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Alman mahf ellerinde "Leh 
devleti ile anlaşacağız,, deniyor 
Çember/ayn Avam Kamarasında beklenen nutkunu 
söyledi, fakat Almanganın cevabı o zamana kadar 

gelmediği için Alman teklif /erini meskut geçti 

Rusya harb için Almanyaya cesaret vermemek Dzere iki mDhim karar aldı 
J.;:mdra 29 (Hususi) saat: 12 - Dün gece Berlindaki in. biızat getirm~i. yabud yarın sabah tayyue ile göndermeai 

gııiz b:.ıyük elçisi Hendersonun, İngilterenin cevabını Hıtlere muhtemeldir. 
bf1dırdtği dakikadan bu saate kadar olup biten hadiseleri 
ş5y!e hır sıralıyabiliriz: 

Almanyanın cevabı 

Hltlerln Çemberlayne mesajı 
Aır.erıkaıı (AaoqeM de Prws) ~& ,tSre JltUer 1n • 

gilterenin mukaW ~e cevab vennek.19 iktifa et ~ 
• Henderson Bitlerle müJ.!k.atııu telefonla Londraya bil. memif, 'bir de ta17 .. ile Qeınıberlayne phsi bir mNaj 

dirirktn H•tler <ic Alman hilloimeti ileri gelenıerile bqv9- ,ollamı§tır. Ayni ~ nuaran Hitlerin nrdiAi oevab mU. 
kAict dairesinde epey uzun süren bir müpve-cede bulunmut- nkere 6'apılarııu açık bınkma'ktadllr. 
tur. Hıtlerin bunu müteakib ln~u .cevabına mukabeı.o.inl Berlln slya•t mahf elleri diyorlar lıl 
ycipmusı ye 'bunun Londraya. bugun öğleden sonra toplanan -----------------
pıırlamentonun içtimaınd'an evvel bildiri.lrne.!i beklenirken İngiltere ilı A1me'l1'& arasındaki lron\lfm&lann ümid ve. 
o~vah ancak bu ckşaın Henderı;ona bi.ldirUmigtir. · rwn bir hava içllı.dıt ~ anla.ten allmetler yalnı.z Am._ 

Bu tcalıhür Amerikanın belli 00,Lı aJanelmından rikan ajan.ı~awıın vtrdilderi haberLerdeu ibaret dellldir. 
Press .4.:roıyeteJ tarafından •ulh lelairuı telıir edil ·ı nlhakika tngHierenizı resmt ajansı Röyter de Bedin mab.. 
mekle, ajanı: uHitler cevabını v.,.mek i,in 24 •aat reçli bir ;telgrafta~ ki: 
düfiindü, harbetmeği kararldftıraia bir adam uvab cBerlindeki ai}'Ml mabfe1ıler namına konufınıya 1allh.i • 
vermek üzere bu kaJar düıünmes. Hitlerin cevabı yettar -bir zat dün f9Ytlt demiftir: 
miizakeıe kc.ıpılarını kapatmıyor» demektedir. - Mlhaker• lıapuı a,ıldır. Hitlerin taleblerinin M· 

He~~~:son1 ~u akşam_ Hitl~rin y~nmda 25 dakika kalını§- yiki veghile nasarı itibara alınm~ı taTtile Almanya 
tır. Buyuk e.çı bunu mutea!ltib Hıtlerln cevabını t'ltlefonla yaılacah olan J..r tirli makul teklıl V« tavıiyeleri tel· 
I.ondraya bi!dinniştir. Hendersonun, cevabın metnini de (Deftmı 1 l inci sayfada) 

Pariste bu geceden itibaren 
eğlence yerleri 11 de kapatllacak 
Almanyada kendilerine aid olmıyan iaşe kartlarını 
kullananlar hapis ve para cezasına çarpılıyorlar 

Paris, 29 (Hususi) - Faris mıntaka-j 
smdan çocukların çıkarılmasına yarın 
sabah başlanacaktJT. ./ 

Bu geceden itibaren bütün kahve, 
restoran ve eğlence yerleri, saat 23 de 
kapanacaktı.r. • 

Paris 29 (A.A.) - A!qama doğru .B. 
Daladye, General Gamelini kabul etmi§
tir. 

Denizlerde 

Londra, 29 (A.A.) - Aınirallık bU. 
günden iti-haren bütün gemilerin ka
ranlıkta seyrüsefer etmesini ve liman. 
larda, sahillerde veya dubalardaki fe.. 
nerlerin söndü.rülmesini emretmiştir. 
İsimleri deniz defterlerinde yazılı li
manlara gemiler ancak klavuzlarla gi
rebileceklerdir. Bir gemi ancak bir 
müsademe tehlikesinde lamba yakabf. 
lecek ve derhal sonra söndürecektir. 

Sigorta primleri arttı 

1 Bu g J n 1 .:> s 

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kuruş 

----··---·······-·················---
___ , ____________ __ 

ZaWer 
Ba)rra 

Büyük zafer gününün büyük yaratıcıları o tarihte 

1. J 

30 Ağustos zar erinin 17 nci 
yıldOnnmn bugttn kntlulanıyor 
Dumlupınar Meçhul Asker abidesi önünde merasim 

yapılacak, abideye çelenkler konacak 

30 ~. büyük. zaferi~in 17 inct mll'ktadır. Bilhassa Dumlupınardaki meç. 
1'1dönumu münasıebetılc bugün yurdun kul a9ker Abidesmde yapılacak Myü.k 
her kövasinde muazzam tezahürat yapıl. (Devamı 5 ind saytada) 

Ordu terfi listesi 
Ankara 29 (A.A.) - 30/8/939 danı Korgeneralliğe terfi edenler: 

h f 
1 

itiıbaren yüksek tasdika iktiran eden Tümgeneral Ali Rıza AltunkaJ, TUm 
torbalari!cı nw a • aa _...s ~- ıu-t · 

un.ı.u 1111:'1.1..ı. !ı.ıD esı~ (Devamı 10 uncu sayfada) 

Londra. 29 (A.A.) - Harbe ka~ . 
aigort& primleri bir ~is~ artmıştır;., " °Londrcıda nrrı~m... ı..._i l\.~4ilcumla rına ka Tou.m 

(Devamı 11 ıncı sayfada) r - ... · T', ~. ·°"-'V.W ı• ·_1 Tfl 
• • .. 4 .ına -ın\Jl()f 

'), • 1 ' ' .. - ....., --1 --
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2 Sayfa SON POSTA 

Hergin Resimli makale: . iE Saadet binasında tek temel taşı .. 

-····-
Buhranın saf halarJ 

F. R. ATAY 

yucu aen: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAI 

Ağustos 30 

Sözün kısası 

Şundan bundan 

H : '.» ün matbaada bir gazetenJn 
birinci sayfasındaki şu ser • 

levhayı yüksek sesle okudwn: 
cDün geee bir adam dıri diri yandı •• 
Arkadaşlardan biri: 
- Aıdam değil, kadındı. 

Dedi. 
Bir başka arkadaş iliive etti: 
- Adamdı, kadındı, her ne ise, fakat 

diri diri nasıl yanar, bu adam yandı da 
gene ölmedi mi? 

* Son günlerde gazetelcnn birinci say .. 
falarında dünya buhranından ikinci say. 
falarında da bira buhranından bahsed1. 
liyor. Biri yenilıp yutulmuyoc, öteki dı 
bulunup içihniyor. 

* Bir kari bir gazeteye şu suali soruyorı 
- Radyo programmı kim yapar? 
Gazete de cevab veriyor: 

- Radyo idaresi! 

b lr 

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

h:ı.dı Akı•m r.u. 
:t. u. .'J. u. J, l) 
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30 Ağustos 

Leh - Slovak hududunda! 
Polonya askerlerinden 

bir grup_ esir edildi 
Leh - Slovak hudı:ıdunda tahşid edilmiş olan Alman 

kıtaları 3 grupa taksim edildi 

Londra 29 (A~.) -:- ~r~tısld~adan Ti.I gandasırun ~vzulannı_ ele .almaktadır. 
me.s gazetesine bildirıldığine gore, Po • Slovakyada bır takım numayı~ler ~lm~ 
11.onya as'kerlerinden bir grup, hududun rur. N~ayifçiler Polonyadan elindeki 
iyi tahdid edilmemiş olduğu Cadea mev. Bk>vak topraklarını iade etmesini iste • 
ki.i yakininde hududu tecavüz ettik.le - ınektedirler. 
rinden dolayı esir edilmişlerdir. Bu Monseny6r Tisso. Slovakyanın sadece 
grupa kumanda etmekte ol11n Leh zabıti Alınanyaınm himayesi vazedilmiJ oldu • 
öldüriilmüştür. .Hadisenın vukua gelmit ğunu. belki om.ınla yanyana yürümeğe 
olduğu mmtaka, Alınan askerlerinin iş • ~ !bulunduğunu söylemiştir. 
gali altındadır. Berlin 29 (A.A.i - cHavas•: 

Leh • Siovak hududunda tahşid edil • cl2 Uhr Blatb gazetesi Dr. Tissonun 
miş olan Aiman kuvvetleri, üç grupa A!man kııt'alarının Slovakyay.ı müda • 
ta'kslın edilmiştir. Bunlardan birisi Vah hale edeceğ1ni ihsu eden beyana.tını ŞU 
vadisinden, diğeri Volon yolundan ve heyecanlı \:ıqlık ile neJTetmektedir: cAl. 
üçüncüsü. de Presov yolundan taarruza man lkıt'alanrun 8lovakyayll mildahale
lm.ade buhınmaktadırlar. Slovak ordu.. si.• 
sunun üa edeceği vaZifenin Alman or • Matbuat bu sabıh Benderson tarafın. 
dusunun gerilerini himaye etmek veya dan Hitlere verilen mesajın muhtemel 
Macar hududunda bekçilik yapmak oldu. muhteviyatı hakkında hiç bir tefsirde 
iu zannedilmektedir. bulunma.maktadır. Gazeteler yalnız AJ. 

Polonya aleyhindeki neşrıyat günden m.an istihbarat bürosu tarafından veri -
güne şiddetlenmekte ve Alınan propa • len metni.derç ile iktifa eylemektedirler. 

Mısır askeri heyeti 
Kahireye döndü • • re ısı 

Heyetin diğer azası dün Genel 
Kurmayda meşgul oldular 

?lf !!\1AfJt!if-JAP • 

BOM POSTA 

Havacılık 
haftası 

Türk Hava Kurumuna 
aza yazılınız 

Ankara, 29 (A.A.) - 30 Ağus
tos Zafer ve Tayyare Bayramı mü
na9ebeti'.le Türk Hava Kurumu baş
kanı şu beyannameyi neşretmiştir: 

Aziz vatandaşlar, 

Bugün, kararmaya başlııyan Türk 
tarihinin kurtuluş ışığile aydınlan
dığı ve bir milletin hayata kavuş
tuğu büyük gilndür. Bugün ayni 
zamanda, bu vatanı, göklere hük
meden biT nesle emanet etmek ga
yesi yolunda ça.11.şan Türk Ha va 
Kurumunun bayramı ve havacJı1ık 
haftasının ilk günüdür. Tü~k mil
letinin en çok emek verdiği bir e.. 
ser olan milli havacılığımız, bir 
varlık ()}arak belirmeye başlamış 
vaziyettedir. Türkku.şu kampların
da yüzlerce genç, yarının hava 
kahramanları olmak azrnile çalış.. 
rnaktadıtlar. 

Muhterem vatandaşlar, 
Bütün dünyayı sarmış o1an silah. 

lanma yarışında en fazla havacılı
ğa ehemmiyet verildiği hiç kimse
nin gözünden kaçmıyor. Yarının 
boğuşmalarında en büyük tehlike
nin göklerden geleceğini artık he
pimiz bi1'iyoruz. Bu tehlikeye kar
~ tedbirlerimizi ve hazırlıklarımı
zı biiyük bir hızla Jruvwtlendir
mek. hava ordularımııı:ın gerisinde 
kanadh bir gençlik kurmak işini 
günün bayat meselesi haline getıir
mek için dünya hadise1eri bizi 1.0r
Iamaktadır. Havacılık haftası, bü
yük gayeye yardım için bütün va
tandaşların harekete geçmesine en 
uygun bir fırsattır. Türk Hava Ku
rumuna aza kay<lled11erek bir va
tan vazüesi görmüş olabiliriz. 

Amerika bitaraflık 
kanununu feshedecek 

Kongrenin toplanması için 
davetiyeler hazırlandı 

E 
• 1 ki şıktan biri 

Vaşington 29 (A.A.) - Kongrenin Yazan· Sf'Jlm Ral?lo F.m~ 

derhal toplanıınası için tanzim edilen A ~payı derin bir sıkıntı için. 
davıetnamenin metni hazırdır. Davet. de boğan buhranın nasıl. bir 
name Reisicümhur tarafından kendi şekilde nihayet bulacağını kcst•rmek 
tabiri veçhi1e «ihtilaf kafi derecede mümkün değildir. Bazı emarelerden ma. 
kat'iyet kesbettiği zaman• imza edi - na çıkarabilmek iddiasında bulunan 
lecektir. kimselere bakarsınız }J.arb olmıyacaktır. 

Ncvyork 29 (A.A.) - Herald - Tri- Fa.kat tarafların, benimsedikleri müdde
bune gazetesinin Vaşington muhabiri- alan tahakkuk ettirmek içir. ne derece 
nin öğrendiğine göre parlamentonun fazla ileri gitm\i oldui\tlannı görenler 
bundan evvelki içtima devresinde Ruz vaziyetin bir çıkmaza dahil olduğunu be. 
velt'in lbdtnrafl.ık kam~u hakkımdaki yan ve bu girift ihtilafı ancak bir muha. 
tekliflerini kabul etmiyen infirad ta - rebenin hal ve fasledebilcceğini söylü • 
raftarı demokratik grupun bütün aza- y<>rlar ki belki doğruyu konuşuyorlar. 
sı Avrupada harb çıktığı. takdirde bi - Ortada mevcud olan mevzu, Almanya 
tarailhk meseaesinde RU-2VE'ı1t'in ya - için Danzig ve onun koridoru olsa bile 
nında yer alrnağa karar vermiştir. Avrupa için hadisat bu mevzuun hudud. 

Birkaç grup şefi isimlerinin zikre • larını çoktan aşmıştır. Milletler, belki e. 
dilınemesi ricasile bitaraflık hakkın - sasta haklı olan ve Almany'l tarafından 
daki fikirlerini değiştirdiklerini mu - gelen mütemadi taleblerle bihuzurdurlar. 
habire temin etmişler ve harb zuhu - Artık umum için şu kanaat hasıl olmu§
rund!a şimdik! lbit<:ı.raflık !kanununun tur ki bu hal bir nihayet bulmalıdır. Na. 
feshini Amerikan mi'l1etıi mütte.ffkan sıl? Ya Almanyanın dilediği gibi Versay 
istediği için eski kanaatlerinde ısrar muahedesi yok farzedilerek yenı baştan 
etmediklerini ilAve etmişlerdir. bir Avrupa haritası çizilmek ve müstem. 

Grup namma söz söyliyen bir zat, lekeler meselesi halledilmek suretile. 
efkarı umumiyede yapılan serl bir an- Y:ahud da harb ile. Birinci şık. bugünkü 
ketin şimdiki bitaraflık kanunu fes • şartlar içinde kabili tahakkuk gibi gö
hedildiği takdirde bunun biltün mem- rünmez. Harb Hıtimali ise, bunu yap:ı. 
Po,kette müttefikan tasvib ediD.eceğini caklann gösterdikleri tereddüd ve 
~österdiğini beyan etmiştir. mes'uliyetini tahammül etmek isteme. 

Danzigden geçen botun 
Polonya yok trenleri 

tevkif edildi 

melerinden dolayı zaman zaman zayıflı.. 
yor. Şu halde? 

Bir üçüncü ihtimal kalıy-0r: Danzigf 
ve Koridoru Alrnanyaya ilhak. Buna mu. 
kabil Şarki Prusyadnn ve Alman arazi
sini ikiye ayırmıyacak şekilde Lehistana 
bir mahreç veranek. Bu, bir tarzı haldir. 

Varşova 29 - Cracovie • Lvow hattı Fakat muvakkat, zira Almanların talebi 
üzerinde Tarnos istasyonunun emanet yalnız bu değildir. Müstemlekeler davası 
eşya deposunda bir bomba patlıyarak 18 ve yukan Sile~yanın tekrar kendilerıne 
kişinin ölümüne ve 39 kişinin yaralanma. iadesi de bilhassa serdettikleri taleblerin 
sına sebebiyet vermiştir. ileri gelenlerindPndir. Yanı onlar, Ver. 

İkisi Alman tebaasından ve biri Alman say muahedesi ile tahassul etmiş olan 
ekaHiyetine mensub olmak üzere üç AL vaziyeti kaldırıp onun yerine eski \•azi. 
man tevkif edilmiştir. yeti, harbden evvelki durumu jkame et. 

Varşova 29 (A.A.) - Alman makam. mek arzusundadırlar. Filvaki Ver!:ay 
lan hududu kapamış oldukları için garb muahedesinin oirçok şartları ortadan 
istikametinde şimendifer nakliyatı dur. kalkllll§tır. Amma mese a Danzig ve Ko. 
muş ise de Danzıg, Slovakya, Macaris - ridor gibi kısımlar elan mevcuddur. Bun-

A n karada tan. Romanya, Litvanya ve Lctonyaya 

1 

ların tasfiyesi için intihab ettiği met'Jd 
trenler normal şekilde işlemektedirler. ise 'karşı tarafın hoş buldu~u bir sistern 

Varşova 29 (A.A.) - Danı;g makam.. değildir. Şu halde. mese!c hır ba~ka nok. 

Zafer Bayramı ları, :>anzigc 1bide~ ~.ehil bu şehi~en geç.itadan ortaya konmak Hizım. Yani davayı 
mck uzere ge.en butun Polonya yuk tren. bir konferansa havale ederek. Burada 

Mmr askeri heyeti. Ebedi Şefin manevi huzu.nındı 

Ankara 29 (A.A.) - 30 Ağustos zafer lerini müsadere etmişlerdir. Bu suretle' İngilizlerin bir hktikasına işaret etme. 
bayramının 17 inci yıldönümü bu sene de serbest şehrin statüg:Jne bir darbe daha mek müm'kün değildir. İngcfalcr, ko. 
bütün yurd içinde en genış bir surette indirilmiş oluyor. nuşmayı kabul etmekle beraber bunun 
kutl cakt Var~va 29 (A.A.) - Matbuat ekalli. başlaması için zilıinlerin sükunet bulma. 

Aanka dırah dündenberi bu güzel yıl yetlero eziyet edildiği hakkında Heri SÜ. sını ileri sürüyorlar ki bu da, zaman ile 
n ara, a rül Al t k d · f , · · 1·-dönümiinü tes'ide hazırlanmış bulunu • en man ezı ar~ısın a ın ıaımı ız. ""yıdJandırılmayınca, ilanihaye surun-

yor. Şehrin bütün cadde!eri ve resmi ve hara devnm etmektedır: ~emede ikalabilir. ~u ~timal ve ~arazi. 
hususi binaları milll renklerimizle süs • Express Poranny diyor ki: )le~-er arasında belki alakadarlar bır for. 

1 işf cHali hazıroaki buhranın en hararetli mul 'bulacaklar. Fakat mutlak bir tasfi. 
~tl~ programına nazaran, Genel zamanında Hitler, delillerini Polonya - yey~ gitmeden mevcud hastalığı tedavi 

Kurmay Ba~anı Mareşal Fevzi Çakmak, daki Alınan ekalliyetine eziyet edildiği. etmış. ~lmıyacaklar. Binaenaleyh iki şık. 
genel kurmaydaki makamlarında saatse. ne dair yanlış bir iddiaya istinad ettiri - tan birı: Ya harbedip bütün davalan hal
kizden itıibaren ordu erkanını ve sekiz yor. Bu manevranın hedefi gayet açık • letmek, yahud da tam tasfiye. 
b~uktan itibaren de sivil erkAnın teb • tır. Bu suretle hareket etmekle Almanlar Beşarm ımikadderatını elinde tutan. 
riklerini !kabul edeceklerdir. Tebrik me- Polonyalılar.a karşı tahrik ediliyor ve lardan bu şıkların en ehvenini ihtiyar et. 
rasimini müteakib ipodromda bir geçid Polonyaya yapılacak tecavüz dünya na. melerini istemek hakkımızdır. 

İ A zarında muhiık gösterilmek isteniyor.. seı· Ra 
resrn.i yapılacak ve saat 9,30 da stiklal •••••..••••.•••••••.•••••.•.•••••••••.•••••••••••••..••.•••••.••.•.•••••••••• • ım gıp &rıeç 

. .. ····································· marşile ~lanacak olan bu merasımde H ......... 
garnizon birliklerinin muayenesinden ve il Sabahtan Sabaha 
nutukların söylenmesınden sonra kıtaat 

1 geçid resmi yapacaklardır. Tecrübeli diplomasi 
ihtiyar fngiliz dıplomatı büt:in itidal ve basiretine rağmen sulhU kurta. 

ramadı, fakat muhakkak ki dünyayı yarın daha vahim fıkıh tl ·· "ki" 
k b. f l"k e ere suru ı .. 

ycce . ır e: etten ku~rtaracaktır. Münihte Çemberlayn ile Daladyenin 
nezaketı sulhu kurtardıgı için dünya sevinmişti. Pak t b k t lh 
· · dah b" -k b" a u ur arışın su 
ıçın a u~ . ır t~~like yarattığı ne çabuk anlaşıldı. Bunu zamanında 
'kcşf~~n tec~belı İngılız siyaseti o gündenberi konuşma tarzını değiştir
mek ıçın çalış.ı. Bu yeni konupna tarzı ancak Alman sistemi bir konuşma 

lunan ıbirli'kler tarnfından büyük günün 
1 Gece için de Ankara garnizonunda bu. 
J şerefine şenlikler tertib edilmiş1ir. Bu a. 
rada kıtaatın iştirakile teşkil edilecek o. 
lan iki fener alayı önlerinde mızıkn ol • 
duğıı halde şehri dolaşacak ve gece şen. 
liklerin devamı müddetince Orduevi kar. 
şısındaki Atatürk heykeli önünde ve U. 
lus meydanında iki bando çalacaktır. 

Mıstr askeri hey'1ti Ankaradıı 4bi deye çelenk koyduktan sonra Ankara Halkevi tarafından da 30 A • 
oJa'bilirdi. Almanya gerek Avusturya ve gerek Çekos!ovakya işlerinde şu 
rnetod~ takib ediyordu: Önce rn<>törlü kıta'lan hududa yığmak. Bombardı. 
man fıloTarile nümayiş yapmak ve sonra notayı dayamak. Bu sıstem de ne 
kadnr muvaffak oldu. Bu neş'e ile kabaran Alman iştihası nihayet (hayat 
sanası) olarak Lehlstanın, Ukranyadan Karadenize kadar devletler ve m. 
lrel~r. üzerine gözlerini çevirdi. Ve ayni ımetodla Danzig davasını hallede. 
ceğinı zannetti. Evvelki gece B. Hitleri sabaha kadar düşündüren İngiliz ceva 
bı~ın cMünih• teki İngiliz nezaketlnin ayni olmadığı anlaşıldı. Bunu tah
mın e~ geç. kalan Al~an s~yaseti müşkül vaziyettedir. İstemekle eide 

Ankara, 29 (A.A.) - Mısır asken mandanr tarafın.dan Orduevinde şeref. ğustos bayramını kutlamak için Haike -
heyeti reisi Kahire topçu kumandanı lef.ine verllP.Oek çayda buluınacaiklar- vinde bir toplantı tertib edilmiştir. 

fhirngen~ H"tlsnii llrzıeytli Paşa bu dır. • 

sabah saat birde Turos ekspresile Mı.. Radyo evinde l zmir piyasasında 
"";e::: :~~' ı;pıeye kadar Ankara, 29 (A.A.) - Memleketimi- Durgunluk 
Ge 1 ~ .~... mP. 1ı hn [a mn misafiri bulunan Mısır askeri he-
1111. ne !l.ll'llla;y•ı.a. ~ 0 W} r. t· b .. t 18 de d . . . İzmir, 29 (A.A.) - Gazeteler siya. 
Ga- · ye ı ugun saa ra yo evını zı. A • • • • 

• . yıaret etmiştir. Radyt> evinde hevet sı vazıyet dolayısı-le pıyasadakı dur. 
Heyet öğleden sonra Ismetpaşa Kız f. Tü" ,,_ .. .ği iku 

1 
t fy gunluğun devam etmekte olduğunu 

. . . .. . . .. . ~re ıne rA muzı ru u ara ın- zmaktadJll"'lar. 
Enstıti.lsü ve Yüksek Zıraat Enstıtüsü- dan bir konser verilmiştir. Bu konser. ya . 
nü gezmişlerdir. Lımanımta<la bulunmakta olan Salz.. 

w • de~ dolayı fevkalade memnuniyetle- burg ismindeld Alınan vapuru sulan-
Hlcyet yarın 30 Agustos ge?.ıd res- rinı beymı eden 2ıeyet gerek radyo mızı rerketmiş ve dün llrnanınÜza gel. 

lnlnde haz:ı.r !bulunacaktır. Oğlcden müdürüne, gerek Türk müziği şefine meleri beldenen ilci İtalyan ve bir Al. 
eonra saat 17,30 da Ankara mevki ku. teşekkür ederek aynlmışlardır. rnan vapuru da gelmemiştir. 

etmek arasındaki mcsafeyı şimdıye 'kadar pek kısa gören Alman a· 1 · . .. . ıp oması. 

sı_ bugun ikı adımlık Danzigin kendisinden kilometrelerce uzaklaştığını gör. 
du. Bu dozu kaçınlmış bir siyasetir. tabii neticesidir. Eski bir Arab temsili 
vardır: c- Herkese anhyacağı lisanla hitab ediniz!> Çemberlayn iki yıl ha. 
zırlandıktan sonra (Berlin) e anlıyacağı lisan'Fa hltab etti. İngiliz fırkaları. 
nm Avrupa top~~l.~nnda. sllfıh ça~tığı gün cBerlin> e gelen İngiliz cevabı 
az konuşup çok du~enın, çok soyleyip az düşüruneye olan galebesidir. 

"'--2JIUJfıan Ca/uJ 



4 Aiustos 30 

Adliyede yeni teş ilit 1 

yakında faaliyete geçecek 

Belediyenin alacağı~ 
arazöz ve kamyonlara 

Piyasad ihrac muame esi 
tamamen durdu 

talih çıkmadı 
Belediyenin yirmi kamyon, on ara • 

zöz alacağını yazmıştık. Dün daimi en • 

lhrac emtia mızın kıymetini kaybetmiyeceği muh akkalr 
görüldüğünden fiatlarda bir düşüklük görülmüyor Yeni teşkilat sayesinde mahkemelerde azami 

sür'at temin olunacak cümen tarafından yapılan ihaleye talih Dün Merkez .Bankasınca 1ngi!lz lirş. • rafında tahminler yürütülmektedir. Fa • 
çıkmamıştır. sına 543..546 kuruş kıymet konulmııştur. :kat ihracat emtianuzın iptidai ve gıda 

Adliyenin yaz tatiıli 5 Eylfilde hi - Müddci~umi, yeni teşkilat müna- Belediye kamyon ve arazözleri pa • Cuma günündenberi İngiliz lirasında maddelerile madenlere inhisar etmesi 
tam bulacağından, İstanbul adliyesin. ~bev.le adliyec: yapılan ~az.ır:ıt<lar zarhkla alacak, bu işe tahsis edilen y\iz ikaydedilen mütemadi sukut. siyasi va • yüzünden bunların her hangi bir harli 

· d t f d da şu ızahatı vermıc.-tır otuz bin liranın otuz beş bin lirası pe • ı"yet dolayısı'le ı"hracat ı"clenn· de görülen ihtimali karc:ısında bile kıymetlerinJ de milnferid hakim usulüne istına en t! ra ın a . . . "l. • z :w :w 

k·ıA d y t"""ı..;ıatın faalıyete geçme- §in. diğer kısmı kamyon ve arazözler ta. dmgunluğu büsbütün sekteye uğratmış.. kayıbetmiyeceği muhakk:ık görüldüğün • tesisine karar verilen yeni teş ı at a, c- enı ~ . mamlandıktan sonra verilecektir. 
bu tarihte faaliyete geçmiş bulunacak sile ~li~e hukuk mahkem~1en, Tapu tır. d~m, fiatlarda hiç bir suku! kaydedılıne • 
tır. Bu hususta icab eden hazırlıklar dairesının alt katına nakledilecek~er • Belediyenin elindeki kamyonlar ve a. Gerek ahvali fevkaladenin devamı ve mektedir. Daha nikbin olan ticari mah. 
hemen hemen bitirilmiş gibidir. dir. Bu müncıs:betle, bina da~~nde ~a:ıozlar ihtiyacı karşılıyacak miktr.rın erekse sterlinin gösterdiği bu düşüş Ü- fellerin kendilerine arzedilen emtia üze. 

. ]'cab e·...Jen tad~"atın· yapılması ıcı ve "ok dunundadır. Bu yüzd' en çöpler evler. g · ·ı 1 rine muameleye giriştikleri de müşahede ~ ıı " ~ zerine ihracatçılar Ingiltere ı e o an mua 
Yeni teşkilf1t, bilhassa Istanbul ad- di{,~r tesiısat, 'bir mmeahhlde hava1e den vaktind€ toplanamamakta, sokaklar elelerini anüle ettiklerini alakadarlara edilen ahvaldendir. 

