
nasıl boynuma atılacaktır. 

- Boğmaık içın mi? 

ıldıray dün merasimle 
denize iıidirildi 

Merasimde Amiral Şükrü Okan ve Krup tezgahlan 
müdürü şayanı dikkat birer nutuk söylediler 

'ip • 

Yı.Idm:ı11 denize indirilmeden önce 

\ 

Yıldıray denize indirildikten sonra 

Almanyanın Kru.p tezgah.Jann.a si • ı ban, Alman deniz ataşesi, Krup mil ~ 
pariş edilen Ay sımlı 4 denizaltıdan essesesi müdürü, deniz sübaylan, şıehıı 
Taşkıcr.akta yaptl.anlardan ~UilCUBU rimizdeki Atman kolonisi ve davetlile.t 
olan Yıldıray, dün merasimlle denize bulunmuştur. Merasime İstiltlfil marJ 
tndiriını.iştir. Bu münasebetle Taşkı • şile başlanmıştır. 
uık, baştanbaşa danntı)nuş, &velliller Yıldıray deniro indirilmeden evvdı 
köprüden hususi motörlerle taşınmış • K.rup müessesesi müdürü Östen b.iZ 
tır. Merasimde .A.ımral Şükrü Okan, nutuk söylemiştir: 
İstanbul Vali. muavini Hüdai Karata. (Devamı 10 uncu sayfada) 
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Londrada parlfune ntonun önü 

Paris cadde ferinin hali 
Son ıe'Linti 

PaıUte müıadere edilen lıusud vesait 

Sayfn 9 

Greta Garboyu 4 yıl 
delicesine seven adam 

J 

r ··························-········ .. ··············································· .................................... 
1 «~en» giinler~e, a~la~~a ~rctanın pefinden koıtu, ondan aadece küçükİ 

1 
birkaç t.besmm gordu. Nıhayet solup saraTdı ve bir gün can verdi. -: 

«Ben» eler 11 inci asırda yaflU1Jıf ol•aydı, muhakkak ki adı edebiyata ı 
~ geçmif bulunacaktı 

\.. • ..... oooooooooooooooo•ooooo-••---•oo•o-ooooooo .. ooooo---·-•-oooOHOOoo-0000000000 .J 

Greta Garbo 
Greta Cb.rJ:>oyu dört sene delice seven ra Greta Garbo ona hafiften hafife te • 

. ve bayatını ona feda eden adamın ismi be$üm ey1.emcğe başladı. 
Bendir. 17 inci asırda yaşamıı olsa idi mu Greta Garbonun tebcssümii cihan 
haıkka'k im. Ben adı edebiyatın en hi.sst değer! .. 
mevzu.1arından birini teşkil ederdi. cGreta Garbo> nun tebessümü ilk defa 

Bundan beş, altı aene evv&l, henüz bir şey ifade eylemezdi. Fak.at meşhur 
kol!l.ejin.i ikmal eyle.mit olan Ben, Holly· yıldlZ tebessümlerini dirhemle satıyordu. 
wood ba!'ıdwıda yaratılan binbir efsaneye Ben bu tebessümün pahasını iyı b ·ıi. 
w Greta Garbonun cazibesine kapılarak yordu. Onmı ·için bu tebessüm cıhan de. 
gQnün birinde hem sinema san'atma in.. ğerinde idi. Fa'kat Greta gene ona yüz 
tisa'b eylemek, hem de Greta Garbo ile vermiyordu. Adeta onunla eğleniyordu. 
taruşma'k gayeslle HoUywooda gider. Ben bunun farkına varmıyor de~ıldi. 

Ben çıok zarif ve hoşsohbet bir deli. Fa!kat aşk 'bu1. O, sevgilisini körükörüne 
kanlıdır. Adeta dumanı üstünde bir de. takib eylemeği kendisine bir vazife e. 
ltkanh... Onunla tanl§JlUlk, onunla dost dtnınişti. 
o1malk muheldkak k1 her kadının istediği Benin bnşma gelen felaket 
,eydlr. Fa.Ut ~nun gözilnde yalnız Greta Benin başına nihayet felaket geldi, 
Gaa'bo tütllyor. Biri.birinden güzel, btrl. çattı. Ben bir.az kendini avutmak için 
~en cuib kadınların hiç birine e- bir SlJ1lOO ıtertib eylemişti. İçki, müzik, 
bemımiyet bile vermemektedir. kahkahalar onu kırbaçlamıştı. Sabah şa· 

Görünmez sevgili faik vakti hoş bir mahmurluk ıçinde ıdt, 
O sabaih er.kenden Greta Garbo. mutad 

Dfie kola.y ... Ben dört sene me~ur tenis derımle gidiyoo-du ... 
sevgilisinin huzuruna kabul edilmesi için Ona yetişmek için Ben uçar gibi koş. 
'uğraştı. lfler gündM güne kötüleşti. n.. mağ.a başladı. Dolcxres del Rionun tenis 
nıidler hep boş çıktı, fakat 0 uğraşmak. kordlan üç metre boyunda duvarlar ile 
tan. Qmid etmekten yılmadı. çevriliydi. Dört senedenberi sevgilisin! 

Tıavsiyeler aldı. Garbonun geçeceği ao. takib eden bir adam için üç metreyı aş.. 

ka1Clnrda edeta nlSbet bekledi. Stfütyo mak iŞdıen bile d'eğildi. 
kapıiarmda ood:an başka kimse görtıl • Duvar:m üzerine tınnandı, iç~iye 
m11yordılı. Buna rağmen conuıt görmeğe baktı, cG:reta> kordun üzerinde idi. Hen 
muvaffak olamadı. µıuzaffer bi'r halde gözlerim dört açmış. 

Nih yet Santa Monika pltıjına gitti 'ıtı. Tema.p eylemekte olduğu manzarayı 
~ Qzerlne uzanarak yeni yenı plAn: flelebed hafızasına nakşeylemek istiyor· 

lar ha.z.ırlemakla u~rftftı. du. ~ . .. 

Takib. .• 

Bir gü~ oturduğu evin kapı91 önünde 
pinekleriten bir araba geçti. Araba sade 
bir §eydi, ~at içinde ilahesi bulunu. 
ywdu. Ben arabayı koşarak takibe baş. 

ladı. 

O gun Greta blT spor gomlek ile bey~ 
ipikten yapılmış bir şort giymiş, gözle. 
rine geniş bir siper geçirmişti. Bu siper 
fle manidar gözleri gtsrünmüyordu. 

Ben bir sa.at böylece kıaldı. GTeta mil. 
kemmel bir surette tenis oynuyordu. 

Birden Benin kafasında şi~ekler çak. 
tı. Kararını verdi, gidip onunla gbrüşe-

0 gün<ieni itibaren Ben yalnızlığına cckti. 
veda eyledi. Vahşiliğini bıraktı, mayola. Bu1unduğu yer Greta Garbonun tam 
nnı, dolabına ath. Stüdyolarda bulduğu üzerinde idi. Greta onu göremezd;, Fa. 
iŞ1erl ıt:ıel'Ctettl, artıkı işi gücli Greta Gar. lkat Ben sevgi11sini mükemmelen seyre.. 
bonun gezintilerini takib oldu. di'yordu. Senelcrdcnbe-ri, aylardanbert 

Tesadill bu ya... Garbo onW1 evinin ezberlemclcte olduğu iltifat cümlelı:rinl 
civarımda ikamet ediyordu. aklından geçirdi. Nihayet: 

Seki'z güne kalmadı. Onun bütün me- - Matmazel! Ne de gl.ı7.el oynuyorsu. 

m programını el~ eyledi. nuz! · · · 
Meseli tenis dersi almak için her c;a. Ded1... 

. . Greta Garbo birden irkildi. Elinden 
bah Do'lo.res del Rloya gftttğint öğrendi. raket düştü. Kısa bir Çlğlık kopardı, ll1"' 

.Aırb.lo kapısından aynlm1yordu. Fakat şaklar ~.ıar ll ğ ld F k t .,,"'\?....... , po s ça ırı ı. a n 
bu sefer çdk şık elblseoler ile nöbet bek. Ben .._'-1:ıı......~e 0ıd ğ ı h L~ı =-'--u' ,, u unu an ayınca e .. 
liyıord'u. men evine döndü. Sekiz gün bir yero 

Nihayet Oa.rbo bu delikanlıyı farkede. çıkmadL Ö1lkesinden ne yapacağını bil"' 
bildi J'edaı:t bumı ula kendisine belli et. miyordu. 
medi. An6m biıt:ıa9 hafta reçtt1rten 11m- Cl>eftml 10 tmea •yfada) 
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Edir e Bulgar konsolosu 
ile bir mDllkat.m. 

Askerlik işleri 
335 doğumlular n bir sene tecil 

edlleaJer IOD 7olrJ-naya çaimJıyor 

Yıldıray merasimle dün 
denize indirildi 

" Bitarafız, bir istila ordusunun Balkanlan geçmesine 
asla müsaade etmeyiz, fakat gücümüz yeterse ... ,, 

Beyotıu Yerli Askerlik Şube3inden: 

l - Şubemiz yerllsinden a.sterllk ça-
tına ııınnıt olan 3315 do~uınlularla tah- CBasta:ra.fı 8 inci sayfada) si için gemi inşaatında muvaffakiyetle 
sn'" sıhbl aebeblerc1en dolayı ertesi .e- Müdür, Fred Krupp Germaniawerft ç1il~bUecek biır Türk amele kafilesi 

(&§tarafı 1 inci ayfada) 
mad1ğııra emin olduğum. zeki ba.kıflı. ki
blr tavırlı bir adam gorüyordum. Ara. 
b:ıcının yanında da bir uşak oturuyordu. 
Uşa!ldl, !kibar tavırlı efendili bir araba 
daima dikkat nazarını çekmeğe bir aebeb 
değildir. LAkıin bu sevimli ef.endinin ma
nevraıar dolayısile kaynaşan Edirne ıı<>

b'klarmda havadan daha batka terler 
'toplamak için do~tığına beni inandıran 
acayip 'bir hisse ne demeli!. 

Bir gün gazinoda beraberce önümüzde 
aka.n e'kserisi asker kalabalığı seyrettiği. 
m1z (&lime Postası) gazetesinin neşri
yat müdürü dostum E. Necmi, gözleri
min gene ayni nrabanın efendisine, uşa.. 
ğına tıaloldığını görünce, onun tahmine 
çal~ığım hüviyetini tanıttı: 

- Bulgar konsolosu Peyço Peef ... 
Hiçbir lkötü niyete d:ıyanmadığı halde, 

son manevralanmızm Bulgarlan bir 
hayli endişe ve tel.Bşa düşürdüğü malılm.. 
dur. Hatta komşumuzun hududdan 15 
kllometre içerdeki köyleri boşalttığı bi
le şayi olmuştu. 

Birkaç gün evvel Bulgar konsolosu 
memleketine gidip gelmff. Manevraların 
sureti telakkisi, hükumeti metbuasının 

Balkanlar arası vaziyeti ve dünya ahvali 
hak'kındaki görüşünü sıcağı mcağına Mi
mil bulunan Peyço Peefle bir mülakat 
yapm~ konuşturulabildiğt takdırde, e. 
henuniyetsiz bir hadise teşkil etmezdi. 

Kendisinden istediğim randevunun 
müracaat saatini hemen mülfikat için va.. 
kit tayüı eden Bay Peyço Peefi beş da.. 
klbm sanr~ Edimenin en güzel binala
rından biri olan konsoloshanede buldum. 

Arabanın yanında oturan uşak, bu se
fer bir ıkavas olarak bana nezaketle yol 
gösterdi. 

Konsolos odasında beni bekliyordu. 
Gösterdiği koltuğa .otururken. hem Türk, 
hem Bulgar sigara paketlerini önüme u. 
zattı. 

İlk nazarı dikkatime çarpan şey, mu_ 
hatabımın çok güzel türkçe konuşma. 
sıydı. H.a<yreti'mi söyledim; güfümsedi: 

- Bir Galatas3.I'ay tale!)esine bu ka. 
darcık türkçeyi ~ok görmeyiniz! 

Ve .• izah etti. !3ay k<:ınsül uzun müd
det Tü:r\kiyede bulunmuş, gençliğbde 

Galatasaruyda okumuş.. hatıralarından 

brr hayli bahsetti. 
Tü:rlkiy~e bulunuşundan f evkalBde 

memnun olduğunu söyliyen konsolos 6ÖZ. 

leıine şöyle devam etti: 

- Bana Edirneye gideceksin d'edfkle. 
ri 1.aman çok sevindim. Edirnenin nasıl 
bir şehir olduğunu bilmiyordum. Asfalt 
yolları, tarihi abideleri vesair güzellik. 
Ierilc, insanın aJak':ısını celbeden meşhur 
bir şehrin cazibesi değil, Türkiyeye olan 
sempatim beni burava çekti. Türkiyede 
çalışacağımdan çok memnun oldum. ~iz . 
Bulgarların Türk}('!'<.' knrşı çok te.~iz 

hrsler·mız var<lır. Buna inanınız. Bu hiS
leri yaratnn sizin kıymetinizdir. Nosy<>
nunuzda mevcud bazı klymetler bunu 
bize kabul ettirir. Fakat esef ettiğim bir 

-Siz Balkan Antantına girmediğini- IH!'8 btratılanla.rm ~n yoklamalarıns namına merasime iştirak edenlere te- ~lmiştir. Bu yetipnenin dit ya-
zıe ,,.;tre, bir barb vukuund.a. bitaraf mı fubemts binuında tq>lanacak olan u- şekkür ettikten sonra nutkuna şu şe. hancılığı ve mütekahll anlaşma mü.ş • 

6" kerllk mecll.!inde bakılacaktır. r h nk SÜ 
k:a.lecel<sınız? a - Yoklamaya ı Eyltll 939 da başlana- kilde devam etmişttr: külatına rağmen tam bir a e ve • 

- Vaziyeti görüyonrunuz, buna bitş. cak ve sı Blrinciteşrin 939 da aon veri- _ Önümüzde duran şu denizaltı ge. k.fuı içinde ve aramızda ~içbir i~tHAf 
raflık deneme7.. deldaruyonlar meydan. leoektir. misi~ inşaatı Krupp firması tarafından çılkıoodan meydana ~ ~dugunu 
da. Blita.Taf kalmak küçilk bir memleket 3 - Yoklrunaya her hafta Pazartem, denıhde edilen aynı sınıfa mensub 4 da memnuniyetle zikre şayan bulu • 
için güÇtür. Fakat Bulgaristanın coğrafi Çarşamba Te Cuma günleri sabah saat denizaltı ~tsi:nlıı sonuncusudUT. Bu rum .. Bu sebeble ve bu vesile ile Al • 

Q dan 12 ye kadar devam edilecektir. 6'""''.... d 
vaziyeti :itibarile hitaraf kalması hayır- 4 _ Resmi ve bu.s\W okullara devam gem.ilerden iki!'rt Kiet'de inşa edHmiş man ve Türk :mesaıi arka aşlarıma te. 
hdır. Bizim pollülca.mız budur. Fakat edip tecile U.bl olan okurlann kayıdlı ~e iki tanesi de buradaki inşaat ma • şekkürlerimi sunarmı.• 
mümkün olursa .• Bulgaristan hiçbir dev. bulundukları okullardan ntıtusa kayıdlı hallinde kızağa konu'lmuş ve burada Bundan sonra .Amind Şükrü Okan 
letin askerine köprülük edemez. Ancok olduktan mahalleleri gösterir foto1!ranı teçhiz edilm.1şlerdir. Bu ~nuncu gemi şunları . söylemiştir: . . . 
k!arşımıza gelip, bu topraklar bize lA- ve tll8dlkll vesika getlrmelert lAzımdır. nı'n ...J-ize indirl'lınesHe buradaki in - - Bırkaç ay evvel denıze indırdı • 

ıs - Her nahiye lçln ayrılan gün.er a- ~· 
zımdır, geçeceğiz, diyen bir devlel kar. şıı~ıda gösterllmt.,tır. şaat mahallinin faaliyeti nihayete er- ğimiz Atılay denrizaltı gemisinin ~ 
şısında, ona muhasım olacağımıza göre. A _ Beyoğlu nahiyesi: 1 Eyltll 939 miş ohıyor. olan Yı1dırayı . ~ugün den~~ indi~yo-
bizden ilruvvetli ise. ezer ve geçebilir. 8 Eyltll (dahil) A w t 1931 de birinci geminin u. ruz. Tersanern.rzın mazideki fealıyett 

- Siz bir istila ordusunun, Balkan. B - Galata nahiyesi: 8 Eyltu 939 - 1 gus os n. m ımerasimte te;;'id hakkında evvelce mufassal [zahat ve-
EylQl Cdahm mur~ya ~anması P • w L.11--

lardan beri yana geçmesine müsaade c- tt 'k B ga vaz'ı merasimine rllınış oldugundan 'burada L..:K.nil et • 
d mi 

. . ? C - Tnkslm nahlyesl: 20 EylQl 939 - e ı . u omuT . w. , 

er sınrz... 22 Eyl{H CdahlD n~ ·..:~-:ı.. Hazretleri huzurlarile şe. mıyecegım. 
A ,_, B' ·ıa d ıu:::ıSıcwıuıUr Cürnh . t hu"k./"·-.n4ı: ...... ı·...ı- rd 

- Slli.1. ır istı ıa or usunun geçme. n _ Şişli nahiyesi: 25 Eyltll 939 - 4 ref vermişler ve Türk işçileri tarafın- .. urıye wııı,;;ı...ıu u:ıı yu 
sine asla müsaade edemeyız. Fakat.. Blrinclteşrln edalım dan Türkiyede denizaltı geınis1. inşaa- mudafa~sında kahraman ordunun ka-
Çekoolovakya ve Arnavudluk gibi misaL E - Kasımpaşa nahlyesl: 6 Blrlncıteş- •. 

1 
ak d lakadar olmuşlardı. ra, denız, hava kısımlarında yaprruş 

ler var önümüzde. Bitaraf kalmak hayır- rin 939 - 16 Birlnctteşrfn (dahll). ı İke incly ın a~'~'n umurgaya vaz'ı 9 olduğu yenilik.fer (hep1nlrut :malhimu. 
F - Hasköy ve Kemerburgaz 18 Bi- geıııuu 

lıdır. dediğim şekillerde. mümkün olur- rlnclteşrtn _ 23 Blrlnclt~rln Cdahll) E rol ta 'h' de vuku'bulın~tu. dur. Bunu Milli Şefimiı.e ve diğer bü. 
sa.·· 6 - Şubemiz yerlisi olup hariç şube - Y n m . ecf ~ tün büyüklerimize ve milletimize rned 

- Bulgaristan Umumi Harbde bu va- ter mmtakalannda bulunanların da bu- Bugü~ kadar burada mşa ~ ~n yunuz. Bu gemilerin inşaatında çalı • 
zifesini yapam!!:dı. lunduklan yerlerdeki askerllk şubelerin- iki gemi üzerinde Türk ame1.esmın k Tü k .-.....ır Alınan ~ • ,..J\_ 1 065 ooo şan gere r ve 5"°ı'""" ,,,_. •• 

- Bfz Harbi Umumide bitaraf kala. de yoklamalarını yaptınnalan lAzundır. gördüklerfı iş saati ye.l\.uı~u . . . soneline ve direktöre ve Lfitfun mera. 
7 - Yoklamaya vaktinde milre.caat et- A:lın • 1 mn 

ma7.dık. Bunun içhı birlm; sebeb var: miyenlerln sonradan gösterecekleri ma- saat olduğu halde an run: e sime gelen sizlere teşekXür ederim. 
Alnurnkır çok propaganda yapmışlardı. zeretler askerlik kanununun 28 ncı mad- mecmu L? saati miktarı ı 4o.OOO ış sa.· Ebedi Şefimizin manevi huzurlan • 
Siz Almanların müttefiki idiniz. B:z ıki. desine göre kabul edllmlyecekttr. atind'en H.'i'lrt""tffir, Biınaeruıileyh ~1- na, Mill! Şefimize, çok kıymetli Ma • 
nizin arasında idik. Almanlar nereden Bu ltlbarla her mükellefin tayin edl- ]erin üstünde bir saatlik A:man ~çı - reşalımızla Mi!lli Miid!arfaa Vekilimi • 
geçerek sizinle teşrıki mesai edecekler. len müddetler zarfında. şubeye milra - sinin mesai saatine mukabıl 7,7 saa~ ze bu fırsatla sonsuz tazimlerimi su • 
di? Yugoslavya karşı tarafta olduğu için caatıa yoklaınnlannı yaptırmale.n, aksi lik Türk i~çrsinin mesai saati nisbetı narım.• 

takdirde askerlik kanununa göre ce -
ezilmişti. Biz de ayni lkıbete uğramak zalandınlacakları llAn olunur. \'ar demektir. Bu netice gösterir ki Nutukar bittikten sonra Amiral $ilk 
end~Ie harbe girdik. Sonra bıc: Balkan \... ) Türk a..me'lesinin gemiler üzerinde sar- rü Okanın eşi: 

:::ı B~:~::~.~~;,'.:,;'ı,1;;"{.~~kl:r~ ·····siy···a·h·at""m"ei<"fij"fi"ia"ri···- ~:~:~~7n:11~~be~~ ~~~:zı:~ı~. - mz~~~~~~y;a~~rl~a:~:le;;l:: 
kurtarmak içhı kullanmak istedik. İşçfüğin kalliteSi ~ine ~inde rim.> demiş ve şampanya şişesini pat.. 

- Siz şahsan Balkan Antantı için r.e (Baştarafı 7 nci sayfada) kat'iyetiıe söyliyel:Yilirim ki bu keyfi - }atmıştır. 
d~nüyorsunuz ve.. hükı1m€tiniz ne fi. ~k ideolojisine bağlı şerefli bir devletin vet en yüksek derecede methü senaya Yıldıray bu esnada coşkun alkışlar 
kirdedir? mümessili bulunan muhterem şahsıyetle- bihakkın ~ayık bir keyfiyettir. Ve vü- arasında denize yavaş yav~ kaymış ve 

- Bence Balkan devietleri eğer 50 se- rin ezilip büzüldüklenni, ter .Joktükleri. cude gelen şu eser dünya sanayiinin müteakıben demir atmıştır. 
nedenberi anrlaşaydtlar, Balkanı.ar dün- ni görüyordum. vücude getıirebileceği en mükemm~l Merasimi müteakıb da~etliler .. o:~ • 
yaınn en mes'ud ve en zengin bır köşesi 1 Ve kendi kendime soruyordum: bir esıerlc hemayardı r. Ve işte bu e. mobiUerle Perapalas otelıne ~öturul • 
olurdu. Hepimiz ç-alışkan milletlcriz. Za. - Acaba bu aralık böyle bir kongreye ser de ispata kifayıet eder ki nisbeten müş, şereflerine bir öğle ziyafeti ve • 
yıf o1du:ğumuz için anlaşmağa muhtacız. neden lüzum görmüşlerdi? Haydı, ıüzum kısa ö ir zaman içinde. Türk bahrive- rilımiştir. 
K~i~emcl~ha~k~cydi. ~~~ş~~ .. ~d~a~~rtili~-~~=~=~~~~~~=====F~~~~==========~ 

- Peki bay konsül, siZC·? bu emelin lemez mi idi? Edilemıyor idı ise. bu ide. S•nema: Greta Daı·ma genç 
tıahak!kukuna manı olan sebeblcr neler- olojiyi maSkara etmekte ne mana vardı? . 
dir?.. Hatb taraftan devletler milyon dökseler, G b 4 ı 

Konsolos, sigarasını tazelemek ıçin ge. dünyada suJ.h fikrinin iflas ettiğini. bun. ar oyu yı Dalma ..A zel 
çen üç beş saniyeyi, tereddüde ve düşün- d'an daha paırlak surette i.sbat edemez • deı,,·c esı·ne seven adam ... 
mete harcadıktan sonra şöyle karşıl:k lcrdi. 
verdi: Papaz susunca, kendisini, vaktiie N<>-

- Ben şu kanaatteyim: Büyük devlet- bel sulh mükafatını ihraz eylemiş bulu
ler bi'Zi bırakmıyorlar. Bulgaristansız nan Dr. Quidde narrun.da biri istihlaf 
Balmn Antantı zayıftı!', diyorlar .. Bul. etti. 
gari9tan iltihak ederse, Balkanlar dünya_ Çok ihtiyar. sevimli bir adam. O da 
yı korkutan, her arzularını yaptırmağa söyledi, söyledi, söyledi. 
muktedir muazzam bir kuvvet olacaktır. Derken: 
Bu, tafbii işlerine gelmez. 

Türfk adkari eşsizdir, Sırblar iyi as. 
kertlirler. Yunanhlann topçulukta me
hareti olduğu söylenir. Biz kuvvetli bir 
orduya mnliıkiz. tasavvur ediniz ne mü. 
him bir ~--uvvet husule geliyor • 

- Rumenleri unuttunuz. 
- Onlar da fena deği! .. iyi bir ordu. 

lan var. Onlar daha endepandan (müsta. 
kil) bir politikıa yapıyorlar ve yapabilir. 
ler. Biz Rumenlere karşı fena vaziyette 

- Toplantı bitti! Allah mübarek eL 
sin!. dediler. Kendimizi dışarıya dar at.. 
tık. Yağmur hızını artırmıştı. Bu hava. 
da, bu saatte. gündüzden beyhude kntet.. 
tiğimiz bu yolu nasıl göze alncağımızı 

düşünüyordum. 

Rador .ajansııun mümessili usulcacı.k 

yanıma sokuldu •• 
- Haberin rnr mı, Talu? dedi. 
- Ne olmuş? 
- Almanlarla Sovyetler, aralarında 

(Bo.ştarafı 9 uncu sayfada.\ 
Nihayet dayanamadı, kıordun kapısına 

gitti. Gözetledi. Greta da onu göro5. Fn
kat bu d'efa ne bağırdı, ne de bir şey 
söyledi. 

Benin ölümü 
Grcta Bene baktığı vakit onun canlı, 

kanlı delikanlı olmadığını herhalde nn. 
lamıştı. Ben çdk zayıflatnl$• sarartnı§tı. 
Dizlerinin üzerbde duramıyordu. Çok 
acınacak halde idi. 

nokta var :ki, bunu size söylemeden geçe. 
bulunmuyorchı.k. Güzel hislerimiz vardı. 

miyeceğim. Bazı kimselerde Bulgar düş. 
60 sene evvel bize yardım etmişlerdir, 

manlığı v.crr •• her vesileden istifadeye 

bir ademi t.ccavüz misakı aktediyorlar
mış. 

Greta onun halinden anladı. Candan 
hır tebessüm gönderdi. Fakat daha ıle
riye gi.ttnedi. Bu tebessüm Bene son bir 
gayret verdi. Sevgilisine uzun uzun bak. 
tı ve evine döndi\. San'atkAra, ilahesine 
çok hazin bir mektub yazdıktan sonra 
yatağa düştü ve bir daha gözünü açmadı. 

Diyorlar ki •Greta Garbo' delikanlı. 

nın ölümünden dolayı çok üzülmil§, ço'k 
mahzun olmuş ve o gün bug-~ndür mnğ. 
mum çehresini değiştirmemiştir. Her ay 
gizlice Benin mezanrv.1 gidip çiçekler gö. 
türüyormuş, diz çökil!> ağlıyormuş. Fa-
1cat ayni zamanda diyorlar lC Greta Gar. 
bo hi$iz bfr kamnd1r. Onoon böyle ne
damet hareketleri beklenemez! .. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 
müstahzaratından 

Krem Balsamin 
KANZUK 

şimdi anımız açıktır. 
kalkışıyorlar. 

Fırsat düşmüştü. Hemen konrolosun Cevab verdim: 
.. 1 önüne şu meseıtıyi koydum: 

- Nitcıkim Bulgari.standa ~a Türk - Zaman zaman Bulgaristandan fal-
düşmanlığı ve her vesileden ıstifadeye 1 solu sesler çıkar. Biz.im topraklarırnız
ça1ışan lar olduğu gibi.. dan bazı ıkısımlar istenir. Halbuki bızim 

- Doğrudur. Böyle şahıslar bizde de 1 sizinle toprakı davamız yoktur. Buna 
mevcuddur. Lakin insanlar içınde kötü- .. mukabil hükıimetinizın ciddi olarak bJz. 
!er, his'erini sak'ıyamıyanlar da vardır., den de arazi talebınde bulunmak cürcti. 
Fakat bu ibi:r istisnadır, bir kaide teşkil eL . ~"st ği · t k . . 

. . . . . ~ . . . nı e.o erece nı zanne me ıstemeyı7~ 
mez. Bız bırbırımıze lazım ıkı mnıctız. Çü" ~..:ı b" · h' -d dl d · · b. k nn.u, ızım u u ar n sızın ır arış 

Sizin e'saretinizdP [idarenizde demek is. arazin'iz kalmamıştır. Halbuki sizin ta. 
teıniş olacak] 500 sene kaldık. Buna rağ. rafta, gene sizin öl\illerinizle bıze aid 0 • 

men halkımız 'l'ürkleri sever. lan birçok yerlerimi.z kalmıştır. 
- Manevralarımızı hükUmetiniz ve Konsolos beni sükt1netle din!edikt~n 

milletiniz nasıl telakki etmiştir, bunu sonra sözlerimi ağır a~r cevablandırdı: 
'tahlil edebilir misiniz?. - Yüz defa emin olunuz ki, Türldye-

Peyço 'Peef derh:ıl cevab verdi: den hiçbir talebimiz yoktur. Ben sizin L 
- A vrupaya göre sizin manevralnn- lm gtttiğı.'niz ka113atindeyim. Gazetele. 

nız biz"m hududda bir korre'k:siyon (tas. riniz en küçüık fırsattan ıstifade ederek 
hih m:ına.<;'lna) yıpmak imiş! Biz kat'i- Bulgaristan, aleyhinde atıp tutuyorlar. 
yen bu fikre iştirak edemeyız. Çünkil Halbuki bu milşterek şuur bizim g:ızete
böyle bir şey, muiıarebcnin başlaması 1erde yoktur. Biraz evvel söylediğim gi· 
demek olur. GenC' Avrupaya göre Yu. bi biz Türklere karşı hürmet ve sevgi 
mmlılar. Rumenler de ayn: hareketi ya. hisler:fle meşbuuz. 
P· caklarmış. Gaye üç taraftan Bulgaris- Millaknt bitmişti. Bundan sonra Bay 
t-"run bnsılması imiş .. ben inanmıyorum Peyço Peefle dünya vaziyeti etrnfında, 

nlanı .. çünkii !:u ışde ne si! kauınırsı. iki ahbab gibi konuştuk. O da bedbin de ... 
r z ne de biz... ğit. yaAan bJr harbin dilnyayı tehdid et. 

- Gerçek mi? 
- Şimdi yerli arkadaşlann birinden 

duydum: Bu geceki telgraflarda varmış! 
Başınu. asabiyetle arkaya çevirdim. 

Bin'hirdirek sarnıcını hatırlatan mermer 
sütunlu koca avluda acaib kıyafetli koca 
lkanlard:an biri !c:veçli papazı hararem 
hararetli tEbrik ediyordu .• 

İşte otuz üçüncil sulh kongresi dün, 
Zürich şehrinde böyle açıldı! 

Ercümcnd Ekrem Talu . .............................. ·-···-························ 
i LAN 

·······················································-.. ··· 
Siy:.set aleminde 

( Bqtarafı 3 ncıl sayfada} 

nuşma. biraz da tehdid mahsulü sayıl -
maz mı? 

ile 

Eksir Balsamin 
KANZUK 

isimli 2 {aheseri, bütün dünyanın en 
milkemmel güzellik müstshzarlandır, 

Ötedenberi memleketimiz kibar Aleminin 
takdirine mazhar olmuştur. 16-11-937 tarih ve 302 numaralı Ezine 

tapu memurluğu tarafından yedlmdc mev
cud 3 kıt'a 6000 liralık vesikalann teminatı Bu sualler teakub ededursun hadise - Krem Balsamin Kanzuk 
kat'lye ve muvakkate olarak hiçbir mnknm ler başdöndürücü bir süratle ilerliyor ve 
ııe lllşlklerl yoktur. Al!Lkadar olanlar varsa gazetemizhı hwrusi sütunlarında görece. 
Ezine kazam Malmüdtırlilğüne mtıracaat ey ğirtiz veçhile, her şey, çok tehlikeli bir 
lemclcrt ll!n olunur. 

Adres: Ezineli müteabhid nacı Süleyman dunıına gidildiğini gösteriyor. Beşeriyet 
oğla Başlnı Gürel için büyük bir zarar, hattA bir felaket de. 

mek olan bu vaı::iyetın bir an evvel du. 
tiğine inanmıyor. VaziyeUn bütün vaha. rulmasını dilerken JüzUJll!\lz iddiaların 
metine ırağmen.. ortadan ~aldırılarak nihayet umum! bir 

Beni kapıya kadar teşyi eden nazilt iştirak ile umumt bir tasfiyeden de kaçı -
konsolos ayrılırken: nılmruna'k ıazım gek:Hğinl söylemek ye • 

- Dostuz, dedi •• Bulga.ristan ve Tür. rinde ol'Ur. Çünkü ok yaydan çıktıktan 
kiye dniınaı birbirlerile iyi komşuluk e- sonra san pişmanlığın fayda vermiyeceği 
deoolderdir. elbette lkf bir bedahettfr. 

Elini sıikarOren Hti kelim~ söyledim: 
- Ümid. edıerim.! •• Nuıret Safa Co,vkun 5eli.m ~1' CMllç 

Kadın güzelliğinin sihrini terkibinde 
s~klıyan en ciddi ve şayanı itimad marka. 
dır. Genç ve ihtiyar bütün kadınıar için 
zaruri bir ihtiyaçtı:r. Cildin letafel 
ve taravetini arttırır. Yağlı, yağsız ve 
acıbadem cinsleri vardır. 

Eksir Balsamin Kanzuk 
Cildin daimi yumuşaklığını temin eder, 

Yüzdeki çil ve lekeleri alır. Sivilceleri ta. 
mamen izale eder. Traştan sonra cildt 
lAtif bir serinlik verir. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyoğlu İstanbul 
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Hitlerin yaptığı altı teklif Vaziyet: Bütün fena haberlere rağmen 
.. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) ive} müzakere teklif ettiği anlaşılıyor. 
(Baştarafı ı inci sayjada) Daladyenin 26 Ağustos 193!1 tıarihllliki milletimiz arasında mevcud bütün Fakat şimdiden bilmelidir ki harbi an- Bu cevah dahi y€11i olmayıp Lehistan. 