Qiyesinde çallŞ'an avukatların, mem - edilmiştir. Bunlar, 5 Eylule kadar ik vaktinde sulana.rruımaktadır. Kamyon ve ~ld~lerdir. Dün mıntaika ticaret ~,....--------------· .... 
nuniyetını mucib olmuştur. Geç saat- mal edilmiş bulunacakhr.:t arazöz ihalesine talih çıkılmaması yüzün. üdürfüğüne bazı ithalatçılar müracaat. Ankara borsası 
lere kadar mahkeme kapılarında bek- Münferid haklın usulü, bilhassa hu- den belediye gelecek sene de µıüşkül : bulunarak .limanımıza uğramaksızın 1 
Uyen ve bir davanın peşinde senelerce kuk mahkemcleıiooe tesirini göstere- mev'kide kalacaktır. Yeni kamyon ve a. Varna ve Karadenize geçen vapurlarda 

h ık k d d .. ıl l k b h f b") Atılı.t - Kapanı, flatıan 29 · 8- 939 koşarak, bizar alan a a ar, ava ~ti'r. Zira, yeni teşkilatla bitlikte, razo er ge ece son n ara ye ışe ı e. lımanımız için mal bulunduğunu bildir .... ---------------1 
vekilleri de, münfer.id hakimlik ~su • ttıhkiikat hakimliğinin de J<ald.nrı~a- cektir. mişlerse de, hangi firmalara ve ne rnik-
lftnün ihdasım, bu bakımdan sevınç • sına karar v.eıilmiştir. Eskiden bir tar mal olduğunu tesbit edememişlerdir. 1--------....---------11 
le karşılamışlardı. Bu sayede mah - hukuk davası önce tahkiıkat hakimle • T Ohhanede kanh bir Diğer taraftan alelacele üç gün evvel 

ç EKLER 

Açılış Kapanış 

Bremelerin adedi miktarı ikMiyi bul • rine intikal eder, aylarca sonra umu- f limanımızı terkeden İtalyan band~lı Londra 

muş olacaktır. mi heyete sevkıedilliTdl. Y €'flli1 teş • Vak'a Q 1 d U Çita dö Bari vapurünun da ilk İtalyan li. 
Bu hususta ·fikirlerine müracaat et. kilatta ise, bu mahzur ortadan kalk - maruna iltica ettiği öğrenilmiştir. Bu va. Mlll.no 

tiğfmiz mü<ldeiumumf Hikmet Onat, m1ştır. Davalar doğruca mahkemeye ~ir kişi öldü, iki kişi yaraJ~ndı. . pura Fransa ve diğer memleketler için C.nnr• 

Hn - Yorlt 
Puta 

bir muharr:iriınize şu beyanatta bulun intika1 edecek ve bu suretle büyük bir Dun saat 17 de Tophanede hır kışı. mal yüklemiş olan ihracatçılar müşkül Ameoneradm 
muştur: zaman kazanılm~ olacaktır. nin öl?mli ve ik~ ki~inin y~ralaru:ıa~i- bir vaziyete düşmüşlerdir. ~ 

«- Yeni teşkilat sayesinde, mahke- Bundan iba.şka, yeni teşkilat, haklın- le netıcelenen hır cınayet ışlenmıştır. Yann Karadenizden limanurııza gel .. 
melerde azami sürat ve isabet temin ler arasında bazıllannnı İstanbu~ kad Eski itfaiye efradından Emin Topha- mesi beklenen bir İngiliz vapurunun da, 
edileceği, kanaatindeyim. Davalar es- rosu haric'ind'e lk:a'.lırndlarım da icab nede Pehlivanın kahvesinde otururken iş'arı ahire kadar limandan ayrılmaması 
kiye nisbetle, daha süratle görülerek, ..,ttinniyecektir. Öğrendiğimize göre Kel Mehmed ve Abbas adında iki arka- bildirilmiştir. 
kısa zaman zarfmda, neticeye varabi·- İstanbulun haklın kadrosu bilakis tak daş kumar oynamak teklifinde bulun- İhracat mevsimine girmiş olmamız do. 
recektir.> vive edilecektir. muşlardır. Emin bu teklife yanaşma - layısile devam eden gayrı tabii ahvalin 

• mış fakat onun üzerinde ziraat banka. piyasadaki tesirleri mühim olmuştur. Ve 
Dün şehrimizde fasılasız Havayo1ları telsiz sından aldığı 300 lira para bulundu - bu tzmirde daha bariz şekilde hissedil • 

yağmur yağdı istasyonları yaptıracak ğunu bi}en Kel Mehmed ve Abbas, ısrar miştir. 

Atlna 
Sotya 
Pras 
Madr1d 
V&r10va 
Budapeıte 

BG.kret 
Belgrad 
Yolrohama 
CJtokholm 
'Aoskova ' 

15.46 G.46 
1.24.2825 124.2825 

8.1175 3.117> 
6 6773 6.677S ı ı 

23.i!175 28.217J l • 

53.1825 66.18215 
rıo.s226 (ı().82215 

H.20 U.245 
ı.oo:s ı .005 
.- ·-

4.tn75 4.1675 .- ·-
U>.89S 2li.89ö 
.- ·-.- ·-2.492ü 2 .. 92li 

aı.87o 61 .875 
29.9175 29.9175 

.- ·-' 
De 1 H 11 "d . . 1 kt et.>ni.şlerdir. Bu ısrarlar tevali etmiş ve Hlidisatın üzüm ve incir piyasasının I 

8 
T t K R A Z L A R Evvelkı· at..'"am ı::ehrimizde hava bir • v ıet avavo arı ı aresı. ış eme e b d ik" k d E . . "k ak"b d .. 

1 
t d·'f t. 

fi'J ,. • u ara u ı ar a aş mını oyuna ı na açılm"'~nı t ı e en gun ere esa u e 1---------.--------11 ve isletilmesi mukarrer bulunan hava . . "'. . . .. . . ...,.. 
denbire bozmuş ve gec~ yansından sor.ra h tl 

1 
ı· . . 

8
. E . ca ıçın tahrık edıcı sozler sarfetm1Ş'lerdır. mesi mutad ihraç taaliyetine hazır. 

ba.cı.lıyan yagm~ ur dün akşama kadar fa'iı. a arının emn ye ı ıçın ıvas, rzın n, .. .. ~ · ı İ · d b f r f kt e 
Y Erzuru~ Elfizığ, Adana, İzmir ve !stan. Bunu ku.furle agız kavgası tak~b et- lanmış o an zmır c u aa ıye ı se ey 

lasız olarak yağmıştır. Yağmur dün öğ. bulda telsiz tesisatı vücude getırmeğe ka.. miş ve nıhayet bıçaklar çekılerek uğratmıştır. Piyasnlarda siyasi vaziyetin 
Tllrk borcu I pefln 

.. • .n • 
ı ı I vadeli 

Açılıı Kapuıı 

leden evvel sağanak hali~i alımş. şe~ - rar vermiştir. Bu tesisat hakkında tet • ciddi 'bir mahiyet alını~tır. bütün safahatı büyük bir alaka ile takib 
rin çukur ve basık yerlerınd'2 sular bı • kiklcrde ıbuhınmak üzere birkaç gün ev. Kel Mehmed bıçağını çekerek Emi- edihnekte, hadisatın yeni 1 nk.işafları et. .. 

rikrniş, nakil vasıtaları bu yüzden seyrü. ve} .Ankaradan hareket eden ve hala A • ne saldırmış, Emin de ·bıçağını çıkarıp y 1 k d 
seferlerini güçlükle yapmışlardır. na.doluyu dolaşmakta olan Devlet Ha • kanlı bir boğuşma başlamıştır. eşi öy yangının a 

Dolınabahçe _ Fındıklı arasında tram. vayollan işletme müdürü Şeref Lançi • Çok ge91lleden Emin hasmını yarala- b• k d d 
vay yolu da bir aralık sellerin getirdiği nin reisliği altındaki telsiz mütehassısı mış, Kel Mehmedin kanlar içinde yere ır a ın yan 1 
kı.ı!ınrardan kapanmış, gönderilen a.me • ve mühendislerile Markoni, Standard. Te y11ğıldıığın1 gören Abbas kaçmıştır. Fa. Evvelki gece saat bire doğru Yeşilköy. 
leler yolu açmışlardır. Yağmur akşam ü. lefonken, Filips ve !-'oren~ _firmaları mü- kat Emin onun da arkasından koşup de bir yangın çıktığını, iki evle bir ba -
zeri dinmiştir. Dün ıehrimizden başka tehassıslan~d~n mutesek:01 heyet ya • yetişerek A'i:ibası da . bıçaklamış ve Takanın tamamen yandığını yazmıştık. 
memleketin muhtelif yerlerine de yağ • ~~n~r ~:r:1;a:::e~!~~k H;{ı~~k~~:;; sür'able vak'a mahalllınden umklaş • Bu hususta yaptığımız tahkikata göre; iki 

mur yazrmştır. bulunacaktır. mıştır. evin tamamen yanmasına sebeb olan yan. 

Deniz işleri: Şehir iş teri: 
Bu hadisenin rereyan ettiği sıı~a~a gın Yorgiçe adında bir kadının oturduğu 

'.kavgacıları ayırmıya koşan Emımn tahta barakadan çıkmıştır. Yorgiçe de 
kardeşi Kemal d€ Kel Mehmedin savur. lbu yangın esnasında kendi sarhoşluğuna 

Denizyollar ve limanlar memurlarının ks. bah • • Cüınhuriyet duğu bıçakla yaralanmıştır. !kurban gitmiş, yanarak ölmüştür. 
~ :1~1:1-1 ha ı dı Ta mı çesı gaz.ınosu Kaçan katil Bogw azkesende kanlı bı. . , 

barem değışi.ır.Wu.eri listesi zrrıan bayramında açılacak -·ı be be k 1 t Floryada salıncakçılık ve Ye§ılKöyde 
İ çagı e ra r ya a anmış ır. ·ı h 

Devlet Limanlan ve Denizyollan ş Taksim bahçesinde yapılan gazino y 
1 

_ 
1 

K 
1 

M hmed h de sebzecilik yapmak suretı e ayatını 
:!etme Umum Müdürlükleri yeni ba • binasının inşaatile Val:i yalandan ala- tan ara ~n l~~ o..;: J .. e d"~ r:: kazanan bu kadın, eline geçen parayı ra. 
rem kanunu mucibince idare memur • kadar olmaktadır. Gazinonun hol kıs- eye a ....u.ı• ı~ n muş, 16"'.. ı kıya verir ve barakasına her gece körkü. 

_. . .. . yaralı tedavi altına alınmıştır. tük sariı olarak gelirm\ş. !lannm derece ve kadro deg:ı.şiklıkle - mı Cümhunyet bayramına !kadar ye - Had· . t hk"k t 
71 

•• .ci<fui oş 
rine aid listeleri hazırlamış.lardır. tişt:iri1eee'k ve merasimle açı.laeıak • ·ı·k ıs1e~~n a ştuı a 1 Ka mtil~ bumgüU- Evvelki gece de ayni halde evine geç 

. tır. mı ı e 11\.oymu r. a n u n vakit dönen ayyaş kadın, yaktığı mumu Llınan ve Denizyollan memurların- meşhud suçlar mahkemesine tevdii devi · bu yii d al bird nbi. 

Değirmenlerin ayni kalite un 
çıkarmaları temin edilecek 
Be1ediye, değtrmencIDeıi ıtopllantıya 

davet etmiştir. Cuma günü yapılacak 
·bu toplantıda değirmen'l.erin bek un 
çıkarmalanı temin edilecektir. ............................................................. , 

EGE TIYATRO~O 
Nurettın Oenodur 

ve erkada,ıarı 
Bu alcşam Ü•küdar ln9irob 

bahçe1indc 

BAYKUŞ 
Miço Pcııçcf varyateai 

Rafid Rıza - ErtuGrul Sadi Telı 

Bu gaco Tepcbaşında 

KAYNANA 
Vodvil 8 perde 

dan, yeni kanuna göre, mütehac;sıs sı. Şehir Meclisi azasından ikisi İ9tifa etti muMemeldir. I'llllf.,,:~..+ z en e§y ar e 
· · · re atıeş _.."":i'.ır. 

fabm ha1z olanlar ıçın Vekiller He • 1stanbu1 Şehir Meclisi azasından Dr. Bir adam kansını 3 yerinden yaraladı Kısa biır zamanda alev alan baraka ~-~ Bugün 30 Ağuıtos · 
yeti kararı beklenmektedir. Etem Akif, Tramvay işletmesinin ser- Gene dün Tophanede kanlı bir vak'a bir müddet aonra yanındaki oeftren Mus. Zafer BaY.ramı ıereflne 

Her iki idare memurlan EylUl ma • tabibi, Ekrem Tur rnurakıb olduklan daha olmuş, Paşo isminde bir adam tafaya aıid ah.şab evi de tıutU1turmuş, ve A L K Az AR 
aşlarını yeni bareme göre alacaklar • için, M~st~ vazifeı1erinden istifa karısı Mene~e~i . bı?.akla yaralamıştır. yangın ona.dan da bakkal Mustafanın 
dır. edecek1.erdır. Menekşe bır ıkı gun evvel kocasile dükkanına sirayet etmiıtir. 

Tesisatı gayri sıhhi olan 
suların satışı menedilecek 

kavga ederek babasın~? evine kaçmış İtfaiyenin bütün gayreti.ne rağmen ba. 
ve buna .kızan Paşo dun karısını Top.. akasında sızıp kalan Yorgiçcyi ve diğer 
hanedt! dolaşırken görilp evine dönme. ~ evi yanmaktan kurtarmağa fmk~n 
sini söylemiştir. hAsıl olamamıştır. 

Fakat Menekşe bu teklifi reddetmiş, Yangın w ölüm etrafında zabıta tah. 
Paşo da bıçağını çekerek kadını üç ye. kiluıtına devam etmektedir. · 
rinden ağır surette yarahyarak kaç -
mıştır. Yaralaı Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıştı'l". Bir işçi kız parmaklarmı 

Sinema11 
Yeni sinema mevsimine yeni 
filmle ıayın müdnvlıplerine bu
gtin matinelerden itibaren ka-

pılarını açıyor. 

Altın 
Hırsızları Memba sularının tesisatı ıslah, doldurma ve tevzi 

işleri intizama sokulacak makineye kaptırdı 25 k11ım tekmili birden" 
Dünkü vesaiti nakliye kazaları S lbnd t M d 

Belediye sıhhat işleri müdürlüğü sıh. işleri müdürlüğünce membalarında iste_ Karagümrükte oturan Hayri adıntla ~:ta~ d .. ec?C:~~··c e7'~a ın Baı rollerde: JOHNNY MACK 
bat müfettişleri, !stanbulun her tarafın. nilen tadilatı yapmıyan suıar tesbit e • biri Edirnekapı caddesinden geçerken, da ır z un vı . . u ~ 8 asın BRAUNN NOAH BEERY 
da 'bı.ı:!unan nııemba sulannı teftiş ede • d~miş, sahiblerine tebliğat yapılmıştır. şoför Fair.in idaresinıdcld 2642 savıilı ~a çal.ı~rken, s~g e~nın dort parma • 

a- ~ - kinesın kaptırarak va Battan a•agıw sergUze•t ve ma· rek, teftişlerden elde edilen neticeyi bi. Verilen mühlet zarfında memba suların. otomobilin çarpmasııJ.e yarnlanmıştıır. gını sıgara ma e .. • " " 
ralarunıştır ceralar dolu heyecan filmi ~~~~i~m~~~wrm~-da~~•~ta~~ı~~~t~blim~Tu~ı~~~~aili~*~~~~~~~~lı~·~·~·~t~~;~·~tt~~~-~~~t~~~55~~5~5;555~!~ !erdir. namesinde gösterilen tadilat yapılmadı. kala~ıştır. ara ışçı avı a ına aıınmı.ş ır. 

Raporlardan anl3§ıld1ğına göre bir kı. ğı takdirde, su belediye tarafından mü • * 
sıın memba sularındaki tesisat belediye hliırlenecekrtir. Posta idaresine aid 163 sayılı kam. Bütün Trakyayı titreten TÜRK 
tarafından tesbit edilen esaslara riayet Bu iş •bittikten sonra memba sularının yon Şehremini caddesinden geçeııken, 
edilerek tadil edilmiş. modern hale kon. doldurma ve tevzi işleri intizama soku • arkadan gelen 2797 sayılı vatman İs
m~. Fakat oaı.ı memba sularındaki l'acaktır. Damacana ve şişeleri kontrola mailin jdaresindeki tramvay servis a
tesisatın pek iptidai olduğu göze çarp • memur edileıilcr hesabsız mühür: pulu rabasmın çarpmasi!le ehemmiyetli su
~ w alım yerlnln gayri sıhhi o1duğu verilrnektediır. Her memba suyunda.ki rette hasara uğramışfar. 
göriiLm<lştür. damacana ve şişeler sayılacak, memurla. Kaza etrafında tahkikata başlanmış. 

Raporları tetkik eden belediye sıhhat ra o kadar milhür pulu dağıtılacaktır. tır. 

'ün yılmaz ve kırılmaz 

ÇELiK ORDUSUNUN .~~ ANEVRASI filmi 
BugOn 

LALE ve TAKSiM 
ıinemalannda 



Vezirköprü 
çalışmaları 

Halkevinin 
hızlandırıldı 

Halkevinin açılışı muhitte hakiki bir kültürel 
ve sosyal kalkınma imkanları doğurdu 

POSTA 

Erzin canda 
Bir kamyon 
Kazası 
Erzincan (Hususi) - Erzincan • Er

zurum posta seferini yapan ve Erzin • 
can belediyesine kayıdh 23 numara • 
h kamyon soför Maraşh Alinin idare • 
sinde olarak buradan hareket etmiş, Er 

Sayfa 9 

r Pasif Koruma, Komisyonu , 
L. bir beyanname hazırlıyor _J 

Sığınak inşasile beraber şehirdeki 
nüfusu seyrekleştirmek de mevzuubahs 

Pasif koruma komisyonu vali mua • ı Şimdi yeniden yapılacak tadilatla hat· 
vini Bay Muzafferin nezdinde dün de mu ta şelkli hazırlarile dahi bu mahzenler sı. 
.tad içtimaım yapmıştır. Komisyon bugün ğmak olarak kullanılabilirler. 

veyn yaın.n yeni bir beyanname neşrile İşittiğimize göre bunların tabliye et. 
halka bir tehlike vukuunda alınacak ted- ürilme<>i ve gayet kısa bir zamanda ışe 
biTlerin neler olacağını tafsilatile öğre • yarar bir vaziyete sokulması düşünül • 
tecektir. mektedir. 

zincandan 30 kilometre ayrıldıktan İstanbul şehri esase:ı hava hiicumla • Bir ara tehlike vukuunda bır tedbir ol. 
sonra Kaban meV'kıiinde kaI'Ş'ldan ge • rından fazla kork!lcak bir vaziyette de • mak Ü?.ere İstanbulun tahliye edileceği 
len bir otomobile yol vermek için yap- i:Iİldir. Evvela deniz kenarında bulunuşu, söylenilmiştir. Fakat yaptığımız tahki • 
tığı bir manevra esnasında devrilmiş • kuvvetli hava cereyanların'i maruz olu • kata mızaran İstanbulu boşaltmanın mev 
tir. İçinde bulunan 15 yolcudan ikisi şu, onu zehirli gJz tehlikesine daha az zuubah.solmadığı anlaş!lmıştır. Sığınak 
ağrr diğerleri hafif yaralanmı.~hr. Ya • maruz kılmaktadır. Berlin gibi, Roma inşası gı'bi bir tedbir olarak şehirdeki nü. 
ratılar hastaneye kaldırılmış ve hafif gibi binalan kesif ve nüfusu milyonları fusu sey;rekleştirmek mevzuubahstır, 
\•ara1ılar ise kaza mahalline gıiden müd aşkın bir şehir olmadığı için İstanbul Mesela şehrin s1k1ş1k ve ahşab binalan 
deiurnumt ve hükumet doktorunun al- şehrinde tahril> bombalarının da bı.iyük bol mahalle'.lıeri halkını biraz dağıtmak 
d1k1arı tedbir neticesi yaralan sardı • brr ırol oynıyamıyac"ğı aşikardır. Çünkü düşünülece'kttr. 
nlmıştır. Kamyon yolcularının ifade • gerek gaz veya gerek biner kiloluk tah. Ve eğer sığınnk ihtiyacımızı şehir için. 
!erine göre gece seferi yapan posta o • rib bombalan çok pahalıdır. İstanbul e. de tamamen temın edemiyecek olursak 
tomobllile karşıdan gelmekte olan o • sasen dağınık bir şehirdir. Bin kiloluk belki de İstanbul haiionı belediye hudud. 

Vezirköprüden btr görünüş tomobil elektriklerini söndürmedikle • bir .JJombayı feda etmek ile istenildiği ls.rı haricine çıkaracak bir seyrekleştir • 
Vezitköprü, (Hususi) - Vezirköprll mak ve tattınnak hU9l.19Un.d'a çok verimli ri içıin ziyanın fazlalığından y~lun sa : kadar zarar ika edilemez. Esasen uzak me ameliyesi tatbik edilecektir. 

Samsun viJ:IByetinin dikkate değer kaza. ifler görmekrtedir . ğını talktb usulüne riayet edılmem:sı bir yerden gelen tayyareler bu nevi Bütün evlere kum çuvalları dağıtn • 
larından birisidir. Belki propagandasız. Son yıl içinde Halk.evinde üç balo, 4 yüzünden bu kazanın vuku.b.uldu~u bombalardan ancak üç dört tane taşıya • ması düşünülmekted;r. Damlara bet on 
n • ._ ı 'k e santim kadar kum döşemek veyahud da 
4L&: yüzünden layık olduğu derecede ta- ç.aıclı dans, ı ,aten:, 4 mUlt bayram top. söylenmektedir. Müdd'eiumumı.1 . ı~ bi'lecekleri için onları daha fazla istas -
tı.uunıyan bu şehir, tarihi eserlerle va lantısı ve muhtelif işier için ,sayısı çok vaz'ıyed etmiş, şoför tevkif e<lılrnıştır. yon, kışla veya resmi binalar üzerine at. binaların gözcüsü tarafından yangın 
te .. ~-=~- me·-·1 arile doludur. h,, ... ı...Lavı""r yapılmıRtır. - ih ,J, k · ı· t b ı k d · ü bombası düşer düşmez •. üzerine açılan ~U\. V .;t.;UJ. ...>vı:ıı U.:; "S Bur~a ask •rt mağı tere euec~ tır. s an u a ar o • kum çıuvallann-:1.an kum dökülmek sure-

Bu iıtibarla Halkevinin açılışı Vezir. Cümhuriyetin, HaJkevi gibi her ba. ,.., """ viik bir şehri gazlamaksa bir servet işi. 
J - tile tehlikeyi öniemek üzere bu kum • 