3 _ HaTbden evvelki arazi esas • mektubu: ihtilaf .lll€vzularıru bertaraf etmeğe sa cak harl>in brzzat kendisile, yani top 5es.1 İngiltere ve :FU-ansamn ay\ardanbbri 
lcn-1 üzerine Almonyanın büyük dev B. Choocelier. mimiyetle çalıştım. Bir gün Sar hav - !erile ve 'bomba infiUıklarile anlıyaca - 1 ısrar etti·~leri bir prensiptir. O halde 
letlerle mü~aaebatı~ın tanzimi ve F1ransamın Berlinde-ki büyük elçiliği zasının Almanyaya avdetinin bunun ğız. Hwbin olıacağıru şimdi-ki şarUara Hitlerin Lngiltereye, yaptığı teklü, ve 
rnüatemleke meıeleainin halli. şahsi tebliğatmızdan beni haberdar etti. şı.rtlı ~du~ sami~~1!le Fraınsn göre evvelden keşfetmek kabil olmıya • İngiltıerenin Hitlere verdiği cevab e • 

4 Al D . Gd . 1.ki hükfunet reis!nın en ağır mes'uliye • mıl1etıne bemın eylemıştim. Fransa - caktır. ğer Assosyet Pre.s'in verdiği haber mahf. 
- manya, anzıg ve yma· · 1Ak a ed d·~ bilt·· melJe h b h ırlık1arı yetın· d · · t · ·li~ d ~ b. i lm alı .

1 
L h. ti.nden yani sulh ve işten başka bır §ey yı a a a ar en ıger un e • Avrupanın durumu, ar az • e ıse vazıye ıyı ge ogru ır 

~. 0 
• am fC17h c, ~ ıslana ser- istemi~en iki büyük milletin kan dök _ rimizden feragat etmekte o1duğumu • itibarile, düne nazaran bugün daha kö. adım bile atmış değildir. Çünkü bu 

1 bu ma~ec verm~ge hazırdır; mesi mes'uliyetindcn bahsettiğiniz şu zu derhal ve resmen teyid eyledi~· tü görünüyor. Çünkü Holandanın bile teklif ve cevablar her iki tarafın ay • 
rt. 5 - ~anzıg ıJc koru!or meselesı • anda sulhün mukadderatının sizin eli -1 Alman milleti hattı hareketimi tasvıb sefetber olduğunu ve İsviçremn de bazı ı lardanberi malfun, fakat iki tarafça ka 
~ hal_lınden •onra .. Almany~, le · nizde bulunduğunu söyleme'IC gerek size eyledi. . ımidaia:a tertibatı aldığını görüyoruz. ~ul ve teslim olurunıyan davalarıdır. 

hı~tan ıle _on sene ~uddetle ~rr ade- karşı. gerek iki milletimi?:e karşı vazi • A1manyada son ikameti:ıız esn~sın- Almanya _ Lehistan bududları kapandı- ı Ingiltere Alman - Leh ihtilafının mü. 
Dır fecavu:z paktı ımzalamaga lıa • !emdir. da bizzat müşahede etmış olacagınız ğı gibi Fransa _ Almanya arasında her zakere ile hallinde ısrar eder, Alman. 
tırdu. Ne benim AlmanyayR olan hislerim • üzere millet kendi şuurunu müdrik ola nevi muvasala kesilmiş gibidir. Harbe ih. ya da Danzig ile Koridorun kayıd ve 

6 - Almanya, Fransa ve /ngilte- den, ne de Fransanın sizin milletiniz hak. rak eski kahraman rnuarızına 'karşı hiç tiıııal verdireoek bunlardan daha köta şartsız ilhakını talebde devam ederse 
re tarafından Lehistana verilen ga- kındaki sulhçü his!erinden şüphe ede • hir kin besle100rnektedir. Bilakis, garb ihtimaller olamaz. sulhun kurtarılması pek güç olacak • 
rcınfinin leshedilme1oi ıartile, bu iki mezsiniz. İki milletimiz arasında yalnız hududlarımrnda sük\ınun teessüsü, ~er Fakat bütün bu sonu gelmiyen harb tır: 
devletle 25 &enelik birer ademi tcca· sulh değil, bizzat kendi menfaatimizin, halde Alman milleti tarafından mu - hazırlıklarına dejenere olmuş tedbirler Ingilterenin bu sefer hiç şaka et • 
UÜz paktı imzalamağa hazırd?r. Av::rupanın ve bütün cihanın menfaati tezayid bir sempati uyandırd.~ ve . bu nazaTilc de bakmak kabildir. Harbe eli. mediği ve vaziyetin fazla şaka kaldır. 

Rltlerin bu tekliflerine İngiltere ta • i!ktizası olarak halisane teşriki mesaiyi sempati bircok defalar tezahur etti: mizle dokunabilecek kadar yaklaştığımı. madığı görülüyor. Bahusus eğer İn~ 
rafından verilen cevabın ana hatları ise k--uvvetlendirmek için benden fazlasını Garbde milyarlara ma1 olan ve hala za ve Avrupanın çok tehlikeli anlar ya- tere bu sırada Japonya ile anlaşacak 
runcbı.n .ibarettir: yapacak bir Fransız daha olamazdı. Be- da o1makta bulunan büyük istihikam- şadığma §iiphe yoktur. Fakat sulh ü - o~ursa vaziyet Alınan~a i.çin en. büyilk 

ı _ Almanya kom§ularile olan nim Alınan milletınde görüp teslim et • .ıar·n inşası Abnanyamn hudu~anm m.idled de .kesilmi~ değildir. hır hata olur. Fakat Ingılterenın Al • 
ihtilallannı mü~herc yolile hallet- tiğim şeref ve namus mefhumundan da. kat'l olarak kalbul ~ tesbit ettiğini de Anlaşılıyor ki ı~ günlerde iki cephe • manyanın teklifini hala saklaması ve 
hleL ·b· · ı. b l 

1 
ı·d' ha azını Fransadaıı beklemiyorsanız. icmat eyler. Alınan milleti bu suretle nin bac:: devletleri olan Almanya ve İn. Bitlere kendi sefirile cevab gönderme 

R prenn. ını Ha u e me ı ır. · r t w )' . b·]i!ki k t f kl 
2 _ Bu prensibin kabulünden Fransanın eminim ki mesela Polonya gi. vnktile çok eski Alman mpaTatorlugu gi.ltcre ar.asında ciddi müzakereler olu • nı ve ı a s arşı ara ın te iflerile 

bi Alma.nya ile sulh içinde ya.Şamak is • na aid bulunan, sonralan pekçok kan yor. Gerçi birer ellerınde bilenmiş ve si Hitler'in tekliflerini reddetmediği • 
•orıra, Alman isteklerini tetkik et - tiyen diğer devletle-re karşı girişmiş ol- dökülerek tekrar alınan ve nihayet da kıınlaınndan ç*anlmış kılıç tutan iki telif olunabilir bir cevab verdiğine pe 
Dlek üzere bir konferans toplanabi- duğu taahhüdlerl sadikane ifa e:ieceğin. ha rnk 1tan pahasına müdafaa olunan lk:imsenin banc:ola anlaşmaları pek güc - kala hükm<:ılunabfür. 
lir. r- :r 

den şüphe edemezsiniz. Bu iki cihet ta • iki vilayetinden vazıreçrniştiT. Ekse - dür. Fakat bu pek çok defalar mümkün . Velhasıl Assoye Pres'in haber verdiği 
3 - lngiltere, Fransa ve Lehiteta- mamen telif edi·l~bilir. Her tarafta avni !§nsınızın da teslim edeceği üzere bu oJmuştur. Almatıyanın. yani Bitlerin bir Ingilte.ııe.nin Hitlere cevabının sonun. 

'11 birbirine bağlı)1.ın mütekabil yar- sulh azmi varsa, bütün milletlerin şeref foragat sun'i ve 'tlabi't"'li bir hareket teklifini İngilterenin Berlin sefıri Hen • cu maddesi.ne ki «Almanya bu cevabı 
dım anlaıma•ı feshedilemez. ve haysiyete uygwı olarak enternasyo • defül ve bütün harekeUerimizJe teyid dersonun iki gün evvel Londraya götür. kabul etmediği takdirde Lehistan, İn. 

4 - Bu eaaalar, kabul edilmediği nal buhranın sfrknnetle halline mani or. ettii!imiz bir karardır. dü~nü bHiyoruz. Tamam bilmediğimiz gilte~ ve Fransanm bir blok halinde 
takdirde /ngiltere harbe hazırdır. t~da şimdiye kadar hiç bir şey yoktu.r. A)tmarnyanını garb (huouıd'lıaı$Jın bu bu teklifin mahiyetidir. Gerçi Amerika. Almanyaya harb ilan edecekleri yolun 

lngifiz ajanslarına göre Fransanın hüsnü niyetini kaydederken c:;uretle kat'i olarak tesbitini mtihil ne nın en büyük a1ans1 olan Assosiyet Pres dadır.» inanmak biraz güçtür. Çün • 
bunu bütün mütt~f\kleri adma da yapı- bir satır yazı, ne de bir nutuk işhat e- bunu Londradan aldığı gayri resmi ına. kü bu sulhe hizmet eder bir cevabdan 

Londm 28 (Hususi) - Press Associa. yorum. H'Uıkuku hükümranisine sahih ·ki demezsiniz. lı1mata göre anlatıyor: Danzigle Baltık ziyade bir ültimatom olurdu. Bu gibi 
tion İngiliz ajansının diplomatik muhar. hükıimet arası.nda tasavvm edileceği ü. Başvekil bu ferağat ve bu hattı hare - koridorunun kayıd ve şartsız iadesi, Al- karşılıklı bll-çok hazır1ıldarın yapıldı
ri:rine göre, 1ngUterenin Al.manyaya gön- zere karşılıklı ser~ uz1aşma yolunu 'kcrtlo iki milletimi!7. ar35lnda 1914-~~1.~ manya dışında yaşıyan Almanların hu • ğı gergin vaziyetlerde ise ültimatom 
dermiş olduğu cevabın mahiyeti hakkın. tutmak hususunda Po1onyanın ötedcnbe. faciasını tekrar ettirebilecek her türlu kuk ve va7.iyetle::-1nin bir konferansla tes. harb demektir. Hem de ültimatom şu 
da henüz !kat'i malfunat alınamamıştır. ri gömerdiği temayülü de gttanti ede • .ihtilaf unsurunu ortadan kaldırdığınun biti, Almanyanın harbden evvelki ara1j sırada İngiltereye düşen bir iş olma • 

Danzig mesele31mn, Aimany.a ve l..e - rim.:ı. zannediyorum, fakat Almanyanın g~rb • vaziyetlerine göre devlet-terle yeni mü. sa gerektir. 
'1istan arasında doğrudan doğruya ın~ Size bütün vicdanf kanaatimle te • de.'ki hayati emeUennden bu !e~~gatı ~~r nasebetlerinin tanzimi, şimdiki Leh • 1n- Hü~asa ne Aqmnnyan•m İngiltereye 
)"oksa biT konferans topla-ntısında gör.i. · ed b li · J..: • b .. ı·· hukümlennın gil. F ' 1 hh. 1 İn mm e i ·nm Ai, Danzig hakkında Al sailles diktatıının u un . . ız - ransız mui{ave e ve taa üdle-ri. vaotığı teklifleri ve ne de gilterenin 
şühne:d mi teOdif edilmiştir? manya ile Polonya arasında mevcud kabulü suretinde telfıkki edilıneme~ıdır.'> nin Iağvı şartile Almanya ile Lehistan a. bunlara verdiği ce\·a'bı tamam bilemi. 
Diğer taraftan İngiliz cevabının mün. lhtilaflar arasında adHane ve süku~t Hitler sözlerine ıöyle dev~m edıyor. rasında 15 seneiik, ve A1many:ı ile İng!l- yoruz. Şu anda en iyi bildiğimiz şey 

hasrran Danzig meselesine aid olmayıp, Je haJl.edilmek üzere böyle b1r usu1e cŞimdi Daladye, sizden bır şey sor • tere ve Fr.ansa araSJnd~ 25 er senelik a. iki cephe namına Hitlerle Çember1avn 
J\lınanyanın diğer ;,.tekl"-rine de ~mil •b b ·· d ed · Kahramanca d i t " h d • ...,, "" r ta i tutulmıyacak hiç ir mesele yok. ımaklığıma musaa e ınız: . em ecavuz mua e esinin akdi ilh. .. arasında müzakereler cereyan ettiqi ve 
btılunduğu ve geniş bir mahiyet arzettiği tur. dövüşmüş olduğunuz halde bahtsız. bır Bu ~kliflerdoen Danzil{ ile koridora aid bu müzakerelerin ancak sulbü kurtar 
anlaşılmaktadır. Siı.e namusum 1lzerine. gene temin netice ile biten bir harbden .sonra vılA - olanı yeni bir şev değildir. Hitler Dnlad. mak içiın yapıldık1arıdır. Hitlerle Da • 
• Londrn 28 (A.A.) - Reuterin ~iya. edebillrim ki, Fransa ile P~lonya ara- )"etlerinizden bid vatanın dığer parça - yeye vermiş oldu~ yeni cevabch dahi ladve arasında teati edilen mektubla

sı muhabirinin öğr~di[?ne p;öre, Intti- sındaki sarih ve samiml tesanütte mil- sından ecnebi bi!r devletin işgali a1tı~da bunlardan kat't bir lisanla bahsetmiştir. nn ·da vaziyetin gerginliğini artırmak 
ltz hükümetinin HıtJer ın deklarasyo • lf'timin sulh ihtslerine dokuna-bil-P<'ek bulunan bir ikoridorla aynlınış _ve ~ - Almanya Danzig ile koridoru l.e - tan rl.iyade gevşemesi.ne yanryacağı 
nuna verdiği cevab herhalde parlA hiçbir şey yoktur. Bu tesanüdün Po • yillt bi.r şehriniz. Marsilya dıyeh~, ~ran histandan geri istiyor. Ancak buna İn ~Uphesizdir. Onun için harbden zivade 
tnentonun yannki toplantısından ev • lonyayı da ayru sulh havası içinde kal sa lehinde rey vermekten menedılmış 01- gilterenin cevabının ne olduğu hcniiz barıŞa intizar etmek fazla bir nikbinlik 
"~1 neşredilmfyecektir. makta asla mani olmamıştır ve olma • saydı ve bu topraklarda oturan Fr~sı~ resmen rna111m değildir. Amerika a • olmaz . 

Reuter'in ilAve ettiğine göre, Lemi!'. maktadır. · lar dö·vülmüş, öldürülmüş olsaydı, sız bır iansına göre İngilterenin evvel beev. H. E. F..rlôlet 

Fransız - Alman hududu kapatıldı 
ra hilkfunetf, Hftlere, bu vesika ne~e - Bu kadar ciddf bir anda asrı ruhla. Fransız sıfatiie nasıl hareket ederdiniz? 
dilıneden evvel tetkiki için lazım olan ra malik hiçbir ferd tasavvur edemem D"1adye, siz bir Fransızsınız ve nasıl 
bütün zamanı bırakmağn arzu e<fryor ki tahrlbkar bir harbe Almanya ile hareket ederdiniz, pekala biliyorum..; 
gibi glSrünmektedir. Polonya arasında muslihane bir tan.ı Ben dıe bi-r Almanım, Daladye, ve be- (Baştarafı 1 inci sayfadal fesinin vizesini ihtıva etmesi icab etmek• 
in gilterenin cevabı nasıl verild hal jçin son bir teşebb~ yapılmaksı- niı:p şerefimd~·. ve ~yni ~etle har_eket İngiliz li.ma!l'l.larına giren ve çıkan ge. temr. 

zın tevessül edileibfleceğıni kabul ey - etmek. y~lun~ ~uıfe ~~ım~en. fUphe rni'lerde taharri yat yapılabilecektir. 
Lonrda 28 (Hususi) - Hitler tara • !esin. ~yını~ •. E~er s~ de ~tzım şımdı oldu. ~phdli görünen eşhas üzerinde de Holnndada 

fından Heri sürülen taleb ve tekliflere Sizin sulh azminiz, Almanvamn se • gumuz gıbı oyle bır folakete maruz bu • t yapılabilecektir. Holanchıda bugün umumi seferberlik 
\rerilecek olan cevabın kat'i metnini refine nakjse vennekmzin Myle "lir lunsay~Zt. Almanyanm_ hiç şüphesiz -a:r~a~~ amirallığin kontrolü altına ilan edihnişt!~· Dav~te 400 bin kişinin 
hazı:bamak Üzere') Başvekil Çember- tesviye tarzına kuvvetli kararile hattı F:ransayı ikiye ayıran korıdo:ızn muha • alınmış olan İngiliz ticaret gemılerine, icabet ~.dece~ tahı:nn ol~makt~dır. 
1ayn, Lord Halifaks ve sefir Bender • hareket verilir. faxasında, gasbolunan yerlerın Fran.c;aya .Akooniz ve Baltık denizlerine gitmeme. . Kralı?~ Vılhelmın bugun crkanıhar • 
Yeni bir toplantı daha yapmış ve ha • Polonyaya verilen sözle ve dostluk- dönmesinde. Marsilyanm Fransaya ilhak !eri emredilmiştir. , bıye !reısı ~:ral Reynders'i kabul e • 
l"iciye müsteşarları tarafından hazır • la bağlı olmakla beraber F "e olunmamasında ısrar etmesini anlıyabilir B .. "k° ·ıa 4 yaşında 500,000 den faz derek. lkendisını kara ve denız kuvvetleri 
lanmış olan metin üzerinde, 4 saat mes. A1 ·11 tl . d dransiyiız b. miydiniz? Her halde- Daladye, Alro.anya. la ugunk ~ıtii~ I ndra havalisinde ter - baş'Jrumandanlığına tayin etmiŞtir. • man mı e en arasın a a ır .. . . . . çocu 'uu n ..o t • 
gu'J o3m11~1ardır. '---ık ed Fra hü'..J\.- ı· . nın böyle bır şey ıçın sıze karşı harbede- t:.b ed.1 mi tahliye tecrübesine jı::_ ısvıçrede 

~ aı~ ar:zu en nsa Auıııe 1n1n ed ,_ •. ı ı en ıumu r 

BilAhare, saat 12 de kabine toplan- reisi sıfatiJe ben, bu teşebbüsü iyi bir bileceğini. ben ~savvur emcm. Çunkü tirak etmiştir. Diğer taraftan İsviçre federal mecli • 
rnıs. ve 50 dakika süren kısa bir mü • · . . . ben ve bız hepımız Alsas ve Lorenden - ....:1 ··bel b:;tün büyu-k · · '·-- ·ı · netıceye vardırmak ıcın btr msanın .. _ . . . Buna muma:ıu tecru er .. sının A.i:lil·&n e nudud muhafaza ihtıyat 
Zakereden ~nra, cevab metnini tas - vapabileceği herşey! vapmağa 'hazı, • daha fazla ıktahan dok~.lme;;:: ıçı~· "~~eç. şehirlerde bilhassa Manclıesterde de ya. :ıut'alan silah altına çağırıimıştır. Bun • 
Vib etmiştir. w ti'k. Şimdi ammuı e ez ır ai{ - lm t lar yarın sabah mahalli müretteblerınde 

Ö nm. sızlıgwı idame içın mi kan dökeceğiz? pı ı.ş ır. F d 
ğleden sonra Bruıvıekil Çemberlayn Siz de benim gibi son harbde asker. . ransa a hazır bulunacaklardır. Bunların sayw 

Bukingham sara·vına giderek. Kral ta- dı·.,..ı·z. u~1·yet vı'cdanırun harb ~-h- Me'lctubunuıxia yazdıklarınızı, Dalad • yu··z bin ki~dir. 
J , .., •.n:o~• ı.ct h. d. V b. Diğer taraftan Fransa ve müstemleke. ~-

l'afından kabul edilmiştir. rihatından, harb na<Sıl bite~ bitsin, ye, iıpkı sizin gibi ısse ıyorum. e ı • !erinde her türlü neşriyat ve muhabernt Almanyada 
Kralın nezdinde bir saat kadar kalan nasıl tüyler ürpertici bir hatıra tası _ zim birÇdk sahal·arda kolayca anlaşa bil- üzerine sansüT konmuştur. Londra, 28 (A.A.) - A1manya ile ec. 

Başvekil, Berline gönderilen cevab ~ dı"' .... ı sız de benim ""bi bilirsiniz. A1 • memiz mümkündür. Fakat sizden istir - bi 
6"" "' \ hnm ederim. ~u anlayınız ki şe.-efii Fransız _Alman hududu bugün kapa- n~ memleketler arasındaki şimen 

llnıum vaziyet hakkında hükurndara i- man mmetinin sulh yolunda ve müs- tılmıştır. Almanyadan gelen son tren bu dıfer ve tayyare seferleri tamaır.en il. 
Zahat vermiştir. bir millet için hemen hemen iki milyon 1 k 1 . ed.Jnl° 

terek medeniyet eserindeki vazifesi • vatandaştan vazgeçmek, onların fena sabah hududu geçmış ve mem e et erme ga ı ıştir. 
Kral, bugün iharhi"ye nazırı Hor Be. · ·r .3 ·11-ti '-be · f ı·1 d- ~- 1 Fr · ·1 getırmiştir Bugu··n Va B ]. B nın ı asınua o mı ~ n reu n sı a ı e muamelelere maroz kaldiğını görmek im onIIM:'.11.te o an ansız arı · rşova - er ın ve ükreş.. 

lişayı da kabul etmiştir. h?kkımzdaki kanaatim ben' ...ızden bu k A k Bir.v-11. tay~re se:-visierıne :nihayet ve Ber1in ekspresleri iş1,,, ...... ,.,. ....... 1·ş1eTI.;ıı·r. 1 :n kansızdır. Bunun içindir i: çı bir hL 'JrV"' J - ~""""'u .. u 

Başvekil Çernberlayn, saraydaın av. teklifime cevab vemıenizi ricaya sev- trıbede bulunuyorum: Danzig ve korıdor rilmiştir. . .. .. Hududlara do~ru askeri sevkiyat ha· 
detim müteakıb, muha:1efet liderleri k~tmektir. 1 Fransadan ihraç edılecc-k olan butun raretlc devam eonektedı·r. G Almanyaya ilhak edilme idir., 

rinvud ile Arçibald Sinkleri kabul Egerv '.bundan 25 sene evvel oldum• ı . d . d fotoğraf ve sinema vesikalarının istihba. Alınan tı·caret gemı·ı.orı·ne derhal u ..,~ Bitler, gaoranti.erin sayesın e ıçin e ,... ~ 
etml§'tir. gibi, Flransız, V"' Alman kam, daha u - cMa'kedonya•knriı. h:)diselerin vu"k·ıbul • rat umumi servisi şefinin imzası ve bun. 'manlarına dönmek için emir verilmiş. 

Parlamento, yarın öğleden sonra top zun ve daha öldürild1 bir harbde aka- duğu bir memleketle anlaşma imkanının lann çekilmiş o1dukları departman pre.I tir. 
Banacaktı.r. ~antıpın Onsa süreceği e<ık olursa iki mi!kt de zafere iman mevcud olmadığını kaydettikten sonra, . F k t .. 1 d. Hududda 
ta.hmin ed.illmelctedir. BaŞ'\ .. 'ekil, son 'ederek çarp,c:~ca'khr Ancak bu çar _ tamamHe müdrikim. a a oy e zanne ı-
gü ~ diyor ki: yorum ki bu neticelerin en vahımini ge. Varsova 2~ (A.A.) - Alman - Leb 

nlerde cereyan eden muzakere ve pışmadan haki:katen. muzaf\fer ô]arak cEğer kader b;zirn iki m_illetimizi çar. Pol a çekecektir. Çünkü bu mesele hududunda bır Polonya hudud rnuha. 
\rekayi hakkında beyanatta b~una - çıkacak şey harabt ve barbarlık ola • pışmağn mecbur ederse rebeblerinde f!e- ~ekkı :Y ıharb nasıl biterse bitsin bu _ faza devriyesi üzerine ateş açılmış, de~ 
Caktll'. caktır. ne bi-r fark olacaktır. Ben o vakit, gene ~~Polonya devleti her halde mahvo. riye mukabeıle etmiştir. Alınan asker. 

Mu!ııileful ıtareandan yegAne hatib Hitler'in cevabı milletimle beraber bir adaletsizliğin ta. f:caktır. İki milletımizln bu yüzden ye • ı<'rindıen liriıniın arkadaşlan tarafın • 
olarak, işçi partisi lidert Artür Grin - Hitler'in 27 Ağustos tarihli cevabı: ~~ri için rnüca~le edeceğım •.. ~al.buld ni bir !kanlı .imha harbine atılmalan yal- d~n taşındığı _göriildü~ünden bu aske-
\rud'un söz sayllyeooğ:i tahınin edil B. Başv.ekil, dıge~l~rl, Daladye, bu ~dalets1z1ığı ıda • nız sizin için değil benim içın de c!emli rın yaralandıgı tahmın olurunakta • 
trı.ektedir. İzhar etti-ğiniz şüpheleri anlı • me ıçın harbedec~klerdır. Bu çok 'feci - b. ydir. Fakat dediğim gıbi Alman dır. 

Daladyentn mektubu, yorum. Ben de, milletlerin mukadde- dir. Hususile ki birçok mühim zevat, biz 
1~11~· ve Almanya için tahamı'rıül edH • 

Hitlerin cevabı ratma h~kim olanlara terettnb ede-n zat ~endi milletiniz arasmda da vardır. = ~İ.!' vaziyeti tashih etmek için Po • 

Ber!in 28 - Fransız başvekili Daladye 
llıe liltler arumda teati olunan mektub. 

' lıarm metni &Uduf 

yüksek nies'1ili~ti asla unutmadım. O zamarlki ~arzı h~lHn manasızlığı ve lonyayı makul bir yola sevketmek üzere 
Ben de bir eski mtrharib Stf.attle sizin uzun ımüdoot ı1damesme imkan olmadığı. müessir olmalk imkanını biz göremıyo _ 
gibi harbfn fecainl bilirim. m teslim etmiş erdir. 

İşte bu duygular ve bilgilerledir ki Böyle bir ihti1Uın vahim neticelerini ruz.> 

Danzig'dc 
Danzig, 28 (Hususi) - Bugün Na.. 

zilerle dolu bir ıkamyona antifaşist Dan 
zigliler tarafından ateş açılmbıştır. Her 
iki taraftan üç ölü vardır. 
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t 2 Sayfa SON POSTA 

· "Son Posta,, nm Hı a esi 

Bab~ 
Yirmi beş gll.n evvel, Erenköyüne gön. 

ac:rmek :üzere benl vapura koyduğun za
man, göZLerinde, seneleı·denberl görme. 
d.1ğim bir sevgi ile bana: 

- Bİr ay t~nde kalır, tebdilhava 
edersin kızım; fakat bem ııakın habersiz 
bıraGan.a, arada bir mektui> yaz .•. demi§
tJnı ben de, bu sötler.inin üzerlmde yap. 
tığı tesiri belli etmemek fçin sana sör 
vermiştim. 

Bu sözilmd:e durmadım; bilere~ isti. 
yerek durmadım baba. Senin benden ha
ber almauan merak etmiyeceğine, telAş. 
lanmıyıacağına emlndlm. Nitekim bu de. 
fa da tahminim boşa çıkmadı: Hasta kı. 
zını çok merak etseydın. adresimi bildi. 
ğin için, sen bana yazabilirdin. 

Birbirlnrlzl aldatmağa ne lüzum var 
baba? Senin, sevmediğin ve ölümüne a
cunadığın ilk karın.dan doğan kızına 

karşı da büyük bir sevgi beslemediğinl 
ikimiz de biliyoruz. cBüyük bir sevgi. 
derken, kendi kendi.mı aldatmak, içim. 
ö:eki acıyı ibiııaı: olsun hafiflctmeit istiyo. 
nım; yoksa:, senin hislerini tam olarak 
ifude etmek arzusuna kapılsam ebeni h!9 
sevmiyorsun!• derdim. 

Annemi sevmemiştin; bunun sehebe. 
n:f, sekiz yaşındaki çocuğun anlam:ısına 
imk.an yok; yalnız !rntırımda kaldı&rına 

göre, iıkiniz de birbirinizi çok hırpalıyor. 
dunuz. Evde Jmvga, gürUlttı eksik değil
di. Fakat bu kavgaların sonunda sen ka. 
pı:>, çekip gittiğin ve birkaç gün eve uğ. 
ramadığın halde annem benimle kalıyor, 
beni seviyor, gözlerinden yaşlar akarak 
beni öpüyordu. Bunun için ben onun ö. 
Jümüne o kadar çok ağladım ve h5Ja da 
ağlıyorum. O dünyaya gözlerini kapayıp 
gittikten sonra yeryüzünde beni seven 
bir ikalb kaimadı. 

Annemi sevmemiştin baba: ounun se. 
bebini sana sormak salılhiyetini kendim
de görmüyorum; fakat beni, kendi var. 
lığının blr parçası olan kızını niçin sev. 
mroin? Ben sana ne yapmıştım? Eğer su. 
çum annemin çocuğu olmak.sa, o öldük.. 
ten SOlll"a !bunu unutmalı ve beni sev
meli değil miydin? Hayır, sen an~ak e. 

ve getirdiğin genç ve güzel kadını gör. 
dün, senelerdenberi ancak onun g6zleri. 
tı.in içinde yaşadm: o kadar ki, benim, 
bilmiyorum nasıl bir ihtiya~ veya çekfn. 
genHkle ona: 

- Anne! diye hitab edişimi bile, onun 
kaş1arını çattığını ve senin yüzüne sert 
sert baktığını görünce, hoş bulııındın ve 
bana, eve yeni gelen bu genç ve gür.;el 
kadına cablal:. diye hltab etmemi tembih 

ettin. 
1şte benlm felaketime sebeb olan bu 

cabla!> kelimesi oldu baba. Eğer daha ilk 
günden ben üvey anamı kendime yakın 

bilseydim, sonradan doğan kardeşlerim 
de benl yabancı tutmazlar, hatta benim 
ba.Şka bir anadan dünyaya geldiğim! bu 
kadar bariz bir şekilde anlamazlardı. 

Beni hepiniz bir yabancı addettiniz ve 
lbelh sizin aileniz içinde bir çıban gibi 
kaldım; de ilemiyen fakat şişkinliği gö
re batan bfr kör \ıbm ... 

Fakat, vaı.iyetin bu acılığına rağmen, 
eğer sen bana karşı biraz şefkat ve mu. 
ha'bbet göstermiş olsan, kardeşlerime 

baktığın gözlerle bana baksan, dudak. 
I:arın. onlara olduğu gibi bana da vakit 
vakit gülümsemiş olsa, sofrada: 

- Neriman yumurta seviyor, ona bir 
tane daha ver ... 

- Cihadın salat.ası az, halbuki çocuk 
buna bayılır ... 

Gibi basit fakat bir baba için çok ta. 
bii görülen mülahazaları, bir defa da: 

- Güzinin tabağına bır parça et koy ... 

Diyerek bana da teşmil etmiş olsan 
ve beni. aile sofrasında yemek yemesine 
lfüfen mü.Ba.ade edilen bir .sığıntı gibi 
görmemiş olsan. her şeye tahanunül ede
cek. içimde coşan sevilmek ihtiyacını 

mtmin ettibrim için halimden memnun 
olacaktım. 

Babamın evinde ben hır yabancıdan 

başka bir şey ueğildim. Kardeşlerim bi
te, yapacakları şeyleri brrbirine danı§ı

yorlar, bir ablaları olduğunu hatırlamak 
:lstemiyor1aroı. Halbuki ben onlara ne 
:kadar sokuldum, kalb!mdeki büyilk şef. 
kati onların kalblerlne akıtmağa ne ka-

---
1 

Yazan: Muazzez Tahsin Berkand ... 
dar çdk çalıştım ve uğra,ıım. Bunu ne 
sen, ne de Jmrdeşlerimin annesi görme. 
din1z, beni hırçın, somUTtkan ve hasta 
m:i7.ac1ı bir :kız gibi bilmeği tercih ettiniz. 

Hastıa değildim baba, fakat seneler 
geçt:ikçe, içimin derdi de benimle bera
~ il;üyüdUkçe hastalandım. Beni siz 
hastalıaıtıtmız ve bunu görmediniz, anla
madınız; ıta.. çocukluğıımdanberi beni 
tedavi eden doktor go:zlerinizi açana ika.. 
dar ... 

- Kızım. seni bir ay için Erenköye, 
teyuınin yanına gdndereceğim. 

- Peki :barba .•• 
Teyzemi, anne}Tlin kardeşini bile ben. 
~ uzaklaştırmış, beni onunla sık s1k 
gö~.:::rncltten menetmiş, onun beni sev. 
mesini çok görmüştün; fakat sıhhatfmin 
zayıl d~U gördüğün zaman beru 
gene onun y.anına yolladın.. kim bilir, 
belki de hastalığım çocuklarına geçer di
ye korktun ... 

Hasta değilim baba; bir ay tebdilha. 
va etm~ esasen kuvvetli olan bünyemin 
heıiıangi bir hastalığın başlangıcını yen
mesine lldfi geldi. Belki de bunda tı>yze. 
mi~ bana karşı çok müşfik olan bu cana 
yansı> nm takayyüd ve ihtimamlarının, 
bana karşı gösterdiği büyfrk sevginin de 
dahli vıar. 

Bu uzun mektubu sana niçin yazıyo. 
rum? İlk ve son defa olarak kalbimi sa. 
na açmak için ... Ben artık e\•e d?>nmiye. 
ceğbn, dönemiyeceğim baba.. soğuk bir 

muhite, beni yabancı sayan ins.anların 

arasına tekrar girmem kabil değil ... Bu
nun için ben gidiyorum. Bir aydanberi. 
heı'kesten gizli olarak yaptığım müraca. 
atler neticelendi; Anadolud~ bir mekte. 
be ıhoca tayin edildim. Bugün için sana 
gidweğim yeri söylemiyeceğim, beni 
affet, fakat birkaç ay sonra, içimdeki bu 
hırçın duygular yavaş yavaş yatıştıktan 

sonra sana tekrar yazacağıma söz veri. 
yorum. Her şeye rağmen senin, beni 
merak edeceğin teselli!!., gizli bir ümid 
gibi, içimde yaşıyor. 

Evet gidiyorum b-ıba ve bu ayrılığın 
ikimiz için de iyi olduğuna kani ola. 
rak ... Sen, gözünden uzakta olan büyük 
kızını, bu vesile ile, belkt de daha sık 
hatırlar, onu sevıneği lSğrenirsin. 