~Prii için tam bir mazhariyet olmuştur. Jcımdan verimli ve faydalı bir eserine Maluller g llnil dir. !ardan istifade edilecektir. 
~~~evi yalnız kültürei ve sosyal bir kaL ka~1uklarından ötürtt Köprülüler ha.. Bursa (Hususi) _ 26 Ağustos giinü Maamafih şehir bütün korunma ted • Pasif ıkoruma işinde her evden, her 
~a sağl:aınakla kalmamış, ihmal yü. kild hir sevinç duymaktadırlar. Halkevi askert malfiller günü olarak kabul e. birlerini -almaktadır. istanbulda yeni sı- aile reisi korunma amiridir. Müesseseler. 
~den sönmeğe ve unutulınağa mah. başkanbğını deruhte etmiş bulunan Ray dil . ld • d h ı'mı'zde mevcud ğınaklar yapılmakta olduğu gibi eskiden d b' k 1 ...,.,__ , . . mış o ugun an, şe r e ve ll'ÇO ai elerin oturduğu aparlı • 
... um birçok güzel eseri ortaya koymak. Mahmud T~ er Halkevının azami randı. asker malCt1leri bugün bir tören yap. mevcud olan yeraitı mahwn1erine de manlarda da birer korunma amiri ola • 
tanımak ve tanıtmak içi:ı pek tabii ola- ma.n vermeısı için cidden büyük bir gly- mıc::lardır. Cümh' un'yet meydanında malik-tir. Bu sa~ısız ve çok mahzenlerin k Her '"' ~ ca tır. evin mü~terek bir sığınağı o-
taı'k:V:iş başına geçmıştfr. !"et sarfetme'.ktıe va;nuvaffa_k ~l~aktad1r. toplanılmış, Atatürkün anıtına bir çe- sığınak haline konulması için lllzım ge • lacak, bu amir ev halkını müşterek ola • 

ezirköprü Halkevinin kısa bir ömrü Bay Mahmud Tek er. şehnn ıhtıyaçları. 
1 

n.k k 1 k +--klar verilmiş, len tadilat yapılacaktır. 
\rard B ğm E 14 b' yıl .. t . .'" d k gü 

1 
i 1 .. e onu ara nuL-u rak sığınağa sokacak, kum gözc-Jlüğünü 

ır. una ra en v, mese a ır nı~ 'La. mıni ı-.r.n e ço ze ş er gor. bilahare şehidliğe gidilerek, oraya da Ayrıca birkaç seneden beri şehirde ya. oynıyacak, kum torbalarını icabında o is. 
dçinde elliden fazla konferans vermek muş bır z~t:U-. 1enk konulmu ve hitabeler veril • pı1an binaların altında sığınaklar yapıl. timal edecek ve polisle irtibatı o temin e. 
gibi c<rekor> lar elde etmeğe muvaffak Halkevı11ın çalışmalarından bahseder. Ç(". f ş ması mecburi idi. Fakat bazı ev s:ıhibleri decektir. 
olabflmi.,+,i.,.. Faaliyet halinde bulunan ken ba~ğretmeın Fuad Pmardağm sa. mış ır. "..... - ----------- beledi'yenin bu emrine muhali! hareket Pasif koruma komısyonu tarafından 
altı şubesine bu sene dil, tarih, edebiyat mimt ve verimli çalıJmaların ... not etmek Serefli /( oçh/."IBr etırd.işler ve buralar.-ını apartım:m gibi, neşredilecek olan beyannamede bütün 
~besi de katılmıı::.tır. Vezirköprünlin ta. bir kadirşinaslık olur. v·. V. 
l'fhtnoe aid bir e~rıe memleke~ aıbümü. K 8 uma kam /lğı yahud da çamaşırlık, odunluk gibi ku1 • bu hususların tafsnatı ve taıımau buıu. 

~n~ha~l*~nMhararetle~nm~ Sivas Sıhh~ MUdUrU lzmi~ ~refli~hlyr (Huru~)-~enı =1e~m=~=1~~dı=~~~~~~~~~~~n=a=~=k=b=~~~~~~~~~~~~ 
hı.nırnaktadır. tayin edildi K.ochisar kazası kaymakamı şevket z AF ER B .&. y R A Dl I 

\rezkiköprü Halkevi Kitabsarayında Kancanın Bergama kazası kaymakam. ------------
l•a.t eser vardır. Yurddaşlar bu eserler. Sıvas, (Husust) - 3 yıldanberi vllA- lığına tayin olunduğunu yazmıştık. 
dıen büyük faydalar görmektedir. Güzel ~lmiııin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yeni vazifesine başlamak üzere kaza
llQn'atlar cereyanlarından uzun zaman Müdürlüğünde bulunan ve halk tarafın. mızdan avrılan ve dei!erli idare Amir
rtıahrum kalan Vezlrköprüde halk, tem- den sevilmi4 olan Sıhhiye Müdürjmüz Jerimiızde~ bulunan kavmakam $evket 
lil zev'kini de daima tatmaktan uzaktı. !Dr. Şerif terfian İzm\t Sıhhiye Mü. Kancan, kendisini heırikese sıe:vdirmiş 
Bel'ki de yol üzerinde bulunmaması yü. dürlüğtine tayin edilmiştir. olması yüzünden bu aynhşı kazaca pek 
t'Ünden temsil heyetleri dahi şehre uğra. bilyük teessür uyandırmıştır. 
tnaınakt-a, senede ancak birkaç gün bazı Lo:eburgaz orta mektebinin 
basit tiyatro heyetleri seyredilebilmekte 
idi San'ata mütehassir halk için bu bile temeli atıldı 
~im bir hadise idi. Halke.vi temsil şu. Lüleburgaz (Hususi) - Senelerden. 
beşuun faalliyeti medeni bir milletin iler. beri ha1kın ve gençliğin beklediği or • 
lernem ve daha kalkınması için en büyük ı ta mekteb binasının temeli nihayet me
ltiutıür vasıtası olan güzel san'atları yay. rasim1e atılmıştır. 

C Kandıra göçebeleri nasıl yaşıyorlar? :J 

Hafik karakot binalarrnm inşası 
ve bir tavzih 

Geçenlerde bu sütunlarda Sivas mu
habirim!T.in Hafikden bahseden bir 
mektubunu neşretm~ti<k. On üç ay ka. 
dar bu kazada kaymakam vekilliği ya. 
pan ve iki ay evvel bu \•azifeyi yeni 
kavmakama bırakan Sivas J. M. mili • 
; ... ~ vüzb~ Kazım Ürı!i.io1ü biT~ gön-
derdiği bir mektubda Hafikde 130 köy 

lı telefonunun. iki nümune, ~ altışar 
odah kara-kol binasının kendisi tara -

lfından yaoı J.chih. 4 köy mektebinin ta
am en. dört köv mektebinin de az bir 

nobanla gene kendi tecıebbiis ve ça • 

Kandıra (Hususi) - Kazamız hudud. 
lan dahilinde yaşıyan müteaddid c:ns 
CÖçebele.r vaırdın'. Bunların büyük bir 
~ hısım, akraba olmak dolayısile 
20..ao çadır olarak, adeta bir klan ailesi 
~l etmek suretile kazanın muhtelit 
lt~iyelerindc dolaşırlar. Bazan bir ara. 
Ya toplanmış çadırların akraba olmadık. 
larını görmek te mümkündür. Göçebele. 
rın hayatı ciddı>n şayanı dikkattir. Ken. 
d:ilerile konuştum, vaziyetlerinden şika
>'etçidirler. 

lı~masile inşa olunduğunu söy • 
lemektedir. 

Vaziveti böylece tavııih ederiz. 

Merzifon - Amasya futbol 
maçları 

Merzifondan yanlıyor: Her sene ..kar. 
şılaşan Merzifon ve Amasya futbolcuları 
bu yıbn ilk maçını yapmışlar, 2.2 bera· 
bere •kalmışlar, ikınci maçta ise Merzifon 
3.1 galib gelmiştir. 

K r'<'aralide Tayyare gUnU 
Kırklareli (Hu~si) - Türk Hava 

. ~ Bazan şehirlere, bazan kasabalara . 1 Kurumu VHayet Idare Heyeti dünkü 
iidıyoruz. Geçımimizi temin edişimiz . .. .. . toplantısında mühim bir karar ittihaz 
~ basitti:r. Yaptığımız maşa, burgu. Göçebelerin çadırları ve bır goçebe aııı•sı etti. 

:ayak. ızgara glbi şeyleri satarak aç kal I ile bilhassa düğünıerde kendilerine göre Heyet bu kararında Eylfılün hirinci 
Yacak kadar para kazamyoruz. Ekmek ğl 1 . d d .. u" nün Kırklareli için (Tayyare gü S>ar k · . . f e ence er 'lCa e erler. gua:ı • 

"- ası azandık rn.ı artık .bu ışın azlas~- ı'ka. nt"ı) olarak kabul etmiş ve o gün ıçın 
._ ba~- E k d b t d·· Göçebelerin muayyen arazileri, 

ı\.mayız. s ı en erı aza ye er t.:• ka7.ançlarından Tayyare Kurumuna bi. 
M- metgah!arı yoktur. Kazada mevsime gö-
,~ ve çok olursa da seviniri1. J) rer hı'sse ayırmasını esnaftan istemiş • G re ayrı ayrı mahallere göç ederek yaşnr. 
h 

ÖÇ!erde nazarı dikkatı celbeden sey tir . 
. er çadırda asgari .;.s çocuk bulunması- lar. Kendilerine aid hayvan sürüleri var. 
dır. Çocuklara pek tabii olarak itina e. dır. Bi hassa en ziyade beygire ehemmi. 
~z. Yahnayak ve çıplak dolaşırlar. yet verirler. Çiinkü, eşyalarının nakli i
\redikleri gıda kalorisi olmadığı halde çin en müsaid beygiri intihab etmişler. 
8ağlamdıı1ar. dir. Akşam olunca beygir sürülerini göç 
.. ,,?öç ail~i içinde mükemmel çalgı tcş. mahalline getiride:, içlerinde çobanlığa 
~tı mevcuddur. Davul, zurna, klarnet heves edenler de çoktur. 

Veni maarif mUdUrlügU 
Samsun (Hususi) - Samsun Maarif 

müdürlüğüne tayin edilen Eski.şehir 
lisesi müdürü Doğanay, Samsuna gc • 
lerek yeni vazifesine başlamıştır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) resmi ve hususi birlik ve teşekkül men • 
merasime iştirak edecek askeri kıt'nlnrla, subları kendilerine ayrılan yerlerde me. 
Afyon, Manı.sa. lzmir izcileri, Ankara ve rasime :hazır bir vaziyeae sıra almışlar. 
İstanbul üniv~siteıeri ve yüksek tahsil dır. 

talebesini ternsıJ. eden heyetler evvelki 9,45 geçe mera.sim meydanına gelen 
günden itibaren mera:sım mahalline ha. İstanbul komutnnı beraberınde vali ve 

reket etmişlerdir. belediye reisi Lutfi Kırdar olduğu halde 
Bugünkiı merasmıe Dumlupınara mu. geçide iştirak edecek kıt'aları teftiş ve 

vasalat etmiş bulunan atlı halk kıt'ala • tebrik etm~tir. 
rile muhtelif şebır, kasab:ı ve köylerden Teftişten sonra en kıdemsiz hır süba • 
gelen kesif bir halk küUesi de iştir.ak e. yuruz 30 Ağustos zafer bayramı hakkın. 
~ecektir. Buna Ankara, Eskişehir. Istan. da. ateşli bir söyiev vermiştır. 
but, Koca<!li, Bilecik, Kütahya, Balıke • Lstan'lruI komutanı Halis Bıyıktay genç 
sir, İzmir, Manısa. Afyon, Aydın, De • sübayın bu söylevıne ayni hararetle mU

nizli, Burdur, Ispat'ta, Konya, Seyhan, kabelede ıbulurunuştur. 
İçel, Hatay, Bur.sa vilayetlerinden giden Bunu müteakib komutan yanındaki ze-
heyetler de .katılacaktır. vaUa öirlikte geçidın yapılacağı Beyazıd 

Bugün saat 11.~0 da Büyük Millet meydanındaki hazırlanan tribüne gel • 
Meclisi, Başvekalet ve Vekaletlerle, or. miştir. 

du ve Cümhuriye: Halk Partisi adına G€çid resmıne iştirak eden askeri ve 
Meçhul Asker abidesıne birer çelenk ko. resmi birlikler ba~larında bnndolan ol • 
nulacaktır. duğu halde Üniversite meydanının Mer. 

Merasime iştirak ıçin 19 vilayetten ge. can kapısı • Bakırcilar caddesini takiben 
len heyetler de, v ilayetlerı adına birer tribünün önünden geçerek komutanı me. 
çelenk .koyacaklardır. ra.sim yürüyüşile selamlıyacaklardır. 

Radyoda bir konforaııs verılecek, Geçid kıt'aları, Zeyneb hanım konağı 
yurdun her yanında Haikevlerınde ve arkasından geçen yoldan ve Laleli apar • 
parti merkezlerınde toplantılar yapıla - tımarılarının önı.inden Aksaray tramvay 
cak, konferanslar varilecektir. ~lunu takiben Taksim Cümhuriyet mey. 

Şehrimizde yapılan merasim danına gideceklerdır. 

Büyük zaierın yıldönümün_il tes'id için Geçide iştirak eden alay köpr.iden ge. 
fstanbulda hazırlan.~ış, şehrın her tara. çerken Selimiye kışlasından 21 atım top 
fı, kar~ ve de~ız naıul vasıtaları bayrak •

1 

atılacaktır. Merasim kıt'alan Tat. 
larla suslenmış bulunmaktadır. sime gelince kend'l ... · 1 , . . 1 .,,rıne ayrı an yer • 

Halit bu mes ud gunun heyecan1le er • !erde mevki ala k.1 b · __ , .. 
de 1.-1.1 d'"k .. lm.. h ı ca ar, unu mu.t~i.b 

ken n SOA.«n.ıara. .o u uş, saba ın ye. komutanın emrile ve bor• ·1 ·ı k 
d. · d t"b · 'd u ı e verı ece 
ısın en i ı aren resmı geçı m yapılu 1 ic:aret· mu" .. ~ak·b · b • kt • -s ı ""' ı merasıme aşıanaca ır. 

cağı Beyazıd meydanına doğru bütiın yol Bu ara...ı- De · H b k l b 
• • Uoö nız ar o u u u sena 

lard.an bır msan solı akmağa başlamış.! mezunları tarafından abideye bir çelenk 
tır. . 1 konacak, bu sırada meydanda bulunan 

Evvelce tesbıt olunan m~rasim progra. teşekküllerin bandoları lstiklil ma11ı 
mına göre saat 8,SO da~ 9,30 a kadar or. mızı çalacaklardır. • 

du adına İstanbul aske-ri birlikler ve 1 Bu merasimi müteakib boru ile (ra • 
mü-esseseler amırlerınin komutanlıkta hat) kumandası verılecek ve bu sureUe 
tebrıkleri kabul edilmiştir. merasim nihayetlenecektir. 

Bunu mtiteakib vilayet, belediye ve Halke,·Ierinde müsamereler 
C. H. Partisi ve diğer sivil teşekk:.lller Bu gece Eminönı.i, Şişli, Beyoğlu, Be. 
başkanları komutanı ziyaret etmişler ve şiktaş, Kadıköy, :<'atih, Şehremini, Eyüb 
'kahraman orduya saygı ve tebrıklerint Halkevlerinde birer toplantı tertib edil. 
sunmuşlardır. mişlir. 

Saat tam 9 da hazırlanan merasim Samatya nahiyesi Türk Hava Kurumu 
kıt'alan Beyazıddaki Üniversite meyda. da Azak sinemasında bir eğlenti tertib 
nında toplanmış bulunuyor;ardı. etmiş ve san'atikar Naşidle Kavuklu Ali 

Başta kahraman ordumuzun aslan tarafından bir orta oyunu oynanmaSlnı 
Mc.'hmedcikleri, askeri ve sivil okull.u, temin etm4tir. 



1 Hldiaeler KaJ'fUIDda 1 

Günün. konu_şmaları 
. 

G enç bir kız tramvayda otunı. - Baksana, Henderson'un tayyant • 
yordu. Orta ya.Şh bir kadın sini sulh güvercini addediyorlar. 

bindi. Etrafa baktı. Boş yer yoktu. * 
Genç kıza: - Harb başla.nıış. 
- Kızım, dedi. Oradan kalk da ben - Yok canım su»ı ümid'Ieri kuvvet. 

otura . lenmiş. 
~kız hiç sesini Ç!kamıad1. Aya- - Ne o doğru, ne öteki... Bütün 

ğa kalktı. Kadın oturmuştu. Bir müd. r:l?vletla-_ ~~zır ohn~Jar bekli)'Qrlar. 
det sonra genç kıza sordu: - Üçunuz de y.anıldmız. Sulh mu-

- Kızım senin adın ne? hakkaokbr. 
Genç kız adını söyledi: Dördü de gazete okumuşlardı. Fakat 
- Sulhiye! dördünün de c&udultlan ayn ayn ga. 

* Tramvayın ikinci sırasına oturanlar 
başlarım ileri uza trnışlardı. 

'Üçüncü srradakiler ayağa kalkmış • 
!ar, floi'.nci sıradakilerin baktıkları ye
re bakıyorlardı. Dördüncü sıradak\ler 
de sıranın fizerine çılkınışlarch. Beşin
ci sıradakilerden biri bağırdı: 

- Ön sıradaki; göremiyonız, gaze -
teni biraz daha )1Uıkan kaldır, sulh 
haberini veriyor mu ba'kahm? 

* Güvercinle!' arasında: 
- Makine asrında, sulh perisi' de 

maldneJeşti! 

- Dem~ Allah ~ına! 

zetelerdi. 
Adamın biri rnüvezziden b1r gu.ete 

ıstedi. Gazeteye bakıp iade etti. 
- Buntla yok, bir ba~asını ver! 
Mü~ezzi bir baş'k.a gazete verdi. O • 

na da baktı.. iade etti. 
- Yok bir başkasını ver! 
Böy1ece bü1ün ~zet€flere bakmış, 

hepsini iade etmiştt. Müvezzi sordu: 
- Ne arıyordunuz bay? 
- Ne arıyacağım sulh haberi? 
Müve'LZI cevab verdi: 
- Bir kere de yarın uğra, bakalım, 

belld aradığını bulursun! 

r:J "met dJulıt.Ji 

C Buntan biliyor mu idiniz ? =ı 
Limon suyu ile yapı!an 

kağıdlar 

lngilteredeki ehli hayvanlar 
ne kadardır? 

:Avrupada yeni bir kağıd imaline baş İngiltere adalannda mevcud bulunan 
la.nmış:tıT. Bu k~ğıd limon suyu ile ya· hr h 
pılmaktachr. Ve yağlı ~ylerin taşın • e. ~ ayvanl~r hakkındn yapılan ista • 

---,·tadır tıstJ.k şu netıceyi vermiştir-
masına yarl:LlıWEA · · 

Lünon suyu kağıdı pek büyük bir 686.000 at, 3.320.000 domuz, 
rağbet ile karş~amnışbr. 16.527.000 koyun, 6.660.000 sı!!ır ve -

* 
sair hayvanlar. 

* 
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Sakalar arasmda geçen bir yaralama 
hadisesi mahkemeye intikal etti 

Arkadaşını yaralıyanın saka hadisenin rekabet 
yüzünden ileri geldiğini itiraf etti 

. Dün a~m işlerine bakan, as -ı e~ sebeb olmuştur. 
hye 2 ncı ceza mahkemesinde Kmnka- Demiştir. 
pıda sucular arasında rekabet yuz-ün. D·-
.ı.~ kua . _ . ııJer maznun Mehmed Ali de 
~u vu gelen hır agır yaralama ve hk · · . 
öldürmeg~ e +-:,obbüs hAdis . . d ~a ~edeki ifadesinde, suçunu in 

.,........ esının uruş kar eıtmış ve: 
masına başlanmıştır. . . 

Hadise şudur: - Benım bu ~şle bir alakam yok. 
Suçlu Hasan ve Mehrııed Afi ile H~s~nı suça teşvik etmiş değilim, de 

hadise ağır yaralanan Niyazi, üçü de mıştır. 
Kumkapıda suculuk etmektedirler. Fa Muhakeme, bazt şahidlerin celbi i 
kat, aralannda rekabet başglSstermiş Çin talik edilmiştir. 
v: Mehmed Alinin teşvikile Hasan bir Kızım fuhşa teşvik eden kadın 
gun yolda rakibinin önüne çıbmştır. h k d" . 

Birdenbire bıçağını çeken suçlu, sü- mu 8 eme 8 tldı 
ratle Niyazinin sırtına saplamış ve Rizeli Lütfiye isminde ibir kadın aı. 
sonra firar etmiştir. Ağır yaralanan k.wnı fuhşa teşvik, Lfııtfiyenin flşıio 
Niyazi hastanede tedavi altına alına. İbrahim oğlu Ahmed de ırut geçmek 
rak, kurtarıkmştrr. suçlarından adliyeye verilmiş'lerdir. 

Dünkü muhakemede maznun Ha • Lütfiye, hakkındaki iddiaya naza .. 
san, Niyazi ile aralarında rekabet ol • .ran kendisinden bıkan Aşığının kendi. 
duğundan bahisle: ni terketmemesi açin, öz evlBdı Fah • 

Laciverd faydan bir gece elbisesi. c- Ben, beıkçi bulunan amcam sa- riyeyi sarooş ederek, bir akşam Ah _ 
Kcxreajı yoJ.lu kumaşt·an yapılmıştır. Ro. yesin.de, Wkaç müşteri edinmiştim. mede teslim etmiştir. 
b~ yerinden birinci düğmeye inen sivri Sonra~ Niyazi peyda olarak, işime ka. Suçluları mevkuf bulunan bu çiTikin 
hır !kup yanlarda çizgileri köşeler haline nşrnaga başl~tf. Son yaraılama iddianın duruşmasına, Ağırcezada ta.. 
!koyuyor. Korsajın en güzel hususiyetı de vak'asına ise, Niyazinin beni tahkir palı celsede, dün baş1anıı1.mıştır. 

burada •• 

Et.ek geniş bir kloş, kollar kabank, ya. 
k.a dik bir fiyongayı andmyor. 

Prat~k güzellik bilgileri 
Terli. nemli el hoşa gider bir şey de

ijildir. Bununla herhalde mücadelt'! eıt. 

Meslek m.ektebi 
muallimleri arasında 

terfi edenler 

T af ebeler muzelerda 
etudler 

yapabilecekler 
Aınıkara ~ (Husu.si) - Maarif Veka - . A • 

let.i mesı'ek """'ı..t hl . ı1· 1 . Maanf VekaJletı, 1ise ve üniversit4 
melidir. Reçetesini verdiğimiz solüsyon ~ e en mua ım en ara • t 1 be . . .. sında.lti terfi cetvelini hazırlamıştır; bil- da eedsıb~ln mu~elerd~. Iayıkile. jstüa.. 
çok fayda1ıdır. Yaptırıp kullanmanızı diri'yorum: e .. e ~ meler.ı .. ve muzelcrdekı eseır~ 

Bir istatistl'k meraklısının yapmış Bir insan ne kadar yer?.. tavsiye ederiz: . . ler uzennde etud yapabilmeleri için 
olduğu hesa.:blara göre yer yüzünde b\r Far.mol 10 gr., teintura de benjoin ıo 20 

liradan 
25 lıraya geçen.ler: yeni bazı kararlar vermiştir. 

Bir sene içind" ölen insanlar 

sene içinde vefat edenlerin sayısı 5 7 Bir Amerikan lliminin yapm1ş oldu. gr. gül suyu 500 gram.. Ankm-ac!a.n Tacettın. Dıyarbakırdan Bu kararlara göre, Üniversite taı1e • 
milyondur. ğu tetkiklere göre yetmiş yaşına gel • Ell . . . .. M~r, İstanbuldan Mediha Saygun, beleri müzelere muayyen zamanlar • 

. . erınızı once iyi cins bir yerli sa- Kadıkoyden Nimet Altınlı. da gelip çalışacaklar ta "h ted · h · 
Küreiarz nüfusunun mıktan mış ve mutedil bir &limde hayat sür. bunla yıkarsınız. Sonra bu sülüsyona ba- 25 liradıan 30 ıı·raya ge(V>.nler. da müşahed ı l ' aklrı dı rısaV n; 

1.8-49.500.000 olarak tesbit edilmiş bu- .. . .. r A e ere yapac ar T. e muş olan bır adam bu muddet zarfın- tırırsınız. Birkaç dakıka bırakır, çıkarır. Adanada.n Sabri, Ankaradan ~-lıha. kalet bu hususta bir talimatname ha 
tunmaktadlr. Yapılan hesaba göre sa- d nl oa a şu arı yer: sınız. Kendi halinde kurumasını bekler- An.karadan Salın Şah;n En A ıZ'l!°fıamaktadıır. Ayni z.amanda mü7J0 .. 
nlyede iJd adam ve günde 173,000 a • • - , ver rman, 1 d ki . 

dam 
x.ımeı.4.--1~. ı 0.000 • 12.500 kilo ekmek, 12 bin yu. siniz. Bu işi üç dört günde bir te.\rarlar. Nazmi Erkmen Kadıköyd Ş . Ü er e tarih eserlerinin mahiyeti ha) 
u '.l\.~L ' en azıye, s. kında talebe ı·çı·n b" d b ·· h 

..... urta 1 .. 17 t t ~ - -'1" suıız. kü.d d N.. · ır e roşur azırı ... , .,. on e , yag ve muma:)ı ı, ar an frzhet, Istanbuldan Sırrı Do. lanmaktadır. * S t b ık 1 S 000 kil 7 Ve dalına yıkanabilen eldivenler · on a 1 , • · o patates, .500 yersiniz. gı_ kunter, İz:mkden Derviş Ersay, Celalet ·----------
Amerikada domuzlarm miktarı kilo sebre, 7.500 kilo yemiş. Ülkü, Cevad Taner, Samsundan Kamil Denizde bulmıan cesedin hüviyeti 

Birleşik Amerikan Cürnhuriyeti ara- İçki~re gelince: Yetmiş yaşına gel. * KefeU. tesbit edilemedi 
rlsi dahilinde domuz üretilmesine bü • i b" d 1 ı....: tt 50 000 1. İyi uyuyunuz: Yatağa girerken ak. 30 liradan 35 liraya ge('Çınler· Geçd ~~~de AnadoluMsan açıkla . 

J. - ~ "'iu.w lınızdıan ·· d:. ·: b .. tün h .. zerın e rşun yarası gorlıleıı 
yük bir ga

VT'Pt,- çal• ..... ı'"'aktadır. m ş ır a am. norma u:r sure e . r . rın a u d ku .. . 
Bu çalışma neticesinde 1938 senesi litre istimal eyler. - .. ~ ~zun. u eyecan, u • Afyondan Nedime, Ankaradan Maz - ve hüviyeti anlaşı!lamıyan bir cesed bll 

içinde çoğalblınış damuzlann sayısı Bu istatistik herhalde Amerikaya a- zuntü ve gaileıerını çıkarmıya çauşımz. har, Naz.ım, Melek Özer, Kemal Kan • lunduğunu ve hadisenin Üsk:ildar müd 
takriben 5.000.000 u bulmuştur. id olsa gerek... Sağ tara~~~ yatınız. Sabaha karşı sola tarciş.Aydından Orhan, Bun;adan Enika. deiumumiliffırıe mtikal etmiş okluğu. 
---·---··--············· .. ········••HH••·····-··-··-·•••H••·········--·-·-···-·-·- da yatabilırsınız. lTyumadan önce geri • Ünsal Saa~ N Muh a-- nu yazınlştık. . . . .. , """~ oyan, aırre.m un • . 

nınız. Sekız saatten az sure:ı her seferki düz. İstanbuldan M 1 k H '---ı, Ş f Al Adli retkıkatın tenevvürü için Mor--

~ 
' 1 

Bir ihttyatsızlığın 
Sonu 
Bııyan cM. K.• nin bana yolladığı 

me1rtubda bllhtlSsa 2 noktaya d kkat 

ediyorum: 
1 - Buı genç timdiden kumar müp-

telAsdır. 
2 - Kend\Jlnde birçok meklubla. 

rmı vardır, diyot'. 
Kwnan iyilefl™!sı imkansız bir has. 

ıtaMc sayanın. Blr nevi cüzamdır, do. 
lkundıuğu noktayı yakar, sirayet ka·bi. 
?iyet1nln hududu yoldur. Bu dakikada 
senelerce evvel bir arkadaşımdan göz 
yaşlat'ı ara&ın<la dinlemiş olduğum 
hJkAyenin bir climlesi geldı, kocasın

dan bahsediyordu: 
- Ben, çocukları ve şerefı, gözle. 

rinln ·önünde hiçbir şey yoktur. ak
pmlan yemekten kalktı mı elleri tit. 
rem.eye ba.şlsr, masaya oturmak. k5. 
ğıdları karıştırmak ihtiyacındadır> de
m1şti. Burada arkadaşımın. kocasının 
ve çocuklannın uğramı' olduklan fe. 
lA.kcti. anlatımyacağım, aziz çocuı'Um 
o adamı unut, senin için ölüm pahası. 
na da olsa. 

Mektubunda ikinci nokta olarak co 
adama kendisini daha iyi tammadığln 
zamanlarda yazını~ olduğun mektub. 

1ar. dan bahsediyorsun. Büyük bir 
çocuk1uk yapmışsın, bilhassa gönül 
işlerinde cvesika• usulünü hiç sev. 
mem., falkat nihayet cinayet değildir. 

Yalan her zaman için fenadır, hele 
mecl>u.riyet yokken söylenen yalan 
büSbürun fenadır, aptalca 'bir hare. 
kettir. Binaenaleyh sana tav9iyem, ev. 
ve:Ia :mekrublannı tatlılıkla istemeklL 
ğindrr, verirse ne 111, vermezse hiç 
tereddüıd etmeden timdi seni alma.k 
Urtiyen adama hakikati anlatmaklığın. 
dır. Eğer muhakem.e8ine sahih bir a. 
damsa, sa.na da itimadı varsa benim 
gi'bi çocukJuk deyip geçecektir. Yok. 
eğer bu ittraf onu kararından dönme
ye sevk.ederse hiç üzülme, esasen sıına 
1Ayık olrnıyan, sebatsız ve muhakeme. 
iliz bir adaınımş, unutur geçersin. 

* Bay cŞ. M.:.: 
c- İnsan suretinde yaratılmış bir 

canavanm:t diyorswwr, anlattığınız 

hikaye~re inansaydım hilkmünüzü 
tasdi!k ederdım. Bereket versin bende 
csatırlar a.T8Slnda okuyabilmek hassn. 
sı> pek yok değil. onun için: 

- Rüya görmüşsün, diyeceğim. 

Maamafih bu çeşid rllyalar görmek te 
bir hastalı'ktır, doktora gitmeli, soğuk 
du., yapmalımn. TEYZE 

e e aJU>a ere • .. d .1 b .. 
uykunuzu ertesi gece daha fazla uyuya. tan İzmirden. N D . ga gon erı en u cesed uzer.inde yapr. 

, evzat ağemre, Sıvastan ı t · ı· · nd ··ı .. 
rak telafi ediniz. Çünkü: Uyku bınbir N . Ak an o opsı arne ıyesı sonu a o umün 

un yazı. h. ti · t · ed oek: b. 
maddi, manevi yorgunluk içinde 

1 
ra. ma ıye nı envır e ır neticeye 

.. Y P 35 lirad 40 ı· vanfamamıştır. 
nan vilcudun en kıymetli enerjı ilacıdır. an ıraya geçenler. Dig· er taraftan ed. h.. · t• , 

Bu.rsadan Mehmed Ali Ert ki t ces ın uvıye ı ue 
Unutmayınız ki uykunuzdan her fc.>da et. . e n, z • el'an anl~ılamarnışhr. 
tiğiniz saat yüzünüzün ıeffaflığını, taze. mırden Kemal Sencer, MuaZZM Önsezi. Meçhul ölünün, bir kazaya mı, yok 
!iğini azaltır. 40 dan 50 ye geçenler: sa bir cinayete rnıi .kurban gittiği ad . / 

2. İyi yeyiniz. Çoğumuz çabuk yerız. A.nıkaradan Mithat Artun. İz.mirı:len liye ve zabıtaca araştnnlmaktadır. 
Ağzımızda bo? tükilrüğün ifrazına mey. Nail Esin. Bir mahallebici dükkanmm baca 

dan bırakmayız. Halbuki bu ifrazat haz. 50 den 60 lfraya geçenleor-: kunnnlan tutuştu 
min yarclımcısıdır. Mideyi yorulmaktan fmıirden Nejat Tezeren, Hamdi Ka • Karaköyde Havyar hanında 11 sa~ 

raçivı·• lı rnahallebici Mustafaya aid mutfak, 
korur. Bilirsiniz iti mide ne kadar iyi iş. . baca kurumları tutuşmaık suretile a • 
lersıe cild o k.aıdar terütue kahr. 60 dan 70 liraya geçenler: teş almış ise de itfaiyenin vaktinde mü 

Bol sebze, çiy sebze, salata, yaş meyva Bursadan Salih ŞeV'ket, İstanbuldan dahallesile etrafa sirayet etmeden sön 

(mü.m.X.ünse kabuğile) yeıniye alışınız. Yusuf Ziya Etiman. dürülmüştür. --········ .. --.... -····· _ .. 
Bacaksızın maskaralıkları: Maumurı ve mektub 
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Emekli General H. Emir Erkilet 

Sayfa 1 

C Çocuk Terbiyesi :::::J 

Çocuğun uykusu 
hakkında dünkü ve 
bugünkü düşünceler 

ÇEViREN: NEYYiR KEMAL 
Ergınle çocuk arasındaki ihtilaf; iıık.1..1 

şa! devresine varan bebeğin kendi ken. 
dıne kımıldanmasıle başiar. 
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den sonraki/ 
Sovyef - Alman 

C: Seyahat Dlektubları =ı 

"Kızılhaç,, m 75 nci yıldönümünde 
Gen evrede neler gördüm? 

YAZAN: ERCÜMEND EKREM T ALO 

•• m ase 
Alman11a ile Sovyet P..uaya arasında 

geçen hafta aktedUmif olan adctni tcca. 
oüz mlaakı h4l4 gtınan en mflhim Mdi. 
ıcBini tqkU eylemektedir. 

AfQğıdak.i satırlcırda ~ Uıtil4li 

tarihi ola.n 1917 ıeneaindenberi Alman. .. 
SO'fJ'Yat Rtuy& mllnasabatıma Cf'Uill#m~f 
olduQu. ıafhalan okuyacak.mu. 

1917 _ Alman er~arbiyei ~ 
mumiyesinın hUıSU.d bıt 

milsaadesi ile Lenin ve arkadqlarr mü.. 
hürle~ bir vagonla Rwıfaya geçmi§. 
le:rdir. 1917 senesi TeşriniMDfshıde hwu.. 
le gelmiş olan JhtilAl bu vok:uluktan çık. 
mıştır. 

1918 

~~tına bir bakıs 
' 

. " 

Cenevre !3/8/939 J Bu sayede, 16 devlet delegelerinin iş. 
Beşeriyetıin olanca ihtirası.arı her ta. tirakile 26 Teşrinievvel 1863 de Cenev; 

raftıaı coşmı.ış. kaynaşıyo11ken, medeni rede toplanan konferans basit ve vazıll 
mfiletlerlıı her birinden gelmif mümes.. bir teklifi müzakere ve kabule davet 
sill.c.r, Cenevrede, en insani bir kurumun olundu: Her memlekette. milli ve .sivil 
yetmiş beşinci yılını kutlulaınak üzere birer cemiyet kurulacak ve bu cı:roı!ct. 
toplanmış bul.unuyorlnr. ler, harb halind~, orduların sıhhı hı~e

Umuml havayı ifsad etmeğe başlıyan mauna kendi vesaiti ile yardımda buıu
k:an !kdkusunun dımağlan büsbütün sar. nac8'k'iı. Kızılhaçın temeli işte bu suretle 
OOı, edip te dünyayı yeni hır hercümerce atılmış oluyardu. 
ııür{tltlemek istidadım fazlasile gösterdi. Daha çok istişari mahiyette olnn bu 
il fU sırada bu toplantı, adeta kutsi bir birinci Cenevre konferansını, ertesı se. 
mahiyet alı.yor. ne, devletlerin resm~ murahhaslarından 

Düşii!noe, 75 sened.enberi harb mey- müre:kkcb ikinci, diplomatik bir konfe. 
da.nlannda yaralıların ve sulh zamanla. rans Ul'kib etti. Cenevreli General DU.. 
nnda lba.Şka suretlerle muztarib ferdle. furun başkanlığında toplanan bu konfe .. 
rtn tedavfslı:ıe ve tesolHsine yorulmadan, ranBta gene 16 devleti temsilen 26 mu• 
bı:kmadoo koşmuş, onlara muhtaç olduk. rah'has hazır bulunuyordu:.. Uzunca sili. 
Jan maddt ve manevi yardımı civanmer. ren müzakereler 22 Ağustos 18611 tarihli 
daDe bL:r feragatle bezlctml' olan Kızılay Cenevre mukavelesUe neticelendi. 
w Kızrlha.ç adh bu ıefkat kaynağına rü- Bilahare 1906 ve 192.9 senelerinde, ah .. 
eu ec:fe!'E!k onu tebdl eyiemekten kendini kruru tevsi ve tarsin edilen bu mukavele 
alamıyor. mucibince: eHarb zamanında, yaralı va 

3.7 Mart 1G18 de Sovye1 
Ru.aya. İngiltere ve Fransa 

ile olan ittifakını feshederek Breİt Li .. 
tovSk'ta Almanya ile münferld bir sulh 
a:kteylemfftir. 

1859 ıtarihinıde Hanri Dünan is."llinde hastalar, onlan barındıran hastane vesa. 
bir Cenevreli Solferln~ meydanı harbin. ir binalar ve hizmetlerinde bulunan şa• 
de yar.al!Jlarm feci vaziyetlerine tahid ol. hıslar her hal ve kiırda herkes tarafın. 
muştu. 'Oç yıl sonra 1862 de bu fecaatlP. dan siyanen hürmet, himaye ve emnLı 

Stalin, Rtbbentrop v~ Alma.nyanın Moıkova ıefiri ademi tecavüz miıakından ri tasvir eden bir kitab neşretti. yete mazhar olacaldardır. Ve bundan. 
ıonra bir arada; Bu kita'bda, müşahedelerinin kendin. maada, muharib taraflardan her biri d1.-

1922 Bu yılın 11 Ni!fanında 
- mütteffk devletler ile AI. 

manya arasında bir aru1h konferansı akte .. 
dilmittlr. Sovyetler bu konferansa davet 
edilmişlerdir. Bu arada Sovyetler Al.. 
manlar ile uyuşarak Rapalloda bir mua .. 
hede .ıdt.teyleınişlerdJr. Bu yüzden aulh 
konferansı torpillenmiştir. 

1933 _ 1934 _ ~=ny:~iach h~'· 1938 _ Bu yılın Martında lspan. de doğurm~ olduğu elım duyguları beliğ ğer tarafların yaralı ve ha.stalarma lm. 
.. ~..... ""'" u- yada Frankocular harbi bir lisanla ifade eyledikten sonra, Dü· dad tkılmak ve onları tedavı etmek vazi.. 

:k.funeti tef}til edilmiştir. Alman • Sovyet kazanmak üzeredirler. Moskova partiyi nan cihana hitaben §Öyle bir teklifte bu. fesile mükelleftir.> 
Rusya mun.. -~k-tı .,...;ıı..,mn•tur. Rapallo . . 4.... lunuyordu· cMilletlor kendi aralarında Cenevre mukavelesi. bu ulvi teşebbü .. 