Bana gelince, sevilmek ihtiya<:ımı ta
lebelerim aııasında tatmin edeceğime e. 
minim. Kendimden küçük olan bu yav .. 

rular.a. abla kalbimin bütün §efkatini ve. 
reoeğim ve onların da, kendi öz kard'eş.. 
!erim gibi benden uzak.laşrmyacaklarma, 

bilakis 'beni seve~klerine itimadım var
<br. 

Bir gün gene karşı karşıya geleceği. 

mizi ve o zaman bana, öteki çocuklarına 
baktığın gözlerle b3kacağını ümid ede. 
refk teselli buluyorum. 

Ellerini sevgi ve sayıı ile öperim baha. 
Kızm 

Güzin 

Satılık Köknar T omrµğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
1 - Karabükte köprü başında istifte mevcud cl000> aded muadili c447> met. 

re miüb .542,. desimetre mikab köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların aynca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmuş 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 
3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlü~in. 

de, Ankara, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Or
man ~letmesi Revir Amiriiğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli cl2, lira c50ı. kuruştur. 
5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile1 6/9/1939 günü. saat cl4> de 

Karabükte Revir merkezine müracaatlalan. c6559> 

ROMATiZMA LUMBAGO SiYATiK 

ARKA BEL DiZ - KALÇA 

L•hhal VekAlelin~~~~·~5 ~~ih !~~!;~um~~~~hsalını haizdir. 

Kırıkkale Gedikli Usta Hazırlama Okulu Birinci 
Sınıfına Talebe Alınıyor 

ı - Yatılı ve parasız olan Kmkk.ale askeri san'at lisesindek: gedikli usta 
hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara göre talebe kaydı kabulüne 
başlanmıştır. 

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

mak. 
f> Evvelce gürdüğü tahsil derecesini gösteren şehadetname veya tasdikname· 

yi haiz bulunmak. 
g, Gedikli okuldan ders ve vukuat, sağlık durumlarından çıkarılmış olmamak. 
h> köy veya nahiyeli olmak ve nJ.fus hüviyet cüzdanınd.-ı doğduğu köy veya 

nahiye yazılı olmak, yahud köy ve nahiyeden farkı olmıyan ve orta okulu bu -
lunmıyan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunların tahsil için kaza 
ve şehirlere g~ımiş olmak. 

3 - Bu §artları haiz olanlar askerlık şubelerine müra~aat ederek fazla izahat 
alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat Eylül sonuna kadar kabul 
edllir. c286> c636h 

lstanbul Belediyesinden : 
Dalıni Encümenin 23/6/939 tarihli ve 8379 sayılı kal'arrna tevfikan Sömiko. 

kun - Türk antrasiti • on tona kadar perakende addedilmiş olan miktarının, şeh. 
rimizde, depo teslimi ton başına sahş füıtırun (19,75) lira ve on tondan yukarı. 
sının gene depoda teslim ton ba~ıııa satış fiatuun (19) lira olarak tesbit ecilldi~i 
il1in olunur. (6790) 
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Fotoğraf tahlilleri 

Başkalarmm direktifi altmda 
muvaffak olabilen bir tip 

Kayseriderı. O. 
Turan, karakteri... 
tıi soruyor: 

Bildiği muay • 
yen usu! ve kaide. 

t;). ı 
lere bağlanır. Ken 
diliğinden bir ·şey 
ilave etmez. Kafa
sını işletmekle yo
rulmaktan ziyade 
başkalannın di
rektiflerine ve tesadüflere bağlı kalır. 

* Menfaatlerini feda edemiyen 
bir tip 

Ankara Ilüse • 
yin karakterinı 

soruyor. 
Her işe karış -

mak istemez. Ak. 
hnın erdiği men
faatli işlerde mü
nakaşa ve nıüca -
dele yapar. Sebat 
gösterir. Çabuk kı 
zıp caymaz. Kı -
zanlara da ayni şekilde mukabele yap -
madan bildiğinden şaşmamağa çallJlt'. 

* zarif bir gene 
Bakırköyden ~ 

Kamil Ergüden, 
karakterini soru-
yor: 

Üstüne başına 
dikkat etler. Te. 
mizlik ve intizam 
kayıdlarını ihmal 
etmemeğ~ çalışır. 

Bir şeyin içyüzü 
üzerinde fazla dur 

, 

maz. Görünüş kısımlarım Qaha ruAb bu. 
labilir. Sevgi bahislerine l!kayıd kaL 
mazsa da heyeca!lları devamlı olmıya. 
bilir. 

* 
MUnakaşam bir tip 

f stanbuldan Yah 
ya Keskin ka.rak. 
terini soruyoT: 

İşlerini yoluna 

koymakta ve ba· 

şarmakta becerik 
li davranır. İkna 
kuvveti vardır. 

Eğlentilerı ihmal 
etmemeğe çalışır. 

* 
Yumuşak kalbli bir genç 

G. Antelıden M. 
ş. fotoğrafının t1J1ı 

LiZini istiyor: 
Çetin ve müca

deleye bağlı işlere 
yanaşmaz. Yumu~ 

şak kalblidir. Ça
huk müteessır o -
lur, kırılır, fena 
muameleye yuzu 
yoktur, his deği · 
şikliklerini belli eder. Menfaatlerine kar· 
şı tok gözlü olabilir. 

* Tok sözlü bir genç 
Kırklare• 

li'lden 1b1'ahim ka 
rakterini srnuyor: 

Alaylı !şleıe ge
lemez. Sonra söy
liyeceğini önce • 
den söyliyebilir. 
Sözleri batar. Baş 
kalarına minnet 
etmekte, yumu -
şak davranmakta 
ferağatleri görülmez. 

* 
Duygulu ve içli bir genç 

Balıkuirden M. Bayülken (fotografı· 
nın bastımasını istemiyor) karakterini 
soruyor: 

Mahcub ve sakin halleri vardır. Ça
buk müteessir olur, alınır. Küçük h!di. 
seler karşısında da gücendiği, kırıldığı. 

görülür. Umumi surette neş'eli davran. 
mak ister. Mücadeleye bağlı işlere pek 
yanaşmaz. 

Omid ve cesaretini korumasım 
bilen bir tip 

!zmf.rden Tev .. 
fik, karakterini 
soruyor: 

Çabuk yorul. 
maz. Ataklık ya-

1 pıp az zamanda 
mesele çıkarmak 

istemez. Bir işin 

tçyüzfinü fazla dü
Efinerok üzüntüle. 
re katlanmak ni. 
yetinde değildir. 

* 
Kafasile çalışmakta muvaffak 

olabilen bir tip 
Mardinden Ah. 

meı.l Tekin karak· 
terıni SOTU?IOr: 

Kafasile çalış 

makta muvaffak 
olan insanların i -
fadesini taşımak. 

tadır. Menfaatle· 
rinden fpragatte 
cömerd davran -
maz. Başkaları i r 

çin mes'uliyetlere katlanmak btemez. 
Zorluklar karş1sında mücadele eder ve 
çare bulmağa çalışır. 

* 
Arkadaşsever bir tip 

Ankuradan Sa
im Deniz, karak· 
te71ini sortıyor: 

Hem asri hayatı 
hem babacanca 
hareketleri birleş. 
tir erekten etrafı. 

nın kolaylıkla te. 
veccühünü toplı. 

ya bilir. İşlerini 
görmekte, gördür
mekte serbest tavırlı ve girgindir. Btr 
hadi.sıeı)!l tmns.iU mahiyette na'ltledebillr 
ve sözleri sıkıcı değildir. Kahramanlıla 
ve gösterişe aid mevzulardan haz duyu. 

* 
Zeki ve saygılı bir çocuk 
BeşiktQ§tan Be1 

cis karakterini so. 
n.ıyor: 

Başkalarının iş. 

lerine karışmaz, 

herkese sokulmaz. 
Baba yani ve bü. 
yüklerine kar!?' 
saygılı ve yüz bu 
maktan şımarmı. 

yan halleri vardır. 

* Açık ve tok konuşan bir tip 
f stanbuldar~ SCic, 

karakterini soru • 
yor: 

Menraa tlerine 
taalltık eden işleri 
ihmal etmez ve bu 
huc;u.~ta cömerd 
davranmak ve baş 
kalan için mes'u, 
liyeUere katlan .. 
mak istemez. Söz
leri tt>k ve dokunaklıdır. Para ve lfYI 
hususunda tutumlu olabilir. 

* Sokulmıyan bir genç 
Babaeski· 

dırn Şii.krü karak~ 

terini soruyor: 
Arkadaşla

rile kolaylıkla an· 
laşamaz. Dilekle
rinın kabul edil · 
mesin: ister. O · 
yunlara iştirakte 

pek sokulgan tle • 
ğlldir. Menfaat -
!erini ihmalde kwıurlu davranmu. 

Son Posta 
Fotograf tahlili kuponu 

f sim 

Adrea • • • • • 

DİKKAT 
Fot.ograf tahlili lçln bu lcuponlardaD 
t adedinin gönderllme.sl p.rttar. 



29 AiUBto9 BO:N ro~rı.·ll Sayfa 13 

Yeniçeri kışlasında 
18 ncı asırda lstanbula gelen Bohamyalı 1 

~---. __ e_a_ro_n_w_ra_fi_sı_aw_'_m_ha_h_ra_ı_ar_ı :_53_r-
Türkçeye çeviren: Sirena DHmen 

İhtilal sergerdesi buna daha ziyade j çasına dayıyarak dimdik duruyordu.. Etmeydanına doğru, coşkun bir sel 
memnun olarak (Kalyoncu kışlası)na çatkın çehresinde, büyük bir heyecan. gibi akan bu haşerat sürüsünün ara-

Zindan hayatı 
adamlar göndertmiş.. orada bulunan la parlıyan gözlerile etrafı süzüyordu. sından, vakit vakit: · · dö d'" w ·· .. 
ı._ Fakat ben ne 0 gün, ne de ertesı n ugumuz zaman ise bu zinciri ben .l\ölyoncularla Tersanedeki Azab efra- Kabakçının etrafını, yalın palalı ya. _ Nice beri l"Pkip duracagw ız. Din ve ak ·1 ıkı k te · l 
d r günü elimi ekmeğe veya suya uzatın su ı e y yara mız emiştim. 
ını da kazanlarile beraber, Kalafat mak.lar, ellerine birer balta ve satır clevle~ hainlerinin kafaları koparıl- cesaretinde bulunmamıştım. Yalnız 

Yeri mevkiine getirtm~ti. geçirerek Ihtilirle iştirak etmiş olan malı.. 
1 

* 
Cenabıhaktan canımı bir an evvel a a-Aı tık, Rumelikavağından Haliç sa - başıbozuklar, rengarenk külahlı der. D' e t hd'tk" 1 "k r du dil Hastalığım haftalarca sürmüştü. E • 

hilindeki Sütlüceye kadar bütün o ge- vişler, yarı çıplak ve lime lime kıyafet. ıy ' e ı .. ar ~es ~r yu . se ~yor · rak bu sefaletten kurtarmasını e • ğer biraz daha devam etmiş olsaydı 
niş sahadaki ihtilal unsurları. Kabakçı li serseriler almışlardı. Onların arka- Bunları, henuz hıç kmıse bılmıyordu. yordum. • muhakkak ki zavallı rahibin ölümüne 
Mustafanın emri altına girmişti. Ve, sın<lan gelen tellallar da, durup din • (Patrona Halil) felaketinden sonn, Ertesi günü zindanın baş kahya~ı, sebebiyet vermiş olacaktım. Çünkü 
bir gün evvel adi bir zorbadan başka lenmeden: Clerin bir sükun içinde yaşıyan !stan- maivetinde birçok muhafızlar oldugu 

" B · ı biçare adam ilimdi o kadar zayiflemiş 
bir ı::.eY olmıyan bu yamak çavuşu, şim- - Ey ahali!. t~te, vakit Ye saat gel- bul semı:ısının altında, şimdi (Kabakçı halde mahpesimize geldi. enı çırı • k d . k 1 k - " o ·a ar mıs in eşınişti i bu eski güç. 
di adeta bu koca mıntakanın taçsız ve miştir . . . Devlet makamlarını istila e- lVTustafa) korkunç bir kasırga yarat- çıplak ve çok fena sartlar altında yat- lü ve sıhhatli adam şimdi iki büklüm 
tahtsız bir hükümdan kesilmişti. . den .. halka bunca zulüm ve cefa eyli • mıştı. Ve bu kasırga, İstanbul muhiti- makta olduğumu görünce acı_?1• Ben .. de bir hal almıştı. 

Sıra, şimdi Kabakçı Mustafanın Is- yen .. lrtikap ve irtişa ile ibadullahın ni dolduran binlerce cahil, rnuteassıb, başucumda dikilmekte oldugunu go • Günde alınan gıda -o da kifayet et. 
tanbul tarafına geçmesine gelmişti. hukukunu payimal ederek alemi hara- !ıcıris, menfaatperest şerir ve serseriyi rür görmez hemen Macar mantosuna miyeecek kadar az- ekmekten başka 

İstanbul tarafındaki yeniçeri kışlala. be ,·eren .. frenk taifesinin gizlice teş - önüne katmıştı. el attım. Çilnkü üzerimde başka çama- bir şey olmazsa ve benim yüzümden 

~nda .. ~~lldi?.:~ gıh'zhd'ye ihh~ilabl. hatzırlfı~- vikatkınal ukyu~ ~izl~mı ck:~fıf'di ihdaks e~li- Bıı korkunç kasırga, nereye kadar şırım yoktu ve arkadaşlar aratsında kbu de ne gece, ne gündüz istirahat edemez 
arı goru Ug\1 a e, ıç ır ara .a yere , eş erı ıs amı u ar as erme a'd---,ı-.. . d d' ecekti?? Şu an- b kımdan en fakiri bendim. Ik ya a. se nasıl bu hale gırnı· ezdı'. h ·· h b' h k d d w'ld' d' d l ·ıı d" e-ı t:'\.~ ve nere e ın a W• b 
eFnukz iç 2til a:e ;~mi e~cu64 e.?ı .~· b~nzketehn ın, cdv ~t Yed.~ı ~t uŞeşm~n t. da, bunu kestirmek mümkün değildi. ]andığımız gün nasılc;a el<ie ettigım u Bu kadar ıztırab çeken, başkasının 

a at.. ncu, ncı, uncu, ları a ır Ye te mır e ı ere ... rıa J M h kk k 1 b. İ tan. macar mantosile ken<limi örtmiye ça- el b d b . k . · d 
25 ci, 9 cu, 17 cf, 100 ncü yeniçeri or- Ahmedivenin ahkamı. yerine getirile • u a a 0 an ır şey varsa, .s anın 

8 
aklarını öp- a u erece aza ve ıŞ' ence ıçın e 

talaı;ndan birer, ikişer murahhas geli- cektir. Göğsünde zerre kadar imanı 0 • hul ufuklarının üzerine, bariz bır fe- l~~arak m~hafız paş . d Yb ma. bulunmasına sebeb olan ben; elemll 
J.k t h ·ı • k ti . t' Her tum ve goz yaşları içın e ana acı k lb. . d . likl . d k l Yorlar: lan .. kalbinde ocağa karsı muhabbeti a e ' m evı ana arını germış ı. :. .. h t b 1 d ğum a ımın erın enn en opup ge en 

t . .. "k .. İ larını v~ mumkunsıe, as a u un u . ' ltil 1 .. l ·ı .. T - Buyurun ağa, stanbul canibine .. bulunan ehli isJam, sancak altına bu • tarııfa matemi bir hüzun ço muş.. s- . . k t 
1 

mı er e, goz yaş arı e yuce anrıya 
bil d ta .. ddet zarfında zıncırden ur arı • l be · i · b d" ocaklu, cümleten hazır ve nazır... vursun. tanbu1un berrak ısemasl' e, a e mu w . .' d Fakat ya varıyor, ya nı yı veya u unya 

D' Kabak M t f İ t b l · · h k ·ı · f makılıgırmı dıledım. yıa'lvar nm. .. •· d k t · · · k ds. · d ~ ıye,d' 
1 

çdı us a ayı s an u a Diye, barbar bağırıyorlardı: ı>ımsıya. esı mış ı. d "th' b' 
0 

bana zinciri çıkarmanın mümkün Y:1~un e~ yo e me~ı _ıçdı~1. u ı ıra'" e. 
uavet e ıyor ar ı. (Din) ve (Şeriat) kelime]€ri, bir da- Bu siyah sema altın a mu ış ır ' w w ed d h sının esırgenmemesmı ı ıyorum. ._ .... * ha (şerre alet) oluyordu. Habuki, din iav seli gibi akan isyan kafilesi (Etm~y !)lamıyacagını, :.ge~ aı:zu ersem va a nim bu acrklı halimi, ölümle yaşama 

w ..l ) ıd·W· heybetli gok anlam daha guçlu bır adama baglan- d k' ·k ,.., ·· k Kabakçı, deniz üzerinde de muazzam ve şeriat namına açılan bayragın al _ •ıam na ge ıgı zaman, . . . .. s "" ' .. . w . .. . arasın a ı ıvran~arımı goren ar a .. 
bir kafile teşkil ederek, Unkapanına tına kosanlar, şu anda yağmacılıktan güriiltüsünü andıran bir ınıltı yuksel- mama musaade edebılece~nı soyledı. daşlarım da candan bu dualarıma işti .. 
geçti. Maiyetindeki asilerden bir kıs. hırsızlıktan ve çapulculuktan ba~ka :Ii. Bunun üzerine ben rahibimıze ve he~- rak ediyorlar ve Tanrının lUtfünü dile. 
ınını, (Ağa kapısı)na gönderdi. Diğer hir şey düşünmuyorlardı. (.4.rkcr:ı var> şerim olan adama baktım ve bem, yorlardı. 
kısmını da alarak doğruca (Etmeyda- kendilerinin (papas) dedikleri, rahibe Nihayet, dualarımız, Kadiri mutlak 
nı)ndaki yeniçeri kışlasına gitti. Mobilya yaptırılacaktır. bal!•amaları~ı söy~edim. hazretleri indinde makbul oldu ve has. 

Burada, kışlanın ortasındaki caminin f Bu zat 
0 

vakit sapasağlam ve gücü talıktan mütevellid ıztırablar dindi. 
Çardağı altında, bu ihtilalin elebaşıla- - Ankara Dil ve Tarih - Coğra ya •erinde bir adamdı. Süphesiz benim B:n de başlıca gıdamı:_olan ekmek ye. 
tından olan Arnavud Ali, İbiş Usta, t f o• kt•• l •• ..., •• d ~ w . mı ve başladım. Yemegın sıcak olması 
ınütevelli Ahıska Memiş, Hacı Sü - Fttkül es ıre or ugun en : kendisine bağlanmaklıgıı:ıı istem:~ıı. - içi~ de kaynamış suya ekmek kırıntı • 
leyman, 9 uncu cemaatin mütevellisi - A _ Fakültenin ymi binası ıçin yaptırılacak muhtelif cinste mobilyanın ka- ğim onun hiç de hoşun~ gı~ş dehgıld~lr. larını katıyor ve bu ruretle gtıya çorba 
Mustafa, Hacı Yakub, Arnavud Hacı palı zarf usulile rnünakasa.sı keşi f bedel leri değıştirilerek tekrar münakasaya Binaenaleyh bana ekşı bır çe re ı e yapmış oluyordum. 
Mehmed, Odabaşı ve Ser Turna Ali, konulmuştur. ters ters baktı. Fakat ister istemez be-
Ocak Çavuşu kahveci Mustafa, 1 00 n- B - Muhammen bedel 5746~ lira 90 kuruştur. nim kendisine bağlanmaklı~ıma boyun * 
cünün ustası Bayburdlu Süleyman, c _ 1stck1iler fenni şartname ve resimeri almak için Ankara Mektebler Mu. eğecek ve hastalığımın sürüp gittiği Günler geçtikçe sağlık durumum dn. 
Kabakçı, Mustafayı bekliyorlardı. hasebeciliğine 25 lira yatıracaklar ve alacakları rnakbuıda fakülte hesab me. müddetçe ve her dişan çıkmak mecbu- zelivor, eski halim yerine geliyordu. 
Kışla meydanının muhtelif ):erlerine murluğuna müracc1at edeceklerdir. riyetinde kaldıkça bu zinciri taşıyacak Art;k her şeyin bitmiş, bütün acıların 

kösere taşlan kurulmuştu. Harıl harıl Ç - 7o 7,5 muvakkat teminat bedeli 4309 lira 79 kuruştur. dinmiş bulunduğunu za.nnedcr ve çek. 
kılıçlar, palalar, bıçaklar bileniyordu. D - İhale 8/9/939 Cuma günü saat 16 da Ankarada Mektebler Muhasebeci. idi. tikler.imi unuturken az=z arkadaşım 
Çorbacılar, barut fıçıılarını. kurşun Bidayette, zavallı rahib, sükUnetini bl b' ,..:ı ·- 'l..~ 

liğinde yapılacaktır. Teklif mektubların ın ihaleden bir saat evveline kadar mez- -~· b' 'k' il d f gi hürmetlu p,apas cena ırrı · ır~nvıre 
haketl.on'nı' açmıı::Jar. Y""'nı'l"Prı' efradına muhafaza t::Uıyor, ır, ı ı, ç e a • / "' '" -ı "' r kur muhasebecilik veznesine teslım edilmiş ·bulunması lazımdır. ~ ,., hastalanmaz mı?. 
barut ve kurşun dağıtıyorlardı. c401·h c6570t dişimde hiç bir şikö)'"eti işihımiyor, (..ılr7.ast va'f) 

Uzaktan, fırtına uğultusunu andıran sebreder görünüyordu. Fakat dişarı çı- ............................................................. . 

bir ''elvele, gittikçe yklaşıyordu. Kışla kışlarımın öyle iki .v~ üçle bitecek. gibi "' 

rneydanınıın kalabal1'Jı nrttılkça artı - E K z A M • N lmadığı ve kendisının rahatsız edılme- Bir doktorun gUnlük 
Yor.. her ortanın efradı, kendi koğuş- ı ~inin ardı arası gelmiyeceğini anlayın. 
lan önüncre sıralanıyordu. ca adamcağız çile<lt>n çıktı ve ba~ c;Ö- notlarından * Ekzemanın illcıdır. ..p saymıya, en iğrenç, insan agzına 
Kabakçının kışlaya girişi, pek hey • Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her .Eczanede kutusu 50 kuruştur. ~uı,,.,mıyarak en kötil sözleri söylemi-

) a"-'7 1 ·ım· betli oldu. ye başladı, artık benim e gı ıyece -
Önde, yalın ktlıç muhafızlar arasın. ~ni bildirdi. Ben ise, karşılık olarak, 

aa, auı yeşilli bayraklar da1gaıanıyor. lnhı·sarlar u M .. d .. ı .. v •• d kendisini sabır, tahammüle teşvik eder 
du. Ve bu bayrakları, topçu birinci bö. • U Ur UgUD en! yollu sözler sölüyor ve kendisi bir din 
lüğünün, sür'at topçularının, top ara. t adamı olmak dolayısile bu yolda öte. 
ha I - KPa:if ve şartnamesi mucibince zmirde Çamaltı tuzlasını Çıgwlıya baı'S'la 1 ~ cılarının, kalyonculann, azeblerin, '"Y 0 • kilerine «iyi bir örnek• 01rnas1 ı:ı.zım 
G -ı..:ı-·J··;ı... k k 1 yan ı:rr<:Pnin tamiratı işı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. b h h alata voyvvı.w. "ö• ollu çu arının li~- c:teldiğini hatırlatıyor, u men us as-
kazanlan takib ediyordu. II - Keşif bedeli 80198.14 lira muvakkat teminatı 5259.90 lb-adır. ~alığa tutu'lmaklığım kendi nefsimin 
Kabakçı Mustafa burada da bir siya. III - Eksiltme 13/lX/939 Çarşamba günü saat 14 de Kabataşta. Levazım ve hatası olmadığını ve mademki Cenabı. 

set göstermiş .. güya, kendisine iltihak Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. hak bu musibete duçar etmiştir, ona 
~e as'lere b" hu"ımet olmak .. e e IV - Şartnameler hergün Levazım şubesi veznesinden ve İzmir, Ankara Baıı_ 
~ n ı ır uz r :ıı- va o"lünceye veya iyi olup kalkıncaya 
onların kazanlarını öne geçirerek ya. müdürlü!klerinden 200 kuruş mukabilinde alınabilir. ~ 
rnaklarm kazanlarına en geride yer V - Münakasaya iştirak edeC€kler mühürlü teklif mektublarını kanunt ve. kadar tahammül etmekten başka yapa. 
Vermişti. saik1e % 7,5 güvenme parası makbuzu veya bankıa :teminat mektubunu ve şart. cak, söylenecek bir şey olmadığını ve 

Her kazanın etrafı, o kazanın bölüğü. narneni'n (F) fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarfların eksiltme sa- benjm yüzümden kendisinin de ıztırab 
ne mensub liç sıra silahlı efrad ile iha- atinden btr saat evvel rneikur komisyon ba.Şkanlığına makbuz mukabilinde ver. çekmek mecburiyetinde kalmış bulun. 
ta edilmişti. meleri liizımdır. (6714) masından dolayı da çok müteessir ve 

Kazanlarm kulplarına, uzun ve yeşil rnüteezzi olduğumu kalbimde, öz acı. 

boyalı birer sırık takılmıştı. Bu sırığı, Fen Memuru ve Hat Çavuşu Aranıyer. !arımdan başka, kendisi için de derin 
Önden ve arkadan ikişer nefer, omuz. elemler duyduğumu söylüyodum. 

lamışlardı. Bunlar, ölçülü adımlarla Arık.araya yakın vilayetlerde istihdam eci1lmek üzere yüz lira aylık ücretli Fakat benim dişarı gidişlerim ve bi-
iki taraflarına dalgalana dalgalana yü. bir elektrik fen memuru ile altmış lira ücretli bir elektrik hat çavuşu ve hır d .. rükl · ı ri b' 
rürlerhm, kazan da ayni ahenk ile sa- naenaleyh onu a su eyış e m ır 

aded yu"z lira ücretli inşaat fen memuruna ihtiyaç var<lır. Talihlerin. vesaikfo. .. ·· 'tmekte o1du}h· .... dan 8 ğa ve sola hafif hafif sallanıyor .. yalın teviye surup gı 6'"1 ' • 

kılıçlı kazan muhafızlan d'a 0 yürüyü- rile birllkte 7.9.Y39 tarihine kadar hP.rgün öğleden sonra soat H den 16 ya ka. damcağız beni itiyor, tekmeliyor, yer. 
dar 1stanbulda Sirkecide Iskenderiye oteli .katibine müracaatları ilan olunur. --'· Şe ayak uyduruyordu. den yere vuruyor ve gitm'f:>lıl..l\te ayak 

Yamakların kazanını, on beş yirmi direyordu. Hele bir defa, gitmek ve 

G zde mlsaf lr 
Denilen hastalık 

Gözün sa.at camı gibi şeffaf karn!) e 
denilen bir tabakıısı vardır. İnsan ora1:ı 
bakınca haricl şeylerin aklslerln1 görtir 
Yanı bir nevl ayna albidir. İşte tabakr;: 
karniye burll3ıdır. Tabaka! karniye hali 
tabllde ıeffaftır. ve harlcten gelen z!J.\ 
şualarını toplıyarak hadeka yollle gözun 
içine ta tebekiye üzerine kadar götürür. 
B\naenaleyh bir tnsa.nın gözü görmesi 
için karnlyenln şeffaf olması prttır~te 
bu §effaf saat camı renk ve §eklinde olan 
tabaka lltihablanıraa, hastalanırsa o za
man şeffaf rengi bozulur, bulanır ve be
yaz lekeler peyda olmıya baflar. Hastada 
g()zünde flddetll aa.ncı, ziyaya kargı kor-
ku, yafB,mıak, gözlerini açamamak, uyu· 
yamamak 81bi araz görülür. Bunun teş
hisi çok bulttir. Gözü iyice tetkik edin
ce ıeffaf tabakanın ötesinde, berisinde 
bir veyahud daha ziyade beyaz noktalar 
görülür. Beyaz noktanın etrafı kan da
marlıınnın bariz 1ht1kanı dolayıslle kır
Jmııdır. Bu esnada hasta çok ıztırablıdır. 
Tabakı karniye ııtlb&bı daha ziyade ço

cuklarda olur. Bilhassa zayıf ve lenfatik 
kansız çocuklarda çok görülür. Ba§ından 
teşhis ve teda v1 ye.pılmamış ise aylarla 
snrer ve bllA.bare iyileştiği zaman yerin
de aayrt lcablll izale lekeler, izler bırakır. 
Bazan o tadar intişar eder k1 biltUn §ef
faf tabaka kesif bir beyaz tabaka halln1 
alır ve artık hasta hiç göremez olur. 
Bu tarzda körlükler ele maalesef gayri 
kablll tedavidir. 

Karine lltlhablan büyüklerde <'.e ola
bll1r. Bunların sebeblnl müteaklb blr y~ 

~rvişten mürekkeb olan (ilahici) ler M. M. V. Harta Gn. Drk. S. A. Komisyonundan : zinciri taşımak mecburiyeti karşısında 
takib ediyordu. Bunlar, durmadan ilahi ı _Harta kıt'ası eratı için (1200) çift fotin ikapali zarf usulile eksiltmeye bu zinciri en pis şeylere atıp bulaştır • 
söylüyorlar. İlahilerin arasında, fası • konulımuştur. mış, ağlarnıya, çırpınmıya ba~lamış ve 
lasız tekbirler getiriyorlar .. meydan - 2 _Eksiltme 14/Eyllıl/939 Perşembe günü saat 10.30 da Ankara: Cebeci Harta benim yüzümden kendi sıhhatini kay. 
larda ve dört yol ağızlarında tevakkuf Gn. D.r'k. lük binasında Satmalma komisvonunda yapılacaktır. betmiş olacağından şikA.yet etmekte 
~erek, uzun uzun gillbank çekiyorlar- 3 _Muhammen bedeli 5580 lira, rnu~akkat :teminatı 418 lira 50 kuruş olup bulunmuştu. LAkin sonunda, bu, pis. 1--0na--b-t.lt1Je--n--otQu--cuıarmwı ____ S>ON_ .... 

dı. banka mektubu veya maliye makbuzu kabul olunur. Hkler içine attığı, ılnciri gene kendisi pulu 70Uam1.1&ruu r1c& tdertm. ADl tat-

zıda anlatacağız. 

Bu ilahicilerin arkasından, Kabakçı 
Af ustafa gıeliyordu. İhtilAl sergerdesi, 4 - Talihlerin 2-190 sayılı kanunun 2. ci ve 3. cü maddelerinde istenilen ve. taşımak mecburiyetifnde kalmıktı. Sı. 41rde ı.aıetıert mutabeleall taıthlllr. 

saik ve teminatlarile birlikte yazılı gün ve saatte komısyona gelmeleri. ğır ahırıfıdan daha çok pis olan inim.ize atının üzerinde, sağ yumruğunu kal • 
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cSon Posta» nın tefrikası: 3 

~ ınıı CAllUJS KADmNmN 
IHJATmllAlAll / 

Yazan: Martha Richard Çevittıo: Hatice Hatib 

!Son Postal S P O R 
1940 Finlandiya olimpiyadı 

için hazırlıklar yapılıyor 
Korkunç· güzlü casus Bütün milletlerin iştirak edeceği oyunlar için 

seçilen komite toplandı, program tesbit edildi 

Diye sordu .. ?na bak.ıyord~ .. ~or. meden geçti. Çantamda verm·i·ş .. 01~.~~ sına alrak hararetle dua etmiye başla. 1940 olimpiyad oyunları hazırlıkla. de oynanacak. takımlar lzmirde toplan-
kudan adeta dılım tutulmuş gıbı ıdı. O mektubu saklıyordum. İlk goruştugu. dı. Bu hale pek alışık olmadığı belli n münasebetile muhtelif federasyon • d.ık.tan sonra çekilecek kur'adan sonra 
benim cevabımı beklemeden sözüne müz zaman bunu kendisine iade etme. idi. Küçük Guy de beraberimizde idi. ]arın reisleri, Helsinki şehrine gide • :rmı.çlar tesbit edilecektir. 
devam .etti: .. . _. . . ği ~yet etmiştim .. Eminimdim ki nere. 'Ben de onun 'gibi diz çökmüştüm, ve rek mahallinde tetkikler yapmışlar • Kemal Halimin riyaseti altındaki İs • 

Sıze burada tesaduf ettıgım ıçın de ıse,Londradakı o meçhul kimsenin dua etmiye gayret ediyordum. Fakat dır. · tan4bul muhteliti şu kadro ile yola çık • 
son derecede memnunum. Size .~h~iya- adresini vermek için yeniden karşıma Jeanne'ın haıa duasını bitirmediğ1ni Olimpiyad komitesi otuz altıncı de • maktadır: 
cı:m var. Mesele ço~ acele ve m~ı~1 • ç~~~.cak, ve ~~i esra:engiz planlarına görünce sabirsızlıkla kolumla onu dürt fa yapılan kongre için Londrada top • Cl:had, Hüsnii, Eşfak, Feyzi. Fikret 
dfr. Ban~ ~emen bır randevu. verın.ız. suruklemek ıstıyecektı. tüm. Biraz sonra kiliseden çıkmıştık. !anmışlardır. Basri. Bodurl, Bülen~ Şebab, Hakkı, 
~., hala on~ bakıyor ve hır kelıme Maatteessüf artık Bükreşteki rahat - Seni de yordum, dedi. Buraya ka- 01impiyad p:rogranu tesbit edildi Hüseyin, Şeref, Mehmed Ali. Faruk. 

tcla""u~ eden:ı•yordun:_· Fa~at artık ve saadetim altüst olmuştu. J im Rod- dar sürlik1edim. Fakat Marthe bilsen Atletizm, tayyare, boks, motör, bi • Üç şehir arasındaki maçlan İzmirli ha. 
irad"'mm benı bıı:aktıgını hıssediyor • welide tesadüf etmek korkusile, artık ne Lüyilk bir buhran geçiriyorum. Se. siklet, eskrim, futbol, jimnastik, gü • kemler idare edecektır. 
du_nı · :-~aba bu. hı.sde hayatımı kurtar- S()kağa bile gayet seyrek çıkmıya baş. nin nasihatlerine ihtiyacım var. :&ni reş, yüzme, pentatlon, modem, gülle; 
dıgı ıçın k~n~ımı ona borçlu buldu • lamıştım. İste bir gezinti esnasında ona dinledikten sonra hak vereceksin. Se. atıcılık, yattan ibarettir. 
ğumı'hn mı ıdı? hayır .. Bu, sadece ca- Calea Victorieide tesadüf ettim. Si- ninle derdl--meden evvel bir defa ki. Lo .:ı_ 1i • dı 