dM:'UU. ...... 6... .,. kaybeyled1ğkı.i anlayınca yenı uır siyaset · ' - · · k bi 1 
toplanarak. bundan böyle yaralıların se onayak olan Isvıçreye arşı r cem " 

muahedesi sönük vazi.yetuıdlr. Tehdid .. _~_.,_ eyL--'- azminde bulunuyor. 1 f a ] • • •• d b 1 ı· teşekku··1· 
~ ~ yardımına koşacak ve muharebe erin e. ıe o sun ıçın, v.ı~u u an yen .. altında bulunan Sovyetler Franraya ta. 

.Mınanyada matbuat bu arada Sovyet karrüb eyliyorlar. Fakat Sovyet erkanı. 
Rusyaya k&rfl olan hücumlarından ta. harbiyesi Alınan erk!nıharbiyesi ile olan 

münUEtbatına devam eylemektedir. 

1923 -1932 Sulh muahede • 
- leri ahklmı hil!. Tuhaçevski davası buna bir misal teş.. 

fına olarak Almanya sillhlanmaktadır. kil edebilir. 

mmnile vazgeçiyor. Rus matbuatı dahi 

Alınan m.atbuatı ile münakaşayı kesiyor. 

caatini tadil ve tahfif edecek, mukaddes alamet olmak üzere, isvıçre bayrağını, 
mahiyette beynelmilel bir teşek'kül vO. renklerini değiştirmek suretile k&bul 
cude getirmelidirler .• > eylemişti: Beyaz z~min üzerine kızıl bir. 

Bu g.ayeye vusulü kendi kendine ide. haç. Müslüman devletler için de haç ye
a.l edinen Di.inan fillen de işe girişmişti. ri.ne hilfil kabul edildi. 

Kızılordu Alman erk!nıharbiyest ile te. 
masta bWunmaktadır. Alman zabitleri 
Rusyada ilümya lılboratuvarlan tesis ey. 
liyorlar. Sovyetler Almanlara lilAh, Ct!p. 
llıane, bomba veriyorlar. Bu tarihtenberi 
Sovyet er.k!nıharbiyei umumiyesi evvel& 
Reischwer, sonra da Alına numuml er. 
!kfuııharblyesi ile temasta bulunmuştur. 

önoe, [Cenevre Menafii Umumiye Ce- Kızılhaçın meı:ıkczi daimi surette Ce. 
mtyeti] nin mü:ıaheretini temin etti. Ce. nevrededir. Resmi Unvanı cBeynelmilel 1938 1938 F.yltilünde Çekoıro. miyet, Şubat 1863 de beş azadan mürek. Kızılhaç Komitesh dir. Komitenin mıı. 1936 Sovyetıer m Mlyük liyast - vakya hAdisesi patlak ve. keb •biT komisyon tayin ederek, vatan. nevt nüfUıZU bütün dünyada pek büyük .. 

- hAdueden istifade eyleme. 'ri,m-. Prag haırb h!llinde Moskovanm dıa(ılannın t~lifini bunlara tetkik et. tür. Beynelmilel konferanslardn, bu ko .. 
ğe :koyulmuşlardır. Bunlardan biri Fran. yudlmı.nı istiyor. Moskova bu taleblere tirdi. mitenin münhasıran İsviçreli azadan te· 
sada teşkil edilınif olan cHalk cephesi. hiç oevab vermiyor. Komisyon, meseleyi bütün ciddiyeti rekküp etmesi kabul edilmiştir. Bu su. 
dir,. Diğeri de İ8panyada patlak verıni~ ilıe inceleyip. insanı gaye ve azim fay- retle, cKızılhaç> 111 tam bir ıstiklfıl ve 
olan dahili harbdir. Sovyet R~a ıerek Bu arada Münih konferansına çağın]_ dasını tasdJı1t ve teyid eyledikten sonra bita:raflığa mazhariyeti temin olunmu1-
halk cephesini, gerekse İspanyol cümhu. mıyor. muhtelit Avrupa devletlerine müracaat tur. 
rzyetçilerini tutmaktadır. (Devamı 10 uncu sayfada) ve bcy.nelmilel bir konferansa davet etti. 

•Son Posta. nm tefrikası: 22 
(Devamı 13 üncii sayfada) 

• 
tablar arasında Abdülhak Hamidin1 

Cenab Şehabettinin, Tevfik Fikretin, 
Yahya Kemalin ve daha birçok şairle. 
rin yazılarını görmüş, bunları büyült 
bir zevkle okuyup ezberlemiştim. 

Hakikaten mahcub olmuş, yaptığım 

hareketin uygunsuzluğunu anlamıştım. 
Bu sebebden mildi.remin yanından ay. 
nlırken bundan böyle Cahid beyi dost. 
~a olmasa bile daha az dostÇa kabul e
deceğimi kendi kendime v&detttm. Fa. 
kat vasimi.. benim vasim olduğu için 
aff e<lemiyordum. 

O akşam teneffüste etrafımı birçok \·_ ·. NA~LE.DFN : . MUA1.2E2 TA\-tPİN G>E~KA·Wt/ ·· ·· · 

Cahid Oğuz beyin kitabını elime a ~ 
lmca ilkin içimden taşan düşman bir 
hisse mağlCtb olarak bunları beğenme. 
mc.ğe ve mühimsememeğe karar ver .. arkadaş sardı. Hepsinin bana karşı o • miz biraz tuhaf de • 

)an muameleleri birdenbire değişmiş, ğil mi? Sana vasi • 
bana ehemmiyet ~riyor gibi bir tavır )ik eden adam bu .. 
takınmışlardı. ğün memleketin en 

Q:ıcuk simalıı, sarışın, şişnan bir lrız ta:nınınış ve en bü .. 
hepsinden atak çıktı. yük şAiridir, Semi • 

_ Kuzum Semiha, Cahid Oğuz beyi ha; ommla ,hepimiz 
tanıdığını şimdiye kadar bize niçin iftihar ediyoruz. 
söylemedin? Hassas şiirleri bir 

Bir başkası flAve etti: tarafa, son zaman , 
_ Onunla akraba mısınız? larda yazdığı man , 
- Evet babamın akrabasmdan, ay • zum piyes harlku • 

nı zamanda vasimdir. Niçin soruyor • 1ade bir eserdi. 
sunuz? Mutlaka çok ap .. 

Sarışın şişman güldü: talca bir tavıır ta • 
- Öğrerunek için... Niçin olacak? kınınış olacağım kl 

Fakat sen de amma talihli kızmışsın! arka~Iarım kaş 
Onun gibi meşhur ve mükemmel bir göz işareti ederek 
~damın akrabası olmak! 'Oste1f1k vasin gülmeğe ve benim .. 
de... Ah, ne yakı~ldı, ne biçimH, ne :le alay etmeğe baş • 
feV'kalAde adam! ı~ılar. 

yaşında ibir kız ol .. miştim amma bir i:ki satır okuduktan 
duğu müdire hanı • sonra şairi tamamile unutup yalnız şt. 
mın sözlerlle de sa • iri okumağa ve bu güzel mısraları kal .. 
bit olduğuna göre bimin en ince telinde duymağa başla. 
C.ahid bey gibi genç dım. 
bir adamın onunla Bütün hayatını tabiatle başbaşa 
bir düzüye sokağa geçtiği için bunu tasvir e<len sailrlan 
çıkmasının ve onun.. ben ba~kalanndan çok iyi anl'ıyordum; 
la yalnız kalmasının bunlar doğrudan doğruya benim sa • 
yakışık alnuyacağı mimi duyuşlarını ve görüşlerimdi. Yü1' 
tüphesizdtr. sek dağların esrarı benim, suların ses. 

- Cahid beyin !eri benim, ağaçların yeşili benimdi>. 
annesile ablası var Sarp yamaçlarını rengini ben herkes • 
~l mi Semiha? ten daha iyi tanıyorum, toprağın her 
Yoksa bundan da ha saat değişen gölgelerini ben herkesten 
beBrin yokü mu.!du? iyi biliyorum, göklerin ve ağaçların 

u m tanauı su .. 
~llere ve bir düzü e birbir1erile fısıldaşmalarını ben her • 
benden bahsedilı:e- kesten iyi işitiyorum. 
mıe içim sıkıhnıştı Yalnız onun tasvir ettiği yerlerde de 
artık; onları sustur - niz var ... Açık, sonsuz deniz ... Bir çolt 

Gözlerimi hayretle açarak sordum: - Ne büyük ta.lithin '7arnılŞ Seniha! - Acaba ay sonlannda mektıeıbden mak için sert bir tavırla cevab verdim: şiirleri Mersinden bahsediyor; oranın 
- Meşhur adam mı? O mu? Ne yap .. Ben misafir odasında onu göıiir gör • sıeni o mu gelip alacak? Çünkü vel'isi • - Onlar şimdilik İetanbu1d:a değil • d . i r b ? 

mış? Neden şöhret sahibi olmuş? mez tanıdım. Zaten gazetelerde sık sık nin müsaadesi olmadan kimsen.in dı • ler... enız na~~ .~ca a · . . 
Arkadaşlarım bir ağızdan bağırıştı • görülen resimlerinden onu tarumıyan §8rıya çıkamıyacağını biliyorsun... Arkadaşlarımın mütıecessislikleri ve . Bu~u duşunmek bana bırdenbıre ha. 

iar: yok ya; fakat ben geçen sene Şehir ti- - Şimdilik bu hususta bir karar ver. vasime aid bir şeyi herkes bildiği haL. kı'katı hatırlattı: 
- Bizlınle alay mı ediyorsun? Ne yatrosunda omm bir piyesi oynandığı medik, Cahid bey mektebden çıkma de benim haberdar olmayışım izzeti Kendi doğduğu ve yaşadığı yerlerl 

münasebet! Bizi aldatama?.Sın kızım, zaman kendisini görmek fırsatına nail meselesi hakkında bana henüz bir şey nefsime do«unmuştu. Buna rağmen, bu kadar iyi tanıyan, onların ruhunu 
nafi.le· yorulma! olmuştum. O gece herkes ona bakıyor. söylemedi. Ferhundenin «Tabiat~ Başbaşa• isim.. bu kadar güzel tasvir eden Cahid bey, 

O kadar samimt bir şaşkınhkla yüz. du. Esıeri çok beğenildiği ve herkes al. İçimizde en büyük olan on sekiz ya- ti lflr kitabmı bana vennek hususun • nasıl oluyor da beni kendi sevgili dağ. 
lerine bakıyorum ki nihayet şişman kışlarla onu davet ettiği halde sahneye cında bir genç kiz o vakte kadar biraz da yapbğı tekl:tti t:.ehalülde kabul et • 

1 
d la d k 

. • ıı . anın an ve orman rım an ayıraca sarışın kız halimi anladı ve onları tes- hır defa bıle çılonadı. uzakta durm~ ve söze kanşmam.ıştı; tlm ve bu suretle ~1r Cah1d Oğuz bey. . 'b 1m t ? M d mki b" . 
kin etti: - O gece ben de orada idim, haki • fakat bu son sual üzerine o da yakla • }e ilk defa karşılaştım. kuvve~ u uş u · a ~e ır ınsa .. 

- Durun çocuklar, şaşırtmayın kız- katen çok güzcl ibir piyesti. şarak fikrini söyledi: Ben lStedenberi Jiiıi pek severim.. nın dogduğu ve yaşad1gı yerlere olan 
cağızı: . .. Onun uzak bir dağ köşesinde - Nasıl oluyor da sen onun bir ese. - Bana kalırsa Cahid bey sık sık HattA kıraat k.itabl.arımdaki manzume- bağlantısını bu ikadar derin ve sami • 
ömür sürdüğünü ve birkaç köylüden rini okumadın Semiha? buraya gelip Semiha ile meşgul ohm • ~ bile eiberleyip tekrar etmekten mi bir şekilde hissediyordu, o halde 
baska kimseyi tanımadığım unutma • - Canım, km. rahat bırakın, size yacak ve onunla beraber sokağa çık • hoş1anırdım. Bundan maada, annemin benim duygularımı da anlaması icab 
yalım ... Fakat ne de olsa kendi akra .. söyledim ya, o bugiine kadar herkes • mıyacak ... Her ne kadar Semiha ço • genç kızlığı zamanınd:an kalma ve son,. etmez miydi? 
basına aid bir şeyi ona bimn ö~tme. ten uzak y~am.ıştı. cllk gibi görünüyorsa da onun on altı radan babamın da çiftlı:l.k~ bıraktığı ki (Arka~ var) 
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Sehirleri 
' 

ne 

Lonar&da blnal&l'tn pencereıenne 
tel takılıyor 

ll"ariste dünya. ricaıunln balmumu ney • 
k.elle:rtni teşhJr eden müzede eşya sa •· 

Pariste LuW: ~n kıym etfi eşyası saman1ara sarı:.arak 
sandıklani yerleştirihnektedir. 

d.ıklanıyor (bir tesadüf netice ..ıt 
Bitler ve St&lin'in heykelleri 

Janya.na düşmüştür) 

Bo1•ndw seierbs edilen askeri kuwetler cephe. 

lere acvk.edilirlerken 

Paıisteld ı:a teıhea- radyo bepndla va$yeti heyecanla 

taıdb ederleıkea 

Pariste müsadere edilen otobüsler bu ,ek.ilde tenha 

yollara sıralandılar 

İna;iliz &fnkili her ft!Y8 rajmcm parkta mutacl 
pzintWnl yapıyor 

ifayla 9 

C GüNüN ADAMLARI ~ 

Vlatko Maçek 
Yugoslavyanın yeni Başvekil 

muavini, Hırvatların reisi 
Yugoslavyada 90n günlerin en mü • 

h1nı hlidisesi Y.ugoelavlar ile Hın-vat • 
lann nihayet anlaşmale.ndır. 

Aylardanberi devam edegelen mü • 
za'kerat nihayet htisnü suretle netice • 
lenmiştir. Bu arada. Vlatko Maçek is • 
mi de gazetelerde yeniden geçmeğe 
başlamıştır. 

Doktor Vlatko Maçek Hırvatiann re
isidir. Hırvatlar ona Adeta taabbüd e • 
derler. 

Yugoslavya hakkında komşu devlet. 
!erden baclarının beslemekte olduk • 
lan suiniyetler bu anlaşma neticesin • 
de herhalde suya düşmliş teMkki edi
lebilir ... 

Doktor Vlatko Maçek tam manasile 
bir demokrattır. Onda demokratlık ir-
sidir ... 

Eski Başvekil Mösyö Stoyadinoviç De desti h . ·· . 
unla ı....,.. bi h"ı..... 1 t r ve apsı uzenne Hırvatlar on .. ~~ r vec ı~ an aşanıanuş ı. kl dıJ 

B b li -'"""'~ 1...,, .. ,~1~ 1:_ • • ti ı.. aya an ar, bu ıkıryamdan telaşa dü • 
u a t:nAı ~V'lt::1U.l"ll1 suınıye ne a h""kA t d ha . •ecienl b 1 tu ~n u ume onu er 1 tahliye ey le. 

1' er u unmu.ş . di. 

Şimdiki başvekil Mösyö Tvet.koviç 1927 senesinde Hırvat fırkası vT' 
mevkii iktidara ~eldikten sorı:a. Dok • yat şubeleri riyasetine getirildi. ı a • 
tor Ma~ek ile muzalrereye ginştı. 1926 senesinde Hırvat Ji.deri Radiç 

27 Nınnda ~a.rarlaştın~ olan e • katledildikten sonra Doktor Vlnt.ko 
saslar Kral n.aı:bı Prens Paul taratın • Ma~k Hırvat partis" · · l" • · ~-
dan ta "b edilmedi :r~ mm reıs ıgıne ı..a-

svı · yin edildi. 
Bunun üzerine yeni müzakerelere Riyaset mevkiini ihraz eyledikten 

başlandı. Bu müzakereler ilk evvel sonra mücadeleye yeniden başladı. 
Z.Sgreb'de sonra Bred'de yapıldı. Ve 1934 senesinde ecnebi gazetelerint 
anhışına imzalandı. beyanatta bulunduğu için yeniden 

Her taraftan çakan siyasi şimşekler hapse atıl~ 
esnasında Yugoslavya.da elde edilen Hastalandı, zayıfladı... Naib Prens 
bu birlik memleket için bir fali hayır- Paul bu hali yüzilnden onu affetti. 
dır. "' Bazı devletler Hırvatistan namı al • 

Doktor Ma~k hükUmetin tasvib ka. tında onu aldatmak istediler. Onun gö: 
rannı Belgradın otuz kilometre öte • zünü boyayarak maksadlnrıına alet et-
"'\nde bulunan Kupineç köyündeki mek istediler ... 
çiftliğinoo taraftarl:arı arasında bekle. O, bu teşebbüsleri kat'iyet ile red • 
mlıjtir. Şimdi Yugoslavya h71i:binesine deyledi ... 

Hırvatlar da iştirak edeceklerdir. Doktor Vlatko Maçek hakiki 'bir va. 
Vl~t~~ .. Maçek avu~tt.ır. Fakat o tanperverdir, Hırvat vatanperveridir. 

k~yltiiugu baroya tercıh eylemekte • Fakat ayni zamanda Hırvatlığı, Yugos. 
dir. }avlık ile bir görmek isteyenlerden • 

HFrVatistan köylüleri arasında vakit dir. 
"çirmeği, ömür sürmeği hayatının e- Vatanmın ancak bu olda ileriye 
.ı..~ olarak bilmektedir. Hırvat köylü. doğru gidebileceğine ka~dir. 

len onu baba addederler. O da onlara 0 Tuw 1 
evlAd, hem. de öz evlAd nazari.le bak • ·············-·········-··················: .•.•.. ~~ .••••• 
maktadır. ilk tedrisat kadrosu hazırland 

32 seneden'beri Hırvat köylü fırka. • 
sının reisidir. Bu fırlraya dahil bulu • İstanbul ilk tedrisat kadrosu hazır. 
nan azaların sayı~ı dört milyonu geç • lanmış, tasdik edilmek üzere Vclcfılete 
mektedir. Hepsi de son derecede di • gönderilmiştir. 
sipline bağlı bulunmaktadırlar. Bu ~ ilk tedrisat ikadrosunda bazı 

Doktor Vlatko Maçek fırkasının re. becayişler yaptlması düşünülmektedil\ 
\si saniliğine 1920 senesinde tayin e • Bu cümleden dl.arak ders verdiği me~ 
dilmiştir. O vakit Sıoo - Hırvat • Slo • tebden çok uzak yer.Jerde bulunan mu 
ven hükfunetinin esaslan henüz sağ • allirn.'leıtl,.n yakın mek:tıeblere nakledil• 
lam değildi. Hırvatlıar istiklAllerini ta. meleri hususunda yapılmış o'lan mü • 
Ieb ediyorlardı. racaatlerin nazarı itihare alınacağı sey 
Hırvatlann davalarının halli için lenmcldedir. 

jMacek Amerikan Cümhurreisi Vilsona . -'---.--. --... - --
• 1 mn~acaat _ettı._ . Bır çocuk mcır agacmdan düştU 

Bunun üzenne Yugos~v hilkfuneti Fenerde Abdi Subaşı mahal~~nde 
onu hapsetti, Maçek hapıste bir hayli oturan Eyüblin 6 yaşlarındaki oğlu Sa 
mHddet kaldı... .1Ahad'din; evveYd gün incf'ı· ağacına 

o gün bugündür Yugoslav hapisha. Ç!'k:ınış vıe mövarenemu kaybederek 
nelerinin tadını adamakıllı tatmıştır. düşmüft(lr. 

Hükfımetin se1Amet11:i Amir cObz • Bu sukut ~esinde başından yara . 
nana» kanununun n.eşn akabinde ye • lanan SalAhoddin, tedavi olunmak Ür 
nJden hapse atıldı. zere hastaneye kaldmlmıştır. 

Bir Halkevi Müfettişi Erzincanda ) 

ı 
Erzincan (HUSWJi) - VilA.yet ve kazalarda teftişler yapmak üzere şehri • 

mize gelen Halkevi müfettişlerinden Şair Behcet Kemal Çağlar Ankaraya 
dömnüştür. Resim müfettişle Enincan Halkevi üyelerini bir arada gösteriyor 

TIJ 

a 
ZI 
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r u terfi listesi 
(Ba.ştarafı I inci nyfada) ı (Köprülü), NAzım Yqınok (Edirne). M. ,o. Nuri Gürler (Kuruçeşme). Deniz Kur. binl~ Km. Sınıf 4 askeri öğretmeınlikten sınıf S 

ıeneral Rrudm Aktu~ Tümgeneral Ali Özatlı (Kiriti, Ş. Sırrı Kurt (Nişan.. Yarbaylığa terfi eden As. Fb. yarbaylıia: askeri öjretn+miiğe: 
M. Nuri Yam.ut.., Tümamiral Şükrü O- tqı), R. Cenan Korkut (Kasımpaşa), N. binbaşıkın: Nuri Günege, Rifat Özdes, Münci Salahattin Gön~. 
ka 1 .koramiralliğe. Otuz (Alasonya), A. Nabi Güngirey (Si. As. Fb. binbaşı Rakım ÖzkOk (Orta. Ü'lhan. Sınıf 5 hcsab memurluğundan sınıf 4 

Tümgemeralliğ~ terfi edenler: vu), Zeki 'funa (Yanya), M. Remzi Ök.- köy) , M. Asım İnal (Safranbolu), M. Deniz Kur. yiizbaşöıkf(m Kur. hesab memurluğuna: 
Tuğgeneral Rıza UrcWlt Veh'bi Ko- ten (Kocaeli), M. K~z.ım Gündüz (Sivas), H ilmi Akyar (Çanakkale), Fahrettin binbaşılığa: Turhan Tümer. 

.. Rif t Mar ta Rem . Yiğit SllTl Eroğlu (Bu!'sa), Şemsettin Evcin Gürün (Üsküdar), R.. Şadi Süder Tevfik Sargut, Ekrem Erman. Sınıf 3 muamele memurluğundan 
C:~YFmı_ a &bu~ ~~ Ko:a. · (Üsküdar), Ali Alp (Trablusgarb), Mah. (Nakıkaşpaşa). • Güverie yarbaylıktan güverte sınıf 2 muamele mmnurlufuna: 
gTuğ ralli. terfğ. _..1_ tuı:.ı-ylar- mud Özalpat (Erzuzum), M. Sadullah Albaylığa terfi eden harita yarbaylan: albayl·ıı:...: Nesib Hıncalay. 

gene ge 1 eucn 5 ._ • (Be ı.eroe ') Hakkı Öban (Trab. · A6a S f 4 l hıfund Tuğbay Talat Ogan, tuğbay Arif Ergon Y yı ' . . Hanta yarbay: H. Fehmi Tunçer Fehmi Kartal Saim Çığ, Hidayet mı muame e mmıur an 
Tan • F h · Belen Sadık Aldoğan, 2'0ll), Kemal Ergoç (Serfıç:>• Hamd~ Kor. (İstanbul), Cemal Kambay (Galata), Bosut. sınıf 3 muamele memurluğuna: 

yen, a n . ' . talc (Edirne), H. Avni Kukner (Sınob), Kadri Koray (Kabataş) . İsmail Toks6z. 
peva~ Yalım, Nazım Göennı, ~ahmud Y. Kerim Aktay (Kuımpaşa), ö. Lütfi Yarba)lllğ\a terfi eden harita Güverte binbaşılığından güverte Sımf 5 muamele memurlufmıdan 
Berkoz, Asını Tmaztepe, .Fevzı Men • Altık (Karagünırük), M. Nihad Sebik binbaplan: yarbaylığa: sınıf 4 muamele memurlufuna: 
...r.ç Nurettin Barensel, Ömer İsken • ı be ') R'f t ö d (T ) Sa Osman Gu··-..;ıogwan Muzaff.,.r Besen ~h G" ku 5 

.... ' . . (Bey er yı , ı a n er oyran • • Harita ibinbn.şısı· Nazif Aşkın (K. ç. uu ' "' ' Sala attin un t. 
der Erdemir, ~ Tür~er, .. FOvzı mi Al ntar (Gaçata), A. Rıza Bayata Ayasofya). Fenni Işın (Trabzon), Fuad Settar Ulman, Eşref Acar, Tuğrul Sınıf 6 mızıka ötrefmenJiğtnden 
~nctlar, Zekaı Okan, Yumnu .re- (Kars), A. Şilitrü Berkalp (Mimarsinan), Özbalkan (Edirne). Kılıclı. sınıf 5 mızı'ka ö~ltne: 
srn, Muzaffer Tuğsavul, ~~det Bıl • Kenan Oruç (Erzıncan), A. Rıza Atak Albaylığa terfi eden tıbbiye yarbaylan: Gilvcrte yOzbaşılığından güverte Ahmed Ezgimen. 
gişin, Kemal Ya~nkılıç, .Murntaz U • (Manastır), A. Kemal Ataünal (Kasta - Tıbbiye Yb.: t. Hulusi Erel (İnebolu), blnbruılığa: . Sınıf 5 askeri san'atkfırlıktan ınnıf 4 
lusoy, Asım Aktug, Tevfik Topçuoğlu, monu), M. Arif Ölçen (Nıksar), M. Asaf Tolkay (İmrahor), Abdülmecid Sa. Sadettin Kurs~n, Bürhanet~in Bılge. askeri san'atkôrhğa: 
Neşet .Akmanlar, İ~~et .Aks~~ur. . 

0 
Neşet Kazankaya (Erzin_:an), Şaban yan (İstanbul), .M. Nuri Mnktalan (Fa • r.ıan, M~hlis .. Guremen, Ce~alettin f. Hasan Ortek. 

Deniz tu~ay Husn~ı Gok<Ienm_r, Arıkan (Tophane), A. Kazım Baykan tih) M. Cemal lspahi (Bursa), Edip o. c;en, Emın Gurdal, Kemalettm Azgun, -----
Tb. tu~bay S i!1°eyya Hid~yet Serter, (Bursa), H. Erkan (Yarbuz), H •. liüsnü pan' (Çimişkezek), Celfılettin Toker Tarık Koni, Saip Caner, ~.ad Ü'lgür, Birer derece terfi eden 
1Jb. tuğbay Kazım Akdoga;ı, tuğbay TaŞkın (Kırklareli), Celfilettin Dmç (A. (Manastır), A. Said Ertemsin (İzmll'). Fuad Başak, Muzaffer Şükru. 
Fethi Gözalan, veteriner tugbay Mus. Karahisar), M. Sadık Arıkan (Pazarcık), 1 Yarbaylığa terfi eden Tb. Bnb. lan: Güverte üstteimenliktıen güverte ·u·n·ıversite profesör 
tafa Bengi, tuğbay Rıza Tinay. Mehmcd Saykan (Önye), Salfıhattin Gür 1 Tıbbiye Bnb.: M. Niyazi Bilirer (Bur. yilzbaşıhp: 
Albaylığa terfi eden kurmay ~arbayl~r say (Yenibaıhçe), Fikri Teoman (He:e - sa), Halil Tuğtepe (Cide), s. Suad Men. Nejat Kosal, Hüsnü Heper, ~a- d llerı· 
Kıı •sıay yarbay A. Remzı Berkoz ke), Hasan Urgun (Kandiye.), H. Alı A.. gü (Rusçuk), Kemal Tuğ (Eminönü). A. bettin Gürel, Hikmet Dagada, Burlıa. ve oçen 

(Bursa), Tahsin Çelebican (Kastamo. kıncı (Kasunpaşa), Zilli Özyalın (Ha- ı Muhtar Sanlav (Bursa), M. Kemal öı.soy nettin G.ü~li, Saiahattin Kb'ken, Za- Anka 
29 

(H t) _ İstanbul U. 
nu), M. Fasih Kayabah (Mersin), . Şev seki), Necdet Çetinakıncı (Y. Varda), (T~öprü) A. Muhtar (İstanbul), R. hid Kirağlı, Zeki Arda, Muhittin Dar. . .tra~ t d . u:u~ t' kadrosunda 
ket Aykan (İstanbul), V. Vişdani E- M. Salim Koydemir (Sivas), İzzet Ya. Halid Baca~ (İstanbul) A Lütfi nax.de.. ga, Muzaffer Özennan, LAtif Ergüder, n36ıv9e4rsı es! ,: nsal ey~dı .

1
• edi 

. A .. k (K . • • 6 rlk'l m sayıuı \Kanuna yenı en ı öVe • 
geli (Rodos), H. T~Aınt kat(uOrtar k'"ap.) vuü:z!kızı}an (Hayda~(Ah), Mk. Edi) pHAlHp~n }()n (İstanbul). Sedad Demltrkd1, EmHtr E ı et.

0 
d v1 len profesörlük maaşları dolayrı;ile a. 

tanpaşa), H. Hayn y epe oy , ( nye), Saffet Ergın. ır apı , • us Arha)lıığ'a terfi ıedeaı Ec:ı- yarlxı:»lan: Tekes, Rami Abra.k, idayet n un, ıfl 
1 1 

E ıtn 
939 

t mı· den 
Naci Aka (Niğde), Hüseyin Spon nü Özel (Hafızpuşa), B. Sıtkı Ösöy ~Ço- 1 Ecz. yarbay· M Şevket Ilgaz (Koçhi. Lutfi Sübar, Fadıl Tilrmen, Sabri Ta. ~tiban maatşrfa:8ed ykl . ,. tealerlınt,,.0 · .. .. · 1 b 1) M -1\ •• • M · · . ı aren e ı ece enn :ı.ıs "'"'. (Koprulu), Saım Arcan ( stan u ' · rum), Tarı!k A\bugan (uskudar'), · !sar) M. Faile Özil (Kasaba), A. Hurnsı nar, Kenan Onhon, Muzaffer Denizerı. b' ed'" . ı· 

· 1·b h' Nedi c · o (H t) H H"' .. n· ' ıt ıımış ır. Refik Yüce, S . Selıın, ra ım m avit nwn arpu . ' • usnu ınç Duyar (Kastamonu), Bilal Taner (Çan. Güverte teimcnlikten giiverte 
125 

)' terfi edeni 
(Hereke), M. Rüştü Erdelhün (Ya • (Harput), TalAt Sile (Selanik), Salih Yü. 1 kırı) M Arif Kökez (Üsküdar) Musta. tıstteğmenliğe: 

1 
CenırabyaB .'lran... T'~~ik R 

G .. (Os:m ık) M oel (Rumkal ) o T ~ 1 (İ 1 ' • ' Kema a er~,, 1::V'.L e. 
iru.b), A. Rıza urcan anc ' · ~ ' sm.an osunog u s. fa Benlier (Şile). Ce1Al İyiceoğlu, Emin Yakıta], $em- ceb Dren.soy, Muammer ~d Sevig, 
Hilmi Oray (Sofular):. M. Zeki ~nal taınbul), Y. Zıya ~kuş .. (Urfa), Ş~fık Albaylığa terfi eden Vtr. yarbaylan: settin Bar~t, Nahid Çaoaner, Fevzi EbulUla Mardin, Tahtr Taner, Cemil 
(İstanbul), Osman Güray (V. Atik), Toker (Van), A. Rıfat Sonmez (Erzm • Vtr. Yib.: Şevket Ulusoy (Antalya), Al :b Serm Albatros Hüsnü Korur 

1 Mükerrem Erkman (İstanrol), Ya~ub can), Refik ~.~a .~Üsküdar). Muhlis AI. Nurettin Söylemezoğlu (Elazığ), M. bü. R:n~· Fe~r, Kemal Kayacan, Müni; Bilse· 
100 

liraya terfi edenler 
Gürlroynak (Ergene), ~san E~nç tığ (Debre), Zuntü ~ (Istanbul), l\L reyya Aygün (.o\ksaray), Abdülkadir Aral, Ferda Anaoğ]u, Hüseyin ATal, Akil Muhtar özdeva, Sakııb Tunç, 
(H.Şerif), Hayrd'in Anın (Gemlik), H~ Özdener (Erzıncan).' _M. Mazh~r Tolon (Aksaray), Mehmed Soykan (Se • Fadıl Kartal, Nihad Ayyıldız, Bahri N t Ömer İroelp, HAmid Ongunsu, 
Vedad Garan (Dizdariye), H. Ek~m Çelikman (S. '?11~ed) .Had-. ?çer (Üs~.ü- lfınik), Ş. Fikri Alyuğ (Aydın), M. Ra • Kunt, İsfendiyar Altan, Cemal Süer, A;{Yar 
Atasal (Üsküdar), Hayrettin Demır • dar), M. Lütfı Sıpahi (Beşıktaş), B:ır. gıb Siral (Kadıköy), İbrahim Koçtürk Şeref Şim.c:ek, Tarık Ülgen, Azmi Ata. . . .. .. w terfi 
oğlu (Karagürnrük), M. Nuri Onural ihanet'tin (Eğrikapı), Şevket Akdoğan (Şam). ~ A . Al 90 lıraya ve ordinaryüsluge 

- ·· k c•-t (E . ) c:u, vnı PR.} edenler (Beşiktaş), M. Ruştu Bay. OÇ ıs an • rzınc:n • .. . Yarbaylığa terfi eden Vtr. Bnb. lan: Makine yarbaylıktan makine albaylığa: . . 
bul), M. H üsnü Ersü (Bakırköy) A. Albaylıga terfi eden suvarı yarbayları Vtr. Bnb.: s. Süreyya Altekin (Har. H ç· C 

1 
Cebec'. Akif Şakir Sakar, İhsan Hılml Tar, 

İ . s·· . b H" . Akk as:ı n ızme. ema ı il.-· h A'l" Fu d B ·ı Cevad Baydar ( stanbul), M. Şevkı uvarı yar ay: useyın erman put) A Vecihi Tancar (Pirkoz) M Me. • bl ı.ı .ı....ı,t --'~-- Hul~ı Be çet, .n ı a asgıı · 
· ' · ' . Makine nr~'l"''""' an nUlJUJWI' Güksenin (Taşkasab), A. Fevz.i Uçan- (Fillbe). deni Sürer (İstanbul). Hayrettin Tezre!' ha 

1 
gaw . 80 liraya· terfi edenler 

v .ıı.._ 1 • terfi -~'- .. • yar v ı . 
er (Yusuf). ı.a.-uuy ıga eıuıl:D suvarı (İstanbul), Abdullah Yurdabayrak (Bur . M zh T T Necmettin Rifat Yarar, Sadrettin 

Kurmay yarbaylığa terfi eden binbaşılan sa), Ekrem Selekman (Galata), Sadullsh . Bekı r EryCene~, E at ar uNna,. Seev. Cel~l Antel, Muzaffer Güçhan
1 

Fah. 
ı bul) Ekr G'"l " fık Falay, enl11 r avmaz, acı • _ +_ G" ik kunnay binbaşılar: Süvari binba§ı: M. Fahrettin Sungar I Kesenay ( stan . , em u eryuz Meh eti \fı;j Meh ed 

0 
rettin Kerim, Kazmn lSlllail ur: an, 

Kurmay biobaşı Rasim Akkılıç (An (Mahmudpaşa), Fevzi Süral (Manastır), 

1 

(Bursa), Receb Özçelik (Eclirne~apı): Na f;rü Ba~u. 1 
' m cay, Süheyl Öner, \Fahir Yeniçay, Örnıer 

ikara), Suad K~vaş (Üsküdar), Ek - Şevket Şendil (Nişantaşı), M. Hakkı hid Çokbaşakan (Konya), Cemıl Go"'kçe • y it ki Celal, Ziya Oktem, Cevdet Çubukçu. 
rem Akalın (Afy~n), Ragıp Gürnüspa. Kılıçaslan (Urfa), Abdüllatif Kumuk (Altımermer), İsmail Erten (Bursa), H. Makine ytt_zbaşı ktan ma ne Ashtanlardan 40 Hra)lll terfi edenler 
la (Üskiidar), • (Dağıstan), Niyazi Akar (İstanbul). n. Hüsnü Urkucu (Çanakkale). Memduh A ~nbasılığa: . Ziver Mestçi Nedret Yurd, Adnan 

Bmb J w terfi eden kunna Avni Bağna (Kuzguncuk), M. Hulusi Al. Tunçer (Trabzon), Tahsin Doruk (İstan. Kazım Menç, İrflan Arun. Necatı Uraz Aliye Tana!. 
aşı ıga iizba ılar- y kan (Balıkesir), Cevad Güvenerin (İs .,bul), Mazhar Atay (Niğde), Ri!at Maral ~k~en, ~emil Ers~, Cemil .. ~aç, A. ' 35 liraya terfi edenler 

.. Y ş : .. . . tan'bı.ıl), Faik Babadan (Üsküdar). Mü • (İstan1ml), Kazım Alpergün (İstanbul), laettın Guven, Ulvı Kayagunduz. . . . na 
Kurmay yuzbaşı: Balın Gökoenız (İs.. f hh G"k (K dk .. ) Ö Nazif 'J.' Kadri Can (Mekke) Cemil Olcay (Hay. Makine üsttebnenlikten mnkine Hilmı Benel, İbrahım Hak~ Su ' 

tanbul), Cavid Ç!'vik (Ceylan), N:za .: : ~;en;a:~ N~a~i o~a;uk. (Kır bir~- fa), Haydar Sovka~ (Kayseri), Orhan yüzba"?ılığa: Reşid Suad Soyıer, Saime Tilr~en, 
mettin Oktay (İstanbul), İhsan Bıngol ! Y R Aıı.m '(İst b l) A H 1 _~ A ' Erıkurt (Maltepe!. Salahattin Demirsoy, Sadett!n Ay. Melhpare Başarman, Mebfıhat ~glar, 
(Erzurum), Celal Ergün (İstanbul), Sab. k; ı;; st an u ' • u usı • Alba 1ı· t r· ed L Yb I . taman. Enver Tul e!ay, Nhdim TezE!ö4 İ'brahim Halkdiyen, Jülide Degrner, 
ri Ünal (Vodina), Talat Tulunay (İstan. n ( ana ır): . • L ~~a H"~r ı tte:" Av. K .. ~~ ren, Melih Doğu, Receb Baytalay, Kc- Hatice Yorgucu, Ali Fuad Baykal, Ha. 
bul), Emin Çabaııoğ lu (Sezer). l'v!. Vah • Topçu albayhgma terfı eden yarbaylar ka v.M . f ~sa~e ~n ~ış ( or • malett~n Özak, Ali Bora, Cealettin Ak- tice Bodur, Tevfik Okyay, Ayşe Akon. 
dettin Özdamar (tstanbul), Hidayet Kı. Topçu yarbay: Receb Sebukcebe (Ko. 1), usta 8 evıkte m ( a~u~), ~ev. dogwan Kemal Pekmezci Sabri Özyurd Saime Sürel, Ferid Hakkı, Derviş Ma-

. ) H 11 h ş (S • 'k) ket Çobanoğlu (Kıztaşı) Muhıttın Süer • ' ' . Ca 'd Em' E zıld~ir (Trabzo.n ), :\t. Rahmı Sana lan m
8 
a~T . ayru(D'. at kae)ntopA . elaGn~ 1 . , (Erzincan) Refik Erkoş~k (Pilibc). İh _ İsmail Ülesınn. V'izade. Lu(tfı Atalık1•1 . V: ·C:) ner, 

(Erzıncan), Fcvzı Okan (Musul), Kemal aırm opçu ıme o , .Azız >U er ' 1 • Makine tei?menlikten n~ttf"hnenliğe: Devamı ıncı sa11r 
- d · r (Sül B ) M T vf' ' B (S ' ) N · ı san Akal (Çana.:.ckaleJ, Nurettın Sezer ........................................................... _ 

~~t (Kabataş), .~a rı L,rman ı ev. Bu::; .(Seerf. ıK) taşaHnkrk Tıvas 'cc aı (Edirne), Mustafa Meriçli (Hasköy), Cezmi Smal, Ahmed Kaftancı, Nec. H bd k• 
manıye). Nihad Gunden (Kartal), A. aY"'o6an ıçe ' . a 1 unç ~-an. . . Bı"rol Necati A~ Hasan Tarcan Büyu·· k ar en sonra 1 . . " " k ) Cevdet Kurkan (Fatıh). mı • • c • 
Seyfcttın Kurth e>k <Gehbolu), Huomu ın · y b 1 w t r· ed L B b 

1 
. Rüc;tem Bileütay, F~rld &-rtelli, Fet. 

Dinçay (Hahcıo~lu), Ali Yöney (Edir • Yarba)'lığa torfi eden topçu ~r ı;; ~g~ A~r :d s~" (~ bn . ) a;.b hi Tavlan. Muhlis Bora, Kemal Ca- Sovyet - Alman 
ne). S. Zeki Uzs"n (Edirne), A. Nejad binbaşılan . Tv. (Tn .k. !n)~ "' u~roı a z(oEnd.' a) P.ın Vedad Süel F.ehıni Gücer, Musta. 

+ _. , rı aş aş asa ı) , ... am ı çay ırne , · ' ' b t b • b k Apl:ı-ayd (ı.sı.l~~bul,~· t rf' ed • d TopÇu binbaşı : M. l\fönir Ülengin A. Galib Gümen (M. Paşa). fa Emre, Murad Kaner, Cahid Kı- munase a ına ır a iŞ 
•ya e a uay ıı!a e 1 en pıya e (Ü'sküdar), O. Hikmet Bilgin (Amasya), vaner. 

b 1 Albaylığa terfi eden istihkam · 
yar ay ar Z. Mecid Sönmezalp (Bursa), Ziya G:il. Sanayii harbiye yli7;baştlıktan sanayii 

Piyade yar bay: t. Hakkı Türker (H.ı.ır. 1 rlt..n.:' M 0 yarbaylan: h b' b' ı.... .... 1 w 
a p \U~KÜp), es'ud nat (D. Bekir). Sa İ Yb M Zek' x .. , (V d" ) '' h ar ıye ınua.ı.uıga: 

put), E. Sabri Bayman <Toyran), Ziya labattin Altıntuğ (İskodra\, Kadn Ak • b' Ts. .: (T. 
1 

ı) v~soıcC a ınaD:. e • Cevdet Mutuk. 
Silk.an (Selimiycı, Mi. Tahir Gürhnn (Gümüşhane), Şı:>fik Erk ·(Van), Ali A. (~ehın~z b ;ş lca ' · cmal uvencl Sanayii harbiye üstteğmcnlikten 
(Harput), Nuri Kırıkh (Sülevmanıye), çam (Ağaçkakan), I. Hakkı Yalazan 

1 
za e aşı_ · . . . A sanayii harbiye yüzbaşılığa: 

Hüsnü Erkon (Kws0 ri), A. Muktar Key. kisü ($umnu), Cevdet Süer (Midill i), Yarbayh~ .terfı eden ıstıhkam Hasan Den~z, Cahid Boran. 
man (Bıçakçı), S. Fatk Çalışa~ (SelAnik), Hakkı Tunga (Kayserı), Ömer Ersin (Ser bınbaşılan: Tabib yarbaylıktan tabib albaylığa: 
Y. Sezai Tuncalı (Edime), Krmalettin fiçe), M. Zeki Ulusoy (İstanbul), M. Sö. İs. Bnb.: H. Fevzi Emre (Trabzon), Celalettin Ueuz. 
Başar (Nazilli), C'emalettın Atak (Kcr • dık Soyer (Bursa), İdris Örz <İşkodra' Abdülkerim Türkkan (Üsküp). S. Sırr:ı (EcwC'l yarba)f'.hktan &ac~ albeybğn: 
kük), H. Hüsnü Öktimuz (Üsküdar). M. M. Sükrü Bıyıkhan (Erzınran) M. z .. ~i Aktaş (Üsküp), Hayri Şolcun (Arabklr), Vasfi Hamarat. 
Rasim Şahinler (Trabzon), Hasan Ertem özt.Ürlc (Eğin), Y. Kenan Birs;n (Edir • Lütfi .. Tunca. (Gö~ic~), O, N~ri Köker F..czacı üsttei'rnenl'ldıen ec:zacı 
(Fer iköy), Zihni Başaran (Erzur~ım). Fct. ne), f. Kazım Purut (Sivas), R. Karabu. (Üskup),. Kazım. Leçımol (Edırnel. yüzbaşılığa: 
tah Öztek (Siilevman iye·ı, Muhittin Tü. lut (Selanik), Behzat Günes (Erzurum), AlbaYJıga terf.i eden MtL Th lan: Safa Yiğit. 
ieğen (Edirne), M. Fevzi Kalkan (Trab. Cemal Kıvanç (Darıdcrcı, t. Sıtkı <:iu _ Mu. Yb.: Azmi Akbu (Erzurum), Levazım yarbaylıktan Jevamn 

) YarbayJıı;... terfi eden Mu. Bnb. lan: lba 1 a... zon · dM (Ayasofya), H. Hıfzı Çataltepe (Ker. n.. a Y ı6 ... : 
YarharJıf$ı terfi eidcın piyade küle). Muı. Brlb.: Remzi Ersun (Erzincan), Cevdet Ardalı. 

binbasılan İrfan Pokiz (Kadıköy). NAzım Arıkan Leva~ yilzbastlıktan levamn 
Albaylığa terfi eden fen san'at (Üsküp), A'bdülk ':!r im Öbay (Fatih), M. blnbasıhgaw : 

Pıv'>de Binbışısı : Cemal Ergüden (Kas ha lan 
yar Y Ziya Gücer (Trabzon). Nuri Tekce, ~kib Altuntug"', Niyazi tarnol" u), M. T:Jat Çın1nllı (Erzincan), F • b o v--

en san at yar ay: sınan Arkan Yarbaylığa terfi eden demiryol Og"'uz. A. Fı:ıvdar Gürnlp (lstanbul), A. Ziyn k ) 
(Çan ırı · binbaşılan: J.,evanm kfımcnlikten Jcvazım Altc ... (Tarsus), Kıhım Güney (Kırşeh ir), 

' A ,_ _ .1 Yarba~lı~ terfi eden fon san'at D. Yol. Bnb.: M. Fuad Akbulut (İ .. _ üstt..öomenJi~ .nııTT' "'i Tanyeç (r .. ı:,r.ı!"a\, Fikri Başaran " ~,, •. _ 5 "· 

Ö binbaşıları: tanbul). Hilmi Dedekorkurt (Besı"kt"'ş). Nafi Ulbay, İbrahim Bölen, Samih (Res""') . Vehbi to1an (Gebze), O. Sadi • u 

Derr f"n (Vefa), M. Ali Erpu l (Maraşı, İz.. Fen san'at binbaşı: E. Sedad Sa lman Ynrhayhktan albaylığa terfi eden Saldır, Azmi İrengün. 
zct Avcı (Kerkük), Şevke~ Sanal (Van), ~.Koska)~ fen san'at binbaşı: Kazım jandarma yarbaylan: Sınıf 4 askeri hakimlikten sınaf 3 
ş .... vket Boram (Debağlar) Sillcyman Ozsoy (Istanbul) . Refik Günsev. İbrahim Sım Tekiıı askeri hakimliğe: 
n nçsoy (RusçukJ, Ji'ah~ i A~özccb (Çcn. Askeri Fabrikalar ~bclylığma terfi Deniz terfi listesi Eyilb Öner. 

lköv) , Enver Tok (Beykoz), Hüse-M eden As. Fb. yarbeylan: Sınıf 2 askeri öğretmenlikten sınıf 
ym Ankara, 29 (Hususi) - Deniz terfi ı k rt .,w t -uw 

''rgen (Karamür<;el). A. Cevad Akman A.. F.b. Yb. Ferid Öz,kurd (Vefa), as e ogre m"""ge: 
listesini bildiriyorwn: Hayrettin Kalku.n. 

(Bastarafı 8 ind sayfada) 

1938 _ Bu yılın sonunda Sovyet 
Rlli>J'a l.,panyada ctlmhu. 

riyetçilerin galib geimeleri için son bir 
gayrette bulunuyor. 

1939 _ Ka~unuaani ayında fspan. 
yada cümhuriyetçiler mat 

lfıb oluyorlar. Sovyetler Avrupa aiyase. 
tinden el çek:iyol'ıar. 

1939 _ Yaz mevsimind~ f~giliz _. 
Frnnstz • Rus sıyası m~. 

zaker.atı ·başlıyor. Bu müzakerat yarıda 
kal1yor ve yerine askeri mtlzakereler baş. 
lıyor. Sullı cephesıne Rusyanın iltihakı 

bekleniyor. Bu arada Sovyet Rusya Al. 
manlar ile ticaret muahedesi. akti için 
gibi müzakerelerde bulunuyor. 

19 3 9 Ağustos ayında Rwı • İn. 
- gıliz • Fransız askeri mil • 

zalrereleri Moskovada başlıyor. İngiliz 

ve Fransız zabitleri Moskovada \lnifor. 
maları ile dolaşıyorlar. 

Ağustosun 19 unda Alman _ Sovyet 
Rusya iktısadt muahedesi aktediliyor. 

21 Ağustoma ise Alman • Sovyet Rue. 
ya arasında bir ademi tecavüz misakı 
ektec:illiyor. 
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• 
Hitlerin lngiltereye cevabı müzakere Pariste bu geceden itibaren eğlence 

yerleri 11 de kapatılacak kapılarını kapatmıyor 1 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

lcike amadedir. Lehi.tanla anlaıacağırruza ıüphc yok· 
IUT. Lehidanrn Baltık denizinde ıerbest bir limonı o• 
lacakhr. Ancak bu liman Alman toprahlorınuı böliin
me•i Arrefile verilemez.» 

Hitlerle Mussollnl F rasında 

görüşmeler 

.i!itler ingmerenin ilk tekliflerine cevaoını aldığı \'ıık:t 
İtalyan büyük eiçisini kabul ettiği gıbi Henrlersona kendi ce. 
vabını verdikten sonra da gene ayni sefirle uzun boylu ko • 
nuşm~tur. Bu mülakatlar esnasında b!iyük elçiye İngiltere. 
n!n ct'.vabı ıle Bitlerin mukabelesi hakkında mallımat veril • 
dıği anlafı'maktadrr. Mussolini bu suretle vaziyetten munta. 
zaman haberdar olmuş ve !kendi no'kt:.n nazarını bild irmiştir. 

Nazarı dikkati celbeden bir 

milfahat 
D:ğer taraftan İngiliz büyük elçisi Henderson da B~!"iin -

deki Fransız ve Litvanya elçilerini kabu! ederek kendiler!~e 
görüşmüştür. 

Alm:ınyanm Lehistana kendi memleketim ikiye ayırm1ya. 
cak şela1de denize bir mahreç ve bir koridor temin eL-neğl 
tak1 if eylediği ve bunun ancak Litvany1 ile şarki Prusya ar:l. 
sında olabileceki söylenirken yapılan bn millakn: dikk:ıte l8.. 

yik görülmektedir. 

Kont Cia110- Persi Loren miilakatı 
Avrupa meT'kezlerindeki şayanı dikkat hadiselerden biri ae 

bugün Romadaki İngiliz büyük elçisi Sir Perc;i Lorenin İtalya 
hariciye nazırı Kont Ciano ile yaptığı müiakattır. 

Harb tehlikesi ve Sovnet Ru.~ya 
J,ondra ~3 (Hususi) - Tass ajansıma bir tebliğine gör'! 

Sovyetler gvrb hududlarındaıki garnizonlarını takviye etmi. 
ye karar verm'ıŞlel'dir. Avruadaki gergin vaziyet ve muhte • 
mel sürprizler. bu ihtiyati tedbirlere sebeo gösterilm~·ktedir. 

Haibuki AmerjJumın Pr~ Assosyeşeıı ajansı bu tedbirlere 
ayni .rn:ınayı vermemektedir. 

Bu ajanıa göre Sovyet - Alman ademi tecavüz pak
tmın SorJyetler mecli•inde müzakere ve tasdik~"nin 
ru:znamede ft,eri atılarak tehir edilmi, olması, diğer ta• 
raftan garb hududunda alınan bıı ihtiyc.t tedbiri Al • 
manyaya faz.la ümid vermiyerek Alman • Sovyet ah .. 
ftnın dünya efkarında uyandırdığı antipaliyi izcıleye 
matuf bir hareket olarak telakki cdilmelllcdir. 

Berlinden Londraga gelen tayyar~ 

\,emberJayn, r.utkunun bu noktasında, fngilte:renln harb (Baştarafı 1 inci say/ada) 
hazırlığının her noktadan mükemmel olduğunu siiylemiştir. ftaJyada tedbirler 
Milli müdafaanın bütün daireleri, ordu ve donanma her ıhti. Roma, 29 (A.A.) - Resmen bil<iiril. 
m;,le karşı koyın.ağa amade bulunmaktadır. diğine göre 3 Eylfilden itibaren bütün 

BL: C:akikaca \'etziyet şudur: B. HitJerln notamıza vereceği İtalyan toprak1annda askeri ve resmi 
cevabı bekUyoruz: Sulh için çalışmakta olan kuvvetlerle me. veya umumi hizmet otom<>bil, otobüs 
sai !:ıı!'liği y:.ıpınak, vaziyeti istikşaf etmek imkanı bu cevaba ve kamyonlardan başkasının seyrüse-
bJg;ıdır. feri yasaktır. 

.lfa~b mı olae&k'! Sulh mü olacak? Bu hususta henüz veril. 30 Ağustostan itibaren de lokanta. 
mış bır -~~~ar ~·oktur: Hala ümidimı7.i muhafaza etmek isti • ]arda adam başına bir porsiyon et veya 
yoru~. Ba.n .sulh lehmde çalışmak arzu ediyoruz. Kendimize balıktan fazlası verilmesi yasak edil
çızmı~ clduğumuz yolu takib için sarfetmek~e oldug~umuz kuv · t' • ~ . • mış ır. 
vetın zafa .• ugrruna.sına müsaade etmiyeceği~. Büyük şehirler boşaltıhyor 

Başvekı1den sonra ır.tıhalefet liderleri Grinvud ve Ar- Roma, 29 (A.A.) - Beynelmilel va
çibald Sinklcr söz alarak, hükumetin hattı hareketini tas- ziyeti.n vahameti dolayısile, akşam ga. 
vib etmişlerdir. zeteleri ha~a. bir emniyet tedbiri o1-

Crinvud, işçi partisinin insanlık hürriyetini ~ adilane mak üzere büvük .şehirleri terketmeği 
bir sulhü müdııfaaya aı.metmiş olduğunu söylemiştir. tavsiye eylemektedir. 

Arçibald Sinkler is€. Po!onyaya karşı alınmış olan ta- Almanyada cez:ılnr 
ahhüdlere sadık kalınmasında ısrar eylemiştir. Her sene Ber1in, 29 (A.A.) - iaşe k~rtları 

Holandadan petrol ihracı yasak 
Lahaye 29 (A.A.) - Hükumet, petrol 

ihracatını menetmiştir. 

Ynnanistanda 
Atina 29 (Hususi) -- H~kCımet, bazı 

yiyecek maddelermln ihracına ambargo 
koymuştur. 

Amerika da 
Londra 29 (Hususi) - Vaşington hü. 

kfuneti, Panama kanalının muhafaza kuv 
vetlerini takviye ctmeğt? karar vermiş • 
tir. 

Yeniden 30 tayyare ve sahil muhafız. 
[arı Panamaya gönderilmişlerdir. Ka • 
naldan geçecek olan her gemide bir A • 
merikah memur bulunacaktır. 

Diğer taraftan bir müddcttenberi Av. 
rupada bulunan Amerika maliye nazın 
Morgentau, Ruzveltin sureti hususiyede 
gönderdiği seri bfr gemile bugün Ame ~ 
rikaya hareket etmiştir. 

Leh - Atman hududunda Eylulde bir buhrc..n çıkarıldığını ve Alman taleblerinin hakkındaki kararnameye muhalif ha. 
ardı arkası gelmediğini söyü'-·en hatib b . •- b' rekette bulunanlar için şiddetli cezalar 

" ' u vazıyeı..c ır d . -..'l'Im'..+" K rtl kullanma Vnn::ova 29 (AA) p ı p . nihayet verılınesini istemiştir. erpış t."ı ı'i.ır. a annı • -:r • • - o.onya omıra. 
M . . dan alım satım yapanlarla kartlarda inasında Mblepolkogniew'de bir Alınan 

ec'lıs, ıca-bında davet edilebilmek üzere, önümüzdeki .. t .1 ikta . ..l fazla alan ve sa. devriye kolu Polonya arazisine girmiştir. 
Salı .r..inüne k · 0• t til d"lınişt' gos erı en m r~an 

e.· .. ar a e ı ır. dil · ..ı:d ı kart.. n..ıonya hudud muh-1 z1 ü ı · .. .. tanlar, ken enne aı o mıyan .ev w.ı an, zer .:rınc 
~~mberlayn, akşam ustü kral tarafından kabul edil- lan kullananlar ve kartlarla alınması .ateş etmiş ve bunun üzerine Almanlar 

mıştır. kabil olan ma1lan kart mukabilinde geri çekilmiştir. 
Lord Halifaks, Lordlar Kamarasında Cemberlayn'in A. satmak istemiyenler veya bu gibi cU • Sabah~yin de bir süvari devriye ko. 

va~ ~amarasında yaptığı beyanata benzer bir nutuk söy. rümler işliyenler mahkemeye sevke. lu Bialarsy l\flynasrkie yakininden hu • 
lemıştır, lJOrd Sn<.'ll ve Lord Crew, işçi ve liberal muha- dileceklerdir. Derpiş edi1en cezalar şun. dudu geçmiştir. 
lefet partileri namına hükumete siyasetinde miizaherette Jardır: Lehıstanın protestoıu 
bulunmuştur. Bunu rnütakılb Lordlar Kamarası da Salı Büyük cürümler için haois, daha Varşova 29 (A.A.) - Polonya hüktt • 
günü toplanmak üzere dağılmıştır. ehliyetsiz ve nizamsız hareketler icin meti Slovak arazisınin Alman ordusu iş. 

y ~ n i b . t l t b b .. Ü ıslahhaneye sevk, kararnamede beş gaJi altında bulunmasını Slovakya hüku. 
tr BVaSSU PŞe US bı'n marka kadar para cezalan da der- t' d. d me ı nez ın e protesto etmiştir. 

Londra, 29 (Hususi) - Brükselden alınan haberlere pis edilınic•tir. Varşova, bu hadiseyi. Polonyaya kar. 
göre kra1 Leopold ile Holanda krali~si Vilhelmin; İngil. İsviçre hududlanm kL<mıen kapodı . ~ı doğrudan doğruya bir tehdid teşkil e. 
tere, Fransa, Lehistan, İta1ya ve Almanya arasındaki ih- Berne, 29 ( A.A.) - Federal. mtth- der mahiyette görmektedir. 
ti15.fı halletmek üzere tavassuta hazır olduklarını alaka. sin Fransa, Almanya Vf> İtalya ıle olan Diğer taraftan, Almanyada iki Polon • 
darlara bildirmMcrdir hududlann kısmen kaootılmasma mü. ya konsolosunun tevkif edilmesine cevab 

İki bitaraf hu':k.. d b t bb.. .. . 1. t t lm kJ teallik bulunan bir emirnamesi ~rhal olarak, Polonya makamları Pçen ve . um arın u eşe usu gız ı u u a a ,. k" · · r F 
beraber, sempatilr- kn:-şrlanmış olduğu anlaşılmaktadır. mt e: ıyet Tn€V ııne mrmı.ı; 1r. r~nsa - Nzob'da-ki Alman konsolosluklarım sar. 

I 
svıçre hududunda bev!1ırle çckılen a. mışlar ve konsolosları Varşovaya getir • 

.';V/çre gazetelPrine göre H~"l/eri11 rabaların ve otomobi1Jerin ırecrnesi mişlerdir. 

ısı ek' e rı , ~:~ı ;;;~:rag~:~t!:~e~7ğ:ras:;:::~~ 81r'lir .. der.ii"c·a····ftirt r·aden 
nem 29 (A\ ) B l N h . ht t . yalnız bisikletle gecenlerin mürurlan- • • • • f 

, •• • - c as er ac ne enı. gaze esı çı. .. d -..l'J • ı· B -..'l b k unıversıte Pf e •• 
k y A . . na musaa e t."ı mı.~ ır. Uıruan RŞ a o sor 
ardıgı hususı hır tabıda Berhnden aldığı bir habere göre k rf k t t l · ·ı b Londra 29 (A.A.) - Hendersonu Berlinc götürmüş oıan . as e rna ama m avvare erı ı e u 

~yyare saat 15,30 da Londraya dönmüştür. Almanyanın h.ıç. olmazsa eski Garbi Prusya eyaleti ile makamattan müsaade . :ılmı~ olan tay. ve doçentleri 
Hcnderson, bu tayyare ile avdet etmeır.iştır. 'Tayyare, biri Poznan eyaletinm şimalindeki arazinin yarısını istediğini yarelerdE'n gayrisinin İsvicre üzerin. 

İngiliz ve ikisı Alman olmak üzere üç yokı1 getirreiştir. yazmaktadır. den uçması menedi1mistir. fstisnai ola. ( Baştarfı 10 uncu sayfada ) 
Tayyareden çıkan bagajlar üzerinde, İngilterenin Berbn İyi haber alan bazı Alman mahfellerine göre Führer rak ecnebi memleketlerden gelen sivil Mitat Bucak, Ferruh Gültekin, Galib 

bfiyUk <!;çıliği müs1eşarı To~besin kartı bulunmaktadır. herkesi hayrete düşürf.cek olan bir karar ittihaz edecek tayvarcler, ı:ıündüzün muayyen muh. Rono, Lfıtfiye Irmak, Füruzan Sözer, 
Çemberlaı;nın beyanatı veya •1kib ettiği siyaseti değiştirecektir. İtalya itidal tav. tıelif mıntakallarda. bi'lha~sa Fransız İhsan Unaner, İbrahim, Meliha !nay, 

siyek~ vcrmeğe devam etmektedir. Hitler dün akşam te.. tayvareleri B~le, Birsfelden, Ccneve Osman Saka, Salahattin Akkaynak, 
Londra 29 (Hususi) - Saat 14,45 de parldınento toplan • lefonda Mussolini ile birkaç kere görüşmüştür. ve Cointrinde vere ]nebilirler. Resmt Ekrem Unat, Melahat Atakan. 

dığı esnada, Bedir.in beklenen cevabı henilz gelmem:şı;. 
1
. L ~ binAlarla ~efarethaneler asker tara. Zeynep Dev1etge1di, Ertuğrul Ye. 

Bandan (ı(lJayıdır ki, müzakerelerin devamını güçleştirmemek lnfl/ .z nBbinesi buofin lop anıyor fmdan muhafaz edilmektMir. ner, Halil Dennan, Cahide Arkay, Bü. 
1ç;n, ba~vekil Çt>mberlayn Ava.."!l Kamarasındakı bugür.kü Londra, 29 (A.A.) __ Pek muhtemel olarak kabine, ya. Askerler mevzi aldılar 1en<l Tercan, Ata Topaloğlu, Lemi 
lbeynnatında ne H!t]erin teklifleri, ne rl~ ingifö cevabının ma. rın toplanacak ve Al.ınan cevabını tetkik eyliyecektir. Berne 29 (A.A.) - Muhafaza kıt'alnn Belger, Sadiyıe Toprak, Halid Sevil 
Myeti hakkında sr.r!h hiç bir şey söylememiştır. hududda mevzilermi alını~lardır. As • Akay, Rahmi Duman, Takiyettin Te. 

Avam Kamarasında, tribünler ağzın:ı kadaı· dolu id!. Baş.. Varşoıuıda bir lop/anlı kerler öğ1 ed'en evvel vemh'ı etmsilerdir. tnuralp, Sadettin Bu1uç, Refia Uğurel, 
vekıl. içtima salonuna girdiği ıaman uzu:ı uzun ve hareretle uar.-:ova 2,. (A A ) R .... mh M . k' tcabında .hudu® kapamak için büt~n tec1 Bürhanettin Batıman, l\füze\n..•en Tür 

v ·:t , n • • - eısıcıu ur oscıc ı, yanında . A M . . . "J • 
alkl§lanmıştır. Mareşal Smigl R"d ld ğu h l<i .. wled b b·rler evvelden alınmı~tır. kan, elıha Reş-ıd, Remzıye Daer, Dil. 

Perşembe gününd€nberi vaziyette büyük bir de~işikhk ol. . . Y-~ ı z ? . u a e, og en sonra aşve. Federal kon~v İsvicr9 üzerinden ha. şad Elbrus, Enver Altın'.Iı. 
madığını söylemek suretile söze b:ışlıyan Çemberlayn de • kıl Skladovskı ve harıcıye nazın B. Beki kabul etmiştir. va seferl'erini menetmiştir'. Tayyarelerin 30 liraya tcrfj cd:enler 
mlif,ir i.:i: .. Va?~v.a 29 (A:A.) -:-- ~· Beok, ~ml doğru Fransız bil • inmesi için husu5f tayvare meydanları ta F.ahriye Altav, Cevad Eren, Orhan 

. yuk e.çısını kabuı etmıştır. . · t · d ·· d · Tu M ]'h ;...__ - O gün süy~ediğim gibi 'başımızın üzerinde bir felaket C:o. V vin edilmıştır. svıcre en musaa esız ge. na, e ı a \Jüt11SOy, Hikmet Altu 
la7tyor. Bugiın bu felaketin o günkünden daha az tehd:tkar b" -~~şo~a ~nahi:~ıerin<le sanıldığına göre. B. Beck, Fransız çen tavvareler askeri makamatın emri ü. tar, Nurive Asım Pınar, BehiYe Hay. 
olduğur.u sö~·li~mem. kuyu 

1 
f' ç~sın~, oğleden sonra reisicümhuru:ı nezdındo vu • zerine derhal inmeğe mec-bur bulunmak. rlye Am~1, Fahire Yenal Sıdıka Ay. 

lngıltcre tarafından Hit1ere gönderilen mesajın blr fıkr:m ua ge en op antıda alınan karalan bildirmiştir. tadır. Aksi takdirde top ateşine tutula • kın, Nakibe Topuz, Mita; Tuncel, NI: 
nın metnini neşretmekte olduğunu iddia ecfo:ı bır İngiliz ga. ita/yada 111 İİ.f:;adere edilen gaz l'feler ca'k1ardır. yazi, Nazire Arda, Orhan Münir Ça. 
z~esinin bu iddiası, asılsızdır. cAjansın notu: Bu g?.Zt:te -=---=-=-------------.!..:....---=...:...:~ Halk. te1Pfonla fazla görüşmemeğe da. Mı, Faz n KfuniJ.ReşOO NalöantoP:lu 
Daily E>.restir:.. Roma, 29 (Hususi)- Popolo di Roma ve Stampa gazeteleri vet edilmiştir. Halil, Muhtar Baso{J1u, Mehmed 6.:. 

ÇemberJayn, §U suretle söz:.ine devam etmiştir: bugün müsadere edilmiştir. Bunun sebebi beynelmilel Acıkeri kontrol der, Mehmed A1i Aybar, Feyyaz Gür. 
Hükfuneti kraiiyenin siya.seti değişmemiş!.ir. vaziyet hakkında müheyyiç haberler vermiş olmalarıdır. Berne 29 <A.A.) -. Bütün. İsv~Ç'l'ede ;h. san, İhsan Ketin, Firdevs Ertengü, 'Be. 

dü
çemkberlayn,d!r.gdilterenin Hitlere v~rm•ş olduğu cevabın lıatuan pazetel,,rinin neşri."a fı das e(ij1pn cfaal se.r.h"~~ vat?l'\d•ctı ]oo~avı - sim Tanvel, Bahrive Öz~öz, İbrahim, 
n a şaın tev ı e ilmiş olduğunu söy•emış ve demiştir kı: !-# sile. bircok umumt •zmP 1 are erı. ez. 7.ati ·e Emine Vedı'a S• .. 1h' n·· • , ..- ı onme1er, 
- N<>talrın cerlıal neşretmekte bir fayda görmedik. Yalnız Roma, 29 (A.A.) -· Ak§am gazeteleri, bütün Avrup:ı cümle trenlerk. P~kta. :eı:f~nt ve t.eJa-af, Nezahat Tane, Saadet, Halim, Fuad 

Polonyaya k~rşı o~an taahhüdlerimızi ifa cdeceğimizı açıkça hükumetlerinin aldıkları askeri tedbirleri, bilhassa İtalya h.astane1cr, as erı on ro. a ına gırmiş • EzEtü, Cahide, Sabahat, Necib Üçok, 
bildirdik. t Z h T hududu imtidadınca Fransız kıtaatmın ta~idatını bahis ır. , ,e ra ezer, Mürvet Himan, Bed~a, 

Hltler, son notasında hükumeti kraliyeye 1ngi!tere ile Al. mevzuu etmektedir. Uiksem~ı:I? 29 (A.A.) - ~f'~ u.cran F itnat, Nebahat Yakar, Şefika Gök, 
ınanya arasında tam ve devamlı bir anlaşma yapılması arzu. . mecJlsi huku~t" husu"1 salah vetler Bahadır Alk T h · N . 
ırund:ı buiunchı.Tıu hakkında teminat vern•ı"şLı'. cLa Tribuna», Italyanın harb halinde icab eden feda. b-'- d. kanunu ittifakla kabuı t ·şı· N . ın. a sın, enman Arda, 

'6 , cı.ıışe en · e mı ır. urettin HuluAs· K~m·ı 
D ğ karlıkları yapaca~mı kaydeylemektedir. ' 1 0 ı · i er taraftan Hitler, Almanya ile Polonya arasında mu;:ı!. ~ 

itk olan mesel-elerin halledilmesinin rrn.istnc~l olduğu nokta. «Giornale d'İtalia», ııtussolini ile Ciano arasında noktai Almanvanırn Polonvadaki Almanların 1 Tyr ld 1 1 .. 
• A ~ • • o a yapı ma da olan nufus m:ibade 

ımda bir guna §liphe izhar etmemiştir. nazar ıhtılcıfları olduguııa ınandırmaya çalı.şan bazı ecne. fena muamele görmekte olduklanndan le · ı- - t b. • 
ı h 

11 b' . . . . 51 usu unu at ık edecek olursa bu hu 
ngutere ükumeti, hal ve fasledilmeleri ve daimf bir W. ı gazetelerıne hıtabe!'l dıyor kı: sikAyet etmesi için hakikaten makul sus .. aki j , _.,, . • 

, .. fn k..:. .. 1 k ol b'. •- l l . "l M ı· . ·a b' . t' . ı· ~ pro_ e, ncw hazırdaki vazı'vntı'n 
~ ame ıı "'ıne muncer o aca an ırç·h mese e erı .. " • usso mı, yem en ecne ı myase ını e ıne almış değil. b'r sebeb mevcud ise bu Alman lan a 1 h . . ı.· J" 

lnany"' le ıınu'"ıak trnek f rsat k t b'' l k .. 'd d . . . . . 1 1 
• ısa 1 ıçın 'Ulr fasıl arılmıc olacakt .. ı ere e ı mı P~ a ıı o ara musaı ır. Fak.at sıyasetı daınıa ko.ntrol etmek.tedır. talya, hattı- navatana ça.ın-.p almaktan daha kolay ~ ll' ır. 

bir surette karşılıyacaktır. h k d d cd k s Ih ı h 6 
... • C b L ~re.·etm. e _ e. va.m e~·tır. u .e ı~deki hareketi bir bir u-y olamazdı. Ahalinin mübadelesi P.Va ondraya vardı 

Fakat her şey, Almanya ile Polonya arasındaki acil niznla. zaf esen degıldır. tngı:Jıız gaze~len, eğer iMusso'.linlnin r d'ğ ks d ff 
f'ln hallı tarzına bağlıdlr. Polonya ile 25 Ağustosta imza etmi~ h . w 1 . . A vrupanm ı er a amın a mu va a. Londra 29 (A.A ) 

ld ,, t·ı·ı k ,. . . b. sul ıçın yaptıgı gayret enn, harb vukuun.da Italyanın . b'k ed . 1 . · - Almanynnın 
o u6 umuz ı ı ıı ın atı metnının ıze tarur.:ı etmekte olduğu mevcuıdiyetini te".{ıikeye sah.'lllak hususundaki nefretın.. kiyetle tat ı ilmiş .o .an bır usul. C€Vabı geC€ yarasında Londraya vaAsı' 
taahhüdleri ifa etmek mecburiyetinde bulunduğumuzu p~kala dü Al k- t 1 1 

b 
den ileri geldigı-"ni ;ıannediyo.Jl-rsa aJdı... Jı r ve manyanın şı aye mevzu a. olmuştur. Bu dakikada ha · · llıyoruz. ıifü ' ı1nıyn.mar. • . ncıye neza. 

İ / 
• rını kat'i ve daım! surette ortadan kal. reti se · 1 · ik 

ngıltcre hükumeti, Almanya ile Polonya arasında ınevcud ngı/lz gazete/erinin neşr/gafı d bfiirdi l rvıs :n ves ·ayı deşifre etmek. 
olan ihtilafların muslihane bir surette halleditebileceğinı rnü. ıra · e ;meşguldur. 
t9addid öefaiar ileri sümıüştür. Mi1zakereierin müsaııi bır Londra, 29 ( A.A.) - Times gazetesi yazıyor: 
netice vereıbilmesi isteniliyor idise ortalıktaki gerginliği ih. cHayat sahası• formülü, Almanyanın modern fütuhat 
da.c; etmi~ olan hudud müsademelerinın eksiimesı icııh ederdi. hırsım setretmek için ortaya atılmış olan bir formilldilr. 

News Chroniçle yazıyor: Eğer Hitler, Alman cevabr, varın sabah t l 
TUrlrl ·ı y " op ana. 

ye ı e unanistan arasında :nuvaf. cak olan nazırlar meclisinde tetkik e, 
f"1dyetle tatıbik edi~miş olan ve halen dil~ktir. 
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Hikayesi 
--s Su ha a l u -• -
iınım Hllllllllll .. Çeviren : S uad Derviş ..dDll 

Liane c!ini uzattı ve ağacının dalında Llnne istirahatin verdiği tatlı gevşek. yecanla dolu idi. Bir akşam evve~ Fran.. 
pırıldayan eriklerden birini kopararak Uk içinde bu yakın istikbali tahayyül ile çois ile geçirmiş olduğu dakikaları düşü• 
ağzına attı. Meyva o kadar olgun, o ka. vakit gaç.Iriyordu. O, François·nın bu nilyordu. Bu akşam hergünden ileriye 
dar lezzetli idi ki genç kadın memnuni. hissi mahremiyetinin tesiri altında kalı- gitmişler ve o Françoi.a'e ilk a~k busesi. 
yetinden gözlerini kapadı ve içini çekti. yor, günden güne aşkın daha büyüdüğU. ni vermişti. Hem de ne buse ... 

İstirahat etmek üzere seçtiği bu yer nü hissediyor ve projelerin yakında ta. Elindeki işıle son derece meşgul imiş 
muhakkak ·ki tahayyül ettiği yer değildi. hıddruk edebileceğini düşünüyordu. gfüi görünen Germaine onu dikkatle ~ü. 

Ağustos 30 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Or man işletmesi Karabük 

Revir Amlrliğindeıı : 
1 - Karabükte köprü başında istitte mevcud cl099> aded muadili c63'5. :mcl. 

re mikab c22h desimetre mik~b çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 
2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud kabuklan soyulmuı 

olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanmıştlr. 
3 - Tomruklara aid satıı şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdilrlüğün. 

de An.kara, İstanbul Orman Çevirge Müdürlüklerinde ve Karabilkte Devret Or. 
man ~etmesi Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli «13> lira c65> kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçesile 6/9/1939 günü 
tiarabükte Revir merkezine müracaatları. c6550ı. 

saat c15> de 

Maaınafih oturduğu oda ne kadar müte. M&ama.fih, Liane ile François bu Vos. züyordu. Birkaç kere esnedi. Fakat gay. 
vazı olursa olsun, otel ne kadar basit bir gee otelinde yal:mz değildiler. Diğer ret boşa çıkmı§tı. Liane birkaç defa i . - -
otel bulunursa bulunsun sofrası mükem. müşteriler bu flörtün bütün safahatını nadla te'.krarlanan bu esneyişleri farkı::t
meldi. Burada eğlence imkiinlan pek bol büyük bir dikkat ve alaka ile t akib edi. memişti bile. 

-----
o1mamakla beraber tam bir istirahate yorlardı. O zaman Ge:-ma\ne izahat vermek lü. 
lkavuşmağa niyet etmiş çalışan bir insan Orada kocasile beraber oturan genç zumunu hi~etti: 
için ·bahçe pek güzeldi. Uzun bahçe is- bilr kadın - kocasm>l. çok sadık bir kadın - Oh ... Affedersiniz. efendim. Müte. 
kemlesi meyvalarını büyük bir el açık. oldıuğu halde • François'nın nasıl olup ta madiyen esniyorum. Fakat çok yorgu. 
lığı ile yayan er .i.lt ağacının gölgesi altı- kend.isile değil de Liane ile alAkadar ol.. num da. 
:na yerOO§tirilmişti. duğwıa bir türlü akıl erdiremiyordu. - Yorgun musunuz? 

Sonra, orada ... Eveı ... Orada François Çünkü, koca.smı sevdiği halde diğer.. Liane nezaket!\'! sormuştu: 
da vardı. leıinm de hoşuna gitmek arzusu blrçcl< - Evet. Buraya geldiğimiz geleli aşa. 

Fran~i.s da ayni ote!de oturuyor ve !kadınlar da sık sık görülen hallerdendir. ğı yukarı uyumak benim için imkans1z 

. ., . 
.. •· •. . t •• 

N E.vR··o ·z.i N 
: . . , • e' . . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

genç icadına gizliden gizliy~ bir alaka Germaine adında olan bu genç kadm oldu. 
d.hsas ediyordu. Kendi kendine mezunf. da Liane ile François'nın bu muaıtaka ve - Acaba burasının havası mı size ya- - -
yetini geçiren bir genç kadın küçük bfr sergüzeşt başlangıçlarını bir seyirci gibi, ramadı? 

İcabında günde 3 ka.,e alınabilir. ------:flörtten daha eğlenceli ne bulunabilir? fakat biraz da tenkıd hissi ile takib et. Liane bu suali büyük bir masumiyetle 

Hem de açığa vurulmadığı için uslu melde idi. O Liane'i bir budal a addedi. sormuştu. ı İ ı 
bir kadını müdafaa vaziyeti almağa m~- yor ve bunda büyfrk bir hata işliyordu. - Ha~ır, hayır. :alnız kom~l~r ~:ı- lstanbul l elediyesi lanlar~ 
~r~~~W~c~ff~~~ll ~Z~~~ri~e~m~~a~~a~~~~~edı~~M, e~~~adeğ~re~~ ~--------------------------~ 
flört, insana ne güz~l vakit geçirtebilir. bulunduğu halde eski genç kızların ide. me'.k ımkanını bulsa ıdım .. · Maalesef hıç İlk Muhammen 

F'rançois hiç te fevkalade güzel bir a- aUerini taşım.ak muhakkak surette abdaL te boş oda yok. 
dam değildi. Fakat s~vimli ve malU. lığa alfrmet değildir. - Ne demek ıstiyorsunuz? 
matlı idi Ger.m . ,. T.' • h k Liane'nın dikkati uyanmıştı. Cer. 

• aıne ın •· rançoıs a kında ki hil. · ,. · · · 
Belki bu adamın arzuları pek 0 kadar ~..:•rnıen· d h . ~ ·a· . meaıne ın oda komşusu Françoıs ıdı. 

ıA.u a a msaLsızca ı ı. Onu h•.ç te E • 
masum ve temiz değildi. Fakat 0 , biraz ciddi olmıyan bir delikanlı ve bh- f' - .. v.~t, oda Komşum gece sabaha ka.. 
maddi olan arzularını ince bir şefkat ve ye D"'" J t ıAkk" ed" • say'- dar •butun perdelerden horluyor, aman "" uanı e .. :1 ı ıyordu. Bunda da b ka .. - . . . 
lıayranhk perdesi altında saklamak zAfı. bir der k d ,,. h kl . . . " u o dar gulunç ve rahatsız edlcı bır 

eceye a a. a .ı ıdı. CünkLI, o ki H t F · · ·· a·· · nı çok iyi biliyordu.. !kendi k kl'k 1 .. _ şey • ayre . . . rançoıs yı gun uzlerı 
Ormanda dolaşıyorlar mehtabda uzun Germa~r ~ ıb ro ~n\ oynuyordu. Fakat dtşaTıda gördüğüm zamanlar bu oldukça 

uzun :konuşuyorlar fiklrlerinin müc:te bi bu ron~ .. ınk ud.1~ e ıdzışının asıl sebe- yakışiklı genç adamın geceleri böyle 
, '$ • u en ı vanın .:ı oynamayıp fa d"" 'b l · · 

rek olmasını ü:tiyorlar ve bunun böyle bn,..,,.ft ib" k d v unyanın en garı ses erını çıkararak 
~ ~ ır a ının yanınd.t oynamış ol h lı bil v • • t h · d · 

olduğuna da kani bulunuyorlar. Sakin ması idi. • or ya ecegmı a mm e emıyorurn. 
gecelerde başbaı;a tahayyülAta dald klan Ekse . . Zaval1ı karısı. Kim bilir onunla evlene-

teminat 

917,10 

421ı50 

bedeli 

12228,00 Hastanelıer yıllık ihtiyacı için alınacak 11500 kilo sa&. 
yağı ve 1878 kil o tereyağı. 

5620,00 DarillAceze yıllık ihtiyacı için alınacak 9000 kilo ubun 

ve 4000 kilo zeytinyağı. 

Tahmin bedell~ri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayn ayrı 

kapalı zarf e)Q;iUımesine konulm~tur. İhale 11/9/939 Pazartcs:. günü saat 15 de 

Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Mildürltiğü Ka. 
leminde görülebilir. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile 2490 

numaralı kanuna göre hazırhyacakları kapalı -zarflarını ihale günü saat 14 de 

kadar Daimi Encümene vermeleri. (6703) sı.k sık vaki olu;ordu. 
1 ~ rıya, ıki genç kadın, bilhassa sa. <:ek kadın bu halinden neler çekecektir. 