1 
- ·a · · d -~ nD.fll o mpıya 

sus UCfUn yem en ıçım e uyanmıya yahi bir soför tarafmdan idare olunan liseye gitmek istedim. 
bas'amış olmasından ileri geliyordu. büvük sa~ı otomobi1inde idi. Beni !!Ö- İcı"mde tuhaf bı"r hı"s vard•. On üçüncü olimpiyad oyunlarının 

" • Onun 1944 de Londrada yapılması son içti • 
Errretmiye alışmış sesi, bendeki bil- rür görmez her zaman siyah eldivenle sözlerine hiç cevab vermedim Iakayd mada tekarrür etmiştir. 

tün kuvvetleri öldürüyordu. Bir an .. "l" 1.1 pk ,._ k b · ·· - i ed' d ' . . d be d , d b" il k d ortu u e ı e sa asını ç:·l\arara enı ~orunm ye gayret 1yor um. 01. . d ilan 
ıçın c n e mes u ır a e a mm- • : . k . . ımpıyn pu 

. . selHmladı. Kırpıklerl yanmış ırmızı Şımdı bir parkta dolaşıyorduk. 
dan ec;er bıle kwalmamış gibı !dl. Harb özlerile bana bakarken korku ile bil- Jcann b'rde b"r ld _ d d • ı 940 Finlandiya olimpiyadı için pos. 
esnac•nda yaphgı en karanlık ışler meş. ~tü - d" t"t ·şı· i k e d 1 n 1 e 0 ugu yer e ura ta idaresi 1O3 proje üzerine yapılan 

.... 1 b" k d d b k n vucu um ı remı . ra sor u· . i Pull d bi ru ııoru en ır casus a m an as a ~ · dört pul kabul etmışt r. ar an • 
bir cey ~ğUdim. Halbuki şimdi h~rb İki gün sor:ra dostlan~dan Jeannc ::- Se~in ikiz bir kız kardeşin vardı, rincisi iki ko ucu at1eti, ikinci • 

k N d b 
~..J • k G~rard beni zıyarete ge1dı. deg-ıl mı? ş .. 

yo tu! e en u emı~en sesın Rr • . . . ? •. disk atan atleti, üçüncUsü clrid ve gul. 
~ısında irademi kaybediyordum? Rod. - Nerelerdesın Marthı, dedı. Artık - Evet, ne olmuş. O çoktan oldü. ı t .k. tl ti a·· düncilsü de olim 
~vell mütemadiyen konuşuyordu Onda bir yerlerde görünmez oldun. - Ah sevgili Marthe, ben senin kar. -~ a an 

1 ı a e ' orto kul . i ö • 
· ·· ·· d · 1 k · t d' H b d pıyad stadının rnara n esın g s • 

dehcı>tli bir irade kuvveti vardı. Kar- Jeannc Fransız bir dansozdu. Çok es:n o_ma ıs er ım. . ar zamanın a termektedir. 

Şıs nda adeta hasta gibi idim. o ben- ızilzel ve bir o kadar da hayalperver sc:>nın yanında olup senınle beraber ça-
1 ' • l k · te d' N ı 1 t ğı ·· Olimpiyadlar için radyo konferansları 

den hiç cevab beklemedef\, masanın bir kadındı. Bız onunla mekteb arkada ışnıa. ıs r ım... ası ça ış ı nı gor- . . . 
üstüne, ikimi~n aTaS111ll l:rir mektub şı idik. O zatnandanberl de daima mek- ınek ıçin... ~limpıyad Komıt7si Finlandıya rad-

k t 
tublaşmaktan geri kalmamıştık. Jeanne bir müddet sükt1t ettikten yo ıstasyonu vasıtasıle her ayın ilk Fa. 

oymuş u. i .. .. ,.,,....,.TV\ k A A 
- Mademki Londraya avdet edi • Harbin nihayetinde Jıeanne'ın Ro. sonra birdenbire anlatmıya başlamıştı: zar~s ~unu ~ ...... ı mer e~ı vrupa 

yorsunuz, dedi. Bu kağıdı beraber gö. manyalı büyük ·bir şahsiyetten bir oğ. - Muhakkak sana her şeyi anlatma. saatıle 22
·
30 

da k~~ş dakıkalık bir 
türünüz. Git!meden evve.1 bunu kime lu olmuştu. Küçük Guy şimdi on sekiz Iıyırn! Dedi. Bu harikulade bir hikA- konferans verme1 liır. F 

- · · · · h be · ~ k A ~ B ·· · gt diğ' f t Konferanslar ngi zce ve ransızca verecegınızı sıze a r verlrım. ayn tı. nnıe:ııı ımnanının yarısını ye. u guç ışe r ıme ena e me. . . 
Red makamında başımıı sallamıya Bilkreşte, yansım da Pariste geçiri- dim mi dive kendi kendime soruyo. vcnlece~.tır. i t Al 

gayret ediyordum, hayır bu işlere baş- yordu. Bu hayat gayet heyecanlı ve rum. Yaralbbi ne macera! .. Biliyordun Salı gu~leri ayn ~at ~ted" manca, 
lamak istemiyordum ... Başlamıyacak • karışık bir hayattı. va Guy'nin baba.on Roman yanın en mü. Macaı:a, :sveççe ve me ır. 
tun . .. Hür ve rnes'ud yaşamıya ihtiya. O giln bana beraberce Saint. Joseph him adamı olmak için uğraşan meşhur Ohmpıyad ateş bayrak yarışı 
cım vardı! Elimi uzatıp kağıdı oradan kilisesine flltmeldiğimizt rica etti. X ... dir. 1940 Fin1andiya olimpiyadı ateş bay 
almadım. Kağıd, hata orada duruyordu. Kilisede diz çöküp, başını elleri ara. (Arkası var) rak yarışı 1936 Berlin olimpiyadında 
Fakat uzaktan kocamın bize yaklaştıgıw • olduğu gibi Atinadan başlıyarak ve ay. 

Galatasaray 
Ba1kan futbok 
Turnuvasına çağırıldı 
Yunan gazetelerınden Vradini 30 Ey. 

lutde Atinada bir Balkan futbol turnu • 
vası tertib etmiştir. Bu müsabakalar& 
'lür.Jtiyeden Galatasaroy, Bulgaristandaıı 
SIAvya, Romanysdan Vünüs, Yugoslav 
yadan Beogroski davet edilmişlerdir. 

Fransada futbol maçları 
tehir edildi 

Bu hafta başlaması icab eden Fransa 
lig maçları, dünya vaziyetınin karişıklı.Jı 
Y'-lzü.nden, gayri muayyen bir zamana te. 
bir edilmiştir. Federasyonun bu kararfl.e, 
bu haftıa yapılınaı,'l icab eden, kupa maç.. 
l'an da oynannuyacaktır. 

Fransızlar dUnya bisiklet 
şampiyonasından çekildiler 

F:roosa bisiklet federasyonu İtalyada 
yapılacak olan dünya bisiklet şampiyo .. 
nasına iştirak edemiyeceklerini İtalyan-. 
Jara bfldirmiştir. Burula siyası vazlyet!n 

nazikliği ruml olmuştur. Halen İtalyada 
bulunan Fransız bisikletçilerine Fransa-

nı görünce, bilaihtiyar seri bir hare - \~ ni yolu takib ederek Berline gelecek, 
ketl<' kağıdı kapıp çantama attım. A- ( R A H J) y Q ) Berlinden Tallin üzerinden FinlancH • ya avdet etmeleri bildirilmiştir. 
caba neden, böyle ıstmiyerek bu ·mut. ~ yaya götürülecektir. Karaboksör Armstrong nihaye~ 
hiş adamın eline böyle kolaylıkla dil- Ate, bayrak yarışı her hududda a • "IQb ld 
şüvermiştiın? Buna rağmen, casusluk 1 2 8 j f> 6 ' fi A Iakadar milletlerin atletleri tarafın • mag o u 
rolüm beni yeniden alıyor, bent bir nkara Radyosu dan teslim alınacaktır. Son senelerin en müthif boksörü sa • 
mahpusa çcvir~yordu. 1 • - - - - - DALGA UZUNLUCU Olimpiyada girecek sporcu1ar yılan ve üç sildetin dünya şampiyonu bu. 

Rodwetll bizden ayrıfldıkt:an sonra 2 _ - - 1648 m. 182 Kc.s. 120 Kw. 1940 Finlandiya olimpiyadına 4 7 lunan Amerikalı zenci Armstrong niha • 
kocam bana ondan bahsetmıye başla - 8 • r.A.Q. ıP,74 m. u 195 KCL ıo Kw. millet iştirak etmek Urere müracaat et yet mağlfıb olmuştur. Hafif slkletler 
mıştı. Her zaman .gayet sakin olan ko- 4 ___ T.A.P. 31,70 m.. 9465 Kc.s. 20 Kw. miştir. şampiyonluğu için Lou Anbcrs ne Nev. 
cam casusluk bahıslerinde son derece- rı Atletizme 32 7 erkek, ve 84 kadın, yorlcla çarpı:şa.n AnnstTOn~ on be§ ravund 
de h<.>w~can1anırdı. SAI..I 29/ 8/39 

Hnlbuki benim bütün emelim bu 6 12 30: Program. 12.35: Türk müzlğl: Oku- güreşe 1 o4, eskrime 128; ve 
12 kadın, z~:@md'a ~nilmekte:ı kurturarnamıştır. 

tarzda bahisleri dalına uzaklaştırmak. 'i ynn Müzeyyen Senar. Ço.lanlıı.r: Cevdet Ko- pentatlon moderne 26, yata 11987, atı~ı- Bu mühim boks maçında 30 bin seyirci 
b zan, Kemal Niyazı Seyhun, Veelhe Daryııl. lığa 104, gülleye 44; blsiklete , yüz- haZJır bulunmuş ve J..38 bin dolar hasılat 

tı. \; ı - Hlcazkft.r peşrevi. 2 - Udl Mehmed - melere 185 erklk ve 92 kadın; jimnas- elde €dilmiştir. Maçın galibı Anbers mü. 
J im Rodwell çok eski zamandan beri mcazkft.r earkı: (Seni candan severim.) s - t" w 61 . boksa 181 . motöre 111 mü w 

Entellicen Servisten idi. Büyük bir ıo Hacı Arif bey - mcazkft.r earkı: CRlyıı.m ıge ' . ' 
kimya fabrikasında mühendisti. Hrsusi çeşml ahuyu severdim.> 4 - Lemt • mcaz - sabık kaydedilmıştlr. 

- Soldan saf"a: . 
sure tte bir takım keşiflerle meşguldü. ktlr earkı: CSon aşkımı canlandıran.> 5 - Olimpiyad futbol turnuvası 
Troca m: ı - Oöre göre ayni teY1 taklld anı.ısu • Hnlk türküsü: (Bir bahçıvan.> 6 - Kemal Olim ··""dda yapılacak futbol tur • 
~ Bir nota Niyazi Seyhun - mcazk!r saz semnlsl. 13: pı,,. .. 

- Kendisini harbden çok evvel tanı- ı - Aptal - Kazanan Memleket saat Ayan, aJnruı ve meteoroloji nuvasına; Holanda; Polonya, Norveç, 

sabakadan sonra yan orta siklet §ampi -
yonluğu ünvanı içın de Teşrinievvelde 

Armstırongla çarpışmak istediğini söyle • 
miştiır. Bu teklife Armstrong henüz ce. 
vab vermemiştir. 

·--······················································-mı~tım, diyordu. O zamanlar petrol ı - Hayret nlduı - B1r çiçek haberleri. 13.15 - 14: Müzik (Karışık prog - Danimarka, Macaristan; Belçika; Ame. 
üstüde çalışıyordu. 6 - Slnlrll - Dost ve komşu blr devlet. ram - PI.> 19: Program. 10.05: Müzik <PU rika; İsveç; Almanya ve Finlandiya iş- ~ ... ---------------ııııııııııı.. 

5 - Peşinden gitmek - Ceml edatı. 19 30 Türk .. z.lği h K Harb esnasında Entelliceııs Servis · : mu CFasıl eyetı.> 20.15: o- tirak için müracaat etmişler ve kay • Son Posta hesabma Asturie madenlerlnoo çalış.l e - KUşad ederek nuşma. 20.30: Memleket saat A.7an, aJawı ve d lm 1 d 
T - Güool aan'aUar - Bllrat meteoroloji hsbcrlert. 20.50: Türk mOzl~l o uş ar: ır. 

makta idi. Ona, İspanyada hiç tesadüf 8 - Beyaı - Da.ve' (KlAsik: program • Ankara radyosu küme Nunni'nin afişi 
etmediniz mi? 9 - Hnyret nldası - BJrdenblre " he ti 21 30 K 0 1 .. ,. ı 920 +-ft .. es ve saz ye . . : onuşma. o ,...,: On iki sene bilAfası.Ja 'l..n.aan ve ı 

- Oh, dedim. Bilirsiniz ki o sene. 10 - İz'anı olmıyan - ~ret. Ncşell plA.klar - R. 21.50: Müzik <Opera ar- .n""i 

Yevmi, Slya.sl. Havadis n Hallı: eazeu.u 

Yerebatan, Çataıçeıme sokak. 25 
tSTANBUL lerde İspanyada çalışan pek çok casus Yukllndan a.ptı: yalan.) 22,!0: Müzik <Daruı müziRl • Pl.> de Anvers, 1924 te Parls ve 

1926 
de 

Vardı '· ı - ista.nbuldaki O:>Q;rllk k&t>rünün b1r 23: Son aJan.'5 haberleri, ziraat, esham n Amsterdam oliınpiyadlannda muka • l----------------1 
yanı • Bayatı tahvllft.t, kambiyo - nukut bor.sa,.,ı mat.) vemet ve van mukavemet koşuların • Gazetemizde çıkan yazı ve 

- Her ne ise. zavallı çocuk yeni bir 2 - Ölmek ma.sdarından emrlhazır - Ev· 23.20: Müzik ccazband - PU 23.55 - 24: Ya- da Finlandiya renklerine birçok şeref resimlerin bütün hakları 
gaz ararken bu ha1e geldi. O, tahsilini lerln damlarının kenarları. nnkl program. k d dün büyük mahfuz ve gazetemize alddir. 
Almanyada yapmış <ilduğu için, bir s - Yalancı - Hayret ntda.sı azan ıran yanın en ve , -···-
~1man ismi takınarak kendisini J. G. , - Büyükler • Tahmin NKb f • 1 meşhur mukavemet koşucusu Pano ABONE FIATLARI 
Farben İndustrieye al<lırttı. Burası Al- il - Süvari u e ÇI eczane er Nurml'nin Olimpiyad Komitesi tara • 
manyada kimyevt milstahzerat yapan 8 _ Adalar denlzl - Kıymak masdarından --····-- tından yapılan olimpiyad afişlerinde 
meşhur ve nüfuzlu bir f1rmadıl'. İlkön. emrlhazır. Bu ~ece nöbetçi olan eczaneler fU.D • resmi yapılmış ve her tarafa ciağıtıl • 
ce yeni Phosgene gazini keı-ıfeden dok- ı - Kemale gelınLt - 8onunde. blr cN• ol- tardır: mıştır. 

., 1n htanbut cihetindekiler: 
tor Stolzenbergin lAboratuvarında ça. sa tahm '2Ahzadebaşında·. cır.· Halll>, Eminö _ Olimpiynd için hava yolu kunıldu 

t 8 - Yüz kurUŞ - Blr nota. vv· 
lıştı. Sonra Oppdu da, . · G. Farben nünde: (HMan Hu!~>. Aksarayda : Finlandiya olfmpı'yad.1an için birıvık 

t 9 - Camllcrde ezan okunmaya. nıahsua r 
fa~rikalarından birine yollanıldı. şte yer _ OenlşllRi CSarıml, Alemdarda: <Sırrı Asım), Be· hava yollan tesis edilmiştir. (Helsin -
orada bir sır olarak sakladığı yeni gazı ıo _ Siclmln kalını • ıtentn. yazıdda: (Bel~>. Fa.tlhte: <Emllyadl), ki-Stokholın), (Tallin.iHe1sinki), (KB..1 
ile mesgul olmıya başladı. O zamanlar. Bnlruköyünde: (İstanbul), Eyübte: CE- unas niga-"'-'lln _ ~lsinki), (Berılin·, 

Gc~n bulm&caıım balledilnılş GtJkU yübsultan). ~ .ıttU 
öa bu gazderı tahaffuz için henüz hiç bir Solda.n safa: Boyoflu cDıct.indekller: I<fjnisberg .. Varşova-Hdıstnnd yol.undan 
mask~ meydana çı.kanlmamıştı. Bir ı - Kuleli - Tay İstlkltı.ı caddesinde: CDelluuda), Dal- başka: Atina&lAnf.k.JBUkreş..Sofya ve 
tecrübe esnasında iştigal neticesile yü ı - Umut • R - KlA rede: (Güneş>, Taksimde: CLlmonclya.n>, Belgrad-Tallin yolu da açılacaktır. 
ZÜ ve elleri yandı. Keşfettiği gazin 1 - Lu - E - MaP/ Pangaftıda: CNargllec1yan), Karaköyde: lstanbUI mUhtelitİ bUQÜR 
ilk kurbanı kendisi olmm:tu. Yilzü g<S. ~ - Eteklik - T <Hüseyin Hüsnü>• Beşlkt.a§ta: (Süleyman 

~ Receb>. 1 · "d" 
ztl böyle feci bir surette değişmiş ola. & - H - LA.kırdı BofazJçJ. Kadıköy Te Adalardakfler: Zmlr8 QI IJOr 

k k fi be be t e - irmllı:: - N - a. t ra , es ile ra r ngiltereye av • KndlkOyünde: CYenl Moda, Merkes), · İzmir fuar kupası maçlarında stanbu. 
, - Akıncı .ıı,. (iet etti. uskild.arda: <Ahmediye), Ba.nyerde: (A- }'"· temsil edecek olan muhtelit ta.lfun bu 
8 - Telı:: - R - Ilık u * 9 - AlA - Do • 1 - ı saf), Adalarda: (Şinasi Rım>. sabah İzmire hareket edecektir • 

• 
Birkaç gün, yanık yilzlü adamı g~r- ıo - Yastık - ~ Fu&r kupaa maçtan 2, 3, ve 4 EylUl. 