~~~~aj~w ~~~ ~~~~k ~l~~e_ka~b~~rlu~ . ~Buzanllika~na~~~n~~r~. ~=========-===~=====~===~~-~
karaTları yavaş ya;aş sonuna Yaklaşan : 1 

1
1 dı .n ışlıyorla~, yahud da kltab Lianc •büyük bir sukutu hayale uğra. gözleri kapalı, ağzı açık horlıyan bin:.ir kadar ümid venci bir şekilde inki§af e. 

bu mezuniyet günlerinin tatlı eğlenceleri 0 u~:r ar • Arada bır de aralarında ~ıştı. O şimdi k:ndi zihninde ve haya. ıslık sesl<?ri çıkaran zavallı gülünç Fran. den tatlı aSk macerasının Liane'ın bir
olmuştu. fW1 n bund~n ~onuşu~rlar~ı. lınde canlandırdıgı kahraman ve ilahe çois'yı düşünüyordu. danbtre ~ne böyle sonsuz lkal1§1DıJ 

O sabah Lıane ın kalbı sevınç ve he- François'yi, sonr.ı da geceleri yata~ında Bu zavallı François başlangıcında bu ,6ebebini bir daha anlıyamadı. 

Defterdarhğından : lstanbul 

Eyüb, Fatih, Eminönü; Beyoğlu, Beşiktaş· Üsküdar ve Kadıköy malmüdürlüklerinden: 
Mütekaid dul ve yetimlerin Eylül ila T. S~ni 19,!J9 üç' aylık maa.,ıarının 

TARiHi .•• 
2/9/939 
4/9/939 
6/9/939 
6/9/939 
7/9/939 
8/9/939 

Cumartesi 
Pazarteai 
Salı 
Çarıamba 
Perşembe 
Cuma 

B~ı~ktaı. malmüdürlüğünien Beyo~lu malmüdürlüğünden Üsküdar malmüdürlUğünden 
Müllı:ıye.!etıı~ n Aılı:eri r t im n Mülkiye Y"t im ve A•lc.eri n yeti nı Mülkiye yetim ve Aıkeri yet im ve 

telı:audlerı telı:audleri telcoüd!eri t ekeüdleri tekaüdleri tekaüdleri 

1- 150 1- 350 1- 200 1- 600 ~- 300 1- 600 
151- 350 !51- 700 201- 550 601-12CO 301- 60J 601-1200 
351- 500 701-1000 551- 800 1201-1800 601- 900 1201-18JO 
soı- 650 1001-1300 801 - ıoso 1801-2400 901-1ıoo ısoı-2400 
651- 800 1301-1600 1051-1300 2401-3000 1:!01-1500 2401-3000 
801- ilA 1601- ila 1301- ilci 3COI- ila 1501- ila 3001- ili 

tediye günleri. 
Eyfip malmüdürlüğilnden 

Mülki ye yetim vo 
toka6dleri 

1- 40 
41- 80 
81- 120 

121- 160 
161- ilA 

Aıkeri yetim ,.. 
t ekaüdleri 

ı- 100 
101- 200 
201- 400 
401- 500 
501- 600 
601 ilA 

TARiHi 
Eminönü malmüdürlüğündcn Kadıköy malmüdürlüğünden Fatih ınalmOdOrlüğünden 
Mül\:iJ'eyeti'!l ve A•ker. yetim n Mülkiye yetim ve Aueri yetim .- Mülkiye yetim ve A lı.eri yetim ve Aılteri yetim ,.. 

tekaüdJeri bllcnudlen tekaüdler i tck:oüdleri teiı:aüdleri tekaüdleri tekaüdleri 

2/9/939 C 
1 inci gişe 

umartesi 1- 400 1- 500 1 - 250 ı - 500 1 500 1- 500 
419/939 Pazartesi 401-1000 501-1100 251- 500 501-1000 501:1000 501-1000 
5/9/939 Salı 1001 - 140() 1101-1600 501 - 750 ıooı-1500 1001-1500 1001-1500 
6/9/939 Ça11amba 1401-1800 1601-2100 751-IOOO 1501-2000 1501-2000 1501-2000 
7/9/939 Perıembo 1801 - 2200 2101-2600 1001-1250 2001-2500 2t,Ol-2500 ~001-2500 
8/9/939 Cuma 2201- ilA 2601- ilA 1251- ilA 2501- ila 2501- ili 2501 -3000 

2 DCİ fi .. 
3001-MOO 
3501-4000 
4001-4500 
4501-5000 
5001-5500 
5501- 114 ! - ~a~maaıları sahi~erinin muayyen aiinlerde gişelere müracaatla maaşlarını almaları lazımdır. Aksi takdirde istihkakları umumi tediyattan sonra verilecektir. 

3 
- e yata sabahleym saat DOKJ]ZDAN itibaren haşlanacak ve ONİKİYE kadar devam edilecek ve öğleden sonra saat ONÜÇTE tekrar başlanarak ONYEDİDE nihayet bulacaktır. 
-b Maaşlannı EnılAk Bankasından alacak olan zat maaşlan sahihlerinin cüzdanlarının Malmüdürlüklerincc vize;;ine lüzum yoktur. Bun1ar doğrudan doğruya Bankaya müracaatla istikra • 

zatta u1unabilecek1erdir. 

IŞeker Hastalığı olanlarla fazla şişmanlık!~n şikiyet edenlere: 
Emn!yetl~. . K A N z u K G L u T E N Müstahzarları 

kullanabılecegınız piyasaya çıktl. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza, depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kauzuk Glüten Ekme(ji - Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnrsı - Kanzuk Glüten Şehriyesi 

- Kauzuk Glüten Pirinci · Kanzuk GlüLen Fiyongosu - Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fennin en son terakkilerine ve tababetin emirlerine uygun ve 

sabit olarak hazırlanmışbr • 
•• 

KANZUK GLUTEN MUSTAHZARLARI 
Fazla sismanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudü besler fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo: /NGİLIZ KANZlJK ECZANESi - Beyoğlu, l11tanbul 
lstanbul perakende aatış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat depoau 

İZMIR Acentamız Türk Ecza deposudur 

• .. 
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HAJİCI SUlTAN 
--

Sa,.ta 11 

l 8 ncı asırda lstanbula gelen Bohemyalı 1 
Baron Wratislaw'm hatıraları: 54 ı-

Türkçeye teTlren: Bilre:na Dllmea 

Zindanda dini ayin 
Babıô.lide toplllntı 

Binlerce ve binlerce coşkun ağız- ı kat. Ocaklarla birleş. Etmeydamna çular dolaşsın1ar. İbaduhlahın malına 
dan tekbir sesleri, yeniçeri kışlasının gel. Orada, emir bekle. ve canına taarruz eden olursa, hemen 
lsırdide duvarlannın kararmış taşları- Denilmişti. kafasını koparsınlar. Halktan, bir ier-
ııa. ça~rak korkunç akisler husule Ve o da bu emri, büyük bir muvaf. din incinmesine nzam yoktur. Hem de evvelce benim tutul • Senelerce evvel, adi esirlein otur. 
~tırdı. fakıyetle tatbik etmişti. Dedi. duğum hastalığın ayni.. ben ise, dukları bu rnahpesde etrafı demir par. 

A:1Iahın büyilldlü~ü ve aı.emetini Şimdi sıra, ihtilalin ikinci safhasına haftalarca çektiğim maddi ıztırabm maklUldla çevrilli bir m.ihraH vücuda 
~e eden tekbirin ulvi ve ilahi teren- gelmişti. Bunun için de, ihtilalin mü- UÇtJNCÜ Sfll.lMlN MAGL'OB1YET1 acısını çıkarmak üzere iken, artık pi. getirilmiş ve muvazzaf bir rahib tara. 
nuniü, bu terlrler güruhunun dillerin. rettiblerinden, ikinci bir emir bekle- re, bit ve böcek ısırmasını duym1yan fından muayyen vakitlerde dini ayin 
de tehdidkar bir silih mahiyeti iktisab mek zaruri idi. Devlet erkanı, kfunilen Babıalide vücudumu kuru tahtalar üzerinde din- kr yaptlmakta imiş. Asiler (Uşayı Rab 
etlnişti. Küfrlln aleyhine klyam eden Şu anda Kabakçı Mustafanın yerin- toplanmıslardı. Vaziyeti, müzakere ve lendirir, ilaç gibi biç bir vasıtaya mü- bani) ayini yapabilmek için de bir gfi:. 
bu ha~rat süıiisünlin, (Allah) ın mu- de, ondan daha ez zeki ve daha kıt ida- münakaş~ ediyorlardı. racaat etrniye ihtiyac duymaksızın en müş kupa vesair kilise malzemesine 
ltaddes ismini fesada alet etmeleri de reli bir adam olsaydı, bir anda koca İs- İhtiJalin başlanğıcında: tatlı uykular uyumıya başlamış bulun- de malik bu!lum(Yorll.ard'L. Binaena. 
~p~ızıl ('küfür) den başka bir şey de. tanbul .~~h.rinin kül .o~uvermesi .. bin- - Bre efendim.. yama~ ta~fa~~nı duğum bir zaman~a bu zavallı zincir leyh bizim ~efaret rahibi gibi .. bir din 
~ldı. !erce kışının kanlar ıçmde yerlere se- =ıdamdan mı; sayarsınız. Cumlesı, sub- yoldaşımın hasto.lıgı bana çok dokun- adamının esırler arasına tesadufen düş 

Asilerle yeniçeriler, derhal biribir. rilerek her tarafta korkunç bir ya~a- yan misali oğlan ve uşaktan ibarettir. muştu. Çünkü en derin, en tatlı uyku- müş bulunması bu dini ayinlerin icra 
~ne karıştıjlar. Aynıı hasis menfaat nın baş göstermesi işden bile değildi. Ateş olsalar, cürümleri J<adar yer ya • ya daldığım sırada rahib cenahları u- sına yol açmıştı. Her büyük günlerde 
tı?runda, bu kanlı meydanı mahşer gi- Fakat vazıyeti büyük bir zeka ve sü. karlar.. bir bölük nizamı cedid görse- yandırır ve zinciri taşıtarak beni de ve Apostolik festivallerde bizim papas 
bi dolduran bu adamlar, şimdi büyük kun~tle idare eden Kabakçı Mustafa, ler. Kafdağınm ardına değin kaçarlar. ~raber dışarı sürüklerdi. zincirden boşanıyor ve (uşayı rabbani): 
bir heyecan ik! kucaklaşmıya başladı- ihtilalin hedefini şaşırmaması için şu Diye, isyanın ehenuniyetia'ıi küçül • Başlangıçta bunu tabiahle bı? vazi- ayini yapıyordu. Bu esnada ben de 
1'r. kısa ve kat'i emri ver<li: t<>n .. Ve böylece asilerin kuvvetlen • fe bildim, bir defa, on defa, yirmi de- zincirli olduğum halde. rahibe yar. 

Ocak ailcıları, başlarındaki heybetli - Ağalar!.. Kazanlar, dışan çıkarıl- mesine vakit kazandırmak istiyen Mu- fa gittim ve geldim. Fakat bu sürekli dırncı rolü yapıyor, ilahi okuyor ve 
kavukları sallıya sallıya, Kabakçı Mus. sın. Fakat bir ferd, yerinden oynama. sa paşa, şimd~ vaziyetini değiştirm~ti. gidiş ve gelişler ve zincir taşıyışlar be- tutsak yoldaşlara (Salih) i birer birer 
tafaya doğru ilerlediler. Onu ihtiram sın ... Şehrin her tarafında karakulluk. (Arkası var) ni yalmz usandırmak değil, sinirlerimi öptürüyordum. 
Oe karşı.layarak attan indirdiler. Kül. de bozmuş ve hasta etmişti. Binaena. Bizim bu dini servisimize mukabil 
larına girdiler. Caminin önündeki çar- Seyahat Mektu b}arı leyh rahibin evvelce bana yaptığı mu. bu zavallı dindaşlar da, fakirlikleri 
dağın altına getirerek kutnube kaplı ameknin aynını yapmıya başladım: nisbetinde bize (sadaka) veriyorlardı. 
tilteler döşenmiş sedirin üst başma ge. CBastarafı 

8 
inci sayfada) rumun hiçbir şubesi bizimki kadar iş Kendisinin ç~ok ahmak •. çok serse~ bir Bu :reçhile. her ~yinden sonra elimize 

Çirdiler. 1863 den 1910 a kndar G:.istav Moy. görmemiş. bizımki kadar ıztırab dindir- ı papas . old.ugunu, kendı _ _ hastalıgımda t:lkrıben ~~r .~fa~ar altını geçiyor ve 
İki üç saat evvel, Rumelikavağından, niei'Jlin, 1910 dan 1928 e kada~ da Güs. memiştir. 75 .:;enel•k tarihi hep musibet, onu~ -~ım.~~ -~u sık sı~ gıdıp. gelmelerle bununla ~ur_lu yıyecekler alarak be"'' .... 

lialiç sahillerindeki Sütlüceye kadar tav Adorun naşkanlıklarında b~lunan hep felaket, hep harb ve istila fecayii He benı uzdugu kadar uz~ernış ':_e :aha. ni ~sıhhatımızi takviyeye çalışıyorduk. 
Uzanan sahillerin hükümranı olan Ka. merkez komitesinin bugün başında. dün- dolu olan mukaddes vatanımın en kara ! tını bozmamış bulundugumu soyluyor- Ayinlerden sonra, rahib cenahları 
hakçı Mustafa, şu anda bütün İstanbul yanın en meşhur şahsiyetlerinden bıri 

0
_ günlerinde, Kızılay munis bir teselli yıl. dum. So?.un~.a ~ ~ada: yorul~~ş, .kuv. nın muvakkat olan serbestisi geri alını

~hrinin tamamile sahib ve maliki o. lan, Lahey Beynelmilel Daimi Adalet dızı gibi parlamış, dalgalanmış, koşmuş, vetten duşmuş ıdık ki artık ıkımız de yor, yani vazifeleri esirleri zincire ve 
luvermişti. Divanı sabık reisi Bay Maks Huber bu. didinmiş. her bucağa şefkatini ulaştır. dışarı gidemez bir duruma girmiş ve prangaya vurmak olan çingeneler tara. 

Hatta, şu anda Osmanlı imparator. lunmaktadır. mış, her derde elinden geldiği kadar de· ölümümüzü beklemekte bulunuyor • fından hemen zincirleniyordu. 

hığunun tacmı giyen ve tahtını işgal Bu zatın ma1yetinde yed~ kişilik bir va bulmuştur. duk. Bir dint festivalde yapılan (uşayı 
eden 3 üncü Selim bile, !stanbu1a ma- büro heyeti merkezı:ı cari işlerini tesvi. Onun hizmetinde çalışan gelmis geç. * l"abbani) Ayininden sonra idi, hıristiyan 
11kiyet hususunda, yamak çavuşu Ka. ye ile meşgul olur. miş ve halen mevcud tem;z yürekli in.. ı.~te bu ~-ıralarda idi donanma gemi- esirler~n bi~ w ~aran ~oz ustası; çok. 
bakç1 Mustafa ne rekabet iddia edecek Şimdi, bugünlerde, bu insani teşekki.il sanların kadrini şimdi bir kere daha a!l. lerınde kurek çekmekte bulunan ve tanberı bes1edıgı ve ad.mı (Marko) koy. 
mevkide değildi. yetmiş beşinci yılını idrak edıyor. Bu lıyor, hepsini içten tebci! ediyorum. .z indanın Hk sakinleri olan esirler, es. duğu alaca bir ev kedisini kesip bir gü. 
Kabakçı Mustafa, kazandığı bu bü. münasebeUe, Cenevrede sessiz sadnsız Ufuıkta yığılmava başlıyan kara bulut ki konaklarına ve aramıza avdet et • zel 'kızartmış ve rahible beni bu ne • 

YUk zaferden memnun görünüyordu. tezahürat yapılıyor. lsvıçre hüklımeti bu kümelaninin orta;ında Kızılay yegane mi~lerdi. İıs (!) yemekten 10.tfen (!) tenavül bu. 
Ancak, şu hakikati söylemek de icab hadiseyi ıhusuSi posta pulları çıkarmak biT teselli vahası gibi endışeli nazarları. Bunlar benim zincir arkadaşımın ra. yunnıya davet eylemişti! 
eder ki, bu cahil ve basit adam vaziyeti suretile be.şeriyete hatırlatmak istedi. nu dinlendiriyor. ' h~b ol~u~~u öğrenince kendis~ne bü. (Arkası var) 
Çok iyi idare ediyor, ağır başlı ve va. Ayni zamanda, ins:ınlara hatırlatılan Kana susaınıı muhteris bir beşeriyetin yuk bır hu_nnelle muamele edıyorlar- ;····· .. ····--......... - ............................ :;" 

karlı bir ihtilAlcl ciddiyeti ile davra~ bir şey daha var. O da merhamet ve şef. içinde, hemcinslerinin elemlerini asgari dı. Bıçarenm hastalıktan ~ok 1~.tırab Askerlik işleri 
llarak en Jdlçük bir şımarıklık eseri kat hislerinin yeryüzünden büsbütün mertebeye indirmeğe çalışan insanl:mn çekmekte olmasına hepsi a!aka g~ster. 
göc;termtyordu. madum olmadığıdır. varlığını ibilmek iç serinletiyor. mis, derhal, en değerli san a.t ehl'ı tut-

t 
Bura gazetelerinde ben bu hadise et- . . · saklar esirlerin muhafazasına memur 

htilal sergerdıes1, sedirin üst başına Bu yetmiş beşıncı yılında, Kızılay ve (G d" ) l b ' d 'lekçe 
kurulur kurulmaz, derhal yeniçeri ci- rafında yapılan neşriyatı okurken, gayri Kızılhaç Kurumlannı yaratan v" devam ar ıvan p~ş.a ~a yazı ı ır ı 
.. 

1 
ihtiyari bı'zı"m Kızılayın seneleıd b · tı· 1 . h" tl . tl · k sunarak rahıbın, 1yi o1uncıya kadar, 

ve ekleri ( 1) ortaya atılmışlar .. günün . • · en erı, e ıren erı urme e ve mınne e anma . . . on büyülı: kahramanına çubuklar, şer- azoz yurdumuzda ifa eylediği m~kUr .ınsamm!• diyenler ;çin bir vicdan bor- zincirden sahverilmesı~t nca ebnışl~r 
betler, kahveler, gu""milc hokkalar için- hizmetleri hatırladım. Beynelmilel Ku. cudur. Ercii.m~nd Ekrem Tahı ve rahibin kaçmıyacagına dair hepsı-

't nin tekeffü1 etmekte o1duk~annı bil-

lardı. atı 1 öknar Tomrug"' u <lirmişlerdi. Pa~a. bu istidayı iyi karşı. de macunlar ikram etmiye başlamış... S J k K 
l:lrnış ve ustaların isteklerinin yapıl. 

Kabakçı Mustafa, bu iknmlara ve Devlet Orm 1 l l • K bilk masını emretmiş idi. 
iltifatlara da ~tyet vermiyordu. aD Ş e meSI ara Bu suretle rahib zincirden kurtanl. 

ttrafını alan ocak ağalarına kısa kısa Revir Amirliğinden : mıştı. Ben ise bu defa iki ayağımdan 
IUa~ler .anıyar.. sa:myın, Babıalinin, prangalanmış Ye zincirlenmiş idim. Bu. 
ll'k?manm ne vaziyett.. olduguv nu ögw. 1 - Karabükte köpıii başında istüte mevcud cl000> aded muadili c447> met. nunla beraber buna ben, çoktan razı 
~ek istiyordu. t"e mikab c542. desimetre mikab köknar tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 
idim ve doğrusu, sevinmiştim de ... 

Saray, henüz derin bir sükun için. - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevcud ve kabukları soyulmu§ 
de idi. olup hacim kabuksuz orta kutur üzerinden hesablanrnıştır. Nihayet, gene yüce tanrının lfıtuf ve 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Anl:arada Orman Umum Müdürlüğ!ln. keremile, hiçbir ilaç istimal etmekst. 
BabıAUde, hükfunet rical ve erkanı de Anka t t b 1 0 ç . zin tekrar iyileşince ve :nrldem de ge. 

lçtfma haltndele.,..ıı. ' ra, 5 an u nnan evırge Müdürlüklerinde ve Karabükte Devlet Or· 
.. uı man İşletmesi Revir Amirıiğinde görülebilir. ne eski kuvvetini bulunca günde be-

(Ulemayı kiram) ise, ocak ağalarma 
lnurahhaslar göndermişler.. bu rnurab. 
haslar, ağle1ann huzurunda (Kur'anı 
~rim) e el basarak: 

- Günah ve vebali, bizim üzerimize 
<>lsun. Kıyam edilen dava, tamamile 
teriate muvafutir. Binaenaleyh, (Şer'i 
letif) ttzere hallo1unacaktır. Erbabı 
kıyam, (Hublü metin) ile biribirlerine 
bağiansmler.. işbu şer1 dava hal ve 
fasloluncaya değin, zinhar ve zinhar 
bttibirlerinden aynbnumlar ... A.I'kala. 
tında karlı dağlar gibi biz vanz. 

Diye, teminat vermı.ıerdi. 
AlA .. şu halde? ... 
Evet, "1 halde.. '1md1 ihtilal, hangi 

heaetı takib edecelcti? .. 
Görültiyor ki, koca bir ihtilal kitle

li, Lıtanbulu yerinden oynattığı halde 
1htnAldler, henüz takib edecekleri he. 
det hakkında hiçbir fikre malik değil-. 
,E!rdi. 

Kabakçı Mustafaya aadece şu emir 
Verilmiş: 

1ta - Nizamı cedid aleyhine isyan çı. 
r. Yamakları topla. Halkı önüne 

(1) OCala henlls taydolunmut 7enlçeri 
ba.zn~ gençler. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli cl2> lira c5o. kuruştur. herimize verilmek~ olan iki somun ek 
5 - İsteklilerin c;-;, 7,5 muvakkat pey akçesile 61911939 günü saat cl4> de mek bana yetmemiye başladı. Bunun 

Karabükte Revir merkezine müracaatlalan. c 6559, için öbür tutsaklardan çorap, eldiYen 
ve takke örrneSim öğlrelndim. Cenabı 

.---:.~------------------------ hakkm lli.tuf ve ihsanı neticesi ola1'8k 
inhisarlar U Müdürlüg"' ünden ·. öğrendiğim bu eı ~kri1e para kazanı-• yor, bu para ile ekseriya yemek, süt. 

._____ __________ __ lAç, yağ, sirke, zeytin, ıslata ve ekmek 

1 - Keşif şartname ve planı mucibince 3/VIIl/939 tarihinde ihale olunamı. gibi gıda maddeleri alarak karnımı do-
yan Kayseri ve Sıvas Başmüdürlükleri kalorüer tesisatı pazarlık.la yeniden ek. 
siltmeye konm~ur. yuruyordum. 

Bir müddet sonra zincir ortağım o. 
II - Her iki işin keşif bedeli 10.982,66 lira muvakkat teminatı 823.66 liradır. lan rahibin sıhhi vazıyeti düzelmiş ol. 
ili - Pazarlık 2/IX/939 Cumartesi günü saat 11 de KabaUl§ta Levazım ve d 

Mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. duğundan tekrar bana dön n, ayni zln. 
IV - Şartnameler hergün Kayseri, Sıvas Başmüdürlüklerinden ve İstanbulda cire bağlandı. Kendisf örgü veya 

00 
• 

Levazım şubesi veznesinden 55 kuruş mukabilinde alınabilir. kurna işlerini becerem~iğinden benim 
. V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan glin ve saatte % 7,5 güvenme pa. bu işlerle kazandığım para i~ aldığlm 
rasile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. c6623> yiyeceklere de orta·k olmuş bulunuyor. 
------------------------------ du. Bu ortaklık tekrar bütnn esirlerin, 

1 t bul D ft d 1 
muhafı2 kuvvetleri kumandanı huz:u. 

,. s an e er ar ığından: runa çıkarak hürmetlO. rahibin, hırl!r-
.Muhammen senelik ıcar tiyanlarca mukaddes olan baz~ günler. 

bedeli lir3. Müddeti de güneş doğmadan ve işlerine gitme
den lSnce dint Ayinleri icra ve idare et
mek üzere muvakkaten serbest bıra • 
kılmasını yalvarıp bu müsaadeyi istih. 
sal etmelerine kadar devam etmişti. 

Bu imin koparılmasında tutsaklardan 
her b1r\nln zindan kAhyasına birer ar. 
mağan verecekleri vAdl de amil ol.. 

Üsküdarda Büyükçarnlıcada setler kahvehanesi. .. 200 (2) eene 
Yıukarıda yazılı gayrimenkul hizasındaki muhammen icar bedeli üzerinden 

açık artırma ile kiraya verilecektir. İcar bedeli dört mil.avi tA.titte alınacak. 
tır. İhale 4/9/939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 14 dedir. Taliblerln % 
7,5 pey akQClerini vakti muayyeninden evvel yaıtırıp rnezkt1r gün ve aaatte Def. 
teroarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müte§ek!kil 1&tlf komiayonuna mttraoaat-
Jan. (6425) muştu. 

335 doğumlu ve bir sene tecil 
edJıleJ;terin yoldama gpnleri 

değiştirildi 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden~ 
335 dotumlula.rın son yoklamalarına 

dair 29 Ağustos 939 tarlhll gazetelerle 
neşredilen llA.nda gösterilmiş olan yok
lama günleri aşağıdaki şekilde değlş -
tlrllmiştlr. 

1 - Şubemiz yerlisinden askerlik ça
tına glrmlş olan 335 doğumlularla tah
sil ve .sıhht ıebeblerden dolayı ertesi se
neye bırakılanların son yoklamaları şu
bemiz binasında toplanacak olan as • 
\erlik mecllslnde yapılacaktır. 

2 - Yoklamaya 1 Eylül 939 da baş -
ıanacak n 30 Birinclteşrin 939 da son 
nrllecettır. 

3 - Nlltua kayıdlanna göre her nahi
ye balkı için ayrılan bu günler aşağıda 
gösterllmlft1r: 

A - Eylülün 4-6 ncı Kilnlerlnde Bey -
oğlu merkez nahiyesi. 

B - Sylfillln 8-12-14 l'e 18 inci gün
lerinde Galata nahiyesi. 

c - Eylülün 20-22-26-28 inci günle ·
rinde Şloli nahiye.!1. 

D - Blrlnciteşrinln 2 ve 4 tıncü gün :. 
lerlnde Taka1m nahiyesi. 

B - Blrinclteşrtn 6-10-12 ncl gfinle -
rinde Ka.snnpaşa nahiyesi . 

P - Blrinclteşrln 13-20 inci günlerin
de Huköy nahiyesi. 

O - Blrtncltefrtn 21 lncl gününde 
Kemerburıaz nablyeal. ı ~ 

4 - Yoklamalar yukarıda yazılı gün
lerde ve Olleden sonra sa.at 13 ten 17 ye 
kadar deTam edecektir. 

5 - Resmt ve hususl okullara devam 
edip teclle U.bi olan olmrlann kayıdlı 
bulundukla.n okutluda nüfUBa kayıdlı 
olduğu mahalleleri gösterir :toto~anı ve 
tasdikli vealka getirmeleri llzımdır. 

6 - Şubemiz yerlisi olup hariç şube
ler mıntakalarında bulunanların da bu
lundukları yerlerdeki askerlik tubele -
rinde yoklamalarını yaptırmaları l~m-

dır. 
7 - Yoklamaya vaktinde mürncnat 

etmtye~m1n scmradan göstereoeklerl 
mazeret.ıer askerlik kanununun 26 nal 
maddesine ıröre kabul edllmiyecektir. Bu 
itibarla her mtı.kelle:tin tayin edilen 
günler zarfında şubeye nıüracaatle yok
lamalannı ~. a.ksl takdirde 
askerlik k.amınununa göre cezalandın· . 

lacaklan no.n olunur. 
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~ IİI CASUS llAIDININ 
1 Son Posta 1 SPOR 

Bisikletçilerimiz Cumartesiye 
Romanyaya gidiyorlar HA TIRAl.All / 

Yazan: Martha Richanl Çeviren: Hatice Hatib 

Dehşetli bir macera Ekibimizde lstanbuldan, Eskişehirden, fzmirden birer, 
Ankaradan da iki bisikletçi var, değerli sporcumuı 
Talat Paristen Bükreşe gelerek müsabakalara girecek - Onu seviyor musun? 1 söylüyordum. D~man tarafının oldu- bir moda mağaza~ı imiş gibi bahsedl-

-4 

- Hayır. Buna imkan yok. O sakat ğu kadar hmdi hesablarma çalı.ştığı. yordu! ... Ona: 
bir adam ... Biçimsiz bir şey! Babası mn kiınse'.Jeıin bille şüphem altında - Jeanne bana inan ki, dedim. Eğer 
kambur bir adammış! yaşamak ne güç btr şeydi Ona Mata benim senin gibi bir çocuğum olmuş 

- Mademki sevmiyorsun, niçin bu Hari'nin feci akıbetinden de bahsede- olsaydı kat'iyen casusluk etmiye he. 
adarn la münasebetin var? rek sözümü kesmiştim. ves etmezdim. Bu iş çok ağır, çok mes'u 

- Bu (öteki) nin bir emridir! O, canı sıkılmış bir tavırla dudakla. liyctli bir iştir. Hiç durmadan yalan 
.,..B .. ·denbire arkadaşımın karışık ve nnı büzerek: söylemek, komedya oynamak 1Azımdır! 

tehP1·c0Ji bir işde kullanıldığını hisset. _ Ah. dedi. Ben de, senin bana yar. Oğlunu düşünmek daha doğru o'lmaz 
mişt:m. Hiç şüphesiz ki o harab yüzlü dun edeceğini ümid etmiştim. O da, mı? 
adam bu işde bir yabancı değildi! beru temin etmiş, bana yardım edece- - 3 -

O. henüz is!m söylemeden ben bu ğini o da zannetmişti. Bana inan, hiçbir Haftanın içinde Jeanne bana telefon 
işin kimin tarafından idare edildiğini tehlikeye maruz ckğ1liz. X . . . Mevkii etti: 
anlamıştım. Jeanne niçin Ente1Hgen • iktıdara geçer geçmez her şey deği. - Marthe seni Sinaia'ya götüre- Vç kıymetııi büikletçimiz ve biT idaTeci~ Eski§ehirden. Fa~ idareci Adliı 
oe'in hesabına çal~tığını sordum. Gü • ~ir... Ben'i delioesine scvjyor. Ondan ceğim, canım! Ankanıdan Ntıri Kuft lzminien Bayram 

Ierek. epeyce lll<\lfırnat elde e&ıbHdim ... - Ne duruyorsun yavrum! Şimdi Romanyahlar tarafından ors~ze edf.jtıır. Par.iste bulunan TalM FransadaJS 
- Ne İntelligence Service'i dedi. Sovyetleri alakadar eden birçok malu- Sinaia'ya gidecek mevsim mi? Orada len Balkanlar arası sürat ve mukavemet doğru Bükreşe gidecek ve takıma Jltiha) 

Ne münasebet! Çok zamandanberi mat! .. Onlardan bu hizmetime muka.. bir şeyler yoktur. bisiklet yar:ışlanna davet edilen Türk e. etmif olacaktır. . 
Rodweı11 Sovyet~erin hesabıına çalış- btl pek güzel hediyeler aldım ... Eski _ Marthe rica ederim t.eklifimi red- kipi Cumartesi gfinü Romanyaya hareket Bükreşte yapılacak müsabakalar ıoOO 
mıya başladı. çarlara aid birçok mücevıherler pek d tm 1 S k .: el lan p 1 edeoek.tir metre sfirat ve 100 kilometreden fasl• - e e, ge . ana ço· guz o e es · 