1 o 3 ı 
Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. 
ı-

TUR.KİYE 1400 760 400 160 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 270 

2700 ECNEBİ 1400 800 300 

-

Abone bedeli peşindir. Adra 
değlıtirmek 2~ kuruştur. 

Gelen evrak ~eri verilmn. 
llanlaTJan mu'uliyet alınma. 
Cevab için mektublara 10 kuruıhık 

Pul i!Avesl lAzımdır. 

.,/9 .. ;~·;;;·~~;;;;·~·~;~·i·;;~~~~ .. J 
Telgraf : Son Posta 

\, ... :~.:~:.~~.: .. :~~-~ ................... . 



Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıkdan yeni kalkanlar için gıda: 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir, KANZUK UNLARI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolur. Çocuk
larda ishal gibi Barsak rahatsızhklarını mucib olmaz. 
KANZUK PiRiNÇ UNU. KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU· KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK 
BEZEL YA UNU - KANZUK lRMIK UNU · KANZUK NIŞAST A UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır 

E.& ZUK BESLETiCi UNLA.RI 
Essizdir, mükemmeldir, Sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz. 

Umumi Depo: /NG/LIZ - KANZUK Eczanesi, Beyoğlu - lstanbul 
İstanbul perakende sahş yeri: Bahçe kapı Zaman ıtriyat depoıu 

lzmir Acentası: Türk ECZA DEPOSU 

BUGON· 
KuM&AllASINA -
'PAll~ATAN 
KOCOKEL 'YAUIN 

ÇEi( DEFTER(NE 
. IMZAATAH 

f>OYOK EL 
OLACAKTIQ 

TÔRK(Y 
·· rs 

r>ANKASI. 

Yüksek Tevettür Şebekesi 
Y aptırılaeak . 

İskilip Belediyesinden: 
İskilip elektrik tesisatının makine kısmı alçak ve yüksek tevett'D.r şebekesi. 

?lin 45115 lira 54 kunt~ bedeli keşifli kısmı 11 Ağustos 93g tarihinden itibaren 
45 gün müddetle kapalı zarf usulil~ eksiltmeye konm~tur. 

Elektrik tesisatına aid proje ve- eksiltme, fenni ve mukavele şartnameleri 

hülAsası, keşü cetvc!leri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesınden ihale günü 
01.an 25 EylUl 939 Pazartesi gününe kadnr alınır. İstekli olanlara posta ile adre
Sine gönderilir. Mezkur işin muvakkat teminat akçesi olan 3383 lira 66 kuruş. 
1Ur. Tnliblerin ihaleye iştirak edebilmeleri için Yüksek Nafıa VekAletinden 
tasdikli ehliyet vesikası ve bu işe benzer veya birkaç işi muvaffakıyetle başar. 
dığına dair }>onservısıeri ve 939 yılına aid Ticaret Odasından alınmış vesika 
ibraz eylemesi. 

Teklif mektublarının kanunun tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı ola. 
~ak 25 Eyl\ıl 939 Pazartesi günü saat 13 c kadar Belediye Encümenine posta ıle 
Veya elden verilmesi. 

Jhale 25 EylOI 939 Prı-zrırtesi günü İskilip Belediye binasında ve Belediye En. 
Clinıeninde saat 14 te yapılacaktır. 
. Talihler in '1SUlü dairesınde ve 2490 ıualı k anunun tarüatına göre ihaleye iş-

tirakleri ilan ~lunur. (6184) 

Han Tarifemiz 
Tek 111tun ıantımı ·························· Birinci •ah ile 

I kinci .ahile 
Üçüncü ıahile 
Dördüncil aahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

kuraı 

• 
• 
» 
» 
• 

Muayyen bir müddeı zarfında 
fazlaca miktarda illn yaptırac~k· 
lar aynca tenzilAth tarifem.izden 
utifade edeceklerdir. Tam, yarını 
ve çeyrek sayfa ilanlar için ayrı 

bir tarife derpiş edilmiştir. 

Son Posta'nın ticarl il.Anlarına 

aid işler için §U adrese müracaat 
edilmelidir: 

tı&ncllık Kollelttlf Ştrteu 
&abramansa4e .... 

Obn cıadcll.ıl 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme Umum 
ilanları 

Umum Müdürlüğümüz münhalatınn. doktor alınacağından talih olanların ~a- . 
ğıda yazılı vesaikle Zat İşleri Müdürlüğümüze müracaatarı ilan olunur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzd.ını. 
2 - Ahvali sıhhiye& iyi bulunmak. 
3 - Mütekaidler için (sin t ahdidini aşmamış bulunmak). 
4 - Mütekaidlerin senedi resmileri, bonservisleri. (6749) 

Devlet demiryollırı va limanları işletmes i Umum idaresi il~ıı l arı 

9. ncu .İşletmenin bazı banliyö ist~syonlarında yağlı boya ve badana işi m<L 
na]oasaya çı.kıarılmı!1tır. Malzemesi I§letmece verilecek ve işçıliği müteahhide 
aid olacaıktır. 

Yapıl'aeak boya işi tnhıninen 18187 m etre murabbaıdır. Badana da lOHO meL 
re murabbaı beyaz ve 1512 metre murabbaı renkli olmak üzere cem'an ve ıw 
minen 11952 metre murabbaıdır. 

Beher metre murabbaı boyanın muh:ııpmen bedeli 35, beyaz badananın 6. ve 
renklinin 7 kuruştur. 

Muvaaclrat tenunat 524,55 liradır. 

Kapalı zarl usulile 14/9/939 Perşembe günü sa.at 11 de Sirkedde 9. İşletme bı. 
nasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacak olan işbu münakasaya talih o.. 
}.anların lkıapalı zarflarını a yni gün saat 10 na !kadar komisyona vermeleri lA. 
zımdır. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilmektedir. c678fü 

~ 

Muhammen bede1lerile m iktar ve vasıflan aşağıda yazılı iki grup malzeme 
ve eşya her grup ayn ayn ihale edilmek üzere 8.9.1939 Cuma günü saat (10,30) 
on buçukta Haydarpaşada gar binasında ki komisyon tarafından açık eksilbne 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin her grup hizasında yazılı muvak1kat teminat ve ka. 
nunun tayin ettiği vesaikle bırlikte eksfl tme günü saatine kadar komisyona mil. 
racaatları lAzımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
ı - Muhtelif cins ve eb'atta 9 kalem kaynakcı ve dökümcü başlık, gözlük 

ve gözlük camları muhammen bedeli 1524 lira 25 kuruş ve muvakkat te. 
minatı 114 lira 32 kuruştur. 

2 - 1 aded boya ezme ve bir aded de macun ezme makinesi c380 volt tribze 
cereyan için tahrik rnotöru ile> muhammen bedeli 700 lıra muvakkat 
teminatı 52 lirn 50 kuruştur. (6609) 

Elektrik Tesisatı 
İskilip Bel~diycsinden: 

İskilip kasabasının Nnfuı Vekaletince tasdikli Hidro elektrik tesisatının b..,..,d, 
direk, su kulesi. cebri boru, kanal, santral ve transformatör binalarır ın 
(37760) lira 80 kuruş bedelı keşifli kısmı 11 Ağustos 939 tarihinden itibaren 4ı! 
gfin müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tesisata aid proje ve eksiltme fenni mukavele, şartnameler hülfisası ile ke. 
şif cetvelleri beş lira mukabilinde İskilip Belediyesinden ihale günil olan 2! 
EylOI 939 Pazartesi gününe kadar alınır. 

İstekli olanlara pos!a ile adresine gönderilir. 
Meı.kur işin muvakkat teminat akçesi olan cyüzde yedi buçuk> kuruştan 

(2832) lira 6 kuruştur. 

Taliblerin ihaleye iştirak edebilmesi için yüksek Nafıa Vekalet inden tasdikli 
ehliyet vesikası ve bu işe benzer bir veya bir kaç iş başardığına aid bonservlô 
ile ve 939 yılına aıd Ticaret Odasından alınmış vesika ibr az eylemesi. 

Teklif mektublannı kı;muni tarifleri dairesinde noksansız ve kapalı olarali 
25 Eyl\ıl 939 Pazartesi günü saat on üçe kadar İskilip Beiedıye Encümenine pos. 
ta ile veya elden verilmesi. 

İhale 25 EylUl 939 Pazartesi günü İskilip Belediye binasında ve Belediye En
cümeninde saat 14 te yapılacaktır. Talihlerin usulü dairesinde 2490 sayılı kamı. 
nun tarifatına göre ihaleye iştirak etmeleri ilan olunur. (6183) 

Satılık Çam Tomruğu 
Dev Jet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğindeıı : 
1 - Karabülkte köprü başında istifte mevcud cl099. aded muadili c636» met. 

re mikab c22h desımetr~ mikab çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıcı:ı baş kesme payları mevcud kabuklan soyulınuı 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 
3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankarada OrmJn Umum Müdürlüğün. 

de Ankara, İstanbul Orman Çevlrge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Or. 
maın İşletmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli cl3> lira c65, kuru~iur. 
5 - ~steklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 6/9/1939 günü ıaat cl5> d• 

Karabükte Revir merkezine müracaatları. c6550> 
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16 Sayfa SON POSTA 

müferrih ve midevidir. MiDEYi ve BARSAKLARI, KANI temizler, 
sıhhatin latif bir yardımcısıdır. M i O E ve B A R S A K LA R 1 
alışhrmaz ve yormaz. i N K 1 B A Z , H A Z 1 M S 1 Z L 1 K , M i D E 
BU LA N T 1 S 1 ve bozukluğunda, barsak tembelliğinde M i DE 

Mi DE 
EK Ş i L i K ve yanmalannda emniyetle kullanılabilir. 

RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, MİDE AÔRILARI ve EKŞILIKLERİNI ve YEMEKLERDEN sonra bütün vücutta 

hiaıedilen ç6kilnt0 ve AÔRILIK ile kolayca mOcadele için HAZMIN en mOe11ir musahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. 
Mazon ismine ve HOROS markasına dikkat ediniz. 

TESİS TARİHİ 1919 

Tamamen yatırılm.ı' sermaye T. L. 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 

Her nevi muameleleri 

Dahilde ue haricte muhabirleri uardlr 
Faizleri her ay ödenen KUPONLU VADELi MEVDUAT usulünün 

temin ettiği menfaat ve kolayhklar; mevduat sahiplerinin 
istifadesine tahsis edilmiştir. 

Teleraf adresi: 

Umum MüdUrluk: TÜRKBANK ·---:- Şubeler: TİCARET 

Kız 

·Erkek 

Saraçhaoebapnda - Horhor caddesinde ~ 

Hayriye Lisesi Yatlh 
Yat.sız 

Ana İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kKydına ba~anmıştır. Ecnebi lisanı ilk !anıtlardan itibaren başlar. 
Kızların yatılı kısmı tamttmtle ayrı bir binadadır. Yabsız talebeyi nakletmek için mektebin hususi otoblls 
servisi vnrdır. tsteyenlere tarifname gOnderillr. Telefon : ~530. 

Lise ve Orta okulu bntonleme n engel imtihanlanna 1 EyUl.l Cuma gllnn ve olgunluk 
9 EylO.l Cumartf'si gUnQ başlanacaktır. 

• 
istiklal Lisesi Direktör ··ğünden: 

ı - tık, Orta ve Lfse kısımlarıoa yatılı veya yatısız kız ve erk9k talebe kaydına bttşlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe nlınaoağındım mektebe girmek istlyenler bir an evvel müracaat etmelidirlsr. 
3 - Eski talebe EylOlnn onuncu gnnone kadar gerek mektublıı, gerek mektebe bttşvurarak kaydını yenileme· 

Udir. Eski talebenin EylOllln onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmiyecektir. 
:l - BUtUnleme ve engel sınavları EyJOlOn birinde başlıyacaktır. 
6 - ıstiy&nlere mektebin kayıd şartlarını blldlren tarifname parasız gönderilir. 

Adres : Şehzadebaşı Polia karakolu arkası, Telef on : 22534 

Eski F eyıiati 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yabsız 
o.a sınırı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi binnsında, kız ve erkek kısımları ayrı dairelerdt 

olmak Uzere Liıe ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıd için bergün saat ondan on yediye k11dar Çifte Saraylarda Okul DlrektörlOğQne müracaat edebilirler. 

öğle Ye alqam her yemekten ıonra 

kullaııan meaud gtizeller 

RADYOL • 1 N 
Kullandıklarını iöyledlkten sonra, dif· ı şeydir. R A OY O LI N'le tırçaland 
lerin niçin bu kadar beyaz ye etızel dişler ebedt bir hayata, 11bhatt 
olduğuna şaşmak hakikaten şaşılacak ve cazibeye mllllk olurlar. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonr• 
günde 3 defa 

Radyolin diş macunile fırçalayınız. 

-~ 
DEUTSCHE LUFTHANSA 

PAZAR GÜNLERİ MÜSDSNA OLMAK ÜZERE SEYRtlSEFm 

TARiFESi 
fstnnbuldan har"ket 7,55 (OEZ) Berline hueket 7,00 (MEZ) 
Sofyaya muvasalllt 10.46 Wien • 9,20 
Belgrada • 11,40 (MEZ) Budnpeşte • 10,20 
Budapeşteye • 13,86 Beograd • 12, tO 
Viyanaya • 14,46 Sofia • 15,05 (OEZ) 
Bertin • 17,10 lstanbula muvasalat 17,46 

Gidiş • Dönüş bilet Ucreti aym zamanda tediye edilecek 
olursa, dönüş bileti ücretinden ° / 0 20 tenzilAt yapıhr. 

Bu Hava hattının, Amsterdam, Atina, Brnksel, Bllkreş, Kopenhag, Lon
dra, Milano, MalmO, Patis Roma, Venedlk, Znrih gibi bOyOk Avrupa f& 
birleri ile de irtibatı olup aynı gllnde hu şehirlere varılır. 

İzahat ve malOmat almak nıere kayıt ve muamelesi için, Tayyare bileti 
Umumt satış acentesi eHans Walter Feustel, lstunbul - Gıılata Rıhtım cad· 
desi No. 45• adresine mnracaat olunmalıdır. 

(Telefon : 41178, 'I clgraf · Hunsaflug) 

Dllııynnın en metb 

HOHNER 
Akordeonlan lzmit 

1-;;;.~~~<::~ Fuurında Almanya 
pavlyonunda 

TOrklye genel aJall1 

JORJ 
D. PAPAJORJlU 

Galata YDkHkkel • 
dırım 90-92. 

Kaput Bezi ve iplik 

~-·------~ lstiyenl re mekteb tarlfnam•ai gllnderllir. Telefon: 36.210. 41-------ı~ 

Terin ıslattığı elbise kı.sa bir za. 
manda harab olmaya mahldlmdur. 
Terkibindeki tuzlu maddelerden 
dolayı ter bilhassa kuma.şiarın ren
gini boyar. 

Malatya Bez ve iplik 
Fabrikaları T. A. Şirketinden: 

Yeni tesisatla faaliyete geçen 
Adana fobrlkamızın 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstaobul 
A 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
ı - Satın alınacak 83 aded velensenin 2/9/939 Cumartesi günü saat 11 de pa. 

zarlığı yapılacaktır. -
2 - Tahmini bedeli 871 lira ve ilk teminatı 66 liradır. 
3 - Nümune Ve şartnamesi komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanun! vesika. 

larile Galata rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikin.ci attaki loomlııyona &elme. 
leri. (6584) · 

ZAYİ - 7108 sicil numaralı ooförltlk eh
liyetnamemi ve sıhhi muayene ollzdanunı 

zayi ettim. Yenisini Alaca~dan eaki.slnln 
hükmü yoktur. 

Kemal Yönak 

Son Posta :Matbaası 

Nefriyat Müdürü: Selim Rag&p .!met 
a nh..r ..._. S. Ragıp EM~Ç 

Sn..ıur.Ld:A.l: 41. Arem UŞAKLIGtı. 

B v 
elbiselerinizi, iç çamaışırlarmızı te
re karşı korur. Teri kesmez, sade
ce mecrasını değiştirir. Her ecza -

ne ve itriyat mağazalarında 
bulunur. 

Silindirli 75 ve 90 santim B. 
(Tip 2 çifçi ) kaput bezi, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 numara V8ter ip
likleri imalatı piyasaya arzedll· 
miştir. 

Sipariş için Adana fabrikamıza 
veya Ankara Atatnrk bulnn And 
apartıın8n No. 4 daireye mnracaat 
edilmesi. 

Telgraf adresi. 1 Çeşid Ankara 
• Çeşit Adana 