Hayretle sıçradım. Ve · bilAfhtiyar kıymetli kürkler verdiler ... Bir görsen to .. te ~. Ekipte: İstanbuldan (Bekir), Ankara. mukavemet yarışı olarak yapılaca.ktır. 
başımı çevirip arkama baktım. Ya1nız. bayılırsın! şa sunu gos ~· dan (Orhan ve Nuri Kuf), Eskipiliirden SUrat y.anşına Tallt ile Bekir, mukJ-
dık. Guy önümüzde yürüyordu. Ya. Zavall! çocuk!. .. Sovyetlerden, tıpkı (Arkası var) (F1aik), İzmirdeıı (Bayram) bulunmak. wmet ynr~a d'.:a diR'er sporcularıınıJI 

~~~~~~~~~~ ~~ ~:a~~~ı~:ıa~~ - - - -- - - - - -- - - - --) [~~~=~~~~~~~~J~~~~v~~:~~~~~~J la~;fileyi bisiklet mütehassısı Cavi~ 1ıe işt~ ~~t:ı· arasında yapılacak mil -
yecan ve soğuktan kızarmış bir çehre : 1 E' [in r n F u lmacası 1 :n A ıO D Adana ajanı Adli gilttlreceklerdlr. sabakalara TUrkiye, Yunanistan, YuP 
ile <'n1atıyordu. _ _ _ _ _ _ ı, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bisikletçilerimiz.le beraber federasyon laıvya ve Romanyalı sporcular iştirak • 

- - - - - - - - - - - - - reis vekili Rıdvan da Bükrc~ gidecek • deceklerdir. - Rodwell'e hizmet etmekte ne men 4 0 fi 

faatin var? 
Diye sordum. 
- Hiç canım! Fakat bu iş öyle ha

rikulade ve heyecanlı bir şey k1 ... Fa. 
kat itiraf edeyim ki bidayette bu işin 
bu kadar güç olacağım tasavvur blle 
edememiştim. Entıemasyona.1 politi
kn .. Amma da karışık şeymiş ... Aklı
mı kaçıracağım. 
- Pek ha'klısın. Bu, harb casmluğuna 

hiç d€- benzemiyen bir iştir. 
Jeanne durmadan anlatıyordu: Rod

well Almanyadan İngiltereye yeni keş
fini satmak için dönmüştü. Bu zehirli 
gazi elde etmek için çalışırken kendi 
hesabına birçok para sarfetmişti. İşte 
bu parayı geri a1ınca keşfettiği şevı 

İngilizlere bırakmıya hazırdı. 1S0,000 
lira istiyordu. HükUmet bu pazarhk işi 
ni sürüncemede bırakmıştı. Çünkü ara 
ya iki taraflı casus oln bir Alman gir
miş. Rodwell hakkında şüpheyi davet 
edici şeyler söylemiye baş'lamıştı. Rod. 
we'lle vatand~lan tarafından ihanet
le itham edildi. Almanlar, onun kendi 
memleketlerine sah1'e bir pasaportla 
gelip yeni bir keşiflerinden lst1fade e
derek bulduğu yeni gaz ne tngiltereye 
dönmüş olmasından, bu l"llreU. inti
kam almış oluyorlardı. 

Rodwell tevkif olunmak tehlikesi 
kar~ısında memleke« olan İngtltere. 
den kaçmıya muvaffak olmuştu. Rod. 
we'11 Holandaya iltica etmişti. Orada 
bu yeni keşfi:rii mütead<lid hUkılmet
~ere satmıya gayret etti. Fakat hiçbir 
hlikumet buna ehemmly.t vermiyor. 

2
1 ~ ~~ • - ,~ Ankara Radyosu Edirneli bir ~im fuar güreşleri 

UJ DAl.GA UZUNLU~U 

s -------·--ı----ı. -_ A.Q. !:~~ ~ .. 15~: ~~ ·: ~: rakib arıyor nihayetlendi 
4 • ')' 

--- A.P. Sl,70 m. 94.65 KC.'l. 20 Kw. İmıir 29 (A.A.) - Ankara, İstan • 
5 - - - B bı'1, İzmir gill'E§Çileri arasındaki soO 
6 _-ii-'m-

1
_--_,_--__ - ÇARŞAMBA 3oısı39 müsabakal~ dün akşam yapıilınıştıt· 

'1 • • 12.30: Program. ıa.35: Türk milztğl • Pl. Takim itibarile 19 puvan1a İstanbul bl 
b - - - • - • - - - 13: Memleket saat O.yan, ajans Ye meteoro- rinci, J 3 puvanla Ankara ikinci, 8 pU" 
-.-- - __ ,_ lojl haberleri. 13.15 • 14: Milzlt (Karışık vanla İzmir üçüncü olmmıtur. 

" • program - PU 19: Program. 19.05: Ml1z1k -s 
10 1-~ı_;,;;;, (Oda müziği _ Pl.> 19.30: Türk mtlzlğt (l"a- Bugünkü güreşlerin neticeleri şu -

sıl heyeti.) 20.15: Konuşma. 20.30: Memle - dur: 
SOLDAN SAliA ve YUKARDAN AŞAliI: ket saat Ayan. ajaM ve meteoroloji haber • 56 kiloda Şefik (İzmir), Niyazi (A!Y 
ı - Kabahati olıı.n. ıer1. 20.50: Türk mftz1ğl: Okuyıın: Mrutafa kara) ya ıkarşı ekseriyetle kazandl. 61 
2 - Usta olmıyan. Çağlar. Çalanlar: Vecihe Daryal, Cevdet kilodan İstanbuldan Ync:ar rakibi DU-
g - Uğraşma. Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, Renle Fersan. -t 

' - İşcl - F hartin1n okunuş şekli. ı _ Osman bey _ Nişaburek peşrevi. 2 - raki (İzmir) gelmediğinden hükmes1 
6 - mıe yapan - Bir nota. zıya paşa - Nişaburek yürük semaJ - (Ey kazandı. 66 kiloda Bekir (İzmir) Do-
8 - BU .. klfik. 

,,.... gül ne acap.) s - Ziya paşa - Nişaburek ğan (Ankara) ekseriyetle, 72 kilodatı 
'1 - Erat - Bir nota. şarkı: <Bin zeban s~y'lerstn.) 4ı - ......... - CelA.l (Ankara) Nuri (İzmir) 1 3 da-: =. ~d~~ı~:,~ttan evvelki sokak Keman tak.!:lml. 5 - ......... • Nişaburek §al'- kika 30 sanlyedt" tuşla kazandı. 79 ld-

kı: (Meatınazım kim büyüttü.) 8 - .••••.... - +- il 
elb!u.!t. Saz semaı.si. 7 - Rahmi bey • meaz şarkı: lodan Ahmed Gilç (İstınbr(\) .ıısı.ıua 

10 - Seb:ıtkA.r. <Ak§am erdi yine sular karardı.> 8 - Del - (İzmir) i çillmmad·~ndan hükmen p 
Geçen buima.ca~uı JıaBedilmiıJ şekli: "5' 
SOLDAN SAÖA: l!l Zade - Şehnaz şarkı: <Etmedin blr llh- Edirne ~rlerinden Nazmi Muh- lib, 87 kiloda Ahmed (İstanbul) Mus• 

ze ihya.> 1 - Şemsettin Ziya - Şehnaz far- taroğlu gazetemize bir mektub gön • (İzmir) e 6 dakikıada tuşla kamncfı.. 
I - Görenek - MJ kı: (Denlz1n dalgasını.) 10 - Sedat - Şeb- . İ . ....ı 
t - Alıle - Galib. naz saz semaisi. 21.30: Haftalık posta ku - dermiştir. Kend1si Bulgarlstanın Rus- Ağırda Mehmed Güneş ( zmır) SaıTl" 
8 - L - Yaumin. tusu. 2ı.~: Neşeli pllklar - R. 21.:50: Mtızıt çuk şehri hafif Mlet pmpiyonudur. mış (Anakra) yı 3 dakika 20 sanlyed• 
4 - Asabi - İran. CMelodUer.> 22: Müzik (Küçüle Orke_,tra, Bir senedenbeıi Edirnede bulunmak • tuşla kazandı. 
~ : TnAçarakib ~- Lar. Şef: Necib Aşkın.> ı - Haru Malnzner - Be tadır. Edim.ede bola! yapmak imkAm Güreşler bittikten sonra Fuar ko " 
" ... renad. 2 - Frederlksen - Oroenland stllt1. dlA.o... ..al.· ~ rlml . · · R..ı D U d --
'1 - Ar - Hız. 3 _ Hanru Löhr _ Tempo tempo (Galop.) nı bu1ımıadığınds.n 6~ ~~.uırLe • mıtesı ve Beledıye t:ısi r. z er~· 
s - Ak - Ziyafet. 4 _ Czemlk _ Rakseden kalbler. 5 - neıı - zin boksörlerlle taruşrnak ve maç yap. alan güreşçilere madalya1ar tevrl et -
9 - D - Y - Aeınm&. bea - M-enba - Balet snıtı. 8 - Brussel - mak arzusundachr. Bu genç boksör miş ve takım itibarile birinciliği kaZS" 

~ı1111o __ ız.·a_nsız ____ tz_. _______ , mana - Felemenk sft.ttlnden (Aşk oaıo.> '1 - kendisine yapl'lacak teldifleri bek.le - mm İstanbul takımına bir kupa ver -
'I coıertdge _ Taylor - Arrtka sftltt. 23: Bon a- mektedir. · ti 

B• d ki U IUk Jen& haberleri, ziraat, esham ve tah'rllAt, • mış r. • dl li o orun g n bmblyo - nukut borsut (flat.l 23.20: Mft.. Amerikah atletlerin Universıte· Bazı futbolcular lzmire gıdeme 

1 d zile <C&3band - PlJ 23.56 - 24: Yannld prog- 1.1 I d t ki İzmir fuan maçlarına seçilen futbot.. not arın an ram. I er şamp JORaSlft I yap I arl cularımrzdan Mehıned Ali, Şeref, P'aruğ• 
du. 1=======================~ ··-····--·····---····~················-· .. ···-·-- dereceler izin alınamad1ğından, ~fakın da son d~ 

Asthm Çocuk terbiyesi Moruı.co'da yapilmakta o1an sekizin- k!Utada ~ ~ığından takımla berab•t - Adam sende, diyorlardı. Harb bit. 
ti. Bir yenisi o1uncıya kadar da.ha nice 
yeni gazler k~olunab!ltrl 

Vakit vaıcıt nefe.a borul&rmm o.nı bir (Baştarab 7 nci sayfada) ci beyru:funlf el \whl~~ler f8!mpi• gidememışlerdır. 
tefennücn v. sıkıfmuı netıcesı husule Çocuğa küçükl-:iğünde her yere ta11na. yonasma iştirak eden Amerikan atle- Beykoz klUbUne kayıkhane 

Nihayet Rodweıı Sovyeilerıln tekli
fini kabul etmişti. Rusyaya, çalışmak 
üzere gitti. Mükemmel bir IAboratuar 
vücude getirerek çalışmıya başladı. 

Bir müddet sonra tabiiyetini de değik. 
tirmişti. Bu suretle Sovyet g1zU teş .. 
kil! t servisinde çal.şnıya bqtamıştı. 

ıtlen ve ha.staıan pele ook rahat.sız eden bilen bir eşya; bilyüdilğü zaman da yal. 15.mı ekipi şu dereooleıtt yapmışlar - yapıhyor 
bir hastalıktır. Ast.hm hutalığını yazar-
ken böyle blr ha.atalıktan. muztarlb o • ruz :itaat etmesi ve yalnız bilyilklerfn pe· drr: Beden terbiyesi umum! müdürlüğü ı... 
lanlara yeni bir 117 7eut bir leeşlfden şinden yilrilmesi ldzım gelen bir rnahlOk 100 metre: 1 - Jeffrey (Amerika) nfından yapılacağını evwlce haber ver
bahsedemlyecetı.m ıqin müteesslflm. gÖ'zi~ bakan e:tki devre kapanmalıdır. 10.5 /1 O saniye, 2 - Valmy (Fransa) di.ğimiz Beykoz klilbü kayıkhanesinin in.
Yalnız leendilertn1tı tatbik ettikleri 11Aç - Artık ergin; kendinin ikinci pltında kal. 1O.7 /1 O. . psnıa bir iki jf.ine kadar başlanacaktır•,.. 
lara llheten ıaman aman seyahat et - ması ica.b ~ni anlamalı; çocuğu, ço. 400 metre: Bu müsabakaya Amen- ........................................................... . 
melertnl tav~~. Ha.lcllcaten bir cuı. .. yardım etmek üzere, anlamaya ~ kaldar gırm· emitlerdı-r. Neticede: 1 -
~t ha.stalanmn İmıir ft Ankara ve A - &a 2 
nadoluya bw&J1 üoazeı nrahud sırt se- lışmahdır. İfte annenin de. mtlrebbin!n GassoWS'ky (P<>lonya) 49 saniye. -

Bu acayip hi.kAyeyi sük1lnetle dlnlf. J&hat etmek ıoın cttmifler ve a.sthm krls de, öfretınenin de takib edeceği hedef! ••• Robertson (İsb>çya) 49.6/1 O saniye. 
yordum. Jeanne bana, Rodwel'1,n biz. 1erl nokta! nazarından pek çok Lstttade Eğer 90C"lğıun • zayıf - ıahsiyetine, büy'lk t l O metre mAniah koşu: t - Battis
metinde ne işler gtSrdftğtlnft de anlat- •tm1§lerdlr. Oenç bir utbmatık hastam .kendi. kuvvetli. fahaiyetile yardımcı o.. te (Amerika 14.6/1 O .saniye, 2 - Bris-

111 mfttemad! aeyaha& dldulu 1ç1n yıl - fi ha ıs 2/1 o · makta idi. Bir şey beni !lııtrlendlriyor. ludanbert An&doluda •rahat etmek _ ?acaba. her şeyden evvel m sama yı son (Fransa. . sanıye. 
(iu. Bu kadının hlkAyEISi benim ve be. udlr. A.athm trızıert tamamen zan ol _ öğrenmeli; çocuğun. rehberliğini kabul GUlle atma: T - Watson (Ameri • 
niİn gibi birçoklannm hikAyelt idi. dutu gibi pek 9ok lcf1o da &lml§tll'. Diğer etmeli. onu anhyam onun arkasından ka) 1S.78 metre, 2 - Giorutto (Po • 
Canımızı, güzel senelerlmfzi, namusu- tedavllerden ıautade etmtyen ve muz - yUrüm.eı;yi bndine şeref bf!l.nıelidir. lonya) 14 .68 ~re. 
muzu, saadetimizi kaybettiğimn hikA- ::!ı 0ı!:~:~ eJ~n:nb~ · Neyyir Kemal 1 SOO metre: 1 - Rideout (Ameri -
ıe~ri din1emiye sabrım yoktu. Hiddet. müddet memlekıet psmeledni, dolat _ ·---·---··00

··-··-··············
00

•
00
··-··- ka) 4.1.1 /1 O dakika. 2 - Balodis (Le-

e ona dönerek: malarını t.aTS17e ederi&. Herhalde Zar&? 20 kilometre yurume dUnya tonSyınka) ,~·6a'tslamad~~~ Varoff (~ri -
- Böyle maceralara at:thnıya hak. ıörmlyecekler ve mnbatka,t f.stlfade ede- ök•rU k r ldı .ı.a 

cetıerdtr. ŞOphem Blhhl tedabtrı ihmal r u 1 I ka) 4. 11 metre. 2 - TaUbertt (Bre • löJl ydttud Diye hııykırdım. Oğlunu etmemek tarUJe. 
3 60 t!üşünmUyor musun? Şimdi harb za. 1---------------1 Rigadıa ye.pılan büyü·k bir atletizm ma. zl1ya) . metre. 

ınanında değiliz. Böyle tehlikelere a. °'1'ab lıl"1m ~ PQlla çında İsveçli Mikaelson 20 kilometrelik İsveç bayrak yanşr. (800+200+ 
Ulmnkta ne mana varf pua ıollamalanm rtea edertm.. Atıl 'ü· y{lrO.me mdsabakasında bir saat, otuz ü9 200+400) t - ~a (Rldeout, 

dlrde a..ı.tıert müabelMl9 taJabWı. dakika, elli dört saniye ile bu me&afenfn Cochran, Jetmy, Beethan) 3.27.8/1 O Onu ikna için bir cuusun, nelere • Fr ..,_ ____________ _,,J yeni dünya rekorunu yapnu§tır, dakika, 2 - Polonya, ~ ._ ansa. 
mB1"uz olduğunu te1rer teker kıendbtne , 

Nöbetçi eczaneler __ .. __ _ 
Bu gece nöbetçi olan ecsanels Pil -

l.a.rdır: 
İstanbul clbetiıulekller: 
Şehzadebaşında: <İ. Hakkı), ıı:ın1n6 -

ntinde: (Hikmet), A.tarayda: (Perley), 
Alemdardı.: (Eşref Nef'et), BeJUJdda: 
(Haydar), Fatıhte: (Htıaametttn), Ba • 
Jorlcöyünde: (Hllll), ~de: <.ArU Be -
fir). 
Beyoğlu cihetlndeldleır: 

İstilclft.1. caddesinde: (Galataaaray, oa
nh>, Kurtuluşta: <Kurtul~}, Maokada: 
<Maçta), Galatada: <'hlyol), B9flttaf -
ta: (NaU Hail). 

Bota.dçl, Kadıköy ft AcJalardatllerı 
Kadıköyünde: (Halk. Hulftsi Omnan), 

Öatıdarda: (İmrahor), 8arıyerdet (Ol
man), Adalarda: <Halk>. 
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HIFZ EDiNiZ 

cildinizi ölmüş ve kurumuş bir halden 
sakınmasını bu zeytin ve hurma 

yağlarile yapılmış sabuna brakmız 

ROMANTIZMLIGINIZI MUHAFAZA ETMEK 
iÇiN ... teniniı.in tatlı taı.e ve genç olmasını temin 
ediniz. Butün ı.erafeti ve romantiı.mliği öldüren "'ert 
ve cansı;ı bir cilde sahip olmak tehlıkesine varmayın. 
Tabiat kendi bile :ıerafetiııUi daima muhafaı.a etmek 
jçio sizlere yardım edecek en iyi güz.ellik maddele.ri 
yar.atmışrir". okşayici müleyin burma n :r.c~t!n 
yağl:mdır. Cildi yumuşak tatlı ".e genç brakmak ıçıo 
biç bir şey onlara mukayese edılemez.. 

SON POSTA 

ZEYTİN VE HURMA YAGLARILE YAPILMIŞ CİLDi GENÇ VE.- CA~iBELİ ·Mµ1_1AF~~A· ED~N SABU~ ... 

Satılık Çam Tomruğu 
Devlet Orman lş~etmesl Karabük 

Rev;r Amrr;i[;inden 
1 - Yalakkuzu bölgesi kat'iyatından Eskipazar istasyonunda istifle mcvcud 

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

2 - Tomruklar evsafı yüksek budaksız olup baş kesme payları mevcud ka
buklan soyulın~tur. Hacim orta kutur üzerinden hesablanmıştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Çankırı Orman Çevirge Müdürlüğünde 
ve Kara'bük Devlet Orman lşletmeSi Revir Amirliğinde göıiilebilir. 

4: - Tomrukların muhammen bedeli 13 lira 65 kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat pey akçe.sile 6/9/939 i\inü saat 11 de Kara. 
bükicki Revir merkezine milracaatlan. (6573) 

MüzJk Öğret nen Okulu 
Direktörlüğünden: 

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

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

beciliği binasında teşekkül edecek komisyon huzuru ile yapılacaktır. 
4. - Taliblerin yüzde yedi buçuk teminat akçesini en geç ihale baş1amad:ın 

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

törlüğüne müracaat edebilirler. 
6. - han, Noter ve dl.ğer masraflar müteahhide aiddir. c3950> c651h 

Istanbu.l Defterdarı ğından: 
Beherinin muhammen Muham..."llen 

ilnymeti tuıarı 

Aded Lira J,ira 

Küçük yazı masası 83 22 1826 

Daktilo masası 11 22 245 

lçtima masası ı 75 75 

Telefon masası 3 10 30 

2176 

Defterdarlık şuabatı için mübayaasına fü:ôum görülen yukarıda nlfredatı ya
nlı 98 aded masa h1zalarındak.i muhamımen bedelleri üzerinde;:ı açık eksiltme. 

ye lkonulmuştuır. ihale 7 /9/93f'J tarihine müsadif Perşembe günü aa&t 14 dedir. 
Talibk:rin % 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatınp mezkur gün 
V'e saatte Defterdarlık MilE Emlak Müdürlrüğündelti komisyona mnracaatları. 

(6488) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulunan bakkaliye dilk'Hnı mukavelesi hü

kümlerine riayet etmiyen eski müteahhidile münakid mukavelesi feshedilmiş 
bulunduğundan mezkur dükkanın 12/9/939 tarihinden 26/2/940 tarihine kadar 
olan 167 günlük ican açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 11/9/939 Pazartesi günü ı;aat 11 de Rektörlük binasındaki komisyon ta
rafından ihalesi yapılacaktır. 

3 - 167 günlük muhammen kira bedeli 650,83 ve muvakkat teminat 48,81 

liradır. 
4 - Parasız şartname ve daha fazla izahat almak istiyenlerin enstitü daire 

lklüdürliltüne müracaatı lüzumu il!n olanur. (3951) (6612) 

Tesis tarih\ : 1888 

• 
İdare Merkezi : 1STANBUL (GALATA) 

TürhiyeJeki Subeleri ~ 

tSTANBUL (Galata ve Yenlcaml) 

MERSİN, ADANA Biıroıu, 

Yunanistancfoki Şvb1>.leri ı 

SELAN!K - ATtNA 

• 
Her ncvt bar.ka muameleleri 

Kiralık kasalar servisi 

• Doktor. 1. Zati Öget 
Belediye k rşısınd ki muıtyeneba
n · n te öğlede ı sonra tıastallrı u 
c;z:~a,. kübul eder . 

. ......................................................... -.. 

1 

Yevmi. Blya.s1. Ha vadls ve Halk ıazeteaı 

Yerebat.an. Çatalçeşme sokak. J5 
f<;TANBUL 

Gazetemizde çıkan yuı ve 
resimlerin bütün hakları 
mıllıfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FıATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ar 
Kr. Kr. Kr. 

TüRKtYE 1400 760 4.00 

YUNANİSTAN 2840 1220 710 

ECNEBİ 
2700 1400 800 

Abone bedeli peıindir. Ad.ret 
cleğt,unnek 2~ kuru§tur. 

1 
Ay 
Kr. 

160 
270 
800 

Gelen eurak gm omlnutz. 
ilanlardan meı'uliyet alınm~ 
Cevab için mektublara 10 kurufluk 

Pul illvesi llzımd:r. 

.
1 

Poıta kutusu : 741 latanbul 
Telgraf : Son Poata 

,,. ....................................... -...) 
\, ... :.~.z.~::.: .. ~.~~.~~ ................... . 

Sayfa 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Satılık Emlak 
Esas Yeri Kıymeti Nevi Mesahası 

108.27 M2 

Depo
zitosu -18.00 72

~ -K~~~~~~~~~~-

u adıkoy, Hasanpaşa Taşköpro 65.- Arsa 

781 

784 

786 

787 

749 

762 

771 

777 ... 

77d 

779 

806 

831 

835 

861 

9lJ7 

Oçnncll ada Derici sokağı No: 89 
Fatih Muratpaşa Sofular cad. 
ada 1094, parsel 14, No. 18 
Fatih Muratpaşa Sofular cad. 
ada 1095, pRrsel 8ö No. 21 
Fatih Murutpaşa Horhor oad. 
ada 880 parsel 69 N o. 27 
Fatih Muratpaşa Millet cad. 
lmam .Mes'ut sokRğı ada 2098 
parsel 1 No. 16 -
Fatib Mur .tpaşa S.ırııç Kerim 
sokağı ada 880 parsel a32• N. 4 
Beyazıd Eskiciler sokağı ada 
644, pıtrsel 2 No. 74 -
EminOnQ Sarı demir mah. 
Jğdıç sokağı uda 476, pnrsel 
28, No. 66 
Bakırköy, Cevizlik vapur iske· 
lesi sokağı No: 48, 50 52 
BıtkırkOy, Cevizlik vapur iske
lesi sokağı No. 54, 56 
Bakırköy, Cevizlik vapur iske
lesi No. 68, 60, 62 
Galata BereketztJde mab. 
zorefa soka~ı No. 5, 7-
Fatih Muratpaşa Sofular cad. 
oda. 1095, p:ırsel 34 No. 2.:j 
Fatih Ouraba Hnseyinağa mah. 
Şekerci sokağı ada 884, parsel 
14, No. 17 -
Beşlktaş Ortaköy Hacı Mahmut 
mab. Şair Necati sokağı No. 47 
Kuzgu ıcuk Hacı Kaymak Men· 
teş soknğı 36, T 27 No. 
Kuzğuncuk, Yeni soknk No. 6 

676. 10 Bostan 

25.06 arsa 
1-2 his. 

76.- DOkk4n 
1·2 his. 

90. ev 30-90 
hJs. 

958.50 M2 

83.50 M2 

15. M2 

68.50 M.2 

115.02 

.5.01 

16.-

18.-

45.- ev 8-32 62. M2 9.-
his. 

210.- DDkkQn 8. M2 42.-
3-5- his. 

1275.- mağaza 111.50 M2 255.00 
840-2400 his 

609. arsıı 609. M2 121.80 

63.- arsa 63. M2 12.60 

124.- arsa 124. M2 24.80 

650.- mağazalı 
evin 1-2 

ıs1.oo 

32.- arsa-2-3 8J. M2 6.4o 
his. 

450. evin 1·2 118 M2 90.00 
his. 

600 ev 140.24 M2 120.-

53.- arsa 255.28 M2 10.60 

663.- ev-18-32 51.71 M2 112.60 
his. 

909 Osklldar SelAmi Ali mah.~ 
D ğırme:1 ı;o ağı No. 34 

10.- nrsa 47.50 M2 2.00 

987 B kırköy Sakızağacı Bostnn 
çı <ıııau sokıığı No. 1-3 

fı5.- arsa 64.86 M2 18.00 

1026 13urgazad21sı Gezinti sokağı 11da 
~8 parsel 15, No 10 mO. 

268.- arsa 894 M2 68.60 

1091 h.udHöy Bosl.incı mnh. 'I'Occar 
Tnriki sokttğı No. 1 

1119 Sanyer RQyOkdera Fıstık suyu 
No. 26, 28, 28· 1 

888.- arsa 208.60 M2 77.60 

3239.- Ktıhvehnne 16 hektar 
ve arazi 720 M2 647.80 

Artresi ve tafsiH\tı yukarıda yazı:ı gttyrimenkuller açık arttırmak suretlle 
faizsız sekiz ta'ı<sitle satıl11c11ktır. 

1hale 4-!J- 9;;9 Pıız•ırtesi gonn saat ondadır. lsteklilerin bildirilen gtın ve 
saatte depozito akçt.si nüfus tezkeresi ve ne kıt'a \"esikttlık fotogrnfla şube-
miz Eııı.ak sorvisıne gelmeleri. (788) (6243) 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
l<urulut tıırihl: 1883 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajan.1 adedi: 262 

Zirai ve Hcarl t.ar nevi bankı l"'lua:n•lelırl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERECEK 

Ziraat B~mda kumbaralı Ye ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
ıöre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 " 500 " 2,000 ,, 
4 " 250 " 1,000 n 

40 " 100 " 4,000 ,, 
100 " 50 " 5,000 " 
120 ti 40 il 4,800 H 

160 " 20 u 3,200 " 
otKKAT: Heaablarındakl paralar bir sene içinde 50 liradan qata 

dü.pniyenlere ikramiye çıktığı takdirde ~ 20 fazlasile verilecektir. 
Kv'alar tenede 4 defa, 1 E7l(l), 1 Birinclkbuıı, 1 Mart ve l Bu1raD 

tarihlerinde ~ldleeektlr. ~ 
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KAN, KUVVET, iŞTiHA ŞURUBU 
FOSF ARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır. 
Tatlı bir iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak 
asabi buhranları uykusuzluğu ve fena düşünceleri giderir. Muannid inkıbazlarda, Barsak 

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

F O S FA R S O L U; Diğer bütün kuvvet şurublarından ayıran başlıca hassa; devamlı bir surette Kan, Kuvvet, iştah temin 
etmesi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal güstermesidir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Mektep, tnglllzceyi en iyi öğreten bir mnessesedir. Almanca veya Fransızcıı ihtiyari olarak mo.tehassıs mual
limler tarntından öğretilir. Miill terbiye ve ktlltOre son derece ehemmiyet verilir. Aile hayatı yaşatılır. KQtüp
haneleri mOkemmeldir. Kız ve erkek beden terbiyesi ve ıporlar talebenin bedent tekemmülünU temin eder. Lise 

kUJmı derelerine munzam olartık ticaret dersleri gösterilir 

MÜHENDiS KISMI : Amelt ve nazar1 usullerle Elektrik+ Makine ve Nafıtt mühendisi yetiştirir. 
KAYIT G Q N LE R l. Yaz tatili zarfında Pazartesi ve Per,embe gDnleri saat 9,00 dan 

• 12.00 ye kader. 7 EylQlden sonra hergOn 

Fazla malumat için mektupla v~ya bizzat milracaat edilebilir. 

İLE 
Öt.DURUllUZ 

F LI T daima ' • 
llM••• ffpolll : ' llr1111hı, ............. ,.. ...,.,.. ..... 

Ereğli Kömürleri işletmesinden: 

KÖMÜR TÜCCARLARININ 
NAZARI DİKKATiNE: . 

Kandilli ocakları köınnrlerl titalannda hUkQmetçe son defa yapılan 
tenzilat dolayıslle bu ocaklar istibsalatının münhasıran resmi devair ve 
müessesat ile bu kömürleri bizzat kullanacak müstebliklere tahsis edil
miş olduğu uan olunur. 

Reklam değil, tecrübe ile sabit hakikat •.• 4f. 

Kalbi ve ciğerleri tabrib eden toto.nan zehirlerinden kurtulmak isti
yenler, Dr. Per'lln S 1 H H T A 6 IJZ L 6 1 ile arzu ettikleri miktarda sigara 
içebllirler. Çünkü bu ağızlıktakl ıüzgeçte bulunan kimyHl madde 
NiKOTiN, PiRIDIN ve diğer ZEHIRLl!RIN % 89 unu toto.nan le11etinl 
bozmadan süzer. Fiatı her yerde on sOzgeçle birlikte 1~ kuruıtur. 

Londra ve Parisin en meşhur 
tabrikaltı.nndan gelen 

BAYANLAR 
için son moda ve yüksek fantazi 
MUŞAMBALAR ve MAN l'OLAR, 
Beyoğlunda BAKER mağ"azalann
da teşhir edilmek ve gayet müsaid 
şerait ve ucuz füıtlarla satılmakta
dır. Çeşitler tnkenmeden evvel ih
tiyacınızı şimdiden temin ediniz. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreadner Bank Şubeıl 

Merkezi: Berllıı 

Tiirlıiy• plNlmı 

Galata - İstanbul - İznıtr 
Deposu: İaıl Tütün Gümrütıı 

* Her türlü hanAıa iti * 

Doktor Hafız Cemal 
(l..okman Hekim) 

Divanyolunda 10~ numarada 1:ıcrgün 

hasta kabul eder. Telefon 21044-23398 

ilan Tarif em iz 
Tek aQtun ıantlınJ ·························· 

Birinci •ahil• 400 lturuı 
I kinci aahile 250 » 
O çüncü ıahile 200 ., 
DörJüncü ıahile 100 » 
iç ıahileler 60 » 
Son •ahil• 40 » 

Muayyen bir müddet Zarfında 
fazlaca miktarda UAn yapnrac.ık. 
ıar ayrıca tenzilltlı tarifenıizdeıı 
t.tifade edeceklerdir. Tam, Yarını 
ve çeyrek sayfa ilA.nlar için l.Yn 
bir tarife derp~ edilıniftfr. 

Son Posta'nın tfcarl il!nlarına. 

aid işler için fU adrese müracaat 
edilmelidir: 

ll&ncılılt SoDektll ŞlrlteU 
K&'bnmanzade Baa 

A.llbra ca4delll 

~.-.--.............................................................. 
Son Posta Matbaua 

Nqriyat Müdürü: Selim Ragıp BfMI 
&AB1PLE&l: S. R~p EMBÇ 

~ .._ V.ŞAKUQW 

Hastabakıcı 

Hemşireler 
Okulu Direktörlüğünden: 

Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli ve parasızdır. 
genç bayanların hastabakıcı ve ziyaretçi h~ire yetiştirmek, hutanelerde 
ve umumi sıhhatle alAkadar olan müooseselerde çalışmalarına mahtustur. 
Tahsil müddeti üç yıldır. Teorik ve Pratiktir. Dersler hususi Doktor Pro
fesörler ve Muallimler tarafından verilir. İsteklilerin iyi ahlAklı ve sıh • 
hatli ve en az orta tahsili bitirmi§olınalan ,arttır. Diğer §artlarunı.da 

fazla izahat için yazile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki cadde -
sinde Okul Direktörlüğüne müracaat edilmesi. 

Bayanlara mahsu' elmaalı ve pırla'ltalı s İ N G B R sna.Uerlnln 
yeni modelleri gelmiştir. natıan 75 lira UCl 500 llradır. 

- EMSALLERİ GİBİ ON BEŞ SVIE GARANl'İLifllr. -
Taşradan taleb vukuunda yeni kataloğ gönder11lr. 

SİNGER Saatleri YENİ MERKEZ MAGAZASI: Eminönü. tramva7 caddesi 
No. 8. Şubesi: Eminönü meydanında 14 No. daki eski yerindedir. Tel: 21964. 

,; 1940 BORNYPHON 
Alman R A D Y O LA R 1 gelmiştir. 

l 12 AY V l BE 11T1 1 
Toptan Satıt yeri: 

RIKARDO LEVI halefi FiLiPPO LEVi 
lstanbul Havuzlu han No. 1 

İstanbul Acenteıi: OSMAN ŞAKAR Müeueaui 
Galata: Bankalar cfl.ddesf No. 47 Voyvoda Han Zemin kat Tel: '2769 
Beyttzıt : Üniversite Caddesi No. 28 Elektrik ldareıt karşısı 

Kadıköy: lsk~le caddesi No. 83/2 

lstanbulun en ıQzel Ye en ucuz mesiresi ._ __ , 

ACIBADEM ÖRNEK BAGI AÇILDI 
Kadıköy Acıbadem Mecidiye mahallesi 

Koçuk Çamhcanm etrafı çamlarla muhat en güzel mevkiinde 
En nefis ftzDmler, en ıaf hava, en güzel manzara 


